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ИГЕРУДІҢ РЕСУРССААҚТАЙТЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН НЕГІЗДЕУ 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстанда игеріліп жатқан және 

пайдалануға жоспарланып отырған түсті металдар кен орындарының басым 

бӛлігі жартасты таужыныстары болып және құрылымы күрделі геологиялық-

морфологиялық болып келеді. Олар әркелкі минералданумен, кен 

денелерінің кӛлемі мен конфигурациясымен ерекшеленеді. Кен денелері мен 

жанаспа жыныстардың арасындағы шекті кӛзбен ажырату мүмкін емес. 

Күрделі құрылымды кен орындарын тиімді игеру үшін массивтегі кен денесі 

мен аралас жыныстардың ӛзара орналасуы туралы ақпарат жеткілікті болуы 

тиіс. 

Күрделі құрылымды блоктарды ӛндіруде бұрғылап-аттыру және қазу-

тиеу жұмыстары тиелген кендердің сапасын қалыптастыруда маңызды рӛл 

атқарады.Аттыру жұмыстарын жүргізу барысында кен денесі мен жанаспа 

жыныстаркӛлемі мен ӛзара орналасуы бойынша ӛзгереді, ал экскавациялау 

кезінде кен құнарсызданады немесе бос жыныстар үйіндісіне жіберіледі. 

Күрделі құрылымды блоктардан кенді сұрыптау және қазу жұмыстарын 

жүргізудің қолданыстағы әдістері әрдайым қалаған нәтиже бермейді 

Осыған орай кендердің сапасының тұрақтылығын қамтамасыз етуге, жер 

қойнауынан пайдалы қазбалар қорларын ӛндірудің толықтығын арттыруға, 

құрамында әр түрлі бағалы компоненттер бар кендерді игеруге бағытталған 

жұмыстарға үлкен мән беріледі 

Қазу жұмыстарын тиімді жүргізу және минералды ресурстарды ұтымды 

пайдалану пайдалы қазбалардың массивте және жарылған тау жыныстар 

үйілімініңорналасуын,пайдалы қазбалардың сапа тұрақтылығын қамтамасыз 

ететін күрделі кенжарлардағы жарылыс жұмыстары мен экскавациялау 

процестерін оперативті басқару, олардың сапа кӛрсеткіштерін ӛлшеу 

заңдылығына негізделуі керек.Кеннің құнарсыздануы мен жоғалымының аз 

болуын қамтамасыз ететін қазу-тиеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік 

беретін, жарылған тау жыныстар үйілімінің кен денесінің мақсатты түрде 

орналасуы маңызды рӛлге ие. 

Сол себепті кен және бос жыныстардың ӛзара орналасу сипаты бойынша 

олардың типтік негізінде, олардың жарылған тау жыныстар үйілімінің кен-

технологиялық сипаттамасын болжаукүрделі құрылымды блоктарды 

игерудің ресурссақтайтын технологиясын жасау ӛзекті және маңызды 

ғылыми-техникалық мәселе болып табылады.  

Диссертациялық жұмыстың мақсаты жарылған тау жыныстар 

үйіліміндепайдалы қазбалардың орналасу заңдылықтары негізінде сандық 



 
 

және сапалық жоғалымдардың айтарлықтай тӛмендеуін қамтамасыз ететін, 

карьерлердегі күрделі құрылымды кен блоктарын игерудің ресурссаақтайтын 

технологиясын негіздеу. 

Жұмыстың идеясы жарылған тау жыныстар үйілімінің 

конфигурациясы мен ӛлшемі әркелкі жыныстардың  орналасуын болжаумен 

және оны  әртүрлі жарылыс жағдайында күрделі құрылымдыкен блоктарын 

игеру үшін ресурсты сақтайтын технологияларды таңдау үшін пайдаланумен 

қорытындыланады. 

Зерттеудің негізгі міндеттері. 

1. Игерілетін кен орнының күрделі құрылымды блоктарының типтеуді 

жетілдіру, олардың тау-кен-технологиялық сипаттамаларын белгілеу. 

2. Конфигурациясыәркелкі күрделі құрылымдыкен блоктарын әртүрлі 

жарылыс жағдайында жарылғын тау жыныстар үйілімінің жыныстарды 

орналастыруды геометриялық модельдеу. 

3. Күрделі құрылымды кен блоктарын әртүрлі жарылыс жағдайында, 

жарылғын тау жыныстар үйілімінде әртүрлі жыныстардың ішкі құрылымын 

анықтау әдістемесін құру. 

4. Күрделі құрылымды кен блоктарын игеру кезінде сандық және 

сапалық жоғалымды азайту бойынша ұсынымдар. 

Қорғауға шығарылатын ғылыми қағидалар: 

1. Күрделі құрылымды кен блоктарын  әртүрлі жарылыс жағдайында 

аттырғанда әр текті жыныстардың үйілімде орналасуы белгілі бір 

заңдылыққа бағынады, оның мәні массивтегі және үйілімдегі күрделі 

құрылымды блокты геометриялық модельдеуменанықталады 

2. Күрделі құрылымды блоктардың әркелкі жыныстарын үйілімде 

орналасуын болжау олардың аттырылған тау жыныстар үйілімінің тау-кен 

технологиялық сипаттамасын орнатуға мүмкіндік береді. 

3. Аттырылған массадағы күрделі құрылымды блоктардың жекелеген 

бӛліктердің орналасуын анықтайтын әдісін және күрделі құрылымды 

блоктарды ӛндірудің сұлбасын қолдану күрделі құрылымды кенорнын ашық 

игеру кезінде пайдалы қазбалардың сандық және сапалық жоғалымын 

айтарлықтай тӛмендетуге мүмкіндік береді. 

Ғылыми жаңалығы 

- аттыру және тау-кен жұмыстарында жаңа тұжырымдар ұсынылады: 

кен массивіндегі аттырылатын блок және аттырылған тау жыныстар 

үйілімінде әртүрлі элементтердің орналасуын анықтау құралы ретінде 

қызмет ететін, жарылыс блогының координаталық торы. 

       - әртүрлі жарылыс әдістерімен аттырылған блоктың, сәйкесінше 

кӛлденең және кӛлбеу қабаттарында тау жыныстарының қопсу 

коэффициенттерінің ӛзгеру заңдылықтары белгіленді. 

- жоғарыда аталған координаталық торларды пайдалана отырып, әртүрлі 

жарылыс жағдайында аттыру нәтижесінде  пайда болған үйілімдегі кемердің 

түрлі элементтернің орналасуын анықтау әдісі жасалды. 

- күрделі құрылымды блоктардың әр текті жыныстарыныңүйілімде 



 
 

орналасу заңдылықтарына сүйене отырып, қазу-тиеу қондырғысының 

жұмысын тиімділігін алдын ала анықтайтын карьердегі күрделі құрылымды 

блоктарды игеруде ресурссақтайтын технологияны таңдау бойынша 

ұсынымдар негізделеді. 

Зерттеу әдісі. Диссертацияда қойылған міндеттерді шешу үшін келесі 

әдістер жиынтығы қолданылды: теориялық және эксперименталдық 

зерттеулерді талдау және жалпылау әдістері; аналитикалық және 

эксперименталдық әдістер; үйілімнің ішкі құрылымын геометриялық және 

компьютерлік модельдеу. 

Ғылыми ережелердің, тұжырымдар мен ұсыныстардың негізділігі 

және дәйектілігі диссертацияның тақырыбы бойынша әдебиеттік кӛздерді 

талдау және қорыту, компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып 

геометриялық модельдеу арқылы қамтамасыз етіледі, күрделі құрылымды 

кен орындарын ашық игеруде пайдалы қазбалардың сандық және сапалық 

жоғалымдарын азайту және үйілімнің ішкі құрылымын анықтаудың 

ұсынылған әдістерін қолдану. 

Жұмыстың ғылыми маңыздылығы: жүргізілген зерттеулер негізінде 

кен массивін әртүрлі аттыру әдісімен жару кезінде үйілімдегі аттырылатын 

блок кемерінің жекелеген бӛлігін орналастыру заңдылығы орнады; жару 

ісінде жаңа тұжырымдар ұсынылды:  «жарылыс блогының координаталық 

торы», «аттырылған блоктың координаталық торы». Жарылған тау жыныстар 

үйілімінің жарылыс блогының бекітілген элементтерінің орындары 

анықталды. Күрделі құрылымды кен блоктарын игеру кезіндегі кеннің 

сандық және сапалық жоғалымын айтарлықтай тӛмендету әдісі жасалды. 

Тәжірибелік маңыздылығы.Аттырылған жыныстар үйіліміндегі 

кемердің әртүрлі бӛліктерінің конфигурациясын анықтау әдісінің негізінде 

үйілімдегі жекелеген кен қосындысы мен бос жыныстар арасында шекара 

түзеді, әр түрлі жарылыс әдісімен олардың геометриялық сипаттамасы 

құрылды. Бұл болжамдық бағаларкүрделі құрылымды кен орындарын ашық 

игеру және тау-кен техникасының ӛнімділігін арттыру үшін пайдалы 

қазбалардың сандық және сапалық жоғалымын тӛмендету үшін негіз болып 

табылады. 

Жұмыс нәтижелерін қолданысқа енгізу. Олар оқу үрдісінде, жобалау 

жұмыстарында және күрделі құрылымды блоктарды игеретін тау-кен 

кәсіпорындарында қолданылатын болады. 

Жұмыс апробациясы. Диссертациялық жұмыстың негізгі ережелері 

«Инновационные технологии и проекты в горно-металлургическом 

комплексе  их научное и кадровое сопровождение» (Алматы қ., 2014ж.) 

халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда, «Инженерное 

образование и наука в XXIвеке: проблемы и перспективы» (Алматы қ., 

2014ж.) халықаралық форумда, «Ресурсовопроизводящие, малоотходные и 

природоохранные технологии освоения недр» (Мәскеу-Бішкек, 2015 

ж.)халықаралық конференцияда, The 15
th 

International Conference on European 

Science and Technology (Munich, Germany, 2016)баяндалды. 



 
 

Жайрем кен орнының Үшқатын-III карьерінде кеннің жоғалымы және 

құнарсыздану деңгейін басқарудың нәтижелері сыналды.  

Жарияланымдар. Диссертацияның негізгі мазмұны бойынша 8баспа 

жұмысы жарияланды. Соның ішінде 1 мақала «Scopus» мәліметтер 

базасынакіретін басылымда, 3 – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім  саласын бақылау комитеті ұсынған журналдарда, 1–

Ресей Федерациясының Жоғары аттестаттау комиссиясы ұсынған журналда,  

4 – Ғылыми конференцияларда. 

Дисертацияның құрылымы және көлемі. Диссертациялық жұмыс 

кіріспеден, тӛрт тараудадан және қорытындыдан тұрады, 120 бет, 7 кесте, 56 

сурет және 78 аталымнан тұратын әдебиеттер тізімі бар. 

Кіріспеде жұмыстың жалпы сипаттамасы келтірілген. Зерттеу 

тақырыбының ӛзектілігі, зерттеудің мақсаты мен міндеттері, қорғалатын 

жұмыстың ғылыми ұстанымдарыжәне жұмыстың практикалық 

маңыздылығытұжырымдалған. 

Бірінші тарауда Қазақстандағы бірқатар күрделі құрылымды кен 

орындарының геологиялық құрылымының ерекшеліктері талданды. 

Қазақстанның пайдалы қазбалы кен орындарының геологиялық мәліметтері 

бойынша олардың басым бӛлігі күрделі құрылымдық болып табылады.Толық 

мұқият талдаулар кӛрсеткендей, кен орындарын ашық игеру жағдайында, күрделі 

құрылымды блоктар массивте кеннің түзілу орындарының орналасу сипаты 

бойынша және олардың геометриялық параметрлеріне байланысты екі типке 

біріктіруге болады, бұл Р. Ракишевпен негізделген:  

 тип – кен қабаттарымен түзусызықты (1.1 а) немесе қисықсызықты (1.1 

б) жанасқанәртүрлі пішіндегі қатты кен денелерінен тұратын блоктар. 

Жанасу түзулерібірблоктан екіншісіне дейін созылып жатады. Түзусызықты 

жанасу беттерінің деңгейжиекке құлау бұрышы 0-ден аралығында 

боладыҚисықсызықты жанасуда кез-келген кеңістіктік бағдар мен 

орналасқан жері бар, бірақ ӛзара қиылыспайды. 

 тип – жанаспа жыныстармен түзусызықты (1.1 в) немесе 

қисықсызықты (1.1 г) жанасқанәртүрлі пішінді және ӛлшемді (кӛпбұрыштар, 

эллипстер және т.б)геометриялық фигура түріндегі тармақталған кен 

сілемдерінен түзілген блоктар.Жанасу түзулері толықтай блок ішінде 

орналасады, немесе ішінара блоктың шекараларын қиып ӛтеді. 

1 суреттегі сұлбада кемерде ұңғылардың бір қатарлы, екіқатарлы және 

үшқатарлы орналасуы жағдайындағы күрделі құрылымды блоктардың 

геометриялық үлгісі келтірілген. 

Осы үлгілер негізінде күрделі құрылымды блоктардың тау-кен-

технологиялық кӛрсеткіштерін есептеуге болады. Осылайша біз 

салыстырмалы қарапайым ӛлшенген мәндерді алдық: 

- блоктың кендену коэффициенті; 

- блок құрылымының күрделілік кӛрсеткіші. 
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1сурет - Кемерде ұңғыларды бір қатарлы (сол жақта), екіқатарлы (ортада) 

және үшқатарлы (оң жақта) орналастыру кезіндегі күрделі құрылымды 

блоктардың геометриялық модельдері  

 

Блоктар негізінен пайдалы қазбалармен қанығу деңгейімен 

сипатталатыны белгілі. Қарастырылып отырған массивтегі блок қимасының 

қасиеті, тӛмендегі формула бойынша есептелетін блоктың кендену 

коэффициентімен (kрн) бағалануы мүмкін.  

 

бiрн SSk   ,                                                   (1.1) 

 

мұндағы Si – блоктың осы бӛлігіне i-ші кенқосындысының кӛлденең 
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қимасының ауданы; Sб – күделі құрылымды блоктың қарастырылып отырған 

қимасының ауданы. Қиманың саны қарастырылып отырған күрделі 

құрылымды блоктың ұзындығына байланысты  болады. 

Әр қима әдетте, қатардағы ұңғымалар арасындағы қашықтық тең 

аумақты қамтиды. Si мәндері белгілі қималар бойынша компьютерде 

Автокадбағдарламасын қолдана отырып оңай есептеледі. 

Кен қосындыларының геометриялық ӛлшемдері арасындағы байланыс 

блоктың құрылымының күрделілік дәрежесін сипаттайды. Бұл қарастырылып 

отырған блок үшін, блоктың геолого-морфологиялық құрылымының 

күрделілік коэффициентімен    
 , бағалануы мүмкін: 

 

                                                           iiсл Slk '  (1.2) 

 

мұндағы, li – берілген қимадағыi-ші кенқосындысының жанаспа 

жыныстармен жанасу түзуінің ұзындығы; Si – берілген қимада үйілімдегі 

блоктың  i-ші кен қосындысының кӛлденең қимасы. 

Күрделі құрылымды блоктарды игеру кезінде жарылыс жұмыстарын 

жүргізужағдайына жасалған талдау, аттырылған күйінде күрделі құрылымды 

блоктың құрылымына қойылатын критерийлер әзірлеу қажеттілігін кӛрсетті. 

Олар үйілімдегі әртекті жыныстардың нақты орналасуын кӛрсету керек және 

пайдалы қазбалардың сандық және сапалық жоғалымын тӛмендететін белгілі бір 

тау-кен-геологиялық жағдайында бұрғылап аттыру және қазу-тиеу 

жұмыстарының анағұрлым тиімді технологиясын таңдау үшін негіз болуы керек. 

Екінші тарауда жарылған тау жыныстарының үйілімінің қалыптасуына 

қатысты әдебиеттерді критикалық талдау жүргізілді. Қарастырылып отырған 

мәселенің ӛзектілігін ескере отырып, тау-кен ғылымының ғұламалары 

академиктер Н.В. Мельников, В.В. Ржевский, профессорлар Е.Ф. Шешко, 

Б.П. Боголюбов, Б.П. Юматов, Е.Г.Баранов және т.б. жұмыстары 

қамтылды.Кӛп жұмыста жарылған тау жыныстарының үйілімінде жекелеген 

кен қабаттарының орналасуына кӛп кӛңіл берілген. Кен үйілімінің 

ӛлшемдерін теориялық тұрғыдан анықтауға және үйілімнің ішкі құрылымын 

болжауға әрекет жасалды. 

Академик Б.Р. Рақышевтің жұмысының негізінде тау жыныстарының 

үйілімінің ішкі құрылымын қалыптастыру жаңартылды. 

Үйілімдегі жарылған блок элементтерінің геометриялық сипаттамасы, 

орыны жарылған тау жыныстарының үйіліміндегі оларды жиектейтін 

сызықтардың жағдайымен тығыз байланыста екенін байқауға болады. 



 
 

 
а–массивте, б – инерциалды ұшу кезінде, в – тау жынысының үйілімінде 

2 сурет–Бірқатарлы жару кезіндегі кемер бӛлігінің орналасу сұлбасы 

 

а     б

 
 

3 сурет–Массивтегі (а) және тау жынысының үйіліміндегі (б) екі қатарлы 

ҚБА кезінде кемер бӛлігінің орналасу сұлбасы 

 
 

(а-в–массивте, б-в – тау жынысының үйілімінде) 

4 сурет – Массивтегі (а) және тау жынысының үйіліміндегі (б) бос кеңістікте 

үш қатарлы ҚБА кезінде кемер бӛлігінің орналасу сұлбасы 
 

 

 
(а-в–массивте, б-в – тау жынысының үйілімінде) 

5 сурет – Массивтегі (а) және тау жынысының үйіліміндегі (б) тірек 

қабырғасыменүш қатарлы ҚБА кезінде кемер бӛлігінің орналасу сұлбасы 

Бұл қатынастарды анықтау үшін массивтегіаттырылытатын 



 
 

блок(қимада) бӛліктерін (элементтері) жиектейтінӛзара қиылысатын 

кӛлденеңжәне кӛлбеусызықтарының жиынтығын аттырылатын 

блоктыңкоординаталық торы деп атайды.Үйілімдегі кемер бӛліктерін 

жиектейтінӛзара қиылысатын деформацияланған кӛлденең және кӛлбеу 

сызықтарының жиынтығыүйілімнің немесе аттырылған блоктың 

(қимада)координаталық торы деп аталады. Жалпы жағдайда үйілімдегі 

деформацияланған жиектеу сызықтары біркелкі емес геометриялық пішінде 

болады, олардың ұзындығы және ӛзара ара-қашықтығы әртүрлі (2-5 сурет). 

Бұл координаталық торларды бірге пайдалану бір қатарлы (2 сурет), 

екіқатарлы (3 сурет), бос кеңістікте үшқатарлы ҚБА (4 сурет) және тіреу 

қабырғасымен үшқатарлы ҚБА (5 сурет) кезінде массивтегі және бос жыныстар 

үйіліміндегі кемер бӛлігінің орналасуын анықтауға мүмкіндік береді. 

Ол үшін қарастырылатын фигураның контурын таңдалған масштабта 

жарылыс блогының координаталық торына қою керек, ал аттырылған 

блоктың координаталық торы арқылы олардың деформацияланған  жиегін 

анықтауға болады. Содан кейін нақты тапсырмаларды шешуге кірісу керек.  

Аттырылатын блоктың элементтерінің геометриялық сипаттамалары 

анықталды: жарылған блоктың элементтерінің ауданы, жиектейтін кӛлденең 

және кӛлбеу сызықтардың ұзындығы,үйілімдегі кемер элементтеріне сәйкес 

жыныстардың қопсу коэффициенттері. 

 

 а)                                                         б) 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Аттырылған блоктың кӛлденең және кӛлбеу қабаттарындағы тау 

жыныстарыныңқопсу  коэффициенттерінің тәуелділігі 6-суретте кӛрсетілген. 

6 сурет–Үйілімдегі аттырылған блоктың кӛлденең (а) және кӛлбеу (б) 

қабаттарындағы жыныстардың қопсу коэффициенттерінің мәні:    – бір 

қатарлы,      – бос кеңістікке үшқатарлы ҚБАжәне      – тіреу қабырғасымен 

үшқатарлы ҚБА 
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Бұл жерде абцисса осінің бойында жыныс қабаттарының саны, ордината 

осінде жыныстардың қопсу коэффициенті келтірілген. Кӛріп отырғандай 

жарылыстың барлық жағдайында қарастырылатын қабатмассивтің 

аттырылмаған бӛлігіне жақындаған сайын, жыныстардың қопсу 

коэффициенті тӛмендейді. Бір қатарлы аттыру кезінде ең жоғарғы, ал тіреу 

қабырғасымен үшқатарлы ҚБА кезінде ең тӛменгі мәнге ие болады. 

 

 
 

7 сурет–Кӛлденең қабаттар үйілімінің кемер элементтерін жиектеу 

сызығының ұзындығының ӛзгеру коэффициентінің мәні:  

– бір қатарлы аттыру, 

– бос кеңістікте үшқатарлы ҚБА,    

– тіреу қабырғасымен үшқатарлы ҚБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сурет –Кӛлбеу қабаттар үйілімінің кемер элементтерін жиектеу сызығының 

ұзындығының ӛзгеру коэффициентінің мәні:  

– бір қатарлы аттыру, 

– бос кеңістікте үшқатарлы ҚБА,    

– тіреу қабырғасымен үшқатарлы ҚБА 

Кӛлбеу жиек сызықтарына келетін болсақ, олар кемердіңеңкіш сызғын 

қоспағанда, қабаттан қабатқа дейін артады. 7 және 8 суреттерде жиектік 
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сызықтардың ұзарту коэффициенттерінің графикалық бейнесі келтірілген. 

Абцисса осінің бойында сәйкесінше жыныс қабаттарының саны, ордината 

осінде жиектік сызықтардың ӛзгеру коэффициенті келтірілген. 

Ҥшінші  тарауда  аттырылған тау жыныстарыныңүймесінде бірінші 

және екінші типті күрделі құрылымды блок элементтерінің орналасу 

әдістемесі жасалған. Ол аттырылатын және жарылған блоктың координаталық 

торына негізделген. Әдістеме әр түрлі қисықсызықты жанасу түзулері мен кен 

денесінің әркелкі пішініне байланысты жақсы нәтиже береді. 

Үйілімдегі элементтердің орналасуын анықтайын әдісті қолдана отырып 

ұсынылған үйілім моделінің (2-5 сурет) негізінде күрделі блоктардың 

қабылданған типтері үшін жарылыстан кейінгікүтілетін кен денесінің 

жағдайы модельденді. 

 

 
9 сурет –Бір қатарлы аттыру кезіндегі жарылысқа дейінгі және жарылыстан 

кейінгі күрделі-құрылымды «а»  блогының геометриялық моделі 
 

 

10 сурет –Бос кеңістікте үшқатарлы ҚБА кезіндегі жарылысқа дейінгі және 

жарылыстан кейінгі күрделі-құрылымды «а»  блогының геометриялық моделі 

 

11 сурет –Тіреу қабырғасымен үшқатарлы ҚБАкезіндегі жарылысқа дейінгі 

және жарылыстан кейінгі күрделі-құрылымды «а»  блогының геометриялық 

моделі 

Бірінші «а» типті түзусызықты жанасқан күрделі құрылымды блок 

жағдайында, бір қатарлы аттыру, бос кеңістікте үшқатарлы және тіреу 

қабырғасымен үшқатарлы ҚБА кезіндегі үйілімдегікен денесінің орналасу 



 
 

сұлбасы 9, 10, 11 суреттерде келтірілген. 

Аттырылатын блоктардың жарылған күйінде (үйілімде)1,2,.......,29 

белгіленген нүктелердің жағдайы жарылған блоктың координаталық торы 

бойынша анықталады, осы нүктелерді тегіс қисық етіп қосу арқылы тау-кен 

массасы үйіліміндегі кен денесінің орналасуы белгіленді.  

Бірінші «б» типті қисықсызықты жанасқанкүрделі құрылымды блок 

жағдайында, бір қатарлы аттыру, бос кеңістікте үшқатарлы және тіреу 

қабырғасымен үшқатарлы ҚБА кезіндегі үйілімдегі кен денесінің орналасу 

сұлбасы 12, 13, 14 суреттерде келтірілген. 

 

 
 

12 сурет –Бір қатарлы аттыру кезіндегі жарылысқа дейінгі және жарылыстан 

кейінгі күрделі-құрылымды «б»  блогының геометриялық моделі 
 

 
13сурет – Бос кеңістікте  үшқатарлы ҚБА кезіндегі жарылысқа дейінгі және 

жарылыстан кейінгі күрделі-құрылымды «б»  блогының геометриялық 

моделі 

 

 

14сурет –Тіреу қабырғасымен үшқатарлы ҚБАкезіндегі жарылысқа дейінгі 

және жарылыстан кейінгі күрделі-құрылымды «б»  блогының геометриялық 

моделі 

 

Аттырылатын блоктардың жарылған күйінде (үйілімде)1,2,.......,19 

белгіленген нүктелердің жағдайы жарылған блоктың координаталық торы 

бойынша анықталады, осы нүктелерді тегіс қисық етіп қосу арқылы тау-кен 



 
 

массасы үйіліміндегі кен денесінің орналасуы белгіленді.  

Екінші «в» типті түзусызықты жанасқан күрделі құрылымды блок 

жағдайында, бір қатарлы аттыру, бос кеңістікте үшқатарлы және тіреу 

қабырғасымен үшқатарлы ҚБА кезіндегі үйілімдегі кен денесінің орналасу 

сұлбасы 15, 16, 17 суреттерде келтірілген. 

 

 
15сурет –Бір қатарлы аттыру кезіндегі жарылысқа дейінгі және жарылыстан 

кейінгі күрделі-құрылымды «в»  блогының геометриялық моделі 
 

 

16сурет – Бос кеңістікте  үшқатарлы ҚБА кезіндегі жарылысқа дейінгі және 

жарылыстан кейінгі күрделі-құрылымды «в»  блогының геометриялық 

моделі 

 

 

17сурет –Тіреу қабырғасымен үшқатарлы ҚБАкезіндегі жарылысқа дейінгі 

және жарылыстан кейінгі күрделі-құрылымды «в»  блогының геометриялық 

моделі 

Аттырылатын блоктардың жарылған күйінде (үйілімде)1,2,.......,39 

белгіленген нүктелердің жағдайы, жоғарыда айтылған әдістеме бойынша 

анықталды 

Екінші «г» типті қисықсызықты жанасқан күрделі құрылымды блок 

жағдайында, бір қатарлы аттыру, бос кеңістікте үшқатарлы және тіреу 



 
 

қабырғасымен үшқатарлы ҚБА кезіндегі үйілімдегі кен денесінің орналасу 

сұлбасы 18, 19, 20 суреттерде келтірілген. 

 

 
18сурет –Бір қатарлы аттыру кезіндегі жарылысқа дейінгі және жарылыстан 

кейінгі күрделі-құрылымды «в»  блогының геометриялық моделі 
 

 

19сурет – Бос кеңістікте  үшқатарлы ҚБА кезіндегі жарылысқа дейінгі және 

жарылыстан кейінгі күрделі-құрылымды «в»  блогының геометриялық 

моделі 

 

 

20сурет –Тіреу қабырғасымен үшқатарлы ҚБАкезіндегі жарылысқа 

дейінгі және жарылыстан кейінгі күрделі-құрылымды «в» блогының 

геометриялық моделі 



 
 

1 кесте. Үйілімдегі күрделі ұүрылымды блоктардың технологиялық 

сипаттамалары 

 

Параметрлер 
Блоктар 

а б в г 

Бір қатарлы аттыру 

Sбл 1893,44 

Sр  (lр) 695,157(162,1) 930,615(37,5) 756,249(86,17) 867,131(132,81) 

lр / Sр 0,23 0,04 0,11 0,15 

S1(l1) 40,317 366,798 318,592 222,923 

S2(l2) 654,84 300,520 437,657 388,194 

S3(l3)    263,297  256,014 

kрн 0,36 0,47 0,39 0,45 

kсл 0,23 0,04 0,11 0,15 

Бос кеңістікте  үшқатарлы ҚБА 

Sбл 4041,915 

Sр  (lр) 2507,6(265,25) 2136,66(115,49) 1923,35(146,85) 2011,69(292,02) 

lр / Sр 0,10 0,05 0,07 0,14 

S1(l1) 898,93 393,269 323,4047 239,519 

S2(l2) 1608,67 353,547 1599,955 674,183 

S3 (l3)  308,895  637,957 

S4(l4)  223,597  460,037 

S5(l5)  203,518   

S6(l6)  234,772   

S7(l7)  201,636   

S8(l8)  217,412   

kрн 0,61 0,48 0,47 0,49 

kсл 0,10 0,05 0,07 0,14 

Тіреу қабырғасымен үшқатарлы ҚБА 

Sбл 3824,052 

Sр  (lр) 2599,89(203,3) 2148,05(115,3) 1841,38(110,21) 1890,23(286,57) 

lр / Sр 0,07 0,05 0,06 0,15 

S1 (l1)  825,669 288,721 218,136 266,852 

S2 (l2)  1774,227 339,779 1623,249 672,043 

S3 (l3)   337,445  633,784 

S4(l4)  227,485  317,555 

S5(l5)  318,855   

S6(l6)  218,620   

S7(l7)  201,081   

S8(l8)  216,067   

kрн 0,67 0,54 0,48 0,49 

kсл 0,07 0,05 0,06 0,15 



 
 

Аттырылатын блоктардың жарылған күйінде (үйілімде)1,2,.......,25 

белгіленген нүктелердің жағдайы, жоғарыда айтылған әдістеме бойынша 

анықталды 

Жарылыстан кейін күрделі құрылымды блоктардың тау-кен-

геологиялық сипаттамаларын құрастырудың жасалған әдістемесімен блоктың 

жеке элементтерінің ауданын және Автокад бағдарламасын пайдалана 

отырып аттырылған жыныстар үйіліміндегі жиектеу сызығының ұзындығын 

табуға болады.  Олардың негізінде жарылыстан кейінблок құрылымының 

күрделілік кӛрсеткішіжәне кен қанықтылық коэффициенті анықталады. 

Мына сұлбаларда (9-20 суреттер) үйілімдегі күрделі құрылымды 

блоктардың қарастырылатын қимасының ауданы, кенқосындысының 

кӛлденең қимасының ауданы және әрбір элемент үшінжанаспа түзуі 

ұзындығы ӛлшенді. 

Әрі қарай табылған аудандар мен ұзындықтарды ескере отырып 

блоктағы кенқанықтылықты (   
 ) және блок құрылымының күрделілік 

кӛрсеткішін есептеп шығарамыз 

Бір қатарлы, бос кеңістікте үшқатарлы және тіреу қабырғасымен 

үшқатарлы ҚБА кезіндегі әр блок үшін анықталған  ∑   
  мәндері 1 кестеде 

кӛрсетілген. 

Үйілімдегі күрделі құрылымды блоктардыңқұрылымының 

технологиялық сипаттамаларының сандық мәндері 1 кестеде келтірілген. 

Кестенің деректерін талдау нәтижесінде қарастырылып отырған әр текті 

блоктардың барлық типтерінің қалыпты кенқанықтылығын(   
 =0,45-0,67) 

және күрделіқұрылымдығын (   
 =0,05-0,23)кӛруге болады 

Блоктың геологиялық-морфологиялық құрылымының    
 ұсынылатын 

күрделілік критерийі бұрғылап аттыру жұмыстарының технологиясы мен 

күрделі блоктардан кенді экскаватормен қазу сұлбасы әр текті кен 

қосындысын сұрыптап қазу және параметрлерін тағайындау туралы шешім 

қабылдау үшін негіз болып табылады. 

Төртінші тарауда әртекті кенжарларды қазудың сипаттамасы ретінде 

сандық (Фп) және сапалық (Фр) жоғалым кӛрсеткіштері ұсынылды. 

Жоғалым кӛрсеткіші бос жыныстарға түскен кен денесінің ауданының 

жиынтығының, қарастырылып отырған кен денесінің ауданына қатынасымен 

анықталады   





pj

kп

S

S
Ф

П

'

'
,     (1.3) 

 

где knS '  үйілімдегі бос жыныстарға түскен k-ші кен учаскесінің ауданы; pjS ' -

үйілімнен қазылып алынатын  j-ші  кен қабатының ауданы . 

Құнарсыздану кӛрсеткіші кен массасына түскен бос жыныстар 

ауданының жиынтығының, қарастырылып отырған кен денесінің ауданына 

қатынасымен анықталады    
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где kpS ' үйілімдегі кен массасына түскенk-ші бос жыныстар ауданы. 

knS ' және kpS ' мәндері әр экскаватор енбесіне жеке анықталады, содан 

кейін ғана тұтастай блок үшін қосылады.Сонымен қатар тау жыныстарының 

үйілімі экскватор енбелеріне бӛлінеді, олардың ені кенжар құрылымының 

күрделілігіне байлансысты болады. Талдау нәтижесінде блоктарды 

үшқатарлы аттыру кезінде «в» блогы үшін енбенің максималды мәні (N=8), 

бір қатарлы аттыру кезінде минималды мәні (N=3) деп қабылданды. Ӛз 

кезегінде, экскаватор лентасы биіктік бойынша 2-4 қабатқа бӛлінеді. Осы 

сұлбаларда (4 тарауда) әр ұяшық үшін knS ' , kpS '  аудандары есептеледі. 

Кен жоғалымын және құнарсыздануын анықтау мақсатында ұсынылған 

әдістің жарамдылығын практикалық тексеру үшін Жайрем КБК-ның 

Үшқатын-III карьерінде жарылыс категориясы ІІІ-IV жыныстарды аттыру 

үшін +312-300, +324-312деңгейжиектежалпы кӛлемі 285000м
3 

үшсынақ-

ӛнеркәсіптік жарылыс болды. 

№ 1 жарылыс +312-300 деңгейжиекте №4 блокта болды. Блок екі қисық 

сызықты жанаспалы шашыранды кен денесінен тұрады. 375:1lM

(сызықтық), 140625:1SM (аудандық) масштабта бос кеңістікте үшқатарлы 

аттыру кезіндегі массивиегі және кенжардағы блоктың тау-кен-техникалық 

сипаттамасы (21 суретті қара): h=15м, а=7,5м, W=11м, Sбл= 1893,44мм
2
, S1= 

1754,88 мм
2
, S2= 700,75 мм

2
, ∑S'= 2455,63 мм

2
. 

Үйілімдегі кен денесінің жоспарлы орналасуы кезінде кенжарды ені 17,0 

және 5 м (21 суретті қара) болатын тӛрт енбемен қазу, ал үйілімдегі кен 

денесінің болжамды түрде орналасуы кезінде кенжарды ені 17,0, 13,0,12,0 

және 10,0 м (22 суретті қара) болатын тӛрт енбемен қазу ұсынылған. 

 

 
 

21 сурет - Бос кеңістікте  үшқатарлы ҚБА кезінде үйілімде екі кен денесінің 

жоспарлы орналасуы 

 



 
 

 
22 сурет - Бос кеңістікте  үшқатарлы ҚБА кезінде үйілімде екі кен денесінің 

болжамды түрде орналасуы 

 

Жалпы ұсынылған технология бойынша (1.3) және (1.4) формулалар 

арқылы кенжарды қазу кезіндегі кен бойынша жалпы жоғалым ∑S'п = 82,05 

мм
2
, ал құнарсыздану ∑S'р= 107,05 мм

2 
анықталды.  Кен жоғалымы 

кэффициенті Фп= 0,03, құнарсыздану Фр= 0,04. 

Салыстырудан кӛріп отырғанымыздай болжамды технология бойынша 

күрделі құрылымды кенжарлардан кенді тиеп-жӛнелтуде жоғалым мӛлшері 

3% құрады, ал ұсынылған технология бойынша кеніште 6% құрады, яғни екі 

есеге қысқарды. 

№ 2 жарылыс +324-312деңгейжиекте жүргізілді.  Блок үш түзу сызықты 

жанаспалы кӛлбеу кен денесінен тұрады. 375:1lM (сызықтық),

140625:1SM (аудандық) масштабта бос кеңістікте үшқатарлы аттыру 

кезіндегі массивиегі және кенжардағы блоктың тау-кен-техникалық 

сипаттамасы (23 суреті қара): h=15м, а=7,5м, W=11м, Sбл= 1893,44мм
2
, S1= 

700,33 мм
2
,S2= 666,05 мм

2
, S3= 574,72 мм

2
, ∑S'= 1941,10 мм

2 
. 

Үйілімдегі кен денесінің жоспарлы  орналасуы кезінде кенжарды ені 

17,0 және 9,0 м (23 суреті қара) болатын бес енбемен қазу, ал үйілімдегі кен 

денесінің болжамды түрде орналасуы кезінде кенжарды ені 17,0, 13,0 және 

11,0  м (24 суреті қара) болатын тӛрт енбемен қазу ұсынылған. 

 

 
 

23 сурет Бос кеңістікте  үшқатарлы ҚБА кезінде үйілімде кен денесінің 

жоспарлы орналасуы 

 



 
 

 
 

24 сурет Бос кеңістікте  үшқатарлы ҚБА кезінде үйілімде кен денесінің 

болжамды түрде орналасуы 

 

Жалпы ұсынылған технология бойынша (1.5) және (1.6) формулалар арқылы 

кенжарды қазу кезіндегі кен бойынша жалпы жоғалым ∑S'п = 90,58 мм
2
, ал 

құнарсыздану ∑S'р= 252,37 мм
2 

анықталды.  Кен жоғалымы кэффициенті Фп= 0,03, 

құнарсыздану Фр= 0,15. 

Салыстырудан кӛріп отырғанымыздай болжамды технология бойынша күрделі 

құрылымды кенжарлардан кенді тиеп-жӛнелтуде жоғалым мӛлшері 3% құрады, ал 

ұсынылған технология бойынша кеніште 6% құрады, яғни екі есеге қысқарды. 

 

Қорытынды  

 

Диссертациялық жұмыста аттырылған тау жыныстары үйілімінде 

әртекті тау жыныстарының орналасуын анықтау бойынша жаңа ғылыми 

негізделген нәтижелер бар. Олар үйілімдегі күрделі құрылымды ресурс 

сақтайтын блоктардың тау-кен-технологиялық сипаттамаларын мақсатты 

түрде басқаруға жәнекүрделі құрылымды кен орындарындағы кеннің сандық 

және сапалық жоғалуын тӛмендетуге мүмкіндік береді. 

Орындалған зерттеулер келесі қорытындыға қол жеткізді: 

1. Қазақстандағы бірқатар күрделі құрылымды кен орындарының 

геологиялық құрылымының ерекшеліктері талданды. Жүргізілен талдаулар 

негізінде күрделі құрылымды блоктарды типтеу жүргізілді және олардың 

тау-кен технологиялық сипаттамалары анықталды. 

2. Бір қатарлы аттыру, бос кеңістікте үшқатарлы және тіреу 

қабырғасымен үшқатарлы ҚБА кезіндегі күрделі құрылымды блоктардың 

геометриялық моделі ұсынылды. 

3. Алғаш рет тау-кен ғылымына «жарылыс блогының координаталық 

торы», «аттырылған блоктың координаталық торы» деген ұғым енгізілді. Бұл 

координаталық торларды бірге пайдалану бір қатарлы аттыру, бос кеңістікте 

үшқатарлы және тіреу қабырғасымен үшқатарлы ҚБА кезінде массивтегі 

және үйілімдегі кемер бӛлігінің орналасуын анықтауға мүмкіндік берді. 

4. Жарылыс және аттырылғен блоктың координаталық торының 

негізінде аттырылған тау-кен массасының үйілімінде күрделі құрылымды 

блоктардың элементтерінің орналасуы әдістемесі анықталды.Әдістеме әр 

түрлі қисықсызықты жанасу түзулері мен кен денесінің әркелкі пішініне 

байланысты жақсы нәтиже береді. 



 
 

5. Аттырылған блок элементтерінің геометриялық сипаттамасы 

анықталды: аттырылған блок элементтерінің нақты ауданы, кӛлденең және 

кӛлбеу жиектеу сызығының ұзындығыны, Автокад бағдарламасын пайдалана 

отырап үйілімдегі кемер элементіне сәйкес қопсу коэффициенті. 

6. Аталған әдістеме үйілімде әртекті тау жыныстарының орналасуын 

болжауға негіз ретінде және ресурс сақтайтын технологияға сәйкес күрделі 

құрылымды кен орындарын игеру кезінде сандық және сапалық жоғалымды 

басқаруда пайданылады. 

7.Жайрем кен орнының Үшқатын-III карьеріндежоғалымды басқару 

нәтижелері сыналды. Экономикалық тиімділікті енгізу келтірілді. Жайрем 

кен орнының Үшқатын-III карьеріндекен орнының күрделі құрылымды 

блоктарын ӛндіруде жаңа технологияларды пайдаланудың жалпы 

экономикалық тиімділігі 15 228 000 теңге. 
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