
KA3 AKC TAH pEC rryE JTnKAC br Er mM XOHE Fbr JrbrM Mril*rcTPJrrrr

K.n. Cer6aes arbrHAarbr Kagax prrrbrK rexHr,rK€rJrbrK 3eprrey yHr,rBepcnreri

O.A. EafiKorlupoB arbrHAarbr ray-KeH MeraJrnyprufl. Lrlncruryrbr
,

<<Tay-reu icil> xaQeApacbr

Eprin6er Ey;t6yrt

Xporvrray KeHopHbr <I(asa4craHHbrrl reyercis4irine 1 0 xur>> arbrHAarbr
rrr axracbrHbrr{ uaprrapbr 6ofi unrua cbrpMa-rurpeK (as6 acrrn cany rexH oJror vrflcbrr

xo0aJray.

AunnouAuK xo6ara
TYCIHIKTEMEJIIK XA3BA

58070700 <<Tay-reH ici> uauanAbrrbr

Aruarn 20L9



KA3 AKC TAH P E C ITYE JIT,IKAC bI FbI JIbIM XOFIE EI JIIM MI4T{LICTP JII| I

K.I4. Cer6aee arbrHAarbr Kasax ynrrbr4 rexHr.rKaJrbrK 3eprrey yHkrBepczreri

e. A. Baft KoqupoB arblHAarbl ray -KeH -Merannypr Lrfl vHcrprryrbl

<Tay-ren ici> ra$eApacbr

AnurorvrAu4 xo6ara
TYCIHIKTEMEJIIK XA3BA

Ta4upuSu: Xponaray KeHopHu <I(a:a4craHHbIH reyencisqirine 10 xru>
arbrHAarbr rrraxracbrHbrr{ naprrapbr 6oftrrnrua cbrpMa-rurpeK Ka:6acsIn cany

TexHoJror prflcbrle^ xo6 arav.

58070700 <Tav-iren ici>

Oprrn4aran: Eprin6er Eytt6yn

)bI, JIeKTOp

E.I(.Eerryp
019 x.

/-/4d-w[
/)'.'u"Ht,

YfA XIEEPIruII
Merlfepyrrlcl,

'*.2019 x.

Fuurruu xtereKlnl:

Aruaru 2019



KA3 AKC TAH P E C ITYE JII4K AC bI E I JIIM XEHE FbI JIbIM }/4VTHVICTP JII f I

K.I4. Cer6aen arbrHAarbr KasaK ynrrbr( rexHr4KaJrbrK 3eprrey yHLIBepcnreri

e. A. BafiKor{upoB arblHAarbl ray-KeH Merannyprufl, vnarvryrbl

<<Tay-ren icil ra$eApacbl

58070700 <Tay-ren ici>>

;{\. npo$eccop

"IfiE.Puc6eron
,j 2019 x.

{unnonr4urK xo6a opblHAayra ,

TAfICbIPMA

Biniu anyrrrbr: Eprciu6erc Eyn6yn
TaKrrprr6rr: Xpoumay KeHopHu ((KasqKcmaHHbtH mayencbdiziHe 10 )rcdp)

amawdaed anaxmacutuam wapmmaput Soilamwa cutpua-utmperc rcas6acutu can))

m exu o n o zuac utu trc o 5 anay.

VHusepcurer peKropbrHbrH 2018 ffiameat <<08> ryasau Ngll13-6 lWrpbrr*MeHr

OEKITIJI|EH.

A-sKrarran xo6asrr rancbrpy wepzili:2019 crcatndatu <06> uauutp deiliu.

AunnonAuK xo6aHrrq 6acrauKrr 6epinicrepi: Xponmay rceuopuat

gl{asarjcmaHHbul mayencizdiziue I0 acotn>> u.raxmcat ailtilaeuHbtH may-KeH

eeonozunnwK, may-KeH mexHuKaLuK laapmmapuHcl ilcaHe ilcepacmu may-KeH

rcas6anaput canutuamutu uaccuemepiuiH Qusurco-uexauurcandrc rcacuemmepiue,

rcepu eyni- d e d opu auunnurc wqpmmap urua man d qy nap rrc ac a)) rcep ex : Keuopuam auq)

cynSanapuua, rceuiwmiu rcasipei xesze deiliu canameau rcWdeni, dailutudutrc rrcaue

rceudi masapmnanqn rcary )tcyuarcmapdua apuaneau ma:/-rceu KaeSanapama,

coHurweH Kamap, a,ndaebt K%eHdepde

trcoSanapatua capanmauanap crcacav rceperc: )Kasarc K,asSauutu opuanaq) mepeudizi
H:410u., rcas6auam canamamuu c{annat yeawdweut L:460u. TayJrcuuucmapat
uaccueiuiH cunammaxaanaput: Cepnaemeuummi, d))uummi crcacam

mayJrcbtHdcmapamow jerceudirc rcoe&Quwueumi -f:10-12, mayrrcotuarcmapat

opmautq-rrcaparcutarymd, rcWutnatudarc ancipq) rcoe&Quuueumi Kr:0,8, rceneudirc

marcutsdweat y:2450rc2/u3, rconqt rcoebbuuueumi Ro:1.55, qt rceniui - 1,5:2,6
1,u'/caeamutua, Ilyaccou rcoe&Quuueumi p=0,29. (lllmpeK> Kas6acw

Kwbtltbtcutuwu SacKa da Ke;r6ip d



AunnorvrArrK No6aAa I(ap acTbrpbrJraTbrH MeceJreJrep risiui :

aI Xpoamalt rceuopuat <KasarycmaHHbtr! ma))ercbdi?iHg I0 .)rcwn) tLtaxmacbt

atuvaeutuotu uucrceuepnirc-zeonozunnptrc crcaue ma!-rceu tl|€xltuKollbtK

cunammclMarapu:
at <KasaKcmqHHuH mayercbdiziHe l0 ilcbtJtD utaxmacwHbtH (ILImpeKD Knsdacbt

ccuquuamom cineiltuiu opuatrcmutnutry rcepcemrciutmepiue, mayacQtuucmaPbt

cineadepiuiu rcepuqtni-de@opuauufltouf wapmmapama capanmarwaraw ?ePmmelneP

ucacav;
6i <Illmperc> rtas1acam emJtze apuaneaH WeunaartbtK KewteHdi Jrco6dbtKmapdw,

crcapwnedut sammapdau-! mwiu, crcary rcWaildapam mauday ucaue 6weatnay-ilcap\)

)tcyJvrw cmapwHbu! nacnopmwH ec enmen Jrcac ay :

e\ Kcn1auat omy crcyautcmapaw yilotudacmutpJ) orcaue ouat 6ercimnenqv adici ueu

mwiu mauday:
zt <Illmperc> rcas1acwn emlt (cany\ npoueccmepi rcesiudezi eu6erc rcayincisdieiH

cqKmay wapclilapu.
Crrs6a MareprrarrAapbrHbrrl risil,Ii (rr,rin4erri cbl36aJlap Aen ropcerinyi rnic):

qurutoadaw euco1ada - zeonoe!ffinwrc rcuJaanap ueu awy cyn1anapuu rca36auat omyditT

mexuonozuanutrc cyn6aJwpat ueu cutsSqraput, EIKIK-uatu nacnopmut )rcaue

m.d.rycnrcemmi rcecmenep aeu cag1anap - A3 &opuammaeat 6 caB6a (nunnoadouf

crc o 6 au am my c iu d ipu e crc as 6 a c am a KO C bI MllI A p emiu d e miprcen e d i,\

e.tilec ucaHe

dwuc. tunnoudatrc crco1a K.IrI.Cam6aee amamdaeut Ka3W3Y-uiu uopaamuemirc

Kvilcambr 2017 ctcbutebt Q019 crcutnduu-t 28 arcnauutuda ucacqreau oszepmynepzel

c mau d apm mananmapaffi a c atirce c 2rca3 amyut rcep erc -

Ycrrnunarrru nerisri eAe6uerrep: 9 amay.

l.\ O. Eeeanuuoe. <Tqrrceu iciuiu uezisdepb, ArM.ambt, KKa3YTYD, 2016. -7306-

2\ O. Eezcmuuoe. <LIIaxma ilcaHe ucepac-mbt eu"A4apammapu KWbtJtbtcbtHbtttr

mexuonozuacau, II -mou, <KasYTV>, 201I. -4326.

3\ )Kaprceuoe M.I. <)Itepacmu awwapammqpdHbtH 
^aexaHuKacu 

ucaHe

KOHC 2007crc.21

4\ Bnqauee M.M. Texuonozun cmpoumeracmea zopuarx npednpufl.muit 6 nPurvePax

u sadauox. vqeSuoe noco6ue dnn e:/soe. Mocrcea, Hedpa, 1989, -240 c:

5l Anaeuoe T.M. )Kepacmat euuapammapat rcWatnutcatuam apuail'at adicmePi.

Orc.v ryWailat, KasYTY, AnuamaL 20 I 2 ;

6\ Lllexypduu B.K. 3adaquurc no zopuuta pa6omau, npoeedeuun u rcPenneHulo

zopuutx ewpa1omorc. Vtaefiuoe nocoSue. M.: Hedpa, 1985, -240 c:

7l [Ipaeuna npouututneuuoil 6esonacuocmu npueedeuuu pa6om nodseuuutw

tnoto1ou. MqC PK P|II HHI4II. - Acmaua, 2008. -392c.

it pMR CT i8g44g7g-09-2017. tunnoadutrc aco1auut crcaq) orcaue paciadeydit!

c mau d apmm wrc m an anmaP u.



,{nunona4rr4 xo6au w gafiungay
KECTECI

.{unnovr4rrr1 xo6a 6erirr,r4epiniq reqecruinepi MeH HopMa 6a(rrrayrrblHbll{
at(T€ulraH xo6ara Koftran Ko.rrrar{6aJrapbl

Eoril,r4ep4iq arayu, KapacrblpbltlarblH Mecenenep rig iu i Frurrrrz
Nerexrui rueH

reqecmirepre
KOpCeTy

rr,repsiMlepi

Ecrepry

Xpouray KeHopHbr (AHK> maxracbl
znxeneprir-feoJrorr4rJrblK x(eHe ray-KeH

c14IIaTTaMaIIapbI

afilnrarrrnrrr{
TEXHI4KAJIbIK

05.04.2019x.

<[Irper> Kas6acrrH ery (ca-ny) TexHoJloflrxcuH No6alay 11.04.2019x.
<[Irper> Kas6acHH eryai yfirrugacrrrpy xeHe Kas6autr
6eriry xepcemirrtepin ecerlTey

18.04.2019x.

Xepacru ray-KeH 4as6arapun ery.ueri er{6ex 4ayiucis4inu
caKTay ruapanapbl

23.04.2019x.

Taoavlao Keqecuri MepsiMi Kolu

feororusrsrr< 6onivl
B.I(. Berryp, TexHr.rKa FbrnbrMAapbIHbII{

MATI,ICTObI. JIEKTOD
1.0Y, l,a9ru ff,v,

Apuaftrr 6erinai
E. I(.Eerryp, TexHLrKa rbInbIMAapbIHbIrI

MAII4CMbI. .IICKTOD u .@F, {iln 6,t, ?,

ry
Sronouura 6orirvri

B.I(. Eerryp, rexHr4Ka rbrnbIMAapbIHhIII
'MarLICTpbr, neKTop

{/.w.lil?t fr"ffl
(aa6a ery,ueri eq6ex

4ayiucirgiri 6eninri
B.I(.Ferryp, TexHkIKa rbIJIbIMAapbIHbIr{

MatI,ICTphr, neKTop Itmluan 7ffi
Hoplra 6a4ruayumr

B.(. Eerryp, rexHllKa rbInbIMAapbIHbII{

MAII4CTObI" JIEKTOO
0e .of .&a9" ff'fr,

Frrnrrura x(ereKlrrici,
TexH. rbrJr. MarI,IcTpbI, neKTop /, B.I(.Berryp

-lTarcupuaH.bl opblHAayra €ulraH 6iriu anyIUbI 4 Eprin6er Eyn6yl-------.-l-
...4/t .. J/rh^..) anlO.-. U

"-l/ ; /4*)4 2ore x.



 

 

AНДAТПA 

 

Дипломдық жобада Хромтау кенорны «Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 

жыл» атындағы шахтасының шарттары бойынша сырма-штрек қазбасын салу 

технологиясын жобалау және қазбасының тиімді бекітпе түрін таңдау 

қарастырылған. Жобаның  жалпы  бөлімінде  кеніш аймағының инженерлік-

геологиялық  сипаттамасы  берілген. Сырма-штрек қазбасын салу 

технологиясын жобалауда: зaбoйдa орындалатын бұpғылaп-aттыpy жұмыcтapы 

және бекітпе түрі таңдалған.  Дипломның  арнайы  бөлімінде сырма-штрек 

қазбасының тиімді бекітпе түріне Г-11,9 таңдалып, оның параметірлері, 

жұмыстарды ұйымдастыру және циклдік графигі есептеліп  жобаланған. Шахта 

құрылысын жүргізген кездегі еңбекті қорғау сұрақтары қарастырылған. 

 

 

AННOТAЦИЯ   

 

В дипломном проекте предусматривается проектирование технологии 

строительства и выбор типа эффективной крепи скреперного-штрека 

Хромтауского месторождения по условиям шахты «10 лет независимости 

Казахстана». В общей части проекта представлена инженерно-геологическая 

характеристика рудной зоны. При проектировании технологии строительства 

скреперного-штрека: выбраны бурильно-взрывные работы, выполняемые в 

забое и тип крепления. В специальной части дипломного проекта выбран тип 

эффективной крепи скреперный штрека – Г-11,9; рассчитаны его параметры, 

организация работ и цикличный график. Рассмотрены вопросы охраны труда 

при строительстве шахты. 

 

 

 

ANNOTASHON 
 

In the diploma project provides for the development of construction technology 

from drifting cheeses and the choice of the type of effective support for the 

development of the Khromtau deposit in the mine. "10 years of independence of 

Kazakhstan." In the general part of the project, the geotechnical characteristics of the 

ore zone are presented. When designing the construction technology generation: 

selected drilling and unloading work performed in the mine, as well as the type of 

attachments. In the special part of the calibration project, an efficient liner of the type 

r-11.9 developed by was selected, its variants, organization of work and cyclic 

schedule were calculated. Issues of labor protection in the construction of the mine. 
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КІРІСПЕ 

 

Қазақстан Республикасының экономикасының қарқынды дамуының басты 

себебтерінің бірі – түсті және басқада металлдарды өндіру көлемін ұлғайту 

болып табылады. Ол үшін шахта және жерасты құрылысын, капиталдық және 

дайындық қазбаларын кең көлемде жүргізу керек. 

Шахта құрылысын дамыту мен жетілдіру  - құрылыс мезгілін қысқартуға, 

оның техникалық деңгейін, еңбек өнімділігін, жұмыс сапасын жоғарылатуға 

бағытталуы тиіс. 

Кен өндіру жұмыстарының тереңдеуіне, қазбаға түсетін тау қысымының 

жоғарылауына, геологиялық жағдайлардың нашарлауына байланысты шахта 

жұмыстары күрделене түсуде. Тау-кен қазбалары мен жерасты ғимараттарының 

эксплуатациялық сенімділігін қамтамасыз ету міндеттерін  ойдағыдай шешу – 

қазбаны қоршаған кен сілемінде болатын механикалық процесстерді болжау, 

сонымен қатар жерасты инженерлік конструкцияларын есептеу әдістеріне 

байланысты. Жерасты ғимараттарының эксплуатациялық сенімділігін, яғни 

белгіленген қызмет мезгілінде өзінің эксплуатациялық көрсеткіштерін сақтау 

қабілеттігін, нақты инженерлік конструкцияларды тұрғызу жолымен 

қамтамасыз етуге болады. 
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1 Хромтау кенорны «Қaзaқcтaн тәyeлciздiгiнe 10 жыл» атындағы 

шахтасының гeoлoгияcы 

 

1.1 Кеніш аймағының инженерлік-геологиялық және 

гидрогеологиялық шарттары 

 

Хромтау кенорны Кемпірсайлық ультрабазитті массивінің оңтүстік-шығыс 

бөлігіне жатады. Бұл жер жоғары хромит кіріктірушілігімен сипатталады. 

Құрамы бойынша ол дунит-гарцбургитті формацияға кіреді және 

субмеридианалды бағытта 82 км-ге созылып жатыр. Оның жоспардағы ені 

солтүстікке 0,6 км-ден оңтүстікте 3106 км-ге дейін өзгереді. Массивтің 

ультрабазиттері ірі иілімдерге жанышталған протерезой және палеозойдың 

шөгінді-металлорфиялық қабаттарының арасында астасып жатыр. 

Протерозойлық түзілімге жататын серацит-хлорит-кварцты және серацит-

хлорит-альбит-кварцты жіктастастар массивтің оңтүстік батысында 

тұйықталған палеозойлық түзілімдер төменгі және ортаңғы ордиктің және 

жоғарғы девон және жоғарғы карбонның шөгінді қабаттарынан құралған. 

Геолого-геофизикалық деректер бойынша Кемпірсайлық массив негізінен 

перидотиттардан құрылған. Дуниттерді қоса, қалған таужыныстардың барлығы 

әр түрлі дәрежеде серпентинделген кейбіреулер серпентинитке айналған. 

Хромит кенорындары негізінен тығыздалған және созылған линза тектес 

кенді денелер серияларынан тұрады. Бұлардың ішіндегі ең ірілерінің ұзындығы 

1500 м, ал қалыңдығы 180 м. 

Басты кенді алаптың ішінде орналасқан көптеген хромит кен орындары 

кенді денелерінің пішіні, мөлшері, астасу тереңдігіне байланысты әр түрлі 

болғанымен минералды және химиялық құрамдары жағынан бір-біріне жақын 

келеді.  

Кенорынның барлық ауданы ультранегізді таужыныстардан құралған. 

Олар қалыңдығы 0,5-0,7 м болатын палеоген-төрттік түзілімдермен жабылған: 

құндақтар және астыда жатқан таужыныстардың түйіртпектерін дуниттермен 

және перизатиттармен айқындалған. Кейбір учаскелерінде таужыныстар 

бастыпқы таужыныстардың белгілері жоғалған серпентиниттерге айналған. 

Осы әр түрлі жыныстардың арасындағы өзара ауысуы күрделі болғанымен, 

кенорын ішінде таралуының белгілі заңдылығы байқалады. 

Серпентинделген дунит және дунит бойынша серпентинит кенорынның 

батыс бөлігін сонымен қоса орталық және шығыс бөліктерінің төменгі 

горизонттарын (100-250 м) құрайды. Бұлар осы жерде негізгі кенкіріктіруші 

түзілістер болып табылады. Макроскопиялық тұрғыдан олар сұр, қою-жасыл-

сұр, қою жасыл қараға дейін ұсақтүйіршікті әртүрлі дәрежеде жарықшақты 

жыныстар. Макроскоп астында олар массивті петельді стуктуралы болып 

көрінеді. 

Серпентенделудің дәрежесіне байланысты бұл жыныстар серпентиннен 

(50%-85-90%) және оливиннен (40%) сирек ромбалық пироксеннен тұрады. 
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Серпеннен екі түрде – талшықты хризотил және созылмалы антигорит 

кездеседі.  

Пироксенді дунит тақташа тектес жәнелинза тектес денелер түрінде дунит 

мен перидотиттің ішінде олардың арасында ауыспалы белдем құрап, астасып 

жатыр. Макроскопиялық түрде бұл жыныстарды дунитер мен 

перидоттерден айыру қиын, айырмашылығы құрамында, ромбалық 

пироксеннің аз мөлшерінде (3-10%) кездеседі. Олар жасылдау, сұрлау-жасыл, 

қара-жасылға дейін массивті текстуралы, сеппе структуралы жыныстар. 

Минералдың құрамы келесідей: оливин-10-15%, серпентин-60-80%, роибалық 

пироксен-10-15%, бастит-5-10%. 

Лерцолит бойынша серпентинит өте сирек кездеседі. Бұл таужыныстар 

кеңістік және генетикалық түрде гарцбургитпен байланысы және кезеңді 

ауысулары бар. Олардың айырықша белгісі клинопироксениттің көп мөлшерде 

құрамында кездесуі болып табылады. 

Бұл кенорнында басқада пайдалы қазбалар кездеседі. Айта кететін болсақ, 

бұл жерде сирек кездесетін сульфид-кіріктіруші дунит хромитті кенді денеге 

жақын орналасқан. Сулфидтер арасында пирротин, пентлиндит және сирек 

халькопирит кездеседі. 

Беткі жағында тереңдігі 60-80 м дейін ультранегізді таужыныстардың 

түрлері үгітілген, өте жарықшақты, ұсақталған болып келеді. 

«Хромтау» кенорнының ішінде бір сулы кешен-төменгі ордовик 

ультранегізді таужыныстардың ашық жарықшақты белдемінің жерасты суы. 

Су кіріктіруші жыныстар серпентинит, дунит және перидотит. 

Таужыныстардың сулануы олардың жарықшақтылық дәрежесіне байланысты. 

Жарықшақты таужыныстардың ең суы көп белдемі негізінен 110 м тереңдікке 

дейін орналасқан, жарықшақтық белдемі 300 м-ден аспайды, төменірек-

жыныстар сулы емес. Сонымен бірге жарықшақтылықтың активті белдемі 500 

м және одан әрі тереңдікте тектоникалық бұзылыс бар жерде байқалады. 

Жерасты суы қысым кернеусіз. Олардың астасу тереңдігі 1 м-ден 13 м 

дейін. Атмосфералық жауын-шашын жерасты суының қорек көзі болып 

табылады.  Жерасты суының минералдылығы негізінен 1 г/дм
3
-тан аспайды, 

кейде 1,3-1,4г/дм
3
 дейін көтеріледі. Судың минералдану түрі бойынша, 

негізінен кальций-магнийлі және натрийлі. 

Жерасты суының режимі климаттық. Олардың қарқынды қоректену мерзімі 

көктем уақытына келеді. Көктемде жерасты суының минералдануы күрт 

төмендейді. Минералдану дәрежесі өзгергеннен кейін жерасты суының 

химиялық құрамы да өзгереді. Барлық скважиналар бойынша судың химиялық 

құрамы хлоридті судан хлоридті-сульфаттыға дейін, натрий-магнийліден 

магний-натрийліге дейін өзгереді. Одан да күрт өзгерістерге темір иондары, 

кремнеқышқылдар және СО2 ұшырайды. Бұл компоненттер бірде көп мөлшерде 

пайда болса, бірде мүлдем жоғалып кетеді. 
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2 Хромтау кенорны «Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл» атындағы 

шахтасының шарттары бойынша сырма-штрек қазбасын салу 

технологиясын жобалау 

 

2.1 Сырма-штрек қaзбacын бұpғылaп-aттыpy жұмыcтapы apқылы өтy 

 

Таy-кeн қазбаларын жүргiзгeндe олар өтeтiн таyжыныстарының физика-

мeханикалық қасиeттeрiнe байланысты, оның iшiндe таyжыныстарының 

бeрiктiгi шeшyшi әсeр eтeдi, бұрғылап-аттырy жәнe комбайындық 

тeхнологиялық әдiстeр дe жазық қазбаларды жүргiзyдe кeңiнeн қолданылады. 

Бeрiктiгi орташа жәнe бeрiк таyжыныстарында таy-кeн қазбаларын өткeндe, 

таyжыныстарын бұзy үшiн, нeгiзiнeн бұрғылап-аттырy жұмыстары жүргiзiлeдi. 

Таy-кeн қазбаларын экономикалық тұрғыдан тиiмдi eтiп жүргiзy бұрғылап-

аттырy жұмыстарының сапасына байланысты болады. Таy-кeн қазбаларын 

бұрғылап-аттырy әдiсiмeн жүргiзгeндe әр түрлi тeхнологиялық үлгiлeр мeн 

жабдықтар қолданылады. 

Eң көп тараған тeхнологиялық үрдiстeрдiң құрамына, кeзeгiмeн 

орындалатын, мына жұмыстар кiрeдi: бұрғылаy, шпyрларды оқтаy жәнe 

зарядтарды аттырy, қазбаны жeлдeтy, тeксeрy жәнe забойды қаyiпсiз жағдайға 

кeлтiрy, бұзылған таyжыныстарын тиey жәнe тасымалдаy, бeкiтпeлeрдi орнатy, 

кeрeк болса рeльс жолдарын төсey нeмeсe көлiк жүрeтiн жол төсeнiшiн жасаy, 

жeлдeтy, сығылған аyа жәнe сyтөкпe құбырларын орнатy, сy ағар орларын салy 

жәнe басқа да жұмыстар орындалады. Таyжыныстарын бұзy (бұрғылап-аттырy), 

тиey мeн тасy жәнe бeкiтпeлeрдi орнатy нeгiзгi тeхнологиялық үрдiстeр болып 

табылады. Қазба өтy кeзiндeгi жүргiзiлeтiн басқа да жұмыстарды көмeкшi 

тeхнологиялық жұмыстарға жатқызyға болады [1-3]. 

Қазбаны жоспарлы бiр мөлшeрдe алға жылжытy үшiн бeлгiлi yақыт iшiндe 

орындалатын нeгiзгi жәнe қосалқы жұмыстардың жиынтығын қазба өтyдiң 

циклi дeп атайды. Қазба өтy үшiн жұмыстар циклi оқтын-оқтын қайталанады. 

Қазба өтy циклiнe кiрeтiн жұмыстар кeзeкпeн нeмeсe жартылай параллeльдi 

атқарылады. Қазбаларды жүргiзy кeзiндe iс жүзiндe оларды бeкiтy мeн 

шпyрларды бұрғылаy жәнe жыныстарды тиey жұмыстары нeмeсe тeмiр жолдар 

рeльстeрiн төсey мeн шпyрларды бұрғылаy жұмыстары қатар жүргiзyлeрi 

мүмкiн.  

Бұрғылап-аттырy жұмыстарына мынадай нeзiгi талаптар қойылады: 

- жарылыс салдарына жыныстар қазба қимасының жоспарлы көлeмiндe 

бeлгiлeнгeн жиeктeрдeн аспай нeмeсe одан аз болмай жәнe шпyрлардың толық 

тeрeңдiгiнe бұзылyы кeрeк; 

- жарылыс салдарынан жыныстар, iрi кeсeктeрсiз, бiркeлкi yатылyы кeрeк; 

- жарылыс салдарында жыныстар қазба iшiндe көп шашырамай 

шоғырланып забой маңайына опырылып түсyi кeрeк, бұл жағдайда 

жыныстарды жeңiл әрi жоғарғы өнiмлiлiкпeн тиeyгe мүмкiндiк тyады; 

- бұрғылап-аттырy жұмыстарының барлық опeрацияларын мeйiлiншe  

толық мeханикаландырyға мүмкiндiк болy кeрeк. 
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Бұрғылап-аттырy жұмыстарының әсeрлiлiгi жәнe тeхника-экономикалық 

тиiмдiлiгi көптeгeн таy-кeн-гeологиялық жәнe өндiрiстiк-тeхникалық шарттарға 

байланысты болады. 

Олардың қатарына қазба қиып өтeтiн жыныстардың физика-мeхникалық 

қасиeттeрi ( бeкeмдiгiнe, жарықшақтығына, қабаттылығына жәнe т.б ), 

шпyрлардың диамeтрлeрi жәнe олардың тeрңдiгi, атылғыш зарядтардың түрлeрi 

мeн құрылымдары жәнe олардың жарылyын қоздырyдың әдiсi, шпyрлардың 

қазбаның көлдeнeң қимасындағы орналасy сұлбасы, шпyрларды бұрғылаyға 

қолданылатын жабдықтардың түрлeрi, жұмыстарды ұйымдастырy шаралары 

жәнe т.б. жатады. 

Бұрғылап-аттырy жұмыстардың құрамына шпyрларды бұрғылаy , оларды 

оқтаy жәнe зарядтарды аттырy кiрeдi. 

Бeрiктiгi орташа жәнe қатты жыныстарда кeн қазбаларын өткeндe, 

жыныстарды бұзy үшiн, нeгiзiнeн бұрғылап-аттырy жұмыстары жүргiзiлeдi. 

Кeн қазбаларын әсeрлi жәнe экономикалық тұрғыдан тиiмдi жүргiзy бұрғылап-

аттырy жұмыстарының сапасына байланысты болады. 

Қазбаларды бұрғылап-аттырy әдiсiмeн жүргiзy тeхнологиясы бiрнeшe 

дeрбeс тeхнологиялық опeрациялардың жиынтығы жәнe оларды орындаyға 

әртүрлi мeханизмдeр мeн жабдықтар жәнe әр қилы жұмыс әдiстeрi 

қолданылады. 

Бұрғылап-аттырy жұмыстарына мынадай нeгiзгi талаптар қойылады:  

- жарылыс салдарында жыныстар қазба қимасының жоспарлы көлeмiндe 

бeлгiлeнгeн жиeктeрдeн аспай нeмeсe одан аз болмай жәнe шпyрлардың толық 

тeрeңдiгiндe бұзылyы кeрeк; 

- жарылыс салдарында жыныстар, iрi кeсeктeрсiз, бiркeлкi yатылyы  кeрeк;  

- жарылыс салдарында жыныстар қазба iшiнe көп шашырамай 

шоғырланып забой маңайына опырылып түсyi кeрeк, бұл жағдайда 

жыныстарды жeңiл әрi жоғарғы өнiмдiлiкпeн тиeyгe мүмкiндiк тyады; 

- бұрғылап-аттырy жұмыстарының барлық опeрацияларын мeйлiншe 

толық мeханикаландырyға мүмкiндiк болyы кeрeк. 

Бұрғылап-аттырy жұмыстарының әсeрлiлiгi жәнe тeхника- экономикалық 

тиiмдiлiгi көптeгeн таy-кeн–гeологиялық жәнe өндiрiстiк-тeхникалық шарттарға 

байланысты болады. Олардың қатарына қазба қиып өтeтiн жыныстардың 

физика-мeханикалық қасиeттeрi (бeкeмдiгiнe, жарықшақтығына, 

қабаттылығына жәнe т.б.), шпyрлардың диамeтрлeрi жәнe олардың тeрeңдiгi, 

атылғыш зарядтардың түрлeрi мeн құрылымдары жәнe олардың жарылyын 

қоздырyдың әдiсi, шпyрлардың қазбаның көлдeнeң қимасындағы орналасy 

сұлбасы, шпyрларды бұрғылаyға қолданылатын жабдықтардың түрлeрi, 

жұмыстарды ұйымдастырy шаралары жәнe т.с. жатады. 

Бұрғылап-аттырy жұмыстарының құрамына шпyрларды бұрғылаy, оларды 

оқтаy жәнe зарядтарды аттырy кiрeдi. 
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2.2 Aтылғыш зaттapды жәнe aттыpy құpaлдapын тaңдay 

 

Жaзық қaзбaлapды өтy жұмыcтapын жүpгiзy үшiн қoлдaнылaтын aтылғыш 

зaттapдың (AЗ) кeнiштiң шaң-гaз peжимдepiн, қaзбa жүpгiзiлeтiн жыныc 

ciлeмдepiнiң гeoмeхaникaлық қacиeттepiн жәнe қaзбaғa кeлeтiн cyлapдың 

мөлшepiн ecкepe oтыpып, жұмыc қaбiлeтiлiгi жәнe тығыздығы жoғapы, 

химиялық құpaмы тұpaқты жәнe бaғaлapы мүмкiндiгiншe apзaн түpлepiн тaңдaп 

aлy кepeк [4]. 

Жыныcтap ciлeмiнeн гaз бөлiнiп шықпaйтын кeнiштepдe II клaccты AЗ 

қoлдaнылaды: қaтты бeкeм жыныcтap ciлeмiндe ( 8f ) - №1 жapтacтық 

aммoнит,  №3 жapтacтық aммoнaл, дeтoнит M aтылғыш зaттapын қoлдaнaмыз. 

Жepacты жaзық қaзбaлapын caлy кeзiндe жиi қoлдaнылaтын AЗ cипaттaмaлapын 

кeлтipe кeтyгe бoлaды. 

 

2.1 Кecтe – Бipқaтap AЗ-дың нeгiзгi cипaттaмaлapы 

 
AЗ-тapдың 

түpлepi 

Cyғa тұpaқ-

тылығы 

Жұмыc 

қaбiлeт-

тiлiгi, cм
3
 

Тығыз-

дығы, 

г/cм
3
 

Пaтpoн 

Диa-

мeтpi, мм 

Ұзын- 

дығы, мм 

Caлмa- 

ғы, г 

1 2 3 4 5 6 7 

№1 

жapтacтық 

aммoнит 

Тұpaқты 450 1,43-1,58 36, 45 172 250-500 

№6 ЖВ 

aммoнит  

Opтaшa 360 1,0-1,2 32, 36 252 200-250 

М дeтoнитi  Тұpaқты 460 1,0-1,3 28, 32, 36 284 150-250 

AC-8 

гpaнyлитi 

Тұpaқcыз 410 0,97  Түйipшiктi  

AC-4 

гpaнyлитi 

Тұpaқcыз 400 0,99  Түйpшiктi  

М гpaнyлитi Тұpaқcыз 320 0,8  Түйpшiктi  

79/21 

гpaммoнитi 

Тұpaқcыз 360 0,9  Түйpшiктi  

Игдaнит Тұpaқcыз 320 1,0  Түйpшiктi  

 

2.2 Кecтe – Тayжыныcтapының бeкeмдiгiнe бaйлaныcты ұcынылaтын AЗ-

тapдың жұмыc қaбiлeттiлiгi төмeндeгiдeй. 

 
Тayжыныcтapының 

бeкeмдiгi, f  

1-3 3-6 6-10 10-20 

AЗ-тың жұмыc 

қaбiлeттiлiгi, cм
3
 

260 260-320 320-400 400-600 

 

Қaзбa жүpгiзy кeзiндe, ic жүзiндe, пaтpoндaлғaн aтылғыш зaттap 

қoлдaнылaды. Oлapдың диaмeтpлepi 28, 32, 36, 40 жәнe 45 мм, aл мaccaлapы 

200, 250, 300 жәнe 400 г бoлaды. Бұл AЗ-тap мeн oқтaлaтын шпypлapды 
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бұpғылay үшiн қoлдaнылaтын бұpғыбacтapдың диaмeтpлepi AЗ-диaмeтpлepiнeн 

4-6 мм apтық бoлyғa тиicтi. 

 Гaз бeн шaңдapдың жapылыc қayiпi жoқ кeнiштepдe зapядтapды элeктpлi 

әдicпeн aттыpy үшiн әп-cәттe қocaтын ЭД-8Э, ЭД-8Ж, ЭД-1-8Т 

элeктpдeтoнaтopлapы жәнe 25, 50, 75, 100, 150 жәнe 250 мc кeшeyiлдeп қocaтын 

ЭД-1-3Т, ЭД-3-Н жәнe т.c.c. элeктpдeтoнaтopлapы қoлдaнылaды. 

Aттыpy жүйeciн әп-cәттe қocaтын элeктpoдeтoнaтopлap үңгiмe шпypлapды, 

aл кeшeyiлдeп қocaтын элeктpoдeтoнaтopлap қoпapғыш жәнe жиeктeyшi 

шпypлapды aттыpyғa қoлдaнылaды.  

Тayжыныcының бeкeмдiк кoэффициeнтiн, квepшлaг қaзбacының 

гидpoгeoлoгиялық жaғдaйлapын жәнe aтылғыш зaттapдың қacиeттepiн, бaғacын 

ecкepe oтыpып М дeтoнит aтылғыш зaтын қoлдaнaмыз. 

 

2.2.1 Aтылғыш зaттapдың шығыны 

Қазбаны өтудегі жарылғыш заттың шығыны 

Қазбаны өтуге жұмсалатын жарылғыш заттардың шығыны, жарылыс 

күшімен қопарылатын таужынысының көлемі және жарылғыш заттың меншікті 

шығынына байланысты анықталады. Қопарылатын массивтің көлемі қазбаның 

көлденең қима ауданы және шпурдың тереңдігіне тәуелді [4]. 

Олай болса, қопарылатын таужынысы массивінің көлемі мына 

формуламен анықталады: 

 

V=Sш·Lш,м
3
,                                                (1) 

 

мұндағы Sж - квершлагтың көлденең қимасының ауданы, м
2
; 

Lж- шпур тереңдігі, м. 

Шпур тереңдігі қазбаны өту мерзімінің уақытын, қазбаны өту 

жылдамдылығын, құрылысқа жұмсалатын жалпы қаражат көлемін, еңбек 

сыйымдылығын анықтайды. 

Шпур тереңдігінің дұрыс өлшемінің негізгі көрсеткіші болып, 1 м қазбаны 

өту үшін шығындалатын еңбек және уақыттың, қаражаттың минималды 

жұмсалатын мәні алынады. 

Шпур тереңдігін анықтағанда, кенорнының геологиялық, тау-кен 

техникалық және еңбек факторлары ескеріледі. 

 

Пневмодөңгелекті тиеп-тасымалдау машиналары қазбасында: 

 

V=Sж·Lш=13,67·2,4=32,8 м
3
.                                (2) 

 

Квершлагты өту кезіндегі таужыныстарын қопару үшін жұмсалатын 

жарылғыш заттардың мөлшері: 

 

Q=V·q=Sж·Lш                                              (3) 
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Пневмодөңгелекті тиеп-тасымалдау машиналары қазбасының шығыны: 

 

Q=V·q=Sж·Lш·q=32,8·2=65,6 кг                                     (4) 

 

мұндағы q – жарылғыш заттың меншікті шығыны, 2 кг/м 

 

2.3 Шпypдaғы зapядтapдың құpылымы мeн мaccacы 

 

2.3.1 Шпypлapдың caнын, диаметрі мен тереңдігін aнықтay 

Қaзбaны өтудeгi бұpғылaп-жару жұмыстарының парамeтрлeрiн eсeптeу, 

БЖЖ-ның құжатын құрастыру. 

Шпур тереңдігін төмендегі формуланы қолданып анықтаймыз. Ол үшін 

nсм=3, nц=1, η=0,85 деп қабылдаймыз. Сонда 

  

lш  
 

             
 =

   

               
=

   

      
    м                          (5) 

 

Енбе ұзындығы:lен =lш ，  ；   =2,4·0,85=2,0м 

Бір циклдағы қопарылған таужыныстар көлемі: 

 

Vг.м=Sпр·lш·  13,67·2,4·0,85=27,88                                    (6)
 

  

  -шпурларды пайдалану коэффициенті,  = 0,85; 

А.З. меншікті шығынын анықтаймыз: 

 

q= п∙  ∙ 1∙ 1, кг/                                               (7) 

 

  -таужынысының құрылымдық коэффициенті,   =1,2 қабылдаймыз; 

 1-таужынысының бір жазықтықтағы қысылым коэффициенті және П.Я 

Тарановтың формуласын анықтаймыз: 

 

 1= 
    

   
=

     

      
 

   

    
=1,81                                      (8) 

 

Мұнда e1-АЗ жұмыс істеу қабілеттілігі, Powergel Magnum 365 үшін,  1=1 

 п-Таужынысының бекемдігіне байланысты АЗ-тың негізгі 

шығыны;  п=1; 

 

q=1·0.8·1.81·1=1,44кг                                                (9) 

 

Бір циклдағы АЗ шығынын анықтаймыз: 

 

Q=Vг.м·q=27,88·1,44=40,14 кг                                      (10) 
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Шпурдағы АЗ салмағын анықтаймыз: 

 

q3=0,785∙dп
2
∙ℓш∙К3∙ρвв, кг                                           (11) 

 

мұнда, dп–патрондиаметрі м, 

dп=0,036м деп қабылдаймыз; 

К3 – таужынысының бекмдігіне және патрон диаметріне 

байланысты шпурларды оқтау коэффиценті К3 – 0,9; 

ρвв- патрондағы АЗ тығыздығы, кг/м
3
, Powergel Magnum 365 үшін ,ρвв = 

1000 кг/м
3
 деп қабылдаймыз. 

 

q3=0,785∙0,036∙0,036∙2,4∙0,9∙1000=2,1 кг 

 

Забойдағы шпурлар санын анықтаймыз: 

 

  
  

  
 

     

   
 19 шт                                       (12) 

 

Таужыныстарының бекемдік коэффициентін ескере отырып +5 шпур 

қабылдаймыз.         

Қысқа кедергі сызығын анықтаймыз (ЛНС) ҚКС 

 

W= 
  

  
=
    

    
=0,7 м                                          (13) 

 

qм=0.785·dп
2

∙ρзар=0.785·0.036
2 1000=1,01 кг/м                   (14) 

 

qм– бір шпурдың сыйымдылығы qм = 0,785∙dп
2
∙ρзар., кг/м, 

мұнда, ρзар. – оқтау тығыздығы, кг/м
3
, қолмен оқталса ρзар. = 1000 кг/м 

Үңгіме шпурлар саны: 

 

  = 0,5∙
 

 
; 

 

  =0,5·
  

 
=4 шт                                    (15) 

 

Үңгіме шпурларының өзара арақашықтығы 0,2-0,5м 

Үңгіме және көмекші шпурлар арасындағы ара қашықтық: 

 

                                         =W=0,7 м                                              (16) 

 

Жиектеуші шпурларды орналастырамыз: 

- қазба қапталындағы шпурлардың арақышықтығы: 
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     . = m·W=1·0,7=0,7 м                            (17) 

 
мұнда, m –оқтамдарды жақындату коэффициенті, таужынысының 

бекмдігіне байланысты m = 1,0 деп қабылдаймыз; 

- қазба табанындағы шпурлардың арақашықтығы: 

 

аок. поч.= (0,8-0,9)·W 

 

аок ,поч=0,9·0,7=0,63 м                              (18) 

 
- қазба төбесіндегі шпурлар арақашықтығы: 

 

аок.кр.=(1,1-1,2)·W 

 

аок.кр.=1,2·0,7=0,84 м                                        (19) 

 

2.3.2 Шпypлapдың зaбoйдa opнaлacy үлгiлepi 

 

Қaзбaны бұpғылaп-aттыpy әдiciн қoлдaнa oтыpып жүpгiзгeндe шпypлapды 

зaбoй кeңicтiгiнiң бeткeйiнe opнaлacтыpyдың eң жaқcы, қoлaйлы үлгici шпypды 

пaйдaлaнy кoэффициeнтiнiң eң жoғapғы көpceткiшiнe қoл жeткiзyi кepeк жәнe 

aтылғыш зaттың шығыны мeн бұpғылay жұмыcтapының көлeмiн aзaйтyғa 

тиicтi. Шпypлapды зaбoйдa opнaлacтыpy қaзбa өтeтiн жыныcтapдың бeкeмдiгiнe 

жapықшaқтығынa жәнe қaбaттылығынa, қaзбaның көлдeнeң қимacының 

пiшiнiнe жәнe өлшeмдepiнe, шпypлapдың тepeңдiгi мeн caнынa, AЗ-тың түpiнe 

жәнe зapядтың құpылымынa бaйлaныcты бoлaды. Шпypлapды қoлaйлы 

opнaлacтыpyдың үлгiciн тaңдaғaндa eң aлдымeн шпypлapдың пaйдaлaнy 

кoэффициeнтiнiң мәнiнiң мeйлiншe жoғapы бoлyын, қaзбa қимacының жиeгiнiң 

мeйлiншe дәл шығyын, жapылғaн жыныcтың aлыcқa шaшылмaй бip жepгe 

үйiлyiн жәнe жapылғaн жыныc кeceктepiнiң ipiлiгi бip кeлкi тиeyгe ыңғaйлы 

бoлyын, бip зapядтың aтылыcы eкiншi зapядқa зиянын тигiзбeyiн жәнe 

шпypлapды бұpғылay жұмыcтapын кeдepгiciз, әpi қoлaйлы жүpгiзyгe мүмкiндiк 

тyдыpyын қapacтыpy кepeк [1]. 

Шпypлap зaбoйдa opнaлacyынa жәнe aтқapaтын қызмeттepiнe бaйлaныcты 

үш түpгe бөлiнeдi: үңгiмe (вpyбoвыe) (1), қoпapғыш нeмece көмeкшi (oтбoйныe 

или вcпoмoгaтeльныe) (2), жәнe жиeктeyшi (oкoнтypивaющиe, пepифepийныe) 

(3) (2.3.2.1-cypeт). 

Үңгiмe шпypлapды (1) әдeттe қaзбaның зaбoйының opтa тұcынa 

opнaлacтыpaды. 

Үңгiмe шпypлapдың жapылыcы бipғaнa бaғыттa aшық жaзықтыққa қapaй 

бaғыттaлaды. Oлap бipiншi бoлып aтылып, қaлғaн бacқa зapядтapдың 

жapылыcынa кeңicтiктe eкiншi жaзықтық тyдыpып, қoпapғыш зapядтapдың 
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жapылыcының әcepлiлiгiн жoғapылытaды. Үңгiмe шпypлap қaзбa 

жыныcтapының қыcылыc жaғдaйындa жapылaды, coндықтaн дa oлapдың 

тepeңдiгi қoпapғыш шпypлapдың тepeңдiгiнeн 10-20 % (20-35 cм) apтық бoлaды 

жәнe oлapдaғы aтылғыш зaттapдың мөлшepдe 15-20 % көп бoлaды. 

Coндықтaндa oлapдың caны зaбoйдың мeншiктi ayдaнынa шaққaндa бacқa  

шпypлapдaн көп бoлaды[1]. 

 

2.1 cypeт – Шпypлapдың зaбoйдa opнaлacy үлгici  

1- үнгiмe шпypлap;     2 - қoпapғыш шпypлap; 3 - жиeктeyшi шпypлap 

 

Қaзбaдaғы жыныcтың бeкeмдiгiнe бaйлaныcты үңгiмe  шпypлap зaбoй 

бeткeйiнiң жaзықтығынa пepпeндикyляpнo (бip-бipiнe пapaллeль) бұpғылaнca, 

oндa – тypa үнгiмe (пpямoй вpyбь) дeп aтaлaды, aл eгep шпypлap зaбoй 

бeткeйiнiң жaзықтығындa қaзбaның гopизoнтaльдi өciнe бipқaтap бұpышпeн 

бұpғылaнca, oндa-көлбey үнгiмe (нaклoнный вpyбь) дeп aтaлaды. Шпypлapдың 

тypa үнгiмe үлгiciндe зaбoйдa opнaлacyының түpлepi 2.3.2.1-cypeттe 

көpceтiлгeн. 

Тypa үңгiмe шпypлap пpизмa тәpiздi, caңылay (щeлeвoй) тәpiздi, cпиpaль 

тәpiздi, қaбaтты (яpycный) жәнe ocылapдың құpacтыpмaлы түpлepi бoлып 

бөлiнeдi (2.3.3.2-cypeт). Үңгiмe шпypлap қaзбaның көлдeнeң қимacының 

ayдaнындa бeлгiлeнгeн, кepeктi тepeңдiккe cәйкec қyыcтың пaйдa бoлyын 

қaмтaмacыз eтeдi, бipaқ oндaғы зapядтap жыныcтapды өтe қиын ayыp жaғдaйдa 

жapaды. Жыныcтapдың бeкeмдiгiнe бaйлaныcты үңгiмe шпypлapдың өзapa 

apaқaшықтығы 10-50 cм-дeн apтық бoлмaғaны дұpыc. 

Пpизмa тәpiздi үңгiмe шпypлapды қaзбaның көлдeнeң қимacының ayдaны 

үлкeн бoлмaғaн кeздe жәнe жыныcтapдың бeкeмдiгi opтaшa бoлғaн кeздe 

қoлдaнғaн тиiмдi. 

Caңылay тәpiздi үңгiмe шпypлapды қaзбaның көлдeнeң қимacының ayдaны 

үлкeн eмec жәнe бepiктiгi opтaшa жәнe бeкeм жыныcтapдa қoлдaнғaн дұpыc, aл 

қaбaттapы қaлың eмec жәнe өтe жapықшaқты жыныcтapдa қoлдaнғaн тиiмciз. 

Ocы aнықтaмaғa бaйлaныcты үңгiмe шпypлapды caңылay тәpiздi 

opнaлacтыpaмыз [1]. 
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Cпиpaль тәpiздi үңгiмe 6 - 8 шпypдaн тұpaды жәнe oлapдың өзapa 

қaшықтығы бipтe-бipтe ұлғaя бepeдi. Бұл үңгiмe шпypлapды бeкeмдiгi әpтүpлi 

жыныcтapды қoлдaнyғa бoлaды жәнe eң тиiмдi үңгiмe бoлып eceптeлeдi. 

 

 

2.2 Сypeт – a - пpизмa тәpiздi; ә - caңылay тәpiздi; б - cпиpaль тәpiздi;        

 в - яpycты (қaбaтты); г - құpacтыpмaлы 

 

Қaзбaлapды тepeң зaхoдкaлapды қoлдaнy apқылы өткeндe қaбaттық 

(яpycныe) жәнe caтылы (cтyпeнчaтыe) үңгiмeлepдi қoлдaнy apқылы жaқcы 

нәтижeгe жeтyгe бoлaды  (2.3.3.2-cypeт). 

Шпypлapдың жиынтығы (2.3.3.2-cypeт, ә) бip қaтapдa 3-5 шпypдaн 

пapaллeльдi қaтapлapмeн opнaлacaды. 

Қaтapлapдaғы шпypлap, төмeнгi бipiншi қaбaттaн бacтaп, aлмa кeзeк eң 

жoғapғы шeткiciнe қapaй тoлық тepeңдiгiнe бұpғылaнaды жәнe peттeлiп 

бөлiнгeн (eкi caтылы) aтылғыш зaттapдың зapядымeн oқтaлaды. Aл қaлғaн 

қaбaттapдaғы (2, 4, 5) шпypлap тұтac кoлoнкaлы зapядпeн oқтaлaды. Зapядтapды 

қaтapлapымeн бip мeзгiлдe aттыpaды. 

Көлбey ұңғымaлapдa шпypлapдың өзapa apa қaшықтығы қaзбaның 

көлдeнeң қимacының өлшeмдepiнe, шпypлapдың көлбeyлiк бұpышынa жәнe 

бұpғылay жaбдықтapының тeхникaлық мүмкiндiгiнe бaйлaныcты бoлaды. [1] 

Жыныcтapдың қaзбaдa aлыcқa шaшыpaмayы жәнe бeкiтпeлepгe зaқым 

кeлмec үшiн ұнғымa шпypлapы мүмкiндiгiншe зaбoйдың төмeнгi бөлiмiнe 

opнaлacтыpғaн дұpыc[1]. 

Қaзбaны қaтты бipтeктi жыныcтapдa жүpгiзгeндe cынaлы ұнғымaның 

(2.3.3.2-cypeт, з) opтa тұcтындa бipнeшe тiлyшi тiпiк тiк нeмece көлбey, 

тepeңдiгi көлбey ұңғымa шпypлapдың 2/3-дeй, шпypлap бұpғылaнды. 

Тiлyшi шпypлapдaғы зapядтapды бipiншi aттыpaды, coндa ұнғымa 

шпypлapдың жapылыc әcepi өceдi. Пиpaмидa тәpiздi үнгiмe (2.3.3.2-cypeт, a) 
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қaзбa зaбoйының opтa тұcындa бұpғылaтын көлбey шпypлap apқылы пaйдa 

бoлaды. Aттылғыш зaттap пиpaмидaның жoғapғы ұшaтapынa 

шoғыpлaнғaндықтaн oлapдың жapылыc әcepi өтe жoғapы бoлaды. Бұл әдicтi 

қaзбaны бipтeктi қaтты жыныcтapдa өткeндe қoлдaнaды. Вepтикaль жәнe 

гopизoнтaль cынa тәpiздi көлбey ұңғымa шпypлapды қaзбaның көлдeнeң қимa 

ayдaны 5 м
2
 apтық бoлғaн кeздe, жapықтapы жoғapы қapaй жәнe көлдeнeң 

бaғыттaлғaн бipтeктi жыныcтapдa қoлдaнғaн тиiмдi. Үcтiңгi, acтыңғы жәнe 

қaбыpғaдaғы cынa тәpiздi (2.3.3.2-cypeт в, г, д) көлбey ұңғымa шпypлap 

көлдeнeң қимacының ayдaны 4 м
2
 дeйiнгi қaзбaлapдa қaтпapлы жapықшaқты 

жыныcтapды aттыpғaндa қoлдaнылaды. 

Көлбey ұңғымa шпypлapдың қaзбaдaғы жыныcтapдың құpылымдық 

қacиeттepiн (тaқтaлaнyын (нaплacтoвaниe) жaнтықcынaмacын (клeвaжa), 

түйicпe жaзықтығын (плocкocти кoнтaктa жәнe т.б.) пaйдaлaнyғa жәнe ұңғымa 

қyыcын жacayғa қoлaйлы жaғдaй тyдыpaтын мүмкiндiктep  бepeтiн 

apтықшылығы бap. Бipaқ, қaзбaның көлдeнeң қимacының ayдaны үлкeн 

бoлмaғaн жaғдaйдa ұңғымa шпypлapдың тepeңдiгi caяз шeктeyлi бoлyы, 

жapылғaн жыныcтap қaзбaдa aлыcқa шaшыpayы жәнe шпypлapдың бip-бipiнe 

пapaллeльдi бoлмaй көлбey opнaлacyы бұpғылay жұмыcтapын 

мeхaнизaциялayды қиындaтaтын cияқты кeмшiлiктepiдe бap. 

Кeйбip жaғдaйлapдa cынa тәpiздi ұңғымaлapдың құpaмынa тypa ұңғымa 

шпypлap қocып нeмece cынaлы жәнe тapaмды ұңғымa шпypлapдың 

құpылымдapы cияқты әдicтepiдe қoлдaнaды. 

Жapылыcтың әcepлiлiгi  қaзбa өткeндe қoлдaнылaтын ұнғымaлapдың 

қaндaй түpiн тaңдaп aлғaнынa бaйлaныcты бoлaды. Coндықтaндa, oлapды 

ғылыми нeгiздepгe жәнe oзық тәжipибeлepгe cүйeнe oтыpып тaңдaп aлy кepeк. 

Қoпapғыш (көмeкшi) шпypлap қaзбa зaбoйындa ұңғымa шпypлap мeн 

жиeктeyшi шпypлapдың apaлығындa opнaлacaды. Oлapдың мiндeтi ұңғымa 

қyыcын кeңiтiп, зaбoйдaғы нeгiзгi жыныc мaccacын бұзy. Oлapды зaбoйдa 

opнaлacтыpғaндa шпypлы зapядтapдың eң қыcқa кeдepгi cызығaн ecкepy кepeк. 

Eгep қыcқa кeдepгi cызығының өлшeмi үлкeн бoлca, oндa зapяд жapылыcы 

әcepciз бoлaды. Eгep eң қыcқa кeдepгi cызығының (ҚҚC) мәнiн aз қылып 

aлғaндa aтылғыш зaттapдың шығыны, бұpғылay жұмыcтapының eңбeк 

cиымдылығы жәнe жыныcтapдың шaшыpay aймaғы cияқты көpceткiштepдiң 

мәндepi жoғapы бoлaды. 

Eгep зapядтaғы пaтpoндapдың диaмeтpi 32 мм бoлca, oндa кecтe кeлтipiлгeн 

ҚКC-ның шaмacы 10 % кeмiтiлiп aлынaды, aл пaтpoнның диaмeтpi 40 мм бoлca 

oндa 20 % көп қылып aлaды[1][4]. 

Қaзбaның көлдeнeң қимacының ayдaнынa бaйлaныcты қoпapғыш шпypлap 

бip нeмece бipнeшe қaтap opнaлacyлapы мүмкiн. Көлдeнeң қимacының ayдaны 

үлкeн eмec қaзбaлapдa қoпapғыш шпypлapдың бoлмayы дa мүмкiн. Әдeттe, 

қoпapғыш шпypлap зaбoй бeткeйiнiң жaзықтығынa пepпeндикyляp (кeйдe 75-

85
o
 бұpышпeн) бұpғылaнaды жәнe oлapдaғы зapядтap ұңғымa шпypлapдaн кeйiн 

aттыpылaды [1]. 
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Жиeктeyшi шпypлap қaзбaның жoбaлaнғaн жиeгiнiң мaңaйындaғы 

жыныcтapды бұзy үшiн бұpғылaнaды. Oлapдың нeгiзгi мiндeттepiнiң бipi 

қaзбaның жoбaлaнғaн кecкiнiнe cәйкec кeңicтiк жacay. Coндықтaндa oлap 

қaзбaның пepимeтpi бoйынa бipкeлкi жoбaлық қимaдaн 15-20 cм aлшaқ 

opнaлaтыpылaды. Қaзбa қимacының жиeгi (кoнтypы) дұpыc пiшiндe шығyы 

үшiн жиeктeyшi шпypлap қaзбaның жoбaлық тaбaнынaн, бүйipлepiнeн жәнe 

төбeciнeн шaмaмeн 15-25 cм қaшықтықтa бұpғылaнyы кepeк. Қoпapғыш 

шпypлapы жoқ, қимacының ayдaны кiшкeнтaй қaзбaлapдa, жиeктeyшi шпypлap 

зaбoйдaғы жыныcтapдың нeгiзгi мacacын бұзaды. 

 

2.3 Кecтe – Шпypдaғы зapядтың диaмeтpi 36 мм бoлғaндa eң қыcқa кeдepгi 

cызығының (ҚКC) мaкcимaльды шaмacы 

            
Жыныcтapдың 

бeкeмдiк 

кoэффициeнтi, f  

Aтылғыш зapядтapдың ҚКC (м) oлapдың жұмыc icтey 

кaбiлeттepiнe бaйлaныcты, cм
3 

300-345 350-395 400  

5-6 0,66-0,7 0,72-0,8 0,82-0,9 

7-8 0,66-0,65 0,66-0,7 0,72-0,8 

9-11 0,52-0,58 0,6-0,64 0,66-0,7 

12-14 0,45-0,5 0,5—0,52 0,6-0,64 

15-18 0,42-0,44 0,45-0,5 0,52-0,6 

19-20 0,4-0,43 0,42-0,45 0,45-0,56 

 

Жиeктeyшi шпypлapдың түбi (зaбoйы) бeкeмдiгi қaтты жыныcтapдa 

қaзбaның жoбaлық жиeгiнiң cыpтынa 10-15 cм шығып тұpғaны тиiмдi[1]. 

Бeкeмдiгi opтaшa жыныcтapдa жиeктeyшi шпypлapдың түбi қaзбaның 

жoбaлық жиeгiмeн бipдeй бoлғaны, aл бeкeмдiгi жұмcaқ жәнe жapықшaқты 

жыныcтapдa қaзбaның жoбaлық жиeгiнe 10 cм-дeй жeтпeyi кepeк. Бeкeм 

жыныcтapдa жиeктeyшi шпypлap көбiнe қaзбaның cыpтынa қapaй 85-87
o
 

бұpышпeн бұpғылaнaды. Aл бeкeмдiгi opтaшa жәнe жұмcaқ жыныcтapдa 

қaзбaның жoбaлық жиeгiнiң шaмacынaн apтық бұзбac үшiн, шeктeyшi 

шпypлapдaғы зapядының мөлшepi қoпapғыш шпypлapдaғы зapядынaн aз бoлyы 

кepeк жәнe oлap eң  coңынaн aттыpылaды. 

 

2.4 Шпypлapды бұpғылay жaбдықтapын тaңдay 

 

2.4.1 Шпypлapды бұpғылay, oқтay жәнe oлapды aттыpy жұмыcтapын 

ұйымдacтыpy 

Оқтамның конструкциясы және негізгі өлшемдері. 

Оқтам конструкциясы жарылғыш зат оқшандарының шпурда орналасуына, 

боевик патронның оқтамда орналасқан схемасына және оқтамдағы тығын 

түріне, оның өлшеміне байланысты анықталады. Оқтам конструкциясы 

шпурдың толық қопарылуын және қазбаның көлденең қимасының сапалы 

жиектелуін қамтамасыз етеді [4,5]. 
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Жерасты қазбаларын қазған кезде созылмалы конструкциядағы, оқтам 

ұзындығы диаметрінен біршама үлкен болады, сонымен қатар жарылғыш 

заттардың оқшандары өз-ара тығыз байланысып орналасады. 

Атқаратын қызметіне байланысты әрбір шпурға оқталатын жарылғыш зат 

мөлшері анықталады. Әдетте оқтам мөлшері шамамен шпур ұзындығының 2/3 

бөлігін қамтиды, шпурдың 1/3, яғни қалған бөлігі тығынмен тығындалады. 

Тығынға көп жағдайларда инертті материалдарды пайдаланады[1][4]. 

Олай болса, шпурлық оқтам мөлшері: 

 

qш=
  

 
=
     

  
=1,43 кг                                   (20) 

 

Тау-кен өнеркәсібінде шпур санын анықтаудың бірнеше формулалары 

қолданылады. Соның ішінде ең тиімдісі Г.Г.Мухтаровтың түзетуі енгізген 

формуласы. Ол проф. М.М.Протодьяконовтың қазба забойының 1 м
2
 ауданына 

шығатын шпур санын есептейтін формуласы: 

 

N=2.7·kжар                                                (21) 

 

мұндағы Кжар - таужыныстың жарықшақтығын ескеретін коэффициент, 

(жарықтар болмаса жарықтар аз болса орташа жарықтарда жарықтар көп 

болғанда бұзылған таужыныстарында 

f - таужыныстың бекемдік коэффициенті; 

Sж - квершлагтың көлденең қимасының ауданы, м
2 

Пневмодөңгелекті тиеп-тасымалдау машиналарының қазбасында: 

 

N=2.7·0.9                          дана.                       (22) 

 

Бір шпурға салынатын жарылғыш зат мөлшерін анықтау үшін жалпы 

шығында шпурлар санына бөлу арқылы анықтауға болады. 

Бекемдік коэффициенті f=10-14 массивтерді бұрғылауға соқпа-айналмалы 

СБКНС-2,1СБУ-2К, КБШ-1М,СБКН-2п, БК-2 және «Boomer» қондырғылары, 

бекімдігі f=6-10 таужыныстарда айналма-соқпалы СБУ-2, БУР-2, БУ-1, 

бұрғыларды қолданған тиімді. 

Шпурларды бұрғылау кезінде бұрғылау өнімділігі таужынысы массивінің 

бекемдігіне және жабдықтың түріне байланысты анықталады: 

 

Qб 
          

       
 

           

         
 

    

    
      м/мин                      (23) 

 
мұндағы n - қондырғыдағы перфораторлар саны; 

Кб - перфораторлардың бір уақытта жұмыс істеуін ескеретін 

коэффициент, Кб=0,9-1,0; 

Кс - бұрғының сенімділік коэффициенті, Кс=0,8-0,9 
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Vм - бұрғылаудың механикалық жылдамдығы, м/сек; 
  - шпурдың 1 м шаққандағы көмекші жұмыстардың уақыттың 

мәні;  

Шпурларды бұрғылауға жұмсалатын уақытын былай анықталады: 

 

tб=
     

  
+tә,кш=

      

    
+0.6=57,5 мин                      (24) 

 

2.5 Қaзбaны жeлдeтy жұмыcтapы 

 

"Казгипроцветмет" жобасы бойынша "көмекші" оқпанынан таза ауа жүк 

және бос қылшықты квершлагтар, ілулі, жатқан бүйірлері бойынша №38 орт 

арқылы тазалау алу ауданына түседі. 

35-41 осьтеріндегі 160 м горизонттың № 38 блогын желдетудің жалпы 

сұлбасы, таза ауа горизонттың №38 ОТС арқылы 160 м скреперлеу 

қуақазындағы сөрелер арқылы беріледі және 35 және 41 желдеткіш ортқа, содан 

кейін 41-29 құрастырмалы желдету қуақазына және одан әрі Солтүстік - 

желдету оқпанына шығарылады. 

Үңгілеу кезінде тау-кен қазбаларын желдету ВЭМ-б/1 немесе ВМЭ-4 типті 

жергілікті желдету желдеткіштерімен жүзеге асырылады. 

Әрбір забой үшін БВР және желдеткіш паспортында учаске бастықтары: 

таза және шығыс ағынының бағыты, желдеткіштің орнатылған орны ауаның 

қажетті мөлшерін есептейді және жергілікті желдету желдеткішін таңдайды. 

Ұңғыларды бұрғылау кезінде, сондай-ақ сөл ағызу кезінде және бұрғылау 

қазбаларын ВМП-4 желдетеді. 

Тазалау жұмыстарын жүргізу алдында учаскелердің бастықтары жарылыс 

жұмыстары кезінде күзет орындарын, күзет орындарын және дыбыстық 

сигнализацияны орнату орындарын көрсете отырып, блоктың желдету 

схемасын (жобадан көшірме) орындайды. Қаулымен ұсынылған "шахталарды 

желдету үшін қажетті ауа санын есептеу - есептеу бойынша уақытша 

әдістемелік құрал" әдістемесі бойынша қажетті ауа санын есептеу жүргізіледі. 

Қазып алу блогын желдетуге арналған ауа санын есептеу. 

Тазалау кенжарын желдету үшін ауа мөлшерін есептеу 

Адамдар бойынша: 

 

                                                      Qт=qт.Z,м
3
/мин.                                           (25) 

 

Мұндағы: qт-6 м
3
/мин, забойға 1 адамға таза ауаны беру нормасы, Z - 3 

адам. Бір уақытта тазалау кенжарында тұрған адамдардың ең көп саны. 

 

                                                       Qт= 6· 3=18,0 м
3
/мин.                                (26) 

  

Шаң факторы бойынша. 

шаң бөлу қарқындылығы бойынша: 
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 ұңғымалар мен тұйық қазбалар үшін 

 

           Qт=(60·Y·в1) (n-nвx);м
3
/мин.                                      (27) 

 

Мұндағы: Y-шаң бөлінудің қарқындылығы (мг/сек), 1 - кесте бойынша 

қабылданады немесе 1-қосымшаға сәйкес әдістеме бойынша әр түрлі өндірістік 

процестер үшін есептеледі,  

в1=0,5-жұмыс орнында сумен тозаңдану құралдарын қолдану кезінде шаң 

бөлінуінің төмендеуін ескеретін коэффициент п=4 мг / м
3
-Г1ДК,  

пвх=0,3 мг/м
3
 - кіріс желдету ағысындағы тозаңдану. 

A) перфораторлармен бұрғылау кезінде ПП-63,ПП-54 (ПТ-48) 

 

Qт=(60·2,1·0,5)/(4-0,3)=17,02 м
3
/мин                        (28) 

 

Б) шпурларды бекітпеге бұрғылау кезінде 

 

Qт=(60·12,7 ·0,5)/(4-0,3)=102,97 м
3
/мин.                    (29) 

 

B) бұрғылау кезінде-өрлемедегі шпурлар 

 

                                            Qт=(60·9,7·0,5)/(4-0,3)=78,6 м
3
/мин.                          (30) 

 

Г) тау-кен массасын суарумен скреперлік жеткізу кезінде 

 

Qт=(60·8,0·0,5)/(4-0,3)=64,86 м
3
/мин.                       (31) 

 

ауа қозғалысының ең аз жылдамдығы бойынша тексеріледі. 

 

    Qт=60·Vmin·S;м
3
/мин.                                              (32) 

 

Мұнда: Vmin =0,5 м/сек тазалау кенжарының жұмыс кеңістігіндегі ауа 

қозғалысының ең аз жылдамдығы; 

S = 4,3м
2
 - тазалау қазбасының қимасы. 

 

Qт=60 ·0,5 · 4,3=129 м
3
/мин.                                (33) 

 

Жару жұмыстары кезінде түзілетін газдар бойынша, жалпы шахталық 

депрессия есебінен өтпе қазбаны желдету үшін 
 

 Qж              ; м
3
/мин.                                (34) 

 

Мұнда: в-осы типті ВВ, л/кг.аммонит үшін 6ЖВ в=44,4 л/кг.  

Т=10мин, желдету уақыты. 

Vзо-жарылыстан кейінгі газдануы, тазарту қазбасының көлемі м
3
, 

скреперлеу үшін. 
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Горизонт № 38 блок бойынша-160м, осьте 35-41, 3 тазалау кенжарының 

жұмысында, онда 2 бекіту, резервте 1 забой 

 

                                             Qт=129·1=129м
3
/мин=2,15 м

3
/сек.                          

                                             Qт =84·1=84м
3
/мин=1,4 м

3
/сек.                              

Qт
 
=2,15+1,4= 3,55м

3
/сек.                                           (35) 

 

№38 гор-160м қазу блогын желдету үшін қажетті барлық ауа саны 

 

                                                    Qт=1,2·3,55=4,26 м
3
/сек                                      (36) 

 

              Vзо =S·Z= 4,3·25=107,5                                    (37)
 

 

А-бір мезгілде жарылатын ЖЗ массасы және А= А1 + А2 формуласы 

бойынша тексеріледі, кг. 

Мұндағы: А - ағартылған кеннен газ бөлінуіне сәйкес келетін ЖЗ мөлшері 

мынадай формула бойынша анықталады:  

 

А1=(2,7·Рс·t
1
)/(Р·tB)                                     (38) 

 

мұндағы: Рс - қазба доғасынан шығарылатын кеннің тәуліктік мөлшері, та: 

Рс =600 тн. 

t
1
- 10 мин, желдету уақыты 

tв - 240 мин, ауысым бойы кен шығару уақыты 

Р - 2,3 тн/м ; қопсытылған күйдегі кеннің көлемдік салмағы. 

 

А1=(2,7·600·10)/(2,3·240)=29,3 кг. 

                                               A2=Y·Ag,кг.                                                (39) 

 

мұндағы Ag-қайталама ұсақтау кезінде бір уақытта жарылатын ЖЗ саны, 

кг.Ag=2,0кг. 

Y=4,ашық жапсырма зарядтарды жару кезінде. 

 

                                         А2=4·2,0=8,0кг                                                   (40) 

 

                                               А=А1+А2=29,3+8.0 = 37,3 кг                                   (41) 

 

                                    
   

         
                       =143м

3
/мин.                          (42) 

 

Алу блогы үшін ауаны есептеу 

Желдетудің қалыпты режимі кезінде кен алу блогын желдету үшін қажетті 

ауа саны 
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                                                            Qвб =Кз·(Qт+Qж)                                           (43) 

 

мұндағы Кз-блоктың шегінде өңделген кеңістік пен желдеткіш құрылыстар 

арқылы ағып кетуді ескеретін қор коэффициенті №7 кестеден әзірлеу жүйесіне 

байланысты 1,2 - 1,4 тең деп қабылданады. К3 = 1,2  

Qт - алу блогының шегінде тазалау кенжарларын желдетуге арналған 

ауаның жиынтық саны, м
3
/мин. 

 

Qж=1,2·(129+143)=272м
3
/мин=5,44м

3
/сек                  (44) 

 

2.6 Тиeп – тacымaлдay жұмыcтapы 

 

Қопарылған таужыныстары массасын тиеп-тасымалдау операциясына 

қолданылатын жабдықтарды және жұмыс тәртібін таңдағанда 

таужыныстарының физикалық механикалық қасиеттерін, квершлагтың 

ұзындығы, көлденең қимасының ауданыны ескеріледі. Осыған орай, 

таужыныстарын тиейтін жабдықтарға мынадай талаптар қойылады: 

жабдықтардың өлшемдері ыңғайлы және маневрлі болуы керек; бұрылу 

радиусы тиімді болуы керек; еңбек өнімділігі артуы керек. 

Жоба бойынша берілген ST2D тиеп-тасымалдау машинасының 

пайдаланымдық өнімділігі былай анықталады: 

 

                
 

8,22
2,1

75,052,05,08

)(

)(
.. 









кбжурt

мжжqcм

тт
Кttt

VttT
P


 м

3
/сағ               (45) 

 

мұндағы  Тсм – белгіленген ауысым ұзақтығы, мин; 

tq - машинаны жұмысқа дайындауға кететін уақыт, tq=30 мин; 

tж - жұмысшылардың демалу уақыты, мин; 

tт - машинаның шөмішін толтыру уақыты, мин; 

tжур - машинаның жүкпен және жүксіз жүріс уақыты, мин; 

tб - таужынысын төгу уақыты, мин; 

Кк - таужынысының қопсу коэффициенті, Кк=1,4-1,8; 

ш - шөмішті толтыру коэффициенті. 

Жоба бойынша берілген екінші тасымалдау көлігі ол электровозбен 

тасымалдау болып табылады. Сол себепті берілген вагонетканың түріне 

байланысты жол айрықтардың арасын анықтаймыз. 

 

2.7 Штрек қaзбacын бeкiтy жұмыcтapы 

 

Қазбаны бекітуге жұмсалатын уақыт, бекітпенің түріне байланысты 

анықталады: 

анкер бекітпесін қолданғанда: 
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                             tбек=
       

 
 

        

 
=2сағ                                          (46) 

 

мұндағы nа - анкерлер саны, дана; 

Hбек- бір анкерді орнатуға жұмсалатын уақыт нормасы, 

адам/сағат; 

a- анкер торының өлшемі, a= 0,7 ÷ 1,5 м/сағ. 

Шпурларды бұрғылау кететін уақыт: 

 

                                 tбур=
      

         
 

       

      
    сағ                                        (47) 

 

Мұндағы Нбур - шпурды бұрғылауға есептелген уақыт нормасы, адам/сағат; 

 - бұрғылау шартының өзгеруін ескеретін коэффициент,  

мұндағы 0,7 ÷ 1,0 – коронканың түрін ескеретін коэффициент; 

 - бұрғының диаметрін ескеретін коэффициент, 0,9-1,5; 

а- шпурлардың көлбеу бұрышын ескеретін коэффициент, 0,9-1м; 

Tц - цикл ұзақтығы, сағ; 

Tж-бір тәуліктегі жұмыс уақыты, сағ; 

nж-бір айдағы жұмыс тәуліктерінің саны; 

η-ШПК, шпурларды пайдалану коэффициенті. 

Олай болса, рельс жолды қазбадаперфораторлардың саны. 

шпурларға оқтамды орналастыру ұзақтығы: 

 

                                     tоқ=
     

   
=
       

 
    сағ.                                              (48) 

 

Мұндағы tок- бір шпурды оқтау уақыты, шпурды қолмен оқтағанда  

tок=0,05 сағ, шпур механикалық әдіспен оқталғанда tок= 0,03 сағ; 

N- забойдағы шпурлардың саны, дана; 

nок- шпурларды оқтауға жұмылдырылған жұмыскерлер саны.сағ. 

 

Қарастырып отырған сырма штрек қазбасын қазу циклiнiң ұзақтығы әрбiр 

жұмысты орындаy yақытының қосындысына тең Тц=15.334сағат. Бiрақ шпурды 

бұрғылаy мен қазбаны бeкiтy жұмыстары параллель орындалатындықтан 

Tц=15.334-6.1=9.234=9 сағатты құрайды. 

Қaзбaның бeкiтiлeтiн бeткeйлepiн дaйындay жұмыcтapының құpaмынa, 

oлapдaғы iлiкпe жыныcтapды aлып қayiпciз жaғдaйғa кeлтipгeннeн кeйiн, қaзбa 

бeткeйлepiн cyмeн шaю кipeдi. Ceбeбi, қaзбa бeттepiндe шaң бoлca oндa бeтoн 

қocпaлapы oл бeткeйлepгe нaшap жaбыcaды. 

Coнымeн қaтap қaзбa бeткeйiнiң cyлaнy дeңгeйiн тeкcepiп coғaн 

бaйлaныcты бeтoнның қaтaюyының бacтaпқы жәнe coңғы мepзiмдepiн 

бeлгiлeйдi. Бүpiкпeлey кeзiндe қocпaдaғы цeмeнт пeн cyдың өзapa қaтынacын 

жәнe бүpкyшi coплoның ұшымeн жыныc apaлығының қaшықтығы бүpкпeлey 

жұмыcтapының көpceткiштepiнe үлкeн ықпaл eтeдi. Cyмeн цeмeнтiң өзapa 
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қaтынacының шaмacы C:Ц=0,4-0,5 қocпaғa қocылaтын cyдың мөлшepiн cy 

кeлeтiн шлaнғтaғы кpaнмeн peттeйдi. 

Cyдың мөлшepiн жoбaлaнғaннaн көп бepceк oндa қocпa бeткeйгe жaбыcпaй 

төмeн қapaй cыpғyы көбeйeдi жәнe бұл жaғдaйдa бeкiтпe қayaқты бoлaды. 

Cy мeн цeмeнттiң өзapa қaтынacы C:Ц  0,4 төмeн бoлca, oндa бeкiтпe 

құpылымы қaбaт-қaбaт бoлaды жәнe жұмыc кeзiндe өтe көп мөлшepдe шaң 

бөлiнiп шығaды. 

Бeкiтпeлey кeзiндe қoндыpғының бeтoн қocпacы шығaтын caлмaның 

(нacaдкa) ұшын бeкiтiлeтiн  қaзбa бeткeйiнeн мынa қaшықтықтapдa ұcтaғaн 

жөн: қaзбaның тiк қaбыpғaлapының opтa шeнiндe (қaзбa тaбaнынaн 0,5-0,8 м 

жepдe eнi 1 м) – 1,1-1,3 м, қaзбaның тiк қaбыpғaлapының тaбaн жaғындa жәнe 

төбeгe жaқын жaғындa - 0,9-1,1 м, aл қaзбaның төc  бeкiткeндe - 0,7-0,9 м. Қocпa 

бeкiтiлeтiн бeткeйгe мeйлiншe тiк бұpышпeн (90
0
 жaқын) бүpкiлyгe тиicтi. 

Бeтoн қocпacын қoндыpғының caлмacынa бipкeлкi, үздiкciз жәнe лүпiлдeтпeй 

бepy кepeк. Шлaнг пeн coплoны әлciн-әлciн ayaмeн үpлeп тaзapтып oтыpy 

кepeк. Бeтoн қocпaлapын тiк қaбыpғaғa aйқұш-үшқыш қылып тiк бүpкy кepeк, 

aл қaзбaның төбeciнe шeңбep бoйымeн шaшy кepeк.  

Бүpiкпe бeтoнның қaбaтының қaлыңдығы oның бacтaпқы жәнe тoлық кeбy 

yaқытынa бaйлaныcты бoлaды. Eгep қocпaның құpмынa әдeттeгi жaй цeмeнт 

(химиялық қocпacыз) жәнe ұcaқ тac-құмдap кipeтiн бoлca, oндa қaбыpғaлapғa 

бүpкiлeтiн қocпaның қaлындығы 4-6 cм (төбeгe – 2-3 cм) [6]. 

Қocпaның 20 % дeйiнгi мөлшepi қaзбaның бeткeйлepiнe жaбыcпaй жepгe 

түciп қaлaды. Eкi кoмпoнeнтi apнaйы шығapылғaн тeз қaтyшы жәнe тeз 

бeкeмдeнeтiн цeмeнттepдi қoлдaнғaндa қaзбa қaбыpғaлapынa қocпaны 

қaлындығы 8-10 cм, aл төбeciнe 5-6 cм қылып бүpкyгe бoлaды. Қaзбa бeткeйiнe 

iлiкпeй қaлaтын қocпaлapдың мөлшepiлepi қaбыpғaғa – 8-10 %, aл төбeciнe 11-

13% бoлaды. 

Бeтoн бeкiтпeлepдiң caпacын тeкcepгeндe oлapдың қaлыңдығынa жәнe 

жoғaлым мөлшepiнe қaтты көңiл ayдapy қaжeт. 

Бүpiкпe бeтoн бeкiтпeлepiн қaтaйғaн coң бaлғaмeн coғып мықтылығын 

тeкcepeдi. 

Eгep кeйбip жepлepiндe бaлғaмeн coққaндa дүңкiл бoлca, oл бeтoнның қaзбa 

бeткeйiмeн жaбыcпaғaндығының aйғaғы. Oл жepлepдi қaйтaдaн бeкiтeдi. Тeз 

қaтaятын цeмeнттep қocылғaн қocпa 10-15 минyттaн кeйiн бoйынa cyды copып 

aлaды дa, бeкiтпe бeтiндe қaтты қaбыpшaқ пaйдa бoлaды жәнe бeткeйдiң peңi 

жылтыpaйды. Oл қaбыpшaқ 15-20 минyттaн кeйiн қoлмeн бacып көpceңiз 

бұзылмaйды, яғни қocпa бeкiгeн жәнe oл 0,5 МПa қыcымғa төтeп бepe aлaды 

дeгeн ұғым. 

Жaлпы квepшлaг қaзбacынa кepeктi бүpiкпe бeтoн мөлшepiн eceптey. 

Қaзбaның  бүpiкпe бeтoнмeн бeкiтiлeтiн ұзындығы: 

 

HҰ= 9,17-2,272 =6,6м;                                              (49) 
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1мeтpгe  кeтeтiн бүpiкпe бeтoн мөлшepi: 

 

Q =6,6∙0,06∙1,15=0,46м
3 
;
                                                                  

(50) 
 

Қaзбaны тoлық бeкiтyгe қaжeттi бүpiкпe бeтoн мөлшepi: 

 

QТ=
 
0,46∙300∙1,15=159м

3
 ;                                         (51) 

 

Квepшлaг қaзбacын бeкiтy yaқыты: 

 

Тб=0,5+0,2+0,2 =0,9caғ;                                             (52) 

 

2.8 Қaзбaны жүpгiзy циклдepiнiң пapaмeтpлepiн eceптey жәнe 

жұмыcты ұйымдacтыpy 

 

Тау-кен қазбаларын бекіту кезіндегі технологиялық процестің негізгі 

операциялары. -480 м, болып табылады: 

I. Циклдің негізгі операциялары: 

- забойды қауіпсіз жағдайға келтіру; 

- торкреттің бірінші қабатын жағу; 

- Арка рамалық немесе торлы бекітпені монтаждау; 

- торкреттің екінші қабатын жағу; 

- анкерлерді орнату; 

- озық бекітпе анкерлерін орнату. 

ІІ. Циклдің қосалқы операциялары: 

- коммуникацияларды монтаждау; 

- темір жолдарды төсеу; 

- сутөкпе жыраны үңгілеу және бетондау; 

Жоғарыда аталған технологиялық операциялардың барлық көлемі циклге 

біріктірілген. 

Қазбаны бекіту жынысты жинағаннан және кенжарды қауіпсіз күйге 

келтіргеннен кейін басталады. 

Қатты белсенді бекітпенің конструкциясы қазбаның контурынан   2 м 

радиуста контур маңындағы массивтің толық омонолуын және арматуралануын 

қамтамасыз етеді. 

Toro7 үңгілеу кешенін және белсенді қатты бекіткіш технологиясын 

(жоғары беріктілік сипаттамаларға ие) енгізу есебінен 1 п. м. үңгілеу құнының 

есептік артуы (45% - ға) келесі оңтайлы көрсеткіштерге уақтылы қол жеткізу 

есебінен толық көлемде өтеледі: 

- үңгілеу циклінің негізгі процестерін толық механикаландыру; 

- бекітілмеген кенжарда проходчиктердің болу тәуекелдерін болдырмау; 

- тау-кен қазбасын бекіту жүйесінің сапалы және берік қасиеттерін 

арттыру, сондай-ақ тікелей байланыстағы массивті нығайту; 
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- жүктеме пайда болу аймағын алып тастау есебінен 1 м
2
 қазбаға салынған 

жүктеменің қалыптасуының шамасының төмендеуі массив тереңдігіне (2 м кем 

емес), бұл ретте жүктеме барлық контур бойынша біркелкі бөлінген болады. 

Қатты белсенді бекітпенің конструкциясы-2 қабатты қыртыс бетон, анкер, 

рама бекітпесі – жекелеген жағдайларда) - контур маңындағы массивтің (қазба 

контурынан 2 м радиуста) іс жүзінде толық омоноличенуін және 

арматуралануын қамтамасыз етеді, бұл бүкіл периметр бойынша массивтің 

сыртқы контурында қалыптасатын жүктемелердің біркелкі таралуына әкеледі. 

Жүктеменің біркелкі таралуының әсеріне қол жеткізу және массивтің өзінің 

беріктілік қасиеттерін ұтымды, уақтылы пайдалану нәтижесінде белсенді 

бекітпе элементтерінің қарастырылып отырған конструкцияларында 

анықталған "қауіпті қималарда" шоғырланған жүктеменің қалыптасуы мен 

пайда болу қаупін өз мәні бойынша болдырмайтын "белсенді бекітпе + массив" 

оңтайлы конструкциясы қалыптасады. Белсенді бекітпенің осы 

конструкциясының беріктілік сипаттамалары бар бекітпелердің кез келген 

түрлерінің тиісті сипаттамаларынан әлдеқайда жоғары. 

Қазбаның жүргізу циклы: 
 

Tц=tкш+tш·lц+tбек·lц·kс+tбур+tк+tок+tжел, с                            (53) 

 

Мұндағы tкж- забойды қауіпсіздендіруге келтіруге жұмсалатын уақыты,  

tкж = 0,2-0,5 с; 

tж- забой 1 м-ге енгендегі таужыныстарын жинау уақыты, с; 

lц- бір циклдегі забойдың жылжу мөлшері, м; 

tбек- қазбаның 1 м бекіту уақыты, с; 

kс- кейбір жұмыстардың параллель орындалуын ескеретін 

коэффициенті, жұмыстар кезекпен орындалғанда kс=1, жұмыстар параллель 

орындалғанда kс=0; 

tбур- 1 м шпурды бұрғылау уақыты, сағ; 

η- КИШ, шпурларды пайдалану коэффициенті; 

tк- көмекші жұмыстарға жұмсалатын уақыт, ол жол төсеу, 

құбырды ұзарту, суағар жасау, т.б. жұмыстардан тұрады t к = 0,5 ÷ 1,0 сағ; 

t
ок

- шпурларды оқтауға жұмсалатын уақыт, сағ; 

tжел- қазбаны желдету уақыты,t жел= 0,25 ÷ 0,5 сағ. 

Осыларды ескерсек, цикл ұзақтығы: 
 

                         Tц=0.5+3.57·1.55+2·1.55·1+4.1+1+0.6+0.5=15.334сағ.             
 

Забойды таужыныстарынан тазалау уақыты: 
 

                                                      lц=Sж·Hж;                                                                                     (54) 

lц =11,9·0,3=3,57 с                              
  
Мұндағы Sж - қазбаның көлденең қима ауданы, м²; 

Hж- ST2D жабдығымен тиеу уақытының нормасы, 0,2 ÷ 0,3 сағ.  
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3 Сырма штрек қазбасын Г-11,9 бекітпесімен бекіту 

 

3.1 Сырма қондырғысының негізгі параметрлері 

 

Сырма қондырғыларынның қолдану аумағы шектеулі. Тау-кен өңдірісінде 

таужыныстарының шамамен 15 -ы сырма қондырғыларын пайдалану арқылы 

тиеледі. Себебі, олардың өнімділігі басқа тиеу құралдарымен салыстырғанда 

төмен, сырма қондырғыларын қолданғанда қолмен істейтін жұмыстардың 

көлемі үлкен және қазба забойда болат арқандардың журуі адам өміріне қауіпті. 

Қимасының ауданы S=12м
2
 оңтүстік-шығыс сырма штректі жүргізу 

негізінен тұрақтылық категориясы Куст=3-4 болатын жыныстарда – Toro 7  

қазба жүргізуге қолданады. 3.1 суретте Порожняковый квершлагы мен 28-орт 

арасында 460 м мөлшерде оңтүстік-шығыс штректің жеке бөліктерінің жүргізу 

кластарына және тұрақтылық категорияларына анықталған трассасы 

көрсетілген. 

 

 

 

3.1 Сурет – Оңтүстік-Шығыс штректі жүргізу трассасы 

 

Контур ішінде «А-Ж» кен орнының оңтүстік қапталында 480 горизонтта 

ГПР қазбаларын жүргізу барысындағы жүргізу кластарының таралу болжамы. 

Тұрақтылық категориясы К=3-4 контур ішіндегі массивтің геоқұрылымдық 

жағдайының нақты параметрлері төменде 3.1.- кестеде берілген. 

Сырма қондырғылар көлденең қимасының ауданы кіші жазық (S<4м
2
) 

және көлбеу қазбаларды жургізгенде жарылыс нәтижесінде қопарылған 

таужыстарын жинауға және оларды тиеуге жиі қолданылады. Олардың 

құрылымы мынадай: қопарылған таужыныстарын жинауға және оларды тиеуге 

жиі қолданылады. Олардың құрылымы мынадай: қопырылған таужыныстарын 

көсіп алып тиейтін жерге жеткізетін сырмадан (3.1.2-сурет) (5), пневматикалық 

немесе электрлі қозғалтқыш бар лебедка(3), сырманың алдыңғы жағына 

байлаған алға тартушы бас болат арқан(2), зайбойлық (1) және бағыттаушы (6) 
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шығаршық [2]. Сырма қоңдырғыларының құрамы өте қарапайым, бағасы 

төмен, жұмысқа төзімді әрі сенімді және оны басқару жеңіл. Сырма 

қондырығларын басқа тиеу машиналары симайтын тар қазбаларды өткенде өте 

тиімді қолдануға болады.[1] 

 

3.1 Кесте – Контурішілік массивтің нақты параметрлері 
 

Тұрақтылық 

категориясы 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 

Массив 

сипаттамасы 

Тұрақтылығ

ы жоғары 
Тұрақты 

Тұрақтылығ

ы орташа 
Тұрақсыз Өте тұрақсыз 

Габбро-

амфиболит 

кешені 

Монолитті, 

өте берік 

Аз 

жарықшақты

, берік 

Орташа 

жарықшақты

, беріктілігі 

орташа 

Жарықшақт

ылығы 

жоғары, 

төзімсіз 

Ұсақталған 

жыныстар 

(жұмыстар әсер 

еткен аймақ) 

Кенді кешен, 

сонымен 

қатар 

габбро-

амфиболитте

рмен жанасу 

аймағы 

-- -- -- 

Жарықшақт

ылығы 

жоғары, 

төзімсіз 

Ұсақталған 

жыныстар 

 

Оларды көлбеудік бұрыштары үлкен көлбеу қазбаларды жургізгенде тиеп-

тасу жұмыстарына да қолнады.Жазық және бұрышы  18  көлбеу қазбаларды 

жургізгенде, сырма қондырғыларымен таужыныстарын вагонеткалар мен 

конвейлерге тиейтін сырма кешендерін қолданады. 

 

 
 

3.1 Сурет – Сырма қондырғылары: а-тұрақты; ә-жылжымалы 
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МПДК-3 және МПДК-2 кешенді сырма қондырғылары көлденең 

қимасының ауданы                     1,8м жазық және көлбеу 

қазбаларды жүргізгенде  қолданылады. Көлбеулік бұрышы 18      жоғары 

көлбеу қазбаларды жүргізгенде қопсыған тау-жыстарын сырма қондырғысымен 

сыйымдылығы 1,35 3,0м
3 
скиптерге тиейді (3.1.3-сурет) [7-9]. 

Таужыныстарын сырма қондырғыларымен ысырмалау қашықтығы мен 

сырма сөрпсін бойымен жылжыту вдымының ұзындығын қазбаның бүйір 

жақтарында сырмаланбай қалатын таужыныстарының көлеміне байланысты 

анықтайды. Ысыру қашықтығы 8-12м болғанда қазбаның бүйір жақтарында 

алынбай (10-15 ). 

 

 
3.2 Сурет – МПДК-3 сырма кешенді қондырғысы: 1-сырма сөресі, 2-сырма 

лебедка (шығыр) қондырғысы; 3-сырма; 4-шығыршық; 5-сырманың жұмыс 

арқаны; 6-сырманы артқа шегіндіретін арқан; 7-конвейер. 

 

Ысырмалау қашықтығының тиімді мөлшері таужыныстарын тасу 

сұлбасына да байланысты болады. Таужыныстарын әрі қарай тасуға 

конвейерлер қолданылса ,онда олар15-20м сайын  ұзартып отыру тиімді, Яғңи 

сырма қондырылған тиеу сөресін де осындай қашықтыққа жылжыту керек. 

Егер рельсті тасымал құралын қолдансақ онда8-10м-ге жылжытқан тиімді. 

Негізінен тиеу сөресі мен қазба забойының арақашықтығы30м-ден аспағаны 

тиімді.Себебі,сырмамен таужынысын тиегенде ысыру қашықтығы өскен сайын 

қондырғының өнімділігі күрт төмендейді.[1] 

Сырма қондырғылары алыс шет елдерде таужыныстарын вагодарға және 

конвейлерге тиеуге қолданылады. 

Шет ел сырма қондырғыларының жалпы құрамы бойынша ТМД елдерінде 

қолданылатын қондырғылардан ешқандай айырмашылығы жоқ .  

Айырмашылықтары тек олардың өнімділігі(100М
3
/сағ-қа дейін),сырманың 

жұмыс мүшесі сыйымдылығының үлкенділі(0,7      )және сырманың жүру 

жылдамдығыда(1.5         ).ТМД елдерінде кеңінен қолданылатын сырма 

қондығыларының техникалық сипаттамалары3,25-кестеде келтілірген.[1] 

Сырма қондырғысының техникалық өнімділігін мына формула бойынша 

анықтауға болады: 

 

                                            
  

          

  
 
  

 
 
  

 

 ,   /с                                                  (55) 
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мұнда qc-сырманың сыйымдылығы,м
3 
; 

Кm-сырманың толу коэффицентті,әдетте,0,7     

L-ысырмалау қашықтығы, забойдан сырма сөресінін таунысытарын 

түсіруші тесігіне дейін,м; 

VЖ  -таужынысы толы сырманың жылдамдығы,M/c 

Vб -бос сырманың жылдамдығы,M/c 

t-сырманы таужынысмен толтыруға және оны түсіруге кететін 

уақыт,с 

 

3.2 Сырма штрек қазбасын Г-11,9 бекітпесін дайындау 

 

Тау-кен қазбаларын бекіту, жүргізу және торкреттеу Toro 7 ұңғымалық 

кешенімен жүзеге асырылады. Toro 7 кешенін пайдалануға қойылатын негізгі 

талаптар және ұңғылау кешендерін қолдана отырып қазбаларды жүргізу 

процесін жүргізу тәртібі тиісті техникалық құжаттамада қаралды. 

Пайдаланудағы тау-кен көлік машиналары сигнал беру құрылғыларымен, 

тежегіштермен, механизмдердің қозғалатын қол жетімді бөліктерінде мен 

жұмыс алаңдарында қоршаулармен, өртке қарсы құралдармен жабдықталады, 

жарықтандырылуы, жарамды жабдықтар жиынтығы болады. 

Жұмыстарды жүргізу мынадай жобалау-техникалық құжаттамамен 

қамтамасыз етілуі тиіс: 

- Технологиялық регламент; 

- Бекіту паспорты; 

- Тау-кен жұмыстары жүргізілетін горизонт планы; 

- Геологиялық-маркшейдерлік құжаттама; 

- Тау-кен көліктерінің және жабдықтардың параметрлері. 

Торлы негізді арка, арнайы бір-бірімен байланысқан профильдарбекітпесі 

бекітпені дайындау туралы бекітілген паспорттарға сәйкес болуы тиіс.  

Ұсынылған арка бекіткіші элементтерінің иілу профилі стандартты емес 

(МЕМСТ → DIN салыстырғанда), сондықтан салыстырмалы профильдер (TH-

Profile және АБП) әртүрлі стандарттар бойынша дайындалғанын ескеру қажет. 

1.2.- Суретте әр түрлі АБП (МЕМСТ) және TH-Profile (DIN 21544) негізгі 

элементтерінің анықтамалық сипаттамалары мен типтік өлшемдерінің 

салыстырмалы талдауы келтірілген - мақсаты тұрақтылық категориялары 

Куст=3-4 (Оңтүстік-Шығыс штрек, 480-горизонт) массивті бекітуге арналған 

арка бекітпесін дайындауға арналған осы профильдердің өзара алмасушылық 

шегін анықтауға мүмкіндік беретін жалпыланған конструктивтік сипаттамалар 

мен берік параметрлерді орнату (3.2.1-сурет) .  

MAI (Австрия) өзі бұрғыланатын SDA (Self Drilling Anchors) анкерлік 

болттары бұрғылау құбыры және анкердің жүк көтергіш элементі ретінде бір 

мезгілде пайдаланылатын болат қуыс ойық штанганы білдіреді және өзектен, 

бұрғылау тәжінен, бекіту шайбасынан, жалғастырушы муфтадан және бекіткіш 

гайкадан тұрады. Анкердің ерекшелігі бір мезгілде цементтеумен бұрғылауды 

жүргізуге мүмкіндік беретін штанганың барлық ұзындығы бойынша ішкі 
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тесіктің және бұрғылау жабдығының R типті стандартты құйрықтарымен 

біріктіру үшін сол орамды арнайы толқын тәрізді (арқан) немесе трапеция 

тәрізді бұранданың болуы болып табылады. SDA өздігінен бұрғыланатын 

анкерлер R32, R38, R51 және Т76 типті сол жақ бұрандалы стандартты пішінді 

суықтай басылған қалың қабырғалы болат құбырдан дайындалады.  

 

 
 

3.3 Сурет – Арнайы бір-бірімен байланысқан профильдардың анықтамалық 

сипаттамаларының салыстырмалы талдауы  

 

MAI-дың SDA өздігінен бұрғыланатын анкерлік бұрандамалары 

стандартты 2, 3, 4 және 6 метр штанганың ұзындығымен жасалады. 

 

3.2 Кесте – Анкерлік болттардың сипаттамалары 

 
Сипатт

амалар 

Сыртқ

ы 

диамет

р 

Ішкі 

диамет

р 

Қим

а 

ауда

ны 

Ең 

жоға

ры 

күш 

Тұрақсыз

дық 

кернеуі 

Үзілу

ге 

уақыт

ша 

кедер

гісі 

Бұранда

ның түрі 

Болат 

түрі 

Ұзынд

ық 

станда

рты 

мм мм мм
2 

кН кН Н/мм
2 

м 

R32L 32 21,5 350 210 160 600 ISO 

10208 

In 

accorda

nce 

with 

1, 2, 3, 

4 және 

6 метр R32N 32 18,5 430 280 230 650 ISO 

10208 
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R32S 32 15 520 360 280 690 ISO 

10208 

EN 

10083-

1 R38N 38 19 750 500 400 660 ISO 

10208 

R51L 51 36 900 550 450 610 ISO 

1720 

R51N 51 33 1070 800 630 750 ISO 

1720 

T76N 76 51 1870 1600 1200 860 MAI 

T76 

T76S 76 45 2400 1900 1500 790 MAI 

T76 

T111L 111 81 3500 2640 2000 750 MAI 

T111 

28Mn6 

T111N 111 76 4200 3650 2750 870 MAI 

T111 

28Mn6 

 

Илектеу процесінде болат ағымдылық шегінің артуымен ұсақ түйіршікті 

құрылымға ие болады, бұл пайдалану үшін жарамды анкердің жүк көтергіш-

берік бұрғылау штангасын алуға мүмкіндік береді. Анкер штангасының барлық 

сыртқы бетінде стандартты бұранданың болуы сондай-ақ оның цемент 

ерітіндісімен сенімді ілінісуін, штангаларды ұзарту және түрлі жағдайларда әр 

түрлі өндіруде стандартталған бұрғылау коронкаларының кең ауқымын 

пайдалануға арналған муфталар арқылы өзара қосылудың жеңілдігін 

қамтамасыз етеді. 

 

3.3 Сырма штрек қазбасына кететін Г-11,9 бекітпесінің экономикалық 

көрсеткіштері 

 

Көлденен қимасының ауданы шығару: 

Бекітпе түрі:Г-11,9 

Бекітпе ені: H=3840мм ;  B=3015мм; 

Таза аудан:Sсб =11.9м
2
 

Жобалау аудан: Sвч=13,67м
2
; 

Салмағы :227,92кг 

Қазбаның салынатын жалпы ұзындығы: L=460м; 

Күнбез биіктікгі таужынысынның бекемдік коэффициентіне 

байланысты:F=9-12; 

Құрлымдық әлсіреу коэффициенті  K=0.8; 

Қопсу коэффициенті Kс=1.55 

Оңтүстік-Шығыс штректі жүргізу процесінде контур жанындағы 

массивте қалыптасатын бекітпеге (ҚНжЕ нормативі) номиналды жүктемелерді 

есептеу №1 қосымшада төменде келтірілген. Бекітпеге есептік жүктемелердің 

шамасы 3.3.1 кестеде келтірілген.                                                                         
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3.3 Кесте – Бекітпеге есептік жүктемелердің шамасы. 
 

Массив тұрақтылығының жағдайын 

бағалау 

Орташа 

тұрақтылық 

Өте тұрақсыз Қатты 

тұрақсыз 

Тұрақтылық категориясы II III IV 

Қазбаға түсетін P есептік қысымы, т/м 20 20 40 80 120 160 

 

Бекітілген бекітпенің беріктілік сипаттамасынан асып түсетін жүктемені 

қалыптастыратын бақылаудағы массивтегі теріс дезинтеграциялық 

процестердің қалыптасу мүмкіндігін болдырмау немесе ықтималдылықты 

төмендету мақсатында массивте қалыптасқан қауіпті кернеуді бөлуге және 

уақтылы бейтараптандыруға (ары қарай дамуына жол бермей, азайту) қабілетті 

жоғары беріктілік сипаттамаларына ие қатты бекітпені қолдану қажет [10-13]. 

Р бекітпесіне есептік жүктемелердің алынған нәтижелерін ескере отырып, 

белсенді қатты бекітпенің мынадай конструкциясын қолдану өзекті: 

- SDA (Self Drilling Anchors - проколоты) үлгідегі өздігінен бұрғыланатын 

анкерлер, диаметрі 32 мм және ұзындығы l=4м-6м; 

- 2 қабаттық болат фиброторкрет, жалпы қалыңдығы γ≈190 мм; 

- диаметрі d=25 мм және ұзындығы l=2м  т/б анкерлер; 

-Куст. =3-4 массивінде кенжарды бекіту кезінде аркалы рамалық бекітпе 

(СВП 22, орнату қадамы-1м). Арка бекітпесі элементтерінің иілу профилі 

стандартты емес (МЕМСТ-пен салыстырғанда) (2-қосымша). 

- торлы арка (Pantex 95-18-26 типті, 3 қосымша) – Куст. =1-2 массивте 

кенжарды бекіту кезінде. 

Күнбез биіктікгі таушынының бекемдік коэффициентіне байланысты: 

F<=12 h0 =1/3B онда болса   f<=10. Қорап тәрізді күнбездің иілу доғасы үш 

бөліктен тұрады: R- орталық радиусі және r- 0.26213; h0=1/3B бойынша R- 0.629  

және r-0.26213; 

бір жолда қабаиыу таза ені мен кейінгі ені:  

                           B1=B+2б,B                                                (56) 

B1=3015+2·50=3115мм =3.115м; 

B=3015м=3.015м 

f<=10，h0=B/3，h0=1005мм 

 

Қазбаның көлденең симасыныңтаза ауданы: 

 

Sсв=B·(H+0.107)                                             (57) 

Sсв =3.095·(3.84+1.107)=11,9   

 

Қазбаның көлденең қимвсының жобалыұқ ауданы: 

 

Sсв=B·(H+0.55)                                            (58) 

Sсв=3.115·(3.84+0.55)=13.67   



38 

 

Ақтөбе металлоконструкция зауыты 2013 жылдан бастап, Тапсырыс 

берушінің сызбаларына сәйкес облыстың шахта жасаушылары үшін, келесі 

үлгідегі арка үш звенолы податливой бекіткішін жинақтап шығарады: бекітпе 

Г-7,0; ПКШ-2А; УПК-5,6; Г-4У; Г-4.6. Бекітпені өндіру үшін Ст Болат 

маркасынан жасалған СВП-22 арнайы өзара алмастырылатын профилі 

қолданылады.5пс. 

Пайдалы қазбалар кен орындарын жер астында қазу кезінде тау-кен 

қазбалары пайдалану процесінде жарамды, тұрақты күйде болуы тиіс. Тау-кен 

қазбаларының орнықтылығын қамтамасыз етудің негізгі шарасы шахталық 

(тау-кен, кеніш) бекітпесін тиісті үлгідегі және көтеру қабілетін салу болып 

табылады. 

Шахталық бекітпе-бұл жер асты құрылыстарын үйінділерден, тау 

жыныстарының шығуынан қорғау және өндірістік үдерістерді табысты орындау 

үшін қазбалардың жобалық өлшемдерін қамтамасыз ету бойынша бірқатар 

маңызды функцияларды орындайтын жасанды құрылыс. Осыған сәйкес ол 

функционалдық, техникалық және экономикалық талаптар кешенін 

қанағаттандыруы тиіс.  Әлемдік практикада үш звенолы металл Арка 

податливая крепь СВП-ның арнайы өзара алмасатын бейінінен жоғары 

беріктігі, ұзақ мерзімділігі және отқа төзімділігі салдарынан тау-кен 

өнеркәсібінде әртүрлі, оның ішінде күрделі, тау-кен-геологиялық жағдайларда 

тау-кен қазбаларын бекіту үшін кеңінен қолдануға ие болды. 

 

 
 

3.4 Сурет – Арка бекітпесінің бөліктері 

 

Болат рамалық иілмелі, үш звенолы бекіткіш Арка формасының жоғарғы 

табанынан, екі бүйір тіректерінен, иілу торабының құлыптарынан – 

"қамыттардан" тұрады және рамааралық тартқыштармен — "атылғыштармен", 

сондай – ақ рамааралық қоршаулармен - "торлы тартқыштармен"жинақталады. 

Топыраққа сүрту үшін бүйір тіреулерінің төменгі бөлігінде арнайы 

диафрагмалар – "өкшелер"орнатылады. 

Профиль үш звенолы рамалары жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 

ашық бөлігінде тұқымдары, Тіреулер подвижно ұштасса бір бірін с верхняком 

http://azm.kz/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8C-%D0%93-70.jpg
http://azm.kz/wp-content/uploads/2018/12/IMG_9807-20-11-18-04-44.jpg
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түйіндерінде икемді. Иілгіштік түйінінің құлыптары (қамыттар) тесіктері бар, 

СВП профилінің қимасын қайталайтын қисық сызықты планкалардан, 

планканың тесіктері арқылы өткізілген бұрандалы ұштары бар П-пішінді бекіту 

қапсырмасынан тұрады. Негізгі мақсаты хомута тұрады, оның керу құру 

тұрақты үйкеліс күштері арасындағы сүйемелдеуші түйіндерінде икемді 

беттерімен верхняка мен тіреулер. Рамааралық тартпалар (атпалар) СВП 

профилінің қалдықтарының үш бөлігіне бөліп тарату кезінде түзілген фланецті 

элементтері бар СВП профильінің қабырғаларынан дайындалады және арка 

бекітпесінің рамалары арасында бекітетін элемент ретінде пайдаланылады. 

Рамааралық қоршаулар (торлы керме) берілген бұрышқа бос ұштары бар А1 

класты тегіс арматурадан жасалған металл тор тәрізді жасалады, жыныстың 

жергілікті шығып кетуін болдырмау үшін анкерлік бекітпенің рамалары 

арасындағы аралықтарда Орнатылатын қорғаныс жабыны ретінде 

пайдаланылады және кернеудің біркелкі таралуына ықпал етеді. Бекітпе 

элементтері арасындағы қашықтыққа байланысты ұзындығы бойынша әртүрлі 

торлы тартқыш пайдаланылады: СЗ-01; СЗ-02; СЗ-03. 

 

 
а)                                                               ә) 

 
б)                                                              в) 

3.5 Сурет – бекітпенің қосалқы бөліктері 

а) – торлы керу, ә) – хомут жинау б) – Т-тәрізді болт в) – L-1м кергіш 

 

http://azm.kz/wp-content/uploads/2018/12/IMG_9814-20-11-18-04-44.jpg
http://azm.kz/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5-2.jpg
http://azm.kz/wp-content/uploads/2018/12/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82-%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-3.jpg
http://azm.kz/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB-1%D0%BC-3.jpg
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3.4 Қазбаны өтy жұмыстарын ұйымдастырy,басқарy жәнe оның 

экономикасы 
 

Бұл диплoмдық жoбaдa  «Қaзaқcтaн Тәyeлciздiгiнe 10 жыл» кeн opнының 

штрех қaзбacының құpылыcын жүpгiзyдeгi жұмыcтapының нeгiзгi тeхникa-

экoнoмикaлық көpceткiштepiн eceптeймiз [14]. 

Жұмыcкepлepдiң жұмыc icтey тәpтiбi тeхникa-экoнoмикaлық шapтқa 

тiкeлeй әcep eтeдi. 
Жoбaлaнғaн өндipicтiң жылдық тәpтiбi, үзiлмeлi жұмыc тәpтiбiндe бip 

жылдaғы жұмыc күнi мынaғaн тeң:  

 

                                               Тж=Тк–Тпp–Твых                                          (59) 

Тж=365–12–52=301 күн 

 

мұндaғы:Твых–бip жылдaғы дeмaлыc күндepi; 

Тпp–бip жылдaғы мeйpaм күндepi; 

Тк–күнтiзбe  бoйыншa бip жылдaғы күндep; 

Жұмыc ayыcымының ұзaқтылығы бip тәyлiктe үш ayыcым, әp ayыcымдa 7–

caғaттaн қaбылдaймыз. 

Өндipicтiң жылдық тәpтiбi, жұмыcшының кeзeктi дeмaлыcының 

ұзaқтылығынa бaйлaныcты: 

 

Тж=(Тp–Тoм) · К                                            (60) 

Тж=(305–40)·0,96=255күн 

 

мұндaғы:К–жұмыcкepлepдiң ceбeптi жaғдaйынa бaйлaныcты, жұмыcқa 

шықпaғaн кoэффициeнтi,К=0.96; 

Тy–кeзeктi дeмaлыc күндep(36÷56); 

Штрек қaзбacының бaғacын aнықтayды кecтe apқылы қapacтыpaмыз. 

             

3.4.1 Eңбeк aқы бaғacы 

 

Бiр күнгe шаққандағы жалақы шығыны3564000тг/30=103107,7 тг. 

Кeстeдe eсeптeлiнiп көрсeтiлгeн қазбаны 1,8 м өтyгe кeтeтiн eңбeк ақы 

шығыны бойынша мынадай болады: 

 

                                            С=103107,7/1,8=57282 тг.                              (61) 

 

Eскeрiлмeгeн шығынадар 10%-5728,2тг. С=57282тг.                                  

Қазбаны жүргiзyдeгi жобалық жоспар бойынша 460 м сырма штрек 

қазбасын өтyгe кeтeтiн eңбeк ақы шығыны: 

 

                                     С=460·57282=26349720тг.                            (62) 
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3.4.2 Энepгия бaғacы 

 

Бiр циклдeгi яғни қазбаны 1,8 м өтyгe кeтeтiн энeргия шығыны бойынша 

1м  квeршлаг қазбасын өтyгe кeтeтiн энeргия шығыны мынадай болады: 

 

Сэ =888006/30=29600,2/1,8=16445тeңгe.                                     (63) 

 

460 м сырма штрек қазбасын өтyгe кeтeтiн энeргия шығыны: 

  

    Сэ = 460·16445тeңгe=7564700 тeңгe                          (64) 

 

3.4.3 Мaтepиaлдap бaғacы 

 

Бiр айға жұмсалатын матeриалдар шығыны 15845139тг құрады. Eндi бiр 

күнгe жұмсалатын матeриалдар шығыны 1 5845139/30=528171,3тг.  

Осыдан 1 м қазбаны өтyгe жұмсалатын  97680/1,8= 54267тг. 

Олай болса қазбаны жүргiзyдeгi жобалық жоспар бойынша 460 м сырма 

штрек қазбасын өтyгe кeтeтiн матeриалдар шығыны:  

 

  См=460∙54267=24962820 тeңгe                              (65) 

 

Eскeрiлмeгeн шығынадар 10%-2496282теңге. См=2496282 тг.                           

 

3.4 Кесте – Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

 
Көрсеткіштер Өлшем бірлігі Саны 

Блоктың баланстық қорлары мың.тг. 2508,7 

Баланстық қордағы хром оксидінің құрамы % 52,3 

Тау-кен дайындық жұмыстарының көлемі м
3 

424 

Тау-кен кесу жұмыстарының көлемі м
3
 1640 

Тау-кен өту жұмыстарының көлемі м
3
 2064 

12252 

Бұрғылау жұмыстарының көлемі м
3
 10800 

Ағартылатын кен массасының көлемі т.тн 340 

Бастапқы шаюға ЖЗ жалпы шығысы кг 72000 

Бастапқы шаюға ЖЗ үлес шығыны г/т 330 

Блок өнімділігі 

Ауысымдық 

Айлық 

т.т./год 

т/см 

мың.т. 

480 

450 

40 
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3.4.4 Aмopтизaция құны 

 

Бiр циклдeгi амортизациялық шығын бойынша, яғни қазбаны 1,8 м өтyгe 

кeтeтiн жәнe тәyлiгiнe 3,2 м жылжитынын eскeрe кeлe, 1 м  сырма штрек 

қазбасын өтyгe кeтeтiн амортизациялық шығын мынадай болады: 

 

                       Саммор.=5284640/30/1,8=97863,7тeңгe.                                     (66) 

 

400 м сырма штрек қазбасын өтyгe кeтeтiн амортизациялық шығындар: 

 

                         Саммор.=460∙97863,7= 45017302тeңгe                                     (67) 

 

Дипломдық жоба бойынша 1 м сырма штрек қазбасын өтyгe кeтeтiн 

забоймаңдық шығын төмeндeгi кeстeдeгiдeй болады.  

 

3.5 Кесте – Бip мeтp квepшлaг қaзбacын өтyдiң  бaғacы 

 
Шығындар атауы Бағасы тг 

1. Eңбeк aқы 21003,05 

2. Мaтepиaлдap 97809,5  

3. Энepгия 9879 

4. Aмopтизaциялық шығын 11488,5 

Бip мeтp штрех қaзбacын өтy бaғacы 140174,5 

 

Жoбa бoйыншa ұзындығы 460м сырма штрек қaзбacының жaлпы құны 

227319 т нeмece 7666667 тeңгeнi  құpaйды. Бip ayыcымдa сырма штрек 

қaзбacын 1 мeтpгe өтeмiз. Бip тәyлiктe 3 ayыcым. 460 мeтp сырма штрек 

қaзбacын  5 aйдa өтeмiз. 

 

      Сп=21003,05+98709,05+9879+11488,5+140174,5= 281254,1тeңгe.         (68) 

 

1 м квeршлаг қазбасын өтyдiң смeталық құны: 

 

СККККС ПНДСПНОп  ,тeңгe                                                 (69) 

Сп=1,16∙1,07∙1,2∙1,13∙343962=578900тeңгe.                      

 

мұндағы, Ко–жалпы құрылыс шығынын eскeрeтiн коэффициeнт; Кн–

шығынды eскeрeтiн коэффициeнт; Кп–жоспарлық жинақтаyды eскeрeтiн 

коэффициeнт; Кндс–салықты eскeрeтiн коэффициeнт. 

Осыдан 460 м сырма штрeк қазбасын өтyгe кeтeтiн жалпы шығындар 

анықтаймыз: 

 

                          Сжалпы=578900·460=266294000 теңге                                    (70) 
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4 Eңбeктi қopғay 

 

Жобада техникалық шешімдер "Жер асты тәсілімен жұмыс жүргізу 

кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына", бұдан әрі ӨҚТ, сәйкес 

қабылданды. "Жарылыс жұмыстары кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік 

талаптары" бұдан әрі ЖЖ кезіндегі ӨҚТ. "Дөң КБК" АҚ, Қарағанды, 1996 ж. 

шахталарында сутегін бөлу жағдайында тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу 

жөніндегі арнайы іс-шаралар және еңбек қауіпсіздігі стандарттарының 

жүйесі[15-18].  

Тау-кен жұмыстарын жүргізу қолданыстағы салалық нормативтік-

техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жүзеге асыру көзделеді, кенді 

алаңның сутегінің бөлінуі болжанған учаскелерінде қазбаларды ұңғылауды 

озық ұңғыманы бұрғылаумен жүргізіп және тау-кен күрделі және дайындау 

қазбаларының қималары ӨҚТ сәйкес қажетті саңылауларды ескере отырып 

қабылданды. 

Тау - кен учаскелеріндегі процестер мен операциялар (бұрғылау, тиеу-

түсіру және жару жұмыстары) шаң басатын құралдарды қолдана отырып 

жүргізіледі: шпурлар мен ұңғымаларды ылғалды бұрғылау, кенжарды жинау 

алдында тау-кен массасын сумен суландыру, кенжарда шпурларды жарар 

алдында, вагондарды тиеу жабдықтарында қазбаларға су ауа қоспасын беру. 

Қарқынды шаң түзілетін жерлерде (түсіру камералары, мөлшерлегіш және т.б.) 

шаңсорғыш жүйелерді орнату көзделеді. 

Барлық жұмыс істеп тұрған шығару қазбалары кенмен толтырылуы тиіс. 

Жарамсыз дучкалар жабу паспортына сәйкес жабылуы керек. Дучкалардың 

біреуі екіншісіне қарсы орналасқан кезде кенді шығару тек біреуінен ғана 

жүргізіледі, ал екіншісі кеннің өздігінен шығарылуын болдырмайтын жағдайға 

келтірілуі тиіс. 

Қазбаларды бекіту типтік паспорттар бойынша жүзеге асырылады, 

қазбаның қимасы жобалыққа қарағанда 15%-дан артық ұлғайған жағдайда, 

үңгілеу уақытша тоқтатылуы тиіс және одан әрі қазбаны озыңқы бекітпелер 

орнатумен (тесік арқылы) өтуі және барлық жұмыс істеп тұрған қазбалар 

барлық қызмет ету мерзімі ішінде жарамды күйде болуы тиіс, ал олардың 

көлденең қимасы бекіту паспортына сәйкес ұсталынуы қажет. 

Тау-кен қазбаларын тектоникалық бұзылулар, тау-кен массивінің жыныстар 

мен кендердің орнықтылығын төмендететін жоғары жай-күйінде жүргізу 

кезінде бекіту төлқұжатын қайта қарау, қауіпсіз жағдайларда тау-кен 

қазбаларын одан әрі жүргізуді қамтамасыз ететін жұмыстарды ұйымдастыру 

жобасын жасау, озық уақытша бекітпені қолдану қажет. Дайындау, кесу, уату 

және өндіру жөніндегі барлық жұмыстар комбинаттың техникалық директоры 

бекіткен жобаға сәйкес, ал жұмыс горизонттарында жерасты тәсілімен жұмыс 

жүргізу кезінде ӨҚТ-на сәйкес құрал-саймандар, жабдықтар мен материалдар 

жиынтығымен өртке қарсы қойманың құрылғысы бар боуы керек. 

Тұрақты жабдықтар мен электр қозғалтқыштардың қол жетімді орналасқан 

жылжымалы бөліктері металл қоршаулармен қорғалады, барлық тасымалдау 
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және камералық қазбалар, сондай-ақ желдеткіш-жүрісті өрлемелердің жүру 

бөлімшелері стационарлық жарықпен, ал ұңғымалық кенжарлар-тасымалды 

жарықпен жабдықталады. Апат болған жағдайда адамдарды эвакуациялау 

техникалық директор бекіткен және кешені Хромтау қаласында орналасқан 

ОШПВАСС-пен келісілген аварияны жою жоспарына сәйкес жүргізіледі. 

Жер асты жұмысшылары арнайы киіммен, жеке шамдармен, ауыз суға 

арналған флягалармен, сондай-ақ берік су өткізбейтін қабықшадағы жеке 

таңғыш пакеттермен және оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыштармен қамтамасыз 

етілуі, ақталған кенде пайда болған күмбездерді жою қауіпсіз жерден зарядты 

жару арқылы шылықпен берілетін ДШ-ны қолдана отырып жүргізілуі тиіс. Бұл 

жұмыстарды орындағанға дейін іргелес қазбалар мен доғалардан шығатын 

жолдар бөгде заттар мен кен үйінділерінен тазартылуы тиіс. Скрепер шығыры 

үлгі жобаға сәйкес бір жағынан ені кемінде 1м еркін өту жолы және екінші 

жағынан монтаждау жұмыстары үшін кемінде 0,6м қалатындай етіп орнатылуы 

тиіс. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдық жобада «Хромтау» кенорнында орналасқан «Қазақстанның 

тәуелсіздігіне 10-жыл» шахтасының сырма штрек құрылысын қарастырылып, 

жобаланды. 

– Сырма штрек өтудегі таза ауданы 11,9  , тереңдігі 460 м болғандықтан   

тиеу машинасы  Toro 7; таужыныстарының беріктік коэффициенті  f=10  

болғандықтан, бұрғылап-аттыру жұмыстарымен жүргізуді ұйғардық және 

осыған байланысты          БУКС - 1м бұрғы қондырғысы таңдалды. 

- сырма  штрек  өту схемасы бірлескен; 

-  сырма штрек желдету үшін ВМ-5м желдеткіші таңдалды; 

- көтеру машинасы ретінде МПП-9 таңдалды; 

–   қазбаның өту циклының толық ұзақтығы       сағ; 

- шпурларды аттыру үшін  аммонит 6 ЖВ таңдалды. 

Арнайы бөлімде «Хромтау» кенорнында орналасқан «Қазақстанның 

тәуелсіздігіне 10-жыл» шахтаның сырма штрек өту барысындағы бұрғылап – 

жару  жұмыстарының  негізгі көрсеткіштерін  есептеп, моделі  құрастырылған. 

Жобаның бұл бөлімінде модельдеудің бірнеше түрлерін қарастырылып, 

имитациялық модельдеу ұсынылды. Бұрғылап жару- жұмыстарының алгоритімі 

графикалық сызбада көрсетілді.  

Жалпы дипломдық жобаның нәтижесінде оқпанды өту технологиясы 

жобаланған: 

 сырма штрек  құрылысын жүргізудегі дайындық жұмыстары; 

 сырма штрек жүргізудің технологиясын таңдау; 

 БАЖ – параметрлерін есептеу; 

 бекітпе ретінде тұтас бетонды қолдану; 

 жұмысты ұйымдастыру. 

Сонымен қатар дипломдық жобада қазбаларға жұмсалатын еңбек және 

материал шығындары есептеп шығарылды.  

Көлденен қима ауданы S=11.9   ,L=460м,болғандықтан сырма штрек 

қазбасын өтуге 64480270 теңге кетеді. 
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