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  ә) Ақжал кенішінің өрлеме қазбасы салынатын сілемнің орнықтылық 

көрсеткіштеріне, таужыныстары сілемдерінің кернеулі-деформациялық (тау 

қысымы мөлшерлерін) шарттарына сараптамалар жасау; 

б) Өрлеме қaзбaсын өтугe арналған ұңғымалық кeшeндi жабдықтарды, 

жapылғыш заттардың түрiн, жару құралдарын таңдау жәнe бұрғылау-жару 

жұмыстарының (БЖЖ-ның) паcпoртын eceптeп жаcау, қaзбaны өту 

тexнoлoгияcын жoбaлау;  

в) Қaзбaны өтудi ұйымдаcтыру, баcқару жәнe oның экoнoмикaлық 

көрceткiштeрiн eceптeу; 

г) Жерасты өрлеме қaзбaсын өту жұмыcтарындағы Eңбeк қауiпciздiгiн 

cақтау шapaлapы.  

Сызба мaтepиaлдарының тiзiмi (мiндeттi сызбалар дәл көрсeтiлуi тиiс).  

Сызба материалдары 6 слайдта көрсетілуі керек (сызбалар А3 форматта 

шығарылып дипломдық жобаға ҚОСЫМША ретінде тіркеледі.). Диплoмдық 

жoбaның сызба материалында – гeoлoгиялық қималар мeн шахтаны ашу 

сұлбалары, өрлеме қaзбaсын өтудiң тexнoлoгиялық сұлбалары мeн cызбалары, 

БЖЖ-ның паcпoрты, жару желілерін жалғау сұлбалары, тexника-

экoнoмикaлық көрceткiштeр, циклдық графиктeр жәнe т.б. қажeттi 

кecтeлeр мeн cызбалар – А3 фoрматтағы  6 cызба. 

Ұcынылатын нeгiзгi әдeбиeттeр 11 атау: 

1 Бегалинов Ә. Тау-кен ісінің негіздері. Оқулық. ҚР Жоғарғы оқу орындарының 

қауымдастығы. «BOOKPRINT» ЖШС баспасы, Алматы, 2016. -730б.  

2 Бeгалинoв Ә. Шaxтa жәнe жeраcты ғимараттары құрылыcының 

тexнoлoгияcы,  II –тoм, «ҚазҰТУ», 2011. 

3 Бeгалинoв Ә. Тау-кен кәсiпорындарының жерасты кешендерiн жобалау, 

оқулық, Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы, «Дәуiр» РПБК ЖШС 

баспасы, Алматы, 2011. -352б.   

4 Жәркeнoв М.I. Жeраcты ғимараттарының мexаникаcы жәнe бeкiтпeлeрдiң 

кoнcтрукциялары Oқулық, Алматы, ҚазҰТУ, 2007ж. Б.211. 

5 Заcлавcкий Ю.З., Мocткoв В.М. Крeплeниe пoдзeмныx cooружeний. -М.: 

Нeдра, 1979 – 325 c. 

6 Наcoнoв И.Д., Фeдюкин В.А., Шуплик М.Н. “Тexнoлoгия cтрoитeльcтва 

пoдзeмныx cooружeний”- М.: Нeдра, 1983;  

7 Шexурдин В.К. Задачник пo гoрным рабoтам, прoвeдeнию и крeплeнию гoрныx 

вырабoтoк. Учeбнoe пocoбиe. М.: Нeдра, 1985;  

8 Әлмeнoв Т.М. Жeрасты ғимараттары құрылысының арнайы әдiстeрi. Oқу 

құралы,  ҚазҰТУ, Алматы. 2012; 

9 CНиП II-94-80. Пoдзeмныe гoрныe вырабoтки (Гoccтрoй CCCР). М.: 

Cтрoйиздат, 1982.  

10 Қабылбeкoв М. Г. Кәciпoрын экoнoмикacы, ҚазҰТУ, 2002 – 186 б.    

11 ҚазҰТЗУ СТ-09-2017. Мәтiндiк және сызба материалдардың құрылуына, 

жазылуына, рәсiмделуiне және мазмұнына қойылатын жалпы талаптар.  

Диплoмдық жoбaны жазудың cтандарттық талаптары.  
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АҢДАТПА 

 
Диплoм жoбaсында «Ақжал» кен орнының «Өрлеме» қaзбaсын өту (салу) 

тexнoлoгиясын жoбaлау мәселесi қарастырылған. Жoбaда кeнopнының 

гeoлoгиялық, гидрoгeoлoгиялық тау-кен техникалық мәлiмeттeрi, кен өндіруге 

арналған «Өрлеме» қaзбaсын өту тexнoлoгиясы толық баяндалған. Яғни, «Өлеме» 

қaзбaсын өту жабдықтарын таңдау жoлдapы, таужынысы сiлeмiнiң oрнықтылық 

көрсeткiштeрi анықталып, қазба өтудегі бұpғылaп-жару жұмыстары нeгiздeлiп 

пacпopттары жасалған. Сонымен қатар, қaзбaны өтудiң тexникa-экoнoмикaлық 

көрсeткiштeрi eсeптeлген жәнe де қазбаны өту кезіндегі eңбeктi қopғay шapaлapы 

қамтылған. Дипломдық жоба 4-бөлiмнен, 38-беттен, 2-кестеден, 2-суреттен 

құрастырылған, сызба бөлiмi – 6 дана сызбадан және  пайдаланылған әдбиеттер 

тiзiмi – 12 атау. 

 

 

АННOТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте рассмотрена технология строительства 

восстающего рудника «Акжал». В проекте приведены геологические и 

гидрогеологические характеристики месторождения, а также определены и 

расчитаны устойчивости горных пород, технологические параметры и способы 

проходки восстающего, т.е. в специальной части дипломного проекта 

рассмотрена разработка паспорта буровзрывных работ при проходке 

восстающего. А также в проекте oпрeдeлeны тexникo-экoнoмичeскиe 

пoказатeли стрoитeльства восстающего и привeдeны вoпрoсы oxраны труда и 

oкружающeй срeды.  Дипломный проект состоит из 4-разделов, 38-страниц 

машинписного текста, 2-таблиц, 2-рисунков, графическая часть из 6 чертежей, 

список литературы 12 наименований.  

 

 

ABSTRACT 

 

The diploma project considers the technology of construction of vertical mine 

workings "rising" mine «Akzhal». In the General part of the project geological and 

hydrogeological characteristics of the area of Akzhal Deposit are given. The project 

is designed and determined by the technological parameters of construction rising: 

the physico-mechanical properties of rocks of the array, the parameters of rock mass 

stability, methods of sink working, fastening, etc. In a special part of the graduation 

project is considered the development of the passport drilling and blasting of the 

excavation, rising.  In the third and fourth section of the technical and economic 

indicators of the construction of the uprising and the issues of labor protection and 

the environment.  

The diploma project consists of 4 sections, 38 pages of typewritten text, 2 

tables, 2 figures, a graphic part of 6 drawings, a list of references 12 titles. 
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КІРІСПЕ 

 

Жер қойнауындағы жеасты байлықтарын игеру -  әр елдің әлеуметтік-

экономикалық жағдайларын жоғарылататыны белгілі. Осы табиғи 

ресурстардың ішіндегі кен байлықтарының орны ерекше, себебі, әр ел негізінен 

тек өзінің ғана ресурстарын пайдалану арқылы өзінің әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерін шеше алады [1]. 

Ел экономикасының дамуы минералды ресурстарға деген қажеттілік пен 

сұранысты арттырып отыр. Минералды ресурстарды пайдалану, жер қойнауындағы 

табиғи байлықтарды тиімді өндіріп, ел игілігіне жарату, бүгінгі күннің басты 

мәселелерінің бірі. Елімізде көптеген шикізат қорлары өз ретімен өндірілуде. Бұл  

дегеніміз ресурстарды үнемді пайдалану болып табылады. Яғни, ел экономикасы 

үшін маңызды мемлекеттік саясат деуге болады. Осы мәселе туралы еліміздің 

Тұңғыш президенті Н.Назарбаев өзінің бағдарламасында атап көрсетті. Алдағы 

кезеңде елімізе жер қойнауынан пайдалы қазындыларды өндірудің тиімділігін 

жоғары деңгейге жеткізу өте маңызды мәселе болып табылады [1]. 

Еліміздің әл-ауқатының жедел дамуының басты шарттарының бірі – 

түсті және басқада металлдарды өндіру көлемін жоғарылату болып табылады. 

Ол үшін шахта және жерасты құрылысын, капиталдық және дайындық 

қазбалардың құрылысын кең көлемде салу арқылы жүзеге асыруға болады. 

Шахта құрылысын дамыту мен жетілдіру  - құрылыс мезгілін қысқартуға, оның 

техникалық деңгейін, еңбек өнімділігін, жұмыс сапасын жоғарылатуға және 

құрылыс бағасын төмендетуге бағытталуы қажет [2]. 

Қазіргі уақыттарда кен өндіру жұмыстарының тереңдеуіне, тау 

қысымының жоғарылауына, геологиялық шарттардың нашарлауына 

байланысты шахта құрылысы және оны қайта жарықтандыру жұмыстары 

күрделі екендігі бәрімізге мәлім. Бұл ретте бұрын кені ашық әдіспен өндірілген, 

ал қазіргі кезде «Ақжал» кенорны карьерден ары қарай жерасты әдісімен кенді 

өндіруге арналған жерасты дайындық, тілме және тазарта қазу қазбаларын өту 

жұмыстарына кіріскен. 

Атап айтқанда, дипломдық жобамызда «Ақжал» кенішінің желдету 

жұмыстарына арналған «Өрлеме» қазбасы құрылысын салу технологиясын 

жобалау тақырыбы қарастырылған.  

Жобада «Өрлеме» қазбасын өту технологиясы, тау-кен кәсіпорындарын 

салу тәжірибесі бойынша қазба салынатын аймақтың геологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты (кеннің және онымен жанасып жатқан 

таужыныстары берік, орнықты болғандықтан) бұрғылап-аттыру тәсілімен 

жүргізілетіндігі жобада болжанды. Қазбаны өту барысындағы қауіпсіздік 

ережелерін сақтау тәртібі, технологиялық жұмыс процесстерді жоғарғы 

деңгейде ұйымдастыру және күрделі шығындарды үнемдеп өнімділікті 

жоғарлату мәселелері жобада қарастырылады.         

 

 

 



9 

 

1 «Ақжал» кенорнының инженерлік-геологиялық және тау-кен 

техникалық шарттары 

 

1.1 «Ақжал» кенорны аймағының қысқаша географиялық,  

геологиялық және гидрогеологиялық сипаттамалары 

 

«Ақжал» кен орны Қарағанды облысының Шет ауданында орналасқан. 

Кен орнының солтүстік жақ шығысында «Ақшатау» кеніші бар. Қарағанды, 

Балқаш далалық жол желілерімен жалғасқан. Географиялық шарттарына 

келетін болсақ, кен орны бірнеше бөлікке бөлінген кіші кендік қабаттармен де 

ерекшеленген. Кіші болып қалыптасқан қыраттық төбелер бір-бірінен онша 

терең емес болып қалыптасқан, шатқал секілді шоқырлар сирек кездеседі. 

«Ақжал» кенішінің батыс бөлігінде «Ақсерек» қорғасын кен орны бар. Аталған 

шатқал «Ақжал» - «Ақсерек» деген атаумен аталады. Шатқалдың ендік бағыты 

50 киолметрге созылған, ені 10 км-ге дейін жетеді. Шатқалдың жоғарғы белгісі 

шығыстан батысқа қарай бірте-бірте ұлғаяды [9]. 

Салыстырмалы шектен шығу 30-40 м шамасында өзгереді. Шығыс 

жағында шатқал «Чумек» өзенінің алқабымен шектеледі. «Чумек» өзені үнемі 

ақпайды, тек көктемгі қар еріген кездерде ғана сулы болады. «Жәмші» өзені, 

оған қарағанда суы молырақ деуге болады. «Жәмші» өзенінің эллюзиялды 

тасқындық суы «Ақжал» кен орнын қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

«Ақжал» кен орны аймағының климаты континентальды, жазы ыстық, 

құрғақ, қысы қатаң және ұзаққа созылады. Суық айларына желтоқсан мен 

қаңтар, ыстық айларына шілде мен тамыз айлары жатады. Қыстың (қаңтардың) 

жоғарғы орташа температурасы -33°С, жаз айы +31°С. Тоңазыған жердің 

тереңдігі 1,5 метрге дейін жетеді. 

Кен орнының геологиялық сипаттамасына тоқталатын болсақ, 

«Ақжал» полиметалды кен орны «Ақжал» - «Ақсоран» түйісу зоналарының 

шығыс бөлігіне қарай орналасқан. Фамендік төменгі турнелік корбанатты-

терригендік шөгінділердің ендігі бойынша созылған. Таужыныстары интрузия, 

гранит, порфиритті диорит және диабазды парфириттерімен бөлінген. Негізгі 

руда түзетін таужыныстары әктасты шөгіндісі. Кен денелері жер беті бойынша 

ұзындығы 4400 м-ге дейін бақыланған, ал төменгі бөлігіне қарай 550 м 

тереңдікке дейін зерттелген. Кен денесінің қалыңдығы 40-50 м-ге дейін 

ауытқиды, және кейбір аймақтарда 60-70 м-ге дейін барады. Орташа 

қалыңдығы 15-20 м. Кен орнының кенді шоғырлары шартты түрде - Батыс, 

Орталық және Шығыс бойынша үш алаңдарға бөлінген. Орталық алаңның кен 

денесінің созылым ұзындығы 3600 м, ені 5 м-ден 50 м-ге дейін өзгереді. 

Орталық және Батыс алаңдары 500 м тереңдікке дейін, ал, шығыс аймағы 150-

200 м-ге тереңдікке дейін зерттелген. Кен шоғырының  ішкі құрылымы өзінің 

күрделенген қиылыстарымен, яғни, біріңғай еместігімен ерекшеленеді [9]. 

Полиметалдық кен шоғыры құрылымы өзекті және мензуя, бағана тәрізді 

қабатталған кеннен тұрады. Кен шоғырының формасы мен жату элементтері 

күрделі және тұрақсыз. Ұлғаю және төмендеуіне қарай олар бағыттарын тез 
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өзгертеді, шөгеді немесе мүлдем түсіп қалып кеңістік жасап қайта бірігеді. Кен 

орнының жоғарғы және төменгі горизонты қорғасын - мырыш кентастарымен 

күрделі болып келеді. Орталық алаңда көбіне кен денесі қорғасын - мырышты, 

бірақ батыс алаңда қорғасынның құрамы 10 %, орталық бөліктен шығысқа 

қарай қорғасынның құрамы 1,0 ÷ 1,5 % және одан да жоғары көрсеткішке дейін 

жетеді. Орталық карьердің жобалау контурында аралас және сульфитті рудалар 

бөлінген тотығу зонасы нашар қаралған. Сульфитті рудалардың негізгі 

минералы галонитпен, офалерит болып табылады [9]. 

Орталық кен сілемін барлау жұмыстарына тоқталатын болсақ, Оралық 

учаскеде барлау тік параллельді қиылыс тәсілімен орындалған. Алаңда олардың 

саны 81 бір-бірінен ара қашықтығы 20-70м жерде орналасқан. Сызықтағы 

ұңғырлардың арасы 20-40 м. Барлау алаңында ұңғырлардың ең үлкен тереңдігі 

шамамен 550 м. Түбегейлі барлаудың объектісі рудалы зона болды. 

Кен орны күрделілігі жағынан үшінші топқа жатады. Пайдалы 

қазындылардың баланстық қорлары белгіленген тәртіп бойынша ара қатысы 4:1 

секілді С1 - С2 бойынша. Орталық карьерде барлық баланстық қорлар В және С 

категориясы бойынша барланған. Қордың 3,5%-ы ғана категориясы бойынша 

барланған, бұл көрсеткіш жобалау объектісінің жоғары дәрежеде барланғанын 

айқындайды деуге болады. 

Кен орнының гидрогеологиялық сипаты. Жоғарыда келтірілген 

аудандағы жерасты суларының негізгі көзі атмосфералық жауын-шашын мен 

қар суының енуінен құралады. Олардың мөлшері өте аз, жылына 143,9-164,7мм 

және динамикалық қорлардың деформациялану мүмкіндігін жояды. Кен 

орнындағы жыныстарға жиналатын судың негізгі бөлігі статикалық қорларға 

тарайды. Жер асты сулары жер бетінен 14-17м жерлерде барлық барлау 

ұңғыларында кездеседі. Негізгі сукелімі көп болатын кез көктем мезгілі. 

 

1.2 Тау-кен жұмыстарының қазіргі кездегі жағдайы, кеніште 

қолданылатын жерасты  көліктері 

 

Таужыныстарының аумағы әктасты диориттер мен диабазды 

порфириттермен ерекшеленеді. Кентастар мен таужыныстарының 

Протодъяконов шкаласы бойынша бекемдік коэффициенті 6-дан 18-ға дейінгі 

шамада өзгереді. Ең жоғарғы бекемдік коэффициенті әктастармен 

порфириттерде 15-20-ға дейін барады. 

Балансты сульфитті кен денесінің көлемдік салмағы 2,8-3,0 т/м3, 

таужыныстарының   көлемдік салмағы - 2,7 т/м3, кеннің ылғалдылығы орта 

есеппен алғанда - 0,87 %, қопсу коэффициенті - 1,5, кентастық кремнезем 

мөлшері - 2,3 %, карьерге ағып келетін бір жылдағы су мөлшері - 400 

м3/сағатына дейін барады «Ақжал» кенішінің геологиялық сызбасы мен 

карьердің төменгі кендерін алудың ашу сұлбалары А және Ә 

қосымшаларында келтірілді [9]. 
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2 «Ақжал» кен орнының «Өрлеме» қазбасын өту технологиясы  

  

2.1 Өрлемелерді өтудің тәжірибелерде қолданылған  технологиялары 

 

«Өрлеме» (восстающий) қазбасы дегеніміз – кеннің қабатының ішімен 

немесе бос таужыныстары сілімінде төменнен жоғары қарай салынатын жер 

бетімен тікелей қатынасы жоқ тік немесе көлбеу қазба. Өрлемелермен 

жұмысшылар жүріп-тұрады, пайдалы қазба мен бос таужыныстары түсіріледі, 

материалдар мен жабдықтар забойға жеткізіледі, жерасты қазбалары 

желдетіледі, су, сығылған ауа және электр энергиясымен қамтамасыз етіледі 

және т.б. жұмыстар атқарылады [1]. 

«Өрлеме» қазбалары көлбеулік бұрыштарына байланысты тік (90 

градус), көлбеу (45 градустан жоғары) және жайпақ (450 градусқа дейін) болып 

жіктеледі. Өрлемелер көп жағдайларда кеніштің жұмыс горизонттарын бір-

бірімен қосады және олардың биіктігі 20м-ден 60м-ге дейін, кей жағдайларда 

150-200 метрге дейін де жетуі болуы мүмкін [2]. 

«Өрлеме» кен қабатының ішімен салынатын болса, онда оның жатыс 

(жату) бұрышы негізінен кен қабатының құлау бұрышына байланысты 

таңдалады. Егерде, өрлеме бос таужыныстарының ішімен салынса, оның жатыс 

бұрышы, кен орнының геологиялық ерекшеліктеріне және технологиялық 

шарттарға байланысты қабылданады [3].  

«Өрмеле» қазбаларының көлденең қима пішіндері мен негізгі өлшемдері 

олардың атқаратын міндеттеріне (барлау үшін, кен түсіретін, жабдық және 

материалдарды жоғары көтеру үшін, желдету мақсатында т.б.) байланысты 

таңдалады. Өрлеме салынатын таужыныстарының беріктігі мен 

орнықтылығына байланысты олардың пішіндері тік бұрышты немесе 

дөңгелек болады. Тәжірибелерден алып қарайтын болсақ, барлау 

қазбаларының көлденең қима ауданы 1,2м2-ден  4м2 (кейде 6м2) дейін болулары 

мүмкін, эксплуатациялық қазбалардағы өрлемелердің қима ауданы 10-15 м2 

дейін барады, ал тереңдігі 20÷30 м-ден 150÷200 м-ге дейін барады. Көп 

жағдайларда 50÷60м болады, себебі, өрлемелер тәжірибелерде көбінше екі 

жұмыс горизонтының арасын қосады [1, 3].   

«Өрлеме» қазбаларын оқпандар және еңкіштер секілді жоғарыдан төменгі 

қарай бағытта өту (салу) техникалық тұрғыдан қиын болып табылады, себебі, 

көлденең қима ауданы үлкен болмаған (4÷6м2) өрлеме қазбаларына тиегіш 

машиналарды сыйғызу күрделі-қиын болады. Сондықтанда таужыныстарын 

көтеру және адамдардың түсіп-шығулары үшін арнаулы көтергіш машинаны 

қолдануға тура келеді, ал ол үшін қосымша копер, тиелген ыдысты босататын 

қосымша станок және т.б. орнату керек болады. Бұл жұмыстарды тереңдігі 

(ұзындығы) шектеулі қазбаларда орындау өте тиімсіз. Осы себепті, өрлеме  

қазбаларын төменнен жоғары қарай салады [3].   

Бір бөлімшелі өрлемелер негізінен кенді (руданы) немесе таужынысын өз 

салмағымен түсіруге арналалып салынады (кен түсірмелері (рудоспуски)), олар 

дөңгелек пішінді болып өтіледі. Аталған өрлемелердің диаметрі 1 м-ден 3-5 м-
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ге дейін болады. Ал, кейбір шарттарда кенді түсірмелі өрлемелердің өлшемдері 

1,5×1,5 м, 1,6×1,6 м, 1,7×1,7 м тікбұрышты пішінді болып та салынады. 

Тәжірибелерді ескеретін болсақ, тікбұрышты өрлемелер екі немесе үш 

бөлімшеден тұрады: бірі – адамдар түсіп-шығуы үшін баспалдақпен 

жабдықталса, екіншісі – пайдалы қазбалар мен таужыныстарын төменге түсіру 

үшін, үшіншісі – материалдар мен жабдықтарды жоғары көтеру мақсатында 

пайдаланылады. Көлденең қима ауданы 4,8÷8 м2 болады. Кен және 

таужыныстарын түсіретін бөлімінің қысқа жағының өлшемі түсіретін кен мен 

таужынысы кесектерінің ең үлкен өлшемдерінен үш-төрт есе үлкен болуы тиіс 

[1, 2, 3, 5]. 

«Өрлеме» қазбаларын өтудің тәжірибелерде келесідей тәсілдері кездеседі: 

тасымал сөрелерді қолдану арқылы; аспалы клеть арқылы; терең ұңғыларды 

аттыру арқылы; өздігінен жүретін сөре арқылы; бұрғылау арқылы [1, 2].  

 

2.2 «Ақжал» кенішінің өрлеме қазбасын КПВ-1А кешенімен өту 

технологиясы 

 

Өрлеме қазбаларын өтудің тәжірибелерде қолданылатын әдістерін талдай 

келе, дипломдық жобамызда «Ақжал» кенішінің шарттарына келетін КПВ-1А 

кешенімен өрлеме қазбасын өту әдісі таңдалды.  

 

2.2.1 «Өрлеме» қазбасын өтудегі бұрғылап-жару жұмыстарының 

(БЖЖ-ның) параметрлерін есептеу және БЖЖ-ның  паспортын жасау  

 

2.2.1.1 Жарылғыш заттарды (ЖЗ) таңдау және олардың 

шығындарын есептеу 

 

Тау-кен қазбаларын өту үшін қолданылатын жарылғыш заттардың (ЖЗ) 

кеніштің шаңдық-газдық режимдерін, қазба салынатын таужынысы 

сілемдерінің геомеханикалық шарттарын және қазбаға келетін су келімдерінің 

мөлшерін ескере отырып, жұмыс қабілетілігі және тығыздығы жоғары, 

химиялық құрамы тұрақты және бағалары қолжетімді түрлерін таңдап алу 

керек [1, 2]. 

Таужыныстары сілемінен газ бөлініп шықпайтын кеніштерде II классты 

ЖЗ қолданылады: қатты берік таужыныстары сілемінде ( 8f ) - №1 скальды 

аммонит,  №3 скальды аммонал, детонит M; беріктігі орташа таужыныстары 

сілемінде ( 86 f ) – аммонит 6 ЖВ және денафталит-200 ЖЗ-ын қолдануға 

болады. Егере кеніште газдың бөлінуі және көп мөлшерде шаң шығу қауіптері 

болса, онда III және ІV класты сақтандырғыш ЖЗ; аммонит АП-5 ЖВ, аммонит 

Т-19 ПЖВ-20 және т.б. ЖЗ қолданылады [3, 6].  

Өрлеме қазбасын өту кезінде тәжірибе  жүзінде, патрондалған жарылғыш 

заттар қолданылады. Олардың диаметрлері 28, 32, 36, 40 және 45 мм, ал 

массалары 200, 250, 300 және 400 грамм болады. Аталған ЖЗ-тар мен 
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оқталатын шпурларды бұрғылау үшін қолданылатын коронкалардың 

диаметрлері ЖЗ-диаметрлерінен 4÷6 мм артық болуға тиісті [3]. 

Газ бен шаңдардың жарылыс қауіпі жоқ кеніштерде зарядтарды электрлі 

әдіспен аттыру үшін лезде жарылатын ЭД-8Э, ЭД-8Ж, ЭД-1-8Т 

электрдетонаторларды және 25, 50, 75, 100, 150 және 250 мс болатын 

кешеуілдеп қосылатын ЭД-1-3Т, ЭД-3-Н және т.с.с. электрдетонаторлары 

қолдануға болады [6]. 

Жарылғыш заттардың шығыны деп, әдетте, забойдағы жыныстардың 

бір циклдегі көлемін таужыныстары сілемінен бір сәтте бөлшектеп уатуға 

жұмсалатын жарылғыш заттардың мөлшерін айтады [3]. 

Жарылғыш заттардың меншікті шығыны деп 1 м3 таужыныстарын бұзу 

үшін жұмсалатын жарылғыш заттардың мөлшерін айтады. Жарылғыш 

заттардың меншікті шығыны кг/м3 сипатталады.  

Жарылғыш заттардың түрлерін және олардың меншікті шығынын дұрыс 

таңдап алу өте маңызды мәселе болып салалады. Өйткені, жарылыс сапасының 

жақсы әрі тиімді болуы осы  көрсеткіштерге тікелей байланысты. Жарылғыш 

заттардың (ЖЗ-дың) шығыны тәжірибеде жинақталған мәліметтерге 

негізделген нормалармен немесе эмпирикалық формуламен анықталады [6].  

Жоба бойынша өрлеме қазбасын өту үшін патрондалған детонит М 

жарылғыш затын қолданамыз. № 6ЖВ аммонит эталонды жарылғыш затының 

меншікті шығы 3,5 кг/м3 құрайды. Олай болса, жұмыс қабілеттілігі 480 см3 

болатын детонит жарылғыш затының меншікті шығыны келесідей болады: 
                                           

q=qэе=3,5·380/480=2,8  кг/м3,                                                 (2.1) 

 

мұндағы е – ЖЗ жұмыс қабілеттігінің коэффициенті. 

 

Таужыныстарының беріктік сипаттамасына байланысты тәжірібелік 

зерттеулерден анықталып қабылданған жарылғыш заттардың меншікті 

шығынын анықтау жолдары 2.1-кестеде келтірілген.  
 

2.1 Кесте - Жарылғыш заттардың меншікті шығындары 
 

Таужыныстарының сипаттамасы Жыныстардың беріктігі 

(проф.М.М.Протодьяконовтың 

шкаласы бойынша) 

ЖЗ меншікті 

шығыны, q1, кг/м3 

Тығыз граниттер, кварцитті қатты 

құмдауыттар, гнейстар 

10-15 1,3-1,5 

Тығыз известняктар, құмдауыттар, 

доломиттер  

6-8 1,0-1,12 

Берік құмды сланецтер, сланецті 

құмдауыттар, берік сазды сланецтер  

4-5 0,7-0,9 

Әртүрлі сланецтер (берік емес), 

тығыз мергель 

3-4 0,5-0,6 
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Бір цикл өрлемені өтуге (заходка) жұмсалатын жарылғыш заттардың 

жалпы шығыны мына формуламен табуға болады: 
                         

    ,= Q жSqVq   кг,                                      (2.2) 

 

мұндағы V – бір   заходкада  (циклде)  қопарылатын   таужыныстарының 

көлемі, м3.  

Бір шпурды оқтауға кететін ЖЗ орташа мөлшері: 
 

n

Q
= Q1 , кг,                                (2.3) 

мұндағы n – оқпан забойындағы шпурлардың саны. 

  

Табылған ЖЗ шығыны бірнеше тәжірибелік жарылыс сынақтарын 

жүргізілгеннен кейін нақты дәлденеді. Сонымен қатар, жарылғыш заттардың 

шығынын есептеу кезінде қолдану үшін шпурларды пайдалану 

коэффициентінің іс жүзіндегі мәндерін келтіруге болады (2.2-кесте).  
 

2.2 Кесте - Шпурларды пайдалану коэффициенті (КИШ) 
 

Шпурлардың 

тереңдігі,  ш, м 

Таужыныстарының бекемдігіне байланысты шпурларды пайдалану 

коэффициенті ( ) 

f 6-8 f 8-10 f 10-12 f 12-14 f 14-16 f 16-80 

1,5 0,95 0,93 0,91 0,89 0,87 0,85 

2,0 0,91 0,89 0,87 0,85 0,83 0,80 

3,0 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,75 

 

Жарылыстан кейінгі таужыныстарының бұзылу сапасын жақсарту үшін 

қазба забойының ортасында диаметрі 200 мм болатын бос ұңғыма 

бұрғыланады. Бұл өз кезегінде шпурды пайдалану кэффициентінің орташа 

мәнін 0,9 шамасында қабылдауға мүмкіндік береді [6]. 

 

2.2.1.2. Шпурдағы оқтамдардың құрылымдарын таңдау және 

тереңдігін анықтау 
   

Оқтамдардың құрылымы деп жарылғыш заттардың  және жарылғыш 

патрондардың шпурдағы орналасу реттерін айтамыз. Көп жағдайларда 

қазбаларды өткенде зарядтардың тізбекті (колонкалы) құрылымы қолданылады. 

Ол үшін ЖЗ патрондарын тізбектеп бір-біріне түйістіре орналастырады (2.1-

сурет). «Жарылыс жұмыстарының өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері» 

талаптары бойынша патрон-боевикті шпурдың ауыз жағына орналастырады 

(2.1а-суреті, тура оталдыру әдісі), ал кей жағдайларда, тереңдетілген 

шпурларды жарғанда, патрон-боевикті шпурдың түбіне орналастырады (2.1ә-

суреті, кері оталдыру әдісі). 
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Оқтамдарды (зарядтарды) 

шпурларға орналастырып болғаннан 

кейін, шпурдың бос қалған бөлігі 

тығындалады. Шпурларды тығындау 

үшін көп жағдайларда саз және 

құмның қоспасын қолданады. |Оның 

арақатынастарын 1:1; 1:2; 1:3 етіп 

қабылдайды. Ал өрлемелерді төменнен 

жоғары қарай өткенде шпурларды 

оқтағанда тығын ретінде арнайы 

пластмасса және т.б. материалдардан 

жасалған арнайы тығындарды 

қолданады. Жарылыстың сапасы көп 

жағдайларда шпур оқтамдарынан 

кейін салынған тығындардың 

сапасына да байланысты болады. 

Тығынның сапасы оның ұзындығы 

мен және тығыздығымен сипатталады. 

 
а -тура оталдыру әдісімен; ә-кері 

оталдыру әдісімен; 1-тығын; 2-

аттыру патроны (патрон-боевик);  

3-ЖЗ әдеттегі патрондары 

2.1  Сурет - Шпурдағы оқтамдардың 

құрылымы 

Шпурлардың тиімді болатын диаметрі. Тау-кен қазбаларын өту кезінде 

тәжірибелерде 32, 36, 40 және 45 мм болатын диаметрдегі патрондалған 

жарылғыш заттар кеңінен пайдаланылады. Яғни, шпурлардың диаметрлерінен 

жарылғыш зат патрондарының диаметрлері 5-6 мм-ге кіші болады. Осыған 

орай, бұрғылау машиналарының коронкаларының диаметрлері сәйкесінше 36, 

42, 43, 46 және 52 мм болады. 

Таужыныстарының бекемдігі 8f  және тік қазбалардың көлденең қима 

аудандары Sж=20÷60 м2 болғанда диаметрі 45 мм ЖЗ-ты пайдаланған тиімді [2]. 

Өйткені, бұл жағдайда шпурлардың саны 20%-ға және де ЖЗ-тың меншікті 

шығыны 10÷15 %-ға дейін төмендейді. 

Тәжірибелерде орындалған жарылыс жұмыстарын сараптай келе және 

«Ақжал» кенішінің тау-кен техникалық шарттарын ескере отырып, дипломдық 

жобамызда шпурдың диаметрін 40 мм, ЖЗ патронының (детониттің)  диаметрін 

36 мм деп қабылдаймыз. 

Шпурлардың тереңдігін анықтап қабылдау. Шпурлардың тереңдігі  

бұрғылау-жару жұмыстарының сапасына әсер ететін маңызды көрсеткіш болып 

саналады. Атап айтқанда шпурларды және қазбаның көлденең қимасын 

пайдалану коэффициенттері, жарылғыш заттардың меншікті шығыны, 

таужыныстарының ұсақталу деңгейлері және т.б. көрсеткіштер - шпурдың 

тереңдігіне тікелей байланысты болады.  

Шпурдың тереңдігін анықтап қабылдағанда қазба салынатын 

таужыныстары сілемдерінің тау-кен-геологиялық шарттарын және де қазба 

өтудің техникалық-ұйымдастырушылық деңгейін ескеру қажет. Тау-кен-

геологиялық шарттарына таужыныстарының бекемдігі, жарықшақтылығы және 

қабаттылығы, сонымен қатар, қазбаның сулану және газдану режимдері 
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жатады. Ал, техникалық шарттарына қазба өтудің технологиялық сұлбасы, 

қазбаның көлденең қимасының пішіні және негізгі өлшемдері, қабылданған 

қазба өту кешенінің түрі, яғни, забойды бұрғылайтын және қопсыған 

жыныстарды тиеп-тасуға қолданылатын жабдықтардың түрлері жатады.  

Шпурлардың тереңдігін таңдап қабылдауда жұмыс операцияларын  

ұйымдастырудың және оларды механикаландырудың маңызы өте жоғары. 

Себебі, қазба өтудің циклінде орындалатын әрбір жұмыс процесстеріне және 

бүкіл циклге жұмсалатын уақыттың ұзақтығы осы шпурлардың тереңдігіне 

тікелей байланысты болады [1, 2].  

Шпур тереңдігін анықтауда келесі теңдеуді пайдалану болады: 
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  м.                     (2.4) 

 

Көрсетілген формулада сығылған ауа, желдету, бетон жеткізілетін 

құбырларды ұзартуға, жабдықтарды жөндеуге және т.б. көмекші жұмыстарды 

орындауға жұмсалатын уақыттар ескерілмеген. Өйткені, аталған көмекші 

жұмыстарды орындауға жұмсалатын уақыттар қазба өтудің айлық 

жұмыстарының кестесінде ескерілген. 

Тік қазбаларды жоғарғы жылдамдықпен салғанда (өткенде) шпурлардың 

орташа тереңдігін, алдын-ала белгіленген жылдамдық бойыншада анықтауға 

болады: 

               ,
qау

цм

Ktnm

ТV







 м,                             (2.5) 

 

мұндағы  Vм – қазбаны өтудің жоспарланған жылдамдығы, м/ай; 

       m – бір айдағы жұмыс күндерінің саны; 

                  n – бір тәуліктегі ауысымдардың саны; 

                  tay – бір ауысымның ұзақтығы, сағат; 

                            Kq – технологиялық үлгінің дайындық коэффициенті,  Kq= 0,7
.9,08,0;8,0    

Дипломдық жобамыз бойынша өрлеме қазбасын өтуде әрбір жарылыстан 

кейінгі қазбаның енбе ұзындығын 1,5 м деп қабылдаймыз. Себебі, бір 

монорельс секциясының ұзындығы 1,5 м тең болады. Олай болса шпурдың 

тереңдігі: 

мll yш ,/ .                                                       (2.6) 

                                              
мlш 67,19,0/5,1  . 

 

Жобамызда шпурлардың тереңдігін біржолата мlш 7,1  деп 

қабылдаймыз.  
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2.2.1.3 Забойдағы шпурлардың санын анықтау 

 

Шпурлардың саны таужыныстарының физика-механикалық қасиеттеріне, 

қазбаның көлденең қимасының ауданына, қолданылатын ЖЗ-дың түрі мен 

сипаттамаларына, ЖЗ-тың патрондарының диаметріне және шпурларды 

толтыру коэффициентіне байланысты болады. Қазбаларды өткенде 

тәжірибелерде шпурлардың санын бір енбелік (өтпелік) көлемдегі 

таужыныстарын біркелкі және ұсақ етіп және қазбаның қимасының пішіні 

жоспарланғандай дәл болып шығатындай, жаруға жеткілікті етіп алады. 

Аталған қағидаларды ескере отырып проф. М.М.Протодьяконов мынадай 

есептеу әдісін ұсынған [1, 2].  

Бір енбені (қазбаның бір жылжуын) өтуге қажетті жарылғыш заттардың 

жалпы көлемін келесідей анықтауға болады:  
 

     æø SqQ    , кг.                                                (2.7) 

.7,2285,47,18,2 кгQ 
                                                    

 

Анықталған ЖЗ-дың осы мөлшері қазбадағы барлық шпурларды оқтауға 

жетуі тиіс, яғни: 
 

, NQ  кг,              (2.8) 

 

мұндағы  – бір метр шпурдың үлесіне келетін ЖЗ мөлшері, кг/м; 

                  N шпурлардың саны. 
               

,
4

2

a
dп 





   кг/м,                                                 (2.9) 

 

мұндағы nd жарылғыш зат  патронның диаметрі, м; 

       патрондағы ЖЗ-тың тығыздығы, кг/м3; 

               a шпурды толтыру коэффициенті. 
 

83,075,01100
4

036,014,3 2




  

 

Осы көрсеткіштерді Q дің мәнін табуға арналған формулаға енгізгеннен 

кейін шпурлардың санын есептеуге болады: 
        

                       
Kdа

Sq
N

n

ж






2

27,1
 ,   дана,                                           (2.10) 

  

мұндағы К – шпурларды патрондалған жарылғыш заттармен оқтаудың 

тығыздығы (К=0,85÷0,9). 
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.17
9,0036,075.01100

85,48,227,1
2





N  

 

Осы жолдармен есептеліп анықталған шпурлар санын нақтылау үшін  

өндірістік тәжірибелік жарылыстар жүргізіп, соның нәтижелеріне қарай 

шпурлар санына түзетулер еңгізуге (±2÷4) болады. Тік қазбаның көлденең 

қимасының (1м2) ауданына шаққандағы шпурлардың санын табамыз: 
                   

  
ж

y
S

N
N  , дана дана м2⁄                 (2.11) 

 

Мұндағы жS  қазбаның көлденең қимасының ауданы, м2. 

 

                                              .дана3,3
85,4

16 2мN y   

 

Дипломдық жобамызда есептеулерді ескеріп және «Ақжал» кенішіндегі 

өрлеме қазбасы өтілетін таужынысы сілемдері орташа орнықты екенін негізге 

ала отырып, нақтылы шпурлар санын қабылдаймыз. Яғни, забойда 

бұрғыланатын шпурлардың саны - 19 дана, ал, зардталатын шпурлардың саны -

18 дана. Бір шпур компенсациялық оқталмайтын шпур болып саналады. 
 

2.2.1.4 Шпурларды забойда орналастыру және жарылғыш заттардың 

мөлшерін есептеу 
 

 Шпурларды забойда оңтайлы ретпен орналастыру  - бұл өз кезегінде 

жарылыс сапасына тікелей әсер ететіндігі белгілі. Атап айтқанда, 

таужыныстарының біркелкі ұсақталу дәрежесіне, шпурларды пайдалану 

коэффициентіне (КИШ), қазбаның жиегінің дұрыс шығуына, жарылғыш 

заттардың шығынына үлкен әсерін тигізеді. Қазба забойына шпурларды 

орналастыру реттері (үлгісі) таужынысы сілемінің сипаттамаларына, қазбаның 

пішіні мен өлшемдеріне, шпурлардың санына, забойды бұрғылайтын және 

тиеп-тасушы машиналардың түрлеріне, т.б. шарттарға байланысты болады. 

 Өрлеменің забойына орналастырылатын шпурлар атқаратын 

міндеттеріне, жарылу кезектілігіне және забойда орналасуына қарай мына 

топтарға бөлінеді: үнгіме – қазбаның көлденең қимасының орта жағына 

орналастырылады және бірінші ретте жарылады; жиектеуші – қазбаның шеткі 

жиек жағына орналастырылады және олар ең ең соңғы кезекте жарылады; 

қопарушы (көмекші) – оларды жиектеуші және үңгіме шпурлардың 

арасындағы қатарларға орналастырады және олар үңгіме шпурлардан кейін 

аттырылады [1].  

Жоғарыда атап өткеніміздей, дипломдық жобамызда үңгіме 

шпурларының тік үңгіме (прямой вруб) түрін пайдаланамыз. Забойдың 

ортасында бір бос шпурды (компенсациялық) қолданамыз.  
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a=90 мм диаметрдегі компенсациялық бос ұңғыманың ортасынан 

үңгімелік шпурлардың ортасына дейінгі арақашықтықты келесі жолмен табуға 

болады:  

    a=4,0·Dүң                                                                   (2.12) 
 

Dүң - компенсациялық бос ұңғыманың диаметрі, мм. 
 

                                        а=4,0·90=360≈400 мм. 
 

Жарылғыш заттың (ЖЗ-тың) меншікті шығынына қарай табаны бойынша 

қысқа кедергі сызығының мәні келесі теңдеумен анықталады: 
                         

      6,018,2/12,1/
2/12/1
 qmpaW o  м,                              (2.13) 

 

мұндағы р – Бір метр шпурдағы ЖЗ-тың сыйымдылығы, ол келесі ретпен 

анықталады: 

4/2 dp   ,  кг/м,                                                         (2.14)  
 

мұндағы m=1 – зарядтардың жақын орналсу коэффициенті. 

 

12,14/1100036,014,3 2 p  кг/м. 

 

Өрлеменің забойы контурында орналастырылатын шпурлардың орташа 

арақашықтығын 0,6 м шамасында қабылдаймыз. Өрлеме қазбаның забойында 

бұрғыланатын шпурлардың орналасу сұлбасы бұрғылау-жару жұмыстарының 

(БЖЖ-ның) сызбасында келтірілді. Ол сұлбада үңгіме шпурларының саны – 4 

дана; көмекші (қопарушы) шпурлардың саны – 2 дана; жиектеуші шпурлардың 

саны – 12 дана. Яғни, өрлеменің забойында орналасатын оқталатын 

шпурлардың нақтылы саны – 18 шпур. Ал, оқталмайтын компенсациялық  

шпур саны - 1 дана. 

Жарылыстан кейін, қазба өлшемінің кішірейіп қалуын болдырмау үшін, 

жиек шпурлары сыртқа қарай 50-70 мм көлбеулікпен бұрғыланады. 

Үңгіме және қопарушы шпурлардың тереңдігі - 1,7 м болып қабылданды. 

Ал жиектеуші шпурлардың тереңдігі келесі формуламен анықталады: 

             

 72,1
99,0

7,1

85sin 00  шll  м.                                         (2.15) 

 

Үңгіме, қопарушы және жиектеуші шпурлардың барлығының ұзындығын  

қосып есептейтін болсақ, келесі мән шығады: 
            

𝐿ш = 6 · 1,7 + 12 · 1,72 = 30,84 м.                                                   (2.16) 
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КПВ-1А кешенінің монорельстерін бекітуге арналған 4 шпур 

бұрғыланады. Осы бұрғыланатын төрт шпурдың ұзындығын қоса есептейтін 

болсақ, онда жалпы бұрғылау ұзындығы  𝐿ш = 𝟑𝟒, 𝟖𝟓 м   болып шығады. 

Өрлеменің забойында орналасатын шпурлардың нақтылы саны 

қабылданғаннан кейін, бір шпурға салынатын зарядтың (оқтаманың) орташа 

массасын (салмағын) анықтаймыз: 

               

𝑞𝑐 =
𝑄

𝑁ф
,     кг.                                                               (2.17) 

 

мұндағы Q -  бір енбені (қазбаның бір жылжуын) өтуге қажетті 

жарылғыш заттардың жалпы мөлшері, кг.  

   

кг. 1,26=22,7/18 =qc  
 

Үңгіме шпурларына салынатын ЖЗ  оқтамының массасы: 

                             

кг. 1,5 = 1,2·1,26 =qc  
 

Үңгіме шпурларынан басқа қопарушы, жиектеуші шпурларға 1,2 кг 

жарылғыш зат орналастырылады. 

Жарылғыш зат патрондарының массасы 300 гр (0,3 кг) болатын түрі 

қабылданды. Бұл үңгімелік шпурға 5 патрон, ал қалған қопарушы, жиектеуші 

шпурларға 4 патроннан салынады.  Барлығы 56 дана ЖЗ патроны жұмсалады. 

Өрлеме қазбасын бір жаруға, яғни бір циклге жұмсалатын жарылғыш 

заттардың нақтылы шығынын есептейміз: 
 

                               
кг. 22,8=14·4)+0,3(4·5=Qф                                   

               

Өрлеме қазбасын өтуде бір циклге жұмсалатын жарылғыш заттардың 

нақтылы шығыны  Qф=22,8 кг болатындығы анықталды.  

 

2.3 Өрлемені өтудегі шпурларды бұрғылайтын жабдықтарды таңдау 

 

 Шпурларды бұрғылауға арналған жабдықтарды таңдап қабылдауда 

келесідей шарттар ескерілуі керек: қазба салынатын таужыныстары сілемінің 

физика-механикалық қасиеттері, практикаларда сәтті қолданылған бұрғылау 

жабдықтарының техникалық сипаттамалары; өрлеме өтуде қолданылатын 

технологиялық үлгілердің түрлері; өрлеменің тереңдігі мен диаметрі 

(өлшемдері); бұрғылау-жару жұмыстарын ұйымдастыру шаралары. Осы 

келтірілген шарттарды және бұрғырлау жұмыстары КПВ-1А кешенінің сөресі 

арқылы орындалатынын ескеріп, забойдағы шпурларды бұрғылауға үш ПТ-

36М перфораторын қабылдаймыз. 
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2.4 Өрлемені өтудегі шпурларды бұрғылау және жарылыс 

жұмыстарын ұйымдастыру шаралары 
 

Өрлемелерді төменнен жоғары қарай өту (салу) жұмыстары күрделі 

шарттарда салынатындығы (қима ауданының шектелгендігі, бекітпелер мен 

қазба өту жабдықтары жарылыс орын алатын аймаққа жақын болуы, 

таужыныстары жарылыстан кейін қысылған жағдайда болуы, қазба салынатын 

таужыныстары сілемінің әртүрлі қасиеттері т.б.) бұл жұмысты атқаруды дұрыс  

ұйымдастыруды талап етеді [1, 3].  

Бұрғылау-жару жұмыстарының құрамына жұмыстарды атқаруға 

дайындық жұмыстарын қосқандағы шпурларды бұрғылау, оларды оқтау және 

жару операциялары кіреді. Забой шпурларын қол перфораторларымен бұрғылау 

келесі ретпен орындалады: забойды тазартып алады, шпурлар бұрғыланатын 

орындарға белгі қойылады, перфораторлар мен бұрғы саймандары забойға 

жеткізіледі, перфораторлардың шлангалары сығылған ауаға және су құбырына 

жалғанады, қазба забойы бұрғыланатын секторларға (аудандаға) бөлінеді, әр 

перфоратормен өзіне белгіленген ауданда (секторда) бұрғылау жұмыстарын 

жасайды. Забойдағы шпурлардың орындарын белгілеу үшін, забойға орталық 

отвес (тіктеме) ілінеді, осымен дәлдікті реттеп тереңдігі 0,7÷1,0 м шамасындағы 

шпур бұрғыланады және оған сәйкестендіріп барлық шпурлардың орнын 

белгілейді. Забойға бұрғыланатын шпурларды 1,8 2,5 м болатын штангалармен 

бұрғылайды. Шпурларды бұрғылау жұмысы біткенен кейін, әрқайсысын 

сығылған ауамен үрлеп үгінділерден тазартады. Забойдағы бұрғыланған 

шпурлардың параметрлерін (тереңдігін, көлбеулік бұрышын) бұрғылап-аттыру 

құжатына сәйкестігін тау-кен мастері (ауысым инженері) тексереді.  

Содан соң, шпурларды оқтап-жару жұмыстары орындалады. Яғни, мұнда  

аттыру-патрондарын дайындау, жарылғыш заттарды забойға көтеру, 

шпурларды оқтау және жару желілерін  (жүйелерін) құрастыру операциялары 

орындалады. Өрлеме қазбаларын өтуде жарушы-патрондарды (патрон-

боевиктерді) забой маңынан тыс қауіпсіз аймақта  жарушының өзі дайындайды. 

Дайындалған жарғыш-патрондарды жұмсақ материалмен қаптаған жәшікке 

немесе арнайы дорбаға салып жоғары забойға қарай жарушы өзімен бірге 

көтеріп шығарады.  Шпурларды оқтау барысында ЖЗ патрондарын шпурға бір-

бірлеп, таяқшамен итеру арқылы, шпурдың түбіне немесе бір-біріне тигенінше 

тығыздай орналастырады. Тікелей оталдыру тәсілімен шпурлар аттырылатын 

болса, жарғыш-патрон соңынан салынады, егерде кері оталдыру тәсілімен 

аттырылатын шпурларға жарғыш-патронды бірінші етіп, шпурдың түбіне 

орналастырады және басқа патрондарды одан кейін салады. 

Патрондарды салып болғаннан кейін, ЖЗ-тар төмен қарай түсіп кетпес 

үшін шпурдың ауыз жағы арнайы пластмассадан немесе басқа да 

материалдардан  жасалған тығынмен мықтап тығындалады.  Өрлемелерді өтуде 

бір шпурды оқтауға орта есеппен 6÷8 минут уақыт жұмсалады.  Шпурларды 

оқтап болғаннан кейін, жарылыс желілерін құрастырады. Электрлі әдісте 
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электродетонаторларды параллельді немесе тізбекті-параллельді Кей 

жағдайларда тізбекті схемамен жалғайды.  

Дипломдық жобамызда үңгіме шпурларындағы оқтамдарды қоздыруға 

баяулату уақыты 15 мс болатын ЭДКЗ-ПМ-15 элетродетонаторларды 

пайдаланамыз (баяулату уақыттарының аралығы 15, 30, 45 және 60 мс). 

Қопарушы шпурларды қоздыруға баяулату уақыттары 75 және 90 мс болатын 

ЭДКЗ №5ПМ-6ПМ электродетонаторларын қолданамыз. Жиектеуші 

оқтамдарды қоздыруға баяулату уақыты 120 мс болатын ЭДЗН №6Н 

электродетонаторларын қолданамыз. 

Магистраль сымдарды жалғағанан кейін, жарушы-жұмыскер аспалы 

сөреге шығады да, жарылыс желісінің кедергісін тексереді, ток-қосқыш 

магистральды сымды жарылыс кабелімен жалғайды да  төменгі қабаттағы 

қауіпсіз аймақтағы аттырушының тығылу орнына барып өрлеме забойын 

жарады. Жобамызда токты беретін жару аспабы ретінде ПИВ-100М жару 

машинкасы қолданылады.  

Забойды аттыруға арналған шпурларды оқтауға және оны жаруға кететін 

уақыт төмендегі формуламен анықталады: 
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мин,                                              (2.18) 

 

мұндағы ot бір шпурды оқтауға, ондағы электрлі желіні жалғауға және 

тексеруге кететін уақыт, минут. Патрон диаметрі 45 мм, оның ұзындығы 

200÷250 мм болған ЖЗ-тар үшін ;1,14 шot   

o оқтау жұмыстарының қатар орындалуын ескеру  коэффициенті 

0,7÷0,85 шамасында алынады, (бұл n o -ға байланысты қабылданады). 

on забой шпурларын оқтауға қатысатын жұмысшылар саны; 

qt забойдағы шпурларды оқтауға дайындық және забойды оқтау 

жұмыстары аяқталған соң, жұмыс орнын жинауға кететін уақыт, ол 25÷30 мин. 
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2.5 Өрлеме қазбасын өтудегі жарылыс жұмыстарының технико-

экономикалық көрсеткіштерін есептеу 

 

Бір метр (1м)  және бір текше метр (1 м3) өрлеме қазбасын өтуге  

жұмсалатын жарылғыш заттардың шығынын сәйкесінше келесідей табамыз: 
 

        ,,/lQ=q уф1 мкг                                                        (2.19) 

 

мұндағы Qф - қазбаны бір аттыруға кететін, яғни бір циклге жұмсалатын 

жарылғыш заттардың нақтылы шығыны, кг; 
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lу –бір аттырудан кейінгі қазбаның алға жылжуы (өтілуі), м.  
 

                                           
м.кг 15,2=22,8/1,5=q1  

 

Жоғарғыға қарай отырып, сәйкесінше 1 м3 таужыныстарын бұзуға 

жұмсалатын ЖЗ табамыз:  
                                 

./  3,13=15,2/4,85=/Sq=q 3

вч12 мкг  

                                 

Бір метр (1 м) қазбаға кететін шпурометрлер саны: 
 

,,lL=l
yш м                                                          (2.20)                                        

                                             

                                       
.20,561,530,84=l м  

 

1 м (бір метр)  және бір 1 м3 (текше метр) өрлеме қазбасын өтуге 

жұмсалатын электродетонаторлардың шығынын есептейміз: 
 

         дана/м;12
5,1

18
1 

y

ф

l

N
n            .дана/м47,2

85,4

12 31
2 

жS

n
n   

 

Өрлеме қазбасының забойын бір аттырғаннан кейінгі таужыныстарының 

шығымы (текше метр): 
 

,,S=V 3

вч мly                                                        (2.21)                                        

 

мұндағы Sвч – «Өрлеме» қазбасын өтудегі ауданы, м2. 
 

. 7,28=4,85·1,5 =V 3м  

 

Өрлеме қазбасының забойын бір аттырғаннан кейін көлемі 
37,28=V м

болатын таужыныстары төменгі каера қазбасына түседі. 

 

1 м (бір метр) өрлеме қазбасына жұмсалатын бұрғы штангаларының 

шығынын 5 кг, ал бұрғыкоронкаларын – 2 дана етіп қабылдаймыз. 

 

Осы екінші бөлімдегі есептеулер нәтижелерін пайдаланып, «Өрлеме» 

қазбасын өтудегі бұрғылау-жару жұмыстарының паспортын құрастырамыз. 

«Өрлеме» қазбасын өтудегі бұрғылау-жару жұмыстарының паспорты 

дипломдық жобамыздың Б-қосымшасында келтірілді.   
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2.6 «Өрлеме» қазбасын өтудегі желдету жұмыстары, желдету 

параметрлерін есептеу және желдеткіш түрін таңдау 

 

«Ақжал» кенішінің өрлеме қазбасын өту барысында үрлеме желдету әдісі 

қолданылады. Таза ауа мен суды забойға беру КПВ кешенінің бағыттағыш 

рельстерінде орналастырылған құбырлар арқылы жүзеге асырылады.  

Желдетуге қажетті ауа мөлшерлерін бірнеше факторлар Қазбаны 

желдетуге қажетті ауа мөлшері қазба забойында жұмыс істейтін адамдардың 

саны бойынша,  шаңнан қазбаны тазартуға қажетті ауа көлемі бойынша,   

жарылғыш заттың қолданылу мөлшеріне байланысты есептелді. Есептелген 

әрбір факторлардың мәндерін талдай келе, ең үлкен мәнді қабылданды Qш = 

27,5 м3/с.  «Ақжал» кенішінің «Өрлеме» қазбасын желдетуге қажетті ауа 

мөлшері есептелгеннен кейін, осы анықталған ауа өнімділігін (Qш=27,5 м3/с) 

артығымен бете алатын ВМ-5М маркалы желдеткіш түрі қабылданды және ол  

монтаждау камерасына орнатылады да сол жерден желдету жұмыстары жүзеге 

асырылады. Желдету құбырының диаметрі 500мм [9]. 

 

2.7 «Өрлеме» қазбасын өтудегі қопсыған таужыныстарын тиеу және 

тасымалдау жұмыстары 
 

Өрлеме қазбасының забойын аттырғаннан кейін, қопарылған 

таужыныстарын төменгі көлденең жазық камера қазбасы арқылы өздінінен 

жүретін шөмішті пневмодоңгелекті ТОRО-151 типті тиеп-тасымалдау 

машинасымен тасымалдап үйіндіге қарай шығарады.  

Аталған жұмыстар қазбаны желдеткеннен кейін, қазба забойын мұқият 

тексергеннен соң, түсейіндеп тұрған таужыныстары кесектерін түсіргеннен 

кейін орындалады. Таужыныстарын тиеп-тасымалдау жұмыстарына 

қолданылатын жабдықтар мен машиналарды және жұмыс әдістерін таңдағанда, 

қазбаның ұзындығы және көлденең қима ауданы, таужыныстарының физика-

механикалық қасиеттері ескеріледі. Осы себепті, таужыныстарын тиеу 

машиналары мен қондырғылары келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс: 

олардың габариттері мейілінше кіші болуы қажет; бұрылысты-айналымдығы 

қолайлы болуы (бұрылу радиусы мейлінше аз болғаны) керек; өнімділігі 

жоғары болуы тиіс [1, 2, 7]. 

Дипломдық жобамызда қопарылған таужыныстарын тазалауға ТОRО-4 

өздінінен жүретін пневмодоңгелекті шөмішті тиеп-тасу машинасын 

қабылдаймыз. Аталған тиеп-тасымалдау машинасының техникалық өнімділігі 

келесі формула бойынша анықталады: 
                              

               ,
)(

)(
..

кбжурt

мжжqcм

тт
Кttt

VttT
P







 м3/сағ,                                   (2.22) 

 

мұндағы Тсм – ауысымның (смена) жұмыс уақыты, мин; 

      tq – машинаны жұмысқа дайындау уақыты (tq30 мин); 
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      tж – жұмыскерлердің демалу уақыты, мин; 

      tт – шөмішті толтыру циклінің немесе қорапты толтыру уақыты, мин; 

                tжур – машинаның жүкпен және бос жүруінің уақыты, мин; 

                tб – шөмішті немесе қорапты босату (төгу) уақыты, мин; 

      Кк – таужынысының қопсуын ескеретін коэффициент, (Кк=1,31,8); 

      ш - қораптың немесе шөміштің толуын ескеретін коэффициенті. 

 

                      ./15,44
5,1)12165(

9,03,7)530360( 3

.. ауысыммP тт 



  

 

2.8 «Өрлеме» қазбасын өту жұмыстарын ұйымдастыру  
 

«Өрлеме» қазбасын өту жұмыстарын жоғары дәрежеде ұйымдастыру тау-

кен қазбалары құрылысының технико-экономикалық көрсеткіштеріне және 

қазба өту жылдамдығына тікелей әсер ететіндігі белгілі. Яғни, қазбаны салудың 

кешенді жабдықтарын қолданып,  забойда орындалатын жұмыстарды жоғарғы 

деңгейде ұйымдастыру нәтижесінде, қазба өтуші жұмысшы өз жұмысын 

белгіленген «Циклдік кесте» бойынша өз уақытында сапалы түрде орындап 

отырғанда ғана қазбаны өту жұмыстары үлкен жылдамдықпен орындалады.  

  «Өрлеме» қазбаларын бұрғылау-жару әдісімен өткенде қазба өту 

циклінің құрамына: КПВ комплексін тексеру, майлау және бұрғы жабдығын, 

монорельс секциясын салып жоғары забойға көтеру (
котеруt ); сөренің үстінде 

тұрып забойды тексеру және забойды қауіпсіз жағдайға келтіру (
кауiпt ); забой 

және монорельс шпурларын бұрғылау (
бурt ); монорельс секциясын ұзарту (

уз. мон.t ); 

бұрғы жабдығын төмен түсіру және төменен ЖЗ-ды тиеп жарушымен бірге 

забойға көтеру (
котеру жз тус,t ); шпурларды оқтау және жару жүйесін құрастыру (

октауt ); 

сөрені төменгі қабатқа түсіру және камераға кіргізу, қауіпсіз аймақа барып 

забойды аттыру (
атт.сор.тус.t ); забойды желдету (

елжt ); қопсыған таужынысын 

тазалап-жинау (
жинауt ); көмекші жұмыстар ( комt )  кіреді: 

 

комжинауелжсор.тус.октаукотеру жз тус,уз. мон.буркауiпкотеру t tttt.ttttt
атт.

цТ        (2.23) 

 

Дипломдық жобамыз бойынша әрбір орындалатын жұмыстардың еңбек 

өнімділігін есептейміз.  

Монорельсті орнатуға арналған шпурларды және забойдағы шпурларды 

бұрғылауға (үш дана перфораторды қолданғандағы) кететін уақытты 

есептейміз: 

               ,
н
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Kn

NT
t







 сағ,                                                           (2.24) 

 

мұндағы Ni – нақтылы жұмыстың еңбек өнімділігі, адам-ауысым; 

Т–ауысымның (сменаның) ұзақтығы, 6 сағат; 
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n – өрлемені өту жұмыстарын орындайтын жұмысшылар саны, 3 адам; 

Кн – қазба нормасын орындаудың коэффициенті, 1,05; 

α – қазбаны оқтап-жаруға, желдетуге кететін уақытты ескеретін 

коэффициент, α=0,681. 

. сагат1,29
05,13

1681,06





бурt                

 

Монорельсті орнатуға арналған шпурларды және забойдағы шпурларды 

бұрғылауға кететін уақыт tбұр=1,29 сағатты құрайды. 

Өрлеме қазбасының забойын жарғаннан кейінгі қазбаны желдету уақыты 

tжел=0,5 сағат (30 минут). Қазба өту жұмыстары үш ауысымда орындалады.  

Өрлеме қазбасын өту жұмыстарын орындау уақыттары (ұзақтығы) 2.4-

кестеде келтірілді. 

Забойды жарғаннан кейінгі қопсыған таужыныстарын тиеп-тасу 

жұмыстарының ұзақтығын есептейміз: 
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 сағат,                                  (2.25) 

 

мұндағы S - -өрлеме қазбасын өтудегі көлденең қима ауданы, м2; 

                lш – забойға бұрғылантын шпурлар тереңдігі, м; 

      шпурларды пайдалану коэффициенті (КИШ); 

    kK таужыныстарының қопсу коэфициенті, 1,2÷1,5;  

    Тq тиеу-тасу машинасының орташа техникалық өнімділігі, м3/сағат; 

    V - тасымалдау жабдығының сыймдылығы, м3; 

    tа – толтырылып алынған шөмішті тиеу машинасының төгіп босатып 

келуге кететін уақыт, сағат;  

    Kв.т –шөміштің (ковштың) толу коэффициенті. 
 

сагатtt 41,135,0
9,06

3,19,07,185,4

4

3,19,07,185,4










 
 

 «Өрлеме» қазбасын өтуде бір циклде орындалатын жұмыс 

операцияларының реттері мен олардың ұзақтығын (цикл құрамын) есептейміз: 

 

.623,041,15,035,055,02,081,029,125,04,0

t tttt.ttttt комжинауелжсор.тус.октаукотеру жз тус,уз. мон.буркауiпкотеру атт.

сагат

Тц




 

 

Осы есептелген циклді құрайтын, кезегімен орындалатын жұмыс 

операцияларының реттері мен ұзақтығын анықтағаннан кейін,  циклдік гафикті 

(кестені) құрастырамыз. Құрастырылған циклдік график Д-қосымшасында 

келтірілді. 



 27 

Бір тәуліктегі үш ауысымда (әрбір ауысымда 6 адамнан) 18 адам қазба 

өту жұмыстарын орындайды, яғни, бір айдағы өрлеме қазбасын өту 

жылдамдығы келесі ретпен анықталады: 

 

усм ln30=V 
, м/айына                                                (2.26) 

 

мұндағы  ly – забойды бір аттырудан кейінгі қазбаның алға жылжуы, м; 

                 смn - тәуліктегі ауысым саны, 3n см  .    

 

                                       
./1355,1330=V айынам  

 

«Өрлеме» қазбасын өту жұмыстарын ұйымдастыруға келетін 

болсақ, бір ауысымда өрлемені өтуді 6 адамнан тұратын кешенді бригада 

жүргізеді. Жұмыс режимі – тәулігіне 3 ауысымды. Ауысым араларында 2 

сағат уақыт наряд алуға, жұмыс орнына жетуге, жұмыс орнынан шығуға, 

жуыну сияқты уақыттарға бөлінеді.   

«Өрлеме» қазбасын өтуде І-ші, ІІ-ші және ІІІ-ауысымдар міндетті түрде 

циклды орындаулары тиіс, яғни қазбаны өтіп алға жылжытуы керек.  

«Өрлеме» қазбасын өту процесстері келесі кезекпен орындалады. 

Сөрені монтаждық камерадан шығару және кабинасына бұрғылау жабдықтарын 

тиеп, қазба забойына көтеру; сөренің үстінде тұрып забойды тексеру және 

забойды қауіпсіз жағдайға келтіру; Забой және монорельс шпурларын бұрғылау; 

Монорельс секциясын ұзарту;  Содан соң, бұрғы аспаптарын төмен түсіру және 

төменен ЖЗ-ды тиеп аттырушымен бірге забойға көтеру; шпурларды оқтау және 

жару жүйесін құрастыру; сөрені төменгі қабатқа түсіру және камераға кіргізу; 

оқтамаларды аттыру; желдету; таужыныстарын сырмалап тазарту.  

Осылайша циклдық жұмыстар орындалып қайталанады. Бір ауысымда 

бір цикл орындалады, яғни 1,5 м қазба өтіледі. Тәуліктегі 3 технологиялық 

ауысымда 4,5 м қазба өтіледі. Яғни, айына 135 м қазба өтуге болады.  Сонда 

жоспарланған 60м өрлеме қазбасын 20 күнге дейін өтуге мүмкіндік болады. 

 Дипломдық жобаның Д-қосымшасындағы қазбаны өтудің циклдік 

графигін қараңыз. 
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3 «Өрлеме» қазбасын өтудің экономикалық көрсеткіштерін есептеу  
 

Жоғары айтып өткеніміздей, «Өрлеме» қазбасының құрылысын 

мамандандырылған қазба өтуші бригада жұмыскерлері орындайды. 

Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін ғимараттың сметалық 

құнын есептеп білу керек. Оны есептеу үшін тікелей забойлық шығындар (Сп) 

анықталады. Яғни, забойлық жұмысшылардың жалақысынан (Сз), 

материалдардың сметалық құнынан (См), энергия шығындарынан (Сэн), 

қазбалық жабдықтардың Aмoртизaциялық төлемдерінен (Самор) тұрады [7, 11]. 
 

3.1 Қазба өтуші жұмыскерлердің жалақы шығындарын есептеу 
 

Қазба өтуге жұмылдырылатын жұмыскерлер саны - жұмыс көлемі 

бойынша және кеніштің өнімділігі байланысты жоспарланады. «Ақжал» 

кенішінің шарттарына қарай өрлеме қазбасын өтуге арғалған жұмыскерлер 

саны келесідей:  -бұрғылап-жару үшін -3 адам; - тиеп-тасымалдау үшін -1 адам; 

- бекітпені орнату үшін - 1 адам; - көмекші жұмыстар үшін - 1 адам. 

Осыдан:  

.,.. срррабст КпТСз                                                        (3.1) 

 

 мұндағы Тст – жұмысшының тарифтік ставкасы, ол жұмысшының 

біліктілігіне (разрядына) сәйкес тағайындалады; 

                праб – жұмысшылар саны; 

                Кр.р.с. – жұмысшы күшінің шығыны. 

Бір метр (1м) өрлемені өтуге жұмсалатын жұмысшылардың жалақы 

шығындарын есептеу нәтижелері Ж-қосымшасында келтірілді. 
 

3.2 Бір циклге және 1м қазбаға жұмсалатын материалдар шығынын 

есептеу 
 

«Өрлеме» қазбасын өтуге қажетті материалдар шығынын анықтау үшін, 

олардың  бір циклге жұмсалатын мөлшерін анықтау қажет. Төменгі монтаждық 

камераны бекітуге қажетті уақытша бекітпе ретінде қолданылатын 

бүрікпебетон шығынын анықтау үшін 1 м3 бетон ерітіндінің бағасы 

анықталады. Яғни, бүрікпебетон қоспасы  цементтен, құм ұсақтас және судан 

тұрады (Ц:Қ:Ұ:С=1:2:1:0,4). Осы құрам бойынша 1 м3 бүрікпебетонның бағасы 

есептеліп анықталды, сонымен қатар, циклге жұмсалатын жарылғыш заттар 

шығыны (1,5 м-ге) – 22,8 кг. Электродетонаторлар саны – 18 дана. 

«Өрлеме» қазбасын өтуге қажетті материалдар шығынын есептеу кестесі 

Ж-қосымшасында келтірілді. 
 

3.3 Қазба өтудегі энергия шығындарын есептеу 
 

«Өрлеме» қазбасын өтуде екі түрлі энергия түрі пайдаланылады: 

сығылған ауа және электр энергиясы. 
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Энергия көзін қолданатын бір жабдыққа жұмсалатын электр энергиясы 

шығынын есептейміз: 

энцэрабобороборэн срtАпC  . ,                                     (3.2) 
 

мұндағы  nобор – энергия тұтынатын жабдықтардың саны, дана;  

                Аобор – жабдықтардың қуаты, (м3/мин немесе кВт/сағат);  

                tраб – жабдықтардың жұмыс істеу ұзақтығы, (мин немесе сағат);  

                 рэ.ц – циклде тұтынатын энергия шығыны, (м3 немесе кВт);  

       сэн – энергияның бағасы (құны), тең. 

Бір циклдегі жабдықтардың тұтынатын энергия мөлшері және сол 

энергия шығындарының жиынтығы мен құндары Ж-қосымшасында 

келтірілді. 

 

3.4 Қазбаны өтудегі жабдықтардың aмoртизaциялық шығындарын 

есептеу  
 

Aмoртизaция шығындары – қазба жүргізу барысындағы тозатын немесе 

пайдаланылған жабдықтардың тозу көмемін бағалау болып табылады. Негізгі 

қорлардың тозуына қарай олардың құнын өндірілетін өнімге (орындалатын 

жұмысқа, көрсетілетін қызметке) бірте-бірте көшіру жолымен өз құндарын өтеу 

процесі. Aмoртизaциялық шығындар аударымының сомасы тозымпұл 

нормаларына сәйкес өндіріс пен айналыс шығынына енгізіледі, негізгі 

қорлардың тозуы дәрежесін сипаттайды және олардың толық қалпына 

келтірілуі үшін ақшалай өтемпұл қорын құрады. 
                                  

амортобораморт ТпC  ,                                              (3.3) 
 

мұндағы побор – жабдықтардың саны, дана; 

               Таморт –амoртизaция мерзімі, %. 

«Өрлеме» қазбасын өтудегі амoртизaциялық шығындардың мөлшерін 

есептеу кестесі Ж-қосымшасында келтірілді. 

Бір метр (1 м) «Өрлеме» қазбасын өтуге жұмсалатын жалпы 

шығындардың жиынтығын есептеп анықтаймыз:  
                               

 амортэнмзп ССССС  ,                                          (3.4) 
 

36,1694393,9655 24883,7625065,76,109834 пС теңге. 
 

Бір метр «Өрлеме» қазбасын өту құны 169 439,36 тенге шамасын құрады. 

Осыдан «Ақжал»кенішінің жоспарланған тереңдігі 80 м болатын «Өрлеме» 

қазбасын өтудің жалпы құные есептейміз - 13 555 148,80 теңгені  

құрайтындығы анықталды. 
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4 «Өрлеме» қaзбacын өтудeгi eңбeк қауiпciздiгiн cақтау шapaлapы 

 

4.1 Жерасты жұмыстарындағы еңбек қорғау шаралары  
 

          Өрлеме құрылысын салу барысында жұмыскерлерге арнайы жұмыс киімі 

беріледі. Ол жұмыс киімі негізінен қалың матадан тігілген сырт киім, су 

өткізбейтін етік, бас киім, шаңнан сақтану маскі және қолғаптан тұрады.  

 «Ақжал» кенішінде бұрғылау, тиеп-тасымалдау жұмыстары жүргізілетін 

жерлер жарықпен жарықпен және барлық тау-кен жұмысшылары аккумуляторлық 

шамдармен, сонымен қатар, кеніш жұмыскерлерін шудан қорғайтын 

құлаққаптармен толық қамтамасыз етілген. Дірілден қорғану үшін шпурларды 

бұрғылайтын жабдықтарды арнайы тіреу колонкаларымен қамтамсыз етілген. 

Жобада өртке қарсы іс-шараларды айтып өтуге болады. Кеніштің карьерінен кіре 

беріс штольня порталы, жерүсті ғимараттары, өрлеме мен тоғысатын жазық 

қазбалар жанбайтын (бетон, анкерлер, метал т.б.) бекітпелерімен бекітілген. 

Жерасты камераларында іске автоматты түрде қосылатын өрт сөндіргіш 

жабдықтар орнатылған [9]. 
 

         4.2 Өздігінен жүретін машиналарды қолдану кезіндегі қауіпсіздік 

ережелері жөнінде қысқаша мәліметтер 
          

Пневодоңғалақты өздігінен жүретін көліктерді жүргізу үшін арнайы 

кітапшасы бар адамдар жіберіледі. Белгілі бір уақытта жүргізушілер қауіпсіздік 

ережесінен емтихан тапсыруы қажет. Әрбір ауысым алдында жүргізуші машинаны 

тексеріп алуға міндетті. Тежегішін тексеру, қозғалтқышының жұмыс істеу 

қабілетін, жанармайдың бары, гидравликалық және электірлік жүйелердің жұмыс 

істеуі, майларды жүргізу, дөңгелектердегі ауа қысымын тексеру, жылдамдық 

айырбастайтын тұтқаның іске дұрыс қосылуын, белгі беретін шаммен дыбысты 

белгілердің жұмысын тексеру. Жүргізушіге мына жағдайларда тиым салынады: - 

машина кабинасында түрегеп басқару; басқа адамға машинаны басқаруға беру; 

егер отыратын орын болмаса, адамдарды тасуға болмайды; жүргізу кезінде 

машинаның қасында адам болмауы керек; қозғалар алдында шаммен немесе 

дыбыстап белгі беру қажет [2, 9]. 
 

4.3 Жарылыс жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік шаралары 
 

Жерасты тау-кен жұмыстарындағы жарылыс жұмыстарын жүргізу  

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі ҚР Заңы, «Қауіпті өндірістік 

объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары», оның 

ішінде «Жарылыс жұмыстарын жүргізу тәсілдері мен ережелеріне» сәйкес 

орындалады. Яғни, жарылыс жұмыстары бұрғылап-аттыру жұмыстарының 

паспортына сәйкес жүргізілуі тиіс; Шпурларды бұрғылау және оқтау жұмыстарын 

қатар орындауға тиым салынады; Жарылғыш затты шахтаға жеткізу белгіленген 

тәртіппен іске асырылуы қажет. Жарылыс жұмыстарын жүргізер алдында қауіпті 

аймақтың шекарасы белгіленіп, постылар қойылуы керек; Жарылыс жұмыстары 

дыбыстық белгілер (сигнал) арқылы жүргізілуі керек [3, 6]. 

https://tengrinews.kz/kaz/docs/V1400010244#z6


 31 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 
Диплом жобамызда «Ақжал» кенішінің орталық карьерінің төменінде 

жатқан кендерді жерасты әдісімен өндіруде желдету қызметін атқаратын 265-шы 

горизонты мен 345-ші горизонты араларын қосатын «Өрлеме» қазбасын өту 

технологиясын жобалау мәселесі қарастырылды. 

«Өрлеме» қазбасын өтуде келесі негізгі мәліметтер негізделіп анықталды. 

«Өрлеме» қазбасын өтуге КПВ-1А маркалы өздігінен жүретін сөресі бар қазба өту 

комплексі қабылданды. Қазба өтілетін таужынысының орнықтылық 

көрсеткіштеріне байланысты өрлеме мен түйісетін жазық қазбаның монтаждық 

камерасының төбелері анкер және бүрікпебетонның біріккен түрі комбинациялық 

бекітпемен бекітіледі. «Өрлеме» қазбасын өту ауданы 2

пр м 4,85=S . 

 «Өрлеме» қазбасын өтуде шпурларды бұрғылауға ПТ-36М перфораторы 

қабылданды. Шпурлардың тереңдігі 1,7 м, жарылғыш зат ретінде патрондалған 

детонит М жарылғыш заты пайдаланылады. Забойда бұрғыланатын шпурлар саны 

19 дана, оқталатын шпурлар 18 дана. Яғни, жарылыстың сапасын жақсарту 

мақсатында забойда диаметрі 90мм болатын бір компенсациялық оқталмайтын 

ұнғыма қарастырылған. Жоба бойынша жарылғыш заттардың нақтылы шығыны 

есептеліп анықталды. Ол,  кг 22,8=14·4)+0,3(4·5=Qф  шамасын құрады. 

«Ақжал» кенішінің өрлеме қазбасын өту барысында үрлеме желдету әдісі 

қолданылады. Таза ауа мен суды забойға беру КПВ кешенінің бағыттағыш 

рельстерінде орналастырылған құбырлар арқылы жүзеге асырылады. Өрлеме 

қазбасын желдетуге қажетті ауа мөлшері есептеліп, ВМ-5М маркалы желдеткіш 

түрі қабылданды және ол  монтаждау камерасына орнатылады да, сол жерден 

желдету жұмыстары жүзеге асырылады.  

«Өрлеме» забойы аттырғаннан кейін, төменгі көлденең жазық камера 

қазбасына түскен қопсыған таужыныстарын өздінінен жүретін шөмішті 

пневмодоңгелекті ТОRО-151 типті тиеп-тасымалдау машинасымен тасымалдап 

үйіндіге қарай шығарады.  

«Өрлеме» қазбасын өту жұмыстарын 6 адамнан тұратын бригада орындайды. 

Әр тәулікте үш ауысым орындалады. Ауысымдағы қазба өту жұмыстары келесі 

ретпен орындалады. Сөрені монтаждық камерадан шығарады және кабинасына 

бұрғылау жабдықтарын тиеп, қазба забойына көтереді; сөренің үстінде тұрып 

забойды тексереді және забойды қауіпсіз жағдайға келтіреді; Забой және монорельс 

шпурлары бұрғыланады; Монорельс секциясы ұзартылады;  Содан соң, бұрғы 

жабдығын төмен түсіреді де, төменен ЖЗ-ды тиеп жарушымен бірге забойға 

көтереді; шпурлар оқталады және жару жүйесі құрастырылады; сөре төменгі қабатқа 

түсіріледі және камераға кіргізіледі; оқтамалар аттырылады; желдетіледі; 

таужыныстары ТОRО-151 машинасымен тазартылады. Осылайша осы циклдық 

жұмыстар қайталанады. Бір ауысымда бір цикл орындалып, 1,5 м қазба өтіледі. 

Тәуліктегі 3 ауысымда 4,5 м қазба өтіледі. Сонда айына 135 м қазба өтуге 

болады. Яғни, жоспарланған 80 м өрлеме қазбасын 20 күнге дейінгі уақытта 

өтуге болады. Есептеу нәтижесінде бір метр (1 м) өрлеме қазбасын өту құны 

169 439,36 теңгені құрады. Ал, тереңдігі 80 м өрлеменің жалпы құны 

13555148,80теңге құрайтындығы анықталды. 
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А-ҚОСЫМШАСЫ 
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Ә-ҚОСЫМШАСЫ 
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Б-ҚОСЫМШАСЫ 
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В-ҚОСЫМШАСЫ 
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Г-ҚОСЫМШАСЫ 
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Д-ҚОСЫМШАСЫ 
       

ӨРЛЕМЕ ҚАЗБАСЫН ӨТУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
 

ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ ЖАЛАҚЫ ШЫҒЫНЫ 

 
Жұмысшылар 

квалификациясы 

Жұмыс-

шылар-
дың 

разряды 

Тарифті 

ставка 

Жұмыс-

шылар 
саны 

Жұмысшы күшінің 

шығыны 
адам.ауыс./цикл 

Бағасы, тг 

Циклге 1 м 
қазбаға 

Ұңғымашы 6 3033,6 1 9,25 28060,8 15589,3 

Ұңғымашы 5 2700,8 1 9,25 24982,4 13879,1 

Ұңғымашы 4 2368,0 1 9,25 21904,0 12168,8 

Жүргізуші 4 2214,4 1 5,07 11227,0 6237,2 

Бекітпелеуші 4 2214,4 1 5,07 11227,0 6237,2 

Жұмысшы 4 2214,4 1 5,07 11227,0 6237,2 

Негізгі жалақы                                                            60348,8 тг 

Қосымша жалақы (40%)                      24139,5 тг 

БАРЛЫҒЫ                     84488,3 тг 

Қоғамдық, медициналық сақтандыру және зейнетақы қоры 
(30%) 

                    25346,5 тг 

БАРЛЫҒЫ                    109834,6 тг 
 

МАТЕРИАЛДАР ШЫҒЫНЫ 

 
Атаулары Бағасы, 

тг 
Циклдегі шығыны 1 м қазбаға 

жұмсалатын 
шығын, тг 

Мөлшері Бағасы, тг 

Желдету құбыры, тг/м 2500 1,5 м 3750 2500 

Сығылған ауа құбыры, тг/м 1000 1,5 м 1500 1000 

Су құбыры, тг/м 800 1,5 м 1200 800 

Бүрікпебетон, тг/м3 12050 0,5 м3 4750 3167 

Анкерлер, тг/м 1200 4 дана 4800 3200 

Детонит ЖЗ, тг/кг 600 22,8 кг 13680 9120 

Электрлі детонатор, 
тг/шт 

250 18 4500 3000 

Жиынтығы: 22787тг 

Ескерілмеген материалдар (10%) 2278,7тг 

Барлығы: 25065,7тг. 
 

АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДАР 
 

Жабдық түрі Жабдықтар 
саны 

Жабдықтың 
бағасы, тг. 

Амортизация 
мерзімі, % 

Амортизациялық 
шығындар, тг. бір 

жылға 

«КПВ-4А» қазбалық кешені 1 32000000 25 8000000 

Перфоратор ПТ-36М 3 3 х 160000 20 32000 

Сырма қондырғысы 1 480000 25 120000 

Электроталь 1 398400 50 199200 

Желдеткіш 1 435200 10 43520 

Тельферлі эстакада 1 163200 100 163200 

Көтеру машинасы 1 398400 50 199200 

Бекітпе машинасының 
сорабы 

2 1024000 50 512000 

Барлығы:    9269120,0 тг 

Жабдықтарды тасымалдау, 
монтаждау және демонтаж 
(25%) 

    
2317280,0 тг 

Барлығы    11586400,0 тг 

1 жылдағы қазбаны өту 
көлемі, м 

    
1200 

1м қазбаға амортизациялық 
шығын, тг. 

    
9655,3 тг 

 

              1 м «Өрлеме» қазбасын салу құны:  

     Cп = 109834,6+25067,7 +24883,76 +9655,3 =169439,36 тенге. 

ЭНЕРГИЯ ШЫҒЫНЫ 
 

Энергия түрі және 
тұтынушы атауы 

Саны Қуаты Жұмыс 
істеу 

ұзақтығы 

Циклға жұмса-
латын 
энергия 
шығыны 

Баға
сы, 
тг 

1м қазба құры-
лысына 

жұмсалатын 
шығын, тг 

Сығылған ауа: 
Перфоратор 

3 2 м3/мин 180 мин 420 м3 2,5 583,3 

Электроэнергия: 
Бекітпелеу 
машинасы 

1 7 кВт/сағ 0,9 сағ 6,3 кВт 22,0 
 
 

77,0 

Желдеткіш 1 38 кВт/сағ 6 сағ 228 кВт  
 
 
 

22,0 

2786,6 

«КПВ-4А» 
қазбалық кешені 

1 54 кВт/сағ 6 сағ 1512 кВт 18535,5 

Сырма 
қондырғысы 

1 15 кВт/сағ 1,5 сағ 22,5 кВт 275,0 

Электроталь 1 1 кВт/сағ 0,7 сағ 0,7 кВт 22,0 15,4 

Көтеру машинасы 1 15 
кВт/сағ 

1,9 сағ 28,6 кВт 349,4 

Жиынтығы: 22621,6 тг 

Ескерілмеген материалдар 10% 2262,16 тг 

Барлығы: 24883,76 тг 

 

 

     Тереңдігі 80 м өрлеменің құны: 80 м169 439,36 тенге =13 555  148,80 теңгені құрайды.  
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