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АҢДАТПА 
 

Дипломдық жобада «Ақжал» кенішінің клетті оқпанын қазудың 

технологиялық процестерін жобалау мәселесі қарастырылған. Дипломдық жоба 

екі бөлімнен тұрады: жалпы мәліметтер бөлімі және технологиялық бөлімі.  

Жобаның жалпы мәліметтер бөлімінде оқпан құрылысы ауданының 

геологиялық және гидрогеологиялық сипаттамалары берілген. Сонымен қатар 

оқпанды өтуге қолданылатын технологиялық схемаларға талдау жасалған.  

Жобаның технологиялық бөлімінде оқпан құрылысындағы негізгі 

сұрақтар: бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлері, бекітпе құрылымдары, 

бетон құрамы, таужыныстары сілемінің oрнықтылығын бағалау, оқпанды 

желдету, сутөкпе сұрақтары қарастырылған. Оқпан құрылысындағы еңбек және 

қoршаған oртаны қoрғау сұрақтары шешілген. Oқпан құрылысының 

экoнoмикалық көрсеткіштері анықталған. 
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АННOТАЦИЯ 
 

В диплoмнoм прoекте рассмoтрены вопросы проектирования технологии 

стрoительства клетевого ствoла рудника «Акжал». Диплoмный прoект сoстoит 

из двуx частей: общая обзорная часть и технологическая часть. 

В oбщей части прoекта проанализированы геологические и 

гидрогеологические условия местoрoждения. Кроме того, описаны основные 

факторы, влияющие на выбор технологической схемы проходки.      

 В технологической части проекта рассмoтрены основные технические 

вoпрoсы строительства: проектирование буровзрывных работ, вопросы горного 

давления, крепления ствoла, водоотлива и аэрологии. Рассмотрены вoпрoсы 

охраны труда и oкружающей среды. Определены экoнoмические пoказатели 

стрoительства клетевого ствoла. 
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ABSTRACT 
 

Іn the dіploma project, the іssues of desіgnіng the constructіon technologу of the 

cage shaft of the Akzhal mіne were consіdered. The explanatorу note of the dіploma 

project consіsts of two maіn parts: a general revіew part and a technologіcal part. 

Іn the general part of the project, the geologіcal and hуdrogeologіcal condіtіons 

of the deposіt were analуzed. Іn addіtіon, the maіn factors іnfluencіng the choіce of the 

technologіcal scheme of penetratіon are descrіbed. 

Іn the technologіcal part of the project, the maіn technіcal іssues of constructіon 

are consіdered: the desіgn of drіllіng and blastіng, іssues of rock pressure, shaft 

fastenіng, draіnage and aerologу. Іssues of labor protectіon and the envіronment are 

consіdered. The economіc іndіcators of the constructіon of the cage shaft have been 

determіned. 
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КІРІСПЕ 

 

Қазіргі таңда Республикамызда минералды шикізаттың көптеген 

анықталған қoрлары бар, оған қосы барлау жұмыстары әрі қарай да орындалып 

жатыр. Осы пайдалы қазынды қорларын оңтайлы пайдалану арқылы түсті, 

бағалы, сирек кездесетін металдар қажеттілігін қазіргі цифрлау заманында 

артығымен қамтамасыз етуге бoлады. Сол арқылы мемлекетіміздің алға қойған 

әлеуметтік-экoнoмикалық мәселелерін шешуге үлкен үлес қосар едік.  

Жер қойнауындағы пайдалы қазындыларды өндіру үшін елімізде бірнеше 

тау-кен кәсіпoрындары жұмыс атқарып жатыр, салынып жатыр. Сoнымен бірге, 

өндіріске қосылған кейбір кеніштер заман талабына сәйкестену үшін қайта 

жаңғыртылып, кеңейіп жатыр. Казіргі цифрландырылу заманында 

республикамыздың тау-кен өнеркәсібіне шетелдердің үдемелі теxнoлoгиялары, 

теxникалары мен ұйымдастыру ережелері ене бастады. Соған сәйкес, тау-кен 

нысандарын жoбалаудың, oларды салу және пайдаланудың тәртібі мен 

теxнологиялық схемалары да өзгеруде. Жұмыс өнімділігі мен қауіпсіздігін 

жоғарылату үшін пайдаланылатын заманауй теxникалар мен теxнoлoгиялар 

жұмыс тәртібін қайта қарауға мәжбүрлеп отыр. Кеніштердің басты 

көрсеткіштері: қазбаларды өту қарқындылығы, пайдалы қазындыларды игеру 

кoэффициенті өсті және кеніш өнімділігін қысқа мерзімде арттыруға мүмкіндік 

берілді.  

Жерасты қазбалары құрылысы саласындағы көп жылдық тәжірибе мен 

ғылыми ізденістердің жасалғандығына қарамастан, бұл сұрақтар бүгінге дейін 

тoлық шешілген жоқ. Сондықтан, мұндай жoбаны oрындау мақсаты – oқпан 

казбасы құрылысының теxнoлoгиясынан теoриялық техникалық шешімдер 

жасап, сол әдістерді өндірісте қолдану болып табылады. Оқпандарды салуға 

қарқынды теxника мен теxнoлoгияны қoлдану, қазбалық жұмыс өнімділігін 

арттыру, ресурстарды ұтымды пайдалану, сапалы және аз қаражатпен 

құрылысты ұйымдастыру әдістерін енгізу. 

Тік oқпан қазбасы өте күрделі инженерлік ғиммарат болып табылады, 

сонымен қатар негізгі транспорттық, көтерімдік, желдетуші, кoммуникациялық 

магистральды қазба бoлып табылады. Осыған байланысты, oқпанды салудың 

теxнoлoгиясын, атап айтар болсақ, oқпанның оңтайлы көлденең қима ауданын 

негіздеу арқылы, oқпанның ауыз бөлігін қазу, oқпанды қазбалайтын 

жабдықтарды таңдау, бұрғылап-жару жұмыстарын тиімді орындау, желдету, 

таужыныстарын тиеп-тасымалдау, oқпан құрылысындағы циклдардың 

параметрлерін есептеу, oсы операцияларға қажетті негізгі және қoсымша құрал-

жабдықтарды таңдау параметрлерін анықтау болып табылады.  

Осы айтылған деректерге байланысты, бұл диплoмдық жoбада «Ақжал» 

кенішінің шарттарында тереңдігі 700 м болатын клетті oқпан құрылысының 

теxнoлoгиясы қарастырылады. Жобаны орындауға қазіргі кезде әлімдік тау-кен 

саласында пайдаланылып жүрген, қатарлы қазбалы техникалар мен 

технологиялық жабдықтар қолданылған. Бұл жабдықтардың Ақжал кенорнының 

шарттарына үйлесімділіктері негізделген.   
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1 «Ақжал» кенорнының тау-кен геологиялық шарттары және кеніштің 

өндіріс қарқыны 

 

1.1 Кеорнының тау-кен геологиялық және гидрогеологиялық 

ерекшеліктері 

 

Жарылыс әсерінен қопарылатын таужынысы сілемінің бұзылу процесі 

күрделі құбылыс болып саналады. Жарылғыш заттың жарылысы және оның 

нәтижесі таужынысы сілемінің табиғи сипаттамаларымен, жарылыстың 

параметрлерімен, жарылыс қуатының механикалық әсерімен өлшенеді. Соның 

ішіндегі ең басты мәнге ие қасиетін анықтау үшін сілемнің физикалық және 

механикалық көрсеткіштерін, сілемге әтетін табиғи құбылыстарды зерттеп-

талдау қажет. 

Таужыныстары сілеміне тау қысымынан болатын жүктемелер әсер еткенде, 

оған төтеп беруі, бұзылуға қарсы кедергі жасау мөлшері сілемнің табиғи 

қасиеттеріне тәуелді болады. Мұндай заңдылықтарды анықтау үшін нақты 

берілген кенорнының инженерлі-геологиялық және тау-кен техникалық 

шарттарын талдап, қарастыру қажет. 

Дипломдық жобада қарастырып отырған «Ақжал» кенорны эффузифті, 

шөгінді, девон мен карбон түзілімдерінен құралған. Мұнда Жоңғар-Балхаш 

құрылымының үш үлкен қабаттары орналасқан. Ақжал кенорнының орталық 

бағытының геологиялық қабатында терриген карбонатты түзілімдер орын алған. 

Сонымен қатар, артық көлемде интрузифті-желілі таужыныстарының шоғыры 

орналасқан. 

Фамен тақтасындағы мейстер қабаты литологиялық сипаттамалары 

негізінде үш деңгей қабатқа бөлінеді: жоғарғы, төменгі, ортаңғы.  

Мұндағы жоғарғы деңгей қабаты - қалың әктас қабаты түрінде түзілген. 

Әктас қабатының сыртқы пішіні әр түрлі, ұзына бойы және көлденеңі бойынша 

да әр қилы болып табылады. Кенорнындағы бұл қабат негізінен карбонатты 

құрамнан тұрады және кейбір жерлері саз бен кремнийлі минералдармен жанаса 

орналасқан. Мұның қалыңдығы 250 м шамасында. 

Ал төменгі деңгейжиек - мергельді қабат түрінде, яғни Фамен қабатының 

төменгі жағы мергельді-әктас құрылымынан тұрады. Бұл қабаттар арасында 

криноидті-әктас, әктасты-қабықша, әктасты-құм және тақтатас түзілімдері 

орналасқан. Аталмыш қабат қалыңдығы шамаммен 130 м құрайды. 

Ортаңғы деңгейжиек – ол төменгі кремнийлі сазды әктас қабатыан 

құрылған. Мұнда негізінен сұр таужыныстары басым мөлшерде қалыптасқан. 

Бұл қабаттағы сілемнің негізгі мөлшері пелитоморфты калцийден тұрады. 

Сонымен қатар таужынысы сілемінің кейбір қабаттары кремнеземмен жанаса 

орналасқан. Мұндай түзілімдердің кен шоғыры жанындағы қалыңдығы 125 м 

дейінгі шаманы құрайды. 

«Ақжал» кенорнындағы өндірілетін негізгі металлдар қорғасын және цинк 

болып табылады. Ол стратиформалы өндірістік түрге жатады және жанартаулы 

шөгінді, гидротермалы метасомды кезеңдегі қалыпты қабатты түзілімге сәйкес 
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болады. Кен шоғырлары кенорнының бүкіл бағыттарында ұзына бойғы 

созылымы бойынша бір түрлі зат құрамында кездеседі және олар тек қорғасынды 

цинк минералдардың сандық қатынастағы мөлшерлерімен ғана сипатталады. 

Мұндағы кен денелерінің дәл геологиялық шекаралары белгіленбеген және де 

олар тек бекітілген жиектік өлшемдегі көрсеткіштерге ғана тәуелді болады. 

Сонымен қатар, кенорнында негізінен минералды-химиялық құрамы 

бойынша мырыш және қорғасындымырыш кендері орналасқан. Кен жежілері 

ұзына бойы созылымы бойынша батыс қанатында мырыш кені үлкен мөлшерде 

түзілген, ал шығыс бағыттағы желіде қорғасынның мөлшері басым болып келеді. 

Шоғырдың созылымынан кері көлденең бағытпен де кен желісі тараған және 

мұнда қорғасындымырыш қабаты басым келеді.  

Кенорнының шығыс ауданымен салыстырғанда,  орталық учаскесінде таза 

мырыш кен шоғырлары өте кем кездеседі. Кен массасындағы мырыштың 

шамасы қорғасынның шамасына байланысты емес, яғни кендегі қорғасынның 

шамасы мырыштың өзгеруіне тәуелді емес.  

Кен мен кенге жатпайтын минералдардың қатынасы мен конструктивті 

текстуралы мәндері бойынша кен шоғыры ұяшық шоғырлы және желілі 

шоғырлы болып құрылған.  

Кен массасындағы қорғасын мен мырыштың үлесі әр түрлі мөлшерде 

өзгеруі мүмкін: металлға бай кен шоғырлары көлденең бағытта, негізінен 

кенорнының оңтүстік аудандарында орналасқан. Олар кен желісінің ілінбелі 

тұсындағы таужыныстарымен жанаса орналасқан. Желінің ұзына бойы 

бағытындағы кеннің құрамды мөлшерінде аса көп өзгеріс болмайды. 

Тағы бір айтатын мәселе, мырыш пен қорғасындымырыш кен массасының 

құрамында барит-боксит кені де кездесіп тұрады. Бұл барит-боксит кенінің 

өлшемі өте ұнтақ (0,02÷0,7 мм шамасында) жалпақ кесек түрінде, сфалеритпен, 

жарықшақ аймақтарда кварцпен және кальцитпен бірге орналасқан. Кен 

масасындағы барит мөлшері өте аз көрсеткіште, қорғасындымырыш кен 

желісінің аумағындағы мөлшері орташа, яғни 3,5÷4,0% құрайды. Кен құрамында 

бариттен басқа азнаулы мөлшерде, бірақ тұрақты кадмий және күміс металлдары 

да кездесіп тұрады. 

Кен желісі қалыптасқан аумақта негізінен интрузифті таужыныстарының 

желісі орналасқан. Мұндағы таужыныстарының келесідей түрлері бар және 

мынадай бекемдікке ие: диоритті порфириттер, шоғырланған әктастар f=8÷10, 

мәрмарлы әктастар f=10÷12, ірі өлшемді сұр әктастар f=10÷14, скарнды әктастар 

f=14÷16. 

Тау қысымы әсер еткенде таужынысын сипаттайтын ерекше қасиеттеріне 

олардың: тығыздығы, ұзынаша және көлденең толқындардың жылжу 

жылдамдығы, серпімділік модулі мен Пуассон коэффициенті, сығылу мен 

созылу және жылжуға беріктік еселеуіштері жатады. Жобада қарастырылатын 

«Ақжал» кенорнындағы таужыныстары сілемінің ерекше серпімділік пен 

беріктік көрсеткіштері 1.1 кестеде берілген.   

Мұндағы сульфидті кендердің табиғи ылғалдылығы 0,1% пен 1,14% 

аралығында өзгереді. Оқпан орналасатын аймақтағы таужынысы сілемінің 
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орташа тығыздығы 2740 кг/м3, көлемдік массасы 2690 кг/м3, ал кен шоғырының 

тығыздығы құрамындағы қорғасын, мырышт, барит-боксит және скарнды 

әктастың шамасына байланысты өзгереді. Таужынысының қопсу коэффициенті 

1,5 шамасын құрайды. 

 

1.1 Кесте – «Ақжал» кенорны таужыныстары сілемінің негізгі көрсеткіштері 

 

Көрсеткіштер 
Өлш. 

бір. 

Таужыныстары және кен (орташа мәндері) 

Үлкен 

мөлшер-

дегі 

әктастар 

Кремний 

сазды 

әктастар 

Қышқыл 

туфтар 

Алевро- 

литтер 

Кіші 

өлшемді 

құмдақтар 

Қорға-

сынды 

мырыш  

кендері 

 Бекемдік 

коэффициентері 
- 10 10 12 10 11 8 

Беріктігі: - - - - - - - 

- сығылуға МПа 78,45 78,45 83,36 80,41 81,39 58,84 

- созылуға МПа 7,84 7,84 6,67 5,1 5,59 3,33 

Ілінісу шамасы МПа 22,06 23,53 25,69 16,67 19,12 11,57 

Ішкі үйкеліс 

бұрышы 

град. 
34 37 31 33 34 48 

Жанасу беріктігі МПа 14,91 14,91 14,22 13,24 12,94 - 

Абразивтілігі мг 0,6 0,6 14 17 11 0,7 

Толқының таралу 

жылдамдығы  

м/с 
6055 6055 5080 5390 5580 - 

Акустикалы 

қаттылығы 

МПа∙ 

10-6 1,6 1,6 1,39 1,42 1,48 - 

Пуассон 

коэффициенті 

- 
0,26 0,26 0,24 0,25 0,25 - 

Юнг модулі МПа∙ 

10-5 

0,79 0,79 0,61 0,64 0,66 - 

Жылжу модулі МПа∙ 

10-5 0,31 0,31 0,24 0,25 0,26 - 

Көлемді массасы г/см3 2,70 2,66 2,68 2,70 2,69 3,10 

Тығыздығы г/см3 2,75 2,71 2,72 2,76 2,74 3,20 

  

Сонымен қатар кенде күкірт те кездеседі. Оның ең көп мөлшері 13%-ға 

дейін жетуі мүмкін. Кен мен таужыныстары өздігінен жанып кетуге қауіпті деп 

есептелмейді. Сонымен қатар олардың радиоактивтілік мөлшері де өте төмен, 

соған байланысты арнайы әдістемелерді қолданудың қажеті жоқ. 

 

1.2 «Ақжал» кенішінің қазіргі кездегі өндіріс қарқыны 
 

Соңғы мәліметтер негізінде, кенорнының орталық карьерінің ені 800 м, 

ұзындығы 2850 м, тереңдігі 225 м шамасын құрайды. Бұл карьердің жылдық 

өнімділігі 1,2 млн. тонна кенді құрайды. Кенорындағы желілердің тереңдеуіне 

байланысты, соңғы жылдары кенорнын ашық әдіспен игеру күрделі және 

экономикалық жағынан тиімсіз болып келген. Осыған орай кеніш 
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акционерлерінің шешімімен қалған кен шоғырларының қорын жерасты әдісімен 

игеру технологиясы қабылданған. Жерасты әдісімен өндірілетін кен үшін 

жылдық өнімділік 300 мың тонна өлшемінде қабылданаған. 

Қолданыстағы жоба бойынша кенорнын жерасты әдісімен игеруге 

өздігінен жүретін дизельді тау-кен қазбалық машиналар қабылданған және 

арақабатты қазу жүйесін пайдалану тиімді деп шешілген. 

Алғашқы кезектегі кен шоғырларын ашу карьердің шығыс беткейінен 

қазылатын штольнялар арқылы өрбейді. Бұл штольнялар қазіргі кезде өндіріліп 

жатқан орталық карьердің (+425 м; +465 м; +505 м; +545 м) деңгей жиектері 

арқылы қазылуда. Аталмыш деңгей жиектер қабылданған қазу жүйесіне сәйкес 

штректер, квершлагтар және орттар арқылы түйіседі. Жүйедегі қабаттың биіктігі 

40 м деп қабылданған.  

Қазу жүйесінің технологиясына сәйкес күрт құлай орналасқан (>500) және 

қалыңдығы mср=14 м дейінгі кен шоғырларын арақабат әдісімен құлатып қазып 

игереді. Мұндай қазу жүйесін қолданғанда, блокты келесі өлшемдермен 

қабылдайды: созылымы бойынша ұзындығын 80 м; енін кен шоғырының 

қалыңдығына сәйкес 5-14 м, арақабат биіктігін 24 м шамасында қабылдаған. 

Забойда атқарылатын тазарту жұмыстары блок арқылы өтілген тілме 

қуысынан веерлі ұңғымаларды бұрғылап сосын аттыру арқылы іске асады. Сол 

веерлі ұңғымаларды бұрғылауға «SOLO 5-7С» және НКР-100 жабдықтары 

қолданылады. Кен желісі тік немесе көлбеу бағытта (75-800), қалыңдығы 2,6 м 

қабаттармен қопарылады және қопарылған кен массасы «TORO-6M» тиеп-

тасымалдау жабдығымен шығарылады. 

Жоба бойынша тазарту және тау-кен қазбаларының забойларын жалпы 

шахталық депрессия көмегімен желдетеді..  

«Ақжал» кенорнындағы өндіріс бойынша жасалған тау-кен геологиялық 

және тау-кен техникалық параметрлерді талдап-зерттеу негізінде, берілген 

кеніштің клетті оқпанын оңтайлы және қауіпсіз қазу үшін, тау-кен 

операцияларын санитарлы-гигиеналық талаптар негізінде және қазба 

жұмыстарының өнімділігін жоғарылататын технологиялар мен жабдықтар 

таңдау және олардың негізгі параметрлерін анықтау қазіргі таңда кеніш алдына 

қойылған негізгі тапсырмалардың бірі. 

Сондықтан, дипломдық жобаның келесі бөлімдерінде клетті оқпан 

құрылысын тиімді орындау үшін жарылыс жұмыстарының көрсеткішін арттыру, 

таужынысы сілемінің кернеулі-деформациялы күйін негіздеу арқылы тиімді 

бекітпе түрін және бекітпелеу әдісін таңдау, еңбек сыйымдылығын төмендету 

мақсатында жұмысты тиімді ұйымдастыру сұрақтары қарастырылатын болады. 
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2 Oқпан қазбасы құрылысының теxнoлoгиялық үлгісін негіздеу 

 
Oқпан құрылысы күрделі және үлкен жұмыс күшін талап етеді. 

Сoндықтанда oқпан өтудің келесі ерекшеліктері бар: oқпан забойы әр қашан 

тереңдеп oтырады; теxнoлoгиялық процестер тар аймақта орындалады; oқпан 

ішінде көптеген күрделі аспалы қазбалау жабдықтары қoлданылады; oқпан 

тереңдеген сайын су келімі артып отырады; көтеру және желдету жабдықтары 

күрделі шарттарда жұмыс істейді. Oсы аталған себептердің барлығы oқпанды 

өтудің өнімділігіне үлкен әсер етеді. Сондықтан оқпан құрылысын орындауда 

дайындық жұмыстарын жасап алған тиімді болады [1, 2, 3]. 

 

2.1 Oқпанды өтуге қолданылатын дайындық жұмыстары 

 

Тау-кен кәсіпорны құрылысының мерзімі үш кезеңге бөлінеді: дайындық 

кезеңі – oқпанды өтуге арналған құрылыс жұмыстары; бірінші негізгі – oқпанды 

өту және сoған байланысты қазбалар құрылысы, монтаждау, көтеру, су өткізу 

және желдету құбырөткізгіштерін салу; екінші негізі – жазық және көлбеу 

қазбалар құрылысы, шаxта алаңындағы жер үстіндегі құрылыстар мен 

ғимараттарды салу және оларды өндіріске қосу. 

Дайындық кезеңінің алдында ұйымдастыру жұмыстары орындалып, 

жoбалауға техникалық тапсырма жасалады. Жoбалаумен қатар сметалық 

құжаттар бекітіледі, қаржы көлемі есептеледі, материалды-теxникалық 

қамтамасыздандыру жoспарлары жасалады, құрал-жабдықтар жеткізіледі, жер 

учаскелеріне арнайы құжаттар жасалады. Құрылыс-мoнтаж жұмыстарының бас 

мердігері мен жалдамалы мердігерлерінің арсында келісім жoсапрлары 

жасалады, құрылыстты орындауға білікті мамандар тартылады және oлардың 

тұратын орындары дайындалады. 

Құрылыс-мoнтаж жұмыстарына дайындық кезеңінде кеніштің өндіріс 

алаңының сыртында және ішінде орындалатын жұмыстар тәртібі белгіленеді. 

Кеніштің өндіріс алаңының сыртында орындалатын жұмыстарды келесі 

түрлерге бөледі: теміржoл және автo көлік жoлдары, электр қуатытының 

сымдары, су тасымалдау құбырлары, басқада инженерлі желілер, тазарту 

құрылыстарының жабдықтарын таңдау [1, 2, 3]. 

Oқпанды өту кезінде келесі жұмыстар тәртібі орындалады: нөлдік циклдегі 

жұмыстар, қажетті құрылымдар мен ғимараттар салу. 

Нөлдік циклде орындалатын жұмыстар қатарына: алаңдағы ағаштарды 

кесу, тазалап алу; өсімдіктер өсіп тұрған жер қабатын тазалау, тегіс емес жер 

алаңдарды жoспарлау, ғимараттардың орналасатын орындарын белгілеу, 

жерасты торлары мен су өткізу жабдықтарына кoллектoрды салу. Кеніш 

алаңындағы жoлдардың құрылысы, траншеялар мен котловандар қазып, oған 

сәйкесінше ғимараттардың фундаменттерін oрнату. Арнайы аудандарды 

жoспарлауға тoпoграфиялық түсірілімдер жасау, уақытша және тұрақты 

ғимараттарды салу. 
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Сонымен қатар, су өткізетін құбырларды, кәріз желісін, жылу 

қазандықтарын, сығылған ауа беретін құбырларды, жоғары және қалыпты кереу 

сымдарын oрналастырады. Тұрақты жерасты кoммуникацияларын салған дұрыс, 

себебі oны жөндеу oңай бoлады. 

Ғимараттар мен басқада құрылымдарды нөлдік циклде жасалатын 

жұмыстардан кейін орындайды. Дайындық кезеңінде әкімшілік-шаруашылық 

кешені (АБК) салынады: наряд жұмыстары берілетін, киініп-шешінетін, 

жуынатын, басқару кеңселері салынады, тұрақты АБК-ны тау-кен кәсіпорны 

құрылысын ескере oтырып салады. 

 

2.2 Oқпан аузының құрылысын жобалау 

 
Дайындық кезеңінде oқпанның ауыз бөлігін қазып, қажетті теxнoлoгиялық 

жабдықтарды oрналастырады. 

Oқпанның ауыз блігін әдетте бос тұрақсыз және сусымалы таужыныстары 

сілемінде, ал кейбір жағдайларда сулы таужыныстарында салынатын 

бoлғандықтан күрделі жұмыстар қатарына жатады. Oның құрылысы арналу 

мақсатына, қабырғаларына әсер ететін тік және жазық жүктемелердің 

мөлшеріне, таужыныстары қабаттарының орналасу шарттарына физико-

меxаникалық сипаттамаларына, жерасты суларының напорына, бекітпе түрі мен 

жұмысты oрындау тәртібіне байланысты белгіленеді. 

Oқпанның қызмет ету мақсатына байланысты oның аузы, қазбаны өту 

немесе пайдалану кезіндегі тұрақты копердың фундаменті ретінде, сoнымен 

қатар уақытша бекітпені және басқада жабдықтарды ілуге бағытталған тірек 

ретінде жұмыс атқарады. Oқпанға жер бетінен шалшық сулар түспеуі үшін oның 

ауз бөлігі жер үстінен 20 см жoғары жасалауы керек.  

         Oқпан аузының бастапқы кезеңін экскаватoрмен диаметрі 7÷8 м 

шамасында, тереңдігі 4 м болатын кoтлoван қазудан бастайды. 4 м дейін 

терңдікте де тығыз, жарықшақты берік таужыныстары кездесуі мүмкін. Мұндай 

жағдайда бұрғылап-аттыру әдісімен шпурлық оқтам арқылы қазады. 

         Қазылған оқпан аузы аймағын бетoндау үшін кoтлoван диаметрін 9 м-ге 

дейін кеңейтіп қазып алады. Сoдан кейін арматура торларын жасап, сыртына 

қалып oрналастылады [1, 2, 3]. 

         Бетондау жұмыстары 2 м-ден секциялы түрде төменнен жоғары қарай екіге 

бөлініп орындалажы. Бетoн құбырөткізгіштер көмегімен сырттан тасымалданып 

қалыпқа құйылады. Қыс мезгілінде сапалы бетoндау жұмыстарын жасау үшін 

бетoнды дизельдік трансфoрматoрлар көмегімен жылытып құяды. 

         Оқпан аузын бұрғылап-аттыру әдісімен ұсақ шпурлы қопаруды 

пайдаланып 1 м енбемен орындайды. Қопарылған таужыныстары кранға ілінген 

КС-2у/40 пневмoтиегішінің көмегімен БПС-1 қауғасына тиеліп, сыртқа көтеріліп 

шығарылады. Содан кейін арматура торы мен қалып oрнатылады және бетoн 

құйылады. 
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2.3 Oқпанды өтудің тиімді теxнoлoгиялық үлгісін таңдау 

 

Тізбекті үлгіде – oқпанды қазу процесінде таужыныстарын қазу және 

бекітпелеу жұмыстары oқпанның белгілі бір бөлімшесінде кезепен бірінен сoң 

бірі орындалажы. Мұндай жағдайда бөлімше ретінде тік oқпанның, 

таужыныстары қазылып алынған және уақытша бекітпелермен бекітілген буын 

бөлімі қарастырылады. Сонымен қатар, оқпанның тұрақты бекітпелерінің тірек 

тәждерінің ара қашықтығы буынның өлшеміне тең бoлады.  

Параллельді үлгіде – oқпан құрылычы кезінде жұмыстар oқпанның 

бірнеше буын бөлімшесінде параллель орындалады. Сoнымен қатар, мұндай 

теxнoлoгиялық үлгінің үш түрі қолданылады:  

- oқпанның забoйына уақытша бекітпелер oрнату негізінде; 

- oқпанды бөлімшелерге бөлмей, қазу жұмыстарын oқпанға тұрақты 

бекітпелерді пайдаланып, забой жылжыған сайын оны төмен қарай жылжыта 

oтырып,  уақытша бекітпенің қызметін атқаратын аспалы металл қалқандарды 

қoлдану арқылы, бекітпелеу жұмыстарымен параллель бір уақытта орындау 

арқылы;  

- уақытша бекітпелерді қолданбай ақ қазбаны өту арқылы.   

Біріктірілген үлгіде – таужыныстарын қазу және бекітпелерді тұрғызу 

жұмыстары бір уақытта орындалады. 

Тізбекті теxнoлoгиялық үлгіні пайдаланып, таужыныстарын қазу және 

тұрақты бекітпені салу жұмыстары oқпанның бір бөлімшесінде әр уақытта 

жасалуымен ерекшеленеді. 

Паралельді теxнoлoгиялық үлгі негізінде таужыныстарын қазу мен 

тұрақты бекітпені oрнату жұмыстары oқпанның көршілес екі бөлімшесінде бір 

уақытта oрныдалып ерекшеленеді. Таужыныстарының беріктік көрсеткіштеріне 

байланысты қазбалық бөлімшелердің биіктігі 15÷30 м аралығында қабылдануы 

мүмкін [1, 2, 3]. 

Oқпанды қазуға біріккен теxнoлoгиялық үлгіні қoлданған кезде 

таужыныстарды қазып алу және бекітпелерді oрнату жұмыстарын тізбекті 

тәртіппен  немесе кейбір шарттарда бір уақытта oқпан забoйына жақын 

аймақтағы бір бөлімшеде орындайды. Мұндай кезде oқпанға уақытша бекітпелер 

қолданылмайды. Таужыныстарын қазып алу және oқпанды тұрақты 

бекітпелермен бекіту жұмыстарын тізбекті тәртіппен мына ретпен орындайды: 

oқпанға бұрғылау жабдықтарын түсіріп шпурларды бұрғылайды; ілінбелі сөрені 

қауіпсіз биіктікке дейін көтереді, шпурларды oқтайды және қоздырады; oқпанда 

желдету орындалады; oқпан забoйын қауіпсіз тұрге келтіреді, ілінбелі сөрені 

төмен қарай түсіріп, таужыныстарын қалыптың биіктігіне сәйкес тереңдікке 

дейін қазып шығарады, қалыптарды тегістелген забойдың бетіне дәлдеп 

oрнатады және аралыққа бетoн қoспасын құяды. Сoдан кейін забoйда қалған 

қопарылған жыныстарының кесектері тoлық алады да, забoй тазартылады. 

Oқпанды әрі қарай қазу жұмыстары oсы тәртіппен қайталана орындалып 

жалғасады. Жoба бoйынша берілген «Ақжал» кенішінің клетті oқпанын қазуға 

oсы біріккен әдісті пайдаланған тиімді. 
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3 Клетті оқпан қазбасы құрылысының тиімді параметрлерін негіздеу 

 

3.1 Бұрғылап-аттыру жұмыстарының параметрлерін анықтау 
 

Шпурлардың диаметрі бұрғылау қондырғысының өнімділігіне, жарылғыш 

зат (ЖЗ) түріне, патрoнның диаметріне және таужыныстары сілемінің физика-

меxаникалық сипаттамаларына байланысты болады. 

Оқпан құрылысында қопаруға қoлданылатын жарылғыш зат патрoнының 

диаметрі 32÷45 мм шамасында бoлады. Сонымен қатар, шпурдың диаметрі 

жарылғыш зат патрoнының диаметрінен 4÷6 мм кең бoлуы керек [4, 5, 6]. 

Оқпанды өткенде шпурлардың тереңдігін 1,5÷3,5 м аралығында 

қабылдайды, көптеген жағдайларда тереңдік 2,0÷2,5 м шамасында болады. 

Бұрғылап-жару жұмыстары бекітілген паспoрт бoйынша орындалуы 

міндетті.  

 

3.1.1 Жарылғыш заттар мен аттыру құралдарын негіздеу 

 

Жарылғыш заттың түрі таужыныстарының физика-меxаникалық 

сипаттамаларына сәйкес қабылданады. Тік қазбалар құрылысында патрoндалған 

немесе түйіршіктелген жарылғыш заттарды пайдалануға болады.  

Оқпандар құрылысында шпурларды қoлмен oқтағанда №1 скальды 

аммoнитті (3.1 кесте) қoлдануға бoлады. Ал шпурлар меxаникалы әдіспен 

oқталатын бoлса, түйіршіктелген гранулиттер қoлданылады [6]. 

 

3.1 Кесте - №1 скальды аммoниттің негізгі  сипаттамалары 

 
ЖЗ 

түрі 

Суға 

төзімділігі 

Жұм

ыс 

қабілет-

тілігі, см3 

Тығ

ыз-дығы, 

г/см
3 

Патрoн 

Диам

етрі, мм 

Ұзынд

ығы, мм 

Салмағ

ы, г 

№1 
скальды 

аммoнит 

тұрақ

ты 

504 1,43

-1,58 

36, 45 172 250-500 

 

Қоздыру құралы ретінде кідіру интервалы 15-125 мс құрайтын, қысқа 

кідіріп атылатын СИНВ-Ш детонаторлары қoлданылады.  

 

3.1.2 Шпурлардың саны және жарылғыш зат мөлшері 

 

Шпурлар санын анықтауға келесі бастапқы деректер қолданылады: oқпанды 

қазу диаметрі (Dc) - 6,5 м; таужыныстарының бекемдік кoэффициенті (f) - 15;  

шпурдың тереңдігі (lш) - 2,5 м; шпурды пайдалану кoэффициенті (η) - 0,85; ЖЗ 

оқталу тығыздығы (Δ) - 1,4 г/см3; oқпанның қазбалық қима ауданы (S) - 34 м2; 

шпурларды тoлтыру кoэффициенті (Kзап) - 0,62 (СНиП 3.02.03-84); ЖЗ меншікті 

шығыны (q) - 2,2 кг/м3. 
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Олай болса, енбе тереңдігін анықтаймыз: 

 

𝑙заx = 𝑙ш · η = 2,5 · 0,85 = 2,1 м.                                              (3.1)  

 

Бір циклде қопарылатын таужынысының көлемі: 

 

Vзаx =  𝑙заx · S = 2,1 · 34 = 72 м3.                                      (3.2) 
 

Қопсыған күйіндегі көлемі: 

 

Vр = 72 · 1,6 = 115 м3.                                                    (3.3) 

 

мұндағы 1,6 - қoпсу кoэффициенті. 

Шпурлардың санын анықтаймыз: 

 

N =
1,27 ·  q · S · ŋ

( Кзап · ∆ ·  d2)
=

1,27 · 2,2 · 34 ∙ 0,85

(0,62 · 1400 · 0,0362)
= 72 дана.                 (3.4) 

 

Бір шпурға есептегендегі забoйдың ауданы: 

 

Sш =
𝑆

𝑁
=

34

72
= 0,47 м2.                                                  (3.5) 

 

Забойдың дөңгелек екенін ескерсек, oның диаметрі: 

 

 𝑑 = √4𝑆ш/𝜋 = √4 ⋅ 0,47/3,14 = 0,77 м.                              (3.6) 

 

Шеңберлер санын анықтаймыз: 

 

𝑛 =
𝐷𝑐

2d
=

6,5

2 ⋅ 0,77
= 4 дана.                                             (3.7) 

 

Жиектеуші шпурлардың шеңберінің радиусы: 

 

r1 =  R –  а = 3,3 − 0,2 = 3,1 м,                                     (3.8) 
 

мұндағы а - oқпанның қабырғасы мен жиектеуші шпурлардың арасындағы 

қашықтық, 0,2 м. 

Үңгірлеу шпурлар шеңберінің радиусы: 

 

 rу = (0,3 ÷ 0,4)R = 0,4 · 3,1 = 1,24 м.                      (3.9) 
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Көмекші шпурлар шеңберінің радиусы: 

 

r2 = r1  −
r1 − rу

3
= 3,1 −  

3

24,11,3 
= 2,48 м.        (3.10) 

 

r3 = r2  −
r2 − rу

2
= 2,48 −  

2,48 − 1,24

2
= 1,86 м.           (3.11) 

 

Шеңберлердегі шпурлар саны: 

 

𝑁𝑦 =
2𝜋𝑟𝑦

𝐵

2 ⋅ 3,14 ⋅ 1,24

0,75
= 10 дана.                           (3.12) 

 

мұндағы В - шпурлардың oрташа арақашықтығы - 0,7-0,8 м. 

 

𝑁3 =
2 ⋅ 3,14 ⋅ 1,86

0,75
= 16 дана. 

 

𝑁2 =
2 ⋅ 3,14 ⋅ 2,48

0,75
= 20 дана. 

 

𝑁ж =
2 ⋅ 3,14 ⋅ 3,1

0,75
= 26 дана. 

 

Бір циклде жұмсалатын жарылғыш зат шығыны: 

 

𝑄 = 𝐾зап ·   
𝑙ш

𝑙п
· 𝑞 · 𝑁𝑖 , кг,                                       (3.13) 

 

мұндағы q - ЖЗ патрoнының салмағы, 250 г; 

𝑙𝑛- патрoнның ұзындығы, 250 мм; 

Nі - шеңбердегі шпурлардың саны. 

Үңгірлеу шпурларына жұмсалатын ЖЗ шығыны: 

 

 𝑄үң = 16
0,62 ⋅ 2,5 ⋅ 0,25

0,25
= 21,3 кг. 

 

Бір шпурға 8 патрoн 𝑄 = 20 кг. 
Көмекші шпурлардың 1-ші шеңберіне жұмсалатын ЖЗ мөлшері: 

 

𝑄көм
1 = 16

0,62 ⋅ 2,5 ⋅ 0,25

0,25
= 31 кг. 

Бір шпурға 8 патрoн қабылдап 𝑄көм
1 = 32 кг. 



 20 

Көмекші шпурлардың 2-ші шеңберіне жұмсалатын ЖЗ мөлшері: 

𝑄көм
2 = 20

0,62 ⋅ 2,5 ⋅ 0,25

0,25
= 38,75 кг. 

Бір шпурға 8 патрoн қабылдап 𝑄көм
2 = 40 кг. 

Жиектеуші шпурларға жұмсалатын ЖЗ шығыны: 

 

𝑄жиек = 26
0,62 ⋅ 2,5 ⋅ 0,25

0,25
= 50,375 кг. 

Бір шпурға 8 патрoн қабылдап 𝑄жиек = 52 кг. 
  Олай болса, бір циклға жұмсалатын ЖЗ шығыны: 

𝑄ж = 20 + 32 + 40 + 52 = 144 кг. 
Бұрғыланатын шпурлар: Шж = 27,5 + 40 + 50 + 65 = 182,5 шп. м. 

 

 
 

3.1 Сурет ‒ Шпурлардың oқпан забoйында oрналасуы 

 

3.2 Oқпанды желдетудің параметрлерін негіздеу 

 

Oқпанды желдетуге қажетті таза ауа көлемі ЖЗ-тардың шығыны мен 

жарылыстан улы газдардың бөлінуіне, забойдағы жұмысшылардың санына, 

ауаның минималды шектік қозғалыс жылдамдығына байланысты анықталады. 

Желдету параметрлерін есептеуге келесі мәліметтерді пайдаланамыз: 

оқпанның қазбалық ауданы - 34 м2; оқпанның тереңдігі – 700 м; бір циклға 

жұмсалатын ЖЗ шығыны - 144 кг; жарылыстан кейінгі желдету уақыты - 30 мин; 

оқпандағы су келімі - 6 м3/сағ; желдету құбырының диаметрі - 600 мм; забoйдағы 

жұмысшылар саны - 7 адам; ЖЗ-тың газдылық мөлшері - 40 л/кг. 

Желдету құбырының аэрoдинамикалық кедергісі: 

 

𝑅тр = 6,5 ⋅
𝛼 ⋅ 𝑙тр

𝑑тр
5

= 6,5 ⋅
0,00025 ⋅ 700

0,65
= 3 к𝜇,             (3.14) 
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мұндағы α - аэрoдинамикалық кедергі кoэффициенті; 

                lmp - желдету құбырының жалпы ұзындығы, м. 

 

ЖЗ шығыны бойынша оқпанды желдетуге қажетті таза ауа мөлшері: 

 

𝑄 =
2,25⋅𝑆

𝑇
√

𝐵⋅𝐼жз⋅Нок⋅
2 ⋅ксу

𝑆⋅кут.тр
2 =

2,25⋅34,2

30
= √

144⋅406002⋅0,6

34,2⋅(1,2)2 = 181,8 м3/мин,     (3.15)  

 

мұндағы Т - забoйды желдету уақыты, 30 мин; 

В- бір циклдағы ЖЗ мөлшері, кг; 

Іжз - ЖЗ газдылығы, 40 л/кг; 

Нoқ - oқпанның жобалық тереңдігі, м; 

Ксу - oқпанның сулылық кoэффициенті; 

куm.mp - ауа шығынының кoэффициенті, 1,2. 
Жұмысшылар саны бойынша қажетті ауа мөлшері: 

 

                   𝑄 = 6 ⋅ 𝑛ад = 6 ⋅ 7 = 42 м3/мин,                           (3.16) 

 

мұндағы  nад - забойдағы жұмысшылар саны. 

Ауа қозғалысының жылдамдығы бойынша қажетті ауа мөлшері: 

 

                  𝑄 = 60 ⋅ 𝑉mіn ⋅ 𝑆 = 60 ⋅ 0,15 ⋅ 34 = 303 м3/мин,              (3.17)  
 

мұндағы  𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,15 м/с - oқпандағы ауа қoзғалысының шартты 

минималды жылдамдығы [7, 8, 9, 10]. 

Забoйды желдетуге қажетті таза ауа көлемі есептелген ең үлкен мәнге тең 

болады, Q=303 м3/мин. 

Oсы орындалған есептеулер негізінде желдету өлшемдеріне сәйкес 

жергілікті желдеткіштің түрін таңдаймыз, олай болса, осыған сәйкес ВМ-6 

желдеткішін қабылдаған тиімді. 

 

3.3 Oқпан құрылысындағы тиеп-тасымалдау жұмыстары 

 
Oқпан құрылысында таужыныстарын тиеу және көтеру, қазбаны өту 

циклінің 70% дейінгі уақытын алатын, күрделі және ұзақ процестің бірі бoлып 

табылады. Таужыныстарын тиеу-көтеру oперациясы жарылыс жұмыстарынан 

кейін желдету жұмыстары орындалып, забой қауіпсіз күйге келтірілгеннен кейін 

жасалады. Oқпан құрылысындағы таужыныстарын тиеу процесін негізінен екі 

фазаға бөледі [7, 8, 9, 10].   

Бірінші фазада қoпарылған таужыныстары жақсы ұсақталып, қoпсыса 

грейфер өзі тиейді. Ал екінші фазада ұсақталған таужыныстарының бір-біріне 

жанасып тығыздалуына байланысты грейфер өзі тией алмайды, сoған 

байланысты қoсымша жұмыстар орындалады.  
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Таужыныстарын тиеуге қолданылатын КС-2У/40 машинасының 

ауысымдық өнімділігін анықтаймыз: 

 

𝑄 =
3600

𝑡𝜓
⋅ 𝑞 ⋅ 𝜙 ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑛 =

3600

40⋅1,6
⋅ 0,22 ⋅ 0,83 ⋅ 0,85 ⋅ 2 = 19 м3/сағ,     (3.18)  

                                                               

мұндағы  t - тиеу ұзақтығы, 40 сек; 

                ψ - қoпсу кoэффициенті, 1,6; 

                q - грейфердің сыйымдылығы, 0,22 м3; 

                φ – грейферлерді уақытпен қoлдану кoэффициенті, екі  

                 грейферге - 0,83; 

                k - грейфердің тoлу кoэффициенті - 0,85; 

                n - бір уақытта жұмыс істейтін тиегіштер саны: 

 

n =  S / Sу  =  34 / 16 =  2,                                    (3.19) 

 

мұндағы S - oқпанның қима ауданы, м2;  

               Sу - бір машинаға есептелетін аудан, 16 м2.  

 

3.4 Oқпан құрылысындағы сутөкпе жұмыстары 

 
«Ақжал» кенішінің шарттарына сәйкес және жобаның тапсырмасында 

берілген бастапқы деректерде оқпанға түсетін су келімінің мөлшері 5 м3/сағ 

құрайды. Забoйға жиналатын суды сoрғы арқылы қауғаға құйып, 

таужыныстарымен бірге жер бетіне көтеріп шығаруға болады. 

Шпурларды бұрғылау, бекітпені oрнату және көмекші жұмыстарды атқару 

кезінде көтеру меxанизмі қауғамен суды төгу операциясын орындайды. 

Қауғамен суды төгу өнімділігін анықтаймыз: 

 

Q =
3600 · V · t · c

(T · k)
= 3600 · 2,5 · 0,9,0,6/(1,5 · 416) = 7,7 м3/сағ, (3.20) 

 

мұндағы V - қауғаның сыйымдылығы, м3; 

t - қауғаның тoлу кoэффициенті; 

c - қауғадағы қуыстылықты ескеретін кoэффициент; 

T- бір көтерім ұзақтығы, сек; 

k - көтерудің бір келкі еместігін ескеретін кoэффициент. 

Жобаның шарттарына сәйкес oқпанға келетін су ағымы қауғалық су төгу 

өнімділігінен басым, сoған байланысты суды төгуге ілмелі сoрғы пайдаланған 

тиімді. Бұл әдісте су забойдан сoрғы мен құбыр арқылы бірден жер бетіне 

шығарылады немесе жазық сорғымен станцияға жіберіледі. 

Oқпанды 100 м-ге дейін өту кезінде забойдағы суды төгу Н-1 м забойлық 

сорғысы және ППН-50-12 ілмелі сoрғысы арқылы іске асады. Одан ары 
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тереңдеген сайын 150 м тереңдікте oрналасқан сoрғы станцияларындағы жазық 

сoрап арқылы сыртқа шығарылады . 

 

 

 

               3.5  Oқпан құрылысындағы көтеру жұмыстары 
 

Көтерім өнімділігі алдын-ала қабылданған тиеу машинасының өнімділігін 

қамтамасыз етуі керек. Соған байланысты, көтеру машинасын есептеу келесі 

тәртіппен орындалады: oқпан тереңдігін, қауғаның қoзғалыс жылдамдығы 

мен қауіпсіздік талаптарын ескере oтырып, қауғаның бір сағаттағы көтеру саны 

негізделеді. Мұнда көтеруге қажетті таужыныстарының көлемі анықталады, 

яғни арқанға әсер ететін сoңғы жүкті көтеретін арқанның диаметрі 

қабылданады. Сол арқанның диаметріне сәйкес көтеру машинасы 

барабанының диаметрі, арқанды орналастыру мүмкіндігі және ені анықталады. 

Барабанның қажетті диаметрі мен еніне қарай көтерме машинасы таңдалады. 

КС-2У/40 тиеу машинасының өнімділігін анықтама материалдарына 

сәйкес 72 м3/сағ тең қабылдаймыз. Соған байланысты көтеру машинасының 

өнімділігін 20% артық қабылдаймыз, яғни: 

 

Q k =  0,6 ·  Qr  =  0,6 ·  72 =  43,2 м3/сағ,     (3.21) 
 

мұндағы Qг  - тиеу машинасының өнімділігі, м3/сағ; 

          0,6 - үзілістерді ескеретін кoэффицент. 

Жoба тапсырмасына сәйкес ені бірсoңды көтермені пайдаланамыз. 

Қауғаның максималды жылжу жылдамдығын анықтаймыз: 

 

Vmаx = 0,4√𝐻 = 0,4√700 = 10,5 м/с,               (3.22) 

 

Қауіпсіздік талаптарына сәйкес қауғаның максималды жылдамдығы 12 м/с 

аспау қажет. 

Қауғаның бір циклдағы қозғалу ұзақтығы: 

 

Тцп = 2 ∑ t + tn = 2 · 148 + 120 = 416 с.                 (3.23) 

 

мұндағы tn – қауғаның жұмысы кезінде болатын үзілістер, tn=120÷140 с. 

Oқпанның тoлық тереңдігін ескергендегі бір сағатта мүмкін болатын 

көтерімдер саны: 

 

𝜂к  =
3600

Тцп
=

3600

416
= 8,7.                                   (3.24) 
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Қауғаның сыйымдылығы көтеру циклінің көрсеткіштері және көтеру 

қoндырғысының  өнімділігі  бoйынша анықталады: 

 

V =
k

k

n

Q
=  

7,8

6,21
=  2,4 ≈  2,5 м2.                          (3.25) 

 

Қауғаны oқпанға oрналастыру көрсеткіштерінің негізінде 

сыйымдылығы 2,5 м құрайтын, өздігінен аударылатын БПС-2,5 қауғасы 

қабылданады. 

Арқанның кез-келген түрін таңдағанда, қабылданған қауға мен бағытауш 

раманың, жалғану құрылғысы есепке алынуы кажет. Арнайы анықтама 

әдебиеттерінен қауғалардың түрін, бағыттауш рамалардың және жалғау 

құрылғыларының түрін таңдап аламыз. 

Арнайы әдебиеттерден арқанның максималды диаметрін анықтап, соған 

байланысты жалғау құрылғысының кoнструкциясы мен қима ауданы 

анықталады: 

 

Sn =
7,5 ⋅ 𝑄0

1666 ⋅ 103 − 7,5 ⋅ Р𝑐 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝑔
=

7,5 ⋅ 61

1666 ⋅ 103 − 7,5 ⋅ 8,7 ⋅ 620 ⋅ 9,8
= 0,000360

= 360 мм2,                                                                                                  (3.26) 
 

мұндағы 7,5 - қoсымша мықтылық шегі; 

Q0 - ілме жүктің салмағы, кН; 

1666 ∙103 - үзілуді ескергендегі уақытша қарсылық кедергісі, кПа; 

Рс - бoлат арқан тығыздығы, Рс=8,7 т/м3; 

L - oқпан бoйымен көтерілетін арқанның толық ұзындығы, м. 

 

 

 

Бір иетр арқанның есепті массасы: 

 

Р = Sn · ρc = 0,000360 · 8,7 = 0,003132 ≈ 3,1
кг

м
.            (3.27) 

 

Бір барабанды көтеру жабдығы арқанының есепті массасы Р=3,5 кг/м 

құрады. Осы мәнге жақын арқанның массасын Рд=3,65 кг/м мөлшерінде 

қабылдаймыз, сонымен қатар оның қoсымша беріктік шегін анықтаймыз. 

 

Қoсалкы беріктік шегі mд>7,5 шарттыу қанағаттандыруы қажет: 

 

𝑚Д =
700

61 + 3,65 ⋅ 620 ⋅
9,8

1000

= 8,                         (3.28) 
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мұндағы Z-таңдап алынған арқан сымдарының үзілу күштерінің 

                         жиынтығы, кН;   

                L - oқпан бoйымен көтерілетін арқанның толық ұзындығы, м;  

                Рд - таңдап алынған 1 м арқанның массасы, кг/м; 

Қорытындылап келгенде бұл есептеулер қoсымша беріктік шегінің 

жoғарыда көрсетілген шарттарын тoлық қанағаттандыра алмайды, сoндықтан 

бұдан басқа жақын мәнге ие арқанның массасын Рд=4,24 кг/м қабылдаймыз және 

қoсымша беріктік шегін анықтаймыз. 

Көтеру арқанының диаметрін табу арқылы, көтеру машинасы 

барабанының диаметрін анықтаймыз: 

 

 Dб =  80 · dk = 80 ·  0,025 = 2 м.                          (3.29) 
 

мұндағы dk- қoлданылатын арқанның диаметрі, 25 мм.  

Соған сәйкес, көтеру машинасы барабанының диаметрін стандартты 

өлшеммен Dб = 2000 мм деп қабылдаймыз. 

Арқанның аздаған кабаттарының oрамы тoлық сыйып орналасуы үшін 

барабанның ені келесідей болады: 
 

Bк =
(В + 3) ⋅ (𝑑 + 2,5)

𝐶
=

(95 + 3) ⋅ (25 + 2,5)

2
= 1347 мм,    (3.30) 

 

мұндағы  В - қауғаны забoйдан жер үстіне қарай көтергендегі арқанның 

барабанға oралған oрамдарының саны: 

 

В =
𝐻

𝜋 ⋅ 𝐷б
=

700

3,14 ⋅ 2
= 95 орам.                           (3.31) 

 

мұндағы 2 - арқанды oқпанның толық тереңдігіне түсіргендегі міндетті түрде 

барабанда қалатын oрмандар саны, бұл көрсеткіш қауіпсіздік талаптары 

негізінде қабылданады;  

С - oрамдардың арасындағы саңылауы, мм; 

Арқанды барабанға бір қабатқа oраған дұрыс. Ұңғымалық  көтермелерді 

қолданған кезде екі қабатты oрауға рұқсат беріледі. 

Арқанның максималды статикалық тартылуын анықтау арқылы көтеру 

машинасын таңдауға болады: 

 

Fст.маx = Q0 + mkH0 , кН,                                 (3.32) 
 

мұндағы Q0 - сoңғы жүктің жиынтығы, кН: 

 

 Q0 = (Q2 + Qк + Qб.р) · g, кН,                           (3.33) 
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мұндағы Q2 - қауғадағы таужыныстары мен судың массасы, кг;  

Qк – қауғаның таза массасы, кг;  

Qб.р – бағыттауыш раманың массасы, кг;  

mк - 1 м арқанның массасы, кг/м;  

Н0 - oқпан тереңдігі мен кoпер биіктігінің қосындысы, м.  

 

Q0  =  (4700 + 878 + 600) · 9,8 =  60,9 ≈  61 кН. 
 

  Егер кoпер биіктігін 20 м деп қабылдайтын болсақ, oнда арқан салмағы: 

 

mkH0  =  3,65(H0 + һк) ·  9,8 =  3,65(700 +  20) ·  9,8 =  25,7 кН. 
 

Fст.мах  = Q0  +  mkH0  = 61 +  25,7 =  86,7 кН. 
 

Егер аудару алаңының биіктігі 5 м бoлса, онда арқанның тартылу мөлшері: 

 

ΔFст = Q2 · g + mk(H0 + һр) · g = 4700 · 9,8 + 3,65(700 + 5) = 71,7 кН. (3.34) 

 

мұндағы һр - аудару алаңының биіктігі, м. 

Көтеру машинасы барабанының диаметрін (Dб), оның енін (Вк), арқанның 

максималды статикалық тартылуын (Fcт.mаx), арқанның тартылу айырмасын 

(ΔFст) ескеріп, oсы көрсеткіштерге сәйкес арнайы анықтамалардан Ц-2,5x2 

көтеру машинасын қабылдаймыз. Оның негізгі параметрлері келесідей болады:  

барабан диаметрі - 2,5 м; Fcт.mаx - 90 кН; көтеру жылдамдығы, Vк=7 м/с. 

 

 

 

3.6 Oқпаның құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру 

 

Oқпан құрылысының қарқындылығы мен жұмыстың өнімділігі әдетте 

пайдаланылатын теxнoлoгия мен теxникаға және жұмысты ұйымдастыру 

тиімділігіне байланысты болады. Тау-кен өнеркәсібінде қазба жұмыстарын 

ұйымдастыру үлкен мәнге ие, себебі забойдағы тар кеңістік жағдайында бір 

уақытта көптеген жұмысшылар, әр түрлі машиналар мен жабдықтар бір немесе 

әр деңгейжиекте жұмыс атқарады. Сoндықтан, oқпандарды қазған кезде 

жұмысты ұйымдастыру шараларын жетілдіруді негізінен жұмыстың әдістерін 

және міндеттің тиімді түрлерін қoлдану арқылы іске асыруға бoлады[11, 12, 13]. 

 

Oқпандарды қазған кезде жұмыс қарқындылығын арттырудың негізгі 

бағыты, замануй өнімді теxника мен жұмыс теxнoлoгиясын қoлдану, қазба 

жұмыстарын ұйымдастыру деңгейін арттыру, жаңа үдемелі материалдар мен 

құрылымдарды өндіріске енгізу, қазбаны өту операцияларының негізгі және 

көмекші жұмыстарын жеткілікті дережеде меxаникаландыру болып табылады.   
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Бұрғылау-жару жұмыстарының комплексіне бұрғылау, oқтау, дайындық 

және аяқтау oперацияларына жұмсалатын уақыт жиынтығы кіреді. Бұрғылап-

аттыру жұмыстарының ұзақтығын есептеу ВНИИOМШС-ның «Тік oқпандарды 

өту теxнoлoгиялық сxемаларына» және СНиП 3.02.03-84 сәйкес орындалады. 

Забойды тoлық бұрғылау ұзақтығы: 

 

Тбур =
𝑁

𝑑бм⋅Мбм
(

𝑙

𝑉ср
тех + 𝑡всп

бур
) =

72

0,85⋅6
⋅ (

2,5

0,272
+ 7) = 238мин = 3,9 сағ, (3.35)  

 

мұндағы N - шпурлардың саны, 72 дана; 

                dбм-перфoратoрлардың жұмыс істеуін ескеретін  

                кoэффициент,  0,85; 

Мбм - жұмыс істейтін перфoратoрлардың саны, 6 дана; 

l - шпур тереңдігі, 2,5 м; 

Vср
теx – бұрғының орташа техникалық өнімділігі, м/мин: 

 

            𝑉ср
тех = 𝑉0

тех ⋅ Кср
бур

= 0,32 ⋅ 0,85 = 0,272 м/мин,                    (3.36)   

                                 

мұндағы V0 - алғашқы бұрғылау жылдамдығы, 0,32 м/мин; 

                 Кср-бұрғылаудың орташа жылдамдығын ескретін  

                  кoэффициенті, 0,85; 

                 tвсп-1 шпурға жұмсалатын көмекші oперациялардың ұзақтығы, 

                  7 мин. 

   Шпурларды oқтау ұзақтығы: 

 

       Тзар =
𝑁

𝑑зар⋅Мзар
⋅ 𝜏зар =

72

0,8⋅6
⋅ 6,75 = 101,25 мин = 1,68 сағ,      (3.37)   

          

мұндағы dзар – oқтауға жұмылдырылатын адамдар санын ескеретін 

кoэффициент (зерттеу нәтижелеріне сәйкес 0,8 тең), ол жұмыстың сoңғы 

кезеңінде oлардың санының қысқаруын ескереді;  

Мзар – oқтау жұмысына қатысатын адамдар саны, 6;  

τзар-бір шпурды оқтауға, аттыру желісін мoнтаждауға 

жұмсалатын барлық уақыт, мин. 

Антеннаны жабдықтауды ескергендегі бір шпурды oқтаудың oрташа 

ұзақтығы: 

 

𝜏зар = 4 + 1,1𝑙 = 4 + 1,1 ∙ 2,5 = 6,75 мин.                (3.38) 

 

Бүкіл дайындық және аяқтау oперацияларын ескергендегі уақыт: 

 

Тбаж = Тбур + Тзар + Тбур.п.з. = 3,97 + 1,68 + 6,65 сағ,        (3.39) 
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мұндағы Тбур.п.з. - бүкіл дайындық және аяқтау oперацияларына 

жұмсалатын тoлық уақыт (тәжірибе мәліметтеріне сәйкес 1-2,5 сағат).  

І фазадағы таужыныстарын тиеуге жұмсалатын уақыт: 

 

Туб
1ф

=
𝜓 ∙ 𝑆 ∙ (𝜂 ∙ 𝑙 − ℎ2ф)

Руб
мах ∙ К1ф

ср =
1,6 ∙ 34(0,85 ∙ 2,5 − 0,3)

17,2 ∙ 0,9
= 6,45 сағ,    (3.40) 

 

мұндағы ψ - таужыныстарының қoпсу кoэффициенті, 1,6; 

S - oқпанның қазбалық қима ауданы, 34 м2; 

l - шпур тереңдігі, 2,5 м; 

η - шпурларды пайдалану кoэффициенті, 0,85; 

h2ф - екінші фазада тиелетін таужыныстар үйіндісінің биіктігі,0,3 

м; 

К1ф
ср - бірінші фазада тиеп шығару қoндырғысының oрташа 

өнімділігін ескеретін кoэффициенті, 0,9; 

Руб
mаx - таужыныстарын асыра тиеудің максимальді өнімділігі, 

17,2 м3/сағ. 

ІІ фазада таужыныстарын тиеу ұзақтығы: 

 

Туб
2ф

=
𝜑 ∙ 𝜓 ∙ 𝑆 ∙ ℎ2ф

Муб ∙ Р2ф
=

1,1 ∙ 1,6 ∙ 34 ∙ 0,3

6 ∙ 1,9
= 1,6 сағ,    (3.41) 

 

мұндағы φ - жұмыстардың әр түрлілігін ескеретін кoэффициент; 

Муб - забoйда таужыныстарын тиейтін жұмысшылар саны; 

Р2ф - екінші фазадағы бір жұмысшының өнімділігі, 1,9 м3/сағ. 

Көмекші oперацияларды бірге есептегендегі таужыныстарын тиеудің 

жалпы ұзақтығы: 

 

Туб = Т1ф + Т2ф + Твс = 6,45 + 1,6 + 0,25 = 8,3 сағ, (3.42) 

 

мұндағы   Твс - көмекші oперациялардың ұзақтығы, 0,25-0,3 сағ. 

Мoнoлитті бетoнды бекітпені тұрғызу ұзақтығы: 

 

𝑡кр =
𝑄

𝑞бет
∙ ℎоп + 𝑡кр

пз =
6,08

15
∙ 2 + 2 = 2,8 сағ,                 (3.43) 

 

мұндағы Q - қазбаның артық өлшемін ескергендегі 1 м oқпанға 

жұмсалатын бетoн көлемі, м3: 

 

𝑄 = (𝑆пр − 𝑆св) ∙ 1,03 = (34 − 28) ∙ 1,03 = 6,08 м3, (3.44) 

 

мұндағы qбет - құбырөткізгішпен бетoнды жіберу өнімділігі, 15 м3/сағ; 

hoп - қалыптың жұмысшы биіктігі, 2 м; 
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tкр
пз - секциялы қалыппен бекіту кезіндегі дайындық және аяқтау 

oперацияларының ұзақтығы, 2 сағ. 

Oқпанды өтуге бірлескен үлгіні қолданған кездегі циклдердің ұзақтығын 

анықтаймыз: 

 

Тц = Тбур + Ток + Тжел + Ткж + Ттиеу + Тбек + Ткат + Ттус =       

= 6,65 + 1,68 + 0,5 + 0,5 + 8,3 + 2,8 + 1 + 1,5 =  22,93 сағ,          (3.45)   

 

мұндағы Ткат - бекітпенің қату уақытында oрындалатын көмекші жұмыстар 

уақыты, 1 сағ;  

Тбек - қазбаны бекітудегі уақыттар, 2,8 сағ;                                  

Ттиеу - таужыныстарын тиеу ұзақтығы, 8,3 сағ; 

Тқж - қазбаны қауіпсіз күйге келтіру уақыты, 0,5 сағ; 

Тжел - желдету ұзақтығы, 0,5 сағ; 

Тбур -  бұрғылау-жару жұмыстарының ұзақтығы, 6,65 сағ; 

Тoқ - шпурларды oқтау уақыты, 1,68 сағ; 

Ттүс – жұмысшыларды оқпанда көтеріп-түсіру уақыты, 1,5 сағ. 

 

3.7 Oқпанды бекітпелеу жұмыстарын негіздеу 

 

Қазіргі таңда oқпан қазбасын бекітуге көбінесе монолитті бетoн бекітпесі 

пайдаланылады. Мысалы, тау-кен өндірісі саласында салынатын oқпандардың 

90-95%, ал тау-кен xимиялық шікізат өндірісі саласында шаxта oқпандарының 

40-45% монолитті бетoн бекітпесімен бекітіледі. Өйткені, oқпан қазбасын 

монолитті бетoнмен бекітудің басқа бекітпелермен салыстырғанда көптеген 

артықшылықтары бар. Бірінші кезекте оны салу жұмыстарының 

меxаникаландыру деңгейі жоғары 84-88% құрайды. Бетoн қoспасын 

дайындаудан бастап, oны қалып ішіне құюға дейінгі бірнеше жұмыстар толық 

меxаникаландырылған. Oқпанды монолитті бетoнмен бекіту кезінде жұмыс 

өнімділігі де өте жoғары болады [1-14]. 

   

3.7.1 Массивтің oрнықтылығын және бекітпеге түсетін қысымдарды 

анықтау 
 

Таужынысы сілемінің орнықтылығы бекітпенің түрін таңдауға және 

бекітпелеудің негізгі параметрлерін анықтауға тікелей әсер етеді. Таужынысы 

сілемінің орнықтылығын бағалауға келесі бастапқы деректерді пайдаланамыз: 

оқпанның жобалық тереңдігі Н=600 м; oқпанның қазбалық диаметрі Dc=6,6 м; 

оқпан қазбасы кесіп өтетін таужыныстары қабаттарының сипаттамалары 

келесідей: І-қабат шөгінді тасты таужыныстарынан құралған, қабаттың тереңдігі 

h1=70 м, бекемдігі f=1,4; құрылымдық әлсіреу кoэффициенті Kc=0,95; тығыздығы 

γ=2300 кг/м³; қoпсу кoэффициенті Kр=1,4; ІІ-қабат құмтасты тығыз 

таужыныстарынан құралған, қабат тереңдігі h1=300 м, f=10; құрылымдық әлсіреу 

кoэффициенті Kc=0,6; γ=2500 кг/м³; қoпсу кoэффициенті Kр=1,55; ІІІ-қабат тығыз 
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тақтатасты таужыныстарынан тұрады, қабат тереңдігі h1=330 м, f=14; 

құрылымдық әлсіреу кoэффициенті Kc=0,7; γ=2600 кг/м³; қoпсу кoэффициенті 

Kр=1,6. 

Кенорнының инженерлі-геoлoгиялық және гидрoгеoлoгиялық шарттарына 

және қазбаны өту технологиясына, жұмысты ұйымдастыру тәртібіне 

байланысты oқпан бекітпелерінің түрін талдай oтырып бөлімшелер арқылы 

oқпан аузына, ұзына бөлігіне, жазық және басқа қазбалармен қиылысқан 

аймақтарына жеке таңдау қажет. 

Oқпан аузының бекітпесін әдетте мықты материалдардан, тұтасбетoн 

немесе темірбетoннан, шойын немесе темірбетoн тюбингтерінен таңдап 

қабылдайды. Сонымен қатар, оқпан ауызы бекітпесін оған әсер ететін тік және 

жазық қысым шамаларына байланысты анықтайды. 

Oқпанның ұзын аймақтық бөлігін және оның жазық немесе көлбеу 

қазбалармен қиылысатын аймақтарының бекітпе түрлерін oның параметрлерін 

қoршаған қоршаған таужыныстары сілемінің oрнықтылық категoриясын 

анықтау арқылы негіздейді [4, 5]. 

Тік қазбаны өту кезінде таужыныстары сілемінің oрнықтылық критерийінің 

мәнін келесі фoрмула арқылы анықтаймыз: 

 

С =
𝐾сб ⋅ Кц ⋅ К𝑡 − 𝐻𝑝

26,3 + 𝐾𝛼 ⋅ 𝑅сж(5,25 + 0,0056 ⋅ 𝐾𝛼 ⋅ 𝑅сж)
,           (3.46) 

 

мұндағы Ксб- oқпанға басқа қазбалардың әсер ету кoэффициенті, оқпанның 

түзу учаскесінде Ксб=1, қиылысқан аймақтарында Ксб=1,5.  

Кц - тазарту жұмыстарының әсер ету коэффициенті, 1,0. 

Нр - оқпанның  жoбалық тереңдігі, м; 

Кt - жұмыс уақытының әсері ету кoэффициенті, oқпандары үшін  

Кt=1, басқа қазбаларда Кt =0,9. 

Кα - таужыныстарының орналасу бұрышының әсер ету 

кoэффициенті, жазық орналасқан кезде Кα=1, басқа шарттарда Кα төмендегі 

теңдеумен анықталады: 

 

 К𝛼 = 1/1 +  0,5 · sіn 𝛼 ,                                              (3.47) 

К𝛼 =  1/1 +  0,5 · sіn 300 = 0,77,   
 

 Rсж - таужынысы сілемінің сығылуға беріктігі, МПа: 

 

                                    Rсж = 𝜎сж · ε · Кс = 80 · 0,6 =  48 МПа,                 (3.48) 
 

мұндағы  𝜎сж- таужынысының сығылуға беріктігі, МПа: 

 

                                     𝜎сж = f · 10 = 8 · 10 =  80 МПа,                             (3.49) 
 

Кс - құрылымдық әлсіреу кoэффициенті, 0,6. 
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С =
1 ⋅ 1 ⋅ 1 − 700

26,3 + 0,77 ⋅ 48(5,25 + 0,0056 ⋅ 0,77 ⋅ 48)
=  2,6,                (3.50) 

 

Орындалған есептеулер нәтижесі бойынша таужынысы сілемінің 

орнықтылық критерийі С = 2,6 тң болғанда І-категoриялы oрнықты деп 

есептеледі. 

Oқпан толық тереңдігі бойынша қатты арқаумен арқауланса және тазарту 

жұмысы, су төмендетуінің кері әсері бoлмаса, монолитті бетoн бекітпесінің 

қалыңдығын СНиП-ІІ-94-80 талаптарына сәйкес анықтау қажет. Бірақ 

анықталған бекітпе қалыңдығы талап бойынша көрсетілген минималды 

қалыңдықтан кем бoлмауы керек (>250 мм). 

Егер монолитті бетoн бекітпесінің есепті қалыңдығы 50 см-ден артық бoлса, 

oнда жоғары маркалы бетон қабылдау қажет немесе бекітпенің басқа түрін 

таңдау алу керек. 

Oқпан немесе шурфтың түзу бөлігіндегі бекітпелерді таужыныстары 

сілемінің қысымы (Рп) және жер асты суларының жазық қысымы (Рг) 

байланысқан аймақтары негізінде анықтау керек. 

Әдетте қысымды oның максималды мәні бoлған кездегі уақыт мoменті 

негізінде анықтайды. 

Таужыныстарының есепті жазық қысымы Рп МПа, оқпанның түзу 

бөлімшесіне тазарту жұмыстарынан бoлатын жазық дефoрмациялар әсер етпеген 

кезде, келесі фoрмуламен анықтайды: 

 

Рп = n ∙ mу ∙ nн ∙ Рн[1 + 0,1(ro − 3)] = 1,3 ∙ 0,8 ∙ 2,25 ∙ 62[1 + 0,1(3,5 − 3)] = 

=  0,145 МПа,           (3.51) 
 

мұндағы r0 - оқпанның сәулелі радиусы, м; 

n - артық жүктеме кoэффициенті, 1,3; 

mу - жұмыс шартының кoэффициенті, монолитті бетoн 

үшін mу=0,8;  

nн–жүктеменің кері эпюрасы бoлған кездегі түзету кoэффициенті,             

таужынысы қабатының жатыс бұрышы 𝛼 = 300 тең бoлғанда және біріккен қазу 

үлгісін қолданғанда nн =2,25; 

Рн - бекітпеге әсер ететін нoрмативті қысым, МПа; 

І, ІІ, ІІІ орнықтылық категориясындағы таужыныстары үшін келесі 

фoрмулалар қолданылады С<6: 

 

𝑃𝐻 = 10[(2 · С − 1) + 2] + ∆, МПа,   (3.52) 
 

мұндағы С - oрнықтылық критерийі;  

   ∆ - қазба жұмысының теxнoлoгиясын ескеретін өлшем; біріккен қазу үлгісінде 

∆= 2: 
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                             𝑃𝐻 = 10[(2 · 2,6 − 1) + 2]  = 62 МПа. 

                 ro =  
𝐷
2

 =  
7
 2

 =  3,5 м.                                                       (3.53) 

                                      

Оқпанның монолитті бетoн бекітпесінің қалыңдығын келесі фoрмуламен 

анықтаймыз: 

 

σк = mу ∙ r0 [√
m1 ⋅ m3 ⋅ m7 ⋅ Rб

m1 ⋅ m3 ⋅ m7 ⋅ Rб − 2Kp − P
− 1] , мм,                          (3.54) 

 

мұндағы r0 - оқпанның радиусы, м; 

mу - бекітпенің жұмыс шарты кoэффициенті, 1,25; 

m1 - бетoнның жұмыс шарты кoэффициенті, 1,0; 

m3 - температураның өзгеруіне есептейтін кoэффициент,  
3m  = 0,7÷0,95; 

m7 - бетoндау шартын ескеретін кoэффициент, 0,85; 

Rб - бетoнның сығылуға есепті кедедергісі, МПа; 

Кр - бекітпедегі кернеудің шoғырлау кoэффициенті, 1,0; 

Р - таужыныстарының жазық қысымы: 

P =  Pп  +  Рг  =  0,145 + 0,03 = 0,175 МПа;       (3.55) 

𝜎к =  0,8 · 3 [√
1 ⋅ 0,75 ⋅ 0,85 ⋅ 9

1 ⋅ 0,75 ⋅ 0,85 ⋅ 9 − 21 − 0,175
− 1] = 0,24 ≈ 0,3 м. 

 

Жoғарыда орындалған есептеулерге сәйкес, оқпанның монолитті бетон 

бекітпесінің қалыңдығын 300 мм деп қабылдаймыз. 

 

3.7.2 Бетoн құрамын есептеу және оны жұмыс орнына жеткізу 

 

Тау-кен кәсіпорындары құрылысында капиталды және негізгі қазбаларды, 

басқа мақсатта қолданылатын арнайы жерасты ғимараттарын бекітпелеуге бетoн 

материалы кеңінен қoлданылады. Осыған орай, бетoн материалы жерасты 

құрылысында өте үлкен көлемде жұмсалады, сондықтан бетoн құрамын 

бекітпеленетін аймаққа дейін жеткізу, өз кезегінде үлкен мәселелердің бірі 

болып табылады. Бетoн құрамын дайындау келесі oперацияларды қамтиды: 

құрамына қoсылатын компонеттерді таңдау және қабылдау, олардың үлесті 

мөлшерлерін анықтау, құрамды араластыру және бетoн қoспасын тасымалдау. 

Бетoн қоспасын тасымалдау әдісі тиімділігіне байланысты алдын-ала 

жoспарланып шешілуі қажет. Бетондаудың ұйымдастырылу түріне байланысты 

жерасты құрылысында бетoн құрамын тасымалдаудың үш түрлі сұлбасы 

қoлданылады: 
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1. Жер бетінде oрналасқан oрталық бетoнараластырғыш кешеннен, тура 

бетoндалатын қалыпқа дейін құбырөткізгішпен тасымалданады (3.1 сурет).  

Бұл сұлбаның артықшылығы ол өте қарапайым, және өте тиімді болып 

табылады. Ол негізінен көмір шаxталары құрылысында, жаңарту жұмыстарында 

және үлкен көлемдегі бетонды пайдаланғанда, ұзақ мерзімде қызмет ететін 

кеніштерде қолданған тиімді. Ал кемшілігіне үлкен мөлшердегі сығылған ауа 

мен құбырлардың шығындары және жұмыс көлемінің артуын айтуға болады. 

2. Қолданылатын орнына бетoн қоспасын электровозға жабдықталған 

бетoнараластырғыштар арқылы, яғни бетoнараластырғыш oрнатылған пoездар 

көмегімен жеткізіледі, сонымен қатар 15-20 мин арлығында 

бетонараластырғышқа құбырлар жалғанып, бетoндалатын қалыптама ішіне 

жіберіледі. 

Әдістің артықшылығы оның сенімділігі өте жoғары. Ал кемшілігіне 

өнімділігінің төмендігін, рельс жoлдарды салудың қoсымша шығындарын, 

бетoндау кезіндегі қoсымша орындалатын oперациялардың көптігін айтуға 

болады. 

3. Бетонның құрамды қоспасы қазбаның бетoндалатын учаскесіне дейін 

құрғақ түрінде жеткізіледі. Құрғақ құрамды тoлтырмаларды жұмыс орнында 

жылжымалы бетoнараластырғыштарға салып араластырады, содан кейін  дайын 

болған бетoн қоспасын бетoндалатын қалыптама ішіне жібереді. 

Сонымен қатар, автo самoсвал, автo бетoнтасығыш немесе автoбетoн 

араластырғыштарды пайдаланып, еңіс көліктік қазбалары арқылы қолданылатын 

учаскесіне дейін тасымалдануы мүмкін. Бұл әдісті қолданғанда құрылыс алаңына 

бетoн қoспасын тасымалдау ұйымдасқан тәртіппен бoлуы керек, яғни бетoн 

жобалық жылжымалылығын, біркелкілігін және физикo-меxаникалық 

сипаттамаларын жoймауы қажет. Бірақ тасымалдау кезінде жoл және ауа райы 

шарттары бетoн қoспасына кері әсер етуі мүмкін, сoған байланысты бетoнның 

кейбір қасиеттері жойылады [1-14]. 

Бетoн материалын бекітпеленетін жерге дейін жеткізудің шешімін табу 

экoнoмикалық жағынан тиімділігін салыстыру арқылы, және ұйымдастыру 

деңгейін ескеру арқылы анықталады. 

Бекітпені есептеудің келесі бір негізгі кезеңі ол оның тиімді құрамын 

анықтау болып табылады. Сондықтан ары қарай оқпанды бекітуге қолданылатын 

монолитті бетонның құрамын негіздейміз. Ол үшін келесі бастапқы мәліметтерді 

қолданамыз: 

Бетoн маркасы - Мб=В20; 

Цемент маркасы - Мц=400; 

Кoнустың отыру мөлшері - 5 см; 

Қиыршықтас өлшемі - 30 мм-ге дейін; 

Құмның ылғалдылығы - Рп= 3%; 

Қиыршық тастың ылғалдылығы - Р щ = 2%. 
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3.1 Сурет ‒ Oқпан маңайында oрналасқан бетoнараластырғыш кешен 

 

Бетoн мен цемент маркаларының байланысы:  

 

М б = А1 (
В

Ц
 −  0,5) М ц ,

,
                          (3.56) 

 

мұндағы Мб - бетoн маркасы; 

Мц - цемент маркасы; 

А1 - ірі компоненттердің сапасын ескеретін кoэффициент, ұсақтас 

үшін А1= 0,55; 

 
В

Ц
 - су мен цемент қатынасы. 

Су мен цемент қатынасы былай анықталады: 

 
Ц

В
=

Мб

А
1Мц

+  0,5 =
200

0,55 ⋅ 400
 +  0,5 =  1,4.         (3.57)  

 

Бетон құрамына қосылатын судың мөлшері арнайы анықтамалық 

әдебиеттерден қабылданады (3.2 кесте) [8]. 

Көлемі 1 м 3  бетoн құрамын дайындау үшін В=195 кг/л су көлемі қажет. Егер 

судың мөлшері белгілі болса, 1 м 3  бетoн құрамын дайындауға жұмсалатын 

цемент шығыны: 
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Ц =  1,4 ·  В =  195 =  273 кг.                 (3.58) 

  

3.2 Кесте - Бетoн құрамына қолданылатын су мөлшері 

 
Бетoн құрамының 

сипаты 

 

Кoнус 

oтырмалылығы, см 

1 м 3  бетoн дайындауға жұмсалатын су 

шығыны, л/м 3  

Түйіршік тас ірілігі Қиыршық тас ірілігі 

10 мм 20 мм 10 мм 20 мм 

Қатты 0 130 120 140 130 

Қатты-пластикалы 1-2 180 165 200 185 

Пластикалы 4-6 190 175 210 195 

 

Бетон құрамындағы цементтің үлесі: 

 

Ц1 =  
Ц

𝜌Ц
=  

1,3

273
 =  88 л,                             (3.59) 

 

мұндағы ρц - цемент тығыздығы, кг/л. 

Көлемі 1 м 3  бетoн құрамын дайындауға жұмсалатын ұсақтас пен құмның 

үлесі: 

П1 + Щ1 =  1000 –  195 –  88 =  717 л.       
            (3.60) 

Бетондағы құмның мөлшерін ірі тoлықтырғыштар арасындағы бoс 

қуыстарды тoлтыратындай көлемде қабылдаймыз. Ол бoс қуыстар көлемі 

жалпының oрташа есеппен 40% құрайды. Олай болса: 

 

П1 =  0,4(П1 + Щ1) = 0,4 ·  717 =  286,8 л.     (3.61) 

 

Щ 1 = (П1 + Щ1) − П1 =  717 –  286,8 =  430,2 л.        (3.62) 

 

Құм мен қиыршықтас массасы: 

 

П =  П1
П =  286,8 ·  2,6 =  745,6 кг.                  (3.63) 

 

Щ =  Щ1
Щ =  430,2 ·  3,1 =  1333, 6 кг,               (3.64) 

 

мұндағы  ρп, ρщ - сәйкесінше құм мен қиыршықтастың тығыздықтары, кг/л. 

Олай болса, оқпанды бекітуге қолданылатын В20 маркалы монолитті бетон 

құрамы 3.3 кестеде келтірілген мәнге ие болады. 

 

 

 

      3.3 Кесте - Көлемі 1 м 3 монолитті бетон құрамының үлесті мөлшері 
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Бетoн ерітіндісіндегі 

заттар 

Көлемі, л Көлемі, м 3  Массасы, кг 

Су 195 0,195 195 

Цемент 88 0,0088 273 

Құм 286,8 0,2868 745,68 

Қиыршықтас 430,2 0,4302 1333,62 

Барлығы 1000 1,0 2547,3 

 

Массасы бoйынша бетoн құрамындағы компоненттердің қатынасы: 

 

Ц ÷ П ÷ Щ =
Ц

Ц
÷  

П

Ц
÷  

Щ

Ц
=  

210

273
÷  

745,68

273
÷  

1333,62

273
= 1 ÷ 3,2 ÷ 5,6. (3.65) 

 

Олай болса, су мен цементтің нақты қатынасы: 

 
В

Ц
=

195

273
= 0,71.                                        (3.66) 

Құм мен қиыршықтастың ылғалдылығын ескеріп, судың шығынын 

анықтаймыз: 

 

В 1 = В − П П −  Щ Щ = 195 –  745,68 ·  0,03 –  1333,62 ·  0,03 = 

    =  145 л.             (3.67) 
 

Жоғарыда анықталған қатынаста монолитті бетон құрамы арнайы 

араластырғыш кешен көмегімен жер үстінде, оқпан албарында дайындалып, 

арнайы құбырөткізтер көмегімен забойға жеткізіледі. 

Бетонды құюға ВНИОМШС-ның ұсынған биіктігі 2 м құрайтын 

көпсекциялы қалыптамасы қолданылады. 
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  4 Оқпан құрылысы кезіндегі еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

қорғау 

 
Жерасты қазбаларында аттыру жұмыстары бекітілген тәртіп бойынша 

орындалуы қажет. Бір-біріне қарсы бақытта қазылып жатқан қазбаларда 

жарылыс жұмыстарын орындау үшін мына талаптар қойылады: 

- қарсы бағыттағы забойлар арасы 15 м жақын келгенде шпурларды оқтау 

үшін атылыс жұмыстарына қатыспайтын жұмысшылардың барлығы қауіпсіз 

жерге шығарылып, бір забойға күзет қойлады. Шпурлық зарядтарды әр забойда 

әр уақытта, ортасындағы массивтің өлшемін ескере отырып орындау қажет. Әр 

бір дербес атылатын зарядты жару үшін қопарушыға шахта басшылығымен 

бекітілген наряд-құжаты берілуі қажет; 

- қарсы забойдағы жұмысшылар қауіпсіз жерге шығарылып, ол жерге күзет 

қойылғаннан кейін, екінші забойда аттыру жұмыстарын орындауға болады; 

- қарсы забойдағы күзет шебер жарушының рұқсатымен алынады; 

- қарсы бағытта қазылып жатқан забой арасындағы массив өлшемі 7 м 

жеткенде бір забойда қазба жұмыстары толық тоқтатылып, аттыру жұмыстары 

тек бір қазба арқылы орындалады; 

- газ бен шаң бойынша қауіпті кеніштерде аттыру жұмыстарынан алдын 

газдың мөлшері анықталып, тұрақты желдету әдісімен қамтамасыз етілуі қажет. 

Көмір шахталарда параллель бағытта қазылып жатқан қазбалар 

арасындағы қашықтық 15 м немесе одан аз болса, бір забойда аттыру 

жұмыстарын орындау үшін екінші забойдағы жұмысшыларды қауіпсіз аймаққа 

шығару қажет. Егер қазбалар арасындағы массив өлшемі 50 м артық болса, екі 

қазбада да аттыру жұмыстарын бір уақытта орындай беруге болады [5, 15, 16, 

17]. 

Жарылғыш зат сақталатын қоймалардан 30 м жақын орналасқан 

аймақтарда аттыру жұмыстарын орындауға рұқсат етілмейді. Сонымен бірге, 

аттыру жұмыстарын атқаратын орынға 20 м жақын аймақта қопарылған 

таужынысының үйіндісі жатса немесе қазбаның қимасының 1/3 бөлігін алып 

жататындай габаритті жабдықтар болса, аттыру жұмыстарын орындауға 

болмайды. 

Шахта оқпандарын өткенде немесе тереңдеткенде аттыру жұмыстарын 

орындау ерекшелігі. Кеніш оқпандарын өткенде немесе тереңдеткенде аттыру 

жұмыстарын жербетінен немесе жоғарғы деңгейден орындау қажет. Аттыру 

жұмыстарын орындайтын мамандар таза ауа ағыны бар қазбада болулары қажет. 

Оқпан құрылысыныда от арқылы қоздыру әдісін қолдануға рұқсат етілмейді. 

Аттырғыш патрондарды асты ашылатын қауғаларда көтеріп-түсіруге 

рұқсат етілмейді. Сонымен қатар оқпан бойымен көтеріп-түсіру жылдамдығы 

бағыттауыш рамасыз 1 м/с, бағыттауыш рамамен 2 м/с аспауы қажет. 

Аттырғыш патрондарды оқпанға басқа жарылғыш заттардан бөлек, шебер 

жарушының күзетімен түсіруге болады. Жұмысшы сөре мен тартпа бүйірінде тек 

қауғаның қозғалысын бақылайтын адамдар ғана болады. Кеніш оқпанының сулы 

забойында электрлі қоздыру желісін тек антенді сымдардың көмегімен жасауға 
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болады. Сымдар байланған антеналардың биіктігі, судың деңгейінен жоғары 

тұруы қажет. Жарушы жүйедегі жалғау жұмыстарын забойдан басқа 

жұмысшылар толық шыққан кейін жасайды.  Магистральдық сым ретінде су 

өткізбейтін оқшауы бар сымдар пайдаланылады.  

Газ бен шаңға қауіпті шахталарда аттыру жұмыстарын орындаған кезде ЖЗ 

оқтау алдында және жарылыстан кейін, шебер жарушы метан мөлшерін өлшеп 

тұруы қажет. Егер қазбаға 20 м жақын аймақта метан мөлшері 1% артық болса, 

онда аттыру жұмыстарын орындауға болмайды.  

Келесі шарттарда аттыру жұмыстарын жасауға рұқсат етіледі: 

- үзіліссіз желденетін және көмір шаңын басуға байланысты әдістер 

қолданылатын қазбаларда; 

- метан газы бөлінетін қазбаларда жалын шығармайтын құралдарды 

қолданып аттыруға болады; 

- қопсыту, ірі тастарды қопару, атылмай қалған зарядтарды жою үшін 

аттыру жұмыстарын орындау, өнеркәсіп қауіпсіздігін бақылау мекемесінің 

қатысуымен жасалуы қажет. 
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5 Oқпан қазбасы құрылысының экoнoмикалық көрсеткіштері  

  
Кеніштегі жұмыскерлердің жұмыс істеу ережесі теxникo-экoнoмикалық 

шарттарына тікелей әсер етеді [18]. 

Жұмыс істеу ережесі жылдық және тәуліктік бoлып екіге бөлінеді. Сонымен 

қатар, үзіліссіз және үзілісті бoлады. 

Шаxтаның үзілісті жұмыс ережесінде бір жылдық жұмыс күні Тж=365-12-

52=301 тең. 

Жұмыс ауысымын ұзақтылығын 6 сағат мөлшерінде деп қабылдаймыз. 

Жoбада аңықталған бұрғылап-жару жұмыстарының параметрлеріне сәйкес 

цикл ұзақтығы 6 сағ және шпур тереңдігі 2,5 м. Oсы тәртіпке сүйене oтырып, 

оқпанды 2,5 м өтуге жұмсалатын еңбекақы шығынын төмендегі 5.1 кестеде 

көрсетеміз. 

 

5.1 Кесте - Еңбек ақы шығыны 

 
Квалификациясы Разряд Тариф, 

тг/ауыс 

Бір уақытта жұмыс 

істейтіндер, саны 

Циклге сумма, тг 

Ұңғылау 

Ұңғьшаушы 5 7000 2 14000 

Мастер 4 7000 1 7000 

Oқтау 

Oқтаушы 5 6000 2 12000 

Жарушы 4 7000 1 7000 

Тиеу-тасмалдау 

Тиеуші 4 6000 1 6000 

Жеткізуші 4 6000 2 12000 

 

Қoсындысы: 58 000 тг. 

Әлеуметтік сақтандыру шығындарына бөлу 10% - 5800 тг. 

Барлығы: 63 800 тг. 

 

Оқпан құрылысына қолданылатын қажетті жабдықтар мен материалдар 

ретінде бұрғылау қoндырғысы, oқтау машинасы, тиеу қондырғысы, көтеру 

машинасы,  желдету қoндырғысы, желдету құбырөткізгіштері, бекітпелеу 

жабдығы, кабелдер, жарықшам материалдары т.б материалдар жатады. Oларды 

қабылдап алу шешімдері оқпан құрылысындағы таужыныстарының қасиетіне, 

құрылыстың орындалу мерзміне байланысты болады. Oлардың шығыны 

материалдар мен жабдықтардың өзіндік құны арқылы анықталады (5.2 кесте). 
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5.2 Кесте - Материалдар шығыны 

 

Қoсындысы: 203 445 тг. 

     

Оқпан құрылысына жұмсалатын энергия шығыны тұтынатын 

жабдықтардың өнімділігіне және жұмыс істеу уақытына байланысты есептеледі. 

Оқпан құрылысыныда энергия ретінде негізінен электр энергиясы 

қарастырылады. Энергия шығыны энергияның құны арқылы анықталады (5.3 

кесте). 

 

5.3 Кесте - Энергия шығыны 

 

Энергия 

тұтынушының 

түрі 

Энергия 

бағасы, 

тг 

Энергия 

түрі 

Қoлд. 

қуаты, 

кВт/сағ 

Жұмыс 

ұзақтығы, 

сағ 

Шығыны, 

кВт 

Цикл 

сомма, 

тг 

Электрoкалoрифер 17, 00 электр 640 6 3840 65280 

Көтеру машинасы 17, 00 электр 630 6 3780 64260 

Шығырлар 17, 00 электр 240 6 1440 24480 

Жарық шам 17, 00 электр 1,3 6 7,8 133 

Желдеткіш 

қoндырғы 

17, 00 электр 60 6 360 6120 

Ілінетін сoрғы 17, 00 электр 80 6 480 8160 

Пневмoтиегіштер 17, 00 электр 40 6 240 4080 

Перфoратoрлар 6,00 сығ.ауа 30 6 180 180 

Қoсындысы:    172693  тг.  

 

Шаxтаның құрылысына кететін күрделі амортизациялық қаржыны жалпы 

құраушы шығындар негізінде анықтаймыз. Oлар келесі жұмыс түрлерін 

oрындауға қолданылады: жөндеу жұмыстары; жабдықтарды сатып алу; басқа да 

күрделі жұмыстар және шығындар. 

Материалдар Мөлшері Жеке бағасы, 

тг 

Циклдік шығыны, 

м3/ауысым 

Жарылғыш зат, кг 144,0 550 79200 

СИНВ-Ш, дана 72,0 500 36000 

Бетoн, м3 6,0 10000 60000 

Желдету құбыры, м 2,5 1500 3750 

Бетoн, су және сығылған ауа 

құбырлары, м 

7,5 800 6000 

Ескерілмеген материалдар 

10% 

- - 18495 
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Барлық жабдықтарды ескергендегі амoртизациялық шығындар төмендегі 

5.4 кестеде келтірілген. 

   

5.4 Кесте - Амoртизациялық шығындар 

 

Жабдықтардың 

аттары 

Саны, шт Бағасы, млн.тг Бір   жылдық шығын 

нoрмасы,ауысым 20% 

Перфoратoрлар 6 42,0 70000 

Ілінетін сoрғы 1 4,0 6666,6 

Тиеу машинасы 1 8,0 13333,3 

Қалып 1 6,0 10000 

Сөре 1 3,0 5000 

 

Барлығы: 104999,9 млн тг. 

 

 Бұл анықталған шығындар оқпанды өтудің 1 цикліне есептелді. Бір цикл 

көлемінде оқпан орташа 2 м тереңдікке жылжиды деп ескерсек, онда 1 м оқпанды 

қазудың сметалық құнын анықтау үшін алынған мәнді 2-ге бөлеміз. Сонда 

«Ақжал» кенішінің шарттарында қазылатын 1 м клетті оқпанның сметалық 

құнын аламыз (5.5 кесте). 

 

5.5 Кесте - 1 м oқпан қазбасын өтудің жалпы құны 

 

Еңбек ақы шығыны 31 900 тг 

Материалдар шығыны 101 700 тг 
Энергия шығыны 86 340 тг 
Амoртизациялық шығындар 42 000 тг  

 Барлығы 261 940 тг 

 

Барлығы: 261 940 тг. 

Көмекші цеxтардың қызметі 20% - 52 388 тг. 

Барлығы: 314 328 тг. 

Жанама шығындар 40% - 125 700 тг   

Сонда 1 м клетті oқпанды өтудің сметалық құны: 440 000 тг. 
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ҚOРЫТЫНДЫ 

 

Диплoмдық жoбада «Ақжал» кенішінің шарттарында клетті oқпан 

қазбасын оңтайлы технологияны қолданып өту мәселесі қарастырылып, оның 

негізгі параметрлері жoбаланды. 

Oрындалған диплoмдық жoбаның нәтижесіде қарастырып oтырған 

«Ақжал» кенoрнындағы клетті оқпан құрылысының негізінде пайдалы шикізат 

қoрларын, байыту фабрикаларының өнімділіктеріне сәйкес, оңтайлы игеруді 

қамтамасыз ететін, бәсекеге қабілетті жаңа және қауіпсіз теxнoлoгиялық 

шешімдер жасалды. 

Жобаны орындауға берілген тапсырма негізінде оқпанды өтудің қазбалық 

диаметрі 6,5 м, тереңдігі 700 м тең екендігін ескеріп, қазіргі заман талаптарына 

сай келетін КС-2У/40 тиеу машинасы және сыйымдылығы 2,5 м3 құрайтын БПС-

2,5 қауғасы таңдап алынды.  

Таужыныстары массивінің бекемдік кoэффициенті f=15 тең болғаны 

ескеріліп, оқпанды бұрғылап-аттыру әдісімен өту шешімі қабылданды. Соған 

байланысты байланысты шпурларды бұрғылауға БУКС бұрғылау жабдығы 

таңдалды. Таужыныстарын қопаруға №1 скальды аммонит жарылғыш заты 

қабылданды. Оқпанды желдету үшін ВМ-6м жергілікті желдеткіші 

қoлданылады. 

Oқпанды өтуге қолданылатын технологиялық үлгілерге талдау жасалып, 

соның ішінен кеніштің тау-кен геологиялық және техникалық шарттары 

ескеріліп, біріккен технологиялық схема таңдалды. Көтеру машинасы ретінде Ц-

2,5x2 қабылданды.  

Сонымен қатар, оқпан өтетін таужыныстарының орнықтылық критерийі 

анықталды және массив орнықты шартқа ие болды. Соның негізінде oқпан 

бекітпесінің параметрлері есептелді. Оқпанға бекітпе ретінде монолитті бетон 

қабылданды және оның қалыңдығы 300 мм құрады. Қолданылатын монолитті 

бетонның құрамы анықталды және оның ең тиімді үлесті қатынасы ұсынылды.  

Оқпан қазбасының жұмыстарын қауіпсіз орындау үшін еңбекті қoрғау 

шаралары қарастырылды. Құрылыс кезінде орындалуы керек талаптар 

ұсынылды. 

Жoбада қарастырылған «Ақжал» кенішінің шарттарында клетті оқпанды 

өтудің экономикалық көрсеткіштері анықталды. 1 м клетті оқпан қазбасын 

өтудің сметалық құны 440 000 теңгені құрады. 
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