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АҢДАТПА 

Дипломдық жобада Ақтөбе облысының Мұғалжар  ауданында орналасқан 

Аралшын кенорнының геологиялық ерекшеліктері мен пайдалы қазбасы туралы 

айтылып,оны өндіру экономикалық маңыздылығы қарастырылады. Жүргізілетін 

жұмыстардың реттілігі сақталып, шешімін табу керек мәселелері анықталады.  

Дипломдық жұмыстың мақсаты Аралшын кенорнына геологиялық барлау 

жұмыстарын жобалау және С2 санаты бойынша мыстың баланстық 

қорларынесептеу. Дипломдық жобада геологиялық бөлу шегінде перспективалы 

бөлікшесінің қорларын бағалау және есептеу, мыс шикізатына қойылатын 

талаптарына сәйкес,оның сапасын бағалауды жүргізу болып табылады. 
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АННОТАЦИЯ 

В дипломном проекте рассказывается о геологических особенностях и 

полезных ископаемых Аралчинского месторождения, расположенного в 

Мугалжарском районе Актюбинской области, рассматривается экономическая 

значимость его добычи. Соблюдается последовательность проводимых работ, 

определяются вопросы, которые необходимо решить. 

Цель дипломной работы проектирование геологоразведочных работ на 

Аралчинском месторождении и подсчет балансовых запасов меди по категориям 

С2. Дипломным проектом является оценка и подсчет запасов перспективной 

части в пределах геологического отвода,проведение оценки ее качества в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к медному сырью. 
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ABSTRACT 

The diploma project describes the geological features and minerals of the 

Aralchinsky deposit, located in the Mugalzharsky district of the Aktobe region, and 

examines the economic significance of its extraction. The sequence of work carried out 

is observed, the issues that need to be resolved are determined. 

The purpose of the thesis is the design of geological exploration at the 

Ashalchinsky deposit and the calculation of balance reserves of copper in categories 

С2. The diploma project is the assessment and calculation of reserves of the prospective 

part within the geological allotment, carrying out an assessment of its quality in 

accordance with the requirements for copper raw materials. 
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КІРІСПЕ 

 

Аралшын кенорны Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысында 

Мұғалжар ауданының солтүстік бөлігінде, Ресеймен шекарада, Хромтау 

кентінен солтүстік-шығысқа қарай 76 шақырым және Көктау кентінен 30 

шақырым жерде орналасқан. 

Дипломдық жобаның мақсаты, геологиялық бөлу шегінде перспективалы 

бөлікшесінің қорларын бағалау және есептеу, мыс шикізатына қойылатын 

талаптарына сәйкес,оның сапасын бағалауды жүргізу болып табылады. 

Геологиялық барлау жұмыстары құрылыс мыс өндіруге жарамды С𝟐 

категориясы бойынша мыстың қорын анықтауға негізделген. Геологиялық бөлу 

контурында мыстың заттық және минералдық құрамын, сондай-ақ 

технологиялық қасиеттерін зерттеу мақсатында, алдын ала тексерілген 

геологиялық маршруттар, топографиялық-геодезиялық және тау-кен қазбаларын 

жүргізу, сынамалау жұмыстары бойынша кешенді жұмыстарды жүргізу 

көзделген.  

Дипломдық жоба тапсырма талаптарына сәйкес Аралшын мыс кенорнында 

геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуді жобалау және осы жұмыстардың 

нәтижесінде болжамды қорларды анықтау қарастырылған. 
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1. Аралшын кенорнының экономинкалық-географиялық 

сипаттамасы  

 

Географиялық тұрғыдан кен орны Оралдың Оңтүстік шекарасындағы 

Солтүстік  Мұғалжарда орналасқан. Кен орны ауданындағы жер бедерінің 

абсолюттік белгісі 240-279 М. 

Ауданның климаты шұғыл континенталды, құрғақ,  қыста суық және жазда 

ыстық болып келеді.Абсолюттік ең жоғарғы ауа температурасы-плюс 42 С0; 

абсолюттік ең төменгі ауа температурасы - минус 48 С0.Жауын-шашынның 

жылдық орташа мөлшері-279 мм. Желдің соғу бағыты: қыста-Оңтүстікке қарай 

болса, жазда-Солтүстік-Батысқа қарай соғады. Топырақтың қату деңгейі 2,0-2,5 

метрге дейін жетеді. 

Аралшын кенорны тау-кен өнеркәсібі дамыған аудандардың қасында 

орналасқан. Аралшын кенорнына қарасты ауылды мекендер отынмен (табиғи 

газ, көмір), ауыз сумен және техникалық сулармен, электр энергиясымен 

қамтамасыз етілген. Жеткілікті қолайлы көлік жағдайлары бар. 

Кен орынмен жақын орналасқан ауылды мекендер арасындағы қатынас 

автомобиль көлігімен жүзеге асырылады. Аралшын кенорнынан оңтүстік-шығыс 

бағытына қарай 4-5 шақырым жерде темір жол станциясы бар. 

Кен орнындағы негізгі өнеркәсіптік түрлері мыс-мырыш және мыс кендері 

болып табылады. Күкірт және магнетит кендері аз кездеседі. Аталған кендермен 

жинақталған ықшам кен денесінің 25-тен 600 метірге дейінгі тереңдікте 

орналасуына байланысты кен орны ұңғымалық геофизика және каротаж 

әдістерін кеңінен қолдана отырып, бұрғылау ұңғымаларымен барланған[1]. 
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Сурет 1.1-  Ауданның шолу картасы  
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2 Ауданның және кенорнының геологиялық құрылысы 

 

2.1 Жұмыс ауданының геологиялық зерттелуі 

 

 Ортаор кен ауданында сипатталған кенорнына жақын орналасқан 

Қызылқибашы учаскесінде мыстың ұсақталған кендер көрінісінің болуын, ең 

алғаш рет 1955 жылы 1:50000 масштабтағы геологиялық түсіру процесі кезінде 

анықталды. 

1955 жылы геологтар Г.П.Кондратьева мен Б.Е.Милецкий Ортаордың 

ауданының алаңында 1:50000 масштабтағы геологиялық түсірілім жүргізді. 

Ауданның вулканиттерін стратиграфиясына бөлу көрші аудандарға, оның ішінде 

силур деп қабылданған Оңтүстік Оралға ұқсас жүргізілді. 

1963-1964 жылдар аралалығында Ортаорлық партияның геологтары Е.М. 

Медетов, Е. Д. Мичкаев және тағыда басқалары, 1:50000 масштабында 

геологиялық карта жасай отырып, аудан алаңын суретке түсірді. Онда 

вулканогенді-шөгінді жыныстардың стратиграфиялық бөлінуі көрсетілген, 

интрузивті түзілімдердің жасы мен реттіліктері анықталған және ауданда 

мыстың ұсақталған кендерін анықтаудың перспективалары бағаланған. 

1964 жылы Мұғалжар партиясы Тастыбұтақ кен біліну алаңында (қазіргі 

атауы Қазан кенорны) кешенді геофизикалық аномалияны анықтады, оны 

тексеру кезінде кен орнының орталық шоғырының колчедан кендері ашылды. 

1964-1966 жылдары Ортаор ауданының шегінде геолог Г.С.Трощин 

1:200000 масштабты геологиялық түсіруді орындады және геологиялық карта 

жасады. 

1965-1966 жылдары  зерттелген кен орынның, ең ірі оңтүстік кенорнын 

анықтауға ары қарай жұмыстар жалғаса берді. 

1967 жылы алдын ала барлау, 1968-1970 жылдары егжей-тегжей барлау 

жүргізілді [2]. 

 

 

2.2 Стратиграфиясы 

 

 Аралшын герцин геосинклинальдық жүйелерінің вулканиттерімен 

байланысты және Орал мыс белдеуінің шегінде орналасқан кен орындарының 

қатарына жатады. Онда көптеген мыс кен орындары орналасқан (Блявинское, 

Бурибайское, Гайское, Дегтярское, Қарабашское, 50 лет Октября, Озерное, 

Сибайское, Учалин және т.б.).  

Қарастырылып отырған аймақтың құрылымында екі негізгі құрылымдық 

кешен ерекшеленеді: іргетасты құрайтын әртүрлі дәрежеде орналасқан және 

метаморфталған жыныстардың кембрийге дейінгі және палеозойлық күрделі 

қатпарлы кешені және кайнозойлық түзілімдер. 

Қарастырылып отырған аймақтың құрылымында екі негізгі құрылымдық 

кешен ерекшеленеді: іргетасты құрайтын әртүрлі дәрежеде орналасқан және 

метаморфталған жыныстардың прекамбрийге дейінгі және палеозойлық күрделі 
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қатпарлы-қатпарлы кешені және мезокайнозойдың платформалық қақпағының 

әлсіз дислокацияланған кешені. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2.1- Оңтүстік Орал мен Мұғалжар тектоникалық схемасы 
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Қарастырылып отырған аймақтың құрылымында екі негізгі құрылымдық 

кешен ерекшеленеді: іргетасты құрайтын әртүрлі дәрежеде орналасқан және 

метаморфталған жыныстардың прекамбрийге дейінгі және палеозойлық күрделі 

қатпарлы-қатпарлы кешені және мезокайнозойдың платформалық қақпағының 

әлсіз дислокацияланған кешені. 

Сипатталған кенді аудан Шығыс Магнитогорск мегазонының оңтүстік 

жалғасы шегінде орналасқан (2-сурет). Қазақстан аумағында оған Батыс 

Мұғалжар және Шығыс Мұғалжар аймақтары сәйкес келеді. Олардың біріншісі 

бірнеше субзонға бөлінеді. Ол М-40-XVII және М-40 - XVIII парақтарының 

шекарасында орналасқан. 

Қарастырылып отырған субзонаның құрамына төменгі карбонның 

терригенді-карбонатты жыныстарынан жасалған Орта Юра синклиналы, сондай-

ақ орта руда аймағының геологиялық құрылымына қатысатын вулканиттер 

кешені кіреді. Орта Юра кенді ауданының солтүстік бөлігінде екі ірі 

палеоволкан: орта Юра және Қызыл-Кубачинский анықталды. 

Орталық Юра жанартауының шеткі аймақтарында барлық колчедан кен 

орындары мен кен көріністері орналасқан бірқатар депрессиялық құрылымдар 

пайда болды. Палеожанартауынан  батыс бөлігінде Аралшын кен орны бар теңіз 

жағасындағы кальдера орналасқан. Шығыс жақтауда бірқатар депрессиялық 

құрылымдар ерекшеленеді. Оңтүстік бөлігінде ең ірі Тастыбұтақ кальдерасы 

орналасқан, онда 50 жылдық мыс кен орны орналасқан. 

Кен маңындағы метасоматиттер жалпы контурлары кен шоғырының 

көлемдік проекциясымен анықталған күрделі құрылған гидротермалдық 

"денені" құрайды. 

Барлық аралас жыныстар үшін жалпы заңдылық анықталды, өйткені кен 

денесінен кварц жыныстары хлорит жыныстарымен айтарлықтай 

алмастырылды. 

Кен денесінің төбесінде өзгертілген жыныстар  шамамен көлемі 20-30 м, 

кен денесінің табанында шамамен 40-100 м құрайды. ақаулардың Шығыс 

аймағында оларды 400-500м байқауға болады және кварц-хлорит сорттарымен 

ұсынылған[3]. 

 

 

2.3 Аралшын кен орнының геологиялық құрылымы 

 

Кенорнының геологиялық құрылымына палеозой дәуіріндегі 

вулканогенді-шөгінді және интрузивті жыныстар және оларды жабатын 

кайнозой түзілімдері бар. 

Кенорнының аумағында мұғалджар шөгінділерінің пайда болуы,сол 

құрамдағы пирокластикалық материалдың қабаттарымен андезит-базальт және 

базальт қосылыстары лавасының қалыңдығымен ұсынылған.Лаваның 

қалыңдығын 6 -ға бөлуге болады. 
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Қоса беріліп отырған кен орнының геологиялық картасында мынадай 

басты сынықтар белгіленген: 

а) меридионалды бағыт – батыс, шығыс және амплитудасы; 

б)диагональды бағыт – Орталық, диагональды және Солтүстік. 

Аталған меридиональды ақаулар Аралчинск терең ақаулық аймағының 

құрамындағы ежелгі ақаулар жүйесіне жатады. Олар риолит-дациттердің 

субвулканикалық денелерінің тізбегін анықтады. Бұл ақаулар гранитоидтар мен 

әр түрлі жастағы daek интрузияларының түйіспелерін де басқарды. 

Диагональды ақаулардың ішіндегі ең үлкені-Солтүстік ақау. Қалған 

диагональды ақаулар жергілікті мәнге ие. 

Келесі тектоникалық блоктар ерекшеленеді, олардың әрқайсысы 

құрылымның өзіндік ерекшеліктерімен сипатталады: 

1) Солтүстік; 

2) Аралық; 

3) Орталық; 

4) Оңтүстік. 

Солтүстік блок Солтүстік және диагональды ақаулар арасында орналасқан. 

Аралық блок диагональды және Орталық ақаулар арасында орналасқан. 

Бұл блок мегаплагиофирлік-базальт порфириттері мен риолито-дациттердің 

субвулканикалық денелерімен жарылған мугожар свитасының 

базальтоидтарынан тұрады. Бұл блокта өнеркәсіптік кендену табылған жоқ[4]. 
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3 Жұмыстарды жүргізу әдістемесі, көлемі және шарттары 

 

Осы жобаның мақсаты С2 санаты бойынша қорларды есептеу және Р1 

санатының болжамды ресурстарын бағалау болып табылады. 

Бұрын жүргізілген жұмыстардың негізінде бұл кен орны ҚМК 

нұсқаулығына сәйкес III топқа жататыны анықталды. 

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, С2 санаты үшін осы кен орны үшін GKZ 

нұсқаулығына сәйкес біз 120x80 желісін таңдаймыз. Бұл дегеніміз, кен 

қазбалары кен денесінің құлау жазықтығында 120 метр және 80 метр сайын желі 

арқылы орнатылады. 

С2 санаты бойынша мыс қорларын есептей отырып және Р1 санатының 

болжамды ресурстарын бағалай отырып, мыс кенді кендендіруге іздеу-бағалау 

жұмыстарын жүргізуге геологиялық тапсырманың орындалуын қамтамасыз 

ету.Іздеу маршруттары геологиялық карталау және 1:5000 масштабтағы кен 

алаңының геологиялық картасын жасау, жыныстардың метасоматикалық өзгеру 

аймақтарын бөлу, кен денелерінің бетінен контурлау үшін көзделеді. 

Геологиялық-түсіру жұмыстарының деректері бойынша 1:5000 

масштабтағы геологиялық карта жасалады, ол осы жобаға қоса беріледі. Бұл 

карта қор материалдары негізінде жасалған схемалық болып табылады. 

Геологиялық карталаудың сенімді сапасын қамтамасыз ету үшін кен 

алаңының шегінде 50х20 метр бақылау желісі жоспарланады. 

Бағыттар негізінен барлау желілері бойынша ОШ бағытына бағдарланатын 

болады. 

1:2000 масштабында профильдер 100 метрден кейін, ал пикеттер 50 

метрден кейін бұзылады. Түсірілімге жататын бүкіл жер 10 профильге бөлінеді. 

Пикеттердің жалпы саны 38. Барлығы 40,6 қума километр маршрут жүретін 

болады[5]. 

 

3.1 Геофизикалық жұмыстар 

 

Геофизикалық жұмыстардың мақсаты мен міндеті: 

-Суб-вулканикалық денелері бар кен орындарының геологиялық-

құрылымдық жағдайын (өнімді) нақтылау. 

-Гидротермальды метаморфизм, жыныстардың стратификациясы 

аймақтарын бөлу. Кен маңындағы өзгерістердің гидротермалдық 

метасоматиттерінің ореолдарын зерттеу. 

-Ашық көмілген қайталама шашырау ореолдарын анықтау. 

-Кен орнының кен аймағын анықтау. 

-Геофизикалық және геохимиялық аномалиялардың геологиялық 

табиғатын анықтау, аномалияны тереңдікке тексеру. 

-Кен денелерін аралық, жақын, ұңғыма (қазба) кеңістігінен іздеу. 

Жобада КЖ (айқын кедергі әдісімен каротаж), ГК (гамма-каротаж), ГГ-К 

(гамма-гамма каротаж) жүргізу көзделеді. Көрінетін қарсылық әдісі тау 
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жыныстарын олардың электрлік кедергісі бойынша литологиялық бөлуге 

арналған.Жобада КЖ (айқын кедергі әдісімен каротаж), ГК (гамма-каротаж), ГГ-

К (гамма-гамма каротаж) жүргізу көзделеді. Көрінетін қарсылық әдісі тау 

жыныстарын олардың электрлік кедергісі бойынша литологиялық бөлуге 

арналған[6]. 

 

 

3.2 Гидрогеологиялық жұмыстар 

 

Су тұтқыш жиектерді сынамалау мақсатында іздестіру жұмыстары 

сатысында химиялық талдауға сынамалау үшін сынамалық айдауды жүргізеді. 

Уақытша су көтергішпен 1-2 тәулік ең жоғары төмендегенде жүргізіледі. 

Уақытша су көтергіш су деңгейін өлшеуге арналған аспаптар – электр 

деңгей өлшегіш, сондай-ақ дебитті өлшеуге арналған аспап – дебит өлшегіш, 

минералдануды өлшеуге арналған аспап-солимер пайдаланылатын болады. 

Сынамалар арнайы іріктеушімен іріктеледі. 

Ұңғыманы бұрғылау шароштық қашауды пайдалану кезінде Роторлық 

бұрғылау арқылы жүргізіледі. 

Гидрогеологиялық зерттеулерге арналған ұңғыманы Роторлық тәсілмен 

бұрғылайтын болады. Су тұтқыш жиектің болжамды тереңдігін (40М), 

жыныстардың санатын, бастапқы және соңғы диаметрін ескере отырып, 

бұрғылау АВБ-3-100 өздігінен жүретін бұрғылау қондырғысының көмегімен 

жүргізілетін болады. Бұрғылау қондырғысы, сондай-ақ оған қоса берілетін 

құралдар мен құрылғылар жиынтығы ұңғыманы суға бұрғылауға, сондай-ақ 

инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық зерттеулер кезінде бұрғылауға 

мүмкіндік береді. 

Бұрғылау қондырғысы ЗИЛ-150 жүк автомобилінің шассиіне арнайы 

рамаға орнатылған. Гидрогеологиялық ұңғымаларды бұрғылау кезінде тау 

жынысын ағызатын құрал ретінде қатты балқитын б214мсг шароштық 

қашаулары (II санатты жыныстарда 2 м тереңдікке дейін) және Ш-12к 

қаптамалары (IV - VII санатты жыныстарда) қызмет етеді. Жуу сұйықтығы 

ретінде су VIII санаттағы жыныстарда қолданылатын болады. 

Барлығы 3 үлгі таңдалады[7]. 

 

 

3.3 Сынамалау 

 

Сынамалаудың мақсаты кен аймақтарының шекараларын анықтау, 

кендердің заттық құрамы және пайдалы құрауыштың мөлшері туралы 

мәліметтер алу болып табылады. 

Осы жобада сынамалау жұмыстарының мынадай түрлері көзделеді: 

- минералогиялық 

- химиялық 

- техникалық 
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- технологиялық 

- геофизикалық 

Сынамалау деректері қорларды есептеу үшін пайдаланылады, сондай-ақ 

өңдеу тәсілі мен схемасын таңдауды айқындайды. 

Сынақ толық болуы керек, яғни барлық компоненттер рудада анықталуы 

керек – тек негізгі ғана емес, сонымен қатар ілеспе. 

Кендердің химиялық құрамы олардың сапасын дұрыс бағалауды, зиянды 

қоспалар мен құнды ілеспе компоненттерді анықтауды қамтамасыз ететін толық 

зерттелуге тиіс. Олардың кендегі құрамы сынамаларды химиялық, магниттік, 

ядролық-физикалық, спектрлік және мемлекеттік стандарттарда белгіленген 

басқа әдістермен талдаумен анықталады. 

Сынақ процесі мыналардан тұрады: 

1) сынамаларды іріктеу шикізаттың сапасын қажетті дәлдікпен 

сипаттайтындай жүзеге асырылады; 

2) әрбір сынаманың салмағын қажетті шамаға дейін жеткізуден тұратын 

сынамаларды өңдеу; 

3) сынамаларды сынау (талдау, зерттеу). 

Қабылданған параметрлерін сақтау және ұңғымалардағы  керннің шығу 

пайызын анықтау үшін сынамалардың теориялық салмағы анықталады, олар 

жүйелі түрде сынамалардың нақты салмақтарымен салыстырылуы тиіс. Бұл 

ретте айырмашылық 10-15% - дан аспауы тиіс[8]. 

 

 

3.4 Химиялық зерттеулер үшін ұңғымалардан сынама алу 

 

Зерттеудің бұл түрінің міндеті кенденудің шекарасын белгілеу және оны 

тереңдікке, пайдалы компоненттің құрамына, кендердің пайдалы технологиялық 

қасиеттеріне тарату болып табылады. 

Іріктеу үшін негізгі материал-ядро. Керн жеткіліксіз шыққан кезде немесе 

ол болмаған кезде сынамаға шлам немесе тек шлам қосылады. Негізгі шығыс кем 

дегенде 70% болуы керек. 

Кернден сынамаларды іріктеу ұңғымалардың барлық аралықтары 

бойынша нашар өзгертілген метасоматикалық жыныстардан және кендену 

аймақтарынан көзделеді. Сынамалау тау жыныстарының литологиялық 

түрлерін, гидротермалдық өзгерген түзілімдер мен кендерді ескере отырып 

жүргізіледі. Кернді сынау қолмен жасалады. 

Кернді сынау тек кен денесімен ғана емес, сонымен қатар 1 метрлік 

жыныстармен де жүзеге асырылады. Керн сынамасының ең үлкен ұзындығы 1,0 

м тең, сынаманың ұзындығы 1,0 м болған кезде қабылданады. 

Үлгіге кернолеподлин осіне бөлінген өзектің жартысы өтеді, екінші 

жартысы көшірме ретінде қалдырылады. Осылайша, барлық ұңғымалар 

таңдалады: 

Кен денесі бойынша 2170 Керн сынамасы 

32 сыйымды жыныстар бойынша керндік сынамалар 
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Керн сынамаларының жиыны: 2170+32=2202 дана 

Сынаманың бастапқы салмағы (1)формула бойынша есептеледі: 

 

Q= d
n

l
D

k 



10042

1
2


,    (1) 

мұндағы Dk-негізгі диаметр 

l-бөлім ұзындығы 

N-керннің шығу пайызы 

d-кеннің көлемдік массасы 

 

Керннің диаметрі (2)формула бойынша анықталады : 
 

Dk=Dскв.-2(а+б)-с     (2) 

 

мұндағы   Dскв. - ұңғыма диаметрі, 

а-қаптама қабырғасының қалыңдығы, а=7мм, 

б - тәж кескіштердің шығуы-2мм, 

с-ұңғыма тәжі мен қабырғасы арасындағы саңлау с=4мм. 

 

Dк=76-2(7+2)-4=54мм 

 

Qбасы= 5,275,2
100

80
100

4

4,514,3

2

1 2




 кг[9]. 

 

 

 

3.5 Жыныстардың (кендердің) физикалық-химиялық қасиеттерін 

анықтау үшін сынама алу 

 

Бұл іріктеу кеннің физикалық және химиялық қасиеттерін анықтауға 

арналған, мысалы, көлемдік масса, нақты масса, ылғалдылық, кеуектілік және 

т.б. – бұл параметрлер негізгі болып табылады. 

Көлемдік масса-бұл кеуектерді, қуыстарды және ылғалдылықты ескере 

отырып, табиғи күйін ескере отырып, көлем бірлігінің массасы. 

Меншікті масса-бұл тығыз күйдегі кен көлемінің бірлігінің массасы. 

Көлемдік масса екі жолмен анықталады: 

1 зертханалық (парафиндеу тәсілі): 

 

,

9.0

1232

1

qqqq

q
d









   (3) 

мұндағы: d-кеуектерді, қуыстарды және массаны ескере отырып, көлемдік 

масса; 
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q1-ауадағы сынама массасы; 

q2-парафинді қабығы бар ауадағы сынама массасы; 

q3-сұйықтықтағы парафинді қабықтағы сынама массасы; 

с-сұйықтықтың көлемдік массасы; 

0.9-парафиннің көлемдік массасы. 

 

2 Далалық  әдісі (кентіректен алу әдісі): 

d=
кенV

Qкен      (4) 

мұндағы: Qкен-кентіректегі кеннің массасы 

Бұл әдіс зертханалық әдісті бақылау үшін қолданылады (осы әдіспен 5-7 

анықтама). 

Кеннің ылғалдылығын (5)формула бойынша анықтайды: 

 

W= %100
2
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Р

РР
,    (5) 

мұндағы W-ылғалдылық; 

Р1-дымқыл кеннің массасы; 

Р2-кенді кептіруден кейінгі массалар; 

 

Тыңдаудан кейінгі кеннің массасы 3 өлшеудегі нәтижелер сәйкес келгенге 

дейін анықталады. 

Кеуектілік (6)формула бойынша анықталады: 

 

Kn= ,1001 















y

k

d

d
    (6) 

мұндағы kn-кеуектілік коэффициенті; 

Тұқымдардың әр түрінен 6 сынама, барлығы 70 сынама іріктелетін болады. 

Әрбір сынама ұзындығы 70 мм 13 үлгіден тұрады[10]. 

 

 

3.6 Технологиялық сынақтар үшін сынамаларды іріктеу 

 

Сонымен қатар, минералды шикізатты өңдеу кезінде ерекше 

технологиялық режимдерді қажет ететін пайдалы қазбаның технологиялық 

сорттарын белгілеу және шикізатты кешенді пайдалану мүмкіндіктерін анықтау 

қажет. Технологиялық сынамалау үшін сынамалар өңдеу кезінде қағидаттық 

схеманы белгілеу мақсатында, сондай-ақ тиісті технологиялық көрсеткіштерді 

айқындау үшін кеннің технологиялық қасиеттері туралы ақпарат алудан тұратын 

зертханалық сынақтарға жіберілетін болады. Ірілендірілген зертханалық 

жұмыстар қарапайым минералды шикізат кендерін қайта өңдеу схемасын 

белгілеу үшін іріктеледі. 
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Ұңғымалар бойынша технологиялық сынаманың бастапқы салмағын 

есептеу (7)формула бойынша жүргізіледі: 

Q= d
n

L
D

k 



10044

1
2


,    (7) 

мұндағы Q - технологиялық сынаманың бастапқы салмағы; 

Dk-негізгі диаметрі; 

l-сынау секциясының ұзындығы; 

N-керннің шығу пайызы; 

d-кеннің көлемдік массасы. 

Технологиялық сынамаларды бір сортпен немесе бірнеше сорттармен және 

кен түрлерімен сипаттауға болады. 

Сынамаларды іріктеу кезінде оларды іріктеу пункттері алдын ала 

белгіленеді және кенді біркелкі бөлу кезінде пункттер саны 5-6 құрайды. 

Алынған сынамалар тығыз жәшіктерге салынады, сыммен қоршалады. Бұл 

ретте технологиялық Сынаманы алу актісі және технологиялық сынаманың 

паспорты жасалады. 

Әр сорттан 1 сынама анықталады. 

Технологиялық сынамалар саны 2 сынаманы құрайды: 

1) тотықтырғыштан 

Q=Sld   (8) 
 

Q=20x10x100x2,75=55 кг (бірметрлік сынаманын массасы) 

Q=55 кг х172=9460 кг 

Тотыққан бойынша жиыны: 9460 кг 

2) сульфидті бұрғылау ұңғымаларынан: 

Q= 


 16*75,2
100

80
2202

4

4,514,3

4

1 2

 443,5 кг 

Сульфид бойынша жиыны: 443,5 кг 

 

 

3.7 Сынамаларды өңдеу 

 

Сынамаларды өңдеу барлау қазбаларынан алынған материалды 

зертханалық сынақтарға дайындаудан тұрады. Бұл жағдайда маңызды шарт 

сенімді массаны анықтау болып табылады, ол Ричардс – Чечет формуласы 

бойынша анықталады (9): 

Q=kd2,     (9) 

мұндағы: Q-қысқартылған үлгінің сенімді массасы кг, берілген мөлшерде. 

d-ең үлкен бөлшектердің диаметрі мм; 

k-пропорционалдылық коэффициенті; 

Әрбір іріктеп алынған сынама кептіруге және өлшеуге жатады, содан кейін 

өңдеуге жіберіледі, ол сынаманың бастапқы салмағын химиялық талдаулар үшін 

қажетті мөлшерге дейін жеткізуден тұрады. 

Үлгіні өңдеу келесі операцияларды қамтиды: 
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- ұсақтау; 

- елеу; 

- араластыру; 

- қысқарту. 

Ұсақталу-сынамалардың салмағын кейіннен азайту мақсатында жүргізіледі. 

Бороз әдісімен алынған сынамалар бөлшектердің мөлшері 60 мм-ге дейін 

сипатталады. 

Механикалық ұнтақтау келесі әдістермен жүзеге асырылады: 

- щековой уатқыш ДГЩ - 100/60; 58 ДР – до 4-5 мм-ірі ұнтақтау үшін; 

- жалпы ұсақтағышпен ДВ – 200/125; 34 ДР – 0,6 мм дейін-орташа ұнтақтау 

үшін; 

- диск өшіргішімен ДР-60; ДР-38-ұсақ ұнтақтау үшін. 

Елеу-әрбір ұсақталу операциясынан кейін материалдың толық ұсақталуына 

қол жеткізу мақсатында, сондай-ақ оны өңдеу процесінде сынаманың қайта 

ұсақталуын болдырмау үшін жүргізіледі. 

Елеу-әрбір ұсақтау операциясынан кейін материалдың толық ұсақталуына 

қол жеткізу мақсатында, сондай-ақ оны өңдеу процесінде сынаманың қайта 

ұсақталуын болдырмау үшін жүргізіледі. 

Араластыру-ұсатылған материалдың біртекті массасын алу мақсатында 

ұсақтаудың әрбір сатысынан кейін жүргізіледі. Араластыру сақина мен конус 

әдісімен жүзеге асырылады. Ол тығыз құлаған тақталардың платформасында, 

цемент едені бар бөлмеде жүзеге асырылады. Шағын үлгілер қаңылтырмен 

қапталған үстелдерде өңделеді. 

Қысқарту-сынамаларды араластырғаннан кейін жүргізіледі. Қысқарту 

тегістеу әдісімен жүзеге асырылады-тегіс және тығыз жерде, диаметрі шамамен 

1,5 м болатын бірдей қалыңдықтағы жалпақ диск түрінде тегістеледі. 

Арық сынамаларын өңдеу схемасын жасау үшін есептеу. 

Біз бұл үлгіні ұсақтамай азайтуға болатындығын анықтаймыз. 

Q=kd2=0,32500=750 кг 

750 кг-нан 13,8 кг-нан көп болғандықтан, сынаманы ұсақтамай кесуге 

болмайды 

Формула (10) 

4
3,0

8,62 
k

Q
ddkQ мм (10) 

 

Сонымен, үлгіні 4 мм-ге дейін ұсақтаған кезде оны 1 қабылдауға азайтуға 

болады. 

I кезең d=5 мм, Q=kd2=13,8 кг 

d=4 мм, Q=kd2=6,8 кг 

Өңдеудің II кезеңінде сынаманы ұтымды ұсақтау туралы мәселені шешеміз. 

II кезең  d =3 мм, Q=kd2=3,4 кг 

d =2 мм, Q=kd2=2,7 кг 

III кезеңде ұсақтауды 0,5 мм-ге дейін көреміз. 
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III кезең d =1 мм, Q=kd2=1,7 кг 

d =0,5 мм, Q=kd2=0,30,25=0,85 кг 

(11) формула бойынша Керн сынамаларын өңдеу схемасын жасауға 

арналған есеп 

Qбасы=kd2=0,32500=750 кг (11) 

 

2
3,0

3,1


k

Q
d

 
Сонымен, үлгіні 2 мм-ге дейін ұсақтаған кезде бізге қысқартылғанын береді. 

екінші кезеңде 1 рет сынақ. Бұл жағдайда бірінші кезеңде сынаманы 4 мм-ге 

дейін ұсақтаймыз, сондықтан екінші кезеңде сынаманы ұсақтау оңайырақ 

болады. 

I кезең  d=4 мм, Q=kd2=2,2 

II кезең  d=5 мм, Q=kd2=0,34=1,1 

Үшінші кезеңде сынаманы қысқартусыз 0,5 мм-ге дейін ұсақтаймыз, 

өйткені соңғы массасы 0,650 кг. 

III кезең d=0,5 мм, Q=kd2=0,30,25=0,55 

Сирек, шашыраңқы және ілеспе элементтердің құрамын анықтау 

мақсатында бірдей минералды құраммен сипатталатын Керн сынамаларынан 

топтық сынамаларды іріктеу жүргізіледі. 

Топтық сынамалар Керн сынамаларының материалынан олардың 

ұзындығына пропорционалды аспаларды іріктеу арқылы алынады. 

Топтық сынамаларды іріктеу сенімділігін анықтау топтық сынамалар мен 

топтық сынамаларға кіретін қатардағы кернеулі сынамалар деректері бойынша 

мыстың орташа құрамын салыстыру арқылы жүзеге асырылады. 

Жобада әрбір өткен қазбадан 1 сынама бойынша 34 топтық сынаманы 

іріктеу көзделеді[11]. 

 

 

3.8 Күтілетін қорларды есептеу 

 

Кенорнының қорларын есептеу параллель тік қималар әдісімен 

орындалды. Бұл әдісті қолдану ықшам бүктелген резервуар тәрізді кен денесінің 

қарапайым құрылымымен және параллель профильдерде орналасқан көлбеу 

ұңғымалармен барлау әдісімен байланысты. 

Барлық есептеу операциялары – кондициялық кен аралықтарын бөлу, 

есептеу қималары мен блоктары бойынша негізгі компоненттердің (мыс, 

мырыш) орташа құрамын, олардың алаңдарын, кен, мырыш, мыс және күкірт 

қорларын анықтау – компьютерлік технологияларды қолдану арқылы 

орындалды. Кендер технологиялық типтер бойынша (мыс-мырыш, мыс, күкірт-

колчедан және магнетит) бөлек есептеліп, оларды ашық және жерасты өңдеу 

тәсілдеріне бөлінген. Орындалған ірілендірілген техникалық-экономикалық 
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есептеулер негізінде балансқа мыс-мырыш, мыс кендерінің қорлары, баланстан 

тыс – күкірт ұсақталған және магнетит кендеріне жатқызылды. Кадмий, галлий, 

теллур, алтын және күмістің ілеспе компоненттерінің қорлары есептеледі және 

бекітуге ұсынылады. 

Бекітуге ұсынылатын баланстық қорлардың барлығы құрамында мырыш 

3,88%, мыс 1,02% бар кен бойынша 36815,1 мың т, Zn 1427,25 мың т, Cu 376,89 

мың т құрайды. Қорлардың келтірілген айырмашылықтары қорларды есептеу 

дәлдігі деңгейінде болады, бұл осы жұмыста алынған кен орнының өнеркәсіптік 

қорларының жоғары сенімділігін көрсетеді. Көрсетілген қорлардан басқа Р1 

санаты бойынша 4 млн.т кен, 200 мың т мырыш және 30 мың т мыс мөлшерінде 

болжамды ресурстар есептелді. 

С2 санаты бойынша мыс қорларын есептей отырып және Р1 санатының 

болжамды ресурстарын бағалай отырып, мыс кенді кендендіруге іздеу-бағалау 

жұмыстарын жүргізуге геологиялық тапсырманың орындалуын қамтамасыз ету 

үшін[12]. 

 

Кесте 3.1- Аралшын кенорнының баланстық қорлары 

 

  Пайдалы компоненттердің қорлары мен орташа құрамы 

 
 

Қор 

категория 

лары 

Кең 

қорлары 

Негізгі 

 

 

Ілеспе 

 

  

 мың т, Мыс, Мырыш, Күкірт, Алтын, Күміс, Кадмий, Селен, Теллур, 

  % % % г/т  г/т %, г/т г/т 

  мың.т мың.т мың.т кг т т т т 

Кен орны бойынша барлығы 

  0,98 2,55 42,04 0,08 13,7 0,02 62 6 

С2 733,1 7,21 18,67 308,22 60,0 10,02 145,32 45,25 229,4 

  0,99 3,65 44,91 0,1 15,6 0,018 48 6 

Жиыны: 38690,9 382,51 1410,49 17374,2 4010,0 603,9 7038,57 1859,5 229,4 

оның ішінде: мыс кендері 

  1,4 0,28 40,88  6,6 0,025 102 9 

С2 311,3 4,36 0,88 127,24  2,05 77,82 31,75 77,7 

  1,72 0,44 43,19  6,6 0,025 102 9 

Жиыны: 8633,7 148,21 37,92 3728,81  56,98 2158,41 880,63 77,7 

мыс-мырыш кендері 

  0,68 4,22 42,9 0,14 18,9 0,016 32 5 

       С2 421,8 2,85 17,79 180,98 60 7,97 67,5 13,5 143,18 

  0,80 4,77 45,31 0,14 18,9 0,016 32 5 

Жиыны: 28637 228,02 1366,75 12975 4010 541,24 4581,92 916,38 143,18 
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4 Кен мен жыныстарды зертханалық зерттеу 

 

Зерттеудің осы түрінің міндеті кен алаңының шегінде, аймақтық 

минералдануда және кен денелерінде пайдалы компоненттердің 

концентрациясын анықтау болып табылады. 

Жоба сапасы мен санын анықтау үшін мынадай талдау түрлерін 

қарастырады: 

- спектрлік; 

- химиялық; 

- пробалайтын 

Іздеу және барлау жұмыстары кезінде іріктелетін барлық секциялық 

сынамалар қатардағы болып табылады және өнеркәсіптік кендердің 

шекараларын белгілеу және кен алаңында әртүрлі сұрыпты және типті кендерді 

бөлу үшін алынады. Қатардағы сынамаларда тек негізгі және зиянды пайдалы 

компоненттер анықталады, олардың құрамы кендердің кондициялылығын және 

олардың сорттылығын анықтайды. Көбінесе қарапайым сынамалар біріктіріледі: 

топтық сынамалар алу үшін, сынамаларды өңдеу және талдау жұмыстарының 

көлемін азайту үшін. 

Іздеу және барлау жұмыстары кезінде іріктелетін барлық секциялық 

сынамалар қатардағы болып табылады және өнеркәсіптік кендердің 

шекараларын белгілеу және кен алаңында әртүрлі сұрыпты және типті кендерді 

бөлу үшін алынады. Қатардағы сынамаларда тек негізгі және зиянды пайдалы 

компоненттер анықталады, олардың құрамы кендердің кондициялылығын және 

олардың сорттылығын анықтайды. Көбінесе қарапайым сынамалар біріктіріледі: 

топтық сынамалар алу үшін, сынамаларды өңдеу және талдау жұмыстарының 

көлемін азайту үшін. 

Барлық қатардағы сынамалар, әдетте, мыс, мырыш, сондай-ақ Au, Ag, Pb, 

S, Bi және т.б. компоненттеріне талданады, олардың құрамы қуаты бойынша кен 

денелерін контурлау кезінде ескеріледі. Басқа пайдалы компоненттер (кремний-

қышқыл ағындар үшін) және зиянды қоспалар (мышьяк, көміртек, глинозем, 

сурьма және т.б.) әдетте топтық сынамалармен анықталады. Топтық сынамалар 

қатардағы сынамалардың дубликаттарынан аспаларды біріктіру арқылы 

жасалады. Аспалар сынаманың алынған ұзындығына пропорционалды түрде 

алынады. 

Топтық сынамалар саны: 

Ұңғымалар бойынша-16 сынама; 

=16сынама. 

Артықшылығы: әр түрлі диаметрлерде және әр түрлі ядро шығуларында 

ядро мен бороз сынамаларын біріктіруге болады. 

Сынамалау сапасын жүйелі түрде бақылау қажет. Сынамалардың 

геологиялық құрылым элементтеріне қатысты жағдайын және кен денесінің 

қуаттылығы бойынша сенімділігін, сынаманың нақты және есептік салмағы 

арасындағы сәйкестігін уақтылы тексеру керек[13]. 
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Бороз сынамасы сол қиманың жанында орналасқан борозбен бақыланады. 

Кернді сынамалаудың дәлдігін керндің екінші жартысынан сынамаларды іріктеп 

алумен бақылау керек. 

Бақылау сынамасының көлемі жүйелі қателіктердің болмауы немесе 

болуы туралы нәтижелер мен негізделген қорытындыларды статикалық өңдеу 

үшін, ал қажет болған жағдайда – түзету коэффициенттерін енгізу үшін 

жеткілікті болуы тиіс. 

Бақыланатын сынамалар саны-36 сынаманы құрайды. 

Үлгілерді өңдеу кезінде, әдетте, жұмыстағы ұқыпсыздыққа байланысты 

кездейсоқ қателер пайда болады, бірақ кен материалының селективті жоғалуына 

байланысты жүйелі қателіктер болуы мүмкін. Сынамаларды іріктеу және оларды 

өңдеу жөніндегі барлық жұмыстар нұсқаулық талаптарын ұқыпты орындай 

отырып, өте мұқият жүргізілуі және партияның геологиялық персоналымен 

жүйелі бақылануы тиіс. 

Сынамаларды талдауды бақылау. Кездейсоқ қателіктердің шамаларын 

анықтау үшін негізгі талдауларды орындайтын зертханадағы дубликат 

материалынан алынған шифрланған бақылау сынамаларын талдау арқылы ішкі 

бақылау жүргізіледі. 

Ықтимал жүйелік қателіктерді анықтау және бағалау үшін геологиялық 

барлау жұмыстарын жүргізетін министрлік бақылау ретінде бекіткен зертханада 

сыртқы бақылауды жүзеге асырады. Негізгі зертханада сақталатын және ішкі 

бақылаудан өткен Талдамалық сынамалардың телнұсқалары сыртқы бақылауға 

жіберіледі. 

Сыртқы және ішкі бақылауға жіберілетін сынамалар кендердің барлық 

түрлері мен ұстау кластарын сипаттауы тиіс. Сыртқы бақылау деректері 

бойынша негізгі және бақылаушы зертханалардың талдау нәтижелері арасында 

жүйелі алшақтықтар анықталған кезде төрелік бақылау жүргізіледі. 

Төрелік талдау нәтижелері бойынша жүйелі алшақтықтар расталған 

жағдайда барлық сынамаларды қайта талдау қажеттілігі туралы, негізгі талдау 

нәтижелеріне тиісті түзету коэффициентін енгізу туралы мәселе шешіледі. 

Төрелік талдау жүргізбестен түзету коэффициентін енгізуге жол 

берілмейді. Жүйелі айырмашылықтар анықталған әрбір мазмұн класы бойынша 

36 сынама бақылауға жатады. Сыртқы және ішкі бақылау көлемі бақыланатын 

кезең үшін әрбір бөлінген мазмұн класы бойынша 30 бақылау талдауын құрайды. 

Сонымен қатар, негізгі зертхана ақаулардың себептерін анықтап, оны жою 

бойынша шаралар қабылдауы керек[14]. 
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5 Экономикалық бөлім 

 

Бұл дипломдық жобаның экономикалық бөлігі бөлімдерден тұрады: 

- кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларының құнын есептеу; 

- еңбек және кадрлар жөніндегі жоспар; 

- жалақы қорын жоспарлау; 

- өнімнің, жұмыстар мен қызметтердің өзіндік құны бойынша жоспар; 

- айналым қаражатының нормативін есептеу; 

- өнім бағасын есептеу; 

- шығынсыздықты талдау; 

- қаржылық көрсеткіштерді есептеу; 

- өндіріс тиімділігін бағалау; 

Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларының құнын есептеу 

Қосалқы ғимараттардың ауданы 30%, ал әкімшілік - 15% Өндірістік болып 

қабылданады. Негізгі өндірістік жұмысшылар санын есептеу  формула бойынша 

жүргізіледі: 

 Nop = Т/Фэ*Квн, адам саны,  

Мұндағы Т-негізгі жұмыстардың жалпы еңбек сыйымдылығы, норма-сағат, 

Фэ-жұмыс уақытының тиімді (жарамды) қоры, сағ 

КТК-өндіру нормаларын орындау коэффициенті (КТК 1,1-1,3 шегінде 

қабылдау ұсынылады) [15]. 

Кесте 5.2- Жобалау жұмыстарының жиынтық сметалық құны 

 
№ р/с Жұмыстар мен шығындардың атауы Толық сметалық құны, 

теңге 

1 Далалық ГБЖ, оның ішінде, 106 302 153 

2 Жүктер мен персоналды тасымалдау 3 189 064,59 

3 Далалық жабдықталым 3 189 064,59 

4 Сыйлық 4 252 086,12 

5 Қосымша 4 252 086,12 

6 Резерв 3 189 064,59 

7 Жұмыстарды ұйымдастыру 8 504 172,24 

8 Жұмыстарды жою 1 063 021,53 

9 Сынамаларды өңдеу және зертханалық 

жұмыстар 

4561037,6 

10 Камералдық жұмыстар 364787,8 

11 Жұмыстарды жобалау 276775,2 

12 ОЖ қорғау 531 510,765 

13 Смета бойынша барлығы 139674824,15 
 

Кесте 5.3- Жоспарланған геологиялық барлау жұмыстарының көлемі 
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№ 

р/с 

Жұмыстар мен шығындардың 

атауы 

Өлшем 

бірлігі 

Жұмыс 

көлемі 

Сметалық 

құны, 

тенге 

Жиындық 

сметалық 

құны,теңге 

1 Бағаналық бұрғылау 1 п.м. 9860 10125 99832500 

2 Ұңғыма инклинометриясы 1 п.м. 9860 484,6 4778156 

3 Гидрогеологиялық бақылаулар өлшеу 1 610 610 

4 Қазбаларды байланыстыру нүкте 34 2413,5 82059 

5 Бороздан сынама алу 1 м - 1539 - 

6 Керн сынамаларын іріктеу 1 м 2202 714 1572228 

7 Су сынамаларын алу сынама 3 12200 36600 

8 Далалық ГБЖ жиыны    106 302153 

9 Зертханалық жұмыстар анализ    

10 Сынамаларды өңдеу  2386 750 1789500 

11 Сынамалық талдау  2202 1248,0 2748096 

12 Спектрозолотометриялық  184 127,4 23441,6 

13 16 элементтерге спектрлік талдау     

А 

Б 

Зертханалық жұмыстардың 

жиыны 

Жобаланған ГРП 

(дайындық жұмыстары) 

1 ай 

1 ай 

тнг. 

тнг. 

 

276775,2 

 

4561037,6 

276775,2 

 

 Камералдық жұмыстар   364787,8 364787,8 

 Барлығы    111 504 753,6 

 

Қорытынды: 1 кг металл үшін 2881,9 теңге 1 грамм металл үшін 2,8819 

теңге. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Дипломдық жобада Аралшын мыс кенорнында жүргізілген геологиялық 

барлау жұмыстарының нәтижелеріне қарап, осындай қорытынды жасауға 

болады: 

-  мыс өндірісі үшін қажетті қорларды есептеп , оларды анықтау үшін 

жүргізілген геологиялық барлау жұмыстары нәтижелі аяқталған; 

- барланған мыс кенорнының қоры бойынша мақсат іске асты; 

- Зертханалық-технологиялық  сынамалар бойынша зерттеулер нәтижесінде 

мыстың заттық, фракциялық, минерологиялық, құрамы және 

химиялық,физикалық қасиеттері зерттелді. С2 санаты бойынша кенорнының 

қорлары 38690,9 т. 

Техникалық тапсырмаға сәйкес мыс есептеудегі қорлардың мәні 

қанағаттандырарлықтай нәтиже көрсетті.Осыған қарап мыс игерудегі,кенорнын 

бағандық бұрғылау әдіспен игеру уақыт бойынша да,қаржы мәселесі бойынша 

да қолдайлы екендігіне қорытынды жасауға болады. 

Барлық жүргізіліп өткен зерттеулер Аралшын  кенорнының мыс өндірудегі 

химиялық құрамы бойынша,мыс өндіру үшін оған қойылатын өнеркәсіп 

талаптарына сәйкес келетінін көрсетті. 
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Қосымша А 

 

А.1.-Ауданның геологиялық картасы  
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Қосымша Б 

Кенорынның геологиялық картасы 

 

Б.2-Кенорынның геологиялық картасы 
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Қосымша В 

Геофизикалық карта 
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Қосымша Г 

II - II профилі бойынша қима 
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Қосымша Д 

III - III профилі бойынша қима 
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Қосымша Е 

IV - IV профилі бойынша қима 
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Қосымша Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - V профилі бойынша қима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол анализа Отчета подобия 
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заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения 

 

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что ознакомился (-

ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой выявления и 

предотвращения плагиата в отношении работы: 

 

Автор: Мейрам Ә.А. 

 

Название: Аралшын мыс кенорнында іздеу-бағалау жұмыстарын жүргізу  

Научный руководитель: Б.Б.Амралинова 

Коэффициент подобия 1: 0,4  

Коэффициент подобия 2: 0 

Замена букв: 0  

Интервалы: 0 

Микропробелы: 0  

Белые знаки: 0  

 

После проверки Отчета Подобия было сделано следующее заключение:  

☐ Заимствования, выявленные в работе, является законным и не является плагиатом. Уровень 

подобия не превышает допустимого предела. Таким образом работа независима и 

принимается. 

☐ Заимствование не является плагиатом, но превышено пороговое значение уровня подобия. 

Таким образом работа возвращается на доработку.  

☐ Выявлены заимствования и плагиат или преднамеренные текстовые искажения 

(манипуляции), как предполагаемые попытки укрытия плагиата, которые делают работу 

противоречащей требованиям приложения 5 приказа 595 МОН РК, закону об авторских и 

смежных правах РК, а также кодексу этики и процедурам. Таким образом работа не 

принимается. 

☐ Обоснование: 

 

 

 

 

Дата        Подпись заведующего кафедрой  

  

Плагиат не обнаружен. Работа допускается к защите
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Протокол анализа Отчета подобия 

заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения 

 

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что ознакомился (-

ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой выявления и 

предотвращения плагиата в отношении работы: 

 

Автор: Мейрам Ә.А. 

 

Название: Аралшын мыс кенорнында іздеу-бағалау жұмыстарын жүргізу  

Научный руководитель: Б.Б.Амралинова 

Коэффициент подобия 1: 0,4  

Коэффициент подобия 2: 0 

Замена букв: 0  

Интервалы: 0 

Микропробелы: 0  

Белые знаки: 0  

 

После проверки Отчета Подобия было сделано следующее заключение:  

☐ Заимствования, выявленные в работе, является законным и не является плагиатом. 

Уровень подобия не превышает допустимого предела. Таким образом работа независима и 

принимается. 

☐ Заимствование не является плагиатом, но превышено пороговое значение уровня подобия. 

Таким образом работа возвращается на доработку.  

☐ Выявлены заимствования и плагиат или преднамеренные текстовые искажения 

(манипуляции), как предполагаемые попытки укрытия плагиата, которые делают работу 

противоречащей требованиям приложения 5 приказа 595 МОН РК, закону об авторских и 

смежных правах РК, а также кодексу этики и процедурам. Таким образом работа не 

принимается. 

☐ Обоснование: 

 

 

 

 

Дата        проверяющий эксперт 
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ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІНІҢ 

ПІКРІ 

 

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС 

 

Мейрам Әлия Абайқызы 

5В070600 – «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 

 

Тақырыбы:«Аралшын мыс кенорнында іздеу-бағалау жұмыстарын 

жүргізу» 

Мыс кенорынын ашу-барлау және өңдеу күрделі ,ғылыми өндірістік 

процесс. Мыс өндірісте кеңінен қолданылады. Нарықта оның құны жоғары 

болғанымен, сапасы және қызмет ету мерзімі өте жоғары. 

Бұл дипломдық жұмыс Аралшын мыс кенорнының геологиялық 

құрылымын,геологиялық құрылысын зерттеу,берілген қорларды есептеп 

анықтауға арналған. 

Осы мақсатқа жету үшін Мейрам Әлия келесідей міндеттерді 

орындады:кенорынның геологиялық құрылыс ерекшеліктерін анықтау,қор 

есептеу және экономикалық тиімділіктерін анықтау,қор есептерін және 

экономикалық тиімділікті анықтау. 

Тапсырманы орындау барысында Мейрам Әлия өзінің болшақта жақсы 

маман бола алатындығымен,білімдігімен,жан-жақтылығымен көзге түсті. 

Осы жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде Аралшын мыс кенорның 

аймағында мыс өндірілетін компоненттерінің шикізат базалары 

толықтырып,жергілікті адамдарды жұмыс орнымен қамтамасыз етуге мүмкіндік 

берілді. 

Дипломдық жоба кіріспеден, алты тараудан,қорытындыдан,әдебиет 

тізімнен және қосымшалардан тұрады. 

Дипломдық жоба мемлекеттік комиссия алдында қорғауға 

ұсынылады.Жетекшінің дипломдық жобаға қоятын бағасы 95% (өте жақсы).Ал 

Мейрам Әлия «5В070600 – Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлу» 

мамандығы бойынша техника және технология бакалавры деген академиялық 

дәрежесін алуға лайық деп санаймын. 

 

 

 

Ғылыми жетекші 

Қауымдастырылған профессор,phD докторы 

 

         Б.Б.Амралинова 

 

«19» мамыр 2022 ж. 


	МАЗМҰНЫ
	1. Аралшын кенорнының экономинкалық-географиялық сипаттамасы
	2 Ауданның және кенорнының геологиялық құрылысы
	2.1 Жұмыс ауданының геологиялық зерттелуі
	Ортаор кен ауданында сипатталған кенорнына жақын орналасқан Қызылқибашы учаскесінде мыстың ұсақталған кендер көрінісінің болуын, ең алғаш рет 1955 жылы 1:50000 масштабтағы геологиялық түсіру процесі кезінде анықталды.
	1955 жылы геологтар Г.П.Кондратьева мен Б.Е.Милецкий Ортаордың ауданының алаңында 1:50000 масштабтағы геологиялық түсірілім жүргізді. Ауданның вулканиттерін стратиграфиясына бөлу көрші аудандарға, оның ішінде силур деп қабылданған Оңтүстік Оралға ұқса...
	1963-1964 жылдар аралалығында Ортаорлық партияның геологтары Е.М. Медетов, Е. Д. Мичкаев және тағыда басқалары, 1:50000 масштабында геологиялық карта жасай отырып, аудан алаңын суретке түсірді. Онда вулканогенді-шөгінді жыныстардың стратиграфиялық бөл...
	1964 жылы Мұғалжар партиясы Тастыбұтақ кен біліну алаңында (қазіргі атауы Қазан кенорны) кешенді геофизикалық аномалияны анықтады, оны тексеру кезінде кен орнының орталық шоғырының колчедан кендері ашылды.
	1964-1966 жылдары Ортаор ауданының шегінде геолог Г.С.Трощин 1:200000 масштабты геологиялық түсіруді орындады және геологиялық карта жасады.
	1965-1966 жылдары  зерттелген кен орынның, ең ірі оңтүстік кенорнын анықтауға ары қарай жұмыстар жалғаса берді.
	1967 жылы алдын ала барлау, 1968-1970 жылдары егжей-тегжей барлау жүргізілді [2].
	2.2 Стратиграфиясы
	Аралшын герцин геосинклинальдық жүйелерінің вулканиттерімен байланысты және Орал мыс белдеуінің шегінде орналасқан кен орындарының қатарына жатады. Онда көптеген мыс кен орындары орналасқан (Блявинское, Бурибайское, Гайское, Дегтярское, Қарабашское, ...
	Қарастырылып отырған аймақтың құрылымында екі негізгі құрылымдық кешен ерекшеленеді: іргетасты құрайтын әртүрлі дәрежеде орналасқан және метаморфталған жыныстардың кембрийге дейінгі және палеозойлық күрделі қатпарлы кешені және кайнозойлық түзілімдер.
	Қарастырылып отырған аймақтың құрылымында екі негізгі құрылымдық кешен ерекшеленеді: іргетасты құрайтын әртүрлі дәрежеде орналасқан және метаморфталған жыныстардың прекамбрийге дейінгі және палеозойлық күрделі қатпарлы-қатпарлы кешені және мезокайнозо...
	Қарастырылып отырған аймақтың құрылымында екі негізгі құрылымдық кешен ерекшеленеді: іргетасты құрайтын әртүрлі дәрежеде орналасқан және метаморфталған жыныстардың прекамбрийге дейінгі және палеозойлық күрделі қатпарлы-қатпарлы кешені және мезокайнозо... (1)
	Сипатталған кенді аудан Шығыс Магнитогорск мегазонының оңтүстік жалғасы шегінде орналасқан (2-сурет). Қазақстан аумағында оған Батыс Мұғалжар және Шығыс Мұғалжар аймақтары сәйкес келеді. Олардың біріншісі бірнеше субзонға бөлінеді. Ол М-40-XVII және М...
	Қарастырылып отырған субзонаның құрамына төменгі карбонның терригенді-карбонатты жыныстарынан жасалған Орта Юра синклиналы, сондай-ақ орта руда аймағының геологиялық құрылымына қатысатын вулканиттер кешені кіреді. Орта Юра кенді ауданының солтүстік бө...
	Орталық Юра жанартауының шеткі аймақтарында барлық колчедан кен орындары мен кен көріністері орналасқан бірқатар депрессиялық құрылымдар пайда болды. Палеожанартауынан  батыс бөлігінде Аралшын кен орны бар теңіз жағасындағы кальдера орналасқан. Шығыс ...
	Кен маңындағы метасоматиттер жалпы контурлары кен шоғырының көлемдік проекциясымен анықталған күрделі құрылған гидротермалдық "денені" құрайды.
	Барлық аралас жыныстар үшін жалпы заңдылық анықталды, өйткені кен денесінен кварц жыныстары хлорит жыныстарымен айтарлықтай алмастырылды.
	Кен денесінің төбесінде өзгертілген жыныстар  шамамен көлемі 20-30 м, кен денесінің табанында шамамен 40-100 м құрайды. ақаулардың Шығыс аймағында оларды 400-500м байқауға болады және кварц-хлорит сорттарымен ұсынылған[3].
	2.3 Аралшын кен орнының геологиялық құрылымы
	Кенорнының аумағында мұғалджар шөгінділерінің пайда болуы,сол құрамдағы пирокластикалық материалдың қабаттарымен андезит-базальт және базальт қосылыстары лавасының қалыңдығымен ұсынылған.Лаваның қалыңдығын 6 -ға бөлуге болады.
	Қоса беріліп отырған кен орнының геологиялық картасында мынадай басты сынықтар белгіленген:
	Аталған меридиональды ақаулар Аралчинск терең ақаулық аймағының құрамындағы ежелгі ақаулар жүйесіне жатады. Олар риолит-дациттердің субвулканикалық денелерінің тізбегін анықтады. Бұл ақаулар гранитоидтар мен әр түрлі жастағы daek интрузияларының түйіс...
	Келесі тектоникалық блоктар ерекшеленеді, олардың әрқайсысы құрылымның өзіндік ерекшеліктерімен сипатталады:
	Солтүстік блок Солтүстік және диагональды ақаулар арасында орналасқан.
	3 Жұмыстарды жүргізу әдістемесі, көлемі және шарттары
	Осы жобаның мақсаты С2 санаты бойынша қорларды есептеу және Р1 санатының болжамды ресурстарын бағалау болып табылады.
	Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, С2 санаты үшін осы кен орны үшін GKZ нұсқаулығына сәйкес біз 120x80 желісін таңдаймыз. Бұл дегеніміз, кен қазбалары кен денесінің құлау жазықтығында 120 метр және 80 метр сайын желі арқылы орнатылады.
	Геофизикалық жұмыстардың мақсаты мен міндеті:
	-Суб-вулканикалық денелері бар кен орындарының геологиялық-құрылымдық жағдайын (өнімді) нақтылау.
	-Гидротермальды метаморфизм, жыныстардың стратификациясы аймақтарын бөлу. Кен маңындағы өзгерістердің гидротермалдық метасоматиттерінің ореолдарын зерттеу.
	-Ашық көмілген қайталама шашырау ореолдарын анықтау.
	-Геофизикалық және геохимиялық аномалиялардың геологиялық табиғатын анықтау, аномалияны тереңдікке тексеру.
	-Кен денелерін аралық, жақын, ұңғыма (қазба) кеңістігінен іздеу.
	3.2 Гидрогеологиялық жұмыстар
	Су тұтқыш жиектерді сынамалау мақсатында іздестіру жұмыстары сатысында химиялық талдауға сынамалау үшін сынамалық айдауды жүргізеді. Уақытша су көтергішпен 1-2 тәулік ең жоғары төмендегенде жүргізіледі.
	Уақытша су көтергіш су деңгейін өлшеуге арналған аспаптар – электр деңгей өлшегіш, сондай-ақ дебитті өлшеуге арналған аспап – дебит өлшегіш, минералдануды өлшеуге арналған аспап-солимер пайдаланылатын болады.
	Гидрогеологиялық зерттеулерге арналған ұңғыманы Роторлық тәсілмен бұрғылайтын болады. Су тұтқыш жиектің болжамды тереңдігін (40М), жыныстардың санатын, бастапқы және соңғы диаметрін ескере отырып, бұрғылау АВБ-3-100 өздігінен жүретін бұрғылау қондырғы...
	Барлығы 3 үлгі таңдалады[7].
	3.3 Сынамалау
	Осы жобада сынамалау жұмыстарының мынадай түрлері көзделеді:
	Сынамалау деректері қорларды есептеу үшін пайдаланылады, сондай-ақ өңдеу тәсілі мен схемасын таңдауды айқындайды.
	d =2 мм, Q=k(d2=2,7 кг
	Зерттеудің осы түрінің міндеті кен алаңының шегінде, аймақтық минералдануда және кен денелерінде пайдалы компоненттердің концентрациясын анықтау болып табылады.
	Жоба сапасы мен санын анықтау үшін мынадай талдау түрлерін қарастырады:
	Іздеу және барлау жұмыстары кезінде іріктелетін барлық секциялық сынамалар қатардағы болып табылады және өнеркәсіптік кендердің шекараларын белгілеу және кен алаңында әртүрлі сұрыпты және типті кендерді бөлу үшін алынады. Қатардағы сынамаларда тек нег...
	Іздеу және барлау жұмыстары кезінде іріктелетін барлық секциялық сынамалар қатардағы болып табылады және өнеркәсіптік кендердің шекараларын белгілеу және кен алаңында әртүрлі сұрыпты және типті кендерді бөлу үшін алынады. Қатардағы сынамаларда тек нег... (1)
	Барлық қатардағы сынамалар, әдетте, мыс, мырыш, сондай-ақ Au, Ag, Pb, S, Bi және т.б. компоненттеріне талданады, олардың құрамы қуаты бойынша кен денелерін контурлау кезінде ескеріледі. Басқа пайдалы компоненттер (кремний-қышқыл ағындар үшін) және зия...
	Топтық сынамалар саны:
	Ұңғымалар бойынша-16 сынама;
	Артықшылығы: әр түрлі диаметрлерде және әр түрлі ядро шығуларында ядро мен бороз сынамаларын біріктіруге болады.
	Сынамалау сапасын жүйелі түрде бақылау қажет. Сынамалардың геологиялық құрылым элементтеріне қатысты жағдайын және кен денесінің қуаттылығы бойынша сенімділігін, сынаманың нақты және есептік салмағы арасындағы сәйкестігін уақтылы тексеру керек[13].
	Бороз сынамасы сол қиманың жанында орналасқан борозбен бақыланады. Кернді сынамалаудың дәлдігін керндің екінші жартысынан сынамаларды іріктеп алумен бақылау керек.
	Бақылау сынамасының көлемі жүйелі қателіктердің болмауы немесе болуы туралы нәтижелер мен негізделген қорытындыларды статикалық өңдеу үшін, ал қажет болған жағдайда – түзету коэффициенттерін енгізу үшін жеткілікті болуы тиіс.
	Бақыланатын сынамалар саны-36 сынаманы құрайды.
	Үлгілерді өңдеу кезінде, әдетте, жұмыстағы ұқыпсыздыққа байланысты кездейсоқ қателер пайда болады, бірақ кен материалының селективті жоғалуына байланысты жүйелі қателіктер болуы мүмкін. Сынамаларды іріктеу және оларды өңдеу жөніндегі барлық жұмыстар н...
	Сынамаларды талдауды бақылау. Кездейсоқ қателіктердің шамаларын анықтау үшін негізгі талдауларды орындайтын зертханадағы дубликат материалынан алынған шифрланған бақылау сынамаларын талдау арқылы ішкі бақылау жүргізіледі.
	5 Экономикалық бөлім
	Бұл дипломдық жобаның экономикалық бөлігі бөлімдерден тұрады:
	Фэ-жұмыс уақытының тиімді (жарамды) қоры, сағ
	КТК-өндіру нормаларын орындау коэффициенті (КТК 1,1-1,3 шегінде қабылдау ұсынылады) [15].
	Барлық жүргізіліп өткен зерттеулер Аралшын  кенорнының мыс өндірудегі химиялық құрамы бойынша,мыс өндіру үшін оған қойылатын өнеркәсіп талаптарына сәйкес келетінін көрсетті.
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