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АЛҒЫСӨЗ 
 
Осы «Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу» оқу құралы 

өзектендірілген оқу бағдарламасына сәйкес әзірленген және «0706000 – 
Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу» мамандығы бойынша техникалық 
колледж оқушыларына арналған, профильді пәндер циклдерін қамтитын үш 
бөлімнен тұрады.  

Бірінші бөлімде тау-кен графикасының негіздері бойынша, тау-кен 
графикасындағы технологиялық сұлбалардың орындалуы туралы және 
қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс 
технологиялық және конструкторлық құжаттаманы ресімдеу бойынша жалпы 
мәліметтер келтірілген. Тәжірибелік жұмысқа арналған тапсырмалар 
жасалған және бұл студенттерге өткен материалды бекітуге мүмкіндік береді.   

Тау-кен ісінде компьютерлік технологияларға көп көңіл бөлінеді.  
"Компьютерлік графика негіздері" тарауында Қазақстанның тау-кен 
кәсіпорындарында қолданылатын қазіргі заманғы геоақпараттық жүйелер 
және тау-кен ісінде кәсіби міндеттерді шешу кезінде ақпараттық 
технологияларды пайдалану туралы мәліметтер келтіріледі. 

"Гидрогеология және гидродинамика негіздері" тарауы гидравлика 
негіздерінің қысқаша сипаттамасын, негізгі сутөкпе және гидрокөлік 
қондырғыларының теориясы мен қолданылуы жөніндегі мәліметтерді 
қамтиды. Көтергіш қондырғылардың теориясы мен практикасын сипаттау 
кезінде заманауи жаңа жабдықтар мен олардың жұмыс принциптері 
сипатталған.  

Бұдан әрі тау-кен жұмыстарын жоспарлау және ашық тау-кен өндіру 
технологиясы, тау-кен массивін басқару, карьердің технологиялық үрдістерін 
басқару туралы ұғымдар берілген, бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу 
тәртібі толық сипатталған. Бұрғылау-жару жұмыстарының паспортын жасау 
кезінде параметрлерді есептеу әдістері келтірілген. 

Екінші бөлімде технологиялық үрдістерді жоспарлауды ұйымдастыру 
принциптері, әзірлеу жүйелерінің жіктелуі, жарылыс жұмыстарының 
технологиясы мен механизациясы толық сипатталған. Гидрогеология 
бойынша деректер негізінде кен орындарын құрғату тәсілдері бойынша 
материалдар пысықталды.  Көлік жұмысын ұйымдастыру тәртібі берілген. 

Үшінші бөлім өндіріс нормаларына және учаскенің біркелкі 
жұмысына, еңбекті қорғауға, қауіпсіздік техникасы мен өндірістік 
санитарияға арналған. Тау-кен өндірісін циклдік ұйымдастыру және 
жоспарлау қағидаттары қарастырылды, негізгі тау-кен қазу үрдістерінің 
қысқаша сипаттамасы ұсынылды, тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде 
жұмыстарды ұйымдастыру кестесі туралы ұғымдар берілді, жұмыстарды 
циклдік ұйымдастыру кестесін есептеу және нақты жағдайлар үшін 
жұмысшылардың шығу кестесін жасау әдістемесі көрсетілді, жедел 
басқарудың автоматтандырылған жүйелері және тау-кен көлік кешенін 
басқару жүйелері қаралды. 
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1 БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІҢ 
ОҢТАЙЛЫ РЕЖИМДЕРІ 

 
Кіріспе 
 
Өндіріс үрдісі - бұл кәсіпорында қажетті адамдар мен өндіріс 

құралдарының барлық әрекеттерінің жиынтығы болып табылады. Оған 
тауарлық өнімді, атап айтқанда минералдық шикізатты (кен, құрылыс 
материалдары, мұнай, газ) дайындау, сапаны бақылау, жұмыстың барлық 
сатыларында сақтау және орнын ауыстыру, жұмыс орындарын, учаскелерді, 
цехтарды және тұтастай кәсіпорынды жабдықтауды және оларға қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру, өндірістің барлық буындарын басқару жөніндегі 
барлық іс-қимылдар, сондай-ақ өндірісті техникалық дайындау жөніндегі 
барлық жұмыстар енгізіледі. 

Өндіріс үрдісінің негізгі элементтерінің бірі технологиялық үрдіс 
болып табылады. 

"Технология" термині жалпы жағдайда өнеркәсіп пен техниканың 
әртүрлі салаларында жүзеге асырылатын шикізатты, материалдарды, 
жартылай фабрикаттарды немесе бұйымдарды алу, өңдеу немесе қайта өңдеу 
тәсілдері және әдістерінің жиынтығын білдіреді. 

Тау-кен технологиясы - минералды өнімдер алу немесе өндірілген 
кеңістікті пайдалану мақсатында жер қойнауының табиғи жағдайын өзгерту 
тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы. 

Ашық кен орнын игеру технологиясы - бұл тау-кен жұмыстарының 
өзара байланысты үрдістерін механикаландырылған жүзеге асырудың 
әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы, ол даму заңдылықтары мен техникалық 
құралдардың мүмкіндіктері туралы іргелі білімге негізделген. 

Аршылым және өндіру жұмыстарының технологиясы аршылым 
жыныстары мен пайдалы қазбаларды карьерден белгіленген пунктке дейін 
алу, тиеу және орнын ауыстыру тәсілдері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Ашық тау-кен жұмыстарының технологиясы ұғымына: "пайдалы 
қазбалар кен орындарын пайдалануға дайындау", "кен орнын ашу", "кен 
орнын игеру немесе пайдалану", "кен орнын игеру жүйесі", "тау-кен 
жұмыстарының технологиясы" және т.б.кіреді.  

Пайдалы қазбалар кен орнын игеру немесе пайдалану жер қойнауынан 
қатты, сұйық және газ тәрізді пайдалы қазбаларды ашық, жер асты, ұңғыма, 
су асты немесе аралас сияқты әртүрлі тәсілдермен алуды қамтиды. 

Ашық қазу әдісі пайдалы қазбаларды өндіру үшін аршылған 
жыныстарды алып тастағаннан кейін кесілген орлар мен шұңқырларды 
жүргізу арқылы жүзеге асырылады (сурет. 1.1). Ашық тау-кен жұмыстары - 
бұл карьерде жүргізілген дайындық, тау-кен және тау-кен жұмыстарының 
жиынтығы. 
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1.1-cурет - Итауыз мыс кен орнының карьері 
Жезқазған кенауданы, Ұлытау ауданы, 

Қарағанды облысы, қазақстан 
 

  
 

Бұл модуль технологиялық үрдістерді және өндірістің оңтайлы 
режимдерін әзірлеу үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды 
сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: 
- технологиялық жабдықты ұсыну және тау-кен кестесіндегі 

технологиялық сұлбаларды орындау тәсілдері; 
- автоматтандырылған өңдеу, ақпарат беру және басқару принциптері; 
- желдеткіштердің, сорғылардың, компрессорлардың типтері мен 

құрылғылары; көтергіш қондырғылардың мақсаты мен жұмыс қағидаты, 
технологиялық үрдістерді әзірлеу ерекшеліктері, әртүрлі әзірлеу жүйелерін 
қолдану шарттарын игеруі тиіс.  

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қолданыстағы 
нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес технологиялық және 
конструкторлық құжаттаманы ресімдеуі тиіс; ақпараттық жүйелерді басқару; 
ашық жұмыстарға арналған стационарлық машиналар мен тетіктерді есептеу 
мен таңдауды жүргізу; стационарлық машиналарға қызмет көрсету; 
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Тау энциклопедиясында келесідей анықталған: тау-кен графикалық 
құжаттама (ағылш. mine graphic documentation; нем. grafische 
Bergbaudokumentation; фр. documentation graphique miniere; it. documentacion 
grafica minera) - жер бетінің бедері мен жағдайын, тау-кен қазбаларын, кен 
орнының геологиялық құрылымын және т.б. бейнелейтін тау-кен 
кәсіпорындарына арналған сызбалар. Бастапқы графикалық құжаттаманың 
сызбалары мөлдір деформацияланбайтын синтетикалық материалдардан 
жасалған арнайы қабықшаларда немесе оның деформациясын төмендететін 
негізге желімделген жоғары сапалы сызу қағазында өлшеу және есептеу 
материалдарының негізінде жасалады [2]. 

Тау сызбаларында кескінделетін объектілер әдетте өте күрделі 
құрылымға ие, олардың формалық тұрғыдан құрылуы дискретті өлшемдер 
негізінде алынған, сондықтан сызбаларда олардың көрініс табуы 
кездейсоқтық сипатына ие және шындықпен салыстырғанда айтарлықтай 
жеңілдетілген. 

Тау-кен сызбаларының басты ерекшелігі тау өндірімдері пайдалы 
қазбалардың физикалық денелері және тау жыныстары массивіндегі қуыстар 
болып табылатындығында, сондықтан бұл объектілердің суреттері арнайы 
шарттарғы сәйкес жасалады. 

Тау-кен инженерлік сызбаларының негізгі негізі, күрделі ортогональды 
проекциялармен қатар, сандық белгілері бар проекция әдісі болып табылады, 
сондықтан көптеген тау сызбалары үшін негізгі түрі жоспар болып табылады 
[3]. 

Тау-кен кәсіпорындарының графикалық құжаттамасының сызбалары: 
 - тау-кен кәсіпорны аумағының жер бедері, жер бетінің жағдайы; 
 - кен орындарының кен-геологиялық жатыс жағдайлары; 
 - кәсіпорынның тау-кен қазбаларының кеңістікте орналасуы; 
 - геологиялық жағдай; 
 - тау-кен кәсіпорнын техникалық жарақтандыру; 
- уақыт пен кеңістіктегі тау-кен өндірісінің технологиялық үрдісінің 

шарттары. 
Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуын ескере отырып, тау-кен 

кәсіпорындарының графикалық құжаттамасының сызбалары геоақпараттық 
жүйелерді пайдалана отырып орындалады. 

Тау-кен графикалық құжаттамасының сызбаларын жіктеудің негізі 
олардың мақсаты болып табылады. 

Барлық сызбалар бес жиынтыққа бөлінеді: жер бетінің сызбалары (1.2, 
а суретті қараңыз), тау-кен-геологиялық және тау-геометриялық, тау-кен 
қазбалары (1.2.б суретті қараңыз) тау-кен жұмыстарын жоспарлау және 
басқару үшін өндірістік-техникалық. 
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а)  б) 
 Траншеяларды қазудың технологиялық кестесі 

1-жарылыс тесіктерін бұрғылау 
2-ұңғыманы жүктеу 
3- жынысты экскаватормен тиеу 
4-жарылғыш желіні орнату, блокты жару, желдету 
5-жабдыққа және басқа қосалқы жұмыстарға 
профилактикалық қызмет көрсету 

а-жер бетінің сызбалары 
б-тау-кен қазбаларының сызбалары 

 

1.2-cурет - Сызбалар жиынтығы 
 

Тау-техникалық сызбаларда жер бетінің кескіндерін сызу кезінде жер 
бедерінің элементтері: биіктіктер, жазықтар, өзендер, көлдер, үйлер мен 
құрылыстар, сондай-ақ тау-кен өндірісіне тән объектілер, жер бетіне 
қаттардың шығуы, тау-кен бұрмаларының шекаралары, тау-кен және барлау 
қазбаларының бетіне шығатын сағалар, тау үйінділері және т.б. ландшафт 
жағдайлары пайдалы қазбалар кен орнын игеру ерекшеліктерін анықтайды 
[2].  

Тау-кен қазбаларының сызбалары әр қабат (қабат немесе горизонт), 
линза, өзек;  тік жазықтықтағы проекциялар; тау өндірімдерінің қималары 
мен профильдері бойынша жұмыстар жоспарларынан тұрады.  

Тау-кен жұмыстарының жоспарлары: 
- шахта алабының техникалық шекаралары; тік бұрышты 

координаталар торы; жер асты түсірілімдерінің жоспарлы және биіктік 
негіздеу пункттері;  
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- осы қабат бойынша кенжарларды жылжыту мерзімдері көрсетілген 
барлық қазбалар;  

- пайдалы қазбалардың орналасу жағдайларын сипаттайтын деректер; 
өрт ошақтары, көмір мен газ шығарындылары, тау соққысы, судың жарылу 
орындары;  

- Тектоникалық бұзылулар;  
- сақтандырғыштардың, тосқауыл және күзет кентіректерінің 

шекаралары; 
- күзетілетін объектілер; сынамаларды алу орындары және сынамалау 

нәтижелері; 
- 150-200 м сайын көлбеу тазалау, дайындық қазбалары бойынша еңіс 

бұрыштары және т.б.  
Функционалдық мақсатына байланысты тау-кен сызбаларының келесі 

түрлері бөлінеді: жобалау, маркшейдерлік-геологиялық, өндірістік-
технологиялық және иллюстрациялық [3].  

Тау-кен графикалық құжаттамасын орындау және ресімдеу ережелері 
келесі стандарттарды белгілейді: 

МЕМСТ 2.850-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Түрлері мен 
толықтығы. 

МЕМСТ 2.851-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Тау сызбаларын 
орындаудың жалпы ережелері. 

МЕМСТ 2.852-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Тау объектілері 
элементтерінің бейнесі. 

МЕМСТ 2.853-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Шартты 
белгілерді орындау ережелері. 

МЕМСТ 2.854-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Жер бетінің 
шартты жағдайлары. 

МЕМСТ 2.855-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Шартты тау-кен 
қазбаларының белгілері. 

МЕМСТ 2.856-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Шартты 
өндірістік-техникалық объектілердің белгілері. 

МЕМСТ 2.857-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Пайдалы 
қазбалар, тау жыныстары және олардың жатыс күйінің шартты белгілерінің 
мәндері.  

Тау-кен графикалық құжаттамасының сызбаларында шартты 
белгілердің төрт түрі қолданылады: түсті, әріптік-сандық, оның ішінде тау 
жыныстарының стратиграфиялық бөлімшелерінің индекстері, тау 
жыныстарының түрлерін белгілеу үшін пайдаланылатын штрихті-ұсақ 
бедерлі және өндірістік-техникалық объектілерді нақты белгілеу үшін 
пайдаланылатын өзге де шартты белгілер.  

Тау-кен-графикалық құжаттамамен жұмыс істеу сізде картадағы 
шартты белгілер туралы білімнің болуын талап етеді[2].  
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МЕМСТ 2.855-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Шартты тау-кен 
қазбаларының белгілері. 

МЕМСТ 2.856-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Шартты 
өндірістік-техникалық объектілердің белгілері. 

МЕМСТ 2.857-75 Тау-кен графикалық құжаттамасы. Пайдалы 
қазбалар, тау жыныстары және олардың жатыс күйінің шартты белгілерінің 
мәндері.  

Тау-кен графикалық құжаттамасының сызбаларында шартты 
белгілердің төрт түрі қолданылады: түсті, әріптік-сандық, оның ішінде тау 
жыныстарының стратиграфиялық бөлімшелерінің индекстері, тау 
жыныстарының түрлерін белгілеу үшін пайдаланылатын штрихті-ұсақ 
бедерлі және өндірістік-техникалық объектілерді нақты белгілеу үшін 
пайдаланылатын өзге де шартты белгілер.  

Тау-кен-графикалық құжаттамамен жұмыс істеу сізде картадағы 
шартты белгілер туралы білімнің болуын талап етеді[2].  

 
 

  
 

Карталарды шартты белгілерді біле отырып оқуды үйрену керек, 
себебі бұл графикалық құжаттаманың алфавиті болып табылады, ол өз 
кезегінде объектілерді бейнелеуге, олар бойынша тау-кен жұмыстары 
жүргізілетін жердің табиғаты мен ландшафттарын бағалауға 
мүмкіндік береді.  

Цифрлық технологиялардың дамуымен, сызбалар мен сұлбалардың 
басым бөлігі тіпті барлығы геоақпараттық бағдарламалар мен жүйелер 
арқылы орындалады,  мысалы, КРЕДО, AutoCAD, СУРФЕР, МАРИНФО, 
ДАТАМАЙН және т. б. Аталған бағдарламалардың әрқайсысының базасында 
шартты белгілер кешені қарастырылған. 

Шартты белгілер бес топқа бөлінеді, олардың үшеуі негізгі және екі топ 
– қосымша, олар көбінесе көрсетілген нысандарды қосымша сипаттау үшін 
қолданылады: 

1. Масштабты немесе квадраттық шартты белгілер едәуір аумақты 
алып жатқан объектілерді бейнелеу үшін қолданылады, олардың жоспардағы 
өлшемдері карта, сұлба немесе жоспар масштабында көрсетілуі мүмкін. Бұл 
белгі объектінің шекара белгісінен және оны толтыратын бояу немесе 
бояудан тұрады.  

Нысанның контуры тұтас жұқа сызықпен, штрихті немесе штрихті-
пунктирлі сызықпен көрсетіледі. Бұл контурлар карьер, тау жыныстарының 
таралуы, ҚМК бекіткен баланстық қорлардың шекаралары болуы мүмкін, 
сондай-ақ бұл тиісті шекараның шартты белгісі де болуы мүмкін (үйінділер, 
жыралар және т.б. контурлары). 

Ұсақ бедер немесе штриховкалар түріндегі толтыру белгілері 
контурдың ішінде белгілі бір тәртіппен орналасқан (шахматты тәртіпте, 
көлденең және тік жолдарда немесе ерікті түрде).  

Бұл шартты белгілер объектінің орналасқан жерін табуға ғана емес, 
сонымен қатар оның ауданы мен құрылымын бағалауға мүмкіндік береді. 

2. Сызықтық шартты белгілер сызықтық сипаттағы объектілерді 
көрсетеді (тектоникалық бұзылулар, геологиялық және барлау 
профильдерінің сызықтары).  

Сызықтық шартты белгілер көбінесе объектілердің қосымша 
сипаттамаларын көрсетуге мүмкіндік беретін толықтырулармен бірге жүреді, 
мысалы, тау жыныстарының қарама-қарсы орналасуы, жылжу, лақтыру 
бағыты немесе тас жолды белгілеу кезінде жолдың және бүкіл жолдың ені 
көрсетіледі, бір жолды теміржолды белгілеу кезінде жағалаудың биіктігі 
немесе қазу тереңдігі көрсетілуі мүмкін. 

3. Масштабтан тыс шартты белгілер өлшемдері картаның немесе 
жоспардың осы масштабында көрсетілмейтін объектілерді (көпірлер, 
ғимараттар мен құрылыстар, километр бағандары, құдықтар, геодезиялық 
пункттер) бейнелеу үшін қызмет етеді. Әдетте, масштабтан тыс белгілер 
объектілердің орналасқан жерін анықтайды, бірақ олардың мөлшерін бағалау 
мүмкін емес. Белгілерде әртүрлі сипаттамалар келтіріледі, мысалы, көпірдің 
ұзындығы мен ені, геодезиялық желі пунктінің белгісі [1].  
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4. Түсіндірме шартты белгілер объектілерді, мысалы, өзендер 
ағысының тереңдігі мен жылдамдығын, көпірлердің жүк көтергіштігі мен 
енін, орман жынысын, ағаштардың орташа биіктігі мен қалыңдығын, тас 
жолдардың енін сипаттайтын цифрлық және әріптік жазбаларды білдіреді. 
Бұл белгілер негізгі алаңдық, желілік, масштабтан тыс жерлерге қойылады. 

5. Арнайы шартты белгілерді өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 
салаларының тиісті ведомстволары белгілейді; олар осы саланың 
мамандандырылған карталары мен жоспарларын жасау үшін қолданылады, 
мысалы, мұнай-газ кен орындарының маркшейдерлік жоспарларына 
арналған белгілер - мұнай кәсіпшілігі құрылыстары мен қондырғылары, 
ұңғымалар, кәсіпшілік құбырлары[3].  

Тәжірибелік сабақтарды орындау кезінде сіз әртүрлі мақсаттағы 
сызбаларда негізгі белгілерді қолдану дағдыларын игересіз. 

 
1 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: карьердегі тау-кен жұмыстары мен қазбалардың 

сызбаларымен танысу.  
Мақсаты: карьер мен кемердің негізгі элементтері мен параметрлерін 

зерттеу. 
Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Бастапқы мәліметтер бойынша карьердің көлденең қимасын 1:1000 

масштабта графикалық қағазға салыңыз. Мысалы, сызбаны Б.Б. Борисовтың 
"Тау-кен ісі" М. Недра 1988 ж оқулығында 21 беттен қараңыз.  

 2. Масштабсыз кемер сызбасын ерікті түрде жеке сызып алыңыз да 
кемер элементтерін көрсетіңіз.  

 3. Жұмыс бойынша қорытынды шығарыңыз. 
 4. Қорғау 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 
1. Карьердің қандай элементтерін білдіңіз.  
2. Диаграммада негізгі элементтерді көрсетіңіз. 
3. Карьердің үдеткіш сызығы деп аталады. 
4. Карьер үдеуінің бұрышы қандай. 
5. Карьер бермасының мақсаты. 
 

Ұсынылатын әдебиеттер  
1.Ялтанец И.М. «Практикум по открытым горным работам» М. 

Издательство МГУ 2003 г. 
2.Борисов Б.Б «Горное дело» М. Недра 1988 г. 

 
2 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Тау-кендік жер бөлу жоспарын жасау 
Жұмыстың мақсаты: тахеометрлік түсіру пункттерін жоспарға 

шығару. 
Бастапқы деректер: 
1. Майкөбе қоңыр көмір кен орны бетінің жоспары (оқытушы береді). 
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4. Түсіндірме шартты белгілер объектілерді, мысалы, өзендер 
ағысының тереңдігі мен жылдамдығын, көпірлердің жүк көтергіштігі мен 
енін, орман жынысын, ағаштардың орташа биіктігі мен қалыңдығын, тас 
жолдардың енін сипаттайтын цифрлық және әріптік жазбаларды білдіреді. 
Бұл белгілер негізгі алаңдық, желілік, масштабтан тыс жерлерге қойылады. 

5. Арнайы шартты белгілерді өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 
салаларының тиісті ведомстволары белгілейді; олар осы саланың 
мамандандырылған карталары мен жоспарларын жасау үшін қолданылады, 
мысалы, мұнай-газ кен орындарының маркшейдерлік жоспарларына 
арналған белгілер - мұнай кәсіпшілігі құрылыстары мен қондырғылары, 
ұңғымалар, кәсіпшілік құбырлары[3].  

Тәжірибелік сабақтарды орындау кезінде сіз әртүрлі мақсаттағы 
сызбаларда негізгі белгілерді қолдану дағдыларын игересіз. 

 
1 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: карьердегі тау-кен жұмыстары мен қазбалардың 

сызбаларымен танысу.  
Мақсаты: карьер мен кемердің негізгі элементтері мен параметрлерін 

зерттеу. 
Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Бастапқы мәліметтер бойынша карьердің көлденең қимасын 1:1000 

масштабта графикалық қағазға салыңыз. Мысалы, сызбаны Б.Б. Борисовтың 
"Тау-кен ісі" М. Недра 1988 ж оқулығында 21 беттен қараңыз.  

 2. Масштабсыз кемер сызбасын ерікті түрде жеке сызып алыңыз да 
кемер элементтерін көрсетіңіз.  

 3. Жұмыс бойынша қорытынды шығарыңыз. 
 4. Қорғау 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 
1. Карьердің қандай элементтерін білдіңіз.  
2. Диаграммада негізгі элементтерді көрсетіңіз. 
3. Карьердің үдеткіш сызығы деп аталады. 
4. Карьер үдеуінің бұрышы қандай. 
5. Карьер бермасының мақсаты. 
 

Ұсынылатын әдебиеттер  
1.Ялтанец И.М. «Практикум по открытым горным работам» М. 

Издательство МГУ 2003 г. 
2.Борисов Б.Б «Горное дело» М. Недра 1988 г. 

 
2 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Тау-кендік жер бөлу жоспарын жасау 
Жұмыстың мақсаты: тахеометрлік түсіру пункттерін жоспарға 

шығару. 
Бастапқы деректер: 
1. Майкөбе қоңыр көмір кен орны бетінің жоспары (оқытушы береді). 

  
 

2. Тау-кен қазбалары жоспарының учаскесі және түсіру негіздемесінің 
пункттерін жобалауға арналған горизонт (1.1-кесте). 

3.  Түсірілім ауқымы-1:2 000. 
Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Нұсқаның нөміріне сәйкес тау-кен жұмыстары жоспарының 

учаскесін орнатыңыз. 
2. Ватманға координаталар торын сызып, тірек желісі пункттерінің 

орнын және тау-кен жұмыстары жоспарының учаскесін салу (нұсқа 
бойынша). 

3. "Нұсқаулық..." [1] талаптарын ескере отырып, тахеометриялық 
түсіру әдісі үшін түсірілім негіздемесін жобалау бойынша нұсқа бойынша 
берілген тау-кен жұмыстары учаскесінің түсірілімін қамтамасыз ететін 
пункттердің орналасқан жерін белгілеу. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 
1. Осы тапсырманы орындау кезінде қандай шартты белгілерді 

қолдандыңыз? 
2. Ауданның шартты белгілерін тізімдеңіз. 
3. Жер учаскесінің шекаралары қандай шартты белгілермен 

белгіленеді? 
 
1.1-кесте Тірек негіздемесі пункттерінің координаталар каталогы 

(мысал) 
 

Тармақ 
нөмірі 

Координаталары  
Х Y Z 

224 2520925,30 7512457,30 588,200 
229 2520952,40 7512610,50 289,100 
241 2520957,50 7513237,50 288,100 
233 2520950,00 7513590,00 286,200 
235 2520900,60 7513962,40 285,350 

 
3  тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: гидротехникалық құрылыстар және өнеркәсіптік 

құбырлар. Кемер элементтері. 
Мақсаты: шартты белгілерді зерттеу және тау сызбаларында жиі 

қолданылатын шартты белгілерді салу және сызу әдістемесін игеру. 
Тапсырма: кестеде келтірілген шартты белгілерді сызу 
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Шартты белгілер 
Масштаб 

1:2000 

Белгінің атауы 

 

Карьердің 
әзірлемесінің  
жиынтық 
жоспарындағы 
кемердің еңісі:  
1) пайдалы қазба 
бойынша 
2) аршылым және 
пайдалы қазба 
бойынша 

 

Енгізу, шығару  

 

Су бұратын тау 
жырасы 

 

 

 

Өндіргіш кемер 

 

Аралас кемер 
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Шартты белгілер 
Масштаб 

1:2000 

Белгінің атауы 

 

Карьердің 
әзірлемесінің  
жиынтық 
жоспарындағы 
кемердің еңісі:  
1) пайдалы қазба 
бойынша 
2) аршылым және 
пайдалы қазба 
бойынша 

 

Енгізу, шығару  

 

Су бұратын тау 
жырасы 

 

 

 

Өндіргіш кемер 

 

Аралас кемер 

  
 

 

Үйінді кемер 

 

Пайдалы қазбалар 
қоймасы 

 

Массивтегі 
мехқалақпен тығындау 

 

Қираған мехқалақты 
тығындау 

 

Драглайнды тығындау 
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Айналмалы 
экскаватордың 
кенжары 

 

Бульдозерді тығындау 
 

  
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Бұл тапсырмада шартты белгілердің қандай түрлері қолданылады? 
2. Крап шартты белгілерінде қалай қолданылады? 
3. Геологиялық құрылымдардың шекараларын сызуда қандай шартты 

белгілер қолданылады?     
 
4 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: күрделі, дайындық және тазарту кен орындары. Ашық 

тау-кен әзірлемелеріндегі өндірім. 
Мақсаты: шартты белгілерді зерттеу және тау сызбаларында жиі 

қолданылатын шартты белгілерді салу және сызу әдістемесін игеру. 
Тапсырма: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 суреттерде келтірілген шартты белгілерді 

сызу. 
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Айналмалы 
экскаватордың 
кенжары 

 

Бульдозерді тығындау 
 

  
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Бұл тапсырмада шартты белгілердің қандай түрлері қолданылады? 
2. Крап шартты белгілерінде қалай қолданылады? 
3. Геологиялық құрылымдардың шекараларын сызуда қандай шартты 

белгілер қолданылады?     
 
4 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: күрделі, дайындық және тазарту кен орындары. Ашық 

тау-кен әзірлемелеріндегі өндірім. 
Мақсаты: шартты белгілерді зерттеу және тау сызбаларында жиі 

қолданылатын шартты белгілерді салу және сызу әдістемесін игеру. 
Тапсырма: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 суреттерде келтірілген шартты белгілерді 

сызу. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-экскаватордың қозғалыс осьі;  

2-кенжардың сол жағының 
ауырлық орталығы; 3-кенжардың 
оң жағының ауырлық орталығы; 

4-машиналардың тұрағын 
көрсететін белгілер; Э-10011 

экскаваторы;  
6-автоматты өзі аударғыштар;  
7-автоматты өзі аударғыштар 

қозғалысының осьі 
1.3-cурет - Жоспардағы кесіндідегі жыныс бойынша өндірім 

 

 
1.4-cурет – Өндірім осьі бойынша қимадағы пайдалы қазбалар бойынша 

өндірім  
 

 
 
1.5-cурет – Кемер құрылымы 
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1.6-cурет - Жобалау қимасы  
 
 

 

Карьердің тау жыныстарының жиынтық 
жоспарындағы кемердің еңісі: 
1) пайдалы қазба бойынша 
2) аршылым және пайдалы қазба  бойынша 
Енгізу, шығару 

 

 

 

Су бұратын тау жырасы 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Осы тапсырманы орындау кезінде қандай шартты белгілерді 

қолдандыңыз? 
2. Тектоникалық бұзылулардың шартты белгілерін тізімдеңіз. 
3. Тау жыныстарының жасы қандай шартты белгілермен көрсетіледі ? 
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1.6-cурет - Жобалау қимасы  
 
 

 

Карьердің тау жыныстарының жиынтық 
жоспарындағы кемердің еңісі: 
1) пайдалы қазба бойынша 
2) аршылым және пайдалы қазба  бойынша 
Енгізу, шығару 

 

 

 

Су бұратын тау жырасы 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Осы тапсырманы орындау кезінде қандай шартты белгілерді 

қолдандыңыз? 
2. Тектоникалық бұзылулардың шартты белгілерін тізімдеңіз. 
3. Тау жыныстарының жасы қандай шартты белгілермен көрсетіледі ? 
 
 

  
 

5 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Тау жыныстарының белгілері. 
Мақсаты: тау жыныстарының шартты белгілерін зерттеу. 
Тапсырма: 1.7 суретте көрсетілген шартты белгілерді сызыңыз. 
 

1) СЫНЫҚТАР 2) КАРБОНАТТЫ ЖӘНЕ КРЕМНИЙЛІ 
борпылдақ 
 

 
 
шағыл тас 
малта тас 

цементтелген 
 

 
 
жентек тас 
конгломераты 
 

Әктастар 

 

Доломиттер 

 

ұнтақ тас 
қиыршық тас 

 

жентек тас 
гравелит 

 

Мергельдер 

 

диатомиттер  
қорамжәшік 

радиоляриттер 
(яшма) 

 

топырақ құмтас 
3) ӨЗГЕ ШӨГІНДІ ТҮЗІЛІМДЕР 

алеврит алевролит  
каустобиолиттер 
(қою дақ немесе 
қою тор) 

 
бокситтер 
аллиттер 
 

балшық  
(тұнба) 

 
аргиллиттер 

 палеогендік қабат үгілуінің 
каолин қыртысы 
 

4) ЖАНАРТАУЛЫ 5) ИНТРУЗИВТІ 

қышқыл 
(риолиттер) 

орташа 
(андезиттер) 

граниттер  
сиениттер 

негізгі 
(базальттар) 

бөлінбеге
н 

диориттер  
габбро 

тефралар туфтар ірі және ұсақ, 
түйіршікті гранодиориттер 

Мысалы риолитті тефралар 
түрлі құрамдағы туфтар 

Магмалық жыныстардың сілтілігі нүкте немесе шеңбер қосу арқылы белгіленеді: 
трахиттер, трахибазальт,сілтілі габбро 

6) МЕТАМОРФТЫҚ 7) МЕТАСОМАТИТТЕР (қызыл) 
ЖӘНЕ ТЕКТОНИТТЕР  
(қызыл немесе жасыл) 
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жасыл тақтатас 

кристалды 
тақтатас  

а- мүйізтас 
б - метасоматиттер 
в – шор тас 

Кызыл түспен 

 
амфиболиттер 

 
гнейстер 

 

а - жентектас 
б - катаклазиттер 
в - милониттер 

1.7-cурет - Тау жыныстарының шартты белгілері 
 
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
1. Осы тапсырманы орындау кезінде қандай шартты белгілерді 

қолдандыңыз? 
2. Тектоникалық бұзылулардың шартты белгілерін тізімдеңіз. 
3. Геологиялық карталарда тау жыныстарының жасы қалай 

белгіленеді? 
 
6 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Геологиялық қиманы сызу. 
Мақсаты: Геологиялық қималардың мақсатын және олардың 

құрылысы туралы жалпы мәліметтерді, геологиялық қиманы сызу 
кезектілігін білу. 

Геологиялық карталар, қималар және тау-кен геометриялық сызбалары 
кен орнының геологиялық ерекшеліктерін, пайдалы қазба кен орнының 
орналасу нысанын және оның физикалық-химиялық қасиеттерін сипаттайды. 

Кен орнының геологиялық қималары күрделі қазбалар бойында немесе 
барлау қазбалары желісі бойынша салынады.  

Жұмыстарды материалдық қамтамасыз ету: Геологиялық сұлбалар  
Жұмысты орындау реті: 
* жоспардың көшірмесін көшіру үстелінде қарындашпен алып тастау 
* тау жыныстарының байланыс сызықтарын сызу; 
* тау жыныстарын градиент бояуын және штрихтауды орындау; 
* тау жыныстарының шартты белгілерін сызу 
* 1.8-суретке қалған шартты белгілер мен түсіндірме жазбаларды сызу. 
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жасыл тақтатас 

кристалды 
тақтатас  

а- мүйізтас 
б - метасоматиттер 
в – шор тас 

Кызыл түспен 

 
амфиболиттер 

 
гнейстер 

 

а - жентектас 
б - катаклазиттер 
в - милониттер 

1.7-cурет - Тау жыныстарының шартты белгілері 
 
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
1. Осы тапсырманы орындау кезінде қандай шартты белгілерді 

қолдандыңыз? 
2. Тектоникалық бұзылулардың шартты белгілерін тізімдеңіз. 
3. Геологиялық карталарда тау жыныстарының жасы қалай 

белгіленеді? 
 
6 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Геологиялық қиманы сызу. 
Мақсаты: Геологиялық қималардың мақсатын және олардың 

құрылысы туралы жалпы мәліметтерді, геологиялық қиманы сызу 
кезектілігін білу. 

Геологиялық карталар, қималар және тау-кен геометриялық сызбалары 
кен орнының геологиялық ерекшеліктерін, пайдалы қазба кен орнының 
орналасу нысанын және оның физикалық-химиялық қасиеттерін сипаттайды. 

Кен орнының геологиялық қималары күрделі қазбалар бойында немесе 
барлау қазбалары желісі бойынша салынады.  

Жұмыстарды материалдық қамтамасыз ету: Геологиялық сұлбалар  
Жұмысты орындау реті: 
* жоспардың көшірмесін көшіру үстелінде қарындашпен алып тастау 
* тау жыныстарының байланыс сызықтарын сызу; 
* тау жыныстарын градиент бояуын және штрихтауды орындау; 
* тау жыныстарының шартты белгілерін сызу 
* 1.8-суретке қалған шартты белгілер мен түсіндірме жазбаларды сызу. 

  
 

 
1.8-cурет - Учаскенің геологиялық құрылысының сызбасы 

 
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
1. Әктас шөгінділерінің қуаты қандай? 
2. Тау жыныстарының пайда болу элементтерін анықтаңыз 
3. Ең көне шөгінділер қандай? 
 
7 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: кен орнының геологиялық картасы элементтерінің суреті 
Жұмыстың мақсаты: геологиялық картаны оқуды үйрену.  
Бастапқы деректер: 1.10-суреттегі оқу геологиялық картасы. 
Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Әр түрлі мақсаттағы геологиялық карталар үшін шартты белгілерді 

зерттеу. 
2. 1.9 суретті зерттеңіз - стратиграфиялық баған, онда графиктердің 

өлшемдері көрсетілген.  
3. Көшірмені алып тастаңыз және 1.10-суреттегі геологиялық картаны 

зерттеңіз. 
4. Геологиялық құрылымдардың созылу крестіне геологиялық бөлім 

салу.  
5. 1.9-суретке ұқсас стратиграфиялық бағанды құрыңыз. 
6. Геологиялық картаға, бөлімге және стратиграфиялық бағанға аңыз 

құрыңыз. 
7. Геологиялық карта парағын рамалық құрылыммен жасаңыз. 
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1.9-cурет - Стратиграфиялық баған 

 
1.10-cурет - Оқу геологиялық картасы 
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1.9-cурет - Стратиграфиялық баған 

 
1.10-cурет - Оқу геологиялық картасы 

  
 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Шөгінділердің стратиграфиялық келіспеушілігі қалай белгіленеді? 
2. Девон дәуірінің шөгінділері қандай түспен көрсетілген? 
3. Ланвир деңгейінің шөгінділері қандай индекспен көрсетілген? 
4. Башқұрт деңгейінің шөгінділері қандай жүйеге жатады? 
 

 
 
Сызбаларды көбейту. Пайдалы қазба аршылымы және өндіру көлемін 

есепке алу.  
 Жұмыстарды материалдық қамтамасыз ету: А4 форматындағы сызу 

қағазының парағы. Тау-кен кәсіпорнынан жобалық тау-кен жұмыстарының 
жоспары. 

Жұмысты орындау әдістемесі: 
 жоспардың көшірмесін өшіру;  
 беткі белгілері бар көлденең сызықтарды сызыңыз және қол 

қойыңыз; 
 баланстық және баланстан тыс қорлардың контурларын, алынатын 

қорлардың контурын цифрлау, блоктарда блок нөмірі мен қорлар 
санатын көрсету; 

 жоспарда бұрғылау желілерінің, аршылым үйінділерінің, 
арықтардың, бөгеттердің, жолдардың, электр беру желілерінің 
орналасуын, тау-кен машиналарының орналасқан жерін көрсету; 

 тау-кен жұмыстары жоспарында бар шартты белгілер жазуларын 
орындау; 

 жұмыстың рамалық құрылымын орындаңыз. 
Жұмыс мақсаты: 
Маркшейдерлік түсіру бойынша қоймадағы пайдалы қазбалардың 

санын және кенжардағы аршылым көлемін анықтау. 
Бастапқы деректер: 
1. Пайдалы қазба қоймасын суретке түсіру пункттерінің 

координаталары. 
2. Пайдалы қазба қоймасының бетін тахеометриялық әдіспен түсіру 

нәтижелері.  
3. Бірінші аршылым кемерінің тау-кен жұмыстарының жоспары (1.11-

үлгі).  
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Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Нұсқаның нөміріне сәйкес қоймадағы пайдалы қазбалар санын 

есептеу тәсілін және экскаватор кенжарындағы аршылым көлемін есепке алу 
үшін есепті кезеңді (жыл және ай) белгілеу қажет.  

2. Қоймадағы пайдалы қазбалардың көлемін анықтау: 
1: 500 масштабтағы жоспарға түсіру негіздемесінің пункттерін қою; 
тірек нүктелерінің (пикеттердің) белгілерін есептеңіз және қойманың 

бетін түсіру нәтижелерін жоспарға салыңыз; 
пайдалы қазба қатарының құлау шекарасын белгілеу; 
тік параллель қималар әдісімен қойма көлемін есептеу кезінде 

қойманың бойлық осьіне перпендикуляр 20 м арқылы тік қималарды 
құрыңыз.  

қойманың көлемін көлденең қима тәсілімен немесе көлемді палетка 
тәсілімен есептеу кезінде қойма негізінің көлденеңінен (контурлық 
нүктелердің белгілері бойынша) және қатардың үстіңгі бетінің кесіндісінен 
тұрғызыңыз; 

ДК-де аналитикалық әдіспен қойма бетінің көлемін анықтауға бақылау 
жүргізу; 

қоймадағы пайдалы қазбаның текше көлемін анықтаудың негізгі және 
бақылау тәсілдерінің дәлдігі мен өнімділігі туралы қорытынды беру; 

көмір мен жыныстың нақты және нормативтік күлділігін ескере 
отырып, қоймадағы көмір қатарының массасын анықтаңыз: көмірдің 
тығыздығы = 1,03 т/м3; 

Ан кесіндісі бойынша күлдің нормасы = 15%; Аф нақты күлі = 20%; 
бітейтін Ап жынысының күлі = 80%. 

 
1.11-cурет - Тау-кен жұмыстарын дамыту жоспары 
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Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Нұсқаның нөміріне сәйкес қоймадағы пайдалы қазбалар санын 

есептеу тәсілін және экскаватор кенжарындағы аршылым көлемін есепке алу 
үшін есепті кезеңді (жыл және ай) белгілеу қажет.  

2. Қоймадағы пайдалы қазбалардың көлемін анықтау: 
1: 500 масштабтағы жоспарға түсіру негіздемесінің пункттерін қою; 
тірек нүктелерінің (пикеттердің) белгілерін есептеңіз және қойманың 

бетін түсіру нәтижелерін жоспарға салыңыз; 
пайдалы қазба қатарының құлау шекарасын белгілеу; 
тік параллель қималар әдісімен қойма көлемін есептеу кезінде 

қойманың бойлық осьіне перпендикуляр 20 м арқылы тік қималарды 
құрыңыз.  

қойманың көлемін көлденең қима тәсілімен немесе көлемді палетка 
тәсілімен есептеу кезінде қойма негізінің көлденеңінен (контурлық 
нүктелердің белгілері бойынша) және қатардың үстіңгі бетінің кесіндісінен 
тұрғызыңыз; 

ДК-де аналитикалық әдіспен қойма бетінің көлемін анықтауға бақылау 
жүргізу; 

қоймадағы пайдалы қазбаның текше көлемін анықтаудың негізгі және 
бақылау тәсілдерінің дәлдігі мен өнімділігі туралы қорытынды беру; 

көмір мен жыныстың нақты және нормативтік күлділігін ескере 
отырып, қоймадағы көмір қатарының массасын анықтаңыз: көмірдің 
тығыздығы = 1,03 т/м3; 

Ан кесіндісі бойынша күлдің нормасы = 15%; Аф нақты күлі = 20%; 
бітейтін Ап жынысының күлі = 80%. 

 
1.11-cурет - Тау-кен жұмыстарын дамыту жоспары 

 

  
 

Жұмыс аяқталғаннан кейін есептеулер бойынша түсіндірме жазба 
жасаңыз. 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Суретте қандай шартты белгілер көрсетілген. 
2. Түсіндірме шартты белгілер қандай жағдайда қолданылады. 
3. Жер бедері - жердің физикалық бетінің кедір-бұдырларының 

жиынтығы. Карталар мен сұлбаларда рельеф қалай көрсетіледі? 
4. Рельефтің негізгі формалары қандай? 

 
Қайталауға арналған сұрақтар мен тапсырмалар:  
1.Шартты белгілер дегеніміз не? 
2.Шартты белгілердің қандай түрлерін білесіз? 
3.Карталарда қандай нысандар масштабты шартты белгілермен 

бейнеленген? 
4.Карталарда масштабтан тыс шартты белгілермен қандай нысандар 

бейнеленген? 
5.Масштабтан тыс шартты белгінің негізгі нүктесі қандай мақсаттарға 

қызмет етеді? 
6.Негізгі нүкте масштабтан тыс шартты белгінің қай жерінде 

орналасқан? 
7.Карточкалардың түс сұлбасы қандай мақсаттарда қолданылады? 
8.Карталарда түсіндірме қолтаңбалар мен сандық белгілер қандай 

мақсаттарда қолданылады? 
 
1.2. Тау-кен ісінде компьютерлік технологиялар 
 
Оқу нәтижесі:  
 Компьютерлік технологиялар мен графиканы меңгеру.  
Бағалау критерийлері:  
1. 2D және 3D модельдеу компьютерлік графикасының бағдарламалық 

құралдарын пайдаланады.  
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2. Тау-кен өнеркәсібінде заманауи ақпараттық технологияларды 
қолданады. 

3. Автоматтандырылған жобалау жүйесін пайдалана отырып, 
эскиздерді, сызбаларды, сұлбаларды орындайды. 

4. Кәсіби бағдарланған ақпараттық жүйелерді: өндірісті басқарудың 
автоматты жүйесін) және технологиялық үрдістерді басқарудың автоматты 
жүйесін пайдаланады. 

5. Ақпараттық технологияларды дамыту перспективаларын ұсынады. 
«Тау – кен ісіндегі компьютерлік технологиялар» пәні болашақ тау-кен 

техниктеріне компьютерлік жобалаудың арнайы әдістері мен 
мамандандырылған бағдарламалардың ерекшеліктері туралы түсінік береді 
және қазіргі заманғы технологияларды түсіндіру және бастапқы 
коммерциялық ақпаратты дайындау және оны 3D модельдерін жасау кезінде 
пайдалану дағдыларын қалыптастырады.  

Пәннің компьютерлік технологиясын зерттеудің мақсаты пайдалы 
қазбалар кен орындарын жобалау мен пайдалану кезінде осы білімді кәсіби 
қызметте қолданудың негіздері теориясын дамыту болып табылады.  

Пәнді оқытудың міндеттері: студенттердің кен орындарының 
геологиялық модельдерін құру принциптері туралы қажетті білім алуы; үш 
өлшемді компьютерлік модельдерді құру бойынша тәжірибелік және 
теориялық міндеттерді шешу дағдыларын алу; студенттерді қойылған 
міндетке сәйкес бағдарламалық қабықшаны таңдауға үйрету. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  
меңгереді: 
- кен орындарын ашық игерудің техникалық-технологиялық 

шешімдерін кеңістіктік жоспарлау және іске асыру негіздері; 
- кен орындарын компьютерлік модельдеудің теориялық негіздері; 
- кен орындарының модельдерін құру әдістері; 
- технологиялық модельдеу әдістері; 
- геостатистикалық талдау әдістері. 
тәжірибелік дағдыларды игеру: 
- кен орындарын компьютерлік модельдеу әдістері мен құралдарын 

пайдалану; 
- өзінің кәсіби қызметінде компьютерлік техника мен ақпараттық 

технологияларды қолдану; 
- инженерлік есептерді шешуде математикалық талдау әдістерін 

қолдану; 
- мәтіндік және графикалық геологиялық құжаттамамен жұмыс жасау; 
- кен орындарының геологиялық модельдерін бағалау; 
- ашық кен орындарын игеру саласында ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып есептеулер жүргізу. 
Тау-кен ісіндегі компьютерлік технологиялар объектілердің кеңістік-

геометриялық жағдайын анықтауға, қажетті геодезиялық және 
маркшейдерлік өлшеулерді жүзеге асыруға, олардың нәтижелерін өңдеуге 
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2. Тау-кен өнеркәсібінде заманауи ақпараттық технологияларды 
қолданады. 

3. Автоматтандырылған жобалау жүйесін пайдалана отырып, 
эскиздерді, сызбаларды, сұлбаларды орындайды. 

4. Кәсіби бағдарланған ақпараттық жүйелерді: өндірісті басқарудың 
автоматты жүйесін) және технологиялық үрдістерді басқарудың автоматты 
жүйесін пайдаланады. 

5. Ақпараттық технологияларды дамыту перспективаларын ұсынады. 
«Тау – кен ісіндегі компьютерлік технологиялар» пәні болашақ тау-кен 

техниктеріне компьютерлік жобалаудың арнайы әдістері мен 
мамандандырылған бағдарламалардың ерекшеліктері туралы түсінік береді 
және қазіргі заманғы технологияларды түсіндіру және бастапқы 
коммерциялық ақпаратты дайындау және оны 3D модельдерін жасау кезінде 
пайдалану дағдыларын қалыптастырады.  

Пәннің компьютерлік технологиясын зерттеудің мақсаты пайдалы 
қазбалар кен орындарын жобалау мен пайдалану кезінде осы білімді кәсіби 
қызметте қолданудың негіздері теориясын дамыту болып табылады.  

Пәнді оқытудың міндеттері: студенттердің кен орындарының 
геологиялық модельдерін құру принциптері туралы қажетті білім алуы; үш 
өлшемді компьютерлік модельдерді құру бойынша тәжірибелік және 
теориялық міндеттерді шешу дағдыларын алу; студенттерді қойылған 
міндетке сәйкес бағдарламалық қабықшаны таңдауға үйрету. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  
меңгереді: 
- кен орындарын ашық игерудің техникалық-технологиялық 

шешімдерін кеңістіктік жоспарлау және іске асыру негіздері; 
- кен орындарын компьютерлік модельдеудің теориялық негіздері; 
- кен орындарының модельдерін құру әдістері; 
- технологиялық модельдеу әдістері; 
- геостатистикалық талдау әдістері. 
тәжірибелік дағдыларды игеру: 
- кен орындарын компьютерлік модельдеу әдістері мен құралдарын 

пайдалану; 
- өзінің кәсіби қызметінде компьютерлік техника мен ақпараттық 

технологияларды қолдану; 
- инженерлік есептерді шешуде математикалық талдау әдістерін 

қолдану; 
- мәтіндік және графикалық геологиялық құжаттамамен жұмыс жасау; 
- кен орындарының геологиялық модельдерін бағалау; 
- ашық кен орындарын игеру саласында ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып есептеулер жүргізу. 
Тау-кен ісіндегі компьютерлік технологиялар объектілердің кеңістік-

геометриялық жағдайын анықтауға, қажетті геодезиялық және 
маркшейдерлік өлшеулерді жүзеге асыруға, олардың нәтижелерін өңдеуге 

  
 

және түсіндіруге мүмкіндік береді, өзінің кәсіби қызметінде компьютерлік 
техника мен ақпараттық технологияларды қолдану Қазақстандағы тау-кен 
колледждері түлектерінің мансаптық жоғарылауын қамтамасыз етеді.  

Пайдалы қазбалар кен орындары модельдерінің параметрлерін және 
оларды өңдеу жағдайларын бағалауда компьютерлік интерпретацияның 
сандық әдістеріне негізгі рөл беріледі [3].  

Материалдарды сандық түсіндіру және терең геологиялық құрылымды 
модельдеу компьютерлік МАЖ технологияларының әртүрлі заманауи 
бағдарламалық құралдарын қолдана отырып жүзеге асырылады және келесі 
типтік операцияларды қамтиды: 

• бастапқы ақпаратты енгізу және деректер базасын қалыптастыру; 
• физикалық өрістердің алаңдық және бейіндік трансформациялары; 
• терең құрылымның моделін құру және бөлімдердегі гетерогенділікті 

зерттеу үшін геологиялық-технологиялық өрістер бойынша кері және тура 
есептерді шешу; 

• тау жыныстарының тығыздығы, пайдалы компонент құрамы, ілеспе 
және олардың өзара байланысы туралы мәліметтер негізінде геологиялық 
және технологиялық бөлімдердің құрылысы (сурет 1.12); 

• геологиялық-технологиялық модельдерді кен орнының терең 
геологиялық құрылымы туралы қолданыстағы идеялармен байланыстыру [4];  

• есептеу және бастапқы өрістердің сәйкес келуіне тиісті модельдерді 
түзету.  

 

 
 

1.12-сурет - Ашық қазу моделінің жобасын құру мысалы 
 

Жүргізу үшін арнайы жабдықтар мен зертханалар талап етілмейді. 
Тау-кен технологиялық жұмыстарын компьютерлік сүйемелдеу 

пайдалы қазбалар кен орындарын ашық игеру деректерінің барлық 
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түрлерінің материалдарын қолданылатын әдістерден ақпарат алу және 
парақтық компьютерлік тау-кен-технологиялық, геологиялық және басқа да 
дерекқор түрлерін жасау мақсатында барынша толық пайдаланудан 
тұрады[4]. 

Кен орындарын моделдеу кезінде тау-кен геологиялық жүйелеріндегі 
жұмыстың реттілігі 1.13-суретте көрсетілген. 

Материалдарды сандық түсіндіру және терең геологиялық құрылымды 
модельдеу компьютерлік МАЖ технологияларының әртүрлі заманауи 
бағдарламалық құралдарын қолдана отырып жүзеге асырылады және келесі 
типтік операцияларды қамтиды [5]: 

• бастапқы ақпаратты енгізу және деректер базасын қалыптастыру; 
• физикалық өрістердің алаңдық және бейіндік трансформациялары; 
• терең құрылымның моделін құру және бөлімдердегі гетерогенділікті 

зерттеу үшін геологиялық-технологиялық өрістер бойынша кері және тура 
есептерді шешу; 

• тау жыныстарының тығыздығы, пайдалы компоненттің құрамы, 
ілеспе және олардың өзара байланысы туралы деректер негізінде 
геологиялық-технологиялық қималарды құру; 

• геологиялық-технологиялық модельдерді кен орнының терең 
геологиялық құрылымы туралы қолданыстағы идеялармен байланыстыру; 

• есептеу және бастапқы өрістердің сәйкес келуіне сәйкес модельдерді 
түзету. 

Деректер базасының (ДБ) құрамы мен нақтылығы технологиялық 
тапсырманы дайындау сатысында айқындалады, дайындық жұмыстары 
кезінде нақтыланады, жобалау сатысында бас инженер немесе бас геолог 
бекітеді және жұмыс үрдісінде түзетіледі. Тау-кен-технологиялық 
құжаттаманың шартты белгілері тау-кен геологиялық жүйелеріндегі 
кітапханадан таңдалады (1.14 сурет). 

Соңғы түрінде мәліметтер базасы барлық енгізілген ақпараттың 
сапасын түпкілікті өнімге – тау-кен технологиялық құжаттамасының міндетті 
және қосымша жиынтығына, туынды ақпараттың барлық кестелеріне 
сәйкестігін тексергеннен кейін, сондай-ақ оны түзеткеннен кейін, ақпараттық 
емес сипаттамаларды қысқартқаннан кейін, рәсімдеу мен біріктіруден кейін 
қалыптасады. 

Бастапқы геологиялық деректер базасына (БГДБ) зерттеу үрдісінде 
алынған геологиялық, геофизикалық, геохимиялық, зертханалық және басқа 
да ақпарат, әртүрлі табиғи объектілерді әртүрлі тасымалдаушыларда 
сипаттау, сондай-ақ бейіндер, шығулар, жыралар, ұңғымалар бойынша 
бақылаулардың әртүрлі қасиеттерін өлшеу кезінде аспаптардың тіркелген 
көрсеткіштері, аншлифтердің, тегістегіштердің, зертханалық зерттеулер 
нәтижелерінің сипаттамасы және т.б. жатады. Геологиялық мәліметтердің 
туынды базасы деп объектілерді жалпылау (каппаметрия, магниттік және 
гравитациялық нәтижелерді құжаттау, салыстыру, түсіндіру және бастапқы 
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ақпаратты басқа да өңдеу, карталар, сұлбалар, қималар, аңыздар, мәтіндер, 
кестелер және т. б.) нәтижесінде жасалғандар жатады [6].  

 

 
1.13-сурет - GEMS жүйесінің мысалында 

тау-геологиялық жүйелердегі жұмыс кезеңдері 

 
1.14-сурет - Тау-кен геологиялық жүйелерінің шартты белгілерінің 

кітапханасы 
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Инженерлік-геологиялық қиманың құрылысы. Инженерлік-
геологиялық қима көзбен шолу, тәжірибелік-далалық және зертханалық 
эксперименттер бойынша тау жыныстарының (топырақтардың) құрамы мен 
қасиеттерін анықтау нәтижелері көрсетілген зерттелетін аумақтың тік 
қимасы болып табылады. Инженерлік-геологиялық бөлімдерде 
стратиграфиялық-генетикалық кешендердің немесе тау жыныстарының 
литологиялық-петрографиялық типтерінің зерттелген тереңдікке дейінгі тік 
жазықтықтағы кеңістіктік жағдайы мен арақатынасы, сондай-ақ тау 
жыныстарының қасиеттерінің өзгергіштігінің негізгі бағыттарын анықтауға 
мүмкіндік беретін сынақ аймағындағы тау жыныстарының физикалық-
механикалық қасиеттерінің негізгі жіктеу көрсеткіштерінің орташа мәні 
көрсетілген. Инженерлік-геологиялық жағдайларды осы мақсат үшін өткен 
барлау қазбаларымен ашылған тереңдікке бағалауға арналған инженерлік-
геологиялық қималар міндетті қосымша болып табылады, инженерлік-
геологиялық картаға бір-екі инженерлік-геологиялық қима қоса беріледі. 
Кесінділер картаның барлық ауданы арқылы таңдалған бағыттарда және осы 
аумақ үшін қабылданған стратиграфиялық сұлбаға сәйкес жасалады. 
Инженерлік-геологиялық қималар картаға қатаң сәйкес келуі және аумақтың 
стратиграфиялық бөлінісінің ерекшеліктерін көрсетуі тиіс. Қималарда жер 
асты суларының пайда болу тереңдігі мен белгіленген деңгейлері, сондай-ақ 
инженерлік-геологиялық аудандастыру элементтерінің шекаралары 
көрсетілген тірек барлау қазбалары көрсетіледі[6].  

Инженерлік-геологиялық қималар карта және барлау қазбаларының 
деректері бойынша салынады. Сондықтан карталардың номенклатурасы, 
барлау желісінің тығыздығы және барлау тереңдігі туралы нақты түсінік 
болуы керек. 

Инженерлік-геологиялық карталардың номенклатурасы. Түсірілім 
ауқымына сәйкес инженерлік-геологиялық карталар шолу карталары (1:500 
000 және одан кіші), ұсақ масштабты (1:500 000 – 100 000), орташа 
масштабты (1:50 000 – 1:25 000) және толық болып бөлінеді. 

Шолу карталары ірі геологиялық, географиялық немесе әкімшілік 
өңірлердің (өлкелердің, облыстардың, республикалардың немесе елдің бүкіл 
аумағының) инженерлік-геологиялық жағдайлары туралы жалпы түсінік 
беруге және олардың қалыптасуы мен өзгеруінің негізгі заңдылықтары 
туралы мәліметтерді қамтуға тиіс.  

Шағын масштабты карталар белгілі бір аумақтың инженерлік-
геологиялық жағдайларын көрсетуі керек және әртүрлі құрылыс түрлерін 
жоспарлауға және аумақтарды экономикалық пайдалануға байланысты 
тәжірибелік мәселелерді шешуге, сондай-ақ толық инженерлік-геологиялық 
зерттеулер жүргізуге жеткілікті мәліметтерді қамтуы керек. Мұндай карталар 
мүмкіндігінше неғұрлым толық инженерлік-геологиялық материалдарсыз 
жобалық ұсыныстар мен техникалық-экономикалық негіздемелерді (ТЭН) 
жасау үшін геологиялық негіз бола алады. 
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Орташа масштабты карталар аумақтың инженерлік-геологиялық 
жағдайлары туралы неғұрлым толық және нақты мәліметтер беруге, 
карталанатын аумақтың жекелеген аудандарындағы түбегейлі 
айырмашылықтарды, аумақтардың дамуына байланысты қазіргі және мүмкін 
болатын қауіпті геологиялық үрдістер мен құбылыстардың таралуын 
көрсетуге тиіс. Олар геологтар мен жобалаушыларды бірінші кезектегі 
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инженерлік-геологиялық жағдайларды дұрыс және дәл зерделеу қажеттілігі. 

Барлау тереңдігі. Игерілетін аумақтың, құрылыс алаңы немесе 
учаскенің инженерлік-геологиялық жағдайлары зерттелуі тиіс тереңдік,  ол 
төмендігілермен анықталады: 

- геологиялық құрылымы, олардың құрылымдық-тектоникалық 
ерекшеліктері, жату тереңдігі, таралуы, жер асты суларын қоректендіру және 
түсіру жағдайлары; 

- жобаланатын құрылыстардың тау жыныстарының қалыңдығына ойма 
тереңдігімен және олардың орналасуы; 

- құрылыстардың, инженерлік жұмыстар мен технологиялық 
үрдістердің әсер ету аймағының таралу тереңдігі; 

- геологиялық үрдістердің дамуымен байланысты белгілі бір 
құбылыстардың таралу тереңдігі. 

Инженерлік ізденістердің бастапқы кезеңдерінде басты міндет 
аумақтардың инженерлік-геологиялық жағдайларын өңірлік зерделеу, 
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оларды аудандастыру және үлгілеу, игеру үшін бірінші кезекті ауданды 
таңдау және тиісінше неғұрлым толық зерттеулер болып табылады. Барлау 
тереңдігі іздестірудің осы сатысымен, яғни жартас (байырғы) жыныстардың 
стратиграфиясы мен жату тереңдігін, олардың құрылымдық-тектоникалық 
ерекшеліктерін, жер асты суларының және геологиялық үрдістердің 
таралуын зерттеу қажеттілігімен және т. б. толық анықталады [6].  

Іздестірудің алдын ала және толық сатыларында, құрылыстардың 
орналасу орындары, олардың типі, ойма тереңдігі, орнықтылығы, құрылыс 
және тау-кен жұмыстарын жүргізу жағдайлары, барлау тереңдігі 
жобаланатын құрылыстардың (тоннель, шахта, жер асты қоймасы, карьерлер 
және т.б.) тау-кен жыныстарының қалыңдығына ойма тереңдігімен немесе 
құрылыстардың әсер ету аймағының таралу тереңдігімен, инженерлік 
жұмыстар мен технологиялық үрдістер өндірісімен анықталады. Барлау 
тереңдігі сондай-ақ геологиялық үрдістердің (карст, көшкін, шөгу, тоң және 
т.б.) дамуына, аумақтарды өңдеуге, құрғатуға байланысты қандай да бір 
құбылыстардың таралу тереңдігімен айқындалады [6].  

 
Бақылау тапсырмалары немесе өзге де материалдар 
1. Ақпараттық қамтамасыз ету - бұл … 
2. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету -  бұл … 
3. Техникалық қамтамасыз ету - бұл … 
4. Математикалық қамтамасыз ету - бұл …  
5. Бағдарламалық жасақтама - бұл … 
6. Қолданбалы бағдарламалар арқылы… 
7. Қандай бағдарламалар жалпы бағдарламаларға жатады? 
8. Қандай бағдарламалар арнайы бағдарламаларға жатады? 
9. Компьютердің бағдарламалық жасақтамасы-бұл … 
10. Операциялық жүйе-бұл … 
11. Информатика нені зерттейді? 
12. Технологияны анықтаңыз. 
13. Ақпараттық технологияның мақсаты не? 
14. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар қандай? 
15. Сіз қандай инженерлік ақпараттық жүйелерді білесіз? Олар тау-кен 

ісінде қалай қолданылады? 
16. Компьютердің бағдарламалық жасақтамасы неден тұрады? 
 
Дағдыларды тексеруге арналған сұрақтар 
1. Word редакторында мәтіндік файл жасаңыз және оны WordPad 

қосымшасында оқуға болатындай етіп сақтаңыз. 
2. Мәтінді сканерлеп, мәтіндік форматқа аударыңыз. 
3. Кірістірілген функцияларды қолдана отырып, берілген өлшемдер 

үшін арифметикалық орташа және стандартты ауытқу мәндерін анықтаңыз: 
28, 25, 19, 20, 29,23, 19, 26, 24, 21, 25, 25, 24, 28, 25, 28, 29. 
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4. Жаңа сурет файлын жасаңыз. Сызықтардың масштабын, түрлерін 
және салмағын реттеңіз. Көрініс экранын параққа трансляциялауды баптау. 

5. Растрлық кескінді импорттау. Масштабтау жүргізіңіз. Сызбаны 
координаталарға сәйкес орнатыңыз. 

6. Қолданыстағы деректерді талдау. Қажетті қабаттарды жасаңыз. 
Барлық қабаттарды талаптарға сай реттеңіз. 

8. Нүктелік кескінді өшіріңіз. Қабаттарды, сызықтардың қалыңдығын, 
масштабын тексеріңіз. 

9. Дайын сызбаны параққа шығарыңыз. Анықтау ауқымы. Кіші/үлкен 
масштабпен екінші парақты жасаңыз. Мөр қойып толтырыңыз. 

10. Тапсырмаға сәйкес сызбадағы негізгі аудандарды, өлшемдерді 
өлшеңіз. 

11.Негізгі деректері бар кесте жасаңыз және оны тікелей параққа 
жағыңыз. 

12. Нәтижені PDF сақтаңыз және экспорттаңыз. 
 
1.3 Гидрогеология және гидродинамика негіздері 
 
1.3.1 Гидравлика негіздері 
 
Оқыту нәтижесі: гидравлика негіздерін меңгеру. 
Бағалау критерийлері: 
1. Сұйықтықтардың физикалық қасиеттерін түсінеді. 
2. Гидростатикалық қысымды және оның қасиеттерін сипаттайды. 
3. Гидростатика мәселелерін шешеді. 
4. Гидродинамика негіздерін меңгерген. 
5. Гидродинамика бойынша есептерді шешеді. 
6. Берілген диаметрі, ұзындығы, құбыр сұлбасы және сұйықтық 

шығыны кезінде құбырлардағы қысымның жоғалуын есептейді. 
 
Тау-кен ғылымындағы гидравлика әртүрлі инженерлік мәселелерді 

шешу үшін қолданылады: 
тау-кен қазбаларын құрғату үшін суды құбырлар арқылы тасымалдау;  
суды ағызуға арналған әртүрлі гидротехникалық құрылыстар салу;  
суды соруға арналған әртүрлі құрылғыларды, машиналар мен 

механизмдерді (сорғылар, компрессорлар, гидравликалық баспақтар және 
т.б.) құрастыру. 

Гидравлика жұмыс істейтін заңдар гидравликалық жүйелерді жобалау 
кезінде қолданылады [9] 

Гидродинамика сұйықтықтар мен газдардың қозғалыс заңдылықтарын 
зерттейді және қозғалыстың негізгі факторларына тәуелділікті белгілейді. 
Денеге әсер ететін сыртқы күштер белгілі деп саналады. Ортаның қысымы 
мен жылдамдығын анықтау қажет. 
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Гидравлика - сұйықтықтардың тепе-теңдігі мен қозғалысы туралы 
ғылым, ол эксперименттік мәліметтерге негізделген және есептеу әдістерін 
қолданады. Мұнда сұйықтықтың негізгі сипаттамаларын бағалау үшін 
қарастырылып отырған мәселені жеңілдететін эмпирикалық және жартылай 
эмпирикалық тәуелділіктер (эксперименттік мәліметтерге негізделген), 
орташа мәндер және басқа болжамдар қолданылады. 

Гидродинамика сұйықтықты қарастырылып отырған көлемнің 
өлшемдері молекулалардың сипаттамалары мен олардың қозғалыстарынан 
(өлшемдері, бос жүріс ұзындығы және т.б.) едәуір асатын орта ретінде 
қарастырады. Осылайша, заттың дискретті молекулалық атомдық 
құрылымынан алшақтап, бүкіл кеңістік затпен үздіксіз толтырылады деп 
есептеп,  көп мөлшерлі қозғалыс ретінде емес, үнемі өзгеретін параметрлері 
бар үздіксіз ортаның қозғалысы ретінде қарастырылады (қысым, тығыздық 
және т.б.) [10].  

 
Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері. 
Тығыздық - бұл көлем бірлігінің массасы:   Егер дене біртекті 

болса, онда белгілі бір ауырлық – бұл көлем бірлігінің салмағы: γ =  ; себебі 

P=mg, содан кейін ,   немесе γ = pg, яғни белгілі бір ауырлық 
тығыздыққа тура пропорционал. 

Тамшылайтын сұйықтықтарға арналған "сығылмайтын сұйықтық" 
термині бұл сұйықтықтар қысымның өзгеруімен іс жүзінде олардың көлемін 
өзгертпейтіндігімен байланысты. Осыған байланысты гидромеханикада 
тамшылы сұйықтықтардағы көлемнің өзгеруін елемеу әдетке айналған. 

Сұйықтықтың қасиеттерінің бірі аққыштық, ол сұйықтықтың ол 
орналасқан ыдыс формасына ие болу қасиеті, ол жақсы қозғалғыштық немесе 
аққыштық қасиетіне ие.  

 
1.3.1.1 Сұйықтықтағы ішкі үйкеліске арналған Ньютон заңы 
 
Тұтқырлық - сұйықтықтың ығысу деформацияларына қарсы тұру 

қабілеті, осылайша аққыштық тұтқырлықтың кері мәні болып табылады. 
Сұйықтықтың бұл қасиеттері оның қозғалуында ғана көрінеді. 

Сұйықтықтың белгілі бір мөлшері екі жалпақ шексіз параллель плиталар 
арасында қоршалған делік (сурет 1.15); олардың арасындағы қашықтық – п; 
төменгі пластинаға қатысты жоғарғы тілімнің қозғалыс жылдамдығы – υ.  

Осылайша, көрші қабаттар арасында жылдамдық айырмашылығы бар 
және қабаттардың өзара сырғуы пайда болады, бұл ішкі үйкеліс күшінің 
көрінісіне әкеледі [11].  

Бір пластинаны екіншісіне қатысты жылжыту үшін қозғалатын табаққа 
ішкі үйкеліс нәтижесінде сұйықтықтың қарсыласу күшіне тең t күші 
қолданылуы керек. 
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қолданады. Мұнда сұйықтықтың негізгі сипаттамаларын бағалау үшін 
қарастырылып отырған мәселені жеңілдететін эмпирикалық және жартылай 
эмпирикалық тәуелділіктер (эксперименттік мәліметтерге негізделген), 
орташа мәндер және басқа болжамдар қолданылады. 

Гидродинамика сұйықтықты қарастырылып отырған көлемнің 
өлшемдері молекулалардың сипаттамалары мен олардың қозғалыстарынан 
(өлшемдері, бос жүріс ұзындығы және т.б.) едәуір асатын орта ретінде 
қарастырады. Осылайша, заттың дискретті молекулалық атомдық 
құрылымынан алшақтап, бүкіл кеңістік затпен үздіксіз толтырылады деп 
есептеп,  көп мөлшерлі қозғалыс ретінде емес, үнемі өзгеретін параметрлері 
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1.15-сурет - Сұйықтық ағымының сұлбасы 
 

Ньютон бұл күш жылдамдыққа пропорционал және S жанасу беті және 
n тақталары арасындағы қашықтыққа кері пропорционал екенін анықтады, 
яғни.                             

 ,                                                     (1.1) 
мұндағы μ - динамикалық тұтқырлық (немесе динамикалық 

тұтқырлық коэффициенті) деп аталатын пропорционалдық коэффициенті.  
Немесе төмендегі шекте көрінеді:  

                                                         (1.2)  
Соңғы өрнек ішкі үйкеліс үшін Ньютон заңын білдіреді. Плюс немесе 

минус белгісі dv/dn жылдамдық градиентінің белгісіне байланысты 
қабылданады. Τ = t/S жанама ығысу кернеуі болғандықтан, Ньютон заңына 
ыңғайлы көрініс беруге болады:   

                                                            (1.3) 
Графикалық тұрғыдан алғанда, dv/dn және τ арасындағы байланыс 

Ньютон сұйықтықтары үшін 1 – қисықпен және аномалды сұйықтықтар үшін 
2 - қисықпен бейнеленген (сурет 1.16). Сұйықтықтың екі қозғалыс режимі 
қабаттарды араластырмай сұйықтықтың қозғалыс режимі ламинарлық деп 
аталды (сұйықтықтың қабаттарға қозғалысы).  

Қабаттарды араластыру арқылы сұйықтықтың қозғалыс режимі 
турбулентті деп аталды (сұйықтықтың кездейсоқ қозғалысы). [12] 

 
 

1.16-сурет - Жанасу кернеуіне dv/dn тәуелділігі 
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Тәжірибелер көрсеткендей, сұйықтық қозғалысының төмен 
жылдамдығымен оған енгізілген түрлі-түсті сұйықтық боялмаған су 
ағынымен араласпай, айқын ағын түрінде қозғалады (сурет 1.17, а). Ақыр 
соңында, белгілі бір жылдамдық мәнінде боялған ағын сұйықтықпен 
толығымен жуылады. Сұйықтық араластыра бастайды (сурет 1.17, б). 

 

  
а) б) 

 
а-сұйықтықтың ламинарлық қозғалысы; 
б-сұйықтықтың турбулентті қозғалысы 

 
1.17-сурет - Сұйықтықтың қозғалу сұлбасы 

 
Ағынның қозғалыс режимі өзгеретін сұйықтықтың орташа 

жылдамдығы сыни жылдамдық деп аталады. 
Тамшылатып сұйықтықтың тұтқырлығы көбінесе температураға 

және аз дәрежеде қысымға байланысты. Тұтқырлықтың қысымға тәуелділігі 
көп жағдайда ескерілмейді. Мысалы, 50•105 Па дейінгі қысым кезінде 
тұтқырлық 8,5% - дан аспайды. Айрықша жағдай - бұл 25°C температурадағы 
су - оның тұтқырлығы қысымның жоғарылауымен аздап төмендейтіні болып 
табылад. Судың тағы бір ерекшелігі – оның тығыздығы температураның 
+4°C дейін төмендейді, ал температураның одан әрі төмендеуімен (+4- 0°C 
дейін) төмендейді. Бұл судың бетінен қатып қалатындығын түсіндіреді [13].  

Гидростатиканың негізгі теңдеуі 
p0+pgh=const 
rves=pgh салмақ қысымы 
p0-сыртқы қысым.  
Т.об., толық немесе абсолютті, гидростатикалық қысым  
Рабс=Р0+Рвес. 
Іс жүзінде олар көбінесе артық немесе манометрлік қысым 

пайдаланылады: 
Рман= Рабс-Ратм = + pgh-Ратм 
Атмосфералық қысымға абсолютті қысымның болмауы вакуум немесе 

вакуумдық қысым деп аталады 
Рвак=Ратм-Рабс. 
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1.3.1.2 Қысымды өлшеуге арналған әдістер мен аспаптар 
Қысымды өлшеу үшін қолданылатын құрылғыларды екі негізгі топқа 

бөлуге болады: сұйық және металл. 
Сұйық құрылғылардың жұмыс принципі сұйықтық бағанының 

биіктігімен өлшенетін қысымды теңестіруге негізделген.  
Сұйық типтегі құрылғылардың қарапайым өкілі-пьезометр, ол 

кішкентай диаметрлі шыны түтік (шамамен 8-10 мм), оның бір ұшы ашық 
және атмосферамен байланысады. Екінші ұшы қысым өлшенетін ыдысқа 
қосылады. 

Егер ыдыстағы абсолютті қысым атмосфералық қысымнан аз болса, 
онда оны өлшеу үшін вакуумметрлер қолданылады. Егер вакуумды өлшеу 
үшін сұйық құрылғылар қолданылса, онда олар әдетте U-тәрізді қысым 
өлшегіш ретінде жасалады. [14] 

Серіппелі металл манометр 

 

 
Металл құрылғыларының ішінде іс 

жүзінде ең көп таралғаны - серіппелі 
манометр (сурет. 1.18), оның әрекет ету 
принципі төменде сипатталған.  Сұйықтық 
қысымының әсерінен қуыс серіппе (1) 
ішінара түзетіледі және тісті механизм 
арқылы (2) (3) шкалаға қатысты қозғалатын 
көрсеткіні (4) қозғалысқа келтіреді. 

 
1.18-сурет. Серіппелі 

металл манометрі 
 

 

Серіппелі манометрдің жұмыс принципі сұйықтықтың қысым күшін 
серіппенің серпімді күшімен теңестіруге негізделген. Сондықтан көктемгі 
қысым өлшегішпен артық қысым да өлшенеді [9].  

 
1.3.1.3 Гидродинамика 
Негізгі кинематикалық ұғымдар мен анықтамалар. Сұйықтық 

қозғалысының негізгі элементтері. 
 Сұйықтық қозғалысының себептері оған әсер ететін күштер: көлемдік 

немесе массалық күштер (ауырлық күші, инерциялық күштер) және беттік 
күштер (қысым, үйкеліс). Гидростатикадан айырмашылығы, мұнда 
сұйықтықтың демалу күйін сипаттайтын негізгі мән гидростатикалық қысым 
болып табылады, ол тек кеңістіктегі нүктенің орналасуымен анықталады, 
яғни p= f(x,y, z), гидродинамикада сұйықтықтың қозғалысын сипаттайтын 
негізгі элементтер екі болады: гидродинамикалық қысым жəне 
сұйықтықтың қозғалыс жылдамдығы (ағымы). 

Сұйықтықтардың қозғалысын зерттеу кезінде екі негізгі міндет 
қарастырылады: 
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1) ағынның гидродинамикалық сипаттамалары берілген (жылдамдық 
пен қысым); сұйықтыққа әсер ететін күштерді анықтау қажет; 

2) сұйықтыққа әсер ететін күштер берілген; ағынның 
гидродинамикалық сипаттамаларын анықтау қажет. 

Сұйықтықтың қозғалысын зерттеуде екі зерттеу әдісін қолдануға 
болады. Бірінші, дамыған Ж. Л Лагрангем және субстанция деп аталады, 
бүкіл сұйықтықтың қозғалысы оның жеке бөлшектерінің қозғалысын зерттеу 
арқылы зерттеледі. Екінші, дамыған Л. Эйлер деп аталатын және жергілікті 
деп аталатын барлық сұйықтықтың қозғалысы сұйықтық өтетін жеке 
қозғалмайтын нүктелердегі қозғалысты зерттеу арқылы зерттеледі. 

Гидродинамикада осы екі әдіс қолданылады. Алайда, Эйлер әдісі оның 
қарапайымдылығына байланысты жиі кездеседі [12]. 

 
Бөлшектердің траекториялары және ток желілері. Белгіленген 

қозғалысы. Лагранж әдісіне сәйкес, уақыттың бастапқы сәтінде t0 
сұйықтықта белгілі бір бөлшектерді белгілейді, содан кейін әр белгіленген 
бөлшектің қозғалысын және оның кинематикалық сипаттамаларын уақыт 
бойынша бақылайды. T0 уақыт кезіндегі сұйықтықтың әр бөлшегінің орны 
қозғалмайтын координаталар жүйесіндегі үш координатамен, яғни үш 
теңдеумен анықталады: 

 

                                                       (1.4) 

 
мұндағы x, y, z-бөлшектің координаталары; t-уақыт. 
Бақылаудың кез келген уақытында бөлшектің орнын графиктің 

көмегімен көрсетуге болады (сурет 1.19).  

 
1.19-сурет- М нүктесінің координаталар сызбасы 

 
Қозғалатын сұйық бөлшектің траекториясы уақыт өте келе 

байқалатын сол бөлшектің жолы деп аталады. Бөлшектердің траекториясын 
зерттеу Лагранж әдісінің негізінде жатыр.  

Эйлер әдісімен сұйықтықтың қозғалысын зерттеу кезінде сұйықтықтың 
қозғалысы туралы жалпы идеяны ток желілерін салу арқылы жасауға болады 
(сурет 1.20 - 1.23).  
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1) ағынның гидродинамикалық сипаттамалары берілген (жылдамдық 
пен қысым); сұйықтыққа әсер ететін күштерді анықтау қажет; 

2) сұйықтыққа әсер ететін күштер берілген; ағынның 
гидродинамикалық сипаттамаларын анықтау қажет. 

Сұйықтықтың қозғалысын зерттеуде екі зерттеу әдісін қолдануға 
болады. Бірінші, дамыған Ж. Л Лагрангем және субстанция деп аталады, 
бүкіл сұйықтықтың қозғалысы оның жеке бөлшектерінің қозғалысын зерттеу 
арқылы зерттеледі. Екінші, дамыған Л. Эйлер деп аталатын және жергілікті 
деп аталатын барлық сұйықтықтың қозғалысы сұйықтық өтетін жеке 
қозғалмайтын нүктелердегі қозғалысты зерттеу арқылы зерттеледі. 

Гидродинамикада осы екі әдіс қолданылады. Алайда, Эйлер әдісі оның 
қарапайымдылығына байланысты жиі кездеседі [12]. 

 
Бөлшектердің траекториялары және ток желілері. Белгіленген 

қозғалысы. Лагранж әдісіне сәйкес, уақыттың бастапқы сәтінде t0 
сұйықтықта белгілі бір бөлшектерді белгілейді, содан кейін әр белгіленген 
бөлшектің қозғалысын және оның кинематикалық сипаттамаларын уақыт 
бойынша бақылайды. T0 уақыт кезіндегі сұйықтықтың әр бөлшегінің орны 
қозғалмайтын координаталар жүйесіндегі үш координатамен, яғни үш 
теңдеумен анықталады: 

 

                                                       (1.4) 

 
мұндағы x, y, z-бөлшектің координаталары; t-уақыт. 
Бақылаудың кез келген уақытында бөлшектің орнын графиктің 

көмегімен көрсетуге болады (сурет 1.19).  

 
1.19-сурет- М нүктесінің координаталар сызбасы 

 
Қозғалатын сұйық бөлшектің траекториясы уақыт өте келе 

байқалатын сол бөлшектің жолы деп аталады. Бөлшектердің траекториясын 
зерттеу Лагранж әдісінің негізінде жатыр.  

Эйлер әдісімен сұйықтықтың қозғалысын зерттеу кезінде сұйықтықтың 
қозғалысы туралы жалпы идеяны ток желілерін салу арқылы жасауға болады 
(сурет 1.20 - 1.23).  

  
 

Ағымдағы сызық деп аталады, оның әр нүктесінде белгілі бір уақытта 
t жылдамдық векторлары осы сызыққа қатысты болады.[13] 

Тұрақты қозғалыс кезінде, сұйыққоймадағы сұйықтық деңгейі 
өзгермеген кезде (1.20 суретті қараңыз.), бөлшектердің траекториялары мен 
ток желілері сәйкес келеді. Қозғалыс тұрақсыз болған жағдайда (1.21 суретті 
қараңыз) бөлшектердің траекториялары мен ток желілері сәйкес келмейді. 

 
  

1.20-сурет - Сұйықтықтың 
сыйымдылықтан белгіленген ағу 

сұлбасы 

1.21-сурет - Сұйықтықтың 
сыйымдылықтан белгіленбеген ағу 

сұлбасы 
 

Бөлшектің траекториясы мен ток сызығы арасындағы айырмашылықты 
атап өту керек. Траектория белгілі бір уақыт аралығында зерттелген белгілі 
бір бөлшекке ғана қатысты. Ағымдағы сызық дегеніміз-бір сәтте (белгілі бір 
уақытта) қарастырылатын әртүрлі бөлшектердің белгілі бір жиынтығы.[14] 

 
Сұйықтық қозғалысының реактивті моделі. 
Ток түтігі. Сұйықтықты тұтыну. 1 – 2 ток желісін қарастырыңыз 

(сурет 1.22). 1 нүктесінде U1 жылдамдық векторына перпендикуляр 
жазықтық сызыңыз. Бұл жазықтықта dω платформасын қамтитын қарапайым 
жабық l циклын алайық. Осы тізбектің барлық нүктелері арқылы біз ток 
желілерін тартамыз. Сұйықтықтағы кез-келген тізбек арқылы өтетін ток 
желілерінің жиынтығы ток түтігі деп аталатын бетті құрайды. 

 

 
 

1.22-сурет - Ток желілері мен 
ток түтіктерін түсіндіру сұлбасы 

 

1.23-сурет - Сұйықтық 
шығыны формуласын шығару 

сұлбасы 
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Dω элементар алаңының барлық нүктелері арқылы жүргізілген ток 
желілерінің жиынтығы қарапайым ағынды құрайды. Гидравликада 
сұйықтық қозғалысының реактивті моделі қолданылады. Сұйықтық ағыны 
жеке элементар ағындардан тұрады деп саналады. 

Суретте көрсетілген сұйықтық ағынын қарастырыңыз. 1.23. Кез-келген 
бет арқылы көлемдік ағын белгілі бір бет арқылы уақыт бірлігіне ағатын 
сұйықтық көлемі деп аталады.  

Егер ағынның кез-келген нүктесі арқылы А бетінің ортогональды ток 
желілері тартылса, онда cos(v, n) = l. Жылдамдығы осы беттің тиісті 
элементтеріне перпендикуляр болатын сұйық бөлшектердің геометриялық 
орны болып табылатын бет ағынның тірі бөлімі деп аталады. 

Сұйықтық ағынының үздіксіздігі теңдеуі, ол келесідей оқылады: 
тұрақты қозғалыс кезінде ағынның кез-келген қимасы арқылы 
сұйықтықтың ағымы тұрақты болады. [10] 

Қысым мен қысымсыз қозғалыс кезіндегі ағынның тірі қимасы суретте 
көрсетілген. 1.24, А және б, сәйкесінше, қысым – бұл қысымның 
төмендеуінің әсерінен, ал қысымсыз - ауырлық күшінің әсерінен қозғалыс. 

 

а    б 
 

1.24-сурет - Сұйықтықтың қозғалу сұлбасы: а-қысымды; б-қысымсыз 
 

Сұйықтықпен жанасатын бет ложаның суланған периметрі деп 
аталады және χ әрпімен белгіленеді. 

Ағынның тірі бөлігінің төсектің суланған периметріне қатынасы 
гидравликалық радиус деп аталады (R): 

        R=                                                                                     
 (1.5) 

Дөңгелек құбыр үшін:  
                                                         (1.6) 

Егер Q сұйықтығының ағымы ағынның тірі қимасына бөлінсе, онда біз 
сұйықтықтың орташа жылдамдығын аламыз:  

                                                                       (1.7) 
Бернулли теңдеуі жалпы түрде:  

                                                              (1.8) 
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Dω элементар алаңының барлық нүктелері арқылы жүргізілген ток 
желілерінің жиынтығы қарапайым ағынды құрайды. Гидравликада 
сұйықтық қозғалысының реактивті моделі қолданылады. Сұйықтық ағыны 
жеке элементар ағындардан тұрады деп саналады. 

Суретте көрсетілген сұйықтық ағынын қарастырыңыз. 1.23. Кез-келген 
бет арқылы көлемдік ағын белгілі бір бет арқылы уақыт бірлігіне ағатын 
сұйықтық көлемі деп аталады.  

Егер ағынның кез-келген нүктесі арқылы А бетінің ортогональды ток 
желілері тартылса, онда cos(v, n) = l. Жылдамдығы осы беттің тиісті 
элементтеріне перпендикуляр болатын сұйық бөлшектердің геометриялық 
орны болып табылатын бет ағынның тірі бөлімі деп аталады. 

Сұйықтық ағынының үздіксіздігі теңдеуі, ол келесідей оқылады: 
тұрақты қозғалыс кезінде ағынның кез-келген қимасы арқылы 
сұйықтықтың ағымы тұрақты болады. [10] 

Қысым мен қысымсыз қозғалыс кезіндегі ағынның тірі қимасы суретте 
көрсетілген. 1.24, А және б, сәйкесінше, қысым – бұл қысымның 
төмендеуінің әсерінен, ал қысымсыз - ауырлық күшінің әсерінен қозғалыс. 

 

а    б 
 

1.24-сурет - Сұйықтықтың қозғалу сұлбасы: а-қысымды; б-қысымсыз 
 

Сұйықтықпен жанасатын бет ложаның суланған периметрі деп 
аталады және χ әрпімен белгіленеді. 

Ағынның тірі бөлігінің төсектің суланған периметріне қатынасы 
гидравликалық радиус деп аталады (R): 

        R=                                                                                     
 (1.5) 

Дөңгелек құбыр үшін:  
                                                         (1.6) 

Егер Q сұйықтығының ағымы ағынның тірі қимасына бөлінсе, онда біз 
сұйықтықтың орташа жылдамдығын аламыз:  

                                                                       (1.7) 
Бернулли теңдеуі жалпы түрде:  

                                                              (1.8) 

  
 

Бернулли теңдеуіне екі түрлі түсінік беруге болады: физикалық және 
геометриялық. 

Физикалық тұрғыдан Бернулли теңдеуі қозғалатын сұйықтық үшін 
энергияның сақталу заңының көрінісі болып табылады. 

Шынында да, шаманы қарастырыңыз: 
   .                                                        (1.9) 

Үш терминнің бұл қосындысы сұйықтықтың толық қысымы немесе 
гидродинамикалық қысым деп аталады.[13] 

Физикалық тұрғыдан алғанда, қысым-бұл сұйықтықтың салмақ 
бірлігіне жататын сұйықтықтың механикалық энергиясы. 

Даниил Бернулли теңдеуі сұйықтық ағынына оңай таралады (сурет 
1.24) осы теңдеу қолданылатын тірі қималарда қозғалыс бірқалыпты 
өзгеретін болса. 

1-2 қысым ағынын қарастырыңыз (сурет 1.25). Сұйықтық 1 жанды 
қимадан 2 жанды қимаға  дейін қозғалсын делік, ал осы тірі бөлімдердің 
аудандары ω1 және ω2-ге тең. 1-бөлім үшін ағынның жалпы нақты 
энергиясын есептейміз. 

 

 
1.25-сурет - Ағындағы сұйықтықтың қозғалыс сызбасы 

 
1-2 қиманың барлық нүктелеріндегі сұйықтықтың нақты потенциалдық 

энергиясы тұрақты және X салыстыру жазықтығынан тік қашықтыққа тең 
(сурет. 1.25) пьезометрдегі сұйықтықтың бос бетіне (деңгейіне) дейін. 1-
бөлім үшін сұйықтықтың нақты потенциалдық энергиясы z1+ P1/ρg деп 
белгіленеді . 

Тірі секция арқылы өтетін сұйықтықтың нақты кинетикалық 
энергиясын белгілі бір коэффициент енгізілген жағдайда орташа жылдамдық 
арқылы білдіруге болады. Гидравликадағы бұл коэффициент белгіленеді: а 
және Кориолис коэффициенті деп аталады. Сондықтан қиманың нақты 
кинетикалық энергиясы α1v2

1/2G. [14] 
Осылайша, 1-бөлім үшін жалпы нақты энергия (1.10): 
                                    z1+ p1/ρg+ α1v2

1/2g                                            (1.10) 
2-бөлім үшін мүлдем ұқсас, жалпы нақты энергия (1.11): 
                             z2+ p2/ρg+ α2v2

2/2g                                                    (1.11) 
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Идеал сұйықтық ағыны үшін ағынның жалпы нақты энергиясы 

өзгеріссіз қалады. Нақты сұйықтық үшін үшмүшелік (6) үшмүшеден (7) 
Үлкен, себебі 1-қимадан 2-қимаға дейінгі жолда энергияның бір бөлігі 
әртүрлі кедергілерді жеңуге жұмсалады. Жоғалған нақты энергияны 
(қысымның жоғалуын) H1-2 әрпімен белгілей отырып, біз жаза аламыз 

        z1+ p1/ρg+ α1v2
1/2g= z2+ p2/ρg+ α2v2

2/2g+ h1-2.                                               (1.12) 

 
 

(8) теңдеу ағынға арналған Даниэль Бернулли теңдеуі деп аталады. 
Кориолис коэффициенті α, бұл қимадағы барлық бөлшектердің бірдей 
жылдамдықпен қозғалысы жағдайында есептелген нақты кинетикалық 
энергияның кинетикалық энергияға қатынасы. Тәжірибелер көрсеткендей, α 
әдетте 1,03 бастап 1,1 дейін өзгереді. 

Α коэффициенті бірлікке жақын болғандықтан, α = 1 өте жиі 
есептеледі, содан кейін Бернулли теңдеуі (9) түрінде болады.[10] 

Айта кету керек, Z + p/ρg потенциалдық энергиясы x салыстыру 
жазықтығынан пьезометрдегі сұйықтық деңгейіне дейінгі қашықтыққа 
гидростатикалық заңға сәйкес қимадағы қысым өзгерген жағдайда ғана тең 
болады. Егер қимадағы қысым гидростатикалық заңға сәйкес өзгермесе, онда 
нақты потенциалдық энергия салыстыру жазықтығынан пьезометрдегі 
сұйықтық деңгейіне дейінгі қашықтыққа тең болмайды. Мысалы, егер бүкіл 
тірі қимадағы қысым барометрлікке тең болса (тірі қиманың барлық 
нүктелері үшін қысым p = 0), онда бұл жағдайда нақты потенциалдық 
энергия позицияның нақты энергиясына, яғни салыстыру жазықтығынан 
ағынның ауырлық центріне дейінгі қашықтыққа тең болады. 

Ағын үшін (сурет. 1.26) бөлшек сияқты, Z + p/ρg потенциалдық 
энергиясының өзгеруін көрсететін сызық пьезометриялық сызық деп 
аталады, ал толық меншікті энергияның өзгеруін көрсететін сызық энергия 
сызығы деп аталады. 
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Гидравликалық және пьезометриялық еңістер. Ағын бірлігіне 

шаққандағы энергия сызығының төмендеуі гидравликалық көлбеу деп 
аталады және і белгіленеді. Ағын бірлігіне шаққандағы пьезометрлік 
сызықтың төмендеуі пьезометриялық көлбеу деп аталады және IP белгіленеді. 
Бұл жағдайда біркелкі қозғалыспен (сурет. 1.25), ағынның әр бөлімі бірдей 
жағдайда болады, сондықтан энергия сызығы мен пьезометриялық сызық 
түзу болады. Сонымен қатар, біркелкі қозғалыс кезінде барлық тірі 
бөлімдердегі ағынның жылдамдығы тұрақты болады, сондықтан энергия 
сызығы пьезометриялық сызыққа параллель болады және v2/2G-ден жоғары 
болады. 

Анықтама бойынша l ағынының ұзындығы кезіндегі гидравликалық 
көлбеу формуламен көрінеді: 

   i= h1-2/L=[ (z1+ p1/ρg+ v2
1/2g)- (z2+ p2/ρg+ v2

2/2g)]/L  .                     (1.13) 
Пьезометриялық көлбеу анықтамасы бойынша: 

IP=[ (z1+ P1/ρg)- (z2+ P2/ρg)]/L .                                 (1.14) 
Сонымен қатар, біркелкі қозғалыс кезінде пьезометриялық сызық пен 

энергия сызығы параллель болғандықтан, 
                                         i = in  .                                                            (1.15) 
Сонымен, гидравликалық тұрғыдан Д. Бернулли теңдеуін келесідей 

оқуға болады: сұйықтық ағынының бір бөліміндегі гидродинамикалық қысым 
басқа бөлімдегі гидродинамикалық қысымға тең (төменде орналасқан) жəне 
осы бөлімдер арасындағы қысымның жоғалуы.[11] 

Ағынның гидравликалық көлбеуі ағынның ұзындығының бірлігіне 
гидродинамикалық қысымның өзгеруін көрсететін өлшемсіз шама деп 
аталады. I тек оң мән болуы мүмкін, себебі ХХ қысым сызығы әрдайым 
төмендейді, себебі ағынның ұзындығы бойынша қысымның жоғалуы сөзсіз. 
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1.26-сурет - Пьезометриялық еңіс сызбасы 
 
Сонымен, геометриялық тұрғыдан Д. Бернулли теңдеуін келесідей 

оқуға болады: ағынның ұзындығы бойынша қысым сызығы əрдайым 
төмендейді, себебі қысымның бір бөлігі ағынның ұзындығы бойынша 
үйкелісті жеңуге жұмсалады. 

Д. Бернулли теңдеуін гидравликаның тәжірибелік мәселелерін шешу 
үшін қолданған кезде екі негізгі шартты есте ұстаған жөн: 

1. Бернулли теңдеуін тек сұйық өзгеретін қозғалыс шарттары 
сақталатын тірі ағын бөлімдері үшін қолдануға болады. Таңдалған қималар 
арасындағы учаскелерде бірқалыпты өзгеретін қозғалыс шарттары 
сақталмауы да мүмкін;[13] 

2. Гидродинамикалық қысым, сондықтан z позициясының биіктігін тірі 
қиманың кез-келген нүктесіне жатқызуға болады, себебі P/y+z тегіс өзгеретін 
қозғалыс кезінде ағынның тірі қимасының кез-келген нүктесі үшін тұрақты 
мән болады. Әдетте P/y+z қосмүшесі есептерді шығаруды жеңілдету үшін 
бос бетке немесе ағынның осьіне қатысты ыңғайлы. 

 
Гидравликалық қарсылық және қысым жоғалту түрлері 
Жоғарыда гидродинамиканың екі негізгі теңдеуі алынды: орташа 

жылдамдық пен қысымды байланыстыратын энергияның сақталу теңдеуі (Д. 
Бернулли теңдеуі) және сығылмайтын сұйықтық үшін ағынның үздіксіздігі 
(масса сақталуы) теңдеуі, олар келесі түрде жазылды: 

 және                                      (1.16) 
. 

Егер hw энергия шығынын (қысым) ескермесеңіз, кейбір есептерді 
шешкен кезде бұл теңдеулер жеткілікті, себебі Q шығыны мен H жалпы 
қысымы әдетте орнатылады немесе анықталуы мүмкін. 

Бірақ егер сіз hw қысымын жоғалтпасаңыз, көптеген мәселелерді 
шешуге болмайды. Мұндай жағдайларда екі теңдеу және үш белгісіз v, P 
және hw бар. 
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Мұндай мәселелерді шешу үшін белгісіз шамаларды байланыстыратын 
үшінші теңдеу жасау керек. Hw-ге V жылдамдығына тәуелділік беретін 
теңдеу ең қолайлы болатыны анық. 

Ағын сұйықтық пен ағынды шектейтін қабырғалар арасында қозғалса, 
қарсылық күштері пайда болады. Сонымен қатар, сұйықтықтың жеке 
қабаттары арасындағы тұтқырлығына байланысты адгезия күштері пайда 
болады, олар ағынның қозғалысын тежейді. Сұйық бөлшектердің қозғалыс 
жылдамдығы ағынның осьінен құбырдың, науаның және т.б. қабырғаларына 
қарай азаяды. 

Гидравликалық үйкеліс күштерін жеңу және сұйықтықтың аудармалы 
қозғалысын сақтау үшін қозғалысқа бағытталған және қарсылық күштеріне 
тең күш қолдану қажет. Бұл күштің жұмысы ағынның ұзындығы бойынша 
қысымның жоғалуы (қысымның жоғалуы) деп аталады және һдл арқылы 
белгіленеді.. 

Тұтынушылардан сұйықтықты тарататын немесе шығаратын 
құбырлардың желілері олардың диаметрін өзгертеді (көлденең қимасы); 
желілерде бұрылыстар, бұтақтар орнатылады, құлыптау құрылғылары 
орнатылады және т.б. бұл жерлерде ағын пішінін өзгертеді, күрт 
деформацияланады. Пішіннің өзгеруіне байланысты жергілікті қарсылық деп 
аталатын қосымша қарсылық күштері пайда болады. Қысым оларды жеңуге 
жұмсалады. Жергілікті қарсылықты жеңуге жұмсалған қысым қысымның 
жергілікті жоғалуы деп аталады және һм болып белгіленеді. 

Тәжірибелер көрсеткендей, турбулентті режимнен ламинарлы режимге 
ауысу белгілі бір жылдамдықта жүреді (бұл жылдамдық сыни деп аталады), 
ол әртүрлі сұйықтықтар мен құбыр диаметрлері үшін ерекшеленеді; бұл 
жағдайда сыни жылдамдық сұйықтықтың тұтқырлығының жоғарылауымен 
және құбыр диаметрінің төмендеуімен артады.[9] 

Рейнольдс және бірқатар басқа ғалымдар тәжірибе жүзінде қозғалыс 
режимінің белгісі Re=wR/v ағынының негізгі сипаттамаларын ескеретін 
кейбір өлшемсіз сан екенін анықтады, мұндағы w - тұтқырлықтың 
кинематикалық коэффициенті, м2/сек, v - жылдамдық, м/сек; R –
гидравликалық радиус, М.  

Бұл қатынас Рейнольдс саны деп аталады. Турбуленттік режим 
ламинарлық режимге өтетін Re санының мəні Рейнольдс ReKp сыни саны деп 
аталады. 

Re кр. =2300.  Re < 2300-ламинарлық қозғалыс 
Re>2300-турбулентті қозғалыс 
Егер Reсанының нақты мәні сыни мәннен үлкен болса re > rekr– қозғалыс 

режимі турбулентті болады, ал re< ReKp– ламинарлы режим. 
Ламинарлық қозғалыс режимінде жылдамдықтың бойлық 

компоненттері ғана бар. Бұл жағдайда қозғалысқа қарсылық күштері 
сұйықтық қабаттары арасындағы үйкеліс нәтижесінде пайда болады, яғни 
сұйықтықтың тұтқырлығына байланысты және қабырғалардың күйіне 
тәуелді емес (дерлік). 
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Турбулентті режимде тірі бөлім бойынша жылдамдықты бөлу заңы 
күрделірек; бөлімнің көп бөлігінде жылдамдықтар орташа деңгейге жақын 
және қабырғаға жақын жұқа қабатқа түсіп, нөлге жетеді. Көлденең қиманың 
жылдамдығын бөлу графигі трапецияға жақын. Жылдамдықтың бұл таралуы 
бөлшектердің көлденең қозғалысы нәтижесінде турбулентті араластыру 
нәтижесінде пайда болады. Ағынның ортаңғы бөлігінен жылдам қозғалатын 
сұйықтық бөлшектері қабырғалардың жанында баяу қозғалатын 
бөлшектермен соқтығысады, соның арқасында жылдамдық теңестіріледі. Тек 
шекара қабатында, онда қабырғалар араластыруға жол бермейді, жылдамдық 
күрт төмендейді. Турбулентті қозғалыс режимінде қысымның жоғалуы 
ағынды шектейтін қабырғалардың күйіне байланысты болатындығы 
эксперименталды түрде расталады.[12] 

Егер сіз сұйықтықты ламинарлық режимнен бастап, біртіндеп 
турбуленттілікке ауыса отырып, құбыр арқылы әртүрлі жылдамдықпен 
өткізсеңіз және сонымен бірге қысымның жоғалуын өлшесеңіз, онда 
қысымның жоғалуының жылдамдыққа тәуелділік графигін алуға болады 
(сурет. 1.27).  Кестесі көрсеткендей, жылдамдығы аз, біраз шегінің 
қысым жоғалтулары тікелей пропорционалды бірінші дәрежелі 
жылдамдығын (кестеде учаскесі 0-1). 

Сіз күткендей, бұл шектеу сыни жылдамдыққа сәйкес келеді: 
.                                                        (1.17) 

 

 
1.27-сурет - Қысым шығынының ағынның жылдамдығына тәуелділік 

графигі 
 

Ламинарлық режимнен турбулентті қысымға ауысқаннан кейін 
қысымның жоғалуы жылдамдыққа пропорционалды түрде үлкен бірлік 
деңгейінде өседі (графикте қисықтың ауданы 2-3). Ламинарлық режимнен 
турбулентті режимге ауысу Рейнольдс сандары кезінде де болуы мүмкін, 
үлкен сыни. 

Турбулентті режимнен ламинар режиміне кері ауысу бірдей мәнмен 
жүзеге асырылады , ол сыни болып саналады.  
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Құбырлардағы сұйықтықтың біркелкі қысым қозғалысы кезінде пайда 
болатын ағынның ұзындығы бойынша үйкеліс қысымының жоғалуы 
теңдеумен анықталады (Дарси-Вейсбах формуласы): 

 ,                                    (1.18) 
мұндағы l-құбыр учаскесінің ұзындығы, м; 
 d-құбырдың ішкі диаметрі, м; 
 v-ағынның орташа жылдамдығы, м/сек; g – еркін құлаудың үдеуі, 

м/сек2; 
 - гидравликалық үйкелістің өлшемсіз коэффициенті. 
Ламинарлық режимде қысымның жоғалуы орташа жылдамдыққа 

пропорционалды және құбыр қабырғаларының күйіне байланысты емес. 
Ламинарлық режимде гидравликалық үйкеліс коэффициенті Рейнольдс 

санына кері пропорционал.[10] 
Турбулентті қозғалыс кезінде қысымның жоғалуы. Инженерлік 

тәжірибеде құбырлардағы сұйықтықтың турбулентті қозғалысы жиі 
кездеседі, оларды теориялық тұрғыдан зерттеу күрделірек. Бұл мәселе 
кеңестік және шетелдік ғалымдар тарапынан кең тәжірибелік зерттеулерге 
ұшырады. Турбулентті режимде жүретін үрдістердің күрделілігіне 
байланысты гидродинамиканың негізгі теңдеулерінен туындайтын және 
тәжірибемен үйлесетін соңғы теория әлі құрылған жоқ. Естеріңізге сала 
кетейік, турбулентті режимде қарқынды құйынның пайда болуы байқалады, 
сұйық бөлшектер күрделі траекторияларды сипаттайды, жергілікті 
жылдамдықтар тұрақты ағынмен де уақыт өте келе өзгереді. Бұл құбылыс 
жылдамдық импульсі деп аталады. Сұйықтықтың кинетикалық 
энергиясының бір бөлігі жылу энергиясына өтеді. Нақты белгіленген тұрақты 
қозғалыс болмайды. Сондықтан орташа жылдамдық ұғымы енгізілді. 
Қарсылықтардың сипатына тек салыстырмалы кедір-бұдыр ғана емес, 
сонымен қатар беткейдегі шығыңқы жерлердің пішіні мен таралуы да әсер 
етеді. 

Жергілікті қысымның жоғалуы ағынның тарылуы мен кеңеюіне, 
сұйықтықтың қозғалыс бағытының өзгеруіне, ағынның қосылуы мен 
бөлінуіне және т.б. байланысты арматурадағы, пішінді бөліктердегі және 
жабдықтардағы кедергілерден туындайды.[11] 

Құбыр желісін біртіндеп кеңейту. Біртіндеп кеңейтілетін диффузор 
құбыры техникада кеңінен қолданылады. Диффузор арқылы сұйықтықтың 
ағымы кенеттен кеңеюге қарағанда әлдеқайда аз. Диффузор қабырғаларында 
құйындар түзіледі. Құбыр жүйесінің конустық бұрышы неғұрлым жоғары 
болса, құйын түзілуі соғұрлым көбірек және сәйкесінше, арын шығыны да 
жоғары болады. Ұзындық бойынша шығындарды бұл жағдайда ескермеуге 
болмайды. Осылайша, диффузордағы қысымның жоғалуы ұзындығы 
бойынша кеңейту мен үйкеліс шығындарының қосындысына тең. 
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1.3.2 Сутөкпе және гидрокөлік қондырғыларының теориясы  
 
Оқыту нәтижесі: сутөкпе және гидрокөлік қондырғылары 

теориясының мәселелерін меңгеру.  
Бағалау критерийлері:  
1. Құрғату қондырғыларының сұлбалары мен құрамдас элементтерін 

сипаттайды.  
2. Ұңғыма және ине-сүзгі қондырғыларын пайдаланады.  
3. сорғыларды жіктейді. 
4. сорғыларды бөлшектеуді және құрастыруды жүргізеді.  
5. Сорғы станциялары мен сутөкпе қондырғыларының құрылысын 

түсінеді  
6.Сутөкпе қондырғыларының сорғы станцияларын, қосалқы 

жабдықтарды, арматураны ажыратады.  
7. Сутөкпе қондырғыларын пайдалануды сипаттайды.  
8. Сорғы қондырғыларын есептейді.  
9. Гидрокөлік қондырғыларын сипаттайды 
 
Тесіктерді жіктеу және оларды тәжірибелік қолдану. Сұйықтықтың 

тесіктер арқылы ағып кетуі туралы мәселе гидравликаның түйіндік 
нүктелерінің бірі болып табылады. Ғалымдар мен инженерлер бұл мәселені 
XVII ғасырдан бастап зерттеді. Д. Бернулли теңдеуі алғаш рет сұйықтықтың 
тесіктен ағып кету есептерінің бірін шешкен кезде алынды.  

Сұйықтық саңылаулардан өткен кезде ағынның қысылуы, яғни оның 
көлденең қимасының төмендеуі эксперименталды түрде анықталды. 
Сығылған ағынның пішіні тесіктің пішіні мен мөлшеріне, қабырғалардың 
қалыңдығына, сондай-ақ сұйықтық ағатын ыдыстың бос бетіне, қабырғалары 
мен түбіне қатысты тесіктің орналасуына байланысты. Тесіктегі ағындардың 
параллель ағымы ыдыстың қабырғаларының қалыңдығы тесік мөлшеріне 
жақын болған кезде және тесіктің қабырғалары тегіс құрылымға ие болған 
кезде, ыдыстың ішіне кеңейген кезде ғана мүмкін болады. Бұл жағдайда тесік 
коноидты шөгіндіге айналады.[10] 

 
Сұйықтықтың жұқа қабырғадағы тесіктер арқылы тұрақты 

деңгейде ағуы. 
 Тәжірибелер көрсеткендей, ағынның сығылған бөлімі сұйыққойманың 

ішкі бетінен тесік диаметрінің жартысына жуық қашықтықта орналасқан. Бұл 
мән, әдетте, сұйыққоймадағы қысыммен салыстырғанда аз, сондықтан 
саңылаудың центрі мен ағынның сығылған қимасының центрі бірдей 
биіктікте, әсіресе бүйір қабырғадағы тесікпен болады деп болжауға болады. 

Шұңқырдың ортасынан жоғары сұйыққоймадағы сұйықтық деңгейінің 
биіктігі геометриялық қысым деп аталады. 
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1.3.2 Сутөкпе және гидрокөлік қондырғыларының теориясы  
 
Оқыту нәтижесі: сутөкпе және гидрокөлік қондырғылары 

теориясының мәселелерін меңгеру.  
Бағалау критерийлері:  
1. Құрғату қондырғыларының сұлбалары мен құрамдас элементтерін 

сипаттайды.  
2. Ұңғыма және ине-сүзгі қондырғыларын пайдаланады.  
3. сорғыларды жіктейді. 
4. сорғыларды бөлшектеуді және құрастыруды жүргізеді.  
5. Сорғы станциялары мен сутөкпе қондырғыларының құрылысын 

түсінеді  
6.Сутөкпе қондырғыларының сорғы станцияларын, қосалқы 

жабдықтарды, арматураны ажыратады.  
7. Сутөкпе қондырғыларын пайдалануды сипаттайды.  
8. Сорғы қондырғыларын есептейді.  
9. Гидрокөлік қондырғыларын сипаттайды 
 
Тесіктерді жіктеу және оларды тәжірибелік қолдану. Сұйықтықтың 

тесіктер арқылы ағып кетуі туралы мәселе гидравликаның түйіндік 
нүктелерінің бірі болып табылады. Ғалымдар мен инженерлер бұл мәселені 
XVII ғасырдан бастап зерттеді. Д. Бернулли теңдеуі алғаш рет сұйықтықтың 
тесіктен ағып кету есептерінің бірін шешкен кезде алынды.  

Сұйықтық саңылаулардан өткен кезде ағынның қысылуы, яғни оның 
көлденең қимасының төмендеуі эксперименталды түрде анықталды. 
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коноидты шөгіндіге айналады.[10] 

 
Сұйықтықтың жұқа қабырғадағы тесіктер арқылы тұрақты 

деңгейде ағуы. 
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саңылаудың центрі мен ағынның сығылған қимасының центрі бірдей 
биіктікте, әсіресе бүйір қабырғадағы тесікпен болады деп болжауға болады. 

Шұңқырдың ортасынан жоғары сұйыққоймадағы сұйықтық деңгейінің 
биіктігі геометриялық қысым деп аталады. 

  
 

Сол сұйықтық газ ортасында емес, аралас сұйыққоймадан өткенде 
(негізінен "деңгей астында" деп аталады), яғни тесіктің екі жағынан су басқан 
кезде. 

Қабырғалардан едәуір қашықтықта орналасқан дөңгелек тесік 
жағдайында ағын барлық жағынан бірдей қысылады, ал сығылған бөлімде ол 
да шеңбер пішініне ие; бұл жағдайда сығылған бөлім тесіктің шеттерінен 
тесік диаметрінің жартысына жуық қашықтықта орналасқан – 0,5 d.  

 
Саптамалардың түрлері және оларды қолдану. Саңылаулар 

арқылы сұйықтықтың ағуы 
Саптама - ұзындығы ішкі диаметрден бірнеше есе үлкен құбыр бөлігі. 

Шұңқырдың диаметріне тең d диаметрі бар саңылаулар сұйыққойманың 
қабырғасындағы тесікке бекітілген жағдайды қарастырыңыз. 

1.28-суретте практикада қолданылатын саптамалардың ең көп таралған 
түрлері көрсетілген. 

 Цилиндрлік саңылаулар машиналар мен құрылымдардың 
гидравликалық жүйелерінің бөліктері түрінде кездеседі. Конустық 
конвергентті және коноидты саптамалар су ағындарының жылдамдығы мен 
ауқымын арттыру үшін қолданылады (өрт брандспойттары, гидромонитор 
оқпандары, саптамалар және т.б.).  

Конустық дивергентті саптамалар ағынның жылдамдығын азайту қажет 
болған жағдайларда қолданылады, мысалы, майлау үшін саптамалар және 
т.б. конустық дивергентті саптамаларда ағынның сығылу орнында үлкен 
вакуум пайда болады, сондықтан олар үлкен сору әсерін жасау қажет болған 
жерде де қолданылады (эжекторлар, инжекторлар және т. б.). 

Коноидты саптамаларда жұқа қабырғадағы бұралу арқылы ағып жатқан 
ағынның пішіні бар. Бұл саңылаулар үшін коэффициенттердің мәні (µ): 0,97-
ден 0,995-ке дейін.[12] 

 
а-сыртқы цилиндрлік; б-ішкі цилиндрлік; 

в-конустық дивергенция; г-конустық конвергенция; 
д-коноидты-дивергентті; е-коноидты. 

 
1.28-сурет - Саптамалардың түрлері 
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Сорғылар 
Сорғылар-бұл барлық түрдегі сұйықтықтардың қысымын, қатты және 

коллоидты заттар мен газдар бар сұйықтықтардың механикалық қоспасын 
соруға және жасауға қызмет ететін машиналар. Газдардың (газ тәрізді 
сұйықтықтардың) айдау және қысым жасау машиналары бөлек топтарға 
бөлініп, желдеткіштер мен компрессорлар деп аталды және арнайы зерттеу 
тақырыбы ретінде қызмет етеді, сондықтан олар бұл бөлімде 
қарастырылмайды. 

Алғашқы піспекті сорғылар ағаштан жасалған және ежелгі Грецияда 
бірнеше жүз жыл бұрын құрастырылған. Олар суды сорып, оны белгілі бір 
биіктікке көтеру үшін пайдаланылған. 

Сорғылар қазіргі уақытта машиналардың ең көп таралған түрі болып 
табылады. 

Жұмыс принципі бойынша сорғылар бөлінеді: 
а) жұмыс дөңгелегінің айналуы кезінде туындайтын орталықтан тепкіш 

күштердің салдарынан айдау және қысым жасау орын алатын орталықтан 
тепкіш; 

б) жұмыс органы пропеллер типті қалақты доңғалақ болып қызмет 
ететін осьтік (пропеллерлі) сорғылар. Бұл сорғылардағы сұйықтық 
доңғалақтың айналу осьі бойымен қозғалады; 

в) піспектің немесе шиыршықтың кері-үдемелі қозғалысы кезінде 
сұйықтық ауысатын піспекті және айналатын сорғылар. Бұл топқа піспекті 
сорғылардың қарапайым түрі - диафрагмалық сорғылар кіреді, олардың 
жұмыс органы өзара әрекеттесетін резеңке немесе былғары диафрагма болып 
табылады; 

г) гидравликалық соққы энергиясы есебінен жұмыс істейтін тарандар; 
д) сұйықтықтың орын ауыстыруы қосалқы сұйықтық, бу немесе газ 

ағынының энергиясы есебінен жүзеге асырылатын ағынды сорғылар; 
е) жұмыс денесі қысылған ауа болып табылатын эрлифттер (ауа су 

көтергіштер).[13] 
Тағайындалуы мен жұмыс ұстанымына байланысты сорғылардың 

құрылысы әртүрлі болады. Төменде сорғылардың негізгі топтарының 
құрылғысы, жұмыс принципі, сипаттамасы және қолданылуы 
қарастырылған.  

Орталықтан тепкіш сорғы. Сорғының қысымы айдалатын сұйықтық 
бағанының метрімен өлшенеді. Сұйықтықтың сіңуі доңғалақтың иін 
пышақтарының алдында сирек кездеседі. 

Сорғы қондырғылары көбінесе әртүрлі мақсаттағы жұмыс режимдерін 
реттеуге арналған жабдықтардың негізгі кешеніне енетіндіктен, оларды 
әртүрлі автоматика құрылғыларымен жабдықтауға болады. 

 
Піспекті сорғылардың жіктелуі 
1. Жұмыс түрі бойынша: 
- жай  әрекетті сорғылар; 
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Піспекті сорғылардың жіктелуі 
1. Жұмыс түрі бойынша: 
- жай  әрекетті сорғылар; 

  
 

- қос әрекетті сорғылар; 
- үш әрекетті сорғылар (қарапайым әрекет ететін үш цилиндрден 

тұрады); 
- дифференциалды сорғылар (сұйықтықты беру екі дозада біркелкі 

жүзеге асырылады). 
2. Іске қосу тәсілі бойынша: 
- жетекті (бөлек орналасқан қозғалтқыштан жұмыс істейді); 
- бу-түзеткіш (сорғы мен бу цилиндрінің піспектері ортақ өзекке ие); 
- қолмен (қолмен іске қосылады). 
3. Жұмыс органының құрылымы бойынша: 
- піспек (дискілі піспек растогендік цилиндрде қозғалады); 
- тығынжыл (жұмыс органы тығынжыл түрінде қуыс шыны ); 
- диафрагма (жұмыс органы – резеңке матадан немесе былғарыдан 

жасалған икемді диафрагма. 
4. Тағайындалуы бойынша: 
- сулы; 
- кәріздік; 
- қышқыл және сілтілі; 
- мұнайлы және т. б. 
 
Піспекті сорғыларды пайдалану 
Сорғыны іске қоспас бұрын сорғы мен құбырдың күйін мұқият тексеру 

керек. Сорғыш тиекті ашады. Ауа арнайы шұра (ауа шығарғыш) арқылы 
шығарылады. Піспекті сорғыны іске қосу айдау ысырмасы ашық болғанда 
жүргізіледі. 

Сорғы тоқтаған кезде сору клапанын жабу керек, содан кейін сорғы 
тоқтатылып, айдау клапаны жабылады [14].  

 
Піспекті сорғылардың артықшылықтары 
1. Ішкі қуысты сұйықтықпен толтырмай жұмысқа қосу мүмкіндігі. 
2. Қысымның сұйықтық ағынынан тәуелсіздігі және аз шығындармен 

үлкен қысым жасау мүмкіндігі. 
3. Кез-келген түрдегі қозғалтқышпен жұптасу мүмкіндігі. 
 
Піспекті сорғылардың кемшіліктері 
1. Судың біркелкі берілмеуі. 
2. Үлкен мөлшері мен салмағы, құны қымбат.  
3. Қозғалтқышпен және беріліспен бірге орнату үшін үлкен алаңдар 

қажет. 
4. Тез тозатын клапандардың болуы. 
5. Жалпы орнату құрылғысының салыстырмалы күрделілігі. 
6. Үлкен және берік іргетастарды салу қажеттілігі. 
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Піспектік сорғылардың әрекеті (сурет 1.29 және 1.30) атмосфералық 
қысымның әсерінен цилиндрдегі су піспектің артында көтерілетініне 
негізделген. 

 
 Әрекет принципі. Орталықтан тепкіш сорғылар (сурет 1.31, 1.32) 

құрылымның қарапайымдылығы мен пайдаланудың қарапайымдылығына 
байланысты ең көп таралған.  

Орталықтан тепкіш сорғылардың негізгі бөліктері білікке орнатылған, 
иілген қалақшалары бар дөңгелек (12) және  дөңгелекті сыртқы ортадан 
оқшаулайтын, оралма тәрізді пішінді қозғалмайтын корпус (11) болып 
табылады. Сорғының корпусында (13) және (6) оны сору (4) және айдау 
құбырына (8) қосуға арналған келте құбырлары болады.  

Сорғыш пен доңғалақтың арасында сорғының ішіндегі сұйықтықтың 
айналымын болдырмау үшін лабиринтті тығыздау орнатылады. 

Піспекті сорғыдан айырмашылығы, орталықтан тепкіш сорғыны 
алдын-ала толтырмай іске қосу мүмкін емес, себебі ауа тығыздығының төмен 
болуына байланысты (сұйықтық тығыздығымен салыстырғанда) жұмыс 
доңғалағының айналуынан пайда болатын орталықтан тепкіш күш қажетті 
сұйылту үшін жеткіліксіз. Сондықтан, іске қоспас бұрын, сору құбыры мен 
сорғы корпусы сұйықтықпен алдын-ала толтырылуы керек. 2 қабылдау 
клапаны бұл сұйықтық 3 сұйыққоймасына түспеуі үшін қызмет етеді, ал 1 
қабылдау торы сорғыны ластанудан қорғайды.[9] 

 

 
 

1-сору клапаны; 2-шығару клапаны 
1.29-сурет – Піспекті сұйықтық сорғылары 
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Піспектік сорғылардың әрекеті (сурет 1.29 және 1.30) атмосфералық 
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Орталықтан тепкіш сорғылардың негізгі бөліктері білікке орнатылған, 
иілген қалақшалары бар дөңгелек (12) және  дөңгелекті сыртқы ортадан 
оқшаулайтын, оралма тәрізді пішінді қозғалмайтын корпус (11) болып 
табылады. Сорғының корпусында (13) және (6) оны сору (4) және айдау 
құбырына (8) қосуға арналған келте құбырлары болады.  

Сорғыш пен доңғалақтың арасында сорғының ішіндегі сұйықтықтың 
айналымын болдырмау үшін лабиринтті тығыздау орнатылады. 

Піспекті сорғыдан айырмашылығы, орталықтан тепкіш сорғыны 
алдын-ала толтырмай іске қосу мүмкін емес, себебі ауа тығыздығының төмен 
болуына байланысты (сұйықтық тығыздығымен салыстырғанда) жұмыс 
доңғалағының айналуынан пайда болатын орталықтан тепкіш күш қажетті 
сұйылту үшін жеткіліксіз. Сондықтан, іске қоспас бұрын, сору құбыры мен 
сорғы корпусы сұйықтықпен алдын-ала толтырылуы керек. 2 қабылдау 
клапаны бұл сұйықтық 3 сұйыққоймасына түспеуі үшін қызмет етеді, ал 1 
қабылдау торы сорғыны ластанудан қорғайды.[9] 

 

 
 

1-сору клапаны; 2-шығару клапаны 
1.29-сурет – Піспекті сұйықтық сорғылары 

 

  
 

 
 1.30-сурет - Піспектік сорғы жұмысының принциптік сызбасы 

 
а      б 

а-1д 500-63; Б-ЦНА-100/50 
 

 1.31-сурет - Орталықтан тепкіш сорғының пайда болуы 

 
1.32-сурет - Орталықтан тепкіш сорғы құрылғысының сұлбалық 

диаграммасы 
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Доңғалақ айналған кезде, оны іске қоспас бұрын сорғыға құйылған 
сұйықтық пышақтарға түседі, орталықтан тепкіш күштің әсерінен 
доңғалақтың ортасынан шетіне дейін пышақ бойымен қозғалады, ток және 
спиральды камера арқылы айдау құбырына беріледі. Сондықтан, доңғалаққа 
"кіре берісте" сору құбыры денеге жақын жерде сирек кездеседі, оның 
әсерінен сұйыққоймадағы су сорғыға сорылады. Осылайша, 3 
сұйыққоймасынан сұйықтықтың үздіксіз қозғалысы сору құбыры арқылы 4, 
сорғы 11, клапан 9, айдау құбырына 7 тексеру клапаны 8 арқылы 
орнатылады. Сорғыға вакуумметр 5 және манометр 10 орнатылады. 

 
Орталықтан тепкіш сорғылардың жіктелуі 
1.Дөңгелектер (сатылар) саны бойынша: 
- Бір дөңгелекті (бір сатылы); 
- Көп сатылы (көп сатылы). 
2. Жұмыс дөңгелегіне сұйықтықты жеткізу тәсілі бойынша: 
- Жұмыс доңғалағына сұйықтықтың бір жақты енуімен; 
- Қозғағышқа сұйықтықтың екі жақты кіруімен. 
3. Жасалған қысым бойынша 
- Төмен қысымды Н 20 м дейін (Р 2 кгс/см2 = 0,2 МПа дейін); 
- Орташа қысымды Н = 20 ÷ 60 м (Р 2-ден 6 кгс/см2 = 0,2 ÷ 0,6 МПа); 
- Жоғары қысымды Н>60 м. 
4. Біліктің орналасуы бойынша 
Көлденең 
Тік 
5. Жұмыс дөңгелегінен сұйықтықты шығару тәсілі бойынша 
- Спираль; 
- Секциялық. 
6. Электр қозғалтқышымен қосылу тәсілі бойынша 
- Белдік берілісі бар электр қозғалтқышына қосылатын жетектер; 
- Серпімді жалғастырғыш арқылы қозғалтқышқа тікелей қосылады. 
Ең маңызды сорғыларға қоректік, конденсат, айналымды түрлері 

жатады. 
Сорғы жабдығына сенімділік, қызмет көрсету және жөндеу 

қарапайымдылығы және пайдалану ұзақтығы бойынша талаптар қойылады.  
 
Сорғының параллель және дәйекті жұмысы 
Жылу электр станцияларында екі немесе одан да көп жұмыс істейтін 

сорғылар жиі кездеседі, ал сорғылар параллель де, дәйекті де қосыла алады. 
Бір сорғы қажетті беруді қамтамасыз етпеген жағдайда жылу 
станцияларында параллель екі немесе бірнеше сорғылар қосады. Қысымды 
арттыру үшін сорғылар қатарға қосылады. Сорғылардың бірлескен жұмысын 
талдау үшін олардың жалпы сипаттамасы жасалады [10].  

сорғылардың жалпы сипаттамаларын құру кезінде мыналарды есте 
сақтау қажет: 
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сұйыққоймасынан сұйықтықтың үздіксіз қозғалысы сору құбыры арқылы 4, 
сорғы 11, клапан 9, айдау құбырына 7 тексеру клапаны 8 арқылы 
орнатылады. Сорғыға вакуумметр 5 және манометр 10 орнатылады. 

 
Орталықтан тепкіш сорғылардың жіктелуі 
1.Дөңгелектер (сатылар) саны бойынша: 
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- Қозғағышқа сұйықтықтың екі жақты кіруімен. 
3. Жасалған қысым бойынша 
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- Орташа қысымды Н = 20 ÷ 60 м (Р 2-ден 6 кгс/см2 = 0,2 ÷ 0,6 МПа); 
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Сорғының параллель және дәйекті жұмысы 
Жылу электр станцияларында екі немесе одан да көп жұмыс істейтін 

сорғылар жиі кездеседі, ал сорғылар параллель де, дәйекті де қосыла алады. 
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сорғылардың жалпы сипаттамаларын құру кезінде мыналарды есте 
сақтау қажет: 

  
 

Сорғыларды параллель қосқан кезде берілістер тең қысым кезінде 
қосылады, дəйекті қосқан кезде қысымдар тең беру кезінде қосылады. 

Сорғылардың параллель жұмысы құбырдың жұмсақ сипаттамасымен, 
яғни ең аз қарсылықпен ұсынылады. Осы мақсатта жобалау кезінде 
құбырлардың сәл үлкейтілген диаметрлері алынады. 

Жобалау кезінде анықталған сорғы қысымын есептеу 
Нн = 1,2 (н г. в.+н г. н.+h тер.күн.+ h тер.нагн.+ h потр .) [м] 
мұнда: Нг.в. - сұйықтықтың геометриялық көтерілу биіктігі; 
Нг.Н. - айдамалаудың геометриялық биіктігі; 
Нг = Нг.в. + Нг.Н. 
һпот.күн. - сору желісіндегі жиынтық шығындар; 
һпот.Н. - айдау сызығындағы қысымның жоғалуы. 
Тұтынушыда сұйықтық қысымға ұшыраған жағдайда 2 нұсқа болуы 

мүмкін: 
1. тұтынушыдан қажетті қысым құбырдан немесе сұйыққоймадан 

берілетін сұйықтықты құрайды; 
2. сорғы тұтынушыда қосымша орнатылады [11] 
 
Құбырлардың мақсаты және жіктелуі. Қазіргі технологияда 

құбырлар әртүрлі сұйықтықтарды (су, мұнай, мұнай өнімдері) және газдарды 
жылжыту үшін қолданылады. Олар әртүрлі материалдардан (металл, бетон, 
шыны және т.б.), зертханалық технологиялар мен бақылау-өлшеу 
жабдықтарында қолданылатын кіші ұзындықтар мен диаметрлермен қатар, 
ұзындығы мың шақырым және диаметрі бірнеше метр болатын 
магистральдық құбырлар бар.  

Қарапайым құбыр бұл сұйықтықтың қабылдау нүктесінен тұтыну 
нүктесіне дейінгі қозғалыс жолында тармақталмаған құбыр. 

Күрделі құбыр бұл бір магистральдық құбырдан және одан шығатын 
бірқатар тармақтардан тұратын құбырлар желісі. 

Күрделі құбырлар келесі негізгі түрлерге бөлінеді: 
 Параллель құбырлар бір немесе бірнеше құбырлар параллель қосылған 

негізгі магистральға. 
Тармақталған құбырлар сұйықтық магистральдан бүйірлік тармақтарға 

беріледі, бірақ магистральға қайта кірмейді. 
Сақиналы құбырларнегізгі магистральдан қоректенетін желіге 

тұйықталған (шығыршық). 
Ұзын құбырлар жергілікті қарсылықтардағы қысымның жоғалуы 

үйкеліс қысымының жоғалуымен салыстырғанда кем (ұзындығы бойынша). 
Бұл жағдайда олар бірінші болып назардан тыс қалады немесе балама 
ұзындық арқылы есептеледі. Ұзын құбырлардың мысалы магистральдық 
мұнай құбырларының желілік учаскелері. Есептеу кезінде жергілікті 
қарсылықтар әдетте ескерілмейді, себебі олар үйкеліс шығындарының 1-2% 
құрайды. 
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Қысқа құбырлар қысымның жоғалуының екі түрін де ескереді, себебі 
олар мөлшері бойынша өлшенеді, мұндай құбырлардың мысалы - сорғы 
станциялары мен эксплуатациялық мұнай ұңғымаларын байлау.[13] 

Күрделі құбырларда: 
- транзиттік шығыс, яғни магистраль бойынша берілетін шығыс; 
- сұйықтықтың қозғалу жолы бойынша бірқатар аралық нүктелерде 

магистральдан алынатын жол (жол). 
Вакууммен жұмыс істейтін құбырлар (сифонды құбырлар). 
Сифон құбыры - бұл өздігінен ағатын құбыр, оның бір бөлігі сұйықтық 

жеткізілетін сұйыққоймадағы сұйықтық деңгейінен жоғары. Сифон 
құбырының әсерін келтіру үшін сиретуді жасау қажет. 

Сифон құбыры гидротехникалық құрылыстардың су тастағыштары 
ретінде, цистерналардан мұнай өнімдерін ағызу, су қоймаларын босату үшін 
қолданылады, биіктіктер арқылы су өткізгіштерді төсеу кезінде 
қолданылады. 

Гидравликалық соққы гидравликалық соққы дегеніміз - олардағы 
сұйықтық кенеттен тоқтаған кезде құбырлардағы қысымның күрт 
жоғарылауы. Бұл, мысалы, құбырларға (клапандар, крандар) орнатылған 
әртүрлі құлыптау құрылғыларының тез жабылуымен, сорғылардың кенеттен 
тоқтап қалуымен, сұйықтықты сорып алумен және т. б. Сұйықтықтың едәуір 
массасы жоғары жылдамдықпен қозғалатын ұзын құбырларда гидравликалық 
соққы әсіресе қауіпті. Мұндай жағдайларда, егер алдын алу шараларын 
қабылдамаса, гидравликалық соққы жекелеген құбырлардың қосылған 
жерлерінің (жіктер, ернемектер) зақымдалуына, құбыр қабырғаларының 
үзілуіне және сорғылардың сынуына әкелуі мүмкін.[14] 

 
1 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: қысымды өлшеу құралдары 
Жұмыс мақсаты: 
1. Қысымды өлшеуге арналған құрылғылардың құрылғысы мен жұмыс 

принципін зерттеу.  
2. Әр түрлі өлшеу жүйелерін пайдалану кезінде қысым бірліктерін 

қайта есептеуді меңгеру.   
Гидростатикалық қысым p сыртқы күштердің әсерінен сұйықтықта 

пайда болатын қысу кернеуі деп аталады. Оның шамасын тиісті 
құрылғылармен өлшеуге немесе гидростатиканың негізгі теңдеуімен 
есептеуге болады:  

                                              ρ = ρ0 + ρgh,                                           (1.19) 
мұндағы ρ0-сұйықтықтың бос бетіне әсер ететін қысым, Па; 
ρ-сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3; 
g-9,8 м/с 2 қабылдайтын еркін құлау үдеуі; 
h-қарастырылып отырған нүктеден сұйықтықтың бос бетіне дейінгі тік 

қашықтық, М. 
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жерлерінің (жіктер, ернемектер) зақымдалуына, құбыр қабырғаларының 
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қашықтық, М. 

  
 

Қарапайым және U-тәрізді пьезометр; дифференциалды сынапты 
манометр; микроманометр; серіппелі манометр. 

Көрсеткіштердің дәлдігі бойынша сериялық өндірілген құрылғылар 
кластарға бөлінеді. K құралының дәлдік класы абсолютті қатенің мүмкін 
болатын ең үлкен мәнінің Δmax аспап шкаласының N мәнінің жоғарғы шегіне 
пайыздық қатынасын білдіреді: 

                            (1.20) 
Құрылғының дәлдік класы оның шкаласында санмен белгіленеді, бірақ 

"%" белгісі әдетте жазылмайды. Орнатылған қысым құрылғыларының дәлдік 
кластары келесі қатарға сәйкес келеді: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,35; 0,4; 0,5; 1,0; 
1,5; 2,5; 4,0; 6,0. Өнеркәсіптік жағдайда өлшеу үшін дәлдік класы 0,5-тен 6,0-
ге дейін болатын техникалық құрылғылар жиі қолданылады. 

Жұмысты орындау тәртібі  
1. Қысымды өлшеуге арналған барлық құрылғылардың құрылғысы мен 

жұмыс принципін зерттеу.  
2. Оқытушы берген құрылғыны сипаттаңыз, оның дәлдік класын және 

ең жоғарғы абсолютті қатені анықтаңыз.  
3. Қысымды өлшеу үшін өлшемдер арасындағы қатынасты қолдана 

отырып, берілген қысым шамасын өлшем бірліктеріне аударыңыз. 
 
2 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Сұйықтықтың қозғалыс режимдерін зерттеу және 

дөңгелек құбырдағы үйкеліс қысымының жоғалуын анықтау 
Жұмыс мақсаты 
1. Ламинарлық және турбуленттік режимдер кезінде сұйықтық 

қозғалысының сипатына бақылау жүргізу.  
2. Сұйықтықтың әртүрлі шығындарында үйкеліс қысымын жоғалтудың 

эксперименттік жолымен анықтаңыз және оларды формулалар бойынша 
есептелген мәнмен салыстырыңыз.  

3. Ламинарлық және турбулентті режимдердегі қысымның жоғалуы 
мен ағынның арасындағы байланысты орнатыңыз.  

4. Рейнольдс санының ламинарлық режимнен турбулентке ауысуына 
сәйкес келетін сыни мәнін анықтаңыз. 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. Зертханалық қондырғымен танысыңыз. Бастапқы деректерді 

жазыңыз: құбырдың ішкі диаметрі d, сұйықтықтың температурасы t, 
пьезометрлер арасындағы қашықтық l. 

2. Пьезометрлерде ауаның жоқтығына көз жеткізу (Q = 0 кезінде 
барлық пьезометрлердің көрсеткіштері бірдей болуы тиіс). 

3. Шүмекті ішінара ашып, аз ағынды орнатыңыз.  
4. 3-құбырға боялған сұйықтықты беру үшін қысқышты ашу және 

барлық тәжірибелерде боялған ағыстың қозғалыс сипатына бақылау жүргізу. 
5. Пьезометрлердің көрсеткіштерін алу, сұйықтық көлемін және 

жарамдылық мерзімін өлшеу. 
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6. 6 кранымен ағынды көбейтіңіз және барлық өлшеулерді қайталаңыз. 
7. Ламинарлық режимде 5-6 тәжірибе және турбулентті режимде 5-6 

тәжірибе өткізіңіз. Өлшеу және бақылау деректерін өлшеу кестесіне енгізу.   
 
3 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: ауыспалы құбыр үшін Бернулли теңдеуінің графикалық 

көрінісі 
Жұмыс мақсаты 
1. Анықтау маңызы бар геометриялық, пьезометриялық және жылдам 

жұмысты әр түрлі қималарда тәжірибелі құбыр. 
2. Геометриялық, пьезометриялық және толық қысым сызықтарын 

масштабта салу. 
3. Жергілікті қарсылықтардағы қысымның жоғалуын графикалық түрде 

анықтаңыз және оларды теориялық мәндермен салыстырыңыз. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Зертханалық қондырғымен танысыңыз. 
2. Бастапқы деректерді жазыңыз: сұйықтықтың температурасы, 

құбырлардың ішкі диаметрлері, өлшеу ыдысының ауданы Ѕб. 
3. Пьезометрлерде ауаның жоқтығына көз жеткізу (Q = 0 кезінде 

олардың көрсеткіштері бірдей болуы тиіс). 
4. Арын багындағы сұйықтықтың қажетті деңгейін белгілеу (ағызу 

құбыры арқылы тұрақты ауысып құйылу орын алады).  
5. Кранды ашып, тәжірибе барысында тұрақты Q сұйықтығының 

ағынын орнатыңыз. 
6. Барлық пьезометрлердің көрсеткіштерін алыңыз. Олардағы 

деңгейлер өзгеретінін және кейде айтарлықтай болатындығын есте ұстаған 
жөн. Бұл құбырда турбулентті қозғалыс режимінің болуын көрсетеді, онда 
жылдамдықтар, демек, қысым пайда болады. Сондықтан пьезометрлердің 
көрсеткіштерін алу кезінде өрескел қателіктердің алдын алу үшін олардағы 
сұйықтық деңгейінің орташа жағдайын белгілеу қажет. 

7. Ағып жатқан сұйықтықтың көлемін өлшеңіз V және оның шығу 
уақыты t. 

8. Кранды толығымен жауып, сорғы қондырғысын өшіріңіз. 
Өлшенген және есептелген деректерді бақылау кестесіне енгізіңіз. 
 
4 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: тепкіш сорғы сынағы 
Жұмыстың мақсаты: сорғының құрылымын, жұмыс принципін, оның 

жұмысын сипаттайтын параметрлерді зерттеу. 
Орталықтан тепкіш сорғылар тобына жатады. Қозғалтқыштан 

сұйықтыққа механикалық энергияны беру доңғалақ пышақтарының сорғы 
арқылы өтетін сұйықтыққа әсер етуі арқылы жүзеге асырылады. 

Орталықтан тепкіш сорғы құрылымының сұлбалық сызбасын сызыңыз 
(сурет 1.31). 
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тәжірибе өткізіңіз. Өлшеу және бақылау деректерін өлшеу кестесіне енгізу.   
 
3 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: ауыспалы құбыр үшін Бернулли теңдеуінің графикалық 

көрінісі 
Жұмыс мақсаты 
1. Анықтау маңызы бар геометриялық, пьезометриялық және жылдам 

жұмысты әр түрлі қималарда тәжірибелі құбыр. 
2. Геометриялық, пьезометриялық және толық қысым сызықтарын 

масштабта салу. 
3. Жергілікті қарсылықтардағы қысымның жоғалуын графикалық түрде 

анықтаңыз және оларды теориялық мәндермен салыстырыңыз. 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Зертханалық қондырғымен танысыңыз. 
2. Бастапқы деректерді жазыңыз: сұйықтықтың температурасы, 

құбырлардың ішкі диаметрлері, өлшеу ыдысының ауданы Ѕб. 
3. Пьезометрлерде ауаның жоқтығына көз жеткізу (Q = 0 кезінде 

олардың көрсеткіштері бірдей болуы тиіс). 
4. Арын багындағы сұйықтықтың қажетті деңгейін белгілеу (ағызу 

құбыры арқылы тұрақты ауысып құйылу орын алады).  
5. Кранды ашып, тәжірибе барысында тұрақты Q сұйықтығының 

ағынын орнатыңыз. 
6. Барлық пьезометрлердің көрсеткіштерін алыңыз. Олардағы 

деңгейлер өзгеретінін және кейде айтарлықтай болатындығын есте ұстаған 
жөн. Бұл құбырда турбулентті қозғалыс режимінің болуын көрсетеді, онда 
жылдамдықтар, демек, қысым пайда болады. Сондықтан пьезометрлердің 
көрсеткіштерін алу кезінде өрескел қателіктердің алдын алу үшін олардағы 
сұйықтық деңгейінің орташа жағдайын белгілеу қажет. 

7. Ағып жатқан сұйықтықтың көлемін өлшеңіз V және оның шығу 
уақыты t. 

8. Кранды толығымен жауып, сорғы қондырғысын өшіріңіз. 
Өлшенген және есептелген деректерді бақылау кестесіне енгізіңіз. 
 
4 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: тепкіш сорғы сынағы 
Жұмыстың мақсаты: сорғының құрылымын, жұмыс принципін, оның 

жұмысын сипаттайтын параметрлерді зерттеу. 
Орталықтан тепкіш сорғылар тобына жатады. Қозғалтқыштан 

сұйықтыққа механикалық энергияны беру доңғалақ пышақтарының сорғы 
арқылы өтетін сұйықтыққа әсер етуі арқылы жүзеге асырылады. 

Орталықтан тепкіш сорғы құрылымының сұлбалық сызбасын сызыңыз 
(сурет 1.31). 

  
 

Жұмысты орындау тәртібі 
1. Зертханалық қондырғымен танысыңыз. Сорғыны сумен толтырып, 

оны іске қосыңыз. 
2. Шүмекті толығымен ашып, вакуумметрдің, манометрдің, 

ваттметрдің және сұйықтық ағынының есептегішінің көрсеткіштерін 
жазыңыз. 

3. Кранды жауып, 5-6 түрлі шығындарды орнатыңыз және бірдей 
өлшеулер жасаңыз. 

4. Кранды жауып, Q = 0 кезінде барлық құрылғылардың көрсеткіштерін 
жазыңыз. 

5. Сорғыны өшіріңіз. Вакуумметр мен манометрдің қосылу нүктелері 
арасындағы Δz қашықтықты өлшеңіз.  
 

5 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: дроссель мен шығын реттегішінің конструкцияларын 

зерттеу және жүктеме сипаттамаларын зерттеу 
Жұмыс мақсаты 
1. Гидродроссель мен ағын реттегішінің конструкциялары мен қосу 

сызбаларын зерттеу. 
2. Дроссель мен ағын реттегішінің жүктеме сипаттамаларын 

эксперименталды түрде анықтаңыз.  
Жұмысты орындау тәртібі 

1. Стендтің орналасқан жері мен негізгі элементтерімен танысыңыз. 
Гидроаппаратураны сынау кезекпен жүргізіледі: дроссельді сынау кезінде 7 
шұра жабық 3, ағын реттегішін сынау кезінде 6 шұра жабық 4.  

2. Қысым клапандарын 10 және 8 нөлге орнатыңыз, өлшеуіш ыдыста су 
төгетін шүмекті ашыңыз 9. 

3. Стендті қосу үшін мұғалімді шақырыңыз. 
4. 2 сорғыны іске қосқаннан кейін қысым клапанымен 8 P2 қысымын 12 

манометрге орнатыңыз. 10 қысым клапанымен P1 қысымын манометр 
арқылы реттеңіз 11. 

5. 9 өлшеуіш ыдыстағы су төгетін кранды жауып, секундомерді бір 
уақытта қосыңыз. Өлшеу ыдысындағы V көлемінің t толтыру уақытын 
анықтаңыз. 6 шығыс реттегішін сынау кезінде 5 манометр бойынша p' 
қысымын да анықтаңыз. 

6. Өлшеу нәтижелерін бақылау кестелеріне жазыңыз. 
7. P1 басқа қысым мәндері үшін 5-6 тармағын қайталаңыз. 
 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Қандай сұйықтықтар нақты деп аталады? 
2. Біртекті заттың тығыздығы ... тұжырымды аяқтаңыз. 
3.Көлем бірлігінің салмағы немесе меншікті салмағы келесі 

бірліктермен өлшенеді ... 
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4. Сығылу коэффициентін анықтау үшін келесі параметрлерді білу 
керек...  

5. Көлемді жылулық кеңею коэффициентін анықтау үшін сіз білуіңіз 
керек....... 

6. Кинематикалық және динамикалық тұтқырлық коэффициенттері 
қандай шамаға байланысты? 

7. Температураның жоғарылауымен тұтқырлық қалай өзгереді? 
8. Тұжырымға жетіспейтін тіркестерді қосыңыз: 
Кавитация- бұл қысымның төмендеуіне байланысты сұйықтықта 

кавитациялық көпіршіктердің немесе будың немесе газдың толтырылған 
қуыстарының пайда болуына байланысты .... бұзылуы. 

 9. Гидрожүйелерде өнеркәсіптік майдың қандай маркалары 
қолданылады? 

10. 4 градус температурадағы судың тығыздығы қандай? 
11. Орнатылған тік мөлдір түтік болып табылатын артық қысымды 

өлшеуге арналған құрылғы. 
12. Артық қысым-бұл анықталған қысым ... тұжырымды аяқтаңыз. 
13. Абсолютті қысым қандай құрылғымен өлшенеді? 
14. Атмосфералық қысым дегеніміз не? 
 
1.4. Көтеру қондырғыларының теориясы мен практикасы 
 
Оқу нәтижесі:  
Арқанды көтеру қондырғыларын пайдалану мәселелерін меңгеру. 
Бағалау критерийлері:  
1. Көтергіш қондырғылардың мақсаты мен ерекшеліктерін түсінеді.  
2. Көтергіш қондырғылардың механикалық жабдықтарын сипаттайды.  
3. Көтергіш қондырғылардың стационарлық жабдықтарын сипаттайды.  
4. Арқанды көтеру теориясының негіздерін меңгерген.  
5. Механикалық көтергіш қондырғының негізгі элементтері мен 

тораптарының конструкцияларын ажыратады.  
6. Көтеру жүйесінің жұмыс диаграммаларын құрады және орындайды.  
7. Көтергіш қондырғылардың пайдаланылуын сипаттайды. 
 
Арқанды көтергіш қондырғылардың мақсаты және жалпы 

құрылысы 
Кеніш арқанды көтергіш қондырғылар тау-кен қазбасы алаңдары мен 

жер беті арасындағы көлік байланысын қамтамасыз ету үшін қызмет етеді.  
Борттық көлбеу трассада арқанды көтерудің кемерлердегі автомобиль 

көлігімен үйлесуі терең карьерлерді тасымалдауға қызмет көрсету үшін 
перспективалы комбинация болып саналады.[15] 

Кеніш көтергіш қондырғылары жауапкершіліктің бірінші дәрежелі 
жабдығына жатады. Кенішті көтеру қондырғысының тиімділігі көбінесе тау-
кен кәсіпорнының негізгі технологиялық желісінің техникалық-
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4. Сығылу коэффициентін анықтау үшін келесі параметрлерді білу 
керек...  

5. Көлемді жылулық кеңею коэффициентін анықтау үшін сіз білуіңіз 
керек....... 

6. Кинематикалық және динамикалық тұтқырлық коэффициенттері 
қандай шамаға байланысты? 

7. Температураның жоғарылауымен тұтқырлық қалай өзгереді? 
8. Тұжырымға жетіспейтін тіркестерді қосыңыз: 
Кавитация- бұл қысымның төмендеуіне байланысты сұйықтықта 

кавитациялық көпіршіктердің немесе будың немесе газдың толтырылған 
қуыстарының пайда болуына байланысты .... бұзылуы. 

 9. Гидрожүйелерде өнеркәсіптік майдың қандай маркалары 
қолданылады? 

10. 4 градус температурадағы судың тығыздығы қандай? 
11. Орнатылған тік мөлдір түтік болып табылатын артық қысымды 

өлшеуге арналған құрылғы. 
12. Артық қысым-бұл анықталған қысым ... тұжырымды аяқтаңыз. 
13. Абсолютті қысым қандай құрылғымен өлшенеді? 
14. Атмосфералық қысым дегеніміз не? 
 
1.4. Көтеру қондырғыларының теориясы мен практикасы 
 
Оқу нәтижесі:  
Арқанды көтеру қондырғыларын пайдалану мәселелерін меңгеру. 
Бағалау критерийлері:  
1. Көтергіш қондырғылардың мақсаты мен ерекшеліктерін түсінеді.  
2. Көтергіш қондырғылардың механикалық жабдықтарын сипаттайды.  
3. Көтергіш қондырғылардың стационарлық жабдықтарын сипаттайды.  
4. Арқанды көтеру теориясының негіздерін меңгерген.  
5. Механикалық көтергіш қондырғының негізгі элементтері мен 

тораптарының конструкцияларын ажыратады.  
6. Көтеру жүйесінің жұмыс диаграммаларын құрады және орындайды.  
7. Көтергіш қондырғылардың пайдаланылуын сипаттайды. 
 
Арқанды көтергіш қондырғылардың мақсаты және жалпы 

құрылысы 
Кеніш арқанды көтергіш қондырғылар тау-кен қазбасы алаңдары мен 

жер беті арасындағы көлік байланысын қамтамасыз ету үшін қызмет етеді.  
Борттық көлбеу трассада арқанды көтерудің кемерлердегі автомобиль 

көлігімен үйлесуі терең карьерлерді тасымалдауға қызмет көрсету үшін 
перспективалы комбинация болып саналады.[15] 

Кеніш көтергіш қондырғылары жауапкершіліктің бірінші дәрежелі 
жабдығына жатады. Кенішті көтеру қондырғысының тиімділігі көбінесе тау-
кен кәсіпорнының негізгі технологиялық желісінің техникалық-

  
 

экономикалық көрсеткіштерін анықтайды, оның қажетті элементі болып 
табылады. Сонымен қатар, тау-кен өндірісінің қауіпсіздігі көтергіш 
қондырғының сенімді жұмысына және ең бастысы төтенше жағдайлар 
туындаған кезде адамдарды жер бетіне эвакуациялау мүмкіндігіне 
байланысты. 

Тау-кен кәсіпорындарының арқанды көтергіш қондырғылары жер беті 
мен шахталардың жер асты тау-кен қазбалары немесе карьерлердің терең 
горизонттары арасындағы көлік байланысын қамтамасыз ететін энергия-
механикалық жабдықтардың кешендерін білдіреді. Кеніштердің басым 
көпшілігінде арқанды көтергіш қондырғылардың көмегімен тау-кен 
жұмыстарын жүргізу үшін қажетті барлық жүктерді түсіру және жер бетіне 
көтеру жүзеге асырылады.  

Шағын өндірістік қуаттылықтағы кеніштерде барлық түсіру-көтеру 
операциялары бір арқанды көтеру қондырғысымен орындалуы мүмкін. 
Қазіргі заманғы шахталар мен кеніштер, әдетте, негізгі жүктерді (пайдалы 
қазбаларды) көтеруге және қалған жүктерді түсіру – көтеруге 
мамандандырылған негізгі және қосалқы бірнеше көтергіш қондырғылармен 
жабдықталған. 

Тау-кен тәжірибесі қазіргі уақытта шахтадан жер бетіне көтеру үшін 
әртүрлі техникалық құралдарды, мысалы, ленталы конвейерлер мен әуе 
көтергіштерін, гидравликалық және пневматикалық контейнерлерді сәтті 
пайдалану тәжірибесі бар. Алайда, олардың барлығы шектеулі. [16] 

Скипті көтергіштерде (сурет 1.33) төменгі тиеу пунктіндегі 
кенжарлардан жеткізілген тау массасын арнайы ыдыс - скипке артады. 

Жоғары тиеу пунктіне (ЖТП) көтерілгеннен кейін скип босатылады, ал 
тау массасы байыту фабрикасының технологиялық үрдісіне тікелей түседі 
немесе карьердің беті бойынша жеткізудің соңғы пунктіне тасымалданады. 
Кен массасын кенжар маңындағы көлік құралдарынан скиптерге қайта тиеу 
тікелей немесе аралық сыйымдылық-бункер арқылы болуы мүмкін, бұл 1.4.1. 
суретте көрсетілген. Бункердің шамадан тыс жүктелуі арқанды көтергіштің 
аралас көліктің қалған бөліктерімен жұмысының салыстырмалы тәуелсіздігін 
қамтамасыз етеді және жүк тиеу кезінде күту уақытын азайтады. 

Көтергіш қондырғылар өндірілетін минералды шикізатты жер бетіне 
шығаруға және тау-кен қазбаларын қазу кезінде алынған жыныстарды, 
адамдарды тез және қауіпсіз түсіруге және көтеруге, тау-кен жабдықтары 
мен материалдарын тасымалдауға арналған.  

Әдетте, екі немесе үш қолданыстағы көтергіш қондырғы бар және 
олардың әрқайсысы белгілі бір мақсаттарға арналған (көмір шығару, 
адамдарды түсіру, тау жыныстарын шығару және т.б.), екіншісінің резерві 
емес. Бүкіл кәсіпорынның ырғақты жұмысы көтерудің сенімді, үздіксіз және 
өнімді жұмысына байланысты, сондықтан көтеру қондырғыларына 
(электромеханикалық жабдықтардың барлық кешенінен) жұмыстың 
сенімділігі мен қауіпсіздігіне ерекше талаптар қойылады. 
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1.33-сурет - ҚХА-120 автомобиль-қапастық көтергішінің сұлбасы 
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1.33-сурет - ҚХА-120 автомобиль-қапастық көтергішінің сұлбасы 

  
 

 
 

 1.34-сурет - Сибай карьеріндегі скипті көтеру 
 

 
 

1.35-сурет - Автокөлікпен көлбеу көтеру қондырғысының сұлбасы 
 

Көтергіш қондырғылар карьерлердің жұмыс істемейтін борттарында 
орнатылады. Көлбеу көтеру қондырғыларының арасында 60° көлбеу бұрышы 
бар көлбеу қондырғылар ерекше ерекшеленеді (сурет 1.34) және одан да көп, 
сондай-ақ трассаның көлбеу бұрышы 25°аспайды. 
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Көтергіш қондырғы көтергіш жабдықтар мен тау-кен-техникалық 
құрылыстардан тұрады. 

Көтергіш жабдыққа мыналар жатады: көтергіш машиналар, көтергіш 
ыдыстар мен арқандар, түсіру және тиеу құрылғылары және т. б. 

Тау-кен техникалық құрылыстарына мыналар жатады: 
1) скипті көтеру кезінде тиеу бункері және аударғышқа арналған 

камера немесе қапасты көтеру кезінде қабылдау алаңы; 
2) көлбеу көтеру кезінде шағын вагондар мен скиптерге арналған рельс 

жолдары. 
Карьерлерде көтергіш қондырғыларды кеңінен қолдануға болады. 

Платформаларды автоматты өзі аударғыштармен тасымалдайтын көтергіш 
машина скипті көтергіштермен салыстырғанда автоматты өзі аударғыштар 
ыдысының үлкен коэффициентімен сипатталады, бірақ бұл ретте тиеу-түсіру 
операциялары жеңілдетіледі және оларға жұмсалатын уақыт қысқарады. 
Автономды жетегі бар автомобиль көтергіші көлік платформасының 
қозғалысын қамтамасыз етеді (1.35 сурет). 

Ленталы тартқыш механизмдер жүк көтергіш машиналарда бұрыннан 
сәтті қолданылып келеді. [17] 

Тозуға төзімді конвейер ленталары карьерлердегі көтергіш 
қондырғылардың арқандарын ауыстыру үшін қолданылады (сурет 1.36).  

 

 
 

1.36-сурет - Өздігінен жүретін ленталы стакер 
 

Тау-кен массасын жер бетіне ең қысқа жолмен жеткізу үшін 
конвейерлік көтергіштермен қатар скипті көтеру қолданылады (сурет. 1.37).  

Карьерлік скиптік көтергіштерге мыналар жатады: көтергіш ыдыстар 
(скиптер мен көтергіштер), көтергіш арқандар, тепе-теңдік арқандары, ұштар  
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Көтергіш қондырғы көтергіш жабдықтар мен тау-кен-техникалық 
құрылыстардан тұрады. 

Көтергіш жабдыққа мыналар жатады: көтергіш машиналар, көтергіш 
ыдыстар мен арқандар, түсіру және тиеу құрылғылары және т. б. 

Тау-кен техникалық құрылыстарына мыналар жатады: 
1) скипті көтеру кезінде тиеу бункері және аударғышқа арналған 

камера немесе қапасты көтеру кезінде қабылдау алаңы; 
2) көлбеу көтеру кезінде шағын вагондар мен скиптерге арналған рельс 

жолдары. 
Карьерлерде көтергіш қондырғыларды кеңінен қолдануға болады. 

Платформаларды автоматты өзі аударғыштармен тасымалдайтын көтергіш 
машина скипті көтергіштермен салыстырғанда автоматты өзі аударғыштар 
ыдысының үлкен коэффициентімен сипатталады, бірақ бұл ретте тиеу-түсіру 
операциялары жеңілдетіледі және оларға жұмсалатын уақыт қысқарады. 
Автономды жетегі бар автомобиль көтергіші көлік платформасының 
қозғалысын қамтамасыз етеді (1.35 сурет). 

Ленталы тартқыш механизмдер жүк көтергіш машиналарда бұрыннан 
сәтті қолданылып келеді. [17] 

Тозуға төзімді конвейер ленталары карьерлердегі көтергіш 
қондырғылардың арқандарын ауыстыру үшін қолданылады (сурет 1.36).  

 

 
 

1.36-сурет - Өздігінен жүретін ленталы стакер 
 

Тау-кен массасын жер бетіне ең қысқа жолмен жеткізу үшін 
конвейерлік көтергіштермен қатар скипті көтеру қолданылады (сурет. 1.37).  

Карьерлік скиптік көтергіштерге мыналар жатады: көтергіш ыдыстар 
(скиптер мен көтергіштер), көтергіш арқандар, тепе-теңдік арқандары, ұштар  

  
 

тегерлер, карьер ішіндегі тиеу құрылғылары, бетіндегі қайта тиеу 
құрылғылары, копер, эстакада, керу құрылғысы, жол роликтері. 

Көлбеу скипті көтергіштер кезінде кен массасы кенжарлардан 
автоматты өзі аударғыштармен және тек сирек жағдайларда төменгі 
горизонттағы жұмыс кеңістігі өте шектеулі болған кезде – фронтальды 
тиегіштермен тасымалданады.[16] 

Қабылдау тиеу құрылғыларына дейін автоматты өзі аударғыштармен 
тасымалдау қашықтығы 0,5–0,8 км, тиегіштермен тасымалдау қашықтығы 
200 м аспайды. Автоматты өзі аударғыштарды түсіру тікелей скип арқылы 
немесе бункер-мөлшерлегіште жүргізіледі. Ол үшін жүктеу құрылғысында 
арнайы платформа бар. Бір уақытта екі-төрт горизонтқа арналған бір жүктеу 
құрылғысы жиі қолданылады. 

Төменгі жүктеу станциясын беру қадамы әдетте 60 м аспайды. 
Карьердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін резервтік жүктеу 
құрылғысы болуы керек. 

 

 
 

1.37-сурет - Скипті көтергіш 
 

Қазіргі заманғы скип қондырғыларының скиптерінің жүк көтергіштігі 
60-75 T-ге жетеді және, әдетте, қондырғыға қызмет ететін өзі 
аударғыштардың жүк көтергіштігіне сәйкес келеді. Скиптердің қозғалыс 
жылдамдығы 7-11 м/с жетеді, бұл ретте бір скипті қондырғының өнімділігі 
жылына тиісінше 7-8 және 12-14 млн.т құрайды. Скиптерді көтеру рельс 
жолы бойынша жүзеге асырылады. Карьерде әдетте бір, сирек екі немесе үш 
лифт бар. Рельс жолдары бойынша скиптерді жер бетіне көтеру көтергіш 
машинаның көмегімен жүзеге асырылады. 

Беткейдегі скиптерді түсіру жоғарғы қайта тиеу станциясының 
бункерінде жүргізіледі. Бункерлердің сыйымдылығы әдетте скипті 
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көтергіштің 15-20 минуттық өнімділігінен кем емес болып белгіленеді. 
Жоғарғы қайта тиеу станциясынан жер бетіне берілген тау-кен массасының 
белгіленген орнына дейін тасымалдау автомобиль немесе темір жол 
көлігімен жүргізіледі. Скипті көтергіштерді қолдану өте орынды: 

- күшті тау жыныстары бар көлбеу және тік құламалы шоғырларды 
игеру кезінде; 

- карьердің бортын өтеу бұрышына жақын үлкен бұрышпен скиптерді 
көтеру үшін көлбеу жолдарды орналастыруға мүмкіндік беретін 
таужыныстары бар болған кезде; 

- карьердің түбінен жер бетіне дейін тау-кен массасын тасымалдаудың 
үлкен ұзындығына байланысты автокөлікті пайдалану орынсыз болатын 
едәуір тереңдіктегі карьерлерді қазу кезінде; 

- карьерде ұсақтау қиын болатын ірі бөлшектермен ұсынылған тау 
жыныстарын тасымалдау кезінде. 

Біріктірілген автомобиль-скипті көтерудің артықшылықтары: 
- үлкен көлбеу бұрыштарды қолдану мүмкіндігі, бұл орларды салу 

бойынша күрделі жұмыстарды минимумға дейін қысқартуға мүмкіндік 
береді; 

- ірі кесінді тау-кен массасын алдын ала ұсақтамай көтеру мүмкіндігі; 
- конструкцияның қарапайымдылығы және көтергішті толық 

автоматтандыру мүмкіндігі, бұл қызмет көрсететін персоналдың ең аз санын 
пайдалануға мүмкіндік береді; кез келген климаттық жағдайларда жұмыстың 
сенімділігі; аршылым жыныстары мен пайдалы қазбаларды скиптермен 
бөлек көтеру және бірнеше жұмыс көкжиектеріне қызмет көрсету мүмкіндігі; 

- автоматты өзі аударғыштар паркін едәуір қысқарту және осының 
арқасында карьерішілік атмосфераны жақсарту, бұл терең көкжиектерді 
өңдеу кезінде аса маңызды; 

- скиптер ыдысының салыстырмалы түрде төмен коэффициенті және 
қозғалысқа төмен қарсылық, бұл оларды электр энергиясын тұтыну 
тұрғысынан үнемді етеді; 

- жүк түсіргіш трассасын орнату бойынша тау-кен-күрделі 
жұмыстардың аз көлемі; 

- салыстырмалы түрде қарапайым техникалық қызмет көрсету және 
қарапайым жөндеу.[15] 

Көтергіш жүйесінде бірнеше тез тозатын түйіндер бар, сондықтан аз 
қосалқы бөлшектер мен бөліктер қажет.  

Скипті көтергіштерді пайдалану теміржол және автомобиль көлігімен 
салыстырғанда тасымалдау шығындарын айтарлықтай төмендетуге 
мүмкіндік береді. 

Жоғарыда көрсетілгендерден басқа, автомобиль-скиптік көліктің 
кемшіліктері адамдар мен жабдықтарды тасымалдауға арналған арнайы 
автомобиль съездерін немесе қосалқы қапастық қондырғыны орнату 
қажеттілігі; үйіндінің карьердің бір бортында, ал байыту қондырғысының 
екіншісінде орналасуы болып табылады, бұл екі скиптік қондырғыны салу 
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көтергіштің 15-20 минуттық өнімділігінен кем емес болып белгіленеді. 
Жоғарғы қайта тиеу станциясынан жер бетіне берілген тау-кен массасының 
белгіленген орнына дейін тасымалдау автомобиль немесе темір жол 
көлігімен жүргізіледі. Скипті көтергіштерді қолдану өте орынды: 

- күшті тау жыныстары бар көлбеу және тік құламалы шоғырларды 
игеру кезінде; 

- карьердің бортын өтеу бұрышына жақын үлкен бұрышпен скиптерді 
көтеру үшін көлбеу жолдарды орналастыруға мүмкіндік беретін 
таужыныстары бар болған кезде; 

- карьердің түбінен жер бетіне дейін тау-кен массасын тасымалдаудың 
үлкен ұзындығына байланысты автокөлікті пайдалану орынсыз болатын 
едәуір тереңдіктегі карьерлерді қазу кезінде; 

- карьерде ұсақтау қиын болатын ірі бөлшектермен ұсынылған тау 
жыныстарын тасымалдау кезінде. 

Біріктірілген автомобиль-скипті көтерудің артықшылықтары: 
- үлкен көлбеу бұрыштарды қолдану мүмкіндігі, бұл орларды салу 

бойынша күрделі жұмыстарды минимумға дейін қысқартуға мүмкіндік 
береді; 

- ірі кесінді тау-кен массасын алдын ала ұсақтамай көтеру мүмкіндігі; 
- конструкцияның қарапайымдылығы және көтергішті толық 

автоматтандыру мүмкіндігі, бұл қызмет көрсететін персоналдың ең аз санын 
пайдалануға мүмкіндік береді; кез келген климаттық жағдайларда жұмыстың 
сенімділігі; аршылым жыныстары мен пайдалы қазбаларды скиптермен 
бөлек көтеру және бірнеше жұмыс көкжиектеріне қызмет көрсету мүмкіндігі; 

- автоматты өзі аударғыштар паркін едәуір қысқарту және осының 
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қажеттілігін тудырады. Скипті көтергіштер трассасының көлбеу бұрышы 
18-ден 45°С-қа дейін өзгереді кейбір карьерлерде көлбеу көтергіштердің 
бағыты өзгермелі бұрышқа ие.  

 Скипті көтергіштердің өнімділігі 180-ден 1500 т/сағ-қа дейін өзгереді 
[16] 
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1.38-сурет - Карьерлік ленталы конвейер 
 

жылжымалы конвейерлерде бір - екі бүйір рельстермен қосылатын металл 
немесе темірбетон (стационарлық конвейерлерде) шпалдар, олар тиеу 
құрылғыларын жылжыту үшін және тіректерді жылжыту үшін қолданылады. 
Бөлімнің бүйіріне кабель төселеді. 

Лента жүк көтергіш және тартқыш органның рөлін атқарады. Резеңке 
мата ленталары жұқа резеңке қабаттарымен (ұңғымалармен) байланысқан 3-
10 матадан тұрады. Төсемдер капрон, анид, лавсан немесе 1-4 кН/см үзілуге 
беріктігі бар аралас (синтетика және мақта) маталардан дайындалады. 
Жоғарыдан және төменнен мата негізі резеңке төсемдермен қорғалған. 
Жоғарғы жұмыс төсенішінің қалыңдығы 4,5 – 6 мм, жұмыс істемейтін 
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төменгі – 2 мм. Резеңке арқанды ленталард тығыздағыштардың орнына 
немесе олармен бірге диаметрі 4,2 – 13 мм болат кабельдер қолданылады. 

Лентаның бос тармағының тірегі-3-6 м қадаммен орнатылған 
ұзартылған жалғыз немесе жұпталған роликтер. Роликтердің беті резеңке 
қабықпен жабылған немесе демпферлік сақиналардан тұрады. 
Конвейерлердің жұмысын жақсарту үшін көп роликті тіректер немесе икемді 
суспензиясы бар тіректер қолданылады. 

Кенжар және үйінді конвейерлерінің жетек және керу станциялары 
рельстерде немесе шынжыр табанды жүрісте жылжымалы орындалады. 
Жетек – бірнеше ауытқу барабандары бар бір барабан, қуатты 
конвейерлерде-екі барабан.[17] 

Жетек барабандары ағашпен немесе резеңкемен қапталған. Жетек 
механизмі бір немесе екі редукторды, бір немесе бірнеше электр 
қозғалтқыштарын қамтиды. Ленталардың кернеуі жүк немесе бұрандалы 
құрылғылармен жүзеге асырылады. 

Өнімділігі төмен конвейерлерде тиеу бункерлері қабырғалардың 
көлбеу бұрышы 45 – 60°, науа және әртүрлі конструкциялардың 
қоректендіргіштері бар, арқан жүкшығырының көмегімен роликті тіректер 
арқылы қозғалады. Орташа және жоғары өнімді конвейерлер рельсті 
жүрістегі өздігінен жүретін бункерлермен жабдықталады. 

Конвейерлік желілердің технологиялық параметрлері: лентаның ені, 
оның қозғалу жылдамдығы, көтеру мен түсірудің рұқсат етілген бұрыштары, 
сабының ұзындығы. Лентаның ені конвейердің өнімділігіне, тасымалданатын 
материалдың кесіндісіне және ресейлік карьерлік конвейерлерде 1000 – 2500 
мм-ге байланысты. Оның тозуын азайту үшін ауыстырылатын бөлшектердің 
ең жоғарғы мөлшері 300 – 450 мм аспауы керек. [15] 

Сондай-ақ, кабельдік, белдік-тізбекті, кейде пластиналық конвейерлер 
қолданылады. Олардың тарту органының функцияларын болат кабельдер, 
тізбектер орындайды, ал жүктеме лентаға немесе тақтайшаға 
орналастырылады. 

 
Тәжірибелік жұмыс  
Тақырыбы: Көтергіш қондырғылардың механикалық жабдықтарын 

есептеу 
Мақсаты: Студенттерді қажетті құрал-жабдықтармен таныстыру 
Міндеті: Кемерде тәжірибелік жұмыс негіздерін үйрету  
№ 1 тапсырма. 
Теңгеруші арқанның сызықтық массасының көтергіш арқанның p 

массасына қатынасы кезінде ауыр теңгеруші арқанмен скипті орнату үшін 
стандартты көтергіш арқанды есептеңіз және таңдаңыз µк = µ/р = 1,15 ÷ 1,25, 
СК = 520 м. Скип 2сн9,5-1 с Qс = 8460 кг және Qn = 8500 кг; m ≥ 6,5; σв = 
1568 Н/мм2 пайдаланылады. 
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Шешім:  Ауыр теңгеруші арқанмен қондырғыларға арналған көтергіш 
арқанның желілік массасы.  Арқанды көтеру қондырғысының жылжымалы 
элементтерінің жиынтығы көтеру жүйесі немесе көтергіш жүйе деп аталады. 
1.4.2-суретте көрсетілген мысалдарға қатысты көтеру жүйесінің құрамына 
жетегі бар көтергіш машина, бас және артқы ілмек арқандары, бағыттаушы 
тегерлер, тіркеме құрылғылары бар көтергіш ыдыстар және қарсы салмақтар 
кіреді. Басқа жағдайларда көтеру жүйесіне қосымша теңестіру арқандары 
мен тегерлері, сондай-ақ теңестіру жүктемелері қосылуы мүмкін. 

Көтергіш жүйеге кірмеген жабдық көтергіш қондырғының 
стационарлық кешенін құрайды, ол шахтадағы (карьердегі) тиеу пункттерін 
және бетіндегі түсіру пункттерін, сондай-ақ көтеру трассасын жайластыруды 
қамтиды. Көлбеу көтеру қондырғыларында көтеру трассасы оның 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін тиісті негізі бар рельс жолының жоғарғы 
құрылымын білдіреді. Тік көтерілу кезінде трассаны көтергіш сауыттың 
көтерілу трассасы бойынша қозғалысы кезінде оның көлденең жылжуын 
болдырмайтын, оларға бекітілген өткізгіштері бар шахта оқпанының 
атқыштары құрайды. 

Соңғы арқанды көтерудің негізгі ерекшелігі-оның жұмысының циклдік 
сипаты және, ең бастысы, жұмыс циклінің салыстырмалы түрде қысқа 
ұзақтығы – келесі жүктеме операциялары арасындағы уақыт аралығы. Бұл 
жұмыс режимінде көтеру жүйесінің үдеуі мен баяулау кезеңдерінің ұзақтығы 
оның тұрақты бірқалыпты қозғалыс уақытына сәйкес келеді.[17] 

Сондықтан, жетектің қуаты, энергияны тұтыну, демек, кабельді көтеру 
экономикасы көбінесе көтеру жүйесін іске қосу және тоқтату кезінде пайда 
болатын инерциялық жүктемелерге байланысты.  

Қапастық және скиптік қондырғылар үшін шахтадан (карьерден) 
жүктерді жер бетіне көтерудің толық биіктігі ыдыстардың бастапқы және 
соңғы жағдайының арасындағы тігінен арақашықтықты білдіреді және 
мынадай түрде анықталады: 

                               Н = НКар.+ho+һп      (1.21) 
 

мұндағы НКар. - карьердің тереңдігі немесе жүктерді көтеру 
жүргізілетін концентрациялық (жинау) көкжиектің орналасу тереңдігі, м; 

һО-көтеру ыдысын тиеу үшін негізгі тасымалдау горизонтынан төмен 
түсіру тереңдігі, м; 

hn-оны түсіру үшін карьер бетінен ыдысты қайта көтерудің биіктігі, м. 
Скипті көтеру қондырғылары үшін ho және HP сандық мәндері тиеу 

бункерлерінің биіктігіне байланысты және орташа алғанда мыналарды 
құрайды: h0 = 12 – 25 м, a HN = 20 – 28 м барабан типті көтеру 
машиналарымен бір арқанды көтеру кезінде және hn = 35 – 40 м. 
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1.5. Тау-кен жұмыстарын жоспарлау негіздері  
 
Оқыту нәтижесі: тау-кен жұмыстарының режимі мен күнтізбелік 

жоспарын анықтай білу керек. 
Бағалау критерийлері:  
1. Карьердің (тіліктің) аршылым коэффициенттері мен контурларының 

ұғымдарын біледі.  
2. Карьердің (тіліктің) тереңдігін аналитикалық және графикалық 

тәсілдермен анықтау кезектілігін сақтайды.  
3. Пайдалы қазбалар қоры мен аршылым коэффициенттерін 

анықтайды.  
4. Кеніштің (карьердің) өндірістік қуаты мен қызмет ету мерзімін 

анықтайды. 
Тау-кен жұмыстарын жоспарлаудың мақсаты-кен орнынан алынған 

тауарларды алу, шоғырландыру және сату кезінде алуға болатын таза 
қолданыстағы құндылықты (NPV) арттырып және кен орнындағы кенден 
алынған тауарларды сату, бөліп алу және концентрация барысындағы 
инвестицияларды қайтаруды (RI) болып табылады. 

Ашық тау-кен жұмыстарын жоспарлау кезінде кен орнын жыл сайын 1 
кг металл өндіруге жұмсалатын шығындар ең төменгі шығын болатындай 
етіп игеруге мүмкіндік беретін міндеттер шешіледі. 

Тау-кен жоспарлаудың ерекшелігі-жоспарлау объектілері уақыт пен 
кеңістікте үнемі қозғалыста болады. Сонымен қатар, бізде көбінесе, 
біріншіден, жер қойнауында пайдалы қазбалардың сапасын бөлу туралы 
ақпараттың сенімділігі төмен, екіншіден, өндіру және аршылым 
жұмыстарының есебін жүргізу қажет. 

Жұмыс істей бастағанда, тау-кен компаниясында кен орнын игерудің 
барлық мерзіміне арналған перспективалық даму жоспары болады. [15] 

Осы перспективалық жоспардың негізінде басқа да жоспарлар 
қалыптастырылады, оларды құру мерзімдері мен кезеңділігі салаға, дәстүрге, 
өңірлік бақылаушы органдардың, компания акционерлерінің және т. б. 
талаптарына байланысты болады. 

Кейде перспективті жоспардан кейін бес жылдық жоспар жасалады, ол 
алдағы бес жыл мерзімге қатысты перспективті жоспардың мөлшерлемесі 
бар бақылау сандарын түсіндіреді. 

Жылдық жоспар кен орнының негізгі блоктық моделі негізінде 
құрылады, ол жоспарлау басталғанға дейін осы уақытқа дейін алынған 
барлық жаңа геологиялық (гидрогеологиялық, геомеханикалық және т.б.) 
ақпаратты пайдалана отырып, талап етілетін орындарда жаңғыртылады. 

Жылдық жоспарды құру және бекіту арқылы жоспарлау тобы тау-кен 
компаниясында маңызды рөл атқаратын айлық жоспарды құруға көшеді. 
Оны талқылау кезінде, әдетте, өткен айдың жоспарын орындау нәтижелері, 
оны орындамау немесе асыра орындау себептері, жылдық бағдарламадан 
ауытқу және т. б. қарастырылады. Алдыңғы жұмыстар жоспарының 
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1.5. Тау-кен жұмыстарын жоспарлау негіздері  
 
Оқыту нәтижесі: тау-кен жұмыстарының режимі мен күнтізбелік 

жоспарын анықтай білу керек. 
Бағалау критерийлері:  
1. Карьердің (тіліктің) аршылым коэффициенттері мен контурларының 

ұғымдарын біледі.  
2. Карьердің (тіліктің) тереңдігін аналитикалық және графикалық 

тәсілдермен анықтау кезектілігін сақтайды.  
3. Пайдалы қазбалар қоры мен аршылым коэффициенттерін 

анықтайды.  
4. Кеніштің (карьердің) өндірістік қуаты мен қызмет ету мерзімін 

анықтайды. 
Тау-кен жұмыстарын жоспарлаудың мақсаты-кен орнынан алынған 

тауарларды алу, шоғырландыру және сату кезінде алуға болатын таза 
қолданыстағы құндылықты (NPV) арттырып және кен орнындағы кенден 
алынған тауарларды сату, бөліп алу және концентрация барысындағы 
инвестицияларды қайтаруды (RI) болып табылады. 

Ашық тау-кен жұмыстарын жоспарлау кезінде кен орнын жыл сайын 1 
кг металл өндіруге жұмсалатын шығындар ең төменгі шығын болатындай 
етіп игеруге мүмкіндік беретін міндеттер шешіледі. 

Тау-кен жоспарлаудың ерекшелігі-жоспарлау объектілері уақыт пен 
кеңістікте үнемі қозғалыста болады. Сонымен қатар, бізде көбінесе, 
біріншіден, жер қойнауында пайдалы қазбалардың сапасын бөлу туралы 
ақпараттың сенімділігі төмен, екіншіден, өндіру және аршылым 
жұмыстарының есебін жүргізу қажет. 

Жұмыс істей бастағанда, тау-кен компаниясында кен орнын игерудің 
барлық мерзіміне арналған перспективалық даму жоспары болады. [15] 

Осы перспективалық жоспардың негізінде басқа да жоспарлар 
қалыптастырылады, оларды құру мерзімдері мен кезеңділігі салаға, дәстүрге, 
өңірлік бақылаушы органдардың, компания акционерлерінің және т. б. 
талаптарына байланысты болады. 

Кейде перспективті жоспардан кейін бес жылдық жоспар жасалады, ол 
алдағы бес жыл мерзімге қатысты перспективті жоспардың мөлшерлемесі 
бар бақылау сандарын түсіндіреді. 

Жылдық жоспар кен орнының негізгі блоктық моделі негізінде 
құрылады, ол жоспарлау басталғанға дейін осы уақытқа дейін алынған 
барлық жаңа геологиялық (гидрогеологиялық, геомеханикалық және т.б.) 
ақпаратты пайдалана отырып, талап етілетін орындарда жаңғыртылады. 

Жылдық жоспарды құру және бекіту арқылы жоспарлау тобы тау-кен 
компаниясында маңызды рөл атқаратын айлық жоспарды құруға көшеді. 
Оны талқылау кезінде, әдетте, өткен айдың жоспарын орындау нәтижелері, 
оны орындамау немесе асыра орындау себептері, жылдық бағдарламадан 
ауытқу және т. б. қарастырылады. Алдыңғы жұмыстар жоспарының 

  
 

орындалуын талдау келесі кезеңдегі жұмыстарды жоспарлау кезінде 
ескеріледі. Ай сайынғы жоспарды тау-кен компаниясының басқарушы 
органдарының бірі (техникалық кеңес, өндірістік кеңес, техникалық директор 
және т.б.) қарайды және бекітеді.  

Айлық бағдарлама негізінен кен орнының блок моделі негізінде 
жасалады. Әдетте кеніште ай сайын 3 айлық жоспар жасалады. Онда бірінші 
ай өте толық көрсетілген, қалғандары тұжырымдамалық.  

Кейде қалған уақытта жоғары басшылық немесе бақылаушы органдар 
талап етуі мүмкін әртүрлі аралық жоспарларды, есептеулерді (тоқсандық, 
жарты жылдық және т.б. жоспарлар) орындау қажет. Бұл «қосымша және 
тұрақты емес» жоспарлар, әдетте, жоғарғы деңгейдің іргелес жоспарын 
толық және ішінара жаңартуды білдіреді.[16] 

Бұдан кейін апталық-тәуліктік жоспарлау жүреді, ол көбінесе ай 
сайынғы жоспарды тау-кен жабдықтарын жоспарлы және алдын-ала жөндеу 
және техникалық қызмет көрсету кестелерін ескере отырып, ауысымдарға, 
бригадаларға және операцияларға өндіріс көлемін бөлу бөлігінде декодтау 
және нақтылау болып табылады. Мұндай жоспар әдетте терең кәсібилікті 
қажет етпейді және қысқа мерзімде кеніштің (шахтаның) өндірістік-
техникалық бөлімінің инженерлерінің бірі жасайды. 

Жоспарлар әзірленіп, барлық жоспарлар бекітілгеннен кейін оларды 
іске асыру және олардың орындалуын бақылау жұмыстары басталады. 

Жедел жоспарлау. Жедел жоспарлау деп жоспарлы-экономикалық 
қызметтердің ағымдағы қызметін қысқа мерзім (жыл, тоқсан, ай) ішінде 
жүзеге асыру түсініледі. Операциялық жоспарлаудың екі түрі бар – 
күнтізбелік және ағымдағы. Күнтізбелік жоспарлау-бұл өндірістік 
бөлімшелер мен орындау мерзімдері бойынша жылдық тапсырмаларды бөлу, 
сонымен қатар белгіленген тапсырмаларды нақты орындаушыларға жеткізу. 

Жылдық тапсырмаларды дамыту үшін негізгі учаскелер бойынша 
айлық жоспарлар және қосалқы бөлімшелер бойынша тоқсандық жоспарлар 
жасалады. 

Жедел жоспарлау кәсіпорынның барлық бөлімдерінің келісілген 
жұмысын, өндіріс жоспарларын ең аз шығындар мен еңбек шығындарымен 
орындауды қамтамасыз етуге арналған. 

Жедел жоспарлаудың негізгі міндеті: тапсырманы әр қызметкерге 
жеткізу, оның орындалуын бақылау және өндіріс барысын реттеу. 

Жалпы түрдегі операциялық жоспарлау жүйесі – бұл жоспарланған 
жұмыстың әртүрлі әдістері мен технологияларының жиынтығы, немесе 
нарықтық қатынастарды ескере отырып, бұл жоспарланған нәтижелерге қол 
жеткізу үшін өндіріс пен іске асыру үрдістерінің барысын реттеу үшін 
қажетті негізгі көрсеткіштерді есептеу әдістері мен әдістерінің 
жиынтығы.ресурстар мен жұмыс уақытының ең аз шығындары.[17] 

Жоспарлау жоспарланған кезең басталғанға дейін бірнеше күн бұрын 
кәсіпорынның бас инженерінің басшылығымен жүзеге асырылады.  

Жедел жоспарлауды ұйымдастыру келесі басқару әрекеттерін қамтиды: 
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1. жоспарлау мерзімдерін, үрдіске қатысушыларды және бекіту және 
орындаушыларға жеткізу күнін көрсете отырып, айлық (тоқсандық) 
жоспарлау туралы бұйрық шығарылады. Құрылымдық бөлімшелер бойынша 
жоспарларды бірінші басшы бекітеді; 

2. жоспарлауға маркшейдерлік және технологиялық, жоспарлау-
экономикалық және еңбек және жалақы бөлімінің қызметкерлері, учаске 
бастықтары қатысады; 

3. тау-кен жұмыстарын дамыту жоспары негізінде бригадалар мен 
учаскелер бойынша жұмыстардың негізгі түрлері мен көлемдері белгіленеді; 

4. негізгі учаскелер бойынша өндірудің және қазбаларды ұңғылаудың 
жоспарлы көлемдері сомада айлық (тоқсандық) жоспарларға сәйкес келуі 
тиіс. Егер бұл сәйкестік болмаса, онда түзету жасалады. Тау-кен жұмыстарын 
дамыту жоспарында көзделгендермен салыстырғанда жұмыс жағдайлары 
өзгерген кезде өндіру және ұңғылау көлемдерін учаскелер бойынша үлкен 
көлемде бөлуге жол беріледі.  

5. жоспарлы құжаттарды бекітуге жоспарлау-экономикалық бөлім 
дайындайды, ол жоспарлы көрсеткіштердің есептеулерін әзірлеуге, 
негіздеуге және оларды байланыстыруға жауап береді.[18] 

 
Реленің негізгі параметрлері: 
Аршылым коэффициенті- бос жыныстардың пайдалы қазбалар 

санына қатынасы (м3/м3, т/т, м3/т). 
Аршылымның шекаралық (шекті) коэффициенті-бұл ашық тау-кен 

жұмыстарымен кен өндірудің экономикалық орындылығы шарты бойынша 
осы кен орнындағы аршылымның рұқсат етілген ең жоғары коэффициенті: 

Кгр = (СД– СО)/Св , м3/м3, немесе, м3/т, немесе т/т 
мұндағы Сд-пайдалы қазбаның теңгемен/т немесе теңгемен/ м3 өзіндік 

құнының жол берілетін шамасы, былайша айқындалуы мүмкін: 
 

                                                              (1.22) 

 
Мұндағы Ц-пайдалы қазбаның 1 т немесе м3 бағасы; 
П-пайдалы қазбаның 1 т немесе м3 тау-кен кәсіпорнының 

жоспарланған пайдасы; 
 Сп-мұнда пайдалы қазбаны өндірудің өзіндік құны, теңге/т немесе 

теңге/м3; 
 Са-баламалы шикізатты алудың өзіндік құны (мысалы, көмір немесе 

пластмасса орнына газ), теңге/т немесе теңге/м3; 
Ашық тәсілмен пайдалы қазбаны өндірудің өзіндік құны, теңге/т 

немесе теңге/м3; 
 Св - осы карьердегі аршылым жұмыстарының өзіндік құны, теңге/т 

немесе теңге/м3. 
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1. жоспарлау мерзімдерін, үрдіске қатысушыларды және бекіту және 
орындаушыларға жеткізу күнін көрсете отырып, айлық (тоқсандық) 
жоспарлау туралы бұйрық шығарылады. Құрылымдық бөлімшелер бойынша 
жоспарларды бірінші басшы бекітеді; 

2. жоспарлауға маркшейдерлік және технологиялық, жоспарлау-
экономикалық және еңбек және жалақы бөлімінің қызметкерлері, учаске 
бастықтары қатысады; 

3. тау-кен жұмыстарын дамыту жоспары негізінде бригадалар мен 
учаскелер бойынша жұмыстардың негізгі түрлері мен көлемдері белгіленеді; 

4. негізгі учаскелер бойынша өндірудің және қазбаларды ұңғылаудың 
жоспарлы көлемдері сомада айлық (тоқсандық) жоспарларға сәйкес келуі 
тиіс. Егер бұл сәйкестік болмаса, онда түзету жасалады. Тау-кен жұмыстарын 
дамыту жоспарында көзделгендермен салыстырғанда жұмыс жағдайлары 
өзгерген кезде өндіру және ұңғылау көлемдерін учаскелер бойынша үлкен 
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Реленің негізгі параметрлері: 
Аршылым коэффициенті- бос жыныстардың пайдалы қазбалар 
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Кгр = (СД– СО)/Св , м3/м3, немесе, м3/т, немесе т/т 
мұндағы Сд-пайдалы қазбаның теңгемен/т немесе теңгемен/ м3 өзіндік 

құнының жол берілетін шамасы, былайша айқындалуы мүмкін: 
 

                                                              (1.22) 

 
Мұндағы Ц-пайдалы қазбаның 1 т немесе м3 бағасы; 
П-пайдалы қазбаның 1 т немесе м3 тау-кен кәсіпорнының 

жоспарланған пайдасы; 
 Сп-мұнда пайдалы қазбаны өндірудің өзіндік құны, теңге/т немесе 

теңге/м3; 
 Са-баламалы шикізатты алудың өзіндік құны (мысалы, көмір немесе 

пластмасса орнына газ), теңге/т немесе теңге/м3; 
Ашық тәсілмен пайдалы қазбаны өндірудің өзіндік құны, теңге/т 

немесе теңге/м3; 
 Св - осы карьердегі аршылым жұмыстарының өзіндік құны, теңге/т 

немесе теңге/м3. 

  
 

Кгр практикасының деректері бойынша салалар бойынша 
төмендегілерді құрайды: 

- көмір 15-20 м3/т; 
- темір кені 10 – 15 м3/м3; 
- түсті металдар 15 – 18 м3/ м3; 
- тау химиясы 12 – 15 м3/ м3; 
- құрылыс материалдары 2-5 м3/м3. 
Ағымдағы аршылым коэффициенті - бос жыныстар көлемінің белгілі 

бір пайдалану кезеңінде өндірілген пайдалы қазбалар көлеміне қатынасы. 
Аршылудың орташа коэффициенті-бос жыныстар көлемінің карьердің 

соңғы контурындағы пайдалы қазбалар көлеміне қатынасы: 
                                        Кср = Vв/ Vп                                                                               (1.23) 

Контурлық аршылым коэффициенті-карьердің контурын жоспарда 
немесе тереңдікте кеңейту кезінде бос жыныстар көлемінің өсуіне қатынасы 
(бұл қазіргі аршылым коэффициентінен үлкен).[19] 

Карьердің соңғы (ең жоғарғы) тереңдігі - карьерді жобалау кезінде 
экономикалық есептеулер негізінде анықталады. Жобалау кезінде алдын-ала 
есептеулер үшін графикалық немесе аналитикалық әдістер қолданылады. 

Графикалық əдіс (геологиялық бөлімдер мен жоспарларда тікелей 
анықталады) - сурет. 1.39. 

 
 

1.39-сурет - Карьердің ең үлкен тереңдігін анықтау 
 

Біріншіден, кесінді, мтах=Мг*Кгр (мұндағы Мг-пайдалы қазбаның 
көлденең қуаты) кен орнының жер бетіндегі "а" еркін нүктесінен кез-келген 
бағытта орналастырылады, кесіндінің ұшынан бір-біріне қарай карьердің 
жұмыс істемейтін ернеулерінің сызықтары өтеудің бұрыштарымен 
жүргізіледі (1.2-кестені қараңыз). 

Содан кейін "б" карьерінің ернеулері сызықтарының қиылысу нүктесін 
кен шоғырының ортасына көлденеңінен ауыстырады. Осы нүктеден жер 
бетіне дейінгі қашықтық карьердің ең үлкен тереңдігі болып табылады. 

Аналитикалық әдіс 
- қатпарлы көлбеу және тік, созылым бойымен созылған шоғырлар 

үшін және жоспар бойынша шектелген бұрыс пішінді шоғырлар үшін: 
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Мтах = МгКгр, м 
Мг = Мп/sinα, м 

1.2-кесте - Жұмыс кемерінің еңіс бұрышы және карьердің жұмыс істемейтін 
борты 

Жыныстар тобы Жыныстардың 
сипаттамасы 

Жұмыс еңісінің 
бұрышы, 
Рмах, град. 

Жұмыс істемейтін 
еңіс бұрышы, тах, 
град. 

1. Күшті жартасты 
жыныстар  
f >8 

Берік, әлсіз 
жарықшақты 

70-80% 55 

Берік, жарықшақты 65-70 40-50 
2. Орташа берік тау 
жыныстары 1 < f <8 

 60-65 40-50 
Жел қаққан, қатты 
жарықшақты 

50-55% 30-35 

3. Әлсіз 
байланыссыз 
жыныстар 

Қатты жарықшақты, 
құм 

40-50 20-25 

мұндағы Ммах-жер беті бойынша карьер ернеулерінің ең көп таралуы, 
М; Мг-шоғырдың көлденең қуаты, М; 

 α-кен шоғырының құлау бұрышы, градус. 
- жоспардағы дөңгелек, тамырлы және бағаналы кен орындары үшін 

(сурет. 1.40): 
Hmaх = 0,5*Mmax*tgymaх, м 
Мк = ткКгр,   м 
Мд=тд*Кгр, м 
мұндағы Мк п Мд - карьер бортының жер беті бойынша карьердің 

қысқа және ұзын осьтері бағытында ең көп таралуы (КК және тд), М; βраб-
карьер жұмыс ернеуінің еңіс бұрышы (18-27°). 

 
 1.40-сурет - Карьердің ең үлкен тереңдігін анықтау сұлбасы 

 



75
  

 

Мтах = МгКгр, м 
Мг = Мп/sinα, м 

1.2-кесте - Жұмыс кемерінің еңіс бұрышы және карьердің жұмыс істемейтін 
борты 

Жыныстар тобы Жыныстардың 
сипаттамасы 

Жұмыс еңісінің 
бұрышы, 
Рмах, град. 

Жұмыс істемейтін 
еңіс бұрышы, тах, 
град. 

1. Күшті жартасты 
жыныстар  
f >8 

Берік, әлсіз 
жарықшақты 

70-80% 55 

Берік, жарықшақты 65-70 40-50 
2. Орташа берік тау 
жыныстары 1 < f <8 

 60-65 40-50 
Жел қаққан, қатты 
жарықшақты 

50-55% 30-35 

3. Әлсіз 
байланыссыз 
жыныстар 

Қатты жарықшақты, 
құм 

40-50 20-25 

мұндағы Ммах-жер беті бойынша карьер ернеулерінің ең көп таралуы, 
М; Мг-шоғырдың көлденең қуаты, М; 

 α-кен шоғырының құлау бұрышы, градус. 
- жоспардағы дөңгелек, тамырлы және бағаналы кен орындары үшін 

(сурет. 1.40): 
Hmaх = 0,5*Mmax*tgymaх, м 
Мк = ткКгр,   м 
Мд=тд*Кгр, м 
мұндағы Мк п Мд - карьер бортының жер беті бойынша карьердің 

қысқа және ұзын осьтері бағытында ең көп таралуы (КК және тд), М; βраб-
карьер жұмыс ернеуінің еңіс бұрышы (18-27°). 
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Карьердің ең жоғарғы тереңдігі сонымен қатар тау-кен массасын 
тасымалдаудың техникалық мүмкіндігімен шектеледі (тау-кен жұмыстарын 
тереңдету жылдамдығын көлік құралдарының ресурсына көбейту), яғни 
автомобиль көлігі үшін: 

Нтах = 15 м/жыл * (10 - 12) жыл = 150 – 200 м. 
Жоғарыда сипатталғанға сүйене отырып, тереңдігі 300 - 350 м дейінгі 

карьерлер үшін аралас автомобиль-конвейерлік көлік ұсынылады, ал 
тереңдігі 350 м-ден асатын болса, кен орнынан шахталық оқпан бойынша 
тау-кен массасын шығару ұтымды болады.[20] 

Кен бойынша карьердің нақты тау-геологиялық жағдайлардағы 
өнімділігі: 

                  Amaх = υr*Sp*η*(l + r) , м3/год                                            (1.24) 
Атах =υг *S₽ *η*(1 + r)*γ , т/жыл                                      (1.25) 

мұндағы υr - карьердегі тау-кен жұмыстарын тереңдету жылдамдығы, 
м/жыл (автомобиль көлігінде 15 м/жыл; теміржол көлігінде 10 м/жыл); 

 r - құнарсызданудың коэффициенті (0,1-0,2); 
 Sp-жоспардағы пайдалы қазбаның ауданы, м2: 
- пластидтер үшін Sp= Mr* P ; 
- жоспарда шектелген Sp = Мк * (Мд - Мк) + 0,25*π* Мк

2 үшін ; 
- жоспардағы дөңгелектер үшін Sp = 0,25 * π * MK*MD . 
Техникалық жағынан карьердегі тау-кен жұмыстарын тереңдетудің ең 

жоғары мүмкін жылдамдығы бөлінген орның жылдамдығына тең: 

                               (1.26) 
мұндағы lбл-кесінді ор жүргізу кезіндегі экскаватор блогының 

ұзындығы, м; 
 h-кемер биіктігі (ол-кесінді ордың тереңдігі), м; кесінді ордың 

борттары еңісінің бұрышы, град.; 
 b-кесілген ор түбінің ені, м; 
 Q3KCK-кесілген орны жүргізу кезінде экскаватордың жылдық 

өнімділігі, м3/жыл. 
Пайдалы қазбалар карьерінің есептік өнімділігі: 

                                      (1.27) 
мұнда ZP.и. - карьердің контурындағы пайдалы қазбалар қоры, т; Tmin-

кен бойынша карьердің өнімділігі кезінде карьерді пайдаланудың ең аз 
(нормативтік) мерзімі, мысалы, түсті металдарды өндіру кезінде: 

А, млн. т/жыл < 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-30 
Жылына Tmin 10 10-15 15-20 20-25 25-40 40-50 

 
1. TN кездейсоқ уақыттағы карьердің тереңдігі: 
                                     HN = Tn * υr, М .                                               (1.28) 
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2. Карьердің борттарын жер беті бойынша уақыттың еркін сәтінде 
тарату tn: 

                Мпопер
-2 * TN * υr * сtg βраб , м ,    (1.29) 

               Мпрод = (Мд - МК) + 2 * tn * иг * ctg βраб , м,  (1.30) 
мұндағы βряб-карьердің жұмыс бортының еңіс бұрышы (18-27°). 
3. Кен шоғырының көлбеу және тік құлауы бар кен орындары үшін 

аршылым бойынша өнімділік карьердің тереңдеуіне қарай үнемі өзгеріп 
отырады: алдымен беткей бойынша борттардың барынша көп таралуына қол 
жеткізу сәтіне дейін өседі, содан кейін карьердегі аршылым бойынша 
жұмыстар толық өшу сәтіне дейін азаяды: 

- tu кез келген уақыт сәтіндегі қабаттық шоғырлар үшін 
Bt = 2 * hn * IG *(MD-MK)-a + π * hp2 * υr * ctgβpa6 * (cosβpa6 +1) , m3/жыл 

(1.31)  
- шектеулі және дөңгелек кен орындары үшін 

B, =4*H'*υr*(MD/MK - l)*ctgβpa6-a + π* һ2
п * υr * ctgβpa6 * (cosβpa6 + 1), 

   м3/ жыл (1.32) 
4. Беткей бойынша борттардың барынша көп таралуына жеткен 

кезде карьердің тереңдігі (1.5.2 суретті қараңыз): 
- қабат тәрізді шоғырлар үшін 
              h н = 0,5 * Mm" * tgβpa6, м     (1.33) 

- шектеулі және дөңгелек кен орындары үшін 
                   hH =0,5*MK *tgβpa6 , м    (1.34) 

5. Карьердің осы тереңдікке жету уақыты: 
TH = HH/υr, жылдар 

6. Беткей бойынша карьер борттарының барынша көп таралуына 
қол жеткізу сәтіне аршылым (Вт) бойынша карьердің ең жоғары өнімділігі: 

- қабат тәрізді шоғырлар үшін (Ктек
 =

Кгр) 
Вшах=2 * һн * иг*(Мд-Мк) - а + 

   + π * hn
2 *υr * ctgβpa6 * (cosβpa6 +1), м3/жыл    (1.35) 

- шектеулі және дөңгелек кен орындары үшін 
Bmax =4 * һи = и

г(Мд/Мк -1) * ctgβpаб - а +  
        + π * һн

2 * υr * ctgβpa6 * (cos βра6 +1) , м3/жыл   (1.36) 
7. Пайдалы қазбалардың қорлары ашық (олар күрделі және кесілген 

орлар арқылы жақын орналасқан аршылған жыныстарды жинағаннан кейін 
көліктік қол жетімділікпен қамтамасыз етілген), дайындалған (оларды алу 
үшін тек сұйыққойманың жоғарғы бетінен тазарту және жинау ғана қалады) 
және дайын қорларды алу (мұнда сіз бірден тау - кен жұмыстарын жүргізе 
аласыз-бұрғылау, жару, тиеу, тіпті тау-кен жұмыстарын тоқтатқан кезде 
де).[21] 

Карьердің ашық қорлармен қамтамасыз етілуі жыл бойы өндіру кезінде 
кемінде 3 ай және маусымдық жұмыс кезінде 6 ай болуы тиіс. 

Кемердің биіктігіне, бұрыштарына, бермасына қойылатын 
бірыңғай қауіпсіздік қағидаларының талаптары: 
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4. Беткей бойынша борттардың барынша көп таралуына жеткен 

кезде карьердің тереңдігі (1.5.2 суретті қараңыз): 
- қабат тәрізді шоғырлар үшін 
              h н = 0,5 * Mm" * tgβpa6, м     (1.33) 

- шектеулі және дөңгелек кен орындары үшін 
                   hH =0,5*MK *tgβpa6 , м    (1.34) 

5. Карьердің осы тереңдікке жету уақыты: 
TH = HH/υr, жылдар 

6. Беткей бойынша карьер борттарының барынша көп таралуына 
қол жеткізу сәтіне аршылым (Вт) бойынша карьердің ең жоғары өнімділігі: 

- қабат тәрізді шоғырлар үшін (Ктек
 =

Кгр) 
Вшах=2 * һн * иг*(Мд-Мк) - а + 

   + π * hn
2 *υr * ctgβpa6 * (cosβpa6 +1), м3/жыл    (1.35) 

- шектеулі және дөңгелек кен орындары үшін 
Bmax =4 * һи = и

г(Мд/Мк -1) * ctgβpаб - а +  
        + π * һн

2 * υr * ctgβpa6 * (cos βра6 +1) , м3/жыл   (1.36) 
7. Пайдалы қазбалардың қорлары ашық (олар күрделі және кесілген 

орлар арқылы жақын орналасқан аршылған жыныстарды жинағаннан кейін 
көліктік қол жетімділікпен қамтамасыз етілген), дайындалған (оларды алу 
үшін тек сұйыққойманың жоғарғы бетінен тазарту және жинау ғана қалады) 
және дайын қорларды алу (мұнда сіз бірден тау - кен жұмыстарын жүргізе 
аласыз-бұрғылау, жару, тиеу, тіпті тау-кен жұмыстарын тоқтатқан кезде 
де).[21] 

Карьердің ашық қорлармен қамтамасыз етілуі жыл бойы өндіру кезінде 
кемінде 3 ай және маусымдық жұмыс кезінде 6 ай болуы тиіс. 

Кемердің биіктігіне, бұрыштарына, бермасына қойылатын 
бірыңғай қауіпсіздік қағидаларының талаптары: 

  
 

1. Кемердің биіктігі бір шөмішті экскаватормен тарту биіктігінен (1 - 
1,5) аспауы тиіс. 

2. Жұмыс кертпелерінің еңістерінің бұрыштарына жол беріледі: 
- шөмішті және роторлы экскаваторлар мен драглайндар жұмыс 

істеген кезде-80 градустан аспайды.; 
- шынжырлы экскаваторлардың жұмысы кезінде-жыныстардың табиғи 

еңісінің бұрышынан артық болмайды. 
3. Көлік құралының жоғарғы жиегінен осьіне дейінгі қауіпсіз 

қашықтық-2,5-3 м. 
4. Кемерлерді өтеу кезінде кемер биіктігінің 1/3 кем емес ені бар 

сақтандыру бермалары қалдырылады.[18] 
 
1.6 Ашық тау-кен өндіру технологиялары 
 
Оқыту нәтижесі: кен орнын аршылым біліктілігі. 
Бағалау критерийлері:  
1. Темір жол және авто көлікті қолдана отырып, орларды үңгілеу 

тәсілдерін сипаттайды.  
2. Орлардың көлденең қимасының көлемін және тау-кен 

жұмыстарының көлемін анықтайды.  
3. Ашу міндеттерін және ашу тәсілдерін таңдауға әсер ететін 

факторларды анықтайды.  
4. Күрделі орлардың жұмыс горизонттарына жанасуын сипаттайды.  
5. Ашу әдістерін жіктейді.  
6. Сыртқы төсемді орлармен ашуды жүргізеді.  
7. Ішкі төсемді орлармен ашуды жүргізеді. 
 
Ашық тау-кен жұмыстарының технологиясын төрт элементтен тұратын 

жүйе ретінде қарастыруға болады: "кен орнын игеруге дайындау", "кен 
орнын ашу", "пайдалы қазбалар кен орнын игеру (немесе пайдалану)" және 
"өндірілген кеңістік пен өндіріс қалдықтарын пайдалану".  

Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру үрдістерін қамтиды: 
- кен орнын пайдалы қазбаларды өндіруге дайындау (жер үсті суларын 

бұру, табиғи және жасанды тосқауылдарды жою және карьерлік алаңды 
құрғату);  

- кен орнын ашу (жер бетінен кен орнының әртүрлі учаскелеріне жүк-
көліктік қол жеткізуді қамтамасыз ету);  

- пайдалы қазбаларды өндіру (жер қойнауынан пайдалы қазбаларды 
әртүрлі тәсілдермен алу); 

- өндірілген кеңістік пен өндіріс қалдықтарын пайдалану.  
Аталған үрдістер уақыт пен кеңістікте функционалды түрде өзара 

байланысты және дәйекті.[21] 
Пайдалы қазбалар кен орнын пайдалану-кен орнын игеруге дайындау, 

ашу, тау-кен жыныстарын жер қойнауынан әртүрлі тәсілдермен (ашық, 
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жерасты, ұңғымалық, су асты және аралас) алу және өндірілген кеңістік пен 
өндіріс қалдықтарын пайдалану арқылы игеру. 

Пайдалы қазбалар кен орнын игеруге дайындау - бұл жер бетін табиғи 
және жасанды кедергілерден тазарту және карьерлік (шахталық) алаңды 
құрғату жөніндегі жұмыстар кешенін орындау. 

Пайдалы қазбалар кен орнын ашу - бұл көліктің жер бетінен кен 
орнының әртүрлі учаскелеріне өтуін қамтамасыз ететін үрдістер. Игерудің 
ашық әдісімен күрделі қазбалар өтеді, олар көлбеу орларды ашады, ал 
дайындық – бөлінген орлар, шұңқырлар. 

Пайдалы қазбаларды игеру - бұл кен орнын ашқаннан кейін жер 
қойнауынан әртүрлі тәсілдермен (ашық, жерасты, ұңғымалық, суасты және 
аралас) тау жыныстарын (пайдалы қазбаларды, соның ішінде мұнайды, 
газды, суды) алу үрдісі. Игерудің ашық тәсілі кезінде кесінді орларды 
(қазаншұңқырларды) өтілген күрделі қазбалардан үңгілеу және пайдалы 
қазбаны алу үшін аршылым жыныстарын алып тастау арқылы жүзеге 
асырылады.[22] 

Ашық пайдалы қазбаларды игеру дегеніміз - карьерде жүргізілген 
дайындық, тау-кен және тау-кен жұмыстарының белгілі бір жиынтығымен 
жер қойнауынан тау жыныстарын алу. 

Ашық кен орнын игеру технологиясы - бұл тау-кен жұмыстарының 
өзара байланысты үрдістерін механикаландырылған жүзеге асырудың 
әдістері мен әдістерінің жиынтығы, ол даму заңдылықтары мен техникалық 
құралдардың мүмкіндіктері туралы іргелі білімге негізделген және тау-кен 
жұмыстарын орындау әдісімен, тәртібімен және реттілігімен анықталады.  

Аршылым және тау-кен жұмыстарының технологиясы - аршылым 
жыныстары мен пайдалы қазбаларды карьерден межелі орнына дейін алу, 
тиеу және орнын ауыстыру тәсілдері мен тәсілдерінің жиынтығы.  

Ашық тау-кен технологиясы жүздеген, тіпті мысыр пирамидаларын 
салу үшін блоктарды өндіру кезеңінен бастап мыңдаған жылдарға созылады. 
Осыған сәйкес ашық даму жүйелерін жіктеудің көптеген нұсқалары бар.  

Тау жыныстарын жер қойнауынан ашық тәсілмен алу пайдалы қазбалар 
мен аршылған жыныстарын алу, орнын ауыстыру және қоймаға салу немесе 
тиеп жөнелту болып табылады. [23] 

Тау-кен жұмыстарының барлық кешені өзара байланысты негізгі 
өндірістік (технологиялық) үрдістерге бөлінеді: 

жыныстарды қазуға дайындау,  
ойып-тиеу жұмыстары,  
тау-кен массасын тасымалдау (орнын ауыстыру) ,  
пайдалы қазбалардың сапасын орташалау және тұрақтандыру,  
бос жыныстарды қоймалау (үйінді жасау) ,  
пайдалы қазбаларды қоймалау немесе жөнелту. 
Кен орнын пайдалануға дайындау технологиясы жасанды және табиғи 

кедергілерден бетті тазартуды, батпақтар мен көлдерді кептіруді, карьерлік 
алаңды кесіп өтетін немесе оған жақын жерде ағатын өзендер мен 
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жерасты, ұңғымалық, су асты және аралас) алу және өндірілген кеңістік пен 
өндіріс қалдықтарын пайдалану арқылы игеру. 

Пайдалы қазбалар кен орнын игеруге дайындау - бұл жер бетін табиғи 
және жасанды кедергілерден тазарту және карьерлік (шахталық) алаңды 
құрғату жөніндегі жұмыстар кешенін орындау. 

Пайдалы қазбалар кен орнын ашу - бұл көліктің жер бетінен кен 
орнының әртүрлі учаскелеріне өтуін қамтамасыз ететін үрдістер. Игерудің 
ашық әдісімен күрделі қазбалар өтеді, олар көлбеу орларды ашады, ал 
дайындық – бөлінген орлар, шұңқырлар. 

Пайдалы қазбаларды игеру - бұл кен орнын ашқаннан кейін жер 
қойнауынан әртүрлі тәсілдермен (ашық, жерасты, ұңғымалық, суасты және 
аралас) тау жыныстарын (пайдалы қазбаларды, соның ішінде мұнайды, 
газды, суды) алу үрдісі. Игерудің ашық тәсілі кезінде кесінді орларды 
(қазаншұңқырларды) өтілген күрделі қазбалардан үңгілеу және пайдалы 
қазбаны алу үшін аршылым жыныстарын алып тастау арқылы жүзеге 
асырылады.[22] 

Ашық пайдалы қазбаларды игеру дегеніміз - карьерде жүргізілген 
дайындық, тау-кен және тау-кен жұмыстарының белгілі бір жиынтығымен 
жер қойнауынан тау жыныстарын алу. 

Ашық кен орнын игеру технологиясы - бұл тау-кен жұмыстарының 
өзара байланысты үрдістерін механикаландырылған жүзеге асырудың 
әдістері мен әдістерінің жиынтығы, ол даму заңдылықтары мен техникалық 
құралдардың мүмкіндіктері туралы іргелі білімге негізделген және тау-кен 
жұмыстарын орындау әдісімен, тәртібімен және реттілігімен анықталады.  

Аршылым және тау-кен жұмыстарының технологиясы - аршылым 
жыныстары мен пайдалы қазбаларды карьерден межелі орнына дейін алу, 
тиеу және орнын ауыстыру тәсілдері мен тәсілдерінің жиынтығы.  

Ашық тау-кен технологиясы жүздеген, тіпті мысыр пирамидаларын 
салу үшін блоктарды өндіру кезеңінен бастап мыңдаған жылдарға созылады. 
Осыған сәйкес ашық даму жүйелерін жіктеудің көптеген нұсқалары бар.  

Тау жыныстарын жер қойнауынан ашық тәсілмен алу пайдалы қазбалар 
мен аршылған жыныстарын алу, орнын ауыстыру және қоймаға салу немесе 
тиеп жөнелту болып табылады. [23] 

Тау-кен жұмыстарының барлық кешені өзара байланысты негізгі 
өндірістік (технологиялық) үрдістерге бөлінеді: 

жыныстарды қазуға дайындау,  
ойып-тиеу жұмыстары,  
тау-кен массасын тасымалдау (орнын ауыстыру) ,  
пайдалы қазбалардың сапасын орташалау және тұрақтандыру,  
бос жыныстарды қоймалау (үйінді жасау) ,  
пайдалы қазбаларды қоймалау немесе жөнелту. 
Кен орнын пайдалануға дайындау технологиясы жасанды және табиғи 

кедергілерден бетті тазартуды, батпақтар мен көлдерді кептіруді, карьерлік 
алаңды кесіп өтетін немесе оған жақын жерде ағатын өзендер мен 

  
 

бұлақтардың жаңа арналарына бұруды, жолдарды, күш беретін және жарық 
беретін желілерді көшіруді, ғимараттарды, құрылыстарды бұзуды, кен орнын 
құрғатуды және т. б. жүзеге асыру тәсілдері мен әдістерінен тұрады.  

Кен орнын ашу технологиясында механикаландыру құралдарын және 
үңгілеу жұмыстарын жүргізуді қоса алғанда, күрделі тау-кен қазбаларын 
үңгілеу тәсілдері көзделеді. Олар жерүсті (ашық) қазбаларды ұңғылау 
технологиясымен іске асырылады. 

Кен орнын ашу әдісін таңдау ашық кен орындарын жобалаудың 
маңызды бөлігі болып табылады және көптеген факторларға байланысты, 
олардың ең бастысы жер бедері, геологиялық, гидрогеологиялық жағдайлар, 
игеру жүйесі, негізгі және ілеспе пайдалы қазбалар мен аршылым бойынша 
карьердің өнімділігі. Карьерлік алаңды ашу кен орнын игерудің барлық 
кезеңі немесе оны қайта құруға дейінгі кезең ішінде карьердің жұмыс 
аймағының тау-кен массасын қабылдау пункттерімен жүк-көліктік 
байланысы қамтамасыз етілетін күрделі ашық (орлармен) немесе жерасты 
тау-кен қазбаларымен жүзеге асырылады.[24] 

Тау-кен-дайындық, өндіру, аршылым жұмыстары технологияларынан 
және қазылған кеңістікті құрудан тұратын пайдалы қазбаларды ашық қазу 
технологиясы өзара әсер ету принциптерін, технологиялық үрдістерді 
жиынтықта ең жақсы үйлестіру және тиімді орындау, қазылған кеңістіктің 
ұтымды ағымдағы көлемін құра отырып, карьерлік кеңістіктегі өндіру және 
аршылым жұмыстарының дамуын уақыт бойынша басқару әдістері мен 
тәсілдерін қарастырады.  

Қазылған кеңістікті (ҚК) және өндіріс қалдықтарын (ӨҚ) пайдалану 
технологиялары тау – кен қазбаларын (ТҚ) - күрделі орларды, көліктік және 
сақтандырғыш бермаларды, карьердің кемерлері мен борттарының еңістерін, 
қазылған кеңістікті пайдалану жолдары мен тәсілдерін, өндіріс қалдықтарын 
пайдалану әдістері мен тәсілдерін қолдау әдістері мен тәсілдерінің 
жиынтығын көздейді. 

Күрделі орлар болуы мүмкін: 
а) сыртқы - карьер ернеулерінен тыс; б) ішкі - карьер ернеулерінде 

орналасқан; в) аралас - мысалы, жоғарғы горизонттар сыртқы ормен, ал 
тереңірек-ішкі ормен ашылған. 

Ашылатын қазбалардың түрі мен орналасқан жері нұсқаларды 
техникалық-экономикалық салыстырумен таңдалады.[26] 

Ор параметрлері: 
а) еңіс: еңіс орлардың теміржол көлігінде 40% о дейін және автомобиль 

көлігінде 80%  дейін еңісі болады; еңісі 80%о жоғары тік орлар (конвейерлік, 
арқанды-скипті көлік); 

б) ұзындығы; 
в) көлденең қиманың өлшемдері (түбінің қажетті еніне, беткейлердің 

тереңдігі мен бұрыштарына байланысты). 
Күрделі ор түбінің ені көлік түріне (автомобиль немесе теміржол) 

байланысты "техникалық пайдалану ережелерінде" анықталған. Көлбеу 
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бұрыштар тау жыныстарының тұрақтылығына және басқа 
коммуникациялардың болуына байланысты. 

Бөлінген ордың өлшемдері әзірлеу әдісіне және дайындалған кемердің 
биіктігіне байланысты, көлбеу бұрыштар әдетте жұмыс кемерлерінің көлбеу 
бұрыштарына тең (60 – 80% o). 

Тау-кен – күрделі жұмыстардың көлемі (орларды жүргізу және 
аршылым жыныстарын жинау) карьердегі аршылым жұмыстарының барлық 
көлемі 35-40% ға жетуі мүмкін. 

Орларды жүргізу тәсілдерін жіктеу 
1. Карьерде көлік құралдарының болуы немесе болмауы бойынша: 
- әдетте драглайнды пайдалана отырып (ордың бортына жыныстарды 

орналастыра отырып) тасымалданбайтын тәсілдер; 
- көліктік (жыныстарды үйіндіге шығарумен); 
- аралас (көлікті ішінара қолдана отырып). 
2. Ор қазу кезінде кенжардың орналасуы бойынша: 
- соңғы тығындаумен; 
- бойлық тығындаумен. 
3. Жүргізу сұлбалары бойынша: 
- бір тығындау бірден бүкіл тереңдікке дейін; 
- қабаттарда (әдетте карьердің үлкен тереңдігінде), қабаттың биіктігі 3-

5 м. 
4. Қолданылатын құралдар бойынша: 
- мехқалақтар мен драглайндар; 
- доңғалақты қырғыштармен; 
- гидромеханизация құралдарымен; 
- жаппай жарылыстардың көмегімен. 
Күрделі орды жүргізу жылдамдығы 100-ден 400 ПМ/айға дейін. 

көлденең қимасына, жыныстардың қасиеттеріне және қолданылатын 
жабдыққа байланысты. 

Сыртқы күрделі орлармен аршылым 
Қолданылуы: таяз тереңдікте жатқан жұмсақ кен орындарын ашу 

үшін.[21] 
Орлардың саны және олардың карьердің контурында орналасуы кенді 

қабылдау пункттерінің және бос жыныстардың үйінділерінің орналасуымен, 
сондай-ақ жүк ағындарын бытырату, тау-кен жұмыстарының ең аз көлеміне 
қол жеткізу қажеттілігімен анықталады. 

Ішкі күрделі орлармен аршылым 
Қолданылуы: терең карьерлерде көлбеу және тік кен орындарын ашу 

үшін. 
Ішкі орларды жүргізу кезіндегі тау-кен жұмыстарының көлемі сыртқы 

орларға қарағанда кем, себебі бұл көлемдердің көп бөлігі карьердің соңғы 
контурындағы аршылым жыныстарының көлемі ретінде алынады. 

Карьерді жерасты тау-кен қазбаларымен ашу 
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бұрыштар тау жыныстарының тұрақтылығына және басқа 
коммуникациялардың болуына байланысты. 

Бөлінген ордың өлшемдері әзірлеу әдісіне және дайындалған кемердің 
биіктігіне байланысты, көлбеу бұрыштар әдетте жұмыс кемерлерінің көлбеу 
бұрыштарына тең (60 – 80% o). 

Тау-кен – күрделі жұмыстардың көлемі (орларды жүргізу және 
аршылым жыныстарын жинау) карьердегі аршылым жұмыстарының барлық 
көлемі 35-40% ға жетуі мүмкін. 

Орларды жүргізу тәсілдерін жіктеу 
1. Карьерде көлік құралдарының болуы немесе болмауы бойынша: 
- әдетте драглайнды пайдалана отырып (ордың бортына жыныстарды 

орналастыра отырып) тасымалданбайтын тәсілдер; 
- көліктік (жыныстарды үйіндіге шығарумен); 
- аралас (көлікті ішінара қолдана отырып). 
2. Ор қазу кезінде кенжардың орналасуы бойынша: 
- соңғы тығындаумен; 
- бойлық тығындаумен. 
3. Жүргізу сұлбалары бойынша: 
- бір тығындау бірден бүкіл тереңдікке дейін; 
- қабаттарда (әдетте карьердің үлкен тереңдігінде), қабаттың биіктігі 3-

5 м. 
4. Қолданылатын құралдар бойынша: 
- мехқалақтар мен драглайндар; 
- доңғалақты қырғыштармен; 
- гидромеханизация құралдарымен; 
- жаппай жарылыстардың көмегімен. 
Күрделі орды жүргізу жылдамдығы 100-ден 400 ПМ/айға дейін. 

көлденең қимасына, жыныстардың қасиеттеріне және қолданылатын 
жабдыққа байланысты. 

Сыртқы күрделі орлармен аршылым 
Қолданылуы: таяз тереңдікте жатқан жұмсақ кен орындарын ашу 

үшін.[21] 
Орлардың саны және олардың карьердің контурында орналасуы кенді 

қабылдау пункттерінің және бос жыныстардың үйінділерінің орналасуымен, 
сондай-ақ жүк ағындарын бытырату, тау-кен жұмыстарының ең аз көлеміне 
қол жеткізу қажеттілігімен анықталады. 

Ішкі күрделі орлармен аршылым 
Қолданылуы: терең карьерлерде көлбеу және тік кен орындарын ашу 

үшін. 
Ішкі орларды жүргізу кезіндегі тау-кен жұмыстарының көлемі сыртқы 

орларға қарағанда кем, себебі бұл көлемдердің көп бөлігі карьердің соңғы 
контурындағы аршылым жыныстарының көлемі ретінде алынады. 

Карьерді жерасты тау-кен қазбаларымен ашу 

  
 

Таулы кен орындарын ашу үшін ұңғымалар мен тоннельдер 
пайдаланылады. Тереңдіктегі шахталық оқпандармен ашу әдетте кенді 
өндірудің аралас ашық-жер асты әдісімен немесе скиптерді (конвейерді) 
карьердің бортына емес, көлбеу шахталық оқпанға орналастыру тиімдірек 
болған кезде жүргізіледі. 

Аралас ашу 
Оған екі әдіс тобы кіреді: орсыз ор әдістерінің тіркесімі және жерасты 

тау-кен қазбаларын ашумен ор әдістерінің тіркесімі. 
Мысалы, драглайн немесе төменгі сызбасы бар тізбекті экскаватордың 

көмегімен тассыз әдіспен тау жыныстарының қабаты тікелей жер бетінен 
алынады, ал төменде тау жынысы мен кен орлардың көмегімен жасалады. 

Орлар мен шахталық шұңқырларды ашуға арналған комбинация, 
әдетте, ашық тау-кен әдісінен жер асты әдісіне ауыса отырып, тік кен 
орындарын игеру кезінде қолданылады. 

Трасса параметрлері: 
Егер трассаның бүкіл ұзындығы бойынша бір бағыты болса, 

жоспардағы жолдың пішіні қарапайым болып саналады. Егер өткір 
бұрылыстар болса, жолдың пішіні күрделі болады. 

Көлбеу және тік кен орындарын игеру екі бағытта жүзеге асырылады: 
көлденең және тігінен. Тау-кен дайындық жұмыстары өндіру жұмыстары 
басталғанға дейін тоқтатылмайды және карьердің бүкіл қызмет ету мерзімі 
жалғасады. 

Аршылған жыныстарды кенді толық қазып алғанға дейін ішкі 
үйінділерге орналастыру мүмкін емес, сондықтан жыныстарды сыртқы 
үйінділерге тасып шығарумен тереңдетілген және аралас технологиялар 
пайдаланылады. 

Мұндай карьерлерде кенді тасымалдау құны барлық шығындардың 60-
70% құрайды, сондықтан технологиялық сұлбалар қолданылатын көлік 
түріне байланысты бір – бірімен ерекшеленеді. 

Карьерлерде тау-кен массасын тасымалдау көп жағдайда темір жол, 
автомобиль, конвейер көліктерімен және олардың үйлесімімен жүргізіледі. 
[20] 

Кенді темір жол көлігімен тасымалдау технологиясы 
Теміржол көлігі өнімділігі жылына 25 млн. т - дан астам және жүк 

тасымалдау қашықтығы 3 км-ден асатын өте үлкен көмір кесінділері мен 
қабат тәрізді кен шоғырларында ғана пайдаланылады. 

Артықшылықтары: 
- әр түрлі энергия түрлерін және локомотив түрлерін (электр 

қуатымен, соляркамен, көмірмен) пайдалану мүмкіндігі; 
- жылжымалы құрамның ұзақ қызмет ету мерзімі (20-25 жылға дейін); 
- кез-келген климаттағы сенімділік; 
- жоғары өнімділік. 
Кемшіліктері: 
- жолдарды салуға, жөндеуге үлкен шығындар; 
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- жолдардың шектеулі еңісі (35-40% дейін, өлшем бірліктері-промиль 
- 1 км көлденең қашықтыққа көтерілу биіктігі, м/1000 м); 

- жолдардың дөңгелектенуінің үлкен радиусы (120-150 м). 
Теміржол көлігі құралдарына жылжымалы құрам мен рельс жолы 

кіреді. Жылжымалы құрам локомотив пен вагондардан тұрады. 
Локомотивтер: 
- тіркемелі салмағы 100 - 360 т электровоздар; 
- тіркеме салмағы 120 - 130 т тепловоздар. 
Әдетте электровоздар қолданылады – олар тепловоздарға қарағанда 

үнемді, к.п. д. жоғары (14-16% дейін), 40 °/О дейін көтерілуді жеңе алады. 
Электровоздардың негізгі түрі - тұрақты ток байланыс электровозы. 
Карьер вагондары: 
- думпкар QBar = 60-180 т (төмен жағы бар платформа, оны бір бағытта 

қисайтады), әдетте аршылым жұмыстарында қолданылады; 
хоппер жүк көтергіштігі QBar = 50-70 т (шатыры жоқ вагондар, түсіру  

люктердің төменгі бөлігінде бүйір қабырғалары арқылы жүргізіледі); 
гондола QBar = 60-100 т (шатыры жоқ вагон, түбіндегі люктер арқылы 

түсіріледі). [22] 
Темір жол көлігінің негізгі көрсеткіштері: 
1. пойыздардың алмасу уақыты (бір немесе екі жолды аралықпен өтетін 

пойыздың қайтуына ең аз қажетті уақыт); 
2. рельс жолдарының өткізу қабілеті (тәулігіне бір немесе екі жолды 

аралық бойынша өтетін пойыздар жұптарының ең көп саны); 
3. рельс жолдарының тасымалдау қабілеті (пойыздармен тәулігіне 

тасымалданатын жүктің ең көп саны); 
4. локомотив құрамдарының жеңілдетілген өнімділігі. 
Темір жол көлігінің жұмыс технологиясы кен массасын тығындаудан 

тағайындалған пунктке тасымалдаудан тұрады. Станциялардан бос құрамдар 
тығындауға экскаваторға тиеу үшін жіберіледі, ол бос жер жақындаған кезде 
қазу-тиеу үрдісін бастауы тиіс. 

Карьерден жүк тиелген құрамның қозғалысы кезінде локомотив 
пойыздың басында, бос құрамды тығындауға беру кезінде-пойыздың 
соңында болады. Тиеуді экскаватор машинисінің сигналы бойынша 
құрамның мерзімді жылжуымен соңғы вагоннан бастайды. 

Үйіндідегі жүк түсіру пойыздың бірінші вагонынан басталады. 
Экскаватор блогының кезекті кіруін пысықтағаннан кейін теміржолдар 

қозғалады. Содан кейін байланыс желісінің тіректері тасымалданады және 
желінің өзі орнатылады. 

Ол айтарлықтай тасымалдау көлемі бар үлкен ұзын карьерлерде 
қолданылады. Технология жұмыс алаңдары мен карьердің бүйірлеріндегі 
көлік коммуникацияларының көптігімен ерекшеленеді. Демек, жұмыс 
алаңдарының үлкен ені және жарылған тау жыныстарының үлкен ені. Бұл 
жүйеде карьерді тереңдету жылдамдығы минималды-жылына 5-15 м. 
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- жолдардың шектеулі еңісі (35-40% дейін, өлшем бірліктері-промиль 
- 1 км көлденең қашықтыққа көтерілу биіктігі, м/1000 м); 

- жолдардың дөңгелектенуінің үлкен радиусы (120-150 м). 
Теміржол көлігі құралдарына жылжымалы құрам мен рельс жолы 

кіреді. Жылжымалы құрам локомотив пен вагондардан тұрады. 
Локомотивтер: 
- тіркемелі салмағы 100 - 360 т электровоздар; 
- тіркеме салмағы 120 - 130 т тепловоздар. 
Әдетте электровоздар қолданылады – олар тепловоздарға қарағанда 

үнемді, к.п. д. жоғары (14-16% дейін), 40 °/О дейін көтерілуді жеңе алады. 
Электровоздардың негізгі түрі - тұрақты ток байланыс электровозы. 
Карьер вагондары: 
- думпкар QBar = 60-180 т (төмен жағы бар платформа, оны бір бағытта 

қисайтады), әдетте аршылым жұмыстарында қолданылады; 
хоппер жүк көтергіштігі QBar = 50-70 т (шатыры жоқ вагондар, түсіру  

люктердің төменгі бөлігінде бүйір қабырғалары арқылы жүргізіледі); 
гондола QBar = 60-100 т (шатыры жоқ вагон, түбіндегі люктер арқылы 

түсіріледі). [22] 
Темір жол көлігінің негізгі көрсеткіштері: 
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пойыздың қайтуына ең аз қажетті уақыт); 
2. рельс жолдарының өткізу қабілеті (тәулігіне бір немесе екі жолды 

аралық бойынша өтетін пойыздар жұптарының ең көп саны); 
3. рельс жолдарының тасымалдау қабілеті (пойыздармен тәулігіне 
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4. локомотив құрамдарының жеңілдетілген өнімділігі. 
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тағайындалған пунктке тасымалдаудан тұрады. Станциялардан бос құрамдар 
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қазу-тиеу үрдісін бастауы тиіс. 
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Экскаватор блогының кезекті кіруін пысықтағаннан кейін теміржолдар 

қозғалады. Содан кейін байланыс желісінің тіректері тасымалданады және 
желінің өзі орнатылады. 

Ол айтарлықтай тасымалдау көлемі бар үлкен ұзын карьерлерде 
қолданылады. Технология жұмыс алаңдары мен карьердің бүйірлеріндегі 
көлік коммуникацияларының көптігімен ерекшеленеді. Демек, жұмыс 
алаңдарының үлкен ені және жарылған тау жыныстарының үлкен ені. Бұл 
жүйеде карьерді тереңдету жылдамдығы минималды-жылына 5-15 м. 

  
 

Тартқыш қондырғылар-бұл басқару электровозының, автономды қуат 
бөлімінің (дизель бөлімі) және бірнеше моторлы думпкарлардың үйлесімі. 

 
Автоматты өзі аударғышпен кен тасымалдау технологиясы 
Карьердегі автомобиль көлігінің жұмыс технологиясы карьерден 

аршылым, кондициялық емес кендерді үйінділерге, пайдалы қазбаларды 
қоймаға немесе карьерлік автожолдар бойынша байыту фабрикасының 
бункерлеріне тасымалдаудан тұрады. Кең жұмыс алаңында немесе кіруде 
автоматты өзі аударғыш экскаваторға циклдік бұрылысты жасай отырып 
беріледі; тар жағдайларда, шектеулі жұмыс алаңында және тар кіруде және 
бос өзі аударғыш пен экскаваторлық кірудің қозғалыс бағыты сәйкес 
келмеген жағдайда автоматты өзі аударғыш кірудің ішіндегі ілмекті немесе 
тұйықталған бұрылысты орындайды, ал көрсетілген бағыт сәйкес келген 
жағдайда ол кірудің ішіндегі тұйықталған бұрылудан кейін кері жүріспен 
беріледі. 

Карьердегі автокөлік жұмысының тиімділігі автожолдардың тұруына 
байланысты. Олардың сапасына тиісті жол жабынын таңдау, карьерде 
уақытша жолдарды жоспарлау, жол бетінен жыныстың құлаған бөліктерін 
үнемі алып тастау, жолдарды жазғы уақытта шаңды басу үшін ерітінділермен 
суару және көктайғақ кезінде жол бетіне құм себу арқылы қол жеткізіледі. 
[24] 

Жоспардағы көлемі шектеулі күрделі конфигурациялы кен 
орындарында қолданылады. Мұнда кемердің биіктігі қолданылатын 
экскаватор жабдықтарына сәйкес таңдалады, ал жұмыс алаңының ені жүк 
тиеуге арналған өзі аударғыштың қозғалыс сұлбасына байланысты. Карьерді 
тереңдету жылдамдығы жылына 25 – 30 м жетеді. 

 
Конвейерлік көлікті қолдану арқылы әзірлеу технологиясы 
Конвейерді жылжыту технологиясы экскаваторлардан кен қазу 

конвейерлерімен тау массасы құрастыру конвейеріне жіберіледі, ол оны 
тікелей қоқыс конвейерлеріне немесе пайдалы қазбалар қоймасына 
тасымалдайды. Кенжар конвейерлерінің қозғалысын азайту үшін 
экскаваторлар мен кенжар конвейерлері арасындағы жүк тиегіштер 
қолданылады. Бұл жағдайда кенжар конвейерінің бір жағдайында экскаватор 
кенжар конвейерінің қозғалысы үшін тоқтаусыз бірнеше кірісті жұмыс істей 
алады. 

Сыртқы үйінділерде жинау конвейерінен жыныс ішкі немесе сыртқы 
орда орналасқан конвейерлік көтергішке беріледі, ал одан әрі магистральдық 
конвейермен үйіндіге дейін жеткізіледі. Пайдалы қазбаның конвейерлік 
көтергіші жыныспен бірге немесе арнайы орда орналасуы мүмкін. 
Магистральдық конвейермен пайдалы қазбалар байыту фабрикасына, темір 
жол тиеу станцияларының бункерлеріне немесе тікелей тұтынушыға 
жеткізіледі. 
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Жұмсақ аршылым жыныстары бар карьерлерде немесе бұрғылау-жару 
жұмыстарын қолдана отырып, тау-кен массасын экскаваторлармен тией 
отырып және борттарында концентрациялық горизонттарда елеу пункттері 
бар карьерлерде пайдаланылады. Технология карьердің жұмыс істемейтін 
бортының ең жоғары биіктігімен сипатталады, ал тереңдету жылдамдығы 
жылына 12-15 м жетеді. 

 
Аралас көлікті қолдану арқылы әзірлеу технологиясы 
Ол өте терең карьерлерде және көлбеу жерде орналасқан карьерлерде 

қолданылады. Карьердің құрылысы кезінде, мысалы, автомобиль көлігі 
қолданылады, ал өндіріс көлемінің өсуімен және тасымалдау қашықтығының 
артуымен олар басқа көлік түрлеріне ауысады. Технология карьерде жүк тиеу 
пункттерінің болуымен ерекшеленеді. Соколов Сарыбай темір кен 
орындарының карьерлері осындай жолмен игерудің мысалы болып 
табылады, олардың тереңдігі шамамен 550 метр. [25] 

 
№ 1 тәжірибелік тапсырма 
Тақырыбы: кен орнының берілген тау-геологиялық жағдайлары үшін 

жабдықтар кешенін таңдау 
Мақсаты мен міндеттері аршылым сұлбаларының берілген 6 нұсқасы 

бойынша тапсырмалар даму жүйесінің тиісті нұсқаларын, атап айтқанда 
кешенді механикаландыру құралдарын қалай дұрыс анықтауға 
болатындығын біліңіз 

Жұмысты әр студент оқытушы берген тапсырма бойынша жеке 
анықтайды. Игеру жүйесін таңдау және негіздеу кен орнын ашу мәселелерін 
шешумен өзара байланыста жүргізіледі. Сонымен қатар, ашу сұлбаларының 
қарастырылған нұсқаларының әрқайсысы даму жүйесінің технологиялық 
сұлбаларының белгілі бір нұсқаларына және кешенді механикаландыру 
сұлбаларына сәйкес келеді. 

Тапсырма 
Бастапқы тау-кен геологиялық деректері бойынша жабдықтар кешенін 

әзірлеу.  
Бақылау сұрақтары 
1. Аршылым сызбаларын сипаттаңыз. 
2. Даму жүйелерінің жіктелуін беріңіз. 
3. Кешенді механизацияның құрылымын сипаттаңыз. 
 
№2 тәжірибелік тапсырма 
Сабақтың тақырыбы: қабылданған жабдықтар кешені үшін 

механикаландыру байланыстарын таңдау  
Сабақтың мақсаты мен міндеттері механикаландыру байланыстарын 

қабылдауға үйрену. 
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2. Даму жүйелерінің жіктелуін беріңіз. 
3. Кешенді механизацияның құрылымын сипаттаңыз. 
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Қабылданған жабдық кешені бойынша тапсырма тау-кен-геологиялық 
және тау-кен-техникалық шарттарға сәйкес механикаландыру буындарын 
қабылдау. 

Бақылау сұрақтары 
1. Қандай жағдайларда қазу-үйінді және экскаватор-үйінді жабдық 

кешендері қабылданады? 
2. Қандай жағдайларда қазу-тасымалдау-үйінді және экскаватор-

транспотрон-үйінді жабдық кешендері қабылданады? 
 
№3 тәжірибелік тапсырма 
Сабақтың тақырыбы:мехқалақ аршылым жыныстарын үздіксіз игеру 

және ауыстырып тиеу жүйесі үшін технологиялық кешеннің кенжарлық және 
үйінді жақтарының параметрлерін есептеу. 

Сабақтың мақсаты мен міндеттері студенттерді мехқалақ аршылым 
жыныстарын өңдеудің және ауыстырып тиеудің үздіксіз жүйесі үшін 
технологиялық кешеннің параметрлерін есептеуге үйрету.  

Тапсырма 
Тәжірибелік тапсырманы әр оқушы тапсырма нұсқасына сәйкес жеке 

орындайды. Графикалық құрылыстар мен есептеулердің нәтижелері есеп 
түрінде ресімделеді. 

Тау жыныстарын дамыған кеңістікке қарапайым ауыстырудың 
сұлбалық диаграммасы 1.41-суретте көрсетілген. 

Қарапайым ауыстырып тиеудің технологиялық кешенінің 
параметрлерін есептеудің мәні ашық кен орнын игеру ережелерін сақтай 
отырып, экскаватордың аршылған енуінен аршылым жыныстарын үйіндіге 
орналастыру мүмкіндігін анықтау болып табылады. 

Тау-кен технологиялық жұмыстарын жүргізудің дәйектілігін әзірлеу 
үшін ішкі үйінділерді қалыптастыру сұлбаларын зерттеу. Ашылған еннің 
енін есептеңіз. 

Қарапайым ауыстырып тиеудің технологиялық кешенінің 
параметрлерін есептеудің мәні ашық кен орнын игеру ережелерін сақтай 
отырып, экскаватордың ашытылған енуінен аршылым жыныстарын үйіндіге 
орналастыру мүмкіндігін анықтау болып табылады. [24] 

Кентіректегі аршылған жыныстың көлденең қимасының ауданын, 
содан кейін: пS  

Sn= Ав*Нв (1.37) 
Аршылған шұңқырдан шыққан тау жынысы толығымен үйіндіге сәйкес 

келуі керек, оның көлденең қимасы формула бойынша табылуы мүмкін: 
                                    (1.38) 



86
  

 

 
Hy - Өндіру кемерінің биіктігі; Нв - Үйінді кемерінің биіктігі; 
Но - Аршылым кемерінің биіктігі; Ав - Аршылым кірмесінің ені; 

Ао - Үйінді кірмесінің ені; L - Экскаватор осьінен өндіру кемерінің үстіңгі жиегіне 
дейінгі қашықтық 

П - Тығындау жолағының ені; Rр - Тиеу радиусі; 
α - Аршылым кемерінің еңіс бұрышы; β - Үйінді кемерінің еңіс бұрышы 
 

1.41-сурет - Тау жыныстарын қазылған кеңістікке қарапайым 
ауыстырып тиеудің технологиялық сұлбасы 

Тік сызықты жұмыс фронты (бойлық және көлденең) бар тұтас игеру 
жүйелері үшін одан әрі есептеулер жұмыс фронтының 1 м-де жүргізілуі 
мүмкін, яғни тиісті көлемдер және аудандарға сандық тең деп санауға болады 
. пV oV пS oS  Жұмыстың қисық сызықты фронты бар жүйелер үшін көрсетілген 
көлемдер фронттың қисықтығын ескере отырып анықталуы керек.  

Тиісті есептеу формулалары тау-кен жұмыстарының алдыңғы жағы 
дамыған кеңістікке қатысты дөңес немесе ойық болуына байланысты. 

Vn=Sn Kp                                         (1.39) 
Тау жыныстарын қазу және ауыстырып тиеу үрдісінде 

босатылғандықтан, тау жыныстарын шұңқырдан үйіндіге орналастыру 
жағдайы пайда болады: 

V0=Vв,        (1.40) 
Бұл жағдайда ашық тау-кен жұмыстарын дұрыс жүргізу шарттарын 

теңдік түрінде тұжырымдауға болады: 
А0=Ав,                                                   (1.41) 

бұл майданның жылжуы кезінде төменгі шұңқырлы жолақтың 
сақталуын қамтамасыз етеді және тау жыныстарының ашық кен 
орындарының құлауын болдырмайды. 

Қазу-тиеу машинасының берілген енінің шамасымен осы жағдайларда 
жұмыс істеу үшін жарамдылығын тексеру экскаватордың нақты талап 
етілетін радиусы мен түсіру биіктігін оның жұмыс параметрлерімен 
салыстыру арқылы жүргізіледі. Талап етілетін шама экскаваторды түсіру 
биіктігі мынадай формула бойынша анықталады: 
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                                    (1.42)
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Hy - Өндіру кемерінің биіктігі; Нв - Үйінді кемерінің биіктігі; 
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ауыстырып тиеудің технологиялық сұлбасы 
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мүмкін, яғни тиісті көлемдер және аудандарға сандық тең деп санауға болады 
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дамыған кеңістікке қатысты дөңес немесе ойық болуына байланысты. 

Vn=Sn Kp                                         (1.39) 
Тау жыныстарын қазу және ауыстырып тиеу үрдісінде 

босатылғандықтан, тау жыныстарын шұңқырдан үйіндіге орналастыру 
жағдайы пайда болады: 

V0=Vв,        (1.40) 
Бұл жағдайда ашық тау-кен жұмыстарын дұрыс жүргізу шарттарын 

теңдік түрінде тұжырымдауға болады: 
А0=Ав,                                                   (1.41) 

бұл майданның жылжуы кезінде төменгі шұңқырлы жолақтың 
сақталуын қамтамасыз етеді және тау жыныстарының ашық кен 
орындарының құлауын болдырмайды. 

Қазу-тиеу машинасының берілген енінің шамасымен осы жағдайларда 
жұмыс істеу үшін жарамдылығын тексеру экскаватордың нақты талап 
етілетін радиусы мен түсіру биіктігін оның жұмыс параметрлерімен 
салыстыру арқылы жүргізіледі. Талап етілетін шама экскаваторды түсіру 
биіктігі мынадай формула бойынша анықталады: 
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қажетті түсіру радиусы: 
, ctgHПctgHLR oуp                             (1.43) 

Экскаватордың түрін таңдағанда, экскаватордың ең жоғарғы түсіру 
радиусы ең жоғарғы түсіру биіктігіне сәйкес келмейтіндігін ескеру қажет-ең 
жоғарғы биіктікте түсіру радиусы және ең жоғарғы радиуста түсіру биіктігі 
сияқты параметрлерді ескеру қажет. 

Опцияға сәйкес көлденең қима және технологиялық сұлбаның жоспары 
масштабта сызылады. Осыдан кейін бақылау параметрлері– 
экскаваторлардың биіктігі мен түсіру радиусының қажетті мөлшері 
есептеледі. Алынған нәтижелер негізінде тау-кен жұмыстарын жүргізу 
шарттарын қанағаттандыратын аршылған мехқалақты таңдау жүргізіледі. 
Таңдалған мехқалақтың негізгі жұмыс параметрлері, соның ішінде жылдық 
өнімділіктің анықтамалық мәні келтірілген.[24] 

 
Бақылау сұрақтары 
1. Фронт қисықтығын ескере отырып, аталған көлемдер қандай жұмыс 

фронттары бар жүйелерге қолданылады? 
2. Қарапайым ауыстырып тиеудің технологиялық кешенінің 

параметрлерін есептеудің мәні неде? 
 
№4 тәжірибелік тапсырма 
Тақырыбы: драглайнмен аршылған жыныстарды өңдеу және 

ауыстырып тиеудің тұтас жүйесі үшін технологиялық кешеннің кенжарлық 
және үйінді жақтарының параметрлерін есептеу. 

Сабақтың мақсаты мен міндеттері студенттерді технологиялық 
кешеннің параметрлерін дұрыс есептеуге үйрету. 

Тәжірибелік тапсырманы әр оқушы тапсырма нұсқасына сәйкес жеке 
орындайды. Графикалық құрылыстар мен есептеулердің нәтижелері 
зертханалық жұмыс бойынша есеп түрінде ресімделеді.  

Жыныстарды қазылған кеңістікке драглайнмен бірнеше рет 
ауыстырудың принципті сұлбалары 1.42-суретте көрсетілген. 

1.40, а сур. драглайнның "классикалық" орналасуы - аршылған 
кемердің жоғарғы алаңында көрсетілген. 1.42, б сур. сұлбасы көрсетіледі, 
егер экскаватордың жұмыс параметрлері қажетті биіктікті ашуға мүмкіндік 
бермесе, әдетте түсіру радиусының жеткіліксіз болуына байланысты 
қолданылады.  1.42 сур. экскаватор тек қана драглайнға тән емес жоғарғы 
сызғышпен жұмыс істейтін драглайнның ең аз таралған орналасу сұлбасы 
көрсетілген. 

 Дегенмен, мұндай сұлба экскаваторлар үшін -драглайндар негізінен 
үлкен мөлшерде, тұрақсыз тау жыныстары мен тұрақты пайдалы қазбалармен 
қолданылады. Бұл жағдайда, біріншіден, экскаваторды тұрақты негізге 
орнатуға, екіншіден, кенжардан технологиялық кешеннің үйіндісіне дейінгі 
қашықтықты арттыруға қол жеткізіледі. Соңғысы, тұрақсыз тау 
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жыныстарының ішкі үйкеліс бұрышы аз болғандықтан, демек, көлбеу 
беткейдің көлденең орналасуы қажет.[21] 

Бірнеше рет ауыстырып тиеудің мәні, өзіңіз білетіндей, аршылым 
шұңқырынан шыққан жыныстар үйіндіге қарапайым ауыстырып тиеу 
кезіндегідей бір уақытта емес, екі немесе одан да көп (әдетте 3-4-тен 
аспайды) жиналады. Бұл ретте тау жыныстары кенжар маңы жолағы ішінара 
немесе толық толтырыла отырып, сондай-ақ қажет болған жағдайда пайдалы 
қазбаның ашылған қорлары үйіліп қазылған кеңістікке тасымалданады. 
Екінші кезеңде пайдалы қазбаны өндіруге кедергі келтіретін артық жыныс 
үйіндіге орнатылған экскаватормен екінші үйінді қабатын құра отырып, 
аршылым кемерінің жоғарғы алаңына ауыстырылады. Егер үйінді 
экскаваторының жұмыс параметрлері бірінші ауыстырып тиеуден кейін бүкіл 
жынысты бір үйінді кіре берісте орналастыруға мүмкіндік бермесе, екінші 
ауыстырып тиеу сол сұлба бойынша ұйымдастырылады және т. б. 

 

 
 

1.42-сурет - Драглайнмен аршылған тау жыныстары 
бірнеше рет ауыстырып тиеудің технологиялық сұлбалары  

 
Осылайша, ақыр соңында, аршылған шұңқырдан шыққан бүкіл жыныс 

бірнеше қоқыс тұйықтарына орналастырылады, ал шарт (1.6.5) келесі 
арақатынасқа дейін азаяды: 

,вpo VKV                                                 (1.44) 
онда теңдіктің сол жақ бөлігінде жинақтау барлық үйінділер бойынша 

жүргізіледі.  
Бақылау сұрақтары 
1. Еселі аударудың мәні неде? 
2. Орларды өткізудің қандай тәсілдерін білесіз? 
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1.42-сурет - Драглайнмен аршылған тау жыныстары 
бірнеше рет ауыстырып тиеудің технологиялық сұлбалары  

 
Осылайша, ақыр соңында, аршылған шұңқырдан шыққан бүкіл жыныс 

бірнеше қоқыс тұйықтарына орналастырылады, ал шарт (1.6.5) келесі 
арақатынасқа дейін азаяды: 

,вpo VKV                                                 (1.44) 
онда теңдіктің сол жақ бөлігінде жинақтау барлық үйінділер бойынша 

жүргізіледі.  
Бақылау сұрақтары 
1. Еселі аударудың мәні неде? 
2. Орларды өткізудің қандай тәсілдерін білесіз? 
 

  
 

№ 5 тәжірибелік тапсырма 
Тақырыбы: экскаватор-автомобиль кешенінің өнімділігін есептеу 
Мақсаты мен міндеттері тапсырмалар нақты тау-кен-геологиялық 

және тау-кен техникалық жағдайлары үшін кешенді механизацияның 
құрылымын дұрыс анықтауды үйрену  

Экскаватор-автомобиль кешенінің өнімділігі автоматты өзі 
аударғыштар санына, экскаватордың өнімділігіне байланысты. 

1.Ауысымның j-ші сағатындағы жұмыс істейтін автоматты өзі 
аударғыштар саны: 

NPNPPN бjjaj  )1(                                                  (1.45) 
мұндағы N-ауысым басындағы машиналар саны; 
Рбј-автоматты өзі аударғыштардың тоқтаусыз жұмыс істеу 

коэффициенті; 
Ра-қандай да бір машина санының істен шығу ықтималдығы; 
Рј-бұл машиналардың әрқайсысының ауысым сағаттарында істен шығу 

ықтималдығы. 
2.Автоматты өзі аударғыш тәсілін күту ықтималдығы : 

12 )1)...1(...)1(1(  N
o NNNNNP                 (1.46) 

мұндағы ρ-берілген қарқындылық; 
                               ρ=λ/μ                                                                      (1.47) 

λ - автоматты өзі аударғыштардың тиеуге келу қарқындылығы; 
μ-тиеу қарқындылығы; 

λ=1/(Трейс-tпог-to)                                                      (1.48) 
μ=1/(tпог+to)                                                                (1.49) 

мұндағы Трайс, tпог, to – тиісінше автоматты өзі аударғыштың ұшу, тиеу, 
экскаватордағы автоматты өзі аударғыштың алмасу уақыты; 

3.Экскаватордың ауысым ішінде "тиеу" жағдайында болу 
ықтималдығы: 

Р=кзагр=1-Ро 
Кзагр көлік буынындағы автоматты өзі аударғыштар саны үшін берілген 

қарқындылыққа тәуелділігі (4) графикте берілген. 
4.Экскаватор-көлік машиналары кешенінің пайдалану сағаттық 

өнімділігі : 

загрq
oпог

j kqk
tt

Q



3600                                                 (1.50) 

мұндағы Q-автоматты өзі аударғыштың жүк көтергіштігі, т; 
Кq-жүк көтергіштігін пайдалану коэффициенті; 
Кзагр-автоматты өзі аударғыштардың тиісті саны кезінде ауысымның 

әрбір сағаты үшін айқындалатын экскаватордың жүктелу коэффициенті; 
5.Экскаватор алдында кезекте тиеуді күтетін автоматты өзі 

аударғыштар саны: 
                                   No=N-kзагрj(1-1/ρ)                                                 (1.51) 
No≥1 кезінде-автоматты өзі аударғыштарды тиеуге қосарланған орнату 

мүмкін; 
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6.Кешеннің жылдық өнімділігі: 

бвосв

кггргмрмсм
г ТТTn

кtТtTnQ
Q

/)(1
))(( ......




                                         (1.52) 

Мұндағы: n-тәулігіне жұмыс ауысымдарының саны, тәулік/см; 
Тм-айдағы күнтізбелік күн саны, тәулік/ай; 
ТР.м. - бір ай ішінде жабдықтың жоспарлы тұрып қалу тәулік саны, 

тәулік/ай; 
Тг-жылдағы айлардың күнтізбелік саны, ай/жыл; 
ТР.ж. - жыл ішіндегі жоспарлы тұрып қалу айларының саны, ай/жыл; 
Тв-жарылыс салдарын дайындау, өткізу және жою үшін жоспарланған 

уақыт, тәулік; 
Көлік коммуникацияларын қиыстыру бойынша жабдықтау 

жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт, тәулік; 
Тб-жарылған блокты, ауысымдарды өңдеу уақыты. 
Технологиялық сұлбаларда түсірілетін автоматты өзі аударғыштардың 

санын шектемей (түсірудің үлкен фронтымен үйінді жасау) кешеннің 
дайындық коэффициенті экскаватордың дайындық коэффициентіне тең кг. 
к.=кэ, қабылдау пунктінде түсіру кезінде, оның жұмысқа дайындығы к г.к. 
коэффициентімен анықталады.  

111
1

....

..




ргэг

кг

кк

k                                                   (1.53) 

Көмір кесінділері экскаваторларының сенімділік көрсеткіштері кенді 
карьерлерге қарағанда жоғары, мұнда кенді кенжарларда неғұрлым ауыр 
жұмыс жағдайларына байланысты дайындық коэффициенті төмен (кг.э. = 0,84 
-0,89). Машиналар кешенінің жұмысының ресурс үнемдейтін режимдеріне 
технологиялық сызбада процестердің жиынтық шығындарын минималдау 
арқылы жетуге болады. 

Ең төменгі шығындарға сәйкес келетін өзі аударғыштардың оңтайлы 
саны nрас= Трей/ (Tpog,. + Т0), ол экскаватордың тоқтап қалу жағдайынан 
немесе жабдықтың, отынның бағасына, жалақы мөлшеріне және т. б. 
байланысты Nras-тан кем анықталады [23] 

 
Тапсырма 
Жұмысты әр студент оқытушы берген бастапқы мәліметтерге сәйкес 

бөлек орындайды. 
Бақылау сұрақтары 
1. Неліктен экскаваторлардың қажетті санын анықтау керек? 
2. Кешеннің жұмысына қандай факторлар әсер етеді? 
 
№ 6 тәжірибелік тапсырма 
Тақырыбы: көліктің әртүрлі түрлерін пайдалана отырып карьерлерді 

қазудың құрылымдық-технологиялық сұлбалары 
Мақсаты: өндірістік міндеттерді шешудің тәжірибелік дағдысын игеру 
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6.Кешеннің жылдық өнімділігі: 

бвосв

кггргмрмсм
г ТТTn
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                                         (1.52) 

Мұндағы: n-тәулігіне жұмыс ауысымдарының саны, тәулік/см; 
Тм-айдағы күнтізбелік күн саны, тәулік/ай; 
ТР.м. - бір ай ішінде жабдықтың жоспарлы тұрып қалу тәулік саны, 

тәулік/ай; 
Тг-жылдағы айлардың күнтізбелік саны, ай/жыл; 
ТР.ж. - жыл ішіндегі жоспарлы тұрып қалу айларының саны, ай/жыл; 
Тв-жарылыс салдарын дайындау, өткізу және жою үшін жоспарланған 

уақыт, тәулік; 
Көлік коммуникацияларын қиыстыру бойынша жабдықтау 

жұмыстарын жүргізуге арналған уақыт, тәулік; 
Тб-жарылған блокты, ауысымдарды өңдеу уақыты. 
Технологиялық сұлбаларда түсірілетін автоматты өзі аударғыштардың 

санын шектемей (түсірудің үлкен фронтымен үйінді жасау) кешеннің 
дайындық коэффициенті экскаватордың дайындық коэффициентіне тең кг. 
к.=кэ, қабылдау пунктінде түсіру кезінде, оның жұмысқа дайындығы к г.к. 
коэффициентімен анықталады.  
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Көмір кесінділері экскаваторларының сенімділік көрсеткіштері кенді 
карьерлерге қарағанда жоғары, мұнда кенді кенжарларда неғұрлым ауыр 
жұмыс жағдайларына байланысты дайындық коэффициенті төмен (кг.э. = 0,84 
-0,89). Машиналар кешенінің жұмысының ресурс үнемдейтін режимдеріне 
технологиялық сызбада процестердің жиынтық шығындарын минималдау 
арқылы жетуге болады. 

Ең төменгі шығындарға сәйкес келетін өзі аударғыштардың оңтайлы 
саны nрас= Трей/ (Tpog,. + Т0), ол экскаватордың тоқтап қалу жағдайынан 
немесе жабдықтың, отынның бағасына, жалақы мөлшеріне және т. б. 
байланысты Nras-тан кем анықталады [23] 

 
Тапсырма 
Жұмысты әр студент оқытушы берген бастапқы мәліметтерге сәйкес 

бөлек орындайды. 
Бақылау сұрақтары 
1. Неліктен экскаваторлардың қажетті санын анықтау керек? 
2. Кешеннің жұмысына қандай факторлар әсер етеді? 
 
№ 6 тәжірибелік тапсырма 
Тақырыбы: көліктің әртүрлі түрлерін пайдалана отырып карьерлерді 

қазудың құрылымдық-технологиялық сұлбалары 
Мақсаты: өндірістік міндеттерді шешудің тәжірибелік дағдысын игеру 

  
 

Студент білуі керек: тау-кен технологиясы (сурет.1.43). 
Тапсырма 
1. Таңдалған сұлба нұсқасын негіздеңіз 
2. Типтік технологиялық сұлбалардың жіктелуін атаңыз. 

 
 

а-карьерішілік және жер үсті көлігі-автомобиль; 
бетіндегі қайта тиеу қоймасы 

б-карьерішілік көлік-жердегі автомобиль-троллейбус; 
бетіндегі қайта тиеу қоймасы 

в-шынжыр табанды карьерішілік өзі аударғыштар-төменгі горизонтальдарда 
карьерішілік көлік және жер үсті көлігі-троллейбус; 

карьердің ішіндегі жүк тиеу қоймасы 
 

1.43-сурет – Кемерді өңдеу сызбасы 
 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. "Пайдалы қазбалар кен орындарын пайдалану" жүйесінің 

құрылымын сипаттаңыз. 
2. "Кен орнын игеруге дайындау", "Кен орнын ашу", "пайдалы 

қазбаларды игеру" анықтамаларын тұжырымдау 
3. "Ашық кен орнын игеру технологиясы"анықтамасын тұжырымдау. 
4. "Ашық тау-кен жүйесі" анықтамасын тұжырымдаңыз. 
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5. Даму жүйелері элементтерінің негізгі параметрлерін тізімдеңіз. 
6. Даму жүйесінің көрсеткіштерін тізімдеңіз. 
7. НТЖ негізгі технологиялық үрдістерін атаңыз. 
8. НТЖ негізгі технологиялық үрдістері қалай жүзеге асырылады? 
9. НТЖ негізгі үрдістерінің технологиялық мәні неде? 
10. Кен орнын ашық пайдалану технологиясы дегеніміз не? 
11. Кен орнын пайдалану технологиясы элементтерінің мәні неде? 
12. Сипаттаңыз сұлбасын технологиялар аршылым жұмыстарын тұтас 

жүйе әзірлеу. 
13. Тереңдетілген даму жүйесіндегі аршылым және өндіру 

жұмыстарының технологиялық сызбаларын сипаттаңыз. 
14. Е.Ф.Шешконың  аршылым жұмыстарының технологиясының мәнін 

ашудағы ашық әзірлемелер жүйесін жіктеуінің рөлі қандай? 
15. Тау жыныстарын алу және жылжыту үшін тау-кен және тау-кен 

жұмыстары технологиясының деңгейлерін тізімдеңіз және сипаттаңыз. 
16. Әр түрлі қазу және тиеу жабдықтарының (ҚТЖ) жұмыс 

органдарының көмегімен тау жыныстарын шұңқырдан алу үрдістерін 
сипаттаңыз. 

17. Шұңқырлардың селективті дамуы кезінде қазу және тиеу 
әдістерінің сызбаларын, сондай-ақ тығындауға қатысты әр түрлі орналасуын 
сипаттаңыз. 

18. Әр түрлі ҚТЖ-да пайдалы қазбаларды қарапайым және үздіксіз 
алудың белгілі әдістерін атаңыз. 

19. Циклдік әрекет ететін көлік құралдарын пайдалану кезінде тау-кен 
көлігі жұмыстарының технологиясы қалай жүзеге асырылады? 

20. Үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралдарын пайдалану кезінде тау-
кен көлігі жұмыстарының технологиясы қалай жүзеге асырылады? 

21. Аршылым сызбаларын сипаттаңыз. 
22. Даму жүйелерінің жіктелуін беріңіз. 
23. Кешенді механизацияның құрылымын сипаттаңыз. 
24. Қарапайым ауыстырып тиеудің технологиялық кешенінің 

параметрлерін есептеудің мәні неде? 
 
1.7. Тау сілемін басқару 
 
Оқыту нәтижесі:Аршылған жыныстарды жинау. 
Бағалау критерийлері: 
1. Үйінділердің параметрлерін анықтайды. 
2. Бастапқы үйінділерді салу тәсілдерін қолданады. 
3. Соқалы үйінділерді есептейді. 
4. Экскаватор үйінділерін есептейді. 
5. Бульдозер үйінділерін есептейді. 
6. Үйінділерді қалпына келтіру тәсілдерін қолданады. 
7. Үйіндіні қалыптастырады. 
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5. Даму жүйелері элементтерінің негізгі параметрлерін тізімдеңіз. 
6. Даму жүйесінің көрсеткіштерін тізімдеңіз. 
7. НТЖ негізгі технологиялық үрдістерін атаңыз. 
8. НТЖ негізгі технологиялық үрдістері қалай жүзеге асырылады? 
9. НТЖ негізгі үрдістерінің технологиялық мәні неде? 
10. Кен орнын ашық пайдалану технологиясы дегеніміз не? 
11. Кен орнын пайдалану технологиясы элементтерінің мәні неде? 
12. Сипаттаңыз сұлбасын технологиялар аршылым жұмыстарын тұтас 

жүйе әзірлеу. 
13. Тереңдетілген даму жүйесіндегі аршылым және өндіру 

жұмыстарының технологиялық сызбаларын сипаттаңыз. 
14. Е.Ф.Шешконың  аршылым жұмыстарының технологиясының мәнін 

ашудағы ашық әзірлемелер жүйесін жіктеуінің рөлі қандай? 
15. Тау жыныстарын алу және жылжыту үшін тау-кен және тау-кен 

жұмыстары технологиясының деңгейлерін тізімдеңіз және сипаттаңыз. 
16. Әр түрлі қазу және тиеу жабдықтарының (ҚТЖ) жұмыс 

органдарының көмегімен тау жыныстарын шұңқырдан алу үрдістерін 
сипаттаңыз. 

17. Шұңқырлардың селективті дамуы кезінде қазу және тиеу 
әдістерінің сызбаларын, сондай-ақ тығындауға қатысты әр түрлі орналасуын 
сипаттаңыз. 

18. Әр түрлі ҚТЖ-да пайдалы қазбаларды қарапайым және үздіксіз 
алудың белгілі әдістерін атаңыз. 

19. Циклдік әрекет ететін көлік құралдарын пайдалану кезінде тау-кен 
көлігі жұмыстарының технологиясы қалай жүзеге асырылады? 

20. Үздіксіз жұмыс істейтін көлік құралдарын пайдалану кезінде тау-
кен көлігі жұмыстарының технологиясы қалай жүзеге асырылады? 

21. Аршылым сызбаларын сипаттаңыз. 
22. Даму жүйелерінің жіктелуін беріңіз. 
23. Кешенді механизацияның құрылымын сипаттаңыз. 
24. Қарапайым ауыстырып тиеудің технологиялық кешенінің 

параметрлерін есептеудің мәні неде? 
 
1.7. Тау сілемін басқару 
 
Оқыту нәтижесі:Аршылған жыныстарды жинау. 
Бағалау критерийлері: 
1. Үйінділердің параметрлерін анықтайды. 
2. Бастапқы үйінділерді салу тәсілдерін қолданады. 
3. Соқалы үйінділерді есептейді. 
4. Экскаватор үйінділерін есептейді. 
5. Бульдозер үйінділерін есептейді. 
6. Үйінділерді қалпына келтіру тәсілдерін қолданады. 
7. Үйіндіні қалыптастырады. 

  
 

 
Үйінді жасау - бұл тау-кендік бөлудің арнайы учаскесінде аршылым 

жыныстарын қабылдау және орналастыру жөніндегі жұмыстар кешені, 
аршылым жұмыстарына жұмсалатын шығыстар аршылым жұмыстарына 
жұмсалатын шығыстардың 12-15% жетеді. 

Үйінді шаруашылығы - бұл үйінді жұмыстарын механикаландырудың 
техникалық құрылыстары мен құралдары. 

Үйінділерді ажыратады: 
а) орналасқан жері бойынша: 
- ішкі (карьердің ішінде); 
- сыртқы; 
- - аралас. 
б) жұмыс істеп тұрған үйінді кемерлерінің саны бойынша; 
в) үйінді жұмыстарын механикаландыру құралдары бойынша. 
Үйінді жұмыстарын механикаландыру құралдарына: үйінді соқалар, бір 

шөмішті соқалар,  экскаваторлар, бульдозерлер, үйінді көп қабатты 
экскаваторлар (абзерцерлер), консольді үйінді жасаушы, көлік-үйінді 
көпірлер, гидравликалық үйінді жасау құралдары жатады. 

Үйінділерді қалыптастыру сұлбалары: 
- тау бөктерінде, төбеде; 
- жасанды немесе табиғи ойықтарда-жыраларда; 
- тегіс алаңда.[22] 
 
Соқалы үйінді жасау 
Теміржол соқаларымен жартас және жартылай жыныстардың 

үйінділерін жасау әдетте үйіндінің биіктігі 15 м-ден аспайтын 
думпкарлармен бірге қолданылады. 

Үйінді локомотивке орнатылған үйінді соқасының түренімен 
пішінделеді. Думпкарды түсірудің орташа уақыты 40 - 60 с, темір жолдарды 
жылжыту қадамы 4-5 м. 

Артықшылықтары: 
- үйінді жабдығының төмен құны; 
- құрылғының қарапайымдылығы және үйінділерді қалыптастыру 

үрдістері. 
Кемшіліктері: 
- пышақтың кішкентай биіктігі; 
- үйіндінің шектеулі қабылдау қабілеті; 
- рельс жолын жылжытудың шағын қадамы; 
- барлық жол жұмыстарының күрделілігі; 
- борпылдақ және сазды жыныстарды қоймалауды қолдану 

мүмкінсіздігі. 
Жыныстарды механикалық күректермен алу және тиеу 
Бір шөмішті электр экскаваторлары екі түрлі болады: 
- тікелей механикалық күрек (ЭКГ-2.5, -3.2, -5, -8, -12.5, -20 м3); 



94
  

 

- кері механикалық күрек. Карьерлерде, әдетте, үш түрдегі төменгі 
түсірумен тікелей жоғарғы қармайтын мехқалақтары қолданылады: 

- шөміш сыйымдылығы 0,5-2 м құрылыс (әмбебап), 
- шөміш сыйымдылығы 2.5-20 м3 карьерлік; 
- шөміш сыйымдылығы 4-100 м3 аршығыштар. 
Мехқалақтың ең жоғарғы өнімділігі соңғы кенжарда қол жеткізіледі, 

себебі бағдардың тиеу бұрышы 90° - тан аспайды және көлік қозғалысы 
арқылы пайдалануға болады. 

Алдыңғы кенжарда жебенің бұрылу бұрышы 120 - 140° жетеді және 
экскаватор көбінесе кенжардың енінің аздығына байланысты қозғалады. 

Мехқалақ жұмысының сипаттамасы-экскавация коэффициенті-
экскаватор шелегін толтыру коэффициентінің тау жынысының қопсыту 
коэффициентіне қатынасы, яғни бұл шелектің сыйымдылығын массивтегі тау 
жыныстарының көлеміне қатысты қолдану дәрежесі.[26] 

Механикалық күректердің жұмыс сұлбалары: 
а) соңғы немесе бойлық кенжарда: 
- үйіндіге бүйірден түсірумен; 
- экскаватормен бір көкжиекте орналасқан көлік құралына бүйірден 

түсірумен; 
- экскаватордан жоғары орналасқан көлік құралына бүйірден 

түсірумен; 
б) бұл тұйығы және кенжарында: 
- экскаватормен бір көкжиекте орналасқан көлік құралына түсірумен; 
- экскаватордан жоғары орналасқан көлік құралына бүйірден 

түсірумен; 
- ордың бүйірлерінде тау жыныстарын орналастырумен. 
Жоғары тиеу кезінде кемердің ең жоғары биіктігі: 

                              Ну = Нр - (hTp + hmin) , м                (1.54) 
мұндағы НР-экскаваторды түсіру биіктігі (3-кесте бойынша), м; 
HTP-көлік құралы бортының биіктігі, м; 
hmin-шелек пен көлік құралының борты арасындағы ең аз қауіпсіз 

қашықтық, 0,5 м. 
Экскаватор кенжарының ең төменгі биіктігі шөмішті бір шөмішке 

толтыру жағдайынан қабылданады:  
Vшөміш 5 м жағдайда hmin 2,5 м  
V шөміш 8 м жағдайда Hmin 3,5 м 
Кенжардың ені экскаватордың тарту радиусымен анықталады: 
тығындаудың тұйығы кезінде < 2 * Rчepn ; 
соңғы кенжарда В = 1,5 * Rчepn . 
Күрделі құрылымдағы тығындауларда экскаваторлардың жұмыс істеу 

ерекшеліктері(селективті экскаватор ойығы) 
Селективті экскаватор қазу әдістері: 
а) қарапайым 
- кен мен жыныстарды бөлек қазып алу; 
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- кері механикалық күрек. Карьерлерде, әдетте, үш түрдегі төменгі 
түсірумен тікелей жоғарғы қармайтын мехқалақтары қолданылады: 

- шөміш сыйымдылығы 0,5-2 м құрылыс (әмбебап), 
- шөміш сыйымдылығы 2.5-20 м3 карьерлік; 
- шөміш сыйымдылығы 4-100 м3 аршығыштар. 
Мехқалақтың ең жоғарғы өнімділігі соңғы кенжарда қол жеткізіледі, 

себебі бағдардың тиеу бұрышы 90° - тан аспайды және көлік қозғалысы 
арқылы пайдалануға болады. 

Алдыңғы кенжарда жебенің бұрылу бұрышы 120 - 140° жетеді және 
экскаватор көбінесе кенжардың енінің аздығына байланысты қозғалады. 

Мехқалақ жұмысының сипаттамасы-экскавация коэффициенті-
экскаватор шелегін толтыру коэффициентінің тау жынысының қопсыту 
коэффициентіне қатынасы, яғни бұл шелектің сыйымдылығын массивтегі тау 
жыныстарының көлеміне қатысты қолдану дәрежесі.[26] 

Механикалық күректердің жұмыс сұлбалары: 
а) соңғы немесе бойлық кенжарда: 
- үйіндіге бүйірден түсірумен; 
- экскаватормен бір көкжиекте орналасқан көлік құралына бүйірден 

түсірумен; 
- экскаватордан жоғары орналасқан көлік құралына бүйірден 

түсірумен; 
б) бұл тұйығы және кенжарында: 
- экскаватормен бір көкжиекте орналасқан көлік құралына түсірумен; 
- экскаватордан жоғары орналасқан көлік құралына бүйірден 

түсірумен; 
- ордың бүйірлерінде тау жыныстарын орналастырумен. 
Жоғары тиеу кезінде кемердің ең жоғары биіктігі: 

                              Ну = Нр - (hTp + hmin) , м                (1.54) 
мұндағы НР-экскаваторды түсіру биіктігі (3-кесте бойынша), м; 
HTP-көлік құралы бортының биіктігі, м; 
hmin-шелек пен көлік құралының борты арасындағы ең аз қауіпсіз 

қашықтық, 0,5 м. 
Экскаватор кенжарының ең төменгі биіктігі шөмішті бір шөмішке 

толтыру жағдайынан қабылданады:  
Vшөміш 5 м жағдайда hmin 2,5 м  
V шөміш 8 м жағдайда Hmin 3,5 м 
Кенжардың ені экскаватордың тарту радиусымен анықталады: 
тығындаудың тұйығы кезінде < 2 * Rчepn ; 
соңғы кенжарда В = 1,5 * Rчepn . 
Күрделі құрылымдағы тығындауларда экскаваторлардың жұмыс істеу 

ерекшеліктері(селективті экскаватор ойығы) 
Селективті экскаватор қазу әдістері: 
а) қарапайым 
- кен мен жыныстарды бөлек қазып алу; 

  
 

- жоспардағы учаскелерді іріктеп тиеу; 
- кен мен жыныстарды әр қадамда бөлек алу; 
б) күрделі, кенді немесе жыныстарды тығындау биіктігі бойынша 

сұрыптау. 
Драглайндарды қолдану 
Олар кенді кен орындарында жұмсақ аршылым жыныстарын қазу 

кезінде, сондай-ақ орлар мен үйінділерді салу кезінде суланған кенжарларда 
қолданылады.[27] 

Драглайн шөмішінің көлемі ЭШ-6, -10, -13, -15, -25, -100 м3. 
Драглайнды тығындау әдетте төменгі сызумен аяқталады. 
Жоғарғы тарту кезінде кенжардың биіктігі 0,8*Нр-ден аспауы керек 

(драглайнды түсіру биіктігі), жоғарғы тарту тек ЭШ-15 үшін тиімді... - 100 
(шелек көлемі 15 м3-ден астам). 

Тиегіштер жарылған тау-кен массасын тиеу үшін және үстіңгі 
қабаттарды жоспарлау үшін (бульдозерлер сияқты) қолданылады. 

Шелектің жүк көтергіштігі 2-ден 36 тоннаға дейін. 
Тиегіштер шынжыр табанды және дөңгелекті болады: 
- бұрылмайтын (алдыңғы); 
- жартылай бұрылыс; 
- толық бұрылыс. 
Карьерлерде әдетте пневматикалық доңғалақтардағы алдыңғы (олар 

әлдеқайда күшті) тиегіштер қолданылады. 
Тығындау типі - тиегіштің өтпелі немесе тұйық қозғалыс сызбасы бар 

шеткі немесе бойлық. 
Кенжардың әдеттегі биіктігі 7 м дейін, кенжардың ені тиегіш шелегінің 

еніне тең. 
Тиегіштердің кемшіліктері: 
- кенжардың төмен биіктігі (жарылатын кемер); 
- тау массасына шелекті енгізу кезіндегі төмен қысымды күш; 
- бөліктің салыстырмалы түрде кішкентай мөлшері. 
Роторлы экскаваторлармен қазу 
Үздіксіз жұмыс істейтін роторлы экскаваторлар-экскаваторлардың 

ішіндегі ең өнімділігі. 
Шөміштердің жалпы көлемі 40 – 4 000 м3, дөңгелектің айналу 

жылдамдығы 1 – 5 м/с, экскаваторлардың теориялық өнімділігі 625 - 12 500 
м3/сағ. 

Сызу төменгі немесе жоғарғы болуы мүмкін, шелектерді түсіру 
консоль конвейерінде жүзеге асырылады, содан кейін тау жынысы әдетте 
арнайы көпір - конвейер арқылы тасымалданады. 

Роторлы экскаваторлар жұмсақ жыныстарды аршылым жұмыстарында, 
көмір тіліктерінде, марганец карьерлерінде, құрылыс материалдарында 
қолданылады. 

Түпкі немесе бойлық кенжар пайдаланылады, кенжарда жыныстарды 
алу қалыңдығы 0,3-0,5 м тік немесе көлденең жоңқалармен жүргізіледі. [28] 
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Кіру ені тарту радиусымен және роторлы жебенің бұрылу бұрышымен 
(80 – 90°) анықталады, кемердің биіктігі роторлы жебенің еңіс бұрышымен 
(16 – 27°) және роторлы жебенің ұзындығымен анықталады. 

Олар айналмалы экскаваторлар қолданылатын жерде қолданылады, 
оларда металл жақтау-ферма және екі шексіз тізбек бар. 

Жоңқаның қалыңдығы 0,05-0,15 м. Шөміштердің жалпы көлемі 560-
4500 л. Теориялық өнімділік– 1000 – 8 300 м3/сағ. 

Олар Чехия мен Германияда шығарылады, Ресейде олар өндірілмейді. 
Скреперлермен тау жыныстарын қазу 
Ол жол құрылысында, жердің жоғарғы құнарлы қабатын кесу үшін 

(кейіннен қалпына келтірумен) және жұмсақ тау жыныстарын 6 км 
қашықтыққа тасымалдау үшін қолданылады. 

Скреперлер өздігінен жүретін немесе тіркемелі, дененің сыйымдылығы 
6-15 м3, чиптердің қалыңдығы 0,35 м дейін, кесу ені 2,7 - 3,2 м. 

 
Экскаватор үйінділерін жасау 
Аршылым жұмыстарының экскаваторлық технологиялық кешендері 

бір компонентті болып табылады. Оларда тау жыныстарын қазу және 
жылжыту бір машинамен жүзеге асырылады. Мысалы, қуатты аршылған 
мехқалақтар мен драглайндар кенжардан алынады және қазылған кеңістікті 
аршылған жыныстардан жылжытады. Олар өте үнемді және келесі 
жағдайларда қолданылады: 

кен орнының көлденең немесе жұмсақ құлауы (әдетте 10 – 12º аспайды, 
кейде 15-17º дейін); 

шоғырдың шектеулі қуаты (20-30 м – ге дейін, жекелеген жағдайларда 
50-60 м – ге дейін) және аршылған жыныстар (40-45 м-ге дейін, кейде 60 м-ге 
дейін). 

Олар сондай-ақ көлбеу және тік кен орындарының немесе тар, 
ұзартылған және таяз жатқан пайдалы қазбалардың линзаларын өңдеу 
кезінде қолданылады. Бұл ретте аршылым жыныстарын карьердің бортына 
тікелей немесе бірнеше рет ауыстырып тиеу жүргізіледі. 

Осы технологиялық кешендердің параметрлері байланысты: 
экскаваторлардың типі мен қуатын және экскавация сұлбасын таңдай 

отырып; өндіру кешенінің түрін, бірінші кезекте пайдалы қазба көлігін 
таңдай отырып және экскаватор-үйінді жабдығы кешенінің жұмысы кезінде 
өндіру кенжарларына көліктік қызмет көрсету тәртібін белгілей отырып; кіру 
жолдарының, бермалардың, аршылым және өндіру кемерлерінің алаңдарын 
айқындай отырып және пайдалы қазбаның ашылған қорларын есептей 
отырып (сурет. 1.44).[26] 

Артықшылықтары: 
- үйінді тұйық жолының жоғары қабылдау қабілеті; 
- жол жұмыстарының еңбек сыйымдылығын азайту; 
- ауыр (соқамен салыстырғанда) жылжымалы құрамды қолдану. 
Кемшіліктері: 
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Кіру ені тарту радиусымен және роторлы жебенің бұрылу бұрышымен 
(80 – 90°) анықталады, кемердің биіктігі роторлы жебенің еңіс бұрышымен 
(16 – 27°) және роторлы жебенің ұзындығымен анықталады. 

Олар айналмалы экскаваторлар қолданылатын жерде қолданылады, 
оларда металл жақтау-ферма және екі шексіз тізбек бар. 

Жоңқаның қалыңдығы 0,05-0,15 м. Шөміштердің жалпы көлемі 560-
4500 л. Теориялық өнімділік– 1000 – 8 300 м3/сағ. 

Олар Чехия мен Германияда шығарылады, Ресейде олар өндірілмейді. 
Скреперлермен тау жыныстарын қазу 
Ол жол құрылысында, жердің жоғарғы құнарлы қабатын кесу үшін 

(кейіннен қалпына келтірумен) және жұмсақ тау жыныстарын 6 км 
қашықтыққа тасымалдау үшін қолданылады. 

Скреперлер өздігінен жүретін немесе тіркемелі, дененің сыйымдылығы 
6-15 м3, чиптердің қалыңдығы 0,35 м дейін, кесу ені 2,7 - 3,2 м. 
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50-60 м – ге дейін) және аршылған жыныстар (40-45 м-ге дейін, кейде 60 м-ге 
дейін). 

Олар сондай-ақ көлбеу және тік кен орындарының немесе тар, 
ұзартылған және таяз жатқан пайдалы қазбалардың линзаларын өңдеу 
кезінде қолданылады. Бұл ретте аршылым жыныстарын карьердің бортына 
тікелей немесе бірнеше рет ауыстырып тиеу жүргізіледі. 

Осы технологиялық кешендердің параметрлері байланысты: 
экскаваторлардың типі мен қуатын және экскавация сұлбасын таңдай 

отырып; өндіру кешенінің түрін, бірінші кезекте пайдалы қазба көлігін 
таңдай отырып және экскаватор-үйінді жабдығы кешенінің жұмысы кезінде 
өндіру кенжарларына көліктік қызмет көрсету тәртібін белгілей отырып; кіру 
жолдарының, бермалардың, аршылым және өндіру кемерлерінің алаңдарын 
айқындай отырып және пайдалы қазбаның ашылған қорларын есептей 
отырып (сурет. 1.44).[26] 

Артықшылықтары: 
- үйінді тұйық жолының жоғары қабылдау қабілеті; 
- жол жұмыстарының еңбек сыйымдылығын азайту; 
- ауыр (соқамен салыстырғанда) жылжымалы құрамды қолдану. 
Кемшіліктері: 

  
 

- үйінді құрылғыларының құнының қымбаттығы; 
- вагондарды түсірудің шағын фронты; 
- карьердің кенжарында және үйіндіде жыныстарды екі рет қазу. 
 
Бульдозер үйінділерін жасау 
Ол жынысты өзі аударғыштармен жеткізуде қолданылады. Өзі 

аударғыштар үйінді алаңының периметрі бойынша жиектен 3-5 м 
қашықтықта, опырылу шекарасынан тыс түсіріледі. Бульдозерлермен тау 
жынысы ең шетіне қарай жылжиды, сонымен қатар жолдар профильденеді. 
1.45 сурет. 

Үйіндінің оңтайлы ұзындығы 45-50 м, бульдозер үйіндісінің биіктігі: 
25 – 30 м-жартасты жыныстар үшін; 
15-20 м-құмды; 
10 – 15 м-саздақтар мен саздар үшін. 
Бульдозер үйіндісі қарапайым, арзан және жоғары өнімділікпен 

сипатталады. 
Өзі аударғыштар кезек-кезек түсірілетін және жыныстар 

бульдозерлермен қозғалатын үйінді учаскелерінің саны жүк ағынының қуаты 
бойынша есептеледі (жеңілдетілген): 

                  N = W/(NБУЛЬД * QCM), дана     (1.55) 
мұндағы W-ауысымда үйіндіге жеткізілетін аршылым көлемі, м3; 
Nбульд-үйіндіде жұмыс істейтін бульдозерлер саны, дана.; 
QCM-бульдозердің өнімділігі, м3/ауысым. 
 
Үздіксіз жұмыс істейтін үйінді жабдығын қолдану 
Жұмсақ аршылған жыныстарды өңдеуде қолданылады. 
Түрлері: 
- көп қабатты үйінді экскаваторлар (абзецерлер);  
- консольді үйінді түзгіштер; 
- көлік-үйінді көпірлер. 

Көп шөмішті экскаваторымен думпкарларды түсіру орнынан жыныс 
конвейерлік транспортер арқылы үйінді алаңына ауыстырылады. 
Консольді үйінділер тау жыныстарын карьердегі экскаватор 

кенжарынан қоқысқа дейін конвейермен жеткізу үшін қолданылады. 
Консольді үйінді түзгіштер жүретін және шынжыр табанды жүрісте 

шығарылады. Қайырмалы консольдің ұзындығы - 225 м дейін, еңкею 
бұрышы - 17-18°, қабылдау консолінің ұзындығы – 60 м дейін, өнімділігі 
300-12 500 м3/сағ. 

Көлік-үйінді көпірлері карьердегі экскаватор кенжарынан үйіндіге дейін 
конвейерлік көлікпен тау жыныстарын жеткізу үшін қолданылады, жеке 
жасалады, олар жылжымалы емес (сурет. 1.46). 

Көпір ленталы конвейері бар кенжарлық және қайырмалы металл 
фермадан тұрады. Көпірдің ұзындығы 500 м-ге, лента қозғалысының 
жылдамдығы 10 м/с-қа жетеді. 
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1.44-сурет – Аршылымды ішкі үйіндіге ауыстырып тиеудің қарапайым 

технологиялық сұлбасы 
 

 
а – «өзінен»; б – «өзіне»; в – «жеке үйінділерде»;  

г – «жартылай қысу, д – «қысу» 
 

1.45-сурет - Бульдозермен топырақ төсеу сұлбасы 
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1.45-сурет - Бульдозермен топырақ төсеу сұлбасы 
  

 

Артықшылықтары: арзандық, қарапайымдылық. 
Кемшілігі: шектеулі пайдалану аймағы - жұмсақ аршылған жыныстары 

бар көлденең шөгінділер. 
Жұмсақ кен орындарында ең көп шығындар шұңқырлы тау 

жыныстарын игеруге және тазартуға жұмсалады, сондықтан мұнда игеру 
жүйелері аршылым жұмыстарында қолданылатын жабдықтармен 
ерекшеленеді. 

Аршылған мехқалақпен өңделген кеңістікке аршылымды 
ауыстырып тиеу технологиясы 

Аршылым экскаваторы кен қабатының төбесіне орнатылады және 
аршылым жыныстарының бүкіл қалыңдығын бір кертпемен алады. Осы 
кенжардың жылжуынан кейін кен өндіріледі (сурет. 1.47). 

Бұл технологиялық сұлбаны есептеу бос жыныстардың қабаттарының 
қуатына байланысты және экскаватордың енуінде (V1) және қоқыста (V2) тау 
жыныстарының тең болу жағдайынан аршылған экскаваторлардың қажетті 
жұмыс параметрлерін таңдаудан тұрады.[28] 

 
V1 = B*H*KP , м3                                                                 (1.56) 

                      
  V2 = В * Но – 0,25 * В * tgβ, м3                                  (1.57) 

мұндағы В-кіру ені, м; 
Н-аршылым қабатының қуаты, м; 
КР-қопсыту коэффициенті;  
Но-қайырманың биіктігі, м; 
β-үйінді еңісінің бұрышы, град. 
Себебі V1 = V2, онда аршылған жыныстар қабатының шекті қуаты: 

     
 Ншах = (Но – 0,25 * в * tgβ)/Кр, м                    (1.58) 

Экскаватордың түсіру радиусы:                                  
 

 Rp = C + d + h*ctgα + H0 * ctg α, м                   ( 1.59) 
мұндағы С-экскаватор осьінен кен кемерінің жоғарғы жиегіне дейінгі 

қашықтық, м; 
 d - бос қазылған кеңістіктің ені, м; 
 h - кен қабатының қуаты, м;  
 α-кенді кемер еңісінің бұрышы, град. 
Демек, пышақтың ең жоғарғы биіктігі: 

 
Но = (Rp - C - d - h*ctgα) * tgβ, м                               (1.60) 

 
және бос жыныстардың алынатын қабатының ең жоғарғы қуаты:  

                            (1.61) 
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1.46-сурет – Карьердегі көлік-үйінді көпір 
 

 
1.47-сурет - Аршылым мехқалағымен өңделген кеңістікке 

жыныстарды қарапайым ауыстырып тиеудің технологиялық сұлбасы 
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1.46-сурет – Карьердегі көлік-үйінді көпір 
 

 
1.47-сурет - Аршылым мехқалағымен өңделген кеңістікке 

жыныстарды қарапайым ауыстырып тиеудің технологиялық сұлбасы 
  

 

Драглайндарды қолдана отырып аршылымды ауыстырып тиеу 
технологиясы 

Драглайндар аршылым қабатының төбесіне немесе кен қабатының 
төбесіне немесе аралық үйіндіге орналастырылады (сурет.1.48). 

Драглайнды түсіру радиусы: 
Rp = A + c + d + H * ctgγ + h * ctg a+ H0 * ctg β, м 
мұндағы: А-сақтандырғыш берманың ені, м; 
с-драглайн осьінен аршылым кемерінің жоғарғы жиегіне дейінгі 

қашықтық, м; 
d - бос қазылған кеңістіктің ені, м; 
γ-аршылым кемерінің еңіс бұрышы, град. 
 Пышақтың ең жоғарғы биіктігі: 
Экскаваторлар арасындағы қашықтық олардың ең жоғары тарту және 

түсіру радиустарының қосындысынан кем болмауы тиіс, мысалы, R > 2*Rp. 
Екінші экскаватордың тарту радиусы: 
RЧ = b1 + с1 + d + Н1 * ctg β, м 
Екінші экскаватордың түсіру радиусы: 
Rp = B1 + C1 + H011 * ctgβ , м 
Сызу тереңдігі: Нч > Н0 1 
Түсіру биіктігі: Нр > Н0 11 
Екінші драглайнның өнімділігі бірінші экскаватордың нақты 

жұмысына және қайта қалпына келтіру коэффициентіне байланысты: 
Q2 = Q1 * Knep, м3/сағ 
мұндағы Кпер- қайта экскавациялау коэффициенті: 
Кпер = Vпер/V ; 
 Vnep-қайта экскавациялайтын аршылым көлемі: 
Vnep = L1 * (Н0 - 0,25 * L1 * tgβ), м3 
V-экскаваторлық енудің 1 пм ұзындығымен аршылым көлемі: 
V = а * Н * Кр, м3 
L1-кен бойынша экскаватордың ені [22] 
L1= d + h * (ctgα + ctgβ), м . 

 



102
  

 

 
а-үйінді мен ойықтың шекарасын бойлай; б-ось бойынша  

қабырға аралық кеңістік; в – жотаның осьі бойынша 
 

1.48-сурет - Драглайнның қозғалысы кезінде үйінділерді ішінара 
жоспарлаудың гибридті сұлбасы 

 
 

                            (1.62) 
Аршылым кемерінің ең жоғарғы биіктігі: 

.                  (1.63) 
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1.48-сурет - Драглайнның қозғалысы кезінде үйінділерді ішінара 
жоспарлаудың гибридті сұлбасы 

 
 

                            (1.62) 
Аршылым кемерінің ең жоғарғы биіктігі: 

.                  (1.63) 
 
 

  
 

Жыныстарды үйіндіге бірнеше рет ауыстырып тиеу технологиясы 
Төменгі жол: екінші экскаватормен аршылымдарды қайта 

экскавациялау, мысалы, қоқыста - бірінші деңгейден екінші деңгейге дейін. 
 
  Аршылымды үйінді жасағыштармен жылжыту арқылы әзірлеу 

технологиясы 
Өздігінен жүретін консольді үйінділер роторлы немесе тізбекті көп 

шөмішті экскаваторлары бар карьерлерде қолданылады, онда жыныс ішкі 
үйінділерге жиналады. Әзірлеу жүйесінің параметрлері үйінді жасаушының 
өлшеміне - көтеру биіктігі мен оны түсіру радиусына байланысты. Көлік 
және қоқыс көпірлері 20-25 м дейінгі қалыңдығы бар жұмсақ кен 
орындарында қолданылады. Даму технологиясы консольдік қоқыс 
түзгіштермен технологияға ұқсас. Жыныстың қозғалыс диапазоны бір 
конвейермен 500 м жетуі мүмкін. 

 
Ішкі үйіндіге ашық көліктерді тасымалдау технологиясы 
Жыныстарды ішкі үйіндіге тасымалдау кеннің жұмсақ қабатын бірден 

барлық қуатына қазып, терең карьерлерде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда 
аршылым кезінде көп шөмішті немесе роторлы экскаваторлар қолданылады, 
ал тау жынысы ішкі үйіндіге теміржол немесе конвейер көлігімен 
тасымалданады. Бастапқы кезеңде карьерде қазылған кеңістік болмаған кезде 
(кеннің қандай да бір алаңына шығарылмаған) бос жыныстар сыртқы 
үйіндіге шығарылады.[23] 

 
Тау жыныстарын ішінара сыртқы, ішінара ішкі үйінділерге 

тасымалдаумен дамыту технологиясы 
Технология терең, қуатты кен қабаты бар, кеңейтілген карьерлерде, 

бүкіл аршылымды ішкі қоқыстарға салу мүмкін болмаған кезде 
қолданылады. Немесе сұйыққойма екі қабатпен ұсынылған кезде, сыртқы 
аршылым жынысы сыртқы үйінділерге, ал тау жынысы ішкі қабаттарға 
шығарылады (сурет. 1.49). 

 
Жынысты ішкі үйінділерде ауыстырып тиеу және тасымалдау 

технологиясы 
Бұл аралас технология жабынды жыныстардың едәуір күші бар 

карьерлерде қолданылады. Содан кейін аршылым көлемінің бір бөлігі ішкі 
үйіндінің бірінші қабатына тасымалданбайтын тәсілмен (үйінді 
жасағыштардың, конвейерлердің көмегімен) жылжиды, ал аршылым 
көлемінің екінші бөлігі бірінші деңгейден ішкі үйіндінің екінші қабатына 
қайта шығарылады. 

 
Тау жыныстарын ішкі үйінділерге ауыстырып тиеу және сыртқы 

үйінділерге ішінара тасымалдау арқылы әзірлеу технологиясы 
 



104
  

 

Технологияның бұл комбинациясы іргелес жыныстардың үлкен 
қуатында және кен қабатының едәуір қуатында қолданылады, содан кейін 
аршылым сыртқы үйінділерге тасымалданады, ал кен алынғаннан кейін 
карьердегі аймақ босатылған кезде, қалған аршылым ішкі қоқысқа 
жіберіледі. Жүйе көбінесе ірі көмір кесінділерінде қолданылады. [25] 

 

 
1.49-сурет - Жыныстарды ішкі және сыртқы үйінділерге тасымалдай 

отырып, игерудің көлік жүйесінің сұлбасы 
 

Жерді қалпына келтіру 
"Жер қойнауы туралы ҚР заңнамасының негіздері" бойынша тау-кен 

өндірісі аяқталғаннан кейін тау-кен кәсіпорындары бір жылдан кешіктірмей 
бұзылған жерлерді қалпына келтіруге (қалпына келтіруге) міндетті. 

Жерді қалпына келтіру тау-кен, мелиорация, ауылшаруашылық және 
гидротехникалық жұмыстарды қамтиды. 

Жерді қалпына келтіруді орындау кезеңдері: 
1) жерді мақсатты пайдалануға байланысты жерді қалпына келтіру 

тәсілін таңдау, жүзеге асыру әдістерін таңдау, техникалық-экономикалық 
негіздемені және жұмыс жобасын жасау; 

2) гидротехникалық жерді қалпына келтіру - үйінділерді 
қалыптастыру, құнарлы топырақты қазу және жинау, беткейлерге тұрақты 
пішін беру, үйінділерді топырақпен жабу, мелиорациялық жұмыстар жүргізу, 
жерді қалпына келтіруден кейін карьер жиі сумен толтырылады және 
жергілікті тұрғындардың демалыс аймағы ретінде қызмет етеді; 

3) бүлінген жерлердің құнарлылығын қалпына келтіру жөніндегі 
агротехникалық іс-шаралар, оларды көгалдандыру, орман отырғызу, су 
айдындарын безендіру. 

Жерді қалпына келтіру  тау-кен жұмыстары аяқталғаннан кейін жүзеге 
асырылуы мүмкін немесе тау-кен жұмыстарымен бір уақытта жүзеге 
асырылуы мүмкін (бұл ішкі үйіндісі бар жұмсақ қабаттарды игеру кезінде 
мүмкін).[14] 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Жабдық кешендерінің әр түрлі түрлерін қолдану саласын 

анықтайтын факторлар. 
2. Жабдық кешендерін қолданудың ұтымды салалары. 
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Технологияның бұл комбинациясы іргелес жыныстардың үлкен 
қуатында және кен қабатының едәуір қуатында қолданылады, содан кейін 
аршылым сыртқы үйінділерге тасымалданады, ал кен алынғаннан кейін 
карьердегі аймақ босатылған кезде, қалған аршылым ішкі қоқысқа 
жіберіледі. Жүйе көбінесе ірі көмір кесінділерінде қолданылады. [25] 

 

 
1.49-сурет - Жыныстарды ішкі және сыртқы үйінділерге тасымалдай 

отырып, игерудің көлік жүйесінің сұлбасы 
 

Жерді қалпына келтіру 
"Жер қойнауы туралы ҚР заңнамасының негіздері" бойынша тау-кен 

өндірісі аяқталғаннан кейін тау-кен кәсіпорындары бір жылдан кешіктірмей 
бұзылған жерлерді қалпына келтіруге (қалпына келтіруге) міндетті. 

Жерді қалпына келтіру тау-кен, мелиорация, ауылшаруашылық және 
гидротехникалық жұмыстарды қамтиды. 

Жерді қалпына келтіруді орындау кезеңдері: 
1) жерді мақсатты пайдалануға байланысты жерді қалпына келтіру 

тәсілін таңдау, жүзеге асыру әдістерін таңдау, техникалық-экономикалық 
негіздемені және жұмыс жобасын жасау; 

2) гидротехникалық жерді қалпына келтіру - үйінділерді 
қалыптастыру, құнарлы топырақты қазу және жинау, беткейлерге тұрақты 
пішін беру, үйінділерді топырақпен жабу, мелиорациялық жұмыстар жүргізу, 
жерді қалпына келтіруден кейін карьер жиі сумен толтырылады және 
жергілікті тұрғындардың демалыс аймағы ретінде қызмет етеді; 

3) бүлінген жерлердің құнарлылығын қалпына келтіру жөніндегі 
агротехникалық іс-шаралар, оларды көгалдандыру, орман отырғызу, су 
айдындарын безендіру. 

Жерді қалпына келтіру  тау-кен жұмыстары аяқталғаннан кейін жүзеге 
асырылуы мүмкін немесе тау-кен жұмыстарымен бір уақытта жүзеге 
асырылуы мүмкін (бұл ішкі үйіндісі бар жұмсақ қабаттарды игеру кезінде 
мүмкін).[14] 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Жабдық кешендерінің әр түрлі түрлерін қолдану саласын 

анықтайтын факторлар. 
2. Жабдық кешендерін қолданудың ұтымды салалары. 

  
 

3. Аршылған жыныстарды бір шөмішті экскаваторлармен ауыстырып 
тиейтін экскаваторлық-технологиялық кешендерді қолдану шарттары мен 
өзіне тән ерекшеліктері қандай? 

4. Экскаватор технологиялық кешенінің кенжарлық және үйінді 
жақтары параметрлерінің өзара байланысы қандай? 

5. Тау жыныстарын ішкі үйінділерге ауыстырып, технологиялық 
кешеннің кенжарлық және үйінді жақтарының құрылымын суреттеңіз. 

6. Экскаваторлық технологиялық кешендерді қолдану кезінде кенжар 
және үйінді жақтарында игеру жүйесінің элементтерін атаңыз? 

7. Тау жыныстарын дамыған кеңістікке "қарапайым" және "бірнеше рет 
ауыстыру" ұғымдарын ашыңыз. 

8. Бір шөмішті экскаваторларда ауыстырып тиеу еселігінің 
коэффициенті қалай анықталады? 

 
1.8. Карьердің технологиялық үрдістерін басқару 
 
Оқыту нәтижесі: технологиялық үдерістердің элементтерін әзірлеу. 
Бағалау критерийлері: 
1. Даму жүйесінің элементтерін сипаттайды. 
2. Жұмыс аймағын қалыптастыру тәртібін сақтайды. 
3. Карьердің (тіліктің) жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін 

алаңдарын есептейді.  
4. Даму жүйесінің элементтерін есептейді.  
5. Меңгерген ұғымдар туралы майданда тау-кен жұмыстарын және 

бағытта орнын ауыстыру.  
6. Блоктағы жұмыстардың ұйымдастырылуын және кемердегі 

блоктардың санын анықтайды.  
7. Тау-кен жұмыстарының қарқындылығын және жұмыс шебінің 

жылдық жылжуын анықтайды.  
8. Технологиялық үрдісті кемерге салады. 
 
Даму жүйелерінің элементтері 
Игеру жүйелерінің негізгі элементтері: кемер биіктігі, жұмыс 

алаңының ені, экскаватор блогының ұзындығы, тау-кен жұмыстары 
фронтының ұзындығы, тау-кен жұмыстары фронтының қозғалу 
жылдамдығы, карьерді тереңдету жылдамдығы болып табылады. 

Кемердің биіктігі кен орнының геологиясын, қолданылатын жабдықты, 
борттың орнықтылығын, карьердің өндірістік қуатын, селективті қазып 
алуды жүргізу қажеттілігін ескере отырып белгіленеді. 

Кемердің жұмыс алаңының ені кемердің биіктігіне, борттың 
тұрақтылығына және қолданылатын жабдыққа байланысты: 

- автомобиль көлігі кезінде 45 – 60 м; 
- темір жол көлігінде 60-100 м. 
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Экскаватор блогының ұзындығы бірнеше экскаватордың тіреуішінде 
жұмыс істеген кезде карьердің көлеміне, қолданылатын жабдыққа және 
карьердің қажетті өндірістік қуатына байланысты, мехқалақ үшін блоктың 
минималды ұзындығы: 

- автомобиль көлігінде 200-250 м; 
- темір жол көлігінде 400-500 м. 
Карьердегі тау-кен жұмыстарының алдыңғы жағының ұзындығы 

жұмыс (аршылым және өндіру) кертпелерінің саны мен ұзындығына 
байланысты. 

Тау-кен жұмыстары фронтының көлденең бағытта қозғалу 
жылдамдығы қазу жабдықтарының өнімділігіне пропорционалды: 

 
Vr = Qэкс/(Lбл*Hy) , м/жыл              (1.64) 

 
Карьерді тереңдету жылдамдығы келесі жолды әзірлеуге дайындау 

үшін қажет уақытқа байланысты. Техникалық жағынан карьердегі тау-кен 
жұмыстарын тереңдетудің ең жоғары мүмкін жылдамдығы бөлінген ордың 
жылдамдығына тең: 

                        (1.65) 
Мұндағы - Lбл кесінді ор жүргізу кезіндегі экскаватор блогының 

ұзындығы, м; 
 h-кемер биіктігі (ол-кесілген ордың тереңдігі), м; 
 ctg-кесілген ор ернеулерінің еңіс бұрышы, град.; 
 b-кесілген ор түбінің ені, м; 
 Qэкск - кесілген ор жүргізу кезіндегі экскаватордың жылдық өнімділігі, 

м3/жыл. 
Әдетте карьерде автокөлікпен тау - кен жұмыстарын тереңдету 

жылдамдығы жылына 15 м, темір жол көлігінде-жылына 10 м 
қабылданады.[24] 

Карьердің жұмыс аймағының қалыпты дамуын және кен өндіру 
бойынша қажетті өнімділікті қамтамасыз ететін тік және көлденең бағыттағы 
жылдамдықтардың ара қатынасы мынадай: 

 
               Ив< υr/(ctgφ + ctgβ) , м/жыл    (1.66) 

 
Тау-кен жұмыстары фронтының көлденең бағытта қозғалу 

жылдамдығы және карьерді тереңдету жылдамдығы, бірге - кен орнын игеру 
қарқындылығын сипаттайды. 
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Экскаватор блогының ұзындығы бірнеше экскаватордың тіреуішінде 
жұмыс істеген кезде карьердің көлеміне, қолданылатын жабдыққа және 
карьердің қажетті өндірістік қуатына байланысты, мехқалақ үшін блоктың 
минималды ұзындығы: 

- автомобиль көлігінде 200-250 м; 
- темір жол көлігінде 400-500 м. 
Карьердегі тау-кен жұмыстарының алдыңғы жағының ұзындығы 

жұмыс (аршылым және өндіру) кертпелерінің саны мен ұзындығына 
байланысты. 

Тау-кен жұмыстары фронтының көлденең бағытта қозғалу 
жылдамдығы қазу жабдықтарының өнімділігіне пропорционалды: 

 
Vr = Qэкс/(Lбл*Hy) , м/жыл              (1.64) 

 
Карьерді тереңдету жылдамдығы келесі жолды әзірлеуге дайындау 
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                        (1.65) 
Мұндағы - Lбл кесінді ор жүргізу кезіндегі экскаватор блогының 

ұзындығы, м; 
 h-кемер биіктігі (ол-кесілген ордың тереңдігі), м; 
 ctg-кесілген ор ернеулерінің еңіс бұрышы, град.; 
 b-кесілген ор түбінің ені, м; 
 Qэкск - кесілген ор жүргізу кезіндегі экскаватордың жылдық өнімділігі, 

м3/жыл. 
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               Ив< υr/(ctgφ + ctgβ) , м/жыл    (1.66) 
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қарқындылығын сипаттайды. 

 
 
 
 

  
 

Көлбеу және тік кен орындарын игеру технологиясы 
Мұндай кен орындары екі бағытта: көлденең және тігінен игеріледі. 

Тау-кен дайындық жұмыстары өндіру жұмыстары басталар алдында 
тоқтатылмайды, бірақ карьердің бүкіл қызмет ету мерзімі жалғасады. 

Бос жыныстарды кенді толық қазып алғанға дейін ішкі үйінділерге 
орналастыру мүмкін емес, мұнда тау жыныстарын сыртқы үйінділерге 
шығару арқылы тереңдетілген және аралас технологиялар қолданылады. 

Дәл осылай елдің көмір тіліктерінің 50% - дан астамы, темір кені 
карьерлерінің 85% - ға жуығы және түсті металл кендері карьерлерінің 100% 
- ға жуығы игеріледі. 

Мұндай карьерлерде кенді тасымалдау шығындары барлық 
шығындардың 60-70% - ына жетеді, содан кейін технологиялық сұлбалар 
қолданылатын көлік түріне байланысты ерекшеленеді.[25] 

Қуатты кен орындарын игерудің бойлық ішкі жүйелерінде бір өндіру 
кемеріндегі жұмыс фронтының ұзындығы, әдетте, карьер өрісінің 0,7 – 0,9 
ұзындығынан кем болмайтын бөлінген орның ұзындығымен анықталады. 
Карьердің тау-кен жұмыстары фронтының жалпы ұзындығы бұл жағдайда 
карьердегі жұмыс фронтының ұзындығымен және тау-кен карьерлерінің 
санымен анықталады. 

Қуаты аз шоғырларды игерудің бойлық ішкі жүйелері кезінде 
кемердегі өндіру жұмыстары фронтының ұзындығы Lф қималы ор 
учаскесінің ұзындығымен анықталады. ТЭ пысықтау кезінде жүргізілген tэ.б 
(ай) ұзындығы Lэ.б.экскаватор блогы шегіндегі шоғырлар. 

  Lф.у= kc* Qэ.м* tэ.б/Ѕт,                 (1.67) 
 

мұндағы кс - ор жүргізу кезінде экскаватор өнімділігін төмендету 
коэффициенті (кс автокөлігі кезінде ≈ 0,750,8); 

Qэ.М-соңғы кенжардағы экскаватордың өнімділігі, м3/ай; 
Ѕт-кесілген ордың көлденең қимасының ауданы (м2):  
 

                                 Ѕт = (bт + Ну ctgα) * Hy,                    (1.68) 
 

мұндағы bт-түбі бойынша кесілген ордың ені, м; hу – кемердің биіктігі, 
м; α-кемер еңісінің бұрышы, градус. 

Кеніш бойынша кесінді ор жүргізу кезінде экскаватор блогы шегінде 
пайдалы қазба қорларын өңдеу уақыты (ай). 

 
 ТЭ.б = Lэ.б (М – bт)Ну /Qэ.м                     (1.69) 

 
мұндағы М-шоғырдың қуаты, М. (1) (2) ескере отырып, бір кемердегі 

өндіру жұмыстары фронтының ұзындығы (м): 
 
                       Lф.у = кс Lэ.B (M-BT)/(BT + nu ctgα).                               (1.70) 
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(2) және (3) формулалардың алымында сыйымды жыныстар бойынша 
кесінді ор жүргізу кезінде (М-b) орнына М шамасы бейнеленуі тиіс. 

Дамудың көлденең және көлденең-бойлық ішкі жүйелерінде жотадағы 
тау-кен фронтының ұзындығы, әдетте, кен орнының қуатына тең, ал ПУ тау-
кен карьерлерінің саны және = Lэ/(Вр.п + Ну * ctgα) блоктың ең аз ұзындығы 
экскаватордың қауіпсіз жұмыс істеу (50 – 70 м) және оны жарылған тау-кен 
массасының қорымен қамтамасыз ету шарттарымен анықталады. Экскаватор 
блогының қалыпты ұзындығы автоматты өзі аударғыштарды айырбастау 
шарттарын және ауыстырылатын және резервтік жұмыс блоктарының 
болуын ескере отырып есептеледі. 

Жартасты және жартылай тау жыныстарын жобалау кезінде панель 
блогының ені жарылған жыныстардың ықтимал құлау еніне және өзі 
аударғыштардың қозғалыс жағдайларына байланысты болады. 
Автомашиналардың толассыз қозғалысы кезінде панельдік блоктың ені 
құлыпты фронт бойымен екі-үш экскаваторлық кірмелерден артық 
тиемейтіндей болуы орынды. Автомашиналардың кемер шегінің шегінде 
маятникті қозғалысы кезінде экскаваторға айналма кіреберіс немесе 
қосарланған қондырғы, егер қазу-тиеу жұмыстары кең кірулермен (құлаудың 
толық еніне) жүргізілсе, оңай жүзеге асырылады, себебі маневрлік алаңның 
талап етілетін ені 20-25 м құрайды. Бұл ретте автоматты өзі аударғыштарды 
тиеуге қауіпсіз беру қамтамасыз етіледі және экскаваторлардың өнімділігін 
арттыруға, тау-кен жыныстарын қазып алуға дайындауды жақсартуға, кірме 
жолдарды ұстауға және олардың жай-күйін жақсартуға шығындарды 
қысқартуға, кемерлердегі тау-кен жұмыстарының шоғырлануын арттыруға 
мүмкіндік туады.  

Жұмыс алаңының ең аз ені, темір жол көлігін жұмсақ жыныстарда 
қолданған жағдайдағыдай, ол массивтегі тау жыныстарының физикалық – 
техникалық сипаттамаларына және автоматты өзі аударғыштарды тиеуге 
беру сұлбасына байланысты 25 – 30 м, ал жартастарда – 40-60 м құрайды.[26] 

 
Кенді темір жол көлігімен тасымалдау технологиясы 
Ол айтарлықтай тасымалдау көлемі бар үлкен ұзын карьерлерде 

қолданылады. Технология жұмыс алаңдары мен карьердің бүйірлеріндегі 
көлік коммуникацияларының көптігімен ерекшеленеді. Демек, жұмыс 
алаңдарының үлкен ені және жарылған тау жыныстарының үлкен ені. Бұл 
жүйеде карьерді тереңдету жылдамдығы минималды-жылына 5-15 м. 

 
Автоматты өзі аударғышпен кен тасымалдау технологиясы 
Жоспардағы көлемі шектеулі күрделі конфигурациялы кен 

орындарында қолданылады. Мұнда кемердің биіктігі қолданылатын 
экскаватор жабдықтарына сәйкес таңдалады, ал жұмыс алаңының ені жүк 
тиеуге арналған өзі аударғыштың қозғалыс сұлбасына байланысты. Карьерді 
тереңдету жылдамдығы жылына 25-30 м жетеді. 
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Жүк көтергіштігі аса үлкен автокөлік құралдары орны ауыстырылатын 
тау-кен массасының (көмір, кен тасығыштар және т.б.) физикалық-
техникалық сипаттамаларына жауап беретін мамандандырылған жылжымалы 
құрам ретінде құрылады. 

Қуатты карьер мехқалақтары бар кешенде жүк көтергіштігі 500 – 1000 
тоннаға дейінгі карьер жыныстары мен көмір тасығыштардың болашағы зор. 
Бұл ретте тау-кен массасын тасымалдаудың 1 т км арналған шығындар темір 
жол көлігі құралдарымен орын ауыстыру шығындарына жақындайды, бірақ 
автокөліктің негізгі артықшылықтары сақталады. 

Әртүрлі тығыздықтағы жыныстардың орнын ауыстыру үшін 
шығарылатын және шығаруға жоспарланған автоматты өзі аударғыштар 
сыйымдылығы әртүрлі, атап айтқанда тығыздығы 2,1; 2,7 және 3 т/м3 тау 
жыныстары үшін шанақтармен жабдықталуы тиіс. 

Көмірді тасымалдау үшін сыйымдылығы ұлғайтылған жеңілдетілген 
шанағы бар көмір қолданылады. 

4. Жинақталатын жүк ағынының қуаты мен экскаваторлардың 
өнімділігіне сәйкес жұмыс істейтін экскаваторлардың қажетті санын 
есептеңіз. 

Жүк ағынына қызмет көрсетуге арналған автомашиналардың санын 
экскаваторларға көліктік қызмет көрсету ұйымы қабылдаған тасымалдау 
қашықтығына (жабық немесе ашық цикл бойынша) және соңғыларының 
санына сәйкес анықтайды. 

Тармақталған және қиылысатын құрылымы бар экскаватор-автомобиль 
кешендерінде N өзі аударғыштарының санын салыстырмалы түрде кең 
көлемде өзгертуге болады, бұл кешеннің өнімділігіне, экскаваторлар мен өзі 
аударғыштардың тоқтап қалуына байланысты.[27] 

 
Конвейерлік көлікті қолдану арқылы әзірлеу технологиясы 
Жұмсақ аршылым жыныстары бар карьерлерде немесе БВР бар 

карьерлерде, тау-кен массасын экскаваторлармен тиеуде және борттарында 
концентрациялық горизонттарда елеу пункттері болғанда қолданылады. 
Технология карьердің жұмыс істемейтін бортының ең жоғары мүмкін 
биіктігімен сипатталады, ал тереңдетудің жылдамдығы жылына 12-15 м 
жетеді. 

Экскаватор-конвейерлік технологиялық кешендер әдетте тау массасын 
сапалы ұсақтау кезінде қолданылады (тау жыныстарының мөлшері 80 см-ден 
аспайды). Ірі кесінді тау-кен массасын (120 см-ге дейін) жылжыту үшін 
экскаватор қазу-тиеу жабдығы мен конвейерлік пойыздары бар кешендер 
перспективалы болып табылады. Соңғысының жүк көтергіш органы-
конвейер лентасы немесе ені 2 – 2,4 м ойық пішінді металл табақ.  

Ұсатқыштары жоқ экскаватор-конвейерлік технологиялық кешендер 
жұмсақ және тығыз жыныстардан тұратын жоғарғы аршылым 
горизонттарында көлбеу және тік кен орындарын игеру кезінде 
қолданылады. Көлденең және жұмсақ кен орындарын игеру сияқты, әдеттегі 
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роторлы экскаваторлар, ленталы конвейерлер және консольді үйінді 
түзгіштер қолданылады. Негізгі айырмашылық-конвейер желілерінің үлкен 
ұзындығы. 

Жыныстарды ұсатқыштарсыз ленталы конвейерлермен тасымалдау 
оларды массивте алдын ала жарылыспен бұза отырып, сынғыш жартылай 
жыныстарды (негізінен көмірді) әзірлеу кезінде, сондай-ақ құрамында 
тасымалданбайтын өлшемдердің (>400-500 мм) күшті қосындылары аз (<5%) 
жыныстарды әзірлеу кезінде сәтті қолданылуы мүмкін. Қатты қосындылар 
массивіндегі жарылыс олардың мөлшері экскаватор шөмішінің сызықтық 
өлшемінен асқан кезде қажет. 

 
Аралас көлікті қолдану арқылы әзірлеу технологиясы 
Ол өте терең карьерлерде және көлбеу жерде орналасқан карьерлерде 

қолданылады. Карьердің құрылысы кезінде, мысалы, автомобиль көлігі 
қолданылады, ал өндіріс көлемінің өсуімен және тасымалдау қашықтығының 
артуымен олар басқа көлік түрлеріне ауысады. Технология карьерде жүк тиеу 
пункттерінің болуымен ерекшеленеді.[22] 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Экскаватор-автомобиль технологиялық кешендерін қолдану 

шарттары мен ерекшеліктері. 
2. Қарастырылып отырған кешендердің жұмысына әсер ететін 

факторлар. 
3. Экскаватор шелегінің сыйымдылығы мен өзі аударғыш  корпусының 

сыйымдылығына қатынасы қандай рөл атқарады? 
4. Тасымалдау қашықтығы ұлғайған сайын экскаватор шөміші 

сыйымдылығының автоматты өзі аударғыш шанағының сыйымдылығына 
оңтайлы қатынасы қалай өзгереді? 

5. Қарастырылып отырған кешенді жабдықпен қалыптастыру тәртібі 
қандай? 

6. Карьерлік тиегіштер пайдаланылатын жұмыс түрлері. 
7. Карьерлік тиегіштерді пайдаланудың артықшылықтары мен 

кемшіліктері. 
8. Тиегіштерді алу-тиеу жабдығы ретінде қолдану шарттары мен 

саласы. 
9. Жүк тиегіштерді алу-тасымалдау-тиеу жабдығы ретінде қолдану 

шарттары мен саласы. 
 
1.9. Бұрғылау-жару жұмыстарының негіздері 
 
Оқыту нәтижесі: бұрғылау жұмыстарының технологиялық үрдістерін 

және жару тәсілдерін әзірлеу. 
Бағалау критерийлері: 
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роторлы экскаваторлар, ленталы конвейерлер және консольді үйінді 
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оларды массивте алдын ала жарылыспен бұза отырып, сынғыш жартылай 
жыныстарды (негізінен көмірді) әзірлеу кезінде, сондай-ақ құрамында 
тасымалданбайтын өлшемдердің (>400-500 мм) күшті қосындылары аз (<5%) 
жыныстарды әзірлеу кезінде сәтті қолданылуы мүмкін. Қатты қосындылар 
массивіндегі жарылыс олардың мөлшері экскаватор шөмішінің сызықтық 
өлшемінен асқан кезде қажет. 

 
Аралас көлікті қолдану арқылы әзірлеу технологиясы 
Ол өте терең карьерлерде және көлбеу жерде орналасқан карьерлерде 

қолданылады. Карьердің құрылысы кезінде, мысалы, автомобиль көлігі 
қолданылады, ал өндіріс көлемінің өсуімен және тасымалдау қашықтығының 
артуымен олар басқа көлік түрлеріне ауысады. Технология карьерде жүк тиеу 
пункттерінің болуымен ерекшеленеді.[22] 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Экскаватор-автомобиль технологиялық кешендерін қолдану 

шарттары мен ерекшеліктері. 
2. Қарастырылып отырған кешендердің жұмысына әсер ететін 

факторлар. 
3. Экскаватор шелегінің сыйымдылығы мен өзі аударғыш  корпусының 

сыйымдылығына қатынасы қандай рөл атқарады? 
4. Тасымалдау қашықтығы ұлғайған сайын экскаватор шөміші 

сыйымдылығының автоматты өзі аударғыш шанағының сыйымдылығына 
оңтайлы қатынасы қалай өзгереді? 

5. Қарастырылып отырған кешенді жабдықпен қалыптастыру тәртібі 
қандай? 

6. Карьерлік тиегіштер пайдаланылатын жұмыс түрлері. 
7. Карьерлік тиегіштерді пайдаланудың артықшылықтары мен 

кемшіліктері. 
8. Тиегіштерді алу-тиеу жабдығы ретінде қолдану шарттары мен 

саласы. 
9. Жүк тиегіштерді алу-тасымалдау-тиеу жабдығы ретінде қолдану 

шарттары мен саласы. 
 
1.9. Бұрғылау-жару жұмыстарының негіздері 
 
Оқыту нәтижесі: бұрғылау жұмыстарының технологиялық үрдістерін 

және жару тәсілдерін әзірлеу. 
Бағалау критерийлері: 

  
 

1. Бұрғылау әдістерін, бұрғылау машиналарын және жару жұмыстарын 
жүргізу әдістерін жіктейді. 

2. Габаритті емес ұсақтауға арналған жабдық пен бұрғылау құралын 
анықтайды. 

3. Ұңғымаларды бұрғылау әдістері мен бұрғылау режимдерін 
сипаттайды. 

4. Бұрғылау машиналарының өнімділігін есептейді. 
5. Өнеркәсіптік жарылғыш заттарды жіктейді. 
6. Жарылыс желілерін есептейді.  
7. Жарылғыш материалдарды сақтау, тасымалдау, сынау және жою 

тәсілдерін сипаттайды. 
8. Ұңғымаларды бұрғылау, тазалау және өлшеу үрдісін әзірлейді. 
9. Жарылғыш заттар мен жару құралдарын дайындау үрдісін әзірлейді. 
 
Бұрғылау жабдықтары 
Таяз ұңғымаларды механикалық бұрғылау жыныстардың сипатына 

байланысты соққы, айналмалы, бұрандалы, діріл, аралас және бұрғылау 
болып бөлінеді. 

Ұсақ ұңғымаларды соққылы-механикалық бұрғылау инженерлік-
геологиялық ізденістер, құрылыс материалдарын барлау және 
гидрогеологиялық зерттеулер кезінде жүргізіледі. Тереңдігі 25-30 м дейінгі 
ұңғымаларды соққылы тәсілмен бұрғылау үшін вибро балғамен жинақталған, 
бір осьті БУВ – 1 және БУВ-1б тіркемелерінде портативті тіркемелі 
қондырғылар қолданылады, оның көмегімен ұңғыманы шегендеу 
құбырларымен бекіту үрдісі механикаландырылады. 

Бұрандалы бұрғылау - айналмалы бұрғылау, онда кенжарда бұзылған 
жыныс бұрандалы конвейер-иірлікпен бетіне шығарылады. Ол әлсіз 
жарықшақты шөгінділерді, жұмсақ қиыршық тастар мен қиыршық тастарды 
бұрғылау үшін қолданылады. Диаметрі 67 – ден 490 мм-ге дейінгі ұңғымалар 
50-80 м тереңдікке бұрғыланады. 

 Гидрогеологиялық және инженерлік – геологиялық ізденістер, 
іздестіру және түсіру жұмыстары кезінде тереңдігі 7-10 м дейінгі 
ұңғымаларды иірлікті бұрғылауды МП–1 механикалық сынама алғышпен 
немесе "Дружба" бензин қозғалтқышымен Д-7,5; Д-10 және М-1 
мотобұрғыларымен жүргізеді. Бүкіл қондырғының массасы 15 кг-нан 
аспайды, оны бір адам арнайы рюкзакта ыңғайлы түрде тасымалдайды.[30] 

Тереңдігі 15-50 м ұңғыларды иірлікпен бұрғылау үшін УПБ – 25, БС-
ПО/25, ПБС-110, СВБ-2, ШАК-2 иірлікті бұрғылау қондырғылары 
қолданылады. УРБ-1С, УРБ-1в, УРБ-2т құрамдастырылған механикалық 
қондырғылары да ұңғыманы колонкалы бұрғылау әдісімен өтуге мүмкіндік 
береді. Тереңдігі 80 м дейінгі гидрогеологиялық, сейсмикалық, іздеу және 
құрылымдық-карталау ұңғымаларын бұрандалармен бұрғылау үшін В.Я. 
Беспалов конструкциясының өздігінен жүретін ҮШБ-16 қондырғысы 
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қолданылады, ЗИЛ-131 автокөлігінің шассиіне орнатылды, оның 
қозғалтқышынан іске қосылады. 

Дірілді бұрғылау - ұңғыманың түбіндегі тау жынысын бұзу үшін діріл 
машинасы шығаратын және бұрғылау құбырларының бағанасы арқылы тау 
жынысын бұзатын құралға берілетін жоғары жиілікті механикалық 
тербелістер қолданылатын бұрғылау. Діріл бұрғылауы құрал өзінің 
массасының әсерінен батырылған кезде діріл деп аталады, ал құрал 
соққылармен батырылған кезде діріл соққысы деп аталады. 

Діріл машиналары таяз ұңғымаларды бұрғылау үшін (25 - 30 м) 
инженерлік-геологиялық зерттеулер, пайдалы қазбалардың шашыранды кен 
орындарын барлау, шегендеу құбырларын түсіру және алу және т. б. үшін 
қолданылады. Терең ұңғымаларды бұрғылау үшін суасты діріл машиналары 
жасалады. 

Аралас бұрғылау-бұл кішігірім тереңдіктегі геологиялық барлау, 
гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық ұңғымаларды бұрғылау кезінде 
әртүрлі беріктік пен тұрақтылықтың жыныстары көбінесе бір ұңғымамен 
қиылысады. Мұндай ұңғымалар ұңғыманы әртүрлі тәсілдермен тереңдетуге 
мүмкіндік беретін аралас қондырғылармен бұрғыланады.  

Сығымдау əдісімен бұрғылау. Борпылдақ жыныстардағы ұсақ 
ұңғымаларды жылдам бұрғылау үшін жыныстағы топырақты статикалық 
сығымдау принципі бойынша жұмыс істейтін СГУП-10 өздігінен жүретін 
терең іздестіру қондырғысы қолданылады. Тереңдігі 24 м дейін, диаметрі 62 
мм ұңғымаларды бұрғылай алады; пайдалы қазбалардың кен орындарын 
іздеуде, инженерлік-іздестіру, гидрогеологиялық зерттеулерде және 
геологиялық жұмыстардың басқа түрлерінде қолданылады. 

Соққылы-арқанды механикалық бұрғылау: түсті металдардың 
шашыранды кен орындарын және шашыранды кендерін барлау; жерасты 
суларын барлау және пайдалану; инженерлік-геологиялық зерттеулер; 
жарылғыш ұңғымаларды ұңғылау үшін пайдалы қазбалар кен орнын ашық 
игеру, суды төмендету үшін ұңғыларды ұңғылау және т. б. кезінде 
қолданылады. Соққы-арқан әдісімен тереңдігі 400 – 500 м дейінгі ұңғымалар 
бұрғыланады, бастапқы диаметрі 500 – 900 мм және соңғы 150 мм. Бұрғылау 
үшін 300-ден 500 м-ге дейінгі тереңдікке автомашинамен немесе Урал, УКС-
ЗОМ тракторымен сүйретілетін; 160-тан 300 м-ге дейінгі тереңдікке ССА-6, 
БУ-2, БУ-22У, БС1, БС1М шынжыр табанды өздігінен жүретін бұрғылау 
қондырғылары қолданылады. [24] 

Әр түрлі мақсаттағы су ұңғымаларын бұрғылау тереңдігі мен 
диаметрлерінің кең аралығымен, әртүрлі беріктігі бар жыныстармен, 
объектілер арасындағы үлкен көлік қашықтығымен, жоғары өнімділігі мен 
ұтқырлығы бар бұрғылау жабдықтарының үлкен жұмыс көлеміне 
байланысты қажеттілікпен сипатталады.  

Су ұңғымаларын салу үшін қондырғылар қолданылады: бұрандалы 
типтегі (UGB-50m, LBU-50), тікелей жуу арқылы айналмалы бұрғылау үшін 
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қолданылады, ЗИЛ-131 автокөлігінің шассиіне орнатылды, оның 
қозғалтқышынан іске қосылады. 

Дірілді бұрғылау - ұңғыманың түбіндегі тау жынысын бұзу үшін діріл 
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соққылармен батырылған кезде діріл соққысы деп аталады. 
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игеру, суды төмендету үшін ұңғыларды ұңғылау және т. б. кезінде 
қолданылады. Соққы-арқан әдісімен тереңдігі 400 – 500 м дейінгі ұңғымалар 
бұрғыланады, бастапқы диаметрі 500 – 900 мм және соңғы 150 мм. Бұрғылау 
үшін 300-ден 500 м-ге дейінгі тереңдікке автомашинамен немесе Урал, УКС-
ЗОМ тракторымен сүйретілетін; 160-тан 300 м-ге дейінгі тереңдікке ССА-6, 
БУ-2, БУ-22У, БС1, БС1М шынжыр табанды өздігінен жүретін бұрғылау 
қондырғылары қолданылады. [24] 

Әр түрлі мақсаттағы су ұңғымаларын бұрғылау тереңдігі мен 
диаметрлерінің кең аралығымен, әртүрлі беріктігі бар жыныстармен, 
объектілер арасындағы үлкен көлік қашықтығымен, жоғары өнімділігі мен 
ұтқырлығы бар бұрғылау жабдықтарының үлкен жұмыс көлеміне 
байланысты қажеттілікпен сипатталады.  

Су ұңғымаларын салу үшін қондырғылар қолданылады: бұрандалы 
типтегі (UGB-50m, LBU-50), тікелей жуу арқылы айналмалы бұрғылау үшін 

  
 

(Urb-2, 2.5 A. УРБ-ЗАМ, 1БА15В, УБВ-600) және кері жуу (FА-12, 1БА15К 
және т.б.). 

Бағаналық бұрғылау бұрғылау ғимараты бар копрдан, бұрғылау 
білдегінен, сорғыдан немесе компрессордан және қозғалтқыштардан тұратын 
бұрғылау қондырғысымен жүргізіледі. Бұрғылау үшін бұрғылау снаряды 
қолданылады, оған мыналар кіреді: бағаналы жиынтық (сақиналы тәж, 
бағаналы құбыр, шлам құбыры,  адаптер) және бұрғылау құбырларының 
бағанасы. Бұрғылау карбидті кескіштермен немесе алмаз дәндерімен 
жабдықталған сақина тәрізді тәждермен жүзеге асырылады. Қолданылатын 
тәждерге байланысты бағаналы бұрғылаудың екі негізгі түрі бөлінеді; карбид 
және алмаз. Сонымен қатар, негізгі іріктеумен бұрғылау үшін сақиналы шар 
тәрізді қашаулар қолданылады (сурет. 1.50). 
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1.50-сурет - Алынбайтын керн қабылдағышы бар және (д, е) алмалы-
салмалы керн қабылдағышы бар бұрғылау бастиектері (а, б, в, г): 

а-серия к типі ТКЗ; б – серия СЗ типі; в-серия к типі СТ типі; г-серия к типі 
СМЗ типі; д-серия к типі ТКЗ; е-серия к типі ст типі 

 
Карбидті тәждермен бұрғылау жұмсақ және орташа қатты тау 

жыныстарында қолданылады (бұрғылау бойынша 1-VII, кейде VIII және IX 
Санаттар). Қатты және өте күшті тау жыныстарындағы ұңғымалар алмаз 
тәждерімен бұрғыланады (бұрғылау бойынша VII – XII санаттар), бағаналы 
құбырлардың диаметрлері оларды бұрғылау мақсатына және тау 
жыныстарын бұзатын құралдың түріне байланысты. Салалық нормативте 
ОН41-1-68 диаметрлі сауыттар көзделген (мм): 
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Алмаз-26, 35, 46. 59, 76, 93, 112. 
Қатты балқымалы -35, 46, 59, 76, 93, 112, 132, 151, 171. 
ТҚЗ типіне сериялы алынбайтын керн қабылдағышы бар бұрғылау 

басы қатты жыныстардың қатпарлары бар қатты абразивтік жыныстарда 
өзегін іріктей отырып, төмен айналымды бұрғылауға арналған. Диаметрі 
187,3 мм және 212,7 мм бұрғы бастиектер - алты бұрышты (диаметрі 132 мм - 
ден 158,7 мм-ге дейін-бес бұрышты). Әрбір ұңғыма түзетін шарқашаудың 
тіреуі бір радиалды және екі тіректі сырғанау мойынтіректерінен, ал әрбір 
өзек түзетін шарқашаудың тіреуі - бір радиалды және бір тіректі сырғанау 
мойынтіректерінен тұрады. Шетмойынның тірек беттері қатты қорытпамен 
қапталған. Ұңғыманың кенжарына жуу сұйықтығын беру дөңгелек қиманың 
12 арнасы арқылы жүзеге асырылады.  

Шарқашауларды қаруландыру сына тәрізді жыныс бұзушы беті бар 
карбидті тістермен орындалған, ұңғыма түзуші шарқашаулардың шеткері 
тәждерінде көрсетілген тістер сфералық жыныс бұзушы беті бар тістермен 
кезектеседі. 

К типті К сериялы бұрғылау басы орташа қатты тау жыныстарында 
негізгі іріктеумен төмен жылдамдықты бұрғылауға арналған. Тау 
жынысының бұзылуы кесу басым болатын кесу режимінде жүреді, бұл 
өзектің пайда болуына жақсы жағдай жасайды. Бұл түрдегі бұрғы бастиектің 
басты айырмашылығы-бұл тіректердің өлшемі мен беріктігін арттыруға 
мүмкіндік беретін шеткергі бағытта консольдік орналасуы. Бұрғы бастиек 
корпустан және оған дәнекерленген жалғастырғыштан тұрады. 
Мойынтіректердегі корпустың үш шұңқырында бұрғылау басының осьіне 
қатысты теріс ығысумен жасалған шарлар орнатылады.  

Шарлардың сыртқы беті ұңғыма радиусына тең радиусы бар сфера 
бөлігі түрінде жасалады. Шарқашаулардың қару-жарағы-кесу жиектері 
шарқашаулардың сфералық шеңберлері бойынша бағдарланған, сына тәрізді 
жыныс бұзушы беті бар қатты қорытпалы тістер. Шарикті мойынтіректер екі 
шарикті мойынтіректерден тұрады, олардың бірі радиалды құлыптау және екі 
радиалды сырғанау мойынтіректері.[28] 

Ұсақтау әрекеті СТ типіндегі К сериялы бұрғылау басы қатты 
жыныстардың қабаттасуымен орташа қатты жыныстардағы ядро іріктеуімен 
төмен айналымды бұрғылауға арналған. Бұрғы бастиек алты бұрышты: үш 
шар ұңғыманың пайда болуына қатысады, ал қалған үшеуі - өзектің пайда 
болуына қатысады. Бұрғы бастиек префикс пен корпустан тұрады. Корпус 
ішкі шарқашауларға арналған шетмойындары бар ішкі секциядан (керон 
құраушы), сыртқы (ұңғыма құраушы) шарқашаулар мен жапсырмаларға 
арналған шетмойындары бар үш сыртқы секциядан тұратын дәнекерленген 
конструкциядан тұрады. Шетмойынның тірек беттері қатты қорытпамен 
қапталған.  

СЗ типіне жататын К сериялы бұрғылау басы қаттылығы орташа кернді 
іріктей отырып, төмен айналымды бұрғылауға арналған. Жыныстың бұзылуы 
кесу басым болатын кесу-ұсақтау режимінде жүзеге асады, ол жақсы керн 
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Ұсақтау әрекеті СТ типіндегі К сериялы бұрғылау басы қатты 
жыныстардың қабаттасуымен орташа қатты жыныстардағы ядро іріктеуімен 
төмен айналымды бұрғылауға арналған. Бұрғы бастиек алты бұрышты: үш 
шар ұңғыманың пайда болуына қатысады, ал қалған үшеуі - өзектің пайда 
болуына қатысады. Бұрғы бастиек префикс пен корпустан тұрады. Корпус 
ішкі шарқашауларға арналған шетмойындары бар ішкі секциядан (керон 
құраушы), сыртқы (ұңғыма құраушы) шарқашаулар мен жапсырмаларға 
арналған шетмойындары бар үш сыртқы секциядан тұратын дәнекерленген 
конструкциядан тұрады. Шетмойынның тірек беттері қатты қорытпамен 
қапталған.  

СЗ типіне жататын К сериялы бұрғылау басы қаттылығы орташа кернді 
іріктей отырып, төмен айналымды бұрғылауға арналған. Жыныстың бұзылуы 
кесу басым болатын кесу-ұсақтау режимінде жүзеге асады, ол жақсы керн 

  
 

түзілу шарттарын қамтамасыз етеді. Ол корпустан, төрт ұңғымадан және төрт 
ядродан тұратын шарлардан тұрады. Осы және басқа шарлар төрт осьте 
жұптасып орнатылады. Олар дененің тесіктеріне көлденеңінен тангенс 
шеңберіне орналастырылған, оның орталығы бұрғылау басының центрімен 
сәйкес келеді.  

ТҚЗ типті КС сериялы алмалы-салмалы керн қабылдағышы бар 
бұрғылау басы қатты жыныстардың қатпарлары бар қатты абразивтік 
жыныстарда өзекті іріктеумен жоғары айналымды бұрғылауға арналған. Ол 
төрт конустық шардан тұрады, олар төрт секциялы мойынтіректерге 
бекітілген. Дәнекерленген бөлімдер бұрғы бастиектің корпусын құрайды, 
оның жоғарғы бөлігі құлыпталған бұрандалы емізік 

Таяз ұңғымаларды механикалық бұрғылау. Жыныстардың сипатына 
қарай соққы, айналмалы, бұрандалы, діріл, аралас және бұрғылау болып 
бөлінеді. 

Соққылы-айналмалы бұрғылауды механикаландыру мақсатында 
автомашинадан жетегі бар иірлік (иірліктік бұрғылау) қолданылады.[24] 

 
Бұрғылау жылдамдығына әсер ететін факторлар 
Бұрғылау жылдамдығына келесі факторлар әсер етеді: 
1. Тау жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттері. Физикалық 

түрлерге: тығыздық, кеуектілік, байланыс, жабысқақтық, икемділік, жылу 
және электр өткізгіштік және т. б., ал механикалық – беріктік, қаттылық, 
абразивтілік, қопсыту, шегінуге төзімділік және т. б.; 

2. Тау жынысының бұзылуына төзімділік; 
3. Бұрғылау құралының түрлері мен формалары (айналмалы, соққы-

айналмалы және т. б.); 
4. Бұрғылау құралының ұңғыманың түбіне әсер ету күші мен 

жылдамдығы; 
5. Ұңғыманың диаметрі (және кейде тереңдігі); 
6. Ұңғымадан ұсақ заттарды бұрғылау әдісі, жылдамдығы және мұқият 

алып тастау. 
Барлық осы факторлар бұрғылау қондырғыларының технологиялық 

параметрлерін анықтайды. 
Машиналар осы жыныстың бұрғылануына сәйкес таңдалады, ол Пб 

жынысын бұрғылау қиындығының салыстырмалы көрсеткіші ретінде 
қабылданады. Алдымен 

 
Р.Ю. Подарни бойынша 
                                   Пб=0,07(сж+сдв)+0,7                                        (1.71) 
В.   Ржевский бойынша 
                                 Пб=К1 (сж + сдв) + К2g,,                                   (1.72) 
 
мұндағы К1 және К2 – эмпирикалық коэффициенттер (1.3-кестені 

қараңыз); 
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сж және СДВГ - сәйкесінше жыныстардың сығылу және ығысу 
кедергісі, МПа; 

γ-тығыздығы, кг/м3;  
g = 9,8 м/с2. 
Барлық тау жыныстары Пб мөлшеріне сәйкес 5 класқа бөлінген 

бұрғылау бойынша 25 санатқа жіктеледі (1.3-кесте.). 
 
Бұрғылау түрлері. Бұрғылау машиналарының жіктелуі 
Карьерлерде ұңғымалар мен теспелерді бұрғылау 2 топқа бөлінетін 

бұрғылау машиналарымен жүргізіледі: 
- ұңғыманың кенжарына механикалық әсер ету (соққы, айналмалы 

және соққы-айналмалы бұрғылау, діріл-айналмалы); 
- ұңғыманың кенжарына әсер етудің физикалық әдістері (термиялық, 

гидравликалық, электрогидравликалық, жарылғыш бұрғылау және т.б.).[28] 
Ашық әзірлемелерде қолданылатын бұрғылау машиналары: 
- тау жыныстарын бұзу тәсілі; 
- бұрғылау құралына күштік жүктемені қолдану тәсілі; 
- ұңғыма кенжарынан бұзылу өнімдерін жою тәсілі; 
- тұтынылатын энергия түрі; 
- ұңғыманың орналасу тәсілі; 
тағайындау. 
Тау жыныстарын бұзу әдісіне сәйкес бұрғылау машиналары: 

механикалық және физикалық бұзылу әдістеріне сәйкес бөлінеді. 
 
1.3-кесте – ТЖ  Пб қатысы бойынша жіктеу 

Жыныс 
санаты 

Жыныс класы Жыныстар К1  
(ӨЖ+СД

ВГ) 

К2д Пб 

I Бұрғылау оңай.ИС. 
1…5 

Қоңыр және тас көмір, 
гипс, тұздар және т. б. 

0,3-3,5 0,7-1,5 1:5 

II Орташа бұрғылау 
қиындықтары 6...10 

Тақтатас, әктас, 
алевролиттер, 
аргиллиттер және т. б. 

4,3-8,5 1,5-1,7 5,1-10 

III Қиын 11...15 Тотыққан әктастар, 
диориттер, габбро, 
доломиттер және т. 

9,2-13 1,7-2,5 10,1-15 

IV Өте қиын 16 ... 20 Граниттер, мүйізтастар, 
кварциттер, диабаздар 
және т. 

14-18 2-3 15,1-20 

V Өте қиын 
21-25 

Базальты, диориттер, 
андезиттер және т. б. 

19-23 3/4 20,1-25 

 
Біріншісіне келесілер жатады: соққы-айналмалы және айналмалы 

бұрғылау машиналары сфералық және кескіш қашаулы (сонымен қатар 
соққы-бұрылыс – қосалқы жұмыстар үшін). 
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сж және СДВГ - сәйкесінше жыныстардың сығылу және ығысу 
кедергісі, МПа; 

γ-тығыздығы, кг/м3;  
g = 9,8 м/с2. 
Барлық тау жыныстары Пб мөлшеріне сәйкес 5 класқа бөлінген 

бұрғылау бойынша 25 санатқа жіктеледі (1.3-кесте.). 
 
Бұрғылау түрлері. Бұрғылау машиналарының жіктелуі 
Карьерлерде ұңғымалар мен теспелерді бұрғылау 2 топқа бөлінетін 

бұрғылау машиналарымен жүргізіледі: 
- ұңғыманың кенжарына механикалық әсер ету (соққы, айналмалы 

және соққы-айналмалы бұрғылау, діріл-айналмалы); 
- ұңғыманың кенжарына әсер етудің физикалық әдістері (термиялық, 

гидравликалық, электрогидравликалық, жарылғыш бұрғылау және т.б.).[28] 
Ашық әзірлемелерде қолданылатын бұрғылау машиналары: 
- тау жыныстарын бұзу тәсілі; 
- бұрғылау құралына күштік жүктемені қолдану тәсілі; 
- ұңғыма кенжарынан бұзылу өнімдерін жою тәсілі; 
- тұтынылатын энергия түрі; 
- ұңғыманың орналасу тәсілі; 
тағайындау. 
Тау жыныстарын бұзу әдісіне сәйкес бұрғылау машиналары: 

механикалық және физикалық бұзылу әдістеріне сәйкес бөлінеді. 
 
1.3-кесте – ТЖ  Пб қатысы бойынша жіктеу 

Жыныс 
санаты 

Жыныс класы Жыныстар К1  
(ӨЖ+СД

ВГ) 

К2д Пб 

I Бұрғылау оңай.ИС. 
1…5 

Қоңыр және тас көмір, 
гипс, тұздар және т. б. 

0,3-3,5 0,7-1,5 1:5 

II Орташа бұрғылау 
қиындықтары 6...10 

Тақтатас, әктас, 
алевролиттер, 
аргиллиттер және т. б. 

4,3-8,5 1,5-1,7 5,1-10 

III Қиын 11...15 Тотыққан әктастар, 
диориттер, габбро, 
доломиттер және т. 

9,2-13 1,7-2,5 10,1-15 

IV Өте қиын 16 ... 20 Граниттер, мүйізтастар, 
кварциттер, диабаздар 
және т. 

14-18 2-3 15,1-20 

V Өте қиын 
21-25 

Базальты, диориттер, 
андезиттер және т. б. 

19-23 3/4 20,1-25 

 
Біріншісіне келесілер жатады: соққы-айналмалы және айналмалы 

бұрғылау машиналары сфералық және кескіш қашаулы (сонымен қатар 
соққы-бұрылыс – қосалқы жұмыстар үшін). 

  
 

Ұңғымаларды бұрғылаудың механикалық әдісі жұмыс құралының тау 
жыныстарына тікелей әсер етуі арқылы жүзеге асырылады, бұл оларды 
құралмен жанасу аймағында бұзады. 

Екінші: машиналар-жылу, -жарылғыш, -гидравликалық, -
электрогидравликалық және-сұйық және газ тәрізді орта арқылы тау 
жыныстарына әсер ететін тар бұрғылау. 

Жылу кезінде: жыныстардың бұзылуы (қабыршақтану) ұңғыманың 
кенжарының жынысын дыбыстан жоғары ыстық ағындармен қыздыру және 
жыныста жылу кернеулерінің пайда болуы нәтижесінде пайда болады. 

Жарылғыш бұрғылау (жарылыс) сұйық, ампулалық немесе қатты ЖЗ 
көмегімен, сондай-ақ ағынды тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін. Сұйық ЖЗ 
бар ампулалар (тотықтырғыш және жанармай) ұңғыманың түбіне су 
құбырлары арқылы мерзімді беріледі. Жарылыс түріндегі детонаторы бар ЖЗ 
қатты зарядтары автоматты түрде жарылыс бұрғылау шүмегі арқылы 
кенжарға беріледі. Ұңғымадан тау жынысын шығару сығылған ауамен, бу-газ 
қоспасымен жүзеге асырылады. 

Арнайы түтіктер арқылы ағу тәсілі кезінде сұйық тотықтырғыш пен 
жанармай жарылыстың мөлшерлеу құрылғысымен беріледі және үздіксіз 
немесе үзік-үзік жарылысқа бастамашы болады. Ұсақ-түйек көтерілген ауа 
ағынымен жойылады.[30] 

Аралас бұрғылау машиналары жасалынған және қолданылады – 
термомеханикалық, олар ұңғыманың түбін алдын-ала қыздырады, яғни жылу 
кернеуін тудырады, содан кейін кез-келген механикалық әсермен (шарқашау, 
кескіш, кескіш және т.б.) жойылады. 

Бұрғылаудың жаңа физикалық әдістері жасалды: 
электрогидравликалық, ультрадыбыстық, электрмен жылыту, электр доғасы, 
плазмалық, лазерлік және т.б., олар әлі кең қолданылмаған. 

Бұрғылау құралына күш жүктемесін қолдану әдісіне сәйкес бұрғылау 
машиналары бөлінеді: 

-Тұрақты осьтік күш мүлде болмауы мүмкін (соққылы-арқанды 
бұрғылау білдектері) немесе шамалы болуы мүмкін (тескіштер сияқты)  

- Соққы-айналмалы машиналар бірдей бұзылу механизміне ие, тек 
құралдың айналуы үздіксіз жүреді, соның арқасында бұзылу тек соққы 
арқылы ғана емес, сонымен қатар соққылардан кейін тарақтарда қалған тау 
жыныстарын кесу арқылы да жүреді. Соққы-айналмалы бұрғылаудың тән 
белгілері: үлкен соққы жүктемесі және кішкентай момент және осьтік күш. 
Ол күшті, өте күшті және абразивті жыныстарды бұрғылау үшін 
қолданылады. 

- Шарқашаулармен айналмалы бұрғылау машиналары қарнақтың 
тістерін кенепке енгізу үшін қажетті айтарлықтай бұрау сәті мен осьтік күші 
бар қарнақтың үздіксіз айналуына байланысты ұңғыманың ішіне құйылатын 
конустың тістерімен (түйреуіштерімен) дәйекті соққыларды жүзеге 
асырады.[24] 
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- Кескіш тәждермен айналмалы бұрғылау машиналары тау 
жыныстарын тәжбен үздіксіз кесіп, сындырады, айтарлықтай осьтік күшпен. 
Бұрғылау кезінде тәждің әр кескіші бұрандалы сызық бойымен қозғалады, 
жынысты алдыңғы бетімен кесіп тастайды. Кесетін тәждермен айналмалы 
бұрғылау тек әлсіз көмір мен орташа және орташа күштен төмен жыныстарда 
қолданылады. 

Ұңғыманың кенжарынан бұзылу өнімдерін жою әдісіне сәйкес 
бұрғылау машиналары бөлінеді: 

а) үздіксіз жоюмен; 
б) шлам қоспасын мерзімді алып тастаумен. 
Тұтынылатын энергия түріне сәйкес бұрғылау машиналары электрлік, 

жылу (дизель), пневматикалық және гидравликалық болып бөлінеді. 
Орналасу тәсілі бойынша ұңғымалар тік, көлбеу және көлденең 

ұңғымаларды бұрғылауға арналған білдектерге бөлінеді  
Мақсаты бойынша-теспелер мен шағын ұңғымаларды бұрғылау үшін 

(қол бұрғылары, сондай-ақ бағаналық және бұрғылау балғалары) және 
орташа және үлкен диаметрлі Ұңғымаларды бұрғылау үшін (бұрғылау 
білдектері). 

 
  Бұрғылау білдектерінің түрлері және жалпы құрылысы 
Бұрын шығарылған бірінші буын білдектерінің орнына: 2СБШ-200н, 

3СБШ-200н, СБШ-250мн, БАШ-320 және т.б. екінші буын білдектері 
шығарылады: 3СБШ-200-60, 2СБШ-200-40, СБШ-250мна-32, СБШ-250-55 
және бұрғылау тереңдігімен, бұрғылау үрдістерін автоматтандырумен, 
өнімділігімен ерекшеленетін басқалар. 

Білдектердің массасы, беру күші, ұңғыманың диаметрі және т.б. 
бойынша жіктелуі 1.4-кестеде келтірілген. 

 
2.18-кесте - Формалардың жіктелуі 

Класс Салмағы, т Осьтік күш, Fос, кН Дскв, мм Пб 
1 жеңіл 40т     

 
200 

 БСШ-2м 
215,9 8-10 

2 орташа 60т 
 

350 
2СБШ-200Н, 3СБШ-
200Н, СБШ-250МНА 

215,9 
269,9 

10-14 

3 ауыр 85-110 350 
СБШ-320 - 36, СБШ-400 

269,9 14-18 

 
СБШ білдектерінің жалпы құрылысы 
Білдектердің негізгі тораптары болады: жұмыс органы, жүріс 

механизмі, гидро және пневможүйелер, шаң тұтқыш қондырғы, машиналық 
үй - жай, басқару пульті бар машинистің кабинасы және электр жабдығы. 

2СБШ-200 станогы ашық тау-кен жұмыстарында тік ұңғымаларды 
бұрғылау үшін арналған Ø 214-243 мм және бұрғылау тереңдігі 32 м дейін 
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- Кескіш тәждермен айналмалы бұрғылау машиналары тау 
жыныстарын тәжбен үздіксіз кесіп, сындырады, айтарлықтай осьтік күшпен. 
Бұрғылау кезінде тәждің әр кескіші бұрандалы сызық бойымен қозғалады, 
жынысты алдыңғы бетімен кесіп тастайды. Кесетін тәждермен айналмалы 
бұрғылау тек әлсіз көмір мен орташа және орташа күштен төмен жыныстарда 
қолданылады. 

Ұңғыманың кенжарынан бұзылу өнімдерін жою әдісіне сәйкес 
бұрғылау машиналары бөлінеді: 

а) үздіксіз жоюмен; 
б) шлам қоспасын мерзімді алып тастаумен. 
Тұтынылатын энергия түріне сәйкес бұрғылау машиналары электрлік, 

жылу (дизель), пневматикалық және гидравликалық болып бөлінеді. 
Орналасу тәсілі бойынша ұңғымалар тік, көлбеу және көлденең 

ұңғымаларды бұрғылауға арналған білдектерге бөлінеді  
Мақсаты бойынша-теспелер мен шағын ұңғымаларды бұрғылау үшін 

(қол бұрғылары, сондай-ақ бағаналық және бұрғылау балғалары) және 
орташа және үлкен диаметрлі Ұңғымаларды бұрғылау үшін (бұрғылау 
білдектері). 

 
  Бұрғылау білдектерінің түрлері және жалпы құрылысы 
Бұрын шығарылған бірінші буын білдектерінің орнына: 2СБШ-200н, 

3СБШ-200н, СБШ-250мн, БАШ-320 және т.б. екінші буын білдектері 
шығарылады: 3СБШ-200-60, 2СБШ-200-40, СБШ-250мна-32, СБШ-250-55 
және бұрғылау тереңдігімен, бұрғылау үрдістерін автоматтандырумен, 
өнімділігімен ерекшеленетін басқалар. 

Білдектердің массасы, беру күші, ұңғыманың диаметрі және т.б. 
бойынша жіктелуі 1.4-кестеде келтірілген. 

 
2.18-кесте - Формалардың жіктелуі 

Класс Салмағы, т Осьтік күш, Fос, кН Дскв, мм Пб 
1 жеңіл 40т     

 
200 

 БСШ-2м 
215,9 8-10 

2 орташа 60т 
 

350 
2СБШ-200Н, 3СБШ-
200Н, СБШ-250МНА 

215,9 
269,9 

10-14 

3 ауыр 85-110 350 
СБШ-320 - 36, СБШ-400 

269,9 14-18 

 
СБШ білдектерінің жалпы құрылысы 
Білдектердің негізгі тораптары болады: жұмыс органы, жүріс 

механизмі, гидро және пневможүйелер, шаң тұтқыш қондырғы, машиналық 
үй - жай, басқару пульті бар машинистің кабинасы және электр жабдығы. 

2СБШ-200 станогы ашық тау-кен жұмыстарында тік ұңғымаларды 
бұрғылау үшін арналған Ø 214-243 мм және бұрғылау тереңдігі 32 м дейін 

  
 

жыныстарда С f = 6-14. Білдектің конструкциясы бұрғылаудың негізгі және 
қосалқы үрдістерін толық механикаландыруды көздейді. 

 Станок (1.51-сурет) 1 шынжыр табанды жүріс бөлігінен, 2-жұмыс 
органынан, 3-гидрожүйеден, 4-пневможүйеден, 5-шаң тұтқыш қондырғыдан, 
6-кабинадан, 7-машиналық үй-жайдан және электр жабдығынан тұрады.[30] 

 

 
 

1.51-сурет –2СБШ-200 білдегі 
 

Шасси жүк көтергіш рамадан, платформадан тұрады, оның алдыңғы 
және бір артқы гидравликалық қақпалары бар және осьтермен жалғанған әр 
жолға жетегі бар 2 трек шағын аудан жетектерінен жетекші жұлдызшаларға 
жең-роликті тізбектермен беріледі. 

Бұрғылау қондырғысы үш бұрышты қашаудан, соңғы қарнақтан және 
төрт жұмыс қарнағынан тұрады. Ұзындығы 2,6 м соңғы қарнақ-ұзындығы 8 м 
болатын кескіш пен жұмыс қарнағы арасындағы адаптер. Станок жұмыс 
істемей тұрған кезде шеткі қарнақ айналдырықта болады және онда патрон 
жұдырығымен ұсталады, ал барлық 4 жұмыс қарнағы беру механизмінің 
кассетасының арнайы ұяларында болады. Бұрғылау кезінде сабы біртіндеп 
кассетадан жұмыс жасайтын қарнақтармен көбейтіледі. 

Қарнақтарды бұрау механизмі бұрғылау кезінде қатайтылған жіптің 
бұрандалы қосылыстарын бұрап алу үшін қолданылады. Бұрау 
гидроцилиндрмен іске қосылатын гидрокүштің есебінен жүзеге асырылады. 
Гидрокүшке қашауды қысады және қозғалтқыштың әсерінен бұрылған кезде 
оны бұрап ұстайды. 

Машинаның гидрожүйесіне май құю станциясы, атқарушы 
гидравликалық цилиндрлер, басқару және бақылау жабдықтары, құбырлар 
жүйесі кіреді. Гидрожүйенің көмегімен жүзеге асырылады: 

- екі гидроцилиндрлермен кенжарға бұрғылау бөгетін беру 3; 
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- бұрғылау кезінде 4 гидропатронды жұдырықпен қармау және 
қарнақты қысу; 

-3 гидродомкраттың көмегімен білдекті горизонттау (2 алдыңғы және 1 
артқы); 

-діңгекті 2 гидроцилиндрлермен көтеру және түсіру 8; 
- бұрғылау қондырғысын құрастыру және бөлшектеу кезінде кассетаны 

айналу осьіне бұру; 
- бұрғылау қондырғысын бөлшектеу кезінде қарнақтарды бұрап алу. 
Машинаның пневматикалық жүйесі ұңғымадан ұсақ заттарды алып 

тастауға қызмет етеді және 2 компрессордан, ауа жинағыштан, ауа 
өткізгіштерден және қажетті бекіту және қауіпсіздік арматурасынан тұрады. 

 
Отпен бұрғылау (термикалық) білдектері 
Ұңғымаларды термиялық бұрғылау жанарғы бар термобұрғылармен 

жабдықталған өздігінен жүретін бұрғылау білдектерімен жүзеге асырылады. 
Жанғыш және тотықтырғыш оттықта араласады және жоғары температуралы 
газ ағындары пайда болады, олар дыбыстық жылдамдықпен саптамадан өтіп, 
ұңғыманың түбіне әсер етеді. Жанарғыны суыту, бұрғылау ұсақ-түйегін 
шығару және шаңды басу сығылған ауамен және сумен-бу-газ қоспасымен 
жүзеге асырылады. Жанармай ретінде бензин, керосин, дизель отыны 
қолданылады, ал тотықтырғыш-оттегі газы немесе сығылған ауа. 

Ұңғымаларды бұрғылау н-р отпен бұрғылау білдектерімен жүзеге 
асырылады: SBO-20 күшті және өте күшті GP тереңдігі 20 м ф = (180-200) 
мм, тау жыныстарын бұрғылаудың орташа жылдамдығы f = 16-20-дан V = 7-
8 м/с-қа дейін, ал диаметрі = (350-500) мм ұңғыманың бұрғылау жылдамдығы 
15-20 м/с жетеді. [24] 

СБО – 160-40 білдегі тік ұңғымаларда Ø160-200 мм дейін һб = 40 м 
қатты жыныстарды бұрғылауға арналған. Оның ерекшелігі - барабанға 
оралған икемді жіксіз өзек. Термиялық бұрғылаудың ең үлкен әсері аралас 
әдіспен - 30 - 50% жоғары. 

 
Қосалқы жұмыстарда бұрғылау. Білдектердің бұрғылау құралы 
Габаритті емес теспелерді бұрғылау, экскаватор кенжарларының 

көліктік трассалары мен топырағын тегістеу, кентіректерді жою және өңдеу 
және шағын ұңғымаларды бұрғылау үшін бұрғылау балғалары (сығылған 
ауада жұмыс істейтін перфораторлар және колонкалы бұрғылау 
машиналары) қолданылады. 

Қол перфораторларының түрлері: пневматикалық ПР-30В, ПР-20В, ПР-
30ВБ, ПР-30ВС, ПР-27С, ПР-30К – МЕМСТ10750-73 бойынша шығарылды: 
П – перфоратор; р – қолмен; в – дірілді сөндірумен; Б – бүйірмен жуумен; с – 
күшейтілген үрлеумен.  

Сандар: 20, 27, 30, - дірілді басатын құрылғыны, шуды бәсеңдеткішті 
және құбыршектерді есепке алмағанда перфоратордың массасын білдіреді, 
кг. МЕМСТ-10750-80 бойынша олар ПП-36, ПП-50, ПП-54, ПП-63, ПП-80 
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- бұрғылау кезінде 4 гидропатронды жұдырықпен қармау және 
қарнақты қысу; 

-3 гидродомкраттың көмегімен білдекті горизонттау (2 алдыңғы және 1 
артқы); 

-діңгекті 2 гидроцилиндрлермен көтеру және түсіру 8; 
- бұрғылау қондырғысын құрастыру және бөлшектеу кезінде кассетаны 

айналу осьіне бұру; 
- бұрғылау қондырғысын бөлшектеу кезінде қарнақтарды бұрап алу. 
Машинаның пневматикалық жүйесі ұңғымадан ұсақ заттарды алып 

тастауға қызмет етеді және 2 компрессордан, ауа жинағыштан, ауа 
өткізгіштерден және қажетті бекіту және қауіпсіздік арматурасынан тұрады. 

 
Отпен бұрғылау (термикалық) білдектері 
Ұңғымаларды термиялық бұрғылау жанарғы бар термобұрғылармен 

жабдықталған өздігінен жүретін бұрғылау білдектерімен жүзеге асырылады. 
Жанғыш және тотықтырғыш оттықта араласады және жоғары температуралы 
газ ағындары пайда болады, олар дыбыстық жылдамдықпен саптамадан өтіп, 
ұңғыманың түбіне әсер етеді. Жанарғыны суыту, бұрғылау ұсақ-түйегін 
шығару және шаңды басу сығылған ауамен және сумен-бу-газ қоспасымен 
жүзеге асырылады. Жанармай ретінде бензин, керосин, дизель отыны 
қолданылады, ал тотықтырғыш-оттегі газы немесе сығылған ауа. 

Ұңғымаларды бұрғылау н-р отпен бұрғылау білдектерімен жүзеге 
асырылады: SBO-20 күшті және өте күшті GP тереңдігі 20 м ф = (180-200) 
мм, тау жыныстарын бұрғылаудың орташа жылдамдығы f = 16-20-дан V = 7-
8 м/с-қа дейін, ал диаметрі = (350-500) мм ұңғыманың бұрғылау жылдамдығы 
15-20 м/с жетеді. [24] 

СБО – 160-40 білдегі тік ұңғымаларда Ø160-200 мм дейін һб = 40 м 
қатты жыныстарды бұрғылауға арналған. Оның ерекшелігі - барабанға 
оралған икемді жіксіз өзек. Термиялық бұрғылаудың ең үлкен әсері аралас 
әдіспен - 30 - 50% жоғары. 

 
Қосалқы жұмыстарда бұрғылау. Білдектердің бұрғылау құралы 
Габаритті емес теспелерді бұрғылау, экскаватор кенжарларының 

көліктік трассалары мен топырағын тегістеу, кентіректерді жою және өңдеу 
және шағын ұңғымаларды бұрғылау үшін бұрғылау балғалары (сығылған 
ауада жұмыс істейтін перфораторлар және колонкалы бұрғылау 
машиналары) қолданылады. 

Қол перфораторларының түрлері: пневматикалық ПР-30В, ПР-20В, ПР-
30ВБ, ПР-30ВС, ПР-27С, ПР-30К – МЕМСТ10750-73 бойынша шығарылды: 
П – перфоратор; р – қолмен; в – дірілді сөндірумен; Б – бүйірмен жуумен; с – 
күшейтілген үрлеумен.  

Сандар: 20, 27, 30, - дірілді басатын құрылғыны, шуды бәсеңдеткішті 
және құбыршектерді есепке алмағанда перфоратордың массасын білдіреді, 
кг. МЕМСТ-10750-80 бойынша олар ПП-36, ПП-50, ПП-54, ПП-63, ПП-80 

  
 

өлшемдеріне ие. ПП-перфоратор тасымалды 36, 50 – соққы энергиясы (Н. м). 
Қол перфораторлары бұрғылау тереңдігіне (2-5) м және диаметрі= (32 – 46) 
мм есептелген. Олардың қуаты 1,5-2,4 кВт. Айырмашылығы: жеңіл 18 кг 
дейін, орташа 19 - 25 кг және ауыр 25 кг.  

Колонналық бұрғылау машиналары арнайы бағаннан немесе бұрғылау 
арбасынан жұмыс істейді және үлкен қуат пен бұрғылау жылдамдығын 
дамытады. Олар бұрғылау басын алға-артқа жылжытатын және бұрғылау 
құралына қажетті осьтік күштерді жасайтын бұрандалы піспектік немесе 
тізбекті бергіштермен жабдықталған. Соққы энергиясы (90-150) Дж, қуаты 
6,3 кВт дейін. МЕМСТ 18092-79: ПК-50, ПК-60, ПК-75, ПК-150, ПК-175 (Сан 
- салмағы, кг).[28] 

 
Шарқашаулы бұрғылау білдектерінің бұрғылау құралы 
Үш шарқашаулы қашау неғұрлым кеңінен қолданылады. Олар бір-

бірімен дәнекерленген секциялардан (табандардан) тұрады, олардың 
шетмойындарына тіректерде айналатын конустар орнатылады. Табандардың 
жоғарғы бөлігі кескішті қарнаққа бекіту үшін бұрандалы конустық пішінді 
құрайды. Бұрғылау жыныстарының қасиеттеріне байланысты шарлардың 
сыртқы жұмыс беттері (қару-жарақ) әртүрлі пішіндер мен арматураларға ие 
(сурет. 1.52).  

Секцияларда (табанда және шетмойында) бұрғылау кезінде салқындату 
және майлау үшін, сондай-ақ бұрғылау ұсақ-түйектерінің шарқашаулардың 
тіректеріне түсуін болдырмау үшін қосымша арналар бұрғыланған. 

 
 

  
 

1.52-сурет - Үш бұрышты қашау 
 

М және МС қару-жарағы-фрезерленген тісті, ал С, СТ және Т тісті 
қашауларында сына тәрізді пішінді қатты қорытпамен балқытылған фрезерлі 
тістер бар. Т3, К және ОК типті қашауларды қаруландыру сына тәрізді (Т3), 
жартылай шар тәрізді (К, ОК) немесе олардың кезектесуі (ТК3) (ТК) (1.5-
кесте) денеге нығыздалған қатты қорытпалы тістер (түйреуіштер) түрінде 
орындалған. 
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Қашаудың шифрі, нөмірі және дайындалған күні артқы қақпаққа 
қойылады.  Мысалы: 6Н – 243-ОКП, 6-осы үлгі өлшем моделінің реттік 
нөмірі; Н-дайындаушы зауыттың индексі (аспаз з - д); 243-қашаудың 
диаметрі, мм, ОК-қару-жарақ түрі; П-тіректерді үрлеумен. В-243-Т3П-
Верхне-Сергинский қашау зауыты.  

Қашаудың тұрақтылығы. Ұңғымаларды бұрғылауға жұмсалатын жалпы 
шығындардың 20-45% - ын бұрғылау аспабына жұмсалатын шығындар 
құрайды. Олардың беріктігі, бұрғылау жылдамдығы және шығындары 
көбінесе кесу түрін дұрыс таңдауға байланысты.  

 
1.5-кесте - Қашауларды қолдану шарттары МЕМСТ 20692-75 

Қашау түрі Бұрғыланған тау жыныстары  Пб 
М Ең жұмсақ және тұтқыр 1:3 
МС Орташа қаттылық қабаттарымен жұмсақ  4 - 5 
С және СТ Орталар. қатты қабаттасулармен қаттылық 6) 
Т. Қатты және абразивті жыныстар  6 - 8 
ТТ, ТҚТ Қатты тұтқыр және абразивті  8...12 
ТК Қатты қатпары бар қатты 8-10 
К  Күшті, сынғыш және абразивті  12-16 
ОК Ең күшті және абразивті жыныстар -16 

 
Мысалы, Pb = 14 – 15 кезіндегі OK қашауларының тұрақтылығы 100 – 

150 м құрайды. Арнайы майлау құрылғыларын қолдану беріктігін 1,5 – 2 есе 
арттырады. Шар тәрізді қашаулардың орташа тұрақтылығы 2Н – 214-Т3 600 
м, максимум-860 м құрады. 

 
Кескіш қашаулары бар білдектердің бұрғылау құралы 
Кесу қашаулары тау жыныстарын кептіру элементтерінің ұңғыманың 

кенжарымен байланыс түрі бойынша 2 топқа бөлінеді: 
- тұрақты жанасумен-қалақты қашаулар; 
- ауыспалы түйіспемен-тіректе айналмалы кескіштері бар корпустық 

қашаулар. 
Бұрғылау кезінде кескіштер өз осьінің айналасында айналады, бұл 

қашау элементтерінің кенжармен ауыспалы байланысын қамтамасыз етеді. 
Мысалы, I топқа ұңғымаларды бұрандалы тазалау кезінде СВБ-2м және СБР-
160 білдектерінде F 4 үшін қалақшалы СВБ-2-23-03М2 кескіш кіреді. Корпус 
қарнақтың осьіне қатысты ығысқан пышақтармен құйылған. Қатты 
қоспаланған плиталар ұнтақталған ашық ойықтарға дәнекерленген.[30] 

Қашау тістерінің ауыспалы жанасуы бар II-ші топқа ұңғымаларды 
ауамен, иірлікпен немесе аралас тазалау кезінде F = 6-8 2СБР - 125 
білдектерімен F = 1-5 қатты абразивті қабаттары бар жыныстар бойынша 
ұңғымаларды бұрғылауға арналған ДРВ-125шв (айналмалы) қашауы жатады. 
Корпустың ойықтарында тесіктермен бекітілген инсекторлардың біліктері 
үшін тесіктер бар. 
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Қашаудың шифрі, нөмірі және дайындалған күні артқы қақпаққа 
қойылады.  Мысалы: 6Н – 243-ОКП, 6-осы үлгі өлшем моделінің реттік 
нөмірі; Н-дайындаушы зауыттың индексі (аспаз з - д); 243-қашаудың 
диаметрі, мм, ОК-қару-жарақ түрі; П-тіректерді үрлеумен. В-243-Т3П-
Верхне-Сергинский қашау зауыты.  

Қашаудың тұрақтылығы. Ұңғымаларды бұрғылауға жұмсалатын жалпы 
шығындардың 20-45% - ын бұрғылау аспабына жұмсалатын шығындар 
құрайды. Олардың беріктігі, бұрғылау жылдамдығы және шығындары 
көбінесе кесу түрін дұрыс таңдауға байланысты.  

 
1.5-кесте - Қашауларды қолдану шарттары МЕМСТ 20692-75 

Қашау түрі Бұрғыланған тау жыныстары  Пб 
М Ең жұмсақ және тұтқыр 1:3 
МС Орташа қаттылық қабаттарымен жұмсақ  4 - 5 
С және СТ Орталар. қатты қабаттасулармен қаттылық 6) 
Т. Қатты және абразивті жыныстар  6 - 8 
ТТ, ТҚТ Қатты тұтқыр және абразивті  8...12 
ТК Қатты қатпары бар қатты 8-10 
К  Күшті, сынғыш және абразивті  12-16 
ОК Ең күшті және абразивті жыныстар -16 

 
Мысалы, Pb = 14 – 15 кезіндегі OK қашауларының тұрақтылығы 100 – 

150 м құрайды. Арнайы майлау құрылғыларын қолдану беріктігін 1,5 – 2 есе 
арттырады. Шар тәрізді қашаулардың орташа тұрақтылығы 2Н – 214-Т3 600 
м, максимум-860 м құрады. 

 
Кескіш қашаулары бар білдектердің бұрғылау құралы 
Кесу қашаулары тау жыныстарын кептіру элементтерінің ұңғыманың 

кенжарымен байланыс түрі бойынша 2 топқа бөлінеді: 
- тұрақты жанасумен-қалақты қашаулар; 
- ауыспалы түйіспемен-тіректе айналмалы кескіштері бар корпустық 

қашаулар. 
Бұрғылау кезінде кескіштер өз осьінің айналасында айналады, бұл 

қашау элементтерінің кенжармен ауыспалы байланысын қамтамасыз етеді. 
Мысалы, I топқа ұңғымаларды бұрандалы тазалау кезінде СВБ-2м және СБР-
160 білдектерінде F 4 үшін қалақшалы СВБ-2-23-03М2 кескіш кіреді. Корпус 
қарнақтың осьіне қатысты ығысқан пышақтармен құйылған. Қатты 
қоспаланған плиталар ұнтақталған ашық ойықтарға дәнекерленген.[30] 

Қашау тістерінің ауыспалы жанасуы бар II-ші топқа ұңғымаларды 
ауамен, иірлікпен немесе аралас тазалау кезінде F = 6-8 2СБР - 125 
білдектерімен F = 1-5 қатты абразивті қабаттары бар жыныстар бойынша 
ұңғымаларды бұрғылауға арналған ДРВ-125шв (айналмалы) қашауы жатады. 
Корпустың ойықтарында тесіктермен бекітілген инсекторлардың біліктері 
үшін тесіктер бар. 

  
 

 
Соққылы-айналмалы бұрғылау білдектерінің бұрғылау құралы 
Бұрғылау қашаулары жоғары беріктікке және тозуға төзімділікке ие 

болуы, бұрғылау ұсақ-түйектерін қарқынды алып тастауды қамтамасыз етуі 
және өндірісте технологиялық болуы тиіс. Қашаудың корпусы қатты және 
басы мен білегінен тұрады. Сағаның пневмосоққышпен қосылыстары – 
кілтек (тәждер БК-105, БК-155), не шарикті бекітпемен (К-105, К-105Ш К-
125Ш және т.б.) конструктивтік орындалуы бойынша қашау бастиектерінің 
пішіндері жүзді және істікшелі болып бөлінеді. 

Бұрғылау ұсақ-түйектерін алып тастау әдісіне сәйкес қашаулар 
орталық, орталықтан тыс және сыртқы үрлеу арқылы қашауларға бөлінеді. 
Бірінші жағдайда қашауларда арналар көзделеді.  Сыртқы үрлеу кезінде ауа 
ағыны алдыңғы бастың арналарынан қашау пышақтарының арасындағы 
пневматикалық соққыдағы ұңғыманың түбіне, қашау корпусын айналып 
өтеді. 

Кескіш пышақтар, әдетте, қатты қоспаланған тақталармен 
жабдықталған. Бір пышақтың кескіштерін жасау оңай және қайрау оңай және 
пышаққа жоғары әсер ету арқылы жоғары бұрғылау жылдамдығы 
қамтамасыз етіледі. Істік қашаулар сфералық жұмыс беті бар қатты 
қорытпаның ендірмелерімен арматураланады. Қашауларда бұрғылау ұсақ-
түйектерін жоюға арналған арналар бар (мысалы, к-125Ш). 

Артықшылықтары-айналдыру қажет емес (бір реттік), кез-келген 
жыныста бұрғылау кезінде динамикалық жүктемелер азаяды. 

 
Аралас бұрғылау құралы 
Оған жалпы құрылымдық сұлбамен біріктірілген кемінде 2 тау 

жынысын бұзатын элементтер кіретін тау жынысын бұзатын құрал жатады. 
Іс-әрекет принципіне сәйкес олар мыналарды ажыратады: жылу соққысы, 
жылу кескіші, соққы-шар, кесу-соққы және кесу-шар тәрізді. 

Қыздырғыш жыныстың қарқынды қызуын қамтамасыз етеді, оның 
беріктігі күрт төмендейді. Соққы тәжінің немесе шарлардың кейінгі 
механикалық әсерінен ұңғыманың түбінде жойылуға қол жеткізіледі. 
Бұрғылау жылдамдығы 30-50% жоғары. 

Шар тәрізді кесектерді 2 шар тәрізді және жылжымалы кескіш тәжімен, 
қатты қоспаланған тақтайшалармен немесе ауыстырылатын кескіштермен 
біріктіреді. 

 
Отпен бұрғылау құралы            
Отпен бұрғылау кезінде жойғыш құрал ретінде қыздырғыштан 

(термобұрғыдан), ажыратылмайтын қарнақтан және жеткізуші құрылғыдан 
тұратын бұрғылау снаряды өзгереді.  

Термобұрғы (1.53-сурет) жану камерасынан тұрады – 1, ол цилиндр 
болып табылады, ол төменнен 5 шүмегінің қақпағымен, ал жоғарыдан-7 
бұрауышы бар баспен, қаптаманы тозудан қорғайтын қаптамамен және 
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гильзамен 6 жабылған. Жанармай камераға жанармай шашатын сүзгі мен 8 
шүмек арқылы енеді. Тотықтырғыш түтік арқылы тексеру клапаны арқылы 
беріледі және жану камерасына саптаманың айналасында орналасқан 
тесіктер арқылы енеді. Жану камерасында қарқынды  

 

 
 

1.53-сурет - Термобұрғы 
 

компоненттерді араластыру және олардың жануы. Жанармай мен 
тотықтырғыштарға байланысты температура 2500-3200 градус аралығында, 
ал ағынның жылдамдығы – 1800-2200 м/с, қысым 1,4 МПа дейін. 

Бұрғылау қарнағы қыздырғышты айналдыруға және барлық жұмыс 
компоненттері мен суды тасымалдауға қызмет етеді. Қарнақтың жоғарғы 
ұшы ротордың жетегіне қосылады, ал жылу ысырмасы адаптер арқылы 
төменгі жағына бұралады. Қысыммен су камера мен қақпақ арасындағы 
кеңістікке жеткізіледі, содан кейін арналар арқылы саптама қақпағы мен 
тәжіне өтеді, оларды салқындатады және ұңғыманы тазарту үрдісіне 
қатысады. Бұрғылау жылдамдығына және СБШ және СБУ білдектері 
қашауларының беріктігіне ұңғыманы бұрғылау ұсақ-түйегінен тазарту тәсілі 
үлкен әсер етеді. Сондықтан SBS-250, SBS-320 машиналарында бұрғылау 
ұсақ заттарды кетіру үшін ауа-су қоспасы қолданылады. 
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гильзамен 6 жабылған. Жанармай камераға жанармай шашатын сүзгі мен 8 
шүмек арқылы енеді. Тотықтырғыш түтік арқылы тексеру клапаны арқылы 
беріледі және жану камерасына саптаманың айналасында орналасқан 
тесіктер арқылы енеді. Жану камерасында қарқынды  

 

 
 

1.53-сурет - Термобұрғы 
 

компоненттерді араластыру және олардың жануы. Жанармай мен 
тотықтырғыштарға байланысты температура 2500-3200 градус аралығында, 
ал ағынның жылдамдығы – 1800-2200 м/с, қысым 1,4 МПа дейін. 

Бұрғылау қарнағы қыздырғышты айналдыруға және барлық жұмыс 
компоненттері мен суды тасымалдауға қызмет етеді. Қарнақтың жоғарғы 
ұшы ротордың жетегіне қосылады, ал жылу ысырмасы адаптер арқылы 
төменгі жағына бұралады. Қысыммен су камера мен қақпақ арасындағы 
кеңістікке жеткізіледі, содан кейін арналар арқылы саптама қақпағы мен 
тәжіне өтеді, оларды салқындатады және ұңғыманы тазарту үрдісіне 
қатысады. Бұрғылау жылдамдығына және СБШ және СБУ білдектері 
қашауларының беріктігіне ұңғыманы бұрғылау ұсақ-түйегінен тазарту тәсілі 
үлкен әсер етеді. Сондықтан SBS-250, SBS-320 машиналарында бұрғылау 
ұсақ заттарды кетіру үшін ауа-су қоспасы қолданылады. 

 
 

  
 

Шарқашаулы бұрғылау білдектерінің өнімділігі 
Шарқашаулы бұрғылау режимін анықтайтын негізгі факторлар: 

қашауға осьтік жүктеме (Foc), КҚ қашауының айналу жиілігі және кенжарды 
бұрғылау ұсақ-түйегінен тазарту тиімділігі болып табылады. 

 
Кескішке Foc осьтік жүктемесінің мөлшері бұрғылау жылдамдығына 

айтарлықтай әсер етеді және f, кескіштің диаметріне және кескіш пышақтың 
1 см нақты қысымына байланысты таңдалады. 

Кескішке осьтік жүктемені таңдау оның айналу жиілігін ескере отырып 
жасалады. Қашаудың айналу жиілігі төмен болған кезде түйреуіштердің 
тығындауға әсер ету жиілігі төмендейді, ал уақыт бірлігінде – тістердің 
тығындаумен байланысу уақыты азаяды және олардың сақталған энергияны 
беруге уақыты болмайды. Әдетте бұрғының айналу жиілігі шарқашаулы 
білдектерде 300 мин-1 - ден аспайды, ал қатты жыныстарды бұрғылау кезінде 
80-90 мин-1-ден аспайды. 

Ауысымдағы СБШ типті білдектің ауысымдық (пайдалану) өнімділігі: 
тсмисм VТКП  60  , М/ауысым,    (1.73) 

 
мұндағы Vт-бұрғылаудың теориялық жылдамдығы, м/мин; 
Тсм – ауысым ұзақтығы, сағ.; 
Ки = 0,4-0,5-станокты ауысымда пайдалану коэффициенті, 
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,- қосалқы операцияларға арналған уақыт; 

tcp =2 мин-қарнақтарды бұрап тағу және бұрап алу уақыты;  
tnp = 0,5-1 мин-жылжыту уақыты;  
lш-қарнақтың ұзындығы, м. 
СБР типті білдектер үшін: 
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ДП10240
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мұндағы Fос-осьтік күш, н;  
пвр-қашаудың айналу жиілігі, мин-1; 
ӨБ-бұрғылану көрсеткіші; 
Д-қашаудың диаметрі, м. 
СБУ типті білдектер үшін (пневматикалық соғу бұрғылау) 
Бұрғылаудың техникалық жылдамдығы 

вртех nhV      , м/мин, (1.76) 
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М-соққы үшін қашауды енгізу тереңдігі;                          
ж - жыныстардың беріктік шегі, ; 610Па  
уд - соққы тиімділігі; А-соққы энергиясы, Дж; 

Dg-қашаудың диаметрі, м; 
g - қашаудың қайрау бұрышы, град; 

 - қашаудың үйкеліс коэффициенті; 
 Кз-қашаудың күңгірттену коэффициенті. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Тау-кен машиналарының мақсаты қандай? 
2. Орындалатын жұмыстардың түріне қарай тау-кен машиналарының 

жіктелуін атаңыз. 
3.Бұрғылау жылдамдығына әсер ететін факторларды тізімдеңіз. 
4.   Пб бұрғылау қиындығының салыстырмалы көрсеткіші қандай? 
5.  Карьерлерде қолданылатын бұрғылау машиналарының жіктелуін 

беріңіз. 
6.Тау жыныстарын бұзудың физикалық әдістерінің мәнін келтіріңіз 

және көрсетіңіз. 
7.Перфораторлар ескі және жаңа МЕМСТ бойынша қалай 

шифрланады? 
8 Айналмалы бұрғылау білдектерінде кесу қашауларының қандай 

түрлері қолданылады? 
9 Айналмалы бұрғылау машиналарында қашаудың қандай түрлері 

қолданылады? 
10 Аралас жынысты бұзатын құрал дегеніміз не? 
11 Термобұрғының мақсаты мен жұмыс принципін көрсетіңіз. Оны 

қолдану шарттары. 
12 Шарикті бұрғылау машинасының жұмыс істеу формуласын атаңыз. 
 
Тәжірибелік сабақтарды орындауға арналған әдістемелік 

ұсынымдар 
 
Тақырыбы: Соққылы-арқанды бұрғылаудың кинематикалық сұлбасы. 

Бұрғылау снаряды. Қашау.  
Сабақ үшін сізге альбом, қарындаш, серпімді жолақ, сызғыш қажет. 
Тәжірибелік сабақ жоспары 
1. Соққылы-арқанды бұрғылаудың кинематикалық сұлбасын келтіру.  
2. Альбомда бұрғылау снарядын, содан кейін оның компоненттерін 

бөлек салыңыз: 
а) қашау (дөңгелектеу, жазық, крест). 
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М-соққы үшін қашауды енгізу тереңдігі;                          
ж - жыныстардың беріктік шегі, ; 610Па  
уд - соққы тиімділігі; А-соққы энергиясы, Дж; 

Dg-қашаудың диаметрі, м; 
g - қашаудың қайрау бұрышы, град; 

 - қашаудың үйкеліс коэффициенті; 
 Кз-қашаудың күңгірттену коэффициенті. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Тау-кен машиналарының мақсаты қандай? 
2. Орындалатын жұмыстардың түріне қарай тау-кен машиналарының 

жіктелуін атаңыз. 
3.Бұрғылау жылдамдығына әсер ететін факторларды тізімдеңіз. 
4.   Пб бұрғылау қиындығының салыстырмалы көрсеткіші қандай? 
5.  Карьерлерде қолданылатын бұрғылау машиналарының жіктелуін 

беріңіз. 
6.Тау жыныстарын бұзудың физикалық әдістерінің мәнін келтіріңіз 

және көрсетіңіз. 
7.Перфораторлар ескі және жаңа МЕМСТ бойынша қалай 

шифрланады? 
8 Айналмалы бұрғылау білдектерінде кесу қашауларының қандай 

түрлері қолданылады? 
9 Айналмалы бұрғылау машиналарында қашаудың қандай түрлері 

қолданылады? 
10 Аралас жынысты бұзатын құрал дегеніміз не? 
11 Термобұрғының мақсаты мен жұмыс принципін көрсетіңіз. Оны 

қолдану шарттары. 
12 Шарикті бұрғылау машинасының жұмыс істеу формуласын атаңыз. 
 
Тәжірибелік сабақтарды орындауға арналған әдістемелік 

ұсынымдар 
 
Тақырыбы: Соққылы-арқанды бұрғылаудың кинематикалық сұлбасы. 

Бұрғылау снаряды. Қашау.  
Сабақ үшін сізге альбом, қарындаш, серпімді жолақ, сызғыш қажет. 
Тәжірибелік сабақ жоспары 
1. Соққылы-арқанды бұрғылаудың кинематикалық сұлбасын келтіру.  
2. Альбомда бұрғылау снарядын, содан кейін оның компоненттерін 

бөлек салыңыз: 
а) қашау (дөңгелектеу, жазық, крест). 

  
 

б) соққы қарнағы, жылжымалы қарнақ (қайшы). 
3. Жалпақ және сфералық клапаны бар қауғалар. 
 Ұсынылатын әдебиеттер 
1 Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и 

горно-разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с. 
 2  Куличихин Н.И., Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение. – М: 

Недра, 1966. – 451 с. 
Бақылау тапсырмалары  
1. Соққылы-арқанды бұрғылаудың осы кинематикалық сызбасы 

бойынша жұмыс ұстанымын көрсету. 
2. Бұрғылау кезінде қашаудың бір немесе басқа түрі қолданылатынын 

айтыңыз. 
 
Тақырыбы: Төтенше жағдайлар құралдары 
Сабақ үшін сізге альбом, қарындаш, серпімді жолақ, сызғыш қажет.   
Тәжірибелік сабақ жоспары 
Альбомға соққы-арқан бұрғылаудың барлық апаттық құралдарын 

салыңыз. 
Ұсынылатын әдебиеттер 
1 Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и 

горно-разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с. 
 2  Куличихин Н.И., Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение. – М: 

Недра, 1966. – 451 с.  
3 Пустовойтенко И.П. Предупреждение и ликвидация аварий в 

бурении. - М: Недра, 1988. – 280 с. 
Бақылау тапсырмалары  
1. Әр құралдың қолданылуын айтыңыз. 
 
Тақырыбы: Бағаналы бұрғылаудың кинематикалық сұлбасы. 

Тәждер.  
Сабақ үшін сізге альбом, қарындаш, серпімді жолақ, сызғыш қажет.  
Тәжірибелік сабақ жоспары 
1. Бағандық бұрғылаудың кинематикалық сызбасын келтіріңіз.  
2. Тәждер. Алмаз тәждерінің түрлері. 
Ұсынылатын әдебиеттер 
1 Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и 

горно-разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с. 
2 Казьмин В.М., Казьмин В.С. Справочник бурового мастера 

структурного бурения. – М: Гостоптехиздат, 1958. – 448 с. 
3 Киселев А.Т., Крусир И.Н. Вращательно-ударное бурение геолого-

разведочных скважин. - М: Недра, 1982. – 103 с. 
4 Козловский Е.А. Справочник инженера по бурению геолого-

разведочных скважин. - М: Недра, 1984. – 440 с. 
Бақылау тапсырмалары  
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1. Осы кинематикалық сұлбаға сәйкес бағаналық бұрғылау жұмыс 
принципін көрсетеді. 

2. Тәждің бір немесе басқа түрі қандай тау жыныстарын бұрғылау 
кезінде қолданылатынын айтыңыз. 

 
Тақырыбы: ұңғыманың құрылымын жобалау және есептеу 
Сабақ үшін сізде калькулятор, қарындаш, серпімді жолақ, сызғыш 

болуы керек. 
Тәжірибелік сабақ жоспары 
Әрбір студент гидрогеологиялық ұңғыманы бұрғылау деректері бар 

карточканы алады және келесі жұмыс түрлерін орындайды: 
1. Шегендеу құбырлары бағаналарының санын және ұңғыманың 

тереңдігін есептеу 
2. Сүзгі түрлерін есептеу және таңдау 
3. Ұңғымалардың тампонажын есептеу 
4. Су көтеру құралдарын есептеу және таңдау 
5. Жуу сұйықтығының құрылымдық-механикалық параметрлерін 

анықтау, химиялық өңдеу. 
Бақылау тапсырмалары  
1. Су ұңғымасының есептелген параметрлеріне сәйкес бұрғылау түрін 

таңдаңыз, негіздеңіз. 
 
Тақырыбы: бағаналы бұрғылау көлемін есептеу 
Сабақ үшін сізде калькулятор, қарындаш, серпімді жолақ, сызғыш 

болуы керек. 
Тәжірибелік сабақ жоспары 
Әр студент жобаланған бұрғылау көлемімен карта алады және келесі 

жұмыс түрлерін орындайды: 
1. Ұңғыманың орташа тереңдігін анықтайды.  
2. Берілген жобалық бөлімге сүйене отырып, бұрғылау көлемін 

анықтайды.   
3. Жүргізу: 0-100 м аралықта 2-ші топтағы ұңғымаларды бағандық 

көлбеу бұрғылауға кететін уақыт шығынын есептеу 
Тапсырманы орындау мысалы 
Кенді аймақты ашу үшін 310о азимут бойынша бағдарланған бұрғылау 

ұңғымаларының 20 желісінен (16-35) өту жобаланады. Сызықтар арасындағы 
қашықтық - 10 м. Әр жолда 1-ден 7-ге дейін тік бағаналы ұңғымаларды 
бұрғылау жоспарланған. Осы аймақ шегінде барлығы 58 ұңғыма 
бұрғыланады. 

Ұсынылған аймақ үшін, алдыңғы жұмыстардың материалдары 
бойынша, аллохтонды шөгінділердің қуаты, қыртыстардың үгілу қуаты.  

Барлығы осы учаскеде көлемі 2224 п. м 40 ұңғыма бұрғыланды.  
Бұл ұңғымалардың орташа тереңдігі: 2224: 40 = 55,6 п. м. 
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1. Осы кинематикалық сұлбаға сәйкес бағаналық бұрғылау жұмыс 
принципін көрсетеді. 

2. Тәждің бір немесе басқа түрі қандай тау жыныстарын бұрғылау 
кезінде қолданылатынын айтыңыз. 

 
Тақырыбы: ұңғыманың құрылымын жобалау және есептеу 
Сабақ үшін сізде калькулятор, қарындаш, серпімді жолақ, сызғыш 

болуы керек. 
Тәжірибелік сабақ жоспары 
Әрбір студент гидрогеологиялық ұңғыманы бұрғылау деректері бар 

карточканы алады және келесі жұмыс түрлерін орындайды: 
1. Шегендеу құбырлары бағаналарының санын және ұңғыманың 

тереңдігін есептеу 
2. Сүзгі түрлерін есептеу және таңдау 
3. Ұңғымалардың тампонажын есептеу 
4. Су көтеру құралдарын есептеу және таңдау 
5. Жуу сұйықтығының құрылымдық-механикалық параметрлерін 

анықтау, химиялық өңдеу. 
Бақылау тапсырмалары  
1. Су ұңғымасының есептелген параметрлеріне сәйкес бұрғылау түрін 

таңдаңыз, негіздеңіз. 
 
Тақырыбы: бағаналы бұрғылау көлемін есептеу 
Сабақ үшін сізде калькулятор, қарындаш, серпімді жолақ, сызғыш 

болуы керек. 
Тәжірибелік сабақ жоспары 
Әр студент жобаланған бұрғылау көлемімен карта алады және келесі 

жұмыс түрлерін орындайды: 
1. Ұңғыманың орташа тереңдігін анықтайды.  
2. Берілген жобалық бөлімге сүйене отырып, бұрғылау көлемін 

анықтайды.   
3. Жүргізу: 0-100 м аралықта 2-ші топтағы ұңғымаларды бағандық 

көлбеу бұрғылауға кететін уақыт шығынын есептеу 
Тапсырманы орындау мысалы 
Кенді аймақты ашу үшін 310о азимут бойынша бағдарланған бұрғылау 

ұңғымаларының 20 желісінен (16-35) өту жобаланады. Сызықтар арасындағы 
қашықтық - 10 м. Әр жолда 1-ден 7-ге дейін тік бағаналы ұңғымаларды 
бұрғылау жоспарланған. Осы аймақ шегінде барлығы 58 ұңғыма 
бұрғыланады. 

Ұсынылған аймақ үшін, алдыңғы жұмыстардың материалдары 
бойынша, аллохтонды шөгінділердің қуаты, қыртыстардың үгілу қуаты.  

Барлығы осы учаскеде көлемі 2224 п. м 40 ұңғыма бұрғыланды.  
Бұл ұңғымалардың орташа тереңдігі: 2224: 40 = 55,6 п. м. 

  
 

Осыдан солтүстік-батыс кен аймағы шегінде бұрғылаудың жиынтық 
көлемі: 55,6 х 58 = 3225 п. м құрайды. 

Төменде жобалық геологиялық қима және өндіріс жағдайлары 
бойынша бағаналық бұрғылау көлемдерін бөлу келтірілген (1.6, 1.7-кесте). 

Бақылау тапсырмасы  
1. Ұңғыманың есептелген параметрлеріне сәйкес бұрғылау түрін 

таңдаңыз, негіздеңіз.[30] 
1 станок-ауысымға 6,60 м келеді, жыныстардың орташа санаты VI 

(уақыт шығындары 1 п.м 0,115 ст/см; түзету коэффициенттерін ескере 
отырып – 0,152 ст/ауысым). 

ИПБ-5 бойынша есептелген ІІ топтағы ұңғымаларды бұрғылауға ИТҚ 
мен жұмысшылардың еңбек шығындары (71-кесте. 72), құрайды:  

Учаске бастығы-0,07 х 488.96 = 34,23 адам/күн 
Бұрғылау инженері I кат. - 0,05 х 488.96 = 24,45 адам/күн 
II разрядты механик-0,10 х 488,96 = 48,90 адам/күн 
Бұрғылау шебері-0,29 х 488,96 = 141,80 адам/күн 
ИТҚ жиыны: 0,51 х 488,96 = 249,37 адам/күн 
IV санаттағы бұрғылау қондырғысының машинисі-1,0 х 488,96 = 488,96 

адам/күн 
III разрядты машинистің қосалқысі -1,0 х 488,96 = 488,96 адам/күн 
Барлығы жұмысшылар: 2,0 х 488,96 = 977,92 адам/күн 
 
1.6-кесте - Тереңдігі 55,6 м ұңғымалардың жобалық геологиялық 

қимасы (ұңғымалар саны – 58) 
 

Жыныстардың атауы 
Жыныс  
санаты 

 
Аралық, м 

 

Тау 
жыныстары 

айырмашылықт
арының қуаты, 

м 

Бұрғылау 
көлемі, п. 

м 

Әр түрлі мөлшердегі қабатталған 
жыныстардың сынықтары бар 

топырақ-өсімдік қабаты 

 
II 

 
0,0 

 
0,3 

 
0,3 

 
17,4 

Саздауыт тығыз, ауыр, 20-ға 
дейін кварцты жыныстардың 

сынықтарымен% 

 
II 

 
0,3 

 
1,0 

 
0,7 

 
40,6 

Тығыз, тұтқыр балшық кварцтың 
домалатылған және сәл 

лайланған сынықтарымен 

 
III 

 
1,0 

 
2,5 

 
1,5 

 
87,0 

Құрамында кварцты және 
кварцты (30-ға дейін%) 

 
V 

 
2,5 

 
20,6 

 
18,1 

 
1049,8 

Лимониттелген кварц пен 
кварцты жыныстардың 

сынықтары бар құмды-сазды ауа-
райы қабығы 

 
V 
 

 
20,6 

 
40,6 

 
20,0 

 
1160,0 

Кварцты жыныстардың 
бұрыштық сынықтарымен  

(50-ге дейін%) 

 
VII 

 
40,6 

 
52,6 

 
12,0 

 
696,0 



130
  

 

1.6-кестенің жалғасы 
Кварцталған тақта тастар, 

құмдақтар, туфы, туффиттер, 
базальты, базальт порфириттер 

 
VIII 

 
52,6 

 
55,6 

 
3,0 

 
174,0 

Жиыны:     55,6 3225,0 
 

1.7-кесте - 0-100м аралықтағы 2-ші топтағы ұңғымаларды бағаналық 
бұрғылауға кететін уақыт шығынын есептеу  

Диаметрі  
бұрғылау,  

мм 

Инжене
рлік-

геологи
ялық  

жыныс 

Бұрғылау 
көлемі, м 

Ст. см/М 
уақыт 

нормалары 

Түзету 
коэффициенттері 

Уақыт 
шығынд

ары 
ст/см 

1 
ЕАВ. 

жалпы 
көлемі 

керннен 
шығудың 

қиын 
шарттары 

ұңғымала
рдың еңіс 
бұрышы 

30о 
132 II 1,0 58,0 0,05  1,1 3,19 
132 III 1,5 87,0 0,06  1,1 5,74 
93 V 38,1 2209,8 0,10 1,2 1,1 291,69 
93 VII 12,0 696,0 0,16 1,2 1,1 147,0 
93 VIII 3,0 174,0 0,18 1,2 1,1 41,34 
  55,6 3225,0 371,78   488,96 
 
Бақылау тапсырмасы  
1. Параметрлер бойынша бұрғылаудың осы түріне қажетті уақытты 

есептеңіз  
(Жауап: 1227,29 адам/күн) 
 
Ұсынылатын әдебиеттер : 

1 Башкатов Д.Н. Справочник по бурению на воду. – М:   Недра, 1979. – 560 с. 
2 Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и горно-
разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с. 
3 Казьмин В.М., Казьмин В.С. Справочник бурового мастера структурного 
бурения. – М: Гостоптехиздат, 1958. – 448 с. 
4 Козловский Е.А. Справочник инженера по бурению геолого-разведочных 
скважин. - М: Недра, 1984. – 440 с. 
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1.6-кестенің жалғасы 
Кварцталған тақта тастар, 

құмдақтар, туфы, туффиттер, 
базальты, базальт порфириттер 

 
VIII 

 
52,6 

 
55,6 

 
3,0 

 
174,0 

Жиыны:     55,6 3225,0 
 

1.7-кесте - 0-100м аралықтағы 2-ші топтағы ұңғымаларды бағаналық 
бұрғылауға кететін уақыт шығынын есептеу  

Диаметрі  
бұрғылау,  

мм 

Инжене
рлік-

геологи
ялық  

жыныс 

Бұрғылау 
көлемі, м 

Ст. см/М 
уақыт 

нормалары 

Түзету 
коэффициенттері 

Уақыт 
шығынд

ары 
ст/см 

1 
ЕАВ. 

жалпы 
көлемі 

керннен 
шығудың 

қиын 
шарттары 

ұңғымала
рдың еңіс 
бұрышы 

30о 
132 II 1,0 58,0 0,05  1,1 3,19 
132 III 1,5 87,0 0,06  1,1 5,74 
93 V 38,1 2209,8 0,10 1,2 1,1 291,69 
93 VII 12,0 696,0 0,16 1,2 1,1 147,0 
93 VIII 3,0 174,0 0,18 1,2 1,1 41,34 
  55,6 3225,0 371,78   488,96 
 
Бақылау тапсырмасы  
1. Параметрлер бойынша бұрғылаудың осы түріне қажетті уақытты 

есептеңіз  
(Жауап: 1227,29 адам/күн) 
 
Ұсынылатын әдебиеттер : 

1 Башкатов Д.Н. Справочник по бурению на воду. – М:   Недра, 1979. – 560 с. 
2 Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Бурение скважин и горно-
разведочные работы. – М: Недра, 1990. – 303 с. 
3 Казьмин В.М., Казьмин В.С. Справочник бурового мастера структурного 
бурения. – М: Гостоптехиздат, 1958. – 448 с. 
4 Козловский Е.А. Справочник инженера по бурению геолого-разведочных 
скважин. - М: Недра, 1984. – 440 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

2 БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ КАРТАЛАРЫ. 
КЕМЕРДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ  

 
Бұл модуль технологиялық үрдістің картасын және басқа да 

технологиялық құжаттаманы жасауға қажетті білімді, іскерлікті және 
дағдыларды сипаттайды.  

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: кен орнын игерудің 
технологиялық үрдістерін таңдаудың негізгі қағидаттарын; кертпеде 
жұмыстарды ұйымдастыруды және игерудің технологиялық құжаттамасын 
жасау ерекшеліктерін меңгеруі тиіс.  

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: аршылым, өндіру, 
бұрғылау-жару және үйінді жұмыстарын жүргізуге арналған құжаттаманы 
әзірлеуге тиіс. 

Тау-кен кәсіпорындары, көптеген басқа өндірістік нысандар мен 
құрылыстардан айырмашылығы, табиғи-технологиялық кешендер болып 
табылады. Тау-кен кәсіпорындарының экономикалық тиімділігінің 
параметрлері мен көрсеткіштері техниканың осы деңгейі үшін, негізінен, 
табиғи факторлармен (кен орнының құрылымы мен көлемі, жер бедері, 
гидрологиялық жағдайлар және т.б.) және олардың қоршаған ортаға рұқсат 
етілген әсерімен анықталады. Басқа табиғи-технологиялық кешендерден (су 
электр станциялары, көлік коммуникациялары және т.б.) айырмашылығы 
карьерлер уақыт пен кеңістікте бірнеше ондаған жылдар бойы дамып келе 
жатқан серпінді объектілер болып табылады. Осының салдарынан жыл 
сайын карьерлердің көлемі, көлік коммуникацияларының ұзындығы және 
тау-кен геологиялық жағдайлары өзгереді, сондай-ақ жұмыс орындары 
кеңістікте қозғалады. Карьерлік жобаларды орындау кезінде шешімдерді 
таңдаудағы оңтайландыру көптеген анықтаушы факторлармен (табиғи, 
техникалық, экономикалық және әлеуметтік), олардың әсер етуінің 
ықтималды сипатымен, белгісіздіктің жоғары деңгейімен және жобалауды 
бастауға бірқатар факторларды жеткіліксіз білуімен қиындайды. 

 
2.1. Технологиялық үрдістерді жоспарлау 
 
Оқыту нәтижесі: технологиялық үрдістерді жоспарлау. 
Бағалау критерийлері:  
1. Даму жүйелерін жіктейді.  
2. Игерудің көліктік емес жүйелерінің ерекшеліктері мен 

сипаттамаларын түсінеді.  
3. Дамудың көлік жүйелерінің ерекшеліктері мен сипаттамаларын 

түсінеді.  
4. Көліктік және көліктік емес даму жүйелерін есептейді.  
5. Көлік әзірлеу жүйелерінің ерекшеліктері мен сипаттамаларын 

түсінеді.  
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6. Дамудың аралас жүйелерінің ерекшеліктері мен сипаттамаларын 
түсінеді.  

7. Технологиялық сұлбаларды таңдаудың негізгі принциптерін 
сипаттайды.  

8. Алдын ала қопсытпай, кемерлерді әзірлеудің технологиялық 
сызбаларын сызады.  

9. Жоғары тиеумен кемерлерді әзірлеудің технологиялық сызбаларын 
сызады.  

10. Жұмыстарды орындау кестесін жасайды 
 
2.1.1 Әзірлеу жүйелерін жіктеу 
Пайдалы қазбалар жатуының тау-геологиялық жағдайлары және 

карьерлік өрістегі дайындық, аршылым және өндіру қазбаларының берілген 
жиынтығын жылжытудың жалпы сипаты бойынша ашық игерудің тек үш 
жүйесін бөліп көрсетуге болады: тұтас, тереңдетілген және 
құрамдастырылған.  

Даму жүйесі элементтермен, параметрлермен және көрсеткіштермен 
сипатталады.  

Жүйенің элементтері кесілген ормен (қазаншұңқырмен), аршылым 
және өндіру кемерлерімен ұсынылған. 

Әзірлеу жүйесі элементтерінің негізгі параметрлері мыналар болып 
табылады: кемердің биіктігі, кесінді ордың ені (қазаншұңқырдың 
өлшемдері), жұмысшы кемерлердің еңіс бұрыштары, кірудің ені, жұмыс 
алаңының ені, экскаватор блогының ұзындығы, кемердегі өндіру және 
аршылым блоктарының алдыңғы жағының ұзындығы, жұмысшы 
кемерлердің саны, жұмыс аймағының биіктігі мен ені, карьердің жұмыс 
бортының еңіс бұрышы, жыныс түрлері бар жұмыс аймағының ұзындығы. 

Игеру жүйесінің негізгі көрсеткіштері: кенжарлардың қозғалу 
жылдамдығы, кемер фронтының қозғалу жылдамдығы, карьердің түбін 
тереңдету жылдамдығы, жаңа төмен жатқан горизонтты дайындау ұзақтығы; 
әрбір блоктағы, әрбір кемердегі, жұмыс аймағындағы жыныстардың көлемі; 
әрбір блоктағы, әрбір кемердегі, жұмыс аймағындағы ашылған және алуға 
дайын қорлардың саны; кеннің пайдалану шығындары мен құнарсыздануы. 

Аршылым жұмыстарының көліксіз технологиясы аршылым 
жыныстарын қазылған кеңістікке ауыстырып тиеу қуатты мехқалақтар мен 
драглайндармен іске асырылған кезде таяз (50 м-ге дейін) жатқан қабаттық 
кен орындарын игеру кезінде қолданылады. Ол, әдетте, көлденең және 
жұмсақ (12° дейін) қабаттарды (әдетте 30 м дейін) игеру кезінде 
қолданылады.  

Игерудің көліксіз жүйелері - пайдалы қазбаларды игерудің ашық тәсілі 
кезіндегі неғұрлым үнемді жүйе: игерудің көлік жүйесімен салыстырғанда 
аршылым жұмыстарының еңбек сыйымдылығын 3,8 есе, ал 1 м3 аршылым 
шығындарын 2,5 - 3 есе азайтуды қамтамасыз етеді. 
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6. Дамудың аралас жүйелерінің ерекшеліктері мен сипаттамаларын 
түсінеді.  

7. Технологиялық сұлбаларды таңдаудың негізгі принциптерін 
сипаттайды.  

8. Алдын ала қопсытпай, кемерлерді әзірлеудің технологиялық 
сызбаларын сызады.  

9. Жоғары тиеумен кемерлерді әзірлеудің технологиялық сызбаларын 
сызады.  

10. Жұмыстарды орындау кестесін жасайды 
 
2.1.1 Әзірлеу жүйелерін жіктеу 
Пайдалы қазбалар жатуының тау-геологиялық жағдайлары және 

карьерлік өрістегі дайындық, аршылым және өндіру қазбаларының берілген 
жиынтығын жылжытудың жалпы сипаты бойынша ашық игерудің тек үш 
жүйесін бөліп көрсетуге болады: тұтас, тереңдетілген және 
құрамдастырылған.  

Даму жүйесі элементтермен, параметрлермен және көрсеткіштермен 
сипатталады.  

Жүйенің элементтері кесілген ормен (қазаншұңқырмен), аршылым 
және өндіру кемерлерімен ұсынылған. 

Әзірлеу жүйесі элементтерінің негізгі параметрлері мыналар болып 
табылады: кемердің биіктігі, кесінді ордың ені (қазаншұңқырдың 
өлшемдері), жұмысшы кемерлердің еңіс бұрыштары, кірудің ені, жұмыс 
алаңының ені, экскаватор блогының ұзындығы, кемердегі өндіру және 
аршылым блоктарының алдыңғы жағының ұзындығы, жұмысшы 
кемерлердің саны, жұмыс аймағының биіктігі мен ені, карьердің жұмыс 
бортының еңіс бұрышы, жыныс түрлері бар жұмыс аймағының ұзындығы. 

Игеру жүйесінің негізгі көрсеткіштері: кенжарлардың қозғалу 
жылдамдығы, кемер фронтының қозғалу жылдамдығы, карьердің түбін 
тереңдету жылдамдығы, жаңа төмен жатқан горизонтты дайындау ұзақтығы; 
әрбір блоктағы, әрбір кемердегі, жұмыс аймағындағы жыныстардың көлемі; 
әрбір блоктағы, әрбір кемердегі, жұмыс аймағындағы ашылған және алуға 
дайын қорлардың саны; кеннің пайдалану шығындары мен құнарсыздануы. 

Аршылым жұмыстарының көліксіз технологиясы аршылым 
жыныстарын қазылған кеңістікке ауыстырып тиеу қуатты мехқалақтар мен 
драглайндармен іске асырылған кезде таяз (50 м-ге дейін) жатқан қабаттық 
кен орындарын игеру кезінде қолданылады. Ол, әдетте, көлденең және 
жұмсақ (12° дейін) қабаттарды (әдетте 30 м дейін) игеру кезінде 
қолданылады.  

Игерудің көліксіз жүйелері - пайдалы қазбаларды игерудің ашық тәсілі 
кезіндегі неғұрлым үнемді жүйе: игерудің көлік жүйесімен салыстырғанда 
аршылым жұмыстарының еңбек сыйымдылығын 3,8 есе, ал 1 м3 аршылым 
шығындарын 2,5 - 3 есе азайтуды қамтамасыз етеді. 

  
 

Игерудің көліксіз жүйесі екі түрге бөлінеді: классикалық (негізгі), онда 
аршылым және өндіру жұмыстары технологиялық, техникалық және 
ұйымдастырушылық оқшауланған және олар біріктірілген "экскаватор-
карьер".  

Классикалық көліксіз жүйеде аршылым жұмыстарының сұлбалары 
қарапайым және күрделі болып бөлінеді. [24] 

Аршылым жыныстарын ауыстырып тиеусіз (қайталама үйіндісіз) 
қарапайым сұлбалар бос жыныстардың қуаты 15-30 м – ден аспайтын 
учаскелер мен кен орындарында, күрделенген – бос жыныстардың қуаты 30-
40 м - ден аспайтын кезде бастапқы үйіндінің бір немесе бірнеше бөлігін 
немесе бүкіл көлемін (қайталама үйіндісі бар) ауыстырып тиеумен 
қолданылады. Көліктік емес игеру жүйесі бойынша қуаты көп болған кезде 
тек төменгі (негізгі) кемер, ал жоғарғы (алдыңғы) кемерлер көліктік, көліктік 
– үйінді немесе арнайы әзірлеу жүйелерін пайдалана отырып пысықталады.  

Кәдімгі бастапқы пышақпен және алдын-алумен күрделі аршылым 
сызбаларын ажыратыңыз. Бірінші жағдайда аршылым және үйінді 
жұмыстары технологиялық және техникалық жағынан оқшауланған, екінші 
жағдайда төменгі кемердегі немесе көтергіштегі аршылым жұмыстары және 
бос жыныстарды бастапқы ауыстырып тиеу технологиялық және техникалық 
жағынан біріктірілген.  

Игерудің көліксіз жүйесінің аршылым жұмыстарының сұлбалары 
қолданылатын экскаваторлардың түріне және олардың жұмыс аймағының 
биіктігіне қарай орналасуына байланысты да ерекшеленеді (сурет. 2.1 және 
сурет. 2.2, а және 2.2, б). 

Көліксіз әзірлеме жүйесінің аршылым жұмыстарының схемаларында 
мехқалақтар әрдайым пайдалы қазбалардың төбесіне орнатылады (2.2, б 
сурет), драглайндар – әзірлейтін кемердің төменгі алаңында, аралық қабатта 
және жоғарғы алаңда (сурет. 2.2, А) орнатылады. Аршылым жыныстарын екі 
кертпемен қазу мехқалақпен және драглайнмен немесе тек драглайнмен 
жүргізіледі. 

Классикалық көліксіз игеру жүйесінде пайдалы қазбаларды игеру 
теміржол, автомобиль және конвейер көлігімен, роторлы экскаваторлармен, 
теміржол және конвейер көлігімен, драглайндармен, конвейер көлігімен және 
бір шөмішті тиегіштермен бірге негізінен бір кемерпен карьер 
экскаваторларымен жүргізіледі. Пайдалы қазбалар топырақ немесе қабат 
төбесінде тасымалданады. 

"Экскаватор-карьер" игерудің көліксіз жүйесінде өндіру және 
аршылым жұмыстары кезек-кезек бір драглайнмен жүргізіледі. Алынған 
пайдалы қазбалар теміржолға, конвейерлік көлікке тиеледі немесе карьердің 
бортында үйіндіге жиналады, содан кейін ол тау-кен жабдықтары немесе 
гидромеханизация құралдары арқылы алынады.[22] 

Қарапайым және қарапайым қайталама пышақпен күрделі тізбектерде 
мехқалақтар мен жүретін драглайндар қолданылады, алдын – алу қиын 
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тізбектерде-тек драглайндар.   Аршылған жыныстар бөлінбестен және оны 
жолақтарға бөле отырып, бір жолмен дамиды. 

 

 
 

2.1-сурет - Аршылым жұмыстарының қарапайым сұлбасымен көліксіз 
зерттеу жүйесі  

 

  
а б 

2.2-сурет - Кәдімгі қайталама қайырмамен және аршылым 
жұмыстарының күрделенген сұлбасымен көліксіз әзірлеу жүйесі 

(а) және мехқалақта және драглайнда (б) орындалатын драглайндар 
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Кәдімгі қайталама үйіндісі бар қарапайым және күрделендірілген бос 
жыныстарды бір шөмішті экскаватормен игерудің 4 негізгі нұсқасы бар: кіші 
жиектерге бөлмей және бөлумен бір кемерлі; бөлместен және түбін кіші 
жиектерге бөлу арқылы екі кемерлі. Алдын алу жұмыстары жүргізілетін 
аршылым жұмыстарының күрделі сұлбаларындағы бос жыныстар оны жол 
жиектеріне бөле отырып, бір кемермен, бөлінбестен екі кемермен және 
жоғарғы кемерді жол жиектеріне бөле отырып жасалады. Игерудің көліксіз 
жүйесі кезінде аршылым жұмыс деңгейжиектеріне күрделі орлар 
жүргізілмейді. Оларға экскаваторлар мен бұрғылау білдектерін түсіру, 
экскаваторлар мен бұрғылау білдектерінің жер бетіне шығуы, материалдар 
мен қосалқы бөлшектерді жеткізу, қосалқы жабдықтарды өткізу карьердің 
жұмыс борты бойынша салынатын уақытша құламалар бойынша жүзеге 
асырылады. 

Игерудің көліксіз жүйесі бойынша әзірленетін карьерлік алаң 
учаскелерге бөлінеді, олардың әрқайсысы үшін неғұрлым тиімді тау-кен 
және көлік жабдығы көзделеді. Дамудың классикалық көліктік емес жүйесі 
бойынша учаскенің жұмыс фронты бір немесе екі блоктан тұрады. Бірінші 
жағдайда блокта аршылым және өндіру жұмыстары бір уақытта, екіншісінде 
– кезекпен жүргізіледі. Блоктағы тау-кен жұмыстарын ұйымдастыру 
негізінен блоктың шекараларына қатысты күрделі орларды салуға 
байланысты. Егер олар екі қапталда немесе блоктың ортасында берілсе, онда 
ол екі қанатқа бөлінеді, бұл әр қанатта кезек-кезек қазу және өндіру 
жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Блоктың әрбір блогында немесе 
қанатында экскаватордың жұмыс жүрісі бір немесе екі бағытта жүргізілуі 
мүмкін (тиісінше жұмыстарды бір жақты және қайықпен ұйымдастыру), ал 
аршылым кірмесі экскаваторлардың бір немесе екі өтуінде шығарылады.[25] 

OGR көлік технологиясы қуатты қабатты, көлбеу, тік кен орындарын 
игеруде және тамырлы, өзек тәрізді кен шоғырларының үлкен тереңдігіне 
таралуда кең таралған. 

OGR нақты технологиясы күрделі құрылымды көп компонентті кен 
орындарын, шөгінділерді, құрылыс жыныстарын дамытуда қолданылады. 

Тау жыныстарын алуға дайындау тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігін, 
өндірілетін шикізаттың сапасын, техникалық мүмкіндікті және кейінгі 
үрдістерде техникалық құралдарды қолданудың ең жақсы жағдайларын 
қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі. Дайындау осы игеру кезеңінде 
(механикаландырудың экскаваторлық тәсілі кезінде) алынуға жататын тау 
жыныстарын құрғату, олардың агрегаттық жай-күйін бұзу және өзгерту, тау 
жыныстарын игеруді жеңілдету үшін оларды қирату (қопсыту) және тау 
жыныстарына әсер етудің басқа да түрлерін қамтиды. 

Тау жыныстарын қазуға дайындау әдісі, ең алдымен, массивтегі 
жыныстардың түріне, агрегаттық күйіне және физикалық қасиеттеріне, 
кәсіпорынның қуатына, өндірілген шикізаттың сапасына қойылатын 
техникалық құралдардың болуына, сондай-ақ жұмыстың табиғи 
жағдайларына байланысты. Тау-кен жыныстарын қазуға дайындауға 
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жұмсалатын үлестік шығындар игеруге жұмсалатын жалпы шығындарда 5-
тен 40% - ға дейін өзгереді. 

Жұмсақ байланыстырғыш, құмды, табиғи түрде ұсақталған жыныстар 
мен қиыршық тасты-қиыршық тасты қалыпты жағдайда алу қазу-тиеу 
жабдықтарының барлық түрлерімен сәтті жүзеге асырылады (дайындық 
кеңістіктегі, уақыттағы және механикаландыру құралдарымен бірге).  

Тығыз және ең аз берік жартылай жыныстарды қазу тікелей массивтен 
кесу күші жоғары қазу машиналарымен жүзеге асырылуы мүмкін.  

 
Көлік қазу жүйелерінің сипаттамасы  
Карьер жүктерін тасымалдау үшін көліктің барлық белгілі түрлері 

қолданылады.  
Конвейер көлігі-ең прогрессивті. Ленталы конвейерлер жұмсақ, 

ұсақталған тау жыныстары мен жартылай тау жыныстарын тасымалдау үшін 
кеңінен таралды. Олардың жұмыс принципі-тау жыныстарын конвейер 
лентасына жылжыту, ол тартқыш құрылғымен басқарылады. Лента қозғалыс 
кезінде роликті тіректерге сүйенеді, олар өз кезегінде конвейер жақтауына 
бекітіледі.  

Конвейер лентасына жүктемені азайту үшін арқандар (арқан-ленталы 
конвейер), шынжырлар мен арбалар (дөңгелекті-ленталы конвейер) түріндегі 
қосымша тарту органдары қолданылады. Бұл жағдайда лента тек тау 
жыныстарын орналастыруға арналған контейнер ретінде қызмет етеді.  

Конвейер жетекті және керу құрылғысы бар жеке секциялардан 
(сабынан) тұрады. Конвейердің ұзындығы лентаның беріктігіне және 
конвейердің құрылым ерекшеліктеріне байланысты.  

Тау-кен массасын бір жалғамадан екіншісіне қайта тиеу бір 
жалғаманың консолі арқылы екіншісінің бункеріне көзделеді.  

Кенжарлық конвейерлер кемердің жұмыс алаңында орналасады. Олар 
тау-кен массасын экскаватордан құрастыру конвейеріне дейін тасымалдауға 
арналған (сурет. 2.3).  

Магистральдық конвейерлер карьердің бетінде орналасқан. Олар 
аршылым жыныстарын үйінділерге, ал пайдалы қазбаларды байыту 
фабрикасына немесе қоймаларға тасымалдауға арналған және тұрақты 
құрылымы бар.  

Үйінді конвейерлер үйінділерде орналастырылады. Өз жұмысының 
сипаты бойынша олар кенжар конвейерлеріне ұқсас. Конвейерлердің 
конструкциялары олардың қайта тиегіштер мен үйінді жасағыштарды 
қамтитын кешендегі жұмысын көздейді.[27] 

 Кенжардан мықты тау жыныстарын тасымалдауға арналған 
конвейерлік кешенге кен массасын кен қазу-тиеу машинасынан кенжарға 
қабылдауға және оны ленталы конвейерлермен тасымалдауға қарапайым 
габаритті емес кесектерді алып тастауға немесе оны ірілігі бойынша 
кондициялық құрамға дейін қосымша бөлшектеуге дайындауға арналған 
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жұмсалатын үлестік шығындар игеруге жұмсалатын жалпы шығындарда 5-
тен 40% - ға дейін өзгереді. 

Жұмсақ байланыстырғыш, құмды, табиғи түрде ұсақталған жыныстар 
мен қиыршық тасты-қиыршық тасты қалыпты жағдайда алу қазу-тиеу 
жабдықтарының барлық түрлерімен сәтті жүзеге асырылады (дайындық 
кеңістіктегі, уақыттағы және механикаландыру құралдарымен бірге).  

Тығыз және ең аз берік жартылай жыныстарды қазу тікелей массивтен 
кесу күші жоғары қазу машиналарымен жүзеге асырылуы мүмкін.  

 
Көлік қазу жүйелерінің сипаттамасы  
Карьер жүктерін тасымалдау үшін көліктің барлық белгілі түрлері 

қолданылады.  
Конвейер көлігі-ең прогрессивті. Ленталы конвейерлер жұмсақ, 

ұсақталған тау жыныстары мен жартылай тау жыныстарын тасымалдау үшін 
кеңінен таралды. Олардың жұмыс принципі-тау жыныстарын конвейер 
лентасына жылжыту, ол тартқыш құрылғымен басқарылады. Лента қозғалыс 
кезінде роликті тіректерге сүйенеді, олар өз кезегінде конвейер жақтауына 
бекітіледі.  

Конвейер лентасына жүктемені азайту үшін арқандар (арқан-ленталы 
конвейер), шынжырлар мен арбалар (дөңгелекті-ленталы конвейер) түріндегі 
қосымша тарту органдары қолданылады. Бұл жағдайда лента тек тау 
жыныстарын орналастыруға арналған контейнер ретінде қызмет етеді.  

Конвейер жетекті және керу құрылғысы бар жеке секциялардан 
(сабынан) тұрады. Конвейердің ұзындығы лентаның беріктігіне және 
конвейердің құрылым ерекшеліктеріне байланысты.  

Тау-кен массасын бір жалғамадан екіншісіне қайта тиеу бір 
жалғаманың консолі арқылы екіншісінің бункеріне көзделеді.  

Кенжарлық конвейерлер кемердің жұмыс алаңында орналасады. Олар 
тау-кен массасын экскаватордан құрастыру конвейеріне дейін тасымалдауға 
арналған (сурет. 2.3).  

Магистральдық конвейерлер карьердің бетінде орналасқан. Олар 
аршылым жыныстарын үйінділерге, ал пайдалы қазбаларды байыту 
фабрикасына немесе қоймаларға тасымалдауға арналған және тұрақты 
құрылымы бар.  

Үйінді конвейерлер үйінділерде орналастырылады. Өз жұмысының 
сипаты бойынша олар кенжар конвейерлеріне ұқсас. Конвейерлердің 
конструкциялары олардың қайта тиегіштер мен үйінді жасағыштарды 
қамтитын кешендегі жұмысын көздейді.[27] 

 Кенжардан мықты тау жыныстарын тасымалдауға арналған 
конвейерлік кешенге кен массасын кен қазу-тиеу машинасынан кенжарға 
қабылдауға және оны ленталы конвейерлермен тасымалдауға қарапайым 
габаритті емес кесектерді алып тастауға немесе оны ірілігі бойынша 
кондициялық құрамға дейін қосымша бөлшектеуге дайындауға арналған 

  
 

найзағай немесе ұсақтау қондырғысы бар өздігінен жүретін қабылдау бункері 
кіреді.  

 

 
2.3-сурет - Карьерде конвейер кешенін орналастыру 

 
Жартас кен орындарын игеру кезінде кен бір шөмішті 

экскаваторлармен роторлы немесе жақ ұсатқышпен, қоректендіргіштермен 
және консольді конвейерлермен жабдықталған өздігінен жүретін ұсату 
агрегатының бункеріне тиеледі. Соңғыларымен ұсақталған кен өздігінен 
жүретін тиегішке беріледі, одан кейін ол жылжымалы кенжар ленталы 
конвейеріне түседі және құрастыру, магистральдық және көтергіш 
конвейерлер арқылы карьердің бетіне түседі.  

Құбыр көлігі - бұл үздіксіз көлік. Карьерлерде ол гидравликалық 
көлікпен ұсынылған. Ең тиімдісі бола отырып, ол климаттық жағдайларға 
(маусымдық жұмыс), тасымалданатын жыныстардың қасиеттеріне (жұмсақ 
тау жыныстары мен жартылай ұсақталған) және су көздерінің болуына үлкен 
шектеулерге ие.  

Карьердегі тау жыныстарының гидравликалық көлігі, конвейер сияқты, 
біртұтас гидравликалық кешен құра отырып, тау-кен, жеткізу және 
үйінділерді үздіксіз ағынға біріктіруге мүмкіндік береді.  

Гидрокөлік - бұл жұмсақ немесе ұсақталған жартылай тау 
жыныстарының қоспасын құбырлар арқылы жер сорғымен (жер сорғымен) 
пайда болатын сыни жылдамдықпен суда жылжыту. Бұл құмдарды жуу 
қондырғыларына және бос жыныстарды қоқысқа жылжыту үшін, сондай-ақ 
жұмсақ аршылған жыныстарды қоқысқа жеткізу үшін шөгінді кен 
орындарын игеру кезінде кең таралды. Қазақстанда мұндай технология 
қолданылмайды, сондықтан оны мұнда қарастырмаймыз 
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Аспалы арқанды жолдар негізінен күрделі топографиялық жағдайлары 
бар карьерлерде пайдалы қазбаны қайта тиеу пунктінен жеткізу үшін құрама 
көліктің элементі ретінде қолданылады, мұнда ол автокөлікпен байыту 
фабрикасына дейін жеткізіледі.  

Арқанды аспалы жолдың жұмыс принципі-жүк тиеу станциясындағы 
диспенсерден вагонеткаларды тиеу, жүктерді тасымалдау және қабылдау 
бункеріне түсіру.  

Теміржол көлігі кез-келген климаттық жағдайда жоғары сенімділікке, 
әртүрлі физикалық және механикалық қасиеттері бар тау жыныстарын 
тасымалдау қабілетіне, жоғары өнімділікке және пайдалану тиімділігіне 
байланысты карьерлерде кеңінен қолданылады.  

Теміржол көлігінің жұмыс принципі думпкардағы арықтарды, 
гондалдардағы пайдалы қазбаларды кенжарлардан электровоздармен немесе 
тепловоздармен түсіру орнына жылжыту болып табылады. Пойыздағы 
вагондардың саны (пойыздың салмағы) локомотивтің сипаттамаларына, 
ашылатын қазбалардағы жолдардың жағдайына қарай есептеледі. Күрделі 
орлардағы жолдардың көлбеуі 2,5-3,5 аспайды (40-50‰).  

Карьерлерде локомотив ретінде негізінен электровоздар және кейбір 
жағдайларда тепловоздар қолданылады. Электровоздардың негізгі 
сипаттамасы-ілінісу салмағы (бұл жетек осьтеріне жатқызылған салмақ). 
Локомотивтердің салмағын, демек, пойыздың салмағын арттыру үшін 
электровоздан және пойыздың құрамына кіретін бір немесе екі моторлы 
думпкардан тұратын тартқыш қондырғылар карьерлер үшін арнайы 
жасалған. Электровоздарды қоректендіру байланыс желісінен ток 
қабылдағыштар (пантографтар) арқылы жүзеге асырылады. Карьерлерде 
тепловозды тарту үшін өнеркәсіптік тепловоздар қолданылады.  

Теміржол көлігінің өнімділігі уақыт бірлігіне шектеуші аралық 
бойынша өткізілген пойыздардың ең көп саны түсінілетін карьерлік 
жолдардың өткізу қабілетіне байланысты.  

Автомобиль көлігі автономия, ұтқырлық, күрделі топографиялық, 
геологиялық және климаттық жағдайларда жоғары жұмыс тиімділігі 
арқасында ашық әзірлемелерде кеңінен қолданылады. Автомобиль көлігін 
пайдалану неғұрлым басым болатын объектілер-бұл шағын және орта 
өнімділіктегі карьерлер, ірі карьерлердің терең көкжиектері.  

Жоғарғы деңгейжиектерді қарқынды ашу кезінде өндірістік қуатты 
игеру кезеңінде автомобиль көлігінің ірі карьерлерде баламасы жоқ. [24] 

Автожолдардың еңістері 4 - 5° (80 - 100‰), жолдардағы бұрылыс 
радиусы 40-50 м, енгізу тереңдігі әдетте 200-300 м аспайды. Карьерлердегі 
автомобиль көлігі теміржол сияқты жүк айналымымен, яғни тоннадағы жүк 
санымен сипатталады, уақыт бірлігінде тасымалданады.  

Карьерлердегі автокөлік құралдары қазіргі уақытта Беларусь, АҚШ, 
Жапония, Швеция және Франция фирмаларының өндірген жүк көтергіштігі 
27-ден 360 т-ға дейінгі автоматты өзі аударғыштармен ұсынылған. 
Автоматты өзі аударғыштар түсіру кезінде шанақты артқа еңкейту үшін 
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Аспалы арқанды жолдар негізінен күрделі топографиялық жағдайлары 
бар карьерлерде пайдалы қазбаны қайта тиеу пунктінен жеткізу үшін құрама 
көліктің элементі ретінде қолданылады, мұнда ол автокөлікпен байыту 
фабрикасына дейін жеткізіледі.  

Арқанды аспалы жолдың жұмыс принципі-жүк тиеу станциясындағы 
диспенсерден вагонеткаларды тиеу, жүктерді тасымалдау және қабылдау 
бункеріне түсіру.  

Теміржол көлігі кез-келген климаттық жағдайда жоғары сенімділікке, 
әртүрлі физикалық және механикалық қасиеттері бар тау жыныстарын 
тасымалдау қабілетіне, жоғары өнімділікке және пайдалану тиімділігіне 
байланысты карьерлерде кеңінен қолданылады.  

Теміржол көлігінің жұмыс принципі думпкардағы арықтарды, 
гондалдардағы пайдалы қазбаларды кенжарлардан электровоздармен немесе 
тепловоздармен түсіру орнына жылжыту болып табылады. Пойыздағы 
вагондардың саны (пойыздың салмағы) локомотивтің сипаттамаларына, 
ашылатын қазбалардағы жолдардың жағдайына қарай есептеледі. Күрделі 
орлардағы жолдардың көлбеуі 2,5-3,5 аспайды (40-50‰).  

Карьерлерде локомотив ретінде негізінен электровоздар және кейбір 
жағдайларда тепловоздар қолданылады. Электровоздардың негізгі 
сипаттамасы-ілінісу салмағы (бұл жетек осьтеріне жатқызылған салмақ). 
Локомотивтердің салмағын, демек, пойыздың салмағын арттыру үшін 
электровоздан және пойыздың құрамына кіретін бір немесе екі моторлы 
думпкардан тұратын тартқыш қондырғылар карьерлер үшін арнайы 
жасалған. Электровоздарды қоректендіру байланыс желісінен ток 
қабылдағыштар (пантографтар) арқылы жүзеге асырылады. Карьерлерде 
тепловозды тарту үшін өнеркәсіптік тепловоздар қолданылады.  

Теміржол көлігінің өнімділігі уақыт бірлігіне шектеуші аралық 
бойынша өткізілген пойыздардың ең көп саны түсінілетін карьерлік 
жолдардың өткізу қабілетіне байланысты.  

Автомобиль көлігі автономия, ұтқырлық, күрделі топографиялық, 
геологиялық және климаттық жағдайларда жоғары жұмыс тиімділігі 
арқасында ашық әзірлемелерде кеңінен қолданылады. Автомобиль көлігін 
пайдалану неғұрлым басым болатын объектілер-бұл шағын және орта 
өнімділіктегі карьерлер, ірі карьерлердің терең көкжиектері.  

Жоғарғы деңгейжиектерді қарқынды ашу кезінде өндірістік қуатты 
игеру кезеңінде автомобиль көлігінің ірі карьерлерде баламасы жоқ. [24] 

Автожолдардың еңістері 4 - 5° (80 - 100‰), жолдардағы бұрылыс 
радиусы 40-50 м, енгізу тереңдігі әдетте 200-300 м аспайды. Карьерлердегі 
автомобиль көлігі теміржол сияқты жүк айналымымен, яғни тоннадағы жүк 
санымен сипатталады, уақыт бірлігінде тасымалданады.  

Карьерлердегі автокөлік құралдары қазіргі уақытта Беларусь, АҚШ, 
Жапония, Швеция және Франция фирмаларының өндірген жүк көтергіштігі 
27-ден 360 т-ға дейінгі автоматты өзі аударғыштармен ұсынылған. 
Автоматты өзі аударғыштар түсіру кезінде шанақты артқа еңкейту үшін 

  
 

гидрокөтергіштермен жабдықталған. Айналу радиусы 8,3-тен 14 м-ге дейін, 
қозғалыс жылдамдығы 60 км/сағ. Жүк көтергіштігі 45 тоннаға дейінгі өзі 
аударғыштарда артқы доңғалақтарға механикалық берілісі бар дизельді 
қозғалтқыш бар. Жүк көтергіштігі жоғары өзі аударғыштар мотор-
доңғалақтарға электр энергиясын беретін дизель-генератор қондырғысымен 
жабдықталады.  

Жартылай тіркемелер әдетте кен тасығыш ретінде пайдаланылады, 
сондықтан түбі арқылы түсіретін шанақтармен немесе арнайы стационарлық 
немесе жылжымалы механизмнің көмегімен бүйіріне еңкейтіп түсіруге 
арналған құрылғылармен жабдықталады.  

Карьерлік автокөлікті дамытудың қазіргі заманғы үрдісі 
қозғалтқыштың қуатымен және қолданылатын шиналардың жүк 
көтергіштігімен тежелетін оның жүк көтергіштігінің қарқынды өсу қарқынын 
ескеру қажет. Карьерлер тереңдігінің тұрақты өсу тенденциясы және 
жылжымалы иіннің жоғарылауы алдын-ала анықталды-жүк көтергіштігі 
жоғары өзі аударғыштар өндірісін ұлғайтуға көшу.  

2004 жылы Liebherr (Libher) компаниясы жүк көтергіштігі шамамен 400 
тонна болатын өте ауыр Liebherr t 282 карьерлік өзі аударғыш ын шығарды. 
Машинаның толық салмағы - 592 тонна, ұзындығы – 14,5 м, ені – 8,8 м, 
биіктігі – 7,4 м, қозғалтқыш қуаты-3650 ат күші.  

Карьер өзі аударғыштарының (жол талғамайтын) ірі өндірушілері 
Liebherr (Германия), Caterpillar (АҚШ), Bucyras-Terex-Unit rig (АҚШ), БелАЗ 
(Белоруссия), Komatsu-Haulpak (Жапония), Hitachi-Euclid (Жапония-АҚШ), 
Kress болып табылады. Қазіргі уақытта карьерлердің терең қабаттарында 
автокөлікті пайдаланудан газданудың ұлғаюына және дизель отыны 
шығынының шектелуіне байланысты карьерлерде троллейбустарды 
пайдалануға деген қызығушылық артты. Мотор-дөңгелектері бар үлкен жүк 
көтергіштігі бар заманауи автоматты өзі аударғыштар трассаның 
стационарлық учаскелерінде түйіспелі жетектерден қоректендіруді 
пайдалануға әбден қабілетті. Дизель-троллейбустарға арналған жолдардың 
көлбеуі 10% жетуі мүмкін.  

Автомобиль көлігін құрамдастырылған сұлбада пайдалану селективті 
алуды жүзеге асыруға және тиеу пунктіне талап етілетін сападағы кенді 
немесе көлік ағынында және қайта тиеу кезінде айтарлықтай дәрежеде 
орташаландырылған кенді беруге мүмкіндік береді.  

Автотиегіштерді, автомобиль немесе теміржол көлігін конвейерлік 
көтергіштермен біріктіру кезінде тиеу пунктіне габаритті емес кесектерді 
елеуге арналған масақты күртешесі бар бункер және оларды ұсақтауға 
арналған гидравликалық, пластикалық қоректендіргіші бар жақты немесе 
роторлы ұсақтағыш кіреді.  

Көліктерді скипті көтерумен ұштастыру тұрақты сыйымды 
жыныстардағы тік шоғырларды игеру кезінде жоспардағы көлемі шектеулі 
тереңдігі 150 м асатын карьерлерде орынды. Бұл жағдайда автомобильдердің 
қашықтығы 0,8 - 1,5 км-ге дейін қысқарады. 
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Қазіргі карьерде әр түрлі негізгі және қосалқы үрдістерді орындайтын 
көптеген тау-кен жабдықтары қолданылады. Әр түрлі жұмыс түрлері өзара 
байланысты, бұл тау-кен техникалық жағдайларымен қатар тау 
жыныстарының тиімділігі мен өнімділігін өзара анықтайды. 

Жабдық кешендері карьерде жекелеген үрдістер мен операцияларды 
орындайтын тау-кен және көлік машиналарының жекелеген жүк ағындары 
бойынша (әдетте аршылым және өндіру) қалыптасады: ұңғымаларды 
бұрғылау және жару, экскавация, карьерішілік тасымалдау, тау-кен массасын 
қайта тиеу және кендерді орташаландыру, карьердің бортында немесе 
бетінде тасымалдау, үйіндіде немесе байыту фабрикаларының бункеріне 
түсіру, теміржолдарды қайта төсеу және автожолдар салу және т. б. 

Жүк ағындары кенжарда басталып, үйінділерде немесе пайдалы 
қазбалар қоймаларында, байыту фабрикаларының бункерлерінде 
аяқталады.[25] 

Жүк ағынының жабдықтарын құрайтын өзара үйлесетін параметрлері 
мен өнімділігі бар машиналар кешенін белгілі бір класқа жатқызуға болады 
және графикалық түрде сурет сұлбасы түрінде ұсынылуы мүмкін. 2.4, онда 
үрдістердің реттілігі мен машина модельдері көрсетілген.  

 
 

2.4-сурет - Карьердегі өндірістік үрдістердің өзара байланысы 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Карьер ленталы конвейерлерінің құрылымдық ерекшеліктері.  
2. Тау-кен массасын гидравликалық көлікпен тасымалдау.  
3. Темір жолдардың негізгі сипаттамалары.  



141
  

 

Қазіргі карьерде әр түрлі негізгі және қосалқы үрдістерді орындайтын 
көптеген тау-кен жабдықтары қолданылады. Әр түрлі жұмыс түрлері өзара 
байланысты, бұл тау-кен техникалық жағдайларымен қатар тау 
жыныстарының тиімділігі мен өнімділігін өзара анықтайды. 

Жабдық кешендері карьерде жекелеген үрдістер мен операцияларды 
орындайтын тау-кен және көлік машиналарының жекелеген жүк ағындары 
бойынша (әдетте аршылым және өндіру) қалыптасады: ұңғымаларды 
бұрғылау және жару, экскавация, карьерішілік тасымалдау, тау-кен массасын 
қайта тиеу және кендерді орташаландыру, карьердің бортында немесе 
бетінде тасымалдау, үйіндіде немесе байыту фабрикаларының бункеріне 
түсіру, теміржолдарды қайта төсеу және автожолдар салу және т. б. 

Жүк ағындары кенжарда басталып, үйінділерде немесе пайдалы 
қазбалар қоймаларында, байыту фабрикаларының бункерлерінде 
аяқталады.[25] 

Жүк ағынының жабдықтарын құрайтын өзара үйлесетін параметрлері 
мен өнімділігі бар машиналар кешенін белгілі бір класқа жатқызуға болады 
және графикалық түрде сурет сұлбасы түрінде ұсынылуы мүмкін. 2.4, онда 
үрдістердің реттілігі мен машина модельдері көрсетілген.  

 
 

2.4-сурет - Карьердегі өндірістік үрдістердің өзара байланысы 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Карьер ленталы конвейерлерінің құрылымдық ерекшеліктері.  
2. Тау-кен массасын гидравликалық көлікпен тасымалдау.  
3. Темір жолдардың негізгі сипаттамалары.  

  
 

4. Қазіргі уақытта карьерлерде қандай автокөлік құралдары 
қолданылады?  

5. Көлік құралдарын біріктірудің артықшылықтары. 
          6. Академик В. В. Ржевский ашық әзірлеу жүйесін жіктеудің негізіне 
қандай анықтайтын белгіні алған? 

 
1 Тәжірибелік сабақ 
Тақырыбы: Скреперлермен, тиегіштермен, бульдозерлермен тау 

жыныстарын алудың технологиялық есептеулері 
1. Скрепердің өнімділігін есептеу. Дөңгелекті скрепердің ауысымдық 

өнімділігі (КС, м3/ауысым): 
                       КС = 3600 Тсм·Ес·Кн·Ки /(Кр·tц.с),    (2.1) 

мұндағы Тсм - ауысымның ұзақтығы, сағ; Ес-скрепер шөмішінің 
сыйымдылығы, м3; 

Кн, Кр - скрепер шөмішіндегі жынысты толтыру және қопсыту 
коэффициенттері; 

Ки = Тр/(Тр + Тв+ Тп.п+ Тэ.п) – жабдықты уақытында пайдалану 
коэффициенті (Ки = 0,85 – екі ауысымды режимде, ки= 0,7-үш ауысымды 
режимде); 

Тр-машинаның тоқтаусыз жұмысының жиынтық уақыты, сағ; 
Тв-қалпына келтірудің жиынтық уақыты, сағ; 
т.п-жоспарлы тұрып қалудың жиынтық уақыты, с; 
Тэ.п-пайдаланудағы тоқтап қалудың жиынтық уақыты, сағ. 
Скрепердің жұмыс циклінің уақыты (TC.с, с): 

tц.с = lн/v1 + l2/v2 + l3 /v3 + l4/v4 + tП + 2tр ,             (2.2) 
мұндағы v1, v3-шөмішті толтыру және түсіру кезінде тиісінше 

скрепердің қозғалыс жылдамдығы, м/с; 
v2, v4 - қозғалыс жылдамдығы м/с; 
l2, l4-тиісінше тиелген және бос скрепердің қозғалыс қашықтығы, м; l3 = 

Ес/ (һот * bc· - топырақты түсіру жолының ұзындығы, м; 
һот-төгу қабатының орташа қалыңдығы, м; 
TP-жылдамдықты ауыстыру уақыты, с; 
tр-скрепердің бір бұрылу уақыты, б. 
Скрепер шөмішін топырақпен жинау қашықтығы (lн, м) 
                           lн = Ес * Кн * Кп /(0,7 hc * bc * Кр·,                (2.3) 

мұндағы Кн, кр - скрепер шөмішіндегі жынысты толтыру және қопсыту 
коэффициенттері (2.1-кесте); 

Кп-Білікше түзілу кезінде топырақ шығынын ескеретін коэффициент 
(Кп = 1,2); 

 hc, bc-тиісінше, скреперлеу жолағының қалыңдығы мен ені, м (2.1 - 2.3 
кесте).[25] 
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2.1-кесте - Тау жыныстарының орташа тығыздығының мәні ρ және әр 
түрлі топырақтар үшін бекіту кезіндегі Кн жəне Кр коэффициенттері 

Топырақ ρ, т/м3 Кн кр 
Құрғақ құм 1,5-1,6 0,6-0,7 1,1 
Ылғал құм W = 12-15% 1,6-1,7 0,7-0,9 1,15-1,2 
Құм-қиыршықтас массасы, W 10-нан кем% 1,6-1,9 0,9 1,2 
Өсімдік топырағы 1,2-1,4 1,1-1,2 1,2-1,25 
Ылғалдылығы 4-6 қара топырақ %   1,5-1,6 1,1-1,2 1,3-1,35 
Құмдақ және саздақтар ылғалдылығы    1,6-1,8 1,1-1,2 1,2-1,25 
Құрғақ саз 1,7-1,8 1,0-1,1 1,25-1,3 
Ағаш 1,8-2,2 1,0-1,1 1,6-1,7 

 
2.2-кесте -  Скреперлердің техникалық сипаттамасы 

Параметрлері  Тіркеме қырғыштар Өздігінен жүретін скреперлер 
ДЗ-33 ДЗ-20 ДЗ-11П ДБ-13Б ДЗ-107-2 ДЗ-155-1 

Трактор-
тартқыш 

ДТ-75 Т-100МЗ МоАЗ546
П 

БелАЗ-7422 Арнайы. 
ш. 

БелАЗ-
534 

Қуаты, кВт: 55,2 79,5 159 265 1х405 2х265 
Ec, 3 7 8 15 25 25,5 
Q 5 12,5 15 27 50,4 27 
b 2,1 2,65 2,78 3,12 3,8 3,4 
H 0,1-0,2 0,15-0,3 0,15-0,3 0,2-0,35 0,4 0,24 
v1 1,1 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 
v2 1,5 1,5 4-5,6 4-5,5 4-6 кВт 4-6 кВт 
v3 1,5 2 3/4 3/4 2,5-3 2,5-3 
v4 2 15-20 5,5-7 5,5-7 5,5-7 5,5-7 
tр 10-15 12 15 15 15 15 
tп 12 0,3 6 6 6 6 

һог,м 0,35  0,3-0,475 0,15-0,5 0,6 0,5 
 
2.3-кесте - Скреперлердің жұмысы кезінде ұсынылатын жоңқаның 

қалыңдығы 
Шелек 
сыйымдылығы, 
м3 

Қуаты, кВт: 
Құм Құмдақ Саздақ Балшық тартқыш итергіш 

6 75 60-65 0,2/0,3 0,15/- 0,12/0,2 0,09/0,14 
10 100 75 -/0,3 0,2/- 0,18/0,25 0,14/0,18 
15 175 75 -/0,35 0,25% 0,21/0,3 0,16/0,22 
 
Скреперлердің қажетті жұмыс cаны 

                                                     Nс = Qк.см/КС ,    (2.4) 
мұндағы Qк.см = Qк.г/(псм·Nр.д) - скреперлермен алынатын жыныстар 

бойынша карьердің ауысымдық өнімділігі, м3/ауысым; 
 Qк.г-скреперлік жұмыстардың жылдық көлемі, м3 ; 
 псм-тәулігіне жұмыс ауысымдарының саны; 
 Nр.д-скрепердің бір жылдағы жұмыс күндерінің саны.  
2. Пневмодөңгелек тиегіштердің өнімділігін есептеу  
Көлік құралын тиеуге қажетті шөміштердің немесе тиегіш жұмысының 

циклдарының саны мынадай формула бойынша айқындалады:: 
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2.1-кесте - Тау жыныстарының орташа тығыздығының мәні ρ және әр 
түрлі топырақтар үшін бекіту кезіндегі Кн жəне Кр коэффициенттері 

Топырақ ρ, т/м3 Кн кр 
Құрғақ құм 1,5-1,6 0,6-0,7 1,1 
Ылғал құм W = 12-15% 1,6-1,7 0,7-0,9 1,15-1,2 
Құм-қиыршықтас массасы, W 10-нан кем% 1,6-1,9 0,9 1,2 
Өсімдік топырағы 1,2-1,4 1,1-1,2 1,2-1,25 
Ылғалдылығы 4-6 қара топырақ %   1,5-1,6 1,1-1,2 1,3-1,35 
Құмдақ және саздақтар ылғалдылығы    1,6-1,8 1,1-1,2 1,2-1,25 
Құрғақ саз 1,7-1,8 1,0-1,1 1,25-1,3 
Ағаш 1,8-2,2 1,0-1,1 1,6-1,7 

 
2.2-кесте -  Скреперлердің техникалық сипаттамасы 

Параметрлері  Тіркеме қырғыштар Өздігінен жүретін скреперлер 
ДЗ-33 ДЗ-20 ДЗ-11П ДБ-13Б ДЗ-107-2 ДЗ-155-1 

Трактор-
тартқыш 

ДТ-75 Т-100МЗ МоАЗ546
П 

БелАЗ-7422 Арнайы. 
ш. 

БелАЗ-
534 

Қуаты, кВт: 55,2 79,5 159 265 1х405 2х265 
Ec, 3 7 8 15 25 25,5 
Q 5 12,5 15 27 50,4 27 
b 2,1 2,65 2,78 3,12 3,8 3,4 
H 0,1-0,2 0,15-0,3 0,15-0,3 0,2-0,35 0,4 0,24 
v1 1,1 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 
v2 1,5 1,5 4-5,6 4-5,5 4-6 кВт 4-6 кВт 
v3 1,5 2 3/4 3/4 2,5-3 2,5-3 
v4 2 15-20 5,5-7 5,5-7 5,5-7 5,5-7 
tр 10-15 12 15 15 15 15 
tп 12 0,3 6 6 6 6 

һог,м 0,35  0,3-0,475 0,15-0,5 0,6 0,5 
 
2.3-кесте - Скреперлердің жұмысы кезінде ұсынылатын жоңқаның 

қалыңдығы 
Шелек 
сыйымдылығы, 
м3 

Қуаты, кВт: 
Құм Құмдақ Саздақ Балшық тартқыш итергіш 

6 75 60-65 0,2/0,3 0,15/- 0,12/0,2 0,09/0,14 
10 100 75 -/0,3 0,2/- 0,18/0,25 0,14/0,18 
15 175 75 -/0,35 0,25% 0,21/0,3 0,16/0,22 
 
Скреперлердің қажетті жұмыс cаны 

                                                     Nс = Qк.см/КС ,    (2.4) 
мұндағы Qк.см = Qк.г/(псм·Nр.д) - скреперлермен алынатын жыныстар 

бойынша карьердің ауысымдық өнімділігі, м3/ауысым; 
 Qк.г-скреперлік жұмыстардың жылдық көлемі, м3 ; 
 псм-тәулігіне жұмыс ауысымдарының саны; 
 Nр.д-скрепердің бір жылдағы жұмыс күндерінің саны.  
2. Пневмодөңгелек тиегіштердің өнімділігін есептеу  
Көлік құралын тиеуге қажетті шөміштердің немесе тиегіш жұмысының 

циклдарының саны мынадай формула бойынша айқындалады:: 
  

 

                                Nк = qa ·КР/(E * Кн·),                         (2.5) 
мұндағы qa-көлік шанағының жүк көтергіштігі, т; Е-тиегіш шөмішінің 

геометриялық сыйымдылығы, м3; 
 Кн-тиегіштің шөмішін толтыру коэффициенті; 
 КР-тиегіш шөміштегі жыныстарды қопсыту коэффициенті; 

- кентіректегі жыныстың көлемдік салмағы, т/м3. 
Тиегіштің техникалық өнімділігі (ТП, м3

/сағ) мынадай формула 
бойынша айқындалады: 

                                    Пп = 3600 Е ·Кн ·Кв /(Кр ·Со),   (2.6) 
мұндағы Е-тиегіш шөмішінің геометриялық сыйымдылығы, м3; 
Со-тиегіштің, ауысымның толық жұмыс циклінің ұзақтығы. 
Толық жұмыс циклінің ұзақтығы мына формула бойынша есептеледі: 

                Со = tч + tг + tп + tр = 14 + l/v + l/v + 4,   (2.7) 
Мұндағы l - тиегіштің кенжардан түсіру орнына дейінгі қозғалыс 

қашықтығы, м; 
Кн-шөмішті толтыру коэффициенті; 
Кр-шелектегі тау жыныстарын босату коэффициенті. 
Карьердің берілген жылдық өнімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті 

тиегіштердің жұмыс паркі мынадай формула бойынша айқындалады::  
                 Nп = (Q * кн.р * со)/(псм * пД * Тсм * Кв * Р·,   (2.8) 

мұндағы Q-карьердің жылдық өнімділігі, т; 
к.р-карьердің біркелкі жұмыс істемеу коэффициенті, кн.р = 1,1; 
 Со - толық тиеу немесе тиеу-көлік циклінің ұзақтығы, сағ; 
 псм-тәулігіне тиегіштердің жұмыс ауысымдарының саны; пд-тиегіштің 

бір жылдағы жұмыс күндерінің саны; 
 Тсм – жұмыс ауысымының ұзақтығы, сағ; 
 Кв-ауысым ішіндегі уақыт бойынша тиегішті пайдалану коэффициенті, 

кв = 0,8 ... 0,9; р-тиегіштің номиналды жүк көтергіштігі, т. [23] 
3. Бульдозер өнімділігін есептеу  
Орнын ауыстыра отырып, жыныстарды алу кезінде тығыз денедегі 

бульдозерлердің ауысымдық өнімділігі (ТБ, м3/см) мынадай формула 
бойынша анықталады:: 

                  ТБ = 3600 Тсм ·Vб·Ку·Ко·Кп·Кв/ (Кр·Со),   (2.9) 
мұндағы Тсм – жұмыс ауысымының ұзақтығы, сағ; Vб-бульдозер 

қайырмасымен ауыстырылатын, қопсытылған күйдегі топырақ көлемі, м3: 
                                        Vб = l·h·a /2;    (2.10) 

l – бульдозер үйіндісінің ұзындығы, м; h-бульдозер үйіндісінің биіктігі, 
м; 

а-орны ауыстырылатын топырақ призмасының ені, м: 
                                    a = h/tg φ,                                                   (2.11) 

φ – топырақтың табиғи еңісінің бұрышы (φ = 30...40°); Ку – 
бульдозердің жұмыс учаскесіндегі еңісті ескеретін коэффициент: 
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Еңіс ±0 +10 +20 20% -10 -20 және 
одан көп 

Ку 1 0,95 0,8 0,6 1,1 1,3 
 
Бульдозер өнімділігінің артуын ескеретін Ко – коэффициент (Ко = 1-

кәдімгі қайырма; 
Ко = 1,15-ашулармен жұмыс кезінде, жәшік түріндегі үйінді); 
КП = 1 – l2·ε-орнын ауыстыру үрдісінде жыныстың жоғалуын ескеретін 

коэффициент, ε = 0,004 ... 0,008-жыныстардың байланысын ескеретін 
коэффициент (борпылдақ құрғақ жыныстар үшін үлкен мән); 

Кв-бульдозерді уақытында пайдалану коэффициенті (Кв = 0,8; жарылған 
жыныстың орнын ауыстырған кезде Кв = 0,75); 

Кр-топырақты қопсыту коэффициенті; 
Со-бульдозердің бір циклінің ұзақтығы, с: 
 

               TC = l1/v1 + l2/v2 + (l1 + l2)/v3 + TP + 2tr,   (2.12) 
 
мұнда l1-сурет салу призмасын қалыптастыру жолының ұзындығы, м;  
v1-топырақ жинау кезіндегі бульдозер қозғалысының жылдамдығы, м/с; 
l2-топырақты тасымалдау қашықтығы, м; v2-топырақты бульдозер 

қозғалысының жылдамдығы, м/с; 
v3-бос (кері) жүрістің жылдамдығы, м/с; 
TP-жылдамдықты ауыстыру уақыты, с; 
tр-бульдозердің бір бұрылу уақыты, б. 
 Есептеу шамаларының мәндері 2.4-кестеде келтірілген. 
 
2.4-кесте – Tц бульдозерінің орташа есептік параметрлері 

Тау жынысы  Тракторды
ң қуаты, 

кВт 

Со Параметрлері 
l1, м v1,м/с v2,м/с v3,м/с tn,c tp,c 

Құм  80 5 1 1,2 1,6 9 10 
саздақ 100 – 160  7 1 1,4 1,7 9 10 
өсімдік топырағы 180 – 300 9 1 1,5 2,0 9 10 
Балшық,  80 7 0,7 1 1,5 9 10 
қиыршық тас, қиыршық 
тас, 

100 – 160   10 0,7 1,1 1,6 9 10 

Ұсақ тас 180 – 300  12 0,7 1,2 1,7 9 10 
Қатты жыныстар, 
босатылған 

80 
100 – 160 
180 - 300 

10 
13 
17 

0,2 
0,25 
0,3 

0,7 
0,7 
0,7 

1 
1 
1 

9 
9 
9 

10 
10 
10 

 
Бульдозерлердің жоспарлау жұмыстары кезіндегі өнімділігі 

(ауысымына ТТЖ, м2) мынадай формула бойынша анықталады: 
          Ппл = 3600тсм L (L sin-c) Кв : [n (L/v + tр)],  (2.13) 

мұндағы L - жоспарланған учаскенің ұзындығы, м; 
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Еңіс ±0 +10 +20 20% -10 -20 және 
одан көп 

Ку 1 0,95 0,8 0,6 1,1 1,3 
 
Бульдозер өнімділігінің артуын ескеретін Ко – коэффициент (Ко = 1-

кәдімгі қайырма; 
Ко = 1,15-ашулармен жұмыс кезінде, жәшік түріндегі үйінді); 
КП = 1 – l2·ε-орнын ауыстыру үрдісінде жыныстың жоғалуын ескеретін 

коэффициент, ε = 0,004 ... 0,008-жыныстардың байланысын ескеретін 
коэффициент (борпылдақ құрғақ жыныстар үшін үлкен мән); 

Кв-бульдозерді уақытында пайдалану коэффициенті (Кв = 0,8; жарылған 
жыныстың орнын ауыстырған кезде Кв = 0,75); 

Кр-топырақты қопсыту коэффициенті; 
Со-бульдозердің бір циклінің ұзақтығы, с: 
 

               TC = l1/v1 + l2/v2 + (l1 + l2)/v3 + TP + 2tr,   (2.12) 
 
мұнда l1-сурет салу призмасын қалыптастыру жолының ұзындығы, м;  
v1-топырақ жинау кезіндегі бульдозер қозғалысының жылдамдығы, м/с; 
l2-топырақты тасымалдау қашықтығы, м; v2-топырақты бульдозер 

қозғалысының жылдамдығы, м/с; 
v3-бос (кері) жүрістің жылдамдығы, м/с; 
TP-жылдамдықты ауыстыру уақыты, с; 
tр-бульдозердің бір бұрылу уақыты, б. 
 Есептеу шамаларының мәндері 2.4-кестеде келтірілген. 
 
2.4-кесте – Tц бульдозерінің орташа есептік параметрлері 

Тау жынысы  Тракторды
ң қуаты, 

кВт 

Со Параметрлері 
l1, м v1,м/с v2,м/с v3,м/с tn,c tp,c 

Құм  80 5 1 1,2 1,6 9 10 
саздақ 100 – 160  7 1 1,4 1,7 9 10 
өсімдік топырағы 180 – 300 9 1 1,5 2,0 9 10 
Балшық,  80 7 0,7 1 1,5 9 10 
қиыршық тас, қиыршық 
тас, 

100 – 160   10 0,7 1,1 1,6 9 10 

Ұсақ тас 180 – 300  12 0,7 1,2 1,7 9 10 
Қатты жыныстар, 
босатылған 

80 
100 – 160 
180 - 300 

10 
13 
17 

0,2 
0,25 
0,3 

0,7 
0,7 
0,7 

1 
1 
1 

9 
9 
9 

10 
10 
10 

 
Бульдозерлердің жоспарлау жұмыстары кезіндегі өнімділігі 

(ауысымына ТТЖ, м2) мынадай формула бойынша анықталады: 
          Ппл = 3600тсм L (L sin-c) Кв : [n (L/v + tр)],  (2.13) 

мұндағы L - жоспарланған учаскенің ұзындығы, м; 

  
 

 - бульдозер үйіндісін оның қозғалыс бағытына қарай орнату бұрышы; 
С-аралас өтетін жолдардың жабынының ені, с = 0,3 ... 0,5 м; 

п-бульдозердің бір орыннан өту саны; 
п = 1...2; v – әдетте трактордың бірінші немесе екінші берілісіне сәйкес 

келетін жоспарлау кезіндегі бульдозер қозғалысының орташа жылдамдығы, 
м/с; 

tр-әр өту кезінде бұрылуға кететін уақыт, с. 
 
2 Тәжірибелік сабақ 
Тақырыбы: Скрепер кешенімен тау жыныстарын алудың 

технологиялық есептеулері 
Скреперлік кешен-негізгі машинасы өзі жүретін скрепер болып 

табылатын жер қазатын-тасымалдайтын және қопсытатын машиналар 
жиынтығы. Скреперлерден басқа скрепер кешеніне қолдану шарттары мен 
талап етілетін жұмыс технологиясына байланысты итергіш тракторлар 
(немесе қопсытқыш-бульдозер қондырғылары) және автогрейдерлер кіреді. 
Кейде жұмсақ топырақты тығыздау үшін скрепер кешенінің құрамына 
роликтер кіреді (кесте 2.5, 2.6). [21] 

Ауыстыру өнімділігі мен скреперлердің жұмыс паркін есептеу             
1-тәжірибелік сабақта келтірілген.  

Скреперлерге арналған итергіштер паркі мына формула бойынша 
анықталады:  

                                        Nт = Nс * tц.т/ТЦ.с, (2.14) 
мұндағы TC.т = 1,4 t1+ TT - бір итергіш циклінің ұзақтығы, мин; 
 TT-итергіштің скреперге жақындау уақыты; 
 TT = 0,3 ... 1 мин; 
t1= lн/v1-скрепердің жүктелу уақыты, мин.  
Итергіштің көмегімен тиелетін кенжардағы скреперлердің мүмкін 

Саны:  
                                       Nс.з = tц.с/tц.т .                                                (2.15) 
 
Скреперлі кенжар өнімділігі 
 
                  (Qс.З, м3/ауысым) Qс.з= Nс.з * КС = Nс ·КС.                         (2.16) 

 
Скреперлік кенжарлар саны  

пз = Qк.см/Qс.з. 
Карьердегі грейдер паркі (Nгрд) (кесте 2.1.6)  

                              (2.17) 
немесе  

                                          пз + пвыезд,       (2.18) 
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2.5-кесте – Грейдерлердің техникалық сипаттамасы 
Техникалық параметрлері Автогрейдер моделі 

ДЗ-99-1 ДЗ-122 ДЗ-31-1 ДБ-98 ДЗ-105 
Қозғалтқыш қуаты, кВт  66 99 99 184 184 
Доңғалақ сұлбасы 1х2х3 1х2х3 1х3х3 1х3х3 1х3х3 
Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ 38,1 37,7 37,3 47 39 
Грейдер үйіндісі:      
Ұзындығы, м 3,04 3,745 3,7 4,25 4,2 
биіктігі, м 0,5 0,62 0,6 0,72 0,71 
- кесу бұрышы, градус 30 -70 30 - 71 30 - 70 30 - 70 30 - 80 
- тірек бетінен төмен түсіру, м 0,2 0,25 0,25 0,5 0,5 
Габариттік өлшемдері, мм      
ұзындығы; 8,65 9,45 9,26 10,3 10,3 
ені 2,3 2,5 2,65 2,8 2,91 
биіктігі 2,985 3,25 3,345 3,57 3,58 
Салмағы, т 9,7 14,7 12,7 19,5 20,6 

 
2.6-кесте - Тығыздағыш аунақтардың техникалық сипаттамасы 

Техникалық 
параметрлері 

Мұз айдынының моделі 
ДУ-26 ДУ-30 ДУ-39А ДУ-32Ф ДУ-3А ДУ-168 

Мұз айдынының түрі П П П П П ПП 
Тартқыш түрі Т-74 Т-75 Т-100М Т-130 Т-180 МоАЗ-

546 
Нығыздалатын 
жолақтың ені, м 

1,8 2,2 2,6 2,6 2,8 2,6 

Нығыздалатын қабаттың 
қалыңдығы, м 

0,2-0,22 0,25 0,35 0,3 0,3 0,45 

Бір із бойынша 
өтулердің қажетті саны 

8-10 8-10 6-10 6-10 6-10 2 - 6 

Қозғалыстың жұмыс 
жылдамдығы, км/сағ: 
дозалау кезінде 

10 10 6 5-10 5-10 15 

Габариттік өлшемдері, 
мм 

      

ұзындығы 4,9 5,3 5,88 7,88 6,55 10,4 
ені 2,2 2,34 2,92 3,08 3,25 2,92 
биіктігі 1,8 1,82 2,26 2,6 3,1 3,04 
Салмағы, т       

балластпен 9 12,5 25 18 30 25 
балласт жоқ 4,68 4,95 6,0 9,0 12,3 7,4- 

Дөңгелектер саны - 5 5 - - 5 
Камералардың саны 1

20 
- - 1

98 
1

80 
- 

 
мұнда Пшығу - бір-бірінен 0,5...0,6 км астам қашықтықта скреперлер 

үшін мамандандырылған Шығулар саны. 
Скреперлік кешенді жобалау кезінде тығыздағыш - аунақтарды 

қолдануды қарастыру қажет:  
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2.5-кесте – Грейдерлердің техникалық сипаттамасы 
Техникалық параметрлері Автогрейдер моделі 

ДЗ-99-1 ДЗ-122 ДЗ-31-1 ДБ-98 ДЗ-105 
Қозғалтқыш қуаты, кВт  66 99 99 184 184 
Доңғалақ сұлбасы 1х2х3 1х2х3 1х3х3 1х3х3 1х3х3 
Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ 38,1 37,7 37,3 47 39 
Грейдер үйіндісі:      
Ұзындығы, м 3,04 3,745 3,7 4,25 4,2 
биіктігі, м 0,5 0,62 0,6 0,72 0,71 
- кесу бұрышы, градус 30 -70 30 - 71 30 - 70 30 - 70 30 - 80 
- тірек бетінен төмен түсіру, м 0,2 0,25 0,25 0,5 0,5 
Габариттік өлшемдері, мм      
ұзындығы; 8,65 9,45 9,26 10,3 10,3 
ені 2,3 2,5 2,65 2,8 2,91 
биіктігі 2,985 3,25 3,345 3,57 3,58 
Салмағы, т 9,7 14,7 12,7 19,5 20,6 

 
2.6-кесте - Тығыздағыш аунақтардың техникалық сипаттамасы 

Техникалық 
параметрлері 

Мұз айдынының моделі 
ДУ-26 ДУ-30 ДУ-39А ДУ-32Ф ДУ-3А ДУ-168 

Мұз айдынының түрі П П П П П ПП 
Тартқыш түрі Т-74 Т-75 Т-100М Т-130 Т-180 МоАЗ-

546 
Нығыздалатын 
жолақтың ені, м 

1,8 2,2 2,6 2,6 2,8 2,6 

Нығыздалатын қабаттың 
қалыңдығы, м 

0,2-0,22 0,25 0,35 0,3 0,3 0,45 

Бір із бойынша 
өтулердің қажетті саны 

8-10 8-10 6-10 6-10 6-10 2 - 6 

Қозғалыстың жұмыс 
жылдамдығы, км/сағ: 
дозалау кезінде 

10 10 6 5-10 5-10 15 

Габариттік өлшемдері, 
мм 

      

ұзындығы 4,9 5,3 5,88 7,88 6,55 10,4 
ені 2,2 2,34 2,92 3,08 3,25 2,92 
биіктігі 1,8 1,82 2,26 2,6 3,1 3,04 
Салмағы, т       

балластпен 9 12,5 25 18 30 25 
балласт жоқ 4,68 4,95 6,0 9,0 12,3 7,4- 

Дөңгелектер саны - 5 5 - - 5 
Камералардың саны 1

20 
- - 1

98 
1

80 
- 

 
мұнда Пшығу - бір-бірінен 0,5...0,6 км астам қашықтықта скреперлер 

үшін мамандандырылған Шығулар саны. 
Скреперлік кешенді жобалау кезінде тығыздағыш - аунақтарды 

қолдануды қарастыру қажет:  

  
 

- құрылысы топырақты қабаттап тығыздауды қажет ететін бөгеттерге, 
жол үйінділеріне, құрылыстарға өңделетін топырақты төсеу кезінде;  

– үйіндіге төселгеннен кейін жолтабан түзуге, қалқып кетуге және т.б. 
бейім сазды топырақтардың жоғары ылғалдылығы (18-25%);  

– үйіндідегі және сирек скерпердің қозғалыс жолындағы борпылдақ 
ылғалды топырақты тығыздау үшін топырақтың 0,3-0,5 МПа салмақ 
түсімейтін қабілеті қамтамасыз етілмеген жағдайда. 

Тығыздағыш роликтердің жұмыс паркі 
 

                                      Nк = Qуп * пп.к/(һу. с·bк ·vк·Тсм·Ки) ,   (2.19) 
 
мұндағы Qуп - тығыздалуға жататын топырақ көлемі, м3/ауысым; 
пп.к-бір жолақ бойынша мұз айдынының өту саны (тәжірибелік жолмен 

белгіленеді, пп.к 4-10); 
һу.с-нығыздау қабатының қалыңдығы (2.6-кесте), м; 
bк-бір өту үшін тығыздалатын жолақтың ені, м; 
vк-мұз айдыны қозғалысының жұмыс жылдамдығы, м/сағ; 
Ки-жылжымалы уақытты роликпен пайдалану коэффициенті.  
Тығыздауды талап ететін топырақты қоймалау қажет болған жағдайда 

әрбір үйіндіге бір тығыздағыш-аунақ немесе әрбір ірі дамбаға, жол үйіндісіне 
немесе басқа инженерлік құрылысқа екі тығыздағыш көзделуі тиіс.  

Жұмыс алаңының ені (сурет. 2.5) скреперлік кенжар (Ас, м) тау-кен 
жұмыстарының қабылданған технологиясымен анықталады және 
жолақтардан тұруы мүмкін:  

- В1 скреперлеу;  
- В2 қопсыту (топырақты алдын ала қопсыту қажет болған жағдайда); 
- көліктік В3 (әртүрлі жабдықтардың транзиттік қозғалысы үшін);  
- құрғатуды В4 (құрғатуды қазбаларды орналастыру үшін).  
В1, В2, В3 жолақтарының ені біріздендірілген болуы тиіс:  
 

                     В1= В2 = В3 = ппр.с (bc + аг),   (2.20) 
 
мұндағы nпр.с - бір жолақтағы скрепердің өту саны (nпр.с  2-4); 
аг-скрепердің іргелес өткелдері арасындағы жотаның ені (аг = 0,5...1,5 

м).  
Құрғату жолағының ені мынадай формула бойынша айқындалады:  
 

                                             В4 = 2 mi * һк,     (2.21)          
мұндағы һк-су бұрғыш жыраның тереңдігі, м; 
 mi-арық беткейінің көлбеуі (көлбеуі) (i = 1: mi). 
Жұмыс кенжарының ұзындығы – скреперге арналған алаң (Lз , м) 

шөмішке топырақ жиынтығының қашықтығына еселік болуы тиіс. Риппердің 
тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін кенжардың ұзындығы кемінде 50 м 
болуы керек:  
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Lз = n ·lн50 м, 
мұндағы n-бүтін сан, n = 2, 4, 5 және т. б. 
 

 
2.5-сурет - Скреперлік жұмыстар өндірісінің технологиялық сұлбасы 

 
3Тәжірибелік сабақ  
Тақырыбы: Тау жыныстарын бір шөмішті экскаваторлармен қазудың 

технологиялық есептері. Тығындау паспортын әзірлеу 
Бір шөмішті экскаватордың өнімділігін есептеу. Бір шөмішті 

экскаваторды өндірудің ауысымдық нормасы: 
а) автоматты өзі аударғыштарға тиеу кезінде  

                                     (2.22) 
б) теміржол құрамдарын тиеу кезінде  
НЭ = (Тсм-Тп.з-Тл.н) пв ·Vв ·Эі /(пв Тп +Тобм ),  
в) ленталы конвейерлерді тиеу кезінде  
НЭ = (Тсм-Тп.з-Тл.н-Тодд-Тр.п) Е * пц * Кн * Эі/Кр ,  
г) үйіндіге, конусқа жұмыс істеген кезде 
 НЭ = (Тсм-Тп.з-Тл.н-Тотта) Е * пц * Кн * Эі/Кр ,  
мұндағы НЭ-экскаватордың ауысымдық өнімділігі, м3/см; Кн, кр - 

шөмішті толтыру және жынысты қопсыту коэффициенттері (2.7-кесте); 
Тсм  - ауысым ұзақтығы, мин; 
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Lз = n ·lн50 м, 
мұндағы n-бүтін сан, n = 2, 4, 5 және т. б. 
 

 
2.5-сурет - Скреперлік жұмыстар өндірісінің технологиялық сұлбасы 

 
3Тәжірибелік сабақ  
Тақырыбы: Тау жыныстарын бір шөмішті экскаваторлармен қазудың 

технологиялық есептері. Тығындау паспортын әзірлеу 
Бір шөмішті экскаватордың өнімділігін есептеу. Бір шөмішті 

экскаваторды өндірудің ауысымдық нормасы: 
а) автоматты өзі аударғыштарға тиеу кезінде  

                                     (2.22) 
б) теміржол құрамдарын тиеу кезінде  
НЭ = (Тсм-Тп.з-Тл.н) пв ·Vв ·Эі /(пв Тп +Тобм ),  
в) ленталы конвейерлерді тиеу кезінде  
НЭ = (Тсм-Тп.з-Тл.н-Тодд-Тр.п) Е * пц * Кн * Эі/Кр ,  
г) үйіндіге, конусқа жұмыс істеген кезде 
 НЭ = (Тсм-Тп.з-Тл.н-Тотта) Е * пц * Кн * Эі/Кр ,  
мұндағы НЭ-экскаватордың ауысымдық өнімділігі, м3/см; Кн, кр - 

шөмішті толтыру және жынысты қопсыту коэффициенттері (2.7-кесте); 
Тсм  - ауысым ұзақтығы, мин; 
 

  
 

2.7-кесте - КР жынысын қопсыту, кн толтыру және Кэ экскаватор 
шөмішін пайдалану коэффициенттерінің мәндері. 

Экскавация 
күрделілігі 

бойынша тау 
жыныстарының 

санаты 

Кентіректегі 
тау-кен 

массасының 
есептік 

тығыздығы, 
кг/м3 

КР 

КН КЭ 

Тікелей 
күрек Драглайн*) Тікелей 

күрек Драглайн*) 

I 1600 1,15 1,05 1/09 0,91 0,87/0,78 
II 1800 1,25 1,05 1/0,9 0,84 0,80/0,82 
III 2000 1,65 0,95 0,9/0,81 0,70 0,67/0,60 
IV 2500 1,5 0,90 0,85/0,76 0,60 0,57/0,51 
V 3500 1,6 0,90 - 0,56 - 
 
Т.з-дайындық - қорытынды операцияларды орындау уақыты (шынжыр 

табанды жүрісті бір шөмішті экскаваторлар үшін: Тп.З = 35 мин автоматты өзі 
аударғыштарға тиеу кезінде; 

Т.з = 25 мин – в темір жол көлігі құралдары; 
Т.з = 35 мин-үйіндіге немесе конвейерге тиеу; 
Т.з = 45 мин – бұл бірдей, жүретін экскаватор), мин; 
Тл.н-жеке қажеттіліктерге уақыт, тл.н = 10 мин. 
КҚ= q ·Кр/(Е * Кн·) - көлік ыдысын тиеуге арналған шөміштердің саны, 

қайта тиеуге жол берілмейтін жағдайда шөміштердің бүтін санына дейін 
дөңгелектенеді; 

 q-көлік құралының жүк көтергіштігі (автоматты өзі аударғыш, вагон), 
т; - жыныстың орташа тығыздығы, т/м3; 

пц-минутына экскавация циклдарының саны (2.8-кесте) немесе пц = 
60/tц формуласы бойынша айқындалады; tц - экскавация циклінің негізгі 
уақыты (кесте. 2.9), с; [22] 

Тп = пк/пц - бір автоматты өзі аударғышты немесе вагонды тиеу уақыты 
(бір автоматты өзі аударғышты тиеу уақытын мына формула бойынша 
анықтауға болады: 

 
            Тп = tц(пк – 0,5)/60 ), мин;    (2.23)      

 
Мұнда Ту-автоматты өзі аударғышты тиеуге орнату уақыты (КрАЗ-

256б, камАЗ – 5511-Ту = 0,3 (0,6) мин; БелАЗ үшін-540; 548; 7522; 7523 – 0,5 
(0,7) мин; БелАЗ үшін-7509; 7519; 75191; 7521; 75211 – 0,8 (1,1) мин 
(жақшада тұйық кенжарда жұмыс істеу кезіндегі мәні), мин; 

Vв - бір вагондағы тау-кен массасының көлемі (тығыз денеде) Vв = кш 
·Vтр /Кр, м3

; 
пв - құрамдағы вагондар саны; кш "құлақшыны" тиеуді ескеретін 

коэффициент (кш = 1,0-1,15); 
Тобм - құрамдармен алмасу уақыты, мин; Тотд – демалу уақыты (тотд = 

25 мин-конвейерге тиеу кезінде, тотд = 28 мин – үйіндіге тиеу кезінде), мин; 
Тр.п-регламенттелген үзілістер (экскаваторға кіреберістерді дайындау – 
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ауысымына 10 минут, жарылыс жұмыстарына-ауысымына 10 минут, кенжар 
конвейерін ұлғайтуға-ауысымына 45 минут), мин; 

Эі-жұмыс жағдайына түзету коэффициенті. 
 

2.8-кесте - Тік күрек түріндегі экскаваторлармен минутына экскавация 
циклдарының саны 

Экскавация 
қиындығы 

бойынша тау 
жыныстарының 

санаты 

Экскаватор; шөміштің сыйымдылығы, м3 

Э-125 1Б; 
1,25 

Э-2503; 
2,5 

ЭКГ-4,6 Б; 
4,6 

ЭКГ-8И; 
8 

I 2,39/2,43 2,33/2,39 2,26/2,31 1,93/1,97 
II 2,2/2,29 2,17/2,28 2,08/2,18 1,76/1,83 
III 2,08/2,17 2,04/2,13 1,91/2,02 1,63/1,71 
IV 1,99/2,06 1,91/2,04 1,8/1,94 1,55/1,66 
V 1,99/1,97 1,83/1,96 1,72/1,85 1,48/1,59 

Ескертпелер: 
1. Алымда көлік ыдыстарына, бөлгіште – үйіндіге экскавация циклдерінің саны; 
2. Экскавация циклінің ұзақтығы бум бұрышы 90-дан 135º-қа дейін (орташа 120 º) 
есептелген) 
 

Экскаватордың өнімділігі қажет болған жағдайда түзету 
коэффициенттерін ескере отырып түзетіледі (2.9-кесте), бірнеше түзетулер 
енгізілген кезде көбейтіледі. 

 
2.9-кесте - Экскаватор өнімділігінің түзету коэффициенттері 

Коэффициенттерді қолдану шарттары Эі 
1. Экскаваторға автомобиль жолдарын бульдозермен тазалау 0,97 
2. Ауысым ішінде жарылыс жұмыстарын жүргізу 0,97 
3. Автоматты өзі аударғыш шанағын дымқыл, тұтқыр және қатып қалған 

жыныстардан профилактикалық өңдеу және тазалау 
0,97 

4. Төсем құрылғысы бар тұрақсыз табанда жұмыс жүргізу 0,94 
5. Экскаватор шөмішінің биіктігінен үш есе төмен кемерлерді әзірлеу, 

сондай-ақ пайдалы қазба қабатының төбесін тазалау кезінде 
0,90 

6. Е, м3 кезінде жебенің бұрылу бұрышы 135 астам драглайнның 
жұмысы: 

 

8-ге дейін 0,90 
10-нан астам 0,93 
7. Драглайнмен жоғарғы таянышы бар үйіндіге экскавация 0,90 
8. I-III санатты (Арктика жағдайында - барлық санаттағы) 0,90 
9. Пайдалы қазбаларды селективті қазып алу және құрамында жыныс 

қабаты бар тау-кен массасын экскавациялау %: 
 

120 дейін 0,95 
10-20 0,90 
20-дан астам 0,85 
10. Су тереңдігі кезінде 5 м3 кем шөміші бар драглайнмен су астынан I – 

III санатты және жарылыспен босатылған IV санатты жартас жыныстарын 
әзірлеу: 
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ауысымына 10 минут, жарылыс жұмыстарына-ауысымына 10 минут, кенжар 
конвейерін ұлғайтуға-ауысымына 45 минут), мин; 

Эі-жұмыс жағдайына түзету коэффициенті. 
 

2.8-кесте - Тік күрек түріндегі экскаваторлармен минутына экскавация 
циклдарының саны 

Экскавация 
қиындығы 

бойынша тау 
жыныстарының 

санаты 

Экскаватор; шөміштің сыйымдылығы, м3 

Э-125 1Б; 
1,25 

Э-2503; 
2,5 

ЭКГ-4,6 Б; 
4,6 

ЭКГ-8И; 
8 

I 2,39/2,43 2,33/2,39 2,26/2,31 1,93/1,97 
II 2,2/2,29 2,17/2,28 2,08/2,18 1,76/1,83 
III 2,08/2,17 2,04/2,13 1,91/2,02 1,63/1,71 
IV 1,99/2,06 1,91/2,04 1,8/1,94 1,55/1,66 
V 1,99/1,97 1,83/1,96 1,72/1,85 1,48/1,59 

Ескертпелер: 
1. Алымда көлік ыдыстарына, бөлгіште – үйіндіге экскавация циклдерінің саны; 
2. Экскавация циклінің ұзақтығы бум бұрышы 90-дан 135º-қа дейін (орташа 120 º) 
есептелген) 
 

Экскаватордың өнімділігі қажет болған жағдайда түзету 
коэффициенттерін ескере отырып түзетіледі (2.9-кесте), бірнеше түзетулер 
енгізілген кезде көбейтіледі. 

 
2.9-кесте - Экскаватор өнімділігінің түзету коэффициенттері 

Коэффициенттерді қолдану шарттары Эі 
1. Экскаваторға автомобиль жолдарын бульдозермен тазалау 0,97 
2. Ауысым ішінде жарылыс жұмыстарын жүргізу 0,97 
3. Автоматты өзі аударғыш шанағын дымқыл, тұтқыр және қатып қалған 

жыныстардан профилактикалық өңдеу және тазалау 
0,97 

4. Төсем құрылғысы бар тұрақсыз табанда жұмыс жүргізу 0,94 
5. Экскаватор шөмішінің биіктігінен үш есе төмен кемерлерді әзірлеу, 

сондай-ақ пайдалы қазба қабатының төбесін тазалау кезінде 
0,90 

6. Е, м3 кезінде жебенің бұрылу бұрышы 135 астам драглайнның 
жұмысы: 

 

8-ге дейін 0,90 
10-нан астам 0,93 
7. Драглайнмен жоғарғы таянышы бар үйіндіге экскавация 0,90 
8. I-III санатты (Арктика жағдайында - барлық санаттағы) 0,90 
9. Пайдалы қазбаларды селективті қазып алу және құрамында жыныс 

қабаты бар тау-кен массасын экскавациялау %: 
 

120 дейін 0,95 
10-20 0,90 
20-дан астам 0,85 
10. Су тереңдігі кезінде 5 м3 кем шөміші бар драглайнмен су астынан I – 

III санатты және жарылыспен босатылған IV санатты жартас жыныстарын 
әзірлеу: 

 

 
 

  
 

2.9 кестенің жалғасы 
0,5 м дейін 0,90 
0,5-2,0 м 0,83 
2,0-4,0 м 0,77 
10 м астам 0,66 
11. Сол сияқты, тереңдігі кезінде Е > 5 м3 шөмішімен:   
2 м дейін 0,90 
4,0 м дейін 0,83 
10-нан астам 0,71 
12. I - IV санатты тау-кен массасын қайта экскавациялау 1,1 
13. Бір құрастырмалы конвейерге екі және одан көп экскаватордың 

жұмысы 
0,90 

14. Кенжар конвейерін ауысым ішінде жылжыту (өсіру)   0,90 
15. Сыйымдылығы шөміші бар мехқалақ тұйық кенжарда жұмыс істеу   
1,5 м3дейін 0,91 
1,5 м3астам 0,82 

 
2.10-кесте - Тау-кен массасын өзі аударғыш ға тиеу кезіндегі 

экскавацияның бір жедел циклінің уақыты (алымында tц-минут, бөлімінде-
секунд) 
Экскаватор 

моделі 
Түрі Е. 

м3 
Экскавация қиындығы бойынша тау жыныстарының 
санаты (ЕНВ-71) 

I II III IV V 

Э-10011Д Мехқалақ 1,0 0,41/24,6 0,45/27 0,47/28,2 0,49/29,4 0,51/30,6 
Драглайн 1,0 0,55/33 0,61/36,6 0,66/39,6 - - 

Э-1251Б Мехқалақ 1,25 0,42/25,2 0,45/27 0,448/28,8 0,5/30 0,52/31,2 
Драглайн 1,5 0,56/33,6 0,63/37,8 0,69/41,4 - - 

Э-2503 Мехқалақ 2,5 0,43/25,8 0,46/27,6 0,49/29,4 0,52/31,2 0,55/33 
Драглайн 1,5; 3 0,62/37,2 0,67/40,2 0,74/44,4 - - 

ЭКГ-4у Мехқалақ 4; 5 0,59/35,4 0,65/39 0,7/42 0,74/44,4 0,77/46,2 
ЭКГ-4,6 Б Мехқалақ 4,6 0,44/26,4 0,48/28,8 0,52/31,2 0,56/33,6 0,56/33,6 

ЭКГ-5 Мехқалақ 5 0,45/27 0,49/29,4 0,53/31,8 0,57/34,2 0,59/35,4 
ЭКГ-6,3 ус Мехқалақ 6,3; 8 0,53/33 0,61/36,6 0,66/39,6 0,69/41,4 0,72/43,2 

ЭКГ-8И Мехқалақ 8; 10 0,52/31,2 0,57/34,2 0,61/36,6 0,65/39 0,68/40,8 
ЭКГ-12,5 Мехқалақ 12,5 0,58/34,8 0,62/37,2 0,66/39,6 0,70/42 0,74/44,4 
ЭКГ-15 Мехқалақ 15 0,8/48 0,87/52,2 0,94/56,4 0,99/59,4 1,03/61,8 

 
Өз бетінше зерттеуге және конспект жасауға арналған 

тапсырмалар 
1 карьер, оның элементтері мен параметрлері туралы түсінік. 
2 жоңғылау карьерлік экскаваторлар. 
3 қазу және тасымалдау машиналарының қауіпсіздігі. 
4 қазу-тиеу жабдықтарының жіктелуі; 
5 тікелей механикалық күректердің технологиялық және жұмыс 

параметрлері; 
6 драглайндар мен кері мехқалақтың технологиялық және жұмыс 

параметрлері. 
7 темір жол көлігінің артықшылықтары мен кемшіліктері; 
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8 карьерлерде теміржол көлігін қолданудың орындылығы. 
9 арқанды скипті көтергіш, қолдану шарттары; 
10 арқанды аспалы жол, қолдану шарттары. 
11 үйінді түзілу үрдісінің мәні. 
12 Автомобиль көлігімен үйінді жасау. 
13 темір жол көлігімен үйінді жасау. 
14 көлік-үйінді көпірі. 
15 орташа қоймалар, қайта тиеу пункттері. 
16 қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру әдістері. 
17 карьер, оның элементтері мен параметрлері туралы түсінік. 
18 тау жыныстарын қазуға дайындау тәсілдері. 
19 тау жыныстарын механикалық қопсыту. 
20 габаритті емес тау жыныстарын механикалық ұсақтау. Қайталама 

жару. 
 
2.1.2 Жарылыс жұмыстарының технологиясы және 

механизациясы 
 
Оқыту нәтижесі: жарылыс жұмыстарының технологиясын және 

механизациясын әзірлеу. 
Бағалау критерийлері:  
1. Жарылыспен тау жыныстарын бұзу теориясының негіздерін 

меңгерген.  
2. Ұсақтау дәрежесін реттеу әдістерін сипаттайды.  
3. Ұңғымалық зарядтар әдісінің технологиясын сипаттайды.  
4. Зарядтардың параметрлерін және бір ұңғымаға және жаппай 

жарылысқа жарылғыш заттар мен жару құралдарының санын есептейді.  
5. Тескіш зарядтар әдісінің технологиясын сипаттайды.  
6. Камералық және қазандық зарядтар әдісінің технологиясын 

сипаттайды.  
7. Габаритті емес ұнтақтау технологиясын сипаттайды.  
8. Зарядтау және бітеу машиналарының жұмыс принципін түсінеді.  
9. Зарядтау және құю машиналарының өнімділігін есептейді. 
 
Ашық тау-кен жүйесі-бұл жер қойнауынан пайдалы қазбаларды алуға 

арналған карьердегі өзара тәуелді және өзара байланысты дайындық, тау-кен 
және тау-кен жұмыстарының жиынтығы. Аталған қазбалар-бұл кесілген 
орлар (қазаншұңқырлар), аршылым және өндіру кемерлері. Олар кемердің 
биіктігімен, кесілген ордың енімен (қазаншұңқырдың өлшемдері), жұмысшы 
кемерлердің еңіс бұрыштарымен, кіру енімен, жұмыс алаңының енімен, ұзын 
экскаватор блогымен, кертпедегі өндіру және аршылым блоктарының ұзын 
фронтымен, жұмысшы кемерлердің санымен, жұмыс аймағының биіктігі мен 
енімен, карьердің жұмыс бортының еңіс бұрышымен, жыныс түрлері бар 
жұмыс аймағының ұзындығымен сипатталады (2.11-кесте). 
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8 карьерлерде теміржол көлігін қолданудың орындылығы. 
9 арқанды скипті көтергіш, қолдану шарттары; 
10 арқанды аспалы жол, қолдану шарттары. 
11 үйінді түзілу үрдісінің мәні. 
12 Автомобиль көлігімен үйінді жасау. 
13 темір жол көлігімен үйінді жасау. 
14 көлік-үйінді көпірі. 
15 орташа қоймалар, қайта тиеу пункттері. 
16 қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру әдістері. 
17 карьер, оның элементтері мен параметрлері туралы түсінік. 
18 тау жыныстарын қазуға дайындау тәсілдері. 
19 тау жыныстарын механикалық қопсыту. 
20 габаритті емес тау жыныстарын механикалық ұсақтау. Қайталама 

жару. 
 
2.1.2 Жарылыс жұмыстарының технологиясы және 

механизациясы 
 
Оқыту нәтижесі: жарылыс жұмыстарының технологиясын және 

механизациясын әзірлеу. 
Бағалау критерийлері:  
1. Жарылыспен тау жыныстарын бұзу теориясының негіздерін 

меңгерген.  
2. Ұсақтау дәрежесін реттеу әдістерін сипаттайды.  
3. Ұңғымалық зарядтар әдісінің технологиясын сипаттайды.  
4. Зарядтардың параметрлерін және бір ұңғымаға және жаппай 

жарылысқа жарылғыш заттар мен жару құралдарының санын есептейді.  
5. Тескіш зарядтар әдісінің технологиясын сипаттайды.  
6. Камералық және қазандық зарядтар әдісінің технологиясын 

сипаттайды.  
7. Габаритті емес ұнтақтау технологиясын сипаттайды.  
8. Зарядтау және бітеу машиналарының жұмыс принципін түсінеді.  
9. Зарядтау және құю машиналарының өнімділігін есептейді. 
 
Ашық тау-кен жүйесі-бұл жер қойнауынан пайдалы қазбаларды алуға 

арналған карьердегі өзара тәуелді және өзара байланысты дайындық, тау-кен 
және тау-кен жұмыстарының жиынтығы. Аталған қазбалар-бұл кесілген 
орлар (қазаншұңқырлар), аршылым және өндіру кемерлері. Олар кемердің 
биіктігімен, кесілген ордың енімен (қазаншұңқырдың өлшемдері), жұмысшы 
кемерлердің еңіс бұрыштарымен, кіру енімен, жұмыс алаңының енімен, ұзын 
экскаватор блогымен, кертпедегі өндіру және аршылым блоктарының ұзын 
фронтымен, жұмысшы кемерлердің санымен, жұмыс аймағының биіктігі мен 
енімен, карьердің жұмыс бортының еңіс бұрышымен, жыныс түрлері бар 
жұмыс аймағының ұзындығымен сипатталады (2.11-кесте). 

  
 

Игеру жүйесінің негізгі көрсеткіштері: кенжарлардың қозғалу 
жылдамдығы, кемер фронтының қозғалу жылдамдығы, карьердің түбін 
тереңдету жылдамдығы, жаңа төмен жатқан горизонтты дайындау ұзақтығы; 
әрбір блоктағы, әрбір кемердегі, жұмыс аймағындағы жыныстардың көлемі; 
әрбір блоктағы, әрбір кемердегі, жұмыс аймағындағы ашылған және алуға 
дайын қорлардың саны; кеннің пайдалану шығындары мен 
құнарсыздануы.[30] 

Игеру жүйелері пайдалы қазбалар жатуының берілген нақты тау-кен-
геологиялық жағдайларымен және карьерлік өрістегі тау-кен қазбаларының 
даму сипатымен алдын ала анықталады. 

Әзірлеу ішкі жүйелері пайдалы қазбалардың нысаны, пайда болу 
параметрлері, тау жыныстарының физикалық және техникалық қасиеттері, 
тауарлық өнімнің қажетті сапасы және кәсіпорынның экономикалық 
көрсеткіштері негізінде тағайындалады. 

Дамудың ішкі жүйелерін негіздеу жоғарыда аталған табиғи және 
технологиялық факторларға байланысты олардың элементтерінің негізгі 
параметрлерін қабылданған тау-кен және көлік жабдықтары кешенінің 
жұмыс параметрлері мен техникалық сипаттамаларына байланысты 
белгілеуді қамтиды. 

 
2.11-кесте - Р.Б. Рақышев бойынша ашық әзірлеу жүйелерінің жіктелуі, 

2015ж. 
Әзірлеу жүйесі 

 Кіші жұмыс жүйесі 

Тұтас Тұтас бойлық бір бортты немесе екі бортты 
Тұтас көлденең бір бортты немесе екі бортты 
Тұтас желдеткіш орталық немесе шашыраңқы 
Тұтас сақиналы орталық немесе шеткері 

Тереңдетілген Тереңдетілген бойлық бір бортты немесе екі бортты 
Тереңдетілген көлденең бір бортты немесе екі бортты 
Терең желдеткіштің таралуы 
Орталық айналма ойық 

Аралас Әр түрлі комбинацияларда бірдей 

 
Таңдалған кіші жүйе нақты жағдайлар үшін негізгі және қосалқы 

жұмыстардың барлық түрлерін орындауға жұмсалатын ең аз шығындармен 
пайдалы қазбалар бойынша карьердің табиғи және техникалық жағдайлар 
бойынша барынша мүмкін болатын өндірістік қуатын, жер қойнауынан, 
кеннен пайдалы компоненттерден барлық қорларды толық ала отырып, кен 
орнын қауіпсіз, ырғақты, үнемді және экологиялық пайдалануды, өндірілген 
кеңістік пен өндіріс қалдықтарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге 
тиіс. 

Бұрғылау машиналарының жұмысын ұйымдастыру олардың ең 
жоғарғы тиімділігі мен бұрғылаудың карьердегі басқа үрдістермен 
байланысын қамтамасыз етуі керек.[22] 
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Бұрғылау білдектерінің жұмыс орындарын дайындау тау 
жыныстарының блоктық жарылысына сәйкес бұрғылау блоктары бойынша 
жүзеге асырылады. Бір блокты орағаннан кейін білдектер тау-кен 
жұмыстарының жоспарына сәйкес жаңа блокқа ауысады. 

Дайындық жұмыстары жүргізілуде: 
 жол бригадасы; 
 бульдозершілер; 
 жоғары вольтты желілер қызметімен; 
 маркшейдерлік қызмет; 
 бұрғылау цехының өзі және басқа цехтер мен учаскелер. 
Жұмыстарды уақытында барынша біріктіру үшін блокты дайындау 

бойынша жұмыс кестесін жасайды (2.6-сурет). 
 

 
1-қардан тазалау; 2-алаңды жоспарлау; 3-блокты маркшейдерлік түсіру;  
4 бұрғылау жобасын жасау; 5-ұңғымаларды белгілеу; 6-ЭБЖ монтаждау  

білдектерді қосу; 7-білдектерді жұмысқа дайындау 
 

2.6-сурет - Жұмыс блогын бұрғылауға дайындау кестесі 
 
Кестенің мақсаты - барлық жұмыстардың құрамы мен ұзақтығын, 

сондай-ақ олардың қажетті аяқталу мерзімін білу, олардың орындалу ретін 
және әр жұмыстың басталуының қажетті сәттерін анықтау. Кестелердің 
орындалуын бақылауды бұрғылау учаскесінің бастығы және карьердің 
өндірістік бөлімі жүзеге асырады. Жұмыстың шектеулі шебі кезінде блокты 
толық емес дайындау кезінде оны орай бастауға жол беріледі. 

Блокты бұрғылау тәртібі жеке ұңғымаларды бұрғылау реттілігімен, 
яғни машиналардың қозғалыс сұлбасымен сипатталады. Бірінші қатардағы 
ұңғымаларды бұрғылау кезінде машина кемердің жиегіне перпендикуляр 
орналасуы керек, осылайша көкжиек ұялары мен шынжыр табандары кемер 
баурайының ықтимал құлау призмасынан тыс болуы керек. 
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Бұрғылау білдектерінің жұмыс орындарын дайындау тау 
жыныстарының блоктық жарылысына сәйкес бұрғылау блоктары бойынша 
жүзеге асырылады. Бір блокты орағаннан кейін білдектер тау-кен 
жұмыстарының жоспарына сәйкес жаңа блокқа ауысады. 

Дайындық жұмыстары жүргізілуде: 
 жол бригадасы; 
 бульдозершілер; 
 жоғары вольтты желілер қызметімен; 
 маркшейдерлік қызмет; 
 бұрғылау цехының өзі және басқа цехтер мен учаскелер. 
Жұмыстарды уақытында барынша біріктіру үшін блокты дайындау 

бойынша жұмыс кестесін жасайды (2.6-сурет). 
 

 
1-қардан тазалау; 2-алаңды жоспарлау; 3-блокты маркшейдерлік түсіру;  
4 бұрғылау жобасын жасау; 5-ұңғымаларды белгілеу; 6-ЭБЖ монтаждау  

білдектерді қосу; 7-білдектерді жұмысқа дайындау 
 

2.6-сурет - Жұмыс блогын бұрғылауға дайындау кестесі 
 
Кестенің мақсаты - барлық жұмыстардың құрамы мен ұзақтығын, 

сондай-ақ олардың қажетті аяқталу мерзімін білу, олардың орындалу ретін 
және әр жұмыстың басталуының қажетті сәттерін анықтау. Кестелердің 
орындалуын бақылауды бұрғылау учаскесінің бастығы және карьердің 
өндірістік бөлімі жүзеге асырады. Жұмыстың шектеулі шебі кезінде блокты 
толық емес дайындау кезінде оны орай бастауға жол беріледі. 

Блокты бұрғылау тәртібі жеке ұңғымаларды бұрғылау реттілігімен, 
яғни машиналардың қозғалыс сұлбасымен сипатталады. Бірінші қатардағы 
ұңғымаларды бұрғылау кезінде машина кемердің жиегіне перпендикуляр 
орналасуы керек, осылайша көкжиек ұялары мен шынжыр табандары кемер 
баурайының ықтимал құлау призмасынан тыс болуы керек. 

  
 

Білдектердің орын ауыстыруының реттік сұлбасы (2.7, a-сурет) 
бұрғылау жұмыстарының артта қалуы және ұңғымалардың бір қатарын жару 
кезінде жиі қолданылады. А қатарындағы ұңғымалар арасындағы қашықтық 
кезінде осы сұлба бойынша машинаны жылжытудың жалпы қашықтығы 1.85 
а құрайды, ал бір ұңғыманы жылжытудың нақты уақыты 10-12 мин а = 7-10 
м. 

Білдектерді жылжытудың көлденең-диагональды сұлбасы (2.7, b-
сурет) ұңғымалар қатарының саны үштен аспаған кезде және олардың 
шахматтық орналасуы кезінде орынды болады. Әрбір үш ұңғыманы 
бұрғылау кезінде машина 5А қашықтықты жүріп өтеді және 45 градусқа екі 
бұрылысты орындайды. Машинаны жылжытудың нақты уақыты 5 мин.  

Көлденең-қайтарымды сұлба (2.7-сурет, с) ұңғымалардың шаршы 
торында қолданылады. Мұнда әр ұңғыма үшін қозғалыс қашықтығы 1,5 а 
құрайды және жұмыс блогын толтыру кезінде 0,7 – 25 градус бұрышқа 30 
бұрылуға тура келеді. Көлденең қозғалыс сұлбалары бұрғылау 
машиналарының машина уақытын едәуір үнемдеуге, сондай-ақ оларды 
пайдаланудың жақсы жағдайларына және блокты жарылысқа жүйелі 
дайындауға мүмкіндік береді. 

 
2.7-сурет - Бұрғылау білдектерін жылжыту сұлбалары 

 
Бір қондырғыда 2-3 машинаны қолданған кезде оларды әр машина 

үшін бөлек жұмыс фронтын бөліп орналастырған жөн. Машиналар әдетте 
жалпы трансформатор дүңгіршегіне қосылады және жалпы қосалқы 
жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте олардың арасындағы қашықтық 
20-30 м аспайды, бұл әрбір білдектің 2-3 ауысымдағы жұмыс фронтын 
қамтамасыз етеді. Машиналардың үлкен автономиясымен (су, құбырлар және 
т.б. үшін жалпы контейнерлердің болмауы) бұл қашықтықты 50-100 м-ге 
дейін арттыру керек, яғни блоктың әртүрлі қанаттарында іс жүзінде бұрғылау 
керек.[24] 

Ұңғымалардың нөмірлері мен жобалық тереңдігі, сондай-ақ 
жұмыстардың жалпы көлемі бұрғылау бригадаларына ауысым жасағын беру 
кезінде көрсетіледі. Ауысым соңында тау-кен шебері орындалған бұрғылау 
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көлемінің көрсеткіштерін арнайы журналға енгізеді. Бұл деректер сондай-ақ 
диспетчерлік ауысымдық баянаттарда тіркеледі және маркшейдерлік 
өлшеулерді ескере отырып, бұрғылау бригадалары мүшелерінің еңбегіне ақы 
төлеу үшін негіз болып табылады. 

ЖЗ зарядтары жарылысының тау жынысына әсерін реттеу 
әдістері 

Тау-кен массасын ұсақтау сапасы тау-кен өндірісінің барлық кейінгі 
технологиялық үрдістеріне, ұсақтау-сұрыптау зауыттарына дейін әсер етеді. 

Барлық технологиялық үрдістер бойынша өнім бірлігіне жұмсалатын 
жиынтық шығындар аз болатын тау жыныстарын ұсақтау дәрежесі мүмкін.  

Ұсақтау дәрежесін ЖЗ есептік шығынын, ең аз кедергі сызығын, ЖЗ 
түрін, зарядтардың конструкциясын, жару сұлбаларын, кенжарлық 
конструкцияны және т. б. өзгерту арқылы жақсартуға болады. 

Ұсақтау дәрежесін реттеудің барлық әдістерін олардың әсер ету 
ауқымына қарай екі класқа бөлуге болады. 

I класс параметрлері-зарядтың диаметрі, табанға қарсылық шамасы 
(с.п.), зарядтар арасындағы қашықтық, зарядтың ұзындығы мен массасы - ЖЗ 
есептік меншікті шығыны арқылы өзара байланысты. Олардың негізгілері - 
ЖЗ есептелген нақты шығыны және зарядтың диаметрі, қалған параметрлер 
туынды болып табылады және ЖЗ ағынының мөлшеріне байланысты. 
Параметрлердің біреуінің өзгеруі жарылыс нәтижесіне әсер етуі мүмкін 
қалғандардың өзгеруіне әкеледі.[25] 

I класс параметрлерін өзгерту арқылы кез-келген санаттағы тау 
жыныстарын қажетті ұсақтауға қол жеткізуге болады. II класс 
параметрлерімен ұсақтауды реттеу мүмкіндіктері көбінесе тәжірибенің 
дәлдігінде болады (10 – 15 %), сондықтан жарылыс ғылымы дамуының 
қазіргі кезеңінде оларды сандық бағалау қиын. 

Әр параметрмен тау жыныстарының ұсақталуын реттеудің физикалық 
мәнін қарастырыңыз. ВВ нақты ағынының жоғарылауымен алдымен 
массивтің ұсақталу дәрежесі артады, содан кейін жарылыс энергиясы 
негізінен жарылғыш массаға жоғары жылдамдық беру үшін жұмсалады. 
Демек, одан әрі ұлғайту іс жүзінде мүмкін болмайды. 

Ірі кесектердің (габаритті емес) шығуының ЖЗ нақты шығынына 
тәуелділігін (2.8-сурет) қарастырайық. Ордината осьінде реттелмейтін 
ұсақтау аймағына сәйкес келетін тиімділік сегменті белгіленеді. 

 Нақты шығыны бар жаппай жарылыс кезінде УК-ға тең габаритті емес 
шығуды жоғарыда аталған әдістердің бірімен анықтауға болады. Жарылыс 
белгілі блоктармен және өлшемі үлкен бөліктерге тең ue бөлшектерінің 
мазмұнымен массивте жүзеге асырылады. О, Ус және с/ф, УК нүктелерін 
жалғай отырып, біз qP, O нүктесінде абсцисса осьін кесіп өтетін түзу аламыз, 
бұл осы функция үшін шартты түрде габаритті емес шығысты қамтамасыз 
ететін ВВ есептеу шығыны. Q>q кезінде, qQ пәк нүктесіне сәйкес келеді, ЖЗ 
меншікті шығынының ұлғаюы реттелмейтін ұсақтау аймағының болуына 
байланысты ұсақтауды жақсартпайды. 
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көлемінің көрсеткіштерін арнайы журналға енгізеді. Бұл деректер сондай-ақ 
диспетчерлік ауысымдық баянаттарда тіркеледі және маркшейдерлік 
өлшеулерді ескере отырып, бұрғылау бригадалары мүшелерінің еңбегіне ақы 
төлеу үшін негіз болып табылады. 

ЖЗ зарядтары жарылысының тау жынысына әсерін реттеу 
әдістері 

Тау-кен массасын ұсақтау сапасы тау-кен өндірісінің барлық кейінгі 
технологиялық үрдістеріне, ұсақтау-сұрыптау зауыттарына дейін әсер етеді. 

Барлық технологиялық үрдістер бойынша өнім бірлігіне жұмсалатын 
жиынтық шығындар аз болатын тау жыныстарын ұсақтау дәрежесі мүмкін.  

Ұсақтау дәрежесін ЖЗ есептік шығынын, ең аз кедергі сызығын, ЖЗ 
түрін, зарядтардың конструкциясын, жару сұлбаларын, кенжарлық 
конструкцияны және т. б. өзгерту арқылы жақсартуға болады. 

Ұсақтау дәрежесін реттеудің барлық әдістерін олардың әсер ету 
ауқымына қарай екі класқа бөлуге болады. 

I класс параметрлері-зарядтың диаметрі, табанға қарсылық шамасы 
(с.п.), зарядтар арасындағы қашықтық, зарядтың ұзындығы мен массасы - ЖЗ 
есептік меншікті шығыны арқылы өзара байланысты. Олардың негізгілері - 
ЖЗ есептелген нақты шығыны және зарядтың диаметрі, қалған параметрлер 
туынды болып табылады және ЖЗ ағынының мөлшеріне байланысты. 
Параметрлердің біреуінің өзгеруі жарылыс нәтижесіне әсер етуі мүмкін 
қалғандардың өзгеруіне әкеледі.[25] 

I класс параметрлерін өзгерту арқылы кез-келген санаттағы тау 
жыныстарын қажетті ұсақтауға қол жеткізуге болады. II класс 
параметрлерімен ұсақтауды реттеу мүмкіндіктері көбінесе тәжірибенің 
дәлдігінде болады (10 – 15 %), сондықтан жарылыс ғылымы дамуының 
қазіргі кезеңінде оларды сандық бағалау қиын. 

Әр параметрмен тау жыныстарының ұсақталуын реттеудің физикалық 
мәнін қарастырыңыз. ВВ нақты ағынының жоғарылауымен алдымен 
массивтің ұсақталу дәрежесі артады, содан кейін жарылыс энергиясы 
негізінен жарылғыш массаға жоғары жылдамдық беру үшін жұмсалады. 
Демек, одан әрі ұлғайту іс жүзінде мүмкін болмайды. 

Ірі кесектердің (габаритті емес) шығуының ЖЗ нақты шығынына 
тәуелділігін (2.8-сурет) қарастырайық. Ордината осьінде реттелмейтін 
ұсақтау аймағына сәйкес келетін тиімділік сегменті белгіленеді. 

 Нақты шығыны бар жаппай жарылыс кезінде УК-ға тең габаритті емес 
шығуды жоғарыда аталған әдістердің бірімен анықтауға болады. Жарылыс 
белгілі блоктармен және өлшемі үлкен бөліктерге тең ue бөлшектерінің 
мазмұнымен массивте жүзеге асырылады. О, Ус және с/ф, УК нүктелерін 
жалғай отырып, біз qP, O нүктесінде абсцисса осьін кесіп өтетін түзу аламыз, 
бұл осы функция үшін шартты түрде габаритті емес шығысты қамтамасыз 
ететін ВВ есептеу шығыны. Q>q кезінде, qQ пәк нүктесіне сәйкес келеді, ЖЗ 
меншікті шығынының ұлғаюы реттелмейтін ұсақтау аймағының болуына 
байланысты ұсақтауды жақсартпайды. 

  
 

 
 

2.8-сурет - Ірі кесектер шығымының жарылғыш заттың үлестік 
шығынына тәуелділік графигі 

 
Заряд диаметрінің жоғарылауымен үлкен фракциялардың шығу пайызы 

артады. Тау жыныстары үшін ең аз қарсылық сызығы мен заряд диаметрі 
арасында сызықтық байланыс орнатылады, яғни заряд диаметрінің 
жоғарылауымен ең аз қарсылық сызығын көбейту керек, сондықтан массивті 
құрайтын бөлшектердің үлкен пайызы реттелмейтін ұсақтау аймағына түседі. 
Зарядтардың кіші диаметрлерінде шыңдар массивтің тереңдігіне дейін 
азаяды және зарядтың айналасындағы жыныстың салыстырмалы түрде азаю 
мөлшері азаяды. 

Зарядтарды орналастырғаннан кейін бос қалған теспелер мен 
ұңғымалардың ауыздары, әдетте, бітеу материалмен толтырылады. Тығындау 
зарядтың жарылу үрдісінде энергия шығынын азайтады және жарылыс 
кезінде бөлінетін улы газдардың мөлшерін азайта отырып, жарылыс 
реакциясының толық өтуін қамтамасыз етеді; жыныстың неғұрлым 
қарқынды ұсақталуын қамтамасыз ете отырып, соққы толқынының тиімді 
бөлігінің ұзындығын ұлғайтады; газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда 
метан-ауа қоспасының тұтану қаупін азайта отырып, зарядтау камерасының 
қабырғаларына газдардың әсер ету ұзақтығын және газдардың атмосфераға 
шығарылу ұзақтығын арттырады, сондай-ақ ауа соққы толқынының күшін  
күрт азайтады [18] 

Кенжардың ұзындығы ұсақ блоктық жыныстарда 1,25 W тең; орташа 
блоктық жыныстарда 1,0 W және ірі блоктық жыныстарда 0,75 – тен 0,5 W 
дейін қабылданады. 

Балшықтың орнына полиэтилен қабығындағы ампула түріндегі су 
кенжары жер асты жұмыстарында тесіктерді (к. и.ш.) пайдалану 
коэффициентін 0,8-ден 1-ге дейін арттырады және жарылудан кейін өндіріс 
атмосферасының шаңдануын айтарлықтай төмендетеді. 

Тығындауда бекіткіш зарядтарды қолдану оның ұзындығын 
айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Бекітуші зарядтарды кенжарға 
орналастырады және негізгі зарядпен бір мезгілде жарады. Ұңғыманың 
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аузында жарылыс болған кезде қысым пайда болады, бұл жарылыс 
газдарының шығуына жол бермейді. 

Зарядтың таралуы реттелетін ұсақтау аймағының ұлғаюына 
байланысты ұсақтауды жақсартуға көмектеседі. Ұңғыма зарядтарының ауа 
саңылауларымен таралуы (2.9-сурет) ұсақтауды жақсартады.  

 

 
2.9-сурет - Ұңғымалық зарядтарды екі (А) және үш (б) бөліктерге ауа 

аралықтарымен бөлу 
 

Ауа саңылаулары жарылыстың сипатын өзгертеді және зарядтың 
жанындағы жыныстың қайта бөлінуін шектейді. Нәтижесінде қайта 
ұнтақтауға кететін энергия азаяды және оның үлкен бөлігі алыс аймақта 
ұсақтауға қолданылады. Ауа саңылауларының ұзындығы әлсіз жыныстар 
үшін зарядтың ұзындығынан 0,3 – 0,4, орташа беріктігі – 0,2 – 0,3 және күшті 
– 0,15 – 0,2 аспауы керек. 

 
Ұңғымалық заряд әдісі 
Жер бетіндегі жарылыс жұмыстары: 
- карьерлерде минералды шикізатты өндіру; 
- Көлік құрылысындағы ойықтар мен сөрелер құрылысы; 
- қазаншұңқырлардың негіздері мен құрылыстарын кесіп өту; 
- гидротехникалық құрылыстағы тас-сұлба бөгеттерінің құрылыстары; 
- мелиорациялық арналар салу; 
- әртүрлі өнеркәсіптік объектілердің бұзылуы; 
- қатқан топырақты ұсақтау; 
- металдарды өңдеу (кесу, штамптау, қатайту) және т. б. 
Жарылыс жұмыстарының шарттары мен көлемінің алуан түрлілігіне 

байланысты жарылыс жұмыстары үшін бұрғылау, ұңғыма, қазандық, камера, 
үстеме зарядтар қолданылады. Әрбір жағдайда техникалық-экономикалық 
талдау негізінде ең үнемді және өнімді әдіс таңдалады. Бұдан басқа, 
карьерлерде, көлік және гидротехникалық құрылыста кемерлердің ең аз 
қирауы және тұрақтылығын арттыру мақсатында контурлық жару әдісі 
кеңінен қолданылады. 
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Жер бетіндегі жарылыс жұмыстары: 
- карьерлерде минералды шикізатты өндіру; 
- Көлік құрылысындағы ойықтар мен сөрелер құрылысы; 
- қазаншұңқырлардың негіздері мен құрылыстарын кесіп өту; 
- гидротехникалық құрылыстағы тас-сұлба бөгеттерінің құрылыстары; 
- мелиорациялық арналар салу; 
- әртүрлі өнеркәсіптік объектілердің бұзылуы; 
- қатқан топырақты ұсақтау; 
- металдарды өңдеу (кесу, штамптау, қатайту) және т. б. 
Жарылыс жұмыстарының шарттары мен көлемінің алуан түрлілігіне 

байланысты жарылыс жұмыстары үшін бұрғылау, ұңғыма, қазандық, камера, 
үстеме зарядтар қолданылады. Әрбір жағдайда техникалық-экономикалық 
талдау негізінде ең үнемді және өнімді әдіс таңдалады. Бұдан басқа, 
карьерлерде, көлік және гидротехникалық құрылыста кемерлердің ең аз 
қирауы және тұрақтылығын арттыру мақсатында контурлық жару әдісі 
кеңінен қолданылады. 

  
 

 Карьерлерде ұңғымалық зарядтармен жару тау жыныстарын қазып 
алуға және одан әрі өңдеуге жарылғыш дайындаудың негізгі әдісі болып 
табылады (сурет. 2.1.10).  

 

 
2.10-сурет - Жыныстарды қазуға кемерді дайындау 

 

Кәдімгі, қазандықтың тік ұңғымаларының негізгі орналасуы және 
механикалық кеңейткіштер немесе отқа төзімді қыздырғыштар көмегімен 
зарядталған бөліктің кеңеюі 2.11-суретте көрсетілген.[19] 

 
I-бір қатарлы; II - механикалық немесе от кеңейтумен; III-қазандық; 

IY-көп қатарлы; y - кеңейтімі бар көп қатарлы; YI-жарылысы бар көп қатарлы  
тіреу қабырғасына; YII-каскадты; YIII-кеңейтумен каскадты; I 

X - көп сатылы; x-кеңейтімі бар көп сатылы 
 

2.11-сурет – Кемердегі тік ұңғымалардың орналасу сызбасы 
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Ұңғымалардың карьерлерде орналасу параметрлері мынадай 
шамалармен сипатталады: ұңғыманың (зарядтың) диаметрі, мм; кемердің 
биіктігі, м; табаны бойынша кедергі (СБӨ), м; ұңғымалар арасындағы 
қашықтық, м; қатарлар арасындағы қашықтық, м; ұңғыма осьінен кемердің 
жоғарғы жиегіне дейінгі қауіпсіз қашықтық; зарядтың ұзындығы, м; бұрылу 
ұзындығы, м; кенжардың ұзындығы, м; ұңғыманың тереңдігі, м; кемер 
еңісінің бұрышы. 

Ұңғымалық зарядтардың кемердегі орналасу параметрлерін есептеу 
кезінде, ең алдымен, ұңғымаларға арналған СПП мөлшері анықталады, бұл 
кемердің табанының жақсы өңделуін және жыныстардың ұсақталуының 
берілген дәрежесін қамтамасыз етеді. 

Еңістік бұрышы кемерлер әдетте 65 – 70 %, ал кедергісі жарылысқа 
төменгі бөлігінде тік бұрғыланған қарағанда жоғары. СБӨ бұрғылау 
шарттары бойынша ең аз қауіпсіз жай-күй мынадай формула бойынша 
айқындалады::  

 
                               Wb = Hctg a + C                                              (2.24) 

 
 Іс жүзінде СПП мәндері 25-35 dz аралығында қабылданады. 
Ұңғыманың табанының деңгейінде зарядтың жарылысының әсерін 

күшейту үшін бұрғылаумен, яғни тереңдікте, үлкен биіктікте бұрғыланады. 
Ұңғымалардың бұрылу тереңдігі әдетте кемердің 0,1–0,2 биіктігін немесе 10-
15 dз құрайды және алдыңғы жарылыстардың нәтижелерін талдау негізінде 
нақтыланады. Ұңғымаларды қалпына келтіру қиын болған кезде неғұрлым 
қуатты ЖЗ зарядын орналастырған жөн. Егер кемер табанының деңгейінде 
қабаттың айқын көрінетін көлденең жазықтықтары немесе жұмсақ қабаттар 
болса, онда ұңғымалардың бұрылуы жасалмайды. Табанында жұмсақ 
жыныстар болған кезде ұңғымалар 0,5–1 м кемердің табанына дейін 
бұрғыланбайды. [20] 

Бірінші қатардағы ұңғыманың заряд салмағы мына формула бойынша 
анықталады: 

 
                                             (2.25) 

 
 мұндағы q - ЖЗ меншікті шығыны, кг/м3. 
ЖЗ үлестік шығысы есептеу тәсілімен немесе анықтамалықтардан 

айқындалады және алдыңғы жарылыстарды талдау және қорыту негізінде 
нақтыланады. 

Екінші және кейінгі қатардағы ұңғымалар үшін зарядтың массасы, 
әдетте, бірінші қатардағы ұңғымалардың заряд массасымен салыстырғанда 
10-20% артады. Соңында зарядтың массасы тәжірибелі жарылыстармен 
анықталады. 

Ұңғымада орналастыруға болатын зарядтың ең жоғарғы мәні мына 
формула бойынша анықталады 
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,                                           (2.26) 

 
мұндағы р - ұңғыманың сыйымдылығы 1 м, кг/м. 
Кенжардың ұзындығы әдетте 25 - 30 dz-ге тең болады. 
Ұңғыманың сыйымдылығы зарядтау тығыздығына және тау 

жынысының бұрғылау коэффициентіне байланысты (бұрғылау құралының 
диаметрімен салыстырғанда ұңғыманың диаметрінің ұлғаюы). 

Ұңғымаларды механикаландырылған зарядтау арқылы зарядтау 
тығыздығын арттыруға болады. 

Егер ұңғымада қажетті зарядты орналастыру мүмкін болмаса, онда 
оның диаметрін арттыру керек.   

 
Бұрғылау заряды әдісі 
Карьерлерде бұл әдіс аз жұмыс көлемінде, пайдалы қазба кен орнының 

жеке (селективті) қазу және аз қуатында, құрылыс және әрлеу тастарының ірі 
блоктарын өндіру, аса құнды пайдалы қазбаларды игеру кезінде, қазбаның 
құрылымын сақтау немесе оны шамадан тыс ұсақтауға жол бермеу қажет 
болған жағдайларда қолданылады. 

Диаметрі 32-70 мм және тереңдігі 3-5 м тік, көлбеу немесе көлденең 
(сәл көлбеу) теспелер қолданылады. 

Қатардағы теспелер арасындағы қашықтық бәсеңдеумен жарылатын 
көрші зарядтардың зақымдануын болдырмайтындай болуы тиіс. 

Бұрғылау заряды әдісінің артықшылықтары: жарылғыш жыныстарды 
біркелкі және ұсақ ұсақтау, кез-келген тау-геологиялық жағдайда қолдану 
мүмкіндігі, қарапайымдылығы, жоғары маневрлігі. Әдістің кемшіліктері: 
бұрғылаудың үлкен көлемі, жұмыстың жоғары құны, көптеген тесіктерді 
зарядтау және жару қажеттілігі, қажет болған жағдайда тау жынысының 
едәуір көлемін кесу жұмыстарын ұйымдастырудың күрделілігі. 

Жарылыс жұмыстарының технологиясы жəне ұйымдастырылуы. 
қуаттау алдында кертпеде теспелердің дұрыс орналасуы, олардың 
тереңдігінің кертпенің биіктігіне немесе жобалық деректерге сәйкестігі 
тексеріледі. Қажет болған жағдайда теспелерді бұрғылау ұсақ-түйегінен 
немесе шламнан тазарту жүргізіледі. Теспелерді тазалау оларды теспеге 
түсірілетін металл түтік арқылы сығылған ауамен үрлеумен немесе шламды 
арнайы тазалаушы қасықпен сирек тартумен орындалады.[22] 

Тік және көлбеу теспелерді қуаттау үшін ұнтақ тәрізді, түйіршіктелген 
және патрондалған ЖЗ, көлденең теспелерді қуаттау үшін және теспелерде су 
(ылғал) болған кезде – тек патрондалған ЖЗ қолданылады. Карьерлерде 
теспелерді механикаландырылған қуаттау қолданылмайды. 

Теспені ұнтақ тәрізді ЖЗ оқтаған жағдайда соққыш-патрондарды жасау 
міндетті емес. Бұл жағдайда ЖЗ-ның соңғы порциясын теспеге толтырмас 
бұрын капсюль-детонаторды, электр детонаторды немесе соңында түйін 
байлаулы детонациялық баудың кесіндісін түсіреді. 
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Патрондалған ЖЗ қуаттау кезінде патрондар теспелерге бір-бірден 
енгізіледі. Аммиакты-селитрлі ЖЗ бар тығындалған патрондарды қуаттау 
алдында ЖЗ бастапқы ұнтақ тәрізді құрылымы қалпына келгенше алдын ала 
қолмен илеу қажет. 

Атыс патрондарын барлық жағдайларда теспеге кеспей енгізеді және 
олардан кейін енгізілетін ЖЗ-ны тығыздауға тыйым салынады. Сығымдалған 
ЖЗ пайдалану кезінде тығыздығы жоғары, детонаторлар үшін ойықтары жоқ 
патрондардың ұштары теспенің түбіне қаратылуы тиіс. Престелген 
патрондарға детонаторды дайындаушы зауыттағы патронда жасалған ойыққа 
ғана салуға рұқсат етіледі. 

ЖЗ-ның барлық заряды теспеге салынғаннан кейін, бауларды 
(жарылатын, от өткізгіш) немесе электр сымдарын зақымдамау үшін теспенің 
қалған бос бөлігі ұсақ кенжармен (құм, саз, құм мен саз қоспасы, ұсақ жыныс 
және т.б.) толтырылады. Әдетте шұңқырдың ұзындығының үштен бір бөлігі 
тығындауға қалдырылады. 

Шұңқырларды жару кезінде, әдетте, капсюль-детонаторлар немесе 
электр детонаторлары зарядтарды бастау үшін қолданылады.  

Электрлік жару кезінде жарғыш жарылыс желісін орнатады, учаскелік 
сымдарды магистральға қосады, желіні тексереді, қауіпсіз жерге кетеді және 
сол жерден электр өлшеу құралдарының көмегімен жарылыс желісінің 
жарамдылығын тексереді. Желіні тексергеннен кейін ол негізгі сымдардың 
ұштарын жарылғыш машинаның немесе шахта станциясының 
терминалдарына қосады және жарылыс жасайды.[24] 

Жарылыстан кейін жарушы мен жарылыс жетекшісі жарылыс орнын 
мұқият тексеріп, кенжарда жарылмаған зарядтардың жоқтығына көз 
жеткізеді. Жарылмаған зарядтар (істен шығулар) анықталған жағдайда 
оларды жояды. 

 
Камералық заряд әдісі 
Бұл әдіспен жару арнайы қазбаларға (камераларға) орналастырылатын 

үлкен көлемдегі (бірнеше тоннадан жүздеген және мың тоннаға дейін) 
шоғырланған зарядтармен жүргізіледі, олардың көлемі ЖЗ зарядтарын 
есептеумен белгіленген көлемге сәйкес келеді. Мұны істеу үшін массивте тік 
шыңдар немесе көлденең тіректер өтеді және олардың соңында немесе 
бұтақтарда камералар салынады. 

Камералық зарядтар әдісі тау жыныстары мен жұмсақ тау 
жыныстарының үлкен көлемін гидротехникалық, жол және мелиорациялық 
құрылыстағы жарылыстармен құлату және жылжыту үшін, сондай-ақ 
тереңдігі 20 м және одан да көп түрлі ойықтарды қалыптастыру үшін 
қолданылады. 

Карьерлерде камералық зарядтар кемердің биіктігі кемінде 15 м болған 
кезде және кемердің жоғарғы алаңының тегіс емес бетінен жарылыс 
ұңғымаларын бұрғылау мүмкін болмаған кезде сирек қолданылады. 
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қалған бос бөлігі ұсақ кенжармен (құм, саз, құм мен саз қоспасы, ұсақ жыныс 
және т.б.) толтырылады. Әдетте шұңқырдың ұзындығының үштен бір бөлігі 
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Камералық заряд әдісі 
Бұл әдіспен жару арнайы қазбаларға (камераларға) орналастырылатын 
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Камералық зарядтардың жарылыстарының артықшылықтарына жер 
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Қазандық зарядтау әдісі 
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Қазандық зарядтарын есептеу тәртібі ұңғымалық зарядтарды есептеуге 
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"қазандықтың" шамасы және мүмкін көлемі болып табылады.К/ Д, дм3 (Д – ЖЗ 
зарядтау тығыздығы, кг/дм3). 

 
Габаритті емес ұнтақтау технологиясы  
Екінші реттік бұрғылау-жару жұмыстарына табанды жоспарлау және 
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Габаритті емес кесектерді жару ЖЗ үстеме немесе теспе 
зарядтарымен жүзеге асырылады. 
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және VB (2-3 кг/м3) шығыны компрессорлық экономика мен қосымша 
бұрғылаудың болмауымен өтеледі. 

Қарапайым жағдайларда ЖЗ қалыңдығы = 3,5 -5 см жалпақ қабат 
түрінде габаритті емес бөліктің бетіне тікелей орналастырылады. Заряд саз 
немесе балық аулау сызығымен жабылған (тас немесе қиыршық тас 
қоспасыз). Үстеме зарядтар әдісінің тиімділігі, егер арнайы жинақталған 
зарядтар қолданылса, артады (2.1.15-сурет, а). Қазіргі уақытта массасы 0,1-
ден 4 кг-ға дейінгі ZKP типті кумулятивтік зарядтар шығарылады. 

Бұрғылау шығыны жарылған жыныстың 0,2 – 1 м/м3-ге тең. ЖЗ 
меншікті шығыны әдетте 0,1-0,3 кг/м3 құрайды. Тығындау зарядтың үстіне 
қойылады. 

Табанды жоспарлау жəне кемерлерді жабу кезінде жару əдетте 
көлбеу сымдарға немесе кіші диаметрлі (100 мм) ұңғымаларға 
орналастырылған зарядтармен жүзеге асырылады. Ұңғымалардың 
(теспелердің) еңісі және зарядтың конструкциясы жарылыстың қажетті 
нәтижесіне сәйкес келеді. Зарядтың массасы және жарылыстың басқа 
параметрлері нақты жағдайларда тәжірибелік жолмен белгіленеді. 
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Тау массасын екінші рет ұсақтау 
Жарылыс жұмыстарының параметрлерін есептеу кезінде немесе 

оларды орындау сапасы төмен болған кезде жарылыс массивінің қасиеттерін 
жеткіліксіз есепке алудың салдарынан жарылған тау массасында ірі кесектер 
пайда болады, олар қазу-тиеу машиналарының жұмысын күрделендіреді, 
көбінесе экскаваторлардың тұтқалары мен жебелерінің бұзылуына әкеледі. 

Жарылыс тәсілі кезінде зат зарядын құмнан немесе судан жасалған 
кенжары бар диаметрі 32-36 мм теспеге немесе кесектің бетіне (үстеме заряд) 
орналастырады. Үстеме заряд бірнеше нұсқада орындалады. Қарапайым 
жағдайда меншікті шығыны 0,3 – 0,6 кг/м3 болатын жарылғыш зат сумен 
полиэтилен пакеттің астына қойылады және, ақырында, массасы 0,1-ден 4 кг-
ға дейінгі кумулятивтік зарядты осы мақсаттар үшін арнайы қолданады. [30] 

 
1 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: оттегі балансын есептеу және өнеркәсіптік жарылғыш 

заттардың құрамын жасау 
Жұмыстың мақсаты: жарылғыш заттардың оттегі балансын есептеу 

бойынша тәжірибелік дағдыларды алу және өнеркәсіптік жарылғыш 
заттардың рецептурасын құрастырудың негізгі принциптерін зерделеу. 

Қысқаша теориялық мәліметтер 
Оттегі балансы-бұл барлық жанғыш элементтердің (сутегі, көміртек, 

металдар және т.б.) толық тотығуы үшін қажетті ЖЗ құрамындағы оттегінің 
артық немесе жетіспеуінің берілген ЖЗ массасына қатынасы. Оттегі балансы 
бірлік үлестерімен немесе пайыздармен өлшенеді. 

Жарылғыш конверсия кезіндегі толық тотығу дегеніміз - сутектің су 
алынғанға дейін, ал көміртегі-көмірқышқыл газын алғанға дейін тотығуы. 
Бұл жағдайда молекулалық азот пен оттегі бөлінеді. Егер ВВ құрамында 
металл болса, онда оның ең жоғары тотығы түзіледі. Толық тотығу 
реакцияларын жазамыз: 

С + O2 → СО2 + 396 кДж/моль, (1) 
Н2 +  O2  Н2О + 283 кДж/моль(сұйық суда), (2) 

Н2 +  О2  Н2О + 240 кДж/моль (бу тәрізді суда), (3) 
2а1 +1, 5o2 →Al2O3 + 1671 кДж/моль. 
Сондықтан, егер ВВ Санбнкод құрамына ие болса, онда оттегі балансын 

формула бойынша есептейміз (2): 
D> 2*А + 0,5 B кезінде ол оң болады; 
D= 2*А + 0,5 B кезінде - нөлдік; 
d < 2 *А + 0,5 B кезінде-теріс.  
Мұнда A, b, C, d - сәйкесінше көміртек, сутегі, азот және оттегі 

атомдарының саны. 
Нөлдік оттегі балансы бар ЖЗ энергияның ең жоғарғы мөлшерін және 

улы газдардың минималды мөлшерін шығарады. 
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Теріс оттегі балансы бар ВВ жарылыс кезінде улы көміртегі тотығын 
(көміртегі тотығы) құрайды немесе таза көміртекті күйе түрінде шығарады. 

ВВ-ның оттегі тепе-теңдігі оң болған кезде энергия азаяды, себебі 
реакция арқылы жылуды сіңіретін улы азот оксиді пайда болады 

0 ,5N2 + O25O2- " N0-90,5 кДж/моль. 
ВВ - бірнеше химиялық заттардың қоспасы болған жағдайда, оттегі 

балансы келесі формула бойынша анықталады 
Кб =q1Кб1+ q2Кб2 + ... + qnКбT =  

мұндағы Кб-бірнеше химиялық заттардың қоспасымен ұсынылған ВВ 
оттегі балансы,%; i = {1, ..., N} - ЖЗ құрамына кіретін химиялық заттардың 
индекстері; 

qi-ЖЗ құрамындағы i-ші химиялық заттың салмақтық үлесі, бірлік 
үлесі; 

 Кбі,-I-ші химиялық заттың оттегі балансы,%. 
Химиялық заттардың қоспасымен ұсынылған бір компонентті ВВ және 

ВВ үшін оттегі балансын есептеу мысалдарын қарастырыңыз. 
Ескерту. Әдетте өнеркәсіптік жарылғыш заттардың құрамы нөлдік оттегі 

балансымен таңдалады. Патрондалған ЖЗ дайындау кезінде патрон қабығының 
материалын тотықтыру үшін аздаған оң оттегі балансы қабылданады. Жер асты 
жұмыстарына арналған ЖЗ 1 кг жарылыс кезінде шартты көміртегі тотығына қайта 
есептегенде 40 л-ден астам улы газ түзбеуі тиіс. Егер азот тотықтары мен күкіртті газ 
түзілсе, онда оларды шартты көміртегі тотығына ауыстыру үшін тиісінше 6,5 және 2,5 
түзету коэффициенттері қабылданады. 

Мысал 1. TNT оттегі балансын анықтаңыз C7h5no2, салыстырмалы 
молекулалық массасы 227-ге тең. 

Шешім:  Толық тотығу үшін 2а + b/2 немесе 2*7 + 5/2 = 16,5 оттегі 
атомы.[21] 

6 оттегі атомы бар, сондықтан біз формула бойынша есептейміз : 
                             Kb=     (2.27)    

 
Мысал 2. Егер ол 30% NH4NO3 аммиак селитрасынан және 70% 

c7h5n3o3 ТНТ-дан тұратыны белгілі болса, 30/70 граммониттің оттегі балансын 
анықтаңыз.  

Шешім: Жоғарыда көрсетілген тәсілмен анықталған аммиак 
селитрасының оттегі балансы +20 %, ТНТ-ның оттегі балансы 74% - ға тең 
(1-мысалды қараңыз). Граммониттің оттегі балансын 30/70 есептеңіз: 

0,3*20 + 0,7*(-74) = -45,8, %. 
Су басқан жағдайда ашық тау-кен жұмыстары үшін ЖЗ оттегі 

балансына қойылатын талаптар соншалықты қатал емес. 
Қоспа ЖЗ рецептурасын және олардың химиялық формуласын анықтау 

тәртібі 3-5 мысалдарда келтірілген. 
Мысал 3. Аммиак селитрасы мен -320% оттегі балансы бар дизель 

отыны негізінде нөлдік оттегі балансы бар игданит рецептурасын жасаңыз. 
Шешім:  Дизель отынының бір бөлігін тотықтыру үшін аммиак 

селитрасының салмақ бөліктерінің санын анықтаймыз: 
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n=. =320=16 

Жарылғыш заттағы дизель отынының құрамын есептейміз: 
 
Тиісінше, аммоний нитратының мөлшері 

100-x = 100-5,9 = 94,1%. 
Демек, игданит формуласы келесідей болады 

94,1% АС + 5,9% ДТ. 
Мысал 4. Аммиак селитрасы және с7н5(NО2)з тротил негізінде нөлдік 

оттегі балансы бар вв рецептурасы мен химиялық формуласын анықтау. 
Шешім:  ТНТ – ның оттегі балансы-74%, салыстырмалы молекулалық 

салмағы 227. Аммоний нитратының оттегі балансы +20 %, ал оның 
салыстырмалы молекулалық массасы - 80. Қоспаның құрамы келесі шартқа 
сәйкес келуі керек: 

 
x*(-74%) + (100-x)*( + 20%) = 0, 

 
мұндағы х-ТНТ қоспасындағы мөлшері, %; 
(100 - х) - қоспадағы аммиак селитрасының мөлшері,%. 
Сондықтан x  21%; (100-x) = 79%. 
Қоспаның бұл мөлшеріне граммонит 79/21 және аммонит 6ЖВ сәйкес 

келеді. Аммиак селитрасының моль санын У арқылы, тНТ моль санын z 
арқылы белгілейміз. Содан кейін арақатынастан  

 
тұжырымдаймыз =10,7 z 
 
Z =1 қабылдап, у = 10,7 екенін табамыз. Демек, граммониттің 

молекулалық теңдеуі 
z + 10,7 y = c7h5 (NO2) 3 + 10,7nh4no3. 

 
Мысал 5. Келесі құрамы бар АС-8 гранулитінің молекулалық 

формуласын анықтаңыз: 89% аммиак селитрасы NH4NO3; 3% тұз майы C16H34 
(салыстырмалы молекулалық массасы 226); 8% аллюминий ұнтағы Al 
(салыстырмалы молекулалық массасы 27).[21] 

Шешім:  Күн майының мольдерінің санын х арқылы, аммоний нитраты 
- у арқылы, алюминий ұнтағы - z арқылы белгілеп, химиялық формуланы 
жазамыз 

yNH4NO3 + xs16h34 + zAl. 
 

Салмақ құрамына сәйкес біз қалаған шамаларды есептейміз 
ара-қатынастар: 
Осылайша, у = 83,9 х; z = 22,4 х. Х = 1, содан кейін ас-8 гранулитінің 

молекулалық теңдеуі 83,9NH4NO3 +С16Н34 +22,4А1 түрінде болады. 
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Өздігінен шешуге арналған тапсырмалар 
1 тапсырма. 65/35 су айдынының оттегі балансын анықтаңыз (65% 

аммиак селитрасы және 35% тротил). 
2 тапсырма. Динитронафталиннің оттегі балансын анықтау С]оНб 

(1Ж02) 2, салыстырмалы молекулалық салмағы бар 218. 
3 тапсырма. Салыстырмалы молекулалық массасы 316 болатын 

C(CH20•NO2M)4 қыздыру элементінің оттегі балансын анықтаңыз. 
4 тапсырма. 40% аммоний нитратынан, 16% алюминий ұнтағынан 

және 44% ТНТ-дан тұратын ифзаниттің оттегі балансын анықтаңыз. 
5 тапсырма. Алюминий ұнтағының 15% түйіршікті тротил қорытпасы 

болып табылатын алюмотолдың оттегі балансын анықтаңыз. 
6 тапсырма. Құрамында 64% аммиак селитрасы, 16% тротил және 20% 

натрий хлориді бар ПЖВ-20 сақтандырғыш аммонитінің оттегі балансын 
анықтаңыз. 

7 тапсырма. 56% аммиак селитрасынан, 9% ТНТ, 3% ағаш ұнынан 
және 32% натрий хлоридінен тұратын сақтандырғыш ВВ-ның оттегі 
балансын анықтаңыз.  

8 тапсырма. Көмірдің оттегі балансын анықтаңыз. 14,2% нитрогликоль 
c2h4n2oo; 2,5% ағаш ұны С15Н22О10; 7% калий хлориді КС1; 46,3% натрий 
нитраты №ЖОд 29% аммоний хлориді NH4CI; 1% кальций стеараты 
С36Н70О4СА. 

9 тапсырма. Құрамында 70% аммиак селитрасы, 18% ТНТ және 12% 
натрий хлориді бар АП-5жв сақтандырғыш аммонитінің оттегі балансын 
анықтаңыз. 

10 тапсырма. 66% аммиак селитрасы NH4NO3; 5% TNT C7H5(NO2)z 
(салыстырмалы молекулалық массасы 227-ге тең); 24% Hexogen 
SZN6O6N6(салыстырмалы молекулалық массасы 222-ге тең); 5% алюминий 
Al (салыстырмалы молекулалық массасы 27-ге тең). 

11 тапсырма. Коллоидты мақтаның оттегі балансын анықтаңыз C22, 

5H28, 8o36n8, 7 (салыстырмалы молекулалық массасы 1000). 
12 тапсырма. Пироксилиннің оттегі балансын анықтаңыз C24H29O9 

(ONO2) 9 (салыстырмалы молекулалық массасы 1 243). [18] 
 

Бақылау сұрақтары: 
1.Бұрғылау үшін жаңа блокты кім дайындайды? 
2. Блокты дайындау кестесі дегеніміз не және ол не үшін жасалады? 
3. Жұмыс блогын толтыру кезінде бұрғылау машиналарын 

жылжытудың қандай сұлбалары бар, олардың қолданылу аясы? 
4. Бір блокта бірнеше бұрғылау машиналарының жұмысы қалай 

ұйымдастырылған?  
5. Жарылыс арқылы тау жыныстарын ұсақтау дәрежесін реттеудің 

қандай әдістерін білесіз? 
6. Ұсақтау дәрежесін реттеу әдістері қандай кластарға бөлінеді? 
7. ЖЗ меншікті шығыны ұсақтау тиімділігіне қалай әсер етеді? 
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8. Неліктен үлкен фракциялардың шығысы заряд диаметрінің өсуімен 
артады? 

9. Қандай зарядтардың жақындасу коэффициенттері ұсақтау сапасы 
бойынша оңтайлы? 

10. Әр түрлі беріктігі бар жыныстарға қандай ұзындық ұсынылады? 
11. ЖЗ шашыраңқы зарядтарына қандай артықшылықтар тән? 
12."Оттегі балансы"анықтамасын беріңіз. 
13.Жарылыс кезінде улы газдардың пайда болу себебі неде? 
14.Қандай оттегі балансы оң, теріс, нөлдік деп саналады? 
15.Оң және теріс оттегі балансымен қандай улы заттар шығарылады? 
 
2.2. Гидрогеология негіздері 
 
Оқыту нәтижесі: кен орындарын суландыру сипаттамасымен танысу.  
Бағалау критерийлері:  
1. Су ағынының режимін анықтайды.  
2. Тау-кен кәсіпорнының сулану жағдайларын сипаттайды. 
 
Тау жыныстарындағы су түрлері  
Қазіргі әдебиетте тау жыныстарындағы су түрлерінің әртүрлі жіктелуі 

келтірілген. А. Ф. Лебедев ұсынған судың жіктелуі., эксперименттік және 
далалық зерттеулер негізінде тау жыныстарындағы судың келесі түрлерін 
анықтады:  

1. Бу (бу тәрізді) түріндегі су ауада болады, ол сұйық судан бос 
тесіктер мен тау жыныстарындағы жарықтарды алады. Ол судың басқа 
түрлерімен және атмосферадағы су буларымен динамикалық тепе-теңдікте 
болады. Белгілі бір жағдайларда бу суы конденсацияланады. 

2. Гигроскопиялық су бу тәрізді су молекулалары адсорбцияланған 
кезде (лат. adsorbtio-сіңіру) тау жыныстарының минералды бөлшектерінің 
бетінде пайда болады.  

3. Гигроскопиялық су тау жыныстарының айналасында және 
гигроскопиялық судың үстінде молекулалардың бірнеше қабаттарында 
қалың қабық түзеді.  

4. Капиллярлық су тау жыныстарындағы жұқа тесіктер мен 
жарықтарды ішінара немесе толығымен толтырады және оларда беттік керілу 
күштерімен ұсталады. Бұл су жер асты суларының деңгейінен төменнен 
жоғары қарай жұқа капиллярлар арқылы көтеріледі.  

5. Ауырлық күшінің әсерінен тау жыныстарындағы тесіктер, жарықтар 
және басқа да қуыстар арқылы еркін қозғалуға қабілетті тамшы сұйық (бос) 
гравитациялық су. [6] 

6. Су мұз түрінде қатты күйде, теріс температурасы бар тау 
жыныстарында болады (0°төмен). Мұз жеке микрокристалдар, жұқа 
қабықшалар немесе таза мұз қабаттары түрінде болуы мүмкін. Қатты түрдегі 
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су жыл сайын басқа аймақтарда маусымдық мұздату қабатында пайда 
болады. 

7. Кристалдану суы бірқатар минералдардың құрамына кіреді және 
олардың кристалдық торларының құрылысына қатысады. Бұған мысал 
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құрамына байланысты капиллярлық жиектің қуаты қиыршық тастағы нөлден, 
саз жыныстарындағы қиыршық тастан 4-5 м-ге дейін өзгереді. Капиллярлық 
шекараның жоғарғы шекарасының орналасуы жер асты сулары деңгейінің 
ауытқуымен өзгереді. Капиллярлық судың өзі өсімдіктер үшін қол жетімді. 
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Жер асты суларының химиялық құрамы және оны білдіру әдістері 
Судың физикалық қасиеттеріне мыналар жатады: температура, түс, 

мөлдірлік, дәм, иіс, электр өткізгіштік және радиоактивтілік. Жер асты 
суларының химиялық құрамы көбінесе әртүрлі тұздар мен газдардың судағы 
ерігіштігін өзгертетін температураға байланысты. Судың температурасы 
полярлық аудандарда және таулы аудандарда бірнеше градустан жас 
вулкандық белсенділік аудандарында 100° C немесе одан да көп. Тереңдіктен 
судың температурасы, тау жыныстары сияқты, көтеріледі. Ұңғымалардағы 
судың температурасы электр термометрлерімен, жылу элементтерімен, 
"жалқау" термометрлермен өлшенеді. 

Су әмбебап еріткіш болып саналады. Шамасы, табиғи суларда 
Менделеевтің периодтық жүйесінің барлық элементтері бар. Қазіргі уақытта 
суда 60-тан астам элемент табылды.  

Судың химиялық құрамы ұңғымалар мен бұлақтардан алынған 
сынамаларды талдау арқылы анықталады. Жер асты суларының химиялық 
құрамының түрі кальций, магний, натрий, хлор, сульфат, гидрокарбонат және 
т. б. иондарының құрамына байланысты. Осы иондардың құрамы мен судағы 
құрғақ қалдықтың массалық концентрациясынан басқа, талдау судың сутегі 
көрсеткішін, оның қаттылығын, агрессивтілігін, ал кейбір жағдайларда темір, 
коллоидтар, газдар, микрокомпоненттер, органикалық заттар, 
бактериологиялық құрам және т. б. анықтайды. Жер асты суларындағы 
кальций карбонатының әлсіз ерігіштігіне байланысты аз. Кальций катион 
алмасуына қабілетті. Магний мөлшері де аз. Натрий қосылыстары оңай 
ериді. Натрий катион алмасуына қатысады, жоғары минералдану суларында 
басым болады. Жер асты суларындағы калий натрий мөлшерінің 4-10% 
құрайды. Хлор қосылыстары оңай ериді, минералданған сулардың 
көпшілігінде ол негізгі анион болып табылады. Оның құрамы судың жалпы 
минералдануының өзгеруіне пропорционалды түрде өзгереді. Сульфат ионы 
жер асты суларында өте кең таралған. Оның топырақтағы қосылыстары 
(Na2SO4, MgSO4 және т.б.), сондай-ақ хлор қосылыстары (NaCl, MgCl2) 
ауылшаруашылық өсімдіктері үшін улы болып табылады. Бикарбонат және 
карбонат иондары көбінесе кальций мен магниймен байланысады, аздап 
ериді, сондықтан олар тек тұщы суларда кездеседі. [31] 

Жер асты суларының, әсіресе жер асты суларының химиялық құрамы 
уақыт өте келе өзгереді. Оны анықтау нәтижелері судың минералдануын, 
жеке иондардың құрамын, су түрлерін және т. б. сипаттайтын 
гидрохимиялық карталар, профильдер, графиктер түрінде графикалық түрде 
бейнеленген.    

Тау жыныстарына түскен кезде жер асты суларының қоректену 
көздерінің химиялық құрамының өзгеруі еру үрдістерінен басталады. 
Минералдар мен тау жыныстарының жер асты суымен еруі олардың 
ерігіштігі мен қанығу концентрациясына сәйкес жүреді.  
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Суға қатысты тау жыныстарының қасиеттері 
Гранулометриялық құрам - осы жынысты құрайтын әртүрлі мөлшердегі 

бөлшектердің пайыздық мөлшері (әр түрлі мөлшердегі бөлшектердің бос 
жыныстағы құрамына түзетумен). Гранулометриялық композиция 
топырақтың атауын анықтауға мүмкіндік беретін жіктеу белгісі ретінде 
қызмет етеді. 

Тығыздық тау жыныстарының физикалық және механикалық 
қасиеттерін анықтауға арналған бірқатар есептеу формулаларына кіреді. 

Көлемдік масса - тау жынысының көлем бірлігінің массасы (г/см3 

немесе т/м3). Сазды жыныстар үшін көлемдік масса екі рет кездеседі: табиғи 
күйдегі топырақ үшін Δ – табиғи кеуектілік пен ылғалдылықта; қатты 

фазаның немесе топырақ қаңқасының көлемдік массасы δ – кеуектердегі су 
массасы жоқ, бірақ табиғи кеуектілікті сақтай отырып. Көлемдік масса δ 

формула бойынша есептеледі: 
                                         δ  =  Δ /(1 + 0,01W), 
мұндағы: W-тау жынысының жаппай табиғи ылғалдылығы,  
Δ мәні жыныс тығыздығының жоғарылауымен жоғарылайды. 
Су өткізгіштігі - бұл тау жыныстарының су арқылы өту қабілеті. Бұл 

тау жыныстарында қуыстардың болуына байланысты. Су өткізбейтіндігі 
болса, соғұрлым жоғары қимасының ауданы қуыссыз болады.  

Мүлдем су өткізбейтін жыныстар жоқ; жер қыртысындағы су көбінесе 
айтарлықтай қысыммен болады және тіпті саздың қалыңдығынан да ағып 
кетуі мүмкін. 

Жыныстың су өткізгіштігінің көрсеткіші сүзу коэффициенті болып 
табылады.  

Жер асты суларының деңгейінен жоғары тау жыныстарының ұсақ 
тесіктерінде беттік керілу күштерінің әсерінен капиллярлық судың шекарасы 
пайда болады. Капиллярлық көрсеткіштер-капиллярлық көтерілудің биіктігі 
мен жылдамдығы. Олар жыныстың гранулометриялық құрамына, 
тығыздығына, олардың қосылуының біркелкілігіне, бөлшектердің пішініне, 
сондай-ақ судың температурасы мен минералдануына байланысты. 

Температураның жоғарылауымен капиллярлық көтерілудің биіктігі 
төмендейді, судың минералдануы жоғарылайды. 

Сол жыныста капиллярлық көтерілудің биіктігіне осы жыныстағы 
адсорбцияланған және қысылған ауаның мөлшері әсер етеді: оның 
жоғарылауымен капиллярлық көтерілудің биіктігі төмендейді. 

Капиллярлық құбылыс Топырақтың су және тұз режимі үшін үлкен 
маңызға ие. Жер асты суларының бетінен капиллярлар бойымен көтерілген 
ылғалды өсімдіктер пайдаланады. Бұл олардың топырақтың әлсіз 
атмосфералық ылғалдылығымен дамуына мүмкіндік береді. 

Ылғал сыйымдылығы-бұл жыныстардың белгілі бір мөлшерде суды 
қуыстарға орналастыру және ұстап тұру қабілеті.[32] 
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Аэрация және қанықтыру аймағы 
Жер асты суларынан төмен борпылдақ жыныстарда қысылған ауамен 

айналысатын тері тесігін қоспағанда, барлық тесіктер толығымен сумен 
толтырылады (сурет. 2.12). Оның үстіндегі қабат аэрация аймағы деп 
аталады. Оның қуаты жер асты суларының тереңдігіне тең, және бұл тереңдік 
уақыт өте келе өзгеретіндіктен, аэрация аймағының қуаты тұрақты емес. Жер 
асты суларының деңгейінен тікелей шекара түрінде капиллярлық ылғал бар. 
Аэрация аймағында бу, гигроскопиялық, қабықша, суспензия, капиллярлық, 
гравитациялық және қатты су таралуы мүмкін. 

 
I-аэрация аймағы; II-қанықтыру аймағы; 1-капиллярлық шекара; 2-тоқтатылған 
сулар; 3-топырақ сулары; 4-жоғарғы су; 5-жер асты суларының деңгейі;  

6-батпақтылық; 7-жер асты суларының қозғалыс бағыты;  
8-жер асты суларының су кедергісі. 

 
2.12-сурет - Аэрация аймағының сулары және жер асты сулары 

 
Жоғары қарқынды қорек арқылы су асты суларын толтырып, су 

қоймасынан "біріктіруге" болады. 
Жиі ластануына байланысты, ал құрғақ жерлерде минералданудың 

жоғарылауына байланысты су тасқыны көп жағдайда сумен жабдықтау көзі 
болып табылмайды. 

Қанықтыру аймағы су өткізетін жыныстың құрамы мен жасына қарай 
біртекті немесе гетерогенді болуы мүмкін. Соңғы жағдайда қанықтыру 
аймағында бірнеше сулы қабаттар бар.  

2.13-суретте су өткізбейтін жыныстармен қабаттасатын су өткізгіш 
шөгінділердің қалыңдығында топырақ, қабат аралық қысым емес және 
артезиан сулары болған жағдай көрсетілген.[34] 

Олар кез-келген кеуекті немесе сынған тау жынысы болуы мүмкін. 
Сулы қабат су өткізгішпен немесе су өткізбейтін немесе әлсіз су өткізгіш 
болып табылатын су өткізбейтін қабатпен төселеді. Су өткізгіштер-бұл 
саздар, сазды тақтатастар, жарықсыз магмалық және басқа жыныстар. 

Қанықтыру аймағы бір немесе бірнеше сулы кешендермен ұсынылған. 
П.П. Клементовтың пікірінше, сулы кешен-бұл тік қимада сақталған және 
аймақтық таралуы бар, бір немесе әр түрлі жастағы және құрамы жағынан әр 
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түрлі жыныстардың су қаныққан қалыңдығы, жоғарыда және төменде 
тұрақты су өткізбейтін немесе әлсіз су өткізгіш қабаттармен шектелген, бұл 
кешеннің іргелес қабаттармен гидравликалық байланысын болдырмайды 
немесе қиындатады. 2.14-суретте көптеген тау бөктеріндегі жазықтарға тән 
сулы кешен құрылымының мүмкін болатын сұлбасының бірі көрсетілген. 

Әр түрлі сулы горизонттарда орналасқан жер асты суларының қысымы 
тереңдіктен артады, осыған байланысты жер асты сулары арынды сулардың 
жоғары ағындарымен қоректенеді. Мұндай жағдайларда жер асты және 
қысым суларының бірыңғай сулы кешендері пайда болады. Шығу тегі 
бойынша жер асты сулары бөлінеді:  

Инфильтрациялық (вадоздық) сулар жер бетінен жауын-шашын мен 
жер үсті суларының тау жыныстарының қуыстарына түсуі нәтижесінде пайда 
болады. Бұл топ жер қыртысындағы жер асты суларының негізгі бөлігін 
құрайды. 

Конденсациялық сулар атмосферадан тау жыныстарына немесе тау 
жыныстарының ішіне серпімділік айырмашылығының әсерінен қозғалатын 
су буының конденсациясы кезінде пайда болады. 

Жер асты суларының конденсациялық қоректенуі жеткіліксіз 
зерттелген. Кейбір физикалық және географиялық жағдайларда, мысалы, биік 
таулы аудандарда, бұл өте маңызды, бірақ инфильтрациялық қорекмен 
салыстырғанда кем.[35] 

 
1-сулы құмды горизонттар (а – жер асты сулары; б – қабат аралық қысым емес; В – 

артезиан сулары); 2 – су өткізбейтін жыныстар; 3 – жер асты және қабат аралық қысым 
емес сулардың деңгейі; 4 – артезиан сулы горизонтының пьезометриялық деңгейі (қысым 
көрсеткімен көрсетілген); 5 – жер асты суларының қозғалыс бағыты; 6-жер асты суларын 

бұлақ арқылы түсіру (түсетін түрі). 
 

2.13-сурет - Сулы қабаттың орналасу сұлбасы  
(П.П. Климентов бойынша) 
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1-аэрация аймағы; 11-қанықтыру аймағы; 1-капиллярлық шекара; 3-топырақ 
сулары;  

4-жоғарғы су; 5-жер асты суларының деңгейі; 6 – батпақтылық; 7 – жер асты 
суларының қозғалыс бағыты; 8-жер асты суларының су кедергісі. 

 
2.14-сурет - Тау бөктеріндегі жазықтардың сулы кешенінің сызбасы 

 
Тұндыру сулары шөгінді жыныстардың жиналуы орын алған су 

қоймаларының суларына байланысты қалыптасады. Бұл жабық 
гидрогеологиялық және мұнай-газ құрылымдарының терең бөліктерінде 
сақталған көмілген сулар жоғары минералдануымен ерекшеленеді және 
химия өнеркәсібі үшін шикізат ретінде және емдік минералды сулар ретінде 
қызығушылық тудырады. 

Магмалық және метаморфты сулар магманың атқылауы мен қатаюында 
пайда болады, сонымен қатар минералдар мен тау жыныстарының 
метаморфизациясы кезінде шығарылады. Кейде оларды ювенильді деп 
атайды.  

Шөлейт пен шөлдегі нақты булану ылғалдың болмауына байланысты 
салыстырмалы түрде кем. Алайда, топырақ суару немесе жер асты 
суларымен қосымша ылғалданған кезде ол күрт артады. 

Жауын-шашын неғұрлым көп болса және булану аз болса, жер асты 
суларының инфильтрациялық қорекы соғұрлым қарқынды болады (бәрі 
бірдей). 

 
Жер асты суларының жіктелуі 
Жер асты сулары-сумен жабдықтаудың негізгі қолданыстағы және 

перспективалы көздерінің бірі. Жер үсті суларымен салыстырғанда (өзендер, 
көлдер, теңіздер мен мұхиттер, су қоймалары) олар жоғары сапалы, қымбат 
тазалауды қажет етпейді, жер бетіндегі ластанудан жақсы қорғалған және кең 
таралған. Қазіргі уақытта елімізде шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін 
пайдаланылатын барлық су көлемінің 40% - ға жуығы жер асты суларының 
үлесіне тиесілі. Жер асты сулары емдік мақсатта, бром, йод, басқа да сирек 
кездесетін элементтерді (өнеркәсіптік сулар) алу үшін кеңінен қолданылады. 
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Жоғары температуралы сулар электр энергиясын өндіру, ғимараттар мен 
жылыжайларды жылыту үшін қолданылады. 

Жер асты сулары негізінен атмосфералық жауын-шашынның 
инфильтрациясы (ағып кетуі) арқылы, ал ішінара атмосферадан тау 
жыныстарының тесіктеріне, жарықтарына енетін бу тәрізді ылғалдың 
конденсациясы нәтижесінде пайда болады. Шөгінді қабаттардың тесіктеріне 
көмілген жер асты суларының бір бөлігі сұйыққойманың түбіндегі 
терригендік материалдардың жауын-шашынымен бір уақытта пайда болады, 
бұл сулар тұндыру деп аталады. Магманың бу тәрізді ұшпа 
компоненттерінен пайда болған жер асты суы ювенильді деп аталады. 
Пайдалы қазбалар кен орындары жатқан жерлерде жер асты сулары негізінен 
атмосфералық жауын-шашынның инфильтрациясы арқылы түзіледі.[30] 

Жер асты сулары өткізгіш борпылдақ (құм, қиыршықтас) және 
жарылған тау жыныстарында (әктас, құмтас және т.б.) жатыр.  

Жер асты суларының режимі-бұл уақыт деңгейінің, химиялық 
құрамының, температураның және ағынның өзгеруі. Табиғи жағдайда жер 
асты сулары негізінен метеорологиялық, гидрогеологиялық факторлардың 
әсерінен қалыптасатын бұзылмаған (табиғи) режиммен сипатталады. 
Адамның инженерлік қызметі табиғи режимді қалыптастыратын 
факторларды өзгертеді және жаңаларының пайда болуына ықпал етеді. 
Осылайша, жасанды (бұзылған) режим қалыптасады, ол жер асты суларының 
деңгейінің жоғарылауында (су қоймаларының құрылысы және т.б.) және 
төмендеуінде (ұзақ мерзімді айдау және т. б.), олардың химиялық құрамы 
мен температурасының өзгеруінде көрінеді. 

Кеуектерге салынған жер асты сулары, мысалы, құмды жыныстарда, 
кеуектер деп аталады, жарықтарда-жарықтар. 

Жер асты сулары су өткізетін жыныстардың жасына байланысты – 
көміртегі, төрттік шөгінділердің сулары, осы жыныстардың шығу тегі 
бойынша-аллювиалды шөгінділердің сулары, флювиогляциялық және т. б. 

Гидравликалық қасиеттеріне байланысты жер асты сулары жер асты 
немесе қысымсыз, қысым немесе артезиан болуы мүмкін. Кейбір жіктеулерде 
су өткізбейтін қабаттар арасында орналасқан интерстициалды сулар бөлінеді. 
Олар қысым мен қысымсыз болуы мүмкін. 

Үш негізгі түрі бар: жоғарғы су, жер асты және артезиан сулары.  
Жер асты сулары. Жер асты сулары-бұл горизонт бетінен бірінші, 

ауданы бойынша сақталған және бірінші су өткізбейтін қабатта орналасқан 
сулар. Жер асты сулары бос беткейге ие, яғни жоғарыдан олар су өткізбейтін 
қабаттармен жабылмаған.  

Жер асты суларының қоректенуі атмосфералық жауын-шашынның 
инфильтрациясы және су буларының конденсациясы есебінен, сондай-ақ жер 
үсті су қоймаларының (өзендер, көлдер және т.б.) суының түсуі есебінен 
болады. Сулы қабат қоректенетін аумақ қорек аймағы деп аталады. Жер асты 
сулары қорек мен таралу аймақтарының сәйкес келуімен сипатталады.[6] 
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Жер асты сулары үздіксіз қозғалыста, жер асты ағындарын құрайды. 
Кейбір жағдайларда олардың жатуы жылжымайтын және көлденең беті бар 
топырақ бассейндерінің пішініне ие. Топырақ ағыны бетінің еңісі әдетте жер 
беті бедерінің еңісіне сәйкес келеді және төмендеу жағына бағытталған. Жер 
асты суларының жер бетіне шығатын жерлерінде бұлақтар, батпақтану пайда 
болады. Бұл жер асты суларын табиғи түсіру (ағызу) орындары. 

Жер асты сулары жер бетінен бірінші су өткізбейтін немесе әлсіз 
өткізгіш қабатта орналасқан. Бүкіл даму аймағында бұл сулар жауын-шашын 
мен жер үсті суларының енуіне байланысты жоғарыдан қоректенуі мүмкін. 
Олардың беті бос, яғни бұл бетіндегі қысым атмосфераға тең. 

Жер асты суларын ашатын ұңғымаларда су деңгейі, әдетте, ашылған 
тереңдікте белгіленеді. 

Жер асты суларының пайда болуында жауын-шашын мен булану және 
олардың қатынасы маңызды рөл атқарады. ҚР аумағындағы осы 
арақатынастың өзгеруін талдау үшін өсімдіктерді ылғалмен қамтамасыз ету 
картасын пайдаланған жөн.  

Дала аймағында іргелес аудандардан жауын - шашын ағып жатқан 
рельефтің төмендеуінің құмды және сазды жыныстарындағы 
инфильтрациялық қорек, тіпті тереңдігі 3-3, 5 м-ден аз болса да, жер асты 
суларының шығысынан бір жыл ішінде басым болуы мүмкін. Мұндай 
учаскелер дала аймағында инфильтрациялық қорек үшін ең қолайлы, 
сондықтан жер асты суларының негізгі қоректену ошақтары болып 
табылады. 

Жер асты сулары артезиан суларынан және гидрогеологиялық 
терезелер арқылы қоректенуі мүмкін – су өткізбейтін қабаттың тұтастығы 
бұзылған жерлер.   

Жер асты суларының тереңдігі нөлден (олардың беті мен жер сәйкес 
келеді) көптеген ондаған, кейде жүздеген метрге дейін өзгереді. Бұл рельефке 
және геологиялық құрылымға байланысты (ол, атап айтқанда, судың 
тереңдігі мен шөгінділердің су өткізгіштігін анықтайды), сондай-ақ жер асты 
суларының қарқындылығы мен шығыны. Барлық осы факторлар кешенде 
әсер етеді. 

Жер асты суларының тереңдігі неғұрлым аз болса, су өткізбейтін қабат 
жер бетіне неғұрлым жақын болса, көлбеу, рельефтің бөлінуі және жер асты 
ағуы және жер асты суларының жауын-шашынмен, жер асты ағынымен, 
суару суларымен қоректенуі соғұрлым аз болады. 

Жер асты суларының деңгейіне экономикалық факторлар үлкен әсер 
етеді. Су қоймаларын салу, жерді суару және суландыру жер асты суларының 
тереңдігін азайтады, ал құрғату жүйелері мен суды әртүрлі мақсаттар үшін 
алу оны арттырады. 

Жер асты суларының тереңдігі уақыт өте келе өзгереді. Қазақстан 
аумағында бұл тербелістер гидрогеологиялық станциялармен жүйелі түрде 
тіркеледі. 
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Жер асты сулары үздіксіз қозғалыста, жер асты ағындарын құрайды. 
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арақатынастың өзгеруін талдау үшін өсімдіктерді ылғалмен қамтамасыз ету 
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рельефтің төмендеуінің құмды және сазды жыныстарындағы 
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тереңдігі мен шөгінділердің су өткізгіштігін анықтайды), сондай-ақ жер асты 
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әсер етеді. 
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Кейбір аудандарда жер асты сулары болмауы мүмкін. Бұл су 
өткізбейтін жыныстардың бетінен пайда болған кезде, сондай-ақ жер асты 
суларының қоректенуі олардың булануынан немесе жер асты ағуынан 
әлдеқайда аз болатын құрғақ жерлерде байқалады. Мұндай жағдайларда 
тұрақты деңгей пайда болмайды, бірақ жоғарғы деңгейдің пайда болуы 
мүмкін. [31] 

Жер асты сулары үш түрдің аймақтығына бағынады: климаттық, 
гидродинамикалық және аймақтық қорек. 

Климаттық аймақтық минералданудың және жер асты суларының 
пайда болу тереңдігінің ұлғаюымен (барлығы тең болған жағдайда), 
жеткілікті аймақтан шамалы ылғалдану аймағына ауысуымен көрінеді. 
Жеткілікті ылғалдану аймағында тұщы су қалыптасады, шамалы ылғалдану 
аймағында қатты минералданған. 

Гидродинамикалық аймақтық немесе жер асты ағысының зоналылығы 
минералданудың біртіндеп жоғарылауында және аумақтың табиғи 
құрғатуының нашарлауына байланысты жер асты суларының пайда болу 
тереңдігінің төмендеуінде көрінеді. Табиғи құрғатудың көрсеткіші бір жыл 
немесе одан да қысқа мерзім ішінде ағатын су қабатында (мм) немесе 
көлемде (м3/га) көрінетін зерттелетін ауданнан тыс жер асты суларының 
әлеуетті ағуы болып табылады. Табиғи құрғату неғұрлым жақсы болса, жер 
асты ағыны соғұрлым көп болады. 

Жер асты суларының қоректенуінің зоналылығы аридті аймақтардың 
төмен құрғату аймақтарында айқын көрінеді. Бұл өзеннің, арнаның және т. б. 
қуат көзінен алыстай отырып, жер асты суларының минералдануының 
дәйекті ұлғаюынан тұрады. Сондықтан, құрғақ жерлерде құдықтар мен су 
ұңғымалары әдетте өзендер мен арналардың бойында орналасады, бұл судың 
қажетті сапасына және су қабылдағыштардың тұтынылуына кепілдік береді. 

Жалпы, жер асты суларының екі провинциясын бөлуге болады.[32] 
Орманды-дала, дала, шөлейт жəне шөлейт белдемдері бар 

материктік платформалардың ендік-аймақтық жер асты суларының 
провинциясы салыстырмалы түрде аз (ондаған метр) төрттік, негізінен 
құмды-сазды, қысымсыз сулар қоршалған шөгінділермен сипатталады. 

Тау бөктері мен тауаралық шөгінділер мен ойпаттардың ендік жəне 
тік аймақтық жер асты суларының провинциясы. Ол төрттік шөгінділердің 
едәуір қуатымен (жүздеген метр) және олардың құрамында қиыршық тасты 
жыныстардың болуымен сипатталады. Бұл шөгінділерде әдетте жер асты 
сулары ғана емес, сонымен қатар жер асты суларымен қоректенетін қысым 
сулары да болады. 

Қабат аралық жер асты сулары. Екі су өткізбейтін қабаттар арасында 
орналасқан сулы қабаттар деп аталады. Пайда болу жағдайларына 
байланысты олар бос бетке ие немесе қысымға ие болуы мүмкін. Қабат 
аралық сулардың қоректену аймағы олардың таралу аймағына сәйкес 
келмейді. Судың қоректенуі сулы қабаттың күндізгі бетке шығатын 
учаскелерінде немесе жер үсті суларының инфильтрациясы арқылы жүреді. 
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Артезиан сулары су өткізбейтін шөгінділердің арасында орналасқан, 
сұйыққоймадағы қуыстарды толығымен толтырады және Н қысымында 
болады (сурет. 7.1). Сондықтан, осы суларды ашатын ұңғымаларда деңгей 
ашылу белгісінен жоғары және көбінесе жер бетінен жоғары көтеріледі, 
нәтижесінде ұңғымалар бұрқ етеді. Ұңғымада орнатылған су деңгейі 
пьезометриялық деп аталады. Оның білдіреді абсолюттік белгілерде. 

Таскөмір және Юра шөгінділерімен орындалған қазақ тауларының ішкі 
ойпатына орайластырылған Қарағанды бассейнінің алаңында бұл кальций 
хлориді құрамының жоғары минералданған суларының қалыптасуына 
әкеледі. Тиісінше Торғай ойысы мен Шу синеклизасының солтүстік бөлігінде 
орналасқан Мыңбұлақ және Шу - Сарысу бассейндерінде орташа 
минералданған хлоридті натрий сулары түзіледі.   

Кеніш сулары. Тау-кен жұмыстарын жүргізудің басында кеніш сулары 
химиялық құрамы мен минералдану дәрежесі бойынша ауданда дамыған 
және тау-кен қазбаларына түсетін табиғи жер асты суларынан аз 
ерекшеленеді. [33] 

Жер асты суларының белсенді су алмасу аймағында орналасқан 
дамыған жоғарғы горизонттарда кеніш сулары әдетте карбонатты, сирек 
сульфатты, химиялық құрамы мен минералдануы бойынша ішуге жарамды. 
Тау-кен қазбаларының тереңдеуіне қарай, баяу су алмасу аймағында жер 
асты суларының минералдануы жоғарылайды және карбонатты сулар 
сульфатпен алмастырылады. Төменде, судың тоқырау аймағында тау-кен 
жұмыстарын жүргізу кезінде олардың хлоридті құрамы болады.  

 
Жарықшақты жыныстардағы жер асты сулары 
Жарықтар әртүрлі жыныстардың жарықтарына салынған су деп 

аталады. Олар жер асты және қысым болуы мүмкін. Жарықшақ суларының 
пайда болуы мен таралу шарттары жарықтардың пайда болуы мен сипатына 
байланысты. Жарықтар үш түрлі болуы мүмкін. 

Жыныстың пайда болу үрдісінде пайда болатын литогенетикалық 
жарықтар, әдетте, бүкіл қалыңдықты кесіп өтеді. Олар айтарлықтай 
тереңдікте сақталады және өте су болуы мүмкін. Жер асты суларының 
мұндай қорлары Арменияның төрттік эффузивтерінің литогенетикалық -
жарықтарында орналасқан. 

Ақаулық, ағызу, итеру және басқа тектоникалық бұзылулар аймағында 
дамыған тектоникалық жарықтар әртүрлі құрамдағы қабаттарды кесіп өтіп, 
айтарлықтай су өткізгіштікке ие болуы мүмкін және көптеген жүздеген метр, 
тіпті километрмен өлшенетін тереңдікке дейін байқалады. Тектоникалық 
жарықтарға бірнеше сулы қабаттардан жер асты сулары ағып кетуі мүмкін. 

Жарық желмен мүжілген тән қабаттарының жыныстары. Сыну 
біртіндеп жоғарыдан төменге қарай төмендейді, дегенмен бірнеше ондаған 
метр немесе одан да көп тереңдікте айтарлықтай мөлшердегі жарықтар пайда 
болады. Сыну дәрежесі, жарықтардың мөлшері және жарылған аймақтың 
қуаты көбінесе тау жыныстарының сипатына байланысты. Ең аз сыну сазды, 
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Жер асты суларының белсенді су алмасу аймағында орналасқан 
дамыған жоғарғы горизонттарда кеніш сулары әдетте карбонатты, сирек 
сульфатты, химиялық құрамы мен минералдануы бойынша ішуге жарамды. 
Тау-кен қазбаларының тереңдеуіне қарай, баяу су алмасу аймағында жер 
асты суларының минералдануы жоғарылайды және карбонатты сулар 
сульфатпен алмастырылады. Төменде, судың тоқырау аймағында тау-кен 
жұмыстарын жүргізу кезінде олардың хлоридті құрамы болады.  

 
Жарықшақты жыныстардағы жер асты сулары 
Жарықтар әртүрлі жыныстардың жарықтарына салынған су деп 

аталады. Олар жер асты және қысым болуы мүмкін. Жарықшақ суларының 
пайда болуы мен таралу шарттары жарықтардың пайда болуы мен сипатына 
байланысты. Жарықтар үш түрлі болуы мүмкін. 

Жыныстың пайда болу үрдісінде пайда болатын литогенетикалық 
жарықтар, әдетте, бүкіл қалыңдықты кесіп өтеді. Олар айтарлықтай 
тереңдікте сақталады және өте су болуы мүмкін. Жер асты суларының 
мұндай қорлары Арменияның төрттік эффузивтерінің литогенетикалық -
жарықтарында орналасқан. 

Ақаулық, ағызу, итеру және басқа тектоникалық бұзылулар аймағында 
дамыған тектоникалық жарықтар әртүрлі құрамдағы қабаттарды кесіп өтіп, 
айтарлықтай су өткізгіштікке ие болуы мүмкін және көптеген жүздеген метр, 
тіпті километрмен өлшенетін тереңдікке дейін байқалады. Тектоникалық 
жарықтарға бірнеше сулы қабаттардан жер асты сулары ағып кетуі мүмкін. 

Жарық желмен мүжілген тән қабаттарының жыныстары. Сыну 
біртіндеп жоғарыдан төменге қарай төмендейді, дегенмен бірнеше ондаған 
метр немесе одан да көп тереңдікте айтарлықтай мөлшердегі жарықтар пайда 
болады. Сыну дәрежесі, жарықтардың мөлшері және жарылған аймақтың 
қуаты көбінесе тау жыныстарының сипатына байланысты. Ең аз сыну сазды, 

  
 

кремнийлі және басқа тақтатастар сияқты метаморфты жыныстарға тән. 
Шаймалауға бейім жыныстардағы ең көп су жарықтары-әктас, доломит және 
т. б. Аралық позицияны магмалық жыныстардағы жарықтар алады. 

Жарықтардың су өткізгіштігіне олардың сазды материалмен, су 
ерітінділерінен (кальцит, кварц және т. б.) түсетін тұз кристалдарымен, кен 
минералдарымен және т. б. толтырылуы әсер етеді. Жарықтардың нашар 
еритін қосылыстармен жақсы табиғи толтырылуы жыныстың су өткізгіштігін 
төмендетеді. Сондықтан, сынған тау жыныстарын зерттеу кезінде Тек 1 м2 
жынысқа келетін жарықтардың мөлшері мен санын ғана емес, сонымен қатар 
олардың толу дәрежесін, агрегаттың сипаты мен құрамын, оның суға 
төзімділігін сипаттауға көп көңіл бөлінеді.[30] 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Жер асты суының құрамы қалай қалыптасады? 
2. Судың физикалық қасиеттері; олардың өзгеруіне әсер ететін 

факторлар. 
3. Оның қалыптасуына әсер ететін судың химиялық құрамы. 
4. Судың реакциясы. 
5. Судың кермектігі. 
6. Судың агрессивтілігі. 
7. Конвейер. 
8. БПК және бактериялық ластану дегеніміз не? 
9. Су құрамын білдіру формалары. 
10. Жерасты және кеніш суларының сапасын бағалау 
11. Инженерлік-геологиялық қиманың маңызы. 
12. Карьерді әзірлеу әдістері 
13. Барлау желісінің тығыздығын таңдау. 
14. Барлау тереңдігін таңдау. 
 
2.3 Кен орындарын құрғату тәсілдері 
 
Оқыту нәтижесі: 1) кен орындарын кептіру тәсілдерін әзірлеу. 2) кен 

орындарын кептіру тәсілдерімен танысуға міндетті. 
Бағалау критерийлері:  
1. Кен орындарын құрғату тәсілдерін сипаттайды.  
2. Жер асты сулары динамикасының негіздерін біледі және сүзу 

коэффициентін анықтайды. 
3. Төменгі ұңғымаларға су ағынын анықтайды. 
4. Кесілген орға және тілікке (карьерге) су ағу режимін анықтайды. 
5. Кен орындарын құрғату үшін су төмендететін қондырғыларды 

есептейді. 
6. Карьерді ағызу (кесу) сызбаларын сипаттайды. 
7. Ашық сутөкпе жабдығын сипаттайды. 
8.Ішкі және сыртқы үйінділердің құрғауын сипаттайды. 
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Кен орнын құрғату тәсілдері жер асты су тұтқыш жиектердің 
орналасуымен, тау жыныстарының су беру қарқындылығымен, осы жердің 
рельефімен және климатымен (атмосфералық жауын-шашынның күтілетін 
мөлшері) айқындалады. 

Бұл орын алады: үстірт (екі нұсқа), шахта және аралас құрғату әдісі. 
Беттік әдіс (1 нұсқа) су тұтқыш жиектер жер бетіне жақын 

орналасқан кезде және су өткізгіштігі жоғары тау жыныстарында (құмдар, 
құмдақтар) қолданылады. Бұл жағдайда жер асты суларының тереңдігі 5-10 
м-ге дейін, карьер алаңы периметрдің айналасында арнайы құрғатқыш 
арықтармен жиектеледі. Сондай-ақ, карьер көлбеу ағып жатқан 
атмосфералық жауын-шашыннан қорғалған. 

Жер үсті әдісі (2 нұсқа) жер асты суларының көкжиегі 100 м тереңдікке 
орналастырылған кезде қолданылады, содан кейін карьерді ағызу су 
төмендететін ұңғымалармен жүзеге асырылады. Олар карьердің периметрі 
бойынша бір немесе бірнеше қатарға орналастырылған. Ұңғымалар 
арасындағы және қатарлар арасындағы қашықтық су ағынын, су беруді және 
т.б. ескере отырып есептеледі. Ұңғымалардың диаметрі 250 - 450 мм, 
олардың арасындағы қашықтық бірнеше метрден ондаған және жүздеген 
метрге дейін. 

Сулы деңгейжиектер терең орналасқан кезде жер асты қазбаларынан 
карьерлерді құрғатудың шахталық тәсілі пайдаланылады.[35] 

Құрғату әдісін және құрғатқыш құрылыстардың орналасу жиілігін 
таңдауға жыныстардың физикалық-механикалық және су қасиеттері, 
құрғатуға жататын сулы қабаттардың саны және олардың жату тереңдігі, 
суландыруға қатысатын жер асты сулары қорларының түрі және құрғатылған 
жыныстардың су өткізгіштігі әсер етеді. Бұл жағдайда кен орнын ашу 
шарттары мен игеру жүйесін ескеру қажет. 

Осы көрсеткіштерге және кен орындарының сулану дәрежесіне сүйене 
отырып, құрғату жағдайларының күрделілігінің төрт санаты анықталды: 
Қарапайым, орташа күрделілік, күрделі және өте күрделі. 

Құрғатудың қарапайым шарттары тұрақты, қатпайтын тау жыныстары 
мен жартылай тау жыныстарынан тұратын кен орындарымен ерекшеленеді, 
оларда бір, сирек екі сулы қабат жиі кездеседі, негізінен су өткізгіштігі 
төмен. Бұл кен орындарындағы жер асты сулары оңай ағызылады, себебі 
олардың тұрақты сынған жыныстары су өткізгіштігінің дәрежесіне 
қарамастан ығысуға, жүзуге, суффозияға және иілуге ұшырамайды. Бұл кен 
орындарын ағызу үшін арнайы құрылыстар салу әдетте қажет емес. 
Шахталарда жер асты сулары шахталық сутөкпе сорғыларымен (Донбасс 
және Кузбасс көмір шахталары) жер бетіне су соратын тау-кен қазбаларымен 
тікелей құрғатылады. Карьерлерде тау-кен жұмыстары карьерге түсетін жер 
асты және жер үсті суларын сорып алуды қамтамасыз ететін ашық сутөкпе 
арқылы жүргізілуі мүмкін. Суды жинау және бұру үшін құрғатуды орлар 
(арықтар) және су төгетін шұңқырлар түрінде қарапайым құрғатқыш 
құрылымдар қолданылады.[36] 
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Пайдалы қазбаларды игерудің ашық әдісімен жер үсті, жер асты жəне 
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Құрғатудың беткі әдістері 
Жер бетінен немесе карьердің кемерінен құрғату тәсілдеріне мыналар 
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қабатты (сатылы) құрғату; 3) таяз төсемнің көлденең құрғатуы; 4) карьердің 
еңістеріндегі көлденең құрғату. 
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талап етпейді. Мұндай ұңғымалар жүйесін құру үшін аз уақыт қажет. 
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учаскелерде жер асты суларының қажетті төмендеуін оңай қамтамасыз етуге 
болады.[37] 

Терең құрғатудың кемшіліктері, ең алдымен, үлкен пайдалану 
шығындарын, суды сорудың жоғары энергия сыйымдылығын, қызмет 
көрсететін персоналдың едәуір санын, суды орталықтандырылған ағызудың 
күрделілігін және сорғылардың жиі істен шығуын қамтиды. Су төмендететін 
ұңғымаларды пайдалану толық құрғатпайды: қысымсыз сулы қабаттың 
табанының үстінде, әдетте, оның табиғи қуатының 15-35% - на тең су қабаты 
қалады, нәтижесінде көлбеу арқылы сүзілген суды соруға тура келеді. 

Үлкен диаметрлі ұңғыманы бұрғылау (0,5 – 1 м), сенімді жоғары 
дебитті сорғыларды және жетілдірілген құрылымды сүзгілерді қолдану 
кезінде пайдалану шығындарын азайтуға болады. 

Тəжірибе көрсеткендей, су төмендететін ұңғымаларды пайдалану 
қуаты 10 мс – тан асатын қысымсыз сулы қабаттарды тәулігіне кемінде 1 м 
сүзу коэффициентімен және қысымды-жарылған жыныстарды сүзу 
коэффициенті 0,5 м/тәу-ден асатын су өткізгіш тау жыныстарында тиімді. 

Деңгейлік (сатылы) құрғату жер асты суларының деңгейін 20 м 
тереңдікке дейін уақытша төмендету үшін қолданылады. Бұл жағдайда 
ұңғымалардың бірнеше қатарлары төселіп, олардан суды карьерлердің 
беткейлерінде орналасқан сорғылармен сорып алады.[38] 

Құрғатудың бұл әдісі шұңқырларды, карьерлердің шығатын және 
кесілген орларын жасау кезінде қолданылады. Қабатты кептіру кезінде 
бірінші деңгейдегі ұңғымалармен бір уақытта құрғатылған топырақ 3-5 м 
тереңдікке шығарылады, онда екінші деңгей орнатылады және т.б. 
(сурет. 2.15). Деңгейлік қондырғының артықшылықтары сорғы жабдығының 
жұмысын қадағалаудың жеңілдігі және оның сенімділігі болып табылады, 
себебі бір қабат істен шыққан кезде басқалары жұмыста болады.  

Бұл әдістің кемшіліктері бұрғылау және қазу жұмыстарының үлкен 
көлемін және орны құбырлар мен сорғылармен бітеп тастауды қамтиды. 
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Әсіресе ұңғымалардың тығыз желісі және аз сүзу коэффициенттері бар жұқа 
және ұсақ түйіршікті сазды құмдар мен сазды топырақтарды ағызу үшін көп 
уақыт (бірнеше ай) қажет. 

Су өткізгіштігі төмен қабатты және біртекті емес сулы қабаттың 
құрылысы кезінде күрделі гидрогеологиялық жағдайларда су төмендетуді 
эжекторлық вакуумдық су төмендететін қондырғы (ЭВВУ) қамтамасыз етеді. 

 

 
 

2.15-сурет – Көмір қабатын аршылым барысында төрт деңгейлі (1-4) су 
төмендететін қондырғының сұлбасы  

 
Эжекторлық ине сүзгілерімен бірге бұл қондырғы жер асты суларының 

деңгейін 10 – 12 м-ге, ал вакуумдық концентрлік ұңғымалармен 25 м-ге дейін 
төмендетуге мүмкіндік береді. 

Деңгейлік су төмендету кезінде құмды және құмды топырақты құрғату 
үшін K = 2 – 10 м/тәул және су деңгейін бір қабатпен 5 м дейін төмендету 
қажет болған кезде жылжымалы су төмендететін ине сүзгілеу қондырғылары 
(Лу) қолданылады. 

Таяз төсемнің көлденең құрғатуы өнімді қабаттың үстінде орналасқан 
және негізгі суландыру горизонты бар сулы шөгінділерді ағызу үшін 
қолданылады. Мұндай құрғатуды жасау үшін су жинайтын ашық арықтар 
(орлар) немесе жабық құрғатқыштар төселеді. Егер құрғатылған 
жыныстардың жер беті мен су тірегінің жеткілікті көлбеуі болса, онда 
құрғатқыштар (арықтар) арқылы су өздігінен ағып кетеді, басқа жағдайларда 
құрғату суларын айдау қажет болады. [39] 

Мұндай құрғатуды шатырдың сулы құмдарын ашқаннан кейін және 
карьерді пайдалану кезінде ашық құрғатумен бірге тәуелсіз немесе карьердің 
өрісін су төмендететін ұңғымалармен кептіру кезінде жер асты суларын 
ұстап алуға қосалқы ретінде пайдалануға болады. Ол үшін карьердің шетінен 
айналмалы немесе гидравликалық әдіспен бұрғыланады және пайдалы 
қазбаның шатырының сулы қабатына сүзгі бағандары орнатылады (сурет. 
2.16). 

Диаметрі 108 – 215 мм көлденең құрғатқыштардың ұзындығы білдектің 
техникалық сапасына байланысты және мүмкіндігінше үлкен болуы керек 
(кемінде 30 м). Құрғатулар арасындағы қашықтық құрғатылған 
жыныстардың сипатымен анықталады және формулалар бойынша 
есептеледі; ол 20 – 70 м аралығында ауытқиды. Құрғатуды карьер кемеріне 
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Диаметрі 108 – 215 мм көлденең құрғатқыштардың ұзындығы білдектің 
техникалық сапасына байланысты және мүмкіндігінше үлкен болуы керек 
(кемінде 30 м). Құрғатулар арасындағы қашықтық құрғатылған 
жыныстардың сипатымен анықталады және формулалар бойынша 
есептеледі; ол 20 – 70 м аралығында ауытқиды. Құрғатуды карьер кемеріне 

  
 

қарай 0,003 кем емес еңіспен төсейді, сонда ондағы судың қозғалу 
жылдамдығы 0,3 м/с-тан асады; мұндай жылдамдықта құрғатқыштың 
құмның ұсақ бөлшектерімен тұнбасы болмайды. 

 
2.16-сурет - Көлденең құрғату,  

пайдалы қазба шатырының құмдарына салынған. 
Пунктирмен көрсетілген ереже кемер мен құбырына депрессиялық қоспаны қисық 

соңында, қаралып отырған кезең. Барлық өлшемдер метрмен берілген 
 

Көлденең ұңғымалардан су карьердің су жинағышына борт маңы 
жабық құрғатуының құбырлары бойынша немесе құрғатылған кемер 
бойында орналасқан ашық ор бойынша бөлінеді (сурет. 2.17). [40] 

Карьердің құрғатылған кемерлерінде жұмыс істейтін экскаваторлардың 
сынуын болдырмау үшін қиыршық тас толтырғышы бар құрғатуды 
ұңғымаларды, шыны талшықты немесе басқа металл емес сүзгілерді 
қолданған жөн. 

Үлкен тиімділікті, жабдықтың қарапайымдылығын және көлденең 
ұңғымалардың төмен құнын ескере отырып, тік құрғатумен салыстырғанда, 
олар карьерді пайдалану кезінде негізгі құрғату құралы ретінде кеңінен 
қолданылуы керек. 

Карьер учаскесінің бүкіл периметрі бойынша орналасқан құрғатқыш 
тәрізді контурлы (сақиналы) құрғату жер асты сулары карьерге барлық 
жағынан келген кезде (мысалы, өзен аңғарында ашық жұмыстар жүргізу 
кезінде) ұйымдастырылады. 

 
2.17-сурет - Көлденең құрғату сұлбасы 
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Карьердің кез-келген жағында немесе екі іргелес жағында орналасқан 
құрғатқыш түріндегі тосқауыл құрғатуы карьерді қорғау және жер асты 
суларын қуат көзінен карьерге өту жолында ұстап алу үшін жасалады. Қуат 
көзі өзен арнасы немесе су жинау аймағынан қозғалатын жер асты ағыны 
болуы мүмкін. 

Карьердің еңістеріндегі көлденең құрғату карьермен ашылған сулы 
құмдарды құрғату үшін карьердің жұмыс және жұмыс істемейтін ернеулеріне 
салынатын көлденең құрғатуды ұңғымалар түрінде болады. Ұңғымаларды 
параллель жолдармен немесе желдеткіш сәулелерімен өткізуге болады. Бұл 
карьерлерді ағызудың ең үнемді әдісі.[41] 

Алдын ала құрғату кен орнын ашу басталғанға дейін 1-2 жыл бұрын 
жүргізілуге тиіс; ол карьерді салу кезінде және бірінші кезектегі жұмыстар 
учаскесінде тау – кен капиталдық жұмыстарды жүргізудің қалыпты 
жағдайларын қамтамасыз ету үшін жер үсті суларын бұрудан, жер асты 
суларының деңгейін төмендетуден және кесінділік және көшпелі орлардың 
учаскесін кептіруден тұрады. 

Ағымдағы құрғату кен орнын игерумен бір мезгілде жүргізіледі және 
пайдалы қазбаны алу үшін дайындалатын учаскелерді уақтылы құрғату 
мақсатында жүргізіледі. 

Құрғату жүйесі оны салуға ең аз шығындармен кен орнын сенімді және 
тиімді құрғатуды қамтамасыз етуі керек. 

Ашық тау-кен тәжірибесінде кен орнын құрғатудың жер асты, жер үсті 
және аралас әдістері қолданылады, сонымен қатар карьерді жер үсті 
суларының түсуінен қорғау жүзеге асырылады. 

Карьерді жер үсті суларынан қорғау карьерді оған атмосфералық 
сулар мен сулардың түсуінен қорғаудан (жер үсті ағындары, сондай-ақ сулы-
батпақты жерлер мен шағын көлдерді құрғатудан) тұрады. 

Атмосфералық суларды, бұлақтар мен өзендерді бұру су бұру 
арналарымен және таулы жыралармен жүзеге асырылады. Арналар мен 
таулы арықтардың қимасы ең жоғарғы ағыс және олардағы су ағысының 
рұқсат етілген жылдамдығы бойынша есептеледі. 

Сулы-батпақты учаскелерді, көлдерді құрғату осы учаскелерден карьер 
алаңынан тыс жерлерге су бұруға мүмкіндік беретін арық жүйесін төмен 
учаскелерде жүргізуден тұрады. 

 Кен орындарын құрғатудың жер асты тәсілі күрделі 
гидрогеологиялық жағдайлары бар кен орындары үшін неғұрлым тиімді 
болып табылады. 

 Жер асты құрғату құрғатуды шахталарды және пайдалы қазба қабаты 
арқылы өтетін қазбалар жүйесін төсеу арқылы жүзеге асырылады.[41] 

Құрғатуды шахталар карьердің жұмыс бортында олардың ұзақ қызмет 
ету мерзімін есептей отырып орналастырылады. Шахта оқпандары көлденең 
және көлбеу қазбалар оқпан маңындағы аулаға қарай еңіс болатындай 
есеппен қат топырағының салыстырмалы түрде неғұрлым төмен белгілері 
бар жерлерде орналастырылады. 
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Карьердің кез-келген жағында немесе екі іргелес жағында орналасқан 
құрғатқыш түріндегі тосқауыл құрғатуы карьерді қорғау және жер асты 
суларын қуат көзінен карьерге өту жолында ұстап алу үшін жасалады. Қуат 
көзі өзен арнасы немесе су жинау аймағынан қозғалатын жер асты ағыны 
болуы мүмкін. 

Карьердің еңістеріндегі көлденең құрғату карьермен ашылған сулы 
құмдарды құрғату үшін карьердің жұмыс және жұмыс істемейтін ернеулеріне 
салынатын көлденең құрғатуды ұңғымалар түрінде болады. Ұңғымаларды 
параллель жолдармен немесе желдеткіш сәулелерімен өткізуге болады. Бұл 
карьерлерді ағызудың ең үнемді әдісі.[41] 

Алдын ала құрғату кен орнын ашу басталғанға дейін 1-2 жыл бұрын 
жүргізілуге тиіс; ол карьерді салу кезінде және бірінші кезектегі жұмыстар 
учаскесінде тау – кен капиталдық жұмыстарды жүргізудің қалыпты 
жағдайларын қамтамасыз ету үшін жер үсті суларын бұрудан, жер асты 
суларының деңгейін төмендетуден және кесінділік және көшпелі орлардың 
учаскесін кептіруден тұрады. 

Ағымдағы құрғату кен орнын игерумен бір мезгілде жүргізіледі және 
пайдалы қазбаны алу үшін дайындалатын учаскелерді уақтылы құрғату 
мақсатында жүргізіледі. 

Құрғату жүйесі оны салуға ең аз шығындармен кен орнын сенімді және 
тиімді құрғатуды қамтамасыз етуі керек. 

Ашық тау-кен тәжірибесінде кен орнын құрғатудың жер асты, жер үсті 
және аралас әдістері қолданылады, сонымен қатар карьерді жер үсті 
суларының түсуінен қорғау жүзеге асырылады. 

Карьерді жер үсті суларынан қорғау карьерді оған атмосфералық 
сулар мен сулардың түсуінен қорғаудан (жер үсті ағындары, сондай-ақ сулы-
батпақты жерлер мен шағын көлдерді құрғатудан) тұрады. 

Атмосфералық суларды, бұлақтар мен өзендерді бұру су бұру 
арналарымен және таулы жыралармен жүзеге асырылады. Арналар мен 
таулы арықтардың қимасы ең жоғарғы ағыс және олардағы су ағысының 
рұқсат етілген жылдамдығы бойынша есептеледі. 

Сулы-батпақты учаскелерді, көлдерді құрғату осы учаскелерден карьер 
алаңынан тыс жерлерге су бұруға мүмкіндік беретін арық жүйесін төмен 
учаскелерде жүргізуден тұрады. 

 Кен орындарын құрғатудың жер асты тәсілі күрделі 
гидрогеологиялық жағдайлары бар кен орындары үшін неғұрлым тиімді 
болып табылады. 

 Жер асты құрғату құрғатуды шахталарды және пайдалы қазба қабаты 
арқылы өтетін қазбалар жүйесін төсеу арқылы жүзеге асырылады.[41] 

Құрғатуды шахталар карьердің жұмыс бортында олардың ұзақ қызмет 
ету мерзімін есептей отырып орналастырылады. Шахта оқпандары көлденең 
және көлбеу қазбалар оқпан маңындағы аулаға қарай еңіс болатындай 
есеппен қат топырағының салыстырмалы түрде неғұрлым төмен белгілері 
бар жерлерде орналастырылады. 

  
 

Қабаттың жұмсақ және көлденең орналасуымен құрғатуды қазбалар 
қабаттың топырағынан 1-2 м биіктікте жүзеге асырылады. Көлденең және 
көлбеу қазбалар әдетте бір – бірінен 100-200 м кейін сұйыққойманың немесе 
сулы қабаттың төменгі топырақ учаскелерінде жүзеге асырылады. 

Құрғататын шахталардың саны, қуақаздардың орналасуы мен 
ұзындығы карьер алаңының конфигурациясына, су тұтқыш жиектердің 
орналасу жағдайларына, жер асты суларының қозғалыс бағытына, пайдалы 
қазба қабатының және су сыйымды жыныстардың су өткізгіштігіне, деңгейді 
төмендетудің талап етілетін шамасына және құрғатуға бөлінген уақытқа 
байланысты. 

Құрғату құрылғылары, әдетте, бітелген және бітелген сүзгілер, вакуум 
сүзгілері және суды төмендететін құдықтар болып табылады.  Бітелетін 
сүзгілер әдетте қуақаздан немесе ұңғымадан қазбаның төбесіне орнатылады, 
олар пайдалы қазбаның төбесінен қысқа қашықтықта (5-8 м) жатқан сулы 
қабатты құрғатуға арналған. 

Бітеу сүзгісі диаметрі 38-50 мм, сирек 63 мм темір құбыр болып 
табылады, қуақаздан алдын ала бұрғыланған ұңғымаға соңғысына 1-1,5 м 
тереңдете отырып, сулы қабатқа енгізіледі.  

Сүзгі жалғастырғыштармен жалғанған ұзындығы 1,2-1,5 м ГАЗ жұқа 
қабырғалы құбырлардың бөліктерінен тұрады. Бітелген сүзгінің жалпы 
ұзындығы 4-7 м. Орташа алғанда, сүзгілер арасындағы қашықтық 10 – 30 м 
құрайды. Қауіпті қысымды жеңілдету үшін бітелген сүзгілердің түйіндері 
жасалады. 

Бітелген сүзгілердің дебиті 5 -7 м3/сағ немесе одан да көп болуы 
мүмкін. Бітелген сүзгінің орташа қызмет ету мерзімі 3-4 ай. 

 Вакуум-сүзгілер. Бітелген сүзгілердің өнімділігін арттыру үшін вакуум 
сүзгілері де қолданылады, бұл сүзгінің өзінде жасанды түрде вакуум жасауға 
мүмкіндік береді. Сүзгідегі вакуумның мөлшерін іс жүзінде 0,6-0,8 ат дейін 
жеткізуге болады. 

Вакуум-сүзгі берілген қысымды ұстап тұру және өлшеу үшін өту 
кранымен және манометрмен жабдықталған кәдімгі бітеу сүзгі болып 
табылады. [40] 

Вакуум-сүзгілердің дебиті кәдімгі бітеу сүзгілердің дебитімен 
салыстырғанда 2-3 есе артады. 

 Су төмендететін құдықтар және қаттың топырағына бітелетін сүзгілер. 
Қаттың топырағынан төмен жатқан жер асты суларының қысымы бітелген 
сүзгілер мен төмендеткіш құдықтардың көмегімен төмендейді. Сирек 
жағдайларда құрғатуды арықтарды қолдануға болады. 

Сүзгілер арасындағы қашықтық 15-тен 40 м-ге дейін қабылданады. 
 Су төмендететін құдықтар қуақаз немесе ұңғыма топырағында кесінді 

құдықтар түрінде орналастырылады және жер асты Сулы қабатын ашуға 
арналады. Олар орта есеппен 100-150 м-ден кейін топырақ қабатының 
төмендеуінде орналасады. Құдықтың қимасы (1,5–2,0) X (1,0–1,3) м және 
тереңдігі 4-5 м дейін. Әдетте құдықтар ағашпен бекітіледі. 
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 Құрғатушылық арықтар қуақаздарда және ұңғымаларда топырақ асты 
арынды Сулы қабаттың құрғатуы үшін де, қазбаларда жиналатын суды 
айдайтын зумпфтарға немесе орталық су жинағышқа бұру үшін де өтеді. 

 Құрғатуды арық кемінде 0,001 - 0,002 еңіспен салынады, ені 0,5 м және 
тереңдігі 0,5–1,0 м; арық бір–бірінен 0,5-1,0 м қашықтықта орнатылған ағаш 
жақтаулармен бекітіледі. Жоғарыдан, арық тақталармен жабылып, 
қалыңдығы 30 см сүзгі материалының қабатымен жабылған. 

 
Кен орнын құрғатудың беттік әдісі 
Таяз төсемнің көлденең құрғатуы шөгінділерді құрғатуға қызмет етеді. 

Мұндай құрғату су жинайтын арықтарды (құрғатқышты) немесе жабық 
құрғатқышты төсеу арқылы жүзеге асырылады. Көлденең құрғатуды 
құрылғы жабын қабатының жақсы су өткізгіштігі және судың ауырлық 
күшімен карьерден тыс ағып кету мүмкіндігі болған кезде ұсынылады. 

Жоспардағы құрғатқыштың орналасуы бойынша сақиналы, контурлы 
және жүйелі (параллель) құрғату ерекшеленеді. 

 Сақиналы құрғатумен құрғатқыштар карьердің периметрі бойынша, ал 
контурмен-бір немесе екі іргелес жағында орналасқан.[36] 

 Жүйелі құрғату-бұл бір-біріне параллель орналасқан арықтар желісі. 
Карьердің жұмыс кезеңінде тұрақты жұмыс істейтін құрылымдар болып 
табылатын құрғатқыштың алғашқы екі түрінен айырмашылығы, жүйелі 
құрғатқыш арықтардың желісі карьердің жұмыс істеуі кезінде қозғалады. 

 Терең су төмендету (тік құрғату) 15-20-дан 100 м-ге дейінгі тереңдікте 
жатқан жыныстардың жоғары су өткізгіштігін құрғату үшін жүргізіледі. 
Кептірудің осы әдісімен жер бетінен жүргізілетін су төмендететін ұңғымалар 
су тұтқыш горизонттарда сүзгілермен жабдықталады. 

Су төмендететін ұңғымалардан суды жер бетіне шығару үшін олардың 
дебитіне, диаметріне және суды көтеру биіктігіне байланысты терең 
бұрандалы немесе турбиналық артезиан сорғылары (ВАН немесе АТН) 
немесе су асты сорғылары (ПМНЛ) қолданылады (сурет. 2.18). 

Қазіргі уақытта ең көп таралғандары-АТН типті сорғылар. 
Көлденең құрғату кейде минералды қабаттың төбесінен жоғары 

орналасқан сулы қабаттарды ағызу үшін қолданылады. Құрғатудың бұл түрі 
тесілген құбырларды шұңқырдан борпылдақ сулы жыныстарға немесе тығыз 
жыныстардағы алдын-ала ұңғымаларға қысу арқылы жүзеге асырылады. 

Көлденең құрғатқыштардың ұзындығы мүмкіндігінше үлкен болуы 
керек (кем дегенде 50 – 120 м). Құрғатқыштар арасындағы қашықтық әдетте 
15-50 м құрайды. 

Көлденең құрғатудың тиімділігі вакуумдық сүзгілерді қолдану арқылы 
айтарлықтай артуы мүмкін.[30] 
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2.18-сурет - Карьерді құрғатуға арналған сорғылар 
 

Ішкі үйінділерді құрғату жыныстардың батпақтануы нәтижесінде пайда 
болатын көшкіндердің алдын алу үшін жүргізілуі тиіс. 

Ішкі үйінділер атмосфералық жауын-шашынның түсуінен қорғалуы 
тиіс. Ол үшін үйіндінің бетін аунақтармен домалату және құбырлар арқылы 
жаңбыр мен қар ерігеннен кейін судың жылдам түсуін немесе карьердің 
жалпы сутөкпе желісіне сорғымен су соруды қамтамасыз ету қажет. 

Ішкі үйінділердің негізін құрғату 2,0 – 2,5 м тереңдіктегі құрғатуды 
арықтардың көмегімен жүргізіледі, ол 20 – 30 м арқылы бір-бірінен топырақ 
бойымен өндіру кемері жұмыстарының жиегін бойлай жүргізіледі. 
Қойнауқат топырағының ең көп төмендеу учаскелеріндегі бойлық жыралар 
көлденең жыралармен жалғануы тиіс. Арықтардың бүкіл жүйесі үйінділердің 
астында жұмыс істеуі үшін оларды сүзгі материалымен (қиыршық тас, 
қиыршық тас) толтыру керек немесе кеуекті бетон құбырларын салу керек. 

Гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілік дәрежесі және пайдалы 
қазба кен орындары жер асты суларындағы минералдық заттардың жиынтық 
концентрациясы бойынша төрт топқа бөлінеді (2.12-кесте). 

Атмосфералық жауын-шашынның түсуін ескере отырып, 500 м3/сағ 
дейін және 3000-нан 10 000 м3/сағ дейін су ағыны бар жартасты және 
жартылай сусыз жыныстардағы кен орындарын жоғарыда келтірілген 
жіктеуден айырмашылығы, игеру тереңдігі 1000 м-ге дейінгі қарапайым 
жағдайларға жатады. Барлық қалған кен орындары күрделі және өте күрделі 
гидрогеологиялық жағдайда. 
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2.12-кесте - Кен орындарын игерудің гидрогеологиялық шарттарының 
күрделілігі бойынша жіктеу 
Күрделілік топтары Игеру тереңдігі, м Жер асты 

суларының 
күтілетін ағындары, 

м3/с 

Судағы минералдық 
заттардың жиынтық 

концентрациясы, 
г/дм3 

I 
II 
III 
IV 

200 – 400 
500 – 600 

1500-ден жоғары 
1500-ден жоғары 

8-ге дейін 
500 – 1000 

1500-ден жоғары 
1500-ден жоғары 

8-ге дейін 
9 -10 

10 – 50 
1500-ден жоғары 

Ескертпе: * кен орнын қандай да бір күрделілік тобына жатқызған кезде негізгі 
өлшем ретінде минералдық заттардың жиынтық концентрациясын есептеген жөн. 

 
Су тұтқыш жиектері арнайы тәсілдер мен жүйелердің көмегімен алдын 

ала құрғатуға жататын немесе карьерлік сулары алдын ала тұзсыздандыруға 
жататын пайдалы қазбалардың кен орындарын игеруге арналған жобаларда 
су тарылту жөніндегі жобаның жеке томы болады. 

Жер асты суларының ағынын гидрогеологиялық ұқсас әдістермен, су 
балансын немесе ұқсас гидрогеологиялық жағдайларда кен орындарын 
құрғату тәжірибесіне және табиғи жағдайларға байланысты аналитикалық 
есептеулермен анықтау қажет. 

Сорылатын карьерлердегі судың сапасын болжамды бағалау оның 
уақыт бойынша мүмкін болатын өзгерісін ескере отырып беріледі. 

Кен орнының құрғатылған аумағындағы жерасты суларының режимі 
мен химиялық құрамын бақылау үшін жобада бақылау ұңғымалары желісін 
салуға күрделі салымдар және оған қызмет көрсетуге арналған пайдалану 
шығыстары көзделеді.[37] 

Карьерлерді гидроқорғау 
Карьердің іргелес аумағымен жер бетіндегі ағындыдан қорғауға 

карьердің қазылған кеңістігі, шұңқырлардың, жарықтардың және тау-кен 
жұмыстарын жүргізу нәтижесінде пайда болатын жер бетінің қауіпті 
қозғалыстарының аймақтары жатады. Олардың жобалық шекарасы 
бойындағы сырғу аймақтарын қорғау үшін осы аймақтан немесе кен орнынан 
тыс жер үсті ағысын бұру бойынша құрылыстар жүйесі (тау жыралары, 
қоршау бөгеттері, жер үсті ағысын ұстап қалуға және шоғырландыруға 
арналған бөгеттер, арынды құбырлар жүйесі бар сорғы станциялары және 
басқалары) көзделеді. 

Табиғи су ағындары (өзендер, жыралар) шоғырланған жерлерде, егер 
рельефтің шарттары бойынша оларды қауіпті қозғалыстар аймағынан тыс 
жерлерге бұру мүмкін болмаса, мөлшері есеппен айқындалатын 
кентіректерді қалдыру керек. 

Жер бетіндегі ағынды одан әрі қауіпті қозғалыстар аймағынан немесе 
кен орындарынан сорып шығару кезінде қалыпты пайдалану жағдайларында 
пайда болған гидроқорғау ыдыстары (тоғандар) бос ұсталады. Осы 
тоғандардан судың есептік көлемін босату уақыты жобамен анықталады. 
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жататын пайдалы қазбалардың кен орындарын игеруге арналған жобаларда 
су тарылту жөніндегі жобаның жеке томы болады. 

Жер асты суларының ағынын гидрогеологиялық ұқсас әдістермен, су 
балансын немесе ұқсас гидрогеологиялық жағдайларда кен орындарын 
құрғату тәжірибесіне және табиғи жағдайларға байланысты аналитикалық 
есептеулермен анықтау қажет. 

Сорылатын карьерлердегі судың сапасын болжамды бағалау оның 
уақыт бойынша мүмкін болатын өзгерісін ескере отырып беріледі. 

Кен орнының құрғатылған аумағындағы жерасты суларының режимі 
мен химиялық құрамын бақылау үшін жобада бақылау ұңғымалары желісін 
салуға күрделі салымдар және оған қызмет көрсетуге арналған пайдалану 
шығыстары көзделеді.[37] 

Карьерлерді гидроқорғау 
Карьердің іргелес аумағымен жер бетіндегі ағындыдан қорғауға 

карьердің қазылған кеңістігі, шұңқырлардың, жарықтардың және тау-кен 
жұмыстарын жүргізу нәтижесінде пайда болатын жер бетінің қауіпті 
қозғалыстарының аймақтары жатады. Олардың жобалық шекарасы 
бойындағы сырғу аймақтарын қорғау үшін осы аймақтан немесе кен орнынан 
тыс жер үсті ағысын бұру бойынша құрылыстар жүйесі (тау жыралары, 
қоршау бөгеттері, жер үсті ағысын ұстап қалуға және шоғырландыруға 
арналған бөгеттер, арынды құбырлар жүйесі бар сорғы станциялары және 
басқалары) көзделеді. 

Табиғи су ағындары (өзендер, жыралар) шоғырланған жерлерде, егер 
рельефтің шарттары бойынша оларды қауіпті қозғалыстар аймағынан тыс 
жерлерге бұру мүмкін болмаса, мөлшері есеппен айқындалатын 
кентіректерді қалдыру керек. 

Жер бетіндегі ағынды одан әрі қауіпті қозғалыстар аймағынан немесе 
кен орындарынан сорып шығару кезінде қалыпты пайдалану жағдайларында 
пайда болған гидроқорғау ыдыстары (тоғандар) бос ұсталады. Осы 
тоғандардан судың есептік көлемін босату уақыты жобамен анықталады. 

 
  

 

Карьерлік суларды бұру 
Карьерлік суларды су объектілеріне бұру және ағызу "жер үсті суларын 

ластанудан қорғаудың санитарлық ережелері мен нормаларын" (СанПиН № 
4630-88) сақтай отырып жүргізіледі. Қатты ластанудан немесе үлкен 
минералданудан карьерлік суларды су объектілеріне тікелей ағызу мүмкін 
болмаған жағдайда карьерлік сулар механикалық немесе химиялық 
тазартудан, тұщы сумен қажетті концентрацияға дейін сұйылтудан өтеді 
немесе тасқын кезінде вегетациядан тыс кезеңде су объектілеріне ағыза 
отырып, карьерлік суларды жинақтағыш тоғандар салынады (сурет).2.19). 

 

 
2.19-сурет - Карьерлік суларды бұру 

Тазартусыз немесе тазартудан кейін карьер суларын мүмкіндігінше 
карьер объектілерін өндірістік сумен жабдықтауда пайдалану керек. 
Өндірістік сумен жабдықтау үшін құрамында 1000 мг/л аспайтын қалқыма 
бөлшектері бар карьер суларын пайдалануға жол беріледі. [38] 

Карьер суларын механикалық тазарту, әдетте, қалқымалы заттар мен 
денелерді ұстап тұруға арналған құрылғылармен жабдықталған ашық немесе 
жабық тұндырғыштарда жүргізіледі. Тұндырғыштарды тұнба мен қалқымалы 
заттардан тазартуды, әдетте, мерзімді көздеген жөн. 

Карьер суларын бұрудың неғұрлым ұтымды сұлбасы ластанбаған 
суларды (ұңғымалардан, құрғатқыштардың толассыз сүзгілерінен және сол 
сияқтылардан түсетін) ластауға ұшыраған сулардан бөлек ағызуға мүмкіндік 
беретін сұлбаны тану керек.  

 
1 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: шұңқырлар мен карьерлерге су ағыны 
Есеп. 
Көлденең су бөгетінде орналасқан ұсақ түйірлі құмдарда (сүзу 

коэффициенті К=7 м/тәул, тиімді кеуектілігі n=0,07) ұзындығы L=300 м 
тамаша созылған галерея салынған. Сорғы басталған кезде галереядағы су 
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деңгейі=5 м болды. Галереядан суды ағызу туралы шешім қабылданды, 
сондықтан бүкіл үрдіс барысында ho=0,5 м су деңгейі сақталады. Галереяға 
келіп түсетін q∑ (м3 /тәул) су шығыны сутөкпе басталғаннан кейін 20 
тәуліктен соң анықталсын. Галереяға түсетін Q20/Q40 су шығындарының 
арақатынасын 20 және 40 күннен кейін табыңыз. Депрессия қисығының 
деңгейін анықтаңыз h(x,t) (м) қашықтықта x = 30м арқылы t = 15 күн. 

Шешім: 
1. Массивтің өткізгіштік деңгейінің коэффициентін анықтаңыз 

(тәулігіне 500 м2). 
2. Галереяға тәулігіне 0,978 м3/(М*тәулік) бірлігіне келетін су 

шығынын есептеңіз.).[36] 
3. Ұзындығы 300 м галереяға келетін шығынды 20 күнге есептеңіз. 
Жауап: q∑ = 293,4 м3/тәул., Q20/Q40 =1,41; h (30, 15) =2.22 М. 
 
2 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Гидроизогипс картасын құру 
Жалпы ережелер 
Жер қыртысының жоғарғы бөлігінде орналасқан және жер бетінен 

төмен орналасқан сулар жер асты деп аталады. Жер асты суларын зерттеумен 
гидрогеология айналысады. 

Жер асты сулары-сумен жабдықтаудың негізгі қолданыстағы және 
перспективалы көздерінің бірі. Жер үсті суларымен (өзендер, көлдер, су 
қоймалары) салыстырғанда олар жоғары сапалы, қымбат тазалауды қажет 
етпейді, жер бетіндегі ластанудан жақсы қорғалған және барлық жерде 
таралған. Қазіргі уақытта елімізде шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін 
пайдаланылатын барлық су көлемінің 40% - ға жуығы жер асты суларының 
үлесіне тиесілі. Жер асты сулары емдік мақсатта, бром, йод, басқа да сирек 
кездесетін элементтерді (өнеркәсіптік сулар) алу үшін кеңінен қолданылады. 
Жоғары температуралы сулар электр энергиясын өндіру, ғимараттар мен 
жылыжайларды жылыту үшін қолданылады. 

Сонымен бірге, халық шаруашылығының көптеген салаларында жер 
асты сулары теріс рөл атқарады. Гидротехникалық құрылыстарды, 
тоннельдерді, метрополитендерді және т.б. салу кезінде жер асты сулары 
құрғатуды және гидрооқшаулағыш іс-шараларды қолдануды қажет ететін 
жұмыстарды жүргізуді едәуір қиындатады, бұл көбінесе өте күрделі, бұл 
құрылысты едәуір қымбаттатады. Тау-кен өнеркәсібінде жер асты сулары көп 
жағдайда жағымсыз рөл атқарады. Карьерлерде, шахталарда олармен күресу 
үшін әртүрлі құрғатқыш құрылымдар мен құрғату қондырғылары 
қолданылады. Құрғатуға арналған инвестициялар және құрғатуға арналған 
операциялық шығындар көбінесе пайдалы қазбаларды өндірудің барлық 
шығындарының құнынан 20-30% немесе одан да көп болады. Жоғарыда 
айтылғандардан тау-кен кәсіпорындарын жобалау және пайдалану 
жұмыстарын жүргізу кезінде жер асты суларының теріс әсерімен күресу 
бойынша неғұрлым орынды және рентабельді шараларды қабылдау үшін кен 
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деңгейі=5 м болды. Галереядан суды ағызу туралы шешім қабылданды, 
сондықтан бүкіл үрдіс барысында ho=0,5 м су деңгейі сақталады. Галереяға 
келіп түсетін q∑ (м3 /тәул) су шығыны сутөкпе басталғаннан кейін 20 
тәуліктен соң анықталсын. Галереяға түсетін Q20/Q40 су шығындарының 
арақатынасын 20 және 40 күннен кейін табыңыз. Депрессия қисығының 
деңгейін анықтаңыз h(x,t) (м) қашықтықта x = 30м арқылы t = 15 күн. 

Шешім: 
1. Массивтің өткізгіштік деңгейінің коэффициентін анықтаңыз 

(тәулігіне 500 м2). 
2. Галереяға тәулігіне 0,978 м3/(М*тәулік) бірлігіне келетін су 

шығынын есептеңіз.).[36] 
3. Ұзындығы 300 м галереяға келетін шығынды 20 күнге есептеңіз. 
Жауап: q∑ = 293,4 м3/тәул., Q20/Q40 =1,41; h (30, 15) =2.22 М. 
 
2 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: Гидроизогипс картасын құру 
Жалпы ережелер 
Жер қыртысының жоғарғы бөлігінде орналасқан және жер бетінен 

төмен орналасқан сулар жер асты деп аталады. Жер асты суларын зерттеумен 
гидрогеология айналысады. 

Жер асты сулары-сумен жабдықтаудың негізгі қолданыстағы және 
перспективалы көздерінің бірі. Жер үсті суларымен (өзендер, көлдер, су 
қоймалары) салыстырғанда олар жоғары сапалы, қымбат тазалауды қажет 
етпейді, жер бетіндегі ластанудан жақсы қорғалған және барлық жерде 
таралған. Қазіргі уақытта елімізде шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін 
пайдаланылатын барлық су көлемінің 40% - ға жуығы жер асты суларының 
үлесіне тиесілі. Жер асты сулары емдік мақсатта, бром, йод, басқа да сирек 
кездесетін элементтерді (өнеркәсіптік сулар) алу үшін кеңінен қолданылады. 
Жоғары температуралы сулар электр энергиясын өндіру, ғимараттар мен 
жылыжайларды жылыту үшін қолданылады. 

Сонымен бірге, халық шаруашылығының көптеген салаларында жер 
асты сулары теріс рөл атқарады. Гидротехникалық құрылыстарды, 
тоннельдерді, метрополитендерді және т.б. салу кезінде жер асты сулары 
құрғатуды және гидрооқшаулағыш іс-шараларды қолдануды қажет ететін 
жұмыстарды жүргізуді едәуір қиындатады, бұл көбінесе өте күрделі, бұл 
құрылысты едәуір қымбаттатады. Тау-кен өнеркәсібінде жер асты сулары көп 
жағдайда жағымсыз рөл атқарады. Карьерлерде, шахталарда олармен күресу 
үшін әртүрлі құрғатқыш құрылымдар мен құрғату қондырғылары 
қолданылады. Құрғатуға арналған инвестициялар және құрғатуға арналған 
операциялық шығындар көбінесе пайдалы қазбаларды өндірудің барлық 
шығындарының құнынан 20-30% немесе одан да көп болады. Жоғарыда 
айтылғандардан тау-кен кәсіпорындарын жобалау және пайдалану 
жұмыстарын жүргізу кезінде жер асты суларының теріс әсерімен күресу 
бойынша неғұрлым орынды және рентабельді шараларды қабылдау үшін кен 

  
 

орнының гидрогеологиялық ерекшеліктері туралы толық мәліметтер қажет 
екені анық. Демек, тау-кен өнеркәсібі үшін гидрогеологияның маңызы 
зор.[36] 

Жер асты сулары негізінен атмосфералық жауын-шашынның 
инфильтрациясы (ағып кетуі) арқылы, ал ішінара атмосферадан тау 
жыныстарының тесіктеріне, жарықтарына енетін бу тәрізді ылғалдың 
конденсациясы нәтижесінде пайда болады. Шөгінді қабаттардың тесіктеріне 
көмілген жер асты суларының бір бөлігі сұйыққойманың түбіндегі 
терригендік материалдардың жауын-шашынымен бір уақытта пайда болады, 
бұл сулар тұндыру деп аталады. Магманың бу тәрізді ұшпа 
компоненттерінен пайда болған жер асты суы ювенальды деп аталады. 
Пайдалы қазбалар кен орындары жатқан жерлерде жер асты сулары негізінен 
атмосфералық жауын-шашынның инфильтрациясы арқылы түзіледі. 

Жер асты суларының режимі-бұл уақыт деңгейінің, химиялық 
құрамының, температура мен ағынның өзгеруі. Табиғи жағдайда жер асты 
сулары негізінен метеорологиялық, гидрогеологиялық факторлардың 
әсерінен қалыптасатын бұзылмаған (табиғи) режиммен сипатталады. 
Адамның инженерлік қызметі табиғи режимді қалыптастыратын 
факторларды өзгертеді және жаңаларының пайда болуына ықпал етеді. 
Осылайша, жасанды (бұзылған) режим қалыптасады, ол жер асты суларының 
деңгейінің жоғарылауында (су қоймаларының құрылысы және т.б.) және 
төмендеуінде (ұзақ мерзімді айдау және т. б.), олардың химиялық құрамы 
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Бақылау сұрақтары  
1. Жер қыртысында жер асты суларының таралуы. 
2. Сулы және су өткізбейтін жыныстар. 
3. Жер асты суларының жағымды рөлі. 
4. Жер асты суларының жағымсыз рөлі. 
5. Жер асты суларының режимі. 
6. Жер асты суларының жіктелуі. 
7. Жер асты суларының сипаттамасы. 
8. Жер асты суларының режимі мен қолданылуы. 
9. Қабат аралық сулардың сипаттамасы. 
10. Қабат аралық су режимі. 
11. Артезиан суларының сипаттамасы. 
12. Артезиан суларының тереңдігі мен таралу аймағы. 
13. Артезиан суларының режимі және қолданылуы. 
14. Артезиан суларының қысым мөлшері. 
15. Кеніш суларының сипаттамасы. 
16. Гидроизогипс және гидроизопез карталарының тәжірибелік 

маңызы. 
17. Қатпарлы су. 
18. Ағындардың гидрогеологиялық құрылымының түрлері. 
19. Жер асты сулары ағындарының гидродинамикалық сипаттамалары 

мен түрлері. 
20. Карьерге су ағынын есептеу. 
 
2.4 Көлік жұмысын ұйымдастыру 
 
Оқыту нәтижесі: көлік жұмысын ұйымдастыру.  
Бағалау критерийлері:  
1. Карьерлердегі (қималардағы) жүк ағындарының сұлбаларын 

сипаттайды.  
2. Пойыздар қозғалысының кестесін жасау кезектілігін сақтайды.  
3. Темір жол көлігінің тасымалдау және өткізу қабілетін анықтайды.  
4. Темір жол көлігінің эксплуатациялық есебін жүргізеді.  
5. Автокөліктің қозғалыс сызбаларын және экскаваторға кіру және 

орнату сызбаларын сипаттайды.  
6. Автожолдардың тасымалдау және өткізу қабілетін анықтайды.  
7. Автомобиль көлігінің пайдалану есебін жүргізеді.  
8. Конвейерлерді техникалық пайдалану ережелерін сақтайды.  
9. Конвейерлік көліктің пайдалану есебін жүргізеді. 
 
Карьерлік көлік - бұл аршылған жыныстардың экскаваторлық 

кенжарларынан үйінділерге; пайдалы қазбалар-байыту фабрикаларының 
қабылдау бункерлеріне, пайдалы қазбалар қоймаларына және т.б. кен орнын 
игерудің тиімділігі көбінесе карьерлік көліктің нақты жұмысына 
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байланысты. Бұл жалпы технологиялық үрдістегі байланыстырушы буын 
және көп уақытты қажет ететін және қымбат. Тасымалдауға және онымен 
байланысты қосалқы жұмыстарға жұмсалатын шығындар 4550% - ды, ал 
жекелеген жағдайларда пайдалы қазбаны өндіруге жұмсалатын жалпы 
шығындардың 65-70% - ын құрайды. 

Карьерлік көліктің қарқындылығы карьердің жүк айналымымен -
сипатталады.  

Жүк айналымы-бұл уақыт бірлігіне (сағатына, ауысымына, күніне, 
жылына) тасымалданатын пайдалы жүктің мөлшері (т немесе м3). Карьердің 
тау-кен жұмыстарының ауқымы жүк айналымының көлемімен анықталады. 
Ол аршылым, пайдалы қазба және шаруашылық-техникалық жүктерді 
тасымалдау көлемінен тұрады. Жүк айналымындағы негізгі көлем әдетте 
аршылым болып табылады. Ең аз көлем шаруашылық-техникалық жүктерге 
келеді. 

Уақыттың тұрақты қозғалыс бағытымен сипатталатын жүк айналымы 
(немесе оның бір бөлігі) жүк ағыны деп аталады. Осылайша, жүк ағыны деп 
карьердің контурына қатысты бағытпен, тасымалданатын жүктің көлемі мен 
сапасымен, сондай-ақ жұмыс істеу кезеңінің ұзақтығымен сипатталатын жүк 
ағыны түсініледі. Жүк ағындарын қалыптастыру кезінде олар әдетте 
жүктерді сапалық белгілері (аршылым және пайдалы қазбалар) және 
тағайындалған орындары бойынша бөлуге тырысады. Карьердің жүк 
айналымы және жекелеген жүк ағындары тау-кен жұмыстарының дамуына 
қарай өзгереді. Жекелеген жүк ағындарын бөлу туралы мәселе техникалық-
экономикалық есептеулер негізінде (кен орнын ашу сұлбасын ескере 
отырып) карьерді жобалау кезінде шешіледі.[24] 

Карьерлерде тасымалданатын негізгі жүктер-пайдалы қазбалар және 
аршылған жыныстар-үйілмеге жатады. 

Карьер көлігі циклдік (теміржол; автомобиль, арқан көтеру); үздіксіз 
(конвейер, гидравликалық) және аралас (циклдік және үздіксіз көлік 
түрлерінің әртүрлі комбинациясы) болып бөлінеді. 

Функционалды негізде карьерлік көліктің тәуелсіз және арнайы түрлері 
бөлінеді. Дербес көлікпен (темір жол, автомобиль, конвейерлік, 
гидравликалық) тау-кен массасын кенжарлардан қабылдау пункттеріне дейін 
ауыстыруға болады. Көліктің арнайы түрлері (скиптік, гравитациялық, 
арқанды аспалы жолдар және т.б.) жүк қозғалысының жекелеген 
учаскелерінде ғана пайдаланылуы мүмкін (әдетте карьерден көтеру немесе 
түсіру үшін) және аралас көліктің буыны болып табылады. 

Карьерлік көлікті таңдау игерілетін кен орнының тау-геологиялық 
жағдайымен; жүк айналымының көлемімен; карьердің тереңдігімен; 
тасымалдау қашықтығымен, климаттық жағдаймен анықталады. Ашық тау-
кен жұмыстарында жүктерді жылжытудың барлық белгілі түрлері мен 
техникалық құралдары қолданылады. Ең көп таралған теміржол, автомобиль 
және конвейер көлігі. 
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Темір жол көлігімен 
Теміржол көлігін тасымалдау ұзындығы 4 км және одан жоғары болған 

кезде жылдық жүк айналымы үлкен (25 млн.т және одан жоғары) 
карьерлерде қолдану ұсынылады. Жаңа тарту агрегаттарын және жолдардың 
еңістерін 60% - ға дейін пайдаланған кезде темір жол көлігін пайдалану 
тереңдігі 350 м-ге дейін және одан да көп ұлғайтылуы мүмкін (2.20-сурет). 

Темір жол көлігінің артықшылықтары: 
• рельс жолдары бойынша жылжымалы құрамның қозғалысына аз 

үлестік кедергі салдарынан энергияның аз жұмсалуы (пойыздың 1 т 
салмағына 20-25 Н); 

•  жолдардың үлкен өткізу қабілетінің арқасында тасымалдаудың кез 
келген қашықтығы кезінде карьердің іс жүзінде кез келген өндірістік қуатына 
қол жеткізу және пойыздың массасын 1500 т және одан астам ұлғайту 
мүмкіндігі; көлік құралдарының қозғалысын автоматтандыру және көлік 
операцияларын басқару мүмкіндігі; 

• кез-келген климаттық және тау – кен геологиялық жағдайларда жұмыс 
сенімділігі; 1 тонна км тасымалдаудың өзіндік құны өте төмен (автомобиль 
және конвейер көлігіне қарағанда 4-6 есе аз).[25] 
Негізгі кемшілігі-теміржол көлігінде жол жоспары мен профиліне үлкен 
талаптар қойылады. Кемерлердегі жұмыс фронтының үлкен ұзындығы 
қажет: кемінде 300-5 0 м, (сурет. 2.20), үлкен радиус қисықтары (100-120 м 
кем емес), шағын көтерілістер және жолдардың еңістері (25-30 дейін, 40-60% 
о сирек). Көлбеу орлардың ұзындығы мен көлемі, тау-кен жұмыстарының 
жалпы көлемі және карьерді салу мерзімі күрт артады; көлік құралдарының 
маневрлігі және бөлек қазу кезінде экскаваторлардың мүмкін өнімділігі 
төмендейді. 

 
2.20-сурет - Лебедин карьеріндегі теміржол көлігі 
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қол жеткізу және пойыздың массасын 1500 т және одан астам ұлғайту 
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• кез-келген климаттық және тау – кен геологиялық жағдайларда жұмыс 
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төмендейді. 

 
2.20-сурет - Лебедин карьеріндегі теміржол көлігі 

 

  
 

Жолдарды жылжыту және күтіп ұстау өте қиын. 
Теміржол көлігі құралдары рельс жолдары мен жылжымалы құрам 

болып табылады. Карьерлердегі темір жолдар тұрақты немесе ұзақ уақыт 
бойы (жер бетіндегі, көлік бермаларындағы және күрделі орлардағы жолдар) 
өз жағдайын сақтайтын және уақытша, кемерлер мен үйінділердегі жұмыс 
фронтының жылжуынан кейін мерзімді түрде қозғалатын тұрақты болып 
келеді. Жолдың ені 1524 мм - ге тең, жолдың құрылымы мен оның мазмұны 
азаматтық салалардағы әлемдік тәжірибеден ерекшеленбейді. 

Метро жолы төменгі және жоғарғы ғимараттардан тұрады. Төменгі 
құрылым-құрғатқыш және жасанды құрылыстары бар жер жамылғысы. 
Шығу жолдарының жер төсемі ор негізі, кенжар жолдарының жер төсемі - 
кемердің жұмыс алаңы, үйінді жолдарының - үйінді үйіндісі болып 
табылады. Жолдың жоғарғы құрылымы балласттан, шпалдардан, 
рельстерден және ұрлыққа қарсы рельстерден тұрады.[27] 

Көлемі 20-79 мм қиыршық тас балласты қысымды біркелкі тарату және 
жылжымалы құрамнан жер төсеміне соққыларды жұмсарту, сондай-ақ оны 
қатып қалудан, жер үсті суларын ағызудан қорғау үшін қажет. Оның 
қалыңдығы уақытша жолдарда 15 – 20 см және стационарлық жолдарда 25-40 
см. 

Шпалдар жылжымалы құрамнан қысымды балластқа беру үшін 
қолданылады, олардың стандартты ұзындығы 270 см, материал негізінен 
антисептикпен сіңдірілген ағаш. Оське түсетін жүктемеге және пойыздар 
қозғалысының қарқындылығына байланысты шпалдар саны 1 км жолда 1440 
– 2000 дана құрайды. 

Рельстің стандартты ұзындығы 12,5 және 25 м. Тұрақты жолдарда 
рельстерді ұзын қадаларға дәнекерлеу қолданылады. Қисық сызықты 
учаскелерде қажетті ұзындықтағы рельстердің қысқа кесінділері 
пайдаланылады. Рельстер шпалдарға үлкен шегемен, көбінесе бұрандалармен 
және болттармен бекітіледі. Бұрандалар арқылы қолданылатын бұрандалы 
бекіту ең берік болып табылады. Рельстердің ұштары түйіспелі төсемдер мен 
бұрандалармен өзара байланысты. 

Технологиялық жылжымалы құрам локомотивтер мен вагондардан 
тұрады. Локомотивтер ретінде электровоздар, тепловоздар, тарту агрегаттары 
қолданылады. Байланыс электровоздары Д-94, Д-100м, ЕЛ-1, 13е-1 кернеуі 
1500-3000 В тұрақты токта жұмыс істейді (сурет. 2.21, а). Тепловоздар 
байланыс желісінің болуын болдырмайды, тиімділігі жоғары, 24-26% 
құрайды. ОПЭ-1, ОПЭ-2 тарту агрегаттары - бұл басқару электровозының, 
автономды қоректендіру секциясының (дизельдік секцияның) және бірнеше 
моторлы думпкарлардың (сурет. 2.21, б). Тарту агрегатының құрамында 
моторлы думпкарлардың болуы электровоздармен немесе басшылық -
көтергішпен (60% О дейін) салыстырғанда пойыздың тіркесу салмағы мен 
пайдалы массасын едәуір (2-2,5 есе) арттыруға мүмкіндік береді. Тартқыш 
агрегаттың құрамындағы дизель секциясы жылжымалы жолдардағы 
байланыс желісін болдырмауға мүмкіндік береді. Кейбір тартқыш 



196
  

 

қондырғыларда дизель бөлігі жоқ. Тартқыш қондырғылар елдің 
карьерлерінде сәтті жұмыс істейді және оларды қолдану аясы үнемі 
кеңеюде.[28] 

                               а 
 

б 
2.21-сурет - Карьерлердің теміржол көлігінің жылжымалы құрамы 

 
Тау-кен массасын тасымалдау үшін ӘК-60, ӘК-105, ӘК - 180 

думпкарлары - жүк көтергіштігі 60-180 Т екі жақты жүк түсіретін өздігінен 
тиелетін вагондар қолданылады. Думпкарлар бортты түсіру кезінде 
шанақтың еңісімен түсіріледі, шанақтың еңісі пневматикалық 
цилиндрлермен, борттарды ашу - иінтірек механизмімен жүргізіледі. Жүріс 
бөліктері екі, үш және төрт осьті арбалар түрінде орындалады. Вагон 
арбаларының негізгі элементтері-осьтік қораптар, серіппелер, арбалар, 
тежегіш құрылғылар бар доңғалақ жұптары. 

Өздігінен тиейтін вагондар аршылым жыныстарын тасымалдауға 
арналған ашық әзірлемелерде кеңінен қолданылады, себебі тау жыныстарын 
түсіру пункттерінің үйінділерде жиі қозғалуы мұнда көлемді стационарлық 
түсіру құрылғыларын қолдануды, сондай-ақ кенді байыту фабрикаларына 
тасымалдауды қиындатады. 

Автомобиль көлігі 
Автомобиль көлігі жылына 15 млн.тоннаға дейін жүк айналымы бар 

шағын және орта өндірістік қуаттылықтағы карьерлерде қолданылады. 
Соңғы жылдары қолдану саласы айтарлықтай кеңейтілді (жылына 70 млн.т 
және одан да көп).  

Автокөліктің артықшылықтары: 
• автоматты өзі аударғыштардың икемділігі, маневрлігі және өзара 

тәуелсіздігі, бұл қозғалыс сызбаларын жеңілдетеді; 
• бұрылу радиусы-15-25 м, көтерілу және еңістер 80-100% о', 
• теміржол көлігімен салыстырғанда көлбеу орлар мен тау-кен 

жұмыстарының көлемі аз (40-50 %), сондықтан карьерлерді салуға аз уақыт 
пен шығындар (20-25%). 

• рельс жолдарының және байланыс желісінің болмауы жұмыстарды 
ұйымдастыруды жеңілдетеді, экскаваторлардың өнімділігі теміржол 
көлігімен салыстырғанда 20-25% - ға артады; 

• тау-кен жұмыстарын тереңдету қарқыны мен кенжарлардың қозғалу 
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тасымалдауды қиындатады. 
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Автомобиль көлігі жылына 15 млн.тоннаға дейін жүк айналымы бар 

шағын және орта өндірістік қуаттылықтағы карьерлерде қолданылады. 
Соңғы жылдары қолдану саласы айтарлықтай кеңейтілді (жылына 70 млн.т 
және одан да көп).  

Автокөліктің артықшылықтары: 
• автоматты өзі аударғыштардың икемділігі, маневрлігі және өзара 

тәуелсіздігі, бұл қозғалыс сызбаларын жеңілдетеді; 
• бұрылу радиусы-15-25 м, көтерілу және еңістер 80-100% о', 
• теміржол көлігімен салыстырғанда көлбеу орлар мен тау-кен 

жұмыстарының көлемі аз (40-50 %), сондықтан карьерлерді салуға аз уақыт 
пен шығындар (20-25%). 

• рельс жолдарының және байланыс желісінің болмауы жұмыстарды 
ұйымдастыруды жеңілдетеді, экскаваторлардың өнімділігі теміржол 
көлігімен салыстырғанда 20-25% - ға артады; 

• тау-кен жұмыстарын тереңдету қарқыны мен кенжарлардың қозғалу 
  

 

жылдамдығы артып келеді.[29] 
Автокөлік карьерлерді салуда, күрделі формалардың кен орындарын 

игеруде, карьерлердің шағын көлемінде, күрделі беткі топографияда тиімді.-
Ол күрделі құрылымдық кен орындарын бөлек қазу кезінде сәтті 
қолданылады; оны басқа көлік түрлеріне, әсіресе тау-кен жұмыстарына 
қосалқы және қосымша ретінде пайдалануға болады. 

Көлік құралдарының кемшіліктері: 
• ауыр жүк көліктерінің жоғары құны, сондай-ақ үлкен пайдалану 

шығындары, соның салдарынан бір тонна тау-кен массасын тасымалдауға 
жоғары шығындар; 

• климаттық жағдайлар мен автожолдардың жай-күйіне қатаң 
тәуелділік: қар жауу, лайлы, жаңбыр, тұман және көктайғақ кезеңінде 
өнімділіктің төмендеуі; тасымалдаудың үлкен қарқындылығы кезінде 
карьерлер атмосферасының газдануы. 

Қазіргі уақытта карьерлердегі автомобиль көлігімен тасымалдау үлесі 
тасымалданатын тау-кен массасының барлық көлемінің 75% - ына жетті. 
Сонымен қатар, негізгі үрдіс нығайды - өзі аударғыштардың жүк 
көтергіштігінің өсуі. 2010 жылы Кузбасс кәсіпорындарында жүк көтергіштігі 
320 т болатын БелАЗ 75600 алғашқы өзі аударғыштары пайдалануға берілді 
(сурет. 2.22). 

Конвейерлік көлік 
Қазіргі уақытта кен карьерлері тереңдігінің күрт артуы (300 м астам) 
тасымалдау қашықтығын ұлғайту есебінен өндірістік қуаттың шығуын 
болдырмайтын тиісті шешімдер қабылдау қажеттілігін туындатты. Дәстүрлі 
конструкциялы конвейерлері бар аралас автомобиль-теміржол және 
автомобиль-конвейерлік көлік түрлері экономикалық себептер және 
техникалық параметрлер бойынша. 

 
 

2.22-сурет - Жүк көтергіштігі 320т БелАЗ зауытының карьерлік 
автоматты өзі аударғыштары 
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Көптеген ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес, терең карьерлерден тау 
жыныстарын көтерудің ең ұтымды нұсқасы-көлбеу конвейерлер (сурет.2.23). 

Жүк көтергіш кенепте тау жыныстарын ұстап тұру әдісіне сәйкес 
ауырлық күшінің әсерінен өздігінен қозғалудан конвейерлер ажыратылады, 
олардың тік көтеру бұрыштары: 

- тасымалданатын жүктің жүк көтергіш төсемнің бетімен ілінісу 
коэффициентінің артуы; 

- тасымалданатын жүк үшін арнайы тірек элементтерімен тірек жасау; 
- жүк таситын кенепке немесе жүкке төсемге тасымалданатын жүктің 

қалыпты қысымын арттыру; 
- аталған әдістердің комбинациясы.[26] 
Бірінші типтегі конвейерлердің көтеру бұрышы ішкі үйкеліс 

бұрышынан немесе қозғалыстағы жүктің табиғи көлбеуінен аспауы керек 
және іс жүзінде 22-25 құрайды, ал мұндай бұрыштардағы өнімділік 
стандартты ленталы конвейерлермен салыстырғанда 30-40% төмендейді, 
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- төсемді қататын және жабысатын жыныстардан тазарту күрделілігі; 
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-қосымша және алып жүретін контурлардың сырғу мүмкіндігіне байланысты 
шектеулі көтеру бұрышы (30º дейін) ; 
- шектеулі бөлік мөлшері (350 мм дейін). 

Осы типтегі конвейерлер салыстырмалы түрде аз өнімділікпен 
жабысқақ және тығыз емес ұсақ көлемді жүк үшін бәсекеге қабілетті болуы 
мүмкін. 

Үшінші типтегі конвейерлерде шектеулі көтеру бұрышы бар – 25 – 30, 
жоғары материалдық, металл және энергия сыйымдылығы, лентаның 
көлденең иілісі. Жүктеу және түсіру учаскелерін құруда проблемалар бар. 

Бұл топқа қысқыш лентасы бар түзу еңісті конвейерлер кіреді. Әр түрлі 
елдерде мұндай конвейерлердің жүзден астам үлгілері бар. Олар жоғары 
әмбебаптығымен ерекшеленеді: көлбеу бұрышы 90º-қа жетуі мүмкін; 
құрылым негізінен стандартты құбырлармен біріктірілген, жоғары 
жылдамдықты жүзеге асырады. Екі дәстүрлі жетек жоғары қуат пен өнімділік 
қондырғыларын жасауға мүмкіндік береді. Лентаның ені 3 м-ге дейін және 
қозғалыс жылдамдығы 3 – 6 м/с болған кезде бір желінің өнімділігі 10 000 
м3/сағ-тан асуы мүмкін, ал бір шөмішпен көтеру биіктігі 300 м-ге жетуі 
мүмкін. Жүкті іс жүзінде жабық "конвертте" жылжыту экологиялық 
жағдайды едәуір жақсартады. Мұндай конвейерлер тез өнеркәсіптік дамуға 
және аралас көлік сұлбаларын құруға жарамды.[25] 

Конвейерлер карьерлік көліктің перспективалы түрі болып табылады. 
Олар кәсіпорындардың жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді және қазу 
жабдықтарын пайдалануды едәуір жақсартуға мүмкіндік береді. 

Конвейер көлігі жұмсақ және қопсытылған кендерді, көмір мен 
жыныстарды жеткізу үшін карьерлерде кеңінен қолданылады. Іс жүзінде ені 
900 - 2200 мм лентасы бар конвейерлер барлық тау жыныстарын ұсақ 
бөлшектелген күйде жылжыта алады. 

Конвейерлік көліктің артықшылықтары: 
• жүктерді тасымалдаудың үздіксіздігі мен ырғақтылығы: қазу-тиеу 

(темір жол көлігімен салыстырғанда 25-30% – ға) және үйінді жабдықтардың 
өнімділігін арттыру мүмкіндігі; еңбек жағдайларын жақсарту және 
қауіпсіздігін арттыру; 

• автоматтандыру және орталықтандырылған басқару үшін қолайлы 
жағдайлар; 

• конвейерлік қондырғының жоғары өнімділігі, рельефті рельефте 
пайдалану мүмкіндігі. 

Конвейерлік көліктің негізгі кемшіліктері: 
• климаттық жағдайларға үлкен тәуелділік;  
• тау жыныстарын тасымалдау кезінде оларды 150-250 мм кесектерге 

дейін алдын-ала ұсақтау қажеттілігі, айтарлықтай техникалық қиындықтар 
және, әдетте, бөлек қазу мен бөлек тасымалдаудың экономикалық 
орынсыздығы, бұл көп сортты кендерді игеру кезінде конвейерлік көлікті 
пайдалануды орынсыз етеді; 

• қуатты біртекті жүк ағындарын құрудың шектелуі. 
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Конвейерлік көлік көмір кен орындарында ең көп таралған.-
Конвейерлер көбінесе көп шөмішті роторлы және тізбекті экскаваторлармен 
бірге қолданылады. 

Бір шөмішті экскаваторлармен және жылжымалы ұсақтау-ұнтақтау 
агрегаттарымен кешенде олар тау-кен жұмыстарының циклдік-ағындық 
технологиясының (CPT) сұлбаларында жартылай және жартасты 
жыныстарды өңдеуде қолданылады (сурет. 2.24). 

Жалпы алғанда, карьерлік конвейерлік көліктің технологиялық 
сұлбасының құрамына: кенжар, құрастыру, көтеру, магистральдық жəне 
үйінді конвейерлік қондырғылар кіреді.[23] 

Кенжарлық конвейерлер (КЛЗ типі) жұмыс алаңында орналастырылады  
 

 
1-тік күрек; 2-кенжар конвейері; 

3-жылжымалы ұсақтағыш; 4-құрастыру конвейері; 
5-көтергіш конвейер; 6-магистральдық конвейер; 

7-үйінді конвейері; 8-үйінді түзуші 
2.24-сурет - Циклдік-ағындық қазу технологиясының сызбасы  

және тау жыныстарын тасымалдау 
 

тау-кен массасын экскаваторлардың кенжарларынан құрастыру 
конвейерлеріне ауыстыруға арналған кемер. 

Құрастыру конвейерлері кен мен жынысты бір немесе бірнеше кенжар 
конвейерлерінен көтергіш конвейерге тасымалдау үшін қолданылады. 
Карьердің жұмыс істемейтін бортында немесе шеткі бөлігінде жартылай 
стационарлық немесе стационарлық жағдайда орналасады. 

Көтергіш конвейерлер тұрақты болып табылады. Олар тау жынысын 
құрастыру конвейерлерінен алып, оны карьердің бетіне жылжытады. Кәдімгі 
құрылымдағы көтергіш конвейерлер көтеру бұрышын 12- 18°  дейін көтереді. 
Сіз конвейерлердің арнайы конструкцияларын қолдана отырып, көтеру 
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бұрышын арттыра аласыз. 
Магистральдық конвейерлер (КТМ) тұрақты қондырғылар болып 

табылады, олардың көмегімен тау-кен массасы карьерлердің беті бойынша 
көтергіш конвейерлерден үйінділерге немесе байыту фабрикаларының 
қабылдау бункерлеріне тасымалданады. 

Үйінді конвейерлері (КЛО) құрылымдық жағынан кенжар 
қондырғыларына ұқсас және тау жыныстарын магистральдық 
конвейерлерден үйінді түзгіштерге жылжыту үшін қолданылады (сурет. 
2.25). 

 
 

2.25-сурет - Карьердегі көлік-үйінді көпір 
 

Конвейерге берілетін кен бөліктерінің ірілігі 300 – 350 мм-ден аспауы 
тиіс, сондықтан жылжымалы ұсату станциялары не тау-кен массасын 
ұсақтағыш бункеріне тікелей экскаватормен тиейтін қазу машинасының 
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жанында орнатылады, не болмаса бірнеше горизонтқа бір жинау ұсатқышын 
қолданады, онда тау-кен массасы оған автокөлікпен беріледі. 

Конвейерлердің түрлері: ленталы, ленталы-арқанды, ленталы-тізбекті 
және пластиналы.[26] 

Төмен температурада (минус 40 - 45ºС) аязға төзімді арнайы ленталар 
қолданылады. Жоғары беріктігі бар ленталар нейлон мен капрон сияқты 
синтетикалық маталардан, сондай-ақ анид талшығынан жасалған. 

Синтетикалық маталар, жоғары беріктіктен басқа, жоғары  
икемділік пен ылғалға төзімділік, нәтижесінде төмен температурада олар 
икемділікті жоғалтпайды. Резеңке арқанның ленталары өте жоғары 
беріктікке ие, оларда рамка жұқа сымдардан тоқылған және бір қабатқа 
салынған болат кабельдерден жасалған. Конвейерлердің өнімділігі 300-ден 
15000 тоннаға дейін. 

Магистральдық конвейерлердің ұзындығы кең шектерде өзгереді (0,4 – 
3 км, кейде 5 км - ге дейін); ұзын тіректерде тәуелсіз қозғалтқыштары бар екі 
және үш барабан жетегі немесе бас және артқы ілмек жетектері қолданылады 
(әрқайсысы екі немесе одан да көп қозғалтқыштары бар). 

Ленталы конвейерлермен материалды көтеру мен түсірудің рұқсат 
етілген бұрыштары тасымалданатын жыныстардың физикалық-техникалық 
сипаттамаларына байланысты. Конвейерлердің ең жоғарғы көтеру бұрышы 
20 – 22°жетуі мүмкін. Жарылған және ұсақталған жыныстарды тасымалдау 
кезінде рұқсат етілген көтеру бұрышы 16 – 18° дейін, ал дөңгелек материалда 
(қиыршық тас және т.б.) - 13 – 15°дейін төмендейді. Лентаны біркелкі жүктеу 
жартылай стационарлық және стационарлық конвейерлердің көтерілу 
бұрышын 1-2°арттыруға мүмкіндік береді. Жүкті түсіру кезінде конвейердің 
ең жоғарғы көлбеуі рұқсат етілген көтеруден 2-3° аз болады.   

Көтерілуді жоғарылату үшін түзу еңіс ленталы конвейерлерінің 
бірқатар конструкциялары жасалды: 

- тау жыныстарын лентаға сыртқы күшпен қосымша басу арқылы: 
торлы ленталы конвейерлер, ленталы лентамен және қосымша роликтермен 
және т. б.; мұндай конвейерлерде P = 35 – 45° көлбеу бұрышының шектелуі 
қысқыш элементтер массасының өсуіне және бүкіл қондырғының 
күрделілігіне байланысты; 

- қосымша аралық күштердің пайда болуына байланысты лентадағы 
тау жынысының қалыпты қысымының жоғарылауына байланысты бұрышты 
25-30° дейін арттыруға мүмкіндік беретін терең ойық лентамен; 

- жоғары тірек элементтері бар (металл, пластмасса, резеңке көлденең 
бөлімдер), бұл P 40-4 5°дейін арттыруға мүмкіндік береді. 

Құбырдың көлбеу бұрышын ұлғайту оның ұзындығын едәуір 
қысқартады және сол арқылы карьердің жоғарғы жағындағы мөлшерін 
азайтады (сурет. 2.26). 
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т 2.26-сурет - Тік еңісті және кәдімгі конвейерлер параметрлерінің 
сұлбасы 

КНК-270/3500 қысқыш лентасы бар түзу еңісті конвейер негізінде CPT 
қолданудың ең сәтті мысалдарының бірі - Өзбекстандағы Навои ТКМ 
"Мурунтау" карьері (2.23 суретті қараңыз). 

Карьерлік көліктің аралас сұлбаларын қолданудың орындылығы: 
карьерді тереңдетудің жоғары жылдамдығымен; пайдалы қазбаның күрделі 
төселуімен; карьердің жоспардағы көлемімен шектелген тасымалдаудың 
едәуір қашықтығымен байланысты. Бұл жағдайда көліктің аралас 
сұлбаларына көшу тасымалдау шығындарын азайтуға, тау-кен 
жұмыстарының еңбек сыйымдылығын, металл сыйымдылығын және энергия 
сыйымдылығын азайтуға мүмкіндік береді.  

Аралас сұлбаларда әдетте үш байланыс бөлінеді: карьердің 
беткейлеріндегі көлік; жер бетіне көтерілу және түсіру нүктелеріне дейінгі 
көлік.[27] 

Бірінші буынды (карьерішілік) тасымалдау өндіру кенжарларына 
тікелей қызмет көрсетеді. Ол тау-кен машиналарының жоғары өнімділігін, 
тау-кен жұмыстарының толықтығын және пайдалы қазбалардың қажетті 
сапасын қамтамасыз ету үшін үлкен маневрлікке ие болуы керек. Бірінші 
буын көлігі жүк ағынын құрайтын құрастыру болып табылады. 

Екінші буынның көлігі тау-кен массасының жолдың ең қысқа көлбеу 
учаскелері бойынша қозғалуын қамтамасыз етуі тиіс. 

Үшінші буын көлігі (жер бетінде) тау-кен массасын жолдың көлденең 
учаскелеріне қатысты үлкен қашықтыққа тасымалдаумен сипатталады. 

Біріктірілген көлік кезінде көлік тізбегінің жекелеген буындарында 
әртүрлі көлік түрлері мен құралдары қолданылады, бұл жалпы алғанда оның 
жұмысының жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне қол 
жеткізуге мүмкіндік береді, себебі комбинацияға кіретін көлік түрлерінің 
әрқайсысы ол үшін ең қолайлы жағдайларда қолданылады. Бұл ретте тау-кен 
массасын жер бетінде, карьердің бортында орналасқан қайта тиеу 
пункттерінде жүзеге асырылатын бір көлік құралынан басқасына қайта тиеу 
қажет (сурет. 2.27) немесе оның күні. Қайта тиеу пункттерінің орналасқан 
жері техникалық-экономикалық есептермен негізделеді. 
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Көбінесе құрастыру көлік байланысының функцияларын автокөлік 
орындайды. Оның негізгі кемшілігі – тасымалдау шығындарының бір 
мезгілде өсуімен тасымалдау қашықтығының ұлғаюы кезінде өнімділіктің 
күрт төмендеуі (1,5-2 есе). Сондықтан автоматты өзі аударғыштармен тасу 
ұзындығын 0,7 – 1,5 км-ге дейін қысқартуға ұмтылу қажет, ал үшінші немесе 
екінші және үшінші буындардың функцияларын алыс қашықтықтарда 
тасымалдауға кем шығындарды қамтамасыз ететін немесе тау-кен массасын 
карьерден үстем бетке көтеру (түсіру) ұзындығын күрт қысқартуға мүмкіндік 
беретін көліктің басқа түрлерімен орындау қажет. 

 

 
 

2.27-сурет - Жолымбет карьерінің бортындағы жүк тиеу пункттері 
 

Арқанды аспалы жолдар тиеу және түсіру станцияларынан (бункерлер, 
қоректендіргіштер, мөлшерлегіштер, рельсті дөңгелек басып озу жолдары, 
жетек механизмдері немесе тарту арқанының сақиналы тегерлері, 
вагонеткаларды тарту арқанына жалғау және ажырату механизмдері), салмақ 
түсетін және тарту арқандарына арналған желілік тіректерден (екі арқанды 
жолдар) немесе салмақ түсіретін арқаннан (бір арқанды жолдар), 
жылжымалы құрамнан (вагонеткалар), жетек және тарту құрылғыларынан, 
аралық және бұрыштық станциялардан (сурет. 2.28). Әдетте вагонеткалардың 
айналмалы қозғалысы бар қос арқанды аспалы жолдар қолданылады. 

Мұндай жолдардың басты артықшылығы таулы, сондай-ақ өтуге қиын 
жерлерде көрінеді, себебі арқанды қолдайтын тіректер арасындағы 
қашықтық жүздеген метрден километрге дейін өзгеруі мүмкін. Вагоншаның 
сыйымдылығы 3 т дейін және оның қозғалыс жылдамдығы 5 м/с дейін 
болғанда арқанды жолдың өнімділігі 650 т/с жетуі мүмкін, ал оның 
ұзындығы іс жүзінде шектелмеген, себебі ол ұзындығы 10 км және одан да 
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көп бірнеше рет жалғанған дербес секциялардан тұруы мүмкін. Кен 
шоғырлары мен кен сыртғытпалары, арқанды аспалы жолдар сияқты, 
негізінен тау карьерлерінде немесе кен орындарын аралас (ашық жер асты) 
игеру кезінде қолданылады. Тау-кен массасының қозғалыс жолын бірнеше 
рет қысқартудан басқа, кен шоғырлары мен ру - тақталардың ерекше 
маңызды артықшылығы-оны қосымша энергия жұмсамай, өз массасының 
әсерінен жылжыту. 

 

 
 

2.28-сурет - Жүк арқанды аспалы жол 
 

Кен беткейлері ауыздан, магистральдан және шығыс құрылғыларынан 
тұрады (сурет. 2.29). Кемер қазылғандықтан ішкі кен түсулердің жоғарғы 
бөлігі мерзімді сөндіріледі, ал сағаны төменгі деңгейжиекте жабдықтайды. 
Сыртқы кен түсулердің сағаларының үстіндегі қайта тиеу пункттері кейде 
жақ ұсатқыштармен жабдықталады.[18] 
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2.29-сурет - Карьерлік кен шоғырлары:  

тік (а); көлбеу (б); сатылы (в); сатылы-көлбеу (г): 
1-көтерілісші; 2-қарау жолы; 3-елек 

 
Кен түсіргіш оқпан - тік (кейде көлбеу), дөңгелек (диаметрі dp=3 - 6 м) 

қима, кен түсіргіштер бекітілмейді. Кеннің қозғалысын бақылау және кен 
ағызудың төменгі бөлігіне параллель тұрып қалуды жою үшін биіктігі 50 м 
және одан жоғары бақылау көтерілісі өтеді, ол 10-12 м арқылы оқпанмен 
қарау жүрістерімен қосылады. Бөшкенің төменгі бөлігі кенді сақтауға -
арналған сақтау сыйымдылығы ретінде қызмет етеді, бұл кеннің өнімділігін 
арттырады және шығыс құрылғыларының бұзылуына жол бермейді. 
Карьерлердегі кен түсулердің жалпы тереңдігі 50-ден 700 м-ге дейін өзгереді. 
Кенді оқпанның төменгі жағынан теміржол вагондарына немесе конвейерге 
түбінен және бекітпелерден тұратын люктік шығару құрылғылары арқылы 
тиейді. Кен түсірудің өнімділігі негізінен оны тиеу және пойыздарды 
ұңғымаға тиеудің көлік жағдайымен анықталады және кен түсірудің диаметрі 
6 м кезінде тәулігіне 10-12 мың м3 жетеді. 

Карьерлік кен түсірулердің артықшылықтары: тасымалдаудың ең аз 
қашықтығы (автоматты өзі аударғыштарға қарағанда 3 – 20 есе аз), 
салыстырмалы түрде аз күрделі салымдар, төмен пайдалану шығыстары, аз 
еңбек сыйымдылығы мен энергия сыйымдылығы, құрастыру және сыртқы 
көлік арасындағы байланыстың икемділігі.[26] 

Кемшіліктері, климаттық жағдайлар мен кен қасиеттеріне тәуелділік, 
пайдалану режиміне қатаң талаптар, көлік құрылғылары мен қазбалардың 
едәуір тозуы, кендерді сортамент бойынша бөлудегі қиындықтар. 

Карьерлік кен түсіру 35° бұрышымен тау беткейіне құбырмен орға 
түсіреді (сур. 2.30). Ордың тереңдігі көлбеу бетінің рельефіне байланысты. 
Тау карьерлерінің табиғи беткейлерінде орналасқан карьерлік кен орындары 
әртүрлі: 

• көлбеу бұрышта (көлбеу - 45° дейін, тік-45-60° және өте тік - 60-
80°); 
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2.29-сурет - Карьерлік кен шоғырлары:  
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• жоспардағы, профильдегі, көлденең қимадағы нысан бойынша; 
• конструктивтік құрылғы бойынша (жабын түрі және төменгі 

алаңдағы тиеу құрылғыларының түрі). 
 

 

 
1-кен түсіргіш; 2-қабылдау алаңы 
2.30-сурет – Кен түсіргіштер 

 
Бункерлер мен арнайы тиеу құрылғылары бар кен сырғытпалары 

оңтүстік аудандарда немесе маусымдық жұмыс режимінде қолданған жөн, 
себебі қыста тау беткейлерінің төменгі жабық бөлігіндегі тау массасы қатып, 
қатып қалады. Мұндай кен орындарының биіктігі тиеу құрылғыларының 
бұзылуын болдырмау үшін шектеледі (60-80 м дейін). 

Тиеу құрылғылары жоқ кен түсіргіштер кез-келген климаттық 
жағдайда сенімді және тау-кен массасының түсу биіктігіне қарамастан, 
құрылымы қарапайым, бірақ жыныстың қосымша қайта қазылуын 
анықтайды. Олар жоғарғы түсіру алаңынан, экскавациялық жабдық жұмыс 
істейтін беткейдің өзінен және төменгі қабылдау алаңынан тұрады. 

Кен түсіргіштердің едәуір биіктігімен олардың бойлық профильдегі 
көлбеу бұрыштарының немесе үлкен бөліктердің соңғы жылдамдығы мен 
кинетикалық энергиясын төмендету үшін жоспардағы кен түсіргіштер 
трассасының өзгеруі қолданылады. Еңіс трассасының бұрылу бұрышы 10-90° 
болғанда тау-кен массасының қозғалыс жылдамдығы 3-тен 100% - ға дейін 
төмендейді. Шұңқырсыз кен орындарының көлбеу бұрышын жоғарылату, 
әсіресе төменгі бөлігінде, олардың тозуын азайтуға, қабылдау алаңында 
жиналған тау жыныстарының көлемін арттыруға мүмкіндік береді. 

Бункерсіз кен қазындыларының өнімділігі ең алдымен олардың төменгі 
бөліктерінің конструкциясына, ал қайта тиеу құрылғылары бар кен 
қазындыларының сыйымдылығы мен көлік құралдарын беру аралығына 
байланысты болады. 
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3 БӨЛІМ. ӨНДІРІС НОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ УЧАСКЕНІҢ 
БІРКЕЛКІ ЖҰМЫСЫ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ, ҚАУІПСІЗДІК 
ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК САНИТАРИЯ 

 
Кіріспе 
Бұл модуль өндіру нормаларының орындалуын және учаскенің біркелкі 

(ырғақты) жұмысын қамтамасыз ету, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы 
және өндірістік санитария ережелерін орындау бойынша іс-шаралар жүргізу 
үшін қажетті білімді, іскерліктер мен дағдыларды сипаттайды.  

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: технологиялық 
үрдістің тиімділігін қамтамасыз ету бойынша тау-кен кәсіпорнының 
экономика, ұйымдастыру және жоспарлау ерекшеліктерін; өндірісті басқару 
үрдісін; бөлімшелер арасындағы диспетчерлік байланыс қызметін; 
өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидаларын меңгеруі тиіс.  

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: кәсіпорын қызметінің 
негізгі көрсеткіштерін есептеуі; өндірістік үрдісті ұйымдастыру нысандарын 
айыра білуі; жұмыстарды нормалауды есептеуі; еңбекті қорғау, қауіпсіздік 
техникасы және өндірістік санитария ережелерін сақтауы тиіс. 

 
Тау-кен өндірісінің негізгі үрдістерінің қысқаша сипаттамасы   
Тау-кен қазбаларының түрін, үңгілеу тәсілін, негізгі жұмыстарды 

механикаландыру дәрежесін және көлбеу қазбаларды үңгілеу кезінде 
технологиялық сұлбаны ескере отырып, мынадай үрдістер орындалады: 
бұрғылау, теспелерді қуаттау және жару, кенжарды желдету және оны 
қауіпсіз күйге келтіру, жыныстарды жинау (тиеу), тасымалдау, уақытша 
жолдарды жылжыту және басқа да жұмыс түрлері. 

Көлбеу тау-кен қазбаларында тау жыныстарын тиеу-маңызды 
операциялардың бірі. 

Ұңғымалық цикл мыналарды қамтиды: теспелерді бұрғылау; қуаттау 
және жару; жыныстарды тиеу; рельс жолдарын ұлғайту; кенжарды бекіту; 
сутөкпе жырашығының құрылғысы; желдеткіш құбырларын ұлғайту. 

Ұңғымалық циклдің барлық үрдістерінің ішіндегі ең бастысы-
бұрғылау, зарядтау және жару. Бұл бұрғылау-жару жұмыстары, тау-кен 
жұмыстарының көлемін, тиеу ұзақтығын, сондай-ақ қазба жұмыстарының 
барлық басқа көрсеткіштерін, ең алдымен қазу жылдамдығын және 
Шахтерлер бригадасының еңбек өнімділігін анықтайды. 

 
3.1 Тау-кен өндірісін ұйымдастыру және жоспарлау 
 
Оқыту нәтижесі: тау-кен өндірісін ұйымдастыру және жоспарлау. 
Бағалау критерийлері:  
1. Карьерлерде (тіліктерде) бұрғылау-жару жұмыстарын 

ұйымдастыруды сипаттайды.  
2. Жарылыс жұмыстары кезінде қауіпсіз қашықтықты есептейді.  
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3. Бұрғылау-жару жұмыстарының типтік жобасының құрылымын 
анықтайды.  

4. Функцияларды түсінеді және өндірістік бөлімшелердің құрамын 
атайды.  

5. Негізгі қорлар мен айналым қаражатын есептейді.  
6. Ол өндірістік үрдісті және оның құрылымын сипаттайды.  
7. Жұмыс кестесі мен планограммасын есептейді және құрастырады.  
8. Өндіріс нормалары мен жалақыны есептейді.  
9. Кәсіпорынның экономикалық және әлеуметтік даму жоспарын 

әзірлеу тәртібін сақтайды.  
10. Еңбек өнімділігі мен қызметкерлер санын жоспарлауды орындайды.  
11. Тау-кен өнеркәсібі шығындарының есептеу баптары мен 

элементтерін сипаттайды.  
12. Еңбек өнімділігін есептейді.  
13. Өзіндік құнды, пайданы және табыстылық деңгейін есептейді.  
14. Жедел-өндірістік жоспарлаудың нысандары мен әдістерін 

қолданады.  
15. Жедел басқаруды автоматтандыру міндеттерін және 

автоматтандырылған жүйелерді жіктеуді түсінеді. 
 
3.1.1 Тау-кен өндірісін ұйымдастыру 
Тау-кен кәсіпорындары, көптеген басқа өндірістік нысандар мен 

құрылыстардан айырмашылығы, табиғи-технологиялық кешендер болып 
табылады. 

Тау-кен кәсіпорындарының экономикалық тиімділігінің параметрлері 
мен көрсеткіштері техниканың белгілі бір деңгейінде және табиғи 
факторлармен (кен орнының құрылысы мен көлемі, жер бедері, 
гидрологиялық жағдайлар және т.б.) және олардың қоршаған ортаға рұқсат 
етілген әсерімен анықталады. 

Басқа табиғи-технологиялық кешендерден (су электр станциялары, 
көлік коммуникациялары және т.б.) айырмашылығы карьерлер уақыт пен 
кеңістікте бірнеше ондаған жылдар бойы дамып келе жатқан серпінді 
объектілер болып табылады. Осының салдарынан жыл сайын карьерлердің 
көлемі, көлік коммуникацияларының ұзындығы және тау-кен геологиялық 
жағдайлары өзгереді, сондай-ақ жұмыс орындары кеңістікте қозғалады.  

Карьерлерді дамыту шешімдерін таңдаудағы оңтайландыру көптеген 
анықтаушы факторлармен (табиғи, техникалық, экономикалық және 
әлеуметтік), олардың әсерінің ықтималды сипатымен, белгісіздіктің жоғары 
деңгейімен және жобалауды бастауға бірқатар факторларды жеткіліксіз 
зерттеумен қиындайды. [42] 

 
Тау сілемдерін жару мақсатында оларды бұрғылау кезінде 

карьерлерде жару жұмыстарын ұйымдастыру блоктағы жару қазбалары 
кеніштің техникалық бөлімі (карьер басқармасы) жасаған және бас инженер 
бекіткен паспорт бойынша орналастырылады. 
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Бұрғылау-жару жұмыстарының талап етілетін параметрлерін (жарылыс 
міндеттері мен мақсаттарына сәйкес) және паспортты есептеу үшін қажетті 
басқа да көрсеткіштерді белгілеу үшін кәсіпорынның бас инженері бекітетін 
тәжірибелік жарылыстардың арнайы жобалары жасалады. Тәжірибелік 
жарылыстардың нәтижелеріне сүйене отырып, төлқұжат немесе типтік жоба 
есептеледі. Қолдану барысында олар өңделеді, бекітілгеннен кейін олар 
ресми құжатқа айналады. Ашық тау-кен жұмыстарында жаппай 
жарылыстарды дайындау кезінде қуаттау кезеңінде Д тобының ЖЗ (түтінді 
оқ-дәріден басқа) қолдану жағдайы туралы қауіпті аймақтардың орнына 
шектерінде зарядтаумен байланысты емес адамдардың болуына жол 
берілмейтін тыйым салынған аймақтар белгілеуге жол беріледі. Тыйым 
салынған аймақтың мөлшері жобамен анықталады. 

Жобада есептеумен анықталған қауіпті аймақ содырларды төсеу 
басталғаннан бастап электр детонаторларды қолдану арқылы жару кезінде, ал 
ДШ жару кезінде - пиротехникалық релелерді (баяулатқыштарды) желіге 
орнату басталғанға дейін, электрлік емес толқындық сулармен 
бастамалаудың электрлік емес жүйелерін пайдалану кезінде - жару желісінің 
магистралдық учаскелерге қосылу сәтінен бастап енгізіледі. [43] 

Содырларды енгізу басталғаннан бастап-электр детонаторларды 
қолдана отырып жару кезінде, жарылыс желісін монтаждаудан бастап - ДШ 
жару кезінде жобада есептеумен анықталған қауіпті аймақ енгізіледі. Оның 
шекараларындағы бекеттер жер бетіндегі қазбаларда жаппай жарылыс 
жүргізумен байланысты емес адамдар болған кезде қойылады. 

Жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде дыбыстық, ал тәуліктің қараңғы 
уақытында, бұдан басқа, персоналды хабардар ету үшін жарық сигналдарын 
беру міндетті. Жарылғыш материалдарды қолдана отырып, сигналдарды 
дауыспен беруге жол берілмейді. 

Сигналдардың мәні мен тәртібі: 
1) бірінші сигнал - ескерту (бір ұзақ). Зарядтау алдында сигнал 

беріледі. 
Оқтау және осыған байланысты адамдарды алып тастау жұмыстары 

аяқталғаннан кейін жарушылар жарылыс желісін монтаждауға кіріседі; 
2) екінші сигнал - жауынгерлік (екі ұзақ). Осы сигнал бойынша 

жарылыс жүргізіледі; 
3) үшінші сигнал - тоқтату (үш қысқа). Бұл жарылыс жұмыстарының 

аяқталуын білдіреді. 
Сигналдарды жарғыш, жару жұмыстарын орындайтын аға жарғыш, ал 

жаппай жарылыстар кезінде - тағайындалған адам береді. 
Сигналдарды беру тәсілдері мен мәні, жарылыс жұмыстарын жүргізу 

уақыты ұйым персоналының назарына, ал жер бетіндегі жарылыс 
жұмыстары кезінде халыққа жеткізіледі. 

Жарылыс жүргізілгеннен кейін адамдарды жарылыс орнына жіберуді 
ол немесе оның тапсырмасы бойынша басқа адам жарылыс орнындағы 
жұмыс қауіпсіз екенін жарушымен бірлесіп анықтағаннан кейін осы 
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міндеттері мен мақсаттарына сәйкес) және паспортты есептеу үшін қажетті 
басқа да көрсеткіштерді белгілеу үшін кәсіпорынның бас инженері бекітетін 
тәжірибелік жарылыстардың арнайы жобалары жасалады. Тәжірибелік 
жарылыстардың нәтижелеріне сүйене отырып, төлқұжат немесе типтік жоба 
есептеледі. Қолдану барысында олар өңделеді, бекітілгеннен кейін олар 
ресми құжатқа айналады. Ашық тау-кен жұмыстарында жаппай 
жарылыстарды дайындау кезінде қуаттау кезеңінде Д тобының ЖЗ (түтінді 
оқ-дәріден басқа) қолдану жағдайы туралы қауіпті аймақтардың орнына 
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ДШ жару кезінде - пиротехникалық релелерді (баяулатқыштарды) желіге 
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бастамалаудың электрлік емес жүйелерін пайдалану кезінде - жару желісінің 
магистралдық учаскелерге қосылу сәтінен бастап енгізіледі. [43] 

Содырларды енгізу басталғаннан бастап-электр детонаторларды 
қолдана отырып жару кезінде, жарылыс желісін монтаждаудан бастап - ДШ 
жару кезінде жобада есептеумен анықталған қауіпті аймақ енгізіледі. Оның 
шекараларындағы бекеттер жер бетіндегі қазбаларда жаппай жарылыс 
жүргізумен байланысты емес адамдар болған кезде қойылады. 

Жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде дыбыстық, ал тәуліктің қараңғы 
уақытында, бұдан басқа, персоналды хабардар ету үшін жарық сигналдарын 
беру міндетті. Жарылғыш материалдарды қолдана отырып, сигналдарды 
дауыспен беруге жол берілмейді. 

Сигналдардың мәні мен тәртібі: 
1) бірінші сигнал - ескерту (бір ұзақ). Зарядтау алдында сигнал 

беріледі. 
Оқтау және осыған байланысты адамдарды алып тастау жұмыстары 

аяқталғаннан кейін жарушылар жарылыс желісін монтаждауға кіріседі; 
2) екінші сигнал - жауынгерлік (екі ұзақ). Осы сигнал бойынша 

жарылыс жүргізіледі; 
3) үшінші сигнал - тоқтату (үш қысқа). Бұл жарылыс жұмыстарының 

аяқталуын білдіреді. 
Сигналдарды жарғыш, жару жұмыстарын орындайтын аға жарғыш, ал 

жаппай жарылыстар кезінде - тағайындалған адам береді. 
Сигналдарды беру тәсілдері мен мәні, жарылыс жұмыстарын жүргізу 

уақыты ұйым персоналының назарына, ал жер бетіндегі жарылыс 
жұмыстары кезінде халыққа жеткізіледі. 

Жарылыс жүргізілгеннен кейін адамдарды жарылыс орнына жіберуді 
ол немесе оның тапсырмасы бойынша басқа адам жарылыс орнындағы 
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ауысымдағы жарылыс жұмыстарын басқаратын бақылау адамы жүзеге 
асырады. 

Жару жұмыстарын шебер-жарушы жүргізген кезде келесі жұмыстар 
үшін жару орнына жұмысшыларды жіберуді жару шебері жүзеге асыра 
алады.[44] 

Қазан зарядтарымен жарған кезде паспортта бірінші және әрбір кейінгі 
салпыншақ үшін зарядтың массасы көрсетіледі. 

Габаритті кесу, табанның артық көтерілуін жою, кемерлердегі 
күнқағарлар мен ілмектерді алу, тұрақты борттардың ілмектері және т.б. 
үшін жеке үлгілік және арнайы жобалар жасалады. Типтік паспорттар мен 
жобалар құжаттаманы жеңілдетеді және жұмысшылар үшін түсінікті болады. 

Тау-кен техникалық инспекциясы бекіткен жарылыстың техникалық 
жобасы ЖМ алуға және жаппай жарылысты ұйымдастыруға құқық береді. 

Жаппай жарылыс жасауға құқық беретін бірыңғай құжат жарылыстың 
диспозициясы болып табылады, ол жарылысты қауіпсіз жүргізу жөніндегі 
жұмыстардың ұйымдастырушылық-күнтізбелік жоспарынан және жарылыс 
өндірісі кезінде адамдар, ғимараттар мен құрылыстар үшін қауіпті аймақ 
шекаралары бар карьердің ахуалдық жоспарынан тұрады. Карьердің 
ситуациялық жоспарына, әдетте, мынадай объектілердің орналасуы 
енгізіледі: жарылатын зарядтар; тау-кен көлігі жабдықтары; көлік және 
энергетикалық коммуникациялар; қауіпті аймаққа кіретін және оған іргелес 
өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстар мен тұрғын кенттер. 

Жаппай жарылыстың ұйымдастырушылық-күнтізбелік жоспары тау-
кен байыту комбинаты, карьер басқармасы немесе "Взрывпром" кәсіпорны 
бойынша бұйрықтар негізінде жасалады (олар жаппай жарылысқа дейін 9 күн 
бұрын шығарылады). Бұл жоспарда: 

- жарылыс өндірісінің қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар тізбесі; 
- жауапты тұлғалар; 
- қоршаудың шекаралары мен учаскелері; 
- жарылыс және сигнал беру уақыты және т. б. 
Диспозициясында көрсетіледі: 
1) жарылысты өндіру уақыты (жылы, айы, күні және сағаты); 
 2) жарылыстың жауапты басшысы және жарылыс жобасын орындау 

бойынша техникалық бақылауға жауапты адам; 
3) адамдарды жарылыстың қауіпті аймағынан шығаруға жауапты адам 

оны тірі қоршаумен күзету; 
4) ұңғымалардың жарылысқа сапалы және уақтылы дайындалуына 

жауапты; 
5) тау-кен құтқару взводын шақыруға және жарылыстан кейін 

адамдарды блокқа жіберуге жауапты адам; 
6) қауіпті аймақтан механизмдерді шығаруға және олардың сақталуына 

жауапты тұлға; 
7) жарылатын блоктарды жарықтандыруға және дыбыстық 

сиреналардың ақаусыздығына жауапты; 
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8) ЖМ және оқталған ұңғымаларды тәулік бойы күзетуге жауапты; 
9) жарылыс туралы жақын маңдағы кенттердің тұрғындарын хабардар 

етуге жауапты адам. 
Бұдан басқа, диспозицияға мынадай материалдар қоса беріледі: 
1) ауа-райының деректері (желдің бағыты, ауа-райы және т. б.); 
2) жарылыс өндірісінің сигналдары мен тәртібі; 
3) шахта станциясының орналасқан жері; 
4) ЖМ және қауіпті аймақты күзетуді ұйымдастыру (күзеттегі адамдар 

саны, қоршауды қою уақыты, адамдарды карьерден шығару және 
тоқтағаннан кейін жұмыс орындарына жіберу уақыты); 

5) егер жұмыс шарттарында талап етілсе, басқа сызбалар (немесе жеке 
бөлшектер); 

6) істен шығуды анықтау және жою жөніндегі іс-шаралар.[45] 
 
Жарылыс жұмыстары кезіндегі қауіпсіз қашықтық. Жарылыс 

орнына дейінгі қауіпсіз қашықтықты анықтау кезінде жарылыс жұмыстары 
кезіндегі қауіпсіздіктің бірыңғай қағидаларымен ұсынылған есептеу әдісін 
пайдалану керек. Жарылыстың зақымдаушы және қиратушы әсері бар қауіпті 
әсер ету аймағының радиусынан үлкен қашықтықтарды қауіпсіз деп санаған 
жөн. Қауіпсіз қашықтықты есептеу кезінде жарылыстың күзетілетін 
объектіге әсер ету дәрежесі ескеріледі. Ғимараттар мен құрылыстар үшін 
сейсмикалық әсер және соққы толқыны аса қауіпті болып табылады; адамдар 
үшін – ауа толқынының зақымдаушы әсері және жыныс кесектерінің ұшуы. 

Адамдар үшін қауіпсіз қашықтық ауа толқыны және жыныс 
кесектерінің ұшуы бойынша қауіпсіз қашықтықтар есебінен ең үлкен болып 
қабылданады. Жарылғыш заттар мен жару құралдарын қоймаларда, 
қатарларда немесе жер асты жағдайларында камералар мен ұяшықтарда 
сақтау кезінде қойманың (камераның) бір зарядынан екіншісіне 
детонацияның мүмкін болмауын қамтамасыз ететін қауіпсіз арақашықтық 
орнатылады. 

Ауа толқынының зақымдаушы әсері, газ факторы және кесектердің 
ұшуы бойынша адамдар үшін қауіпсіз қашықтық жазатайым оқиғаларды 
болдырмайтындай болуы тиіс. Сондықтан адамдар үшін қауіпсіз 
қашықтықтар үшін соққы толқыны, газ факторы және бөлшектердің ұшуы 
бойынша есептелген ең үлкені қабылданады. 

 Бір мезгілде жарылатын (детонациялайтын сыммен немесе әп сәтте 
әсер ететін электр детонаторлармен) сыртқы зарядтардың массасы күндізгі 
бетте 20 кг-нан аспауы тиіс. 

Жер бетіндегі жарылыс кезіндегі қауіпті аймақтың шекарасы шартты 
белгілермен белгіленеді. қуаттау және жарылыс кезінде жарылыс 
жұмыстарын жүргізу орнына апаратын жолдарды күзететін нұсқау берілген 
жұмысшылардан күзет бекеттері қойылады. Бекеттер жолдар мен 
соқпақтарда әрбір бекет аралас көру аймағында болатындай етіп орнатылады. 
Жарылыс жұмыстарын жүргізу тәуліктің күндізгі уақытында дыбыстық 
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8) ЖМ және оқталған ұңғымаларды тәулік бойы күзетуге жауапты; 
9) жарылыс туралы жақын маңдағы кенттердің тұрғындарын хабардар 

етуге жауапты адам. 
Бұдан басқа, диспозицияға мынадай материалдар қоса беріледі: 
1) ауа-райының деректері (желдің бағыты, ауа-райы және т. б.); 
2) жарылыс өндірісінің сигналдары мен тәртібі; 
3) шахта станциясының орналасқан жері; 
4) ЖМ және қауіпті аймақты күзетуді ұйымдастыру (күзеттегі адамдар 

саны, қоршауды қою уақыты, адамдарды карьерден шығару және 
тоқтағаннан кейін жұмыс орындарына жіберу уақыты); 

5) егер жұмыс шарттарында талап етілсе, басқа сызбалар (немесе жеке 
бөлшектер); 

6) істен шығуды анықтау және жою жөніндегі іс-шаралар.[45] 
 
Жарылыс жұмыстары кезіндегі қауіпсіз қашықтық. Жарылыс 

орнына дейінгі қауіпсіз қашықтықты анықтау кезінде жарылыс жұмыстары 
кезіндегі қауіпсіздіктің бірыңғай қағидаларымен ұсынылған есептеу әдісін 
пайдалану керек. Жарылыстың зақымдаушы және қиратушы әсері бар қауіпті 
әсер ету аймағының радиусынан үлкен қашықтықтарды қауіпсіз деп санаған 
жөн. Қауіпсіз қашықтықты есептеу кезінде жарылыстың күзетілетін 
объектіге әсер ету дәрежесі ескеріледі. Ғимараттар мен құрылыстар үшін 
сейсмикалық әсер және соққы толқыны аса қауіпті болып табылады; адамдар 
үшін – ауа толқынының зақымдаушы әсері және жыныс кесектерінің ұшуы. 

Адамдар үшін қауіпсіз қашықтық ауа толқыны және жыныс 
кесектерінің ұшуы бойынша қауіпсіз қашықтықтар есебінен ең үлкен болып 
қабылданады. Жарылғыш заттар мен жару құралдарын қоймаларда, 
қатарларда немесе жер асты жағдайларында камералар мен ұяшықтарда 
сақтау кезінде қойманың (камераның) бір зарядынан екіншісіне 
детонацияның мүмкін болмауын қамтамасыз ететін қауіпсіз арақашықтық 
орнатылады. 

Ауа толқынының зақымдаушы әсері, газ факторы және кесектердің 
ұшуы бойынша адамдар үшін қауіпсіз қашықтық жазатайым оқиғаларды 
болдырмайтындай болуы тиіс. Сондықтан адамдар үшін қауіпсіз 
қашықтықтар үшін соққы толқыны, газ факторы және бөлшектердің ұшуы 
бойынша есептелген ең үлкені қабылданады. 

 Бір мезгілде жарылатын (детонациялайтын сыммен немесе әп сәтте 
әсер ететін электр детонаторлармен) сыртқы зарядтардың массасы күндізгі 
бетте 20 кг-нан аспауы тиіс. 

Жер бетіндегі жарылыс кезіндегі қауіпті аймақтың шекарасы шартты 
белгілермен белгіленеді. қуаттау және жарылыс кезінде жарылыс 
жұмыстарын жүргізу орнына апаратын жолдарды күзететін нұсқау берілген 
жұмысшылардан күзет бекеттері қойылады. Бекеттер жолдар мен 
соқпақтарда әрбір бекет аралас көру аймағында болатындай етіп орнатылады. 
Жарылыс жұмыстарын жүргізу тәуліктің күндізгі уақытында дыбыстық 

  
 

сигналдармен сүйемелденеді, ал дыбыстықтан басқа қараңғы уақытта қауіпті 
аймақтардың шекарасында және барлық күзет бекеттерінде көрінетін жарық 
сигналдары беріледі. Осы кәсіпорында жұмыс істейтіндердің барлығы 
сигналдармен танысуы тиіс. Дыбыстық сигналдардың түрлері және олардың 
мәні жарылыс кезіндегі қауіпсіздіктің бірыңғай ережелерімен реттеледі. 

Қазбадағы ауа толқынының бағытын ескере отырып, бұл қашықтық екі 
есе артып, 120 м болуы керек. Тығыз жағдайларға байланысты (массивтің 
жарылуы, қазбаның кішкентай мөлшері) сыналы құбырларда бөліктердің ең 
жоғарғы бөлінуі байқалады және әдетте қазба бетіне бірнеше рет соғылу 
салдарынан бірнеше ондаған метрден аспайды. Осылайша, 120 м-ге тең 
тікелей қазбадағы жарғыш үшін қашықтық өте қауіпсіз деп санауға болады. 
Жарылғышты паналаудың жақсы орнын жүргізілген қазбадан (ойып кесу, 
орт және т.б.) тармақтау деп санауға болады. Бұл жағдайда қауіпсіз 
қашықтық аз болады. Жарғыштың паналайтын орнының үстіндегі төбе 
жарылыс кезінде жыныс сілемінің сейсмикалық тербелісі кезінде одан 
кесектердің құлауын болдырмау үшін бекітілуі тиіс. Жарғыштың шығуы 
қиын жерлерде, сондай-ақ тік және көлбеу қазбаларда жарылыстың электрлік 
немесе электрлік тәсілі қолданылуы тиіс (соңғы тәсіл газ бен шаң бойынша 
қауіпті емес шахталарда ғана қолданылады). Қазбаларда теспелерді қуаттау 
алдында күзет бекеттері кенжарға жақындаған жерлерге қойылады. 
Жарылыстың газ тәрізді өнімдері жіберілетін қазбаларда бекеттер 
қойылмайды. Бұл қазбаларға тақтайлармен тыйым салынады және оларға 
кіруге тыйым салатын жазба ілінеді. Жару жұмыстары аяқталғаннан және 
кенжарды желдеткеннен кейін жазу алынып, тақталар алынып тасталады. 

Тастандылар мен қалдықтарға жару кезінде жыныс кесектерінің 
ұшуы бойынша қауіпсіз арақашықтық N зарядының жарылыс әрекеті 
көрсеткішінің мәніне және W жарылыстың ең аз кедергі сызығына 
байланысты 3.1.1-кесте бойынша анықталады. 

Жарылыстың соққы толқыны жақын жерде орналасқан басқа 
зарядтардың жарылуына әкелуі мүмкін. Бұл фактор жарылғыш материалдар 
қоймаларын салу кезінде ескеріледі. ЖМ бар қоймалар бір қойманың 
кездейсоқ жарылуы басқа қойманың жарылуына әкелмейтіндей қашықтықта 
болуы тиіс-бұл детонацияны беру бойынша қауіпсіз қашықтық деп аталады. 

Қауіпсіз қашықтықтар жобаларда есептеледі және көрсетіледі, олар 
жергілікті жерде арнайы шартты белгілермен белгіленуі тиіс және олардың 
шекараларында жарылыс жұмыстарын жүргізу уақытында күзет бекеттері 
қойылуы тиіс. 

 
Жарылыс жұмыстары кезінде қауіпсіз қашықтықты анықтау. 
 Қауіпті аймақ деп жарылыстың адамдарға, инженерлік құрылыстарға, 

жарылыс жұмыстарының техникасына зиянды әсер етуі мүмкін кеңістік 
саналады. Бірыңғай қауіпсіздік ережелері қиғаш тауларда жару кезінде 
қауіпсіз қашықтық Краз шамасына ұлғайтылуы тиіс. W және n мәндері әртүрлі 
зарядтар сериясы үшін қауіпті аймақтың радиусы бірдей N кезінде ең үлкен 
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W үшін немесе бірдей W кезінде ең үлкен N үшін анықталады. Егер екі мән 
де (W және n) айнымалы болса, онда қауіпті аймақ ретінде қабылданатын ең 
үлкен граз анықталады. 

Шоғырланған қопсыту заряды үшін (N <1 ) ең үлкен Wn заряды 
таңдалады және қалыпты шығару зарядына ( n = 1 ) мына формула бойынша 
қайта есептеледі: 

.
7

5 n
нв

W
W                                           , %                                           (3.1) 

 
Содан кейін 3.1-кестеге сәйкес есептелген Wn және n=1 бар заряд үшін 

rразды анықтаймыз. 
    3.1-кесте - Қауіпті аймақ радиустары 

ЛНС 
W, м 

Адамдар үшін қауіпті аймақ радиусы (м) 
заряд жарылысының әсер ету көрсеткіші 

1,0 1,5 2,0 2,5-3,0 
1,5 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
15 
20 
25 
30 

200 
200 
300 
300 
400 
500 
500 
600 
700 
800 
800 

300 
400 
500 
600 
600 
700 
700 
800 
800 
1000 
1000 

350 
500 
700 
800 
800 
900 
900 
1000 
1200 
1500 
1700 

400 
600 
800 

1000 
1000 
1000 
1200 
1200 
1500 
1800 
2000 

 
Тапсырма 
Бір қойманың кездейсоқ жарылуы екіншісінің жарылуына әкеліп 

соқтырмас үшін екі ЖЗ сақтау орны арасындағы қауіпсіз қашықтықты 
анықтаңыз. 

№1 қоймада сыйымдылығы 27 тонна аммонит бар; жер үсті қоймасы. 
№2 қоймада – ТНТ, сыйымдылығы 64 тонна; қойма тереңдетілген.[29] 
Мәселенің екі нұсқасын шешеміз: алдымен біз №1 сақтауды белсенді 

заряд үшін, ал №2 сақтауды пассивті заряд үшін алып, олардың арасындағы 
қауіпсіз қашықтықты табамыз. Содан кейін біз белсенді заряд үшін №2 
сақтауды, ал пассивті заряд үшін №1 сақтауды алып, олардың арасындағы 
қауіпсіз қашықтықты табамыз. 

Қауіпсіз қашықтықтың екі нұсқасынан сызықтық өлшемі үлкенірек 
нұсқаны таңдаңыз. КҚ мәндерін жарылыс жұмыстары кезіндегі қауіпсіздіктің 
бірыңғай қағидаларының №9 кестесінен аламыз. 

1.  

2.  
Сақтау арасындағы қауіпсіз қашықтықтың екі мәнінен біз ең үлкен 

мәнді таңдаймыз. 
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W үшін немесе бірдей W кезінде ең үлкен N үшін анықталады. Егер екі мән 
де (W және n) айнымалы болса, онда қауіпті аймақ ретінде қабылданатын ең 
үлкен граз анықталады. 

Шоғырланған қопсыту заряды үшін (N <1 ) ең үлкен Wn заряды 
таңдалады және қалыпты шығару зарядына ( n = 1 ) мына формула бойынша 
қайта есептеледі: 

.
7

5 n
нв

W
W                                           , %                                           (3.1) 

 
Содан кейін 3.1-кестеге сәйкес есептелген Wn және n=1 бар заряд үшін 

rразды анықтаймыз. 
    3.1-кесте - Қауіпті аймақ радиустары 

ЛНС 
W, м 

Адамдар үшін қауіпті аймақ радиусы (м) 
заряд жарылысының әсер ету көрсеткіші 

1,0 1,5 2,0 2,5-3,0 
1,5 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
15 
20 
25 
30 

200 
200 
300 
300 
400 
500 
500 
600 
700 
800 
800 

300 
400 
500 
600 
600 
700 
700 
800 
800 
1000 
1000 

350 
500 
700 
800 
800 
900 
900 
1000 
1200 
1500 
1700 

400 
600 
800 

1000 
1000 
1000 
1200 
1200 
1500 
1800 
2000 

 
Тапсырма 
Бір қойманың кездейсоқ жарылуы екіншісінің жарылуына әкеліп 

соқтырмас үшін екі ЖЗ сақтау орны арасындағы қауіпсіз қашықтықты 
анықтаңыз. 

№1 қоймада сыйымдылығы 27 тонна аммонит бар; жер үсті қоймасы. 
№2 қоймада – ТНТ, сыйымдылығы 64 тонна; қойма тереңдетілген.[29] 
Мәселенің екі нұсқасын шешеміз: алдымен біз №1 сақтауды белсенді 

заряд үшін, ал №2 сақтауды пассивті заряд үшін алып, олардың арасындағы 
қауіпсіз қашықтықты табамыз. Содан кейін біз белсенді заряд үшін №2 
сақтауды, ал пассивті заряд үшін №1 сақтауды алып, олардың арасындағы 
қауіпсіз қашықтықты табамыз. 

Қауіпсіз қашықтықтың екі нұсқасынан сызықтық өлшемі үлкенірек 
нұсқаны таңдаңыз. КҚ мәндерін жарылыс жұмыстары кезіндегі қауіпсіздіктің 
бірыңғай қағидаларының №9 кестесінен аламыз. 

1.  

2.  
Сақтау арасындағы қауіпсіз қашықтықтың екі мәнінен біз ең үлкен 

мәнді таңдаймыз. 

  
 

 Детонаторлары бар қойма мен ЖЗ қоймасы арасындағы қауіпсіз 
қашықтықты есептеу кезінде детонаторлары бар қойма әрқашан белсенді 
заряд ретінде алынады. 

Жарылыс жұмыстары кезінде соққы толқынының зақымдаушы әсері 
бойынша қауіпті аймақ міндетті түрде есептеледі және осы екі мәннен ең 
үлкені қабылданады. Жергілікті жердегі қауіпті аймақ айқын көрінетін 
белгілермен – қызыл жалаушалармен және «Тоқта! Тыйым салынған 
(қауіпті) аймақ! Жүруге және өтуге тыйым салынады!». 

Қауіпті аймақ жолдармен және соқпақтармен қиылысатын жерлерде 
нұсқау берілген жұмысшылардан күзет бекеттері қойылады. 

Қауіпті аймақтың шекарасын белгілегеннен кейін жарушылар ескерту 
сигналын – сиренаның бір ұзақ сигналын береді. Осы сигнал берілгеннен 
кейін, жарылғыштардан басқа барлық адамдар қауіпті аймақтан кетуге 
міндетті. 

Жарушылар зарядтарды дайындайды, жарылыс магистралін орайды, 
оның жарамдылығын тексереді және жарылыс жұмыстары жетекшісінің 
командасы бойынша жауынгерлік сигнал береді – сиренаның екі ұзын 
гудогы, содан кейін жарылыс жасайды. Жарылыс болған жерге жарылыс 
болғаннан кейін 5 минуттан ерте емес, ал егер істен шығу орын алса – 15 
минуттан ерте емес келуге рұқсат етіледі. Жарылыс болған жерді 
тексергеннен кейін істен шығу болмаған кезде тоқтату сигналы беріледі – 
сиренаның үш қысқа гудогы.[29] 

Жарылыс жұмыстарын жақын жүргізуге тыйым салынады: 
- 50 м-телефон желілері мен тас жолдардан; 
– 100 м-темір жол мен тұрғын құрылыстардан; 
- 200 м-ЭБЖ шеткі сымынан, жер асты кабель магистральдарынан, 

диаметрі 500 мм дейінгі жақын мұнай құбыры осьінен; 
- 300 м-диаметрі 700 мм-ге дейін және 1000 мм-ге дейін мұнай-газ 

құбырларының осьінен; 
- 400 м-диаметрі 1000 мм-ден асатын мұнай-газ құбырларынан және 

аммиак құбырларынан. 
 
 Бұрғылау-жару жұмыстарының типтік жобасы 
Жарылғыш заттардың зарядтарын жаруды жарылыс жұмыстарын 

жүзеге асыратын персоналдан мәліметке жеткізілген адамдар жобалар немесе 
паспорттар бойынша қол қойғызып міндетті түрде жүргізеді. 

Жобалар ұңғымалық, камералық, қазандық зарядтарын жару, құрылыс 
объектілерінде жару жұмыстарын орындау, ғимараттар мен құрылыстарды 
құлату, ұңғымаларды атқылау, түбін тереңдету және мұз жүру жұмыстарын 
жүргізу, батпақтардағы жұмыстар, су астындағы жару жұмыстары, ыстық 
массивтерді жару, ату-жару, сейсмикалық барлау жұмыстарын орындау, өзге 
де арнайы жұмыстарды жүргізу кезінде жасалады. 

Басқа жарылыс жұмыстары паспорт бойынша орындалады. 
Жаппай жарылыстарды қолдана отырып, жарылыс жұмыстарын 
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жүргізуге паспорттар мен жобаларды, оның ішінде нақты жағдайларда 
орындалатын жаппай жарылыстардың жобаларын әзірлеу үшін базалық 
құжат болып табылатын жарылыс жұмыстарын жүргізудің үлгілік жобасы 
әзірленеді. 

Ашық жұмыстарда-жалпы жарылыс желісіне орнатылған екі және одан 
да көп ұңғымалардың, қазандықтардың немесе камералық зарядтардың 
жарылысы.  

 Құрылыс объектілерінде жаппай жарылыстар жарылыс жұмыстарын 
ұйымдастыру жобаларына сәйкес жүргізіледі. 

  Жұмыстарды ұйымдастырудың үлгілік жобасы техникалық басшының 
бұйрығымен бекітіледі және қолданысқа енгізіледі. Жарылыс жұмыстарын 
мердігерлік тәсілмен орындау кезінде үлгілік жобаны мердігер жасайды және 
бекітеді, тапсырыс берушімен келісіледі. 

 Бұрғылау-жару (жару) жұмыстарының жобаларын ұйымның 
техникалық басшысы бекітеді және онда бұрғылау-жару жұмыстарының 
негізгі параметрлерін көрсете отырып, жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастыру 
шаралары; зарядтарды бастамалау тәсілдері; жарылыс желілерінің есептері; 
зарядтар мен содырлардың конструкциялары; ЖМ болжамды шығысы; 
қауіпті аймақты айқындау және оның шегіндегі объектілерді (ғимараттар, 
құрылыстар, коммуникациялар) ескере отырып, осы аймақты қорғау; 
жарылыс жұмыстары ауданын желдету және нақты жағдайларда осы 
қағидалардың талаптарын толықтыратын басқа да қауіпсіздік шаралары 
қамтылады. 

Паспорттарды жарылыс жұмыстарын жүргізетін техникалық басшы 
бекітеді. Паспорттар кемінде үш тәжірибелік жарылыстың негізінде және 
нәтижелері ескеріле отырып жасалады. Жарылыс жұмыстары басшысының 
рұқсаты бойынша тәжірибелік жарылыстардың орнына ұқсас жағдайларда 
жүргізілген жарылыстардың нәтижелерін пайдалануға жол беріледі.  

Паспорт қамтиды: 
1) тесіктердің немесе сыртқы зарядтардың орналасу сұлбасы; ЖМ 

атауы; қуаттау тәсілі, тесіктердің саны, олардың тереңдігі мен диаметрі, 
зарядтардың, соққыштардың массасы мен құрылымы, зарядтарды жару 
тәсілдерінің реттілігі мен саны, тығындау материалы және оның ұзындығы, 
жандырғыш және бақылау түтіктерінің ұзындығы (от өткізгіш шнурдың 
бақылау кесіндісі) туралы деректер; тығындаулардың ұзындығын 
(кедергісін), баяулауын, желдету сұлбасы мен уақытын көрсете отырып, жару 
(электрмен жару) желісін монтаждау сұлбасы;; 

2) қауіпті аймақ радиусы; 
3) жарушы (жарушы-шебер) мен персоналды жарылыс жұмыстарын 

жүргізу уақытында паналау орындары туралы нұсқаулар;  
4) күзет немесе қоршау бекеттерін орналастыру, қауіпті аймаққа және 

жарылыс орнына кіруді қоршайтын сақтандыру құрылғыларын, ескерту және 
тыйым салу белгілерін орналастыру туралы нұсқауларды қамтиды. 

Сұлбада теспелердің орналасуы, зарядтардың массасы мен құрылымы, 
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жүргізуге паспорттар мен жобаларды, оның ішінде нақты жағдайларда 
орындалатын жаппай жарылыстардың жобаларын әзірлеу үшін базалық 
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әзірленеді. 
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 Құрылыс объектілерінде жаппай жарылыстар жарылыс жұмыстарын 
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мердігерлік тәсілмен орындау кезінде үлгілік жобаны мердігер жасайды және 
бекітеді, тапсырыс берушімен келісіледі. 
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техникалық басшысы бекітеді және онда бұрғылау-жару жұмыстарының 
негізгі параметрлерін көрсете отырып, жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастыру 
шаралары; зарядтарды бастамалау тәсілдері; жарылыс желілерінің есептері; 
зарядтар мен содырлардың конструкциялары; ЖМ болжамды шығысы; 
қауіпті аймақты айқындау және оның шегіндегі объектілерді (ғимараттар, 
құрылыстар, коммуникациялар) ескере отырып, осы аймақты қорғау; 
жарылыс жұмыстары ауданын желдету және нақты жағдайларда осы 
қағидалардың талаптарын толықтыратын басқа да қауіпсіздік шаралары 
қамтылады. 

Паспорттарды жарылыс жұмыстарын жүргізетін техникалық басшы 
бекітеді. Паспорттар кемінде үш тәжірибелік жарылыстың негізінде және 
нәтижелері ескеріле отырып жасалады. Жарылыс жұмыстары басшысының 
рұқсаты бойынша тәжірибелік жарылыстардың орнына ұқсас жағдайларда 
жүргізілген жарылыстардың нәтижелерін пайдалануға жол беріледі.  

Паспорт қамтиды: 
1) тесіктердің немесе сыртқы зарядтардың орналасу сұлбасы; ЖМ 

атауы; қуаттау тәсілі, тесіктердің саны, олардың тереңдігі мен диаметрі, 
зарядтардың, соққыштардың массасы мен құрылымы, зарядтарды жару 
тәсілдерінің реттілігі мен саны, тығындау материалы және оның ұзындығы, 
жандырғыш және бақылау түтіктерінің ұзындығы (от өткізгіш шнурдың 
бақылау кесіндісі) туралы деректер; тығындаулардың ұзындығын 
(кедергісін), баяулауын, желдету сұлбасы мен уақытын көрсете отырып, жару 
(электрмен жару) желісін монтаждау сұлбасы;; 

2) қауіпті аймақ радиусы; 
3) жарушы (жарушы-шебер) мен персоналды жарылыс жұмыстарын 

жүргізу уақытында паналау орындары туралы нұсқаулар;  
4) күзет немесе қоршау бекеттерін орналастыру, қауіпті аймаққа және 

жарылыс орнына кіруді қоршайтын сақтандыру құрылғыларын, ескерту және 
тыйым салу белгілерін орналастыру туралы нұсқауларды қамтиды. 

Сұлбада теспелердің орналасуы, зарядтардың массасы мен құрылымы, 

  
 

жарғыштың бекеттері мен жабындарының орналасу орындары, қажетті 
қосымша қауіпсіздік шаралары көрсетіледі. 

Сұлба берілген ЖМ беруді және қайтаруды есепке алу кітабына жазу 
үшін, ал жұмыс аяқталғаннан кейін жарылғыш материалдың кірісі мен 
шығысын есепке алу кітабына ЖМ есептен шығару үшін негіз болып 
табылады.[26] 

 
Тау-кен кәсіпорнының құрылымдық бөлімшелері негізгі өндірістік 

мәндерге, қосалқы және қызмет көрсететін бөлімшелерге бөлінеді.  
Кәсіпорынның құрылымы-бұл кәсіпорынның әкімшілік оқшауланған 

бөлімшелерінің кешені, негізгі өндірістік үрдістерді, қосалқы үрдістерді, 
техникалық қызмет көрсетуді және кәсіпорынның тауарлық өнімдерін 
өндіруге және шығаруға бірлесіп қатысу арқылы басқа функцияларды 
орындайды. 

Тау-кен кәсіпорнының негізгі үрдістеріне мыналар жатады: пайдалы 
қазбаларды ұсақтау үрдістері, оны конвейерге тасымалдау, конвейер 
бойымен жер бетіне көтеру, тиеу бункеріне дейін тасымалдау. Байыту 
фабрикасы болған жағдайда ол өндірістік үрдістің құрылымдық құрамына 
кіреді. Ашық жұмыстар: бұрғылау-жару жұмыстары, тасымалдау, сұрыптау, 
бункерлерге тиеу. 

Кәсіпорынның жұмыс режимі және өндірістік қуаттар. Кәсіпорынның 
жұмыс режимі кәсіпорынның өндірістік қуаттылығына әсер етеді. Мақалада 
келесі ұғымдар қарастырылады: күнтізбелік, режимдік, жабдықты пайдалану 
уақытының жұмыс қоры, өндірістік қуатты есептеу үшін осы ұғымдарды 
қолдану шарттары келтірілген. 

Кәсіпорынның жұмыс режимі өндірістік қуаттың мөлшеріне тікелей 
әсер етеді және өндірістің нақты жағдайларына байланысты белгіленеді. 
"Жұмыс режимі" ұғымына ауысымдардың саны, жұмыс күнінің ұзақтығы 
және жұмыс аптасының ұзақтығы кіреді. 

Өнеркәсіптік кәсіпорынның өндірістік қуаты бойынша ең жоғары 
жылдық өнім деп түсініледі. Бұл жағдайда өнімдер жоғары сапалы болуы 
керек және жоспарланған ассортиментте шығарылуы керек. 

Қуатты анықтау кезінде қандай уақыт шығындары ескерілетініне 
байланысты негізгі өндірістік қорларды пайдалану уақытының күнтізбелік 
(номиналды), режимдік және нақты (жұмыс) қорын ажыратады. 

Уақыттың күнтізбелік қоры жоспарлы кезеңдегі күнтізбелік күндердің 
санына тең, 24 сағатқа көбейтілген, яғни секірмейтін жыл үшін-8760 сағат 
(365*24). 

Режимдік уақыт қоры өндіріс режимімен анықталады. Бұл 
жоспарланған кезеңдегі жұмыс күндерінің санының жұмыс ауысымындағы 
сағат санына көбейтіндісіне тең. Бес күндік жұмыс аптасында режимдік қор 
заңмен белгіленген жұмыс аптасының жалпы ұзақтығын міндетті түрде 
сақтай отырып, өндірістің қабылданған режиміне сәйкес айқындалады.[28] 
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Жабдықтың жұмыс істеу уақытының нақты (жұмыс) қоры белгіленген 
нормалардан аспауға тиіс жоспарлы-алдын ала жөндеуге арналған уақытты 
шегергенде режимдік қорға тең болады. 

Өндірістік қуаттылықты есептеуде жабдықтың (өндірістік алаңдарды 
пайдаланудың) жұмыс істеу уақытының барынша мүмкін болатын нақты 
(жұмыс) қоры қабылдануы тиіс):  

 - өндіріс және өндіріс үрдісі үзілген учаскелер үшін жоспарлы-алдын 
алу жөндеулерін жүргізуге арналған уақытты, демалыс және мереке 
күндерін, сондай-ақ мереке алдындағы күндері жұмыс уақытын қысқартуды 
шегере отырып, үш ауысымды (немесе егер кәсіпорын төрт ауысымда жұмыс 
істейтін болса, төрт ауысымды) жұмыс пен ауысымның сағатпен белгіленген 
ұзақтығын негізге ала отырып, жабдықтың жылдық жұмыс қоры 
қабылданады. Жетекші цехтары екі ауысымда (немесе кемінде екі ауысымда) 
жұмыс істейтін кәсіпорындар үшін жұмыс уақытының қорын екі ауысымдық 
жұмыс режиміне сүйене отырып есептейді; 

- өндіріс және үздіксіз өндіріс үрдісі бар учаскелер үшін, егер бұл 
аялдамалар оны пайдалану нормаларына кірмейтін болса, жабдықты 
жөндеуге және технологиялық тоқтатуға арналған уақытты шегере отырып, 
жылдағы күнтізбелік күндердің және тәулігіне 24 жұмыс сағатының санын 
негізге ала отырып, жабдық жұмысының (алаңдарды пайдаланудың) жылдық 
қоры қабылданады (үздіксіз өндіріс үрдісі үздіксіз болып табылатын өнімді 
өндірудің технологиялық үрдісін қамтиды, ал өндіріс үрдісінің тоқтауы ұзақ 
тоқтап қалумен байланысты және шикізаттың жоғалуына және жабдықтың 
бұзылуына әкеледі немесе басқа да үлкен экономикалық шығындармен 
байланысты); 

- бірегей және шектеуші жабдық үшін үш ауысымды жұмыс режиміне 
сүйене отырып, нақты уақыт қоры қабылданады. 

 
Кәсіпорынның негізгі қорлары Бірлестіктің өнеркәсіптік кәсіпорнының 

негізгі қорлары) қоғамдық еңбекпен құрылған, өндіріс үрдісіне ұзақ уақыт 
бойы өзгермейтін заттай нысанда қатысатын және өз құнын тозуына қарай 
бөлшектеп дайындалған өнімге ауыстыратын материалдық-заттай 
құндылықтардың жиынтығы болып табылады.[43] 

Негізгі қорлар-өнеркәсіптегі барлық қорлардың маңызды және басым 
бөлігі (негізгі және айналым қорларын, сондай-ақ айналым қорларын 
білдіреді). Олар кәсіпорындардың өндірістік қуатын анықтайды, олардың 
техникалық жабдықталуын сипаттайды, еңбек өнімділігімен, 
механикаландырумен, өндірісті автоматтандырумен, өнімнің өзіндік 
құнымен, пайдасымен және табыстылық деңгейімен тікелей байланысты. 

  Қолданыстағы жіктеуішке сәйкес өнеркәсіптің негізгі қорлары өзінің 
құрамы бойынша нысаналы мақсаты мен орындалатын функцияларына қарай 
мынадай түрлерге бөлінеді: ғимараттар, құрылыстар, беру құрылғылары, 
машиналар мен жабдықтар, оның ішінде: күштік, жұмыс, өлшеу және реттеу 
заттары, есептеу техникасы, өзге де көлік құралдары, құрал-саймандар, 
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Жабдықтың жұмыс істеу уақытының нақты (жұмыс) қоры белгіленген 
нормалардан аспауға тиіс жоспарлы-алдын ала жөндеуге арналған уақытты 
шегергенде режимдік қорға тең болады. 

Өндірістік қуаттылықты есептеуде жабдықтың (өндірістік алаңдарды 
пайдаланудың) жұмыс істеу уақытының барынша мүмкін болатын нақты 
(жұмыс) қоры қабылдануы тиіс):  

 - өндіріс және өндіріс үрдісі үзілген учаскелер үшін жоспарлы-алдын 
алу жөндеулерін жүргізуге арналған уақытты, демалыс және мереке 
күндерін, сондай-ақ мереке алдындағы күндері жұмыс уақытын қысқартуды 
шегере отырып, үш ауысымды (немесе егер кәсіпорын төрт ауысымда жұмыс 
істейтін болса, төрт ауысымды) жұмыс пен ауысымның сағатпен белгіленген 
ұзақтығын негізге ала отырып, жабдықтың жылдық жұмыс қоры 
қабылданады. Жетекші цехтары екі ауысымда (немесе кемінде екі ауысымда) 
жұмыс істейтін кәсіпорындар үшін жұмыс уақытының қорын екі ауысымдық 
жұмыс режиміне сүйене отырып есептейді; 

- өндіріс және үздіксіз өндіріс үрдісі бар учаскелер үшін, егер бұл 
аялдамалар оны пайдалану нормаларына кірмейтін болса, жабдықты 
жөндеуге және технологиялық тоқтатуға арналған уақытты шегере отырып, 
жылдағы күнтізбелік күндердің және тәулігіне 24 жұмыс сағатының санын 
негізге ала отырып, жабдық жұмысының (алаңдарды пайдаланудың) жылдық 
қоры қабылданады (үздіксіз өндіріс үрдісі үздіксіз болып табылатын өнімді 
өндірудің технологиялық үрдісін қамтиды, ал өндіріс үрдісінің тоқтауы ұзақ 
тоқтап қалумен байланысты және шикізаттың жоғалуына және жабдықтың 
бұзылуына әкеледі немесе басқа да үлкен экономикалық шығындармен 
байланысты); 

- бірегей және шектеуші жабдық үшін үш ауысымды жұмыс режиміне 
сүйене отырып, нақты уақыт қоры қабылданады. 

 
Кәсіпорынның негізгі қорлары Бірлестіктің өнеркәсіптік кәсіпорнының 

негізгі қорлары) қоғамдық еңбекпен құрылған, өндіріс үрдісіне ұзақ уақыт 
бойы өзгермейтін заттай нысанда қатысатын және өз құнын тозуына қарай 
бөлшектеп дайындалған өнімге ауыстыратын материалдық-заттай 
құндылықтардың жиынтығы болып табылады.[43] 

Негізгі қорлар-өнеркәсіптегі барлық қорлардың маңызды және басым 
бөлігі (негізгі және айналым қорларын, сондай-ақ айналым қорларын 
білдіреді). Олар кәсіпорындардың өндірістік қуатын анықтайды, олардың 
техникалық жабдықталуын сипаттайды, еңбек өнімділігімен, 
механикаландырумен, өндірісті автоматтандырумен, өнімнің өзіндік 
құнымен, пайдасымен және табыстылық деңгейімен тікелей байланысты. 

  Қолданыстағы жіктеуішке сәйкес өнеркәсіптің негізгі қорлары өзінің 
құрамы бойынша нысаналы мақсаты мен орындалатын функцияларына қарай 
мынадай түрлерге бөлінеді: ғимараттар, құрылыстар, беру құрылғылары, 
машиналар мен жабдықтар, оның ішінде: күштік, жұмыс, өлшеу және реттеу 
заттары, есептеу техникасы, өзге де көлік құралдары, құрал-саймандар, 

  
 

өндірістік мүкәммал мен керек-жарақтар, өзге де негізгі қорлар (жұмыс 
малы, көпжылдық екпелер). 

Әр топ әртүрлі еңбек құралдарынан тұрады. 
Ғимарат тобында үш кіші топ бар: өндірістік ғимараттар, өндірістік 

емес ғимараттар және тұрғын үй. Құрылыстар жер асты, мұнай және газ 
ұңғымаларына, тау-кен қазбаларына бөлінеді. Өткізу құрылғыларына 
құбырлар мен су құбырлары кіреді. Қуат машиналары-турбиналар, электр 
қозғалтқыштары. Жұмыс машиналары мен жабдықтары пайдалану 
салаларына байланысты бөлінеді. Құралдар мен мүкәммал негізгі қорлар 
құрамында, егер олар бір жылдан астам қызмет етсе және 1 млн.тнг-ден 
артық тұрған жағдайда ғана ескеріледі. (егер аз болса, онда бұл арзан және 
тез тозатын заттар және айналым қаражатына кіреді). 

 Өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар, беру 
құрылғылары, машиналар мен жабдықтар, көлік құралдары өндірістік 
мақсаттағы негізгі қорларды қалыптастырады. 

Айналым қорлары өндіріс саласына қызмет етеді. Оларға қоймадағы 
дайын өнімдер, жолдағы тауарлар, ақша және өнімді тұтынушылармен есеп 
айырысудағы қаражат, атап айтқанда дебиторлық берешек кіреді.[43] 

Айналым қаражаттары, ең алдымен, шығындар категориясы ретінде 
әрекет етеді: іс жүзінде олар материалдық құндылықтар емес, себебі олардан 
дайын өнімді шығару мүмкін емес. Ақша түріндегі құны бола отырып, 
айналым қаражаты айналым үрдісінде өндірістік қорлар, аяқталмаған өндіріс, 
дайын өнім түрінде болады. Айналым қаражаты жұмсалмайды, 
жұмсалмайды, тұтынылмайды, бірақ бір айналымнан кейін оралып, 
екіншісіне кіру үшін аванс беріледі (кәсіпорынның өз қаражатының 
ерекшелігі). Айналым қаражаттары жаңа құнды құруға тікелей қатысады, ал 
айналым қаражаттары жанама түрде айналым қаражаттары арқылы жүзеге 
асырылады. Өндіріс шығындарын қалыптастыруға қатысады. 

Сонымен, айналым қаражаттары-бұл қаражаттың жүйелі айналымы 
үрдісінде айналымның үздіксіздігін сақтау үшін қажет және ол аяқталғаннан 
кейін бастапқы формасына оралу үшін айналым қаражаттары мен айналым 
қорларының формасын алатын ақшалай түрде авансталған құн.  

Айналым қаражатын нормалау жоспарланған жылдың соңындағы 
айналым қаражатымен есептеледі. Айналым қаражатын мөлшерлеу - бұл 
өндірістік бағдарламаның орындалуын қамтамасыз ететін әр алуандығының 
ең аз мөлшері. Жалпы алғанда, айналым қаражаттарының белгілі бір 
элементінің нормасы-бұл күн қорының нормасына бір күндік шығындардың 
көбейтіндісі. 

 
Кәсіпорындағы өндірістік үрдістің түсінігі мен құрылымы. Өндіріс 

үрдісі  -бұл кәсіпорында өнім өндіруге қажетті адамдар мен құралдардың 
барлық әрекеттерінің жиынтығы. 

Өндірістік үрдістің негізі технологиялық үрдіс болып табылады. 
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Технологиялық үрдіс  -еңбек мәнінің жай-күйін өзгерту және (немесе) 
айқындау жөніндегі мақсатты іс-қимылдарды қамтитын өндірістік үрдістің 
бөлігі. 

Технологиялық операция  -бір жұмыс орнында бір немесе бірнеше 
жұмысшы орындайтын технологиялық үрдістің аяқталған бөлігі. 

Негізгі немесе технологиялық операциялар-тікелей еңбек затын 
өзгертуге бағытталған (пішінін, молекулалық құрамын, күйін, сыртқы түрін, 
мөлшерін өзгерту). Оларға, мысалы, ұнтақтау, тотығу, экстракция, 
полимерлеу және т. б. 

Өндіріс үрдісі еңбек және автоматты үрдістерден, сондай-ақ, әдетте, 
еңбек шығындарын қажет етпейтін табиғи үрдістерден тұрады (мысалы, 
құймаларды салқындату уақыты, бетті лакпен қаптағаннан кейін кептіру).[45] 

Негізгі өндірістік үрдістер өнім материалының пішінін немесе күйін 
тікелей өзгертуге арналған. 

Негізгі өндірістік үрдістердің жиынтығы үш кезеңнен (кезеңдерден) 
тұруы мүмкін негізгі өндірісті құрайды: сатып алу, өңдеу және құрастыру. 

Фаза (кезең) - бұл өндірістік үрдістің белгілі бір бөлігінің аяқталуын 
сипаттайтын және еңбек тақырыбын бір сапалық күйден екінші күйге 
ауыстырумен байланысты жұмыстар жиынтығы. 

Дайындау фазасына дайындамаларды алу үрдістері кіреді: құймаларды 
дайындау, дайындамаларды штамптау және т. б. 

Өңдеу кезеңі дайындамаларды дайын бөліктерге айналдыру үрдістерін 
қамтиды: өңдеу, термоөңдеу, электрохимиялық және өңдеудің басқа түрлері. 

Құрастыру кезеңі тораптар мен дайын бұйымдарды жинауды, 
бұйымдарды параметрлер бойынша жіктеуді, сынақтарды қамтиды. 

Қосалқы өндірістік үрдістер негізгі үрдістердің үздіксіз жүруін 
қамтамасыз етеді; нәтижесінде кәсіпорында негізгі өндірісте тұтынылатын 
өнімдер пайда болады (құрал-саймандар мен жарақтарды дайындау және 
жөндеу, жабдықтарды жөндеу, энергияның барлық түрлерін, буды, 
тазартылған суды өндіру, ыдыстарды дайындау). 

Негізгі, қосалқы және қызмет көрсететін өндірістік үрдістердің өзіндік 
ерекшеліктері және онымен байланысты әртүрлі даму тенденциялары бар. 
Мысалы, көптеген қосалқы өндірістік үрдістерді мамандандырылған 
зауыттарға беруге болады, бұл көп жағдайда құралдарды, технологиялық 
жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді экономикалық тұрғыдан тиімді өндіруді 
қамтамасыз етеді. 

Негізгі, қосалқы және қызмет көрсету үрдістерінің құрамы өндіріс 
үрдісінің құрылымын құрайды .[43] 

Автоматтандыру дәрежесі бойынша (қолданылатын еңбек құралдарына 
байланысты) қолмен, механикаландырылған (машина-қол және машина), 
автоматтандырылған және автоматты өндірістік үрдістер бөлінеді. 

Қолмен (механикаландырылмаған) операцияларды жұмысшылар 
механизмдердің көмегінсіз орындайды, мысалы, слесарлық жұмыстар, 
дайындаманы қолмен белгілеу және т.б. 
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Автоматтандыру дәрежесі бойынша (қолданылатын еңбек құралдарына 
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Машина-қол операциялары жұмысшының үздіксіз қатысуымен 
машиналар мен механикаландырылған құралдардың көмегімен жүзеге 
асырылады (жартылай өткізгіш құрылғыны механикаландырылған 
құрылғының көмегімен дәнекерлеу, құрылғыны қарапайым таңбалау 
машинасымен таңбалау және т.б.). 

Машиналық операциялар білдектерде, агрегаттарда, қондырғыларда 
жұмысшының шектеулі қатысуымен орындалады: жұмысшы бұйымды 
бекітеді және алып тастайды, машинаны іске қосады және тоқтатады 
(білдектерде дәнекерлеу, білдекте бөлшектерді механикалық өңдеу және 
т.б.). Машина үрдістерін қолдану көп станциялық техникалық қызмет 
көрсетуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Автоматтандырылған үрдістер ішінара адамның қатысуынсыз жүзеге 
асырылады, оның артында тек бақылаушы функциясы қалуы мүмкін, 
мысалы, жартылай автоматты машинада жұмыс істеу. 

Автоматты үрдістер жұмысшыны операцияларды орындаудан 
толығымен босатады, оған өндіріс барысын бақылау, дайындамаларды 
жүктеу және дайын бөлшектерді түсіру функцияларын қалдырады. 

Үздіксіз үрдістерде технологиялық операциялар өндірістік үрдіс 
барысында үзіліссіз орындалады, яғни технологиялық үрдіс үздіксіз. 

Мерзімді үрдістерде технологиялық операциялардың орындалуы көлік 
немесе қосалқы операциялармен үзіледі, яғни барлық операциялар дәйекті 
түрде жүреді. 

 
Қозғалыс кестесі және жұмыстардың планограммасы 
Пайдалы қазбаларды өндірудің бүкіл өндірістік үрдісінің негізгі буыны 

тазарту шұңқыры болып табылады, сондықтан тазарту тығындауларының 
қажетті фронтын уақтылы қалпына келтірумен қатар карьердің барлық 
технологиялық буындары өндіріс пен еңбекті ғылыми ұйымдастыру және 
тазарту ойығының ағымы негізінде тығындаулардың үздіксіз және ырғақты 
жұмысын қамтамасыз етуі керек. 

Ағынды әдіс үш негізгі принципке негізделген: алудың үздіксіздігі, 
үрдістердің бір уақытта орындалуы, олардың бірыңғай ырғағы. Олардың ең 
бастысы-бірінші, ал екінші және үшінші өндіріс үздіксіздігіне қол жеткізуге 
ықпал етеді. Кен алудың үздіксіздігі кенжар жұмысының экономикалық 
негізделген режимінде көзделген уақыт ішінде қамтамасыз етілуі тиіс. Бір 
мезгілде болу принципі барлық басқа үрдістермен қазу уақытында толық 
үйлесімде көрінеді. Бұл ретте тазалау жұмыстарын дайындауға және 
жүргізуге байланысты үзілістер жоқ. Бірыңғай ырғақ-бұл жеке үрдістердің 
орындалу қарқыны мен қазу машинасының қозғалыс жылдамдығының 
белгілі бір сәйкестігі. 

Өндірісті циклдік және ағындық ұйымдастыру кезінде операцияның 
барлық үрдістері жұмысты ұйымдастыру кестесі түрінде ресімделген белгілі 
бір кесте бойынша орындалады. [28] 
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График - бұл жұмыс орнының нақты жағдайында толық циклды 
құрайтын үрдістердің қалай жүретінін көрсететін кенжардағы жұмыстың 
көрнекі бейнесі. Тазарту кенжарлары үшін уақыт пен кеңістікте үрдістердің 
барысы бейнеленген координаталық графиктер қолданылады. Уақыт бірлігі 
үшін күн қабылданады. Бір және көп циклді графиктер бар. Көп циклді 
графиктер жұмыс планограммасынан, жұмысшылардың шығу кестесінен, 
техникалық-экономикалық көрсеткіштер кестесінен және шартты 
белгілерден тұрады. 

Жұмыстардың планограммасында барлық негізгі; кенжарда 
орындалатын өндірістік үрдістер, олардың жүйелілігі және кеңістік пен 
уақыттың өзара байланысы айқын көрсетілген. 

Шығу кестесінде циклды орындау үшін қажетті мамандықтар бойынша 
жұмысшылардың саны мен құрамы, олардың ауысымдарға бөлінуі және 
жұмыста болу уақыты көрсетілген. 

Жұмысты ұйымдастыру кестесін жасау кезінде алдымен жұмыс күнінің 
режимін және еңбекті ұйымдастыру нысанын белгілеу қажет. 

Еңбекті ұйымдастырудың негізгі нысаны-ауысымдық немесе 
күнделікті кешенді топ.  

Кестені әр нақты тығындау үшін учаске бастығы жасайды, содан кейін 
оны тау-кен шеберлерімен, бригадирлермен және учаске жұмысшыларымен 
пысықтайды. 

3.1 суретте карьердің екі учаскесінде (бірінші учаске - көкжиектер 1, 2, 
3, 4, екінші учаске - көкжиектер 5, 6) тік борттардың жылжуының 
планограммасы көрсетілген, оның үстіне горизонттар 2, 4, 6, - горизонттар 
мен айлық көлемдер бойынша белгілі металл құрамы бар кендер. 

 
3.1-сурет - Тік ернеулері бар карьердің екі учаскесін пысықтаудың 

планограммасы 
Планограмманы қолдану сізге: 
- жоспардан ең аз ауытқулары бар кендегі металл көлемін ай сайын 

теріңіз, 
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График - бұл жұмыс орнының нақты жағдайында толық циклды 
құрайтын үрдістердің қалай жүретінін көрсететін кенжардағы жұмыстың 
көрнекі бейнесі. Тазарту кенжарлары үшін уақыт пен кеңістікте үрдістердің 
барысы бейнеленген координаталық графиктер қолданылады. Уақыт бірлігі 
үшін күн қабылданады. Бір және көп циклді графиктер бар. Көп циклді 
графиктер жұмыс планограммасынан, жұмысшылардың шығу кестесінен, 
техникалық-экономикалық көрсеткіштер кестесінен және шартты 
белгілерден тұрады. 

Жұмыстардың планограммасында барлық негізгі; кенжарда 
орындалатын өндірістік үрдістер, олардың жүйелілігі және кеңістік пен 
уақыттың өзара байланысы айқын көрсетілген. 

Шығу кестесінде циклды орындау үшін қажетті мамандықтар бойынша 
жұмысшылардың саны мен құрамы, олардың ауысымдарға бөлінуі және 
жұмыста болу уақыты көрсетілген. 

Жұмысты ұйымдастыру кестесін жасау кезінде алдымен жұмыс күнінің 
режимін және еңбекті ұйымдастыру нысанын белгілеу қажет. 

Еңбекті ұйымдастырудың негізгі нысаны-ауысымдық немесе 
күнделікті кешенді топ.  

Кестені әр нақты тығындау үшін учаске бастығы жасайды, содан кейін 
оны тау-кен шеберлерімен, бригадирлермен және учаске жұмысшыларымен 
пысықтайды. 

3.1 суретте карьердің екі учаскесінде (бірінші учаске - көкжиектер 1, 2, 
3, 4, екінші учаске - көкжиектер 5, 6) тік борттардың жылжуының 
планограммасы көрсетілген, оның үстіне горизонттар 2, 4, 6, - горизонттар 
мен айлық көлемдер бойынша белгілі металл құрамы бар кендер. 

 
3.1-сурет - Тік ернеулері бар карьердің екі учаскесін пысықтаудың 

планограммасы 
Планограмманы қолдану сізге: 
- жоспардан ең аз ауытқулары бар кендегі металл көлемін ай сайын 

теріңіз, 

  
 

- жоспардан ең аз ауытқулары бар тау-кен массасының ай сайынғы 
көлемін жинау, яғни қазу жабдықтарын ең жоғары деңгейде жүктеу, бұл 
ретте экскаваторлардың аралықтарын, демек, бұрғылау және жарылыс 
жұмыстарын жүргізу орны мен уақытын жоспарлау; бұл мысалда 3 - ші 
жартыжылдықта, ал екіншісінде-екі экскаватордың жұмысы жоспарлануда, 

- кезеңдер бойынша ағымдағы шығындарды азайту, осы міндеттерді 
қоюда ағымдағы шығындарды азайту ең алдымен жүк жұмысының 
төмендеуіне сәйкес келеді, себебі көлік бірліктерінің қажетті саны.[24] 

 
Сала экономикасы 
Пайдалы қазбаларды өндіру, оны өңдеу және сату тірі еңбек 

шығындарын, яғни әрбір нақты кәсіпорын ұжымының еңбегін, сондай-ақ 
шикізатқа, материалдарға, электр энергиясына, негізгі өндірістік қорлардың 
амортизациясына және т. б. шығындармен ескерілетін өткен еңбек 
шығындарын талап етеді. 

Тау-кен кәсіпорнының жоспарлы және тиімді жұмысы үшін өндірістік 
қызметтің белгіленген ұзақтығы мен тәртібін көздейтін кәсіпорынның жұмыс 
режимі жасалады, жылына жұмыс күндері мен сағаттарының санын, 
тәулігіне жұмыс ауысымдарының санын және жұмыс ауысымының 
ұзақтығын айқындайды. 

Көмірді қазумен, тасымалдаумен және қоймалаумен байланысты 
технологиялық тізбектің негізгі буындары және көмір өндіру 
технологиясымен (жөндеу жұмыстары, байланыс қызметі, жылу желілері, 
маркшейдерлік қызмет және т.б.) байланысты емес үрдістер үшін 
жылжымалы кестемен ауысымдық жұмыс әдісін қабылдаймыз. Жылына 11 
сағат, 186 жұмыс күні. 

Ақшалай түрде көрсетілген өнімді өндіруге және сатуға арналған 
кәсіпорын шығындарының аударылған сомасы кәсіпорынның өнімді 
өндіруге және сатуға арналған шығындарын немесе өнімнің өзіндік құнын 
құрайды. 

Көмір өндіру шығындары кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық 
қызметінің нәтижелерін бағалау үшін қолданылады және түпкілікті өнімнің 
бағасын айқындау үшін негіз болып табылады. 

Бірдей сапалы өнімді өндіру кезінде өзіндік құнның төмендеуі 
кәсіпорынның экономикалық ынталандыру қорларына аударымдардың 
ұлғаюын қамтамасыз етеді.[43] 

Өнімнің өзіндік құнын төмендетуге әр нақты кәсіпорынның ұжымы 
ғана емес, жалпы қоғам да мүдделі, себебі өндіріс көлемі өнім бірлігінің 
өзіндік құнының деңгейіне байланысты. Өндірістің жалпы көлемі неғұрлым 
көп болса, соғұрлым өзіндік құн төмен болады. 

Өзіндік құн - тау-кен өндіруші кәсіпорындардың өндірістік-
шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің бірі. Шығындар 
жалпылама көрсеткіш болып табылады, себебі оның мәні өнімді өндіруге 
және сатуға байланысты барлық шығындардың мөлшеріне әсер етеді. Бұл 
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сапалық көрсеткіш, себебі шығындар кәсіпорынның жұмысын басқару және 
ұйымдастыру, материалдарды, жабдықтарды пайдалану, энергия мен жұмыс 
күшінің әр түрлі түрлеріне байланысты. 

Негізгі жалақы - жұмысшыларға жалақы, тарифтік мөлшерлемелер, 
жалақы, оның ішінде жұмыс уақытын төлеу. 

Қосымша жалақы - бұл жұмыстан тыс уақыттағы жұмыс үшін жалақы, 
оған төлемдер кіреді . 

-демалыс; 
- мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындағаны үшін; 
-жасөспірімдерге. 
Өндірістік шығындар (ағымдағы пайдалану шығыстары) жылдар 

(немесе интервалдар) бойынша есептеледі және материалдық шығындарды, 
жұмысшылардың еңбекақысын, ғимараттар мен құрылыстарды ұстау мен 
жөндеуді, амортизациялық аударымдарды, басқа ұйымдардың қызметтерін 
қамтиды.  

Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындар өнімнің толық өзіндік 
құнын құрайтын өнімді өндіруге арналған шығыстарды (өндірістік өзіндік 
құн) және кезең шығыстарын қамтиды. 

Пайдалы қазбаны өндірудің өзіндік құны шығындардың мынадай 
элементтерін қамтиды: 

- негізгі және қосалқы материалдарға, электр энергиясына және учаске 
үшін өз қажеттіліктеріне арналған шығындарды қамтитын материалдық 
шығындар; 

- учаскеде жұмыс істейтіндердің еңбегіне ақы төлеу; 
- амортизациялық аударымдар. 
 
3.1.2 Тау-кен кәсіпорнында жедел жоспарлауды ұйымдастыру 
Жедел жоспарлау міндеттеріне қол жеткізу үшін жоспарларды құру 

үрдісін нақты ұйымдастыру және олардың орындалуын бақылау қажет. 
Негізінен, жоспарлау-бұл іс-қимыл жоспары және белгілі бір мақсатқа жету 
тәсілі. 

Жоспарлау жоспарланған кезең басталғанға дейін 5-8 күн бұрын 
кәсіпорынның бас инженерінің басшылығымен жүзеге асырылады. Жедел 
жоспарлауды ұйымдастыру келесі басқару әрекеттерін қамтиды: 

• жоспарлау мерзімдерін, үрдіске қатысушыларды және бекіту және 
орындаушыларға жеткізу күнін көрсете отырып, айлық (тоқсандық) 
жоспарлау туралы бұйрық шығарылады. 

Құрылымдық бөлімшелер бойынша жоспарларды бекітеді бірінші 
басшы; 

• жоспарлауға маркшейдерлік және технологиялық, жоспарлау - 
экономикалық және еңбек және жалақы бөлімінің қызметкерлері, учаске 
бастықтары қатысады; 

• тау-кен жұмыстарын дамыту жоспары негізінде жұмыстардың негізгі 
түрлері, бригадалар мен учаскелер бойынша көлемдер белгіленеді; 
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сапалық көрсеткіш, себебі шығындар кәсіпорынның жұмысын басқару және 
ұйымдастыру, материалдарды, жабдықтарды пайдалану, энергия мен жұмыс 
күшінің әр түрлі түрлеріне байланысты. 

Негізгі жалақы - жұмысшыларға жалақы, тарифтік мөлшерлемелер, 
жалақы, оның ішінде жұмыс уақытын төлеу. 

Қосымша жалақы - бұл жұмыстан тыс уақыттағы жұмыс үшін жалақы, 
оған төлемдер кіреді . 

-демалыс; 
- мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындағаны үшін; 
-жасөспірімдерге. 
Өндірістік шығындар (ағымдағы пайдалану шығыстары) жылдар 

(немесе интервалдар) бойынша есептеледі және материалдық шығындарды, 
жұмысшылардың еңбекақысын, ғимараттар мен құрылыстарды ұстау мен 
жөндеуді, амортизациялық аударымдарды, басқа ұйымдардың қызметтерін 
қамтиды.  

Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындар өнімнің толық өзіндік 
құнын құрайтын өнімді өндіруге арналған шығыстарды (өндірістік өзіндік 
құн) және кезең шығыстарын қамтиды. 

Пайдалы қазбаны өндірудің өзіндік құны шығындардың мынадай 
элементтерін қамтиды: 

- негізгі және қосалқы материалдарға, электр энергиясына және учаске 
үшін өз қажеттіліктеріне арналған шығындарды қамтитын материалдық 
шығындар; 

- учаскеде жұмыс істейтіндердің еңбегіне ақы төлеу; 
- амортизациялық аударымдар. 
 
3.1.2 Тау-кен кәсіпорнында жедел жоспарлауды ұйымдастыру 
Жедел жоспарлау міндеттеріне қол жеткізу үшін жоспарларды құру 

үрдісін нақты ұйымдастыру және олардың орындалуын бақылау қажет. 
Негізінен, жоспарлау-бұл іс-қимыл жоспары және белгілі бір мақсатқа жету 
тәсілі. 

Жоспарлау жоспарланған кезең басталғанға дейін 5-8 күн бұрын 
кәсіпорынның бас инженерінің басшылығымен жүзеге асырылады. Жедел 
жоспарлауды ұйымдастыру келесі басқару әрекеттерін қамтиды: 

• жоспарлау мерзімдерін, үрдіске қатысушыларды және бекіту және 
орындаушыларға жеткізу күнін көрсете отырып, айлық (тоқсандық) 
жоспарлау туралы бұйрық шығарылады. 

Құрылымдық бөлімшелер бойынша жоспарларды бекітеді бірінші 
басшы; 

• жоспарлауға маркшейдерлік және технологиялық, жоспарлау - 
экономикалық және еңбек және жалақы бөлімінің қызметкерлері, учаске 
бастықтары қатысады; 

• тау-кен жұмыстарын дамыту жоспары негізінде жұмыстардың негізгі 
түрлері, бригадалар мен учаскелер бойынша көлемдер белгіленеді; 

  
 

• негізгі учаскелер бойынша өндірудің және қазбаларды ұңғылаудың 
жоспарлы көлемдері сомада айлық (тоқсандық) жоспарларға сәйкес келуі 
тиіс.  

Қосалқы учаскелер мен цехтардың жұмысын жоспарлау. 
Қосалқы цехтардың өндірісін жоспарлаудың негізгі міндеті-

кәсіпорынның үздіксіз және үнемді жұмысын қамтамасыз ету. 
Кез-келген қосалқы учаскенің немесе шеберхананың жоспары келесі 

бөлімдерден тұрады: 
* жұмыс көлемі немесе өндірістік бағдарлама; 
• персонал саны және еңбекке ақы төлеу қоры; 
• материалдың қажеттілігі мен құнын есептеу; 
• амортизация; 
• негізгі қызметке арналған шығындар; 
• жоспардың орындалуын қамтамасыз ету және техникалық-

экономикалық көрсеткіштерді жақсарту жөніндегі негізгі іс-шаралар. 
Жоспар, әдетте, айлар бойынша бөлініп, тоқсан бойынша жасалады. 
Жұмыс көлемі негізгі өндірістің қажеттіліктеріне сәйкес 

жоспарланады. 
Жұмысшылар саны мен жалақы қоры жұмыстың күрделілігіне, 

өндіріс нормаларына немесе сандық стандарттарға сүйене отырып 
есептеледі. 

Еңбекақы төлеу қоры тікелей және қосымша жалақының барлық 
түрлері бойынша жоспарланады.[43] 

Материалдарға қажеттілікті және олардың құнын есептеу негізінен 
белгілі бір жұмыс түрлеріне арналған нормативтер бойынша жүзеге 
асырылады. Мысалы, жөндеу жұмыстарына-шығын нормаларына және 
жөндеу жұмыстарының көлеміне байланысты; механикалық цехтың 
жұмысына - негізгі учаскелерге арналған тапсырыстарға байланысты; көлікте 
- жабдықты жұмыс жағдайында ұстауға арналған нормативтер бойынша. 

Амортизациялық аударымдар әрбір учаске мен цехтың қосалқы 
өндірісінде есептелетін жабдыққа жоспарланады. Әрі қарай, кейбір қосалқы 
учаскелерді жоспарлаудың ерекшеліктерін қарастырамыз. 

Жұмысшылардың саны жұмыс көлемі мен сан стандарттарын ескере 
отырып, әр буын үшін есептеледі. 

Басшылар мен мамандардың саны штаттық кесте бойынша 
жоспарланады. 

Материалдар шығыны түрлері бойынша жоспарланады, олардың 
негізгілері-орман және майлау материалдары, кешеннің жабдықтары мен 
механизмдеріне қосалқы бөлшектер. 

Негізгі жоспарлы құжат кешен жұмысының әрбір түрі бойынша 
жасалатын экономикалық элементтер бойынша шығындар сметасы болып 
табылады. 

Шығындар сметасы жеке байланыстардың күрделілігін ашады. 



226
  

 

Тау-кен кəсіпорнының бетінде әлі механикаландырылмаған еңбек үлкен 
үлесті құрайды (вагонеткалардан сынамалар жиынтығы, тиеу - қоймалық 
операциялар, вагонеткаларды айырбастау және тасу және т.б.). 

Кешенді механикаландыру және автоматтандыру енгізілген 
кәсіпорындарда сілтемелер бойынша шығындар әлдеқайда төмен. 

 
Персоналды жоспарлау және еңбек өнімділігі 
Кәсіпорындағы негізгі рөл кадрлық әлеуетке тиесілі. Өндіріс 

құралдарын пайдалану тиімділігінің дәрежесі және жалпы алғанда қызметтің 
сәттілігі кадрларға байланысты. Жоспарлау арқылы негізгі мақсат шешіледі-
жоспарланған жұмыс көлемін орындау үшін жоспарланған кезеңдегі 
қызметкерлердің қажеттілігін анықтау.  

Еңбекті жоспарлау үрдісінде шешілетін негізгі міндеттер: 
• қойылған мақсатты орындау үшін дені сау және жұмысқа қабілетті 

ұжым құру; 
• оңтайлы біліктілік құрылымын қалыптастыру;  
• еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру және біліктілікті арттыру 

бойынша жағдайлар жасау; 
• еңбек өнімділігін арттыру; 
• еңбекті ынталандыру және персоналды ұстауға арналған қаражатты 

оңтайландыру. 
 
Жұмысшылар мен инженерлік-техникалық қызметкерлердің санын 

жоспарлау (ИТҚ) 
Жоспарлау кезінде "жұмысшылар" санаттары 2 топқа бөлінеді: Негізгі 

және қосалқы жұмысшылар. Есептеу әдістері кәсіпорындағы өндіріс 
сипаттамаларына байланысты. Сандарды жоспарлау тәжірибесінде: 

• есептеу әдісі-ауыспалы құрамдағы жұмысшыларды жоспарлау үшін 
(негізгі жұмысшы-кесушілер); 

• жұмыс орындары бойынша орналастыру әдісі (қосалқы 
жұмысшылардың санын жоспарлау үшін); 

• штаттық кесте бойынша (ИТҚ жоспарлау кезінде). 
1. Есептеу әдісі кезінде жоспарланған жұмыс көлеміне, өндіріс 

нормаларына және еңбек сыйымдылығына сүйене отырып, жұмысшы - 
кесушілердің келу штаты жоспарланады. 

2. Жұмыс орындарына орналастыру əдісі жұмыс көлемімен 
байланысы жоқ және ақпарат пайдаланылатын жерлерде қолданылады: 

* қызмет көрсетілетін жұмыс орындарының саны; 
• тәулігіне ауысым саны; 
• тәулігіне бір жұмыс орнына қызмет көрсету үшін қажетті штат 

(норматив). 
Қосалқы жұмысшылардың саны қосалқы жұмысшылар штатының 

стандарттарына сәйкес анықталуы мүмкін. 
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Кəсіпорын бойынша жұмысшылардың жоспарлы санын негізгі 
кезеңмен салыстырғанда жоспарланған жылдағы техникалық - экономикалық 
факторлардың әсерін ескере отырып, сонымен қатар ауыспалы және тұрақты 
құрамның топтары бойынша жіктеуді қолдана отырып есептеуге болады.[45] 

Ауыспалы құрам-саны басқа тең жағдайларда өндіріс көлеміне 
пропорционалды түрде өзгеретін жұмысшылар санаты (тау – кен қазу 
машиналарының машинистері, тік қабаттарда тығындаушылар, тазарту 
тығындауының тау - кен жұмысшысы, үңгілеушілер, жарғыш шеберлер). 

Тұрақты құрам-бұл саны өндіріс көлеміне тәуелді емес 
жұмысшылардың санаттары және орналастыру әдісімен жоспарланған 
санаттар. Оларға стационарлық қондырғылардың машинистері, оқпандар, 
операторлар, слесарьлар және т. б. 

ИТҚ жоспарлау өндірістік құрылымға, өндіру көлеміне және 
қазбаларды үңгілеуге, жұмысшылардың жоспарлы санына және басқа 
көрсеткіштерге байланысты жүзеге асырылады. 

ИТҚ санының негізгі жоспарлы құжаты штаттық кесте болып 
табылады. 

 
Техникалық-экономикалық факторлар бойынша жұмысшылар 

санын және еңбек өнімділігін жоспарлау 
Факторлар еңбек өнімділігінің деңгейіне әсер ететін жағдайлар мен 

себептерді білдіреді. 
Сан мен еңбек өнімділігінің өзгеруіне әкелуі мүмкін ең көп таралған 

факторлар: 
1. Оське жүктеме 
Ауыспалы құрамның саны өндіріс көлемінің өзгеруіне 

пропорционалды түрде артады немесе азаяды. 
Тұрақты құрамның саны (жабдыққа қызмет көрсету, көтеру, желдету 

жөніндегі жұмысшылар және т.б.) іс жүзінде өзгермейді, бұл салыстырмалы 
түрде босатуға және тиісінше өндіру көлемі ұлғайған кезде еңбек 
өнімділігінің өсуіне және егер көлем азайса, өнімділіктің төмендеуіне 
әкеледі. 

2. Санның құрылымын жақсарту. 
Бұл фактор, егер жұмысшылардың тұрақты жалпы санымен негізгі 

жұмысшылардың үлесі артса, көмір өндірісінің артуына әкеледі; 
3. Өндірістің техникалық деңгейін арттыру: 
• жұмыс үрдістерін механикаландыру және автоматтандыру деңгейін 

арттыру; 
• тазарту және дайындық тығындауларын әзірлеу жүйелерін, бекіту 

тәсілдері мен түрлерін жетілдіру;  
• Ашық тау-кен жұмыстарында өндіріс технологиясын жетілдіру; 
• рельс жолдары мен автомобиль жолдарын және т. б. жылжытуды, 

жөндеуді және күтіп ұстауды механикаландыру құралдарын енгізу және 
жетілдіру. 
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Осы факторлардың әсерінен еңбек шығындарын үнемдеу өндірістің 
негізгі жағдайларында жоспарланған көлем үшін қажетті жұмысшылар 
санын салыстыру арқылы және олардың тиісті өзгеруімен анықталады. 

4. Өндірісті және еңбекті басқаруды, ұйымдастыруды жетілдіру: 
• еңбекті ғылыми ұйымдастыруды енгізу (нота); 
• еңбек жағдайларын жақсарту; 
• бос тұрып қалуын қысқарту; 
• нақты жұмыс уақытының қорын өзгерту және т. б. 
Басқару деңгейін арттыру нәтижесінде санның қысқаруы оны енгізу 

мерзімдерін ескере отырып, әрбір іс-шара бойынша тікелей есептеумен 
айқындалады. Жұмыс уақытының өзгеруіне әсер ететін факторлар (тоқтап 
қалудың, сырқаттанушылықтың, сырттай қалудың және т.б. шығындардың 
азаюы) үлкен мәнге ие, себебі олар ашық ішкі резервтерді қолданумен 
байланысты, бұл көлемнің өсуіне, санның азаюына және сәйкесінше еңбек 
өнімділігінің өсуіне әкеледі.[43] 

 
Жалақы қорын жоспарлау 
Жалақы кəсіпорын қызметкерлерінің негізгі табыс көзі болып 

табылады, сондықтан олардың әл-ауқатының деңгейін айтарлықтай 
анықтайды. Экономикалық реформалар барысында мемлекет еңбек 
қатынастары ортасына, жалақы деңгейіне әсерін жоғалтты. Бұл 
кәсіпкерлердің тарифтік мөлшерлемелердің, жалақылардың, қосымша 
ақылар мен үстемеақылардың өте төмен деңгейін, экономика салалары, 
жекелеген кәсіпорындар мен санаттар арасындағы жоғары саралауды ұстап 
қалуына алып келді, ал ең көп төленетін және ең аз төленетін 
қызметкерлердің 10% - ы өнеркәсіпте шамамен 19 есе құрайды. Жалақының 
төмен деңгейі экономикалық өсуге кедергі келтіреді, себебі нақты табыстың 
төмендігі тұтынушылардың сұранысын тежейді. Шын мәнінде, қызметкер 
өзінің жалақысының мөлшеріне әсер ету мүмкіндігінен айырылған, ал 
жалақы саласында "көлеңкелі" төлемдер бар, бұл бюджеттен тыс қорларға 
сақтандыру төлемдерінің көлемін және ауру, зейнетке шығу және т. б. 
кезінде қызметкердің әл-ауқат деңгейін төмендетеді. Еңбекке ақы төлеу 
проблемаларын шешу мемлекеттік реттеуді күшейтуді, әсіресе ең төменгі 
жалақы деңгейін белгілеу бөлігінде күшейтуді талап етеді 

Еңбек, күнкөріс минимумы және шешімге әсер ететін басқа да 
стандарттар.  

Осылайша, қажетті жалақы қорын жоспарлау, жұмысшылардың 
санаттары мен төлем көздері бойынша жалақы деңгейлерінде дұрыс 
қатынастарды белгілеу нарықтық жағдайдағы кәсіпорындардың басты 
әлеуметтік міндеті болып табылады. 

Орташа жалақыны негіздеу әдісі. 
Базалық кезеңге қатысты қызметкерлердің жалақы деңгейін арттыруға 

мүмкіндік беретін факторларды пайдалануға негізделген. Мысалы, еңбек 
өнімділігінің, инфляцияның, сату көлемінің өсуі, өзіндік құнның төмендеуі 



229
  

 

Осы факторлардың әсерінен еңбек шығындарын үнемдеу өндірістің 
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есебінен. Бірақ бұл ретте ұлғайтылған жалақы қорын төлеу үшін көздердің 
болуын ескеру қажет. Содан кейін жоспар бойынша жалақы қоры орташа 
жоспарланған санның және қызметкердің жоспарланған орташа 
жалақысының көбейтіндісін құрайды. 

Кәсіпорын үшін жоспарланған қордың есебін және тиісті санаттағы 
қызметкерлердің қорларының сомасын пайдалануға болады. 

 
Пайданы, кірістілікті және дифференциалды тау-кен рентасын 

есептеу.  Келтірілген шығындар көрсеткішінің кеніштер қызметінің өнімі 
болып табылатын кен массасының 1 т-на есептегендегі бағалау критерийі 
ретіндегі басты кемшілігі оларда жер қойнауын пайдаланудың толықтығы 
ескерілмейтіндігінде болып табылады. 

Осыған байланысты пайда мен дифференциалды тау-кен жалдау 
критерийлері айтарлықтай артықшылықтарға ие. Теңгерімдік қорлардың 1т 
кендеріне есептегенде үлестік пайданың шамасы (тнг/т) ретінде 
айқындалады. 

 
(3.2) 

 
мұндағы П және Р-кенді жоғалту және құнарсыздау, үлестер бірл.; 
 Цд - өндірілетін кен массасының алынатын құндылығы; 
 сд-кен массасын өндіруге және қайта өңдеуге арналған шығындар, 

тнг/т. 
Көбінесе олар 1 тонна кен массасына (тг) нақты пайда көрсеткішін 

пайдаланады.)                              
                                                Пр = цд-сд.                                          (3.3) 

Осы формула бойынша есептеу кезінде өндірілген түпкілікті өнімнің 
мөлшері бойынша салыстырмалы жағдайларға нұсқаларды қою үшін әр түрлі 
нұсқалардағы кен массасының құнын ескеру қажет. Бұл жағдайда келтірілген 
шығындардың бірдей критерийі сияқты оның базалық мәні (немесе ондағы 
металдардың құрамы) бар кен массасының 1 тоннасына есептелген пайда 
критерийі келесідей болуы мүмкін 

                                        (3.4) 

 
мұндағы цдб және цд-базалық және басқа нұсқадағы өндірілетін кен 

массасының алынатын құндылығы, тнг/т. 
Пайданы ұлғайту негізінде қазіргі уақытта жобалық шешімдерді таңдау 

бойынша көптеген міндеттер шешілуде, мысалы, кен орындарын бағалау, 
игеру жүйелері, шығындар мен кеннің сарқылу стандарттарын белгілеу, 
ашық жұмыстардың шекараларын анықтау және т. б. 

Пайда мен дифференциалды жалдау критерийлері өндіріс қорларын 
өндіру және өңдеу үрдісінде қолданылатын пайдалану дәрежесін мүлдем 
көрсетпейді. Бұл маңызды фактор өндірістік қорлардың табыстылығының 
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көрсеткішімен ескеріледі. 
Қорларға қатысты рентабельділік жылдық пайда сомасының 

кәсіпорынның өндірістік қорларына қатынасы ретінде формула бойынша 
көрсетіледі 

                                                (3.5) 
 
мұндағы А-кен массасы бойынша кәсіпорынның жылдық өндірістік 

қуаты, тнг/жыл. 
Qоф және Qобф - кәсіпорынның негізгі қорлары мен айналым 

қаражатының шамасы, тнг. 
Бұл көрсеткіш жалпы алғанда кәсіпорын жобасының тиімділігін 

анықтау үшін негізгі бағалау көрсеткіштері ретінде қолданылады. Оны кеніш 
үшін де, оны байыту фабрикасымен және металлургия зауытымен бірге 
анықтауға болады. 

Табыстылықтың тағы бір көрсеткіші-нақты пайданың пайдалану 
шығындарына қатынасы 

       ,                                                  (3.6) 
мұндағы цд және сд - өндірілетін және қайта өңделетін кен массасының 

алынатын құндылығы және өндіруге және қайта өңдеуге арналған пайдалану 
шығындары, тнг/т. 

Осы көрсеткіштегі өңдеу сатыларын есепке алу пайдалану 
шығындарын пайдалану тиімділігін неғұрлым толық бағалауға мүмкіндік 
береді. [26] 

Дифференциалдық тау-кен рентасы (тнг) пайда сияқты жалпы 
тәуелділік бойынша анықталады, тек босату бағасының орнына (пайданы 
айқындау кезінде қабылданғандай) кен массасы тұйықтаушы шығындар 
(тнг/т) негізінде бағаланады. 

                                   (3.7) 
мұндағы цдз-тұйықталатын шығындар бойынша өндірілетін кен 

массасының құндылығы, тнг/т; 
сд-кен массасын өндіруге арналған шығындар. 

цдз=0,01 А (1-Р)3з, 
мұндағы с-кендегі металдың құрамы, %; 
З3-кен массасындағы 1 тонна металдың жабылатын шығындары. 
Дифференциалды тау-кен рентасын анықтау кезінде осы уақыт 

кезеңінде қаралатын ауданда өнім (кен, концентрат, металл) өндіруге сала 
немесе халық шаруашылығы үшін рұқсат етілетін шекті шығындар ретінде 
қабылданатын жабу шығындарының шамасын дұрыс анықтаудың маңызы 
зор. 

Темір кені және түсті металдардың негізгі кендері үшін, олар үшін 
босату бағасы орташа өзіндік құн негізінде белгіленеді, тұйықтаушы 
шығындар ретінде белгілі бір ауданда шикізатты (кенді, концентратты) осы 



231
  

 

көрсеткішімен ескеріледі. 
Қорларға қатысты рентабельділік жылдық пайда сомасының 

кәсіпорынның өндірістік қорларына қатынасы ретінде формула бойынша 
көрсетіледі 

                                                (3.5) 
 
мұндағы А-кен массасы бойынша кәсіпорынның жылдық өндірістік 

қуаты, тнг/жыл. 
Qоф және Qобф - кәсіпорынның негізгі қорлары мен айналым 

қаражатының шамасы, тнг. 
Бұл көрсеткіш жалпы алғанда кәсіпорын жобасының тиімділігін 

анықтау үшін негізгі бағалау көрсеткіштері ретінде қолданылады. Оны кеніш 
үшін де, оны байыту фабрикасымен және металлургия зауытымен бірге 
анықтауға болады. 

Табыстылықтың тағы бір көрсеткіші-нақты пайданың пайдалану 
шығындарына қатынасы 

       ,                                                  (3.6) 
мұндағы цд және сд - өндірілетін және қайта өңделетін кен массасының 

алынатын құндылығы және өндіруге және қайта өңдеуге арналған пайдалану 
шығындары, тнг/т. 

Осы көрсеткіштегі өңдеу сатыларын есепке алу пайдалану 
шығындарын пайдалану тиімділігін неғұрлым толық бағалауға мүмкіндік 
береді. [26] 

Дифференциалдық тау-кен рентасы (тнг) пайда сияқты жалпы 
тәуелділік бойынша анықталады, тек босату бағасының орнына (пайданы 
айқындау кезінде қабылданғандай) кен массасы тұйықтаушы шығындар 
(тнг/т) негізінде бағаланады. 

                                   (3.7) 
мұндағы цдз-тұйықталатын шығындар бойынша өндірілетін кен 

массасының құндылығы, тнг/т; 
сд-кен массасын өндіруге арналған шығындар. 

цдз=0,01 А (1-Р)3з, 
мұндағы с-кендегі металдың құрамы, %; 
З3-кен массасындағы 1 тонна металдың жабылатын шығындары. 
Дифференциалды тау-кен рентасын анықтау кезінде осы уақыт 

кезеңінде қаралатын ауданда өнім (кен, концентрат, металл) өндіруге сала 
немесе халық шаруашылығы үшін рұқсат етілетін шекті шығындар ретінде 
қабылданатын жабу шығындарының шамасын дұрыс анықтаудың маңызы 
зор. 

Темір кені және түсті металдардың негізгі кендері үшін, олар үшін 
босату бағасы орташа өзіндік құн негізінде белгіленеді, тұйықтаушы 
шығындар ретінде белгілі бір ауданда шикізатты (кенді, концентратты) осы 

  
 

аудандағы базалық металлургиялық зауытқа дейін тасымалдауды ескере 
отырып, өндіру мен қайта өңдеудің ең жоғары өзіндік құны алынды. 

Нақты пайда мен дифференциалды тау-кен жалдау критерийлерінің 
кемшілігі-олар өндірілетін өнімнің мөлшері мен инвестициялардың 
тиімділігін ескермейді. Сондықтан кеніштің ауыспалы өндірістік қуаты 
кезінде капитал салымдарындағы айырмашылықты ескеру үшін жылдық 
пайда (тнг/жыл) критерийін қолдану қажет. 
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жоспарлау қағидаттары негізінде тәжірибелік қызмет үрдісінде барлық 
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Негізгі мақсаттарға немесе негізгі тәсілдерге, пайдаланылатын 
бастапқы ақпаратқа, нормативтік базаға, белгілі бір жоспарланған 
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кәсіпорында ең көп қолданылатын жоспарлау әдістері бөлінеді: нормативтік, 
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баланстық, жүйелік – аналитикалық, бағдарламалық – мақсатты, жобалық-
нұсқалық (техникалық-экономикалық шешімдерді оңтайландыру әдісі), 
математикалық. 

Әдістердің ешқайсысы таза түрде қолданылмайды. Тиімді жоспарлау 
кәсіпорынның жағдайын, оның ішкі және сыртқы ортасын жан-жақты және 
дәйекті зерттеуге негізделген жүйелі ғылыми тәсілге негізделуі керек.  

Жоспарлау əдістерінің мазмұнын қысқаша қарастырайық. 
• Нормативтік əдіс - бұл жоспарланған құжаттарды әзірлеудің, 

жоспарланған шешімдерді негіздеудің бір әдісі және ғылыми-техникалық 
прогресс жетістіктерінің прогрессивтілігін және кәсіпорынның немесе 
тұтастай экономиканың дамуының маңызды мақсаттарын көрсетуі керек 
нормалар мен стандарттар жүйесін қолдануға негізделген.[44] 

• Баланстық əдіс аумақтар, салалар және жалпы халық шаруашылығы 
деңгейінде кеңінен қолданылады, ол әлеуметтік қажеттіліктер мен 
ресурстарды байланыстыруға, әртүрлі өнімдерді, өндірістерді, салаларды, 
аймақтарды және жалпы алғанда елді дамытуда қажетті пропорционалдылық 
пен үйлестіруді қамтамасыз етуге арналған. 

Баланстық әдіс өнімнің әр түрі, бір жағынан, кез – келген қызметтің 
нәтижесі, екінші жағынан, тұтынуға арналған ресурс болып табылады және 
табиғи - материалдық және шығындар пропорцияларын байланыстыруға 
мүмкіндік береді. Жоспарлау жоспар қажеттіліктер мен оларды 
қанағаттандыру көздері байланыстырылатын (теңгерімделетін) баланстар 
жасаумен негізделетінін білдіреді. Материалдық, еңбек және қаржылық 
баланстарды ажыратыңыз. 

• Бағдарламалық-мақсатты əдіс мақсатты, жан-жақты 
бағдарламаларды әзірлеуді және жеке мәселелерді, кәсіпорынның маңызды 
міндеттерін жоспарлы шешуді негіздеуді қамтиды. Мақсатты кешенді 
бағдарлама (МКБ) - бұл ресурстарға, орындаушыларға және іске асыру 
мерзімдеріне байланысты проблемаларды іске асыру мақсатында барлық 
бағыттар бойынша мақсаттар мен іс-шаралар кешені көрсетілетін құжат.  

• Техникалық-экономикалық шешімдерді оңтайландыру әдісі ресурстар 
мен түпкілікті нәтижелерді неғұрлым тиімді пайдалану бойынша ең жақсы 
нұсқаны таңдауға негізделген. 

• Математикалық әдістерді ірі компаниялар ұтымды шешімдерді 
негіздеу үшін қолданады. Бұл жағдайда математика өзара байланысты 
мәселелердің тұтас кешенін шешу үшін экономикалық айнымалылар мен 
объектілердің маңызды байланыстарын анықтау үшін қолданылады.  

 
Жоспарлардың түрлері және олардың мазмұны 
Жоспарлау-еркін нарықтық жүйенің маңызды құрамдас бөлігі, оның 

негізгі өзін-өзі реттеушісі. Мемлекеттік реттеу жүйелері, муниципалды 
немесе жергілікті жоспарлау, ішкі өндіріс немесе корпоративті құрылым, 
сонымен қатар салалық, аумақтық, республикалық және жоспарлаудың басқа 
түрлері бар. 
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Жоспарлардың түрлері және олардың мазмұны 
Жоспарлау-еркін нарықтық жүйенің маңызды құрамдас бөлігі, оның 

негізгі өзін-өзі реттеушісі. Мемлекеттік реттеу жүйелері, муниципалды 
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Кәсіпорында екі негізгі түрі бар – техникалық, экономикалық және 
жедел өндіріс. 

 Техникалық-экономикалық жоспарлау кезінде кәсіпорынның 
техникалық дамуы мен экономикасы көрсеткіштерінің жүйелері орнында да, 
уақытында да бірлікте және өзара тәуелділікте жасалады. 

Жедел-өндірістік жоспарлау дегеніміз - өндіріс үрдісін түзету 
мақсатында учаскелерге, шеберханаларға тапсырма беру, 
ұйымдастырушылық-техникалық және басқарушылық әсерді жүзеге асыру 
арқылы кәсіпорын жоспарларының дәйекті дамуы мен аяқталуы. 

Кез-келген жоспарлау объектілердің, экономикалық жүйелердің немесе 
тұтастай кәсіпорынның дамуын қамтамасыз етеді. Кәсіпорындағы 
жоспарлардың барлық түрлерін әртүрлі жіктеу белгілері бойынша жүйелеуге 
болады. Жоспарлардың ең маңызды және қолданылатын түрлері 3.2-кестеде 
көрсетілген. 

 
3.2-кесте - Кәсіпорындағы жоспарлардың түрлері 

Белгісі Жоспарлау түрі 
1. Жоспардың мазмұны - ұйымдастыру-техникалық 

- әлеуметтік-еңбек 
- жабдықтау қаржылық 

2. Басқару деңгейі сызықтық байланыстарға байланысты 
3. Негіздеу әдістері - нарықтық 

- индикативтік 
- әкімшілік орталықтандырылған 

4. Әрекет уақыты - қысқа мерзімді немесе ағымдағы (жыл шегінде) 
- орта мерзімді (3 жылға дейін) ұзақ мерзімді немесе 
стратегиялық (3 жылдан астам) 

5. Мақсат түрі оперативтік тактикалық (өткізу нарығын жаулап 
алу, көшбасшыға жақындау және т. б.). 
- стратегиялық (идеалға қол жеткізу) нормативті 
(идеалды дұрыс таңдау). 

 
Жедел басқаруды автоматтандыру міндеттері және 

автоматтандырылған жүйелерді жіктеу 
Өндіріс жағдайларына байланысты тау - кен автоматикасының 

көптеген техникалық құралдарына жоғары сенімділік, ылғалдылық, шаң, 
діріл жағдайында қауіпсіздік және негізінен ұшқын мен жарылыс қауіпсіздігі 
талаптары қойылады. 

Автоматтандыру міндеттері өндірістің жоғары тиімділігін, 
жабдықтың негізгі параметрлерін және қауіпті факторларды (газ, желдетудің 
болмауы) автоматты бақылау арқылы жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
жабдық пен персоналдың қауіпті жұмыс режимдерінің алдын алу, автоматты 
сигнал беру, блоктау, реттеу және басқару болып табылады. 

Автоматтандыруды енгізудің тиімділігі өндіріс технологиясындағы 
операциялардың ағымына, жабдықтың және басқа компоненттердің дұрыс 
жұмыс істеуін кешенді механикаландырудың болуына байланысты.[45] 
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Автоматтандырылған басқару жүйелері бірқатар белгілерге сәйкес 

жіктеледі. 
Басқару деңгейі бойынша. 
Ақпаратты жинау мен өңдеудің жалпы мемлекеттік 

автоматтандырылған жүйесі (ЖМАЖ) ақпаратты жинау мен өңдеуге және 
жалпы мемлекеттік органдар деңгейінде басқару міндеттерін шешуге 
арналған. 

Салалық автоматтандырылған басқару жүйесі (САБЖ) басқару 
міндеттерін салалық министрліктер мен ведомстволар деңгейінде, ал 
аумақтық АБЖ–әкімшілік-аумақтық деңгейде (Республика, өлке, облыс, 
аудан, қала) шешеді . 

Өндірістік бірлестікпен АБЖ (ӨБ АБЖ) өндірістік бірлестікті басқару 
міндеттерін шешу үшін, ал кәсіпорынмен АБЖ (ӨБАЖ)–кәсіпорын мен 
бірлестікті басқару міндеттерін шешу үшін қызмет етеді. 

Аталған АБЖ автономды түрде де, жоғары деңгейдегі АБЖ құрамында 
да жұмыс істейді. 

Басқару объектісінің сипаты бойынша. 
Ұйымдық басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ҰБАЖ) 

адамдардың шаруашылық қызметінің барлық түрлерін басқару үшін қызмет 
етеді. Мұндай жүйелер экономикалық жəне ұйымдастырушылық АБЖдеп те 
аталады, себебі экономикалық қызметті басқару экономикалық және 
ұйымдастырушылық әдістермен жүзеге асырылады. 

Экономикалық қызмет пен технологиялық үрдістерді басқаруға 
арналған автоматтандырылған жүйелер, технологиялық үрдістерді 
басқару (ТПАБЖ) және интеграцияланған АБЖ (ИАБЖ) бар. 

Басқару үрдісінде адамның рөлі бойынша. 
Ақпараттық баж экономикалық қызметтің әртүрлі аспектілері туралы 

ақпаратты жинауды, өңдеуді, сақтауды және беруді қамтамасыз етеді. 
АБЖ кеңес берушілері ақпараттық АБЖ функцияларын орындаумен 

қатар басқарманың міндеттерін шешудің ықтимал нұсқаларын дайындайды 
және сұрау салу бойынша анықтамалар береді. 

АБЖ басқарушылары басқару әсерінің жоғары жиілігі қажет болған 
кезде өндіріс пен технологиялық үрдістерді жедел басқаруға арналған. Бұл 
жүйелерде басқару әсерлері қалыптасады және адамның рөлі ең маңызды 
шешімдер қабылдауға, сондай-ақ басқару үрдісін бақылауға дейін азаяды. 

Функционалды мақсатына сəйкес басқарудың ұқсас, біртекті 
функционалдық міндеттерін шешуге арналған автоматтандырылған жүйелер 
бөлінеді. Мұндай жүйелер өте көп, олардың ішіндегі ең типтік: жоспарлау 
бойынша АБЖ, материалдық-техникалық қамтамасыз ету АБЖ, өнім сапасы 
бойынша АБЖ, қаржылық қызмет АБЖ, көлікпен АБЖ. 

 
ЖМАЖ, САБЖ, ПАБЖ, ТПАБЖ жалпы сипаттамасы 
Ақпаратты жинау мен өңдеудің жалпы мемлекеттік 
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ЖМАЖ, САБЖ, ПАБЖ, ТПАБЖ жалпы сипаттамасы 
Ақпаратты жинау мен өңдеудің жалпы мемлекеттік 

  
 

автоматтандырылған жүйесі халық шаруашылығын жоспарлау мен басқару 
міндеттерін шешу үшін салалық, ведомстволық және республикалық БАЖ-
ды бірыңғай әдіснамалық, ақпараттық, ұйымдастырушылық және 
техникалық негізде байланыстыратын ақпараттық-есептеу жүйесін білдіреді. 
Ол келесі функционалды жүйелерді қамтиды: 

жоспарлы есеп айырысудың автоматтандырылған жүйесі (ЕААЖ); 
мемлекеттік статистиканың автоматтандырылған жүйесі(МСАЖ); 
қаржылық есеп айырысудың автоматтандырылған жүйесі (ҚЕАЖ); 
ғылым мен техниканы басқарудың автоматтандырылған жүйесі 

(ҒТБАЖ);                             
материалдық-техникалық жабдықтауды басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі (МТЖАБЖ); 
еңбек пен жалақының автоматтандырылған жүйесі (ЕЖАЖ); 
құрылысты басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ҚБАЖ); 
бағалар бойынша ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйесі 

(АӨАЖ); 
стандарттаудың автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесі 

(САБЖ); 
министрліктер мен ведомстволарды басқарудың салалық 

автоматтандырылған жүйелері (САБЖ). 
ЖМАЖ құрылымы елдің халық шаруашылығына тән басқарудың 

салалық және аумақтық қағидаттарының ерекшеліктерін көрсетеді. 
САБЖ мақсаты-сала кәсіпорындарын әкімшілік және экономикалық-

математикалық әдістермен басқаруды ұйымдастыру. 
Салалық басқару жүйесі кәсіпорындардан келіп түсетін ақпаратты 

есептеу және логикалық өңдеуді жүзеге асырады және өнім шығаруды 
ұлғайту және оның сапасын жақсарту бойынша шешімдер қабылдау үшін 
қажетті ақпаратты басқарудың салалық аппаратының қызметкерлерін 
уақтылы қамтамасыз етеді. 

АТҚЖ функционалдық құрылымы саланы басқару жүйесінің 
функционалдық және ұйымдастырушылық құрылымын көрсетеді. Халық 
шаруашылығының экономикалық принциптері барлығына ортақ: толық 
экономикалық есеп, ұзақ мерзімді стандарттарды қолдану, жоспарлау мен 
басқаруды жетілдіру, ресурстарды тиімді пайдалану, өндірістің 
экономикалық тиімділігі. 

АБЖ-нің негізгі буыны-бұл ЭЕМ-ді қолдана отырып, кәсіпорынның 
өндірістік-шаруашылық қызметін басқарудың және экономикалық-
математикалық әдістерді біріктірудің кешенді жүйесі. Оның негізінде 
кәсіпорынды (бірлестікті) басқаруға жүйелі тәсіл іске асырылады, оның 
қызметінің негізгі түрлерін интеграциялаудың жоғары деңгейіне қол 
жеткізіледі және соның салдарынан өндірістің техникалық және 
ұйымдастырушылық деңгейлері артады. 

ҚБАЖ негізгі міндеттері кәсіпорынның (бірлестіктің) қызметі туралы 
ақпаратты жинауға, өңдеуге және талдауға жинақталады. Өңделген ақпарат 
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қажетті көлемде тұтынушыларға, яғни кәсіпорын басшылығына (директорға, 
директордың орынбасарларына), орталықтандырылған бөлімшелердің 
басшыларына (бөлім басшыларына), желілік бөлімшелердің басшыларына 
(учаске, цех, қызмет бастықтарына) ұсынылады.[25] 

АБЖ құрамында ұйымдастырушылық, функционалды, операциялық 
персонал, компьютер және өндірістік жүйе ерекшеленеді. 

 
Бақылау сұрақтары: 
 

1. Жарылыс жұмыстарын ұйымдастыру қалай жүргізіледі? 
2. Жарылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі сигналдардың мәні мен 

тәртібі. 
3. Жарылыс жұмыстары кезінде қауіпсіз қашықтықты анықтау. 
4. Жер бетіндегі жарылыс кезіндегі қауіпті аймақтың шекарасы. 
5. Бұрғылау-жару жұмыстарының типтік жобасы. 
6. Жұмыс паспорты нені қамтиды? 
7. Жарылыс диспозициясы дегеніміз не? 
8.  Тау-кен кәсіпорнының құрылымдық бөлімшелері. 
9.  Кәсіпорынның негізгі қорлары 
10.  Негізгі қорларды жіктеу. 
11.  Айналым қаражаты. 
12.  Айналым қаражатының көздері. 
13.  Кәсіпорындағы өндірістік үрдістің түсінігі мен құрылымы. 
14.  Жұмыстардың планограммалары, жұмысшылардың шығу кестелері. 
15. Негізгі еңбекақы. 
16. Қосымша еңбекақы. 
17. Өндірістік шығындар. 
18. Қызметкерлер саны және еңбекақы қоры. 
19. Еңбекақы төлеу қоры. 
20. Персоналды жоспарлау және еңбек өнімділігі. 
21. Пайда, кірістілік және дифференциалды тау-кен рентасы. 
22. Жедел-өндірістік жоспарлаудың формалары мен әдістері. 
23. Жедел басқаруды автоматтандыру міндеттері және 

автоматтандырылған жүйелерді жіктеу. 
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16. Қосымша еңбекақы. 
17. Өндірістік шығындар. 
18. Қызметкерлер саны және еңбекақы қоры. 
19. Еңбекақы төлеу қоры. 
20. Персоналды жоспарлау және еңбек өнімділігі. 
21. Пайда, кірістілік және дифференциалды тау-кен рентасы. 
22. Жедел-өндірістік жоспарлаудың формалары мен әдістері. 
23. Жедел басқаруды автоматтандыру міндеттері және 

автоматтандырылған жүйелерді жіктеу. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Тесттер  
1. Тікелей келісімді бағалар бойынша белгіленген норма шегінде 

дайындалған өнім үшін төлем және жоғары бағалар бойынша нормадан 
жоғары өнім үшін төлем сомасы - бұл: 

a) жеке келісімді төлем; 
b) уақыт бойынша-сыйлықақы төлемі; 
c) келісімді-сыйлықақы төлемі; 
d) прогрессивті төлем; 
e) жанама төлем. 
2. Жұмыс уақытының бірлігіне жұмысшылардың әртүрлі топтары мен 

санаттарының жалақысының абсолютті мөлшері: 
a) тарифтік коэффициент; 
b) тарифтік мөлшерлеме; 
c) тарифтік кесте; 
d) қызметкердің тарифтік разряды; 
e) жұмыстың тарифтік разряды. 
3. Тікелей келісімді бағалар бойынша еңбекке ақы төлеуден және 

сандық және сапалық көрсеткіштерді орындағаны үшін сыйлықақыдан 
тұратын табыс еңбекке ақы төлеу жүйесін білдіреді: 

a) келісімді-премиум; 
b) прогрессивті; 
c) жеке; 
d) уақыттық-сыйақылы; 
e) аккордтық. 
4. Кәсіпорын қызметкерлерінің бірінші және кейінгі разрядтарының 

тарифтік мөлшерлемесі арасындағы байланыс деп аталады: 
a) тарифтік коэффициент; 
b) тарифтік мөлшерлемемен; 
c) айлық есептік көрсеткішпен; 
d) тарифтік разряд. 
5. Еңбекке ақы төлеудің келісімді нысаны кезінде жалақы мөлшері: 
a) өндірілген өнім бірлігі үшін келісімді бағалау; 
b) нақты жұмыс істеген уақыт үшін тарифтік мөлшерлеменің; 
c) номиналды уақыт қоры; 
d) күнтізбелік уақыт қоры; 
e)  өндірістік тапсырманы орындауға жұмсалған уақыт. 
6. Айлық есептік көрсеткіш үшін қызмет етеді: 
a) кәсіпорын қызметкерлеріне ең төменгі жалақыны есептеу; 
b) кәсіпорын қызметкерлеріне сыйлықақыларды есептеу; 
c) зиянды еңбек жағдайлары үшін тарифтік мөлшерлемелерді есептеу;  
d) <0 аудандық коэффициенттерді есептеу; 
e) е) қоғамның жұмыс істемейтін мүшелеріне түрлі құралдар есептеу. 
7. Еңбекке ақы төлеудің уақыт бойынша нысаны кезінде жалақы 

мөлшері: 
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a) өндірілген өнім бірлігіне келісімді баға; 
b) тарифтік мөлшерме және нақты жұмыс істелген уақыт бойынша; 
c) номиналды уақыт қоры; 
d) өнім көлемі; 
e) күнтізбелік уақыт қорына. 
8. Жалақы - бұл: 
a) еңбек санына, сапасына және күрделілігіне сәйкес жұмыс беруші 

жалдамалы қызметкерге берген сыйақы; 
b) материалдық сыйақы мөлшерлемесі; 
c) режимдік уақыт қорына ақы төлеу; 
d) күнтізбелік уақыт қорына ақы төлеу; 
e) ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты белгіленген норматив. 
9. Бірыңғай тарифтік кесте: 
a) барлық кәсіпорындар міндетті түрде қолданатын тарифтік жүйенің 

элементі; 
b) тек қана пайдаланылатын тарифтік жүйенің 
c) бюджеттік сала ұйымдарымен; 
d) қызметкердің біліктілік деңгейін сипаттайтын тарифтік жүйенің 

элементі; 
e) меншіктің барлық нысанындағы өнеркәсіптік кәсіпорындарда 

еңбекақы төлеуді ұйымдастыру үшін мемлекет әзірлеген нормативтік 
құжаттар жүйесімен; 

f) қызметкердің разрядының белгілі бір жұмыстардың санатына 
сәйкестігін анықтайтын құжат. 

10. Бір жұмысшының орташа сағаттық тарифтік мөлшерлемесінің, 
жоспарлы уақыт қорының және жұмысшылар санының көбейтіндісін қор 
құрайды: 

a) ауысымшылар жалақысы; 
b) жалға алушылардың жалақысы; 
c) кәсіпорынның барлық қызметкерлеріне сыйлықақы төлемдері; 
d) сағаттық жалақы және заң бойынша орташа жалақы сақталатын 

сағаттар үшін қосымша ақылар; 
e) әлеуметтік төлемдер. 
11. Жалақы жүйесінің қайсысы еңбекке ақы төлеудің келісімді 

нысанына жатпайды: 
a) прогрессивті; 
B) келісімді-премиум; 
C) аккордтық; 
d) тарифсіз; 
E) жанама келісімді.  
12. Кез келген кәсіпорынның қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге 

арналған қаражат: 
a) пайда есебінен қалыптасады; 
B) бюджет қаражатынан қалыптастырылады; 
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a) өндірілген өнім бірлігіне келісімді баға; 
b) тарифтік мөлшерме және нақты жұмыс істелген уақыт бойынша; 
c) номиналды уақыт қоры; 
d) өнім көлемі; 
e) күнтізбелік уақыт қорына. 
8. Жалақы - бұл: 
a) еңбек санына, сапасына және күрделілігіне сәйкес жұмыс беруші 

жалдамалы қызметкерге берген сыйақы; 
b) материалдық сыйақы мөлшерлемесі; 
c) режимдік уақыт қорына ақы төлеу; 
d) күнтізбелік уақыт қорына ақы төлеу; 
e) ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты белгіленген норматив. 
9. Бірыңғай тарифтік кесте: 
a) барлық кәсіпорындар міндетті түрде қолданатын тарифтік жүйенің 

элементі; 
b) тек қана пайдаланылатын тарифтік жүйенің 
c) бюджеттік сала ұйымдарымен; 
d) қызметкердің біліктілік деңгейін сипаттайтын тарифтік жүйенің 

элементі; 
e) меншіктің барлық нысанындағы өнеркәсіптік кәсіпорындарда 

еңбекақы төлеуді ұйымдастыру үшін мемлекет әзірлеген нормативтік 
құжаттар жүйесімен; 

f) қызметкердің разрядының белгілі бір жұмыстардың санатына 
сәйкестігін анықтайтын құжат. 

10. Бір жұмысшының орташа сағаттық тарифтік мөлшерлемесінің, 
жоспарлы уақыт қорының және жұмысшылар санының көбейтіндісін қор 
құрайды: 

a) ауысымшылар жалақысы; 
b) жалға алушылардың жалақысы; 
c) кәсіпорынның барлық қызметкерлеріне сыйлықақы төлемдері; 
d) сағаттық жалақы және заң бойынша орташа жалақы сақталатын 

сағаттар үшін қосымша ақылар; 
e) әлеуметтік төлемдер. 
11. Жалақы жүйесінің қайсысы еңбекке ақы төлеудің келісімді 

нысанына жатпайды: 
a) прогрессивті; 
B) келісімді-премиум; 
C) аккордтық; 
d) тарифсіз; 
E) жанама келісімді.  
12. Кез келген кәсіпорынның қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге 

арналған қаражат: 
a) пайда есебінен қалыптасады; 
B) бюджет қаражатынан қалыптастырылады; 

  
 

C) айналымнан тыс активтерден қалыптастырылады; 
d) жалпы кіріс есебінен қалыптастырылады; 
E) кәсіпорынның шығындарына жатады. 
13. Жалақының ең төменгі мөлшері белгілейтін: 
a) жұмыс беруші; 
B) мемлекет; 
C) жұмыс беруші-жеке меншік кәсіпорындарда, мемлекет-мемлекеттік 

кәсіпорындарда; 
d) жергілікті мемлекеттік билік органдарымен; 
E) тиісті министрліктер мен ведомстволар. 
14. Тарифтік кесте-бұл: 
a) жұмысшылар мен қызметкерлердің жалақысын біліктілігіне, еңбек 

сипаты мен жағдайларына, өндіріс түрлеріне қарай реттеуге және саралауға 
мүмкіндік беретін нормативтік материалдар жиынтығы, экономика және өңір 
салалары; 

B) қызметкерлер жалақысының олардың біліктілігіне тәуелділігі 
белгіленетін біліктілік разрядтары мен тарифтік коэффициенттердің 
жиынтығы; 

C) ақылға қонымды негізделген еңбек шығындарын және оның 
нәтижесі 

d) ұжымдық табысты әрқайсысының жеке үлесін ескере отырып, 
ұжымның жеке мүшелері арасында бөлуді көздейтін жүйе; 

E) қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы екіжақты келісім.  
15. Сағаттық тарифтік мөлшерлемені сағаттық нормаға бөлу арқылы 

өндіру есептеледі: 
a) уақыт нормасы; 
B) тарифтік коэффициент; 
C) тарифтік разряд; 
d) келісімді жалақы; 
E) бұйымның келісімді бағасы. 
16. Өнімнің белгілі бір түрін өндірумен тікелей байланысты шығындар 

деп аталады: 
a) тікелей; 
B) жанама; 
C) жапсырма; 
d) Негізгі 
E) біртекті. 
17. Тұрақты шығындар: 
a) өндіріс көлемі мен құрылымына тәуелді емес; 
B) өндіріс көлемі мен құрылымына байланысты; 
C) жалпы зауыттық шығындарға байланысты; 
d) кезең шығындарына байланысты; 
E) өнім көлеміне тікелей пропорционалды түрде өзгереді. 
18. Жалпы шығындар - бұл: 
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a) тұрақты және ауыспалы шығындардың сомасы; 
B) шекті шығындар; 
C) тұрақты, ауыспалы және шекті шығындар сомасы; 
d) Негізгі капиталды ұдайы өндіру нысандарын жүзеге асыру кезінде 

пайда болатын шығындар; 
E) инвестициялар мен күрделі салымдар сомасы.  
19. Нақты түрін өндіруге және өткізуге арналған шығындар 
өнімді білдіреді: 
a) өндіріске арналған шығындар сметасы; 
B) бір жолғы шығындар; 
C) кезең шығыстары; 
d) тікелей шығындар; 
E) калькуляциясын. 
20. Үлкен компанияның өндіріс көлемін үнемдеуге мүмкіндігі бар, 

себебі: 
a) білікті жұмысшыларды жалдай алады; 
B) өнім бірлігіне арналған айнымалы шығындар неғұрлым төмен; 
C) өнім бірлігіне неғұрлым төмен тұрақты шығыстары бар; 
d) төмен айнымалылар мен тұрақты шығындар бар 
бірлігіне өнім; 
E) ҒТБ жетістіктерін енгізе алады. 
 
3.2. Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өндірістік санитария. 
 
Оқыту нәтижесі: еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік 

санитария ережелерін орындау бойынша іс-шаралар өткізу.  
Бағалау критерийлері:  
1. Еңбекті қорғау бойынша нормативтік құжаттарды жіктейді.  
2. Еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілікті түсінеді.  
3. Жазатайым оқиға туралы акт жасайды.  
4. Нұсқаулық жүргізеді және жеке қорғаныс құралдарын қолданады. 
 5. Өрт дабылы құрылғыларын және алғашқы өрт сөндіру құралдарын 

қолданады.  
6. Әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің міндеттерін, 

құрылымын және жарақтандырылуын сипаттайды.  
7. Зиянды газдар мен шаңдардың концентрациясын өлшеу үшін 

құралдарды қолданады.  
8. Жұмыс орнының жарықтандыруын есептейді және жарық көзін 

таңдайды.  
9. Жұмыс орнындағы шу мен дірілді өлшейді.  
10. Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды орындайды. 
 
Еңбекті қорғау-бұл құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 

ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, емдеу-
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a) тұрақты және ауыспалы шығындардың сомасы; 
B) шекті шығындар; 
C) тұрақты, ауыспалы және шекті шығындар сомасы; 
d) Негізгі капиталды ұдайы өндіру нысандарын жүзеге асыру кезінде 

пайда болатын шығындар; 
E) инвестициялар мен күрделі салымдар сомасы.  
19. Нақты түрін өндіруге және өткізуге арналған шығындар 
өнімді білдіреді: 
a) өндіріске арналған шығындар сметасы; 
B) бір жолғы шығындар; 
C) кезең шығыстары; 
d) тікелей шығындар; 
E) калькуляциясын. 
20. Үлкен компанияның өндіріс көлемін үнемдеуге мүмкіндігі бар, 

себебі: 
a) білікті жұмысшыларды жалдай алады; 
B) өнім бірлігіне арналған айнымалы шығындар неғұрлым төмен; 
C) өнім бірлігіне неғұрлым төмен тұрақты шығыстары бар; 
d) төмен айнымалылар мен тұрақты шығындар бар 
бірлігіне өнім; 
E) ҒТБ жетістіктерін енгізе алады. 
 
3.2. Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өндірістік санитария. 
 
Оқыту нәтижесі: еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік 

санитария ережелерін орындау бойынша іс-шаралар өткізу.  
Бағалау критерийлері:  
1. Еңбекті қорғау бойынша нормативтік құжаттарды жіктейді.  
2. Еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілікті түсінеді.  
3. Жазатайым оқиға туралы акт жасайды.  
4. Нұсқаулық жүргізеді және жеке қорғаныс құралдарын қолданады. 
 5. Өрт дабылы құрылғыларын және алғашқы өрт сөндіру құралдарын 

қолданады.  
6. Әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің міндеттерін, 

құрылымын және жарақтандырылуын сипаттайды.  
7. Зиянды газдар мен шаңдардың концентрациясын өлшеу үшін 

құралдарды қолданады.  
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таңдайды.  
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ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, емдеу-

  
 

профилактикалық, оңалту және басқа да іс-шаралар мен құралдарды 
қамтитын еңбек қызметі үрдісінде қызметкерлердің өмірі мен 
денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. 

Еңбекті қорғау шартты түрде мыналарды қамтиды: 
- өндірістегі қауіпсіздік және ЕҚ туралы заңнама; 
- қауіпсіздік техникасы (ТБ); 
- өндірістік санитария және еңбек гигиенасы; 
- өрт қауіпсіздігі. 
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік туралы заңнама қауіпсіз және өнімді 

еңбек жағдайларын жасауға бағытталған ұйымдастырушылық, техникалық 
және санитарлық-гигиеналық шараларды жүргізу кезінде құқықтық негіз 
болып табылады. 

ҚР еңбек заңнамасы ҚР Конституциясына негізделеді және еңбек 
кодексінен, ҚР заңдары мен ҚР өзге де нормативтік құқықтық актілерінен 
тұрады. 

ҚР Еңбек кодексі ҚР ЕҚ саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді 
және еңбек қызметі үрдісінде қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге, өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған, сондай-ақ ҚР еңбек 
заңнамасының қағидаттарын белгілейді.[46] 

Қауіпсіздік техникасы-қауіпті және зиянды факторлардың 
қызметкерлерге әсерін болдырмайтын ұйымдастырушылық және техникалық 
шаралар мен құралдар жүйесі, яғни белгілі бір жағдайларда жарақатқа немесе 
денсаулықтың кенеттен күрт нашарлауына әкелетін факторлар. 

Өндірістік санитария-зиянды өндірістік факторлардың жұмысшыларға 
әсерін болдырмайтын немесе азайтатын санитарлық-гигиеналық, 
ұйымдастырушылық шаралар мен техникалық құралдар жүйесі. 

Еңбек гигиенасы-қызметкерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік орта 
мен еңбек үрдісінің қолайсыз әсерлерінің алдын алу бойынша санитарлық-
эпидемиологиялық шаралар мен құралдар кешені. 

Өрт қауіпсіздігі-өрт факторларынан қорғау жөніндегі ұйымдастыру-
техникалық іс-шаралар жүйесі. 

Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауға 
тиіс; ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және(немесе) қауіпті 
жұмыстарда істейтін қызметкерлер үшін өндірістердің, цехтардың, кәсіптер 
мен лауазымдардың тізіміне, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды 
және(немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесіне сәйкес аптасына 36 сағаттан 
аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді. 

 
Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік құжаттар 
Қазақстан Республикасында еңбекті қорғау жөніндегі мынадай 

нормативтік және техникалық құжаттар қолданылады: 
- Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар (СанПиН), 
гигиеналық нормативтер (ГН); 
- Мемлекеттік жіктеуіштер (ҚР АК); 
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– Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты (ҚР СТ); 
Мемлекетаралық стандарт: Қауіпсіздік стандарттарының жүйелері 
еңбек (МЕМСТ ССБТ); 
- Салалық стандарт (ССТ); 
- Қауіпсіздік ережелері (ӨҚ); 
- Өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормалары (ППБ, ГНПБ, ППБС); 
- Еңбекті қорғау ережелері (ЕҚЕ); 
- Қазақстан Республикасының ережелері (ҚРЕ); 
- Республикалық нормативтік құжат (РНҚ); 
- Басшылық құжат (БҚ). 
Өнімдерді, жабдықтарды, өндірістік үрдістерді және жұмыс 

істеушілерді қорғау құралдарын қорғау және олардың қауіпсіздігі 
саласындағы талаптарды белгілейтін мемлекеттік стандарттарды Индустрия 
және сауда министрлігінің Стандарттау және сертификаттау комитеті 
әзірлейді. 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 
Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларды, гигиеналық 
нормативтерді әзірлейді.[47] 

Төтенше жағдайлар министрлігі қауіпсіздік техникасын қамтамасыз 
етуге қатысты ережелерді, нұсқаулықтарды бекітеді.  

Бірқатар жағдайларда еңбекті қорғау жөніндегі салалық ережелерді, 
нұсқаулықтарды, қағидаларды ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігімен немесе ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен келісу бойынша 
тиісті салалық орган бекітеді. 

 
ЕҚ ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік. КБ бойынша ұйым 
Қауіпсіздік техникасы қағидаларын кез келген бұзу немесе неғұрлым 

қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға бағытталған іс-шараларды орындамау, 
егер осы бұзушылық немесе міндеттерді орындамау адамдармен жазатайым 
оқиғаларға әкеп соғуы мүмкін болса немесе әкеп соқса, бұзушылықтың 
қаупіне және туындаған салдарларға байланысты заңмен жазаланады. 
Еңбекті қорғау жөніндегі заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершіліктің 
мынадай түрлері көзделеді: 

1. Тəртіптік 
Тәртіптік жауапкершілік еңбек тәртібін, еңбекті қорғау жөніндегі 

ережелер мен нормаларды бұзған жағдайларда туындайды. Қолданыстағы 
еңбек заңнамасына сәйкес еңбек тәртібін, оның ішінде еңбекті қорғау 
жөніндегі нормаларды бұзғаны үшін жалдаушы мынадай тәртіптік 
жазаларды: ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, жұмыстан босатуды қолдана алады. 

Көлік, кеден қызметі және ерекше еңбек жағдайлары бар басқа да 
санаттағы қызметкерлер үшін тәртіптік жауапкершілікті ҚР Үкіметі 
белгілейді. 

2. Әкімшілік 
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ережелер мен нормаларды бұзған жағдайларда туындайды. Қолданыстағы 
еңбек заңнамасына сәйкес еңбек тәртібін, оның ішінде еңбекті қорғау 
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Көлік, кеден қызметі және ерекше еңбек жағдайлары бар басқа да 
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2. Әкімшілік 

  
 

Әкімшілік жауапкершілік кінәлі лауазымды адамға айыппұл салу 
арқылы көрінеді. Еңбек заңнамасының, еңбекті қорғау нормалары мен 
қағидаларының бұзылуына жол берген лауазымды адамдар әкімшілік 
жауаптылыққа тартылады. 

3. Материалдық 
Егер кәсіпорын (мекеме) өз кінәсінен материалдық залал келтірсе, 

қызметкер материалдық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Зиянның 
мөлшерін анықтау кезінде тек тікелей нақты залал ескеріледі, алынбаған 
кірістер есепке алынбайды. Зиян келтірген қызметкер оны өз еркімен толық 
немесе ішінара өтей алады. Жалға алушының келісімімен ол залалды өтеу 
үшін тең бағалы мүлікті беруге немесе бүлінген мүлікті түзетуге құқылы. 

4. Материалдық жауапкершілік-зиянды өтеу, сондықтан бір уақытта 
тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту мүмкіндігі 
жоққа шығарылмайды.[46] 

5. Қылмыстық. 
ҚР заңнамасы еңбек заңнамасын, қауіпсіздік техникасы және өндірістік 

санитария талаптарын бұзғаны үшін қызметкерлердің жоғары 
жауапкершілігін, тіпті оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуды 
көздейді. Зиянды бұзушылықтарға жол берген адамдар, мұндай 
бұзушылықтар жазатайым оқиғаларға, кәсіптік ауруға немесе басқа да ауыр 
зардаптарға әкеп соққан немесе әкеп соғуы мүмкін болған жағдайда, 
қылмыстық жауаптылыққа тартылады. 

Еңбек туралы және еңбекті қорғау туралы заңдардың сақталуына 
қадағалау мен бақылаудың мынадай түрлері жүзеге асырылады: 

- Мемлекеттік қадағалау мен бақылауды оған арнайы уәкілеттік 
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Еңбекті қорғауды басқару жүйесі (бұдан әрі-ЕҚБЖ) кәсіпорындағы 
еңбекті қорғау саясаты мен мақсаттарын, оның ішінде барлық басшылар мен 
мамандардың лауазымдық (функционалдық) міндеттерін регламенттейтін 
рәсімдер мен құжаттар жиынтығын білдіреді.  

Еңбекті қорғауды басқару жүйелері бойынша ҚР-дағы ресми құжат 
МЕМСТ 12.0.230-2007 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Еңбекті 
қорғауды басқару жүйелері. Жалпы талаптар). Бұл стандарт 2001 (ILO-OSH 
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2001) ХЕҰ нұсқаулығымен бірдей, ол 2009 жылдың 1 шілдесінен бастап 
қолданысқа енгізілді [47] 

 
Жазатайым оқиға туралы актіні ресімдеу тәртібі 
Жұмыс берушінің еңбекті қорғау саласындағы негізгі заңнамалық 

белгіленген міндеттерінің бірі – еңбек жағдайларын жақсарту, жарақаттану 
мен кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды жүргізу. Бірақ 
егер жазатайым оқиға орын алса, оның себептерін, салдарын анықтау және 
жою, кінәлілерді анықтау, сондай-ақ жәбірленушіге келтірілген залалды өтеу 
қажет. 

Өндірістегі әрбір жазатайым оқиға туралы зардап шегуші немесе 
куәгер тікелей басшысына дереу хабарлауға тиіс, ол: 

- зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсетуді және оны емдеу 
мекемесіне жеткізуді шұғыл ұйымдастыру;; 

- болған жағдай туралы бөлімше басшысына (шеберге, прорабқа) 
хабарлау); 

- егер бұл айналадағы қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп 
төндірмесе және аварияға әкеп соқпаса, тексеру жөніндегі комиссияның 
жұмысы басталғанға дейін жұмыс орнындағы жағдайды және жабдықтың 
жай-күйін оқиға болған сәттегідей сақтауға міндетті. 

Жазатайым оқиға болған бөлімшенің басшылары (шебер, прораб) 
болған жағдай туралы кәсіпорын басшысына, кәсіподаққа (еңбек ұжымы 
уәкілеттік берген) дереу хабарлауға міндетті. 

Денсаулық сақтау ұйымдары (медициналық-санитариялық бөлім, 
денсаулық пункті, емхана) бір күн ішінде жалдаушыларды, сақтанушыларды, 
сақтандырушыны және ай сайын еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі 
Мемлекеттік еңбек инспекциясы департаментінің тиісті құрылымдық 
бөлімшелерін өндірістегі жарақаттарға байланысты медициналық көмек 
көрсетілген адамдар туралы жазбаша хабардар етеді. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді (өліммен және ауыр 
аяқталған топтық жағдайлардан басқа) құрамында жалдаушы немесе ол 
уәкілеттік берген адам, осы кәсіпорынның еңбекті қорғау жөніндегі маманы 
(сақтанушы) бар комиссия кәсіподақтың уәкілетті өкілінің, сондай-ақ 
сақтандырушы мен олардың қалауы бойынша жәбірленушінің қатысуымен 
жүргізеді. Қажет болған кезде тексеруге қатысу үшін бөгде ұйымдардың 
тиісті мамандары шақырылуы мүмкін. 

Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру үш күннен аспайтын мерзімде 
жүргізілуге тиіс. Көрсетілген мерзімге сараптама жүргізуге, құқық қорғау 
органдарының, денсаулық сақтау ұйымдарының қорытындыларын алуға 
және т. б. қажетті уақыт кірмейді. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру кезінде жазатайым 
оқиға болған жердегі еңбек жағдайлары мен еңбектің қорғалуына зерттеп-
қарау жүргізіледі. Қажет болса, олар апат болған жерді, зақымдалған 
объектіні суретке түсіреді, сызбалар, эскиздер жасайды, техникалық 
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есептеулер мен зертханалық зерттеулер жүргізеді. Жәбірленушілерден 
(мүмкіндігінше), куәлардан, лауазымды және өзге адамдардан жауап 
алынады; түсініктемелер алынады, қажетті құжаттар зерделенеді. Жазатайым 
оқиғаның мән-жайлары мен себептері, сондай-ақ заңнамалық, нормативтік 
құқықтық актілерді бұзуға жол берген адамдар анықталады. Жазатайым 
оқиғаның себептерін жою және осындай оқиғалардың алдын алу жөніндегі 
іс-шаралар әзірленеді.[46] 

Тексеру аяқталғаннан кейін ұйымның, жалдаушының, сақтанушының 
уәкілетті лауазымды адамы жоғарыда аталған адамдардың қатысуымен Н-1 
нысанындағы өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіні 4 данада ресімдейді. 

Егер тергеп-тексеру барысында жазатайым оқиға жәбірленушінің өз 
денсаулығына зиян келтіру бойынша қасақана іс-әрекеттерінің нәтижесінде 
құқыққа қарсы іс-әрекеттер (көлік құралдарын ұрлау, айдап әкету және т.б.) 
жасаған кезде болғаны немесе жәбірленушінің денсаулық жағдайына ғана 
байланысты екені анықталса, онда мұндай жазатайым оқиға 4 данада НП 
нысанындағы өндірістік емес жазатайым оқиға туралы актімен ресімделеді. 

Жалдаушы (сақтанушы) тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін 2 күн 
ішінде тергеп-тексеру материалдарын қарайды, Н-1 нысанындағы актіні 
немесе НП нысанындағы актіні бекітеді және оны тиісінше өндірістегі 
жазатайым оқиғаларды тіркеу журналында немесе өндірістік емес жазатайым 
оқиғаларды тіркеу журналында тіркейді және Н-1 нысанындағы актінің 
немесе НП нысанындағы актінің бір-бір данасын жібереді: 

- жәбірленушіге немесе оның мүдделерін білдіретін адамға; 
- мемлекеттік еңбек инспекторына; 
- еңбекті қорғау жөніндегі маманға (тексеру материалдарымен); 
-сақтандырушыға тексеру материалдары бар Н-1 нысанындағы акт. 
Н-1 нысанындағы акт немесе тергеп-тексеру материалдары бар НП 

нысанындағы акт жазатайым оқиға есепке алынған жалдаушыда, 
сақтанушыда, ұйымда 45 жыл бойы сақталады. 

Кәсіпорында жалдаушы тапсырманы орындау үшін немесе қызметтік 
міндеттерін орындау үшін басқа жалдаушыға жіберген қызметкермен болған 
жазатайым оқиғаны жазатайым оқиға болған кәсіпорынның жалдаушысы 
құратын комиссия қызметкерді жіберген жалдаушы өкілінің қатысуымен 
тексереді, ал зардап шеккен қызметкер болып табылатын жалдаушы ескереді. 

Жалдаушы басқа жалдаушыға жұмысқа уақытша ауыстырған немесе 
қоса атқаратын жұмысты орындаған қызметкермен болған жазатайым 
оқиғаны зардап шегуші ауыстыру немесе қоса атқаратын жұмысы бойынша 
жұмыс істеген жалдаушы тергеп-тексереді және есепке алады.[47] 

Басқа жалдаушының учаскесінде уақытша жұмыс жүргізген 
жалдаушының қызметкерімен болған жазатайым оқиғаны жұмысты 
жүргізуші жалдаушы тергеп-тексереді және есепке алады. 

Практикадан өтіп жатқан немесе осы мақсаттар үшін жалдаушы бөлген 
учаскеде оқу орны персоналының басшылығымен жұмысты орындайтын оқу 
орындарының оқушыларымен болған жазатайым оқиғаны оқу орнының өкілі 
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жалдаушының атынан өкілмен бірлесіп тексереді және оқу орны есепке 
алады. 

Бекітілген Н-1 нысанындағы акт даналарының бірі зардап шегушінің 
тұрақты жұмыс, қызмет немесе оқу орнына жіберіледі. 

 
Нұсқаулық және жеке қорғаныс құралдары 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау жөнінде нұсқау беру жұмыс берушінің міндеті болып 
табылады. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөнінде нұсқама беруді 
қаржыландыру жұмыс берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады, 
жұмыскерлер осы мақсаттарға арналған шығыстарды көтермейді. 

Қанағаттанарлықсыз білім көрсеткен қызметкерлер өз бетінше жұмыс 
істеуге жіберілмейді және нұсқаулықтан қайта өтеді. 

Нұсқаулық түрлері 
"Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 

бойынша оқытуды жүргізу, нұсқама беру және білімдерін тексеру 
қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 
желтоқсандағы №1019 бұйрығының 4-тармағының 36) тармақшасына сәйкес 
нұсқамалар өткізу сипаты мен уақыты бойынша: кіріспе, жұмыс орнындағы 
бастапқы, қайталама, жоспардан тыс, нысаналы болып бөлінеді. 

Кіріспе нұсқаулық 
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе нұсқаманы: 

уақытша қызметкерлермен; іссапарға жіберілгендермен; өндірістік оқуға 
немесе практикаға келген оқушылармен және студенттермен; келушілермен, 
олар өндірістік алаңдарға барған кезде; ұйымның қауіпті өндірістік 
объектісінің аумағында жұмыс жүргізетін мердігерлік ұйымдардың 
қызметкерлерімен жүргізеді.[46] 

Ұйымдағы кіріспе нұсқаманы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
қызметі немесе ұйым бойынша бұйрықпен осы міндеттер жүктелген адам 
жүргізеді. 

Бағдарламаны сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі 
әзірлейді және жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі стандарттарының, еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалардың, нормалар мен 
нұсқаулықтардың талаптарын, сондай-ақ өндірістің барлық ерекшеліктерін 
ескере отырып бекітеді. 

2. Жұмыс орнында бастапқы. 
Өндірістік қызмет басталғанға дейін жұмыс орнындағы алғашқы 

нұсқаманы: іссапарға жіберілген қызметкерлермен; уақытша 
қызметкерлермен; өндірістік оқуға немесе практикаға келген студенттермен 
және оқушылармен жүргізеді. 
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жалдаушының атынан өкілмен бірлесіп тексереді және оқу орны есепке 
алады. 

Бекітілген Н-1 нысанындағы акт даналарының бірі зардап шегушінің 
тұрақты жұмыс, қызмет немесе оқу орнына жіберіледі. 

 
Нұсқаулық және жеке қорғаныс құралдары 
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Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе нұсқаманы: 
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қызметкерлерімен жүргізеді.[46] 

Ұйымдағы кіріспе нұсқаманы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
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әзірлейді және жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі стандарттарының, еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалардың, нормалар мен 
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Өндірістік қызмет басталғанға дейін жұмыс орнындағы алғашқы 

нұсқаманы: іссапарға жіберілген қызметкерлермен; уақытша 
қызметкерлермен; өндірістік оқуға немесе практикаға келген студенттермен 
және оқушылармен жүргізеді. 

  
 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаманы жұмыстың тікелей басшысы 
(шебер, цех бастығы) әрбір қызметкермен еңбектің қауіпсіз тәсілдерін 
тәжірибелік көрсете отырып жүргізеді. 

Қайталама нұсқаулық 
Ережеге сәйкес қызметкерлер біліктілігіне, біліміне, өтіліне, 

орындайтын жұмысының сипатына қарамастан кемінде жарты жылда бір рет 
қайталама нұсқамадан өтеді. 

Осы нұсқаманы тікелей жұмыс басшысы жеке немесе бір үлгідегі 
жабдыққа қызмет көрсететін қызметкерлер тобымен және жалпы жұмыс 
орны шегінде жүргізеді. 

Жоспардан тыс нұсқама жүргізіледі: 
Жоспардан тыс нұсқама: еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

жөніндегі жаңа немесе қайта өңделген стандарттарды, қағидаларды, 
нұсқаулықтарды қолданысқа енгізу, сондай-ақ оларға өзгерістер енгізу; 
технологиялық үрдісті өзгерту, жабдықтарды, құрылғылар мен құралдарды, 
бастапқы шикізатты, материалдарды және еңбек қауіпсіздігіне әсер ететін 
басқа да факторларды ауыстыру немесе жаңғырту; қызметкерлердің жарақат 
алуға, аварияға, жарылысқа немесе өртке, улануға әкеп соғуы мүмкін немесе 
әкеп соққан еңбек қауіпсіздігі талаптарын бұзуы жағдайларында жүргізіледі 
деп көзделген. 

Жоспардан тыс нұсқама жеке немесе бір кәсіптегі қызметкерлер 
тобымен жүргізіледі. Нұсқаманың көлемі мен мазмұны әрбір нақты жағдайда 
оны жүргізу қажеттілігін тудырған себептерге немесе жағдайларға 
байланысты анықталады. 

Мақсатты нұсқаулық 
Мақсатты нұсқама: мамандық бойынша тікелей міндеттермен 

байланысты емес біржолғы жұмыстарды орындау кезінде (тиеу, түсіру, 
аумақты жинау, ұйымнан, цехтан және учаскеден тыс біржолғы жұмыстар); 
авариялардың, дүлей зілзалалар мен апаттардың салдарын жою кезінде; 
жасақ-рұқсат ресімделетін жұмыстарды жүргізу кезінде жүргізіледі. 

Нұсқау беруді жұмыстардың тікелей басшысы - шебер, цех бастығы 
жүргізеді. 

Жасақ-рұқсат бойынша жұмыс жүргізетін қызметкерлермен мақсатты 
нұсқама жасақ-рұқсат немесе жұмыс жүргізуге рұқсат беретін басқа да 
құжаттамада тіркеледі. 

 
Жеке қорғану құралдары 
Жеке қорғаныш құралдары (ЖҚҚ) - қызметкер зиянды және қауіпті 

өндірістік факторлардың әсерін болдырмау немесе азайту үшін, сондай-ақ 
ластанудан қорғау үшін пайдаланатын құралдар.  

Жеке қорғаныс құралдарының жіктелуі (сурет. 3.2). 
Мақсатына байланысты жеке қорғаныс құралдары бөлінеді:   



248
  

 

Арнайы киім. Жұмыс киімдерінің мақсаты-денені әртүрлі өндірістік 
факторлардың теріс әсерінен қорғау. Арнайы киімге – күртешелер, 
шалбарлар, кеудешелер, комбинезондар, халаттар және т. б. жатады. 

 
3.2-сурет - Жеке қорғаныс құралдарының жіктелуі 

 
Арнайы аяқ киім. Оның міндеті-әртүрлі жағдайларда адамның аяқтарын 

қорғау. Төмен температурадан қорғауға, ылғал жағдайында жұмыс істеуге, 
механикалық әсерлерден қорғауға, мұнай өнімдерінен қорғауға және т. б. 
арналған арнайы аяқ киім бар. Аяқ киім тек қорғап қана қоймай, ыңғайлы 
және ыңғайлы болуы керек. 

Көзді жəне бетті қорғау құралдары. Оларға әр түрлі көзілдірік, көзді 
және бетті қорғайтын қалқандар кіреді. Олар ыстық металдар мен 
сұйықтықтардың шашырауынан, қатты бөлшектерден, радиациядан 
қорғайды. 

Бас қорғау құралдары. Олар механикалық зақымданудан, электр 
тогының зақымдануынан, ластанудан, жауын-шашыннан қорғайды. 

Есту органдарын қорғау құралдары. Бұл құралдар өндірісте жоғары шу 
жағдайында қолданылады, бұл адамның есту аппаратының ауруларына және 
құлақ мүкістігіне әкелуі мүмкін. Шуға қарсы жеке құралдарға шуылға қарсы 
құлаққаптар мен құлақшындар жатады. 

Тыныс алу органдарын қорғау құралдары. Мұндай құралдар 
оқшаулағыш және сүзгі болып бөлінеді. Сүзгі құралдары адам дем алатын 
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Арнайы киім. Жұмыс киімдерінің мақсаты-денені әртүрлі өндірістік 
факторлардың теріс әсерінен қорғау. Арнайы киімге – күртешелер, 
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қорғау. Төмен температурадан қорғауға, ылғал жағдайында жұмыс істеуге, 
механикалық әсерлерден қорғауға, мұнай өнімдерінен қорғауға және т. б. 
арналған арнайы аяқ киім бар. Аяқ киім тек қорғап қана қоймай, ыңғайлы 
және ыңғайлы болуы керек. 

Көзді жəне бетті қорғау құралдары. Оларға әр түрлі көзілдірік, көзді 
және бетті қорғайтын қалқандар кіреді. Олар ыстық металдар мен 
сұйықтықтардың шашырауынан, қатты бөлшектерден, радиациядан 
қорғайды. 

Бас қорғау құралдары. Олар механикалық зақымданудан, электр 
тогының зақымдануынан, ластанудан, жауын-шашыннан қорғайды. 

Есту органдарын қорғау құралдары. Бұл құралдар өндірісте жоғары шу 
жағдайында қолданылады, бұл адамның есту аппаратының ауруларына және 
құлақ мүкістігіне әкелуі мүмкін. Шуға қарсы жеке құралдарға шуылға қарсы 
құлаққаптар мен құлақшындар жатады. 

Тыныс алу органдарын қорғау құралдары. Мұндай құралдар 
оқшаулағыш және сүзгі болып бөлінеді. Сүзгі құралдары адам дем алатын 

  
 

ауаны тазартады, оларды қолдану ыңғайлы және өнеркәсіпте кеңінен 
қолданылады. Өнімнің бұл түріне әртүрлі типтегі шаңға қарсы респираторлар 
мен газқағарлар жатады. [47] 

Қолды қорғау құралдары. Қолды механикалық, химиялық, 
температуралық және басқа да әсерлерден, сондай-ақ ластанудан қорғау үшін 
крагтар, қолғаптар, саусаққаптар мен қолғаптар қолданылады. 

Теріге арналған қорғаныс құралдары бояулардан, майлардан, 
майлардан, қышқылдардан, тұздардан және т.б. заттардан қорғайды және 
кейбір тері ауруларының дамуына жол бермейді. Жақпа, паста және кремдер 
түрінде қол жетімді 

Биіктіктен құлаудан қорғау құралдары (ұстап тұратын және 
сақтандыру байламы, ілмектері, бұғаттағыш құрылғылар және т. б.)) 

Кешенді қорғау құралдары. Кешенді қорғаныс құралдарына 
қызметкерді бір уақытта бірнеше зиянды немесе қауіпті факторлардан 
қорғайтын құралдар кіреді, олар екі немесе одан да көп мүшелерді: тыныс 
алу, көру, есту, сондай-ақ бет пен басын қорғауды қамтамасыз ететін 
біртұтас құрылымдық құрылғылар болып табылады.  

Қызметкерлерге берілетін жеке қорғаныш құралдары олардың 
жынысына, бойы мен мөлшеріне, орындалатын жұмыстың сипаты мен 
жағдайларына сәйкес келуге, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
тиіс. Жұмыскерлердің, оның ішінде шетелдік өндірістің жеке қорғаныш 
құралдары Қазақстанда белгіленген еңбекті қорғау талаптарына сәйкес 
келуге және олардың сәйкестік сертификаттары болуға тиіс.[46] 

 
Өрт қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі: 
Өндіруші және өңдеуші кәсіпорындар-аса қауіпті өнеркәсіптік 

объектілер, сондықтан өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өрт 
сөндіргіштерді орнатумен шектелмейді. 

Өндірістік тізбектің барлық буындарын кешенді қорғау үшін 
кәсіпорында көп деңгейлі өрт сөндіру құралдары мен жүйелері бар. 

Өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және салу кезінде 
олардың өрт қауіптілігі санатын ескеру қажет. Өрт және жарылыс қауіптілігі 
бойынша өндірістік үй-жайлар А, Б, В, Г, Д санаттарына бөлінеді: 

А санаты-жарылыс, өрт қауіптілігі жоғары үй-жайлар; 
Б санаты-жарылыс, өрт қауіпті үй-жайлар; 
В санаты-өрт қауіптілігіне жататын үй-жайлар; 
Г санаты-орташа өрт қауіптілігі бар үй-жайлар; 
Д санаты-өрт қауіптілігі төмен үй-жайлар. 
Барлық құрылыс материалдары мен конструкциялары (олардың жану 

қабілеті бойынша) 3 топқа бөлінеді: жанбайтын, жануы қиын жəне жануы 
қиын: 

Барлық ғимараттар мен құрылыстар отқа төзімділігі бойынша 5 
дәрежеге бөлінеді. 
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Отқа төзімділіктің ең төменгі шегі-қорғалмаған ағаш құрылымдар, ал 
ең үлкені – темірбетон. 

Өртке қарсы кедергілер ғимарат пен құрылыстың бір бөлігінен 
екіншісіне өрттің таралуын шектейді. Оларға мыналар жатады: өрт 
қабырғалары; бөлімдер; төбелер; есіктер, қақпалар. 

Әдетте, эвакуациялық шығу жолдарының саны кемінде екеу болуы 
тиіс. Егер ең алыс жұмыс орнынан осы шығуға дейінгі қашықтық 25 м – ден 
аспаса және ауысымда жұмыс істейтіндердің саны: 5 адамнан аспаса – А, Б 
санатты өндірістері бар үй – жайда; 25 адамнан-В санатты өндірістері бар үй-
жайда, 50 адамнан-г және Д санатты өндірістері бар үй-жайда бір есік болуға 
рұқсат етіледі. 

Тау-кен өндірісі үшін су жүйелерінің желісі өте маңызды: оған сорғы 
станциялары, сұйыққоймалар, су қабылдайтын қондырғылар кіреді 
(сурет.3.3). 

 

 
 

3.3-сурет - Су тарту құрылысы  
 

Бұл құралдардың барлығы кәсіпорынның өрт қауіпті аймақтарында 
орнатылған автоматты өрт сөндіру жүйелерін сумен толтыру үшін қажет. 

Өрт сөндіру жүйелерінің түрлері (3.4-сурет): су, көбік, газ, аэрозоль. 
Барлық қондырғылар өрт сөндіргішті қысыммен бүрку принципі 

бойынша жұмыс істейді. Өрт қауіпті аймақ шегінде арнайы 
суландырғыштармен жарақтандырылған құбыр желісі жүргізіледі. Датчиктер 
олар арқылы іске қосылған кезде жану аймағына сөндіргіш беріледі, ол 
оттегіге қолжетімділікті жабады және жану тоқтатылады. 
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3.4-сурет - Өрт сөндірудің су жүйесі 
 

Өрт сөндіру жүйелерінің ерекшелігі 
Өндіруші кәсіпорындар үшін өрт тұрғысынан қауіпті, өртке қарсы 

құралдардың стандартты жиынтығы жеткіліксіз. Өндірісте жеке шешімдер 
қолданылады-оларды таңдау кәсіпорынның қызметіне байланысты. Сондай-
ақ тау-кен қазбаларында ойықтары бар тас немесе бетон бөгеттер салынады, 
ал бөгеттердің жанында құм, кірпіш, саз және тақталарды сақтауға арналған 
тауашалар орнатылады. Барлық қазбалар мен оқпандар бойынша өрт 
крандары бар құбырлар төселеді, олар оттың таралуын дереу жояды. 

Жер астында пайдаланылатын жабдық жарылыстан қорғалып 
жасалады, ленталы конвейерлер автоматты өртке қарсы қондырғылармен 
жабдықталады. 

Өрттің басты себептерінің бірі әлі күнге дейін адам факторы болып 
табылады, сондықтан кеніштерде кеншілерді мұқият қадағалайды. 
Қызметкерлердің жұмысын бақылау үшін көптеген шешімдер енгізіледі – 
позициялау, бейнебақылау, адамдарды іздеу жүйелері, жер асты апаттық 
жүйелері, газ деңгейін бақылаудың жеке құралы. Ашық карьерлерде 
карьерлік техниканы қорғау үлкен маңызға ие. Ауыр жүк машиналары, жүк 
тиегіштер, бульдозерлер тұтануға өте сезімтал – үздіксіз жұмыс уақыты, 
жоғары жұмыс температурасы және жанғыш өнімдердің жиналуы. 

Жүйенің термосезімтал датчиктері жүк машинасының белгілі бір 
бөлігіндегі температураның шектен асуына бірден жауап береді. Қысыммен 
сөндіретін құрам тұтану аймағына түседі, өрттің алдын алады немесе 
жояды.[49] 

 
Құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу 

тәсілдері мен тәсілдері 
 Құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды (СиДНР) 

орындаудың реттілігі, тәсілдері мен тәсілдері ғимараттар мен 
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құрылыстардың бұзылу сипатына, коммуналдық, энергетикалық және 
технологиялық желілердің аварияларына және объект аумағының 
радиоактивті және химиялық зақымдану дәрежесіне, өрттерге және 
құралымдардың іс-әрекетіне әсер ететін басқа да жағдайларға байланысты 
болады. 

 Бірінші кезекте адамдар болуы мүмкін бұзылған қорғаныс 
құрылыстарына, бүлінген және бұзылған ғимараттарға, сондай-ақ құтқару 
жұмыстарын жүргізуге кедергі келтіретін немесе қиындататын апат 
орындарына өту жолдары мен өту жолдарын орнату бойынша жұмыстар 
жүргізіледі. 

 Өту жолдары бір жақты қозғалыс үшін ені 3-3,5 м және екі жақты 
қозғалыс үшін 7 м етіп орнатылады. Бұл ретте 192 біржақты қозғалыс кезінде 
әрбір 150-200 м сайын ұзындығы 15-20 м разъездер жасалады. 

 Өту жолдарын (өту жолдарын) орнату үшін автокрандары мен 
бульдозерлері бар механикаландыру объектілерінің құралымдары 
пайдаланылады. Осы өртке қарсы құралымдар олармен бір мезгілде жұмыс 
учаскелеріне (объектілеріне) шығарылады және адамдар тұрған жерлерде 
(қорғаныс құрылыстарына кіреберістерде, құралымдарды енгізу 
бағыттарында, зақымданғандарды эвакуациялау жолдарында) оқшаулауға 
және өртті сөндіруге кіріседі. 

 Қираған және үйілген баспаналарда қалған адамдарды құтқарумен, 
оларды үйінді астынан, бүлінген және жанып жатқан ғимараттардан алумен, 
әдетте, ақ әскери бөлімдері мен құралымдары айналысады. Бірақ бұл 
жұмысқа барлық еңбекке қабілетті халық та тартылады. 

 Адамдарды іздестіру және құтқару барлау деректері бойынша құтқару 
топтарын жұмыс учаскесіне (объектісіне) енгізгеннен кейін бірден 
басталады. Құрылымның жеке құрамы баспана мен баспана іздейді, 
сақталған байланыс құралдарын, ауа жинау тесіктерін, сондай-ақ есіктер, 
қабырғалар, сумен жабдықтау және жылыту құбырлары арқылы тықылдату 
арқылы қорғаныс ғимараттарында паналаушылармен байланыс орнатады. Ең 
алдымен, баспанаға ауа жіберіледі, ол үшін ауа кіретін арналар тазаланады 
немесе қажет болған жағдайда қабырғаға немесе төбеге тесіктер жасалады. 

 Баспананы ашу кезінде оның құрылымы мен үйіндінің сипатына 
байланысты әртүрлі тәсілдер пайдаланылады: негізгі кіреберістің үстіндегі 
үйіндіні кейіннен есікті аша отырып немесе ондағы тесікті ойып бөлшектеу; 
саңылаудың немесе авариялық шығу люгінің басын жару; оған іргелес 
жатқан көрші үй-жайдан баспана қабырғасындағы ойықтарды орнату; 
адамдарды шығару үшін одан әрі ойықты тесу арқылы баспана 
жабындысының үстіндегі үйіндіні бөлшектеу және т. б.  Адамдарды алдау 
арқылы іздеу ұсынылады. 

Зардап шеккен адамдарды ұйымдастырылған жол арқылы алып кету 
әртүрлі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін: қолдарда, жадағай, брезент, 
қабықша, көрпе, талшық, зембіл және т. б. Адамдарға алғашқы медициналық 
көмек көрсетіледі және қауіпсіз жерлерге шоғырланады.[50] 
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арқылы қорғаныс ғимараттарында паналаушылармен байланыс орнатады. Ең 
алдымен, баспанаға ауа жіберіледі, ол үшін ауа кіретін арналар тазаланады 
немесе қажет болған жағдайда қабырғаға немесе төбеге тесіктер жасалады. 

 Баспананы ашу кезінде оның құрылымы мен үйіндінің сипатына 
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Профилактикалық іс-шаралар 
Ең алдымен, технологиялық үрдіс пен жабдыққа назар аудару керек, 
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амортизациялайтын астарларға салу немесе үстіне ұқсас материалмен қаптау 
қажет. 

Жоғары жиілікті шу шығаратын ауа немесе газ ағындарының бұралуын 
болдырмау үшін ішкі беттердің, шығатын бөліктердің, өткір бұрылыстардың, 
тығыздықтың және т.б. кедір-бұдырлығын болдырмай, газ және ауа 
коммуникациялары мен құрылғыларын, әсіресе жоғары қысыммен мұқият 
орнату қажет. Сығылған ауаны немесе газды шығару үшін қарапайым 
крандарды емес, арнайы клапандарды қолдану керек. [51] 

Шулы және дірілдейтін жабдығы бар үй-жайларды басқа жұмыс 
учаскелерінен мүмкіндігінше жақсы оқшаулау қажет. Сол сияқты, әртүрлі 
қарқындылық пен спектрдің шуылы бар бөлмелерді немесе учаскелерді бір-
бірімен оқшаулау ұсынылады. 

Айналмалы немесе соққы беретін қуатты машиналар мен басқа да 
жабдықтар төменгі қабатта ғимараттың негізгі іргетасынан, сондай-ақ еден 
мен тірек құрылымдарынан толығымен бөлінген арнайы іргетасқа 
орнатылады. Қуаты аз осындай жабдық амортизациялайтын материалдардан 
жасалған төсемдері бар ғимараттың тірек конструкцияларына немесе күрделі 
қабырғаларға бекітілетін консольдерге орнатылады. Шу шығаратын жабдық 
қаптамалармен жабылады немесе дыбыс сіңіретін жабындары бар 
оқшауланған кабиналардан тұрады. Шу таралуы мүмкін газ немесе ауа 
коммуникациялары да дыбыс шығарады (компрессорлардан, пневматикалық 
жетектерден, желдеткіштерден және т.б.). 

Шулы бөлмелерде жұмыс істеу кезінде жеке қорғаныс құралдары 
ретінде әртүрлі антишумдар (антифондар) қолданылады. Олар сыртқы есту 
каналына жұмсақ дыбыс сіңіретін материалдардан жасалған құлаққаптар 
түрінде немесе құлақаспапқа салынған құлаққаптар түрінде жасалады. 

Жұмыс үрдісін шу немесе дірілмен бірге жүретін операциялар осы 
факторларсыз басқа жұмыстармен алмастырылатындай етіп ұйымдастыру 
қажет. Егер мұндай ауысуды ұйымдастыру мүмкін болмаса, шу немесе діріл 
жабдығын өшірумен немесе жұмысшыларды басқа бөлмеге шығарумен 
жұмыста мерзімді қысқа мерзімді үзілістерді қамтамасыз ету қажет.  

Шудың немесе дірілдің ықтимал әсеріне байланысты жұмысқа 
қабылдау кезінде міндетті алдын ала медициналық тексерулер, ал жұмыс 
үрдісінде жылына бір рет мерзімді медициналық тексерулер жүргізіледі.[50] 

 
Тәжірибелік сабақ 1  
Тақырыбы: «Ауа тозаңын зерттеу» 
Мақсаты: студенттерді жұмыс ортасын бағалаудың қолданыстағы 

әдістерімен таныстыру, студенттерге эксперимент жүргізу дағдыларын 
үйрету, технологиялық операциялардың параметрлерін бағалау бойынша 
қорытынды жасауға үйрету. 

1. Шаң дегеніміз-ауада ілініп, жеткілікті уақыт аралығында болатын 
ұсақ қатты бөлшектер. 
 Өндірістік шаң-бұл өндірістік үрдістер кезінде пайда болатын және 
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ағыннан бөлінбейді. 
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 Шаңның зарядының белгісі оның ауадағы жауын-шашынның 
тиімділігіне айтарлықтай әсер етеді. 

Тіпті улы емес шаң, оның концентрациясы едәуір болса, адам ағзасына 
зиянды әсер етеді. 

Шаң жұтылған кезде, ластанған қолдарымен тамақ ішкенде, тазарту 



256
  

 

органдарына түседі. 
Шаңды атмосферада жұмыс істеген кезде шаң бөлшектері тыныс алу 

жүйесіне еніп, үлкен шаң (>5мкм) жоғарғы тыныс жолдарының шырышты 
қабығымен кешіктіріліп, әртүрлі аурулардың пайда болуына әкеледі 
(тітіркену, қабыну, шаң бронхиті, астма және т.б.). 

Жұқа шаң тыныс алу жолдарына, альвеолаларға, өкпеге терең енеді. 
ҚР-да өндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағының ауасындағы шаңның 

шекті рұқсат етілген шоғырлану нормалары белгіленген: 
1) 70% - дан астам бос SiO2 бар шаң, - 1мг/м3; 
2) құрамында 10-нан 70% - ға дейін бос SiO2 бар шаң-2 мг/м3; 
3) алюминий тозаңы, оның тотықтары мен қорытпалары - 2 мг/м3; 
4) құрамында 10% - дан астам асбест -2 мг/м3 бар асбест және аралас 

шаң; 
5) шыны немесе минералды талшық және басқа силикаттар шаңы 3 

мг/м3; 
6) құрамында 10% артық емес бос SiO2 бар шаң - 4 мг/м3; 
7) абразивтердің (корунд, карборунд және т. б.), мырыш тотығының 

жасанды шаңы-5мг/м3; 
8) құрамында 10% - дан аспайтын SiO2, - 5 мг/м3 цемент шаңы; 
9) құрамында еркін ЅіО2 - 6мг/м3 жоқ цемент, саз, минералдар және 

олардың қоспаларының шаңы; 
10) құрамындағы минералды және өсімдік тозаңының өзге де түрлері 

ЅіО2 және уытты заттар қоспалары -10 мг/м3. 
Бұл жұмыста ауаның шаңын өлшеу үшін осы методқа арналған жаппай 

әдіс пен қолданылатын құрылғылар қарастырылған. 
Массалық әдіс шаң бөлшектерін ұстайтын сүзгі арқылы шаңды ауаны 

тартуға негізделген 
Сынама алынғаннан кейін сүзгінің массасын, сондай-ақ созылған ауа 

мөлшерін анықтай отырып, ауа көлемінің бірлігіндегі шаңның құрамын 
анықтауға болады. 

2. Ауаның шаңын анықтау үшін мыналар қажет: 
1) АФА типті сүзгілер; 
2) Патрон-тесілген сынама кезінде сүзгіні ұстап тұруға арналған; 
3) АЭРА аспираторы; 
4) Шаң камерасы; 
5) Сүзгіні өлшеуге арналған аналитикалық таразылар; 
6) Секундомер. 
Аспирациялық құрылғы-ауаны тартуға арналған, сүзгі арқылы. 

 Осы мақсатта жұмыста аэра аспираторы мен шаңды камера қолданылады. 
АЭР аспираторында ауа тартуының қозғаушысы сығылған ауасы бар 

баллоннан жұмыс істейтін эжектор болып табылады. АЭРдің сұлбалық 
сұлбасы 3.5 суретте көрсетілген.  

2407 н/м2 есептелген қысым 1 цилиндрінен Сығылған ауа 2 
редукторына түседі, онда ауа қысымы 2405 н/м2 дейін төмендейді. 
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1-сығылған ауасы бар баллон; 2-редуктор; 3-манометр; 

4-эжектор; 5-Вентури түтігі; 6-автоматты реттегіш; 
7-клапан; 8-мембрана; 9-қосқыш 

 
3.5-сурет - АЭРА Автоматты эжектор аспираторы 

 
Ауа қысымы 3 манометрмен тіркеледі. Редуктордан ауа 4 эжекторына 

түседі, оның көмегімен ауа сүзгі арқылы тартылады. Эжектордың сору 
камерасы вентури 5 түтігіне қосылған, ол автоматты ағын реттегішінде 
мембраналық қорғаныс арқылы қысымның төмендеуін жасауға қызмет етеді. 

Дроссель түріндегі автоматты реттегіш реттелетін серіппесі бар 7 
мембрана 8 клапанынан тұрады. 

Ағынның номиналды мәнге қатысты жоғарылауымен 
(азаюымен)құбырлардағы қысымның айырмашылығы артады (азаяды) және 
мембрана мен клапанды төмен (жоғары) жылжытады, осылайша ағынның өту 
қимасын азайтады (көбейтеді). 

Нәтижесінде оның көлемдік жылдамдығы номинальды мәнге 
оралады.[46] 

Эжекторды қосумен бір мезгілде сынама алу уақытын тіркейтін 
секундомер қосылады. 

Қазіргі уақытта тозаң аспаларын іріктеу негізінен АФА типті 
аэрозольді сүзгілер жүргізіледі. 

АФА типті сүзгі алдын ала аналитикалық таразыларға ілінеді, содан 
кейін арнайы патронға орналастырылады және қысқыш сомынмен бекітіледі. 

Фильтрмен жарақталған патрон шаң сынамасын алу орнында 
орнатылады (сурет. 3.6). 

Сүзгі арқылы ауаны тарту икемді резеңке түтіктің көмегімен 
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картриджге қосылған аспирациялық құрылғы арқылы жүзеге асырылады. 
Шаң сынамасын іріктеу кезінде алынатын ауа мөлшері мен мөлшері 

белгіленеді. 
 Іріктеу аяқталғаннан кейін сынама патроннан алынады және қайтадан 
өлшенеді. 

 
3.6-сурет - Шаң камерасы 

 
Ауадағы шаңның мөлшері мына формула бойынша есептеледі: 

 С= 1000,                                       (3.8) 
мұндағы С-ауадағы шаң мөлшері, мг/м3; 
M1-таза сүзгінің массасы, мг; 
M2-шаңы бар сүзгінің массасы, мг; 
V-сүзгі арқылы созылған ауаның көлемі, л; 

V есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі: 
V=Q•t               (3.9) 

мұндағы Q-л/мин аспиратордың өнімділігі: t-сынама алу ұзақтығы, 
мин. 
 

Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Аналитикалық таразыларда apa сүзгісін 0,2-0,4 мг дәлдікпен өлшеп, 

алынған масса мәнін жазыңыз. 
 

2. Сүзгіні картриджге салыңыз, ал картридждің фитингін резеңке 
құбыршек арқылы АЭРға қосыңыз. 
 

3. Жабдықталған патронды шаң камерасының тесігіне бекітіңіз. 
4. Камерадағы шаңды сүртіңіз. 
5. Үрлеушіні қосыңыз, үлгіні іріктеуді бастаңыз. 
6. Сүзгінің салмағын кем дегенде 2-4 мг алу үшін қажетті уақыт ішінде 

сынама алу керек. 
7. Сүзгіні 0,2-0,4 мг дәлдікпен қайта өлшеңіз. 
8. Сынаманы іріктеп алғаннан кейін бірден сынама алу пунктіндегі 

атмосфералық ауаның температурасын, ылғалдылығын және қысымын 
өлшеңіз. 

9. Алынған деректерді 3.3-кестеге енгізіңіз. 
10. (I) формуласын қолдана отырып, ауаның шаңын (C) есептеңіз. 

Нәтиже 3.3-кестеге де жазылады. 
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Шаң сынамасын іріктеу кезінде алынатын ауа мөлшері мен мөлшері 

белгіленеді. 
 Іріктеу аяқталғаннан кейін сынама патроннан алынады және қайтадан 
өлшенеді. 

 
3.6-сурет - Шаң камерасы 

 
Ауадағы шаңның мөлшері мына формула бойынша есептеледі: 

 С= 1000,                                       (3.8) 
мұндағы С-ауадағы шаң мөлшері, мг/м3; 
M1-таза сүзгінің массасы, мг; 
M2-шаңы бар сүзгінің массасы, мг; 
V-сүзгі арқылы созылған ауаның көлемі, л; 

V есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі: 
V=Q•t               (3.9) 

мұндағы Q-л/мин аспиратордың өнімділігі: t-сынама алу ұзақтығы, 
мин. 
 

Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Аналитикалық таразыларда apa сүзгісін 0,2-0,4 мг дәлдікпен өлшеп, 

алынған масса мәнін жазыңыз. 
 

2. Сүзгіні картриджге салыңыз, ал картридждің фитингін резеңке 
құбыршек арқылы АЭРға қосыңыз. 
 

3. Жабдықталған патронды шаң камерасының тесігіне бекітіңіз. 
4. Камерадағы шаңды сүртіңіз. 
5. Үрлеушіні қосыңыз, үлгіні іріктеуді бастаңыз. 
6. Сүзгінің салмағын кем дегенде 2-4 мг алу үшін қажетті уақыт ішінде 

сынама алу керек. 
7. Сүзгіні 0,2-0,4 мг дәлдікпен қайта өлшеңіз. 
8. Сынаманы іріктеп алғаннан кейін бірден сынама алу пунктіндегі 

атмосфералық ауаның температурасын, ылғалдылығын және қысымын 
өлшеңіз. 

9. Алынған деректерді 3.3-кестеге енгізіңіз. 
10. (I) формуласын қолдана отырып, ауаның шаңын (C) есептеңіз. 

Нәтиже 3.3-кестеге де жазылады. 
  

 

11. Алынған мәліметтерді қолданыстағы стандарттармен салыстыра 
отырып, шаң бойынша ауаның санитарлық - гигиеналық көрінісін беріңіз. 
 

3.3-кесте - Өлшеу деректері 
№ m1 

мг 
m2, 
мг 

 Q, 
 л/мин 

t, 
мин 

С, мг 
/м 

Ср 

мг/м3 
ШРК 
мг/м3 

КСР/
ШЖК 

1          

2 
      

3       

  
Жұмысқа тапсырмалар: 
1.Жұмыстың теориялық бөлігімен, өлшеулер жүргізу үшін; жұмыс 

жүргізу әдістемесімен, аспаптармен толық танысу 
2.Өлшеу нәтижелерін енгізу үшін кесте дайындаңыз, 
өлшеулер мен есептеулер жүргізіңіз. 
3.Қоса берілген нысан бойынша есеп жасау. 
Бақылау сұрақтары: 
1. Шаң және оның түрлері деп аталады? 
2. Шаң адам ағзасына қандай зиянды әсер етеді? 
3. Ауаның шаңын анықтаудың қандай әдістері бар? 
 4. АЭР эжекторлық аспираторының жұмыс принципін және оның 
құрылғы. 
5. Ауаның шаңдануына сынама алу тәртібі қандай? 
6.  Ауада тоқтатылған шаң мен шөгетін шаң қалай аталады? 
 
Тәжірибелік сабақ 2 
Тақырыбы: «Зиянды заттардың концентрациясын анықтау» 
Мақсаты: студенттерді жұмыс аймағының ауасындағы зиянды 

заттардың концентрациясын өлшеу кезінде белгілі бір газ анықтағыштардың 
жұмыс принципі мен құрылымымен таныстыру және тәжірибелік дағдыларға 
ие болу. 

 
Жұмыстың мазмұны: 
Өндірістік үй-жайлардағы ауаның қажетті химиялық құрамын сақтау 

жұмысшылардың денсаулығы, қалыпты әл-ауқаты және жұмыс қабілеттілігі 
үшін өте маңызды. 

Химиялық таза ауа құрамында (көлемі бойынша): азот - 78,06%,оттегі - 
20,95%, аргон - 0,93%, көмірқышқыл газы - 0,03%, басқа газдар-0,01%. 
 Алайда, өндірістік жағдайда ауаның көрсетілген құрамы оған әртүрлі зиянды 
заттардың түсуі нәтижесінде айтарлықтай өзгереді. Автомобильдер мен 
тракторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша көптеген 
өндірістік үрдістер жұмыс аймағының атмосферасына әртүрлі зиянды газдар 
мен булардың бөлінуімен бірге жүреді, олар адам ағзасына еніп, ондағы ауыр 
құбылыстарды (улануды) тудырады. 
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Жұмыс үй-жайларының ауа ортасы зиянды қоспалары (көміртегі 
оксиді, азот оксиді, альдегидтер, көмірқышқыл газы, күкіртті газ және т.б.) 
бар машиналардың пайдаланылған газдарымен, сондай-ақ әртүрлі 
жұмыстарды (лак-бояу, ұста, вулканизация, аккумуляторлық, дәнекерлеу, 
медициналық және т. б.) өндіру кезінде зиянды бөлінділермен едәуір 
мөлшерде ластануы мүмкін. 

Зиянды газдар мен булармен улану өткір және созылмалы болуы 
мүмкін. Жедел улану улы заттардың үлкен дозалары кенеттен ағзаға 
түскенде пайда болады және ауру белгілерінің тез көрінуімен сипатталады 
(бас айналу, жүрек айну, құсу,есін жоғалту). 

Созылмалы улану улы заттардың шағын дозаларының ұзақ және 
тұрақты әсер етуінің біртіндеп салдары болып табылады және организмдегі 
өзгерістердің тұрақтылығымен сипатталады. 

Өндірістік уланудың негізгі себептері мыналар болуы мүмкін: 
қауіпсіздік техникасы және өнеркәсіптік санитария жөніндегі ережелерді 
бұзу, еңбек гигиенасы тұрғысынан жетілмеген жабдықты және 
технологиялық үрдістерді қолдану, өндірістік үй-жайларды желдетудің 
тиімділігі жеткіліксіз, жеке қорғаныш құралдарын пайдалануды дұрыс 
ұйымдастырмау және басқа да себептер. 

Жұмыс үй-жайларындағы ауа құрамын белгіленген заттардың көбеюіне 
жол бермей, тұрақты бақылау қажет. 

Ауаның зиянды газдармен және булармен ластану деңгейін бақылау 
үшін арнайы индикаторлық түтіктер мен газ талдағыштары құрылғыларын 
қолдана отырып экспресс әдісі қолданылады. 

Ең қарапайым және кең таралған-портативті химиялық, GX (GX-4,GX-
5,GX-6) және UG-2 типті газ талдағыштары. 

Бұл газ талдағыштарының жұмыс принципі зиянды заттың белгілі бір 
ауа мөлшері үрленетін шыны түтікке салынған арнайы реактивті түрлі-түсті 
реакциясын қолдануға негізделген. 

Боялған реактивті бағанның ұзындығы орта заттың анықталған 
концентрациясының шамасына пропорционалды. 

3.4-кестеде жұмыс аймағының индикаторлық түтіктерімен өлшеуге 
болатын заттар келтірілген.[47] 

 
3.4-кесте - Индикаторлық түтіктердің көмегімен өлшенетін зиянды 

заттар 
Зат ШРШ, 

мг/м3 
 

Зат ШРШ, 
мг/м3 1. Ацетилен 0,1 Көміртек оксиді 20 

2. Хлор 1 9. Ксилол 50 
3. Азот оксиді 5 10. Толуол 50 
4. Бензол 5 11. Бензин 100 
5. Күкіртсутегі 10 12. Ацетон 200 
Күкіртті ангидрид 10 13. Мұнай көмірсутектері 300 
7. Аммиак 20 14.Этил спирті 1000 
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Жұмыс үй-жайларының ауа ортасы зиянды қоспалары (көміртегі 
оксиді, азот оксиді, альдегидтер, көмірқышқыл газы, күкіртті газ және т.б.) 
бар машиналардың пайдаланылған газдарымен, сондай-ақ әртүрлі 
жұмыстарды (лак-бояу, ұста, вулканизация, аккумуляторлық, дәнекерлеу, 
медициналық және т. б.) өндіру кезінде зиянды бөлінділермен едәуір 
мөлшерде ластануы мүмкін. 

Зиянды газдар мен булармен улану өткір және созылмалы болуы 
мүмкін. Жедел улану улы заттардың үлкен дозалары кенеттен ағзаға 
түскенде пайда болады және ауру белгілерінің тез көрінуімен сипатталады 
(бас айналу, жүрек айну, құсу,есін жоғалту). 

Созылмалы улану улы заттардың шағын дозаларының ұзақ және 
тұрақты әсер етуінің біртіндеп салдары болып табылады және организмдегі 
өзгерістердің тұрақтылығымен сипатталады. 

Өндірістік уланудың негізгі себептері мыналар болуы мүмкін: 
қауіпсіздік техникасы және өнеркәсіптік санитария жөніндегі ережелерді 
бұзу, еңбек гигиенасы тұрғысынан жетілмеген жабдықты және 
технологиялық үрдістерді қолдану, өндірістік үй-жайларды желдетудің 
тиімділігі жеткіліксіз, жеке қорғаныш құралдарын пайдалануды дұрыс 
ұйымдастырмау және басқа да себептер. 

Жұмыс үй-жайларындағы ауа құрамын белгіленген заттардың көбеюіне 
жол бермей, тұрақты бақылау қажет. 

Ауаның зиянды газдармен және булармен ластану деңгейін бақылау 
үшін арнайы индикаторлық түтіктер мен газ талдағыштары құрылғыларын 
қолдана отырып экспресс әдісі қолданылады. 

Ең қарапайым және кең таралған-портативті химиялық, GX (GX-4,GX-
5,GX-6) және UG-2 типті газ талдағыштары. 

Бұл газ талдағыштарының жұмыс принципі зиянды заттың белгілі бір 
ауа мөлшері үрленетін шыны түтікке салынған арнайы реактивті түрлі-түсті 
реакциясын қолдануға негізделген. 

Боялған реактивті бағанның ұзындығы орта заттың анықталған 
концентрациясының шамасына пропорционалды. 

3.4-кестеде жұмыс аймағының индикаторлық түтіктерімен өлшеуге 
болатын заттар келтірілген.[47] 

 
3.4-кесте - Индикаторлық түтіктердің көмегімен өлшенетін зиянды 

заттар 
Зат ШРШ, 

мг/м3 
 

Зат ШРШ, 
мг/м3 1. Ацетилен 0,1 Көміртек оксиді 20 

2. Хлор 1 9. Ксилол 50 
3. Азот оксиді 5 10. Толуол 50 
4. Бензол 5 11. Бензин 100 
5. Күкіртсутегі 10 12. Ацетон 200 
Күкіртті ангидрид 10 13. Мұнай көмірсутектері 300 
7. Аммиак 20 14.Этил спирті 1000 

 
  

 

Жұмысты орындау тәртібі: 
№1 тапсырма 
Химиялық газ талдағышымен өлшеу. ГХ аспабы аспиратордан тұрады 

(сурет.3.7), зауытта жасалған индикаторлық түтіктер жиынтығы 
Өлшеу нәтижелерін есептеуді жеңілдету үшін таңбалау сақиналары 

болады. 
Сорылатын газдың реактивті ұнтақпен әрекеттескен кезде, соңғысы СО 

- жасыл, S02 - қою көк, H2S-қоңыр және NO - NO2 - күлгіннен түс алады. 
АМ-5 тері аспираторы индикаторлық түтік арқылы ауаның сорылуын 

қамтамасыз етеді. 
Ол бір қарулы күшпен басқарылады. 
Жүнді бір қозғалыста (ашқанда) түтік арқылы 100 мл ауа сорылады. 
Газ талдағышының көмегімен газды өлшеу үшін жұмыс орнында 

жанама түрде қажет: 
1) аспиратордың көзіндегі индикаторлық түтіктің екі ұшын 

сындыру; 
2) түтік арқылы ауаны сорыңыз. Ол үшін аспираторды қолға алып, 

үлбірді тірегенге дейін (түтіксіз) қысып, аспиратордың мүштік түтігін ондағы 
бағыттауыш бағытымен аспираторға қарай салу керек,содан кейін үлбірді 
толық ашылғанға дейін босату керек; 

3) бір соққыдан кейін индикаторлық түтікке қараңыз. Егер ұнтақты 
бояу түтікке соңғы бөлінуге жетсе немесе асып кетсе, өлшеуді тоқтатып, 
дереу бөлмеден шығу керек, себебі бұл жағдайда газ немесе бу 
концентрациясы ШРК-дан асады; 

4) егер жүннің бір жүрісінен кейін бояу пайда болмаса, өлшеу 

 
 

3.7-сурет - Үлбір аспираторы 
 

ол жалғасады және тағы тоғыз аң терісін жасайды (барлығы 10). Сонымен 
қатар, түтікті бояуға тырысыңыз; егер оны жабу қаупі болса, ауаның 
сорылуын тоқтатып, қозғалыс санын есте сақтау керек; 

5) газ концентрациясының мәні түтіктердің қаптамасындағы шкаланың 
көмегімен анықталады. 

Ол үшін индикатор түтігі шкалаға қойылады, сақиналарды түтікке 
шкаланың бөлінуімен біріктіреді, ал түтіктің боялған бөлігінің ұзындығы 
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зиянды заттың концентрациясының шкаласы бойынша анықталады. 
 

                                                                                            (3.10) 
мұндағы К-шкаланың оқылуы; 
n-тері қозғалыстарының саны. 
 
№2 тапсырма 
UG-2 Әмбебап газ талдағышымен өлшеулер (сурет.3.8). УГ-2 типті газ 

талдағыш шкалаларға, соташықтарға (жиынтықта 3), өлшеу шкалаларына, 
индикаторлық түтікшелерге, сүзгіш патрондарға және индикаторлық 
түтікшелер мен сүзгіш патрондарды дайындауға арналған керек-жарақтар 
жиынтығына арналған алмалы-салмалы тұғыры бар ауа жинау 
құрылғысынан тұрады. 

Ауа қабылдайтын құрылғының негізгі бөлігі құрылғы корпусында 
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индикатор түтігі 10 қосумен қосылады, оған сүзгіш патрон 11 қосылады. 
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алынған зат пен көлем көрсетілген. 
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олар сорылатын ауаның көлемін тірек 1 көмегімен бекітуге қызмет етеді. 
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алатындай етіп таңдалады. 
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4) бір қолыңызбен қарнақтың басына басыңыз, ал екінші 
қолыңызбен бұраманы алыңыз. 

Соташық жоғары жылжи бастаған кезде, бұраманы жіберу керек. 
Бұрама ұштығы соташықтың бунағының төменгі тереңдігіне кірген кезде, 
шертпе естіледі. Бұл ретте зерттелетін ауаның осы көлемі индикациялық 
түтік арқылы сорылады. 

 
Жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша 

нұсқаулар. УГ-2 аспабымен жұмыс істеген кезде сақтық шараларын қолдану 
қажет: сильфонды қысу кезінде соташық бұрамадан секіріп кетпеуі және 
бетінен соқпауы үшін; ГХ үшін индикаторлық түтіктің ұштарын сындырған 
кезде әйнектің сынықтары көзге түспеуі немесе қолды жарақаттамауы үшін; 
химреактивтермен абай болу және олардың теріге, киімге және көзге түсуіне 
жол бермеу. 

 
Жұмысқа тапсырма: 
1. Жұмыстың теориялық бөлігімен; өлшеулерді жүргізуге арналған 

аспаптармен; жұмысты жүргізу әдістемесімен толық танысу. 
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2. Өлшеу нәтижелерін енгізу үшін кесте дайындаңыз, өлшеулер мен 
есептеулер жүргізіңіз. 

3. Қоса берілген нысан бойынша есеп жасаңыз және есеп беріңіз. 
Бақылау сұрақтары: 
1. Қандай жағдайда жедел улану пайда болады және қандай ауру 

белгілері пайда болады? 
2. Созылмалы улану қандай жағдайларда пайда болады? 
3. ГХ түтігі арқылы ауаның сорылуын сипаттаңыз. 
4. Ауаның зиянды газдар мен булармен ластану деңгейін бақылау үшін 

қандай әдіс қолданылады? 
5. УГ-2 көмегімен зиянды газдар мен буларды өлшеу қалай жүргізіледі? 
6. Өлшенген газ бен будың концентрациясы қалай анықталады? 
Тәжірибелік сабақ 3 
Тақырыбы: «Өндірістік үй-жайларды табиғи және жасанды 

жарықтандыруды анықтау» 
Мақсаты: жұмыс орындарын жарықтандырудың, адамның 

денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігінің және еңбек қауіпсіздігінің әсерімен 
танысу, өндірістік үй-жайларды жарықтандыруды нормалау қағидаларын, 
жұмыс орындарындағы жарықтандыруды зерттеу құралдары мен әдістерін 
зерттеу. 
 

Жұмыстың мазмұны 
Жарық дененің сыртқы ортамен байланысын қамтамасыз етеді, көру-

адамның көз информаторы, сыртқы әлем туралы барлық ақпараттың 
шамамен 90% - ы көз арқылы адамның миына енеді. 

Көзге және олар арқылы орталық жүйке жүйесіне әсер ететін жарық 
жалпы адам ағзасына әсер етеді. 

Үй-жайларды жақсы жарықтандыру кезінде тыныс алу органдарының 
қызметі артады, ағзадағы зат алмасу жақсарады, көздің кернеуі жойылады, 
қоршаған заттардың айырмашылығы жеңілдейді, еңбек өнімділігі мен 
өнімнің сапасы артады. 

Жарық бүкіл ұйымның қызметін қоздырады, ал қараңғылық оны 
басады. Жұмысшылардың көтеріңкі көңіл-күйі мен белсенділігі жұмыс 
орындарының қалыпты орналасуына тікелей байланысты. 

Жарық жеткіліксіз болған кезде көздің көру қабілеті төмендейді, 
миопия дамиды; бас аурулары,көру органдарының кернеуі мен шарқашаууы 
пайда болады, адамның жұмыс қабілеті нашарлайды және еңбек өнімділігі 
төмендейді. 

Екінші жағынан, шамадан тыс жарықтандыру қажет емес. Бұл адамның 
соқырлығын, көздің ауырсынуын, көз ауруларын тудырады, бағдарлау мен 
жарақаттанудың жоғалуына әкелуі мүмкін. 

Осылайша, жұмыс орындарының қанағаттанарлықсыз 
жарықтандырылуы көбінесе өндірістік жарақаттанудың себебі болып 
табылады. Өндірістік жарықтандыру гигиена мен еңбекті қорғаудың 
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маңызды факторы болып табылады және оған жоғары талаптар қойылады. 
Жасанды жарықтандыру жарықтың электр көздерімен жасалады. 

Құрылым бойынша жасанды жарықтандыру жалпы, жергілікті, аралас. 
Функционалдық мақсаты бойынша ол жұмыс, авариялық, эвакуациялық, 
кезекші, күзет болып бөлінеді. Жасанды жарық көздері-бұл шамдар мен 
разрядты шамдар. 

Екеуі де артықшылықтар және кемшіліктерге ие. 
 Газ шығаратын шамдар үлкен оң қасиеттерге ие болғандықтан, олар 
өндірістік үй-жайларды жарықтандыру үшін кеңінен қолданылады. 

Аралас (біріккен) жарықтандыру-бұл күндізгі уақытта табиғи және 
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қанағаттандыратын жасанды жарықпен үнемі толықтырылып отырады.[50] 

Жасанды жарықтандыру берілген жердің жарықтандыруы бойынша 
бағаланады. 
 Бұл визуалды жұмыстың сипатын, фонды, айырмашылық объектісінің 
фонмен кереғарлығын, жарықтандыру жүйесін ескереді. 

Сипатты бақылау жұмысы ажырату объектісінің өлшемімен (мм-де) 
анықталады және ол бойынша жұмыстың ең жоғары дәлдігінен 0,15 мм-ге 
тең,жұмыстың өте аз дәлдігіне (өрескел) 5 мм-ден астам 8 разряд (I-VIII) 
белгіленген. 
 Аймақ-бұл объект қарастырылатын бет үсті, ол қараңғы, орташа және жарық 
болуы мүмкін. Нысанның фонмен контрасты қарастырылып отырған объект 
пен фонның жарықтығының арақатынасымен сипатталады, ол кішкентай 
(<0,2), орташа (0,2-0,5) және үлкен (>0,5). 

Объектінің фонмен кереғарлығына және аяның сипатына қарай 
бөлімшелер (а, б, в, г) белгіленген. 

 
Жұмысты орындау тәртібі: 
Жұмыс бетінің жарықтығын өлшеу үшін Ю-116, Ю-117 типті 

люксметрлер және т. б. қолданылады. Жұмыс бетінің жарықтығын өлшеудің 
жалпы сұлбасы 3.9 суретте көрсетілген. 

Люксметр (сурет. 3.9, б) 1 микровольтметрден, 2 селендік 
фотоэлементтен, 3 жарық сүзгісінен тұрады. Микровольтметр шкаласы 
люкстерде аяқталады. Селен фотоэлементі жарық ағынының әсерінен ЭМӨ 
жасайды, сондықтан кернеу көзіне мұқтаж емес. Ол тұрады (сурет. 3.9, в) 
селен қабаты жағылған 1 металл астардан жасалған 2. Селеннің бетіне 4 
алтын қабаты қолданылады, ол фотоэлементлдің аноды ретінде қызмет етеді. 
Селеннің мөлдір қабаты бар шекарасында "құлыптау" қабаты 3 пайда 
болады, ол бір жақты өткізгіштікке ие. Сәулелендіру кезінде жарық ағыны 
мөлдір қабат арқылы өтеді 5. Бұл уақытта электрондар селен қабатынан 
шығады, олар жарық ағынына кері бағытта қозғалады және сыртқы тізбек 
арқылы оралып, микровольтметр жебесінің ауытқуын тудырады. 
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3.9-сурет - Жұмыс бетінің жарықтығын өлшеу сұлбасы 
 

Люксметрлерде бірнеше негізгі өлшеу шегі бар. Жарық сүзгісінің 
(саптаманың) көмегімен 3 микровольтметр шкаласының диапазонын 10, 100, 
1000 есе кеңейтуге болады. 

Жұмыс стендте орындалады (сурет. 3.9, г). Ол 1 камерасынан, көлденең 
сызғыштан 2, шамнан 3 және тік тіректен 4 тұрады. 

Бұл стендте жарықтың биіктік шамынан және одан қашықтықтың 
өзгеруі, сондай-ақ беттің фонының өзгеруі анықталады. 

Ол үшін келесіні орындау керек: 
1) шамды стенд бетінен 20 см биіктікте орнатыңыз; 
2) 0 нүктесінде көлденең сызғышқа люксметрдің фотоэлементін 

орнатыңыз және оны сызғыш бойымен жылжытып, әр 20 см сайын 
жарықтандыруды өлшеңіз, нәтижелерді графикке салыңыз (сурет. 3.9, а). 

3) шамның биіктігін 20 см өзгертіңіз, яғни оның биіктігі енді 40 см 
болады. Содан кейін көлденең сызғыштың сол нүктелерінде өлшеу 
нәтижелері кестеге енгізіледі; 

4) осындай тәсілмен 60, 80, 100, 120 см шам аспасының биіктігінде 
жарықты өлшеу; 

5) өлшеуден кейін белгілі бір жарық шамаларына изолюкс (тең жарық 
қисықтары) салу керек, мысалы, 100, 200, 300, 400 люкс. 
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Изолюкс келесідей салынған. Графиктің көлденең және тік 
сызықтарында интерполяция арқылы қабылданған изолюкстердің 
жарықтандыру мәндеріне сәйкес келетін нүктелер қолданылады. 

Тең жарық нүктелерін қисық сызықпен тізбектей қосу арқылы изолюкс 
алынады. 

Терезелер арқылы табиғи жарықтан немесе жасанды жарықтандыру 
шамдарынан жарықтандыруды зерттеу үшін бөлменің ауданы бойынша 
таңдалған нүктелерде өлшеулер жүргізіп, нәтижелерді кестеге енгізу керек. 
 Содан кейін жоғарыда көрсетілген тәсілмен изолюкс құрыңыз және жұмыс 
орындарының жарықтандыру жағдайын бағалаңыз.[54] 

Салынған изолюкс бөлменің ауданы бойынша жарық ағынын қалай 
бөлетінін, жұмыс орындарындағы жарық деңгейін және олардың санитарлық 
нормаларға сәйкестігін нақты көрсетеді. 

Осыдан кейін, фонға байланысты жарықтандыруды өлшеңіз, ол үшін 
стендте түрлі-түсті плиталардың көмегімен белгілі бір фон жасау керек 
(мысалы, ақ, қызыл, қара), камерадағы шамды жағу, камераның түбіне 
люксметрдің фотоэлементін орнату және бірнеше нүктелерде 
жарықтандыруды өлшеу қажет. 

Өлшеу нәтижелерін 3.5-кестеге енгізіңіз. Басқа фонда жарықтандыруды 
өлшеудің ұқсас әдісі. 

 
3.5-кесте - Фоннан жарықтандыруды өлшеу деректері 

Фон Нүктелердегі жарықтандыру, лк Орташа жарықтандыру, 
лк 1 ақ   

2 қызыл   

3 қара   

 
3.5-кестенің деректері бөлмедегі ақ фонда қызыл немесе қара фонда тең 

жағдайларға қарағанда көбірек жарық пайда болатындығын көрсетеді. 
Бұл жарық ағынының кез-келген бетке құлаған кезде оның бір бөлігі одан 
шағылысады, ал бір бөлігі оны сіңіреді. 

Егер фон ақ болса-көбірек шағылысу және аз сіңіру, сондықтан көбірек 
жарықтандыру. 

Егер фон қара болса, тонның айналуы - көбірек сіңіру, шағылысу аз, 
сондықтан жарық аз. 

 
Жұмысқа тапсырмалар: 
1. Еңбек қауіпсіздігіндегі білім берудің маңыздылығы туралы жалпы 

мәліметтермен мұқият танысыңыз. 
2. Құрылғыларды және оларды пайдалану тәртібін зерттеу. 
3. Жұмысты орындау тәртібі 
4. Бөлмедегі жарықтандыруды өлшеңіз. 
Бақылау сұрақтары: 
1. Жұмыс орындарының жарықтандырылуы адам ағзасы мен еңбек 
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қауіпсіздігіне қалай әсер етеді? 
2. Бөлмені жарықтандыру түрлерін тізімдеңіз. 
3. Жұмыс орындарын жарықтандыруды нормалау принципін 

сипаттаңыз. 
4."Табиғи жарық коэффициенті"туралы айтып беріңіз. 
5. Люксметрдің құрылғысы мен жұмыс принципін сипаттаңыз. 
6. Жарықтандыруды өлшеу тәртібі туралы айтып беріңіз. 
7. Фонның жарыққа әсері. 
8. Изолюкс құру әдісін сипаттаңыз. 
 
3.3 Жедел басқарудың автоматтандырылған жүйелері 
 
Оқыту нәтижесі: жедел басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің 

міндеттерімен танысу.  
Бағалау критерийлері:  
1. Сызықтық басшылықтың функцияларын түсінеді.  
2. Ауысымдық тапсырманы орындау тәртібін сақтайды.  
3. Бақылау нысандары мен жұмысты ұйымдастыруды сипаттайды.  
4. Кеніштерде (карьерлерде) жедел басқаруды автоматтандыру кезінде 

қауіпсіздік ережелерін сақтайды. 
 
Өндірісті автоматтандыру-адамды өндірістік үрдістерді басқару 

функцияларын тікелей орындаудан босатумен және осы функцияларды 
автоматты құрылғыларға берумен сипатталатын машина жасау кезеңі. Бұл 
жағдайда энергияны, материалдар мен ақпаратты алу, түрлендіру, беру және 
пайдалану үрдістері автоматты түрде жүзеге асырылады. Автоматтандыру 
ғылыми-техникалық прогрестің басты бағыттарының бірі және өндіріс 
тиімділігін арттырудың маңызды құралы болып табылады. 

Автоматика-бұл адамның тікелей қатысуынсыз жұмыс істейтін 
техникалық үрдістерді басқару жүйелерін құру теориясы мен қағидаларын 
қамтитын ғылым мен техниканың саласы (яғни автоматты басқару жүйелері). 
Автоматты жүйелерде әсер етуді басқару құрылғысы шығарады, ол 
басқарылатын объектімен бірге автоматты жүйені құрайды. 

Ғылым ретінде автоматиканың мазмұны әр түрлі техникалық үрдістер 
үшін жұмыс істеу шарттары мен басқару алгоритмдерін зерттеу және 
олардағы жалпы заңдылықтарды зерттеу, автоматты жүйелерді синтездеу 
және талдау әдістерін әзірлеу, яғни берілген жұмыс істеу алгоритмдерінің 
(синтездің) орындалуын қамтамасыз ететін автоматты жүйелердің ең ұтымды 
құрылымдарын таңдау әдістері және осы автоматты жүйенің жұмыс істеу 
алгоритмінің берілген құрылымы бойынша анықтау әдістері (талдау); 
автоматты басқару құрылғыларын құру принциптерін әзірлеу.[56] 

Тау - кен кәсіпорны-пайдалы қазбалар кен орындарын барлауға немесе 
игеруге арналған өнеркәсіптік кәсіпорын. 

Қазіргі заманғы тау-кен кәсіпорны-жұмыс істеуі жоғары өнімді 
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Автоматты жүйелерде әсер етуді басқару құрылғысы шығарады, ол 
басқарылатын объектімен бірге автоматты жүйені құрайды. 

Ғылым ретінде автоматиканың мазмұны әр түрлі техникалық үрдістер 
үшін жұмыс істеу шарттары мен басқару алгоритмдерін зерттеу және 
олардағы жалпы заңдылықтарды зерттеу, автоматты жүйелерді синтездеу 
және талдау әдістерін әзірлеу, яғни берілген жұмыс істеу алгоритмдерінің 
(синтездің) орындалуын қамтамасыз ететін автоматты жүйелердің ең ұтымды 
құрылымдарын таңдау әдістері және осы автоматты жүйенің жұмыс істеу 
алгоритмінің берілген құрылымы бойынша анықтау әдістері (талдау); 
автоматты басқару құрылғыларын құру принциптерін әзірлеу.[56] 

Тау - кен кәсіпорны-пайдалы қазбалар кен орындарын барлауға немесе 
игеруге арналған өнеркәсіптік кәсіпорын. 

Қазіргі заманғы тау-кен кәсіпорны-жұмыс істеуі жоғары өнімді 

  
 

автоматтандырылған машиналарды пайдалануға негізделген әртүрлі 
өндірістік үрдістердің күрделі кешені. 

Автоматтандырылған басқару қазіргі уақытта барлық негізгі және 
қосалқы үрдістерді: өндіру, дайындық жұмыстарын жүргізу, пайдалы 
қазбалар мен түрлі материалдарды тасымалдау, желдету, құрғату және т. б. 

Өндірісті автоматтандыру адамның технологиялық үрдісті басқару, 
реттеу және бақылау функцияларын неғұрлым сенімді жұмыс істейтін, 
персоналдың қателіктерін болдырмайтын арнайы құрылғылармен 
алмастыруға мүмкіндік береді, ең бастысы, өндіріс үрдісінде жұмыс істейтін 
адамдар санының азаюымен машиналардың өнімділігінің өсуін қамтамасыз 
етеді. 

Технологиялық үрдістерді одан әрі жетілдіру және жаңа, неғұрлым 
тиімді машиналарды енгізу автоматты басқару жүйелерін және есептеу (оның 
ішінде микроүрдісорлық) техникасының қазіргі заманғы құралдарын 
пайдаланбай мүмкін болмайды. Сондықтан автоматтандыру жүйелерін 
пайдалану және қызмет көрсету тек автоматты басқару мамандарының 
функциясы бола алмады. Автоматтандырылған машиналар мен кешендерді 
тиімді пайдалану оларды пайдалануға тау-кен кәсіпорындарының барлық 
инженерлік-техникалық персоналының қатысуының әртүрлі нысандарын 
талап етеді. 

Қазіргі заманғы маман АПП саласында жеткілікті кең білімге ие болуы 
керек және автоматтандырылған өндірістерді сауатты басқаруға ғана емес, 
сонымен қатар өндірісті автоматтандыру саласындағы ғылым мен 
техниканың жаңа жетістіктерін қолдануға негізделген жаңа технологиялар 
мен технологияларды құруға қатысуға дайын болуы керек. 

Кешенді автоматтандырудың басты белгілерінің бірі бақылаудың, 
басқарудың және байланыстың техникалық құралдары шоғырланған орталық 
диспетчерлік пункттің (ОДП) болуы болып табылады.  

Толық автоматтандыру ең жоғары кезең болып табылады, онда кешенді 
автоматтандыру бағдарламалық құралдармен және есептеу машиналарымен, 
жалпы тетүренаника жүйесімен және өндірісті басқарудың 
автоматтандырылған жүйесімен (ӨБАЖ) толықтырылады.[57] 

Толық автоматтандыру кезіндегі адам функциялары үрдістердің 
барысын бақылауға, олардың көрсеткіштерін талдауға, бағдарламалық 
құралдарды қолдана отырып қажетті тапсырмаларды енгізуге, басқару 
жүйелерін конфигурациялауға, реттеуге және оларды жетілдіруге дейін 
азаяды. 

 Үздіксіз жұмыс істейтін тау-кен көлігі жабдығы бар қазіргі заманғы 
карьерлердегі автоматтандыру объектілері роторлы экскаваторлар, үйінді 
түзгіштер, қайта тиегіштер, сондай-ақ жылжымалы конвейерлік қондырғылар 
болып табылады. Бұл жабдық негізінен қолмен басқаруға арналған. 
Өнімділік, айналмалы бум мен консольдің айналу бұрыштары, ротордың 
көтерілу биіктігі сияқты маңызды технологиялық параметрлерді автоматты 
басқару жоқ. Конвейерлік қондырғыларды автоматтандыру деңгейі біршама 
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жоғары, қарапайым блоктармен жабдықталған қашықтан іске қосу және 
тоқтату жүйелері кең таралған. 

Сонымен қатар, үздіксіз жұмыс істейтін тау-кен кешендерін қолдана 
отырып, тау-кен жұмыстарының ағынды технологиясы машиналар мен 
олардың жұмыс органдарының қозғалысын өзара байланысты басқару 
негізінде жергілікті автоматты басқару жүйелерімен үйлескенде неғұрлым 
толық автоматтандыруға мүмкіндік береді. 

 Үздіксіз жұмыс істейтін машиналардың барлық бақылау және басқару 
жүйелерін орталықтандырылған бақылау мен басқарудың жалпы 
автоматтандырылған жүйесіне біріктіруге болады (сурет. 3.10). 

 

 
 

3.10-сурет - Карьердің диспетчерлік қызметінің жұмыс бөлмесі 
 

Карьерлердегі технологиялық үрдістерді автоматтандырудың 
ерекшеліктері мен міндеттері 

Карьерлердегі технологиялық үрдістерді автоматтандыру жекелеген 
жұмыс операцияларын басқаруды, жұмысты бақылауды және неғұрлым 
жауапты тораптарды қорғауды және жедел диспетчерлік басқару жүйесіндегі 
машиналардың жұмысын есепке алуды жүзеге асыру мақсатында жүргізіледі. 

Ашық әзірлемелердегі циклдік технологияның негізгі 
автоматтандырылған үрдістері-бұрғылау, тау-кен массасын алу, оны 
теміржол немесе автомобиль көлігімен тиеу және тасымалдау. 

Бұрғылау үрдістерін автоматтандыру бұрғылау құралының айналу 
жылдамдығын және кенжарға және қосалқы үрдістерге (қарнақтарды ұстап 
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жоғары, қарапайым блоктармен жабдықталған қашықтан іске қосу және 
тоқтату жүйелері кең таралған. 

Сонымен қатар, үздіксіз жұмыс істейтін тау-кен кешендерін қолдана 
отырып, тау-кен жұмыстарының ағынды технологиясы машиналар мен 
олардың жұмыс органдарының қозғалысын өзара байланысты басқару 
негізінде жергілікті автоматты басқару жүйелерімен үйлескенде неғұрлым 
толық автоматтандыруға мүмкіндік береді. 

 Үздіксіз жұмыс істейтін машиналардың барлық бақылау және басқару 
жүйелерін орталықтандырылған бақылау мен басқарудың жалпы 
автоматтандырылған жүйесіне біріктіруге болады (сурет. 3.10). 

 

 
 

3.10-сурет - Карьердің диспетчерлік қызметінің жұмыс бөлмесі 
 

Карьерлердегі технологиялық үрдістерді автоматтандырудың 
ерекшеліктері мен міндеттері 

Карьерлердегі технологиялық үрдістерді автоматтандыру жекелеген 
жұмыс операцияларын басқаруды, жұмысты бақылауды және неғұрлым 
жауапты тораптарды қорғауды және жедел диспетчерлік басқару жүйесіндегі 
машиналардың жұмысын есепке алуды жүзеге асыру мақсатында жүргізіледі. 

Ашық әзірлемелердегі циклдік технологияның негізгі 
автоматтандырылған үрдістері-бұрғылау, тау-кен массасын алу, оны 
теміржол немесе автомобиль көлігімен тиеу және тасымалдау. 

Бұрғылау үрдістерін автоматтандыру бұрғылау құралының айналу 
жылдамдығын және кенжарға және қосалқы үрдістерге (қарнақтарды ұстап 

  
 

қалу және ұлғайту, діңгектерді еңкейту және т.б.) берілуін автоматты 
басқаруды және бұрғылау білдегінің жұмысын есепке алуды (ақпаратты 
диспетчерлік пунктке берумен), бұрғылау білдегінің қозғалысын 
қашықтықтан басқаруды және оны шамадан тыс жүктемелер мен апаттардан 
қорғауды жүзеге асырудан тұрады. 

Тау-кен массасын алу және оны көлік ыдыстарына тиеу үшін бір 
шөмішті және роторлы экскаваторлар қолданылады. Бір шөмішті 
экскаваторлар мен драглайндарды автоматтандырудың басты міндеттері: 
қазу үрдісін автоматты басқару (көтеру механизмінің оңтайлы жүктелуін 
және шөміштің берілген орын ауыстыруын қамтамасыз ететін), 
экскаватордың бұрылуын (берілген нүктеде шөмішті бұрудың және 
тоқтатудың ең аз уақытын қамтамасыз ететін), драглайн шөмішті 
траекториялық көтеруді (өздігінен тиеуді, шөмішті созуды және қайта 
көтеруді болдырмайтын), негізгі электр жетектерін (механизмдердегі 
динамикалық жүктемелерді шектеуді қамтамасыз ететін); машинаның 
жекелеген тораптарының жай-күйін автоматты бақылау және олардың 
шамадан тыс жүктемелері туралы сигнал беру; экскаваторлардың өнімділігін, 
циклдар саны, электр энергиясын тұтыну және т. б. 

Роторлы экскаваторлар үшін автоматтандырудың негізгі міндеттері: 
өнімділік пен жүктемені автоматты реттеу; кенжарды өңдеу және пайдалы 
қазбаны іріктеп алу кезінде жұмыс органының орнату және технологиялық 
қозғалыстарын бағдарламалық басқару; теміржол вагондарының жүктемесін 
автоматты мөлшерлеу.[26] 

Карьерлік теміржол көлігін басқаруды автоматтандырудың негізгі 
бағыттарына: тау-кен массасын тиеу және түсіру пункттерінде 
локомотивтерді қашықтықтан басқару; пойыздар қозғалысын автоматты 
басқару; диспетчерлік бақылау және пойыздар қозғалысын есепке алу; 
локомотивтен радиоарна бойынша бағыттамалық бұрмаларды қашықтықтан 
басқару; теміржол көлігінің жұмысын есепке алу үшін ЭЕМ-ге ақпарат бере 
отырып, жолда теміржол вагондарын автоматты өлшеу; локомотив 
құрамдарын тиеу және түсіру пункттері бойынша оңтайлы бөлу жатады. 

Карьердегі автокөлікті автоматтандыру міндеттері: автоматты өзі 
аударғыштың статикалық режимде тиелуін бақылайтын құрылғыларды 
қолдану; қозғалыстағы тиелген автоматты өзі аударғыштың массасын өлшеу; 
автоматты өзі аударғыштардың қозғалыс маршрутын таңдау және оларды 
оңтайлы бөлу; тасымалданатын жүктің массасын және ауысымдағы рейстер 
санын есепке алу және ақпаратты ЭЕМ-ге беру; автоматты өзі 
аударғыштарды бағдарлаудың индукциялық әдісімен үйлесімде автоматты 
басқару. 

Карьерлердегі жедел-диспетчерлік басқаруды автоматтандыру 
міндеттеріне: тау-кен тасымалдау үрдістерін жоспарлау (тау-кен массасын 
экскаваторлармен өндіру көлемін анықтаудан және оларды түсіру пункттері 
бойынша бөлуден тұратын); тау-кен тасымалдау үрдісін басқару (оңтайлы 
жедел жоспарды іске асыруды, байыту фабрикаларының үздіксіз жұмысын, 
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жабдықтардың ең аз тұрып қалуын және т.б. қамтамасыз ететін); жоспардан 
ауытқуды және үрдістерге жедел әсер етуді уақтылы анықтау мақсатында 
жабдықтың үрдістері мен жай-күйін бақылау, есепке алу және талдау 
жатады. 

Карьерлердегі технологиялық үрдістерді автоматтандыру ішінара, 
кешенді және толық болуы мүмкін. 

Ішінара автоматтандыру кезінде бірыңғай технологиялық үрдіске 
қатыспайтын және басқа технологиялық үрдістермен байланысы және 
бұғаттауы жоқ жекелеген машиналарды, механизмдерді, қондырғыларды 
автоматты басқару жүргізіледі. Бұл ретте технологиялық тізбекте жеткіліксіз 
механикаландырылған және автоматтандырылған үрдістер қалады.[56] 

Кешенді автоматтандыру кезінде технологиялық үрдістердің барлық 
операциялары алдын ала әзірленген бағдарламалар мен режимдер бойынша 
автоматтандырылған машиналар мен агрегаттар жүйесімен жүзеге 
асырылады. Жеке автоматты реттегіштер мен бағдарламалық басқару 
құрылғылары өзара байланысты болуы және келісілген бірыңғай басқару 
жүйесін құруы тиіс. Бұл жағдайда адам операторының функциялары үрдістің 
барысын бақылауға, оның көрсеткіштерін талдауға, жабдықтың жұмыс 
режимдерін таңдауға және командалық бағдарламаларды орнатуға дейін 
азаяды. Технологиялық үрдістерді кешенді автоматтандыруды жүзеге асыру 
үшін соңғылары мынадай талаптарға жауап беруі тиіс: технологиялық 
сұлбаның қол жетімсіздігі және аз жұмыс істеуі; қолмен 
механикаландырылмаған және басқарылмайтын операциялардың болмауы; 
үрдістің үздіксіздігі немесе қатаң циклдік ағымы. 

Технологиялық үрдістерді толық автоматтандыру кезінде автоматты 
басқару жүйесі карьердегі барлық операцияларды (тау-кен көлігі жабдығы 
жұмысының оңтайлы режимдерін таңдау мен белгілеуді қоса алғанда) 
адамның тікелей қатысуынсыз орындайды. Қазіргі уақытта карьерлерде 
технологиялық үрдістерді толық автоматтандыруды енгізу өндірістің 
жекелеген учаскелерін механикаландырудың жеткіліксіздігінен тежелуде. 

Карьерлердегі технологиялық үрдістерді автоматтандырылған басқару 
жүйелері мен қондырғыларын және кешендерін автоматтандыруды кеңінен 
енгізу үшін: өндіру технологиясын одан әрі жетілдіру; автоматтық режимдегі 
жұмысын ескере отырып, жаңа тау-кен көлігі жабдықтарын жасау және 
қолданыстағыларын жетілдіру; ашық тау-кен жұмыстары үшін 
мамандандырылған техникалық құралдарды жасау; көптеген функционалдық 
мақсаттарға сәйкес келетін автоматтандырудың жаңа аппаратурасын әзірлеу 
және енгізу қажет. 

Автоматтандырылған басқару жүйелерінің негізгі функциялары мен 
құрамы 

Ашық тау-кен жұмыстарында пайдаланылатын қазіргі заманғы тау-кен 
жабдығы автоматтандырылған және тиісті басқару құралдарымен 
жабдықталған жоғары өнімді технологиялық объектілерді білдіреді. 
Автоматтандырылған объектілерді басқару құралдарының жиынтығы 
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жабдықтардың ең аз тұрып қалуын және т.б. қамтамасыз ететін); жоспардан 
ауытқуды және үрдістерге жедел әсер етуді уақтылы анықтау мақсатында 
жабдықтың үрдістері мен жай-күйін бақылау, есепке алу және талдау 
жатады. 

Карьерлердегі технологиялық үрдістерді автоматтандыру ішінара, 
кешенді және толық болуы мүмкін. 

Ішінара автоматтандыру кезінде бірыңғай технологиялық үрдіске 
қатыспайтын және басқа технологиялық үрдістермен байланысы және 
бұғаттауы жоқ жекелеген машиналарды, механизмдерді, қондырғыларды 
автоматты басқару жүргізіледі. Бұл ретте технологиялық тізбекте жеткіліксіз 
механикаландырылған және автоматтандырылған үрдістер қалады.[56] 

Кешенді автоматтандыру кезінде технологиялық үрдістердің барлық 
операциялары алдын ала әзірленген бағдарламалар мен режимдер бойынша 
автоматтандырылған машиналар мен агрегаттар жүйесімен жүзеге 
асырылады. Жеке автоматты реттегіштер мен бағдарламалық басқару 
құрылғылары өзара байланысты болуы және келісілген бірыңғай басқару 
жүйесін құруы тиіс. Бұл жағдайда адам операторының функциялары үрдістің 
барысын бақылауға, оның көрсеткіштерін талдауға, жабдықтың жұмыс 
режимдерін таңдауға және командалық бағдарламаларды орнатуға дейін 
азаяды. Технологиялық үрдістерді кешенді автоматтандыруды жүзеге асыру 
үшін соңғылары мынадай талаптарға жауап беруі тиіс: технологиялық 
сұлбаның қол жетімсіздігі және аз жұмыс істеуі; қолмен 
механикаландырылмаған және басқарылмайтын операциялардың болмауы; 
үрдістің үздіксіздігі немесе қатаң циклдік ағымы. 

Технологиялық үрдістерді толық автоматтандыру кезінде автоматты 
басқару жүйесі карьердегі барлық операцияларды (тау-кен көлігі жабдығы 
жұмысының оңтайлы режимдерін таңдау мен белгілеуді қоса алғанда) 
адамның тікелей қатысуынсыз орындайды. Қазіргі уақытта карьерлерде 
технологиялық үрдістерді толық автоматтандыруды енгізу өндірістің 
жекелеген учаскелерін механикаландырудың жеткіліксіздігінен тежелуде. 

Карьерлердегі технологиялық үрдістерді автоматтандырылған басқару 
жүйелері мен қондырғыларын және кешендерін автоматтандыруды кеңінен 
енгізу үшін: өндіру технологиясын одан әрі жетілдіру; автоматтық режимдегі 
жұмысын ескере отырып, жаңа тау-кен көлігі жабдықтарын жасау және 
қолданыстағыларын жетілдіру; ашық тау-кен жұмыстары үшін 
мамандандырылған техникалық құралдарды жасау; көптеген функционалдық 
мақсаттарға сәйкес келетін автоматтандырудың жаңа аппаратурасын әзірлеу 
және енгізу қажет. 

Автоматтандырылған басқару жүйелерінің негізгі функциялары мен 
құрамы 

Ашық тау-кен жұмыстарында пайдаланылатын қазіргі заманғы тау-кен 
жабдығы автоматтандырылған және тиісті басқару құралдарымен 
жабдықталған жоғары өнімді технологиялық объектілерді білдіреді. 
Автоматтандырылған объектілерді басқару құралдарының жиынтығы 

  
 

технологиялық үрдісті басқарудың автоматтандырылған жүйесін (ТБАЖ) 
құрайды. 

Карьерлердегі технологиялық үдерістерді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесі мәліметтерді іріктеудің, беру мен өңдеудің 
заманауи автоматты құралдарын пайдалануға және басқарудың негізгі 
міндеттерін шешудің экономикалық-математикалық әдістерін қолдануға 
негізделген кешенді адам-машиналық жүйе болып табылады. ТБАЖ дербес 
автоматтандырылған басқару жүйесі өндірістік бірлестік пен салалық 
басқару жүйесінің (САБЖ) автоматтандырылған басқару жүйесінің құрамдас 
бөлігі болып табылады. 

ТП АБЖ негізгі міндеттері: басқарудың ғылыми негізделген әдістерін 
қолдану және бастапқы деректерді алу мен өңдеуді жеделдету арқылы 
өндірістік үрдістерді жедел басқаруды қолдану арқылы карьер жұмысының 
тиімділігін арттыру; бақыланатын объектілердің жай-күйі туралы ақпараттың 
дұрыстығын арттыру және басқару мәселелерін шешуде оңтайландыру 
әдістерін қолдану арқылы басқару сапасын жақсарту.  

ТП АБЖ-технологиялық объектілерді басқаруды автоматтандырудың 
жоғары сатысы. Басқарудың бұл кезеңі оператор-адамды басқару тізбегінен 
біртіндеп шығарумен сипатталады, оны қалыпты жағдайда жүйенің 
жұмысын бақылау функциялары ғана қалдырады.  

ТП АБЖ жүзеге асыратын негізгі функциялар үш топқа бөлінеді: 
ақпараттық-есептеу, басқару және қосалқы. 

Төменде берілген, өндірістің кіруін бақылау міндетіне бағынатын 
ақпараттық-есептеу функцияларын орындау кезінде ТП АБЖ басқарушы 
персоналға (операторларға, диспетчерлерге) технологиялық үрдістің 
қалыпты ағымынан ауытқулар туралы уақтылы білуге, персоналды үрдіс 
туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Соңғысы 
маңызды міндет болып табылады, онсыз өндіріс үлкен шығындарға 
әкеледі.[57] 

Мақсатына және жиынтықтылықтың техникалық деңгейіне сәйкес ТП 
АБЖ құрамына мынадай компоненттер кіреді: 

1. Үрдіс параметрлерін өлшеуді және оларды электр сигналдарына 
(дискретті немесе ұқсас) түрлендіруді қамтамасыз ететін автоматты өлшеу 
аспаптары мен құрылғылар жиынтығы. 

2. Электр сигналдарын технологиялық үрдісті басқару параметрлері 
мен командаларына түрлендіруге арналған атқарушы және қосалқы аспаптар 
мен құрылғылар. 

3. Басқару есептеуіш құрылғылары, ОӘМ объектімен және басқарудың 
жоғары деңгейіндегі компьютерлермен екі жақты ақпараттық байланысты 
қамтамасыз ететін шеткері техниканы қамтитын басқарушы есептеу кешені. 

4. Белгілі бір жүйенің түріне сәйкес ТП АБЖ функцияларын жүзеге 
асыратын бағдарламалар жиынтығы бар функционалды бағдарламалық 
жасақтама. 

5. ОӨК объектімен аппараттық байланысты қамтамасыз ететін 
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объектімен байланыс құрылғылары (кабельдік, сымды, релелік байланыс 
желілері және кіріс және шығыс сигналдары параметрлерінің келісуші 
құрылғылары). 

6. Операторды технологиялық үрдістің барысы және оны басқару 
туралы, объектінің және басқару жүйесінің жай-күйі туралы қажетті 
ақпаратпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ операторға УВК-ға жаңа өлшемдер 
мен түзетулерді, жүйені іске қосу және тоқтату сигналдарын енгізуге 
мүмкіндік беретін технолог-оператормен байланыс құрылғылары (басқару 
пульті мен ақпараттық таблоны қоса алғанда). 

7. Технологтар-жүйе операторлары, жабдықтарды реттеушілер, жоғары 
деңгейдегі басқару мамандары болуы мүмкін операторлар қызметі. 

Автоматтандырылған басқару алгоритмін анықтау 
Жалпы алғанда, алгоритм - бұл нақты анықталған іс-қимыл 

бағдарламасы, оны шешу үшін мәселенің бастапқы деректеріне қатысты 
оларды орындау реттілігі көрсетілген. 

Технологиялық үрдістің белгілі бір циклын сипаттайтын кез-келген 
математикалық формуланы тиісті есептеу алгоритмінің сығылған символдық 
белгісі ретінде ұсынуға болады. Математикалық формула-бұл алгоритмді 
қарапайым алгоритмдік актілер тізбегі түрінде ұсыну: алгебралық 
операциялар, саралау және интеграция операциялары және т. б. 

Түсінікті болу үшін алгоритмдер блок-сұлба түрінде немесе оператор 
түрінде бейнеленген. 

 Мәселені шешу алгоритмі екі кезеңде жасалады: алдымен алгоритмнің 
блок-сұлбасы жасалады, содан кейін оның толық сипаттамасы. 

Мәселені шешу алгоритмін жасау кезінде қажетті ақпаратты 
орналастыру үшін компьютер қолданатын жадтың сыйымдылығы ескеріледі. 
Мәселені шешу алгоритмін құруға, әдетте, осы салада жұмыс істейтін 
технолог, экономист және математик қатысады, тапсырманы жазып, оны 
шешу әдісін таңдайды. 

Оператор түрінде жазылған алгоритм компьютерде шешіледі. 
Алгоритмдерді оператор түрінде құрастыру бағдарлама деп аталады, ал 
машиналық бағдарламаларды құру үрдісі бағдарламалау деп аталады. 
Бағдарламалау алгоритмдік тілде жүзеге асырылады, ол шешілетін мәселенің 
түріне және қолданылатын компьютерге байланысты таңдалады. Бағдарлама 
жазбасы дегеніміз-қандай ретпен, қандай бастапқы мәліметтермен және 
қандай қарапайым операцияларды орындау керектігін көрсететін командалар 
(операторлар) тізбегі. 

ТП АБЖ-ға қатысты алгоритмнің жалпы тұжырымдамасы айтарлықтай 
нақтыланады. Карьерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі адамның 
карьердегі үрдістерді басқаруға қатысуын қарастыратын функционалды 
құрылымға ие. Бұл басқарылатын ақпаратты әзірлеу үрдісінде әрекет ететін 
объективті заңдылықтарға байланысты, ол өңделетін ақпараттың мазмұнына 
байланысты технологиялық үрдістің ұйымдасқан, мақсатты ағымын 
қамтамасыз етеді. 
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объектімен байланыс құрылғылары (кабельдік, сымды, релелік байланыс 
желілері және кіріс және шығыс сигналдары параметрлерінің келісуші 
құрылғылары). 

6. Операторды технологиялық үрдістің барысы және оны басқару 
туралы, объектінің және басқару жүйесінің жай-күйі туралы қажетті 
ақпаратпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ операторға УВК-ға жаңа өлшемдер 
мен түзетулерді, жүйені іске қосу және тоқтату сигналдарын енгізуге 
мүмкіндік беретін технолог-оператормен байланыс құрылғылары (басқару 
пульті мен ақпараттық таблоны қоса алғанда). 

7. Технологтар-жүйе операторлары, жабдықтарды реттеушілер, жоғары 
деңгейдегі басқару мамандары болуы мүмкін операторлар қызметі. 

Автоматтандырылған басқару алгоритмін анықтау 
Жалпы алғанда, алгоритм - бұл нақты анықталған іс-қимыл 

бағдарламасы, оны шешу үшін мәселенің бастапқы деректеріне қатысты 
оларды орындау реттілігі көрсетілген. 

Технологиялық үрдістің белгілі бір циклын сипаттайтын кез-келген 
математикалық формуланы тиісті есептеу алгоритмінің сығылған символдық 
белгісі ретінде ұсынуға болады. Математикалық формула-бұл алгоритмді 
қарапайым алгоритмдік актілер тізбегі түрінде ұсыну: алгебралық 
операциялар, саралау және интеграция операциялары және т. б. 

Түсінікті болу үшін алгоритмдер блок-сұлба түрінде немесе оператор 
түрінде бейнеленген. 

 Мәселені шешу алгоритмі екі кезеңде жасалады: алдымен алгоритмнің 
блок-сұлбасы жасалады, содан кейін оның толық сипаттамасы. 

Мәселені шешу алгоритмін жасау кезінде қажетті ақпаратты 
орналастыру үшін компьютер қолданатын жадтың сыйымдылығы ескеріледі. 
Мәселені шешу алгоритмін құруға, әдетте, осы салада жұмыс істейтін 
технолог, экономист және математик қатысады, тапсырманы жазып, оны 
шешу әдісін таңдайды. 

Оператор түрінде жазылған алгоритм компьютерде шешіледі. 
Алгоритмдерді оператор түрінде құрастыру бағдарлама деп аталады, ал 
машиналық бағдарламаларды құру үрдісі бағдарламалау деп аталады. 
Бағдарламалау алгоритмдік тілде жүзеге асырылады, ол шешілетін мәселенің 
түріне және қолданылатын компьютерге байланысты таңдалады. Бағдарлама 
жазбасы дегеніміз-қандай ретпен, қандай бастапқы мәліметтермен және 
қандай қарапайым операцияларды орындау керектігін көрсететін командалар 
(операторлар) тізбегі. 

ТП АБЖ-ға қатысты алгоритмнің жалпы тұжырымдамасы айтарлықтай 
нақтыланады. Карьерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі адамның 
карьердегі үрдістерді басқаруға қатысуын қарастыратын функционалды 
құрылымға ие. Бұл басқарылатын ақпаратты әзірлеу үрдісінде әрекет ететін 
объективті заңдылықтарға байланысты, ол өңделетін ақпараттың мазмұнына 
байланысты технологиялық үрдістің ұйымдасқан, мақсатты ағымын 
қамтамасыз етеді. 

  
 

Демек, адам-машина жүйесі ретінде ТП АБЖ басқару объектісі туралы 
жалпы және ағымдағы ақпаратқа ие болуы керек. 

 Бұл ақпарат жұмыс істеу алгоритмінің жалпы тұжырымдамасымен 
біріктіріледі. Жұмыс істеу алгоритмі басқару әрекеттерін басқару 
объектілеріне беру арқылы технологиялық үрдістің барысын болжауға және 
бағыттауға мүмкіндік береді. Басқару құрылғысымен басқару ақпаратын 
әзірлеу үрдісі алгоритммен анықталады, ол нақты тапсырмаға сүйене 
отырып, басқару жабдықтарының жұмыс істеу алгоритмі мен мүмкіндіктерін 
ескере отырып жасалады. 

 
Жұмыс істеу алгоритмін әзірлеу және басқару алгоритмін қалыптастыру – TP 
карьерін жобалау үрдісінің маңызды элементтері. 

Карьерлерде ТП АБЖ мәселелерін шешу кезінде жеке операциялардың 
жағдайларын талдауды, оларды жүргізу мүмкіндігін немесе жол берілмеуін 
бақылауды қамтамасыз ететін логикалық басқару алгоритмдері қолданылады. 
Логикалық алгоритмдер мен оларды жүзеге асыратын сұлбалардың 
көмегімен операциялардың соңғы тізбегінен тұратын технологиялық 
циклдердің автоматты түрде қалыптасуы мүмкін. Басқарудың логикалық 
алгоритмдеріне сүйене отырып, әртүрлі технологиялық блоктау, тау-кен 
жабдықтарының жұмыс режимін бақылау, резервтік жүйелерді қосу және 
өшіру және т. б. жүзеге асырылады. 

Карьерлердегі технологиялық үрдістерді басқару алгоритмдерін 
әзірлеудің қазіргі тенденциясы тау-кен көлігі жабдықтарының оңтайлы 
жұмыс режимін таңдауға және сыртқы кездейсоқ әсерлердің болуына 
қарамастан оны сақтауға негізделген. Оңтайлы басқару алгоритмдері 
берілген критерийлер мен қойылған шектеулер бойынша технологиялық 
үрдістерді жүргізудің барынша тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Тау-кен жабдықтарының технологиялық үрдістері мен жұмысын 
сипаттайтын параметрлер 

Карьер жабдықтарын басқару жүйесінің және басқару үрдісін 
ақпараттық қамтамасыз етудің күрделілігі жабдықты пайдалану 
жағдайларының әртүрлілігімен, технологиялық үрдістердің сипатындағы 
және оңтайлы басқару критерийлеріндегі айырмашылықпен түсіндіріледі. 
 Сондықтан технологиялық үрдістерді сипаттайтын параметрлерді таңдау бір 
мәнді бола алмайды. Бұл олардың нақты жіктелуінің болмауын 
түсіндіреді.[56] 

Кез келген басқару жүйесінде мынадай ақпараттық үрдістер жүреді: 
бастапқы ақпаратты (параметрлердің немесе көрсеткіштердің, 
нормативтердің,шектеулердің талап етілетін мәндерін) беру; хабардар ету 
ақпаратын қалыптастыру (басқару объектілері параметрлерінің нақты 
мәндерін айқындау); нәтижелі ақпаратты қалыптастыру (ақпаратты өңдеу); 
командалық ақпаратты беру; талап етілетін кіріс және шығыс ақпаратты 
тіркеу арқылы есепке алу және есептілік ақпаратын қалыптастыру. 

Технологиялық үрдістерді және карьерлер жабдығын бақылау және 
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басқару үшін ақпараттық құрылымдар: басқарылатын объектінің жекелеген 
элементтерінің жай-күйін; басқару жүйесінде өзара іс-қимыл жасайтын 
буындардың құрамын; объектінің үрдісі немесе жұмысы барысының жалпы 
сипаттамаларын; басқару объектісінде өтетін үрдістердің сандық және 
сапалық сипаттамаларын; объектінің мінез-құлқын айқындайтын 
факторларды; қондырғыларды, түзетулерді, жоспарлы тапсырмалар мен 
нормативтерді; рұқсат етілген басқару саласын айқындайтын шектеулерді; 
жұмыс істеу сенімділігінің көрсеткіштерін көрсететін параметрлер негізінде 
қалыптастырылады. 

Ақпараттық хабарламалар бастапқы және қайталама ақпарат түрінде 
қалыптастырылады. Біріншісіне сенсорлар тікелей объектіде алатын 
параметрлер кіреді. Екінші параметрлер тікелей объектіде өлшенбейді. 
Сондықтан олар бастапқы ақпараттан есептеу арқылы анықталады. 
Параметрлердің көрсетілген ақпарат топтарына жататындығына байланысты 
жедел және техникалық-экономикалық параметрлер ажыратылады. 

Апаттық режимдегі ақпараттың негізгі міндеті-технологиялық үрдісті 
және жабдықтың тұтастығын сақтау. Сондықтан апаттық ақпаратты беру 
және өңдеу кезінде ең жоғарғы жылдамдық пен сенімділік қамтамасыз етілуі 
керек. 

Режимді оңтайландыру негізін қамтамасыз ететін ақпарат қалыпты 
режимнің орташа параметрлері бойынша анықталады. Олар әр түрлі өндіріс 
объектілері арасындағы жұмыс көлемін экономикалық бөлу мәселелерін 
шешу үшін қолданылады және т. б. 

Техникалық-экономикалық ақпарат өндірістік және статистикалық 
болып бөлінеді. Біріншісіне жабдықтың өндірістік тапсырмаларды орындау 
нәтижелерін сипаттайтын параметрлер кіреді. Мысалы, бұрғыланған метр 
саны, жөнелтілген көлік бірліктерінің саны және т. б. 

Аналогтық құрылғылар жергілікті автоматты басқару және басқару 
жүйелерінде кеңінен қолданылады. Жақында жергілікті жүйелер дискретті 
түрлендіргіштерді қолдану арқылы жиі құрылуда. Бұл өнеркәсіптің әртүрлі 
сандық түрлендіргіштерді, шешуші тізбектер мен бақылау жүйелерін құруға 
мүмкіндік беретін сенімді және арзан дискретті элементтер мен 
элементтердің бүкіл жүйелерін шығаруының дамуына байланысты. 

Адамның қатысуымен қалыптасатын кіріс ақпараты көбінесе дискретті 
түрде ұсынылады. 

Егер ол өндірген өнім мөлшері, оның сапасы, объектінің орналасқан 
жері және оның жай-күйі белгілі болса, басқару объектісінің жалпы 
сипаттамасын жеткілікті деп санауға болады. Осы ақпараттық 
хабарламаларды сипаттайтын параметрлер негізінен қайталама болып 
табылады және оларды өндірістік жағдайдағы егжей-тегжейдің бірінші 
деңгейі деп санауға болады. 

Тау-кен массасының сапасы тиеу орнымен анықталады. Кенжардағы 
пайдалы қазбалардың сипаттамасын, әдетте, геологиялық қызмет 
қызметкерлері немесе арнайы сапаны бақылау құралдарының көмегімен 
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басқару үшін ақпараттық құрылымдар: басқарылатын объектінің жекелеген 
элементтерінің жай-күйін; басқару жүйесінде өзара іс-қимыл жасайтын 
буындардың құрамын; объектінің үрдісі немесе жұмысы барысының жалпы 
сипаттамаларын; басқару объектісінде өтетін үрдістердің сандық және 
сапалық сипаттамаларын; объектінің мінез-құлқын айқындайтын 
факторларды; қондырғыларды, түзетулерді, жоспарлы тапсырмалар мен 
нормативтерді; рұқсат етілген басқару саласын айқындайтын шектеулерді; 
жұмыс істеу сенімділігінің көрсеткіштерін көрсететін параметрлер негізінде 
қалыптастырылады. 

Ақпараттық хабарламалар бастапқы және қайталама ақпарат түрінде 
қалыптастырылады. Біріншісіне сенсорлар тікелей объектіде алатын 
параметрлер кіреді. Екінші параметрлер тікелей объектіде өлшенбейді. 
Сондықтан олар бастапқы ақпараттан есептеу арқылы анықталады. 
Параметрлердің көрсетілген ақпарат топтарына жататындығына байланысты 
жедел және техникалық-экономикалық параметрлер ажыратылады. 

Апаттық режимдегі ақпараттың негізгі міндеті-технологиялық үрдісті 
және жабдықтың тұтастығын сақтау. Сондықтан апаттық ақпаратты беру 
және өңдеу кезінде ең жоғарғы жылдамдық пен сенімділік қамтамасыз етілуі 
керек. 

Режимді оңтайландыру негізін қамтамасыз ететін ақпарат қалыпты 
режимнің орташа параметрлері бойынша анықталады. Олар әр түрлі өндіріс 
объектілері арасындағы жұмыс көлемін экономикалық бөлу мәселелерін 
шешу үшін қолданылады және т. б. 

Техникалық-экономикалық ақпарат өндірістік және статистикалық 
болып бөлінеді. Біріншісіне жабдықтың өндірістік тапсырмаларды орындау 
нәтижелерін сипаттайтын параметрлер кіреді. Мысалы, бұрғыланған метр 
саны, жөнелтілген көлік бірліктерінің саны және т. б. 

Аналогтық құрылғылар жергілікті автоматты басқару және басқару 
жүйелерінде кеңінен қолданылады. Жақында жергілікті жүйелер дискретті 
түрлендіргіштерді қолдану арқылы жиі құрылуда. Бұл өнеркәсіптің әртүрлі 
сандық түрлендіргіштерді, шешуші тізбектер мен бақылау жүйелерін құруға 
мүмкіндік беретін сенімді және арзан дискретті элементтер мен 
элементтердің бүкіл жүйелерін шығаруының дамуына байланысты. 

Адамның қатысуымен қалыптасатын кіріс ақпараты көбінесе дискретті 
түрде ұсынылады. 

Егер ол өндірген өнім мөлшері, оның сапасы, объектінің орналасқан 
жері және оның жай-күйі белгілі болса, басқару объектісінің жалпы 
сипаттамасын жеткілікті деп санауға болады. Осы ақпараттық 
хабарламаларды сипаттайтын параметрлер негізінен қайталама болып 
табылады және оларды өндірістік жағдайдағы егжей-тегжейдің бірінші 
деңгейі деп санауға болады. 

Тау-кен массасының сапасы тиеу орнымен анықталады. Кенжардағы 
пайдалы қазбалардың сипаттамасын, әдетте, геологиялық қызмет 
қызметкерлері немесе арнайы сапаны бақылау құралдарының көмегімен 

  
 

анықтайды. Пайдалы қазбалардың сапасын бағалаудың ең перспективті әдісі-
сараптамалық бағалау әдісі әдетте қолданылмайды. Түсіру пункттеріндегі 
пайдалы қазбалар сапасының сипаттамасы белгілі бір түрдегі жеткізілген 
қазбаның белгілі бір көлеміне сәйкес келеді. Жынысты жеке үйінділерге салу 
қажеттілігін анықтайтын түрлерге де жіктеуге болады.[57] 

Ақпараттық үрдіс басқару деңгейіне байланысты, ал басқарудың бір 
деңгейінен екіншісіне ауысу жедел және техникалық-экономикалық 
ақпараттың арақатынасының өзгеруімен бірге жүреді. Төменгі деңгейлер 
жедел ақпараттың техникалық-экономикалық деңгейден едәуір артуымен 
сипатталады, жоғары деңгейлерде – керісінше. 

Карьерлік жабдықтың орнын анықтау əдістері. Карьердегі 
технологиялық үрдістерді басқару үшін карьерлік жабдықтардың барлық 
кешенінің (экскаваторлар, тасымалдайтын және қайта тиейтін машиналар, 
үйінді түзгіштер және т.б.) кеңістік жағдайы туралы толық ақпарат болуы 
қажет. Карьерлік машиналардың кеңістіктік жағдайын бақылау алты 
координат бойынша жүзеге асырылады, себебі олар үш өлшемді кеңістікте 
қозғалыс еркіндігінің алты дәрежесіне ие. 

Карьер жабдықтарының координаталарын анықтаудың белгілі әдістері 
мен құралдары екі өлшемді жеке жағдайға, яғни көлденең жазықтыққа 
арналған. Болашақта қолдану мүмкіндігін ескере отырып, координаталарды 
анықтаудың барлық әдістерін келесі топтарға бөлуге болады. 

Бірінші топ-жылжымалы объектінің бақылау нүктелерінен кеңістіктегі 
бекітілген тірек сызықтары мен беттеріне дейінгі қашықтықты өлшеуді 
қолданатын әдістер. Бұл әдіс, мысалы, оның қозғалысының белгіленген 
бағыты бойынша тартылған кабельге қатысты көлденең жазықтықтағы 
карьерлік машинаның орнын бақылау құрылғысына негізделген. Антенна – 
кабельмен сәулеленетін төмен жиілікті (шамамен 10 кГц) электромагниттік 
өріс жылжымалы объектіге орнатылған фазаға сезімтал қабылдағыш-
катушкалармен қабылданады. Олардың көмегімен объектінің берілген 
бағытқа қатысты сызықтық және бұрыштық ығысуы анықталады. 

Екінші топқа бұрыштық-қашықтықты өлшеу әдістері кіреді 
(жылжымалы объектімен байланысты базистердегі қозғалмайтын нүктелі 
бағдарлардың сфералық координаталарын өлшеу). Карьер жағдайында 
қарапайым электромеханикалық құрылғылар осы әдіс бойынша жұмыс 
істейді, онда бақыланатын машинаның бұрын белгілі траекториялар 
бойынша қозғалмайтын немесе қозғалатын объектілермен икемді 
механикалық байланыстары қолданылады. 

Үшінші топ-аралас әдістер. Осы әдістерге негізделген құрылғыларда 
бірінші және екінші топтардың өлшеу элементтері болады. Олар, мысалы, 
оптикалық құрылғыларға негізделген бағдарламалық басқарылатын жетекші 
бағдарлау құрылғылары бар жүйелерде қолданылады. Жүйелердің тірек 
сызықтары мен жазықтықтары бақыланатын объектінің алдын-ала 
белгіленген бағдарламаға сәйкес жылжуына қарай кеңістікте бұрылады. 
Объектінің берілген траекториядан ауытқуы объектінің бірнеше бақылау 
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нүктелерінде орнатылған фотоэлектрлік бақылау жүйелерінің көмегімен 
анықталады . 

Өндірістік жағдайды нақтылаудың үшінші деңгейі тау-кен көлігі 
жабдықтарының жекелеген бірліктерінің өнімділігін анықтауға мүмкіндік 
береді. 'Көлік жабдықтарын стационарлық немесе кіріктірілген жүктеме 
құрылғыларымен жабдықтаған кезде белгілі бір уақыт аралығында тау 
массасының салмағын түзету мүмкіндігі пайда болады. Өндірістік жағдайды 
кеңірек көрсете отырып, минералды пайдалы компоненттің пайыздық 
құрамымен, күлмен немесе басқа сандық сипаттамалармен сипаттауға 
болады. 

Тау-кен массасының сапасы тиеу орнымен анықталады. Кенжардағы 
пайдалы қазбалардың сипаттамасын ереже бойынша геологиялық қызмет 
қызметкерлері немесе сапаны бақылаудың арнайы құралдарының көмегімен 
анықтайды. Пайдалы қазбалардың сапасын бағалаудың ең перспективті әдісі-
сараптамалық бағалау әдісі әдетте қолданылмайды. Түсіру пункттеріндегі 
пайдалы қазбалар сапасының сипаттамасы белгілі бір түрдегі жеткізілген 
қазба көлемінің кіші көлеміне жатады. Жынысты жеке үйінділерге салу 
қажеттілігін анықтайтын түрлерге де жіктеуге болады. 

Карьерлік жабдықтың орнын анықтау əдістері. Карьердегі 
технологиялық үрдістерді басқару үшін карьерлік жабдықтардың барлық 
кешенінің (экскаваторлар, тасымалдайтын және қайта тиейтін машиналар, 
үйінді түзгіштер және т.б.) кеңістік жағдайы туралы толық ақпарат болуы 
қажет.  

Карьер жабдықтарының координаталарын анықтаудың белгілі әдістері 
мен құралдары екі өлшемді жеке жағдайға, яғни көлденең жазықтыққа 
арналған. Болашақта қолдану мүмкіндігін ескере отырып, координаталарды 
анықтаудың барлық әдістерін келесі топтарға бөлуге болады. 

Бірінші топ-жылжымалы объектінің бақылау нүктелерінен кеңістіктегі 
бекітілген тірек сызықтары мен беттеріне дейінгі қашықтықты өлшеуді 
қолданатын әдістер. Бұл әдіс, мысалы, оның қозғалысының белгіленген 
бағыты бойынша тартылған кабельге қатысты көлденең жазықтықтағы 
карьерлік машинаның орнын бақылау құрылғысына негізделген. 
Олардың көмегімен объектінің берілген бағытқа қатысты сызықтық және 
бұрыштық ығысуы анықталады. 

Екінші топқа бұрыштық-қашықтықты өлшеу әдістері кіреді 
(жылжымалы объектімен байланысты базистердегі қозғалмайтын нүктелі 
бағдарлардың сфералық координаталарын өлшеу). Карьер жағдайында 
қарапайым электромеханикалық құрылғылар осы әдіс бойынша жұмыс 
істейді, онда бақыланатын машинаның бұрын белгілі траекториялар 
бойынша қозғалмайтын немесе құйылатын объектілермен икемді 
механикалық байланыстары қолданылады. 

Үшінші топ-аралас әдістер. Осы әдістерге негізделген құрылғыларда 
бірінші және екінші топтардың өлшеу элементтері болады. Олар, мысалы, 
оптикалық құрылғыларға негізделген жедел басқарылатын бағдарлау 
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кешенінің (экскаваторлар, тасымалдайтын және қайта тиейтін машиналар, 
үйінді түзгіштер және т.б.) кеңістік жағдайы туралы толық ақпарат болуы 
қажет.  

Карьер жабдықтарының координаталарын анықтаудың белгілі әдістері 
мен құралдары екі өлшемді жеке жағдайға, яғни көлденең жазықтыққа 
арналған. Болашақта қолдану мүмкіндігін ескере отырып, координаталарды 
анықтаудың барлық әдістерін келесі топтарға бөлуге болады. 

Бірінші топ-жылжымалы объектінің бақылау нүктелерінен кеңістіктегі 
бекітілген тірек сызықтары мен беттеріне дейінгі қашықтықты өлшеуді 
қолданатын әдістер. Бұл әдіс, мысалы, оның қозғалысының белгіленген 
бағыты бойынша тартылған кабельге қатысты көлденең жазықтықтағы 
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Олардың көмегімен объектінің берілген бағытқа қатысты сызықтық және 
бұрыштық ығысуы анықталады. 

Екінші топқа бұрыштық-қашықтықты өлшеу әдістері кіреді 
(жылжымалы объектімен байланысты базистердегі қозғалмайтын нүктелі 
бағдарлардың сфералық координаталарын өлшеу). Карьер жағдайында 
қарапайым электромеханикалық құрылғылар осы әдіс бойынша жұмыс 
істейді, онда бақыланатын машинаның бұрын белгілі траекториялар 
бойынша қозғалмайтын немесе құйылатын объектілермен икемді 
механикалық байланыстары қолданылады. 

Үшінші топ-аралас әдістер. Осы әдістерге негізделген құрылғыларда 
бірінші және екінші топтардың өлшеу элементтері болады. Олар, мысалы, 
оптикалық құрылғыларға негізделген жедел басқарылатын бағдарлау 

  
 

құрылғыларында қолданылады. Жүйелердің тірек сызықтары мен 
жазықтықтары бақыланатын объектінің алдын-ала белгіленген бағдарламаға 
сәйкес жылжуына қарай кеңістікте бұрылады. Объектінің берілген 
траекториядан ауытқуы объектінің бірнеше бақылау нүктелерінде 
орнатылған фотоэлектрлік бақылау жүйелерінің көмегімен анықталады .[25] 

Қазіргі уақытта жылжымалы карьер объектілерінің координаталарын 
автоматты түрде анықтау жүйесін құруға қажетті техникалық құралдарды 
таңдау өте шектеулі. Бастапқы ақпаратты алуға және оны сандық түрде 
өңдеуге бағытталған құралдар ең перспективалы болып табылады. 

Карьерлік машиналардың жұмыс органдарының жағдайын бақылау 
тікелей және жанама әдістермен жүзеге асырылады. 

Тікелей бақылау үшін механикалық, оптикалық, индукциялық, 
радиотехникалық, акустикалық құралдар және тау жыныстарының 
физикалық-механикалық қасиеттерін анықтау әдістері қолданылады. 

Акустикалық әдістер ауада бірнеше метрге дейінгі қашықтықты дәл 
бақылауға мүмкіндік береді. Мысалы, ультрадыбыстық құрылғы карьердің 
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бақылау бұрыштық және сызықтық қозғалыс сенсорларының көмегімен 
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Карьерлердің көлік жабдықтарының жағдайын бақылау тау-кен 
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желісінің көздері мен ағындары болып табылады. Мысалы, экскаватор 
тығындауы және түсіру пункттері, көшпелі орлар. Карьерлік теміржол желісі 
бөлек пункттерге, аралықтардың блок-учаскелеріне және т. б. сәйкес келетін 
элементтерге бөлінеді. Бақылау пункттерінде көлік құралдары өзінің жұмыс 
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нөмірін немесе басқа да ақпаратты беру арқылы белгіленеді. Алынған 
ақпаратты өңдеу көліктің жұмысын объективті түрде ескеруге, оны тиеу 
пункттері арасында ұтымды қайта бөлуге мүмкіндік береді. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Өндірісті автоматтандыру дегеніміз не? 
2. Автоматика дегеніміз не? 
3. Өндірістік үрдістерді автоматтандырудың даму тарихының үш 

кезеңі. 
4.  Қазіргі карьерлердегі автоматтандыру объектілері қандай? 
5. Карьерлердің негізгі технологиялық ерекшеліктеріне не жатады? 
6.  Тау-кен көлігі жабдықтарының жағдайын анықтау және бақылау 

әдістері. 
 
3.4 Тау кен көлік кешенін басқару жүйесі  

 
Оқыту нәтижесі: тау-кен көлік кешенін басқару жүйесімен танысу.  
Бағалау критерийлері:  
1. Тау-кен көлік кешенін басқарудың автоматтандырылған жүйесіне 

деректерді жинау тәртібін сақтайды.  
2. Тау-кен көлік кешенін басқарудың автоматтандырылған жүйесіне 

деректерді беру тәртібін сақтайды. 
Оқыту нәтижесі: диспетчерлік басқармамен танысу. 
 Бағалау критерийлері:  
1. Кенжардан қоймаға дейін көмір сапасын қалыптастыру бойынша 

диспетчерлік басқарма туралы мәліметтерді біледі.  
2. Экскаваторлардың артында жылжымалы құрамды бөлу жөніндегі 

диспетчерлік басқарма туралы мәліметтерді біледі.  
3. Сигнализация жүйесін диспетчерлік басқару, орталықтандыру және 

пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі туралы мәліметтерді біледі. 
Құрылымы жəне негізгі міндеттері 
Жоспарлау және басқару-бұл қызметкерлер құрамының карьердің 

өндірістік қызметінің көрсеткіштерін белгілеу және реттеу жөніндегі іс-
әрекеттерінің жиынтығы. Карьерлердегі тау-кен жұмыстарын жоспарлау 
және басқару жүйесі перспективалық, ағымдағы және жедел жоспарлауды, 
жедел-диспетчерлік басқаруды, сондай-ақ жедел бақылау мен есепке алуды 
қамтиды. Мақта жүйесі уақытша, геологиялық-маркшейдерлік, 
технологиялық және ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілерді 
ажыратады (сурет. 3.11).[25] 
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3.11-сурет - Жоспарлау, есепке алу және басқару жүйесінің құрылымы 

 
Тау-кен жұмыстарын жоспарлау мен басқаруды бір жүйеге біріктіру 

тау-кен және көлік жабдықтарының (сондай-ақ байыту фабрикасының 
ұнтақтау бөлімшесінің жабдықтары) жоспарланбаған тоқтап қалуына, 
жекелеген технологиялық операциялар уақытының үлкен дисперсиясына, 
геологиялық және басқа да ақпарат түрлерінің белгісіздігіне және т. б. 
байланысты карьердегі өндірістік үрдістердің жүруін түзетудің біркелкі 
еместігін және қажеттілігін ескеруге мүмкіндік береді. 

Жоспарлау жүйесінің үздіксіздігі өндірістің үздіксіздігімен 
анықталады, перспективалы, ағымдағы және жедел жоспарлауды 
органикалық түрде байланыстыру мақсатын көздейді және байланысты және 
өзара байланысты өндірістік тапсырмаларды (тау-кен жұмыстарының 
жоспарлары) байланысты жоспарлы кезеңдерге белгілеуде көрінеді: жыл 
сайын бес жыл, тоқсанға бөлінген жыл, айларға бөлінген тоқсан, онкүндікке 
бөлінген ай, онкүндікке бөлінген он күн және т. б. 

Тау-кен жұмыстарын ағымдағы жоспарлау тау-кен жұмыстарының 
жылдық және тоқсандық жоспарларын, "бұрғылау-жару, қазу – тиеу, көлік 
және үйінді жұмыстарының айлық жоспарларын, жабдықты жоспарлы-алдын 
ала жөндеу кестелерін жасау, кемерлерде жұмыстардың технологиялық 
кестелерін құру, жұмыстың онкүндік (апталық) - тәуліктік жоспарларын 
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есептеу болып табылады. Жоспарлаудың осы кезеңінде тау-кен жабдығын 
кемерлер бойынша бөлу жүргізіледі және оның орналасуы анықталады. 

Тау-кен жұмыстарының ағымдағы жоспарларын өндірістік-
техникалық, геологиялық және маркшейдерлік бөлімдер, сондай-ақ карьердің 
бас механигі және бас энергетигі бөлімдері құрайды. Осы жоспарлардың 
негізінде өндірістік учаскелердегі жұмыс көлемі, өндіріс нормалары, 
материалдар мен жарылғыш заттарды тұтыну нормалары анықталады, негізгі 
экономикалық көрсеткіштер есептеледі: өзіндік құн, сатылатын өнім көлемі, 
пайда, рентабельділік. Тау – кен жұмыстарының жылдық жоспарлары 
салалық министрліктерде немесе өндірістік бірлестіктерде, ал карьердің 
айлық жұмыс жоспарлары темір жол және автокөлік цехтарының, байыту 
фабрикасының, жөндеу-механикалық зауытының және басқа да цехтардың 
жұмысымен келісу үшін комбинаттың өндірістік бірлестігінде немесе 
басқармасында бекітіледі.[57] 

Тау - кен жұмыстарын жедел жоспарлау әр бригада, машина және 
механизм үшін ауысым бойынша жасақ-жоспарды айқындаудан тұрады. 
Ауысымдық жоспарды жасау кезінде кенжарлардағы, үйінділердегі, байыту 
фабрикасындағы жұмыстардың жағдайы, карьерде жүргізілетін жөндеу 
жұмыстары, көлік құралдарының желіге күтілетін шығуы ескеріледі. Жедел 
жоспар карьердің бас инженерінің басшылығымен учаскелер, цехтар мен 
қызметтер бастықтары, учаскелік геологтар мен маркшейдерлер әзірлейді. 

Жедел жоспарлаудың функционалдық буыны болып табылатын жедел 
жиналыс (әдетте күн сайын селектор бойынша) учаскелердің, цехтардың 
және қызметтердің өндірістік қызметін үйлестіру мәселелерін қосалқы 
жұмыстардың нақты кестесін, аварияларды жою жөніндегі іс-шараларды, 
қосалқы техниканы бөлуді бекіте отырып шешеді, сондай-ақ жекелеген 
учаскелер мен қызметтердің алдыңғы жоспарлы тапсырмаларды орындауын 
бақылайды, осы қызметтер бастықтарының атқарылған жұмыс туралы 
есептерін тыңдайды. 

Ауысым ішінде үздіксіз жүзеге асырылатын жедел басқару өндірістік 
үрдісті ауысым жоспарының оңтайлы орындалуын қамтамасыз ететіндей етіп 
ұйымдастыру мен реттеуден тұрады. Өндірістік жағдайдың өзгеруінен 
туындаған жедел жоспарды түзету (экскаватордың істен шығуы, кенжардағы 
кен сапасының жоспарланғанға сәйкес келмеуі және т.б.) ауысым ішінде, 
яғни жедел басқару интервалында жүргізіледі. 

Әдетте, тау-кен диспетчерінен, бір немесе бірнеше көлік 
диспетчерлерінен және теміржол станциялары мен бекеттері бойынша 
кезекшілерден тұратын диспетчерлік қызмет карьердегі жедел буынды 
басқарушы болып табылады. Тау-кен диспетчері машинистермен 
радиобайланыс бойынша экскаваторлардың жай-күйі туралы ақпарат ала 
отырып, карьердің жұмысына жедел басшылық жасайды және оны 
диспетчерлік кестеде тіркейді. Көлік диспетчерлері құрамдардың қозғалысын 
олардың орналасқан жері және селекторлық байланыс бойынша жай-күйі 
туралы ақпаратты станциялар мен бекеттер бойынша кезекшілерден ала 
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отырып басқарады, бірақ әдетте тау-кен диспетчері сияқты экскаваторлардың 
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Жедел есепке алу деректері қалыптасқан өндірістік жағдайды талдау, 
жоспарлау мен басқарудың әртүрлі кезеңдерінде шешімдер қабылдау, 
сондай-ақ ведомстволық және мемлекеттік статистикалық есептілік 
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Қуатты карьерлерде жоспарлау, басқару және есепке алу міндеттерін 
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алгоритмдерді (мақсатты іске асыру үрдісін нақты анықтайтын ресми 
ережелер жүйесі) әзірлеуді қамтиды. 

Экономикалық-математикалық модель-бұл нақты экономикалық-
өндірістік жүйенің параметрлерінің байланысын барабар көрсететін 
математикалық өрнектердің жиынтығы (теңдіктер, теңсіздіктер және т.б.). 
Модельге кейбір параметрлер арқылы математикалық сипатталған жұмыс 
жағдайлары, ресурстарға шектеулер, бүкіл жүйенің және оның 
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элементтерінің қалыпты жұмысына қойылатын талаптар, жұмыс мақсаты 
кіреді. 

Компьютерлер мен математикалық модельдерді қолдану қазіргі және 
операциялық жоспарлардың көптеген нұсқаларын қысқа мерзімде 
қарастыруға және оңтайландыруға, сонымен қатар өндірістік үрдісті 
ұйымдастыру мен реттеуге мүмкіндік береді. Алайда, белгілі бір жағдайға ең 
қолайлы математикалық модельдерді таңдау, сондай-ақ 
қарастырылғандардың ішінен ең жақсы нұсқаны таңдау адамның функциясы 
болып қала береді. 

 
Жоспарлау, басқару және есепке алу жүйесіндегі ақпарат 
Жоспарлау және басқару мәселелерін шешу үшін геологиялық-

маркшейдерлік, технологиялық және жоспарлы-экономикалық ақпарат қажет 
(кіріс ақпараты пли ақпараттық қамтамасыз ету). Ақпараттық қолдау 
нормативтік-анықтамалық және бухгалтерлік деректерді қамтиды (сурет. 
3.12). 

Қазу-тиеу жұмыстарының айлық жоспарларының негізі тау-кен 
жұмыстарының жылдық және тоқсандық жоспарлары және олардың нақты 
орындалу көрсеткіштері болып табылады. Қазу-тиеу жұмыстарын айлық 
жоспарлау кезінде экскаваторлардың кемер фронты бойынша орналасуы 
және олардың әрқайсысы үшін алу учаскелерінің шекаралары, жабдықтың 
жоспарлы жұмыс уақыты анықталады. Осы жоспардың негізінде бірінші 
кезекте бұрғыланатын блоктардың орны мен өлшемдері белгіленеді, тау-кен 
және көлік жабдықтарына профилактикалық жөндеу жүргізу кестесі 
түзетіледі, кемерлерде негізгі және қосалқы үрдістерді ұйымдастырудың 
технологиялық кестелері есептеледі. 

Жедел жоспарлау кезінде экскаваторлар мен тығындаулар бойынша 
жұмыс түрлері мен көлемдерін ауысымға бөлу міндеттері, ал жедел-
диспетчерлік басқарманың ВРИ – көлік құралдарын қайта бөлу арқылы 
ауысым ішінде қазу-тиеу жабдықтарының жұмысын реттеу міндеттері 
шешіледі. 

Нормативтік - анықтамалық ақпарат шартты-тұрақты болып табылады 
және айлық жоспарлау кезінде мыналарды қамтиды: 

- тау жыныстарының физикалық-техникалық сипаттамалары, 
геологиялық блоктар туралы деректер, пайдалану барлау және жарылыс 
ұңғымаларын сынамалау нәтижелері, деңгейжиектердің сорттық 
жоспарлары, ашылған және алуға дайын пайдалы қазба қорларының жай-
күйі мен нормативтері, жылдық және тоқсандық жоспарлар бойынша тау-кен 
жұмыстарының шекаралары; 

– тау-кен жұмыстарының технологиялық параметрлері-жарылғыш 
ұңғымалар торының параметрлері; кемерлердің, экскаваторлардың жұмыс 
алаңдарының өлшемдері  
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және көлік бермалары; тұрақты жолдар мен жолдар арқылы тау-кен 
массасын тасымалдау қашықтығы және т.б.; 

- анықтамалық техникалық-экономикалық көрсеткіштер-жекелеген 
үрдістер бойынша өндіру нормалары, тау-кен және көлік жабдықтарының 
құрамы, кәсіпорын құрылымы, жарылыс жұмыстарының мерзімділігі, 
пайдалы қазбаларға жоспарлы-есептік бағалар және т. б. 

Уақыт пен кеңістікте тау-кен жұмыстарының орындалуын көрсететін 
есептік ақпарат ауыспалы-ағымдағы болып табылады. 

Айлық жоспарлау кезінде осы ақпараттан келесі деректер 
қолданылады: 

геологиялық-маркшейдерлік-есепті айдың басындағы кемер 
жұмыстары фронтының жағдайы; әрбір экскаватормен пайдаланылған кемер 
учаскелерінің, бұрғыланған және жарылған блоктардың контурлары; 
жарылған тау массасының қорлары; 

экскаваторлардың, бұрғылау білдектері мен көлік құралдарының 
технологиялық-ұйымдастыру-жұмыс режимі; жабдықтарды жоспарлы-алдын 
ала жөндеу кестесі; тасымалдау, үйінді және жол (жол) жұмыстарының 
күтілетін көлемі; карьердің жолдық даму сұлбасы; 

жоспарлы-экономикалық-пайдалы қазбаны өндіру көлемі мен сапасы, 
сондай-ақ аршылым жұмыстарының көлемі бойынша жоспар-тапсырма; 
өзіндік құн мен пайда көрсеткіштері; алдыңғы айлардағы жұмыс 
жоспарларын орындау.[17] 

Жедел жоспарлау кезінде негізінен мынадай ауыспалы-ағымдағы 
ақпарат пайдаланылады:геологиялық-маркшейдерлік – құлама учаскелер 
бойынша тау-кен массасының әртүрлі типтерін орналастыру шекаралары; 
ауысым басындағы тығындаулардағы экскаваторлардың жағдайы; темір 
жолдар мен автожолдардың жай-күйі; карьердің қайта тиеу пункттеріндегі 
пайдалы қазбалардың әртүрлі сорттарының көлемдері; өндіру және аршылым 
жұмыстарының онкүндік-тәуліктік және айлық жоспарларының орындалуы 
туралы деректер; 

технологиялық-ұйымдастырушылық-кенжар және үйінді 
экскаваторларының, сондай-ақ байыту фабрикасының қабылдау 
бункерлерінің жұмыс уақыты; кенжарларда локомотив құрамдарын 
(автоматты өзі аударғыштарды) тиеу және оларды үйінділерде түсіру, 
үйіндіде (массивте) жыныстарды экскавациялаудың қиындық көрсеткіштерін 
және көлік құралдарын ауыстыру шарттарын ескере отырып белгіленетін 
ұзақтығы; 

жоспарлы-экономикалық-пайдалы қазбаны өндіру көлемі мен сапасы 
бойынша жоспар-тапсырма;  

желіге шығатын көлік құралдарының саны; 
карьерде, үйінділерде және байыту фабрикасында жабдықтарды 

жоспарлы жөндеу туралы мәліметтер. 
Жедел басқару кезінде тау-кен диспетчері үшін негізгі бастапқы 

ақпарат ауысымға арналған жоспар-жасақта қамтылады: тау-кен және көлік 
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және көлік бермалары; тұрақты жолдар мен жолдар арқылы тау-кен 
массасын тасымалдау қашықтығы және т.б.; 

- анықтамалық техникалық-экономикалық көрсеткіштер-жекелеген 
үрдістер бойынша өндіру нормалары, тау-кен және көлік жабдықтарының 
құрамы, кәсіпорын құрылымы, жарылыс жұмыстарының мерзімділігі, 
пайдалы қазбаларға жоспарлы-есептік бағалар және т. б. 

Уақыт пен кеңістікте тау-кен жұмыстарының орындалуын көрсететін 
есептік ақпарат ауыспалы-ағымдағы болып табылады. 

Айлық жоспарлау кезінде осы ақпараттан келесі деректер 
қолданылады: 

геологиялық-маркшейдерлік-есепті айдың басындағы кемер 
жұмыстары фронтының жағдайы; әрбір экскаватормен пайдаланылған кемер 
учаскелерінің, бұрғыланған және жарылған блоктардың контурлары; 
жарылған тау массасының қорлары; 

экскаваторлардың, бұрғылау білдектері мен көлік құралдарының 
технологиялық-ұйымдастыру-жұмыс режимі; жабдықтарды жоспарлы-алдын 
ала жөндеу кестесі; тасымалдау, үйінді және жол (жол) жұмыстарының 
күтілетін көлемі; карьердің жолдық даму сұлбасы; 

жоспарлы-экономикалық-пайдалы қазбаны өндіру көлемі мен сапасы, 
сондай-ақ аршылым жұмыстарының көлемі бойынша жоспар-тапсырма; 
өзіндік құн мен пайда көрсеткіштері; алдыңғы айлардағы жұмыс 
жоспарларын орындау.[17] 

Жедел жоспарлау кезінде негізінен мынадай ауыспалы-ағымдағы 
ақпарат пайдаланылады:геологиялық-маркшейдерлік – құлама учаскелер 
бойынша тау-кен массасының әртүрлі типтерін орналастыру шекаралары; 
ауысым басындағы тығындаулардағы экскаваторлардың жағдайы; темір 
жолдар мен автожолдардың жай-күйі; карьердің қайта тиеу пункттеріндегі 
пайдалы қазбалардың әртүрлі сорттарының көлемдері; өндіру және аршылым 
жұмыстарының онкүндік-тәуліктік және айлық жоспарларының орындалуы 
туралы деректер; 

технологиялық-ұйымдастырушылық-кенжар және үйінді 
экскаваторларының, сондай-ақ байыту фабрикасының қабылдау 
бункерлерінің жұмыс уақыты; кенжарларда локомотив құрамдарын 
(автоматты өзі аударғыштарды) тиеу және оларды үйінділерде түсіру, 
үйіндіде (массивте) жыныстарды экскавациялаудың қиындық көрсеткіштерін 
және көлік құралдарын ауыстыру шарттарын ескере отырып белгіленетін 
ұзақтығы; 

жоспарлы-экономикалық-пайдалы қазбаны өндіру көлемі мен сапасы 
бойынша жоспар-тапсырма;  

желіге шығатын көлік құралдарының саны; 
карьерде, үйінділерде және байыту фабрикасында жабдықтарды 

жоспарлы жөндеу туралы мәліметтер. 
Жедел басқару кезінде тау-кен диспетчері үшін негізгі бастапқы 

ақпарат ауысымға арналған жоспар-жасақта қамтылады: тау-кен және көлік 

  
 

жабдықтарының саны; әрбір экскаватордың кенжарындағы тау-кен 
массасының сапалық құрамы, оны алу көлемі мен кезектілігі; өндіру және 
аршылым жұмыстарының жалпы жоспарланған көлемі; тау-кен 
жабдықтарын жөндеу және жол жұмыстары туралы мәліметтер; жарылыс 
жұмыстарын жүргізу уақыты; экскаваторлардың жоспарланған аралықтары; 
қабылдау пункттерінің тоқтап қалуы және т.б. Диспетчер сондай-ақ байыту 
фабрикасы мен пайдалы қазба қоймаларының жұмыс режимі, қоймалардың 
ауысым басында МПС, ГРЭС және басқа да тұтынушылар. 

 Міндеттердің ақпараттық байланысын орнату үрдістер туралы 
мәліметтерді жинауға және дайындауға уақытты қысқартады, олардың 
толықтығын қамтамасыз етеді және тау-кен өндірісінің қажетті дәлдігіне қол 
жеткізуге ықпал етеді. 

Карьерде біртектес өндірістік объектілердің бірқатар топтары (ішкі 
жүйелері) белгіленген күйлердің бірдей жиынтығымен ерекшеленеді, 
мысалы: 

 1) карьердегі және үйіндідегі экскаваторлар; 
 2) темір жол құрамдары (немесе автомашиналар паркі); 
 3) фабрикалардың қабылдау бункерлері; 
 4) жол аралықтары, тұйықтар, құламалар. 
Шешім қабылдау кезінде диспетчер жабдықтың көп күйін ескереді 

және қазіргі кездегі өндірістік жағдай тереңірек талданады, шешім неғұрлым 
оңтайлы болуы мүмкін. Екінші жағынан, күйлердің дифференциация деңгейі 
неғұрлым жоғары болса (өндірістік жағдайға ену тереңдігі), шешім қабылдау 
кезінде диспетчер өңдеуі керек ақпарат мөлшері соғұрлым көп болады. 

Тау-кен жұмыстары көлемінің тұрақты өсуі және жабдықтар санының 
артуы карьердің жұмысын жедел басқаруды қиындатады және 
диспетчерлердің жұмыс көлемін арттырады. Қуатты карьерлерде диспетчер 
орта есеппен екі минут сайын ағымдағы ақпаратты қабылдайды және 
командалық нұсқауларды береді. Сонымен бірге диспетчердің жүктелу 
дәрежесі хабарламалар санымен ғана емес, олардағы ақпараттың көлемімен 
де анықталады. Диспетчер жеке хабарламаларды есте сақтайды, басқалары 
оны кестеге енгізеді, ал басқалары дереу шешім қабылдауды талап етеді және 
т. б. [57] 

Адамның күрделі жүйеде басқарушы буын ретіндегі ең маңызды 
сипаттамасы оның ақпараттық өткізу қабілеті, яғни кіріс ақпаратын сенімді 
қабылдау және өңдеу, сондай-ақ басқару әсерлерін беру мүмкіндігі болып 
табылады. Диспетчер үшін ақпаратты түрлендірудің барлық қарапайым 
операцияларын үш топқа бөлуге болады: ақпаратты қабылдау, өңдеу және 
беру.  

Ақпаратты беру және қабылдау жүйелерінде арнайы автоматты 
құрылғылардың болмауы ақпараттың жеткіліксіз дәлдігі мен толықтығына, 
сондай-ақ байланыс тамшысының жұмыс істеуіне немесе берудің кеш 
басталуына байланысты оның түсуінің кешігуіне әкеледі. Көрсетілген 
себептер бойынша ақпарат графиктерде кешігіп көрсетіледі, бұрмаланады 



288
  

 

және сайып келгенде, қажетті шешім қабылдауда қате жібереді. 
АБЖ-да оны жылдам іздеуді қамтамасыз ететін ақпарат массивтерін 

дұрыс ұйымдастыру және кейбір жағдайларда оның қайталануын қоса 
алғанда, ақпаратты сіңірудің белгілі бір жүйесі қажет. 

Ақпаратты беру және өңдеудің ыңғайлылығы үшін нақты электрондық 
құрылғыларда ақпаратты кодтау қажет. Кодтардың арнайы құрылымдары 
ақпаратты іздеудің, сұрыптаудың немесе ұйымдастырудың белгілі бір 
әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. 

 
Тау-кен жұмыстарын ағымдағы жоспарлау негіздері 
Тау-кен жұмыстарын ағымдағы айлық жоспарлау кезінде алдымен қазу 

– тиеу жұмыстарының жоспары, содан кейін оның негізінде-бұрғылау-жару, 
жөндеу, жол және басқа да жұмыстардың жоспарлары жасалады. 

Қазу-тиеу жұмыстарының айлық жоспары әрбір экскаваторды кемер 
(өңдеу учаскелері) жұмыстарының шебі бойынша орналастыруды, әрбір 
учаскедегі экскаваторлар жұмысының ұзақтығын, олар орындайтын өндіру 
(бірақ пайдалы қазба сорттары) және аршылым жұмыстарының көлемдерін 
айқындайды. Жоспарды есептеу кезінде геологиялық, технологиялық, 
ұйымдастырушылық және экономикалық жағдайлар ескеріледі. Қазу және 
тиеу жұмыстарының айлық жоспарын құрудың жүйелі түрде орындалатын 
екі негізгі кезеңі-тау-кен жұмыстарын жоспарлау және аршылым 
жұмыстарын жоспарлау. 

Өндіру жұмыстарын жоспарлау тәртібі (бірінші кезең) мынадай: 
1. Жарылған тау-кен массасының қоры бар өндіру кемерлері 

фронтының учаскелері, сондай-ақ ені ең азынан асатын жұмыс алаңдары 
таңдалады.  

2. Экскаваторларды айдың басына орналастыру, олардың жұмыс істеу 
режимдік уақыты, сондай-ақ кемерлерде жолды дамыту сұлбалары негізінде 
олардың әрқайсысы үшін қазу-тиеу жұмыстарының барынша ықтимал 
көлемдері белгіленеді. 

3. Әрбір кемерде қазу – тиеу жұмыстарының көлемі кемерде 
орнатылған экскаваторлардың жиынтық өнімділігінен (қазу-тиеу 
жұмыстарының барынша мүмкін көлемінен) аспауы шартымен қазу 
учаскелерінің (алу блоктарының) ұзындығы бойынша (фронт бойынша) және 
ені бойынша (темір жол көлігінде-кіру ені) өлшемдері анықталады. 

4. Әрбір экскаватормен және жалпы карьер бойынша орындалатын 
өндіру жұмыстарының көлемін (және өндірілетін пайдалы қазбаның 
сапасын) есептеу жүргізіледі. 

5. Егер өндіру жұмыстары жоспарының қарастырылған нұсқасы 
белгіленген талаптарды қанағаттандырмаса (өндіру көлемі, пайдалы 
қазбаның сапасы, жеке экскаваторларды тиеу және т.б. бойынша), онда қазу 
учаскелерінің орналасқан жерін, олардың ені мен ұзындығын өзгерту арқылы 
қажетті сападағы пайдалы қазбаны өндірудің жаңа учаскелері мен көлемдері 
айқындалады, бұл қажет болған жағдайда бірқатар экскаваторлардың 
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және сайып келгенде, қажетті шешім қабылдауда қате жібереді. 
АБЖ-да оны жылдам іздеуді қамтамасыз ететін ақпарат массивтерін 

дұрыс ұйымдастыру және кейбір жағдайларда оның қайталануын қоса 
алғанда, ақпаратты сіңірудің белгілі бір жүйесі қажет. 

Ақпаратты беру және өңдеудің ыңғайлылығы үшін нақты электрондық 
құрылғыларда ақпаратты кодтау қажет. Кодтардың арнайы құрылымдары 
ақпаратты іздеудің, сұрыптаудың немесе ұйымдастырудың белгілі бір 
әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. 

 
Тау-кен жұмыстарын ағымдағы жоспарлау негіздері 
Тау-кен жұмыстарын ағымдағы айлық жоспарлау кезінде алдымен қазу 

– тиеу жұмыстарының жоспары, содан кейін оның негізінде-бұрғылау-жару, 
жөндеу, жол және басқа да жұмыстардың жоспарлары жасалады. 

Қазу-тиеу жұмыстарының айлық жоспары әрбір экскаваторды кемер 
(өңдеу учаскелері) жұмыстарының шебі бойынша орналастыруды, әрбір 
учаскедегі экскаваторлар жұмысының ұзақтығын, олар орындайтын өндіру 
(бірақ пайдалы қазба сорттары) және аршылым жұмыстарының көлемдерін 
айқындайды. Жоспарды есептеу кезінде геологиялық, технологиялық, 
ұйымдастырушылық және экономикалық жағдайлар ескеріледі. Қазу және 
тиеу жұмыстарының айлық жоспарын құрудың жүйелі түрде орындалатын 
екі негізгі кезеңі-тау-кен жұмыстарын жоспарлау және аршылым 
жұмыстарын жоспарлау. 

Өндіру жұмыстарын жоспарлау тәртібі (бірінші кезең) мынадай: 
1. Жарылған тау-кен массасының қоры бар өндіру кемерлері 

фронтының учаскелері, сондай-ақ ені ең азынан асатын жұмыс алаңдары 
таңдалады.  

2. Экскаваторларды айдың басына орналастыру, олардың жұмыс істеу 
режимдік уақыты, сондай-ақ кемерлерде жолды дамыту сұлбалары негізінде 
олардың әрқайсысы үшін қазу-тиеу жұмыстарының барынша ықтимал 
көлемдері белгіленеді. 

3. Әрбір кемерде қазу – тиеу жұмыстарының көлемі кемерде 
орнатылған экскаваторлардың жиынтық өнімділігінен (қазу-тиеу 
жұмыстарының барынша мүмкін көлемінен) аспауы шартымен қазу 
учаскелерінің (алу блоктарының) ұзындығы бойынша (фронт бойынша) және 
ені бойынша (темір жол көлігінде-кіру ені) өлшемдері анықталады. 

4. Әрбір экскаватормен және жалпы карьер бойынша орындалатын 
өндіру жұмыстарының көлемін (және өндірілетін пайдалы қазбаның 
сапасын) есептеу жүргізіледі. 

5. Егер өндіру жұмыстары жоспарының қарастырылған нұсқасы 
белгіленген талаптарды қанағаттандырмаса (өндіру көлемі, пайдалы 
қазбаның сапасы, жеке экскаваторларды тиеу және т.б. бойынша), онда қазу 
учаскелерінің орналасқан жерін, олардың ені мен ұзындығын өзгерту арқылы 
қажетті сападағы пайдалы қазбаны өндірудің жаңа учаскелері мен көлемдері 
айқындалады, бұл қажет болған жағдайда бірқатар экскаваторлардың 

  
 

аралықтарын анықтайды.[58] 
6. Тау-кен жұмыстарының алдыңғы жағын дамытудың бірнеше 

мүмкін нұсқаларын қарастыра отырып, олар жоспардың осы нұсқасына назар 
аударады, ол берілген көлем мен минералдың сапасын алуды қамтамасыз 
етеді және басқа жағдайлар бойынша ең жақсы болып табылады 
(экскаваторлардың минималды аралықтары, көлік жұмыстарының минимумы 
және т.б.). 

Аршылым жұмыстарын жоспарлау (екінші кезең) мынадай түрде 
жүзеге асырылады: 

1. Кен (көмір) аймағында өндіру жұмыстарының жоспарын орындау 
кезінде өндіру экскаваторларымен қазып алуға жататын аршылым 
жыныстарының көлемі анықталады. 

2. Аршылым жұмыстарының қалған жоспарлы көлемі аршылым 
кемерлерінде орналасқан экскаваторлар арасында, тиісінше пайдалану 
өнімділігіне және әрбір аршылым экскаваторының режимдік жұмыс 
уақытының қорына бөлінеді; пайдалану өнімділігін есептеу кезінде құрамды 
ауыстыру уақыты, кемердегі барлық қосалқы жұмыстар, жабдықты жөндеу 
және т. б. ескеріледі. 

3. Экскаваторларды аршылым кемерлерінің жұмыс фронты бойынша 
орналастыру кезінде пайдалы қазба қорларын ашуды, тау-кен-дайындық 
жұмыстарын (құламалар мен кесінді орларды үңгілеу) орындауды, аршылым 
жыныстарын ішкі үйінділерге тасымалдау кезінде қазылған кеңістік көлемін 
ұлғайтуды және т. б. қамтамасыз ететін учаскелерге артықшылық беріледі. 

Бұрғылау-жару жұмыстарының айлық жоспары әрбір деңгейжиектегі 
бұрғыланатын блоктардың орналасқан жері мен өлшемдерін анықтайды, тау-
кен массасының көлемін, әрбір бұрғылау білдегінің жұмыс көлемін игеру 
нәтижесінде кемерлерде дайындалады. Бұрғылау-жару жұмыстарының 
жоспарын жасаудың негізгі шарттары: 

ай басындағы тау-кен жұмыстарының жай-күйі, ені бұрғылау 
білдектерін олардың көп қатарлы блоктық ойықтары үшін кемерлерге 
орналастыруға мүмкіндік беретін жұмыс алаңдарының болуын анықтайды; 

алдағы ай мен перспективаға арналған қазу-тиеу жұмыстарының 
жоспарына сәйкес пайдалы қазбаның (әртүрлі сорттар бойынша) және 
аршылым жыныстарының алуға дайын қорларын қамтамасыз ету қажеттілігі; 

құламалар мен кесіндісіорларын үңгілеу жоспарланған учаскелерде 
бұрғылаудың бірінші кезектілігі; 

бұрғылау-жару жұмыстарының әртүрлі параметрлерін және тау 
жыныстарының физикалық-техникалық сипаттамаларының әртүрлілігімен 
байланысты па бұрғылаудың сараланған нормаларын қолдану. 

Бұрғылау-жару жұмыстарының жоспарын жасау тәртібі келесідей: 
1. Қазу-тиеу жұмыстарының айлық жоспарына енгізілген кемерлер 

фронтының учаскелерінде бірінші кезекте бұрғылауға жататын блоктар 
контурланады. 

2. Жару ұңғымаларының контурланған блоктарда орналасу 
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параметрлерінің негізінде (қабылданған НВ жыныстардың физикалық-
техникалық сипаттамаларын, жару тәртібі мен сұлбаларын ескере отырып) 
әрбір блокта бұрғылауға жататын ұңғымалардың саны анықталады. 

3. Бұрғылау жұмыстарының көлемі, м, бұрғылау білдектерінің қажетті 
саны (олардың нақты жұмыс жағдайларында өндіру нормаларына сәйкес) 
және жұмыстың ұзақтығын көрсете отырып, бұрғылау білдектерінің талап 
етілетін паркі айқындалады. 

4. Қалған бұрғылау білдектері үшін қажетті көлемдегі жұмыс алаңдары 
бар кемерлерде қосымша бұрғылау блоктары тағайындалады; бұл ретте 
мынадай ережелер (маңыздылығын азайту тәртібімен) басымдыққа ие 
болады): 

а) пайдалы қазбалардың әрбір сорты бойынша жарылған тау-кен 
массасын толықтыру қажеттілігі; 

б) жарылған тау-кен массасының жалпы қорын белгіленген деңгейде 
ұстау және оларды экскаваторлар бойынша бөлу қажеттілігі; 

в) бұрғылау мөлшерлемелерінің ең аз аралықтары.[25] 
Тау-кен жұмыстарының айлық жоспары жыл соңындағы горизонттар 

бойынша тау-кен жұмыстарының жоспарлы контурлары, есепті айдың 
басындағы ойылған тау-кен массасының кемерлері мен қорларының жұмыс 
фронтының жағдайы, әрбір экскаватор мен бұрғылау станогы үшін 
жоспарланған тау-кен жабдықтарын қазу және бұрғылау блоктарының 
контурларын орналастыру көрсетілген сызба түрінде ресімделеді (сурет. 
3.11). 

Жасалған бұрғылау-жару жұмыстарының жоспарына сәйкес бұрғылау 
білдегінің әрбір бригадасына оның орналасқан жерін, жұмыс ұзақтығын, 
бұрғылау көлемін және қазбаның орташа ауысымдық нормасын көрсете 
отырып тапсырма беріледі. 

 
Кемердегі жұмыстардың технологиялық кестесін есептеу 
Кемер ӨА жұмыстарының технологиялық кестесі әрбір экскаватор 

үшін кемердің кен алу учаскелерінің контурларының қазу-тиеу 
жұмыстарының айлық жоспарында белгіленген негізінде жасалады. Кестеде 
(көрсетілген учаскелердің шекарасында) кемер шебі бойынша бұрғылау-
жару, қазу-тиеу, жол жөндеу және жөндеу жұмыстарын орындау уақыты мен 
орны байланыстырылады. 

Технологиялық графиктің құрылысы (сурет. 3.12) кемердегі жолды 
дамытудың қабылданған сұлбасы кезінде құлама бойынша экскаваторлық 
кірмелер санын және кен алу учаскелерінің контурлары шегіндегі кірулер 
жағдайын анықтаудан басталады. 

Кіру саны экскаватордың жұмыс параметрлеріне және тау 
жыныстарының физикалық-техникалық сипаттамаларымен, кемердің 
биіктігімен, жарылатын блоктың енімен, ашылған және алуға дайын пайдалы 
қазба қорларының нормативтерінің шарттарымен, жылдық және тоқсандық 
жоспарлар бойынша тау-кен жұмыстарының шекараларымен анықталатын 
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параметрлерінің негізінде (қабылданған НВ жыныстардың физикалық-
техникалық сипаттамаларын, жару тәртібі мен сұлбаларын ескере отырып) 
әрбір блокта бұрғылауға жататын ұңғымалардың саны анықталады. 

3. Бұрғылау жұмыстарының көлемі, м, бұрғылау білдектерінің қажетті 
саны (олардың нақты жұмыс жағдайларында өндіру нормаларына сәйкес) 
және жұмыстың ұзақтығын көрсете отырып, бұрғылау білдектерінің талап 
етілетін паркі айқындалады. 

4. Қалған бұрғылау білдектері үшін қажетті көлемдегі жұмыс алаңдары 
бар кемерлерде қосымша бұрғылау блоктары тағайындалады; бұл ретте 
мынадай ережелер (маңыздылығын азайту тәртібімен) басымдыққа ие 
болады): 

а) пайдалы қазбалардың әрбір сорты бойынша жарылған тау-кен 
массасын толықтыру қажеттілігі; 

б) жарылған тау-кен массасының жалпы қорын белгіленген деңгейде 
ұстау және оларды экскаваторлар бойынша бөлу қажеттілігі; 

в) бұрғылау мөлшерлемелерінің ең аз аралықтары.[25] 
Тау-кен жұмыстарының айлық жоспары жыл соңындағы горизонттар 

бойынша тау-кен жұмыстарының жоспарлы контурлары, есепті айдың 
басындағы ойылған тау-кен массасының кемерлері мен қорларының жұмыс 
фронтының жағдайы, әрбір экскаватор мен бұрғылау станогы үшін 
жоспарланған тау-кен жабдықтарын қазу және бұрғылау блоктарының 
контурларын орналастыру көрсетілген сызба түрінде ресімделеді (сурет. 
3.11). 

Жасалған бұрғылау-жару жұмыстарының жоспарына сәйкес бұрғылау 
білдегінің әрбір бригадасына оның орналасқан жерін, жұмыс ұзақтығын, 
бұрғылау көлемін және қазбаның орташа ауысымдық нормасын көрсете 
отырып тапсырма беріледі. 

 
Кемердегі жұмыстардың технологиялық кестесін есептеу 
Кемер ӨА жұмыстарының технологиялық кестесі әрбір экскаватор 

үшін кемердің кен алу учаскелерінің контурларының қазу-тиеу 
жұмыстарының айлық жоспарында белгіленген негізінде жасалады. Кестеде 
(көрсетілген учаскелердің шекарасында) кемер шебі бойынша бұрғылау-
жару, қазу-тиеу, жол жөндеу және жөндеу жұмыстарын орындау уақыты мен 
орны байланыстырылады. 

Технологиялық графиктің құрылысы (сурет. 3.12) кемердегі жолды 
дамытудың қабылданған сұлбасы кезінде құлама бойынша экскаваторлық 
кірмелер санын және кен алу учаскелерінің контурлары шегіндегі кірулер 
жағдайын анықтаудан басталады. 

Кіру саны экскаватордың жұмыс параметрлеріне және тау 
жыныстарының физикалық-техникалық сипаттамаларымен, кемердің 
биіктігімен, жарылатын блоктың енімен, ашылған және алуға дайын пайдалы 
қазба қорларының нормативтерінің шарттарымен, жылдық және тоқсандық 
жоспарлар бойынша тау-кен жұмыстарының шекараларымен анықталатын 

  
 

құлау еніне байланысты; 
– тау-кен жұмыстарының технологиялық параметрлері-жарылғыш 

ұңғымалар торының параметрлері; кемерлердің, экскаваторлардың жұмыс 
алаңдарының өлшемдері   

 
 

1-жер бетіндегі карьердің соңғы контуры, 2, 3-190 және 220 м горизонттардағы 
тау-кен жұмыстарының жылдық жоспарлы контурлары; 4-айдың басындағы жарылған тау 

массасы;  
5-есепті айда алынатын жарылған тау массасы (кен алу блоктары));  

6-айдың басында бұрғыланған блоктар; 7-ай ішінде фумигацияланатын блоктар; 8-
горизонттағы кен шоғырының контурлары; шеңберлерде - тиісінше қазу және бұрғылау 

блоктарының шегінде, алымда – экскаватор мен бұрғылау білдегінің нөмірі, бөлгіште-бір 
айға алу көлемі, мың м ' және бір айға бұрғылау көлемі, мың м 

 
 3.11-сурет - Карьердің тау-кен жұмыстарының айлық жоспары 
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3.12-сурет – Кемердегі жұмыстардың технологиялық кестесін есептеу 

сұлбасы 
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3.12-сурет – Кемердегі жұмыстардың технологиялық кестесін есептеу 

сұлбасы 
 
 

  
 

және көлік бермалары; тұрақты жолдар мен жолдар арқылы тау-кен 
массасын тасымалдау қашықтығы және т.; 

- анықтамалық техникалық-экономикалық көрсеткіштер-жекелеген 
үрдістер бойынша өндіру нормалары, тау-кен және көлік жабдықтарының 
құрамы, кәсіпорын құрылымы, жарылыс жұмыстарының мерзімділігі, 
пайдалы қазбаларға жоспарлы-есептік бағалар және т. б. 

Уақыт пен кеңістікте тау-кен жұмыстарының орындалуын көрсететін 
есептік ақпарат ауыспалы-ағымдағы болып табылады. 

Тау жыныстарын жару (шайқау, тіреу қабырғасының болуы немесе 
болмауы және т.б.). 

Өңдеу кезінде технологиялық кестені жасау өте қиын бірінші 
кіреберісте тау жынысын қазып алғаннан кейін жол жаңа жолға 
ауыстырылып, екінші кіреберісті өңдеген кезде екі енуімен құлады, содан 
кейін массивтің жаңа блогы жарылды. Бұл жағдай төменде қарастырылады. 

Қазу-тиеу жұмыстарының жоспарлы тізбектеріндегі экскаваторлық 
кірулердің жағдайын анықтау үшін кемерде жүру үшін белгілі ені кезінде 
(экскаватордың белгілі моделі кезінде) кенжар жолының осьіне параллель 
жеке жұмыс блоктары (ұзындығы 80 – 100 м) бөлінеді, олар тау-кен 
массасының біртекті сапасымен (кеннің бір сорты млн бос жыныс) және тау-
кен жұмыстарының бірдей жай-күйімен, яғни жыныстың қазуға дайындық 
дәрежесімен сипатталады (блок бұрғыланбаған, бұрғыланған, жарылған). 

Экскаватордың жұмысын жоспарлау кезінде қазудың қажетті 
технологиялық шарттары: 

 блоктағы тау массасы жарылуы керек; 
 блоктың кіру бағытында жүйелі түрде дамуы ғана мүмкін; 
 локомотив құрамының ұзындығына блоктың шетінен озу; 
 жүрістің артындағы екіншісінде блоктарды алуға көшу бірінші 

кіріс блоктарының қатарын алып тастағаннан кейін мүмкін болады; 
 екінші кіру тек кенжар жолының тұйығына қарай ғана 

пысықталуы мүмкін. 
Кенжар жолының өзгермеген жағдайында (экскаватор фронттың 

басына немесе тұйыққа қарай қозғалған кезде) бірінші кірудің жұмыс істеу 
тәртібін есептеу мынадай ретпен жүргізіледі: 

- әрбір кіру блогын қазуға дайындау дәрежесі анықталады; 
- жарылған блоктар үшін кенжар жолының бар-жоғы тексеріледі, жол 

жұмыстарының көлемі (егер олар қажет болса) және жолдың қайта төселуін 
немесе ұзартылуын күтіп экскаватордың тұрып қалу уақыты есептеледі; 

- блоктан блокқа ауысу кезінде алынатын көлемдер жинақталады және 
экскаватордың бұрын есептелген тұрып қалуын ескеретін қазбаның 
қолданыстағы нормалары негізінде қазу-тиеу жұмыстарын жүргізу уақыты 
белгіленеді.[25] 

Екінші кіреберістің блоктарын алу тәртібінің нұсқаларының 
айырмашылығы, ең алдымен, блоктың орналасуымен, бірінші қазылған 
блоктың алдыңғы жағына қатысты анықталады. 
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Айдың басындағы жұмыс блоктарының жағдайына байланысты 
(бұрғыланбаған, бұрғыланбаған, жарылған, өңделген) бұрғылау, жару және 
жол жөндеу жұмыстарының қажетті көлемі, сондай-ақ кесте бойынша 
жоспарланған ЖӨЖ жөндеумен байланыстырылған экскаватордың талап 
етілетін аралықтары есептеледі. 

Жол жөндеу жұмыстарын жоспарлау кезінде негізгі мәселелер нақты 
жарылған блокты кейіннен алу үшін жолды қайта төсеудің техникалық 
мүмкіндігін анықтау және жолды қайта төсеу уақытында экскаваторды 
аралықпен немесе алдын-ала жоспарлы жөндеумен біріктіру болып 
табылады. 

Жол жөндеу жұмыстарының кестесі олардың бірізді өндірісін ескере 
отырып, блоктан блокқа, экскаватордың жұмыс фронтының басынан бастап 
кенжар жолының туникасына қарай жылжу бағыты бойынша жасалады.[57] 

Бұрғылау жұмыстарын жоспарлау кезінде кертпеде бұрғылау 
жұмыстарының айлық жоспарының контурларында массив блоктарын 
бұрғылау тәртібі мен уақыты анықталады. Бұрғылау тізбегі екінші 
экскаватордың қазу блоктарын өңдеу тәртібіне және бұрғылау машинасының 
жұмысына байланысты. Жарылатын блоктардың көлеміне және 
жыныстардың жарылу сипаттамасына сәйкес ұңғымалар қатарының саны, 
олардың жалпы саны, Vб бұрғылау жұмыстарының көлемі және tб 
бұрғылаудың талап етілетін уақыты есептеледі: 

 
  м                                       (3.11) 

 
 , ч                                                         (3.12) 

 
мұндағы Lв. Б Ш в. б - тиісінше жарылатын блоктың ұзындығы мен ені, 

м; 
а, б-тиісінше қатардағы ұңғымалар мен ұңғымалар қатарлары 

арасындағы қашықтық, м; 
Hy-кемердің биіктігі, м; 
LN-қалдықтың ұзындығы, м; 
6-бұрғылау білдегінің орташа сағаттық өнімділігі, м/сағ; 
Nб.с-экскаваторды бұрғылайтын бұрғылау білдектерінің саны. 
Жарылыс жұмыстарын жоспарлау кезінде блоктарға оқ атуды аяқтау 

және жарылыстарды өндіру уақытын карьерде қабылданған режимге сәйкес 
байланыстыру және жарылыстан кейін блоктағы экскаватордың жұмысын 
бастау мүмкіндігін анықтау қажет. Егер экскаваторды жоспарланған айдау 
жарылысқа дайындалған блоктардың бойымен жүргізілсе, онда жарылысты 
күтіп тұрған қарапайым экскаватор жоққа шығарылмайды, себебі жарылыс 
жұмыстары қатаң кесте бойынша белгіленген күні жүргізіледі. 

Оншақты күндер мен күндер бойынша өндіру және аршылым 
жұмыстарының көлемімен, пайдалы қазбалардың сапасымен, тау-кен 
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Айдың басындағы жұмыс блоктарының жағдайына байланысты 
(бұрғыланбаған, бұрғыланбаған, жарылған, өңделген) бұрғылау, жару және 
жол жөндеу жұмыстарының қажетті көлемі, сондай-ақ кесте бойынша 
жоспарланған ЖӨЖ жөндеумен байланыстырылған экскаватордың талап 
етілетін аралықтары есептеледі. 

Жол жөндеу жұмыстарын жоспарлау кезінде негізгі мәселелер нақты 
жарылған блокты кейіннен алу үшін жолды қайта төсеудің техникалық 
мүмкіндігін анықтау және жолды қайта төсеу уақытында экскаваторды 
аралықпен немесе алдын-ала жоспарлы жөндеумен біріктіру болып 
табылады. 

Жол жөндеу жұмыстарының кестесі олардың бірізді өндірісін ескере 
отырып, блоктан блокқа, экскаватордың жұмыс фронтының басынан бастап 
кенжар жолының туникасына қарай жылжу бағыты бойынша жасалады.[57] 

Бұрғылау жұмыстарын жоспарлау кезінде кертпеде бұрғылау 
жұмыстарының айлық жоспарының контурларында массив блоктарын 
бұрғылау тәртібі мен уақыты анықталады. Бұрғылау тізбегі екінші 
экскаватордың қазу блоктарын өңдеу тәртібіне және бұрғылау машинасының 
жұмысына байланысты. Жарылатын блоктардың көлеміне және 
жыныстардың жарылу сипаттамасына сәйкес ұңғымалар қатарының саны, 
олардың жалпы саны, Vб бұрғылау жұмыстарының көлемі және tб 
бұрғылаудың талап етілетін уақыты есептеледі: 

 
  м                                       (3.11) 

 
 , ч                                                         (3.12) 

 
мұндағы Lв. Б Ш в. б - тиісінше жарылатын блоктың ұзындығы мен ені, 

м; 
а, б-тиісінше қатардағы ұңғымалар мен ұңғымалар қатарлары 

арасындағы қашықтық, м; 
Hy-кемердің биіктігі, м; 
LN-қалдықтың ұзындығы, м; 
6-бұрғылау білдегінің орташа сағаттық өнімділігі, м/сағ; 
Nб.с-экскаваторды бұрғылайтын бұрғылау білдектерінің саны. 
Жарылыс жұмыстарын жоспарлау кезінде блоктарға оқ атуды аяқтау 

және жарылыстарды өндіру уақытын карьерде қабылданған режимге сәйкес 
байланыстыру және жарылыстан кейін блоктағы экскаватордың жұмысын 
бастау мүмкіндігін анықтау қажет. Егер экскаваторды жоспарланған айдау 
жарылысқа дайындалған блоктардың бойымен жүргізілсе, онда жарылысты 
күтіп тұрған қарапайым экскаватор жоққа шығарылмайды, себебі жарылыс 
жұмыстары қатаң кесте бойынша белгіленген күні жүргізіледі. 

Оншақты күндер мен күндер бойынша өндіру және аршылым 
жұмыстарының көлемімен, пайдалы қазбалардың сапасымен, тау-кен 

 

  
 

жабдықтарының тұрып қалу ұзақтығымен ерекшеленетін кемердегі 
экскаватор жұмысының бірнеше технологиялық кестесі құрылады. Содан 
кейін әр түрлі экскаваторлардың технологиялық кестелерінің нұсқалары 
жиынтықта қарастырылады және тұтастай алғанда карьердің айлық тау-кен 
жоспарын орындау үшін бір-бірімен байланысты болады. Орындау үшін 
жабдықтардың, ең алдымен экскаваторлардың ең аз тоқтап қалуы кезінде 
көрсетілген мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз ететін жеке 
экскаваторлардың технологиялық жұмыс кестелері қабылданады. 

 
Тау-кен жұмыстарын ауысымдық жоспарлау 
Тау-кен жұмыстарының ауысымдық жоспарында әрбір экскаватормен 

пайдалы қазбаны және аршылым жыныстарын тиеу көлемі белгіленеді. Бұл 
көлемдер жарылыс ұңғымаларын сынамалау деректеріне сәйкес белгілі бір 
сапамен сипатталатын жарылған тау-кен массасының құлауының нақты 
учаскелеріне байланады. Экскаваторлар арасында қазу-тиеу жұмыстарының 
көлемін бөлу, ең алдымен, ауысымда жұмыс істейтін локомотив 
құрамдарының немесе автоматты өзі аударғыштардың санына және 
өндірілген шикізаттың сапасын басқарудың қабылданған жүйесіне 
байланысты (белгілі бір жолмен локомотив құрамдарының ағынын 
қалыптастыру арқылы, орташа қоймаларда және т.б.). 

Ауысымды жоспарлау әдістемесі есептеулердің үш кезеңін қамтиды: 
- қарастырылып отырған ауысымда қазу экскаваторлардың ұзақ 

аралықтарынсыз жүзеге асырылуы мүмкін жарылған тау-кен массасының 
құлау учаскелерінің кемерлерінде анықтау; 

-қазба-тиеу жұмыстарының көлемін және құламаның таңдалған 
учаскелерін қазудың түрлі бағыттары кезіндегі пайдалы қазба сапасын 
есептеу; 

- жоспарлы тапсырмаларды орындауды қамтамасыз ететін 
экскаваторлар мен желіге шығатын көлік құралдары арасында тау-кен 
жұмыстарын бөлу. 

Темір жол көлігімен карьерлерде тау-кен жұмыстарын ауысымдық 
жоспарлау кезінде барлық экскаваторлар екі топқа бөлінеді: 

- кенді де, жынысты да қазуды жүзеге асыратын өндіру экскаваторлары 
(кенді аймақта жұмыс істейтіндер); 

- аршылым кемерлерінде және кен кемерлерінің аршылым 
учаскелерінде жұмыс істейтін аршылым экскаваторлары.[56] 

Бастапқыда өндіру экскаваторларының ықтимал өнімділігі (бірақ тау-
кен-техникалық жағдайлары), байыту фабрикасы қабылдаған кен көлемі, 
сондай-ақ қарастырылып отырған ауысымдағы үйінділердің қабылдау 
қабілеті анықталады. Бұл деректер кен массасының түрлері мен кен сорттары 
бойынша қазу-тиеу жұмыстарының көлемін есептеу үшін бастапқы деректер 
болып табылады. 

Қазіргі уақытта бұл міндет әдетте шешіледі: 
- пайдалы қазбаның жоспарлы көлемі мен сапасын тұтастай бір 
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ауысымда, сондай-ақ ауысым уақытының жекелеген аралықтары бойынша 
қанағаттандыратын өндіру экскаваторларының (кен алу учаскелерінің 
контурларының) ауысымдық тапсырмаларының бірнеше технологиялық 
мүмкін нұсқаларын қарау арқылы; 

-өндіру экскаваторларының осындай жоспар-жасақын кейіннен таңдау, 
ол жоғарыда көрсетілген шектеулер кезінде бір өндіру экскаваторының ең 
жоғары орташа өнімділігіне қол жеткізуді қамтамасыз етеді; 

- өндіру экскаваторларына қызмет көрсету үшін көлік құралдарының 
қажетті санын анықтау; 

- аршылым экскаваторлары арасында күтілетін көлік құралдарының 
қалған санын бөлу және аршылым экскаваторларының тиісті жоспар-
жасағын белгілеу арқылы, ол осы ауысымда жекелеген үйінділердің 
жоспарлы қабылдау қабілетіне сәйкес келеді және тәулігіне, онкүндікке 
(аптаға) және айға аршылым жұмыстарының нақты орындалған және 
жоспарлы көлемдері (басымдық тәртібімен) арасындағы ең аз алшақтықты 
қамтамасыз етеді. 

Автомобиль көлігі бар карьерлерде тау-кен жұмыстарын ауысымдық 
жоспарлау кезінде автоматты өзі аударғыштармен кенжарлардағы кен, 
әдетте, карьердің қайта тиеу пунктіне немесе оның әртүрлі секторларында 
(аймақтарында) кенді сорттық қоймалау және қажет болған жағдайда кенді 
шикіқұрамдау жүзеге асырылатын орташаландыру қоймасына 
ауыстырылатыны ескеріледі. Мұндай жағдайларда қойманы жөнелтудің осы 
кезеңінде қарастырылған сапаны ескере отырып, қажетті сападағы пайдалы 
қазбалармен толықтыру қажет. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары  
1.Тау-кен жұмыстарын жедел жоспарлау дегеніміз не ? 
2.Жедел жиналыс қандай мәселелерді шешеді ? 
3. Жедел есепке алудың міндеттері қандай? 
4. Нормативтік-анықтамалық ақпарат дегеніміз не? 
5. Тау жыныстарының ағымдағы жоспарлау негіздері. 
6. Қазу-тиеу жұмыстарының айлық жоспарын не анықтайды? 
7. Экскаватордың жұмысын жоспарлау кезінде қазудың қажетті 

технологиялық шарттары.  
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ауысымда, сондай-ақ ауысым уақытының жекелеген аралықтары бойынша 
қанағаттандыратын өндіру экскаваторларының (кен алу учаскелерінің 
контурларының) ауысымдық тапсырмаларының бірнеше технологиялық 
мүмкін нұсқаларын қарау арқылы; 

-өндіру экскаваторларының осындай жоспар-жасақын кейіннен таңдау, 
ол жоғарыда көрсетілген шектеулер кезінде бір өндіру экскаваторының ең 
жоғары орташа өнімділігіне қол жеткізуді қамтамасыз етеді; 

- өндіру экскаваторларына қызмет көрсету үшін көлік құралдарының 
қажетті санын анықтау; 

- аршылым экскаваторлары арасында күтілетін көлік құралдарының 
қалған санын бөлу және аршылым экскаваторларының тиісті жоспар-
жасағын белгілеу арқылы, ол осы ауысымда жекелеген үйінділердің 
жоспарлы қабылдау қабілетіне сәйкес келеді және тәулігіне, онкүндікке 
(аптаға) және айға аршылым жұмыстарының нақты орындалған және 
жоспарлы көлемдері (басымдық тәртібімен) арасындағы ең аз алшақтықты 
қамтамасыз етеді. 

Автомобиль көлігі бар карьерлерде тау-кен жұмыстарын ауысымдық 
жоспарлау кезінде автоматты өзі аударғыштармен кенжарлардағы кен, 
әдетте, карьердің қайта тиеу пунктіне немесе оның әртүрлі секторларында 
(аймақтарында) кенді сорттық қоймалау және қажет болған жағдайда кенді 
шикіқұрамдау жүзеге асырылатын орташаландыру қоймасына 
ауыстырылатыны ескеріледі. Мұндай жағдайларда қойманы жөнелтудің осы 
кезеңінде қарастырылған сапаны ескере отырып, қажетті сападағы пайдалы 
қазбалармен толықтыру қажет. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары  
1.Тау-кен жұмыстарын жедел жоспарлау дегеніміз не ? 
2.Жедел жиналыс қандай мәселелерді шешеді ? 
3. Жедел есепке алудың міндеттері қандай? 
4. Нормативтік-анықтамалық ақпарат дегеніміз не? 
5. Тау жыныстарының ағымдағы жоспарлау негіздері. 
6. Қазу-тиеу жұмыстарының айлық жоспарын не анықтайды? 
7. Экскаватордың жұмысын жоспарлау кезінде қазудың қажетті 

технологиялық шарттары.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Глоссарий  
 
Кен орындарын игерудің ашық әдісі - тау жыныстарын тікелей жер 

бетінен түсетін көлденең қабаттармен қазу.  
Карьер (кесіндісі) - кен орнын ашық игеру кезінде пайда болған 

қазбалар жиынтығы.  
Карьер алаңы - бұл бір карьер игеретін кен орны (немесе оның бөлігі).  
Карьерлік алаң карьердің жер бөлігінің құрамына кіреді, оның 

шегінде бос жыныстардың, кондициялық емес кендердің үйінділері, 
өнеркәсіптік алаң және басқа да өндірістік құрылыстар орналастырылады.  

Аршылым жұмыстары - кенді жабатын бос жыныстарды жою 
бойынша тау-кен жұмыстары.  

Өндіру жұмыстары - кенді алу (өндіру) бойынша тау-кен жұмыстары.  
Кемер - тау-кен машиналарының бір жиынтығымен шығарылатын тау 

жыныстарының көлденең қабаты (мысалы, бұрғылау қондырғысы-
экскаватор-өзі аударғыш ).  

Кемер асты - биіктігі бойынша кемердің бір бөлігі, жеке бұрғылау 
машиналары қазатын экскаваторлармен, бірақ бір көлікпен қызмет 
көрсетіледі. 

Кемер элементтері: екі алаң (жоғарғы және төменгі), еңіс, екі жиек 
(жоғарғы және төменгі), кенжар.  

Енбе - бұл дамыған табанның ені. 
Тығындау - бұл енудің соңы. 
Карьер борты - барлық кемерлердің алаңдары мен еңістерінің 

жиынтығы.  
Карьердің түбінде жаңа көлденең қабатты кесу кесінді (уақытша) 

ормен жүргізіледі, ал карьерден аршылған жыныстар мен кенді тасымалдау 
күрделі (тұрақты) ор бойынша жүзеге асырылады. 

Пайдалану тау-кен жұмыстары пайдалы қазбаның игеруге 
дайындалған жəне ашылған қорларын құра отырып, бос жыныстар мен 
кондициялық емес кендерді алу және үйінділерге көшіру жөніндегі аршылым 
жұмыстарын жəне пайдалы қазбаны алу жəне қоймаларға немесе 
тұтынушыға жеткізу жөніндегі өндіру жұмыстарын қамтиды. 

Карьерді пайдалануға беруден бастап жобалық қуатқа жеткенге 
дейінгі кезең карьердің жобалық қуатын игеру кезеңі деп аталады. 

Кен орындарын ашық игеру кезінде алынатын және жойылатын бос 
жыныстар мен кондициялық емес пайдалы қазбалардың үйінділері деп 
аталады. 

Оны биіктігі бойынша шектейтін кемердің көлденең немесе еңіс 
беттері төменгі және жоғарғы жұмыс алаңдары деп аталады, ал қазылған 
кеңістік жағынан кемерді шектейтін еңіс беті кемер еңісі деп аталады. 

Игеруге дайындалған ұзындықтың бөлігі оның ұзындығымен 
өлшенетін тау-кен фронты деп аталады. 
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Кемер еңісінің бұрышы Кемер еңісінің бетімен және көлденең 
жазықтықпен түзілген бұрыш, ал еңістің жоғарғы және төменгі алаңдармен 
қиылысу сызықтары тиісінше кемердің жоғарғы және төменгі жиектерімен 
аталады. Жұмысшылар мен жұмыс істемейтін бөренелерді ажыратыңыз. 

Кемердің биіктігі бірқатар жалпы карьерлік көрсеткіштерге тікелей 
әсер етеді: 

- өндірілетін ПИ сапасы (жату неғұрлым күрделі болса, кемер биіктігі 
соғұрлым төмен болады); 

Бір мезгілде дамудағы жоталардың жиынтығы карьердің жұмыс 
аймағы деп аталады. 

Кемерді әзірлеу үшін қажетті жабдық пен тау массасы орналасқан 
алаң жұмыс алаңы деп аталады. 

Ауыстырылатын аршылған жыныстарды сандық бағалау арнайы 
индикаторды - тау-кен бірлігін өндіру үшін қанша аршылым керек екенін 
көрсететін аршылым коэффициентін қолдану арқылы жүзеге асырылады, 
сондықтан ол т/т, м3/ м3, м3/т өлшенеді. 

Аршылым коэффициенттерінің келесі түрлері бар: 
Шекаралық (Кг) - ашық тау-кен қазбаларының үнемділігі шарты 

бойынша барынша жол берілетін. Оның шамасы бойынша ашық тау-кен 
жұмыстарының шекаралары (карьердің шекті тереңдігі) осы жағдайлар үшін 
ашық және жер асты тәсілдерімен пайдалы қазбаны өндірудің өзіндік 
құнының теңдігі жағдайларынан белгіленеді. 

Орташа(Кс) - аршылған жыныстардың жалпы көлемінің карьердің 
соңғы контурларындағы пайдалы қазбалардың жалпы көлеміне қатынасы. 

Ағымдағы(Кт) - ай, тоқсан, жыл ішінде іс жүзінде орнын ауыстырған 
аршылған жыныстар көлемінің осы кезеңде іс жүзінде өндірілген пайдалы 
қазба көлеміне қатынасы. 

Пайдалану (ке) - карьердегі пайдалану жұмыстары кезеңіндегі 
аршылған жыныстар көлемінің пайдалы қазба көлеміне есептік қатынасы. Ол 
тау-кен жұмыстары мен пайдалану кезеңіндегі тау-кен және көлік 
жабдықтарының қажетті мөлшерін есептеу үшін критерий ретінде қызмет 
етеді. 

Карьерлік өрісті ашу карьердегі жұмыс горизонттары мен жер 
бетіндегі қабылдау пункттері арасындағы көлік байланысын қамтамасыз 
ететін күрделі және уақытша орлар мен құламалар кешенін құру жөніндегі 
тау-кен жұмыстары деп аталады. 

Карьердегі жұмыс көкжиектері жұмыс борты кемерлерінің жұмыс 
алаңдары болып табылады.  

Жер бетіндегі қабылдау пункттері-қайта тиеу бункерлері, 
қоймалар, байыту фабрикалары, үйінділер немесе станциялар. 

Орлар мен құламалар көлік коммуникацияларымен (автомобиль немесе 
темір жолдар, конвейерлер) жабдықталады. 

Барлық ашылатын қазбалардың жиынтығы ашу сұлбасы деп аталады. 
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Кемер еңісінің бұрышы Кемер еңісінің бетімен және көлденең 
жазықтықпен түзілген бұрыш, ал еңістің жоғарғы және төменгі алаңдармен 
қиылысу сызықтары тиісінше кемердің жоғарғы және төменгі жиектерімен 
аталады. Жұмысшылар мен жұмыс істемейтін бөренелерді ажыратыңыз. 

Кемердің биіктігі бірқатар жалпы карьерлік көрсеткіштерге тікелей 
әсер етеді: 

- өндірілетін ПИ сапасы (жату неғұрлым күрделі болса, кемер биіктігі 
соғұрлым төмен болады); 

Бір мезгілде дамудағы жоталардың жиынтығы карьердің жұмыс 
аймағы деп аталады. 

Кемерді әзірлеу үшін қажетті жабдық пен тау массасы орналасқан 
алаң жұмыс алаңы деп аталады. 

Ауыстырылатын аршылған жыныстарды сандық бағалау арнайы 
индикаторды - тау-кен бірлігін өндіру үшін қанша аршылым керек екенін 
көрсететін аршылым коэффициентін қолдану арқылы жүзеге асырылады, 
сондықтан ол т/т, м3/ м3, м3/т өлшенеді. 

Аршылым коэффициенттерінің келесі түрлері бар: 
Шекаралық (Кг) - ашық тау-кен қазбаларының үнемділігі шарты 

бойынша барынша жол берілетін. Оның шамасы бойынша ашық тау-кен 
жұмыстарының шекаралары (карьердің шекті тереңдігі) осы жағдайлар үшін 
ашық және жер асты тәсілдерімен пайдалы қазбаны өндірудің өзіндік 
құнының теңдігі жағдайларынан белгіленеді. 

Орташа(Кс) - аршылған жыныстардың жалпы көлемінің карьердің 
соңғы контурларындағы пайдалы қазбалардың жалпы көлеміне қатынасы. 

Ағымдағы(Кт) - ай, тоқсан, жыл ішінде іс жүзінде орнын ауыстырған 
аршылған жыныстар көлемінің осы кезеңде іс жүзінде өндірілген пайдалы 
қазба көлеміне қатынасы. 

Пайдалану (ке) - карьердегі пайдалану жұмыстары кезеңіндегі 
аршылған жыныстар көлемінің пайдалы қазба көлеміне есептік қатынасы. Ол 
тау-кен жұмыстары мен пайдалану кезеңіндегі тау-кен және көлік 
жабдықтарының қажетті мөлшерін есептеу үшін критерий ретінде қызмет 
етеді. 

Карьерлік өрісті ашу карьердегі жұмыс горизонттары мен жер 
бетіндегі қабылдау пункттері арасындағы көлік байланысын қамтамасыз 
ететін күрделі және уақытша орлар мен құламалар кешенін құру жөніндегі 
тау-кен жұмыстары деп аталады. 

Карьердегі жұмыс көкжиектері жұмыс борты кемерлерінің жұмыс 
алаңдары болып табылады.  

Жер бетіндегі қабылдау пункттері-қайта тиеу бункерлері, 
қоймалар, байыту фабрикалары, үйінділер немесе станциялар. 

Орлар мен құламалар көлік коммуникацияларымен (автомобиль немесе 
темір жолдар, конвейерлер) жабдықталады. 

Барлық ашылатын қазбалардың жиынтығы ашу сұлбасы деп аталады. 

  
 

Карьерлердің жұмыс қабаттарын ашу тау-кен қазбаларының көмегімен 
жүзеге асырылады: 

- күрделі көлбеу немесе тік орда 
- күрделі орлардың жалғасы болып табылатын және ашылған 

кемердегі жұмыстардың бастапқы шебін құру арқылы кен орнын алуға 
дайындау үшін қызмет ететін көлденең қималар. 

Күрделі орлар болуы мүмкін: 
- сыртқы (карьердің контурынан тыс орналасқан) 
- ішкі (карьер контурында орналасқан). 
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