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АЛҒЫСӨЗ 
 

Оқу құралы студенттердің «0705113 – Техник-технолог» біліктілігі 
бойынша «0705000 – Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында 
өңдеу» мамандығы бойынша материалды өз бетінше оқуға мүмкіндік береді, 
сонымен қатар оны оқытушылар Теориялық оқыту сабақтарына дайындық 
кезінде және зертханалық-практикалық жұмыстар үшін пайдалана алады. 
Оқу құралында теориялық материал бар, оқу нәтижелерін бағалау үшін 
практикалық тапсырмалар берілген. Білім алушылардың танымдық 
белсенділігінің белсенділігін арттыру үшін бұл оқу құралында дәрістер, 
практикалық тапсырмалар бар, олар материалды өз бетінше зерттеу және 
зерттеу ретінде оқытуды ұйымдастырудың нысандары мен әдістерін 
қарастырады. 

«0705113 – Техник-технолог» біліктілігі бойынша «0705000 – Пайдалы 
қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу» мамандығы бойынша 
берілген нұсқаулықта тау-кен кәсіпорнының өндірістік учаскесінде 
жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру, дайындық және тазарту 
жұмыстарын жүргізуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, тау-кен 
жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті білім, 
білік және дағды сипатталған. 

Нұсқаулықта үш бөлім бар. 
Бірінші бөлімде Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының 

негіздері, Өндірістегі еңбекті қорғау нормалары, учаскедегі тау-кен 
жұмыстарының технологиялық процестері мен операцияларының 
сыныптамасы, талғампаз жүйенің талаптары, Еңбекті нормалау және 
ұйымдастыру мәселелері, технологиялық жабдықтың сипаттамасы, 
қолданыстағы әзірлеу жүйесінің Еңбек өнімділігі мәселелері, деректерді 
өңдеу және жинақтаудың ақпараттық процестерінің қағидаттары 
сипатталады. 

Екінші бөлімде тау - кен кәсіпорнындағы технологиялық процестерді 
жобалау, тау-кен қазбаларының қималарын есептеу, тау-кен қазбаларын 
бекіту паспортын, бұрғылау-жару жұмыстарының паспортын ресімдеу, 
желдетуді жобалау, бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып 
технологиялық құжаттаманы ресімдеу, өндірістік-шаруашылық қызметтің 
негізгі көрсеткіштерін есептеу мәселелері берілген. 

Үшінші бөлімде өндіру және дайындық жұмыстары кезінде 
жұмыстарды ұйымдастырудың қауіпсіздік қағидалары, нұсқамалардың 
түрлері, еңбек тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік, Электр жабдықтарында 
жұмыс істеу кезінде еңбекті ұйымдастыру қағидалары, тау-кен және 
жарылыс жұмыстарының қауіпсіздік қағидалары, тау-кен-шахта 
жабдығының техникалық жай-күйін және ақаулығын айқындау 
өлшемшарттары, жұмысшылар санының есептері, жұмыстарды ұйымдастыру 
кестелерінің мысалдары, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың 
алдын алу сипатталады. 
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Осы біліктілік бойынша оқыту нәтижелері келесі дағдыларды игеру 
болып табылады: 

- тау-кен кәсіпорнының өндірістік учаскесінде жұмыстарды 
ұйымдастыруды жүргізу; 

- өндірістік-шаруашылық қызметті талдау және өндірісті басқару;  
- өндірістік технологиялық процестердің жағдайын талдау және 

бағалау; 
- технологиялық процестерді жобалауды орындау; 
- тау-кен кәсіпорнының белгілі бір учаскесінің өндірістік-шаруашылық 

қызметі көрсеткіштерінің жоспарлы есептеулерін орындау; 
- бағынышты қызметкерлердің жұмысын үйлестіруді жүзеге асыру; 
- тау-кен және жарылыс жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуін 

бақылауды жүзеге асыру; 
- қарамағындағылардың жұмыс кестесін жасау ;  
-өндірістік жарақаттану және кәсіптік аурулар мәселелерін меңгеру. 
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1 - БӨЛІМ. ТАУ-КЕН КӘСІПОРНЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК 
УЧАСКЕСІНДЕ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Мақсаты: 

Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
1. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының негіздерін меңгеру; 
2. Еңбекті қорғау нормаларының сақталуын қамтамасыз ету; 
3. Учаскедегі тау-кен жұмыстарының технологиялық процестері мен 

операцияларын жіктеу; 
4. Нормалау және жоспарлау сұрақтарын меңгеру; 
5. Технологиялық жабдықты сипаттау; 
6. Іздеу бағдарламаларын қолдану; 
7. Желілік ақпараттық технологияларды сипаттау; 
8. Басқару дағдыларын қолдану.  

 
Кәсіби терминдер: 
 
Тазарту кешендері 
Ұңғылау комбайны  
Конвейерлер 
Бекітпе 
Заң  

Наряд  
Бастығы 
Даму жүйесі 
Бекініс 
Тау қысымы 
 

 
Қажетті оқу құралдары: 
1. Қарындаш, Сағыз, қалам, дәптер 
2. Сызғыш және рулетка 
3. Калькулятор 
4. ЖҚҚ 
 
Алдын ала талаптар: 
 

Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттерге кем дегенде бір 
мамандық бойынша міндетті оқу курстарынан өту ұсынылады: "0705022 
жерасты тау-кен жұмысшысы" біліктілігі бойынша, "0705141 Проходчик" 
біліктілігі бойынша, "0705102 жерасты тау-кен монтажшысы" біліктілігі 
бойынша, "0705042 тазарту забойының тау-кен жұмысшысы" біліктілігі 
бойынша. Бұл схемада (сурет.1.1) "тау-кен кәсіпорнының өндірістік 
учаскесінде жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру" кәсіби модулі 
бойынша оқыту нәтижелері көрсетілген. 
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Сурет 1.1- модуль бойынша оқыту нәтижелерінің сызбасы 

 
Оқу құралының материалдары бағынышты персоналдың жұмысын 

ұйымдастыруды жүзеге асыру және өндірістік - шаруашылық қызметке 
талдау жүргізу, техник-технолог біліктілігі туралы кешенді түсінік 
қалыптастыру үшін қажетті білім, білік пен дағдыларды алуды көздейді. 

Осы модуль бойынша оқыту нәтижелері келесі дағдыларды игеру 
болып табылады: 

- ҚР еңбек заңнамасының негіздерін меңгеру; 
- еңбекті қорғау нормаларын сақтау туралы білім алу; 
- технологиялық процестердің жіктелуін игеру; 
- нормалау және жоспарлау туралы білім алу; 
- іздеу бағдарламаларын қолдану; 
- желілік ақпараттық технологияларды игеру; 
- басқару дағдыларын қолдану. 
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Кіріспе  
 
Тау-кен өнеркәсібі көптеген дамыған және дамушы елдердегі 

экономиканың маңызды бөліктерінің бірі болып саналады.  
Тау-кен өнеркәсібі өнеркәсіптің ең көп төленетін салаларының бірі 

болып табылады (сурет.1.2). Бұл секторда жұмыс істеу үшін жер асты тау-
кен жұмысшысы, жер асты электрослесариі, проходчиктер, механиктер, 
техник-технологтар, әртүрлі машиналар мен механизмдердің операторлары 
және т. б. сияқты мамандықтардың мамандары қажет.  

 

 
Сурет 1.2-Тау-кен өнеркәсібі 

 
Қазіргі заманғы жаһандық экономика, жаппай жоғары технологиялық 

өндіріс қазіргі заманғы маманды сапалы даярлауға қойылатын жаңа талаптар 
болып табылады. Болашақ үшін тау - кен саласының мамандары мен 
жұмысшыларын дайындаудағы басты бағыт-ең озық, табиғи және 
ресурстарды үнемдейтін технологияларды оқыту, технологиялар, басқару 
және компьютерлік технологиялар саласындағы заманауи жетістіктерді 
қолдану (сурет.1.3). Жаңа буын аспаптарымен жұмыс істеу компьютерлік 
дайындықтың жоғары деңгейін талап етеді. Қазірдің өзінде қазіргі заманғы 
техник-технолог – бұл тек өндірістік құзыреттердің тасымалдаушысы ғана 
емес, одан жоғары креативтілік, бастамалар көрсету, инновацияларды енгізу, 
сондай-ақ басқарушылық дарын талап етіледі. 

Инновацияларды әзірлеуге және іске асыруға ғалымдар мен 
инженерлер әрдайым қатысады, ал егер инновациялық жоба құрылғылар мен 
жабдықтарды құрумен байланысты болса, онда орындаушылар құрамына 
жоғары білікті жұмысшылар қосылады. Ғылыми-техникалық прогресті 
жалғастыру, қазіргі уақытта және болашақта дамыған өнімдердің бәсекеге 
қабілеттілігін қолдау үшін ғалым - инженер - жұмысшы триадасында барлық 
мамандар жоғары біліктілік деңгейіне, инновациялық ойлауға, кәсіби 
ұтқырлыққа және тиісті уәждемеге ие болуы керек. 

Пайдалы қазбалардың кен орындарын пайдалануға беруді жеделдету 
үшін оларды барлау мерзімін қысқарту қажет, бұл жерасты геологиялық 
барлау және дайындық жұмыстарын жүргізу жылдамдығына байланысты. 
Соңғы онжылдықта забойларда еңбекті ұйымдастыру уақыт пен кеңістіктегі 
жеке процестердің көбірек үйлесімімен сипатталады. Қазіргі уақытта бұл 
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үрдіс қазба жұмыстарын ұйымдастыруды дамытудың негізі болып табылады. 
Қазіргі уақытта барлауы жер асты тау-кен қазбаларының үлкен көлемін 

талап ететін қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру мерзімі мен 
құнын қысқартудың халықтық-шаруашылық міндеті өзекті. 

 

 
Сурет 1.3-Тау-кен кәсіпорындары 

 
Бұл міндет бірінші кезекте игерілуге жататын кен орындары бөлігінде 

егжей-тегжейлі барлауды өнеркәсіптік игерумен, яғни құрылыстар мен тау-
кен-күрделі және тау-кен-дайындық қазбаларын (барлау-пайдалану 
мақсатындағы қазбалар) егжей-тегжейлі барлау үшін пайдалану жолымен 
табысты шешіледі. Бұл жол барлау кезеңінде кәсіпорындарды салуға 
арналған күрделі салымдардың бір бөлігін пайдаланумен байланысты және 
өнеркәсіптік құндылығы егжей-тегжейлі барлаусыз айқын көрінетін ең 
перспективалы кен орындарына қатысты ғана ақталуы мүмкін. Ғылым мен 
техниканың қазіргі заманғы жетістіктері негізінде тау-кен жұмыстарының 
жаңа техникасы мен технологиясын енгізу өндірістік процестерді кешенді 
механикаландыру және автоматтандыру негізінде қазіргі заманғы өнімділігі 
жоғары тау-кен көлік техникасымен жарақтандырылған жаңа үлгідегі тау-кен 
барлау кәсіпорындарын құруға мүмкіндік береді. 

Алайда, тау-кен барлау жұмыстарының уақытша сипаты, олардың тау-
кен кәсіпорындарының жұмыстарымен салыстырғанда аз көлемі, 
өнеркәсіптік орталықтардың шашыраңқылығы, шалғай аудандардағы өндіріс 
әлі де озық технологиялар мен механикаландыруды енгізуді қиындатады. 
Көлденең, көлбеу және тік қазбаларды кешенді механикаландыру 
құралдарын өндіру бойынша жұмыстар анағұрлым жетілдірілген бұрғылау 
қондырғыларын, тиеу және бұрғылау машиналарын, крепе түзгіштерді, көлік 
машиналарын, үңгілеу комбайндарын және тазарту кешендерін құру 
бағытында жүргізіледі. 

Тау-кен-геологиялық және тау-кен техникалық жағдайларының және 
кен орындарын дайындау мен пайдалы қазбаларды өндірудің тиісті 
технологиялық схемаларының алуан түрлілігі тау-кен қазу техникасының 
алуан түрлілігін құруды талап етеді. Бұл ретте жұмысшылардың қауіпсіз 
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және жайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету маңызды әлеуметтік 
проблема болып табылады. 

Барлық осы міндеттерді шешудің техникалық негізі тау-кен өндірісінің 
негізгі технологиялық процестерін кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру болып табылады. ҚР индустриялық-инновациялық 
дамуының қойылған стратегиясын жүзеге асыру өндірісті шоғырландыру 
және қарқындату, еңбек өнімділігі мен жұмыс қауіпсіздігін арттыру, ауыр 
дене еңбегін жою үшін қажетті жаңа жоғары өнімді тау-кен машиналары мен 
кешендерін құру базасында тау-кен өнеркәсібін техникалық қайта 
жарақтандыруды қамтамасыз етеді. 

Қазіргі уақытта тазарту және ұңғылау кенжарларында 
жұмысшылардың тұрақты қатысуынсыз, адам құрбандарын болдырмауды 
қамтамасыз ететін робототехникалық тау-кен кешендерін құру арқылы 
пайдалы қазбаларды өндіруді қамтамасыз ететін автоматтандырылған 
кешендер мен агрегаттарды құру міндеті шешілуде. Бұл ретте 
кәсіпорындарды жарақтандыру және техникалық қайта жарақтандыру 
міндеттерін шешу машиналар мен кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру құралдарының өндіріс көлемін ұлғайту жолымен ғана емес, 
сондай-ақ нақты қуатты арттыру, металл сыйымдылығын төмендету, 
олардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру, еңбектің жайлылығы 
мен пайдаланудағы ыңғайлылықты қамтамасыз ету жолымен машиналардың 
сапасын жақсарту жолымен де жүріп жатыр. 

 
1.1. Учаске жұмыстарын ұйымдастыру 
1.1.1. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының негіздері 
 
1. Қазақстан Республикасының Еңбек туралы заңнамасы Қазақстан 

Республикасының Конституциясына және қызметкерлердің жекелеген 
санаттарының еңбек қатынастарын реттейтін, нормалары осы Заңның 
нормаларынан төмен болмайтын өзге де нормативтік құқықтық актілерге 
негізделеді. 

2. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттардың осы Заң мен еңбек туралы өзге де нормативтік құқықтық актілер 
алдында басымдығы болады және халықаралық шартта оны қолдану үшін 
Қазақстан Республикасының заңын шығару талап етілетін жағдайларды 
қоспағанда, тікелей қолданылады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес адамның және 
азаматтың маңызды құқықтары мен бостандықтары әркімнің өзінің еңбекке 
қабілеттілігіне еркін билік ету, Қызмет түрі мен мамандығын таңдау құқығы 
болып табылады. Мәжбүрлі еңбекке соттың үкімі бойынша не төтенше 
немесе соғыс жағдайларында ғана жол беріледі. Әркімнің қауіпсіздік пен 
тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбегі үшін нендей бір 
кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға 
құқығы бар. Ереуіл жасау құқығын қоса алғанда, заңмен белгіленген 
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тәсілдерді қолдана отырып, жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешу 
құқығы мойындалады. Әркімнің демалуға құқығы бар. Еңбек шарты 
бойынша жұмыс істейтіндерге заңмен белгіленген жұмыс уақытының 
ұзақтығына, демалыс және мереке күндеріне, жыл сайынғы ақылы демалысқа 
кепілдік беріледі (ҚР Конституциясының 24-бабы) [1]. 

"ҚР-дағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 1-
тармағы жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы еңбек қатынастары еңбек 
туралы заңнамаға сәйкес жасалған нормативтік құқықтық актілермен, жеке 
еңбек, ұжымдық шарттармен реттеледі. Жұмыс берушінің (ұйым, меншік 
иесі-кәсіпкер) жұмыскермен оның еңбекке қабілеттілігін (оның жұмыс 
күшін, білімін, іскерлігін және т.б.) пайдалану жөніндегі басты, жетекші, 
еңбек қатынастары, әдетте, шарттық (келісімшарттық) негізде және өтеулі 
негізде құрылады. Қызметкер өз еңбегі үшін жалақыны алдын-ала 
белгіленген нормалар (тарифтер) немесе ұйым кірісінің бір бөлігін алады, ал 
жұмыс беруші өзіне қажет еңбек өнімін алады. 

Еңбек қатынастары-бұл өтелетін қатынастар, нәтижесінде жұмыс 
беруші еңбек өнімін алады, ал қызметкер еңбек шартының талаптарына 
сәйкес белгілі бір ақы алады. Еңбек қатынастары азаматтың еркін ерік 
білдіруінің көрінісі болып табылады, яғни еңбек және еңбек қатынастары 
мәжбүрлі емес, қызметкер мен жұмыс беруші өз қалауы бойынша еңбек 
серіктестерін, еңбек жағдайларын таңдайды. Еңбек таңдау кезінде еркін ерік 
білдірудің дәлелі-бұл қызметкер өз қолымен толтыратын және жұмыс беруші 
өз қолымен қол қоятын, сол арқылы осы қызметкерді жұмысқа қабылдау 
туралы өзінің ізгі ниетін білдіретін өтініш. Олар қызметкердің еңбек 
тәртібіне бағынып, еңбек ұжымына қосылуын болжайды. Бұл дегеніміз, 
еңбек белгілі бір ішкі жұмыс жағдайында жүреді. Ішкі тәртіп ережелері 
еңбек ұжымы мүшелерінің бірлескен қызметінің шарттары мен тәртібін 
белгілейді. 

Барлық еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексінің көмегімен реттеледі. ҚР Еңбек кодексі 2015 жылғы 23 қарашада 
қабылданды. Еңбек кодексі жалпы және Ерекше бөлімнен, 40 тараудан, 6 
бөлімнен, 341 баптан тұрады. Еңбек кодексі қатынастарды реттейді: 

1) Еңбек; 
2) еңбек қатынастарымен тікелей байланысты; 
3) Әлеуметтік әріптестік; 
4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша. 
ҚР Еңбек кодексінің 20-бабына сәйкес еңбек қатынастары жұмыскер 

мен жұмыс берушінің арасында еңбек шартының негізінде туындайды. Кейде 
еңбек шартын жасасудың алдында келесі рәсімдер болуы мүмкін: 1) 
лауазымға сайлау (сайлау); 2) тиісті лауазымға орналасуға конкурс бойынша 
сайлау; 3) лауазымға тағайындау немесе лауазымға бекіту; 4) заңда 
көрсетілген органдардың белгіленген квота есебінен жұмысқа жіберуі; 5) 
Еңбек шартын жасасу туралы сот шешімін шығару. 



14
  

 

Жұмысқа орналасу кезінде жұмыс беруші қызметкермен еңбек шартын 
жасасады. Еңбек шарты-бұл жазбаша түрде жасалған жұмыс туралы 
қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы екі жақты келісім. Жеке еңбек 
шартының бір данасы тараптар қол қойғаннан кейін қызметкерге беріледі. 
Жеке еңбек шарты жасалғаннан кейін жұмыс беруші қызметкерді жұмысқа 
қабылдау туралы бұйрық шығаруға міндетті, ол оған қолхат арқылы 
жеткізіледі. Еңбек шарты тоқтатылуы немесе бұзылуы мүмкін. Жеке еңбек 
шарты: мерзімнің өтуі бойынша; тараптардың еркінен тыс мән-жайлар 
бойынша тоқтатылуы мүмкін. Еңбек шарты: тараптардың келісімі бойынша; 
Тараптардың бірінің бастамасы бойынша бұзылуы мүмкін. 

Жұмыс уақытының түрлері: қалыпты ұзақтығы; қысқартылған 
ұзақтығы; толық емес ұзақтығы; үстеме жұмыс уақыты болып табылады. ҚР 
Еңбек кодексінің 77-бабына сәйкес жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы 
аптасына 40 сағаттан аспайды. 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 78-бабына сәйкес ауыр 
жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) 
қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлер үшін және 1-2-топтағы мүгедектер 
үшін аптасына 36 сағаттан аспайтын қысқартылған жұмыс уақыты 
белгіленеді. Толық емес жұмыс уақыты жұмыс күні мен жұмыс аптасын 
қысқарту арқылы қол жеткізіледі. Жұмыс берушімен келісім-шарт негізінде 
шешіледі. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 88-бабына сәйкес: 1) 
жүкті әйелдер; 2) он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлер үстеме жұмыстарға 
жіберілмейді. 

ҚР Еңбек кодексінің 89 - бабына сәйкес үстеме жұмыстар әрбір 
жұмыскер үшін тәулік ішінде-2 сағаттан, ал ауыр жұмыстарда, еңбек 
жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстарда 1 
сағаттан аспауға тиіс. Үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы айына 12 
сағаттан және жылына 120 сағаттан аспауы тиіс. ҚР Еңбек кодексінің 127-
бабына сәйкес еңбекке уақытына қарай ақы төлеу кезінде үстеме уақыттағы 
жұмысқа кемінде бір жарым есе мөлшерде ақы төленеді. Еңбекке кесімді ақы 
төлеу кезінде үстеме уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақы қызметкердің 
белгіленген тарифтік ставкасының (лауазымдық жалақысының) елу 
пайызынан төмен емес мөлшерде жүргізіледі. 

Еңбек заңнамасы жүйесінде заңнамалық актілер маңызды орын алады. 
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңына сәйкес 
"Нормативтік құқықтық актілер туралы" заң актілеріне: Конституцияға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдар; конституциялық заңдар; 
Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық заң күші бар 
Жарлықтары; Қазақстан Республикасының кодекстері; заңдар; Қазақстан 
Республикасы Президентінің Заң күші бар Жарлықтары; Қазақстан 
Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтары; Қазақстан 
Республикасы Парламентінің нормативтік қаулылары; министрлердің 
нормативтік бұйрықтары; мемлекеттік комитеттердің нормативтік 
қаулылары; нормативтік бұйрықтар; орталық мемлекеттік органдардың 
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қаулылары; мәслихаттар мен әкімдердің нормативтік шешімдері жатады. 
Төменгі деңгейдегі нормативтік актілердің әрқайсысы жоғары деңгейдегі 
нормативтік актілерге қайшы келе алмайды [2]. 

 
1.1.2. Өндірістегі еңбекті қорғау 
 
ҚР Еңбек кодексі-бұл Қазақстан Республикасының аумағындағы 

азаматтардың еңбек қызметінің негіздері, жұмыскер мен жұмыс берушінің 
арасындағы өзара қарым-қатынастар ескерілген, еңбек қатынастарына кіретін 
азаматтар мен азаматтар топтарының мемлекеттік кепілдіктері, құқықтары 
мен міндеттері белгіленген заң. Еңбек кодексінде сондай-ақ азаматтардың 
жұмыс уақыты бойынша нормалар белгіленген, еңбекке ақы төлеу 
ескерілген. ҚР азаматтарының еңбегін қорғауға ерекше көңіл бөлінді. 

Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі 
№188-V "Азаматтық қорғау туралы" Заңына сәйкес (07.07.2020 жылғы 
жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен), сондай-ақ "көмір 
шахталарындағы қауіпсіздік қағидаларын" басшылыққа ала отырып, еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі қағидаттар мыналар 
болып табылады: 

1) өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты қызметкердің өмірі мен 
денсаулығының басымдығы; 

2) өндірістік факторлардың жұмыскердің өмірі мен денсаулығына 
зиянды әсерінің орны толмас салдарларына жол бермеу болып табылады;  

3) жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына 
сәйкес келетін еңбек жағдайларына құқықтарын мемлекеттің қорғауына 
кепілдік беруі; 

4) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау арқылы 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бірыңғай талаптарды 
белгілеу болып табылады; 

5) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік 
реттеу болып табылады; 

6) уәкілетті орган, оның аумақтық бөлімшелері және жұмыс берушілер 
мен жұмыскерлердің өкілдері арасында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау саласындағы келісілген іс-қимылдарды қамтамасыз ету болып 
табылады; 

7) Еңбек қауіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы 
ақпараттың жариялылығы, толықтығы және анықтығы болып табылады; 

8) мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыруға, нормативтік 
құқықтық актілерді әзірлеуге, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
саласында ғылыми жұмыстар мен зерттеулер жүргізуге мемлекеттің 
қатысуы; 

9) қызметкерлер өкілдерінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды қалыптастыруға, еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау нормаларын қамтитын нормативтік құқықтық актілерді 
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әзірлеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыруға 
қатысуы [3]. 

Тау-кен жұмысшыларының өмірі, денсаулығы және Еңбек өнімділігі 
көбінесе шахта өндірісіндегі атмосфералық жағдайларға байланысты. 
Олардың салдары ең ауыр болып газ және шаң қоспаларының жарылыстары 
табылады, олар көп жағдайда апаттар сипатына ие. 

"Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 
11 сәуірдегі №188-V Заңының 70-бабына сәйкес (07.07.2020 жылғы жағдай 
бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) Қарағанды көмір бассейнінің 
барлық шахталары қауіпті өндірістік объектілерге жатады, өйткені оларда 
мынадай қауіпті заттар, механизмдер, жабдықтар және технологиялық 
өндірістік процестер өндіріледі, өңделеді, өңделеді, сақталады, 
тасымалданады, жойылады, сондай-ақ қолданылады: 

- жарылыс-өрт қауіпті орта түзуге қабілетті заттар; 
- адам организміне әсер ету дәрежесі бойынша қауіптіліктің I, II, III 

сыныптарына жататын зиянды заттар; 
- сыртқы әсердің белгілі бір түрлерінде жылу шығарумен және 

газдардың пайда болуымен тез таралатын химиялық өзгерістерге қабілетті 
жарылғыш заттар; 

- 0,07 мегапаскальдан астам қысыммен жұмыс істейтін жабдық; 
- жүк көтергіш механизмдер, аспалы жолдар; 
- тау-кен, геологиялық барлау, жарылыс жұмыстары, Бұрғылау 

жұмыстары, өндіру жұмыстары, жер асты жағдайындағы жұмыстар; 
- қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын барлық үлгідегі электр 

қондырғылары. 
Қазіргі өндіріс жағдайында көмір өндіру технологиясының түбегейлі 

өзгеруіне және әлемнің негізгі көмір өндіруші елдеріндегі шахталарды 
техникалық қайта жарақтандыруға қарамастан, метан мен көмір шаңының 
жарылыстарының алдын алу проблемасы өзінің өткірлігін сақтап отыр. 

Тау-кен қазбаларын желдетудің және газданудың бұзылуының негізгі 
тән себептері: 

- қазбалар арасында ауаның қайта бөлінуіне байланысты желдету 
режимінің бұзылуы; 

- өндіру машиналарының жұмыс режимін және жұмыстарды 
ұйымдастыруды жеделдету жағына өзгерту, бұл ретте тиісті шаралар 
қолданбау; 

- тау-геологиялық жағдайлардың өзгеруі; 
- шатырды қанағаттанарлықсыз басқару; 
- жоспарланбаған және қажет емес қазбаларды кейіннен оларды өтеусіз 

оқшаулай отырып жүргізу; 
- жергілікті желдету желдеткіштерінің тоқтауы, желдету 

құбырларының үзілуі, қысылуы және олардың уақтылы жиналмауы 
нәтижесінде тұйық кенжарлардың желдетілуінің бұзылуы; 
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- өндіру бойынша ауа қозғалысының төмен жылдамдығы; 
- сынған көмірден, жалаңаш массивтен, кенжар Кеудесінен және қазба 

борттарынан метанның қарқынды бөлінуі; 
- көмір мен газдың кенеттен шығарылуы, метанның суфлярлық бөлінуі; 
- бұрын жабық қазбаларды дұрыс газсыздандыру; 
- жабдықты тексеру, жөндеу, бөлшектеу және ауыстыру нәтижесінде 

бас және қосалқы желдеткіштерді жоспарлы тоқтату; 
- басшылардың нұсқауы бойынша шахтаға (қазбаға) ауа беруді шектеу; 
- қабаттарды ашу, дайындау және өңдеудің жетілмеген схемаларын, 

әзірлеу жүйелерін қолдану; 
- шақтыларда газсыздандырудың болмауы, көптеген шақтыларда 

желдету құралдарымен рұқсат етілген нормалар шегінде метанның 
шоғырлануын қамтамасыз ету мүмкін емес; 

- негізгі желдеткіштердің, желдету желілерінің ашылу схемаларының 
бұзылуына, қазбалардың жеткіліксіз қимасына байланысты қанағаттанғысыз 
жай-күйі; 

- есептеулердегі, ауа мөлшерін өлшеудегі, оның ішінде тау-кен 
жұмыстарын барынша дамытуға есептелген әртүрлі режимдердегі бас 
желдеткіштердің жұмысы кезіндегі инженерлік қателер; 

- тау-кен қазбаларын желдетуді қанағаттанарлықсыз бақылау; 
- аварияларды жою, үйінділердің құлауы кезінде желдетудің дұрыс 

таңдалмаған режимі. 
Аталған факторлар мен себептердің үштен екісі көптеген шахталарға 

тән, олардың жартысына жуығы III санаттағы шахталарға және метанның 
шығарылуы мен жарылысы бойынша қауіпті аса категориялы шахталарға 
тән. Сондықтан желдету көмір шахталарындағы өндірістік процестерде өте 
маңызды орын алады. Сондай-ақ шахталарда көмір өндірудің технологиялық 
процестерімен байланысты қауіпті құбылыстарға жерасты өрттері де жатады. 
Эндогендік және экзогендік өрттердің нәтижесінде пайдалы қазбалар (көмір) 
жойылады, өрттерді жоюға және оларды сөндіруге үлкен қаражат пен жұмыс 
күші жұмсалады, тау-кен жұмыстарының технологиясы күрделене түседі, 
экологиялық жағдай нашарлайды. 

Заманауи шахталар жоғары механикаландырылған және 
автоматтандырылған кәсіпорындар болып табылатынына және оларда 
қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті 
шаралар қабылданғанына қарамастан, жерасты өрттері бұрынғысынша үлкен 
қауіп төндіреді. 

Көмір шахталарындағы жерасты өрттері олардың пайда болу 
себептеріне байланысты эндогенді және экзогенді болып бөлінеді. 
Эндогендік өрттер негізінен көмірдің жанғыш қасиеттеріне байланысты ішкі 
себептерден, яғни оның өздігінен жануынан болады. 

Көмірдің өздігінен жануы-массивте немесе босатылған көмірдің 
жинақталуында температураның жоғарылау процесі, ол Жалынға айналады. 
Бұл жағдайда жылу импульсінің көзі-бұл кен атмосферасындағы оттегімен 
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көмірдің тотығуының экзотермиялық (жылу шығарумен) реакциясы. Егер 
экзотермиялық реакция кезінде бөлінетін жылу қоршаған ортаға толығымен 
таралса, онда көмірдің төмен температуралық тотығуы жүреді. Көмір 
шоғырының температурасы қоршаған жыныстардың табиғи 
температурасынан аз ерекшеленеді. 

Жылу балансының кіріс және шығыс баптарының теңсіздігі 
жағдайында кластердің салқындауы немесе өздігінен қызуы орын алады. 

Пайда болған жері бойынша эндогендік өрттер өрттерге бөлінеді: 
- өндірілген кеңістікте; 
- тау-кен қазбаларына іргелес кентіректерде; 
- көмір жиналған тау-кен қазбаларында. 
Бірінші топтың өрттері көмірдің қалуы және пайдаланылған кеңістік 

арқылы ауаның ағуы (сорылуы) салдарынан кен алу алаңының 
пайдаланылған бөлігінде пайда болуымен сипатталады. Әдетте мұндай 
өрттердің пайда болу себебі тау-кен қазбалары мен жер беті тарапынан 
сапасыз және уақтылы оқшауланбау болып табылады. Эндогендік өрттердің 
бұл тобы ең көп таралған және шахталардағы өрттердің жалпы санының 50% 
- дан астамын құрайды. Екінші топтағы өрттердің басым көпшілігі тау-кен 
қазбаларына іргелес көмір кентастарында, көбінесе шағын көлемдегі қалған 
кентіректердің қирауы салдарынан және ауа қысымының үлкен 
ауытқуларына байланысты жайпақ және көлбеу қабаттарды қазған кезде 
туындайды. Орта есеппен олар туындайтын эндогендік өрттердің жалпы 
санының 40% - ын құрайды. 

Тау-кен қазбаларында өрт бекіністің астында, пештерде, соқпақтарда, 
қуақаздарда, көмірді сығу кезінде және т. б. пайда болған босатылған көмір 
массалары жиналатын жерлерде пайда болады. Осы топтың өрттері 
эндогендік өрттердің жалпы санының орта есеппен 10% - ын құрайды. 

Көмір өнеркәсібіндегі еңбекті қорғаудың басты міндеті-ғылыми 
негізделген алдын-алу шараларын жүзеге асыру арқылы жұмыс 
орындарындағы жарақаттану себептерін жою. 

Шахтада жұмыс жүргізуге арналған жобалау құжаттарында, кен алу 
учаскелерінің, жүргізу мен бекітудің, жерасты қазбаларының 
паспорттарында қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың алдын алу 
жөніндегі шаралар, сондай-ақ олардың әсерінен ұжымдық және жеке қорғану 
құралдары көзделуге тиіс.  

Барлық технологиялық процестерді жүргізу санитарлық ережелерге 
және тб-ға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Еңбекті қорғауды қамтамасыз ету 
үшін мынадай іс-шаралар көзделеді: ауаның шаңдануына және көмір 
шаңының жарылуына қарсы күрес, зиянды газдардың әсеріне қарсы іс-
шаралар, шуылға қарсы күрес, көмір мен газдың кенеттен шығарылуына 
қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар, өртке қарсы профилактика, көмірдің 
өздігінен жануын алдын алу жөніндегі іс-шаралар, өнеркәсіптік санитария 
[4]. 
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Дайындық жұмыстары: 
а) Теспелерді бұрғылау кезінде теспені бүйірден жуу жолымен шаңды 

басуды қолдану; 
б) жару алдында 20 м бойы кенжарды және іргелес қазбаны суару; 
в) қазбаларды қарқынды желдету; 
г) ұңғылау жабдығының жұмысы кезінде суару; 
д) жару кезінде су салынған қаптарды қолдану. 
Тазалау жұмыстары: 
а) тазалау комбайндарының жұмысы кезінде ДБ суландырғышын 0,2% 

қосып суару; 
Б) көмір тасымалдау кезінде; 
в) конвейерлік желілерде артық тиеу орындарында сумен суаруды 

жүргізу; 
г) көмірді тасымалдау кезінде оның төгілуіне жол бермеу; 
д) сумен шаю арқылы шаңды үнемі тазалау. 
Сонымен қатар, резервуарды алдын-ала ылғалдандыру қарастырылған. 

Көмір шаңының жарылуының алдын алу мақсатында: 
а) шаң көп жиналатын жерлерде оны мерзімді тазалау; 
б) негізгі және желдеткіш қазбаларды Ақтау 6 айда 1 реттен кем емес; 
в) барлық тасымалдау және желдету қазбаларын жүргізу кезінде де, 

пайдалану кезінде де сланецтеу; 
г) Тасу және желдету қазбаларында көмір шаңының жарылысын 

оқшаулау мақсатында су және сланец тосқауылдары орнатылады; 
д) дайындық кенжарын жарылыс жұмыстарынан кейін 15-30 минут 

ішінде желдету; 
е) барлық қазбалар мен камераларды бөлек желдету; 
ж) кеніш ауасындағы СО2 концентрациясын тұрақты бақылау. 
Газдың қауіпті жинақталуына және метан-ауа қоспасының 

жарылуының алдын алуға қарсы күрес шаралары мынадай іс-шараларды 
көздейді: 

а) газсыздандыру коэффициентін 0,8-ге дейін жеткізуге мүмкіндік 
беретін бағытталған гидроразлендеу арқылы көмір массивтерін алдын-ала 
газсыздандыру; 

б) барлық қазбаларды үздіксіз желдету; 
в) метанды бақылауды автоматтандыру. 
Метанды бақылауды тау-кен техникалық қадағалау, тау-кен қазу 

машиналарының бригадирлері, машинистері, электр слесарлары үздіксіз 
және эпизодтық әрекет ететін аспаптардың көмегімен жүзеге асырады: 

а) СПМ-I және СШ-2 үздіксіз әрекет ететін газ анықтағыштар 
метанның пайыздық құрамын көрсетеді, ал 2% және одан көп жағдайда 
дыбыстық және жарық сигналдарын береді. Олар лавадан шығатын ағынға 
орнатылады; 

б) АМТ-3 тұйық қазбаларда, Шығыс ағыстарда, метан газы жиналуы 
мүмкін машина камераларында метан газын бақылауға және электр 
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энергиясын авариялық ажыратуға арналған стационарлық газ анықтағыштар; 
в) дайындық кенжарлары ЖЖЖ көмегімен айдау тәсілімен 

желдетіледі; 
г) шахтаішілік көлікте аккумуляторлық электровоздарды немесе 

дизелевоздарды ғана қолдану; 
д) жарылысқа қауіпсіз орындалған барлық жабдық; 
е) барлық желдету құрылыстары жарамды күйде болуы тиіс. 
ПБ сәйкес таза ауа беретін оқпандар, желдеткіш шурфтар және 

олардың оқпан маңындағы қазбалармен жанасуы жанбайтын бекітпемен 
бекітіледі. 

Бремсбергтердің тасымалдау қуақаздарымен жанасу орындары, жетекті 
және керме бастиектерді орнату орындары, жылжымалы компрессорларды 
орнату орындары жанбайтын бекітпемен екі жаққа кемінде 10 м бекітіледі. 

Бұдан басқа, жұмыс істеп тұрған горизонтта өртке қарсы поездың 
камерасы жабдықталады, тасымалдау және желдету қуақаздарында өртке 
қарсы аркалар орнатылады, оқпан бойынша, тасымалдау горизонттарының 
қазбаларында, учаскелік бремсбергтер бойынша желдеткіштері бар 
бұрмалармен жабдықталған өртке қарсы құбыр орнатылады. 

Көмірдің өздігінен жануы кезінде желдету қазылған кеңістік арқылы 
ауаның сорылуын болдырмауы тиіс. Тазарту жұмыстары кезінде өрт қауіпті 
ысыраптарды қалдыруды болдырмау. Пайдаланылған учаскелер Мұқият 
оқшаулануға және профилактикалық сылануға жатады. 

Көмір мен газдың кенеттен лақтырылуына қарсы күрес жөніндегі іс-
шаралар көзделеді: 

а) қабаттарды алдын ала газсыздандыру; 
б) алдын ала дайындық қазбаларын жүргізумен игерудің бағаналық 

жүйесі қабылданды; 
в) көмір алабын алдын ала ылғалдандыру; 
г) озық бекітпені қолдану; 
д) озық дренаждау. 
Санитарлық-гигиеналық нормалар мыналарды көздейді: 
а) арнайы киімді жууға және кептіруге арналған кір жуатын орын; 
б) ӘТК ғимаратында фотарийдің және ингалятордың болуы; 
в) қысқы уақытта-шахтаға берілетін ауаны жылыту; 
г) медициналық пункттің болуы; 
д) жұмысшыларды жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету; 
е) негізгі жұмыс орындарын дәрі қобдишаларымен қамтамасыз ету 

және жұмысшыларды жеке таңу пакеттерімен жабдықтау; 
ж) шахтаға түсетін барлық ШСС-1 (шахталық) оқшаулағыш өзін-өзі 

құтқарғыштарының болуы. Шахтада бар өзін-өзі құтқарушылардың саны 
адамдар санынан 10% артық болуы тиіс; 

з) шахтаға түсетін әрбір жеке Шамшырақ болуы тиіс; 
и) АБК ғимаратында себезгі және киім шешетін бөлмелер орналасуы 

тиіс; 
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к) барлық жұмысшылар жылына бір рет медициналық тексеруден өтуі 
керек. 

Жұмысшыларды даярлауды, қайта даярлауды және біліктілігін 
арттыруды тиісті лицензиясы бар оқу мекемелері шахта қызметкерлерін 
оқыту жөніндегі Нұсқаулықта көзделген тәртіппен жүргізеді. Адамдар 
тобының Еңбек қауіпсіздігімен байланысты жұмыскерлерді (жарушы-
шеберлер, электр слесарьлар, көтергіш машиналардың машинистері, 
электровоз машинистері, тау-кен қазу машиналарының машинистері) 
кәсіптері бойынша даярлауға алдыңғы кәсіп немесе мамандық бойынша 
оқыту кезінде өндірістік практиканы қоса алғанда, кемінде бір жыл жерасты 
жұмыстары тәжірибесі бар адамдар жіберіледі. 

Шахта қызметкері міндетті: 
- авариялық хабарлау сигналдарын, авариялар кезінде өзін-өзі ұстау 

қағидаларын және өз жұмыс орнына сәйкес аварияларды жою жоспарын, 
қосалқы шығу жолдарын, өзін-өзі құтқару және аварияға қарсы қорғау 
құралдарының орналасу орындарын білу және оларды пайдалана білу; 

- ұжымдық және жеке қорғану құралдарын пайдалана білу; 
- еңбек шартында, кәсіпорынның ішкі еңбек тәртібі қағидаларында, 

көмір шахталарындағы осы қауіпсіздік қағидаларында, оның еңбек қызметіне 
қатысты бөлігінде көзделген еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды сақтауға 
міндетті; 

- еңбек қауіпсіздігі бойынша ережелер, нормалар мен нұсқаулықтарды 
медициналық тексеруден, оқытудан, нұсқаулықтан және білімін тексеруден 
өту; 

- қауіпті өндірістік жағдайларды жою бойынша шаралар қабылдау. 
Ықтимал аварияның немесе адамдардың денсаулығына немесе өміріне 

қауіп-қатердің алдын алу үшін осындай жұмыстарды орындау қажет болатын 
жағдайларды қоспағанда, қызметкерге алынған нарядқа және оның 
міндеттеріне жатпайтын жұмыстарды өз еркімен орындауға тыйым 
салынады. 

Шахта директоры жұмысшылардың қауіпсіздік техникасы бойынша 
білімін жылына кемінде бір рет тексеруді қамтамасыз етуге міндетті. 
Шахталардың, көмір өнеркәсібі кәсіпорындары мен ұйымдарының инженер-
техникалық қызметкерлері 3 жылда кемінде бір рет "Көмір"ӘАҚҚ 
органдарының қызметкерлері басқаратын комиссияларға осы Қағидалар мен 
олардың нұсқаулықтары бойынша емтихан тапсыруға міндетті. 

Шахтаның басшы және инженерлік-техникалық персоналы әр 
ауысымда жүйелі түрде жерасты жұмыстарына қатысуға міндетті. Учаскенің 
ауысымдық инженерлік-техникалық қызметкері жұмыс басталғанға дейін 
немесе жұмыс уақытында байқалған қауіпсіздік ережелерін бұзушылықтарды 
жою бойынша дереу шаралар қабылдауға міндетті. Қауіпті орындар 
(аймақтар) тыйым салатын белгілермен немесе бекеттермен қоршалуы тиіс. 
Жұмыс басталар алдында бригадир, звеношы және жұмысшы өз жұмыс 
орындарын тексеруге және оларды қауіпсіз жағдайға келтіруге міндетті. 
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Өткір жиектері немесе пышақтары бар құралдарды қорғаныс қақпақтарында 
немесе арнайы сөмкелерде тасымалдау керек. 

Оқпандарда, көмір шұңқырларында, бункерлерде, ашық немесе толық 
жабылмаған қазбалардың үстінде, құламаларда, сондай-ақ адамдардың 
биіктіктен құлау қаупі бар шахта бетіндегі объектілерде сақтандыру 
белдіктерінсіз қандай да бір жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады. 

Шахта жұмысшыларына шахтаның жерасты қазбаларында тәулігіне 
қатарынан екі жұмыс ауысымынан артық болуына тыйым салынады. 

Әрбір шахтада бөгде адамдардың кәсіпорынның тіршілігін қамтамасыз 
ету объектілеріне, жерасты қазбаларына, қызметтік ғимараттар мен 
құрылыстарға кіруіне жол бермейтін күзет жүйесі жұмыс істеуі тиіс. 

Көмір шахталары жер асты тау-кен қазбалары мен құрылыстарынан 
басқа, әртүрлі технологиялық мақсаттағы ғимараттар кешенін қамтиды. 
Шахтаның технологиялық объектілерінің көпшілігі, олардың орналасқан 
жеріне қарамастан, өрт дабылы мен өрт сөндірудің әртүрлі түрлерімен, 
соның ішінде автоматты объектілермен жабдықталуы тиіс. Көмір 
шахталарындағы қауіпсіздік қағидаларында әрбір шахтада шахтаның өртке 
қарсы қорғау жобасы (ППЗ) болуы көзделген, ол әрбір 5 жыл сайын жерасты 
тау-кен жұмыстарының дамуын ескере отырып түзетіледі. 

Шахтаның өртке қарсы қорғанысы өрт мүмкіндігін болдырмайтындай 
жобалануы және орындалуы тиіс, ал ол кез келген технологиялық процесс 
немесе жөндеу жұмыстары барысында пайда болған жағдайда, тау-кен 
шахталық жабдықты пайдалану кезінде өртті оның бастапқы кезеңінде тиімді 
оқшаулау және сөндіру қамтамасыз етілуі тиіс. Өртке қарсы қорғаудың 
техникалық құралдарының саны мен түрі, қолданылатын өрт сөндіру 
құралдары, өрт сөндіруге арналған су көздері мен беру құралдары, арнайы 
өрт сөндіру заттарының қоры көмір шахталарын өртке қарсы қорғау 
жөніндегі нұсқаулықпен анықталады. 

Жер асты қазбаларында және шахта үстіндегі ғимараттарда отпен 
жүргізілетін жұмыстар жер асты қазбаларында және шахта үстіндегі 
ғимараттарда отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа 
сәйкес жүргізілуі тиіс. Басқа жер үсті объектілері мен құрылыстарында от 
жұмыстарын жүргізу кезінде халық шаруашылығы объектілерінде 
дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі қағидаларында 
көзделген қауіпсіздік шаралары сақталуға тиіс. 

Жер асты қазбаларында және шахта үстіндегі ғимараттарда тез 
тұтанатын материалдарды қолдануға және сақтауға тыйым салынады. 
Майлау және сүрту материалдары жабық сыйымдылықтарда тәуліктік 
қажеттіліктен аспайтын мөлшерде сақталуы тиіс. Тәуліктік қажеттіліктен тыс 
май және майлау материалдарының қорын герметикалық жабық ыдыстарда 
жанбайтын материалдармен бекітілген және металл өрт есіктері бар арнайы 
камераларда сақтау керек. Жанғыш сұйықтықтардың авариялық кемуі немесе 
олардың төгілуі туындаған жағдайда оларды жинау және төгілген жерді 
өртке қауіпсіз жағдайға келтіру жөнінде шаралар қабылдануы тиіс. 
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Пайдаланылған майлау және сүрту материалдары тәулік сайын жер бетіне 
берілуі тиіс. 

Өрт белгілері анықталған кезде аварияларды жою жоспары іске 
қосылуы тиіс. Аварияны жою жоспарына сәйкес шахтаның желдету режимі 
белгіленуі тиіс. Шахтаның бас инженері, ал ол болмаған кезде тау-кен 
диспетчері аварияға шақыру бойынша келген "Көмір" ӘАҚҚ командирімен 
бірлесіп аварияны жоюдың жедел жоспарын әзірлейді. Жедел жоспарға 
сәйкес өртті жою мүмкін болмаған жағдайда ол ұзаққа созылған сипатқа ие 
болады, шахтаның бас инженері "Көмір" ӘАҚҚ және жұмыс қауіпсіздігі 
институтымен бірлесіп өртті жою мен сөндірудің арнайы жобасын әзірлейді. 

Өрт шыққан сәттен бастап оны сөндіру аяқталғанға дейін шахталық 
атмосфераның құрамын тексеру және жұмыс істеп тұрған өрт ошақтары 
ауданындағы және тау-кен құтқару жұмыстары жүргізілетін жерлердегі 
температураны бақылау жүзеге асырылуы тиіс. Өрт сөндіру кезінде өрт 
ошағына түсуі мүмкін метанның жинақталу қаупі туындаған жағдайларда 
метанның жарылыс қаупі бар жинақталуын болдырмау жөнінде шаралар 
қабылдануы тиіс. Егер қабылданған шаралардан кейін метанның мөлшері өсе 
берсе және 2% - ға жетсе, барлық адамдар, оның ішінде тау-кен 
құтқарушылары да қауіпті аймақтан шығарылуы тиіс, ал өртті сөндіру үшін 
жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тәсіл қолданылуы тиіс. Өрт сөндіру 
кезінде тау-кен қазбаларындағы ауа құрамын тексеру және температураны 
өлшеу орындары мен кезеңділігін аварияны жою жөніндегі жұмыстардың 
жауапты басшысы белгілейді. Ауа құрамын тексеру нәтижелері өрт 
сөндірілгенге дейін сақталады. 

Шахталардың жер асты қазбаларында өрттермен және шаңмен күресу 
үшін біріктірілген өрт-суландыру құбыры жобаланған. 

Жерасты өрт-суару құбыры қамтамасыз етілуі тиіс: 
- шахтаның тау-кен қазбаларының кез келген нүктесінде оның таралу 

жолында өртті сөндіруге су беру және су бүркемелерін орнату; 
- суғаруға және шаң басуға су беру. 
Шахтаға су беру жүйесі шахтаның бетінде орналасқан жеткілікті 

сенімді сумен жабдықтау көздеріне негізделген. 
Шахтаға су беру әр түрлі ауа беретін оқпандар арқылы жүргізілген 

және жұмыс горизонттарында өзара сақиналанған екі тәуелсіз құбыр арқылы 
қарастырылуы тиіс. 

Шахтаның әрбір жұмыс деңгейжиегіне су беру өзара сақиналанған 
әртүрлі қазбаларда салынған екі құбыр арқылы жүзеге асырылады. 

Жобада өрт сөндіруге су беру үшін резерв ретінде газсыздандыруды 
қоспағанда, тау-кен қазбаларындағы барлық құбырларды (сутөкпе 
магистральдары, қойыртпақ құбырлары, ауа құбырлары және т.б.) пайдалану 
көзделген. 

Шахтаның өрт-суару құбырының желісі магистральды және учаскелік 
желілерден тұрады. 
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Шахтаның өрт сөндіру-суару желісінің магистралдық және учаскелік 
желілерінің диаметрі олардың өткізу қабілетін есептеу негізінде анықталған, 
магистралдық желілердің диаметрі 150 мм, участкелік желілердің диаметрі 
100 мм. 

Таспалы конвейерлермен жабдықталған қазбалар бойынша жүргізілген 
терге су беру екі жағынан (лавалардың конвейерлік қуақазынан басқа) 
қамтамасыз етіледі. 

Шахтаның жоғарғы жағынан өрт сөндіру-суару желісіне су беру 
кезінде артық қысымды сөндіру үшін: 

- түсіру су қоймаларын пайдалану; 
- гидравликалық редукторларды пайдалану. 
Жер асты өрт сөндіруге арналған су қоры резерві ретінде сутөкпе су 

жинағыштарын пайдаланған кезде осы су жинағыштардағы су өрт-суару 
желісіне беру алдында белгіленген нормаларға дейін тазартудан өтеді және 
су өрт сөндірудің автоматты қондырғыларының және реттеуші арматураның 
жұмысына кедергі келтіретін механикалық қоспалары жоқ. 

Тау-кен қазбаларында құбырлардың орналасуы мен бекітілуі үлгілік 
қималардың сызбалары бойынша жүргізілуі тиіс. 

Құбырларды орналастыру оларды қараудың, монтаждау мен 
демонтаждаудың, сондай-ақ өрт сөндіру кезінде пайдаланудың 
қолжетімділігі мен ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. 

Әрбір жұмыс істеп тұрған шақтыда адамдардың жүріп-тұруына 
бейімделген жер бетіне шығатын кемінде екі жеке шығу жолы болуы тиіс. 
Шахтаның әрбір деңгейжиегінде, сондай-ақ адамдардың жүріп-тұруына 
бейімделген, жоғарғы деңгейжиекке немесе үстіңгі қабатқа кемінде екі бөлек 
шығу жолы болуы тиіс.  

Өрттердің алдын алу, адамдарға өрттің қауіпті факторларының әсерін 
бейтараптандыру, өрт туындаған жағдайда материалдық құндылықтардың 
сақталуын қамтамасыз ету үшін мынадай іс-шараларды көздеу қажет: 

- жарылыс-өрт қауіпті ортаның пайда болуын болдырмауды, авариялық 
жағдайда желдеткіш ағыстарын сенімді басқаруды және адамдардың 
шахтадан немесе жаңа ағысқа шығу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін желдету 
схемалары мен тәсілдерін қолдану; 

- өртке қатысты қауіпсіз ашу және дайындау тәсілдерін, шахта 
алаңдарын, өздігінен жануға бейім көмір қабаттарын қазу жүйелерін 
қолдану, оларды өңдегеннен кейін кен алу учаскелерін (тазарту қазбаларын) 
сенімді оқшаулауды қамтамасыз ету мүмкіндігі, сондай-ақ өрттерді тез 
оқшаулау және белсенді сөндіру мүмкіндігі; 

- өздігінен жануға бейім көмірдің барлық қабаттарын әзірлеу 
жобаларына (паспорттарына) көмірдің өздігінен жануынан өрттердің алдын 
алу жөніндегі іс-шаралар бар бөлімдерді қосу; 

- көмірдің химиялық белсенділігін төмендетудің, қазылған кеңістіктің 
ауа өткізгіштігін төмендетудің, оқшаулағыш құрылыстардың 
герметикалығын арттырудың және өздігінен жануға бейім көмір қабаттарын 
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өңдеу кезінде өрт белгілерін бақылаудың сенімділігін қамтамасыз етудің 
арнайы тәсілдері мен құралдарын қолдану; 

- өрт тұрғысынан қауіпсіз машиналар мен механизмдерді, 
жабдықтарды, энергиямен жабдықтау құрылғылары мен схемаларын 
қолдану; 

- жанбайтын және жануы қиын заттар мен материалдарды, оның ішінде 
жұмыс сұйықтықтарын қолдану; 

- бұрғылау-жару жұмыстарын едәуір қысқартуды көздейтін, қазу 
технологиясын қолдану және дайындық қазбаларын жүргізу; 

- жерасты өрттерінің бастапқы сатыларын анықтау құралдарын, 
таспалы конвейерлер тораптарын барлық ұзындықта бақылау құралдарын, 
машиналар мен механизмдердің, оның ішінде таспалы конвейерлердің 
жұмысына жол бермейтін бұғаттауларды, өрт сөндіру құбырларындағы су 
қысымы олардың сериялық шығарылуына қарай сәйкес келмеген кезде, өрт 
сөндіру қондырғыларын қолдану; 

- өрт кезінде адамдарды эвакуациялау немесе инкубациялау кезінде 
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын 
қолдану. 

Шахталарды сумен жабдықтау екі тәуелсіз көзден жүзеге асырылуы 
керек. Өрт құбырын ажырату, шахталардың бетіне, ғимараттар мен 
құрылыстарға су бекіткіш арматураны орнату өртті сөндіру үшін жеткілікті 
мөлшерде су беруді қамтамасыз етуі тиіс. Шахтаға апаратын құбырлардың 
өткізу қабілеті жер асты және жер үсті өрт сөндіруге, сондай-ақ өндірістік-
шаруашылық қажеттіліктерге судың ең көп Нормативтік шығыны бойынша 
анықталуы тиіс [4]. 
 

1.1.3. Еңбекті нормалау, жоспарлау және ұйымдастыру 
 
Еңбекті нормалау өндірісті басқарудың құрамдас бөлігін 

(функциясын) білдіреді және жекелеген қызметкерлердің (бригадалардың) 
жұмыстарды орындауға (өнім бірлігін дайындауға) қажетті еңбек 
шығындарын (уақытты) айқындауды және осы негізде еңбек нормаларын 
белгілеуді қамтиды. Бұл ретте заңнамада белгіленген еңбек және демалыс 
режимдері сақталған жағдайда өндірістің нақты жағдайлары үшін Еңбек 
және материалдық ресурстарды тиімді пайдалануға сәйкес келетін шығындар 
қажет деп танылады. 

Белгілі бір жұмысты орындауға жұмсалған еңбек мөлшерінің әмбебап 
өлшегіші жұмыс уақыты болып табылады. Сондықтан еңбек нормалары 
белгілі бір жұмысты орындау үшін қажет жұмыс уақытының мөлшері немесе 
уақыт бірлігінде орындалатын жұмыс көлемі арқылы анықталады. Еңбекті 
нормалау мәселелерін реттеудің заңнамалық негіздері ҚР Еңбек кодексінде 
көрініс тапты. 

Нормалау кезінде нормалар мен нормативтер пайдаланылады. Норма 
дегеніміз - белгілі бір жұмыс көлемін орындау үшін қажетті уақыт мөлшері, 
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ал норма дегеніміз-өндіріс немесе еңбек процесінің жекелеген элементтерін 
орындау үшін қажетті уақыт мөлшері. Ол өндіріс, уақыт, техникалық қызмет 
көрсету нормалары сияқты еңбек нормаларын анықтайды. Нормалар мен 
нормативтер арасында Еңбекті нормалау жөніндегі ереже уақыт нормасын, 
өндіру нормасын, қызмет көрсету нормасын, Сан нормасын, Сан нормасын 
бөліп көрсетеді. 

Уақыт нормасы-белгілі бір ұйымдастырушылық-техникалық 
жағдайларда тиісті біліктіліктегі қызметкердің немесе жұмысшылар тобының 
(атап айтқанда, бригаданың) жұмыс бірлігін орындау үшін белгіленген 
жұмыс уақыты шығындарының мөлшері. Норма дайындық-қорытынды 
уақыт нормасынан және операциялық уақыттан, жұмыс орнына қызмет 
көрсету уақытынан және демалу мен жеке қажеттіліктерге кететін уақыттан 
тұратын жеке уақыт нормасынан тұрады. 

Өндіріс нормасы-бұл тиісті біліктілігі бар қызметкер немесе 
жұмысшылар тобы (атап айтқанда, бригада) белгілі бір ұйымдастырушылық-
техникалық жағдайларда жұмыс уақытының бірлігіне орындауға (өндіруге, 
тасымалдауға және т.б.) міндетті белгіленген жұмыс көлемі (өнім 
бірліктерінің саны). Өндіру нормасы уақыт нормасынан туынды шама болып 
табылады және есептік кезеңдегі (сағат, жұмыс күні, ауысым, ай) 
нормаланатын жұмысты орындаушылардың жұмыс уақытын уақыт 
нормасына бөлумен айқындалады.  

Қызмет көрсету нормасы-тиісті біліктілігі бар қызметкер немесе 
қызметкерлер тобы (атап айтқанда, бригада) белгілі бір ұйымдық-техникалық 
жағдайларда жұмыс уақытының бірлігі ішінде қызмет көрсетуге міндетті 
өндірістік объектілердің (жабдық бірліктерінің, жұмыс орындарының және 
т.б.) саны. Бұл нормалар жабдыққа, өндірістік алаңдарға, жұмыс орындарына 
қызмет көрсетумен айналысатын қызметкерлердің еңбегін нормалауға 
арналған. Бұдан басқа, қызмет көрсету нормалары көп станциялық жұмыс 
кезінде, сондай-ақ уақыт (өндірім) нормалары негізінде қызметкерлердің 
еңбегін нормалау орынсыз болған жағдайларда, яғни жұмысты толық 
автоматтандыру кезінде уақыт (өндірім) нормаларын белгілеу үшін 
әзірленеді. 

Қызмет көрсету нормасының бір түрі-бір көшбасшы басқаруы керек 
жұмысшылардың санын анықтайтын басқару нормасы. 

Сан нормасы-белгілі бір өндірістік, басқарушылық функцияларды 
немесе белгілі бір ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларда жұмыс 
көлемін орындау үшін қажетті белгілі бір кәсіби-біліктілік құрамы 
қызметкерлерінің белгіленген саны. Сан нормалары бойынша кәсіптер, 
мамандықтар, топтар немесе жұмыс түрлері, жеке функциялар, тұтастай 
алғанда кәсіпорын немесе цех, олардың құрылымдық бөлімшелері бойынша 
еңбек шығындары анықталады. 

Сан нормативі-белгілі бір объектіге қызмет көрсету немесе белгілі бір 
жұмыс көлемін орындау үшін ұстауға болатын қызметкерлердің санын 
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білдіретін алдын-ала белгіленген есептік шама (яғни қызмет көрсету 
нормалары негізінде белгіленеді). 

Еңбек нормалары жеке операцияға (операциялық норма) және 
операциялардың өзара байланысты тобына, жұмыстардың аяқталған 
кешеніне (ірілендірілген, кешенді норма) белгіленуі мүмкін. Соңғылары 
өнімнің (жұмыстардың) жоспарлы-есептік (есептік) бірлігіне, әдетте, 
аяқталған бұйымға, торапқа, жұмыс көлеміне есептеліп белгіленеді. 

Бірыңғай еңбек нормалары бір немесе бірқатар салалардағы ұқсас 
өндіріс жағдайларында бірдей технология бойынша орындалатын 
жұмыстарға әзірленеді және тиісті жұмыс түрлерінде жұмысшылардың 
еңбегін нормалау кезінде барлық кәсіпорындарда қолдануға міндетті болып 
табылады. Бірыңғай нормалар белгілі бір мерзімге бекітіледі. Еңбек 
нормалары еңбек жөніндегі нормативтерді қамтитын нормативтік 
материалдар бойынша айқындалады. 

Еңбек нормалары: жеке операцияға (операциялық немесе сараланған 
норма); операциялардың өзара байланысты тобына (ірілендірілген 
нормалар); жұмыстардың аяқталған кешеніне (кешенді норма) белгіленеді. 

Нормалардың саралану немесе ірілену дәрежесі өндіріс пен еңбекті 
ұйымдастырудың нақты шарттарымен анықталады. Қолдану саласы 
бойынша еңбекті нормалауға арналған нормативтік материалдар салааралық, 
салалық (ведомстволық, кәсіптік) және жергілікті болып бөлінеді. 
Салааралық нормалар экономиканың екі және одан да көп салаларының 
кәсіпорындарында (мекемелерінде, ұйымдарында) орындалатын 
жұмыстардағы еңбекті нормалауға арналады. Салалық (ведомстволық, 
кәсіптік) нормалар экономиканың бір саласының кәсіпорындарында 
(мекемелерінде, ұйымдарында) орындалатын жұмыстардағы еңбекті 
нормалауға арналады. Жергілікті еңбек нормалары кәсіпорындарда 
(мекемелерде, ұйымдарда) салааралық және салалық нормативтік 
материалдар болмаған жағдайларда, сондай-ақ неғұрлым озық ұйымдық-
техникалық жағдайлар жасау кезінде немесе қолданыстағы салалық 
нормативтік материалдарды әзірлеу кезінде ескерілгендермен салыстырғанда 
олардың сәйкессіздігі кезінде әзірленеді. 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда 
еңбек нормаларын қайта қарау оларды әзірлеу және бекіту үшін белгіленген 
тәртіппен жүзеге асырылады. 

Нормалар тұрақты жұмыстарға (тұрақты нормалар), сондай-ақ Еңбекті 
нормалау үшін нормативтік материалдар болмаған кезде қандай да бір 
жұмыс түрлерін игеру кезеңіне (уақытша нормалар) немесе жекелеген 
сипаттағы (бір жолғы немесе бір жолғы нормалар) жекелеген жұмыс 
түрлеріне белгіленуі мүмкін. 

Нормалардың техникалық негіздемесі өндіріске байланысты 
техникалық факторларды анықтау мен талдауды, жабдық жұмысының 
технологиялық режимдерін жобалауды ескереді. Ұйымдастырушылық 
негіздеме нормаларды есептеу кезінде өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың 
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прогрессивті әдістерін ескеру қажет деп болжайды. Экономикалық 
негіздеме әзірленетін нормалардың еңбек өнімділігіне, өнімнің сапасы мен 
өзіндік құнына және өндірістің басқа да көрсеткіштеріне әсерін талдауды 
көздейді. Психофизиологиялық негіздеме жұмысшылардың денсаулығын, 
олардың жоғары өнімділігі мен өмірін сақтау үшін қалыпты еңбек 
қарқындылығы мен ұтымды жұмыс режимі мен тынығуы бар қолайлы 
жағдайларда жүретін еңбек процесінің оңтайлы нұсқасын таңдауды білдіреді. 

ҚР Еңбек кодексіне сәйкес еңбек нормалары техниканың, 
технологияның, өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың қол жеткізілген 
деңгейіне сәйкес белгіленуі тиіс. Еңбек нормаларын енгізу, сондай-ақ 
ауыстыру және қайта қарау ұйымның жергілікті нормативтік актілерімен 
(бұйрықпен, өкіммен, нормалау жөніндегі ережемен және т.б.) және 
қызметкерлердің өкілді органының (кәсіподақ органының, еңбек ұжымы 
кеңесінің және т. б.) пікірін ескере отырып ресімделеді. 

Еңбек шығындарының нормалары аналитикалық және жиынтық 
әдістермен белгіленуі мүмкін. Бірінші жағдайда кәсіпорында жүргізілген 
егжей-тегжейлі талдау және оңтайлы еңбек процесін жобалау қолданылады. 
Екінші жағдайда, әзірлеу туралы статистикалық есептер, алдыңғы кезеңдегі 
жұмысты орындауға кететін уақыт немесе сараптамалық бағалау 
қолданылады. Аналитикалық әдіс негізделген нормаларды анықтауға 
мүмкіндік береді, оларды енгізу еңбек өнімділігін және тұтастай алғанда 
өндіріс тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Жалпы әдіс тек нақты еңбек 
шығындарын жазады. Бұл әдіс ерекше жағдайларда авариялық немесе 
тәжірибелік жұмыстарды нормалау кезінде қолданылады. Аналитикалық әдіс 
негізінде әзірленген нормалар негізделген, ал жиынтық әдіспен белгіленген 
нормалар тәжірибелік-статистикалық болып табылады. 

Негізделген нормативтік материалдарды әзірлеу аналитикалық әдіс 
әдістерінің бірімен жүзеге асырылады: аналитикалық-зерттеу немесе 
аналитикалық-есептеу. Нормалаудың аналитикалық-зерттеу әдісімен 
нормаланатын операцияның әрбір элементі үшін қажетті жұмыс уақытының 
шығындары еңбекті ұйымдастыру қабылданған шарттарға сәйкес келетін 
жұмыс орнында осы операцияның орындалуын тікелей бақылау нәтижесінде 
алынған деректерді талдау негізінде анықталады. Аналитикалық-есептеу 
әдісі кезінде нормаланатын операцияға жұмыс уақытының шығындары 
хронометраждық бақылаулар негізінде бұрын әзірленген жеке жұмыс 
операцияларына арналған уақыт нормативтері бойынша немесе 
технологиялық жабдықтың оңтайлы жұмысының қабылданған режимдеріне 
сүйене отырып, есептеу бойынша анықталады. Аналитикалық есептеу әдісі 
нормативтік материалдарды жобалаудың ең ұтымды және қолайлы әдісі 
болып табылады, өйткені ол нормалаудың ең жетілдірілген және үнемді әдісі 
болып табылады. 

Еңбек нормаларын әзірлеу үшін мынадай іс-шаралар 
ұйымдастырылады және өткізіледі: 
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1. Дайындық және ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстар. Жұмыс 
барысында еңбекті нормалау үшін нормативтік материалдарды әзірлеудің 
мақсаттары мен міндеттері айқындалады, нормалардың түрлері 
нақтыланады, техникалық тапсырма жасалады. Техникалық тапсырманы 
Нормативтік-зерттеу жұмысын орындаушы ұйым әзірлейді және Тапсырыс 
беруші ұйым бекітеді. Қолданыстағы технология, нұсқаулықтар, ережелер, 
жұмыс орындарында жұмысты орындаудың ұйымдастырушылық-
техникалық шарттары мен әдістері зерделенеді, жабдықтардың паспорттары, 
қолданылатын құралдардың, айлабұйымдардың, шикізаттың, 
материалдардың сипаттамалары, жабдықтың жұмыс режимдері, 
технологиялық және еңбек процестерінің мазмұны іріктеп алынады; уақыт 
нормативтерін, оның ішінде микроэлементтерді қолдана отырып нормативтік 
материалдарды әзірлеу, ұтымды еңбек процестерін жобалау және еңбек 
нормаларын есептеу үшін электрондық-есептеу машиналарын пайдалану 
мүмкіндігі белгіленеді. 

Мынадай мәселелерді көрсететін нормативтік құжатты әзірлеу 
жөніндегі жұмыстарды жүргізудің әдістемелік бағдарламасы әзірленеді: 

-өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру негізінде еңбек шығындарының 
нормаларын жобалау кезінде көзделетін прогрессивті технологиялық (еңбек) 
процестер және оларды орындаудың ұтымды ұйымдастырушылық-
техникалық шарттары әзірленетін кәсіпорындарды (мекемелерді, 
ұйымдарды), олардың құрылымдық бөлімшелерін таңдау; Еңбекті нормалау 
үшін қолданыстағы нормативтік материалдарды, оның ішінде 
микроэлементтік нормативтерді пайдалану; жекелеген жұмыстарды орындау 
кезінде уақыт шығынына әсер ететін және оларды әзірлеудің күрделілігі мен 
еңбек сыйымдылығы неғұрлым аз нормативтер мен нормалардың барынша 
дәлдігін қамтамасыз ететін факторларды айқындау; жұмыс уақытының 
шығындарын және басқа да есептілікті дайындау; өндірістік жағдайларда 
нормативтік материалдар жобасын тексеру; тұтастай алғанда нормативтік 
материалдар жинағын ресімдеу. 

2. Жұмыс орындарындағы жұмыс уақытының шығындарын 
зерделеуді жүргізу. Көрсетілген жұмыстар мыналарды қамтиды: бақылауға 
дайындау (жұмысына бақылау жүргізілетін орындаушыларды таңдау, 
технологияның сәйкестігін нақтылау, жұмыс орнын ұйымдастыру және оған 
қызмет көрсету жобаланатын жұмыс орындарына); жұмыс уақытын тікелей 
өлшеу жүргізу (хронометраж, жұмыс уақытының фотосуреттері, еңбек 
процестерінің бейнежазбасы және т.б. немесе сәттік бақылау); техникалық 
есептеулер, эксперименттік және басқа да зерттеу жұмыстарын жүргізу, 
жиналған материалдарды өңдеу. 

3. Жиналған материалдарды өңдеу. Бұл жұмыстар мыналарды 
қамтиды: жұмыс уақытының шығындарын зерделеу нәтижелерін талдау және 
қорыту, еңбек шығындарының нормативтерін (нормаларын) әзірлеу; еңбек 
шығындарының шамасына әсер ететін негізгі факторларды нақтылау; әсер 
ететін факторлардың мәндері мен еңбек шығындарының шамалары 
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арасындағы тәуелділіктің эмпирикалық формулаларын шығару; нормативтік 
құжаттың жобасын, сондай-ақ оны тікелей кәсіпорында тексеру жүргізу 
тәртібі туралы Нұсқаулық нұсқауларды дайындау; нақты кәсіпорындарды 
(мекемелерді, ұйымдарды), оларға нормативтік материалдарды тексеру 
жүргізу үшін олардың құрылымдық бөлімшелерін айқындау; нормативтік 
құжаттың жобасын 

4. Өндірістік жағдайларда нормативтік материалдарды тексеру: 
Тексерудің мақсаты жобаға енгізуге жататын нақтылаулар мен 

толықтырулардың сипатын анықтау болып табылады. 
5. Нормативтік материалдардың соңғы редакциясын дайындау. 
Нормативтік құжаттың жобасын өндірістік жағдайларда тексеру 

нәтижелеріне талдау және зерделеу, алынған пікірлерді, ескертулер мен 
ұсыныстарды қорыту жүргізіледі. Бірыңғай және үлгілік нормаларды 
ауыстыруды және қайта қарауды оларды бекіткен органдар жүзеге асырады. 
Қайта қаралған нормалар сондай-ақ ұйымның жергілікті нормативтік 
актісімен ресімделуге және олар енгізілгенге дейін екі айдан кешіктірілмей 
жұмыскерлерге жеткізілуге тиіс. 

Кәсіпорында (мекемеде, ұйымда) жұмыс істейтін еңбек нормаларын 
тексеруді кәсіпорындардың (мекемелердің, ұйымдардың) басшылары 
бекіткен аттестаттау комиссиялары жүзеге асырады. Тексеру нәтижелері 
бойынша әрбір норма бойынша мынадай шешім қабылданады: 
аттестатталсын немесе аттестатталмасын. Техника мен технологияның, 
өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың қол жеткізілген деңгейіне сәйкес 
келетін техникалық негізделген нормалар аттестатталған деп танылады. 
Ескірген және қате белгіленген нормалар аттестацияланбаған деп танылады 
және қайта қарауға жатады. Атап айтқанда, жұмыста қолданылатын 
нормалар ескірген деп саналуы керек, олардың күрделілігі өндіріс пен 
еңбекті ұйымдастыруды жалпы жақсарту, жұмысшылар мен 
қызметкерлердің кәсіби шеберлігі мен өндірістік дағдыларын жетілдіру 
нәтижесінде азайды. Оларды белгілеу кезінде ұйымдастыру-техникалық 
шарттары дұрыс ескерілмеген немесе нормативтік материалдарды қолдануда 
не есептеулер жүргізуде дәлсіздіктерге жол берілген нормалар қате деп 
саналуы мүмкін. 

Жаңа нормалармен танысу жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізумен, 
жұмысшыларға нұсқау берумен, ал қажет болған жағдайда оларды жаңа 
ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларда жұмысқа оқытумен қатар 
жүруі тиіс. 

Еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз ететін нормативтік 
материалдарда көзделгеннен гөрі кәсіпорында (мекемеде, ұйымда) жаңа 
жабдықтар мен технологиялық жарақтарды, өндіріс пен еңбекті неғұрлым 
жетілдірілген технологиялар мен ұйымдастыруды енгізу шамасына қарай 
олардың негізінде есептелген еңбек шығындарының енгізілген нормалары 
жаңа, неғұрлым прогрессивті жергілікті уақыт нормаларымен ауыстырылуы 
мүмкін. 
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Уақытша жұмысшылардың жұмысын нормалау жұмыстың құрамы мен 
реттілігін, сондай-ақ олардың көлемін қамтамасыз ететін нормаланған 
тапсырмаларды әзірлеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте жұмыс 
көлемі еңбек (норма-сағат) немесе заттай (дана, тонна және т.б.) 
көрсеткіштерінде көрсетілуі мүмкін. 

Нормаланған тапсырма-бұл қызметкер немесе жұмысшылар тобы 
(атап айтқанда, бригада) жұмыс ауысымына, жұмыс айына (тиісінше-
ауысымдық және айлық нормаланған тапсырма) немесе уақыт бойынша 
төленетін жұмыста жұмыс уақытының басқа бірлігіне орындауға міндетті 
белгіленген жұмыс көлемі. Нормаланған тапсырмалар әртүрлі, бірақ оларды 
анықтау принциптері бірдей. Олар еңбек шығындарының қолданыстағы 
нормалары негізінде әзірленеді және еңбек өнімділігін арттыру және 
материалдық ресурстарды үнемдеу жөніндегі тапсырмаларды ескере отырып 
белгіленетін жеке және ұжымдық еңбек шығындарын қамтуы мүмкін. Бұл 
тапсырмалар әр жұмыс орнындағы мүмкіндіктер негізінде белгіленеді. 
Сондықтан, нормаланған тапсырмалар, еңбек шығындарының 
нормаларынан айырмашылығы, белгілі бір жұмыс орнына ғана белгіленуі 
мүмкін және тек өзіне тән ерекшеліктер мен еңбек тиімділігін арттырудың 
ішкі өндірістік резервтерін жұмылдыру мүмкіндіктерін ескере отырып. 
Нормаланған тапсырмаларды оларды орындау нәтижелері үшін еңбекті 
ынталандыру жүйесімен бірге қолдану еңбекті ұйымдастыру мен есепке 
алуды, өндіріс тиімділігін жақсартудың негізі бола алады. Нормаланған 
тапсырмаларда жұмыстың құрамы мен көлемі, қызмет көрсету аймағы, еңбек 
шығындарының техникалық негізделген нормалары мен нормативтеріне 
сүйене отырып, тапсырмаларды орындау регламенті көрсетіледі. 

Орындалатын жұмыстардың сипатына қарай тапсырмалардың екі түрі 
ерекшеленеді: көлемі мен құрамын алдын ала анықтауға болатын тұрақты 
жұмыстарды орындауға арналған нормаланған тапсырма; тұрақсыз 
жұмыстарды, яғни көлемі мен құрамын алдын ала анықтауға болмайтын 
жұмыстарды орындауға арналған нормаланған тапсырма (мысалы, 
жабдықтар мен құрылыстарды жөндеумен, жөндеумен және техникалық 
қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар үшін). Тапсырмалар тоқсан, 
ай, апта, күн және ауысым үшін жасалуы мүмкін. Тапсырмалар жұмысты 
бастамас бұрын беріледі. Нормаланған тапсырмалардың орындалуын 
бақылау орындалған жұмыстардың көлемі мен сапасын, нақты жұмыс істеген 
уақытты есепке алу арқылы жүзеге асырылады. Нормаланған 
тапсырмаларды өндіріс нормаларына қосымша жұмысшы-кесушілерге 
белгіленген практикада қолданылатын өндірістік тапсырмалардан ажырату 
керек. Өндірістік тапсырмалар еңбек нормалары емес, бірақ нормалау 
көрсеткіштері ретінде қызмет етеді және әдетте бонус кезінде ескеріледі. 
Нормаланған тапсырмаларды мүмкіндігінше кәсіптерді (лауазымдарды) қоса 
атқару кезінде, сондай-ақ қоса атқару кезінде де беру керек. 

Кесімді бағалаулар-кесімді еңбекақы төлеу кезінде кесімді еңбекақы 
төлеу кезінде өнім (бұйым) бірлігін өндіргені үшін немесе белгілі бір 
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операцияны орындағаны үшін төлем мөлшері - кесімді бағалаулар 
пайдаланылады. 

Кесімді бағалау орындалатын жұмыстың разрядына сәйкес келетін 
сағаттық (күндік) тарифтік ставканы қазбаның сағаттық (күндізгі) нормасына 
бөлу жолымен айқындалады. Сонымен қатар, кесімді бағаны орындалатын 
жұмыстың санатына сәйкес келетін сағаттық немесе күндік тарифтік 
ставканы сағатпен немесе күндермен белгіленген уақыт нормасына көбейту 
арқылы да анықтауға болады. 

Ұжымдық кесімді еңбекақы төлеу кезінде жеке (пооперациялық), 
сондай-ақ ұжымдық бағалар қолданылады. Жеке бағалар жеке төлем кезінде 
кесімді бағалар сияқты тәртіппен есептеледі. Ұжымдық кесімді бағалаулар 
пооперациялық немесе кешенді (агрегаттық) өндіру нормаларына сүйене 
отырып есептеледі. Ұжымдық кесімді бағалар бригаданың барлық 
мүшелерінің тарифтік ставкаларының жалпы сомасын өнім өндіру 
нормасына бөлу арқылы айқындалады. 

Кешенді нормаға кірмейтін, сондықтан ұжымдық кесімді бағалаумен 
ескерілмеген барлық қосымша жұмыстар бригадаға осы жұмыстарға 
белгіленген нормалар мен бағалар бойынша бөлек төленеді [5]. 

 
1.1.4 Еңбек өнімділігі және жалақы қорын есептеу  
 
Еңбек пен жалақыны жоспарлаудың негізі еңбек өнімділігінің барлық 

ресурстары мен өсу факторларын есепке алу, қызметкерлер санын есептеу, 
жалақы қорын есептеу болып табылады. 

Еңбек өнімділігі абсолютті мәнде Еңбек өнімділігі деңгейінің 
көрсеткіші түрінде және салыстырмалы түрде оның алдыңғы кезеңге өсу 
пайызы түрінде көрсетілуі мүмкін. 

Еңбек өнімділігінің деңгейі көрсеткіштермен сипатталады: 
1) уақыт бірлігі (жыл) ішінде бір орташа тізімдік жұмысшыға келетін 

тауарлық (кейде жалпы) өнім); 
2) өнім бірлігінің еңбек сыйымдылығы; 
3) орташа тізімдік бір жұмысшыға келетін нормативтік-таза өнімнің 

көлемі. 
Жалпы түрдегі жылдық еңбек өнімділігі (1) формула бойынша 

анықталады): 
Pпг = N

Rcc
,                                                   (1) 

 
мұндағы N-бір жыл ішінде орындалған жалпы көлем; 
      Rcc-өнеркәсіптік және өндірістік персоналдың орташа жылдық 

саны. 
Шахтаның штаты немесе қызметкерлері-бұл шахтаның тізіміндегі 

жұмысшылар мен қызметкерлердің жалпы саны. 
Шахта штаты екі топқа бөлінеді: өнеркәсіптік-өндірістік және 

өнеркәсіптік емес персонал. 
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Шахтаның өнеркәсіптік - өндірістік персоналының тобына негізгі, 
қосалқы, қызмет көрсететін және қосалқы цехтар мен учаскелердің барлық 
қызметкерлері және шахтаны басқару аппаратының қызметкерлері кіретін 
көмір өндіру жөніндегі персонал жатады. 

Шахтаның өнеркәсіптік-өндірістік персоналына: жер асты 
жұмыстарында және жер бетінде көмір өндіретін барлық жұмысшылар, 
шахтаның басқару аппаратының қызметкерлері және өнеркәсіптік 
объектілерді күзетумен айналысатын жұмысшылар кіреді. Шахтаның 
өнеркәсіптік емес персоналына тау-кен қазбаларын, ғимараттарды, 
құрылыстарды күрделі жөндеудегі персоналды қоса алғанда, өнеркәсіптік 
емес сипаттағы басқа да шаруашылықтардың жұмысшылары жатады. 

Көмір өндіру жөніндегі Персонал жеке санаттар бойынша есепке 
алынады және талданады: тау-кен шеберлерін қоса алғанда, жұмысшылар, 
инженерлік-техникалық қызметкерлер (ИТҚ), қызметшілер, кіші қызмет 
көрсетуші персонал (МОП), оқушылар, күзет күзеті. 

Өндіріс процесіне тікелей қатысатын немесе өндіріс процесіне қызмет 
көрсететін, еңбек құралдарына күтім жасауды және оларды жөндеуді жүзеге 
асыратын жұмысшылар (жерасты жұмыстарында және шахталардың 
үстінде). Ең алдымен, өндіріс көлемі мен еңбек өнімділігінің деңгейі олардың 
жұмысына байланысты. 

Өндірісті техникалық және ұйымдастырушылық басқаруды, оны 
дайындау мен жоспарлауды жүзеге асыратын инженерлік-техникалық 
қызметкерлер (оның ішінде тау-кен шеберлері мен десятниктер). Өндірісті 
ұйымдастыру және технологияны жетілдіру деңгейі олардың қызметіне 
тікелей байланысты. 

Әкімшілік-шаруашылық функцияларды, есепке алу, жабдықтау 
функцияларын орындайтын қызметшілер және басқалар (бухгалтерлер, 
хатшылар, жабдықтау жөніндегі қызметкерлер және басқалар). 

Кіші қызмет көрсетуші персонал (МОП) үй-жайларды жинау және 
жылыту, күзет күзеті және т. б. бойынша жұмыстарды орындайды. 

Оқушылар-шахтада жұмысшы мамандықтарына оқитын адамдар. 
Көмір өндіретін жұмысшылар бөлінеді: 
 тазалау жұмыстарының жұмысшылары; 
 дайындық забойларының жұмысшылары; 
 жерасты көлігінің жұмысшылары; 
 жер асты жұмыстарымен айналысатын басқа да жұмысшылар; 
 бетіндегі жұмысшылар. 
Жер бетіндегі жұмысшылар тобына көмірді көтеруге, сұрыптауға, 

тиеуге және т. б. қызмет ететін жұмысшылар кіреді. 
Инженер-техник жұмыскерлер (ИТҚ) мен қызметшілер штаты шахтаны 

басқару аппаратында жұмыс істейтін әкімшілік-басқарушы персонал және 
тікелей шахтаның учаскелері мен цехтарында өндірістік-техникалық 
басшылықты жүзеге асыратын желілік персонал болып бөлінеді. 
Жұмысшылар штатының құрылымы көмір өндіретін жұмысшылардың 
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жалпы санында өндірістің әртүрлі процестерінде (жұмыс түрлерінде) жұмыс 
істейтін жұмысшылардың пайыздық қатынасын көрсетеді және 
жұмысшылардың өндірістегі орналасуын сипаттайды. Жұмысшылар шахтада 
жұмыс істейтіндердің ең көп санаты болып табылады. Белгілі бір жұмыс 
түрлерінде жұмыс істейтін жұмысшылардың әртүрлі топтары еңбек 
өнімділігінің соңғы нәтижелеріне осы жұмыстардың күрделілігіне сәйкес 
әсер етеді. Көмір шахталарының жұмыс құрамының құрылымына тау-кен 
геологиялық жағдайлары, шахтаның қуаты, тау-кен жұмыстарының 
шоғырлану деңгейі, өндірістің жекелеген процестерін механикаландыру және 
автоматтандыру дәрежесі және басқа да бірқатар жағдайлар әсер етеді. 
Жұмысшылардың жекелеген топтары санының дұрыс арақатынасын 
анықтау, көмір өндіретін жұмысшылардың штат құрылымын жүйелі түрде 
зерттеу және талдау еңбекті ұйымдастыру мен жоспарлауды жақсартудың 
элементтерінің бірі болып табылады. 

Жұмысшылардың ауыспалы және тұрақты құрамы. Көмір өндіретін 
жұмысшылардың санын екі топқа бөлуге болады: ауыспалы және тұрақты 
жұмысшылар. Ауыспалы құрамға жұмысшылар кіреді, олардың саны еңбек 
өнімділігінің тұрақты деңгейінде көмір өндіру көлемімен бірдей өзгереді. 
Бұл топқа: комбайн, құбыр машиналарының машинистері, 
гидромониторшылар, тазалау кенжарларының тау-кен жұмысшылары, 
үңгілеушілер, тік қабаттарда забойшылар және т. б. жатады. Тұрақты құрамға 
көмір өндіру көлемі ұлғайған немесе азайған кезде (белгілі бір деңгейге 
дейін) Саны өзгермейтін жұмысшылар жатады. Бұл топқа: шахталық 
машиналар мен механизмдердің машинистері, кезекші персонал, оқпан 
қызметкерлері және т. б. жатады. Көмір өндірудің жоғарылауымен тұрақты 
жұмысшылардың болуы шахтадағы орташа еңбек өнімділігінің артуына 
әкеледі. 

Жұмысшылардың санын есептеу әдістері олардың нормаланған 
немесе нормаланбаған жұмыстарды орындауына байланысты. Іс жүзінде бір-
бірін толықтыратын екі әдіс қолданылады: еңбек сыйымдылығы және 
жабдыққа қызмет көрсету стандарттары бойынша. 

Еңбек сыйымдылығының нормалары бойынша тізімдік құрамның 
негізгі жұмыс санын есептеу мынадай формула бойынша айқындалады (2): 

Rсп = Q/Fд = ∑ Nim
i=1 × τi/Fд                                 (2) 

 
мұндағы Ni-заттай көріністегі өндірістік бағдарлама; 

               Q-жылдың нақты уақыт қоры; 
               FD-өндіріс көлемінің күрделілігі; 
τi - өнім бірлігінің жоспарлы еңбек сыйымдылығы; 
               m-жұмысшылар тобы орындайтын жұмыс атауларының саны. 

Жұмысшылардың тізімі мен санын ажырату қажет. 
Тізімдік құрамға кәсіпорынның өнеркәсіптік-өндірістік персоналы 

тобындағы барлық жұмысшылар, оның ішінде демалыста жүргендер, 
науқастануы бойынша болмағандар және т. б. енгізіледі. 
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Келу құрамына өндірістің қалыпты барысын қамтамасыз ету үшін күн 
сайын жұмыс істеуге тиіс жұмысшылар кіреді. 

Жұмысшылардың орташа саны - бұл орташа арифметикалық жылдық 
Сан. 

Уақытша жұмыс істейтін жұмысшылар мен көмекші жұмысшылардың 
саны штат кестелері бойынша белгіленеді, онда өндіріс технологиясына, 
қызмет көрсету нормаларына және Жұмыс ауысымына сәйкес жұмыс 
орындарының саны бойынша анықталатын келу саны көрсетіледі. 

Кесуші жұмысшылардың саны Өндірістік бағдарламаны норма-
сағатпен норманы орындаудың жоспарланған деңгейіне пайызбен және бір 
жұмысшының сағаттық уақытының пайдалы қорына бөлу жолымен 
анықталады. 

Көмекші жұмысшылардың саны қызмет көрсету нормалары немесе 
жұмыс орындарының болуы бойынша анықталады. 

ӨҮК саны (басшылар, мамандар, қызметшілер) кәсіпорынның 
бекітілген басқару құрылымына және әзірленген штат кестесіне сәйкес 
жүзеге асырылады. 

Жоспарланатын кезеңнің басындағы қызметкерлердің нақты санын 
және оның соңындағы жоспар бойынша қажеттілікті салыстыра отырып, 
кадрларға қосымша қажеттілікті айқындайды (3). Бұл ретте жұмыскерлердің 
қалыпты кемуін (зейнеткерлікке шығу, әскерге шақыру және т. б.) ескереді.): 

Rдоп = (Rсп − Rф) + Rспy/100-                        (3) 
 

мұндағы Rф-жоспарланған жылдың басындағы персоналдың нақты 
саны; 

                  у-персоналдың бір жылдағы кемуінің жоспарлы пайызы. 
Жоспарланған жалақы қоры-бұл жоспарланған кезеңде 

жұмысшыларға ақы төлеу үшін кәсіпорын белгілеген ақша сомасы. 
Кәсіпорында жалақы қорлары жұмысшылардың санаттары бойынша 

есептеледі (жұмысшылар, RSS және т.б.). Жұмысшылардың жалақысының 
құрылымы (сурет. 1.4). 

Жалақы кесушілерге орындалған жұмыстар үшін бағалар бойынша 
және тарифтік жалақы қорына сәйкес келетін тарифтік ставкалар бойынша 
уақыт аударушыларға төленеді. 

Оған қосымша ақылар сағаттық, күндік және айлық қорды құрайды. 
Орташа жалақы деңгейі (орташа сағаттық, орташа айлық) анықталады (4): 

Уср = Фi/(Rсп × Fд)                                               (4) 
 

мұндағы Фі-жалақы қоры. 
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Сурет 1.4-жұмысшылардың жалақысының құрылымы 

 
Кәсіпорын жалақысының тарифтік қоры кесімді бағалар бойынша 

жалақы қорынан және уақыт бойынша жүйе бойынша төленетін 
жұмысшылардың жалақы қорынан құралады және ол (5): 

Фсд = ∑ qwim
i=1 × Ni                                            (5) 

 
мұндағы m-бұйымдар атауларының саны; 

                  qwi-бір бұйымның жиынтық кесімді бағасы; 
      Ni-жоспар бойынша әр атаудағы өнімдер саны. 
Немесе формула бойынша (6): 

Фсд = lср × τn,                                                             (6) 
 

мұндағы lср-жұмысшылар бойынша орташа сағаттық тарифтік 
мөлшерлеме; 
τn - жоспарланған тапсырманы орындау үшін қажетті сағат саны. 

Жұмысшылардың еңбегіне уақытына қарай ақы төленетін 
жұмысшылардың тарифтік жалақы қоры: 

Фп = lср × Fд × Rсп,                                                (7) 
 

мұнда lср-уақыт бойынша төленетін жұмыстармен айналысатын 
жұмысшылардың орташа сағаттық тарифтік мөлшерлемесі. 

Орташа тарифтік мөлшерлеме: 
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lср = ∑ li × Ricn/Rcn
n
i=1 ,                                        (8) 

 
мұнда li-уақыт бойынша жұмыс істейтін тиісті разрядтың тарифтік 

мөлшерлемесі; 
         Ricn-I разрядтағы уақытша жұмыс істейтін жұмысшылар саны; 
         n-білікті разрядтардың саны. 
Көмекші жұмысшылар үшін жалақы қоры көмекші жұмысшылардың 

жоспарлы саны, өткен кезеңдердегі орташа жалақы туралы деректер, 
жалақының өсуі туралы нұсқаулар мен ұсыныстар бойынша орташа жалақы 
әдісімен есептеледі. 

ӨҮК үшін жалақы қоры штат кестесі бойынша айқындалады. 
Кәсіпорын бойынша жылдық жалақының толық қоры жұмысшылардың 
барлық санаттарының жалақы қорынан құралады[5]. 

 
1.2. Өндірістік-шаруашылық қызмет және өндірісті басқару 
1.2.1. Көмір шахталарына арналған технологиялық жабдық туралы 

жалпы мәліметтер 
 
Атқарушы органға сыртқы жүктемелердің сипатын анықтайтын тау-

кен машинасының негізгі жұмыс процесі тау жынысының бұзылуы болып 
табылады. Атқарушы органдағы сыртқы жүктемелердің мөлшері жыныстың 
бұзылуына және машинаның берілуіне, жұмыс режимінің динамикасына 
тұтынылатын жетектің қажетті қуатын анықтайды. Жұмыс құралының 
бұзылу процесінің негізгі көрсеткіштері: кесу және беру күштері, процестің 
энергия сыйымдылығы, берілген жұмыс режимімен анықталған құралдың 
оңтайлы параметрлері, яғни.жойылатын жыныстың физикалық және 
механикалық қасиеттері. Осы деректер болған кезде тау-кен машиналары, 
кешендер мен агрегаттар бөлшектерінің беріктігіне және есептеуіне есеп 
жүргізілуі мүмкін. 

Тау-кен құралдарына тау-кен технологиялық машиналарымен: тазалау 
және өткізу комбайндарымен, жоңғылармен, тау-кен бұрғыларымен, 
перфораторлармен, бұрғылау машиналары мен станоктарымен, шой 
балғалармен, экскаваторлармен және қосалқы тау-кен жұмыстарына 
арналған машиналармен жыныстарды немесе пайдалы қазбаларды бұзу үшін 
қолданылатын Жұмыс құралдары жатады. 

Қазақстан Республикасы мен ТМД-дағы бұрғылау жұмыстарының 
көлемі жылына бірнеше жүз миллион шпурометрден асты, яғни тау-кен, 
түсті, мұнай-газ, сондай-ақ көмір өнеркәсібінде. Көлемі жылына шамамен 96 
млн. шпурометрді құрады. [6]. 

бурильная Машина. 
БПР бұрғылау-қотару машинасы (1.5 сурет) бұрғылау-жару тәсілімен 

бұзылған тау-кен массасын вагонеткаларға, конвейерге немесе басқа 
шахталық көлік құралдарына тиеуге, газ бен шаң бойынша қауіпті 
шахталарда қимасы 8 м2 көлденең және көлбеу тау-кен қазбаларын жүргізу 
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кезінде бекітпе элементтерін көтеру және орнатуға, сондай-ақ диаметрі 42 мм 
бұрғылау аспабымен  бұрғылаузабой бойынша процестерін 
механикаландыруға арналған.соққы-айналмалы әсер ететін бұрғылау 
бастиегін қолданған кезде 224 МПА.  

 

 
Сурет 1.5-Бұрғылау машинасы 

 
Тазалау комбайндары 
Тазарту комбайны пайдалы қазбаны өндірудің технологиялық 

процесінің екі операциясын бір мезгілде орындауға арналған: оны массивтен 
бөлу және тасымалданатын бөліктерге ұсақтау, кенжар конвейеріне немесе 
басқа жеткізу құралдарына тиеу. 

Көмір өз салмағының әсерінен кенжардың бойымен жеткізілетін тік 
қабаттарда комбайндар көмірді массивтен бөліп, оны ұсақтайды. 

Қазіргі заманғы тазарту комбайнына қойылатын талаптар, бір жағынан, 
оның жеке тораптары мен механизмдеріне қойылатын талаптармен, ал екінші 
жағынан, комбайнның тазарту кенжарының басқа машиналарымен - 
конвейермен, бекітпемен және т. б. бірлескен жұмысына байланысты 
талаптармен анықталады. 

Комбайн кез-келген беріктігі мен тұтқырлығы бар көмірді барлық 
алынатын қуатқа механикаландырылған ұсақтауды, көмірді кенжар 
конвейеріне толық тиеуді, жоғары өнімділікті, көмірдің жақсы сорттылығын, 
ең аз шаң түзілуін және тиімді шаң басуды, төмен энергия сыйымдылығын, 
жұмыста жоғары сенімділікті қамтамасыз етуі керек;" комбайнның " ені 
бекіткіш пен конвейердің қозғалу қадамына сәйкес келуі керек. Комбайн 
көмір қабатына өздігінен кесуді немесе тауашаларды механикаландырылған 
дайындауды қамтамасыз етуі керек. Комбайндарда беру жылдамдығын 
автоматты реттеу және беру механизмін, қозғалтқышты және редукторларды 
артық жүктемелерден сенімді қорғау көзделуі тиіс.  

Технологиялық жұмыс схемасына сәйкес бір жақты, екі жақты және 
тасымалдау схемалары бойынша жұмыс істейтін комбайндар ерекшеленеді. 

Бір жақты жұмыс істейтін комбайндар бір бағытта қозғалу кезінде 
көмірді алуды жүзеге асырады, кейіннен көмірді алуды бастау үшін бастапқы 
қалыпқа бос айдайды. 
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Екі жақты жұмыс істейтін комбайндар бос аралықсыз көмір қазады, 
алайда көмірдің әрбір жолағы алынғаннан кейін комбайн лаваның 
ұштарында дайындалған қуыстарда 180° - қа бұрылады, содан кейін кері 
бағытта қозғалу кезінде көмірдің кезекті жолағы қазыла бастайды. 

Челонок комбайндары көмірді екі жаққа жылжу кезінде қосымша 
маневрлерсіз қазып алады. 

Айта кету керек, тау-кен геологиялық жағдайларының ерекшеліктері, 
кенжар конвейері мен бекітпелерінің түрі комбайнның жұмыс схемасында із 
қалдырады. Мысалы, комбайнның тікелей өтуі кезінде көмірді конвейерге 
толық тиеу қамтамасыз етілмеген жағдайларда, комбайндар лаваны тазарту 
үшін бос аралықпен жұмыс істейді. Кейде, қабаттың жоғары қуатымен, 
комбайнның тікелей өтуімен қазу толық қуатқа жүргізілмейді, қабаттың 
топырағында бір қорап көмір қалдырылады, ал комбайнның кері өтуімен бір 
уақытта көмірдің қалған қорабын алу және лаваны тазарту жүргізіледі. 

Тазарту комбайндарының әртүрлі конструкцияларына қарамастан, 
олардың барлығы келесі негізгі түйіндер мен механизмдерді қамтиды: 

1) атқарушы орган; 
2) тиеу органы; 
3) беру механизмі; 
4) беру механизмдері; 
5) күштік жабдықтар; 
6) гидравликалық жүйе; 
7) шаңмен күресу құралдары. 
Sl300 комбайны қуаты 1,4 жұмсақ және көлбеу (35° дейін) қабаттарды 

қазуға арналған...3,8 м. Процессордың орналасуы SL300 / 1 моделімен бірдей 
(сурет. 1.6). Айырмашылығы-SL300/3 комбайнында резервуардың алынатын 
қуаты мен кесу жетектерінің Электр қозғалтқыштарының белгіленген қуаты 
(1-кесте), ал комбайнның қуат кернеуі 3300 в артады. 

Комбайн белгіленген қуаты 35 кВт тұрақты ток немесе белгіленген 
қуаты 80 кВт ауыспалы ток беру механизмдері үшін электр 
қозғалтқыштарымен жабдықталады. Комбайнның корпусында Рамада электр 
блогы, электр қозғалтқышы бар сорғы қондырғысы және электр жетегі бар 
екі беріліс механизмі орнатылады және бекітіледі. Бұрылу тұтқаларын көтеру 
гидродомкраттары беру механизмдерінің корпустарының астына үйінді 
жағынан орналастырылған. Корпуста құлаған кесектерден қоршау 
орнатылады. Ірі кесектерді жою үшін үгіткішті қолдануға болады. 

Комбайн айналмалы тұтқаларда орналасқан гидромоторлардан жетегі 
бар айналмалы тиеу қалқандарымен жабдықталады. Комбайнның корпусы 
конвейердің үстінде орналасқан және қатты тіректермен байланысты. 
Кенжар шаңғысы реттелмейді. Комбайнның орнын ауыстыру тізбексіз беру 
жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Комбайнды басқару қолмен, 
қашықтықтан және автоматты түрде MICOS-68 жүйесімен жүзеге 
асырылады.Комбайн механикаландырылған бекітпемен және қырғыш 
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конвейермен бірге екі жақты немесе бір жақты схема бойынша жұмыс істей 
алады. Өндіруші-Айкхофф, Бохум, Германия. 

 

 
Сурет 1.6-SL300 тазалау комбайны 

1 - кесте-SL300/3 комбайнының техникалық сипаттамасы 
Атауы Параметрлері 

Атқарушы орган: биіктікті реттеу шектері 
конвейердің тірек беті, мм 

1400...3800 
 

Түрі Бұрандалы 
саны, дана 2 

кескіштер бойынша диаметрі, мм 1400...2000 
қармау Ені, мм 850...1000 
Беру механизмі Электр Түрі 

саны, дана 2 
Комбайнның негізгі өлшемдері, мм:  

айналмалы тұтқаның ұзындығы 2325 
айналмалы тұтқаларды бекіту осьтерінің 

ұзындығы 
7500 

шнектердің осьтері бойынша ұзындығы 12150 
Комбайнның салмағы, кг 37000...45000 

 
Бұл комбайн жоғары қуаттылыққа ие, сонымен қатар сенімділік пен 

басқару мен техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығы. Осының 
барлығы бүгінде кеншілерге қуаты аз көмір қабаттарын экономикалық 
тұрғыдан тиімді игеруді қамтамасыз етеді. 

Eickhoff SL 300L тазарту комбайны әрқайсысы 300 кВт болатын екі 
кесу қозғалтқышымен біріктірілген инновациялық басқару және 
автоматтандыру жүйесімен жабдықталған. Комбайн қуаттылығы 1,2 м төмен 
қабаттарда жоғары өнімді көмір өндіру саласындағы жаңалық болып 
табылады: ол машина корпусында орналасқан, қалыңдығы небары 75 см. 

Комбайнды қарапайым басқару және ыңғайлы техникалық қызмет 
көрсету нарықтың осы сегментінде маңызды рөл атқарады. Қашықтан 
басқаруға арналған ең заманауи автоматтандыру тұжырымдамаларына 
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бейімделген, Eickhoff SL 300 l комбайны тұтынушыға жоғары операциялық 
дайындықты қамтамасыз етеді және техникалық қызмет көрсету үшін өте аз 
уақытты қажет етеді.  

Минималды кеңістіктегі ең үлкен қуат: aikhoff SL 300 комбайны 20 
жылдан астам уақыт бойы әлемдік нарықта өз орнын алды. Ол төмен және 
орташа қуатты қабаттарға арналған қазу машинасы ретінде құрылды және 
жылдар бойы үнемі жаңа инновациялық әзірлемелермен жабдықталды. 
Бастапқыда оның кесу қозғалтқыштарының қуаты 2x220 кВт болды, ол 2x35 
кВт тұрақты ток қозғалтқыштары бар екі беру жүйесімен біріктірілді. 
Үздіксіз әрі қарай дамудың арқасында осы комбайнның қуаты қазіргі 
уақытта айнымалы ток қозғалтқыштарымен берілетін қуаты 2x90 кВт кесу 
қозғалтқыштары үшін 2x480 кВт-қа дейін өсті. Бұл Айкхоф редукторларын 
өндірудің ең заманауи технологияларының және жер асты пайдалану үшін 
арнайы жасалған тиімді, шағын электрлік компоненттердің қол 
жетімділігінің арқасында мүмкін болды. Комбайн Айкхофф SL 300 
пайдаланылады бүкіл әлемде жетеді тұрақты өнімділігі 600.000 тонна айына 
[7]. 

КДК400 тазалау комбайны (сурет.1.7) газ бен шаң бойынша қауіпті, 
көмірдің кесуге төзімділігі 360кн/м дейін, созылу бойынша 35 градусқа дейін 
және құлау мен көтеріліс бойынша 10 градусқа дейін құлау бұрыштары бар 
қуаты 1,35-4,3 м қабаттарды қазуға арналған. Қабаттарға жыныс қабаттарын 
қосуға және қабаттың жергілікті қысылуына жол беріледі. 

Комбайн беру жылдамдығын жиіліктік реттейтін тізбексіз беру 
жүйесімен жабдықталған және КСД27, КСД28, СПЦ271, СПЦ273, А26, 3бсп, 
РПК, РКД, "Айкотрак"рейкасы бар Азо кенжарлық конвейерлерімен 
жабдықталған МКДД, МКД90, МКД90Т, КМ138, КМ700/800, МКТ85Т 
механикаландырылған кешендерінің құрамында қолданылуы тиіс. 
Комбайнның қармауы 0,63 м және РГ501 немесе РКС2 типті тангенциалды 
кескіштері бар диаметрі 1120, 1250, 1400, 1600ю1800, 2000, 2200мм 
бұрандалармен жарақталуы мүмкін. 

КДК500 тазалау комбайны (сурет.1.8) газ бен шаң бойынша қауіпті, 
көмірдің кесуге төзімділігі 360кн/м дейін, созылу бойынша 35 градусқа дейін 
және құлау мен көтеріліс бойынша 10 градусқа дейін құлау бұрыштары бар 
қуаты 1,35-4,3 м қабаттарды қазуға арналған. Қабаттарға жыныс қабаттарын 
қосуға және қабаттың жергілікті қысылуына жол беріледі. 

Комбайн жабдықталған (сурет.1.9) беру жылдамдығын жиілікпен 
реттейтін тізбексіз беру жүйесімен және КСД27, КСД28, СПЦ271, СПЦ273, 
А26, 3бсп, РПК, РКД, "Айкотрак"рейкасы бар Азо кенжарлық 
конвейерлерімен жарақталған МКДД, МКД90, МКД90Т, КМ138, КМ700/800, 
МКТ85Т механикаландырылған кешендерінің құрамында қолданылуы тиіс. 
Комбайнның қармауы 0,63 м және РГ501 немесе РКС2 типті тангенциалды 
кескіштері бар диаметрі 1120, 1250, 1400, 1600ю1800, 2000, 2200мм 
бұрандалармен жарақталуы мүмкін. 
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Сурет 1.7-КДК-400 тазалау комбайны 

 
Комбайн қамтамасыз етеді: 
1. КМЗ жүктемесінің 3,3 есе өсуі (1500-ден 5000т/тәул.дейін).); 
2. Ресурсты 3 есе ұлғайту; 
3. Шаңданудың 10 есе төмендеуі (500-ден 50мг/м3 дейін). 

 

 
 

1-атқарушы орган жетегінің электр қозғалтқыштары; 2-гидравликалық және 
электрлік блок; 3-шнекті атқарушы органдар; 

4-беру жүйесінің Электр қозғалтқыштары; 5-тірек тірек механизмі; 
6-құлату тірек механизмі; 7 - жетек білеу дөңгелегі; 

8-атқарушы органның орнын ауыстыратын гидродомкраттар; 9-корпус; 
10-беру жүйесінің редукторы; 11-аралық жұлдызша; 

12-тиеу қалқандары; БП-беру блогы; ДБ - қозғағыш блогы; БКЖ-айналмалы 
кесу блогы 

Cурет 1.8-КДК-500 тазалау комбайнының жалпы түрі 
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Сурет 1.9-КДК-500 тазалау комбайны 

 

 
Сурет 1.10-Автоматтандырылған тазарту кешені 

 
Механикаландырылған бекітпе 
ДМ механикаландырылған бекітпесі (сурет. 1.11) УКД300, 

УКД200/250, КА80, КА200, 1к103м, 1К101У, 1К101УД, РКУ10 комбайндары 
және КСД26, КСД26В, СПЦ26, СП26, СП26У, конвейерлері бар кешендер 
құрамында қуаты 0,85-1,5 м жұмсақ қабаттарды өңдеу кезінде 
лаваныңкенжар маңындағы кеңістігінде шатырды қолдау және басқару 
процестерін механикаландыруға арналған.сп250, СП 251, сп301м/90уз, 
спц163, сондай-ақ дөңгелек қондырғысы бар с700.  

Мынадай факторлар есебінен өнімділікті арттыру және жұмыстарды 
жүргізу қолайлылығы:  

 конвейер мен бекітпе тіреулері арасындағы бастапқы жағдайдағы 
екі рет өту; 
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 негіз саусағы аймағындағы топыраққа қысымның төмендеуі және 
әлсіз топырақ жағдайында жұмыс істеу үшін негізді көтеру механизмінің 
болуы; 

 секция тораптарын болтты қосылыстардың орнына чектік үлгідегі 
тез алынатын қосылыстар арқылы бекіту; 

 жұмыс кеңістігінен гидрожүйе элементтеріне ашық қол жеткізу; 
 "катамаран" типті негізді пайдалану және гидростойкаларды бөлек 

басқару арқасында секцияның көлденең тұрақтылығын және жабынның 
маневрлігін қамтамасыз ету; 

 гидрожүйенің және тұтастай секцияның оңтайлы параметрлерін 
таңдау салдарынан бекіту жылдамдығының артуы. 

Есебінен шатырды қолдау жағдайларын жақсарту:  
 көлденең қысу күштері секциясының төбелерін жасау нәтижесінде 

тікелей шатырдың тұрақтылығын арттыру; 
 секцияның конструкциясында күшті гидростооктардан беру 

механизмімен қамтамасыз етілетін жоғары басу күші бар қысқа сығымдалған 
консольдерді пайдалану. 

ДМ бекітпесі секциясының негізгі конструктивтік ерекшеліктері:  
 "катамаран" түріндегі бөлек негіз»; 
 қатты қысқартылған итергішпен қозғалыс механизмінің ашық 

орналасуы; 
 негізді көтеру және бүйір қалқандарды тарту механизмінің арнайы 

конструкциясы; гидростойкаларды бөлек басқару; 
 жұқа қабаттарда жұмыс істеу үшін дизайнды оңтайландыру. 
КДД механикаландырылған бекітпесі (сурет.1.12) агрегатталған, ұстап 

тұратын-қоршау типті, УКД300, УКД200/250, 1к101у, 1к1 80 1 УД, КДК500, 
КДК700, РКУ10, РКУ13, 1ГШ68 комбайндарымен кешендердің құрамында 
қуаты 1,0-2,4 м (2 типті Өлшем) жайпақ қабаттарды өңдеу кезінде лаваның 
кенжар маңындағы кеңістігінде шатырды қолдау және басқару процестерін 
механикаландыруға арналған; 2гш68б, кш1кгу және ксд26, ксд26в, ксд27, 
ксд29, спц26, спц26у, сп250, сп251, спц230, спц271, СП30 1м/90, СП326 
конвейерлерімен жабдықталған. 

КДД бекітпесінің негізгі техникалық және пайдалану ерекшеліктері. 
Секцияның құрылымдық параметрлерімен және беріктігі жоғары 

материалдарды қолданумен қамтамасыз етілген жоғары сенімділік пен 
ресурс. 

Мынадай факторлар есебінен өнімділікті арттыру және жұмыстарды 
жүргізу қолайлылығы: 

- конвейерлер мен бекітпе тіреулері арасында бастапқы қалыпта екі рет 
өту; 

- негіз типі, сығу консолін басқару тәсілі, итергіш конструкциясы 
бойынша нақты тау-геологиялық жағдайлар үшін бекітпенің оңтайлы 
орындалуын таңдау мүмкіндігі; 
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- бұрандалы қосылыстардың орнына чек түріндегі тез алынатын 
қосылыстар арқылы секция тораптарын бекіту; 

- жұмыс кеңістігінен гидрожүйе элементтеріне ашық қол жеткізу. 
Қамтамасыз етілген шатырдың жағдайын жақсарту: 
- жоғары маневрлік қабаттасу; 
- көлденең қысатын күштердің тікелей төбесінде секциялар құру; 
- күшті гидростооктардан берудің ықшам механизмі арқылы құрылған 

жоғары қысымды күші бар Қысқа қысқыш консольдер. 

 
1.11-сурет-ДМ Механикаландырылған бекітпесі 

 
1.12-сурет-КДД Механикаландырылған бекітпесі 

 
Төмендегі факторлармен қамтамасыз етілген әлсіз топырақтардағы 

жұмысты жақсарту: 
- негіз саусағы аймағындағы топыраққа қысымның төмендеуі; 
- секцияны жылжыту кезінде негізді көтеру механизмінің болуы. 
КДД бекітпесі секциясының негізгі конструктивтік ерекшеліктері: 
- негіздердің екі түрі: тұтас немесе бөлек ("катамаран" типі»); 
- қысқыш консольдердің екі түрі: бөлек (басу күші гидростойкалармен 

жасалады) және қатты, гидравликалық есіктермен басқарылады; 
- гидростойкаларды синхронды немесе бөлек басқару мүмкіндігі; 
- әр түрлі өлшемдер мен бекітпелердің орындалуы арасындағы 

максималды сәйкестендірумен қабаттардың кең диапазонында жұмыс істеуге 
арналған дизайнды оңтайландыру. 

Дөңгелек қондырғылар-тар қармауыш комбайндармен қамтылмаған 
қабаттарды қазудымеханикаландыруға, тазалау кенжарларыжұмысының 
қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін қазу машинасы.  
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Сипаттамалары 
 күшті көмірді кесу арқылы бұзу мүмкіндігі; 
 тауашалардың мөлшерін жою немесе азайту мүмкіндігі; 
 шатырдың шатыры мен топырақ қабатына қатысты стругты реттеу 

жеңілдігі; 
 жетектердің ықшамдылығы; 
 струг, конвейер, рештачный став жұмысының ұзақ мерзімділігі; 
 сенімділіктің жоғары көрсеткіштері; 
Көмірді қазуды механикаландыру үшін қолдану саласы: 
 түсқағаз тұқымы 
 тұқымды жөнелту 
Жұмыс құралдары: 
 тізбектік беру жүйесі шығарылған дөңгелектік атқарушы орган; 
 забой қырғыш конвейері; 
 қозғалыс гидродомкраты; 
 гидрофицирленген үстелдер; 
 электр жабдықтары; 
 басқару құралдары; 
 автоматтандыру құралдары; 
 дабыл құралдары; 
 жарықтандыру құралдары; 
автоматтандырылған суару жүйесі. 
Жіктелуі. 
 қойнауқаттың топырағына сүйенетін атқарушы органы бар және 

игерілген кеңістік жағынан (жо); 
 атқарушы орган стругты конвейерде арнайы бекітілген бағыттаушы 

бойынша, қабат топырағына тіреусіз, кенжарда тарту тізбектері (СН) 
орналасқан стругты қондырғылар. 

Co75mu дөңгелек қондырғысы (сурет. 1.13) үзбелі типті, жеңіл 
сыныпты лаваларда көмірді өндіру және тасымалдау бойынша негізгі 
өндірістік процестерді механикаландыруға арналған, қуаты 0,55–1,2 м 
қабаттарда 250 м дейін, созылу бойынша жұмыс кезінде қабаттың құлау 
бұрыштары 25° артық емес, көтеріліс бойынша — 12° артық емес, құлау 
бойынша — 5° артық емес және тұрақты аймақта кесуге төзімділігі 250 кН/м 
артық емес, қабаттың ең жоғары қуаты кезінде 125кн/м артық емес. 
Струговая орнату пайдаланылуы мүмкін (сурет.1.14) кез-келген газ 
сыйымдылығы бар қабаттарда, жоғары санатты шахталарға дейін. 
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Сурет 1.13-CO75MU айналмалы қондырғысы 

Ұңғылау комбайндары 
ТМД елдерінің көмір шахталарында жыл сайын шамамен 10000 км 

күрделі тау – кен қазбалары жүргізіледі, олардың шамамен 6,5 мың км-негізгі 
(оқпандар, далалық, ашық штректер, квершлагтар, тоннельдер), оларда 140 
мыңға жуық жұмысшы жұмыс істейді. Елімізде шығарылатын "Союз - 19", 
"Яновартец – 80", ТОР - 86, ТОР - 72, КС - 20, КС - 30, 4ПП - 5у, ПК - 8 ПК - 
9к ПК – 8Р, ГПК -1,2,3, "Атлас Копко – Ярва" фирмасының бұрғылау 
комбайны түріндегі ұңғылау комбайндарының көмегімен жылына шамамен 
1500 км негізгі қазбалар жүргізіледі (сурет. 1.15 және сурет.1.16). 

Үңгілеу комбайны тау-кен машинасын білдіреді, ол өзінің атқарушы 
органы тау-кен массасын бұзады және массивтен бөледі, оны комбайнға 
салынған конвейердің көмегімен вагонеткаларға, магистральдық конвейерге 
немесе басқа көлік құралдарына тасымалдайды және тиейді. Кезінде 
комбайновом жүргізу тәсілі отбойку және тиеу тұқымды жүргізбейді дәйекті 
ретінде буровзрывном тәсілі, ал бір мезгілде. 

Ұңғылау комбайндары дайындық Тау-кен қазбаларын 
механикаландырылған түрде жүргізуге арналған. Бұл Аралас машиналар, 
пайдалы қазбалар массивінен немесе жыныстардан бөлу және оларды көлік 
құралдарына тиеу жөніндегі операцияларды механикаландыру.  

Ұңғылау комбайндарын қолдану негізінде тау-кен қазбаларын 
жүргізудің технологиялық процестерін жетілдіру қашықтықтан басқаруға 
болатын автоматтандырылған ұңғылау кешендерін құруға мүмкіндік береді.  

Қазбаларды Бұрғылап жару әдісімен салыстырғанда ұңғылау 
комбайндарын қолдану өндірістік процестерді механикаландыру деңгейін 
арттырады, кенжарда жұмыс істеу технологиясы мен ұйымдастырылуын 
жеңілдетеді, үңгілеушінің Еңбек өнімділігі мен ұңғылау жылдамдығын 2 есе 
және одан да көп арттырады, жұмыс қауіпсіздігін арттырады, қазбалардың 
контурын, сондай-ақ олардың тұрақтылығын жақсартады. 

Бұл дайындық кенжарында адамдардың қатысуынсыз тау-кен 
қазбаларын жүргізу проблемасын шешуге мүмкіндік береді, бұл газ бойынша 
жоғары санатты шахталар үшін және көмір мен газдың кенеттен 
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шығарылуынан қауіпті шахталар үшін өте маңызды, олардың саны неғұрлым 
терең көкжиектерге ауыса отырып, үздіксіз артып келеді және жұмыс істеп 
тұрған шахталардың жалпы санының 40% - ға жуығын құрайды. 

Жіктеу бойынша қазу комбайндары бөлінеді: 
- қолдану саласы бойынша-негізгі және қосалқы дайындық қазбаларын 

жүргізу үшін; 
– пайдалы қазбалар бойынша-жыныс немесе аралас забой бойынша; 
– жүргізілетін қазбалардың қима пішіні бойынша-дөңгелек, аркалы, 

тікбұрышты және трапеция тәрізді; 
- забойды өңдеу тәсілі бойынша забойды қабаттармен немесе 

кірмелермен және бұрғылау (үздіксіз) әрекетімен кезектесіп өңдейтін, 
забойдың бүкіл бетін бірден өңдейтін селективті (циклдық) әрекеттің 
атқарушы органы; 

- комбайнның атқарушы органының кенжарды бұзу тәсілі бойынша-
кенжардың бетінен ашық кесу (кенжарды үстіңгі беттерден жаппай өңдеу), 
қалған кентіректерді кейіннен бұза отырып, кесіктердің пайда болуы; 

– атқарушы органдардың типі бойынша-бұрғылау, тәж, диско-
штангалық, фрезерлік, Роторлық, шнекті, планетарлық, аралас; 

- көмір немесе тау жыныстарын тиеу тәсілі бойынша-атқарушы орган, 
шөміштер, қыстырғыштар, қырнау табандары, гидравликалық; 

- комбайнды жылжыту тәсілі бойынша-шынжыр табанды жүріс, 
дөңгелекті жүріс, жүретін, икемді тартқыш орган; 

- қолданылатын жетектің түрі бойынша-электрлік, гидравликалық, 
пневматикалық және электрогидравликалық. 

 
Сурет 1.14-Айналмалы тазарту кешені 
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Сурет 1.15-Sandvik Mr 360 қазу комбайны 

 
Сурет 1.16-XCMG ҚАЗБА КОМБАЙНЫ EBZ230 

 
Ең көп таралған-бұл комбайнның рамасына бекітілген айналмалы 

жебе-сабы түрінде жебе тәрізді атқарушы органы бар сайлау комбайндары. 
Кенжарды комбайнның атқарушы органы бір мезгілде бүкіл аудан бойынша 
емес, белгілі бір ретпен учаскелер бойынша әзірлейді. Осы типтегі 
комбайндар циклдік машиналар болып табылады. 

КСП-32 (33) орташа сериялы ұңғылау комбайны көлденең және ±12о 
дейін көлбеу қимасы 10 м2-ден 33 м2-ге дейін тау-кен қазбаларын көмір және 
аралас кенжар бойынша ұңғылау кезінде, бұзылатын жыныстардың беріктік 
шегі 100 МПа (f=8) дейін және газ (метан) және көмір шаңы бойынша қауіпті 
шахталарда абразивтілігі 15 мг-ға дейін тау-кен массасын 
механикаландырылған бұзуға және тиеуге арналған. КСП-33 ұңғылау 
комбайны комбайнды басқару киілетін қашықтықтан басқару пультінен, 
сондай-ақ гидравликалық бұрғылау жабдығын қосу мүмкіндігімен жүзеге 
асырылатындығымен ерекшеленеді. Конструкциялық ерекшеліктері 
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мыналардан тұрады: сына бағыттағыштарының тұйықталған контуры бар 
телескопиялық атқарушы орган кесу тәжін машинаны жылжытпай мықты 
жынысқа бұрғылау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Атқарушы органның жебесінің қозғалу жылдамдығының үш деңгейі 
тау жыныстарының беріктігіне байланысты кесу процесін оңтайландыруға 
және бос аралықтарға кететін уақытты азайтуға мүмкіндік береді. Фидерге 
алдыңғы тірек функциясы берілген. 

Артқы гидравликалық тіректермен бірге бұл күшті жыныстарды кесу 
кезінде машинаның жеткілікті тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Тиеу 
табандары (жұлдыздар) мен жүрістің гидрожетегі комбайнды жоғары 
суландырылған жағдайда пайдалануға мүмкіндік береді. Жұмыс істейтін 
арбалардың тәуелсіз жетегі комбайнға жоғары маневр береді. Жылдамдық 
жылдамдығының екі деңгейі комбайнды айдау уақытын азайтады. Жүріс 
тірегінің гидроблоктары машинаның еңістер бойынша бірқалыпты жылжуын 
қамтамасыз етеді. Қырғыш конвейерді тозуға төзімді болаттан жасалған 
табақтармен футерлеу берік абразивті жыныстарда жұмыс істеу кезінде 
жоғары ресурсты қамтамасыз етеді. Комбайн кенжардан қираған тау-кен 
массасын тасымалдаудың әртүрлі технологиялық схемалары үшін тікелей 
немесе көтергіш-айналмалы конвейермен жасалуы мүмкін. Комбайнды 
кернеудің екі деңгейінде пайдалану мүмкіндігі: 660 және 1140 В (тек КСП-33 
үшін). 

KSP-32 модернизацияланған нұсқасы-KSP – 33 ұңғылау комбайны 
қашықтан басқару блогының болуымен ерекшеленеді (сурет.1.17). 

КСП-32(33) комбайнында гидравликалық бұрғылау жабдығын 
комбайнның май станциясына қосу мүмкіндігі бар. 

Жебе тәрізді қатты атқарушы орган, ауамен салқындатылған қуаты 110 
кВт қозғалтқыш. 

Жоғары қысымды сорғылармен жабдықталған тиімді суару жүйесі бар 
қуатты кесу басы. 

Машинаны жылжытпай және топырақтың жай-күйіне қарамастан, 
қатты жынысқа кескіш баспен бұрғылауға мүмкіндік беретін атқарушы 
органның телескопиялық конструкциясы. 

Жоғары абразия жағдайында жұмыс істеу үшін құрастырылған 
орталық тізбекті қырғыш конвейер, комбайн корпусындағы өту терезесі 
ұлғайтылған. 

Үлкен көлбеуі бар және әлсіз топырағы бар учаскелерде жұмыс істеу 
кезінде машинаның максималды маневрлігі үшін кең жолдары мен тәуелсіз 
жетегі бар шасси. 

Күшті тау жыныстарын кесуге арналған машинаның тұрақтылығын 
арттыру үшін артқы тіреу. 

Бергіш алдыңғы тірек функцияларын орындайды. 
Қырғыш конвейер және тиегіш тау-кен массасын тиеудің әртүрлі 

түрлері бар комбайнды пайдалануға мүмкіндік береді. 
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КСП–32 комбайнының атқарушы органының жалпы түрі "атқарушы 
органның сыртқы корпусы" бөлшектерімен бірге атқарушы орган үшін 
негіздеуші элемент функциясын орындайды.  

Бұл бөліктің өзіне тән белгілері күрделі кеңістіктік конфигурация, 
едәуір өлшемдер мен масса, дәнекерленген қосылыстардың көп мөлшері 
болып табылады (KSP–32 комбайнының атқарушы органының корпусын 
өндірудің технологиялық процесі оның негізгі құрылымдық элементтерін 
одан әрі өңдеумен дәнекерлеу арқылы қосуды қарастырады). 

Мұндай бөлшектердің сапасының негізгі критерийлері-беріктік пен 
беріктік; минималды металл сыйымдылығы; құрылымның жарамдылығы. 
Аталған қасиеттер кешеніне қол жеткізудің міндетті шарты зерттеу 
объектісінің кеңістіктік кернеулі–деформацияланған күйін (ҚҚС) анықтау 
және талдау болып табылады. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.17 - Байланыс желісінің жалпы көрінісі 
 
Күрделі дәнекерленген конструкциялардың кернеулі–

деформацияланған күйін талдау мен бағалаудың дәстүрлі әдістерін қолдану 
(беріктік қоры коэффициенттерінің жоғары мәндерін пайдалану, үлгілік 
кернеу концентраторларымен материалдар үлгілерін сынау нәтижелері 
бойынша бөлшектердің шаршауына төзімділік сипаттамаларын бағалау, 
физикалық модельдерді пайдалану және т.б.) айтарлықтай қателіктерге 
әкеледі.  
Күрделі кеңістіктік конфигурацияның дәнекерленген конструкцияларын 
есептеудің ең заманауи әдістері есептеу экспериментінің әдістерімен бірге 
соңғы элементтер әдісін (ICU) қолдануды қамтиды. КСП-32 (33) техникалық 
сипаттамасы 2-кестеде келтірілген. 

КПЛ үңгілеу комбайны (сурет.1.18) тау-кен массивін бұзуға, қимасы 7-
ден 20 м2-ге дейінгі аркалы, трапеция тәрізді және тік бұрышты пішінді 
дайындық қазбаларын үңгілеу кезінде көмір бойынша ±120 көлбеу 
бұрышымен және жыныстардың бір осьті сығылуы кезінде σсж ең жоғары 
беріктік шегімен аралас кенжармен үңгілеуде бұзылған тау-кен массасын 
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жинауға және тасымалдауға арналған. ≤80 МПа (f≤6) және газ бен шаң 
бойынша қауіпті шахталарда жыныстардың абразивтілігі 15 мг дейін. Көмір 
мен газдың кенеттен лақтырылуынан қауіпті қабаттарда комбайн болжаммен 
белгіленген қауіпті емес аймақтарда қолданылуы мүмкін. 
 
2-кесте-КСП-32 (33) техникалық сипаттамасы) 

Негізгі көрсеткіштер Параметрлері 
Жойылатын жыныстар беріктігінің жоғарғы шегі, 
өүс, артық емес 

100 (f=5) МПа 

Жыныстардың абразивтілігі, артық емес 15 мг 
Жүргізілетін қазбаның ең аз қимасы (жарықта) 10 ш. м. 
Бір қондырғыдан жебенің құлашы бойынша 
жүргізілетін қазбаның ең аз қимасы (үңгілеуде) 

33 ш. м. 

Жүргізілген қазбалардың көлбеу бұрыштарының 
диапазоны 

±12 градус 

Атқарушы органның жебесі, кем емес:  
Биіктігі бойынша Температура 5000 мм 
ені бойынша 7000 мм 
топырақ деңгейінен төмен 200 мм 
Атқарушы органның түрі бойлық-осьтік кесетін тәжі бар 

жебе 
Атқарушы органның телескоп жебесінің жүрісі 650 мм 
Атқарушы органның электр қозғалтқышының қуаты 110 кВт 
Кесетін тәж:  950 мм, 1100 мм 
Тиегіштің түрі бір ұшымен комбайнға, ал 

екінші ұшымен монорельс 
арқалықтары бойынша 

қозғалатын арбашаға бекітілген 
таспалы конвейер 

Жетек  Электромеханикалық: 
Жетек электр қозғалтқышының қуаты 15 кВт 
Таспа ені 650 мм 
Қозғалыс жылдамдығы таспа м / с 
Тиегіштің ұзындығы 11400 мм 
Суару орындары кескіш тәж, қырғыш 

конвейерден қайта тиеу, қайта 
тиегіштен қайта тиеу 

Суару жүйесіндегі қысым, минимум 1,5 Мпа 
Кесу тәжін суаруға арналған су шығындары, кем емес 500 л 
Ұзындығы 10500 мм 
Жолдар бойынша ені 2600 мм 
Қоректендіргіш бойынша ені 3670 мм 
Дене биіктігі 2000 мм 
Конвейердің артқы жағындағы биіктік 1950 мм 
Электрмен жабдықтау кернеуі 660 В 
Ток жиілігі 50 Гц 
Комбайн мен қайта тиегіштің Электр 
қозғалтқыштарының жиынтық номиналды қуаты, 
Артық емес 

200 кВт 

Комбайнның салмағы, артық емес 0,6 кг/ 
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КПД ұңғылау комбайны (сурет. 1.19) тау-кен массивін бұзуға, аркалы, 
трапеция тәрізді және тік бұрышты пішінді дайындық қазбаларын қазу 
кезінде көмірге ±12° еңіс бұрышымен және жыныстардың бір осьті сығылуы 
кезінде σсж ең жоғары беріктігімен аралас кенжармен үңгілеуде 11-ден 35 м2-
ге дейін қимасы бар бұзылған тау-кен массасын жинауға және тасымалдауға 
арналған. ≤100 МПа (f≤7) және 15 мг дейінгі жыныстардың абразивтілігі, газ 
бен шаң бойынша қауіпті шахталарда, оның ішінде болжаммен белгіленген 
қауіпсіз аймақтардағы лақтырысқа қауіпті қабаттарда немесе шығарындыға 
қарсы іс-шараларды жүргізгеннен және олардың тиімділігін бақылаудың оң 
нәтижелерін алғаннан кейін.  

 

 
Сурет 1.18-КПЛ үңгілеу комбайны 

 
КПУ ұңғылау комбайны (сурет .1.20) тау-кен массивін бұзуға, аркалы, 

трапеция тәрізді және тік бұрышты пішінді дайындық қазбаларын қазған 
кезде көмір және аралас кенжардың бойымен ±12° көлбеу бұрышымен 13-тен 
32 м2-ге дейін қимасы бар тау-кен массасын жинауға және тасымалдауға 
арналған. ≤120 МПа (f≤8) және 15 мг дейінгі жыныстардың абразивтілігі, газ 
бен шаң бойынша қауіпті шахталарда, оның ішінде болжаммен белгіленген 
қауіпсіз аймақтардағы лақтырысқа қауіпті қабаттарда немесе шығарындыға 
қарсы іс-шараларды жүргізгеннен және олардың тиімділігін бақылаудың оң 
нәтижелерін алғаннан кейін. Қазба комбайндарының негізгі параметрлерінің 
салыстырмалы сипаттамасы (сурет.1.21). 

Қазақстан Республикасы пайдалы қазбалардың сарқылмайтын қорына 
ие. Уран қоры бойынша Қазақстан бірінші және алтын қоры бойынша 
жетінші орында. Хромит кендерінің қоры әлемнің 30%, мыс - 10, марганец - 
25, қорғасын - 19, мырыш - 13, Темір - 10% құрайды. Қазақстанда жер асты 
қоймалары да көмірсутек шикізатының қорына бай. 

Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының басым 
бағыттарының бірі тау-кен өндіру және тау-кен өңдеу салаларын дамыту 
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болып табылады. Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру және бұл ретте 
бүлінген жер бетін қалпына келтіру қоғамның шаруашылық қызметінің 
бірыңғай процесінің екі жағы болып табылады. 

 

 
Сурет 1.19-КПД үңгілеу комбайны 

 

 
Сурет 1.20-ЕБА ұңғыма комбайны 
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Сурет.1.21-Үңгілеу комбайндарының негізгі параметрлерінің салыстырмалы 
сипаттамасы 

1.2.2. Пайдалы қазбалардың қабаттық кен орындарын игеру 
технологиясы 

 
Адамзат қоғамы пайдалы қазбалар кен орындарын игерумен елді 

әлемдік және қазақстандық экономиканы дамытуда маңызды болып 
табылатын энергиямен қамтамасыз ету проблемасын шешеді. Тәжірибе 
көрсеткендей, мұнай мен газ өндіру қымбаттай түсуде, және бұл өнімдерді, 
әсіресе мұнайды тұтыну химиялық өңдеуде орынды болады. Елдің халық 
шаруашылығының сұйық және газ тәрізді отынға қажеттілігінің айтарлықтай 
өсуіне қарамастан, перспективада көмір елдің отын-энергетикалық 
ресурстарын өндіру құрылымында жетекші орындардың бірін алатын 
болады. Көмірді тек ашық әдіспен ғана емес, сонымен бірге жерасты өндіру 
әдісін дамыту мүмкіндігі де артып келеді. Бұл электр станцияларының 
қажеттіліктері үшін төмен сұрыпты арзан көмірді барынша көп мөлшерде 
пайдалануға мүмкіндік береді. Төмен сұрыпты отын түрлерін шаруашылық 
айналымға тарту Қазақстанның бүкіл халық шаруашылығын жылумен 
жабдықтау жүйесінің үнемділігі мен сенімділігін арттырады. 

Жер қойнауындағы табиғи ресурстардың ерекше мемлекеттік және 
қоғамдық маңызы оларды өндіруді, пайдалануды және сақтауды тиісті 
құқықтық реттеуді қажет етеді. Мұның барлығы Қазақстан Республикасының 
2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ "жер қойнауы және жер 
қойнауын пайдалану туралы" Кодексінде көрсетілген [8].  

Қазіргі уақытта республикалық қорлардың көп бөлігі-31 млрд. т 
антрациттер мен тас көмірден, 3 млрд.т – қоңыр көмірден тұрады. 90 млрд. т 
бағаланатын болжамды ресурстар 10 бассейнде, 155 кен орнында 
шоғырланған. Ең ірілері Қарағанды көмір бассейнінде (жалпы – 52 млрд.т, 
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барланған – 14), Екібастұз (12) және Обаған (Торғай) қоңыр көмір 
бассейнінде (лигнит, 40 млрд. т). 

2010 жылы Қазақстанда көмір өндіру 110,9 млн. т құрады. Болжам 
бойынша, 2020 жылы көмір өндіру 146 млн. тоннаға жетеді. Өндіру көлемі 
бойынша Қазақстан әлемде 9-шы орында. 

Қазақстанның көмір өнеркәсібінде 51 кәсіпорын жұмыс істейді. Көмір 
өндіруде көшбасшы "Богатырь Аксес Көмір"ЖШС. Бұл компанияға 
Қазақстандағы барлық көмір өндірудің 1/3 астамы тиесілі. Екінші орында 
"ЕЭК" АҚ - "Восточный"разрезі. Үшінші орында - "Арселор Миттал 
Теміртау"АҚ Көмір департаментінің шахталары.  

Жетекші көмір өндіруші елдер сұраныстың өсуіне және баға факторына 
байланысты жеткізілім көлемін арттырды. Бұл аса маңызды энергия 
тасымалдағыштың экспорты өсіп келеді. Қазақстан көмір экспорты бойынша 
әлемде 8-ші орында. 

Қазіргі уақытта көмір 15 елге жеткізіледі. Қазақстандық көмірдің ірі 
тұтынушылары-Ресей, Қырғызстан, Украина, Польша, Финляндия, Түркия. 

Олардың қасиеттері мен пайдалану салалары бойынша қазбалар үш 
топқа бөлінеді – қоңыр, тас және антрацит (3-кесте). Оларды таңдау бірқатар 
параметрлерге негізделген. 

 
3-кесте-Қазбалы көмірдің түрлері 

Көмір түрі Витриниттің орташа 
көрсеткіші,% 

Жану жылулығы 
(ылғалды, бос емес 
жай-күй), МДж / кг 

Ұшпа заттардың 
шығуы (құрғақ 
жерсіз күй),% 

Қоңыр 
Тас 
Антрацит. 

<0,60 
0,40-2,39 

>2,40 

-24 
>2,40 

- 

- 
+9 
9 

 
Іс жүзінде Отынның сапасын төмендететін көмірдің жұмыс 

ылғалдылығын анықтау өте маңызды. Қоңыр көмірде ылғал мөлшері 15-60%, 
тас көмірде – 4-15% құрайды. Көмірдегі минералды қоспалардың құрамын 
немесе оның күлін білу бірдей маңызды, ол алғашқы пайыздан 60% - ға дейін 
өзгереді. Қарағанды бассейні көмірінің күлділігі 15-30%, Екібастұз көмірі – 
30-60% тең. Энергетика күлдің мөлшерін ғана емес, сонымен қатар оның 
құрамы мен балқымасын да білуі керек, бұл отынды жағу режимін таңдау 
үшін үлкен маңызға ие [9]. 

Кен орнын игеруге кіріспес бұрын оның орналасқан жерін және 
технологиялық мүмкіндігін, игерудің экономикалық орындылығын анықтау 
қажет. Бұл міндетті шешу үшін іздеу және барлау кезеңдерін қамтитын 
геологиялық барлау жұмыстары жүргізіледі. 

Іздеу дегеніміз - пайдалы қазбалардың кен орындарын табу және 
оларды алдын-ала бағалау, яғни одан әрі барлау жұмыстарын жалғастырудың 
орындылығын анықтау. 
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Барлау дегеніміз-пайдалы қазбаның пайда болуының негізгі 
элементтерін, оның сапасы мен мөлшерін, яғни қорларды, қоршаған 
жыныстардың түрін, кен орнының гидрогеологиясының ерекшеліктерін, 
оның газдылығын және басқа да пайда болу жағдайларын анықтау бойынша 
жұмыстар жиынтығы. 

Кен орнын зерттеу кезеңі, егжей-тегжейлі және толық дәрежесі 
бойынша барлау: 

- алдын ала 
- егжей-тегжейлі 
- эксплуатациялық. 
Кен орындарын барлау пайдалы қазбалар қорларын есептеумен қатар 

жүреді. Кен орнының немесе оның бір бөлігінің орналасу жағдайларының 
барлану дәрежесіне, минералдық шикізат сапасының зерттелуіне байланысты 
қорлар А, В, С1, С2 санаттарына бөлінеді. 

А санатына қарастырылып отырған аумақтағы геологиялық барлау 
жұмыстары толығымен аяқталған, пайдалы қазбаның пайда болу шарттары, 
оның табиғи түрлері мен сорттары, олардың ара қатынасы мен кеңістіктік 
жағдайы, технологиялық қасиеттері толық анықталған қорлар кіреді. 

В санатына жату жағдайларының негізгі белгілері анықталған, пайдалы 
қазбалардың әр түрінің кеңістіктік жағдайын дәл белгілемей, пайдалы 
қазбалардың негізгі технологиялық қасиеттері анықталған және тау-кен 
жұмыстарын жүргізу жағдайларын анықтайтын негізгі табиғи факторлары 
бар қорлар кіреді. 

C1 санатына А және В санаттарындағы қорлардың контурларына 
іргелес қорлар кіреді. Олар үшін егжей-тегжейлі барлау және зерттеу 
жұмыстарын жүргізуді анықтайтын жалпы жағдайлар, табиғи түрлері, 
сапасы, технологиялық қасиеттері және басқа факторлар зерттелді. 

С2 санатына геологиялық және геофизикалық деректер бойынша 
айқындалған және пайдалы қазба кен орнын оның жекелеген нүктелерінде 
ашу арқылы немесе кен орнының зерттелген учаскелеріне ұқсастық бойынша 
расталған пайдалы қазбаның жату және таралу жағдайлары бар қорлар 
жатады. 

А санатындағы қорлардың контурлары барлау ұңғымаларын бұрғылау 
және тау - кен қазбаларын жүргізу жолымен анықталады; В санатындағы 
қорлардың контурлары тұрақты қуат жағдайында және пайдалы қазба 
ретінде ұсталған жағдайда экстраполяцияның шектеулі аймағын қоса отырып 
анықталады. 

С1 санатындағы қорлардың контурлары геологиялық және 
геофизикалық деректер бойынша геологиялық барлау қазбаларын жүргізу 
және экстраполяция кезінде алынған деректер негізінде, ал С2 санатындағы 
қорлар - бірлі-жарым сынамалар мен үлгілер бойынша деректер негізінде 
немесе іргелес барлау учаскелерінің деректері бойынша айқындалады. 

Жалпы геологиялық көріністер негізінде құрылған қорлар болжамды 
қорлар деп аталады. 



58
  

 

Кен орнын барлау кезінде анықталған пайдалы қазбалардың жалпы 
санын қамтитын барлық есептелген қорлар геологиялық деп аталады. 

Пайдаланылуы экономикалық тұрғыдан орынды және оларды есептеу 
үшін белгіленген кондицияларды қанағаттандыратын қорлар баланстық деп 
аталады. 

Қазіргі жағдайда өндіру және қайта өңдеу технологиялары мүмкін емес 
пайдалы қазбалардың қорлары баланстан тыс деп аталады. 

Тау-кен кәсіпорындарын жобалау кезінде барланған кен орнынан 
алынуы мүмкін пайдалы қазбалардың мөлшері болып табылатын 
өнеркәсіптік қорлар анықталады. 

Баланстық және өнеркәсіптік қорлар арасындағы айырмашылық 
жоспарланған пайдалы қазбалардың жоғалуын білдіреді. 

Шығындардың негізгі көздері: 
а) тау-кен қазбаларын немесе тау-кен массивтерін ұстап тұру үшін 

кентіректер түрінде жер қойнауында қалатын пайдалы қазбаның бөлігі; 
б) пайдалы қазбаның оның жатыс элементтері өзгерген жерлерде 

сыйымды жыныстармен жанасуында қалатын бөлігі; 
в) пайдалы қазбаның тау-кен қазбаларының топырағында қалатын 

бөлігі, сынған бос жыныста және т.б. сандық қалдықтардан басқа, 
құрамының өзгеруінен туындаған, мысалы, пайдалы қазбаға ұру, жеткізу 
және тасымалдау кезінде бос жыныстардың түсуі салдарынан сапалық 
ысыраптар орын алады. 

Өндіру кезіндегі пайдалы қазбалардың шығындары жоғалған 
баланстық қорлардың өтелгенге қатынасы болып табылатын шығындар 
коэффициентімен сипатталады. 

Бос жыныстардың енуіне байланысты өндірілген кендердің сапасын 
жоғалту деп аталады. Бос жыныстардың көмірге түсуі күлдің жоғарылауына 
байланысты оның сапасын төмендетеді. 

Жер қойнауындағы пайдалы қазбалардың шығындары кен 
орындарының күрделілігіне байланысты баланстық қорлардан 10-нан 40% - 
ға дейін және одан да көп өзгеруі мүмкін. 

Пайдалы қазбалар шығындарының артуы жер қойнауы мен минералды 
шикізатты ұтымсыз пайдалануға, шығындардың азаюына кен орындарын 
игеру шығындарының артуына әкеледі, сондықтан кәсіпорындарды жобалау 
кезінде рұқсат етілген шығындардың мөлшері белгіленеді. 

Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру үшін тау-кен геологиялық 
жағдайларына және жыныстар мен пайдалы қазбалардың қасиеттеріне 
байланысты әртүрлі технологиялар қолданылады: 

- жерасты; 
- ашық; 
- ұңғыма; 
- су асты. 
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Технология дегеніміз-Уақыт пен кеңістіктегі өзара байланыста 
орындалатын өндірістік процестердің жиынтығы. Пайдалы қазбалар кен 
орындарын игеру технологиясының негізгі компоненттері: 

1. Нәтижесінде жер бетінен пайдалы қазбаға қол жеткізу қамтамасыз 
етілетін жұмыстар. Бұл жұмыстар кен орнын ашу деп аталады. 

2. Пайдалы қазба шоғырын жер қойнауынан пайдалы қазбаны алуға 
ыңғайлы бөліктерге бөлу. Бұл жұмыстар кен орнын тазарту үшін дайындау 
деп аталады. 

3. Жер қойнауынан пайдалы қазбаны тікелей алу жөніндегі жұмыстар. 
Бұл жұмыстар минералды тазарту немесе тазарту жұмыстары деп аталады. 

Кен орындарын ашу және пайдалы қазбаларды тазарту үшін дайындау 
кезінде негізгі процестердің техникалық, технологиялық және экономикалық 
тиімді және қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ететін ілеспе жұмыстар 
жүргізіледі. 

Ілеспе жұмыстарға тау жыныстарынан жұмыс орындарына су ағыны 
мен газ кіруін төмендету, қажет болған жағдайда барлық кен орнының 
немесе оның бір бөлігінің тау жыныстарын алдын ала құрғату және 
газсыздандыру жатады. 

Өндіру жұмыстары аяқталғаннан кейін қалпына келтіру, яғни тау-кен 
жұмыстарымен бұзылған жерлерді қалпына келтіру қажет. 

Тау (жер асты) - жер қойнауында немесе жер бетінде жасалған 
жасанды қуыс. 

Пайдалы қазбаның кен орнына қатысты орналасуына байланысты бос 
жыныстар бойынша жүргізілетін тау-кен қазбалары ажыратылады, оларды 
пайдалы қазбалар бойынша және ішінара пайдалы қазбалар бойынша 
далалық қазбалар деп атайды. Тау-кен қазбалары жайылу, қиылысу, 
көтеріліс, құлау немесе шоғырдың жайылу бұрышымен жүргізілуі мүмкін. 

Мақсатына байланысты тау-кен қазбалары барлау болып табылады, 
олар кен орнын іздеу, пайдалы қазбалардың қорлары мен пайда болу 
жағдайларын анықтау үшін және жер асты әдісімен пайдалы қазбаларды 
өндіру үшін пайдаланылады. 

Пайдалану тау-кен қазбалары мақсаты бойынша ашылатын, дайындық 
және тазартылатын болып бөлінеді. 

Күрделі қазбаларға жататын тау-кен қазбаларын ашатын жер бетінен 
кен орнына немесе оның бөлігіне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Бұл 
өндірістердің ең ұзақ қызмет ету мерзімі бар, ол бірнеше жылдан ондаған 
жылдарға дейін. 

Дайындық Тау-кен қазбалары кен орнының бір бөлігін тазарту 
ойығына дайындауды қамтамасыз етеді. Бұл қазбалардың қызмет ету мерзімі 
кен орнының бір бөлігін игеру ұзақтығымен анықталады және бірнеше айдан 
бірнеше жылға дейін құрайды. 

Тазарту кен орындары тікелей пайдалы қазбаларды өндіруге арналған 
[10]. 

 



60
  

 

1.2.3. Деректерді берудің, өңдеудің, жинақтаудың ақпараттық 
процестері 

 
Кеніш атмосферасын бақылаудың автоматтандырылған жүйесі (РА 

АҚК) шахтадағы газ жағдайының параметрлерін автоматты түрде үздіксіз 
өлшеуге және өлшеу ақпаратын диспетчерлік пунктке беруге, ақпаратты 
өңдеуге, оны көрсетуге және сақтауға, сондай-ақ объектілердің жай-күйін 
телесигнализациялауға және бақыланатын жабдыққа басқару әсерін беруге 
арналған. 

Аэрогазды бақылаудың тиімділігін арттыруға келесілер арқылы қол 
жеткізіледі: 

- аэрогаз ортасының жай-күйі туралы ақпаратты жедел қалыптастыру;  
- АҚК-мен жанасқан жабдықтың жай-күйі туралы ақпаратты жедел 

қалыптастыру;  
- "МБА бойынша басшылық" талаптарын іске асыруға бағытталған 

басқарушы шешімдерді жедел әзірлеу және орындау»; 
- операторлық пункттерде ағымдағы аэрогаз жағдайы және жабдықтың 

жай-күйі туралы ақпаратты ыңғайлы эргономикалық бейнелеуде; 
- авариялық және аварияға дейінгі жағдайларда жарық және дыбыс 

сигнализациясын беру; 
- АСК өндірістік персоналына есептік құжаттарды уақтылы 

қалыптастыру және ұсыну. 
Жүйенің қолданылу саласы-шахталардың жерасты қазбалары, оның 

ішінде газ (метан), шаң және кенет шығарындылар бойынша қауіпті қазбалар 
"көмір шахталарындағы қауіпсіздік ережелеріне" сәйкес ҚР тер 0-028-99. 

Жүйе қамтамасыз етеді: 
- кеніш атмосферасының жай-күйіне тікелей немесе жанама әсер ететін 

табиғи және техногендік қауіптерді ағымдағы (жедел) анықтау мақсатында 
кеніш атмосферасының параметрлерін орталықтандырылған бақылау 
(газдардың шоғырлануы, ауа қозғалысының жылдамдығы). 

- кеніш атмосферасының параметрлерін қалыпқа келтіру немесе тау-
кен жұмыстарын тоқтату арқылы еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша уақтылы шаралар қабылдау. 

- қауіпсіздік техникасы бойынша кешенді жалпы шахталық іс-
шараларды әзірлеу кезінде, тау-кен қазбаларына берілетін ауа мөлшерін 
есептеу кезінде, сондай-ақ газ білінуі бойынша шахтаның санатын белгілеу 
үшін ақпаратты сақтау және ұсыну. 

- датчиктердің көрсеткіштерін және электр қоректендіруді басқару 
аппаратурасының жай-күйін бақылау. 

- ақпаратты өңдеу: 
а) деректерді инженерлік бірліктерге келтіру; 
б) ауа жылдамдығын ауа шығынына қайта есептеу. 
- жоғарғы деңгейдегі жерүсті есептеу құрылғыларында ақпаратты 

көрсету: 
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а) аэрогаз жағдайының жай-күйін сипаттайтын параметрлер 
деңгейлері; 

б) РА АҚК құрамында немесе онымен жанасып жұмыс істейтін 
энергиямен жабдықтауды басқару жабдығының жай-күйі. 

- төменде көрсетілген авариялық және аварияға дейінгі жағдайларды 
қалыптастыру кезіндегі жоғарғы деңгейдегі құрылғылардағы дабыл: 

а) метанның аварияға дейінгі және авариялық шоғырлануына қол 
жеткізу; 

б) ауа ағыны жылдамдығының рұқсат етілген шектерден шығуы; 
в) датчиктерден сигналдардың техникалық рұқсат етілген шектерден 

шығуы; 
г) РА АҚК құрамында жұмыс істейтін немесе онымен ұштасатын 

энергиямен жабдықтауды басқару жабдығының жүйенің штаттық жұмыс 
істеуін болдырмайтын Жай-күйге ауысуы. 

- оператордың командаларын төменгі деңгейдегі құрылғыларға 
электрмен қоректендіруді басқару аппаратурасын бұғаттауға немесе 
оқшаулауға беру. 

- бақыланатын параметрлердің жай-күйі туралы ақпаратты дерекқорға 
енгізу. 

- жабдықты автоматты басқару алгоритмдерін жүзеге асыру, атап 
айтқанда: 

а) учаскедегі метан мен көміртегі оксиді концентрациясының деңгейі 
берілген авариялық шектерден асып кеткен кезде учаскенің топтық 
аппаратының жұмысын бұғаттау (ажырату) ; 

б) учаскеде метан деңгейі берілген шектерде болған кезде учаскенің 
топтық аппаратының жұмысын (қосуға рұқсат) блоктаудан босату; 

в) "ЖЖЖ басқару жүйесін пайдалану және көмір шахталарының тұйық 
қазбаларын желдетуді бақылау жөніндегі нұсқаулыққа"сәйкес жергілікті 
желдету желдеткіштерін басқару. 

Оператордың міндеттеріне мыналар кіреді: 
- лауазымдық нұсқаулықтың тиісті тармақтарын орындай отырып, 

аэрогаздық жағдайдың жай-күйін сипаттайтын параметрлер деңгейлерін 
бақылау. 

- РА АҚК құрамында немесе түйіндесуінде жұмыс істейтін энергиямен 
жабдықтауды басқару жабдығының жай-күйін көрсететін параметрлерді 
бақылау. 

- метан концентрациясы, көміртегі оксиді немесе ауа ағынының 
жылдамдығы шекті рұқсат етілген мәндерден (іске қосу параметрлері) немесе 
датчиктерден сигналдардың техникалық рұқсат етілген шектерден шығуы 
кезінде: 

а) лауазымдық нұсқаулықтың тиісті тармақтарын орындау; 
б) авариялық қазбаның топтық аппаратының және жергілікті желдету 

желдеткіштерінің іске қосылуының барабарлығын бақылау. 
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- АҚК құрамында жұмыс істейтін немесе жұмыс істейтін энергиямен 
жабдықтауды басқару жабдығын жүйенің штаттық жұмыс істеуін 
болдырмайтын жағдайға ауыстыру кезінде: 

а) лауазымдық нұсқаулықтың тиісті тармақтарын орындау; 
б) ақаулықтың пайда болуы және оның сипаты туралы тиісті 

қызметтерге дереу хабарлау; 
в) ақаулы аппараттарды (өндіруді) қоректендіретін жоғары тұрған 

аппаратты ажырату туралы шешім қабылдау. 
- аэрогаз жағдайының параметрлері рұқсат етілген шеңберге 

қайтарылған кезде:  
а) РА АҚК құрамында немесе онымен ұштасатын энергиямен 

жабдықтауды басқарудың іске қосу жабдығының қалыпты жұмыс істеуіне 
көз жеткізу; 

б) лауазымдық нұсқаулықтың тиісті тармақтарын орындау; 
в) тиісті қазбаның топтық аппаратының және жергілікті желдету 

желдеткіштерінің іске қосылуының барабарлығын бақылауға. 
Ар АСК екі деңгейлі иерархиялық қағидат бойынша әзірленген және 

орындалатын функциялар мен техникалық база бойынша мынадай 
деңгейлерге бөлінеді: жер асты (бірінші деңгей) және жер үсті есептеу 
(екінші деңгей) кешендері. 

Құрылымдық жағынан бұл таратылған басқару және басқару жүйесі. 
Жүйенің кеңістіктегі таралуы бақылау және басқару объектісінің бөлінуімен 
анықталады. 

РА АҚК техникалық құралдарының жалпыланған құрылымдық 
сызбасы 1.22-суретте көрсетілген. 

Жерасты кешені (бірінші деңгей). 
Кешен құрамына шахта бойынша бөлінген әр түрлі датчиктер және 

АСК РА-мен түйіндес жабдықтар кіреді. Minewatch жерасты 
бағдарламаланатын контроллерлік станциялары (қосалқы станциялары) 
арқылы жедел ақпарат ұшқынға қауіпсіз деректерді беру жүйесі арқылы 
беттік есептеу кешеніне жіберіледі. 

Бірінші деңгейде жүйелер жүзеге асырылады:  
- датчиктердің көрсеткіштерін бақылау; 
- автоматты басқару алгоритмдерін іске асыру; 
- жапсарлас жабдықты басқару сигналдарын беру; 
- Станциялар арасындағы желілік өзара іс-қимылды іске асыру; 
- станциялар мен беттік есептеу кешені арасындағы желілік өзара 

әрекеттесуді жүзеге асыру. 
1.22 суретте (жерасты кешені): 
Bu, BVV, BT контроллері MINEWATCH: 
а) датчиктердің көрсеткіштерін бақылау (метан концентрациясы, 

көміртегі оксиді концентрациясы, ауа ағынының жылдамдығы); 
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б) АГЗ және АПТВ (топтық аппараттар, желдеткіштерді іске 
қосқыштар) функциялары іске асырылатын күш аппаратурасының жай-күйін 
бақылау); 

в) қуатты басқару алгоритмдері. 
БП-батарея модулі бар жарылысқа қауіпсіз қуат көзі: 
а) тұрақты ток кернеуі 12В ұшқынға қауіпсіз құрылғыларды 

қоректендіру; 
б) айнымалы токтың 660В ұшқынқауіпсіз кернеуін тұрақты токтың 12В 

ұшқынға айналдыру; 
в) орнатылған аккумуляторлық батареяларды автоматты түрде 

зарядтау; 
г) кіре берісте қуат жоғалған жағдайда аккумуляторлық энергиямен 

жабдықтауға автоматты ауысу. 
Ар АСК жүйесінің құрылымының шартты белгілері: 
DD-дискретті сенсорлар. 
Объектілердің жай-күйін бақылау (мысалы, жай-күйі қосулы / өшірулі), 

ұшқынға қауіпсіз "құрғақ түйіспемен"кернеудің бар-жоғын бақылау. 
УС-түйісу құрылғысы 
Дыбыстық және жарық дабылы. 
ЛИУ - сызықтық атқарушы құрылғы. 
Оу-көміртегі оксиді концентрациясының сенсоры. 
С-ауа ағынының жылдамдық сенсоры. 
М-метан концентрациясының сенсоры. 
Беттік есептеу кешені (екінші деңгей) 
1.22 суретте көрсетілген (беттік есептеу кешені): 
а) бибі құрастыру – 25234 типті ұшқынқауіпсіздік тосқауылы. Қауіпті 

емес аймақта орналасқан Ұшқын қауіпті жер үсті тізбектерінің 
гальваникалық айырымын және ақпаратты контроллер станцияларынан жер 
үсті есептеу кешеніне беру кезінде ұшқын қауіпсіз жер асты тізбектерін 
қамтамасыз ету. 

б) серверлер тірегі. Бұл кілтпен жабылатын шкаф, онда орналасқан: 
- алдыңғы-шеткі драйвер (ФОД) жерүсті есептеу кешені мен АСК РА 

жерасты кешенін байланыстыруға арналған. Функционалды түрде, ФОД SAP 
деректер интерфейсінің деректерін RS232 интерфейсіне және керісінше 
түрлендіретін көпір болып табылады. Егер кластерлер саны 60-тан аспаса, 
онда ФОДТА 4-ке дейін телеметрия сақинасы болады, олардың 
әрқайсысында 15-ке дейін кластер болуы мүмкін. 

- сервер1 және сервер2-технологиялық серверлер. Ақпаратты өңдеуге 
және сақтауға арналған. Қамтамасыз етеді деректер базасын басқару 
тәртіпте. Windows XP жүйесінде үнемі жұмыс істейтін MineSCADA жүйесі 
жұмыс істейді. Технологиялық серверлер негізгі серверді ажырату кезінде 
резервтік серверде жүйенің жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, 
қайталаушы режимде жұмыс істейді.  
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- коммутатор-әкімші пайдаланушысының терминалын қамтиды, оның 
көмегімен серверлер арасында ауысу, жүйені конфигурациялау жүзеге 
асырылады. 

- ИБП 1 және ИБП 2 – үздіксіз қоректендіру көздері. Қоректендіруші 
желіде электр энергиясы болмаған жағдайда АГК операторының АЖО және 
серверлер бағанындағы жабдықты үздіксіз қоректендірумен қамтамасыз 
етуге арналған.  

- HUB-бұл серверлер мен армия арасында, сондай-ақ қажет болған 
жағдайда жергілікті желіге біріктірілуі керек Ethernet протоколы бойынша 
басқа компьютерлермен байланысты қамтамасыз ететін желілік коммутатор. 

Осылайша, ask ra жұмысы сыртқы құрылғыларға бақылау әсерін бере 
отырып, берілген алгоритм бойынша өңдеу және талдау, көрсету және сақтау 
үшін беттік компьютерлік кешенге беру үшін жер асты ұшқынға қауіпсіз 
қайта бағдарламаланатын контроллерлермен басқарылатын параметрлердің 
датчиктерінен ақпаратты үздіксіз жинаудан тұрады. Контроллерлердің ішкі 
бағдарламасына қарамастан, бақылау әрекеттерін қашықтықтан басқару 
командалары арқылы жүзеге асыруға болады. 

Оператордың АЖҚ АЖ пайдаланушы терминалы (сурет.1.22) 
арналған: 

- мнемосхемалар түрінде диспетчер пультінің (РС) экранында кеніш 
атмосферасының, технологиялық және жабдықтың АҚК-мен жанасқан жай-
күйі туралы қажетті ақпаратты көрсету; 

- мәтін хабарламаларын және/немесе түс және/немесе дыбыс 
сигналдарын беру;: 

- аэрогаз ортасының және/немесе жабдықтың ағымдағы жай-күйі 
кезінде қандай да бір басқару командаларын іске асыру мүмкін болмағанда;; 

- жүйенің жұмыс істеу регламентінде көзделген қандай да бір іс-
әрекеттерді орындау қажеттілігі; 

- аэрогаз жағдайының параметрлерін өзгерту. 
- оператордың командаларын төменгі деңгейдегі құрылғыларға 

электрмен қоректендіруді басқару аппаратурасын бұғаттауға немесе 
бұғаттаудан шығаруға беру; 

- жүйе жұмыс істеген кезде орын алған бақыланатын параметрлердің, 
оқиғалар мен авариялық жағдайлардың мәндерінің дерекқорын жүргізу; 

- трендтерді құру; 
- есептік құжаттарды қалыптастыру және басып шығару; 
- Бағдарламалық жасақтама Windows XP платформасында пайдалануға 

арналған[11]. 
Контроллер станциялары модульдік құрылымға ие және мақсатына 

байланысты әртүрлі типтегі модульдерден тұрады (енгізу / шығару модулі, 
дисплей модулі, телеметрия модулі). 

Minewatch контроллер станциясының әр модулінде үш бағдарлама бар 
– негізгі жүктеу, Операциялық жүйе және қолданбалы. Қолданбалы бөлікті 
пайдаланушы өзгерте алады. Жаңа немесе модификацияланған қолданбалы 
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бағдарламалар қарапайым компьютерге орнатылған бағдарламалық 
жасақтаманың көмегімен жасалады, содан кейін бағдарламашы арқылы жад 
модуліне жүктеледі. Бағдарламаланған жад модулі қуатсыз minewatch 
модуліне енгізіледі және қуат қосылған кезде бағдарлама модульдің флэш-
жадына автоматты түрде жіберіледі. Содан кейін жад модулін ажыратуға 
және келесі пайдалану үшін сақтауға болады. 

 
Сурет 1.22-АСК РА жүйесінің жалпыланған құрылымы 

 
Контроллер станциялары корпусқа салынған - үш түрлі болуы мүмкін 

блоктар: кіріс / шығыс блогы - MINEWATCH BVV, басқару блогы-
MINEWATCH bu (сурет.1.23), телеметрия блогы-MINEWATCH BT 
(сурет.1.24). 

Жүйенің бөлігі ретінде контроллер станциялары кластерлерге 
біріктіріледі-біртұтас келісілген бағдарламамен біріктірілген Модульдер 
жиынтығы кеңістікте таратылады, олардың арасындағы байланыс CANbus 
деректерді берудің сандық протоколы арқылы жүзеге асырылады. 
Кластерлер арасындағы байланыс CANbus сандық деректер протоколы 
арқылы да жүзеге асырылады. Сонымен қатар, егер контроллер станциялары 
арасындағы қашықтық 500 метрден асса, онда 5 км қашықтықта байланыс 
үшін Canbus протоколының модификациясы – CANbus Bridge протоколы 
қолданылады. 
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Сурет 1.23-Басқару блогының көрінісі-MINEWATCH bu 

 

 
Сурет 1.24-Телеметрия блогының көрінісі-MINEWATCH BT 

 
MINEWATCH блоктарын сызбаларда қарапайым кластерлер ретінде 

біріктіруге болады (сурет. 1.25) және күрделі (сурет.1.26). 

 
 

Сурет.1.25-Қарапайым кластердің мысалы 
 

 
Айта кету керек, кластерде тек бір телеметрия блогы болуы мүмкін, тек 

8 контроллер станциясының блоктары болуы мүмкін. 
Әр BVV немесе bu-ға 14-ке дейін сенсор қосылуы мүмкін. 
Топтық аппараттарды, сондай-ақ MINEWATCH-БО блоктарындағы 

ЖЖЖ іске қосқыштарын бұғаттау үшін басылған қалпын бекіте отырып, 
тоқта басу батырмалары пайдаланылады. 

Кластерлер мен беттік есептеу кешені арасында мәліметтер алмасу 
үшін SAP деректер интерфейсі қолданылады: 

- байланыс қашықтығы 10 км дейін; 
- деректерді беру жылдамдығы - 0,6 кбод. 
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Сурет 1.26-Күрделі кластердің мысалы 

 
Кластерлер өз кезегінде телеметрия сақиналарына біріктіріледі. Бір 

телеметрия сақинасында 15 кластерге дейін болуы мүмкін. 
 
№ 1 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: Желдету үшін ауа мөлшерін есептеу 
Мақсаты: ауа мөлшерін есептеуді зерттеу 
Жұмыс барысы: 
1.Учаскені желдету үшін қажетті ауаның жалпы мөлшері мынадай 

формула бойынша анықталады: 
Qш = 1,1(QУч + QВ.п + QПод.в + QПог + QУт),м3/мин,       (9) 

 
мұнда 1,1-тау-кен қазбалары желісі бойынша ауаның біркелкі 

бөлінбеуін ескеретін коэффициент; 
УчQ - кен алу учаскелерін желдету үшін ауа шығыны, м3 / мин; 

.пВQ  - тұйық қазбаларды оқшау желдету үшін ЖЖЖ-ға берілетін ауа 
шығыны, м3 / мин; 

вПодQ . - қолдау көрсетілетін қазбаларды оқшау желдету үшін ауа 
шығыны, м3 / мин; 

УтQ  - қазу учаскелерінен тыс орналасқан желдету құрылыстары арқылы 
ауаның ағуы, м3/мин. 

2. Қазу алаңын желдету үшін ауа мөлшерін есептеу. 
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Тазарту қазбаларын желдету үшін қажетті ауа мөлшері метанның, 
көмірқышқыл газының, жарылыс жұмыстары кезінде пайда болатын 
газдардың бөлінуі бойынша, адамдардың саны бойынша есептелуі тиіс және 
ауа қозғалысының рұқсат етілген жылдамдығы бойынша, ал дайындық және 
тазарту қазбаларын жүйелі желдету кезінде жергілікті желдету 
желдеткіштерінің (ЖЖЖ) өнімділігі бойынша тексерілуі тиіс. Соңында ең 
үлкен нәтиже алынады. 

3. Метанның бөлінуі бойынша есептеу: 
Qоч = 100×Iоч×kн

(C−C0)×kо.з
,м3/мин,                                           (10) 

 
очQ мұндағы-тазарту қазбасын желдету үшін қажетті ауа мөлшері, м3 / 

мин; 
очI - тазарту өндірісіндегі күтілетін орташа газ бөлінуі, = очI 5, 36м

3
/мин;  

нk  - газдың біркелкі бөлінбеуінің коэффициенті (тазарту қазбасындағы 
метанның орташа бөлінуіне байланысты кестелік коэффициент), = 1,44; нk  

С  - тазарту қазбасынан шығатын желдету ағысындағы газдың рұқсат 
етілген концентрациясы, = 1 %;С  

оС  - кен алу учаскесіне келіп түсетін желдету ағысындағы газдың 
шоғырлануы, = 0 %; оС  

зоk .  - кенжар маңындағы кен орнына тікелей іргелес жатқан қазылған 
кеңістік бөлігі бойынша ауаның қозғалысын ескеретін коэффициент, егер 
күтілетін метанның бөлінуі табиғи метан құрамы бойынша есептелсе, онда 1-
ге тең деп қабылданады. 

(10) формуладағы деректерді алмастыра отырып, біз аламыз: 

𝑄𝑄оч = 100 × 10,2 × 1,44
(1 − 0) × 1 = 1468м3/мин, 

 
4.Адамдар саны бойынша есептеу: 

𝑄𝑄оч = 6НЧ,м3/мин,                                     (11) 
 
мұнда бір уақытта тазарту қондырғысында жұмыс істейтін адамдардың 

ең көп саны = 25 адам.НЧ НЧ  
(11) формуладағы деректерді алмастыра отырып, біз аламыз: 

𝑄𝑄оч = 6 × 25 = 150м3/мин 
 
5.Жарылыс жұмыстары кезінде пайда болған газдар бойынша есеп 

жүргізбейміз, өйткені көмірді комбайнмен қазып аламыз: 
𝑄𝑄оч ≤ 𝑄𝑄оч.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,м3/мин,                                    (12) 

 
𝑄𝑄оч.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 60 × 𝑆𝑆св𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,м3/мин                                 (13) 
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мұндағы свS -қазбаның жарықтағы қимасы свS , = 14,88 м3; 
maxV - қазбалар бойынша ауа қозғалысының ең жоғары рұқсат етілген 

жылдамдығы, =4м/с. maxV  

(12) және (13) формуладағы деректерді алмастыра отырып, біз аламыз: 
𝑄𝑄оч.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60 × 14.88 × 4 = 3571м3/мин, 

150м3/мин ≤ 3571м3/мин 
 
6.Өндіруге бөлінген метанды сұйылту үшін қажетті ауа мөлшерін 

есептеу: 
𝑄𝑄р.г = 100×𝐽𝐽пл×Кн.г

С−С0
,м3/мин                                   (14) 

 
мұндағы .плJ -көмірдің немесе жыныстың абсолюттік газдылығы, .плJ  = 

5,36 м3 / мин; 
..гнК  - газдың біркелкі бөлінбеуінің коэффициенті, = 1,1; ..гнК  

С  - ТБ бойынша рұқсат етілген метан концентрациясы, = 1 %;С  
0С  - шахта атмосферасындағы метанның мөлшері, = 0 %. 0С  

(6) формуладағы деректерді алмастыра отырып, біз аламыз: 
 

𝑄𝑄р.г = 100 × 5,36 × 1,1
1 − 0 = 590м3/мин 

 
7.Адамдардың ең көп саны бойынша ауаның қажетті мөлшері: 

𝑄𝑄Л = 𝑞𝑞ч × 𝑁𝑁чел,м3/мин,                                  (15) 
 
мұндағы-бір адамға келетін ауа нормасы qч qч= 6 м3/мин; 

челN  - адамдар саны, = 20 адам. челN  
(15) формуладағы деректерді алмастыра отырып, біз аламыз: 

./120206 3 минмQЛ   
Шаң бойынша ауаның қажетті мөлшері: 

𝑄𝑄п = 60 × 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑆𝑆св, 𝑖𝑖3/мин,                         (16) 
 

мұндағы-ауа қозғалысының минималды жылдамдығы, = 0,25 м / с; minV

minV  
свS  - қазбаның жарықтағы көлденең қимасының ауданы, свS  = 14,88 м2. 

(16) формуладағы деректерді алмастыра отырып, біз аламыз: 
𝑄𝑄п = 60 × 0,25 × 14,88 = 223,2м3/мин, 

 
Жарылыс жұмыстары кезінде пайда болған газдар бойынша есеп 

жүргізбейміз, өйткені көмірді комбайнмен қазып аламыз. 
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№ 2 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: Тазалау кенжарындағы келу және тізімдік санын есептеу 
Мақсаты: тазарту кенжарындағы келу және тізімдік санын есептеуді 

зерттеу. 
Мысал. Тазарту кенжарындағы келу санын есептеңіз. 
Тау-кен факторларын ескере отырып, тазарту қондырғысына күнделікті 

жүктеме: 
Асут.= 4950т., Асут. н = 4950т., Ац = 550т. 
Табу: NЯВ -?   NSP -? 
Шешім: содан кейін тәулігіне цикл саны:  

𝑛𝑛ц = Асут/Ац,                                               (17) 
 
мұндағы-Асут - тазалау кенжарына тәуліктік жүктеме, т. 
Ац - тәуліктік жүктеме тазалау забой үшін цикл, т. 

пц =4950/550 = 9 
 
Кешенді өндіру нормасын есептеу және бағалау үшін тазарту 

кенжарында көмір өндірудің өндірістік циклі оның құрамдас жұмыс 
процестері мен операцияларына бөлінеді, олардың әрқайсысы бойынша Vi 
жұмыс көлемі анықталады , қолданыстағы нормативтік құжаттар бойынша 
бір жұмысшыға немесе агрегатқа бір Нві машинасына ауысымдық өндіру 
нормалары белгіленеді..  

Циклдің әр процесі үшін белгіленген жұмыс көлемін өндіріс 
нормасына бөлу арқылы үш жұмыстың күрделілігі анықталады. 

Агрегаттық алу (кешен, комбайн) кезіндегі жұмыстардың еңбек 
сыйымдылығын нормалаушы бойынша есептеу үшін қазбаның кестелік 
нормасын анықтайды  
Нв. табл. к (т /см) және осы агрегат түрі үшін Нобсл қызмет көрсету нормасы 
(6,926 адам / см). Осы кенжарда қолданылатын Нв агрегаттық нормасы. ауыз. к 
өндірудің кестелік нормасының және КОБ жалпы түзету коэффициентінің 
көбейтіндісі ретінде анықталады. нақты жұмыс жағдайларына: 

Нв.уст.к = Нв.табл.к × Кобщ,                                         (18) 
Кобщ = К1 × К2 × … × К𝑛𝑛,                                         (19) 

 
мұнда K1 × K2 ×.... × Кп-осы жұмысты орындауға әсер ететін әртүрлі 

факторларды (жағдайларды) ескеретін түзету коэффициенттері (қабаттың 
сулануы, тау жыныстарының беріктігі санатының өзгеруі). Бұл 
коэффициенттер жинақтардағы нормалар кестесінде келтірілген (4-кесте). 

Жалпы=1 болсын, содан кейін Нв. ауыз. к есептеледі. 
Бір жұмысшы Нв үшін жеке өндіріс нормасы. ауыз. адам мына формула бойынша 

белгіленеді: 
Нв.уст.чел = Нв.уст.к/Нобсл.,                                 (20) 

Нв.уст.чел = 415/6,926 = 59,92т/чел 
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Көмір алу бойынша жұмыстардың еңбек сыйымдылығы кешенмен, 
Трвыймен., адам-см, құрайды: 

ТРвыем. = Асм/Нв.уст.чел.                                     (21) 
 

Асм қайда. - тазарту кенжарынан көмірді ауыстыру, т. 
ТРвыем. =1650/59, 92=27,77 адам-см 

 
Көмірді қазу жұмыстарының күрделілігі бір циклге әкелуі керек, ол 

үшін Кц циклдік коэффициенті анықталады: 
Кц = Асм./Ац,                                           (22) 

Кц =1650/550=3 
 
Бір циклге Трвыймен келтірілген ойықтың күрделілігі. ц, адам-см / цикл, құрайды:  

ТРвыем.ц = ТРвыем/Кц                                    (23) 
ТРвыем. ц =27,77/3 = 9,26 адам-см/цикл, оның ішінде тау-кен қазу 

машинасының машинисі үшін (МГВМ): 
ТРМГВМ = 1

Кц
                                                                   (24) 

ТРМГВМ =1/3 = 0,33 адам-см/цикл. 
 
4-кесте-Орнату НВ есептеу.Ауыз.К. 

Жұмыстардың 
атауы, кәсібі 

Ед. изм. Өндіру нормасы 
Жинақ 

бойынша 
НВ.ТАБЛ.К. 

Түзету 
коэффициенті 

Орнатылған 
НВ.Ауыз.К 

1. Көмір қазу т. 415 1 415×1=415 
МГВМ      

Найзағай     
2. Өтк қозғалысы м 10,4 1 10,4×1=10,4 
3. Түйісу 
бекітпесін 
жылжыту 

м 34,3 1 34,3×1=34,3 

4.Таспалы 
конвейерді 
қысқарту 

м 8,8 1 8,8×1=8,8 

5.Бекітпе 
рамаларын орнату 

м 2,5 1 2,5×1=2,5 

6.Құбырды 
қысқарту 

м 9,1 1 9,1×1=9,1 

7.Монорельсті 
қысқарту 

м 9,1 1 9,1×1=9,1 

 
Айта кету керек, көмір алу бойынша жұмыс көлемі циклде 550 тонна 

нақты көмір өндіруге тең, ал қалған жұмыстар бойынша - тазарту 
комбайнының атқарушы органының қармау шамасы, яғни 0,8 метр. Жұмыс 
түрлері бойынша еңбек сыйымдылығын есептеу 5-кестеде келтірілген. 
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Кешенді қазбаны есептеу және бағалау кезінде Жөндеу-дайындық 
ауысымында найзағай буынымен және кен қазу машиналарының 
машинисімен орындалатын жабдыққа тәулік сайын техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу бойынша жұмыстар ескеріледі. 

Жөндеу ауысымына қатысатын найзағайдың келу саны NГРОЗ РЕМ. ол 
"ақы төленетін жұмысшылардың Бірыңғай нормалары" бойынша анықталады 
және 12 адамды құрайды, өйткені күнделікті өндіріс 2000 теңгеден асады. 

 
5-кесте-Жұмыс түрлері бойынша еңбек сыйымдылығын есептеу 
Жұмыстардың атауы, 

кәсібі  
Белгіленген 

өндіру нормасы  
НВ.Ауыз.К 

Жұмыс 
көлемі, 

Vi 

Трудоем 
сүйек, адам-

см/цикл 

Трудоем 
сүйек, адам-см 

2. Өтк қозғалысы 10,4 0,8 0,8/10,4=0,08 0,08×3=0,24 
3.Түйісу бекітпесін 
жылжыту 

34,3 0,8 0,8/34,3=0,02  0,02×3=0,06 

4.Таспалы конвейерді 
қысқарту  

8,8 0,8 0,8/8,8=0,09  0,09×3=0,27 

5.Бекітпе рамаларын 
орнату 

2,5 0,8 0,8/2,5=0,32 0,32×3=0,96 

6.Құбырды қысқарту  9,1 0,8 0,8/9,1= 0,09 0,09×3=0,27 

7. Монорельсті 
қысқарту 

9,1 0,8 0,8/9,1=0,09 0,09×3=0,27 

 
Бір циклге келтірілген жөндеу ауысымындағы жұмыстардың еңбек 

сыйымдылығы (адам-см / цикл): 
- кен қазу машинасының машинисі: 

ТРМГВМ.РЕМ. = 𝑁𝑁ЯВ.МГВМ РЕМ. × Ац/Ау.рем.,                  (25) 
 
- қайда NЯВ. МГВМ РЕМ.  - жөндеу ауысымына шығатын МГВМ саны, 

адам.; 
Ау. рем.  - жөндеу ауысымдарына жоспарланған шартты өндіру, т 

(есептелген ауысымдық өндірудің 55% көлемінде қабылданады). 
ТРМГВМ. РЕМ. =1×550/0,55×1650=0,61 адам-см / цикл 

 
- тазарту забойының тау-кен жұмысшысы: 

ТРГРОЗ РЕМ. = 𝑁𝑁ЯВ.ГРОЗ РЕМ. × Ац/Ау.рем,                     (26) 
 
ТРГРОЗ РЕМ. = 12×550/0,55×1650 = 7,27 адам-см / цикл 
СОО цикліне кіретін барлық жұмыстардың жалпы еңбек 

сыйымдылығы, адам-см: 
ТРц = ∑ТР𝑖𝑖 = ТРМГВМ + ТРГРОЗ + ТР𝑖𝑖 + ТРМГВМ.РЕМ + ТРГРОЗ РЕМ. +

ТРНР                (27) 
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мұндағы ТРНР-ескерілмеген жұмыстардың еңбек сыйымдылығы, адам-
см (барлық ескерілген жұмыстардың жалпы еңбек сыйымдылығының 7% 
мөлшерінде қабылданады). 

Содан кейін есептелген жұмыстардың күрделілігі 
ТРур=9,26+0,08+0,02+0,09+0,32+0,09+0,09+0,61+7,27 = 

=17,83 адам-см 
 
Тиісінше, ескерілмеген жұмыстардың күрделілігі: 

ТРНР=17,83×0,07=1,25 адам-см 
СОО =17,83+1,25=19,07 адам-см/цикл 

СК, т/адам-см өндірудің кешенді нормасы мына формула бойынша 
анықталады: 

Нк = Ац / СОО 
Нк = 550/19, 07 = 28,84 т/адам-см 

 
Жұмысты орындау тәртібімен есептелетін барлық нәтижелер 6-кестеде 

ресімделеді. 
Тазарту бригадасының саны өндіру нормасының жоспарлы асыра 

орындалуы ескеріле отырып айқындалады. NЯВ жұмысшыларының келу саны. Найзағайлар 
өндіру нормалары 108% орындалатындай есеппен еңбек сыйымдылығын 
өндіру нормалары бойынша алынғаннан төмен қабылданады%: 

𝑁𝑁ЯВ.ГРОЗ = Асут./Нк × Кв.н,                                     (28) 
NЯВ. Найзағай = 4950/28, 84×1,08=158 адам. 

 
Уақытша жұмыс істейтіндердің келу саны қызмет көрсетудің 

қолданыстағы нормативтері мен нормаларын ескере отырып, олардың жұмыс 
орындары бойынша орналастырылуына байланысты есептеледі. Учаскедегі 
жұмыскерлердің тізімдік саны мынадай формула бойынша айқындалады:: 

𝑁𝑁сп = Кс.с × 𝑁𝑁яв,                                                (29) 
 
мұндағы-Nсп-жұмыскерлердің тізімдік саны; 
        Кс. с. - тізімдік құрамның коэффициенті; 
Nяв-жұмысшылардың келу саны. 
Тізімдік құрамның коэффициенті қабылданған жұмыс режимдерінің 

арақатынасын білдіреді және формула бойынша анықталады: 
Кс.с. =   режим работы предприятия

режим работы работников                                    (30) 
 
Кәсіпорынның жұмыс режимі жылдағы немесе аптадағы жұмыс 

күндерінің санымен, тәулігіне жұмыс ауысымдарының санымен және 
ауысымның ұзақтығымен сипатталады. Шахтаның жұмыс тәртібі мен жұмыс 
ауысымының ұзақтығы ұжымдық шартпен анықталады. Еңбек кодексіне 
сәйкес жерасты жұмыстарында жұмыс істейтін қызметкерлердің жұмыс 
уақытының ұзақтығы аптасына 30 сағаттан, қалған қызметкерлер үшін - 40 
сағаттан аспауы тиіс. 
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Жыл ішіндегі жұмыс күндерінің санына байланысты Шахтаның жылдық 
жұмыс режимі үзіліссіз немесе үздіксіз болуы мүмкін. Үзіліс кезінде шахта 
жұмыс істемейді және демалыс және мереке күндері өнімді жөнелтпейді. Бұл 
күндері жөндеу жұмыстары жүргізіледі және үздіксіз сипаттағы процестер 
(сутөкпе, желдету) жүзеге асырылады. Шахтаның үзіліссіз жұмыс режимі 
аптасына бір немесе екі күн, ал жұмысшылар үшін аптасына екі демалыс 
болуы мүмкін. 
 
Кесте 6-Есептеудің негізгі нәтижелері 

Атауы 
тік жұмыстар 

Ед. 
изм. 

Өндіру нормасы Жұмыс 
көлемі, 

Vi 

ТЖҚ 
сауу., 
адам-

см 

Бойынша 
сборни 

ку 
НВ.ТАБЛ.К 

Попра 
воч 
ный 

коффи 
циенты 

Орнатылған 
НВ.Ауыз.К 

1. Көмір қазу т. 415 1 415 550 7,88 
МГВМ       0,99 

Найзағай      6,79 
2. Өтк қозғалысы м 10,4 1 10,4 0,8 0,24 
3. Түйісу бекітпесін 
жылжыту 

м 34,3 1 34,3 0,8 0,06 

4.Таспалы конвейерді 
қысқарту 

м 8,8 1 8,8 0,8 0,27 

5.Қосымша бекітпе 
рамаларын орнату 

м 2,5 1 2,5 0,8 0,96 

6.Құбырды қысқарту м 9,1 1 9,1 0,8 0,27 

7.Монорельсті 
қысқарту 

м 9,1 1 9,1 0,8 0,27 

8. Жөндеу 
ауысымындағы 
жұмыстар 

      

МГВМ VI      0.83 
НАЙЗАҒАЙ V      1.81 
БАРЛЫҒЫ      3,48 
Есепке алынбаған 
жұмыстар IV 

   3,73   

ЖИЫНЫ      7,21 
 
Қысқартылған жұмыс режимдері: мысалы,  
(6+1; 5+2) шахта аптасына бір демалыс күнімен 6 күн жұмыс істейді, ал 

жұмысшылар 5 күн жұмыс істейді және аптасына 2 күн демалады. 
Курстық жұмыстарда кәсіпорынның жұмыс режимін (6+1) аптасына, ал 

қызметкерлерді - (5+2) аптасына қолдану ұсынылады. 
Тізімдік құрамның коэффициенті мынадай формула бойынша 

айқындалады:: 
Кс.с. = Тк−Тпр−Твых

(Тк−Тпр−Твых−Твых.раб−Тотп)×0,96                           (31) 
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мұндағы ТК-жылдағы күнтізбелік күндер саны; 
      ТПР-жылдағы мереке күндерінің саны. ТП =10 күн; 
Сенікі-кәсіпорынның бір жылдағы демалыс күндерінің саны. Үздіксіз 

жұмыс аптасында=0 күн, алты күндік жұмыс аптасында - 52 күн, бес күндік 
жұмыс аптасында-104 күн; 

ТВЫХ. Жұм-кәсіпорынның демалыс күндеріне сәйкес келмейтін кесте 
бойынша жұмысшының демалыс күндерінің саны. Кәсіпорынның үздіксіз 

жұмыс аптасында. Құл = 104 күн, бір демалыс күні сенікі. Құл = 52 күн, сіздің екі демалыс күніңіз. 

Құл =0 күн; 
TOTP-демалыс күндерінің саны. Жер асты жұмысшылары үшін ttp 62 

күн, жер үсті жұмысшылары үшін - 28 күн. 
0,96-қызметкерлердің дәлелді себептермен (науқастануы, оқуға 

демалысы, Мемлекеттік міндеттері және т.б.) жұмысқа шықпауын ескеретін 
коэффициент. 

КС жұмысшыларының әртүрлі санаттары үшін.С. сенің есебінен әр түрлі. Құл және ТОТП. 
Сонымен, жұмысшылардың әртүрлі санаттары үшін тізімдік коэффициенттер 
тең: 

Кс.с.поверх = 365 − 10 − 52
(365 − 10 − 52 − 52 − 28) × 0,96 = 1,42 

 

Кс.с.подзем = 365 − 10 − 52
(365 − 10 − 52 − 52 − 62) × 0,96 = 1,67 

Учаске басшылары мен мамандарының саны штат кестесіне қарай 
белгіленеді. Басшылар мен мамандардың тізімдік құрамының коэффициенті 
бірлікке тең, ал тау-кен шеберлері үшін жұмысшылар сияқты. 

Басшылар мен мамандардың тізімдік саны 7-кестеде келтірілген. 
 

7-кесте-Учаске басшылары мен мамандарының тізімдік саны 
Лауазым атауы Келу саны, адам Тізімдік құрамның 

коэффициенті 
Қызметкерлердің 
тізімдік саны, адам 

Учаске бастығы 1 1 1 
Учаске бастығының 
орынбасары 

1 1 1 

Бастықтың 
көмекшісі  

1 1 1 

Механик 1 1 1 
Механиктің 
орынбасары 

1 1 1 

Тау шеберлері 1 4 1,67 
Барлығы 6 9 - 
 

8-кестеде шахтаның өнеркәсіптік-өндірістік персоналының орташа 
тізімдік саны келтірілген [12]. 
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8-кесте-санаттар бойынша және өндірістік бірліктер бойынша персоналдың 
тізімдік саны 

Р/н Көрсеткіштер Адам. 
1 Еңбекшілер саны-барлығы 728 
 Өнеркәсіптік емес топ 0 
2 оның ішінде АҰҚ-барлығы 728 
3 Өндіру жөніндегі жұмысшылар 566 
 оның ішінде  
4 Жер асты 447 
5 - тазалау жұмыстары 112 
 оның ішінде Найзағай 71 
6 - дайындық жұмыстары 150 
 оның ішінде үңгілеушілер 81 
7 - өзге де жерасты 185 
9 Беті 119 
10 Басшылар 162 

 
№ 3 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: MINEWATCH PC21 жүйесіне қызмет көрсету кезінде 

орнату және іске қосу 
Мақсаты: MINEWATCH PC21 жүйесіне қызмет көрсету кезінде 

орнатуды, іске қосуды зерттеу. 
Жұмыс барысы: телеметрия блогында РС21-2т телеметрия модулі, 

телеметрия блогы (bs6556 стандарт хаттамасы бойынша модем және 
қауіпсіздік тосқауылы) және деректерді беру жүйесімен, қоректендіру 
блогымен және CanBus бойынша кластермен қосылуға арналған тиісті 
терминалдар бар. 

Қуат: 12 В тұрақты ток кірісі; модульдің максималды тұтыну тогы-125 
мА, сөйлесу кезінде CanBus – 125 мА және үнсіздік кезінде шамамен 10 мА. 
Телеметрия блогына қуат CanBus желісі арқылы беріледі. Орташа алғанда, 
модуль 110 мА тұтынады. 

Pc21-2t телеметрия модулінде 1÷3 SW1 қосқышының полюстері 
түйіннің мекен-жайын орнатады, ал 4 полюсі әрқашан OFF күйіне орнатылуы 
керек. Кластердегі түйіннің мекен-жайы 7, SW1 қосқышының 1÷3 
полюстерімен ON күйіне орнатылады. PC21-2T телеметрия модулінде 4 
полюсті SW2 қосқышы оның мекен-жайын телеметрия желісіне орнатуға 
қызмет етеді (SAP протоколы бойынша деректерді беру). 

Minewatch PC21 жүйесін орнатуға, іске қосуға немесе техникалық 
қызмет көрсетуге байланысты кез-келген мәселені шешуді бастамас бұрын, 
Minewatch PC21 жүйесінің жұмысына қандай да бір түрде байланысты және 
қалыпты жұмыс істейтін кез-келген жабдық одан оқшауланып, өшірулі күйде 
құлыпталуы керек. Бұл сақтық шаралары Minewatch PC21 жүйесімен тікелей 
басқарылатын немесе жұмыс істемейтін жабдықты немесе қондырғыны 
байқаусызда қосудың алдын алу үшін қажет. 
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Бірінші және соңғы Canbus түйіні үшін 120 Ом сәйкес резистор 
орнатылады. Егер телеметрия блогы сақинадағы соңғы блок болса, онда AM5 
кедергі тақтасында сәйкес резистор (қосқыш) қосулы болуы керек. 

Бұл деректер кабелін орнату кезінде келесілерге назар аудару керек: 
- сақинадағы 15 блоктан артық болуы мүмкін емес; 
- блок пен жетекші станция арасындағы қашықтық 10 км артық емес; 
- барлық кабельдік қосылымдар құрыш және / немесе экрандар 

арасындағы электр қосылыстарының үздіксіздігін қамтамасыз етуі керек; 
- қажет болған жағдайда желіні келісу керек. 
B. S. 6556-да жазылған келісу ережелеріне сәйкес болу үшін: (2-бөлім, 

4.2-тармақ) деректерді беру желісін қосқан кезде мынадай шарттар 
орындалуы тиіс: 

- барлық блоктарда, соңғысын қоспағанда, деректерді беру желісінде 
желіні үйлестіру өшірілуі керек. Соңғы блокта желінің сәйкестендіргіші 
қосылуы керек; 

- тармақталу ұзындығы 1 км-ден кем болса, тармақталу блоктарындағы 
желінің үйлестірушілері сөндірілуі тиіс; 

- тармақтың ұзындығы 1 км-ден асатын жерде, сызықтың тармақталу 
нүктесінде резистивті түйін (Davis Derby жеткізетін) қолданылуы керек. 
Тармақталу сызығының соңғы блогында желінің сәйкестендіргіші қосылып, 
қалған тармақталу блоктарында өшірілуі тиіс. 

Сәйкестік қосқышы AT5 кедергі модулінде орналасқан және екі 
таңбаланған "терминация" және "терминация"позицияларына ие. Агрессивті 
сұйықтықтар, бу, шаң немесе сертификаттау стандарттарына сәйкес 
келмейтін басқа жағдайларда жабдықты орнатпаңыз. Күмәнді жағдайларда-
кеңес сұраңыз. 

Қабықшаның ішіне модульдерді әзірлеу және орналастыру кезінде 
ұшқынға қауіпсіз саңылауларға қойылатын талаптар сақталған. Модульдерге 
ешқандай өзгерістер енгізуге болмайды. Әр модуль үшін қуат көзінен 
алынған Кабель тиісті '+V' және 'OV' терминалдарына тікелей қосылуы 
керек. Қоректендіру көздерінен, жеке қоректендірілген ұқсас датчиктерден 
немесе Басқару тізбектерінің дискретті шығуларынан артық кәбілдер қабық 
ішінде қайта тиелмеуі тиіс. Сымдардың шеттеріндегі оқшаулау 7 мм артық 
емес тазалануы тиіс және 6 мм ауа аралығы жерден 3 мм саңылауы бар 
жапсарлас желімдер арасында қалдырылуы тиіс. 

Қуатты қосу үшін поливинилхлоридті оқшаулағышы бар 2.5 мм2 өзек 
қимасы бар кабельді пайдалану ұсынылады, ол қабыққа тиісті кабельдік 
кірістер арқылы кіріп, жоғарыда көрсетілгендей терминалдарға тікелей 
қосылуы керек. 

Қосар алдында блок тамаққа көз жеткізіңіз келесі: 
- жабдық талап етілетін жағдайда сенімді бекітілген; 
- барлық жерге қосу қосылыстары жақсы тығыздалғанын және сенімді 

байланыс орнатылғанын тексеріңіз. Негізгі сыртқы жерге қосу қосылымы 



78
  

 

берік, жақсы байланыс бар және сенімді жерге қосу нүктесіне жалғанғанына 
көз жеткізіңіз; 

- барлық терминалдық қосылыстардың тұтастығын тексеріңіз. 
Жабдықтың ішіндегі барлық ПХД дұрыс орнатылғанына және мықтап 
бекітілгеніне көз жеткізіңіз; 

- орнату белгіленген ережелерге сәйкес келетінін және монтаждау 
сызбаларына сәйкес орындалғанын тексеріңіз. 

Жүйе қуатын қосыңыз және жарық диодтарының келесідей 
жарқырағанына көз жеткізіңіз: 

LED 1-модуль қуатталған және микропроцессор жұмыс істеп тұрған 
кезде жыпылықтайды, жүктеу реті бойынша жыпылықтау жиілігі 
төмендейді. 

Жыпылықтау жиілігі ақаулық жағдайларын көрсету үшін өзгереді. Бұл 
жағдайлар үшін жыпылықтау жиілігі шамамен тең-150 мс қосулы,150 мс 
өшірулі және үзіліс 600 мс. 

Қате кодтары жарқыл санына негізделген: 
- жүйелік қате; 
- бұл қолданбада міндетті емес (жад модулінде PC21 модулі үшін 

ешқандай деректер жоқ); 
- конфигурация қатесі, тарату файлы .map бүлінген немесе жоқ; 
- баспалдақ логикасы қатесі, баспалдақ логикасы файлы орнатылған 

операциялық жүйемен үйлесімді емес; 
- can мекен-жайы қатесі, мекен-жай микросхемасының орны 

жүктелгеннен кейін өзгерді; 
- түйіннің қос мекен-жайы; 
- ерекшелік, яғни модуль PC21-2D-ден кластерде қажет емес хабарлама 

алды; 
- кластердің қос мекен-жайы; 
- ROM қатесі; 
- RAM қатесі; 
- Операциялық жүйе жүктеушісінің тексеру сомасының қатесі; 
- пайдаланылмайды; 
- no HEAP операциялық жүйесінің қатесі (деректер құрылымын 

динамикалық орналастыру үшін жад жеткіліксіз). 
Ақаулықтарды түзету үшін 2-4 жад модулін дұрыс файлдармен қайта 

бағдарламалау керек, содан кейін PC21 модуліне жүктеу керек. 
5, 6 және 8 ақаулықтарды түзету үшін орнатылған мекенжайды 

тексеріп, өшіріңіз, содан кейін қуатты қосыңыз. 
7-мәселені шешу үшін мекенжайды тексеру, дұрыс файлдармен қайта 

бағдарламалау немесе қажет болмаса, жүйеден модульді жою қажет. 
1, 9, 10 және 13 ақаулықтарды түзету үшін пайдаланушы блоктың 

қуатын өшіріп, оны қалпына келтіруі керек. Егер қате қайталанса, PC21 
блогын ауыстыру қажет (сурет.1.27). 

LED 2 Canbus кластерінің желісі қалыпты болған кезде жарқырайды. 
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LED 3 жыпылықтайды, PC21-2t-ден жетекші станцияға деректерді 
беруді индекстейді. 

LED 4 жыпылықтайды, жетекші станциядан PC21-2t модулімен 
деректерді қабылдауды көрсетеді. 

LED 5-қабылданған сигнал деңгейін анықтау. Жетекші станциядан 
телеметрия сигналының болуын индекстеу арқылы жанады және ол болмаған 
жағдайда жанбайды. 

Рс21-1 Басқару блогы-14 кірісі бар бағдарламаланатын контроллер 
(кез-келген комбинацияда 0,4-2 В, 4-20 мА аналогты немесе дискретті 
"құрғақ" контактілерді қосу үшін) және 6 релелік Шығыс. Сканерлеу уақыты 
≤70ms. 6 Шығыс құрғақ байланыс DO (0,25 а резистивті есептелген, 10Вт) 
қауіпсіз реле ауысу үшін пайдаланылуы тиіс. 

Олар PC21-1 кіру / шығу модульдерінің терминалдарына қосылады. 
Барлық кірістер аналогтық кірістер ретінде анықталған. Әр кіріске сәйкес 
келетін LK секіргішті таңдау пайдаланушыға әр кіру үшін мыналарды 
таңдауға мүмкіндік береді: 

-егер ол 0,4-2 В кернеудегі аналогтық кіріс болса немесе 4-20мА 
аналогтық кіріс болса, секіргіштің орнын таңдаңыз; 

- егер ол дискретті кіріс болса, секіргіштің орнын таңдаңыз (PL4/PL14 
қосқыштарының"коммутатор" терминалы арқылы ішке "құрғақ" байланыс 
қосылады). 

Егер сенсор жергілікті көзден қуат алады және кернеу шығысы болса, 
онда мұндай кабельдің ұзындығы кем дегенде 100 м кіріс кедергісі 1м болуы 
мүмкін. 

Егер сенсор жергілікті көзден қуат алады және Ток шығысы бар болса, 
онда мұндай кабельдің ұзындығы кем дегенде 1 км болуы мүмкін, кіріс 
кедергісі 180 Ом. 

 
Сурет 1.27-Рс21-1 Басқару блогы 

 
Дискретті кірістер "құрғақ" контактімен қатар және қатар орнатылған 

Резисторларды пайдаланады, бұл Аналогты сигналдың төрт бөлек деңгейін 
бақылауға мүмкіндік береді, олар келесі күйлерді білдіреді: бақыланатын 
сенсордың ашық күйі, жабық күй, Байланыс кабелінің үзілуі және оның 
қысқа тұйықталуы. 

Әрбір дискретті датчикті ұшқын қауіпсіздігі себептері бойынша 
модульге қосу екі бөлек сым арқылы жүзеге асырылады. Әдетте мұндай 
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кабельдің ұзындығы 1,5 мм2 қимасы бар сымдарды қолданған кезде 1км 
дейін болады. 

Дискретті арналарда кернеудің келесі деңгейлері тексеріледі: 
- "кабельдің үзілуі" - кернеуі < 75мв; 
- "сенсордың контактісі ашық" - 75мв < кернеу < 230мВ; 
- "түйіспелі сенсор жабық" - 230мв < кернеу < 442мв; 
- "кабельдің қысқа тұйықталуы" - кернеу > 442мв. 
Кіріс қуаты 12 В тұрақты ток. Электрониканың негізгі Модулінің 

максималды шығыны-125 мА (оның ішінде 6 реле), жұмыс (сөйлесу) кезінде 
Canbus драйвері-125 мА және бос (тыңдау) - шамамен 10 мА, жұмыс 
(сөйлесу) кезінде Canbus көпірінің драйвері-125 мА және бос (тыңдау) - 
шамамен 10 мА. Орташа алғанда, әр блок 110 мА тұтынады. 

Әрбір PC21 модулінде кластерде желілік түйін ретінде оның бір мәнді 
мекенжайын орнату үшін қажет 4 полюсті Қос қосқыш бар. PC21-1 
кіру/шығу модулінде sw1 қосқышының 1÷3 полюстері түйін мекен-жайын 
орнатады, ал 4 полюсі әрқашан 0-ден басқа барлық түйін мекен-жайлары 
үшін OFF күйіне орнатылуы керек (содан кейін полюстер 1÷3.түйіннің 
нөлдік мекен-жайы бар кластер мекенжайын орнатыңыз). 

Minewatch PC21 жүйесін орнатуға, іске қосуға немесе техникалық 
қызмет көрсетуге байланысты кез-келген мәселені шешпес бұрын, Minewatch 
PC21 жүйесінің жұмысына қандай да бір түрде байланысты және қалыпты 
жұмыс істейтін кез-келген жабдық одан оқшаулануы керек және өшірулі 
күйде құлыпталуы немесе құлыпталуы керек. Келесі нүктелерде жерге қосу 
маңызды: 

- барлық кабельдік енгізулер және олардың пластиналары; 
- қабықтардың алдыңғы есігі; 
- алдыңғы есікте орналасқан модульдерді қорғауға арналған кез келген 

металл қақпақтар; 
- қабық жерге қосылуы керек. 
Қашықтан, жеке сертификатталған жабдыққа әсер ететін басқару 

шығулары бір көп желілі кабельде біріктірілмеуі тиіс. 
Дискретті кірістер жүйеде көп сымды кабельде біріктіру үшін 

сертификатталған. Бөлек "құрғақ" контактілер болған жағдайда кабельде 
біріктірілген кіріс санына шектеу жоқ. 

Электрмен жабдықтамас бұрын, орнату белгіленген ережелерге сәйкес 
келетінін және орнату сызбаларына сәйкес орындалғанын тексеріңіз. 

Нақты өлшенген шамаларды көрсету PC21-1 Модулінің жергілікті 
шағын дисплейімен, сондай-ақ қосылған жағдайда PC21-2 D дисплей 
модулімен қамтамасыз етіледі. 

Жүйе қуатын қосыңыз және жарық диодтарының келесідей 
жарқырағанына көз жеткізіңіз: 

Модуль қуатталған және микропроцессор жұмыс істеп тұрған кезде 
LED 1 жыпылықтайды, жүктеу реті бойынша жыпылықтау жиілігі 
төмендейді. 
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Жыпылықтау жиілігі ақаулық жағдайларын көрсету үшін өзгереді. Бұл 
жағдайлар үшін жыпылықтау жиілігі шамамен тең-150 мс қосулы,150 мс 
өшірулі және үзіліс 600 мс. 

Қате коды флэш санына негізделген. 
1-жүйелік қате; 
2-бұл қолданбада міндетті емес (жад модулінде PC21 модулі үшін 

ешқандай деректер жоқ); 
3-конфигурация қатесі, тарату файлы .map бүлінген немесе жоқ; 
4-баспалдақ логикасы қатесі, баспалдақ логикасы файлы орнатылған 

амалдық жүйеге сәйкес келмейді; 
5-can мекен-жайы қатесі, мекен-жайдың микро қосқышының орны 

жүктелгеннен кейін өзгерді; 
6-Қос түйін мекен-жайы; 
7-ерекшелік, яғни модуль PC21-2D-ден кластерде қажет емес 

хабарлама алды; 
8-кластердің қос мекен-жайы; 
9-ROM қатесі; 
10-RAM қатесі; 
11-операциялық жүйе жүктеушісінің тексеру сомасының қатесі; 
12-қолданбалы бағдарламада 0-ге бөлу; 
13-no HEAP операциялық жүйесінің қатесі; 
14-күзет релесінің қатесі. 
Ақаулықтарды түзету үшін 2-4 жад модулін дұрыс файлдармен қайта 

бағдарламалау керек, содан кейін PC21 модуліне жүктеу керек. 
5, 6 және 8 ақаулықтарды түзету үшін орнатылған мекенжайды 

тексеріп, өшіріңіз, содан кейін қуатты қосыңыз. 
7-мәселені шешу үшін мекенжайды тексеру, дұрыс файлдармен қайта 

бағдарламалау немесе қажет болмаса, жүйеден модульді жою қажет. 
1, 9, 10, 13 және 14 ақаулықтарын түзету үшін пайдаланушы блоктың 

қуатын өшіріп, оны қалпына келтіруі керек. Егер қате қайталанса, PC21 
блогын ауыстыру қажет (сурет.1.28). 

LED 2 Canbus кластерінің желісі қалыпты болған кезде жарқырайды. 
LED 3 көпір-Canbus кластері желісі қалыпты жағдайда болғанда 

жарқырайды. 
PS21B түріндегі жарылысқа төзімді қуат көзі негізгі кіріс Қуат 

кернеуінен де, істен шыққан жағдайда да, 12 В тұрақты токтың қауіпсіз 
номиналды кернеуін қамтамасыз етеді, ол көздің түбіне бекітілген 16 в 
ұшқынға қауіпсіз батареядан тұрады. Батарея қуат көзі негізгі кіріс кернеуіне 
қосылған кезде зарядталады. 12 В шығу ұшқынының қауіпсіз кернеуінің 
болуы көрсетілген. Көзде негізгі кіріс кернеуінің істен шығуы және 
аккумуляторлық батареядан жұмысқа ауысу кезінде іске қосылатын 
оптикалық оқшауланған ажыратқыш бар. 
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Сурет 1.28-PS21B қуат көзі 

 
Ескерту-батареяларды орнатпас бұрын ұзақ уақыт сақтау кезінде 

батареяның қосылу кабелі (жеткізу кезінде ажыратылған) батарея зарядын 
ұстап тұру үшін әр 3 айда кемінде 24 сағат сайын тиісті негізгі кернеуден 
қуат алатын көзге қосылуы керек. 

Батареяның заряды батарея ұяшықтарына тұрақты зақым келтіріп, 
зарядтау сыйымдылығын жоғалтуы мүмкін. 

Батарея кернеуін өлшеу қажет болса, Қара (0 В) және қызыл (+ в) 
терминалдар арасындағы потенциалды өлшеуге болады. Толық зарядталған 
кезде немесе батареяны зарядтау кезінде кернеу көрсеткіштері 18.4 В +/- 0.3 
в болуы керек. Батарея зарядталмаған және сыртқы жүктеме болмаған кезде 
кернеу 13.8 В-тан кем болмауы керек (толығымен зарядталған). 

Көздің қабығы-дәнекерленген болат ұшқынға қауіпсіз корпусы бар 
шойын жарылысқа қарсы корпус. Бұл екі бөлек бөлік төменде сипатталған: 

- қуат көзінің алынатын шассиі орналасқан негізгі жарылысқа қауіпсіз 
бөлік. Қуат көзінің шассиінде негізгі қуат тізбегіндегі сақтандырғыштар, 
резонанстық конденсаторы бар тұрақты кернеу трансформаторы, түзеткіш 
көпір, тегістейтін конденсатор, ток шектейтін резистор және радиатордағы 
параллель қосылған үш Зенер диодтары бар. Сондай-ақ, екі құрама тақталар 
бар. Біріншісі-кернеуді реттейтін тақта, екіншісі-батареяның төмен 
кернеуіндегі бастапқы қосқыш. Мұнда негізгі кернеу істен шыққан кезде іске 
қосылатын оптикалық оқшауланған қосқыш бар. 

- шығу кернеуінің индикаторы орналасқан терминалдардың ұшқын 
қауіпсіз бөлігі, тұрақты токтың 12 В шығу ұшқын қауіпсіз кернеуін қосуға 
арналған терминалдар және негізгі қоректендіру кернеуінің істен шығу 
ажыратқышының оптикалық оқшауланған шығулары. 

Батареялар жеке Болат қабықта орналасқан, ол қуат көзінің жарылысқа 
төзімді қабығының түбіне тікелей бекітілген. Батарея шассиіне орнатылған 
және корпуста айқын көрінетін үш бұрандалы және гайка терминалдары: 

- заряд кірісі (ақ); 
- батарея шығысы (қызыл); 
- 0 В (қара). 
Есіңізде болсын, жарылысқа қарсы корпустағы үш терминал және 

батарея корпусындағы үшеуі ұшқыннан қауіпсіз емес және газдың 
қатысуымен ашық болмауы керек. Егер олар ашық болса, өрттің алдын алу 
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үшін бұл терминалдардың әсіресе қызыл және қара қысқа тұйықталуына жол 
бермеңіз. 

Қосымша қауіпсіздік құралы ретінде батарея корпусы шыны 
шарлармен толтырылған. Газ болған кезде бұл шарларды ешқашан 
шығармаңыз. Барлық шыны шарлардың таза, құрғақ жерде сақталуы және 
батарея корпусына қайта салынуы өте маңызды. Батареяны шарлармен 
толтырмай пайдалануға беру мүмкін емес. 

Қашықтағы қуат кабелінің негізгі кернеу көзіне қосылмағанына көз 
жеткізіңіз, қуат кабелін тиісті жарылысқа төзімді кабель кірісі арқылы 
бөлімге енгізіп, қуат кабелінің ұштарын тиісті кіріс терминалдарына 
қосыңыз. 

Кіріс кабеліндегі жерге қосу желісін пайдалану арқылы жабдықтың 
дұрыс жерге қосылғанына көз жеткізіңіз. 

Орнатуды бастамас бұрын, терминалдар блогындағы барлық 
қосылыстар 660В көзінің негізгі кіріс ауыспалы кернеуіне сәйкес келетініне 
көз жеткізу керек – сақтандырғыштарға екі кернеу өзегі және жерге біреуі. 
Шығу арналарының мақсаты 9-кестеде көрсетілген. 

Негізгі кіріс кернеуінің бұзылуының индикациясы оптикалық 
оқшауланған ажыратқышпен қамтамасыз етіледі, ол қуат болған кезде 
жабылады және ол болмаған кезде ашылады. 

Pc21-1 Енгізу/шығару Модулінің дискретті кірісіне 4,7 кОм резисторын 
7 және 9 терминалдары арасында ұшқынға қауіпсіз бөлікке қосу керек, бұл 
PC21-1 модуліне ашық тізбекті анықтауға мүмкіндік береді. Арна SW 
арнасына, ИНД арнасы I/P арнасына қосылады. 

 

9-кесте-Қуат көзінің шығыс арналарының мақсаты 
Терминал нөмірі (атауы) Функциясы 

1 (12 В) Шығу +12 В 
2 (0 В) Шығу 0 В 

7 (ПТИ) Негізгі тамақтанудың бұзылуы (ауыстыру I 
/ P) 

8 (сәтсіздік) Негізгі қоректенудің істен шығуы (желіні 
тексеру) 

9 (ИНД) Негізгі тамақтанудың істен шығуы (жалпы) 
 
Метан және көміртегі тотығы датчиктері CH4-MONITOR түрі 

MONIMET-GMM 01.04 және CO-MONITOR түрі MONIMET-GMM 03.05 
еуропалық стандарттар бойынша 1-топтың газ өлшеу аспаптарына 
қойылатын талаптарға жауап береді. 

Көмірсутек тобындағы газдардың концентрациясын өлшеу принципі-
инфрақызыл сәулеленудің сіңуі. Құрылғы қысым мен ылғалдылықтың 
өзгеруін есепке алуды және өтеуді қамтамасыз етеді. Өлшеу диапазоны-
0...100% CH4 ауада. 

Концентрацияны өлшеу принципі көміртегі тотығы – 
электрохимиялық. Құрылғы температура мен қысымның өзгеруін есепке 
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алуды және өтеуді қамтамасыз етеді. Өлшеу диапазоны ауада 0-ден 500 ppm 
V/V CO-ға дейін. 

Барлық қондырғылар құрылғының жабық корпусында магниттік 
қарындаш немесе үстеме пернетақта арқылы жүзеге асырылады. 
Құрылғының қондырғылары 4 таңбалы қорғаныс кодымен рұқсатсыз кіруден 
қорғалған. 

Аспаптың функционалдық және жарылыстан қорғалған қасиеттеріне 
әсер етуі мүмкін өзгерістер жүргізуге жол берілмейді. 

Құрылғының өлшеу қасиеттеріне әсер етуі мүмкін жөндеу жұмыстарын 
тек өндіруші немесе шеберхана өндірушісі уәкілеттік берген кәсіпорын 
жүргізуі керек. 

Аспаптың өлшеу қасиеттеріне әсер етпейтін және дайындаушы 
кәсіпорыннан тыс жүргізілетін жөндеу жұмыстары зақымдалған бөлікті 
дайындаушы жеткізген қосалқы Бөлшекке ауыстырумен шектелуі тиіс. 

Аспаптың шығу тізбектерін рұқсат етілген жабдықтың ұшқын қауіпсіз 
тізбектерімен ғана қосуға рұқсат етіледі. Қорек тек жарылыстан қорғалған 
көздерден ғана жүзеге асырылуы тиіс. Сымдарды қосу үшін қажетті және 
олардың мақсаты 10-кестеде келтірілген. 

№ 1 және 2 тұжырымдар (полярлықты сақтаңыз). 
Егер қуат сымдары дұрыс қосылмаған болса, құрылғы оған орнатылған 

қорғаныс диодымен қорғалған. 
№ 4 және 5 тұжырымдар (полярлықты сақтаңыз). 
Аспаптың нақты орындалуына байланысты немесе ток шығысымен 

қосылған (0,1...1 / 0,2...1 / 4...20 мА) немесе жиілік шығысы бар оптопара 
арқылы (5...15 Гц). 

 
10-кесте-VDL 4 жалғағыш кабелінің сымы 

Сым нөмірі Электр тізбегі Өткізгіштің түсі мен 
қимасы 

1 Қуат кернеуі (UB) минус Қоңыр / 1 
2 Қуат кернеуі (UB) плюс АҚ / 1 
4 Ағымдағы немесе жиілік шығысы минус Күлгін / 0,25 
5 Ағымдағы немесе жиілік шығысы плюс Көк / 0,25 
 
НАЗАР аударыңыз! Ток шығысының теріс сымы электр қуатын 

беретін кернеудің "минусына" ("жерге") қосылған! Оптопараның шығуы 
(оптореле) гальваникалық түрде "жермен" байланысты емес. 

Ағымдағы шығудың жүктеме қабілеті: 0,1 / 0,2...1 мА, 5200 Ом немесе 
4...20 мА, 200 Ом. 

Микроконтроллердің істен шығуына байланысты аспаптың ақаулығы 
кезінде токтық шығу кезінде 0 мА орнатылады. Шекаралық қосқыштың екі 
тізбегі де үзіледі. Дисплейде ақаулардың жіктелген нөмірлері (Е - нөмір) 
және ақаулықты түсіндіретін мәтін көрсетіледі. Ақаулық фактісін құжаттау 
үшін дисплейдің төменгі жолында Е – нөмірі жазылады. Ол оператор 
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құлыпты жою кодын қолмен енгізгенге дейін немесе құлыпталмаған 
құрылғымен кез – келген басқару түймесін басқанға дейін болады. 

Әрбір MONIMET GMM 03.05 және GMM 01.04 құрылғысы техникалық 
қызмет көрсету процесі басталғанға дейін сыртынан мұқият тексерілуі керек. 
Бұл ретте қосылыстар мен корпустардың анықталған ақаулары одан әрі 
жұмыс жүргізілгенге дейін жойылуы тиіс. 

Қосылатын кабельдің штепсельінің тығыздығын тексеріңіз, қажет 
болған жағдайда гайканы күшпен қолмен тоқтауға дейін тартыңыз.  

Штепсельдің толық емес немесе бос бекітілуі құрылғының 
қоректенуінің бұзылуына, деректердің жоғалуына, құрылғыға ылғалдың 
енуіне және оның және қауіпсіздік жүйесінің істен шығуына әкелуі мүмкін! 

Тексеру үшін аспаптың жұмыс істеу көз қоректену кернеуінің бар, 
салыстыруға берілген қондырғыны іске қосу дабылы с ұйғарылған мәндері. 
Бақыланатын параметрдің дұрыс көрсетілуін тексеру үшін құрылғының 
сенсорына "нөлдік" газ немесе калибрлеу газ қоспасын беру үшін PGA 3 
типті адаптерді қолданыңыз (шланг астында ішкі Ø6 мм), тұтыну 0,6...1 
литр/мин, газ беру уақыты кемінде 3 минут. Көрсетілген параметрді рс21 
блогындағы мәнмен салыстырыңыз. Қандай да бір ақаулар мен 
сәйкессіздіктер туралы Операторға хабарлау. 

Дисплейдің жоғарғы жағында метан концентрациясы 0,00% - дан 
100,0% CH4-ке дейін, 0,01% CH4 ажыратымдылығымен көрсетіледі.  

Төменгі жолда жұмыс режимі туралы ақпарат, хабарламалар және 
орнатылған % CH4 шекті мәндері көрсетіледі (шекті мәндер қосқыштары 
болған кезде). 

Белгіленген шекаралық шамалардан асқан кезде бұл көрсеткіштер 
жыпылықтайды. Сонымен қатар, дисплейдің астында орналасқан Alarm 1 және 
Alarm 2 ("дабыл 1" және "дабыл 2") жарық диодтары бір немесе екі сигналдық 
тізбектің шекаралық мәндерінің тиісті ажыратқыштарымен үзіліс туралы 
сигнал береді. 

WMA 15.07 ауа жылдамдығының сенсоры ауа ағынының 
жылдамдығын өлшейтін стационарлық жүйе WMA 15.07 түрі тау-кен және 
туннельдердегі ауа ағынының жылдамдығы мен ауа шығынын үздіксіз 
бақылауға арналған. 

Өлшеу жүйесінің құрамына мыналар кіреді: 
- ауа ағынының жылдамдығын өлшейтін құрылғы (сенсор / трансмиттер) 

WGA 15.07 түрі,  
- GMA 30.00.5 xx типті өңдеу және басқару блогы (Evaluator) және 

құрылғының нақты орындалуына байланысты кабельдер: 
- Қос КОННЕКТОРЛЫ кабель, VDL түрі 6.10; 
- бір коннекторлы кабель, Typ VDL 4.20. 
VDL 6.10 кабелі жылдамдықты өлшеу құралын (анемометр) өңдеу 

блогына (эвалюатор) қосу үшін қолданылады. 
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Ауа ағындарының жылдамдығы 0,15-тен 12 м/с-қа дейін немесе ауа 
шығыны 0,005-тен 1800 м3/с-қа дейін өлшенеді, өлшенетін мәндер ауа 
ағынының бағытына біркелкі байланысты. 

WGA 15.07 типті жылдамдықты өлшеу қондырғысы термоэлектрлік 
принципті (өлшеу элементінен жылуды кетіру) қолдана отырып жасалған 
және жылдамдықты бір мәнді өлшеуге мүмкіндік береді. Аспапта 
орнатылған датчиктен аналогтық сигнал дәл күшейткішке беріледі, содан 
кейін цифрландырылған түрде үздіксіз өңдеу үшін микроконтроллерге 
түседі. Жылдамдық өлшегіш блогында қысым мен қоршаған орта 
температурасының сенсорлары да бар. Олардың сандық мәліметтері ауа 
ағынының жылдамдығын есептеу кезінде түзетулер енгізу үшін 
микроконтроллерге де келеді. 

Құрылғының өлшеу қасиеттеріне әсер етуі мүмкін жөндеу жұмыстарын 
тек өндіруші немесе шеберхана өндірушісі уәкілеттік берген кәсіпорын 
жүргізуі керек. 

Аспаптың өлшеу қасиеттеріне әсер етпейтін және дайындаушы 
кәсіпорыннан тыс жүргізілетін жөндеу жұмыстары зақымдалған бөлікті 
дайындаушы жеткізген қосалқы Бөлшекке ауыстырумен шектелуі тиіс. 
Аспаптың шығу тізбектерін рұқсат етілген жабдықтың ұшқын қауіпсіз 
тізбектерімен ғана қосуға рұқсат етіледі. 

Кабель ашасын қосар алдында аспаптағы жауап бөлігін тазалыққа 
тексеру керек, қажет болған жағдайда бөгде бөлшектерді алып тастау керек. 
Қосылу кабелінің штепселі VDL түрі 4.xx мықтап, тоқтағанша қосыңыз. 
Штепсельдік гайканы қолмен тоқтағанға дейін ораңыз. Штепсельдің толық 
емес немесе бос бекітілуі құрылғының тамақтануындағы үзілістерге, 
деректердің жоғалуына, құрылғыға ылғал/судың енуіне және оның 
жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін. 

Шекаралық мәндерді ауыстырып-қосқыштардың сигналдық 
шығуларында "өзін-өзі ұстау" функциясы жоқ (яғни өлшенетін мән берілген 
шекараларға қайтарылған кезде сигнал өзі өшеді). Сымдарды қосу үшін 
қажетті және олардың мақсаты 11-кестеде келтірілген. 

 

11-кесте-VDL 4 жалғағыш кабелінің сымы 
Сым 
нөмірі Электр тізбегі 

Сымның түсі және 
өткізгіштің көлденең 
қимасы 

1 Қуат кернеуі (UB) минус Қоңыр / 1 
2 Қуат кернеуі (UB) плюс АҚ / 1 
4 Ағымдағы немесе жиілік шығысы минус Күлгін / 0,25 
5 Ағымдағы немесе жиілік шығысы плюс Көк / 0,25 

 
Электромагниттік үйлесімділік талаптарын (EMV нормалары) орындау 

үшін vdl4 кабелінің Клемм қорабына (ішіне) экрандаушы өрмесін 
коаксиалды түрде қосу керек. 

№ 1 және 2 тұжырымдар (полярлықты сақтаңыз). 
Қорытындылар №. 1 және 2 ұшқынға төзімді қуат көзіне қосылады.  



87
  

 

Егер қуат сымдары дұрыс қосылмаған болса, құрылғы оған орнатылған 
қорғаныс диодымен қорғалған. 

№ 4 және 5 тұжырымдар (полярлықты сақтаңыз). 
4 және 5 түйреуіштер құрылғының нақты жұмысына немесе ток 

шығысына байланысты қосылады (0,1...1 / 0,2...1 / 4...20 ма) немесе жиілік 
шығысы бар оптопара арқылы (5...15 Гц). 

НАЗАР аударыңыз! Ток шығысының теріс сымы электр қуатын беретін 
кернеудің "минусына" ("жерге") қосылған! Оптопараның шығуы (оптореле) 
гальваникалық түрде "жермен" байланысты емес. 

Ағымдағы шығудың жүктеме қабілеті: 0,1 / 0,2...1 мА, 5200 Ом немесе 
4...20 ма, 200 Ом. 

Дисплейдің жоғарғы бөлігінде 0,01 м/с рұқсаты бар 0,00-ден 18,00 м/с 
дейінгі диапазондағы жылдамдық шамалары немесе 0,000-ден 1800 м3/с 
дейінгі диапазондағы ауа шығысы (өзгермелі нүктелі 4 таңбалы мәндер) 
көрсетіледі.  

Төменгі жолда жұмыс режимі туралы ақпарат, хабарламалар және 
орнатылған шекті қосқыштардың шекті мәндері көрсетіледі.  

Белгіленген шекаралық шамалардан асқан/төмендеген кезде бұл 
көрсеткіштер жыпылықтайды. Сонымен қатар, Alarm 1 және Alarm 2 жарық 
диодтары ("дабыл 1 "және" дабыл 2") тиісті сигнал тізбектерінің үзілуін 
білдіреді. 

Микроконтроллердің істен шығуына байланысты құрылғы дұрыс 
жұмыс істемегенде, ағымдағы шығу кезінде 0 mA орнатылады. Қосымша 
шекаралық қосқыштардың екі тізбегі де үзіледі. 

Дисплейде ақаулардың жіктелген нөмірлері (Е - нөмір) және 
ақаулықты түсіндіретін мәтін көрсетіледі. 

Ақаулықтың себебін жою кезінде құрылғының шығысы мен өлшенген 
мәндердің шығуы қайтадан іске қосылады. 

Ақаулық фактісін құжаттау үшін дисплейдің төменгі жолында Е – 
нөмірі жазылады. Ол оператор құлыпты жою кодын қолмен енгізгенге дейін 
немесе құлыпталмаған құрылғымен кез – келген басқару түймесін басқанға 
дейін болады. 

Келесі операцияларды кәсіби дайындалған техникалық қызметкерлер 
ай сайын немесе жүйені жаңа жерге орнатқаннан кейін жүргізеді: 

-Өлшеу жүйесін көзбен шолып бақылау, қабылдағыш-датчиктің ауа 
ағынына параллель орнатылғанын ерекше бақылау. 

- Орнату орнында жүйенің жұмыс жағдайын тексеріңіз, мысалы, ауа 
ағынының қабылдағышын орнату, қалыпты жұмыс істеуге кедергі келтіретін 
факторларды анықтау. 

- Ауыстырылатын сүзгілер, ағымдағы бақылаудағы сияқты, тексеру 
және қажет болған жағдайда ауыстыру. 

- Құрылғының орнатылған параметрлері белгіленген мәндермен 
салыстырылып, қажет болған жағдайда қайтадан орнатылуы керек. 
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- Сигналды өңдеу блогындағы көрсеткіштерді және диспетчерлік 
бөлмедегі (бетіндегі) тіркелген мәндерді салыстыру. 

СДСВ 01 ауа ағынының жылдамдығын өлшегіш тау-кен қазбаларында, 
ауа өткізгіштерінде, оның ішінде бас желдету желдеткіштерінің 
арналарында, көмір кәсіпорындарының желдету жүйелерінде ауа ағынының 
жылдамдығын үздіксіз өлшеуге арналған. 

СДСВ жеке құрылғы ретінде немесе "Микон 1р" көпфункционалды 
газоаналитикалық шахталық жүйесінің құрамында, "Круг" газ сорғыш 
қондырғылары жұмысының тиімділігін бақылау аппаратурасы, "Метан" 
аэрогазды бақылау аппаратурасы және т. б. пайдаланылуы мүмкін. 

СДСВ тұйық қазбаларды (АПВ) Автоматты желдету жүйесінің және 
ауа шығынын бақылау жүйесінің (АКВ) жұмысын қамтамасыз етеді. 

Негізгі орындау болып табылады СДС01.01.01-30: тұрақты ток кернеуі 
12 В; шығу сигналы кернеуі 0,4...2,0 В; ауа қозғалысының максималды 
бақыланатын жылдамдығы - 30 м / с; корпусқа салынған өлшеу басы. 

СДВГ ауа ағынының ультрадыбыстық зондтауын қолданады.  
СДВГ корпусы-бұл өлшеу басы бекітілген пластикалық немесе металл 

қорғаныс қабығы. СДВГ сезімтал элементі-пьезокерамикалық 
түрлендіргіштері бар өлшеу арнасы. СДВС өлшеу басы 8 м аспайтын 
қашықтықта бөлек орнатылады. СДСВ-ға қоректендіруді енгізу және одан 
сигналдарды шығару 13 мм дейінгі кәбілді пайдалану мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін тығыздалатын кәбілдік енгізу арқылы жүзеге асырылады. 
СДСВ ЖКД және СДИ-мен жабдықталған, олар бақылау үшін қол жетімді 
соққыға төзімді әйнекпен қорғалған. Өлшеу басының корпусында оң 
өлшенетін мәндерге сәйкес келетін ауа ағынының бағыты көрсетілген. Нақты 
ағынның бағыты өлшеу бастиегінде көрсетілген бағытпен сәйкес келмеген 
кезде ЖҚЖК-да теріс көрсеткіштер индекстеледі, ал "бағыт" Шығыс 
терминалдарында "құрғақ" байланыс тұйықталады. 

Кабельдік кіріс бөлімінде 12-кестеде сипатталған терминалды 
коннекторлар орналасқан. 

 

12-кесте-Сыртқы электр қосылыстары 
Байланыс Тізбек СДСВ белгілеу 

ХР1. 1 қуат +12v немесе ~52v + Uпит 

ХР1. 2 жалпы қуат + 12v немесе ~52v - Uпит 

ХР2. 1 + сигнал (0,4...2 В немесе + 0 ... 5 мА үшін) + U 

ХР2. 2 0,4...2 В немесе + үшін 0...5 мА үшін жалпы - U 
ХР3. 1 ауа ағынының бағыты +V 
ХР3. 2 ауа ағынының бағыты -V 

 
СДСВ сыртқы электр тізбектерін монтаждау талсымының диаметрі 

кемінде 0,8 мм және 2,5 мм аспайтын шахталық телефон кәбілімен жүзеге 
асырылады. СДСВ сыртқы түрін нашарлататын және қолдануға кедергі 
келтіретін механикалық зақымданулар мен жабынның ақаулары болмауы 
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тиіс. СДВГ-дағы жазулар мен белгілер анық және техникалық құжаттамаға 
сәйкес болуы тиіс. 

Ескерту! СДВГ өлшеу басын тазарту үшін ультрадыбыстық 
түрлендіргіштерді зақымдауы мүмкін заттарды қолдануға болмайды. 

СДВЗ орнату кезінде келесі талаптар орындалуы керек: 
- орнатылған өлшеу басы бар СДСВ пайдалану кезінде бекіту Тек 

бекіту элементіндегі тесік арқылы жүзеге асырылуы керек; 
- СДСВ-ны шығару өлшеу басымен пайдалану кезінде корпусты 

тұтқаның көмегімен бекітуге рұқсат етіледі; 
- өлшеу басы оған дірілдің әсерін және ауа ағынының әсерінен өзінің 

қозғалысын болдырмайтындай етіп бекітілуі керек; 
- шығарылатын сезімтал элементті бекіту бекітпе элементтері, сыртқы 

кәбілдер, ауа өткізгіштер, өлшеуіштің бекіту элементтері және оның 
кәбілдері өлшеу басынан 200 мм астам қашықтықта болатындай етіп жүзеге 
асырылуы тиіс; 

-СДВГ-ны желдету құбырына орнату үшін арнайы қондырғы 
қолданылуы мүмкін, оны өндіруші компания тапсырыс бере алады немесе 
оны пайдаланушы ұйым дербес жасай алады. 

LCD-де көрсетілген көрсеткіштер өлшеу ауқымынан тыс болуы мүмкін 
немесе ауа қозғалысының нақты немесе есептелген жылдамдығына сәйкес 
келмеуі мүмкін. Мұндай "мүмкін емес" көрсеткіштердің себебі-орнату және 
пайдалану ережелерін сақтамау. Бұл жағдайда ең көп таралған себеп-
турбулентті ауа ағынында СДВГ өлшеу басын орнату немесе өлшеу басы мен 
ауа ағынының осінің сәйкес келмеуі. 

Барлық жағдайларда" мүмкін емес " айғақтардың себебі келесі 
әдістердің бірімен жойылуы керек: 

- турбулентті ауа ағыны аз жаңа жерде СДСВ өлшеу басын орнату; 
- ауа ағынының осіне қатысты өлшеу басының осін дұрыс бағыттау; 
- кіріктірілген СДСВ сүзгісінде орташалау аралығын арттыру [13]. 
 
Қысқаша қорытынды 
 
Бұл бөлім "тау-кен кәсіпорнының өндірістік учаскесінде жұмыстарды 

ұйымдастыру" кәсіби модулі бойынша оқытудың негізгі нәтижелерін ашып 
көрсетеді, онда Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының негіздері, 
Өндірістегі еңбекті қорғау, тау-кен кәсіпорнында Еңбекті нормалау , 
жоспарлау және ұйымдастыру көрсетілген. Технологиялық жабдықтар, 
пайдалы қазбалар кен орындарын игеру технологиясы туралы жалпы ақпарат 
ұсынылған. Деректерді беру, өңдеу, жинақтаудың ақпараттық процестері 
талданады. 

Теориялық білімді бекіту үшін бақылау тестілері, бақылау сұрақтары, 
практикалық тапсырмалар және өзіндік жұмыс үшін мысалдар келтірілген. 
Бұл сізге қосымша әдебиеттермен және басқа ақпарат көздерімен жұмыс 
жасау дағдыларын дамытуға көмектеседі. 
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Бөлімнің барлық тақырыптарынан өтіп, барлық практикалық 
тапсырмаларды орындағаннан кейін сіз кәсіби құзыреттілікке ие боласыз 
және проблемалық жағдайларда дұрыс шешім табуды үйренесіз. 

Кен орындарын жерасты игеру саласындағы Техник-технолог-көмір 
немесе кен шахталары мен карьерлерде, жобалау және ғылыми ұйымдарда 
жұмыс істейтін, шахталар мен карьерлерді жобалаумен айналысатын және 
олардың пайдаланылуына басшылық жасайтын маман. 

 
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымшалар тізімі 

 
1.Борычев Н.Е. Пособие молодому шахтеру.-М., «Недра»,1991 
2.Медведев Г.Д..Электрооборудование и электроснабжение горных 

предприятий- М., «Недра»,1988 
3.Мирский М.И. Горная электротехника и основы рудничной 

автоматики.- М. «Недра»,1982 
4.Фенченко П.Н., Евдокимов Ф.И. –Охрана труда в угольных шахтах.- 

М. «Недра»,1987 
5.Яцких В.Г.,Спектор Л.А. Горные машины и комплексы.-М. 

«Недра»,1984 
 

 
Бөлім бойынша бақылау тестілері: 

 
№1 НҰСҚА 

1.Адамдар тобының Еңбек қауіпсіздігімен байланысты қызметкерлерді 
(шебер-жарушылар, электр слесарьлар және т.б.) мамандықтар бойынша 
даярлау кезінде қажетті жұмыс өтілі. 

А) 3 ай; Б) 6 ай; в) 9 ай; с) 1 жыл; Д) 2 жыл 
2.Тау-кен қазбаларын қайта бекіту кезінде бір уақытта алып тастауға 

болатын рамалардың максималды саны. 
А) 1; Б) 2; В) 3; С) 4; Д) 5 
3.Камералардың ең жоғары тереңдігі кезінде оларды жалпы шахталық 

депрессия есебінен желдетуге рұқсат етіледі. 
А) 4м; Б) 2м; В) 6м; с) 7м; Д) 10м 
4.Жүктерді тасымалдау кезінде ең жоғары тежеу жолы. 
А) 10м; Б) 20м; В) 30м; с) 40М; Д) 50м 
5.Ауа өткізгіштердің Ернемектік қосылыстарына арналған төсеме 

материалдардың бықсуының ең төменгі температурасы. 
А) 2000; Б) 2500; В) 3000; С) 3500; Д) 4000 
6.Желдету құбырлары мен конвейер таспалары материалдарының беткі 

кедергісінің максималды мәні. 
А) 1*108; Б) 2*108; В) 3*108; С) 4*108; Д) 5*108 
7.Басты сутөкпе қондырғыларының арынды құбырларын 

гидравликалық сынау мерзімділігі.  



91
  

 

А) жылына 1 рет; Б) 2 жылда 1 рет; в) 3 жылда 1 рет; С) 4 жылда 1 рет; 
Д) 5 жылда 1 рет 

№2 НҰСҚА 
1. Шахталардың басшылары мен мамандары үшін еңбекті қорғау 

бойынша біліктілікті арттыру кезеңділігі. 
А) жылына 1 рет; Б) 2 жылда 1 рет; в) 3 жылда 1 рет; С) 4 жылда 1 рет; 

Д) 5 жылда 1 рет  
2. Қауіпті қабаттарды өңдеуге паспорттарды кім бекітеді. 
А) бас технолог; Б) бас инженер; в) шахта директоры; С) ӘАҚЖ 

командирі; Д) техникалық директор 
3. Шахта қазбаларында ауа ағынын реттеуге кім нұсқау бере алады. 
А) ауысым бастығы; Б) ЖКТ учаскесінің бастығы; В) бас инженердің 

орынбасары; С) бас инженер; Д) шахта директоры 
4. Адамдарды тасымалдау кезінде максималды тежеу жолы. 
А) 10м; Б) 20м; В) 30м; с) 40М; Д) 50м 
5. Жерге қосу Желісінің максималды Жалпы өтпелі кедергісі. 
А) 1 Ом; Б) 2 Ом; В) 3ОМ; С) 4 Ом; Д) 5 Ом  
6. ЖҚТ учаскесі қызметкерлерінің оқшаулау құрылыстарының жай-

күйін тексеру кезеңділігі. 
А) тәулігіне 1 рет; б) ауысымда 1 рет; в) аптасына 1 рет; с) тоқсанда 1 

рет; Д) 6 айда 1 рет 
7. Жобаланған шахталар үшін рұқсат етілген құбырлардағы 

максималды қысым.  
А) 0,8 МПа; Б) 1,6 МПа; В) 3,2 МПа; С) 4,8 МПа; Д) 6,4 МПа  
 
№1 бөлімнің бақылау тесттеріне жауаптар 
№1 нұсқа 
1-С; 2-Б; 3-Б; 4-С; 5 - С, 6-В; 7-Д 
№2 нұсқа 
1-Д; 2-Б; 3-Б; 4-Б; 5 - Б, 6-В; 7-Д 

 
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары: 
1. Тау-кен жұмыстары дегеніміз не? 
2. Еңбекті қорғау деп нені түсіну керек? 
3. Даму технологиялары қандай? 
4. Жұмысшыларды жұмысқа қалай рәсімдейді? 
5. Дайындық кенжарында қандай жабдық қолданылады? 
6. Тазарту кенжарында қандай жабдық қолданылады? 
7. Бұл деп аталады нормалаумен? 
8. Еңбек өнімділігі нені білдіреді? 
9. Ask ra мақсаты мен құрылғысы? 
10. АСК РА қандай принцип бойынша әзірленген? 
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2-БӨЛІМ. ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ ЖҰМЫСТАРЫН 
ЖҮРГІЗУГЕ ЖОБАЛЫҚ-СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА 

 
Мақсаты: 
Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
1. Өндірістік технологиялық процестерді меңгеру; 
2. Технологиялық процестерді жобалау туралы білімді қолдану; 
3. Тау-кен қазбаларын бекіту паспорттарын жасау туралы білімді қолдану; 
4. Бұрғылау-жару жұмыстарының паспортын жасау туралы білімді меңгеру; 
5. Шахтаны желдетуді жобалау дағдыларын қолдану; 
7. Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін 
есептеуді орындау. 
 
Кәсіби терминдер: 
 
Жоба 
Техникалық құжаттама 
Лицензия 
Шпур 
Цикл 

Желдету 
Ағын 
Шығындар 
Амортизация 
Өзіндік құн 
 

Қажетті оқу құралдары: 
1. Қарындаш, Сағыз, қалам, дәптер 
2. Сызғыш және рулетка 
3. Калькулятор 
4. ЖҚҚ 
 
Алдын ала талаптар: 
 

Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттерге кем дегенде бір 
мамандық бойынша міндетті оқу курстарынан өту ұсынылады: "0705022 
жерасты тау-кен жұмысшысы" біліктілігі бойынша, "0705141 Проходчик" 
біліктілігі бойынша, "0705102 жерасты тау-кен монтажшысы" біліктілігі 
бойынша, "0705042 тазарту забойының тау-кен жұмысшысы"біліктілігі 
бойынша. Модуль бойынша оқыту нәтижелерінің схемасында (сурет. 2.1) 
"дайындық және тазалау жұмыстарын жүргізуге жобалау-сметалық 
құжаттаманы әзірлеу"кәсіби модулі бойынша оқыту нәтижелері көрсетілген. 

Оқу құралының материалдары өндірістік технологиялық процестердің 
жай-күйін талдау мен бағалауды жүзеге асыру, технологиялық процестерді 
жобалау, тау-кен кәсіпорнының белгілі бір учаскесінің өндірістік-
шаруашылық қызметі көрсеткіштерінің жоспарлы есептеулерін орындау, 
техник-технолог біліктілігі туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін 
қажетті білім, білік пен дағдыларды алуды көздейді. 
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Сурет 2.1-Модуль бойынша оқыту нәтижелерінің схемасы 
 

Осы модуль бойынша оқыту нәтижелері келесі дағдыларды игеру 
болып табылады: 

- өндірістік технологиялық процестерді игеру; 
- технологиялық процестерді жобалау туралы білім алу; 
- тау-кен қазбаларын бекіту паспорттарын жасау туралы білім алу; 
- бұрғылау-жару жұмыстарының паспортын жасау туралы білім алу; 
- шахтаны желдетуді жобалауды игеру; 
- кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін 

есептеу бойынша білімді игеру. 
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Кіріспе  
 
Әр тау-кен кәсіпорны үшін құрылыс (қайта құру) үшін бекітілген жоба 

болуы керек. 
Шахталарды салу, жою, кен алу алаңдарын, деңгейжиектерді, 

блоктарды, панельдерді ашу және дайындау, оқпандарды ұңғылау және 
күрделі жөндеу, стационарлық жабдықтарды орнату шахтаны салу (қайта 
жаңарту) жобасының негізінде лицензиясы бар жобалау ұйымдары әзірлеген 
және меншік иесі бекіткен жобалар бойынша жүзеге асырылуы тиіс. 

Жобалар бекітілгенге дейін қызметтің осы түріне лицензиясы бар 
жұмыстардың қауіпсіздігі жөніндегі институтта сараптамадан өтуге және 
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік 
инспекциямен, мемлекеттік еңбек инспекциясымен, ал санитарлық-
гигиеналық қамтамасыз етуге қатысты мәселелерде Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметімен, 
экология саласындағы мемлекеттік органмен келісілуге тиіс. 

Кен алу учаскелерін пайдалану, тау-кен қазбаларын жүргізу және 
күрделі жөндеу жобаларға сәйкес жасалған паспорттар бойынша, 
механизмдерді орнату - шахтаның директоры немесе бас инженері бекітетін 
схемалар бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Алу учаскелерінің, жерасты 
қазбаларын жүргізу мен бекітудің паспорттары алу учаскесінің, жерасты 
қазбаларын жүргізу мен бекітудің паспорттарын жасау жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес жасалады. 

Шахтадағы техникалық құжаттама еңбекті қорғау жөніндегі 
нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Төмендегі талаптарды сақтаған жағдайда ЭЕМ-ді пайдалана отырып, 
өндірістік-техникалық құжаттаманы жүргізуге рұқсат етіледі: 

1) лицензиясы бар мекемелердегі бағдарламалық құралдар мен шығыс 
құжаттарының нормативтік актілерге сәйкестігіне сараптама; 

2) тиісті куәліктер бере отырып, қызмет көрсетуші персоналды 
қосымша оқыту; 

3) құжаттаманы жүргізудің әдеттегі тәртібімен көзделген ұқсас 
орындарды және сақтау мерзімдерін қамтамасыз ету болып табылады. 

Техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) нақты кен орнында 
пайдалы қазбаны өндіру мен қайта өңдеудің техникалық мүмкіндігі бар ма, 
жоқ па деген қағидатты сұраққа жауап беруі тиіс. 
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2.1. Кен орындарын игеру кезіндегі өндірістік технологиялық 
процестер 

 
Кен өндіру, кез-келген өнімді өндіру сияқты, технологиялық 

процестерге бөлінеді, олар өз кезегінде жұмыс процестеріне және одан әрі 
операцияларға бөлінеді. Бөлу шартты, оның егжей-тегжейі неғұрлым аз 
болса, жұмыс қарастырылатын деңгей соғұрлым жоғары болады. 

Сонымен, кен өндіру көбінесе бірыңғай технологиялық процесс ретінде 
қарастырылады, бұл оның жұмыс процестерінен тұрады — кенді ұсақтау, 
оны жеткізу және т.б., ал кеніштің масштабында кенді ұсақтау және оны 
жеткізу технологиялық процестер болып саналады, ал жұмыс процестері 
бұрғылау, зарядтау, жару және т. б. болады. Біз кеніш деңгейіне сәйкес жер 
асты жұмыстарының технологиялық процестерінің жіктелуін келтіреміз. 
Естеріңізге сала кетейік, кен массасы-бұл тау жыныстарымен немесе өндіру 
кезінде төсеммен бітелген кен. Айқын жағдайларда шартты түрде кен 
массасын кен деп атайды, мысалы, кенді жеткізу, кенді көтеру және т. б. 

Өндірістік технологиялық процестер: 
1. Негізгі технологиялық процестер (Жұмыс объектісі — кен немесе 

тау жыныстары). 
A. Тазарту жұмыстарының процестері. 
Руданы қопару — бөлімшесі кен сілемін отырып бөлшектеу 

кесектерге. Ол жарылғыш заттардың (BB) көмегімен жиі жасалады; ол үшін 
тесіктер немесе ұңғымалар бұрғыланады (тесіктерден олардың тереңдігі 5 м-
ден асатындығымен ерекшеленеді), оларды BB зарядтайды және жарады. 
Жұмсақ кен қабаттарында комбайн көмегімен механикалық (механикалық 
құралмен) ұсақтау қолданылады. 

Кенді жеткізу - кен массасын кенжардан шахталық оқпанға 
тасымалдайтын қабатты қазбаларға дейін ауыстыру. Жеткізу өздігінен 
ағатын, өздігінен жүретін пневмодөңгелек (сирек — шынжыр табанды) 
жабдықтардың, конвейерлердің немесе скреперлердің немесе аралас, яғни 
тазалау кеңістігі мен кен түсірулер бойынша өздігінен ағатын және көлденең 
дайындық-ойық қазбалары бойынша механикаландырылған болуы мүмкін. 
Өздігінен жүретін машиналарды қолданған жағдайда кенді жеткізу көбінесе 
көлікпен біріктіріледі. 

Кенді екінші рет ұсақтау-жарылыс кезінде пайда болған аса ірі 
кесектерді (негабарит деп аталатын) тазарту блогында және көлікке тиеу 
алдында ұсақтау. Күшті кендердің қуатты және орташа қуатты кен 
орындарын игеретін кеніштердің көпшілігінде, әсіресе ұңғыманы ұсақтау 
кезінде, белгілі бір көлемде қайталама ұсақтау қажет. Ол жарылғыш және 
әлдеқайда аз механикалық әдістермен шығарылады. Ол әдетте кенді жеткізу 
процесінде оның аралық кезеңдерінде жүзеге асырылады (жеткізілімде 
үзілістерді қажет етеді), сондықтан бұл процеске қалай кіреді. 

Тазарту кеңістігін сақтау процестері-тау жыныстарын төсеу, бекіту 
және қатайту. 
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Б. тазарту блогынан тыс кен массасын жылжыту және ұсақтау 
процестері. 

Кенді жер асты тасымалдау — кенді қабатты қазбалар бойынша 
шахталық оқпанға немесе тазарту блогынан қашық күрделі кенді ағызуға, ал 
штольневпен ашу кезінде-штольня сағасына және одан әрі жер бетіндегі 
түсіру орнына ауыстыру. Электровоздармен вагондарда, сирек 
автосамосвалдармен және конвейерлермен жүзеге асырылады. Соңғылары 
кендерді механикалық ұсақтау кезінде ғана кеңінен қолданылады. Көлікке 
тазарту блогынан тыс кен түсірулер бойынша ауырлық күшінің әсерінен кен 
массасын қайта жіберу де жатады. 

Ұсатқыштардағы кенді (кен массасын) ірілігі шамамен 200 мм-ге 
дейін жер асты ұсақтау. Ұнтақтағыштар әдетте шахтаның жанында 
орнатылады. Олар блоктардан кенді үлкен бөліктерге (800-1000 ММ және 
одан да көп) екінші ұсақтауға жүгінбей-ақ беруге болатындай етіп 
қолданылады, ал скипті көтеру немесе конвейер көлігі ұсақ кендерде жұмыс 
істейтін еді. 

Жер асты ұсақтау күшті кендерді өңдейтін барлық ірі шахталарда, 
кейде орташа рудалық беріктікте қолданылады. 

Кенді (кен массасын) көтеру тік немесе көлбеу шахталық оқпандар 
бойынша көбінесе скиптерде, сирек және тек өте ірі шахталарда — 
конвейерлерде, шағын және орташа өнімділіктегі шахталарда — клеттерде 
немесе жұмыстың аз тереңдігінде, автосамосвалдарда жүргізіледі. 

Кенді жер бетіне қоймалау-кен массасын жер бетіне бункерлерде 
немесе ашық қоймаларда орналастыру бойынша жұмыстар, авариялық 
қоймаларды қоса алғанда, кейде пайдалы компоненттің баланстан тыс 
құрамы бар кен массасын — болашақта пайдалану үшін де жинақтайды. 

Кенді тұтынушыға жөнелту — кен массасын бункерлерден және ашық 
қоймалардан темір жол вагондарына, автомашиналарға немесе се-ны байыту 
фабрикасына немесе металлургия зауытына тасымалдау үшін көліктің басқа 
түрлеріне тиеу жөніндегі жер бетіндегі жұмыстар. 

В. Кен массасының сапасын басқару процестері. Сақталуы тиіс: тек 
кондициялық кендерді алу; құнарсыздану нормативі (ең жоғары-рұқсат 
етілген шама); кен массасының жоспарлы сапасы; оның уақыт ішіндегі 
тұрақтылығы. Бұл бақылау және басқару функцияларын анықтайды, соған 
байланысты кен орындарындағы кен мен кен массасының мөлшері мен 
сапасы, кен қабаттарындағы, көлік құралдарындағы, бункерлердегі кен 
массасының мөлшері мен сапасы анықталады; алынған ақпаратты өңдейді, 
стандартты емес кен немесе кен массасы бар кен орындарын жабады, әртүрлі 
блоктардан кен өндірудегі пропорцияларды реттейді, кен массасын 
сұрыптайды. Кен массасының көлемін өлшеу және өлшеу арқылы, кен мен 
кен массасының сапасын геофизикалық әдістермен немесе химиялық 
талдаумен анықтайды. 

Сұрыптау геофизикалық әдістермен (мысалы, радиоактивтік сәулелену 
қарқындылығы бойынша), ірілігі бойынша немесе көзбен жүзеге асырылады; 
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мұны тазарту блоктарында және жер астындағы немесе жер бетіндегі арнайы 
қондырғыларда жасайды. 

Г. Ұңғыма кенжарынан тыс бос жыныстың қозғалу процестері. 
Бос жынысты (немесе кондициялық емес кенді) тасымалдау — оны 

ұңғылау кенжарынан шахта оқпанына немесе ұңғылау кенжарынан қашық 
тау жынысын түсіруге дейін ауыстыру. Электровоздармен вагондарда немесе 
өздігінен жүретін пневмодөңгелек машиналармен, егер олар қазбаларды 
ұңғылау кезінде пайдаланылса, жүзеге асырылады. 

Бос жынысты көтеру клеттердегі, скиптердегі тік немесе көлбеу 
шахталық оқпандар бойынша немесе одан да сирек түсу бойынша 
автосамосвалдармен жүзеге асырылады. 

Жыныс үйінділерін қалыптастыру-шахтадан берілген бос жынысты 
жер бетіне орналастыру жұмыстары. Тұқымы орналастырады үйінділерде, 
әдетте, жазық және, сирек, конусты ұсатқыш не өзіне сілтейді аймағына 
жыныстардың сырғу. Шахталық оқпаннан жынысты үйінділерге 
автомашиналармен, вагондардағы электровоздармен, конвейерлермен немесе 
аспалы арқанды жолмен жеткізеді. 

II. Қосалқы технологиялық процестер (негізгі процестерді орындау 
мүмкіндігін қамтамасыз етеді). 

A. Монтаждау және жөндеу жұмыстары. 
Тазалау блоктарындағы монтаждау-демонтаждау жұмыстарын 

кеніштің механикалық қызметінің жұмысшылары немесе кенжарлық 
жұмысшылар орындайды. 

Жабдықты жөндеуді механикалық қызмет жұмысшылары орындайды. 
Кенжар жабдықтарын ұсақ жөндеу кейде кен өндіру учаскесінің 
жұмысшыларымен жүргізіледі. 

Тау-кен қазбаларын жөндеу, тау-кен қазбаларын тазалау өндіру 
немесе көлік учаскелерінің жұмысшыларымен жүзеге асырылады. 

Б. адамдарды, материалдар мен жабдықтарды тасымалдау. 
Адамдарды, материалдар мен жабдықтарды түсіру — көтеру 

клеттердегі немесе автомашиналардағы тік немесе көлбеу шахталық 
оқпандар бойынша жүзеге асырылады. Соңғы жағдайда адамдар мен 
жүктерді жер бетінен тікелей жұмыс орнына тасымалдайды. 

Көмекші көлік-адамдарды, материалдар мен жабдықтарды шахта 
оқпанынан жұмыс орнына немесе қоймаға ауыстыру. Автомашиналармен, 
электровоздармен (вагондарда немесе арнайы арбаларда), ал бірқатар 
шетелдік кеніштерде — таспалы конвейерлермен немесе аспалы арқанды 
жолмен жүзеге асырылады. Көмекші көлікте көлік учаскесінің 
жұмысшылары жұмыс істейді. 

Тазалау блоктарында материалдар мен жабдықтарды жеткізу, яғни 
қабатты қазбалардан пайдалану орындарына дейін. Арнайы бригада немесе 
кенжар жұмысшылары жүзеге асырады. 

B. Энергиямен жабдықтау, желдету және сутөкпе процестері. 
Электрмен жабдықтау бойынша жұмыстар-тау-кен машиналары 
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мен қондырғыларының электр қозғалтқыштарына және жарықтандыру 
аспаптарына энергия беруге арналған учаскелік қосалқы станциялар мен 
желілерді монтаждау және қызмет көрсету бойынша жұмыстар, 

Сығылған ауамен жабдықтау бойынша жұмыстар-компрессорлық 
станцияға және магистральдық ауа құбырларына қызмет көрсету, жергілікті 
ауа құбырларын төсеу, жөндеу және демонтаждау. Жергілікті ауа 
өткізгіштерді әдетте кен орындарының слесарлары алады. 

Сумен жабдықтау жұмыстары-Бұрғылау машиналарына су беру үшін 
құбырларды төсеу және техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қатты шаңды 
жерлерді суаруға арналған құрылғылар, шаңды ауаның қозғалысы жолында 
су перделерінің пайда болуы және т.б. механикалық және кейде шахтаның 
желдету қызметі жүзеге асырады. 

Қысқы уақытта жылытуды және терең кеніштерде салқындатуды 
қоса алғанда, ауаны желдету, баптау және тазарту жөніндегі жұмыстар. Бұған 
желдету және басқа қондырғыларға қызмет көрсету, жергілікті желдетуге 
арналған желдеткіштер мен құбырларды монтаждау және бөлшектеу, 
желдету есіктері мен секіргіштерді салу және бөлшектеу және т. б. кіреді. 

Сутөкпе бойынша жұмыстар-сорғы станциясы мен сутөкпе 
бөгеттеріне қызмет көрсету, жергілікті су өткізу құрылғыларын салу және 
оларға қызмет көрсету, су жинағыштарды тазалау. 

Г. Геологиялық-маркшейдерлік жұмыстар. 
Кеніштің геологиялық қызметі жүзеге асыратын тау-кен жұмыстарына 

геологиялық қызмет көрсету. 
Техникалық бақылау бөлімі мен химиялық зертхана жүзеге 

асыратын кен массасының сапасына сыртқы бақылау. 
Д. басқа да қосалқы жұмыстар-материалдар мен жабдықтар 

қоймаларына, тұрмыстық комбинатқа және т. б. қызмет көрсету. 
Процестерді зерттеу тұрғысынан оларды үлкен жоспарда екі топқа 

бөлуге болады: 
- бірінші топ — тазарту процестері, яғни. пайдалы қазбаларды нақты 

қазу; 
- екінші топ — тазарту жұмыстарын қамтамасыз ету процестері, яғни. 

минералды шығаруға болатын барлық басқа жұмыстар. 
Техникалық жоба (мамандандырылған жобалау ұйымымен 

дайындалады) кен орнының қорлары бойынша деректер негізінде жасалады 
және пайдалы қазбаны жерасты, ашық өндіру, жерүсті және жерасты 
ғимараттары мен құрылыстарын салу, тау-кен қазбаларын жүргізу, үйінділер 
мен қалдық қоймаларының орналасуы, қалдықтарды, бос жыныстарды және 
жерасты кеңістігін қайталама пайдалану жөніндегі түйінді шешімдерді 
қамтуға, сондай-ақ жобада сумен жабдықтау және энергиямен қамтамасыз 
ету көздері көрсетілуге, тау-кен өндірісінің қоршаған ортаға әсерін бағалау 
(ҚОӘБ)  

Сызбалар мен түсіндірме жазбалары бар жұмыс жобасы 
(мамандандырылған жобалау ұйымында және ТҚҰ мен ТҚҰ-дағы тау-кен 
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кәсіпорнында дайындала алады) барлық жоспарланған құрылыс, монтаждау 
және тау-кен жұмыстарына жасалады және ГОСТ-тың, ЕЖБ-ның, ҚНжЕ-нің 
және басқа да нормативтік құжаттар мен нұсқаулықтардың барлық 
ережелерін мұқият сақтай отырып, егжей-тегжейлі мұқият болуға тиіс. 

Болашақ құрылыс алаңының орнында жобалардағы техникалық 
шешімдерді таңдау үшін негіздеме болатын инженерлік және ғылыми 
зерттеулер (геодезиялық-маркшейдерлік, геологиялық, 
гидрометеорологиялық, геомеханикалық) жүргізіледі. Неғұрлым ірі жобалар 
мемлекеттік басқару органдарымен, қалғандары - Тапсырыс берушімен (тау-
кен кәсіпорнымен) келісіледі және бекітіледі. 

Инвестициялық жоба тау-кен объектілерін техникалық қайта 
жарақтандыруға, реконструкциялауға, салуға арналған конкурсқа қатысқан 
кезде конкурстық құжаттама (заңды немесе жеке тұлғаның) мыналарды 
қамтуға тиіс (сурет.2.2): 

- конкурсқа қатысуға өтінім; 
- үміткер ұйымның сауалнамасы; 
- тиісті қызмет құқығына лицензияның көшірмесі; 
- жобалық-сметалық құжаттама негізінде жасалған бизнес-жоспар; 
- бекітілген жоба бойынша жалпы түсіндірме жазба; 
- жобалау-сметалық құжаттама бойынша мемлекеттік сараптама 

қорытындысы; 
- қоршаған ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік комитеттің сараптама 

органдарының қорытындысы; 
- салық инспекциясының белгісі бар соңғы жылдағы және соңғы есепті 

кезеңдегі бухгалтерлік баланстардың көшірмелері; 
- салық органының бюджеттік және бюджеттен тыс қорларға салықтық 

және өзге де міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ өтінім берілген күнгі 
жалақы бойынша берешегі туралы анықтамасы; 

- өтінім берген күнгі таза активтердің мөлшері туралы үміткердің 
анықтамасы;; 

- мемлекеттік қолдау қаражатына қосымша осы жобаны іске асыру 
үшін қарыз қаражатын беретін ұйымдармен жасалған келісімдердің 
түпнұсқасы және көшірмесі; 

- жобаны іске асыруға бұрын салынған бюджет қаражаты туралы 
анықтама. 

Өндіру жұмыстарының негізгі өндірістік процестерін есептеу жеке 
орындалады және мыналарды қамтиды: 

- негізгі процестер бойынша жұмыс көлемін және жұмысты орындау 
үшін жұмысшылар штатын анықтау; 

- айлық жалақы қорын және жалақыға есептеулерді анықтау; 
- айлық қажеттілікті белгілеу: А) қосалқы материалдарға, б) отынға, в) 

электр энергиясына; 
- амортизациялық аударымдарды есептеу; 
- өзге де шығыстарды есепке алу; 
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-тау-кен-күрделі және өндіру жұмыстарын жүргізуге және 1т өзіндік 
құнын анықтауға арналған жиынтық шығындар. 

 

 
 

Сурет.2.2-Жобалау алдындағы және жобалау жұмыстарын орындау 
реттілігі 

 

Егер жобаланатын кеніш тау-кен байыту немесе тау-кен металлургия 
комбинатының құрамына кірсе, 1т тау-кен массасын өндірудің жалпы үлестік 
өзіндік құнынан басқа, 1т концентраттың өзіндік құнын да анықтау қажет. 
"Бас жоспар және жер үсті құрылыстары" бөлімінде Өндірістік ғимараттар 
мен құрылыстарға (ғимараттар мен құрылыстардың титулдық тізімінде) және 
тұрғын үй-коммуналдық және әлеуметтік-тұрмыстық құрылысқа 
жұмсалатын күрделі шығындар айқындалуға тиіс. 
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Негізгі ТЭП 

рентабельділік; 

Пайда 

1 т кеннің өзіндік құны 

Цех шығыстары 

Штаттық кесте және ЖМ және БП жиынтық 
ведомосі 

Күрделі шығындардың жиынтық ведомосі үлестік күрделі 
шығындар негізгі және айналым қорлары 

 

ГПР көлемі. МТТ өтеу 

Процестік калькуляциялау. Еңбекақының жұмыс режимін 
ұйымдастыру 

Жабдықтарды есептеу 

Ашу және әзірлеу жүйелері 

Тау-кен кәсіпорнының жылдық өнімділігі және қызмет ету 
мерзімі 

Геология, кен қоры 

Экономикалық мәселелердің тақырыптық мазмұны мен даму тәртібі 
келесі іс-қимыл алгоритмімен ұсынылуы мүмкін (сурет.2.3). 

Сурет.2.3-Жобаның экономикалық бөлігін орындау алгоритмі 
 
Кәсіпорынның өндірісі мен экономикасын ұйымдастыру мәселелерін 

шешу кезінде мыналар міндетті түрде ескеріледі. 
1. Уақыт өте келе өндіріс пен жұмысшылардың жұмысын 

ұйымдастыру, еңбек пен жалақыны ұйымдастыру нысандары, өндіріс пен 
басқарудың ұйымдық құрылымы алдыңғы қатарлы кәсіпорындардың 
тәжірибесін ескере отырып, қабылданған шешімдер мен кәсіпорында 
қолданылатын шешімдердің айырмашылығын негіздейді. 

2. Жұмысшылардың барлық санаттарының штаттарын өндіріс 
көлемімен, еңбек өнімділігінің өсуін жалақының өсуімен байланыстыру. 

3. Күрделі және пайдалану шығындары техникалық негізделген 
нормалар негізінде есептеледі (өндіру, уақыт, қызмет көрсету, материалдар 
мен энергияны тұтыну, тау-кен машиналары мен жабдықтарын пайдалану). 

Экономикалық-математикалық модельдеу және шахта параметрлерін 
оңтайландыру әдісінің мәні келесі әрекеттер тізбегімен анықталады: 
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-тау-кен-геологиялық және тау-кен техникалық жағдайларын талдау: 
шахта алаңы; 

- шахтаның технологиялық сызбаларының нұсқаларын құрастыру; 
- шахтаның, тау-кен жұмыстарын жүргізудің сапалық және сандық 

ауыспалы параметрлерінің номенклатурасын белгілеу, тәуелсіз сандық 
параметрлердің өзгеру диапазонын белгілеу; 

- нұсқалардың технологиялық графигін (блок-схемасын) құру; 
шахталар және негізделген шектеулерді ескере отырып, жобалық 
шешімдердің үйлесімділігін белгілеу; 

- белгілі бір шешімдерді, сапалық немесе сандық параметрлерді 
қолдануды шектеу жүйесін қалыптастыру; 

- оптималдылық критерийін негіздеу және нұсқаларды іске асыруға 
байланысты шығындар номенклатурасын белгілеу; 

- үлгіні есептеу алгоритмін жасау, шахтаның сандық параметрлерін 
анықтау; 

-  ең үнемді нұсқаларды талдау және техникалық жобаны жасау үшін 
оңтайлы параметрлерді ұсыну. 

Келтірілген шығындар өнеркәсіптік қорлардың көлеміне, игеру 
тереңдігіне, қаттардың санына, қаттардың арасындағы қашықтыққа, қаттардың 
құлау қуаты мен бұрыштарына, көмірдің тығыздығына, жыныстардың беріктігі 
мен орнықтылығына, кен орнының су тұтқыштығы мен газдылығына, ашу және 
дайындау тәсілдері мен схемаларына, игеру жүйелеріне, өндірістік процестерді 
механикаландыру құралдарына, бетіндегі технологиялық кешеннің схемалары 
мен типіне, шахтаның қуаты мен тазалау кенжарларына жүктемеге, лаваның 
ұзындығына және тазалау кенжарларының қозғалу жылдамдығына, тау-кен 
қазбаларын жүргізу жылдамдығына, қабаттар, сондай-ақ шығындар 
коэффициенті. 

Нарықтық экономика дамуының қазіргі жағдайында кез-келген 
кәсіпорынның сәтті қызметі үшін, ең алдымен, оның экономикалық 
қызметінің рентабельділігінің қажетті деңгейі, сондай-ақ технологиялық 
процестерді жоспарлаудың тиісті деңгейі болуы керек. 

Кәсіпорынды жобалау және басқару үшін ақпараттық жүйелерді 
пайдалану кез-келген компанияны оның басқарылуын және нарықтық 
жағдайдың өзгеруіне бейімделуін арттыру арқылы бәсекеге қабілетті етеді 
(сурет. 2.4).  

Кәсіпорынды басқарудың жобаланған жүйесі бір күн ішінде 
құрылмайды және компанияның кез-келген құрылымдық өзгерістері мен 
экономикалық жағдайларға оңай өзгеріп, бейімделуге қабілетті болуы керек. 
Зерттеу, жобалау және басқару тұрғысынан тау-кен кәсіпорындары 
геожүйелер ретінде сыртқы әлеммен және кәсіпорын ішінде маңызды 
байланыстар кешені бар күрделіліктің жоғары санатына жатады. Олар 
ғарышта ұзақ уақыт (20 жылдан астам) дамып келе жатқан және әр түрлі 
ақпараттың үлкен көлемімен сипатталатын көп факторлы табиғи және 
технологиялық Нысандар, оларды өңдеу компьютерге тапсырылуы керек. 
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Қазіргі заманғы тәжірибе теріс экологиялық салдарлардың алдын 
алу, осы салдарларды жою және өтеу және олардың қауіптілігін азайту 
қажеттілігінен туындайды, демек, басқаларымен қатар, басым ғылыми 
бағыттар: 

- экологиялық қауіптілік факторы ретінде жер қойнауын кешенді игеру 
мен сақтауды, георесурстарды жаңа сапада пайдалану мүмкіндіктерін 
зерделеу; 

- тау-кен өндірісінің әсерінен қоршаған табиғи ортадағы өзгерістер 
мониторингінің ғылыми негіздерін құру. 

Осы уақытқа дейін кен орындарын жерасты игеру технологиялары іс 
жүзінде қайта құрылған жер қойнауын одан әрі пайдалануды көздемейді (кен 
орнын ашық игеру жобасындағы "жерді рекультивациялау" бөліміне ұқсас, 
мұнда атауы бар бөлім болуы тиіс, мысалы, "жер қойнауын 
рекультивациялау").  

Ең алдымен, 70-80% қорлары бойынша түсті, асыл, сирек кездесетін, 
радиоактивті және шашыранды металдар кен орындарын – магматогендік-
метасоматикалық генетикалық топты, оның ішінде гидротермалдық 
C:\Users\User\Downloads\УЧ.пос\УЧ.пос оконч\УЧ.пос.15-08-2020_15-12-
47\ПРОЕКТ УП 070500 Техник-технолог.docx - _bookmark1кен орындарын 
құрайтын ең күрделі және ең көп игеру технологияларын қарастырған жөн. 
Кейбір химиялық элементтер (Hg, Cu, Pb, Zn, Mo, Co, U, As, Sb) тек 
гидротермальды генезиске ие. Басқа химиялық элементтер гидротермальды 
кен орындарында қоспалармен (спутниктік элементтермен) бірге алынады-
бұл W, Sn, Bi, Au, Ag, Nb, Ta, Se, Sr, Cd, Re, Ga, Ge, Ba, Ti, V, Te, Pt, Pd. Бұл 
топқа сонымен қатар металл емес минералды шикізаттың әртүрлі түрлерінің 
кен орындары кіреді (тальк, магнезит, Исланд шпаты, флюорит, барит, кварц 
және басқалар) [14], [15]. 

Мұндай кендерді жерасты игеру тереңдігі жыл сайын артып келеді, 
тау-кен геологиялық жағдайлары күрделене түсуде, демек, тазарту 
қазбаларының параметрлерін немесе өндіру технологиясының өзін 
таңдаудағы қателіктердің бағасы өсуде. Тау-кен өндіру кәсіпорындарын 
жобалау пайдалы қазбаның морфологиясы, қорлары және сапасы туралы 
ақпаратты қамтитын, бірақ тау-кен массивінің геомеханикалық жай-күйі 
туралы мәліметтерді іс жүзінде қамтымайтын геологиялық барлау деректері 
негізінде ғана жүргізілетіні белгілі. Сонымен қатар, жобалау кезеңінде игеру 
жүйесі, тау қысымын басқару әдістері, кен орнын игеру тәртібі, қазбалардың 
мөлшері мен орналасқан жері, олардың қозғалу жылдамдығы және 
жұмыстың тиімділігі мен қауіпсіздігі дұрыс таңдалуына байланысты басқа 
параметрлер таңдалады. Бұл параметрлерді тек геологиялық барлау деректері 
негізінде таңдау көбінесе елеулі қателіктер мен апаттарға әкеледі.  
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Сурет.2.4-тау-кен кәсіпорындарын жобалауды ақпараттық қамтамасыз 

етудің Блок-схемасы 
 

Кен орындарын игерудің тиімді технологиясының нұсқаларын алдын-
ала бағалау, модельдеу және таңдау арқылы технология параметрлерін 
таңдаудағы қателіктерді азайта отырып, тау-кен өндірісінің сапалық деңгейін 
жоғарылатуға болады. 

Кенді кен орындарын игерудің қазіргі технологияларының ішінен 
кеніштерде түсті, сирек кездесетін және радиоактивті металдар қорының 
кемінде 65% – ы пысықталатын ашық тазарту кеңістігі, қатаю және кендер 
мен жыныстардың құлауы бар игеру жүйелері неғұрлым кеңінен 
қолданылады (13-кесте). Бұл игеру жүйелері үшін сенімді параметрлерді 
таңдау маңызды: тазарту қазбаларының ашылған аралықтары, қатайтатын 
төсемнің беріктігі мен қуаты, кентіректер, шығару саңылаулары арасындағы 
өлшемдер мен қашықтықтар; сондай-ақ бұзылған кернеулер мен 
аймақтардың шоғырлану аймақтарының, өңделген тау сілеміндегі қауіпті 
қозғалыстардың орналасуын болжау. 

Магматогендік-метасоматикалық кен орындары жанартаудың пайда 
болуымен, күрделі құрылымымен, массивтің тұрақтылығының күрт 
өзгеруімен, түсіру аймақтарының ауысуымен және артық тау қысымымен, 
массивтің ақаулармен бөлінуімен және кальдерадағы қуатты ауа-райының 
қабығымен ерекшеленеді. Өндірудің ауыр жағдайлары массивтің бұзылу 
дәрежесін алдын-ала бағалау, игерудің ең тиімді жүйесін, оның оңтайлы 
параметрлерін таңдау қажеттілігіне әкеледі; немесе, керісінше, әр түрлі 
блоктарда бірыңғай, ең жақсы даму жүйесін қолдану үшін массивтің 
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сипаттамаларын өзгерту; сонымен қатар тазарту кеңістігін сақтау, қуыстарды 
жою, қозғалыстарды оқшаулау, тау-кен қысымын төмендету, кен алудың 
салдарын ескеру және түрлендірілген жер қойнауын сақтау және одан әрі 
пайдалануды қамтамасыз ету. 

Жер қойнауы ресурстарын ұтымды пайдалану өзара байланыссыз және 
әртүрлі технологиялық шараларды таңдаусыз мүмкін емес. Осы іс-
шаралардың негіздемесі экономикалық және математикалық модельдер үшін 
заманауи компьютерлік технологияларды қолдана отырып өңделген 
геологиялық және маркшейдерлік мәліметтер негізінде жасалуы керек. 

Ақпараттық жүйеге кіретін компьютерлік технологиялар күрделі 
табиғи-технологиялық жүйелерді жобалау және жедел басқару кезінде 
әртүрлі тау-кен және табиғи объектілер туралы ақпаратты жинауда, 
жинақтауда, өңдеуде жаңа сапалы деңгейді қамтамасыз етеді. Ақпараттық 
(компьютерлік) технологияны рәсімдер циклдарының бірізділігі ретінде 
анықтауға болады: Бастапқы ақпаратты жинау және оны қайта құру, 
нәтижелерді кешенді түсіндіру, объект моделін құру, эталондық 
модельдердің деректер банкіне жүгіну, жер қойнауын игерумен байланысты 
балама ғылыми, техникалық немесе басқарушылық шешімдерді қабылдау, 
зерттеудің келесі сатысына көшу. 

 
13-кесте-ТМД түсті металдар кен орындарында игерудің негізгі 

жүйелерінің үлесі 
 

Кен орнының түрі пайдалы  
қазба 

 

Ашық кеңістік 
жүйелері 

Бетбелгілері 
бар жүйелер 

Құлау 
жүйелері 

кендер мен 
жыныстар 

Қойнауқат тәрізді 
терең жатқан кен 

орындары 

Никель, кобальт  
30-25 

 
50-20% 

 
4-34% 

Тұрақты емес 
пішіндегі тік 

құламалы таяз кен 
орындары 

Вольфрам, 
молибден 

 
55-65% 

 
- 

 
28-22% 

Қойнауқат және 
линза тәрізді тік 

құламалы кен 
орындары 

Қорғасын, 
мырыш 

 
21-29% 

 
34-32% 

 
35-30 

Талшықты кен 
орындары 

Қалайы 27-43% жоқ 34-24% 

Сложноструктурные Сурьма, сынап 78-66% 
36-60% 

0,5-2,5% 
2,5-3 

6-20% 
47-28% 

 
Ескертпе: бірінші Сан – әзірлеу жүйелері сыныбының 1995 жылға арналған үлес 

салмағы, екіншісі-2010 жылға арналған болжам [16]. 
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2.1.1. Технологиялық процестерді, технологиялық жабдықтарды таңдау 
 
Тау-кен өнеркәсібі ел экономикасының негізгі салаларының бірі болып 

табылады. Ол бюджет кірістерінің қомақты үлесін қамтамасыз етеді, ЖІӨ 
құруға елеулі үлес қосады. 

Тау-кен өнеркәсібі қуатты минералдық-шикізат базасы болған кезде 
ғана табысты жұмыс істей алады. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы 
пайдалы қазбалар қорлары, көмір, темір кенін, никель, алтын және басқа да 
көптеген шикізат тауарларын өндіру бойынша әлемдік көшбасшылар 
арасында жоғарғы қатарда. Алайда болашақта жағдай айтарлықтай өзгеруі 
мүмкін. Минералды шикізатты өндіру процесінде жаңартылмайтын ресурс 
жұмсалады - жер қойнауындағы пайдалы қазбалар қоры.  

Минералдық-шикізат базасы экономиканың минералдық шикізатқа 
деген ішкі қажеттілігін толық қанағаттандыруға және экспортты қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін пайдалы қазбаларды өндірудің осындай деңгейлеріне 
кепілдік беруге тиіс. Бұл міндетті шешу үшін қорлар мен ресурстарды 
молайтуға, сондай-ақ бұрыннан барланған, бірақ пайдаланылмай жатқан кен 
орындарын қайта бағалауға бағдарланған геологиялық барлау 
жұмыстарының едәуір көлемін орындау қажет. Минералдық-шикізат базасы 
Елеулі шикізаттық әлеуеті бар елдің шалғай, нашар игерілген және геосаяси 
маңызы бар өңірлерінің экономикалық және әлеуметтік дамуын да 
қамтамасыз етуге тиіс. 

Элементтерін жер қойнауын кез келген техногендік түрлендіру (кен 
өндіру, көмір, жер асты құрылысы және т. б.) бойынша шешімдер қабылдау 
үшін пайдалануға болатын таңдау әдіснамасы:: 

1) әр түрлі иерархиялық деңгейлерде кен өндіру салдарын жүйелі 
талдау: 

- аймақтық-тектоникалық тігістер мен ақауларды ескере отырып, бүкіл 
өнеркәсіптік-аумақтық кешен бойынша кеніш немесе карьердің орналасу 
ауданы масштабында тау-кен массивінің қасиеттері мен мінез-құлық 
ерекшеліктерін анықтау; Геодинамика, ауданның неотектоникасы, ірі кен 
орындары 

- кеніштік-жекелеген жыныстардың қасиеттерін, оқпандар мен 
горизонттардың орналасуын, кенжатындарды ашу және өңдеу тәртібін, 
дайындық қазбалары жүйесін, массивтің жылжуын және бетінің бұзылуын, 
түсіру аймақтарын және палеонапряжений концентрациясын ескере отырып, 
кеніштің немесе карьердің өнеркәсіптік орналасуы масштабындағы тау-кен 
массивінің қасиеттерін анықтау; 

- забойном-әзірлеу, дайындау, блоктарды кесу жүйелерінің 
параметрлерін, тазарту ойықтарының реттілігін және қуыстарды өтеуді, тау 
қысымының көріністерін және т.б. ескере отырып, тазарту блоктары мен 
ұңғымалық кенжарлар масштабындағы жыныстардың ерекшеліктерін 
анықтау. 
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2) Экономикалық оңтайлы негіз құраушы техникалық шешімдерді 
таңдау: 

 әзірлеу әдістері; 
 ашу тәсілі; 
 жүйелерін әзірлеу; 
 тау қысымын басқару әдістері; 
3) Қолданыстағы технологиялық процесті талдау: 
 кеніштің, блоктардың жылдық өнімділігін анықтау; 
 кенжарға ұтымды жүктемені анықтау, блок; 
 қуыстардың қозғалысын есептеу; 
 қазбалардың, кентіректердің мөлшерін, салу тұрақтылығын бағалау; 
 құлау жүйелері үшін шығарылым көрсеткіштерін есептеу. 
4) Тау-кен өндіру кәсіпорнының жұмысын кешенді жетілдіру, тау-кен 

жұмыстарының сапасын арттыру жөніндегі ұсыныстарды негіздеу. 
Бұл ретте технологиялық шешімді таңдау негізіне авариясыз және 

Өнімді тазарту ойығын геомеханикалық қамтамасыз ету кешені жатуы тиіс, 
оған мыналар кіреді: 

- блокта тазарту жұмыстарын жүргізудің геомеханикалық салдарын 
болжау, кернеулер, деформациялар, жылжулар өрістерінің 
оқшаулағыштарын құру және қазбалардың статикалық орнықтылық 
коэффициентін есептеу негізінде тау-кен жұмыстарын жүргізудің ұтымды 
өлшемдерін, орналасу орындарын, реттілігі мен ұзақтығын таңдау; 

- кен кентіректерінің (Каскад аралық және блокішілік) және жасанды 
кентіректердің көтеру қабілетін, соққы қауіптілігін бағалау;; 

- әр түрлі бетбелгілермен қуыстарды өтеудің жеткілікті көлемін таңдау, 
қуыстарды оқшаулау және әр түрлі бетбелгілерді пайдалану мүмкіндігін 
негіздеу; 

- блоктардағы құлаудың алдын алу және оқшаулау бойынша іс-
шараларды әзірлеу, оның ішінде қорғаныс төбесінің, тіреу қабырғалары мен 
көлемді жасанды тордың тірек конструкцияларын салу. 

Әрбір минерал белгілі бір геологиялық жағдайда қалыптасады, 
сондықтан әлемде минералды шикізаттың барлық түрлерімен қамтамасыз 
етілген елдер жоқ. 

Көмір және кен кен орындарының орналасу жағдайына және кен 
шоғырларының қуатына байланысты оларды игеру ашық (разрездер немесе 
карьерлер), жер асты (кеніштер немесе шахталар) немесе аралас ашық жер 
асты тәсілдерімен жүзеге асырылады.  

Ашық немесе жер асты пайдалы қазбаларын өндіру тәсілін таңдау 
пайдалы қазбалар жатысының тау-кен-геологиялық жағдайларымен 
анықталады және техникалық-экономикалық есептеулермен негізделеді. 

Егер көмір немесе кен орны қазіргі заманғы рельефтің бетіне жетсе 
немесе таяз болса, ашық игеру қолданылады. 

Кен және көмір кен орындарын игеру жер қойнауынан пайдалы 
қазбаларды алу бойынша тау-кен өндірісінің өзара байланысты ұйымдық-
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технологиялық процестерінің кешені болып табылады. Өндіру, сондай-ақ 
өндіру-байытудың бірыңғай ресурстық циклі шеңберінде жүргізілетін 
бастапқы байытуды тау-кен өндіруші кәсіпорындар жүзеге асырады. 

Тау-кен өндіру кәсіпорнының өмірлік циклі кен орнын игерудің 
лицензиялық шарттарымен, тау-кен жұмыстарын жүргізудің техникалық 
қауіпсіздік талаптарымен, жер қойнауын пайдаланушының экономикалық 
мүдделерін оңтайлы үйлестірумен, шикізат базасының жай-күйі мен даму 
перспективаларымен, болашақ ұрпақ үшін минералдық-шикізат әлеуетін 
сақтаумен, табиғат қорғау талаптарын сақтау кезінде техникалық базаны 
пайдалану деңгейімен айқындалады. Кен орнының қорларын өнеркәсіптік 
игеру мынадай кезеңдерді қамтиды: лицензиялау, іздестіру және 
геологиялық барлау жұмыстары, жобалау, салу, пайдалану (өндіру және 
байыту), кәсіпорынды жою, бүлінген жерлерді қалпына келтіру. 

Тау-кен өнеркәсібінің технологиялық жабдықтарының сипаттамалары 
14, 15 [17] кестелерде келтірілген. 

Осы жабдық "ресурс - және энергия үнемдеуші әдістерді 
қолдану"критерийі негізінде қолданылатын ретінде қаралуы мүмкін. Тау-кен 
өндіру өнеркәсібінде қолданылатын жабдықты әртүрлі салалардағы тау-кен 
өндіру кәсіпорындарында қолданылатын жабдықтардың айтарлықтай 
әртүрлілігіне байланысты басқа критерийлер бойынша бағалау мүмкін емес. 

Жобаны әзірлеу мен талдаудың жалпы реттілігі. 
Кез-келген жобаны талдау, әдетте, жобаның коммерциялық, 

техникалық, қаржылық, экономикалық және институционалдық орындалуын 
бағалайтын арнайы бөлімдерді қамтитын кейбір жалпы схемаға сәйкес 
келеді. Жоба тәуекелді талдаумен аяқталуы керек. 

 
14-кесте - Кен шоғырларын игеру кезіндегі технологиялық 

жабдықтардың құрамы 
Технологиялық процесс Жабдық түрі 
Тазалау жұмыстары:  
Теспелерді бұрғылау Rocket Boomer M2C 

Ұңғымаларды бұрғылау Ranger 700 
Кенді тиеу ST 

Кенді жеткізу MT 
ЖМ кенжарларын оқтау Normet Charmec 

Қосалқы жұмыстар:  
Адамдарды жеткізу Минка-18А 
Забойларды шабу ОКНТ 

Материалдарды жеткізу МоАЗ, LK-4 
Өрттерді сөндіру ППМ 
ЖЖМ толтыру ЖЖМ-3 

ЖМ жеткізу МоАЗ 
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15-кесте - Көмір өндіру кезіндегі тау-кен өндіру өнеркәсібінің 
технологиялық жабдықтарының сипаттамасы 

Технологиялық 
кезең 

Жабдықтың атауы Техникалық сипаттамалары 

Жерасты тәсілімен 
өндіру 

Тазарту комбайндары 
және көмір мен кенді 
өндіруге арналған 
дөңгелек 
қондырғылар 

Кесу электр қозғалтқыштарының жиынтық 
белгіленген қуаты-500-ден 1000 кВт-қа 
дейін қоса алғанда, ең жоғары алынатын  
қабаттың қуаты — 4 м артық емес  
Электр энергиясының меншікті шығыны  
номиналды (есептік) өнімділік кезінде 1 т 
көмірді алу — 0,7 кВт-сағ/т аспайды 
Жалпы белгіленген электр қуаты 
кесу қозғалтқыштары-1000 кВт-тан астам, 
қабаттың максималды алынатын қуаты —  
10 м астам 
Номиналды (есептік) өнімділік кезінде 1 т 
көмір алуға электр энергиясының үлестік 
шығысы-артық емес  
0,6 кВт * сағ / т 

 Көмір және жыныс 
бойынша үңгілеу 
комбайндары 

Атқарушы органдардың Электр 
қозғалтқыштарының жиынтық қуаты, 
кемінде 340 кВт  
Электр энергиясының меншікті шығыны  
номиналды (есептік) өнімділік:  
көмір бойынша < 1,2 кВтс/т жыныс 
бойынша (беріктігі  
МПа) < 8 кВтч/т аралас кенжар бойынша 
(25% көмір және 75% МПа жыныстары) 
 Көмір бойынша < 4,5 кВт-сағ/т жыныс 
бойынша < 1,4 кВт/т  
(беріктігі Мпа) < 9 кВтс/т аралас бойынша  
союмен (25% көмір және 75% МПа 
жыныстары) < 5,5 кВтч/т жынысы 
бойынша (беріктігі МПа 15% дейін 
қосынды бөлу кезінде  
дейін) <11 кВт-сағ / т 

  
Соңғы жылдардағы статистикаға сәйкес, үшінші әлем елдеріндегі 

фирмалардың күйреу деңгейі шамамен 80% құрайды. Банкроттықтың негізгі 
себебі - маркетингтің жеткіліксіздігі. Коммерциялық талдаудың мәні екі 
қарапайым сұраққа жауап беру болып табылады: 

1. Жобаны іске асырудың нәтижесі болып табылатын өнімді сата 
аламыз ба? 

2. Біз инвестициялық жобаны ақтайтын жеткілікті мөлшерде пайда ала 
аламыз ба? 

Жобалар қолданыстағы нарықтармен жүзеге асырылатындықтан, 
жобада оларға сипаттама берілуі керек. Маркетингтік талдау тұтынушылар 
мен бәсекелестерді талдауды да қамтуы керек. Тұтынушыларды талдау 
тұтынушылық сұраныстарды, нарықтың әлеуетті сегменттерін және сатып 
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алу процесінің сипатын анықтауы керек. Маркетингтік талдау сұранысты 
болжауды да қамтиды. Маркетингтік талдау нәтижелері негізінде 
маркетингтік жоспар жасалады. Онда өнімді әзірлеу, баға белгілеу, өнімді 
нарыққа шығару және сату стратегиялары анықталуы керек. 

Техникалық талдау. Инвестициялық жобаны техникалық талдаудың 
міндеті: 

1. Жобаның мақсаттары тұрғысынан ең қолайлы технологияларды 
анықтау. 

2. Жергілікті жағдайларды, оның ішінде шикізаттың, энергияның, 
жұмыс күшінің қолжетімділігі мен құнын талдау. 

3. Жобаны жоспарлау мен жүзеге асырудың әлеуетті мүмкіндіктерінің 
болуын тексеру. 

Техникалық талдауды, әдетте, тар мамандарды тарту мүмкіндігі бар 
кәсіпорынның жеке сарапшылар тобы жүргізеді. Техникалық талдаудың 
стандартты процедурасы қолданыстағы технологияларды талдаудан 
басталады. Бұл ретте мынадай өлшемдерді басшылыққа алу қажет: 1) 
технология бұрын өзін жақсы көрсетуі, яғни стандартты болуы тиіс; 2) 
технология импорттық қымбат жабдық пен шикізатқа бағдарланбауы тиіс. 

Егер өз технологиясын пайдалану мүмкін болмаса, мүмкін болатын 
схемалардың біріне сәйкес шетелдік технологиялар мен жабдықтарды тарту 
мүмкіндігіне талдау жасалады: 

 шетелдік фирмамен бірлескен кәсіпорын-ішінара инвестициялау 
және барлық технологиялармен толық қамтамасыз ету; 

 технологиялық ноу-хауды жүзеге асыратын жабдықты сатып алу; 
 түбегейлі жаңа жабдықты сатып алу, зауыт салу, технологиялық 

процесті реттеу; 
 кәсіпорын қажетті дайын өнімді өндіргенге дейін алдыңғы плюс 

персоналды оқыту; 
 өндіріске Лицензия Сатып алу; 
 шетелдік технологтың техникалық көмегі. 
Технологияны таңдау ережесі кейбір балама технологияларды жан-

жақты талдауды және ең жақсы нұсқаны таңдауды қамтиды. 
Балама технологиялар арасындағы таңдаудың негізгі факторлары 

келесі талдауға дейін азаяды. 
1. Бұрын таңдалған технологияларды ұқсас масштабта қолдану 

(масштаб белгілі бір нарық үшін тым үлкен болуы мүмкін). 
2. Шикізаттың қол жетімділігі (қанша әлеуетті жеткізуші, олардың 

өндірістік қуаты, шикізат сапасы, басқа шикізат тұтынушыларының саны, 
шикізат құны, жеткізу әдісі мен құны, қоршаған ортаға қауіп төндіреді). 

3. Коммуналдық қызметтер және коммуникациялар. 
4. Технологияны сататын ұйымның оған патент немесе лицензия бар 

екеніне сенімді болу керек. 
5. Кем дегенде, технологияны сатушының өндірісті бастапқы 

қолдауы. 
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6. Технологияның жергілікті жағдайларға бейімділігі (температура, 
ылғалдылық және т.б.). 

7. Тиеу факторы, жабдықтың паспорттық өнімділікпен тұрақты күйге 
шығу уақыты. 

8. Қауіпсіздік және экология. 
9. Күрделі және өндірістік шығындар. 
Жалпыланған критерийді есептеу мына формула бойынша жүргізіледі: 

G = w1G1 + w2G2+. . . +wnGn,                                  (32) 
 
wi-жеке өлшемнің салмағы қайда;  
      Gk-жеке өлшемнің мәні. 
Ең жақсы критерий болып табылатын техникалық жоба қабылданады. 

Атап айтқанда, қарастырылған мысалда А және D техникалық баламалары 
бірдей, бірақ D-ге артықшылық беруге болады. 

Қаржылық талдау. 
Инвестициялық жобаның қаржылық бөлімінің жалпы схемасы 

қарапайым дәйектілікпен жүреді. 
1. Кәсіпорынның өткен үш-бес жыл ішіндегі қаржылық жағдайын 

талдау (кәсіпорынның өтімділігі, кредит қабілеттілігі, пайдалылығы және 
оның менеджментінің тиімділігі). 

2. Инвестициялық жобаны іске асыру процесінде пайда мен ақша 
ағындарының болжамы: 

- жоба бойынша кәсіпорынның инвестициялық қажеттіліктерін 
анықтау, 

- қаржыландыру көздерін анықтау, 
- жобаны іске асыру есебінен пайда мен ақша ағындарының болжамы, 
- жоба тиімділігінің көрсеткіштерін бағалау. 
Қаржылық талдау "доллар қазір бір жылдан кейін алынған доллардан 

көп" деген қағиданы ескеруі керек және инфляцияны ескеруі керек. 
Экономикалық талдау. 
Қаржылық талдаудың негізгі мәселесі: жоба кәсіпорын иелері 

(акционерлер) мен мемлекеттің байлығын арттыра ала ма? Экономикалық 
талдау Үкіметтің тапсырысы бойынша әзірленетін және қандай да бір ұлттық 
маңызы бар міндетті шешуге арналған ірі инвестициялық жобалар үшін 
жүргізіледі. Егер компания инвестициялық жобаны өз бастамасы бойынша 
әзірлесе, онда жобаны экономикалық талдау мүмкін емес. 

Экономикалық тиімділікті өлшеу ресурстар мен дайын өнімді, ішкі 
бағаларды (әлемдік бағадан ерекшеленетін) және тағы басқаларды сатып 
алудың мүмкін болатын құнын ескере отырып жүргізіледі, бұл елдің 
айрықша ерекшелігі болып табылады және әлемдік ережелер мен бағаларға 
сәйкес келмейді (мысалы, басқа елдердің валюталарымен жұмыс істеу 
шарттары). 

Институционалдық талдау. Институционалдық талдау 
ұйымдастырушылық, құқықтық, саяси және әкімшілік жағдайды ескере 
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отырып, инвестициялық жобаны табысты орындау мүмкіндігін бағалайды, 
яғни инвестициялық жобаны сүйемелдейтін ішкі және сыртқы факторлардың 
жиынтығын бағалау қажет. 

Ішкі факторларды бағалау әдетте келесі схема бойынша жасалады. 
1. Өндірістік менеджменттің мүмкіндіктерін талдау: 
- кәсіпорын менеджерлерінің тәжірибесі мен біліктілігі, 
- олардың жоба шеңберіндегі уәждемесі (мысалы, пайданың үлесі 

түрінде), 
- менеджерлердің жобаның мақсаттарымен және жобаның негізгі 

этикалық және мәдени құндылықтарымен үйлесімділігі. 
2. Еңбек ресурстарын талдау, олар жобада қолданылатын 

технологиялардың деңгейіне сәйкес келуі керек, әсіресе кәсіпорын үшін 
түбегейлі жаңа технологияны қолданған жағдайда жұмысшыларды оқыту 
немесе жаңаларын жалдау қажет болуы мүмкін. 

3. Ұйымдастырушылық құрылымды талдау: шешім қабылдау процесі 
кәсіпорында қалай жүреді және олардың орындалуы үшін жауапкершілікті 
бөлу қалай жүзеге асырылады. Кәсіпорында қабылданған Ұйымдық құрылым 
жобаның дамуына кедергі келтірмеуі керек. 

Тәуекелді талдау. Тәуекелді талдаудың мәні келесідей. Болжамдардың 
сапасына қарамастан, болашақ әрқашан белгісіздік элементін орындайды. 
Мысалы, қаржылық талдау үшін қажет деректердің көп бөлігі (шығындар 
элементтері, бағалар, өнімді сату көлемі және т.б.) белгісіз. Болашақта 
болжамның нашар жағына да (пайданың төмендеуі), сондай-ақ жақсыға да 
өзгеруі мүмкін. Тәуекелді талдау шикізат пен құрамдас бөліктердің құнын, 
күрделі шығындарды, қызмет көрсетуді, сатуды, бағаны және т.б. ескере 
отырып, нашарлау жағына да, жақсарту жағына да барлық өзгерістерді 
есепке алуды ұсынады. 

Стратегиялық инвестор әдетте ең пессимистік сценарий негізінде 
қорытынды жасайды. 

Инвестициялық жоба бизнес-жоспар түрінде ресімделеді. Бұл бизнес-
жоспар, әдетте, жоғарыда аталған барлық мәселелерді көрсетеді, бірақ 
"өмірдің барлық жағдайларында"ұстанатын бизнесті жоспарлаудың қатаң 
стандарттары жоқ. Инвестициялық жобаның Бизнес-жоспары, ең алдымен, 
инвестициялық қызмет субъектісінің талаптарын қанағаттандыруы керек, 
оның шешімі жобаның одан әрі тағдырына байланысты. 

 
2.1.2. Технологиялық процесс схемаларын жаңғырту 
 
Модернизация (от англ. Modern-заманауи, озық, жаңартылған) - 

объектіні жаңарту, оны жаңа талаптар мен нормаларға, техникалық 
шарттарға, сапа көрсеткіштеріне сәйкес келтіру. Негізінен Машиналар, 
жабдықтар, технологиялық процестер жаңғыртылуда. 

Технологиялық процесті жаңғыртудың негізгі бағыттарының қатарына 
мыналар жатады: 
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1. Технологиялық, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік жобалық 
шешімдерді жетілдіру: 

 шахта алаңдарын ашу және тау-кен жұмыстарын жоспарлау 
схемаларын қолдану, тау-кен жұмыстарының жоғары шоғырлануын, 
жүргізілетін және ұстап тұратын қазбалардың ең аз көлемін, сатысыз және 
мүмкіндігінше үздіксіз тасымалдауды, тура ағынды желдетуді қамтамасыз 
етеді;  

 шахта алаңы шегінде көмір және басқа да пайдалы қазбалар қорын 
барынша ықтимал алу;  

 жұмыстардың ең аз еңбек сыйымдылығымен жоғары техникалық-
экономикалық көрсеткіштерді қамтамасыз ететін кенжарлық жабдықтың ең 
озық түрлерін қолдану;  

 кенет газ шығарындылары бойынша қауіпті қуатты тік және көлбеу 
шоғырларда және жіңішке тік шоғырларда, сондай-ақ кез келген жағдайда 
бетті бұзылудан сақтау қажет болған жағдайда қазылған кеңістікті толық 
салу;  

 тау-кен қазбаларын қорғаудың неғұрлым жетілдірілген түрлері мен 
тәсілдерін (оның ішінде мақсатсыз технология бойынша) оларды бүкіл 
қызмет ету мерзімі ішінде жөндеусіз ұстауды қамтамасыз ететін қолдану;  

 тазарту жабдығы кешендерінің демонтажсыз ұзақ уақыт жұмыс 
істеуіне мүмкіндік беретін қазу бағаналарының ұзындығы бар бағаналық 
игеру жүйелерін басым қолдану;  

 көмірді жеткізу үшін негізгі горизонттарда көмірді қайта тиеусіз 
тасымалдауды қамтамасыз ететін қуатты конвейерлерді қолдану;  

 шахталар мен кен алу учаскелерін желдету, қабаттарды және 
олардың серіктерін, сыйымды жыныстар мен қазылған кеңістіктерді 
газсыздандыру схемалары мен тәсілдерін қолдану, шахталық ауаны 
кондиционерлеу және шаңмен күрес жөніндегі шаралар, бұл жұмыстардың 
қауіпсіз жүргізілуін, шахталардағы қалыпты климаттық және санитариялық 
жағдайларды қамтамасыз етеді;  

 құрылыстың технологиясы мен ұйымдастырылуын және өндірісті 
кейіннен кеңейту мүмкіндігін ескере отырып, ғимараттар мен 
құрылыстардың жер бетінде ұтымды бұғатталуына қол жеткізу;  

 әдетте, өндірістік емес жер учаскелерінде тұрғын үй массивтерінен 
және өндірістік алаңдардан алыс орналасқан Орталық (топтық) жыныс 
үйінділерін құру және т. б. 

2. Жобаларда құрылысты индустрияландыру деңгейін арттыру, 
прогрессивті материалдар мен бұйымдарды пайдалану. Шахталардың бетін 
жобалаудағы прогрессивті бағыт-көмекші және кіріктірілген мақсаттағы 
бірыңғай ғимараттар негізінде техникалық шешімдерді әзірлеу.  

3. Бастапқы жобалау базасының негізділігі мен сенімділігін арттыру. 
Әзірге геологиялық есептердің материалдары болжамды сипатқа ие, бұл 
технологиялық схемалардың буындарын тиісті резервтеу арқылы жобалық 
құжаттаманы әзірлеу кезінде осы жағдайды ескеру қажеттілігін тудырады.  
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4. Жобалық шешімдерді оңтайландыру және жобалауды 
автоматтандыру. Автоматтандырылған жобалау жүйесін (АЖЖ-көмір) құру 
және енгізу. 

5. Жобалау жұмыстарының технологиясы мен ұйымдастырылуын 
жетілдіру. Жобаланатын кәсіпорындардың техникалық-экономикалық 
көрсеткіштеріне, оның ішінде олардың құнына жобалау жұмыстарын 
орындаудың технологиясы мен ұйымдастырылуы айтарлықтай әсер етеді 
[18]. 

 
2.1.3. Жаңа технологияларды енгізу және жабдықтарды жаңғырту 
 
Өндірісті кеңейту немесе қызметтің тиімділігін арттыру үшін 

кәсіпорынға анда-санда жаңа технологияларды енгізу және өндіріс 
жабдықтарын жаңарту қажет. Қазіргі заманғы өндірісті модернизациялау кең 
және қарқынды түрде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Модернизацияның кең әдістеріне шеберханадағы шеберханалар, 
жұмысшылар мен Станоктар санының көбеюі жатады. Бұл ретте өнім 
өндірудің бұрынғы технологиясы сақталады және процеске инновациялар 
енгізілмейді. Модернизацияның қарқынды жолдарына жаңа технологиялар 
мен жұмыс әдістерін енгізу, кәсіпорын құрылымын өзгерту арқылы 
технологиялық процесті жақсарту кіреді. 

Экстенсивті және қарқынды әдістердің көмегімен өндірісті жаңғырту 
келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады. 

1. Өндіріс технологиясын жетілдіру, нарықта сапалы және сұранысқа 
ие өнімдер шығару. Кәсіпорындағы технологияны жетілдіруге өндірістің 
технологиялық тәртібін жақсарту, кесу құралдарының шығынын бақылау, 
бекітілген тұтыну нормаларына сәйкес шикізат пен материалдарды есептен 
шығару кіреді. 

2. өндірісті автоматтандыру; Автоматтандыруды енгізгеннен кейін 
компания тиімдірек жұмыс істей бастайды, өнімділік жоғарылайды, 
жұмысшылардың бір бөлігі босатылады. 

3.  Жабдықты механикаландыру. Бұл жағдайда жабдықтың қызмет ету 
мерзімі жақсарады және оның тоқтап қалу уақыты қысқарады, жөндеу 
шығындары азаяды. Мұндай нәтижеге неғұрлым өнімді және сапалы 
машиналарды сатып алу және енгізу арқылы қол жеткізіледі. 

Механикалық бөліктегі Жабдықтардың тоқтап қалуын азайту үшін 
бірқатар ұйымдастырушылық шаралар енгізіледі: 

 жөндеу қызметінің штаттық кестесін оңтайландыру; 
 Жабдықты жөндеуді оңтайландыру және бақылау; 
 жабдықты жөндейтін және қызмет көрсететін жұмысшылардың 

біліктілігін арттыру. 
Өндірістегі жаңғырту энергетикалық бөлім бойынша да жүзеге 

асырылуы мүмкін. Мұнда электр энергиясының шығындары азаяды, 
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энергияны үнемдейтін жабдықтар орнатылады, электр энергиясының артық 
шығынын болдырмау үшін оңтайлы қозғалтқыштар таңдалады. 

Өндірісті жаңғырту процесін жеті кезеңге бөлуге болады (алғашқы үш 
кезең барлық қол жетімді ақпарат пен статистикалық деректерді талдаумен 
байланысты). 

1. Жаңғырту туралы шешім қабылдау. Егер бұл үшін келесі 
алғышарттар болса, шешім қабылданады: 

 авариялық және жөндеуге келмейтін жабдықтардың үлкен көлемі; 
 ескірген жабдықтардың үлкен көлемі; 
 пайдаланылатын жабдықтың жеткіліксіз тиімділігі; 
 өнімділікті арттыру қажеттілігі; 
 болашақта өндірісті кеңейту. 
2. Жабдықты іздеу және жеткізушілерді таңдау. Олар жабдықты және 

оның жеткізушілерін зерттейді, өйткені өндірістік процестің одан әрі 
тиімділігі жабдықтың сипаттамалары мен сапасына байланысты, ал 
жеткізушілердің сенімділігі модернизацияның жылдамдығы мен құнына әсер 
етеді. 

3. Бизнес-жоспар құру. Бизнес-жоспардың көмегімен сіз барлық 
шығындарды, өтелу уақытын және пайдасын есептей аласыз. 

4. Қаржы қаражатын тарту. Өндірісті жаңғырту несиелік ресурстарды 
тартуды қажет етеді, өйткені мұндай іс-шараны сирек жағдайда қай 
кәсіпорын өз есебінен ала алады. 

5. Жеткізушілермен шарттар жасасу. Жеткізушілермен шарттар 
қарыздың ашылуын күтпей-ақ жасалуы мүмкін. Кредитордан сұрауды 
мақұлдауды растау жеткілікті. 

6. Жаңа жабдықтарды жеткізу және монтаждау. Жабдықты жеткізу 
мерзімі мен шарттары әр түрлі болуы мүмкін, өйткені оны көбінесе әртүрлі 
өндірушілер жеткізеді. Бұл мәселені ескеру қажет. 

Кезеңнің бірінші бөлігі-өнеркәсіптік жабдықты бөлшектеу. Ескірген 
машиналарды, құрылғыларды немесе механизмдерді бөлшектеу керек. Кейін 
жаңа техника орнатылады, техникалық мамандар жабдықтарды құрастырады. 
Орнату тез жүреді (ірі кәсіпорындарда - бір айға дейін), өйткені жабдық 
келген кезде компания өз қызметкерлерінің біліктілігін арттырады немесе 
мамандарды жалдайды. 

7. Жабдықты баптау және тексеру, орнатылған компонентті сынау, 
басқару жүйесін баптау. Ақаулықтарды анықтау және түпкілікті орнату үшін 
тәжірибелік жұмыс қажет. Сынақтан кейін жабдық қалыпты режимде жұмыс 
істей бастайды. Әдетте, соңғы пайдалануға енгізу үш айға дейін созылады. 

Жабдықты жаңғырту туралы шешім қабылдау үшін оның тозу 
дәрежесін айқындау қажет. Тозу-машиналар мен жабдықтардың 
тұтынушылық қасиеттері деңгейінің төмендеуін және олардың жұмыс 
қабілеттілігінің төмендеуін көрсететін техникалық-экономикалық ұғым [17]. 
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2.2. Технологиялық процестерді жобалау 
 

Тау-кен өнеркәсібі экономиканың неғұрлым капиталды қажет ететін 
және еңбекті қажет ететін салаларының бірі болып табылады. Тау-кен 
кәсіпорындарын салуға және қайта құруға күрделі инвестициялардың 
тиімділігі және еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану ең оңтайлы жобалық 
шешімдердің дұрыс табылуына байланысты. 

Тау-кен кәсіпорындарын жобалау кезінде оңтайлы жобалық шешімдер 
қабылдау үшін жобалау теориясын білу және жобалаушылар мен 
өндірісшілердің жоғары ғылыми-техникалық және инженерлік біліктілігі 
қажет. 

Тау-кен кәсіпорындарын жобалаудың негізгі міндеттерінің бірі-кен 
орнының тау-геологиялық жағдайларына сәйкес келетін және сонымен бірге 
осы кен орнын игерудің ең жақсы экономикалық көрсеткіштерін қамтамасыз 
ететін олардың сапалық сипаттамалары мен сандық параметрлерін анықтау. 

Халық шаруашылығының көмірге деген қажеттіліктерін 
қанағаттандыру және көмір өнеркәсібінің істен шыққан объектілерін молайту 
жаңа кәсіпорындарды салуды, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды 
кеңейтуді, реконструкциялауды және техникалық қайта жарақтандыруды 
талап етеді. 

Көмір өнеркәсібіндегі шахталардың жаңа құрылысына құрылыс 
жатады: 

 кен орнының жаңа учаскесіндегі (тау-кен бөлінісіндегі) көмір 
(тақтатас) шахталары); 

 кәсіпорындардың екінші және кейінгі кезектері, егер оларды 
пайдалануға беру бастапқыда бекітілген жобада көзделсе. 

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейтуге жаңа жоба бойынша 
жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның екінші және одан кейінгі кезектерін салу 
жатады. 

Кеңейту жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның өндірістік қуатын 
неғұрлым қысқа мерзімде және жаңа құрылыс арқылы ұқсас қуаттарды 
құрумен салыстырғанда аз үлестік шығындармен ұлғайту мақсатында 
жүргізіледі. 

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда қуаттарды ұстап тұруға өндірістік 
қызмет процесінде шығатын негізгі қорларды тұрақты қайта жаңарту 
жөніндегі іс-шаралар, оның ішінде: 

 жаңа көкжиектерді (блоктарды) дайындау); 
 көлбеу және бремсберг өрістерін ашу және дайындау және жұмыс 

істеп тұрған горизонттарда жекелеген тау-кен қазбаларын жүргізу; 
 қорларды қайта іске қосу жөніндегі іс-шаралар (егер олар қайта 

жаңарту жобасына енгізілмесе); 
 жыныс үйінділерін, жинағыш тоғандарды, шлам қоймаларын, 

қалдық қоймаларын орнату және оларды кеңейту; 
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 қауіпсіз еңбек жағдайларын арттыруға бағытталған іс-шаралар (егер 
бұл іс-шаралар реконструкциялау жобасында немесе техникалық қайта 
жарақтандыру жоспарларында көзделмесе). 

 
2.2.1. Тау-кен кәсіпорындарында технологиялық процестерді жобалау 
 
Тау-кен өндіру кәсіпорнын құру идея (ой) пайда болған сәттен бастап 

құрылыс аяқталғанға және кәсіпорынды пайдалануға бергенге дейін 
басталатын үздіксіз инвестициялық процесс болып табылады. 

Жобалау процесі бірнеше кезеңнен тұрады. 
Бірінші кезеңде: 
 құрылыстың (инвестициялаудың) мақсаттары, сондай-ақ құрылыс 

объектісінің мақсаты мен өнімділігі айқындалады; 
 осы кәсіпорында шығаруға жоспарланған өнімнің номенклатурасы 

мен сапасына байланысты мәселелер қарастырылады; 
 объектінің орналасқан жері (ауданы) айқындалады; 
 инвестициялау мүмкіндіктері, құрылыс мерзімдері, өндірілетін 

өнімді өткізу перспективалары бағаланады; 
 ең аз мерзімде Жобалық техникалық-экономикалық көрсеткіштерге 

қол жеткізу мүмкіндігі, оларға ең алдымен өндірілетін пайдалы қазбаның 
көлемі мен өзіндік құны, Еңбек өнімділігі, инвестициялардың өзін-өзі ақтау 
мерзімдері, жобаланатын кәсіпорын жұмысының пайдалылығы жатады. 

Жоғарыда келтірілген ережелерді негіздеу үшін отандық және шетелдік 
нарықтардағы ахуалға бұрын жүргізілген зерттеулердің (маркетингтік 
зерттеулер) нәтижелері пайдаланылады. 

Қабылданған шешімдерді ескере отырып, тапсырыс беруші (инвестор) 
ниеттер туралы өтініш (декларация) деп аталатын инвестициялық ұсынысты 
әзірлейді. Тапсырыс беруші бұл құжатты жергілікті әкімшіліктің - атқарушы 
билік органының (облыс, аудан, қала әкімшілігінің) қарауына және бекітуіне 
ұсынады. 

Екінші кезең-жоба алдындағы құжаттаманы әзірлеу. 
Жобалау алдындағы құжаттама құрылысқа тартылатын 

инвестициялардың негіздемесі, жобалау тапсырмасы деп түсініледі. 
Инвестициялардың негіздемелерінің құрамы мен көлемі: 
 инвестордың одан әрі инвестициялаудың орындылығы туралы 

шешім қабылдауы; 
 атқарушы биліктен объектіні орналастыру орнын (құрылыс алаңын 

таңдау актісін) алдын ала келісу және жобалау құжаттамасын әзірлеу туралы 
алу; 

Үшінші кезең-жобалық құжаттаманы (жобаны) әзірлеу. 
Жобалау құжаттамасы деп кәсіпорындарды салудың, 

реконструкциялаудың және техникалық қайта жарақтандырудың 
инвестициялық жобасы, жобасы (жұмыс жобасы) түсініледі. 

Шахтаны салуға (қайта жаңартуға) арналған жоба мыналардан тұрады: 
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 түсіндірме жазба (1 том); 
 құжаттама (2 том); 
 сметалық құжаттама (бірнеше томдық); 
 сызбалар (графикалық бөлім); 
 көрсету материалдары (сызбалар, схемалар, графиктер). 
1. Жобалау құжаттамасы (жобалар, инвестициялық жобалар) 

бекітілгенге дейін қаржыландыру көздеріне және кәсіпорындардың, 
ғимараттардың, құрылыстардың (бұдан әрі - объектілер деп аталады) меншік 
нысанына қарамастан мемлекеттік сараптамадан өтуге тиіс. 

2. Құрылысы ішінара немесе толық бюджет қаражаты және 
мемлекеттік кепілдікпен алынатын кредиттер, мемлекеттік қолдау ретінде 
түсетін басқа да қаражат есебінен жүзеге асырылатын объектілерге, сондай-
ақ қаржыландыру көздері мен меншік нысанына қарамастан, әлеуетті қауіпті 
және техникалық жағынан аса күрделі объектілерге арналған жобалау 
алдындағы құжаттама (инвестициялар негіздемесі) осы құжаттама 
бекітілгенге дейін де мемлекеттік сараптамаға жатады. 

Әлеуетті қауіпті және техникалық жағынан аса күрделі объектілерден 
басқа, салынған қаражатты, оның ішінде шетелдік инвесторлардың 
қаражатын қоса алғанда, тапсырыс берушінің (инвестордың) өз қаражаты 
есебінен құрылысы жүзеге асырылатын объектілер бойынша жобалау 
алдындағы құжаттамаға мемлекеттік сараптама жүргізу туралы шешімді 
тапсырыс беруші (инвестор) қабылдайды. 

3. Жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасына мемлекеттік 
сараптаманың мақсаттары: 

а) құрылысы мен пайдаланылуы жеке және заңды тұлғалардың 
құқықтарын бұзатын немесе белгіленген тәртіппен бекітілген нормалар мен 
қағидалардың талаптарына сай келмейтін объектілер құруды болғызбау; 

б) ҚР бюджеті қаражаты есебінен жүзеге асырылатын объектілердің 
құрылысына бағытталатын күрделі салымдардың тиімділігін бағалау. 

4. Мемлекеттік сараптама жүргізу кезінде жобалау құжаттамасының 
мемлекеттік қадағалау және бақылау органдары мен мүдделі ұйымдар берген 
объектілерді жобалау және салу жөніндегі бастапқы деректерге, техникалық 
шарттарға және талаптарға сәйкестігін тексеру қамтамасыз етіледі. 

5. Мемлекеттік сараптама жүргізу нәтижелері бойынша жиынтық 
қорытынды жасалады, ол экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
талаптарын, сондай-ақ сәулет-жоспарлау және инженерлік-техникалық 
шешімдердің технологиялық талаптарға, конструктивтік сенімділік және 
қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін ескере отырып, жобалық шешімдерді 
іске асырудың экономикалық орындылығы мен техникалық мүмкіндігінің 
жиынтық бағасын қамтиды. Жиынтық қорытындыда объектілер 
құрылысының негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері де 
белгіленеді. 

6. Жиынтық қорытынды мамандандырылған сараптама органдарының 
немесе олардың аумақтық органдарының, ведомстволық сараптама 
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органдарының, мүдделі атқарушы билік органдарының, басқа да органдар 
мен ұйымдардың қорытындыларын (немесе мамандардың қатысуымен), 
сондай-ақ қоғамдық талқылау нәтижелерін ескере отырып дайындалады. 

7. Жиынтық қорытынды мемлекеттік сараптаманы жүзеге асыратын 
орган белгілеген тәртіппен бекітіледі және Тапсырыс берушіге (инвесторға) 
жіберіледі. 

8. Жиынтық қорытындыға мамандандырылған сараптама 
органдарының қорытындысының ажырамас бөлігі болып табылатын 
қорытынды қоса беріледі. 

Оң жиынтық қорытынды мамандандырылған сараптама органдарының 
оң қорытындылары болған кезде жасалады және жобалау алдындағы және 
жобалау құжаттамасының қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы 
қорытындыларды және негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді 
көрсете отырып, оны бекіту (келісу) жөніндегі ұсынымдарды қамтиды. 

Оң жиынтық қорытындысыз жобалау алдындағы және жобалау 
құжаттамасын бекітуге, қаржыландыру көздері мен меншік нысанына 
қарамастан объектілерді қаржыландыруға және салуға жол берілмейді. 

Көмірдің және олармен бірге жатқан басқа да пайдалы қазбалардың, 
сондай-ақ олардың құрамындағы өнеркәсіптік маңызы бар компоненттердің 
баланстық қорларын пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік 
комиссия бекітеді. 

Көмір өнеркәсібі объектілері бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы 
әзірлеу кезінде жобалау ұйымдары Қазақстан Үкіметінің заңдарын және 
шешімдерін және күрделі құрылыс жөніндегі басқа да нормативтік актілерді 
басшылыққа алуға міндетті, оның ішінде: 

 жобалау және құрылыс жөніндегі нормативтік құжаттармен; 
 мемлекеттік стандарттармен; 
 көмір өнеркәсібі объектілерін жобалаудың негізгі бағыттары; 
 технологиялық жобалау нормалары; 
 құрылыс каталогымен және үлгілік құрылыс конструкцияларының 

аумақтық каталогтарымен; 
 жабдықтардың, құрылғылардың және т. б. барлық түрлеріне 

арналған каталогтар. 
Нормативтік құжаттар жобаларға (ал олар арқылы - өндіріске) ғылым 

жетістіктері мен озық тәжірибені енгізудің, жобалау мен құрылыста бірыңғай 
техникалық саясат жүргізудің пәрменді құралы болып табылады. 

Нормативтік құжаттарға мыналар жатады: 
 құрылыс нормалары және ҚНжЕ ережелері; 
 қауіпсіздік, техникалық пайдалану қағидалары және басқа да 

қағидалар; 
 технологиялық жобалау нормалары; 
 мемлекеттік қадағалау органдарының жобалауға, инженерлік 

ізденістерге және құрылысқа байланысты нормативтік құжаттары. 
Ведомстволық нормативтік құжаттарға мыналар жатады: 
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 ведомстволық құрылыс нормалары; 
 технологиялық жобалаудың ведомстволық нормалары 
 жекелеген сметалық нормативтер (көмір өнеркәсібінде, мысалы, 

жалпы шахталық шығыстар нормативтері). 
Қауіпсіздік, техникалық пайдалану қағидалары және басқа да 

қағидалар. Жобада қабылданатын барлық шешімдер тау-кен жұмыстарын 
қауіпсіз жүргізу, жерасты қазбаларын желдету және шаң-газ режимі, кеніш 
көлігін пайдалану, көтеру және электротехникалық шаруашылық, кеніш 
өрттерінің алдын алу және сөндіру, жұмыс істеп тұрған қазбаларды су 
басудың алдын алу, өнеркәсіптік санитария жөніндегі талаптарды 
регламенттейтін "көмір және тақтатас шахталарындағы қауіпсіздік 
қағидаларына" (ТБ) сәйкес келуі тиіс. Жобалау кезінде, сондай-ақ көмір 
өндірудің техникасы мен технологиясы, тау-кен қазбаларын жүргізу, кеніш 
ауасын желдету, салқындату тәсілдері мен құралдары, өндірістік процестерді 
механикаландыру және автоматтандыру, жерасты көлігі, қоршаған ортаны 
қорғау бөлігінде "көмір және тақтатас шахталарын техникалық пайдалану 
қағидаларын" (ТПЕ) қамтитын техникалық нормалар мен талаптар ескерілуге 
тиіс. 

Технологиялық жобалаудың негізгі бағыттары мен нормалары. 
Бұл нормативтік құжаттар тау-кен өндірісінің технологиялық сызбаларын 
және олардың параметрлерін таңдау және негіздеу үшін негіз болып 
табылады.  

Көмір шахталарының әртүрлі процестері мен объектілерін жобалау 
үшін жобалау институттары технологиялық жобалау нормаларын әзірледі. 

Оларда шахтаның қуатын, қызмет ету мерзімін, ашу тәсілдері мен 
схемаларын, шахта алаңын өңдеу тәртібін, көмір қабаттарын игеру жүйелерін 
айқындау, тазарту, дайындық және көлік жұмыстарын механикаландыру 
құралдарын таңдау, желдету, газсыздандыру, шаң басу және өртке қарсы 
құралдардың схемалары мен құралдарын айқындау, көмір шахталары бетінің 
бас жоспарларын жобалау, ғимараттар мен құрылыстарды, қойма үй-
жайларын орналастыру, Табиғи ресурстар мен қоршаған айналаны қорғауға 
бағытталған іс-шараларды жүргізу және т. б. жөніндегі 

Технологиялық жобалау нормаларында көлік жүйелерін, көтергіш, 
желдеткіш және су төгетін қондырғыларды, электрмен жабдықтау, 
автоматтандыру, байланыс және жарықтандыру құралдарын жобалауға 
қойылатын талаптар бар. 

Жобалау үшін нормативтік құжаттардың ерекше тобын салалық 
ғылыми-зерттеу институттары әзірлейтін технологиялық схемалар мен 
әдістемелер құрайды (мысалы, тазарту кенжарларына жүктемелерді есептеу 
бойынша, тау-кен қазбаларындағы ауа температурасын есептеу бойынша). 

Ашу әдістерінің жіктелуі 
А. Оқпандармен 
Кенді көтеру тәсілі бойынша 
Скиповой: 
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- жер асты ұсақтау қондырғысымен; 
- жер асты ұсақтау қондырғысы жоқ. 
Клеттік (жер асты ұсақтау қондырғысыз). 
Конвейерлік: 
- жер асты ұсақтау қондырғысымен; 
- жер асты ұсақтау қондырғысы жоқ. 
Автомашиналармен немесе троллейвоздармен (жер асты уатқыш 

қондырғысыз). 
Құлау бұрышы бойынша 
Тік 
Еңіс: 
- тікелей; 
- шиыршық; 
- зигзаг. 
Оқпанның орналасуы бойынша Кен денесінің жанында 
Вкрест қорларының барын және оның орналас: 
- жатқан бүйірге; 
- бұл висячем бүйірге; 
- кен денесінде оны кесіп өтеді. 
Созылу бойынша: 
- орталық; 
- қаптал. 
Ашу сатыларының саны бойынша 
Кен орнының барлық тереңдігіне бір сатылы. 
Екі - және многоступенчатое. 
Горизонттардың негізгі және аралық болып бөлінуі бойынша 
Негізгі және аралық (оқпанға шығусыз) горизонттармен. 
Кенді барлық горизонттар бойынша тасымалдаумен. 
Қосалқы көтеру тәсілдері бойынша 
Қосалқы оқпан бойынша клеттік. 
Кенкөтергіш оқпан бойынша клеттік. 
Автомашиналармен жабдықталған. 
Кабельсіз, мысалы, ұңғыма шұңқыры. 
Б. Штольнями 
Кен денесінің жанындағы штольняның орналасуы бойынша 
Вкрест қорларының барын және оның орналас: 
- жатқан жағында; 
- бұл висячем бүйірге; 
- кен денесінде оны кесіп өтеді. 
Созылу бойынша: 
- орталық; 
- қаптал. 
Горизонттардың негізгі және аралық болып бөлінуі бойынша 
Әр горизонттағы тәуелсіз штольнялармен. 
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Төменгі штольнямен және күрделі кенжар мен күрделі өрлемелі немесе 
соқыр оқпаны бар аралық горизонттармен. 

В. Ашудың аралас тәсілі 
1. Тік және көлбеу магистральдар. 
2. Тік сатылы діңгектер. 
3. Тік және соқыр Магистраль. 
4. Штольня және соқыр оқпанмен [19]. 
 
2.2.2. Тау-кен қазбаларын бекіту паспорты және тау-кен қазбаларының 

көлденең қимасының есептері 
 
Жер асты қазбаларын бекіту паспорты осы қазба үшін қабылданған 

бекіту тәсілдерін, бекітпе конструкциясын және бекіту жөніндегі 
жұмыстарды жүргізу кезектілігін айқындайтын құжатты білдіреді. 

Жер асты қазбаларын бекіту паспорттарын осы қазбаның инженерлік - 
геологиялық және өндірістік ерекшеліктерін ескере отырып, ЖЖЖ-ға сәйкес 
учаске бастығы (объект, жұмыс жүргізуші) жасайды және құрылыс 
ұйымының бас инженері бекітеді. 

Қазбаны бекіту паспорты графикалық материалдан және оған 
түсіндірмелерден тұрады. 

Бекіту паспорты болуы керек: 
- 1:50 масштабындағы қазбаның көлденең қимасы, онда қазбаның 

конфигурациясы мен өлшемдері көрсетілуі керек (сурет. 2.5), қоршаған 
жыныстар, тұрақты және уақытша бекітпенің құрылымы мен өлшемдері 
және олардың тораптары (қалқанды үңгілеу кезіндегі бекітпені қоса алғанда), 
бүйір штроссалардың бермаларының ені, тасу жолдарының орналасуы, 
бекітпе мен Электровоз (немесе вагонеткалар) арасындағы және тиеу 
машинасы мен кенжардағы қосалқы жабдық арасындағы саңылаулардың 
өлшемдері, су ағатын жыраның өлшемдері және т. б.; 

- 1:50 масштабтағы қазбаның бойлық қимасы, онда мыналар көрсетілуі 
тиіс: бекітпенің конструкциясы (қалқанды үңгілеу кезіндегі бекітпені қоса 
алғанда), бекітпенің құрылымдық элементтерінің осьтері арасындағы 
қашықтық, әзірленетін учаскенің және бір кірменің ұзындығы, кенжардың 
Кеудесінен уақытша және тұрақты бекітпенің (қаптаманың) жол берілетін 
артта қалуы және т. б.; 

- анкерлік бекіту кезінде: анкерлердің материалы, бағыты, ұзындығы, 
өзара орналасуы және бекітпе бөлшектерінің өлшемдері (теспенің, өзектің 
және құлыптың диаметрлері, сыналардың, тірек тақтайшалардың, 
қармауыштардың, металл тордың және т. б. өлшемдері).); 

- бекіткішті орнату тәсілі және анкерлердің қажетті керілу дәрежесі; 
- бекітпенің көтеру қабілетін бақылау тәртібі. 
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Сурет.2.5-Бекіту паспорты  

 
Графикалық материалға түсіндірмелерде сақталуы жұмыс өндірісінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ерекше маңызды болып табылатын 
талаптар белгіленеді. 

Жер асты қазбаларын бекіту паспорты әрбір қазба үшін екі данада 
жасалады және мыналардың болуы тиіс: бір данасы учаске (объект) 
бастығының кеңсесінде ілінген, екінші данасы жуылмайтын бояудың қатаң 
негізіндегі айқын тұрақты бейне түрінде тиісті кенжардың жанында ілінуі 
тиіс. 

Тау-кен жұмыстарын бекітілген паспортсыз немесе оны бұза отырып 
жүргізуге тыйым салынады. 

Депрессияның шектеулерін ескере отырып, сызықтық бағдарламалау 
әдістерін және Лагранждың белгісіз факторларын қолдана отырып, тау-кен 
жұмыстарының оңтайлы бөлімдерін таңдау алгоритмдері жасалды.  

Ауаның немесе депрессияның жылдамдығы бойынша орнатылған 
қазбаның көлденең қимасы өте үлкен болуы мүмкін, қолданыстағы 
ұңғымалық техниканы жүзеге асыруға қолайсыз. Бұл жағдайда біреуінің 
орнына көлденең қимасының ауданы аз бірнеше параллель қазбалар 
көзделеді. 

Қазіргі уақытта 20-25 м2 тең созылған, көлденең және көлбеу 
қазбалардың көлденең қимасының ауданы қазу комбайндарын немесе 
бұрғылау—жару жұмыстарын қолдана отырып жүргізу үшін барынша 
мүмкін болып саналады. 
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60 м2 (диаметрі шамамен 9 м) тең тік оқпандардың көлденең 
қимасының ауданы бұрғылау-жару тәсілімен қазудың қазіргі заманғы 
құралдары үшін шекті болып қабылдануы мүмкін. 

 
2.2.3. Тау-кен қазбаларын жүргізуге бұрғылау-жару жұмыстарының 

паспорты 
 
Бұрғылау-жару жұмыстарының паспорты-теспелік әдіспен жару 

жұмыстарын жүргізу тәртібін реттейтін нұсқаулық карта. 
Паспортты учаске бастығы жасайды, оған бұрғылау-жару жұмыстары, 

желдету және қауіпсіздік техникасы учаскесінің бастықтары қол қояды және 
оны шахтаның бас инженері бекітеді. 

БВР паспортын жасау үшін тәжірибелік жарылыстар жүргізіледі және 
соның негізінде тәжірибелік жарылыстар актісі жасалады. Төменде мысал 
келтірілген. 

 
Тәжірибелік жарылыстар актісі 
Біз, төменде қол қойғандар, учаске бастығы, учаскенің БВР шебері, 

тау-кен шебері __________________кезең ішінде__ __________202_г.___ 
___________202_ г. өндірістік процестерге шығындарды оңтайландыру және 
БВР типтік паспортын жасау үшін теспелер санының, БВР сапасының 
оңтайлы нұсқасын анықтау бойынша хронометраждық бақылаулары бар үш 
тәжірибелік жарылыс жүргізілді._____ __________202_ №____қ.). 

Жұмыстар забойда жүргізілді__________,панель _________, 
тау.________м. 

Тұқымдар ұсынылған:_________бекініс ______________проф шкаласы 
бойынша. М. М. Протодъяконова. 

Шпурларды оқтауға 2 адам қатысты. Зарядтау ПМЗШ-5к РПЗ-0,6 
көмегімен жүргізілді. Бұрғылау-жару жұмыстарының көрсеткіштері 16-
кестеде келтірілген. Бастама әдісі біріктірілген. 

 
16-кесте-Бұрғылау-жару жұмыстарының негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіштер №1 жарылыс №2 жарылыс №3 жарылыс 
1 2 3 4 

Кенжардың ені, м 5,2 10 10 
Кенжардың биіктігі, м 4,65 6 6 
Кенжар ауданы, м2 22,8 60 60 
Теспелер саны, дана 38 72 63 
Теспелердің диаметрі, мм 51 51 51 
Теспелердің тереңдігі, м 3,2 3,8 3,8 
Бөрене көрінісі Призма Призма Призма 
ЛНС, м 0,45 0,41 0,47 
Сою алаңы, 
1 Теспеге келетін, м2 

 
0,60 

 
0,83 

 
0,95 

Теспедегі зарядтың орташа шамасы, 
кг 

5,6 6,3 6,3 
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16 кестенің жалғасы 
Жарылысқа ЖЗ саны, кг 212.8 454,4 372,6 
Недозаряд, м 0,3-0,9 0,3-0,9 0,3-0,9 
КИШ 0,9 0,9 0,9 
Ұйығыш көлемі, тн 65.7 205,2 205,2 
ЖЗ шығыны кг / тн 3.23 2,14 1,81 
Тау-кен массасының шығымы, т / 
шпур 

4.87 9,69 11,07 

Бір теспені оқтау уақыты, мин. 3 3 3 
Кенжардың оқталу уақыты, мин 
(всп.операц.), мин 

205 220 196 

 
Тиімділік критерийі ЖЗ үлестік шығыны аз тау-кен массасының ең 

үлкен шығымы болып табылады (бір Шур мен кишке келетін кенжардың 
үлкен ауданы кезінде). Үш жарылыстың нәтижесі бойынша ең тиімдісі № 1 
жарылыс болып табылады. 

Ескерту. 
_______________________________________________________ 
Учаске бастығы 
БВР учаскесінің шебері_______________________аты-жөні 
Тау шебері______________________аты-жөні 
 
Паспортты жасау кезінде шахтаның немесе газ немесе шаң бойынша 

қазбаның қауіптілігін, қазбаның қима ауданын, жыныстың беріктігін ескеру, 
бұрғылау машиналарының, тәж кескіштердің типі мен санын негіздеу және 
таңдау, батуға ЖЗ түрін, зарядтардың құрылымын, кенжардың түрі мен 
өлшемдерін, теспелер құрылымының схемасын таңдау қажет (сурет. 2.6), 
забойдағы теспелердің орналасу схемасы (сурет.2.7). 

 
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер: 

1. Призманы кесу нұсқасы 
2. Камераның (кенжардың) өлшемдері: ені (А) 5,2 м , биіктігі ( b) 4,6 м 
3. Камераның ауданы (S=a * b)22,8 м2 
4. Бұрғылау жабдығының түрі Мономатик, 
5. Бұрғылау штангасының ұзындығы 3,7 м 
6. Тәждің диаметрі 0, 51 мм 
7. Теспенің орташа тереңдігі (Lшп) 3,2 м 
8. Теспелер саны (N) 38 дана 
9. Жоспарлы ішек (η = LуILшп) 0,9 
10. "Стақандардың" жоспарлы тереңдігі (Lст= Lшп – Lшп * η ) 0,32 м 
11. Цикл үшін союдың күтімі (Ly=Lшп - LCT) 2,88 м 
12. Джекинг көлемі (V = S*Ly) 65,7 м3 
13. Теспелердің жалпы ұзындығы (ΣL= Lшп * N ) 121,6 м 
14. Тау массасының шығуы: 
 - со шпур (υ = V*2,82/N) 4,87 т / шп 
 - 1 м теспеден (υ1=v/Σl) 0,54 м3 / м 
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15.Шпур зарядына келетін кенжардың ауданы (s= S/N) 0,60 м2 
16.Шпурға заряд мөлшері Q-5,6 кг:  
            - патрондалған ЖЗ 0,3 кг;  
             - түйіршіктелген ЖЗ 5,3 кг. 
17.Цикл үшін ЖЗ жалпы шығыны {ΣQ=Q × N) 212.8 кг 
18.Екінші ұсатуға ЖЗ шығыны (ΣQ 2,5%) 5.32 кг; 
19.Бастапқы жарылысқа үлестік шығын (q=ΣQ/V) 3.23 кг / м3; 

20.Суландырылған Теспеге патрондалған ЖЗ шығыны 3,0 кг; 
21.Электр зарядын іске қосу әдісі 
22.Жарушының жарылыс орнынан кемінде 150 м жасырыну орны 
23.Жарылыс уақыты 0710 -0740 , 1910-2040 жж 

Ескерту. 
1) Тау-кен-геологиялық жағдайлар өзгерген кезде БВР паспорты 

(сурет.2.10) қайта құрастырылады. 
2) панельде әртүрлі тау-геологиялық жағдайлары бар кенжарлар болған 

кезде БВР паспорттарының бірнеше нұсқасы болуы қажет. 
БВР паспортының схемасындағы шартты белгілер: 
W-жарылыс орны (қызыл түс) 
Р-жарушының паналау орны (қызыл түс) 
/ > - Күзет бекеттерін қою орны (қызыл түс) 
 - Орнату орны ретінде аншлагтар темір-бетон құрылыс блоктарын "Тоқта! 

Жарылыс жұмыстары жүріп жатыр " (қара түсті) ауаның шығатын желдеткіш 
ағысы бар қазбаларда) 

 - - - - - Адамдар мен механизмдердің қозғалыс жолы, (сары түс) 
О-қауіпті аймақ шекарасы (қызыл түс), 150 метр.  
О-тыйым салынған аймақтың шекарасы (Көк түс), 50 метр. 
← - Жаңа ағынның бағыттары (қызыл түс)  
← - Пайдаланылған ағынның бағыттары (көк түс) 
 - Магистралдық сымды төсеу орны (жасыл түс) 
 - Бітеу бетон бөгеті (қара түсті) 
- Терезесі бар бетон секіргіш (қара түсті) 
-  Жарғыштардың кету жолдары (жасыл түс) 

 
ПРИЗМАЛЫҚ БӨРЕНЕ БҰРҒЫЛАУШЫҒА АРНАЛҒАН 

ЖАДЫНАМА 
0-Жалпы ережелер; 
1.1 Барлық бөренелер бір-біріне параллель бұрғыланады. Шұңқырдың 

ортасында бір немесе бірнеше зарядталмаған ұңғымалар бар. 
1.2 негізгі талап – журналдың параметрлерін дәл сақтау, теспелердің 

қатаң параллелизмі. 
2 Белгілеу 
2.1 кенжардың бұзылмаған бөлігінде бөрене үйі үшін орынды 

таңдаңыз. Орталық шпур бұрғыланады, забойдағы барлық шпурлар осы 
шпурға параллель бұрғыланады. 



127
  

 

2.2 шаблонды орталық тесікке салыңыз және журналдың барлық 
квадраттарын белгілеңіз. Барлық бөренелер орталық шпурға симметриялы 
орналасқан. 

3 Бұрғылау 
3.1 белгілеу бойынша гидравликалық арбаны бұрғылаудың 

параллелизм механизмін қолдана отырып, орталық Теспеге параллелизмді 
қатаң сақтай отырып, құбыр теспелері бұрғыланады. Бұрғылаудың 
параллелизмінің сақталуын бақылау үшін бұрғыланған теспелерге салынған 
алюминий бағыттағыштар қолданылады. 

3.2 құбыр теспелерін бұрғылау кезінде теспенің тегіс болуы және оны 
есептік бағыттан алыстатпауы үшін берудің жоғары күш-жігерінен аулақ 
болу керек. 

3.3 құбырды немесе бүкіл кенжарды кеңейту тәжімен бұрғылағаннан 
кейін, орталық тесік немесе тесік ұңғыманың көлеміне бұрғыланады. 

3.4 шатыр мен топырақ бойынша Теспелерді бұрғылауға ерекше назар 
аударылады, олардың төменгі бөлігі топырақтан немесе шатырдан 30-40 см 
бұрғылау кезінде жобалау сызығына шығуы тиіс. 

3.5 кенжарды сапалы бұрғылау үшін жақсы кесу және тазарту қажет. 
3.6 бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін алюминий (ағаш) 

бағыттағыштардың көмегімен бұрғыланған теспелердің дұрыстығын тексеру 
және теспенің барлық теспелерін және теспелердің екі төменгі қатарын 
сығылған ауамен үрлеу қажет. 

4 зарядтау және жару 
4.1 жарылыс жұмыстарына дайындалған кенжар келесі шарттарды 

сақтай отырып зарядталады: 
- сығылған ауаның қысымы 5 Па кем емес; 
- бөрене дұрыс бұрғыланған, теспелер; 
-теспелер арасындағы интервалмен 0м/сек кем дегенде 75-100 м/сек 

болатын миллисекундтық баяулауы бар СИНВ-ш құбырдың бірінші 
квадратына жіберіледі. Бірінші шаршының әрбір заряды бір баяулау арқылы 
жарылады, зарядтардың жұптасуы тек екінші шаршыдан мүмкін; 

- тізбектегі СИНВ-ш байланысы-сериялық. 
1. Жарушылар жарылыс жұмыстарын БВР паспортымен, жарылыс 

жұмыстарын жүргізу кестесімен бекітілген шахтада жұмыстарды 
ұйымдастыру жобасына қатаң сәйкестікте жүргізеді. 

2. Теспелерді оқтауға тек кенжар толық дайын болғанда ғана кірісуге 
рұқсат етіледі, Теспелерді шабу, бұрғылау, бұрғылау қожынан тазарту 
жөніндегі барлық жұмыстар аяқталуы, бұрғылау жабдығы кенжарлардан 
алынып тасталуы, жеткілікті жарықтандырылуы қамтамасыз етілуі, зарядтау 
машиналарын пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес Зарядтау машинасын 
орнату мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. Егер аталған шарттар 
орындалмаса, жарылыс жұмыстары жүргізілмейді. 
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3. Оқтау және жару тәртібі. 
3.1 " Тоқта! Жарылыс жұмыстары жүріп жатыр!». 
3.2 кенжардағы теспелер саны бойынша патрон-содырларды дайындау. 
3.3. атыс патрондарын Теспеге енгізу. 
3.4 Теспелерді зарядтың құрылымына сәйкес зарядтаңыз. 
3.5 "негабариттерді" зарядтау. 
3.6 күзет бекеттерін қою, " Тоқта! Жарылыс!». 
3.7 жауынгерлік сигнал беру. 
3.8 зарядтарды іске қосыңыз. 
4. Жарушының жабыннан шығуы мен әрекет етуі және оның жарылыс 

орнына жақындауы кенжарды толық желдеткеннен кейін, бірақ соңғы 
жарылыстан кейін 15 минуттан ерте емес уақытта рұқсат етіледі. 

Істен шыққан зарядтарды жойғанға дейін кенжарда істен шыққан 
зарядтарды жоюға байланысты емес қандай да бір жұмыстарды жүргізуге 
тыйым салынады. Теспелердің орналасу схемасы, БВР паспорты және БВР 
параметрлері мысал (сурет. 2.7, 2.8). 

 
Қауіпсіздік ережелерімен таныстық: 

Тау шеберлері мен 
басқа ИТҚ 

Қолы Күні Жарғыштар Қолы Күні 
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2.6 - сурет-Теспелер конструкциясының және істен шығуды жою 
схемасы 
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5.3-сурет-ауа жылытқыштардың орналасу схемасы 

 
 

Сурет 2.8-БВР паспорты 
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2.2.4. Шахтаны желдетуді жобалау 
 
Желдетуді жобалау үшін қажетті материалдар мыналарды қамтиды:  
 шахта алаңы шегіндегі табиғи метан төзімділігі туралы деректер;  
 геологиялық ұңғымалар бойынша көмірді техникалық талдау 

деректері (жанғыш ұшпа заттардың шығуы, көмірдің күлі мен 
ылғалдылығы);  

 газдылық болжамы және метан аймағының жоғарғы шектері, 
топырақ изогипсі немесе қаттар шатыры мен изогаз жағылған тіліктер;  

 тау жыныстарының температурасы туралы деректер. 
Желдетуді жобалаудың негізгі міндеттері:  
 шұңқырларды желдету схемаларының нұсқаларын таңдау;  
 желдету схемаларының нұсқалары үшін кен алу учаскелерінің 

метанобильділігін болжау; 
 газ факторы бойынша лаваның максималды жүктемесін есептеу;  
 кен алу учаскелері мен дайындық кенжарларын желдету үшін ауа 

мөлшерін есептеу; 
 шахтаны желдету схемаларының нұсқаларын таңдау;  
 шахта депрессия есептеу; 
 шахта алаңын ашу және дайындау схемаларына қатысты желдету 

схемасының ең үнемді нұсқасын негіздеу. 
Қазба учаскелерін желдету үшін газ қозғалғыштығы мен ауа шығынын 

есептеу көбінесе оларды желдету схемаларымен анықталады. Қазба 
учаскелерін желдету схемаларының нұсқаларын таңдау қарастырылған ашу 
схемасын, шахта алаңын дайындауды және көмір қабаттарын игеру жүйесін 
ескере отырып жүзеге асырылады. 

Шахтаны желдету схемасының нұсқасын негіздегеннен кейін оны 
пайдаланудың 15-25 жылына, әдетте горизонтты өңдеу кезеңіне арналған 
желдетудің егжей-тегжейлі есебі жүргізіледі. Осы кезеңде шахтаның 
дамуының неғұрлым тән жай-күйі белгіленеді және осы жай-күйлер үшін 
шахтаны желдету схемасы жасалады. Әрбір схема үшін ауа мөлшерін 
есептеу жүргізіледі, желдету схемасының тұрақтылығын талдау жүзеге 
асырылады және шахтаның депрессиясын есептеу жүргізіледі. 

Кенжарларды желдету үшін ауа шығыны мынадай факторлар бойынша 
анықталады: 

 газ бөлу бойынша;  
 жарылыс жұмыстарынан газ бойынша;  
 адамдардың ең көп саны бойынша;  
 шаң факторы бойынша. 
Шахтаны желдету үшін ауа шығыны желдету үшін ауа шығынының 

есептік мәндерін қосумен анықталады:  
 кен алу учаскелерін;  
 дайындық қазбаларын;  
 оқшауланған желдетуі бар қазбалар;  
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 өтелетін лавалар;  
 оқпан маңындағы ауланың сыртындағы камералар. 
Алынған мәнге кен орнынан тыс ауаның Жалпы ағуы қосылады. 
Шахтаның депрессиясы желдетудің максималды қиындығы жолында 

тізбектелген қазбалардың депрессиясының қосындысы ретінде анықталады. 
Мұндай жолдар желдету қиындықтарын практикалық бағалау негізінде 
жобалау кезінде таңдалады (ең алыс өндіріс, ауаның максималды шығыны 
және т.б.). Әдетте, сенімділік үшін депрессия ауаның шахтаға түсу 
нүктесінен бетіне шығу нүктесіне дейін бірнеше бағытта анықталады. Бұған 
қоса, жергілікті қарсылықтардың, ауа салқындатқыштардың, желдеткіш 
каналының және табиғи тартудың депрессиясы ескеріледі. 

Шахтаның максималды рұқсат етілген депрессиясы 30 Н/м2 аспауы 
керек, ал газ сыйымдылығы жоғары ірі шахталар үшін - 45 Н/м2. 

Шахтаның желдету желісінің жекелеген тармақтары бойынша ауаның 
табиғи таралуы, әдетте, учаскелердің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды. 
Желдету желісінде ауаның қажетті таралуын қамтамасыз ету үшін шахталар 
желдету қондырғыларын (желдету терезелері, есіктер, желкендер), сондай-ақ 
ауа және су перделері сияқты реттегіштерді орнатуға жүгінеді. 

Шахтаны, ең жоғарғы және ең төменгі депрессияны желдету үшін 
алынған ауа шығынының есептік мәндерінің негізінде басты желдету 
желдеткіштерін таңдау жүргізіледі. 

Желдеткіш қондырғысын таңдау кезінде өнімділігі бойынша кемінде 
20% қор қарастыру қажет. 

 
2.2.5. Дайындық және тазарту жұмыстарын жүргізуге жобалық-

сметалық құжаттама 
 
Негізгі қорлар объектілерін құру белгіленген тәртіппен әзірленген және 

бекітілген жобалау-сметалық құжаттама негізінде жүзеге асырылады. Бұл 
құжаттаманың болуы негізгі қорларды көбейтудің міндетті шарты болып 
табылады. 

Тау-кен кәсіпорындарын салуға арналған жобалау-сметалық 
құжаттаманы әзірлеудің алдында үлкен дайындық жұмыстары жүргізіледі, 
оның барысында кен орындарын барлау және пайдалы қазбалар қорларын 
бекіту, инженерлік ізденістер және олардың нәтижелерін бекіту орындалады, 
салаларды дамыту және орналастыру схемалары, салаларды дамыту және 
орналастыру схемалары, экономикалық аудандар бойынша Өндіргіш 
күштерді дамыту және орналастыру схемалары жасалады және бекітіледі. 

Көтеру горизонтының тереңдігі 600 м-ге дейін, жүзгіштер мен қатты 
Сулы жыныстар болмаған кезде ашу негізгі көлбеу және қосалқы тік 
оқпандармен және күрделі квершлагтармен жүргізіледі (сурет.2.9). 

Көп қырлы аутопсия кезінде негізгі параметр тек бремсберг немесе 
бремсберг және қадамсыз көлбеу өрістердің болуымен анықталатын көтергіш 
горизонттар арасындағы қашықтық болып табылады. 
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Жұмыс істеп тұрған шахталарда панельдік дайындық кезінде 
горизонттардың өлшемдері құлау бойынша 800-1100 м құрайды. Құлама-
көтеріліс бойынша қабаттарды лавалармен өңдеу және Горизонт дайындау 
кезінде горизонттардың көлбеу биіктігі 800-2600 М (көбінесе 750-1500 м) 
диапазонда болады. 

Қуаты жылына 1,8 млн.т астам жаңа және қайта жаңартылатын 
шахталарда жоғары газды қабаттарды (15 м3/т астам) әзірлеу кезінде 
ұзындығы 6-8 км астам шахта алаңын ашуды орталық орналасқан тік 
оқпандармен ашылатын, ұзындығы 2,5-4 км созылым бойынша тәуелсіз 
желдетілетін және бір мезгілде әзірленетін блоктарға бөле отырып жүзеге 
асырған жөн. 

Газдылығы 15 м3 / т дейінгі қабаттарды әзірлеу кезінде шахталық өрістің 
ұзындығы 6 км-ден аз болған кезде шахтаны желдетудің орталық схемасымен 
блоктарға Бөлмей шахталық өрістерді ашу немесе ұзындығы үлкен болған 
кезде қапталдық схема ұтымды болып табылады. Қапталдық схема кезінде 
шахта алаңының әрбір қанатында желдеткіш оқпандар көзделуі тиіс. 

 

 
а-күрделі квершлагпен 
Б-күрделі гезенкпен 
 

2.9-сурет - Көмір кен орнын орталық тік оқпандармен ашу нұсқалары 
 
Шахталық өрісті дайындау тәсілдерін қолданудың тиімділігіне әсер ететін 

негізгі факторлар құлау бұрышы мен қаттың қуаты, су молдығы және өрістің 
дайындалатын бөлігінің көтергі горизонтқа қатысты орналасуы болып 
табылады: а) погоризонтикалық дайындық 10° дейін құлау бұрыштары бар 
қаттарды әзірлеу кезінде және қат суланбаған жағдайда құлау бойынша тазарту 
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кенжарының жылжуы кезінде ұтымды және б) егер қат суланған және қуаты 2 м 
кем болса, көтеріліс бойынша. Қазу тіректерінің ұзындығы күшті үшін 800-1000 
м және жұқа және орташа қуатты қабаттар үшін 1200-1500 м болуы керек. 

Панельді дайындау әдісі панельдің шахталық өрісте орналасуына 
қарамастан, олардың кез келген қуаты мен сулануы кезінде құлау бұрышы 
10° - тан 25° - қа дейінгі қабаттарды, сондай-ақ бремсберг өрістерінде құлау 
бұрышы 10° - қа дейінгі кез келген қуаттың суландырылған қабаттарын 
әзірлеу кезінде ұсынылады. 

Жұқа және орташа қуатты қабаттар үшін екі қанатты панельдің ұтымды 
ұзындығы 2500-3000 м және құлау 1000-1500 м құрайды. Қолайлы жағдайларда 
панельдің ұзындығын әр қанатта аралық көлбеу қазбаларды жүргізе отырып, 
4000 м-ге дейін ұлғайту ұсынылады. Қуатты қабаттар үшін екі қанатты 
панельдің ұзындығы 2000-2500 м, ал бір қанатты — 800-1200 М, құлау 
ұзындығы 1000-1200 м болуы керек. 

Қабаттық дайындықты олардың қуаты мен сулануына қарамастан құлау 
бұрыштары 25° жоғары қабаттарды әзірлеу кезінде пайдалану ұсынылады. 
Қабаттың құлау бұрыштары 55° - қа дейін қабаттың көлбеу ұзындығы 300-400 
м, құлау бұрыштары үлкен болған кезде — 100-150 м болуы керек еден 
биіктігінің вертикалдылығына байланысты қабылданады. 

Газды (10 м3/т жоғары) қабаттарды әзірлеу кезінде кен алу учаскелерін 
желдетудің тура ағынын және лавадан шығатын ауа ағынының ескіруін 
қамтамасыз ететін схемалар қолданылуы тиіс. Сондықтан панельдік көлбеу 
қазбаларды панельде жүргізу және көлбеу өрістерді көлденең дайындау 
кезінде оған желдету қазбаларын жүргізе отырып, дренажды горизонтты 
орнату ұсынылады. Кен алу учаскелерін қайтарымды желдетумен дайындау 
схемалары қойнауқаттың газдылығы 10 м3/т дейін болғанда ұтымды. 

Геомеханикалық тұрғыдан алғанда, көмір кентастарын қалдырмай 
қорғалатын қазбаларды ұстап тұру үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар тау-
кен қысымынан түсірілген Тау жыныстарының массивінде лавадан кейін 
оларды жүргізу кезінде жасалады. Қазбалардағы жыныстардың қазылған 
кеңістікке ығысуы 1,5 есе, ал қайта пайдаланылатын қазбаларда лавадан 
кейін жүргізілген қазбаларға қарағанда 2 есе көп. 

Экономикалық және техникалық факторлар бойынша қазбаларды қайта 
пайдалана отырып, қабаттарды мақсатсыз өңдеу ең тиімді және 
технологиялық тұрғыдан мінсіз болып табылады. 

Далалық көлбеу қазбалардан көмір қабатына дейінгі және бас 
қуақаздарды көмір сілемінің астында орналастыру кезіндегі (бұдан әрі өңдеу 
болмаған кезде) қашықтық кемінде 5 м қабылданады. 

Аш көмір шахтасының жылдық қуатын талдау әдісімен есептеу (мың 
т/жыл): 

Аш = 𝑘𝑘1(𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘3)√𝑍𝑍 𝑚𝑚0
∑𝑚𝑚 𝑘𝑘4                                   (33) 

 
мұндағы K1-шахтаның технологиялық тізбегінің сенімділігі: тазалау 
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кенжары-жерасты көлігі - көтеру-шахтаның беті, кн = 0,6-0,9; 
       k2-шахталық өрістегі және бір мезгілде өңдеудегі көмір қабаттары 

санының әсерін ескеретін коэффициент: 
𝑘𝑘2 = 𝑛𝑛1+√𝑛𝑛2−𝑛𝑛1

√𝑛𝑛2
                                                      (34) 

 
мұндағы n1-бір мезгілде өңдеуге қабылданған қабаттар саны; 
      n2-шахта алаңындағы көмір қабаттарының саны; 
k3-кенжарға жүктеме деңгейінің әсерін, кенжарлардың жұмыс 

жағдайларын ескеретін коэффициент: 

𝑘𝑘3 = √𝜓𝜓𝜓𝜓𝑚𝑚ср
𝑚𝑚                                                                  (35) 

 
мұндағы k4-игеру тереңдігі мен жату бұрышын ескеретін коэффициент: 

𝑘𝑘4 = 1 + Нв
Нн

                                                                     (36) 
 
мұндағы Нв-шахта алаңының жоғарғы шекарасының тереңдігі, м; 
      Нн-шахталық нөлдің төменгі шекарасының тереңдігі, м; 
      ψ-забойлардың жұмыс жағдайларын ескеретін коэффициент: 

𝜓𝜓 = 𝑘𝑘5𝑘𝑘6
1+𝑘𝑘7𝑘𝑘8

                                                      (37) 
 
мұнда k5-шатырдың тұрақтылығын ескеретін коэффициент; тұрақсыз 

шатырда 
         K5=0,06; орташа төзімді шатырда K5 = 0,08; тұрақты шатырда 

k5=0,10; k6-топырақтың беріктігін ескеретін коэффициент, топырақ беріктігі 
кезінде f < 4 k6 = 0,01, F=5-6, k6 = 0,015; f >7 k6 = 0,02; 

       k7-қорлардың бұзылуын ескеретін, 0,3-тен аспайтын коэффициент; 
      K8-шахтаның қуатына газдың әсерін ескеретін коэффициент: 

𝑘𝑘8 = 𝑄𝑄
𝑞𝑞                                                        (38) 

 
мұндағы Q-көмір қабаттарының табиғи өнімді газдылығы, м3 / т; 
       q-бассейннің осы аймағының шахталарына тән шахтаның 

салыстырмалы газ молдығы, м3 / т; 
       A-бір мезгілде әзірленетін қабаттардың тазалау кенжарына айлық 

жүктеме, т / ай: 
𝐴𝐴 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑘𝑘из𝑁𝑁                                                       (39) 

 
мұндағы L-лаваның ұзындығы, м; 
      m - бір мезгілде әзірленетін қабаттардың орташа қуаты, М. 
      υ-тазарту кенжарының тәуліктік жылжуы, м; 
      γ-көмірдің тығыздығы, т / м3; 
      ЖҚҚ-қазу жүйесі бойынша көмірді алу коэффициенті, әдетте 0,9-

0,98; 
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     252-жылдағы жұмыс күндерінің саны; 
     mo-бір мезгілде әзірленетін барлық қабаттардың жиынтық қуаты, м; 
     Σm-қазуға қабылданған шахталық өрістегі барлық қабаттардың 

жиынтық қуаты, М. 
Мысал. Шахтаның қуатын келесі жағдайларда есептеу керек: Z= 

80000 мың т; үш қабат: m1= 1,2 м; m2= 1,6 м; M3= 0,8 м; α = 14°; Нв= 400 м; 
НН= 600 м; γ= 1,4 т/м3; орташа төзімді шатыр жыныстары k5= 0,08; 
топырақ жыныстары f=6; k6= 0,015; қорлардың бұзылуы K7=0,2 
коэффициентімен сипатталады; газдың әсер ету коэффициенті k8=0,5 (кен 
орнының өнімді газдылығы q=20 м3/т көмір), ұқсас жағдайларда 
аймақтағы шахталардың газ сыйымдылығы q= 40 м3/т; технологиялық 
схеманың сенімділігі K1= 0,8-мен жобаланады. 

Екі қабат дамуға қабылданады, ал M1 қабаты 1,5 есе қарқынды жұмыс 
істейді, 

𝑘𝑘2 = 𝑛𝑛1 + √𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛1
√𝑛𝑛2

= 2 + √3 − 2
√3

= 1.73 

 
L = 200 м; υ= 3,15 м/тәул; ишө= 0,9; N = 25 күн және берілген 
Мо = (1,2 + 1,6)/2 = 1,4 м; 
М = (1,2 + 1,6 + 0,8)/3 = 1,2 м; 
А = 200 * 1,4 * 3,15 * 1,4 * 0,9 * 25 = 27 000 т / ай; 
ψ= (0,08 * 0,015)/( 1+ 0,2 + 0,5) = 0,0007; 
k3= 0,0007*27 000-1,2/1,4 = 4; 
k4= 1 + 400/600 = 1,67, 
біз аламыз 

Аш = 𝑘𝑘1(𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘3)√𝑍𝑍
𝑚𝑚0
∑𝑚𝑚𝑘𝑘4 = 1466 тыс. т/год 

 
Қуаттың типтік мәні ретінде Аш= 1,5 млн. т/жыл алуға болады. Бұл 

жағдайда қызмет ету мерзімі TSL = 50-60 жыл болады. Ұқсас жағдайлар үшін 
шахталардың оңтайлы қуаты Аш= жылына 1,8 млн.т. 

Көмір шахталарының оқпан маңындағы ауласының шамамен алынған 
көлемі (А..Малкину): 

- Локомотив көлігі үшін 
V =1.8 A + 85 Q + 10 ω + 2400, м3 
- конвейерлік көлік үшін 
V 1.4 A + 85 q+ 10 ω + 1700, м3 

мұндағы А-шахтаның тәуліктік өндірістік қуаты, т / тәул; 
q-шахтаның газ молдығы, м3 / т; 
ω – шахтаның су ағыны, м3/сағ. 
Кеніштің өнімділігін бағалау. Әдетте кеніште кондициялық 

мазмұндағы кен массасын өндірудің жылдық Жоспары бар, ол кеніштің 
жылдық өнімділігін анықтайды. 
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Кеніштің өнімділігіне келесі факторлар әсер етеді: 
- кен сапасы (кен компоненттерінің құрамы); 
- металл өндірісінің берілген көлемі; 
- кен орнының қорлары; 
- кеніштің жұмыс істеу мерзімі; 
- кен орнының тау-геологиялық сипаттамасы; 
- өндіру ауданының экономикалық жағдайы; 
- кеніштің адамдармен және материалдармен қамтамасыз етілуі; 
- байыту фабрикасынан қашықтығы; 
- кеніш қызметкерлері мен олардың отбасыларын тұрғын үймен және 

жұмыспен қамтамасыз ету мүмкіндігі; 
- күрделі құрылысқа бастапқы қаражаттың болуы; 
- барлану дәрежесі, кен қорларының өсу перспективалары; 
- қайта құру кезінде - қолданыстағы күрделі қазбалардың өткізу 

қабілеті. 
Осы факторлардың кен өндіру тиімділігіне және кеніштің өнімділігін 

анықтауға әсерін ескеру-бұл компьютердің көмегімен оңай шешілетін 
күрделі көп бағытты міндет. 

Жылдық өнімділіктің ұлғаюымен кен орнының тіркелген қорлары 
кезінде құрылысқа жұмсалатын күрделі шығындар тепе-тең өседі, бірақ 
кейбір пайдалану шығындары өзгеріссіз қалады, бұл - кеніш, АБК, қосалқы 
қызметтер, жолдар, ЭБЖ басшылығын ұстауға арналған шығыстар, 
геологиялық барлауға аударымдар, ГПР өтеуге арналған шығыстар. Бұл 
өндірілген кеннің 1 тоннасына амортизациялық аударымдар түріндегі 
күрделі шығындар артып, нақты пайдалану шығындары азаятынын білдіреді, 
сондықтан кеніштің жылдық өнімділігі мен тиісті пайдалану мерзімінің 
оңтайлы мәні бар (17-кесте). 

Жалпы түрде, болжамдармен, өндірудің өзіндік құны келесідей 
анықталады: 

𝐶𝐶доб = Сэкспл + Саморт                                               (40) 
 
мұнда Сэкспл-өндірілген кеннің 1 т пайдалану шығыстары, е. к. / т; 
      Саморт-өндірілген кеннің 1 т-на амортизациялық аударымдар, у. е. / т. 
 
Орташа қуатты кеніш үшін өндірудің өзіндік құнындағы пайдалану 

шартты-тұрақты және шартты-ауыспалы шығындар арасындағы 
арақатынас 18-кестеде келтірілген. 

Кеніш өнімділігінің артуымен шартты-тұрақты және шартты-ауыспалы 
шығындар (19-кесте). 

Сондықтан кеніштің жылдық өнімділігінен меншікті пайдалану 
шығындарын өзгерту функциясы: 

𝑞𝑞э = Аб × 𝑞𝑞пост
Аг

+ 𝑞𝑞пер                                                  (41) 
 

мұндағы Аб-кен өндірудің өзіндік құнының нақты калькуляциясы бар 
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кеніштің базалық өнімділігі; 
       Аг-кеніштің есептік өнімділігі; 
       qпост-үлестік шартты-тұрақты шығыстар;  

       qпер-шартты ауыспалы шығындар. 
 
17-кесте-1 тонна кен массасын өндірудің өзіндік құнын калькуляциялау 
мысалы 

Шығындар 
баптары 

Амортизацион-
дық отчисления, 

% 

Пайдалану шығындары, % Барлығы 
шартты түрде 

тұрақты 
шартты 

айнымалылар 
Материалдар  -- 7.9 7.9 
Энергия  -- 6.0 6.0 
Зарплата  2.5 16.2 18.7 
ГБЖ аударымдар  19.5 -- 19.5 
МТТ өтеу  7.3 -- 7.3 
Цех шығыстары  21.6 -- 21.6 
Амортизация 20.0   20.0 
Жиыны: 20.0 50.9 30.1 100 

 
18-кесте-Өндірудің өзіндік құнының нәтижелері 

Шығындар баптары Пайдалану шығындары, % 
шартты-
тұрақты 

шартты 
айнымалылар 

жалпы өзіндік 
құндағы үлес 

салмағы 
Дайындық жұмыстары  8.4 1.6 10 
Тазалау жұмыстары 36.0 4.0 40 
Жер асты тасу 1.7 3.1 4.8 
Оқпан бойынша көтеру 1.9 2.9 4.8 
Сутөкпе 1.2 1.2 2.4 
Қазбаларды жөндеу, қолдау 0.1 0.7 0.8 
Желдету 0.3 0.5 0.8 
Жарықтандыру 0.1 0.3 0.4 
Жалпы ұлттық шығындар 0.5 15.5 16.0 

ЖИЫНЫ 50.2 29.8 80.0 
 

19-кесте-Кеніштің жалпы және үлестік шығындары 
Жылдық 
өндіруші 

кеніш нотть, 
мың т/жыл 

Кеніштің бір жылға арналған 
жалпы шығындары, мың ш.е. 

1 т р/массаға кететін шығындар, м. е. 
/ т 

шартты-
тұрақты 

шартты 
айнымалыла

р 

шартты-
тұрақты 

шартты 
айнымалыла

р 

Жиын
ы 

200 1000 50 5.0 2.5 7.5 
400 1000 1000 2.5 2.5 5.0 
800 1000 2000 1.25 2.5 3.75 
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Жылдық өнімділіктен амортизацияны өзгерту функциясы тұрақты 
және ауыспалы шығындарды да қамтиды: 

𝒒𝒒а = 𝑲𝑲 ×
𝟏𝟏−П
𝟏𝟏−Р
Б = 𝒒𝒒𝒒𝒒пост + А𝒓𝒓 ×  𝒒𝒒𝒒𝒒пер/Аб                          (42) 

 
мұндағы K-пайдалану кезеңіндегі бір жылға күрделі салымдар сомасы; 
      Б-жыл ішінде өндірілетін баланстық қорлар; 
      П-шығындар; 
      Р-сауығу; 
      qqпост-А_4г тәуелсіз үлестік амортизациялық шығындар (кірме 

жолдар, ЭБЖ); 
      qqпер - өнімділікке тепе-тең үлестік амортизациялық аударымдар 

(тау-кен-күрделі қазбалардың, ғимараттар мен құрылыстардың 
амортизациясы). 

Демек, кеніш бойынша жылына жиынтық үлестік шығындар: 
𝑞𝑞доб = 𝑞𝑞э + 𝑞𝑞а = Аб × 𝑞𝑞пост 

Аг
+ 𝑞𝑞пер + 𝑞𝑞𝑞𝑞пост + Аг + 𝑞𝑞𝑞𝑞пер 

Аб
,   (43) 

 
Сондықтан өндірудің өзіндік құнын барынша азайтып, кеніштің 

оңтайлы өнімділігін табуға болады. 
немесе жалпы жағдайда 

Аопт = Аб × (𝑞𝑞пост/𝑞𝑞𝑞𝑞пер)0,5,                              (44) 
 
Кеніш бойынша жалпы шығындар өндіру кезеңіндегі шығындардан 

(күрделі және пайдаланушылық) құралады (сурет. 2.10) және жалпы кенішті 
салуға, қолдауға және қайта жаңартуға арналған шығындардан: 

Э = 𝑞𝑞доб + Ен × К > min                                   (45) 
 
онда ;К = Кстр + Т × Кподд + Крек           
      Ен-күрделі салымдар тиімділігінің нормативтік коэффициенті, 0.12-

0.15; 
      Т-кенішті пайдалану кезеңі. 
Осыдан 

Аг = Аб × [(𝑞𝑞пост + Ен × 𝑄𝑄пост)/𝑞𝑞𝑞𝑞пер]0,5           (46) 
 
мұндағы Qпост-кәсіпорын ауқымына тәуелсіз құрылыс кезіндегі күрделі 

салымдар көлемі. 
Кеніштің құрылысын ескере отырып алынатын оңтайлы өнімділік, 

Аопт_2, тек пайдалану және амортизациялық шығындарды ескере отырып 
алынатыннан үлкен. 
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Сурет 2.10-Өндірудің өзіндік құнының өзгеру кестесі 
 
Кен орындарын ашуға қойылатын талаптар 
1. Олардың арасындағы қашықтық кемінде 30 м болатын, клеттік және 

баспалдақ бөлімшелері бар жер бетіне екі тәуелсіз шығу қажет. 
2. Оқпандардың, штольнялардың өткізу қабілеті резерв коэффициенті 

кемінде 1.3-1.5 (шетелде 2-2.5-ке дейін) тау-кен массасы бойынша кеніштің 
қабылданған өнімділігіне сәйкес келуі тиіс. 

3. Кеніш жұмысының 18 айында ашылған кен көлемінің қорын 
қамтамасыз ету. 

4. Бастапқы шығындарды азайту үшін ашылған деңгейжиектерді енгізу 
бөліктер бойынша жүргізілуі немесе кен орнын екі сатымен (зағип оқпанмен 
немесе кен беру оқпанының тереңдігімен) ашу орынды. 

5. Кенішті салудың ең аз мерзімі-2.5-тен (Q=300 мың т/жыл) 7 жылға 
дейін (Q> 3 млн.т/жыл). Құрылыс мерзімі оның басынан бастап кеніш толық 
жобалық қуатқа жеткен сәтке дейін есептеледі. 

6. Қорғау кентіректеріндегі кеннің ең аз қоры-ашу қазбалары 
жыныстардың жылжу аймағынан тыс болуы тиіс, ерекшелік - бұл кен 
орнының үлкен көлденең ауданы, ол квершлагтардың үлкен ұзындығына 
әкеледі. 

7. Еңісі 5-6 градустан аспайтын жерүсті құрылыстар кешенін 
орналастыруға арналған ыңғайлы алаң. 

8. Күрделі қазбалардың тектоникалық ақаулардан және қатты сулану 
аймақтарынан тыс орналасуы. 

9. Есебінен пайдаланудың экономикалық тиімділігі: 
- кенді кенжардан оқпанға тасымалдау қашықтығын азайту; 
- шамадан тыс жүктемелер санын азайту, мысалы, екі сатылы бір 

сатылы аутопсия орнына; 
- өздігінен жүретін көлік жабдығы бар көлбеу оқпандарды пайдалану; 
- жеке оқпандарды немесе шурфтарды желдету үшін қолдану 

(осылайша шахтадағы ауа шығынын 25-40% - дан 5-7% - ға дейін азайтуға 
болады). 

10. Өнеркәсіптік қорларға кірмейінше перспективалы қорларды 
игеру мүмкіндігін көздеу, яғни болашақ баланстық қорлардың үстіндегі тау 
жыныстарының жылжу аймақтарынан тыс оқпандарды орналастыру, 
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кейінірек оны қайта құрмау үшін неғұрлым қуатты көтергіш машинаны 
неғұрлым кең оқпанға қою. 

Кен орнын ашу схемасын таңдау. 
Ашу схемасы - бұл тау-кен-күрделі қазбаларды жүргізудің орналасуы 

мен кезектілігі. 
Ашу схемасы дәйекті түрде анықталады: 
1. Оқпандардың немесе штольнялардың кен денесіне қатысты 

орналасуы: 
- вкрест қорларының барын және оның орналас (жатқан, висячем 

бүйірге, қия отырып рудный дененің шағын құлау бұрышы); 
- созылу бойынша (ортасында, қапталда). 
2. Кенішті желдетудің жалпы схемасы, яғни қандай оқпандар береді 

және қандай ауа шығарады; олардың орналасуы; айдау, сору немесе сору-
шығару желдету схемасы; негізгі желдеткіш қай жерде және көмекші қай 
жерде орналасқан. 

3. Бір сатылы немесе екі сатылы ашу (екі сатылы төменгі горизонттар 
жеке соқыр діңгекпен ашылады). 

4. Ашудың I кезегінің тереңдігі-кен орны құрылыс кезеңінде ашылатын 
тереңдік (толыққанды пайдалану басталғанға дейін). 

5. Ашу қадамы - кен орны қосымша II, III кезекте ашылатын тереңдік. 
6. Негізгі және аралық горизонттардың орналасуы (негізгі горизонттар 

бойынша Кен оқпанға тасымалданады). 
7. Кен орнын құрғату тәртібі, бөлек немесе бірлескен кенді бірнеше 

көршілес шахталық алқаптардан (көмір шахталарына тән) беру жүргізілетін 
болады. 

Ашу мен дайындаудың оңтайлы нұсқасын таңдау дәйектілігі 
Біріншіден, бір-бірімен үйлеспейтін элементтерді қоспағанда, тау-

геологиялық жағдайларға сәйкес келетін жеке элементтерден шахта алаңын 
немесе оның бөлігін ашу және дайындау нұсқаларын іздеу. Содан кейін 
шығындарды есептеуді талдау негізінде ашудың және дайындаудың ең 
жақсы нұсқасын таңдау жасалады. Егер талдау нәтижесінде бір емес, бірнеше 
балама нұсқалар анықталса, онда олардың ең жақсысын таңдау көмекші 
көрсеткіштер бойынша жасалуы керек (өндіріс рентабельділігі, экологиялық 
таза, сенімділік, қауіпсіздік, аз шығындар). 

Реті мынадай: 
1) осы тау-кен геологиялық жағдайлары үшін ашу және дайындау 

үшін техникалық мүмкін және орынды нұсқаларды құрастыру және таңдау; 
2) әр опция үшін сандық және сапалық параметрлерді анықтаңыз: 
- шахта алаңының негізгі бөліктерінің өлшемдері (Горизонт, кен алу 

блогы, қабат, кіші қабат), 
- процестер мен объектілердің техникалық сипаттамалары (қимасы, 

ұзындығы, бекітпе түрі, дайындық қазбаларындағы көлік түрі, Көтергіш 
қондырғылардың типі мен сипаттамасы, басты желдету желдеткішінің типі 
мен сипаттамасы); 
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3) құрылысқа күрделі салымдар есебінен қаржыландырылатын 
қазбаларды бөле отырып, таңдалған нұсқаларды эскиздік пысықтауды 
орындау; 

4) әрбір нұсқа үшін шахтаны іске қосу сәтіндегі бастапқы 
жұмыстардың және оларды орындау кезеңдері бойынша болашақ 
жылдардағы жұмыстардың көлемдерін, сондай-ақ ескерілетін пайдалану 
шығыстары бойынша жұмыстардың көлемдерін жеке анықтау, жұмыстарды 
жүргізу уақытын анықтау (құрылыс кезеңіне шығындардың бір бөлігін және 
пайдалану кезеңіне - бір бөлігін жатқызу үшін); 

5) әрбір нұсқа үшін есептелген жұмыс көлемінің негізінде шығындар 
параметрлері бойынша тоқсан сайынғы капиталды, пайдалану шығындары 
мен кенішті пайдалануға беру кезіндегі пайданы анықтаңыз; 

6) кеніштің бүкіл өмір сүру мерзіміне дисконттауды ескере отырып, 
нұсқалар бойынша таза дисконтталған табысты (NPV) есептеу және 
экономикалық жағынан тиімсіз нұсқаны таңдау [20]. 

 
2.3 Өндірістік-шаруашылық қызмет көрсеткіштері 
2.3.1. Тау-кен кәсіпорны учаскесінің өндірістік-шаруашылық 

қызметінің көрсеткіштері 
 
Шығындар күрделі және операциялық болып бөлінеді, жобаның 

экономикалық бөлігінде: 
- кәсіпорынды салуға жұмсалатын күрделі шығындар және 

кәсіпорынды пайдалануға берген кездегі өндірістік қорлардың мөлшері; 
- пайдалы қазбаның 1 тоннасына пайдалы қазбаны өндіруге арналған 

пайдалану шығындарын есептеу (өтелген баланстық қорлар); 
- өндірудің 1 т (өтелген баланстық қорлардың) үлестік күрделі 

шығындары); 
- өнімнің өзіндік құнын, пайдасын, өндіріс рентабельділігінің деңгейін 

есептеу; 
- кәсіпорын жұмысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

негіздеу бойынша есеп; 
- техникалық шешімдердің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері; 
- техникалық-экономикалық көрсеткіштерді (жобалау кезінде алынған 

нәтижелерді, жаңа кәсіпорындардың нақты жобаларымен, жобалау 
жүргізілетін жұмыс істеп тұрған кенішпен, саланың үздік кәсіпорындарымен 
және т.б.) салыстыру. 

Инвестициялық шығындар инвестицияланатын объектілерді салуға 
(кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға) және жабдықтармен 
жарақтандыруға қажетті қаражат, күрделі құрылысты дайындауға арналған 
шығыстар және кәсіпорындардың қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті 
айналым қаражатының өсімі (Фосн негізгі өндірістік қорлары) сомасы ретінде 
айқындалады): 

- пайдалану мерзімі 4 жылдан астам тау-кен-күрделі жұмыстарға 
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(оқпандар, квершлагтар, оқпан маңындағы аулалар және басқа да 
қазбаларға); 

- ғимараттар мен құрылыстар салуға (копер, шахта үстіндегі ғимарат, 
көтергіш машиналар ғимараты, компрессорлық, қазандық, әкімшілік-
тұрмыстық комбинат, электр беру желісі және электр қосалқы станциясы, 
шеберханалар, қоймалар, электр беру желілері, кірме темір жолдар, 
автожолдар, ЖЗ қоймасы, шахта суларын тазарту жөніндегі құрылыстар, 
үйінді және қалдық қоймасы бар байыту фабрикасы); 

- құрал-жабдық. 
Өндірістік қорлардың құны негізгі өндірістік, өндірістік емес 

қорлардың және айналым қаражатының (Фосн-ның 10-12% - ын құрайтын) 
құнынан құралады. Дәлірек есептеу үшін бір жылдағы айналым 
қаражаттарының айналым саны 8-12, яғни бір айналымның орташа ұзақтығы 
30-45 күнді құрайды деп қабылдауға болады. Жоғарыда аталған негізгі 
өндірістік қорларға жылдық амортизациялық аударымдар есептеледі. 

Тау-кен-күрделі жұмыстар бойынша жылдық амортизациялық 
аударымдар және өндірілген кен массасының 1 тоннасына тау-кен-дайындық 
қазбаларын өтеу тонналық мөлшерлемелер бойынша анықталады. 

Потон мөлшерлемесі-бұл өндірілген кен массасының тоннасына 
(рубльмен) келетін және олар қызмет көрсететін қорларды өңдеу кезінде 
негізгі қорлардың толық өсімін қамтамасыз ететін мамандандырылған негізгі 
қорларды толық қалпына келтіруге арналған амортизациялық 
аударымдардың мөлшері. 

Потондық ставканың шамасы жобаларда мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

𝑆𝑆 = К1/𝑄𝑄пром                                                    (47) 

 
мұндағы K1-кен орнындағы пайдалы қазбалар қорын ашумен, 

дайындаумен және игерумен тікелей байланысты негізгі қорларға арналған 
инвестициялық шығындар, рубль.; 

Qпром - бұл кен орнының өнеркәсіптік қорлары, яғни. 
Пайдалану мерзімі 25 жылдан асатын кенді және кен емес қазбаларды 

өндіру жөніндегі кәсіпорындар үшін толық қалпына келтіруге арналған 
амортизациялық аударымдардың нормасы тиісті тау-кен-күрделі 
жұмыстар құнының 4% - ы (К1) мөлшерінде белгіленеді. 

Амортизациялық аударымдарға салықтар есептелмейді, сондықтан бұл 
қор және өндіріс технологиясын, ғылым мен техниканы дамыту қоры 
кәсіпорынның техника мен технологияны жаңғыртуға қаражат жинақтауына 
қызмет етеді. 

Ашу әдісі мен схемасы әдетте нұсқаларды таңдау әдісімен таңдалады: 
алдымен тәжірибе негізінде ашу әдісінің 2-3 мүмкін нұсқалары, содан кейін 
техникалық-экономикалық салыстыру арқылы ең жақсысын таңдаңыз [20]. 
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2.3.2. Өндірістік-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштерін 
есептеу 

 
Күрделі шығындарды есептеу 
Шығындар есептеледі: 
1) жүргізуге вскрывающих қазбалардың (оқпандардың, 

штольнялардың, квершлагов, оқпан жанындағы аула, күрделі кеніш 
түсіргіштер және өрлеме). 

2) шахта бетінің жабдықтарына (копрлар, эстакадалар, 
бункерлер, кірме жолдар...); 

3) тау - кен және электромеханикалық жабдықтарды орнатуға. 
Қазбаларды жүргізу шығындары 1 пм немесе 1 м3 қазбаны қазудың 

өзіндік құнының қолда бар калькуляциясы бойынша немесе ЕРЕР-40 
бойынша есептеледі. 

Шартты түрде жер бетін жабдықтауға арналған шығындар: 
 

З = 6,6 + 1,8 × Аг, млн.у. е.                          (48) 
 

мұндағы Аг-кеніштің өнімділігі млн. т / жыл 
Шартты түрде жабдықты орнату шығындары: 

 
З = 𝟏𝟏,𝟑𝟑 + Аг, млн.у. е.                           (49) 

 
Оқпан маңындағы ауланың көлемі шамамен есептеледі (немесе 

кестелер бойынша, формулалар бойынша қабылданады: 
- контактілі электровоздарды қолдану кезінде: 

 
𝑽𝑽од = 𝟏𝟏𝟑𝟑,𝟓𝟓 + (𝟒𝟒,𝟔𝟔 + 𝟎𝟎,𝟗𝟗 × 𝒘𝒘𝟎𝟎) × 𝑨𝑨ш, тыс.м𝟑𝟑           (50) 

 
- аккумуляторлық электровоздарды қолдану кезінде: 

 
𝑽𝑽од. = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓 + (𝟒𝟒,𝟗𝟗 + 𝟎𝟎,𝟗𝟗 × 𝒘𝒘𝟎𝟎) × Аш, тыс.м𝟑𝟑           (51) 

 
мұнда Аш - шахтаның жобалық қуаты, млн. т/жыл; 
      w0-су сыйымдылығы коэффициенті, м3 / т 
- көлбеу оқпандар кезінде 
 

𝑉𝑉од = 6𝐴𝐴ш0,5 + Аш
200 , тыс.м3                               (52) 

 
Оқпан жүргізуге арналған күрделі шығындар: 
 

Кпр = Сств𝑆𝑆
𝐻𝐻+ℎ
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼 , у. е.                                       (53) 
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мұндағы СТВ-өзіндік құн  
       h-оқпан үңгілеудің төменгі көкжиегінен төмен құрылыстардың 

биіктігі, е. к. / м; 
       S-оқпан алаңы (оқпан), м2; 
       Н-игеру тереңдігі, м; 
       (оқпан ойығы h =10м); 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼 - магистральдың көкжиектен көлбеу бұрышы. 
Квершлаг жүргізуге арналған күрделі шығындар: 
 

Ккв = Скв × 𝑆𝑆 × 𝐿𝐿 × 𝑠𝑠,𝑦𝑦. 𝑒𝑒.                             (54) 
 
мұндағы ЕАВ-квершлагты үңгілеудің өзіндік құны, у. е./м3; 
      S-Қима ауданы, м2; 
      L-ұзындығы, м; 
      n-квершлагтары бар негізгі горизонттардың саны. 
Оқпан маңындағы қазбаларға арналған күрделі шығындар: 
 

Ко.д. = Со.д. × 𝑉𝑉о.д. × 𝑠𝑠,𝑦𝑦. 𝑒𝑒.                             (55) 
 
Пайдалану шығыстарын есептеу 
Пайдалану шығындары-бұл шығындар келесі баптар бойынша жүзеге 

асырылатын жұмыс құны: жалақы, энергия, материалдар, амортизация. 
Шығындар келесі жұмыс түрлеріне есептеледі: 
1) қазбаларды жөндеу және қолдау; 
2) кенді квершлагтар, штольнялар бойынша тасымалдау; 
3) кенді оқпандар бойынша көтеру; 
4) сутөкпе және желдету; 
5) кеніштен байыту фабрикасына дейін кенді жер үсті тасымалдау. 
Оқпандарды жөндеу (ұстау) : 
 

Эс = 𝑞𝑞𝑐𝑐 × 𝐻𝐻,𝑦𝑦. 𝑒𝑒./год                                         (56) 
 
мұндағы qс-тік оқпанды жөндеуге және ұстауға жұмсалатын шығындар, 

45-55 ш.е./м× жыл; 
     Н-дің тереңдігі, м. 
Квершлагтарды жөндеу (қолдау): 
 

Эк = 𝑞𝑞к × 𝐿𝐿,𝑦𝑦. 𝑒𝑒./год                                             (57) 
 
мұндағы qк-квершлагтарды жөндеуге және күтіп-ұстауға арналған 

шығындар, 30-35 у.е./м× жыл; 
L-квершлагтардың жиынтық ұзындығы, м. 
Кенді тасымалдау:  
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Эо = 𝑞𝑞о × 𝐴𝐴𝑟𝑟 × 𝐿𝐿ср,𝑦𝑦. 𝑒𝑒./год                          (58) 
 

мұндағы qо-квершлагтар бойынша тау-кен массасын тасуға арналған 
шығындар, 0.00008 ш.е./м×т; 

       Аг-кеніштің тау массасы бойынша жылдық өнімділігі, т / жыл; 
       Lср-тасымалдың орташа ұзындығы, м. 
Көтеруге арналған шығыстар: 
 

Эп = 𝑞𝑞п × 𝐴𝐴𝑟𝑟 × 𝐻𝐻ср,𝑦𝑦. 𝑒𝑒./год                                    (59) 
 
мұндағы qп-тік оқпан бойынша тау-кен массасын көтеруге арналған 

шығындар, 0.0004 ш.е./м×т; 
       Нср-көтерудің орташа биіктігі (нұсқаларды салыстыру кезінде 

бірдей қабылданады, яғни кенді көтеру бірдей тереңдіктен жүргізіледі), М. 
Су төгуге арналған шығыстар: 
 

Эво = 𝑞𝑞во × 𝐴𝐴𝑟𝑟 × 𝑤𝑤0 × 𝐻𝐻,𝑦𝑦. 𝑒𝑒./год,                            (60) 
 
мұндағы qво-тік оқпан бойынша сутөкпе шығындары, 0.0003 ш.е./м×т; 
       w0-1т тау массасына су ағыны, ТН.бірл. 
Желдету шығындары: 
 

Эве = 𝑞𝑞ве × 𝐴𝐴𝑟𝑟 × (𝐻𝐻ср + 𝐿𝐿ср),𝑦𝑦. 𝑒𝑒./год                  (61) 
 
мұндағы qве-тік оқпан бойынша және квершлаг бойынша желдету 

шығындары, 0.0003 у.е./м×т. 
Көмір шахталарында желдетуге арналған жиынтық шығыстар мынадай 

формула бойынша есептеледі: 
 

Эве = 0.0048 × а × 𝑉𝑉 × 𝑆𝑆0.33, млн. у. е.             (62) 
 
мұндағы А-қазбалар бойынша ауа қозғалысына кедергі коэффициенті; 
     V-ауа қозғалысының жылдамдығы, м / с; 
     S-жарықтағы жер асты қазбалары қимасының эквивалентті ауданы, 

м2. Негізгі кен беру оқпандарының орналасуы кен орнының сол және оң 
қапталынан кенді тасымалдауға жұмсалатын жиынтық шығындардың теңдігі 
бойынша таңдалады: 

 
𝑉𝑉лев × 𝐿𝐿лев × Ст_лев = 𝑉𝑉прав × 𝐿𝐿прав × Ст_прав               (63) 

 
мұндағы Vлев және Vправ-кен орнының сол және оң қапталынан 

(оқпанынан) тау-кен массасын тасымалдау көлемі, м3; 
      Lлев және Lқұқ-тасымал ұзындығы, м; 
      Ст-лев және Ст-право-тасымалдаудың өзіндік құны, у. е./ м3. 
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Кен орындарын жерасты игеру жүйелерін таңдау әдістемесі 
Оңтайлы игеру жүйесін таңдау-болашақ кен өндіруді жобалаудағы ең 

жауапты қадам. Кеніш жұмысының барлық экономикалық көрсеткіштері 
(жүйе бойынша шығындар жалпы рудалық шығындардың 60% - ына жетеді), 
тау-кен жұмысшыларының еңбек қауіпсіздігі, белгілі бір тау-кен 
жабдықтарын пайдалану игеру жүйесіне байланысты. 

Даму жүйесін таңдау дәйектілігі. 
Әрбір игеру жүйесін тек белгілі бір тау-кен геологиялық жағдайларда 

ғана қолдануға болады, игеру жүйесін таңдауға ең маңызды әсер етеді - кен 
денесінің қуаты, құлау бұрышы, кеннің және аралас жыныстардың 
тұрақтылығы - тұрақты факторлар; басқа факторлар, айнымалылар, оларға 
жатады - кен денесінің созылу және құлау өлшемдері, дене морфологиясы, 
кеннің құндылығы, ондағы металдың таралу сипаты, игеру тереңдігі, кенді 
бақылау, тотығу және жану үрдісі, гидрогеологиялық жағдайлар, жер бетін 
сақтау қажеттілігі. Есепке алу осы факторлардың нақтылауға мүмкіндік 
береді және нақтылау игеру жүйесін таңдау, қосу да бір бөлшектерді, 
элементтерді өндіру технологиясын. 

Кен денесінің қуаты мен құлау бұрышының әсерін есепке алу одан әрі 
қарастырудан игеру жүйелерінің тұтас кластарын алып тастауға мүмкіндік 
береді. Кен мен жыныстардың тұрақтылығы сонымен қатар жүйенің класын 
анықтайды-ашық тазарту кеңістігімен немесе құлауымен, төселуімен. 

Басқа факторлар - кен орнының барлау дәрежесі, кеніштің жанында 
арзан бекіту және төсеу материалдарының болуы және т.б. игеру жүйесін 
таңдауға жанама әсер етеді. 

Ерекшелік әдісімен даму жүйесін таңдау реті. 
1. Тұрақты және ауыспалы факторлардың сипаттамаларын 

сипаттайтын даму жүйелерінің мүмкін кластары таңдалады. 
2. Мүмкін болатын даму жүйелерінің ішінен технологиялық тұрғыдан 

ең тиімдісі екі-үшеуі таңдалады (шығындар, құнарлылық, Еңбек өнімділігі, 
бетбелгі қажеттілігі). 

3. Үлкейтілген көрсеткіштер бойынша дамудың екі-үш жүйесін 
техникалық-экономикалық салыстыру. 

Мысал. Құрамында 10% күкірт бар қиылысқан кендер шоғырымен 
ұсынылған кен орнын игерудің ықтимал жүйесін анықтаңыз. Сульфидті 
минералдар оңай тотығады. Кендер өте тұрақты, ал негізгі жыныстар 
тұрақсыз. Кен шоғырының контурлары дұрыс емес, кендер мен ірі жыныстар 
арасындағы байланыс айқын. Шоғырдың қуаты 2 м, құлау бұрышы 50о, жату 
тереңдігі 300 м дейін. Кеннің құндылығы орташа, кен сорттарының таралуы 
дұрыс емес: Бай кендер кедей кендер мен бос жыныстармен қиылысады. 

Біз факторларды және олардың сипаттамаларын тізімдейтін кесте (20-
кесте) құрамыз. 

Одан әрі қарастырудан біз даму жүйелерінің кейбір кластарын алып 
тастаймыз. 
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Негізгі жыныстардың тұрақсыздығына байланысты даму жүйелерінің 
келесі кластарын қолдану ұсынылмайды: игерілмеген кеңістікпен, дүкенмен, 
бекітпемен, яғни төсемсіз. 

Кеннің жоғары тұрақтылығына байланысты Кенді құлататын 
жүйелерді қолдану ұсынылмайды: қабатты, қабатты және қабатты құлау, 
өзін-өзі жою. 

 
20-кесте-Тау-кен-геологиялық факторлар бойынша игеру жүйелерін таңдау 

Факторлардың атауы Фактордың сипаттамасы Даму жүйелерінің 
мүмкін сыныптары 

Тұрақты 
Құлау бұрышы 50о I, III, IV, V, VII 

басқа жүйелердің 
самообрушением) 

Кен шоғырының қуаты 2 м I, III, IV, V 
Тұрақтылық: 
- кен 
- тұқым 

 
өте тұрақты 

тұрақсыз 

III, V, VI 

Айнымалылар 
Дене құрылымы, 
тұқыммен байланыс 

қате контур, 
нақты байланыс 

III, IV, V 
I (қабат астындағы 
ұйығыштан басқа) 

Кен шоғырындағы 
металды бөлу 

бай кен кедей кен мен 
жыныспен қиылысады 

I - V 
(забойды сұрыптаумен) 

Кеннің минералогиялық 
және химиялық құрамы 

күкірт құрамы 10%, 
сульфидті минералдар оңай 

тотығады 

I - IV I, III - V 

Жер бетінің бұзылу 
мүмкіндігі 

шектеулер жоқ I - VII 

Даму тереңдігі 300 м дейін I - VII 
Шатырда су өткізбейтін 
қабаттың болуы 

Жоқ I - VII 

 
Құлау бұрышы тазарту кеңістігінде кенді сақтайтын жүйелерді алып 

тастауға мүмкіндік береді. 
Кен денесінің аз қуаты мен дұрыс емес контуры кен мен жыныстардың 

құлауымен, дүкенмен игеру жүйелерін қолданудың мүмкін еместігін 
анықтайды. 

Күкірттің мөлшері игеру жүйесін таңдауға әсер етпейді, ал кеннің 
тотығуға бейімділігі кенді сақтау, кенді және аралас жыныстарды құлату 
жүйелерін қолдануды болдырмайды. 

Кеннің аз тереңдігі және кен сорттарының дұрыс бөлінбеуі даму 
жүйесін таңдауға әсер етпейді, бірақ резервуардың аз қуатымен селективті 
алу қиын. 

Екі жүйе де шығындар мен тозу деңгейіне тең, сондықтан III класс 
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жүйесіне аз уақытты қажет ететін және үнемді болу керек. Түпкілікті 
шешімді осы жүйелерді техникалық-экономикалық салыстыру нәтижесінде 
қабылдаған жөн. 

Әзірлеу жүйесін таңдаудың техникалық-экономикалық 
негіздемесі. Шығындар элементтері бойынша кен өндірудің өзіндік құнының 
құрылымы (өндірістік өзіндік құннан пайызбен) таңдау бойынша мынадай 
позицияларды қамтиды (21-кесте): 

 
Кесте 21-Автоматика элементтері 
1. Сақтандыру қорына аударымдармен еңбек ақы 18-25% 
2. Материалдар мен отын 8/14 
3. Электр энергиясы 3-8 
4. Амортизациялық аударымдар 14-25% 
5. Басқа да ақшалай шығыстар 8...12 
7. Өндірістік өзіндік құн 100% 
7. Внепроизводственные расходы 6/12 
8. Толық құны 106-112% 

 
Ұрықтанудан болатын шартты залал бос жынысты өндіруге, 

тасымалдауға және бастапқы өңдеуге арналған қосымша шығындарды 
білдіреді (жанама түрде бұл шығындар "кен массасының" 1 тоннасын 
өндірудің өзіндік құнында ескерілуі керек еді, бірақ қазудың оңтайлы 
нұсқасын таңдау үшін оны елемеген жөн). Шығындардан болатын шартты 
залал-бұл жер қойнауына тасталған металды сатудан алынбаған ақша 
(нарықтық экономика жағдайында шығындардан болатын залал – ойдан 
шығарылған ұғым). Келтірілген табыс жер қойнауынан алынған металды 
сатудан алынған ақша мен күрделі шығындар мен шығындардан келтірілген 
залалды, құнарсыздануды ескере отырып, өндіруге, барлауға арналған 
шығыстар арасындағы айырмашылыққа негізделген. 

Айта кету керек, осылайша алынған табыстың шамалары 
кәсіпорынның нақты кірісін жоспарлау үшін емес, бір-бірімен нұсқаларды 
салыстыру үшін ғана қолданыла алады. 

Дайындық және кесу жұмыстары. 
Кенді тасымалдаудың қабылданған схемасын және жату жағдайларын 

(жайпақ, көлбеу, құламалы) ескере отырып, қабатты горизонтты дайындау 
тәсілін таңдау. 

Дайындау: қабатты қуақаздармен; қабатты қуақаздармен және 
орлармен; өте қуатты кен орындары үшін - басты қуақаздармен немесе басты 
және панельді қуақаздармен (көлденең және жайпақ кен орындары үшін); кен 
бойынша немесе сыйымды жыныстарда дайындық қазбаларының 
орналасуын негіздеу; камералардан кен массасын шығару жүргізілетін 
тасымалдау қуақаздары немесе орталар арасындағы қашықтық (төменгі 
шығару кезінде), өрлемелі, кенқұмарлары мен көлбеу құламалардың 
орналасуы (егер олар бар болса) анықталады, дайындық қазбаларының 
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көлемі есептеледі. 
Қабылданған схеманы таңдау кезінде озық отандық кеніштердің 

тәжірибесі және шетелдік практиканың жетістіктері ескеріледі. 
Блоктағы (камерадағы) ойық қазбалардың орналасу схемасы БВР 

таңдалған нұсқасына және тасылым көкжиегіне шағылған кен массасының 
шығарылуына, камерада кесінді саңылауының пайда болу нұсқасына 
байланысты негізделеді. 

Дайындық және ойық қазбалардың қимасы мен бекіту тәсілі (тасу 
штректері мен орталары; блоктық көтерілмелі; қабаттық, алу штректері; 
екінші ұсақтау және кесу көкжиегін қазу; бұрғылау қазбалары және т.б.). 
Кесте түрінде жарық пен үңгілеуде қималар келтіріледі, сондай-ақ бекіту 
тәсілдері мен әрбір қазба үшін қолданылатын бекітпенің түрлері көрсетіледі. 

Кен қорын қазуға дайын 1000 тонна м-ге дайындық және ойық 
қазбалардың көлемі анықталады. 

Кеннің пайдалану шығындары мен құнарсыздануы игеру жүйесінің 
ерекшеліктеріне және практиканың деректері немесе әдеби көздер бойынша 
жобаланатын кен орнының тау-кен техникалық жағдайларына сәйкес 
қабылданады. 

Блокқа дайындық және ойық қазбаларды жүргізу құнын есептеу 22-
кесте түрінде беріледі. 

 
22-кесте -Дайындық және кесу жұмыстарын жүргізу көрсеткіштері 

Қазбалардың 
атауы 

Бір блоктың 
жалпы 

ұзындығы, м 

Үңгілеу құны, теңге Ескертпе 

  1 м жалпы;  
     
Жиыны:     

 
Тазарту жұмыстарын есептеу. 
Жұмыстың есептік сызбасы, цикл операциялары. Әзірлеу жүйесі 

бойынша технологиялық цикл сипаттамасы беріледі. 
Тазарту қондырғысының барлық өндірістік процестерін есептеу бір 

(таңдалған) нұсқа үшін жұмыс арқылы жүзеге асырылады. 
Бұрғылау-жару жұмыстары: бұрғылау жабдығы; теспелердің немесе 

ұңғымалардың орналасуы, тереңдігі және Саны; оларды оқтау тәсілі, 
жұмыстардың еңбек сыйымдылығы және энергия, ЖЗ және жару 
құралдарының шығыны 1 жұмыс цикліне және өндірілген кен массасына 
1000 т. 

Тиеу және жеткізу: таңдалған машиналар мен механизмдердің 
өнімділігі; жұмыстардың еңбек сыйымдылығы және өндірілген кен 
массасының 1 цикліне және 1000т энергия шығыны. Механизмдерді 
қашықтықтан басқаруды қолдану және өздігінен жүретін жабдықты 
пайдалану мүмкіндігін көздеу қажет. 
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Өндіріс құны кәсіпорынның деректері бойынша немесе әдеби 
көздерден алынады. 

Құлаған жыныстардың астынан кен шығару: (қабатты және қабатты 
құлатуды игеру жүйелерінде). Шығару саңылаулары арасындағы қашықтық, 
шығару режимі, шекті құнарсыздануға қол жеткізу бойынша әрбір тесіктен 
шығарылатын кеннің көлемі негізделеді және блоктан кен шығарудың 
планограммасы жасалады. 

Өндірілген кеңістікті бекіту: бекіту әдісін және оның негізгі 
элементтерін таңдау, жұмыстың күрделілігі, 1 жұмыс циклі мен 1000 тонна 
кен массасына материал мен энергия шығыны. 

Өңделген кеңістікті төсеу: төсеу үшін материалды таңдау, төсеу 
жұмыстарының көлемі, төсеу әдісі мен жабдықты таңдау. Қатты төсеу үшін – 
қажетті беріктікті есептеу, гидравликалық үшін – блоктан суды ағызу 
технологиясын сипаттау. Жұмыстың еңбек сыйымдылығы, 1 жұмыс цикліне 
және өндірілген кеннің 1000 тоннасына материалдар мен энергияны тұтыну. 

Тазарту қазу жұмыстарын ұйымдастыру: жүргізілген есептеулер 
негізінде тазарту қазу кезінде жұмысты ұйымдастыру кестесін жасаңыз, 
забой мен блоктағы жұмысты ұйымдастырудың қысқаша сипаттамасын 
беріңіз. Сою тобының құрамын есептеп, оның өнімділігін анықтаңыз. 

Кеніштің (Шахтаның) жылдық өнімділігін қамтамасыз ету үшін 
қажетті блоктар саны. Бір мезгілде тазарту ойығындағы блоктар саны. 

1 тонна кен массасын өндірудің өзіндік құнын есептеу. 
Тікелей шығындар шығыстары баптарының әрқайсысы бойынша 

калькуляцияны есептеу (жалақы, материалдар, энергия, амортизация) 23-
кестенің нысаны бойынша жүргізіледі. 

Қорытындыда өтелген кен қорының 1 тоннасына есептегендегі өзіндік 
құн анықталады. 

Әзірлеу жүйесінің негізгі техникалық-экономикалық 
көрсеткіштері. 

 Блоктағы кен қорларын жұмыс кезеңдері бойынша бөлу. 
 Дайындық және ойық қазбалардың ұзындығы, м. 
 Кеніштің өнімділігі, т/жыл. 
 Өмір сүру мерзімі, жыл. 
 Блоктың орташа өнімділігі, т / ай 
 Әзірлеу жүйесі бойынша орташа еңбек өнімділігі, т / см. 
 Тазарту жұмыстарынан бір тонна кеннің өзіндік құны. 
 Блок бойынша орташа шығындар және құнарсыздану. 
 Өндірілген Кендегі пайдалы компоненттің орташа мөлшері. 
Даму жүйесінің параметрлерін есептеу тізбегі. 
1. Кенді массивтен (теспелер, ұңғымалар, механикалық ұсақтау) және 

бір уақытта кесілетін кеннің көлемін бөлу тәсілін таңдау (тазарту блогының 
жоспарлы өнімділігімен келісу), БВР оңтайландыру. Блок пен 
механикаландыру құралдары шегінде кенді жеткізу тәсілін таңдау, жеткізуді 
оңтайландыру. Әзірлеу жүйесін жобалау. 
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2. Кеніштің тұрақтылығы мен қажетті өнімділігіне негізделген блок 
өлшемдерін таңдау. 

3. Дайындық және ойық жұмыстардың көлемін есептеу, баланстық 
қорларды жұмыс кезеңдері бойынша бөлу. 

4. Жұмыс сатылары бойынша кенді алу (жоғалту және құнарсыздану) 
көрсеткіштерін есептеу. 

5. Дайындық жұмыстарындағы үңгілеу бригадасының құрамын, 
жұмыс ұзақтығын, қажетті жабдықты анықтау. 

6. Тазарту ойығын есептеу: 
- блоктың тазалау қазбасының орташа тәуліктік өнімділігі мен 

ұзақтығы; 
- қажетті тазалау жабдығы; 
- бір уақыттағы жұмыстағы блоктар саны; 
- негізгі технологиялық процестер (БВР, жеткізу, тау қысымын 

басқару); 
- кентіректерді алу. 
Өндірістік процестердің өзіндік құнының калькуляциясы (шоттың 

бірлігін көрсету, мысалы, өтелген қорлардың 1т) және шығыстар баптары 
(23-кесте). 

 
23-кесте-өндірістік процестер шығыстарының баптары 

Шығыстар баптарының атауы Рет 
бірқ
атар 

Ед. 
изм. 

Саны  
шот 

бірлігі
не 

Құны 
бірлік 
құны, 

тг. 

Сомасы
, тг. 

1. Заработная плата      
Тариф бойынша жиыны 
Түнгі уақыт үшін қосымша ақы сыйлықақы 

     

Барлығы түнгі және сыйлықпен 
Аудандық коэффициентімен жиынтығы 

     

Дополнительная заработная плата 
Қосымша еңбекақымен бірге жиыны 
Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар 
Есептелген жалақының жиыны      
2. Материалдар      
      
Материалдар жиыны (Көлік құралдарын 
ескере отырып) 

     

3. Энергия      
      
Энергия жиыны      
4. Амортизация (жеке есеп бойынша)      
Есептеу бірлігіне тікелей шығындардың 
жиынтығы 

     

 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарына инвестициялық шығындар 

және жылдық амортизациялық аударымдар (24-кесте). 
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24-кесте - Инвестициялық шығындар және жылдық амортизациялық 
аударымдар 

Тау-кен 
машиналары 

мен 
жабдықтарын

ың атауы 
лық 

Көтерме 
немесе 
келісім 
баға, тг. 

Бірлік 
саны 

Сома
сы, 
тг. 

Көлік 
және 
БҒМ 

таж, тг. 

Толық 
(балан 

үкі) тұр 
құны, тг. 

Норм
а 

амор 
тиза 

цияла
р, 

%/жы
л 

Жылдық 
сома 
вой 

амортиз
ация, тг. 

        
Тау-кен 
машиналары 
мен 
жабдықтарына 
арналған 
шығындардың 
жиынтығы 

       

 
7. Дайындық және тазарту жұмыстарының циклограммалары мен 

күнтізбелік жоспарын құру. 
8. Әзірлеу жүйесі бойынша техникалық-экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу. 
Пайдалы қазбаларды алу. 
Шығындар-өндіру кезінде жер қойнауынан шығарылмаған немесе кен 

массасын тасымалдау кезінде жоғалған кеннің баланстық қорларының бөлігі. 
Ас қорыту-бұл бос жынысты араластыру арқылы өндірілген Кендегі пайдалы 
компоненттің мөлшерін азайту (кен сапасының жоғалуы). 

Шығын коэффициенті (металл, пайдалы компонент бойынша): 
К = 𝑉𝑉пот×𝛼𝛼пот

𝛼𝛼бл×Ббл
, отн. ед                                         (64) 

 
мұндағы Vпот-баланстық қорлардан жоғалған кеннің мөлшері, т; 
       апот және абл-жоғалған Кендегі және өтелген баланстық қорлардағы, 

яғни алынған қорлардағы пайдалы компоненттің құрамы, %; 
       Ббл-өтелген кеннің баланстық қорларының саны, т. Кенді 

құнарсыздандыру коэффициенті: 
Р = 𝛼𝛼бл−𝛼𝛼доб

𝛼𝛼бл
, отн. ед                                  (65) 

 
адоб-өндірілген Кендегі пайдалы компоненттің құрамы,%. 
Кен шығындары (металл құрамын есепке алмағанда, кен бойынша): 

П = 𝑉𝑉пот×100%
Ббл

, онт. ед                             (66) 
 
Сауығу: 

𝑟𝑟 = 𝑉𝑉разуб×100%
𝑉𝑉добыт

, отн. ед                                     (67) 
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мұндағы V-кенге қосылған бос жыныстың көлемі, т немесе м3; 
      Vқосымша-өндірілген кеннің көлемі, т немесе м3 
 

𝑉𝑉добыт = Ббл − 𝑉𝑉пот + 𝑉𝑉разуб = Ббл×(1−К)
(1−𝑟𝑟) = Ббл×Кизвл

1−𝑟𝑟 , онт. ед    (68) 
 
Кен массасының шығуы: 

𝜂𝜂 = 𝑉𝑉добыт/Ббл                                        (69) 
 
Бос жыныстарды араластыру коэффициенті: 

𝑟𝑟1 = 𝑉𝑉разуб×100%
Ббл

= 𝜂𝜂 × 𝑟𝑟, отн. ед                       (70) 
 
2.3.3. Жалақы қорын есептеу және өндіру нормалары 
 
Жалақы және ең алдымен оның мөлшері, құрылымы, жұмысшылардың 

әртүрлі санаттары арасындағы бөлу тек экономикалық ғана емес, сонымен 
бірге әлеуметтік категория болып табылады. Бұл жалақы жоспарланған 
экономикадан нарықтық экономикаға көшу кезінде үлкен өзгерістерге 
ұшырады. Жалақы кәсіпорын 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, өйткені 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, еңбекке ақы 
төлеуді ұйымдастыру саласындағы меншік иелерінің шешіміне әсер ететін ең 
төменгі еңбекақы деңгейін, ең төменгі күнкөріс деңгейін және басқа да 
стандарттарды белгілеу бөлігінде талап етеді. Мемлекет пен 
кәсіпорындардың маңызды міндеті-қызметкердің және оның отбасының 
қажеттіліктерін қанағаттандыру, бұл тек лайықты табыс деңгейінде ғана 
мүмкін (мысалы, Халықаралық еңбек ұйымының бағалауы бойынша 
отбасының әр мүшесіне кемінде 3-6 ең төменгі төлем ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен төмен болмауы керек). Сондықтан елдегі қызметкердің 
жалақысының жыл сайынғы өсуі инфляция деңгейінен едәуір озып кетуі 



155
  

 

керек. Осылайша, қажетті жалақы қорын жоспарлау, жұмысшылардың 
санаттары мен төлем көздері бойынша жалақы деңгейлерінде дұрыс 
қатынастарды белгілеу нарықтық жағдайдағы кәсіпорындардың басты 
әлеуметтік міндеті болып табылады. Жалақы қорын (жалақы) жоспарлау 
кезінде сіз тікелей есептеу әдісін (элемент бойынша) қолдана аласыз.  

Жоспарлы қорды есептеу өнеркәсіптік-өндірістік персонал (АҰҚ) және 
өнеркәсіптік емес Топ үшін жеке жүргізіледі.  

АҰҚ қоры персонал санаттары бойынша есептеледі: жұмысшылар 
және ИТҚ. Жұмысшылардың ЕТҚ-на тікелей қор (кесімді бағалар және 
уақытша төленетін жұмысшылардың тарифтік мөлшерлемелері бойынша ақы 
төлеу), қосымша ақылар (бригадаға басшылық ету, түнгі уақыттағы, мереке 
күндеріндегі жұмысы үшін, мемлекеттік міндеттемелерді орындау, 
демалыстарды төлеу және т.б.), сыйлықақылар, еңбек сіңірген жылдары 
кіреді. 

Кесімді қор жұмыстардың көлемі мен бағалар негізге алына отырып 
айқындалады: 

ФОТсд = ∑ОП𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑖𝑖,                                              (71) 
 
Уақыт бойынша қор санына, тарифтік мөлшерлемелеріне және есептік 

шығарылуына (шығуына) қарай есептеледі): 
ФОТ𝑛𝑛 = 𝑟𝑟 × ТС × 𝑡𝑡,                                         (72) 

 
Қосымша ақылар қоры қолданыстағы ережелерге сәйкес 

жоспарланады. Сыйлықақылар жоспардың 100% орындалғаны үшін 
сыйлықақы туралы ережеге сәйкес есептеледі.  

ИТҚ мен қызметкерлердің еңбекақы қоры жоспарлы санына, 
лауазымдық жалақысына және белгіленген қосымша ақыларына қарай 
анықталады [20]. 

 
2.3.4. Учаске бойынша Еңбек өнімділігі, шығындар және өзіндік құн 
 
Әдетте кеніште кондициялық мазмұндағы кен массасын өндірудің 

жылдық Жоспары бар, ол кеніштің жылдық өнімділігін анықтайды. 
Кеніштің өнімділігіне келесі факторлар әсер етеді: 
- кен сапасы (кен компоненттерінің құрамы); 
- металл өндірісінің берілген көлемі; 
- кен орнының қорлары; 
- кеніштің жұмыс істеу мерзімі; 
- кен орнының тау-геологиялық сипаттамасы; 
- өндіру ауданының экономикалық жағдайы; 
- кеніштің адамдармен және материалдармен қамтамасыз етілуі; 
- байыту фабрикасынан қашықтығы; 
- кеніш қызметкерлері мен олардың отбасыларын тұрғын үймен 

және жұмыспен қамтамасыз ету мүмкіндігі; 
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- күрделі құрылысқа бастапқы қаражаттың болуы; 
- барлану дәрежесі, кен қорларының өсу перспективалары; 
- қайта құру кезінде – қолданыстағы күрделі қазбалардың өткізу 

қабілеті. 
Осы факторлардың кен өндіру тиімділігіне және кеніштің өнімділігін 

анықтауға әсерін ескеру-бұл компьютердің көмегімен оңай шешілетін 
күрделі көп бағытты міндет. 

Жылдық өнімділіктің ұлғаюымен кен орнының тіркелген қорлары 
кезінде құрылысқа жұмсалатын күрделі шығындар тепе-тең өседі, бірақ 
кейбір пайдалану шығындары өзгеріссіз қалады, бұл - кеніш, АБК, қосалқы 
қызметтер, жолдар, ЭБЖ басшылығын ұстауға арналған шығыстар, 
геологиялық барлауға аударымдар, ГПР өтеуге арналған шығыстар. Бұл 
өндірілген кеннің 1 тоннасына амортизациялық аударымдар түріндегі 
күрделі шығындар артып, нақты пайдалану шығындары азаятынын білдіреді, 
сондықтан кеніштің жылдық өнімділігі мен тиісті қызмет ету мерзімінің 
оңтайлы мәні бар (25-кесте). 

Жалпы түрде, болжамдармен, өндірудің өзіндік құны келесідей 
анықталады: 

Сдоб = Сэкспл + Саморт,                                     (73) 
 
мұнда Сэкспл-өндірілген кеннің 1 т пайдалану шығыстары, е. к. / т; 
      Саморт-өндірілген кеннің 1 т-на амортизациялық аударымдар, у. е. / т. 
Орташа қуатты кеніш үшін өндірудің өзіндік құнындағы пайдалану 

шартты-тұрақты және шартты-ауыспалы шығындар арасындағы арақатынас 
26-кестеде келтірілген. 

 
25-кесте - 1 тонна кен массасын өндірудің өзіндік құнын калькуляциялау 
мысалы 

Шығындар 
баптары 

Амортизацион 
дық аударымдар, 

% 

Пайдалану шығындары, % Барлығ
ы шартты-тұрақты шартты 

айнымалылар 
Материалдар  -- 7.9 7.9 
Энергия  -- 6.0 6.0 
Зарплата  2.5 16.2 18.7 
ГБЖ аударымдар  19.5 -- 19.5 
МТТ өтеу  7.3 -- 7.3 
Цех шығыстары  21.6 -- 21.6 
Амортизация 20.0   20.0 
Жиыны: 20.0 50.9 30.1 100 

Кеніш өнімділігінің артуымен шартты-тұрақты және шартты-ауыспалы 
шығындар өзгереді және 27-кестеде келтірілген. 

Сондықтан кеніштің жылдық өнімділігінен меншікті пайдалану 
шығындарын өзгерту функциясы: 

qэ = Аб × qпост / Аг + qпер ,                      (74) 
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мұндағы Аб-кен өндірудің өзіндік құнының нақты калькуляциясы бар 

кеніштің базалық өнімділігі; 
      Аг-кеніштің есептік өнімділігі;  
      qпост-үлестік шартты-тұрақты шығыстар;  
qпер-шартты ауыспалы шығындар. 
 

5.2-кесте - Әрлеу материалдарына арналған шығындар 
Шығындар баптары Пайдалану шығындары, % 

шартты-
тұрақты 

гі 

шартты 
айнымалылар 

жалпы өзіндік 
құндағы үлес 

салмағы 
Дайындық жұмыстары 8.4 1.6 10 
Тазалау жұмыстары 36.0 4.0 40 
Жер асты тасу 1.7 3.1 4.8 
Оқпан бойынша көтеру 1.9 2.9 4.8 
Сутөкпе 1.2 1.2 2.4 
Қазбаларды жөндеу, қолдау 0.1 0.7 0.8 
Желдету 0.3 0.5 0.8 
Жарықтандыру 0.1 0.3 0.4 
Жалпы ұлттық шығындар 0.5 15.5 16.0 

ЖИЫНЫ 50.2 29.8 80.0 
 

27-кесте - Жалпы шығындар 
Жылдық 
өндіруші 
кеніштің 

сыйымдылығы, 
мың т/жыл 

Кеніштің бір жылға арналған 
жалпы шығындары, мың ш.е. 

1 т р/массаға кететін шығындар, м. е. 
/ т 

шартты-
тұрақты 

шартты 
айнымалылар 

шартты-
тұрақты 

шартты 
айнымалылар 

Жи
ыны 

200 1000 50 5.0 2.5 7.5 
400 1000 1000 2.5 2.5 5.0 
800 1000 2000 1.25 2.5 3.75 
 
Жылдық өнімділіктен амортизацияны өзгерту функциясы тұрақты 

және ауыспалы шығындарды да қамтиды: 

qа, 𝒒𝒒а = 𝑲𝑲 ×
𝟏𝟏−П
𝟏𝟏−Р
Б = 𝒒𝒒𝒒𝒒пост + 𝑨𝑨𝒓𝒓 × 𝒒𝒒𝒒𝒒пер/Аб             (75) 

 
мұндағы K-пайдалану кезеңіндегі бір жылға күрделі салымдар сомасы; 
      Б-жыл ішінде өндірілетін баланстық қорлар; 
      П-шығындар; 
      Р-сауығу; 
     qqпост-А_4г тәуелсіз үлестік амортизациялық шығындар (кірме 

жолдар, ЭБЖ); 
     qqпер - өнімділікке тепе-тең үлестік амортизациялық аударымдар 
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(тау-кен-күрделі қазбалардың, ғимараттар мен құрылыстардың 
амортизациясы). 

Демек, кеніш бойынша жылына жиынтық үлестік шығындар: 
𝑞𝑞доб = 𝑞𝑞э + 𝑞𝑞а = Аб × 𝑞𝑞пост

Аг
+ 𝑞𝑞пер + 𝑞𝑞𝑞𝑞пост + Аг × 𝑞𝑞𝑞𝑞пер/Аб. 

Кеніштің жылдық өнімділігі 
1) тау массасы бойынша: 

𝐴𝐴𝑟𝑟 = (1+𝑅𝑅)×(1−П)𝑄𝑄пром
𝑡𝑡0

                                (76) 
 
мұндағы Qпром-өнеркәсіптік қорлар, т;  

tо-кеніштің жұмыс істеу мерзімі, жылдар; 
R-сауығу; 
П-шығындар. 

2) кен бойынша: 
Ар = 𝑄𝑄пром

𝑡𝑡0
 ,                                               (77) 

 
3) металл бойынша: 

А𝑀𝑀 = 𝛼𝛼×𝑄𝑄пром
𝑡𝑡0100%

                                                         (78) 
мұндағы α-Кендегі металдың орташа мөлшері,%. 
 
 
2.3.5. Тау-кен жұмыстарын жүргізуге арналған сметалар және 

ағымдағы шығындар 
 
Тау-кен қазбаларын салуға арналған Смета Бірыңғай аудандық жеке 

бағалар немесе ҚНжЕ-де келтірілмеген жұмыс түрлеріне жеке есептелген 
жеке бағалар негізінде сметалық нормалар номенклатурасында қабылданған 
жекелеген жұмыс түрлері немесе құрылымдық элементтер бойынша 
жасалады.  

Бірлік бағасы-бұл жұмыс бірлігінің немесе құрылымдық элементтің 
сметалық бағасы. Тау-кен қазу және құрылыс жұмыстарына бірлі-жарым 
бағалар аудандар бойынша анықталған. Аудандастырудың негізіне баға 
белгілеудің негізгі факторлары (материалдарға босату бағалары, жеткізуші 
зауыттардан құрылысқа дейін тасымалдау шығындары және 
жұмысшылардың жалақы деңгейі) алынған. 

Бірліктік бағалау материалдарға, машиналар мен механизмдерді 
пайдалануға арналған шығындарды және конструкциялық элементтің 
бірлігіне тау-кен қазу және құрылыс жұмыстарының әрбір түрі бойынша 
сметалық нормаларда көзделген тапқан төлемді қамтиды.  

Бағалауда бұл шығындар оларды түзету мүмкіндігі үшін бөлінеді. 
Жеке бағаларды жергілікті жағдайларға байланыстыру белгілі бір 

құрылыстың ерекшеліктерін ескеретін түзету коэффициенттерін қолдана 
отырып шығындар баптарын түзетуден тұрады. Алынған ақы, еңбек 
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шығындары және көліктерді пайдалану құны тарифтік мөлшерлемелер мен 
көмір өнеркәсібі (тақтатас) және шахта құрылысы жұмысшыларының 
еңбегіне ақы төлеу шарттарын ескере отырып, түнгі уақыттағы жұмыс үшін 
қосымша ақыларды ескере отырып қабылданды. 

Жерасты жұмыстарында және өнеркәсіптің басқа салаларының 
кәсіпорындарында еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ауыр көмір 
(тақтатас) өнеркәсібінде бағалауларды қолдану кезінде түзету 
коэффициенттерін қолданған жөн. 

Материалдардың шығындары көптеген бағаларда толығымен 
ескерілген және түзетуді қажет етпейді. Алайда, "бағалауда ескерілмеген 
материалдық ресурстар" бағанында материалдар шығысы келтірілген 
бағалауларда материалдық шығындардың құнына олардың шығысы мен 
тиісті баға белгісінен алынған бірлік бағасы негізінде есептелген 
ескерілмеген материалдарға арналған шығындар қосылуы керек. 

Жинақта келтірілген бірлі-жарым бағалауларды пайдалану кезінде 
бағалауда ескерілмеген материалдардың құнын қосымша есепке алу қажет. 
Егер осы жинақта материалдардың түрі мен маркасы көрсетілмесе, онда 
оларды жобалық деректер бойынша қабылдау керек. Жеке бағалар сметаға 
енгізілуі тиіс материалдардың қайтарымды құнын көрсетеді. Барлық қалған 
бағалар құрылыс аудандарына сәйкес түзетусіз пайдаланылады. 

Мысалы: Жасау сметасын салуға однопутевого квершлага. Бір жолды 
квершлагты үңгілеудің негізгі сипаттамалары (28 – кесте): жарықтағы қима – 
9,2 м2, үңгілеуде – 9,8 м2, f=14-18, бұрғылық бойынша бекіністің санаты-XVI 
– XVII, бетон блоктардан жасалған тұйық бекітпе, ұңғылау жабдығы-1ппн – 
5 тиеу машинасы, ПСК-1 консольді қайта тиегіш, "Бумер" бұрғылау 
кареткасы 128Н, ВГ-4,5 вагонеткасы (циклға 6 дана), электровоздар К-7 (1-2 
дана), бетонашина БМ-60, желдеткіштер ВМ-6 (6 дана). Техникалық-
экономикалық көрсеткіштер-өндіру жылдамдығы 170 м / ай, забойдың 
жылжуы цикл үшін - 1,7 м, жұмысшының еңбек өнімділігі-3,3 м3/адам-см. 
Жұмыс көлемі-бұрғылау 67 шп.- м, кенжарды жинау-16, 2м3, ойықтарды 
бетондау – 1,7 м. Шахта құрылыстың бірінші ауданында орналасқан, метан 
мен шаң үшін қауіпті емес. Шахтада қазбаның төбесінен үзік-үзік 
ағыстармен су тамшысы байқалады. 

Шешім: 
1. Біз құрылыс жұмыстарының әр операциясына бір бағаны табамыз. 
2. Қазбада тамшылау байқалатындықтан, барлық жекелеген бағаларға 

осы шарттарды ескеретін түзетулер енгізілуі тиіс: 
 негізгі жалақыға Кз / п=1,1 
 Кэ/м=1,11 машиналарын пайдалану бойынша шығыстарға 
Әр түрлі тау-кен жұмыстарын жүргізу тәжірибесін жалпылау жоғары 

өндірістік көрсеткіштерге тау-кен ұңғымаларының оңтайлы жиынтығын 
қолдана отырып, ұңғыманың технологиялық сызбаларын қолдану арқылы, 
сондай-ақ жұмысты жақсы ұйымдастыру, ұңғымалардың жоғары біліктілігі, 
ұңғыма бригадасының құрамын дұрыс таңдау арқылы қол жеткізілгенін 
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көрсетеді. Жоғары көрсеткіштерге қол жеткізу көбінесе кенжарда қалыпты 
санитарлық жағдайлардың пайда болуына, атап айтқанда желдету, шаңды 
басу және кенжардың жақсы жарықтандырылуына ықпал етеді. Алайда, 
қазіргі жағдайда жоғарыда аталған шарттарды сақтау арқылы қол 
жеткізілетін қаражатты үнемдеу тау-кен кәсіпорындары үшін бірінші 
кезектегі маңызға ие. 

 
28-кесте-Бір жолды квершлаг құрылысының сметасы 

Бағалау 
нөмірі 

Құрылыс жұмыстары 
мен 

конструкцияларының 
атауы және 

сипаттамасы 
(ҚТ/ж, қэ/М ескере 

отырып) 

Өлше
м 

бірлігі 

Базистік 
аудан 

бойынша 
тікелей 

кенжарлық 
шығындар 

Оның 
ішінде 

Материалдық 
ресурстардың 

құны, 

Бағаларда 
ескерілмеге

н 
материалды

қ 
ресурстарды

ң құны 
 Метан немесе шаң 

бойынша қауіпті емес 
шахталарда көлденең 
қазбалар мен олардың 
түйісулерін жарылыс 

тәсілімен жүргізу, 
Қима ауданы 8-ден 10 

м2 дейін, f=16-18 

     

 13 градусқа дейінгі 
қазбаларда бетон 

блоктардан жасалған 
тұйық бекітпені 

орнату, ауданы 20 м2 
дейін 

     

 Көлденең және көлбеу 
тау-кен қазбаларында 

тұрақты бір жолды 
рельс жолдарын 13 

градусқа дейін қалау. 
Жолтабан ені 900 мм, 

рельс түрі Р-18 

     

 Көлденең қазбаларда 
метан мен шаң 

бойынша қауіпті емес 
шахталарда қимасы 

0,15 м2 дейін 
ойықтарды жару 

тәсілімен жүргізу, 
беріктік коэффициенті 

16-18 

     

 Қазбалардағы 
жыраларды 13 

градусқа дейін бекіту. 
жыныстардағы бетон 

(қабаттасусыз), 
беріктігі 20 және одан 

төмен , ойықтың 
қимасы 0,06-0,15 м2 
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№ 1 практикалық жұмыс  
Тақырыбы: қазбаның көлденең қимасының өлшемдерін жарықта 

есептеу 
Жұмыстың мақсаты: берілген параметрлер бойынша қазбаның 

көлденең қимасының өлшемдерін есептеуді зерттеу. 
Теориялық бөлім. Кез келген қазбаның көлденең қимасының ауданы 

"қауіпсіздік ережелерімен" регламенттелген саңылауларды және ауа 
қозғалысының жылдамдығын шектеуді сақтай отырып, тиісті көлік 
құралдарының орналасуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ететіндей таңдалуы 
тиіс.  

Шахтаның өндірісі сериялық немесе параллель желдету 
қосылыстарының желісін құратындығы және ауа негізгі желдету желдеткіші 
жасаған депрессияның (қысудың) арқасында олар арқылы қозғалатындығы 
өте маңызды.  

Егер қазбалар жеткіліксіз болса, шахтаның депрессиясы қолданыстағы 
желдеткіштер үшін шамадан тыс болуы мүмкін және оны қалыпқа келтіру 
үшін жеке байланыстардың қарсылығын азайту қажет.  

Әдетте, бұған көлік құралдарының өлшемдері мен ауа қозғалысының 
рұқсат етілген жылдамдығынан асатын қазбалардың қималарының ауданын 
ұлғайту арқылы қол жеткізіледі, мұндай жағдайларда шахталық желдету 
желісін құрайтын жеке қазбалардың қималарының ауданын оңтайландыру 
міндеті туындайды.  

Осылайша, шахталарды жобалау кезінде қазбалардың көлденең 
қималарының ауданын үш негізгі факторды ескере отырып таңдау керек:  

 қазбада орналастырылатын көлік құралдарының мөлшерлерін;  
 ауа қозғалысының жылдамдығы;  
 депрессия. 
Бұдан басқа, осы факторлар бойынша белгіленген жалғыз қазбаның 

Қима ауданы қолданыстағы техникалық жүргізу құралдарының 
мүмкіндіктерімен анықталатын ең жоғары мәннен аспауы тиіс.  

Жалпы жағдайда көлік құралдарының өлшемдеріне сәйкес келетін 
қазбаның қимасы көмір бойынша қазбаға түсетін жүктемемен анықталатын 
жүк ағындарының шамасына байланысты болады.  

Негізгі скипті тік оқпанның көлденең қимасының ауданы пайдалы 
қазбаны көтеру құралдарының өлшемдерімен анықталады және орташа 
алғанда:  

 19,6 м2 шахтаның қуаты тәулігіне 6000 т кем болғанда;  
 тәулігіне 6000-нан 15 000 т-ға дейін 23,8-ден 38,5 м2-ге дейін;  
 шахтаның қуаты тәулігіне 15 000 тоннадан артық болған кезде 44-

тен 56,5 м2-ге дейін. 
Көмірді тасымалдау үшін рельстік тасымалмен жабдықталған созылған 

көлденең қазбалардың (квершлагтар, қуақаздар) көлденең қимасының 
ауданы жолдар арасындағы ең аз ені мен бекітпе мен жылжымалы құрам 
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арасындағы ең аз саңылауларды сақтай отырып, тасымалдау жолдарының 
санын ескере отырып белгіленеді.  

Нақты және жобалық деректерді жалпылау негізінде негізгі және 
блоктық квершлагтарды, сондай-ақ магистральдық, негізгі және қабатты 
көлік штректерін екі жолды етіп қабылдау ұсынылады. Көмекші көлік жүзеге 
асырылатын желдету дайындық қазбаларын қазбаның ұзындығы 1000 м-ден 
асатын илеу құрылғысымен бір жолды етіп қабылдау жеткілікті.  

Панельдерге (бремсбергтер, еңістер) қызмет көрсететін көлбеу 
қазбаларды жобалау кезінде қазіргі уақытта көмір тасымалдау үшін 
конвейерлерді, адамдардың қозғалысы үшін арқанды-креслоларды немесе 
монорельсті аспалы жолдарды және қосалқы көлік үшін бір ұштық тасуды 
қолдану көзделеді. Осы қазбалардың Қима ауданы конвейерлік және қосалқы 
бремсбергтер (еңістер) үшін 12,5 м2 және адам жүрісіне арналған 10,5 м2 
шегінде қабылдануы тиіс.  

Тазалау кенжарына жанасатын дайындық қазбаларының қимасын 
таңдау (қабаттық және аралық қуақаздарды, алу бремсбергтер мен еңістерді) 
тазалау кенжарларының жабдық кешенімен жоғары өнімді жұмысы үшін 
және қазбаны оның бүкіл қызмет ету мерзімінде жөндеусіз ұстау үшін 
жағдайларды қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды ескере отырып жүзеге 
асырылуы тиіс. Мұндай талаптарға мыналар жатады:  

 Лавада көмірді кенішсіз алу мақсатында кенжар конвейерінің жетек 
басын штрекке (бремсберг, еңіс) шығару қажеттілігі;  

 қазбада көлік құралдарының екі түрін — конвейер мен монорельсті 
жолды орналастыру;  

 кезекті қазу бағаналарын өңдеу кезінде қазбаны одан әрі қайта 
пайдалану үшін шөгіндіге қима қорын жасау. 

Осыған сүйене отырып, қабатты және аралық конвейерлік 
қуақаздардың, конвейерлік бремсбергтердің және еңістердің қимасы 
қабаттарды лавалармен қазу кезінде құлау немесе көтерілу бойынша 12-15 м2 
шегінде болуы тиіс. Бұл бөлім лавалардың қалыпты жұмыс істеуі үшін 
жүктемелердің кең ауқымында жеткілікті.  

ПБ талаптарына сәйкес қазбалар бойынша ауа қозғалысының ең 
жоғары жылдамдығы мәндермен шектелген:  

 15 м/с — тек желдетуге арналған оқпандар;  
 12 м/с — жүктерді түсіруге және көтеруге арналған оқпандар:  
 8 м/с — адамдар мен жүктерді түсіруге және көтеруге арналған 

оқпандар, квершлагтар, бас таситын және желдеткіш штректер, күрделі және 
панельді бремсбергтер мен еңістер;  

 6 м / с-қазу қазбалары (қазу учаскесін контурлайтын қазбалар). 
Жұмыс барысы: қазбадан өтетін ауаның белгілі Q (м3/с) мөлшерінде, 

оның жарықтағы көлденең қимасының ауданы: 
𝑆𝑆 = 𝑄𝑄

𝑉𝑉д                                               (79) 
 
мұндағы VD-ауа қозғалысының ең жоғары рұқсат етілген жылдамдығы. 
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Осы формула (42) бойынша анықталатын тау-кен қазбаларының 
көлденең қимасы ауданының шамасы газ шахталарында көлік құралдарының 
габариттері бойынша белгіленген шамадан асуы мүмкін.  

Газ сыйымдылығы 15 м3/т астам өндіру кезінде ауа жылдамдығы 
бойынша қажетті квершлагтардың, бас қуақаздардың, бремсбергтердің және 
еңістердің Қима ауданы ең жоғары мүмкін мөлшерден асады және бұл 
жағдайда екі параллель қазбаны жүргізуге тура келеді.  

Қолданыстағы дизайн нормалары жалпы шахталық депрессияны 30-45 
Н/см2 мөлшерімен шектеу ұсынылады.  

Көлік құралдарының габариттері мен ауа қозғалысының жылдамдығы 
бойынша таңдалған қималар кезінде шахталық желдеткіш желісі 
қазбаларының жиынтық депрессиясы көрсетілген шектен асқан жағдайда 
жекелеген қазбалардың көлденең қимасының ауданын ұлғайту және осының 
арқасында жалпы шахталық депрессияны азайту қажет. Бұл жағдайлар, 
әдетте, үлкен шахталық кен орындары бар үлкен газ шахталарын жобалау 
кезінде орын алады.  

 
№ 2 тәжірибелік жұмыс 
Тақырыбы: үңгілеуге БВР паспорты 
Мақсаты: үңгілеуге арналған БВР паспортын зерделеу  
Жұмыс барысы: тәжірибелік жұмыстар актісі 
Біз, төменде қол қоюшылар: ұңғылау учаскесінің бастығы Р. арқандар, 

Веда. БВР инженері С. Махметов және тау-кен шебері М .Баеев 30.11.12 ж. 
бастап 02 дейін.11.12 ж.Теспелерді оқтау үшін қажетті уақытты анықтау 
бойынша хронометраждық бақылаумен 3 Тәжірибелік жарылыс жүргізілді 
(29-кесте). Жұмыстар 80 м п/э съезінде жүргізілді. 

Тұқымдар м.м. шкаласы бойынша 8-10 бекінісімен ұсынылған. 
Шпурларды оқтауға 2 адам қатысты. Зарядтау RPZ-6 көмегімен жүргізілді. 
НЭСИ бастамалау тәсілі (электрлік емес). 

 
29-кесте-Мынадай нәтижелер алынды: 

№ 
п/п 

Көрсеткіштер №1 жарылыс №2 жарылыс №3 жарылыс 

1 Кенжардың ені, м  5,3 5,3 5,3 
2 Кенжардың биіктігі, м 5 5 5 
3 Кенжар ауданы, м2 25 25 25 
4 Теспелер саны, дана 52 52 52 
5 Теспелердің диаметрі, мм 51 51 51 
6 Саны комп. ұңғымалар d-

89 мм, Дана 
3 3 3 

7 Теспелердің тереңдігі, м 3,2 3,2 3,2 
8 Бөрене көрінісі призма призма призма 
9 Шпурға келетін 

кенжардың ауданы, м2 
0,48 0,48 0,48 

10 Теспедегі заряд мөлшері, 
кг 

4,99 5,02 4,81 
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29 кестенің жалғасы 
11 Союға ЖЗ саны, кг 259,6 261 250 
12 Недозаряд, м 0,36-1,23 0,35-1,20 0,38-1,25 
13 КИШ 0,9 0,9 0,87 
14 Ұйытудың көлемі, м3; 72 72 69,6 
15 ЖЗ шығыны, кг / м3 3,61 3,63 3,59 
16 Бір теспені оқтау уақыты, 

мин 
1,5 1,6 1,45 

17 Союды зарядтау 
уақыты.(всп. опера), мин 

78 83,2 75,4 

18 Жарғыштардың кету 
уақыты, мин 

5 5 5 

 
Тиімділік критерийі ЖЗ меншікті шығыны аз тау-кен массасының ең 

үлкен шығымы болып табылады (бір шпур зарядына келетін кенжардың 
ауданы үлкен болғанда). БВР кезінде теспелердің орналасу сұлбалары (сурет. 
2.11) және теспедегі зарядтардың құрылымы (сурет.2.12). 

3 жарылыстың нәтижесі бойынша ең тиімдісі 1 жарылыс болып 
табылады, оның негізінде келесі забойға БВР паспорты жасалды (80 м п/э 
түсу). 

30-кестеде циклдегі баяулау саны мен бөлімдері көрсетілген. 
2.13-суретте желдету схемасы көрсетілген. 
 
Зарядтау уақыты 78 мин. 
ГКУ учаскесінің бастығы 21 арқандар Р. 
Вед. БВР инженері С. Махметов 
Тау-кен шебері Нұрсолтан Е. 
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Сурет. 2. 11-Теспелердің орналасу схемасы 
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Сурет.2.12-Теспелердегі зарядтардың құрылымы 
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Кесте 30-Саны мен секциялар цикл баяулауы 
 

Зарядтар 
тобы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 баяулау 
сериясының 
№  

0 5 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Баяулау 
уақыты, М. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000 

EXEL-LP 
саны, дана 1 1 1 1 1 2 2 4 4 6 10 2 4 13 

 
БВР кезіндегі техникалық-экономикалық көрсеткіштер 
1. Ұсақтау нұсқасы - шпурова  
2. Союдың өлшемдері   
    биіктігі  105 м 
    Ені - 5,3 м 
3. Кенжардың Қима ауданы - 25м2 
4. Бұрғылау жабдығының түрі - Мономатик 105-40 
5. Бұрғылау штангасының ұзындығы - 3,7 м 
6. Тәждің диаметрі - 51м 
7. Теспелердің орташа тереңдігі - 3,2 м 
8. Теспелер саны - N=52 дана 
9. Өтемдік ұңғымалар саны - 3 дана 
10. Ұңғыма диаметрі - 89мм 
11. Бөрене көрінісі - компьютермен тікелей. скваж. 
12. Теспені пайдалану коэффициенті - 0,9 
13. Циклге күтім жасау - 2,88 м 
14. Ұсақтау көлемі - 72м3 

15. ЖМ шығыны  
      - нобелит дм 38 мм - 33,6 кг 
      - А-6 Гранулиті - 226кг  
      Барлығы - 259,6 кг 
16. СВ шығыны  
      EXEL LP L-7м - 52шт  
      ДШ - 5м  
      ЭД - 1 дана  
17. Жарылғыш сым 
18. ЖЗ үлестік шығысы 

105 м 
- 3,61 кг / м3 

19. Зарядтарды бастау әдісі - шпур зарядтарын бастамалаудың 
электрлік емес құралдарын қолдану арқылы 

 



168
  

 

 
 

Сурет.2.13-жарушының бекеттері мен паналау орнының орналасу схемасы 
 

Паспортпен таныстық: 
Тау-кен шебері 
және басқа 
ИТҚ 

Қолы Күні  Забойшылар 
мен жарушылар 

Қолы Күні 
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№ 3 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: көлденең дайындық өндірісін желдету үшін ауа шығынын 

есептеу 
Мақсаты: БВР жүргізетін көлденең дайындық өндірісін желдету үшін 

ауа шығынын есептеуді зерттеу. 
Бұрғылау-жару әдісімен жүргізілетін көлденең дайындық қазбаларын 

желдету үшін ауа шығынын келесі бастапқы деректермен есептеу қажет: 
– тәулігіне жоспарланған цикл саны-2; 
- пайдаланылатын жабдықтар: ТОРО-0011-1 дана, N=475л.с.; ТОРО-

50+ - 1 дана, N=575л. с 
- жұмыс ауысымдарының саны-2; 
- өндіру ұзындығы: L=440 М. 
- желдеткіштен қазбаның аузына дейінгі қашықтық-50м. (30 метр 

металл құбыр, диаметрі 1,4 м) 
- адамдардың ең көп саны-7 адам; 
- жарылыс жұмыстарынан кейінгі желдету уақыты-30 минут; 
- бір мезгілде жарылатын ЖЗ саны-295.6 кг; 
- қазбаның үңгілеудегі ең үлкен қимасы-25м2; 
- жыныс үйіндісіне дейін тасу жолының ұзындығы-1800м. 
- став диаметрі -1.0 М 
- жалғамалардың жиынтық ұзындығы-920 м 
1. Адамдардың ең көп саны бойынша дайындық қазбаларын желдету 

үшін қажетті ауа мөлшері мынадай формула бойынша есептеледі: 
𝑄𝑄з.п. = 6 × 𝑁𝑁 = 6 × 7 = 42м3/мин = 0,7м3/с              (80) 

 
мұндағы N-бір уақытта забойда жұмыс істейтін адамдардың ең көп 

саны. 
2. Қазбалардағы оның қозғалысының ең төменгі жылдамдығы бойынша 

ауа шығыны мына формула бойынша анықталады: 
𝑄𝑄з.п. = 60 × 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑆𝑆в.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60 × 0,25 × 25 = 375м3/мин = 5,7м3/сек 

(81) 
 
мұндағы Vmin-тұйық қазбадағы ауаның 0,25 м/с-қа тең ең төменгі 

рұқсат етілген жылдамдығы. 
 
3. Жарылыс кезінде пайда болған газдар бойынша ауа мөлшері 

формула бойынша есептеледі: 

𝑄𝑄оч = 2,32
𝑡𝑡𝐾𝐾𝑇𝑇

√𝐴𝐴 × 𝐵𝐵 × 𝑉𝑉𝐾𝐾2
3 ;м3/мин,                                        (82) 

 
мұндағы t=30 мин. - ВР-дан кейін қазбаны желдету уақыты 
      Кt=0,3-турбулентті диффузия коэффициенті; 
      А=436кг-бір мезгілде жарылатын ЖЗ саны; 
      В=100л / кг - газдылығы ВВ; 



170
  

 

      Vк=12а-камераның шартты көлемі, м3. 

𝑄𝑄оч = 2,32
30 × 0,3 √436 × 100 × (12 × 436)23 = 2701м3/мин = 45м3/сек. 

4. Ауа шығынын ішкі жану қозғалтқыштары бар өздігінен жүретін 
жабдықтан зиянды газдардың бөліну факторы бойынша 1 л-ге ауа беру 
нормасы бойынша анықтаймыз.С. тау-кен массасын кенжардан жүк тиеу 
камерасына шығару кезіндегі ішкі жану қозғалтқышының қуаты. 

Ол үшін машинаның кенжардағы жұмыс уақытын және тиеу 
жұмыстарының жалпы уақытын алдын ала анықтаймыз.  

Жарылған массаның көлемі:  
𝑉𝑉 = 𝑆𝑆 × 𝐿𝐿 × 𝐾𝐾 = 25 × 3,2 × 0,9 = 72м3           (83) 

 
мұндағы L-теспенің ұзындығы; 
      K-теспені пайдалану коэффициенті 
Тәулігіне ШЖМ рейстерінің саны: 

𝑟𝑟 = 𝑉𝑉 × 𝑁𝑁
𝑉𝑉ковш

× 𝐾𝐾зап = 72 × 2
11 × 0,8 = 16рейсов       (84) 

 
мұндағы V ожау - шөміштің сыйымдылығы 11 м3 тең ШЖМ; 
      Кзап-шөмішті толтыру коэффициенті ШЖМ, тең 0,8; 
      N-тәулігіне цикл саны. 
Бір рейстің ұзақтығы: 

Тр = 𝑡𝑡черп + 𝑡𝑡дв,                                                       (85) 
 
мұндағы tшерп-0,798 мин тең тарту уақыты; 
        tразг-0,18-ге тең түсіру уақыты; 
        tдв-забойдағы ШЖМ қозғалыс уақыты, мин. 
TDV формуласын анықтаңыз: 

𝑡𝑡дв =
𝐿𝐿 ×( 1

𝑉𝑉𝑟𝑟
+1/𝑉𝑉п)

60×Кс
=

300×( 1
1,67+1/1,67)
60×0,75 = 8 мин             (86) 

 
мұндағы L-300м-ге тең қайта тиеу камерасына кенді жеткізудің 

максималды ұзындығы; 
      Vг және Vп-техникалық сипаттамаға сәйкес тиелген және бос 

машинаның қозғалыс жылдамдығы 1,67 м/с тең; 
      Кс-трассаның қысқа кесінділерінде, қиылыстарда және 

бұрылыстарда 0,75-ке тең жылдамдықтың төмендеуін ескеретін 
коэффициент. 

Сонда 
𝑇𝑇𝑝𝑝 = 0.798 + 0.18 + 8 = 8.978 ≈ 9 мин 

 
Тау-кен массасын әкетудің жалпы ұзақтығы: 

𝑡𝑡П = 𝑟𝑟 × 𝑇𝑇𝑝𝑝 = 24 × 9 = 216 мин                               (87) 
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Машинаның дайындық кенжарында жұмыс істеу уақыты: 
𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑡𝑡черп × 𝑟𝑟 = 0.798 × 24 = 19.15 ≈ 20 мин                       (88) 

 
Осылайша, ШРМ орташа өлшенген қуаты келесі формула бойынша 

анықталады: 
𝑁𝑁ср = 𝑁𝑁×𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑡𝑡П
= 475×20

216 = 43.9 л. с.                                  (89) 
 

Іштен жану қозғалтқыштары бар өздігінен жүретін жабдықтан зиянды 
газдарды бөлу факторы бойынша ауаның 1 А. К. берілу нормасы бойынша 
ауаның шығысы тау-кен массасын кенжардан қайта тиеу камерасына дейін 
шығару уақыты кезінде ІЖҚ қуаты мынадай формула бойынша есептеледі:: 

𝑄𝑄зп = 𝑞𝑞л.с. × 𝑁𝑁ср = 5 × 43.9 = 219 м3
мин = 3.6м3/сек       (90) 

 
мұндағы qл.с.= 5м3/мин – 14.07.2010 ж. "Астана қ. ҚР ТЖМ ТЖ және ӨБ 

мемлекеттік бақылау комитетінің техникалық кеңесінің хаттамасына" сәйкес 
ІЖҚ қуатының 1л. С. ауа шығынының нормасы. 

5. Ауа шығынын ішкі жану қозғалтқыштары бар өздігінен жүретін 
жабдықтан зиянды газдардың бөліну факторы бойынша 1 л.с. тау-кен 
массасын қайта тиеу камерасынан жыныс үйіндісіне шығару кезінде ІЖҚ 
қуаты. 

Бір рейс үшін тасымалданатын ТОРО-50+ пайдалы қазбасының 
массасы: 

𝑊𝑊𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑘𝑘 × 𝐾𝐾з × у
Кр

= 28 × 0.85 × 3.47
1.7 = 48.6т          (91) 

 
мұндағы Vk-шанақтың сыйымдылығы 28 м3 тең; 
        Кз-шанақты толтыру коэффициенті, 0,85-ке тең; 
        y-кеннің көлемдік салмағы, 3,47 т / м3; 
        Kp-1,7-ге тең кенді қопсыту коэффициенті. 
Тәулігіне қажетті рейстер саны: 

𝑟𝑟 = Тсут
𝑊𝑊𝑝𝑝

= 749
48.6 = 15рейсов                                       (92) 

 
мұндағы Тсут-бір ұңғымалық кенжардан тәуліктік әкету, Тсут = 2 х V х y 

=2 х 72 х 3,47 =500 т формуласы бойынша есептеледі  
Бір рейстің ұзақтығы: 

Тр = 𝑡𝑡погр + 𝑡𝑡разг + 𝑡𝑡разм + 𝑡𝑡дв                                       (93) 
 
мұндағы tпогр = 5мин-тиеу уақыты;  

tразг = 0,5 мин-түсіру уақыты; 
tразм = 2,5 мин – маневрлерге уақыт; 
tдв-қозғалыс уақыты, формула бойынша анықталады: 
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𝑡𝑡дв =
𝐿𝐿 × (1

𝑉𝑉𝑟𝑟 + 1
𝑉𝑉П)

60 × 𝐾𝐾𝑐𝑐
=

1800 × ( 1
2.22 + 1

3.84)
60 × 0.75 = 28 мин 

 
мұндағы L-артық жүктемеден қайырмаға дейінгі жылжымалы 

ұзындық; 
Vг және Vп-тиісінше 2,22 және 3,84 м/с құрайтын тиелген және бос 

машинаның қозғалыс жылдамдығы; 
Кс-трассаның қысқа кесінділерінде, қиылыстарда, бұрылыстарда 0,75-

ке тең жылдамдықтың төмендеуін ескеретін коэффициент. 
Сонда бір рейстің ұзақтығы: 

Тр = 5 + 0,5 + 2,5 + 28 = 36 мин 
 
Жөнелтудің жалпы ұзақтығы: 

Тп = r х Тр = 15 х 36 = 540 мин 
 
Машиналардың бір мезгілде жұмыс істеу уақыты (тиегіш пен самосвал 

үшін бірдей): 
𝑡𝑡𝑖𝑖 = (𝑡𝑡погр + 𝑡𝑡разм) × 𝑟𝑟 = (5 + 2.5) × 15 = 112 мин 

 
Тау-кен массасын қайта тиеуден шығару кезінде ІЖҚ қуатының 1л. С, 

ауа беру нормасы бойынша Іштен жану қозғалтқыштары бар өздігінен 
жүретін жабдықтан зиянды газдардың бөліну факторы бойынша ауа шығысы 
мынадай формула бойынша есептеледі::  

𝑄𝑄зп = 𝑞𝑞л.с. × 𝑁𝑁ср 
 
Машиналардың I типті nср қуаты уақыт бойынша орташа өлшенген 

шамасы мынадай формула бойынша анықталады: 

𝑁𝑁ср = ∑𝑁𝑁𝑖𝑖 × 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑖𝑖 × 𝑁𝑁𝑖𝑖 × 𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑇𝑇П

𝑖𝑖

𝑖𝑖=1
= 1 × 1 × 475 × 112

540 + 1 × 1 × 575 × 112
540

= 219л. с. 
 

мұндағы j-ДВС қуаты бойынша бір типті машиналар топтарының саны 2-
ге тең. 

     ni-j тобындағы I типті машиналар саны, бұл жағдайда бір 
машинадан;  

    Koi-бір уақытта жұмыс істейтін машиналар санын ескеретін 
коэффициент, бір машина үшін 1,0 қабылданады; 

    Ni-I типті машинаның ІЖҚ қуаты, тиегіш үшін 475 а. к., самосвал 
үшін 575 а. к.; 

    ti-j тобындағы I типті машиналардың жұмыс уақыты; 
Содан кейін ішкі жану қозғалтқыштары бар өздігінен жүретін 

жабдықтан зиянды газдардың бөліну факторы бойынша ауа шығыны болады:  
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𝑄𝑄зп = 5 × 219 = 1095м3/мин = 18.25м3/сек 
 
Одан әрі есептеулер үшін есептелген мәндердің ең үлкені алынады: 

𝑄𝑄зп = 18.25м3/сек 
6. Желдету құралдарын таңдау бойынша есептеу жүргіземіз  
6.1 қазбаны желдету үшін қажетті ауа мөлшері (желдеткіштің 

өнімділігі) мына формула бойынша анықталады (2 вентиль есебінен. 
диаметрі 1.0 М става ) 

𝑄𝑄В = 𝑄𝑄зп × 𝐾𝐾ут.тр = 9.1 × 1.33 × 2 = 24.2м3/сек 
 
7. Икемді желдету құбырына жұмыс істейтін желдеткіштің қажетті 

қысымы мына формула бойынша анықталады: 
ℎв 1,0 = 𝑄𝑄в 

2 × 𝑅𝑅тр.г. × (−  + 0,41)2 = 12,12 × 3,021 × (−  + 0,41)2 = 322 
 
мұндағы Rтр.г. - желдеткіш икемді құбырдың жалпы аэродинамикалық 

кедергісі, оны формула бойынша табамыз: 
Rтр.г.1,0 = rтр × (1тр + 20 × dтр × n1 + 10 × dтр × n2

= 0,0053 × (490 + 20 × 4) = 3,021kμ 
 
мұндағы гтр = 0,0053 kµ/М, буынның ұзындығы 20 м және диаметрі 1,0 

болғанда құбырдың меншікті аэродинамикалық кедергісі; 1тр = 490м – 
құбырдың ұзындығы; dтр = 1,0 м-құбырдың диаметрі; 

        n1 = 0-900-ге бұрылыстар саны; 
        n2 = 4-бұрылыстар саны 450. 
Желдеткіш түрін таңдау ЖЖЖ мен құбырдың аэродинамикалық 

сипаттамаларын біріктіру жолымен жүргізіледі. Бұл ретте есептеулермен 
айқындалған жұмыс нүктесі (Qв және һв) желдеткіштің аэродинамикалық 
сипаттамасында немесе одан төмен орналасуы тиіс. 

 
Біз жұмыс кестесіне сәйкес қабылдаймыз QВ = 31,5м3\с. 
                          GAL14-900\900. 
 
Өнімділігі 25-тен 47 м3\с дейін. 
500-ден 5000 Па-ға дейінгі қысым 
ЖМЖ өнімділігі жалпы шахталық депрессия есебінен оның соруына 

берілетін желдеткіштің ауа мөлшерінің 70% - нан аспауы тиіс. 
8. Vsas желдеткішіне жеткізілетін ауаның қажетті мөлшерін 

анықтаймыз. 
𝑄𝑄п = 31,5 × 1,43 = 45,0м3/с 
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Ескертпелер:  

1. Тау-кен қазбаларын бекіту жыныстардың тұрақтылығына 
байланысты, "Жезқазғантүстімет"ӨБ кеніштерінде қолданылатын 
нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі. 
2. Тау-кен жұмыстары Қолданыстағы нормативтік құжаттарға қатаң 
сәйкестікте жүргізіледі.  
3. Желдеткіш камерасын тұрақты, шығуға бейім емес жерлерде 
орналастыру керек. 
4. Камераның едені қалыңдығы кемінде 100 мм бетон негізде 
орындалады. 
5. Кабельді ілу нүктелерінің арасындағы қашықтық 3 м-ден аспайды. 
6. Желдеткіш камерасын желдету жобасы бойынша 500-1000 м-ден 
кейін орналастыру керек. 
7. Желдеткіш камерасының көлемі 10 м/270 м3. 
8. Жарықтандыру желісін монтаждау және жерге қосу бойынша барлық 
жұмыстар қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындалады. 
9. ПР-1 линтельі ГОСТ бойынша өткізгіштігі төмен B-15 бетоннан 
жасалған. 

 
 

Сурет 2.14 – Желдеткіш камерасы 
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Сурет 2.15-Желдеткішті орнату схемасы 

 
 

 
Сурет. 2.16-Орнату схемасы 
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№ 4 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: шахтаның қуатын есептеу 
Мақсаты: шахтаның қуатын есептеуді зерттеу. 
Мысал. Шахтаның қуатын келесі жағдайларда есептеу керек: Z= 

80000 мың т; үш қабат: m1= 1,2 м; m2= 1,6 м; M3= 0,8 м; α = 14°; Нв= 400 
м; НН= 600 м; γ= 1,4 т/м3; орташа төзімді шатыр жыныстары k5= 0,08; 
топырақ жыныстары f=6; k6= 0,015; қорлардың бұзылуы K7=0,2 
коэффициентімен сипатталады; газдың әсер ету коэффициенті k8=0,5 (кен 
орнының өнімді газдылығы q=20 м3/т көмір), ұқсас жағдайларда 
аймақтағы шахталардың газ сыйымдылығы q= 40 м3/т; технологиялық 
схеманың сенімділігі K1= 0,8-мен жобаланады. 

Екі қабат дамуға қабылданады, ал M1 қабаты 1,5 есе қарқынды жұмыс 
істейді, 

𝑘𝑘2 = 𝑛𝑛1+√𝑛𝑛2−𝑛𝑛1
√𝑛𝑛2

= 2+√3−2
√3 = 1.73                               (94) 

 
L = 200 м; υ= 3,15 м/тәул; ишө= 0,9; N = 25 күн және берілген 
Мо = (1,2 + 1,6)/2 = 1,4 м; 
М = (1,2 + 1,6 + 0,8)/3 = 1,2 м; 
А = 200 * 1,4 * 3,15 * 1,4 * 0,9 * 25 = 27 000 т / ай; 
ψ= (0,08 * 0,015)/( 1+ 0,2 + 0,5) = 0,0007; 
k3= 0,0007*27 000-1,2/1,4 = 4; 
k4= 1 + 400/600 = 1,67, 
біз аламыз 

Аш = 𝑘𝑘1(𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘3)√𝑍𝑍 𝑚𝑚0
∑𝑚𝑚 𝑘𝑘4 = 1466 тыс. т/год                         (95) 

 
Қуаттың типтік мәні ретінде Аш= 1,5 млн. т/жыл алуға болады. Бұл 

жағдайда қызмет ету мерзімі TSL = 50-60 жыл болады. Ұқсас жағдайлар үшін 
шахталардың оңтайлы қуаты Аш= жылына 1,8 млн.т. 

Көмір шахталарының оқпан жанындағы ауласының шамамен алынған 
көлемі (А. Малкин бойынша): 

- Локомотив көлігі үшін 
𝑉𝑉 = 1.8𝐴𝐴 + 85𝑞𝑞 + 10𝜔𝜔 + 2400,м3,                           (96) 

 
- конвейерлік көлік үшін 

𝑉𝑉1.4𝐴𝐴 + 85𝑞𝑞 + 10𝜔𝜔 + 1700,м3,                                      (97) 
 

мұндағы А-шахтаның тәуліктік өндірістік қуаты, т / тәул; 
q-шахтаның газ молдығы, м3 / т; 
ω – шахтаның су ағыны, м3/сағ. 
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Қысқаша қорытынды 
 
Бұл бөлімде "дайындық және тазарту жұмыстарын жүргізуге арналған 

жобалау-сметалық құжаттама" кәсіби модулі бойынша оқытудың негізгі 
нәтижелері ұсынылды, онда технологиялық процестер мен технологиялық 
жабдықтарды таңдау, технологиялық процесс схемаларын жаңғырту, жаңа 
технологияларды енгізу және жабдықтарды жаңғырту қаралды. Тау-кен 
кәсіпорындарында технологиялық процестерді жобалау мәселелері 
көрсетілді. Тау-кен қазбаларын бекіту паспорты және тау-кен қазбаларының 
көлденең қимасының есептері, тау-кен қазбаларын жүргізуге бұрғылау-жару 
жұмыстарының паспорты, шахта желдеткішін жобалау, дайындық және 
тазарту жұмыстарын жүргізуге жобалау-сметалық құжаттама. Тау - кен 
кәсіпорны учаскесінің өндірістік-шаруашылық қызметінің көрсеткіштері, 
өндірістік-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштерін есептеу, жалақы 
қорын және өндіру нормаларын есептеу, Еңбек өнімділігі, учаске бойынша 
шығындар мен өзіндік құн, тау-кен жұмыстарын жүргізуге арналған сметалар 
және ағымдағы шығындар ұсынылған. 

Теориялық білімді бекіту үшін бақылау сұрақтары, практикалық 
тапсырмалар және өзіндік жұмыс үшін мысалдар ұсынылды. Бұл қосымша 
әдебиеттермен және басқа ақпарат көздерімен жұмыс істеу үшін іздеу 
дағдыларын дамытуға көмектеседі. 

Бөлімнің барлық тақырыптарынан өтіп, барлық практикалық 
тапсырмаларды орындағаннан кейін сіз кәсіби құзыреттілікке ие боласыз 
және проблемалық жағдайларда дұрыс шешім табуды үйренесіз. 

Тау-кен техник-технолог-бұл маман тау-кен жұмыстарын 
дайындаумен, ұйымдастырумен, жүргізумен және бақылаумен айналысатын 
қауіпсіздік жүргізу тау-кен және жарылыс жұмыстарын.  

Технологиялық процестерді жаңғыртуға және тау-кен жабдықтарын 
қайта құруға қосымша қатысатын тау-кен жұмыстары бойынша инженерлік-
техникалық қызметкер. 

 
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымшалар тізімі 

 
1. Справочник по горнорудному делу. Под ред. В.А.Гребенюка, 

Я.С.Пыжьянова, И.Е.Ерофеева. - М.: Недра, 1983.816 с. 
2. Методология проектирования горных предприятий. Справочник. - 

М.: Недра, 1986. 
3. Способы вскрытия, подготовки и системы разработки шахтных 

полей. Под ред. Б.Ф.Братчнко. – М.: Недра, 1985. 
4. Құрылыс нормалары мен ережелері. ҚНжЕ 10-01-94. Құрылыстағы 

нормативтік құжаттар жүйесі. Негізгі ережелер. – М.: Ресей Құрылыс 
Министрлігі, 1994. 

5. Порцевский А.К., Комаров Е.И. Вентиляция шахт. Аэрология 
карьеров. Учебное пособие МГОУ. – М.: 2004.48 с. 
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6. Порцевский А.К., Катков Г.А. Горное дело и окружающая среда. 
Учебное пособие МГОУ.- М.: 2003.87 с. 

 
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары 
 

1. Масштаб дегеніміз не? 
2. Технологиялық процестерді таңдауға не әсер етеді? 
3. Анықтама беріңіз. 
4. Тазарту жұмыстарында қандай технологиялық жабдық қолданылады? 
5. Кен орындарын жерасты игеру жүйесін таңдау деген не? 
6. Технологиялық процестердің қандай түрлерін білесіз? 
7. Бекіту паспорты дегеніміз не? 
8. BVR төлқұжатын кім жасайды және бекітеді? 
9. Шахталарды желдету кезінде не қолданылады? 
10.  БВР кезіндегі өндірістік-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері? 
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3-БӨЛІМ.  ТАУ-КЕН ЖҰМЫСТАРЫН ҚАУІПСІЗ ЖҮРГІЗУДІ 
БАҚЫЛАУ 
 
Мақсаты: 
Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
1.Өндіру және дайындық жұмыстары кезінде еңбекті қауіпсіз ұйымдастыру 
ережелерін бақылау; 
2. Жұмыс уақытын, еңбекті есепке алуды ұйымдастыру; 
3. Тау-кен кәсіпорындарында еңбекті қауіпсіз ұйымдастыру ережелерін 
бақылау; 
4. Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар 
өткізу; 
5. Нарядқа сәйкес өндірістік Бөлімше персоналының қызметін ұйымдастыру 
және жұмыс орнын ұйымдастыру; 
6. Учаскедегі еңбек тәртібінің жағдайын бағалау; 
7. Тау-кен кәсіпорнының учаскелерінде жұмысты ұйымдастыру кестесін 
есептеу және құру. 
 
Кәсіби терминдер: 
 
Нұсқаулық 
Жерге қосу  
Шу.  
Шаң 
Саңылаулар 

Жөндеу  
Монтаждау 
Бөлшектеу 
Сүзгіш 
Пневмокониоз 

 
Қажетті оқу құралдары: 
1. Қарындаш, Сағыз, қалам, дәптер 
2. Сызғыш және рулетка 
3. Калькулятор 
4. ЖҚҚ 
 
Алдын ала талаптар: 

Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттерге кем дегенде бір 
мамандық бойынша міндетті оқу курстарынан өту ұсынылады: "0705022 
жерасты тау-кен жұмысшысы" біліктілігі бойынша, "0705141 Проходчик" 
біліктілігі бойынша, "0705102 жерасты тау-кен монтажшысы" біліктілігі 
бойынша, "0705042 тазарту забойының тау-кен жұмысшысы"біліктілігі 
бойынша. 

Бұл схемада (сурет.3.1) "тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді 
бақылауды жүзеге асыру"кәсіби модулі бойынша оқыту нәтижелері 
көрсетілген. Оқу құралының материалдары тау-кен жұмыстарын қауіпсіз 
жүргізуді бақылауды жүзеге асыру, техник-технолог біліктілігі туралы 
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кешенді түсінікті қалыптастыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды 
алуды көздейді. 

 
 

 
 
 

Біліктілік " 0705042 тазарту забойының 
тау-кен жұмысшысы» 

Біліктілік " 0705102 жер асты тау-кен 
монтажшысы» 

Біліктілік " 0705141 Проходчик» 
Біліктілік " 0705022 жер асты тау-кен 

жұмысшысы» 
 

Сурет.3.1-Модуль бойынша оқыту нәтижелерінің схемасы 
 
Осы модуль бойынша оқыту нәтижелері келесі дағдыларды игеру 

болып табылады: 
- тау-кен кәсіпорындарында еңбекті қауіпсіз ұйымдастыру ережелерін 

меңгеру; 
- жұмыс уақытын есепке алуды ұйымдастыру және жұмыс орнын 

ұтымды ұйымдастыру туралы білім алу; 
- еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар 

өткізу; 
- нарядтар беру; 
- еңбек тәртібін нығайту; 
- тау-кен кәсіпорнының учаскелерінде жұмыстарды ұйымдастыру 

кестесін жасау; 
- өдірістік жарақаттану мен кәсіптік ауруларға талдау жүргізу. 
 
 
 
 

Өндіру және дайындық жұмыстары 
кезінде бағынышты қызметкерлердің 

жұмысын үйлестіру 
Тау - кен және жарылыс жұмыстарын 

жүргізудің қауіпсіздігі 
Нұсқамалар және нарядтар беру 

Техникалық қызмет көрсету және 
ақауларды анықтау 

Қарамағындағылардың жұмыс кестесі 
3. Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік 

ауруларға талдау жүргізу 
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Кіріспе 
 
Тау-кен өнеркәсібіндегі қауіпсіздік-бұл жеке адам мен қоғамның 

өмірлік маңызды мүдделерінің қауіпті өндірістік объектілердегі 
авариялардан және көрсетілген авариялардың салдарларынан қорғалуының 
жай-күйі. 

Тау-кен кәсіпорындарының қызметін талдау қауіпсіз еңбек 
жағдайларын жасауға және жарақаттану жағдайларын жоюға ықпал ететін 
ұйымдастырушылық және техникалық шаралар әлі де жеткіліксіз 
пайдаланылатынын көрсетеді. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 
бойынша алдын алу шаралары жүйесі қолданылатын кәсіпорындарда Еңбекті 
қорғау бойынша жұмыста елеулі табыстарға қол жеткізуде. 

Жүйесімен профилактикалық шаралар қарастырылған: 
- қауіпсіздік техникасы бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-

шараларды әзірлеу және енгізу; 
-қауіпсіздік техникасы бойынша белсенді жұмысқа жұмысшыларды, 

инженерлік-техникалық қызметкерлерді, қоғамдық ұйымдарды тарту; 
- оқу-тәрбие іс-шаралары, моральдық және материалдық ынталандыру 

шаралары және жұмысшылардың қауіпсіздік техникасы нормалары мен 
қағидаларын сақтауын насихаттау жөніндегі іс-шаралар; 

-кәсіпорындардың, ұйымдардың лауазымды тұлғаларының, 
инженерлік-техникалық қызметкерлерінің және жұмысшылардың қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасаудағы жауапкершілігін арттыру. 

Тау - кен жұмыстары (классификация) - жер қойнауынан пайдалы 
қазбаларды барлау немесе өндіру үшін тау-кен қазбаларын жұмыс 
жағдайында ұстау мақсатында жүргізілетін жұмыстар. Ажыратады: 

- ашық аспан астында жүргізілетін ашық тау-кен жұмыстары; 
- жер қойнауында жүргізілетін жерасты; 
- су асты.  
Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру кезінде жерасты тау-кен 

жұмыстары өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ететін технологиялық 
процестерді, техникалық құрылғылар мен материалдарды қолдануды 
көздеуге, жоспарланған қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалауды қамтуға 
тиіс жоба негізінде жүзеге асырылады. 
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3.1. Персоналдың жұмысын бақылау 
 
3.1.1.Өндіру және дайындық жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік ережелері 
 
Тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі еңбек қауіпсіздігі-тау-кен өндіру 

өнеркәсібі объектілеріндегі жұмыс істеушілерге қауіпті және зиянды 
өндірістік факторлардың әсері болмайтын еңбек жағдайларының жай-күйі. 
Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау тиісті заңнамалық және өзге де 
нормативтік актілер негізінде жұмыс істейтін әлеуметтік-экономикалық, 
техникалық, гигиеналық және емдеу-алдын алу іс-шаралары мен еңбек 
процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін 
сақтауды қамтамасыз ететін құралдар жүйесі болып табылады [21]. 

Жаңа көмір өндіру механизмдерін, бекітпелер мен кешендерді 
енгізумен тазарту кенжарларында жарақаттанудың азаюына қол жеткізілді, 
бірақ соған қарамастан ол үлкен болып қалуда, тазарту кенжарында олардың 
жалпы санының жарақаттары көмір мен жыныстың құлауымен байланысты. 
Өндіру және дайындық кенжарларындағы жұмыстардың қауіпсіздігін 
анықтайтын маңызды факторлар шатыр жыныстарының тұрақтылығы, 
ұтымды даму жүйелерін қолдану, шатырды басқару және бекіту әдістері 
болып табылады. 

Өндіру жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік шаралары 
Өндіру кенжарларында көмір алу кен алу учаскесінің, жерасты 

қазбаларын жүргізу мен бекітудің паспортына сәйкес және барлық қауіпті және 
зиянды өндірістік факторлардың алдын алу жөніндегі шаралар кешенін қолдана 
отырып жүзеге асырылуы тиіс. 

Шахта алаңы учаскелерінде тазарту жұмыстарын жүргізу (сурет)3.2) 
сенімді желдету үшін жобада көзделген оқпан (ұңғыма) жұмыс істеп тұрған 
қазбалардан өтпеген және атылмаған жерлерде жол берілмейді. Шахтаның 
тау-кен бұрмасында орналасқан оқпанды (ұңғыманы) су басуға немесе 
желдетуді тоқтатуға тыйым салынады. 

Екі аралас қабаттан артық пайдалану жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады. Кентіректерді өтеуге, сондай-ақ жоғары жатқан қабаттарда 
жекелеген кен алу учаскелерін қазуға шахтаның бас инженері бекіткен 
жобалар бойынша жол беріледі. 

Кешенді-механикаландырылған тазалау кенжарларының жабдықтары 
(механикалық бекітпе, конвейерлер, қазу машиналары және басқалар) 
(сурет.3.3) кен алу учаскесін пайдалануға қабылдау алдында іске қосу 
алдындағы баптаудан өтуі тиіс. Пайдалану кезінде мұндай баптаулар 
дайындаушы зауыттың нұсқаулығында белгіленген мерзімде тұрақты 
жүргізілуі тиіс. 
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3.2-сурет-Шахта мен шахта алаңының моделі 

 

 
3.3-сурет-Кешенді-механикаландырылған тазалау кенжарларын 

жабдықтау 
 

Негізгі төбені алғашқы отырғызуға дейін тазарту жұмыстарын жүргізу, 
негізгі шатырды алғашқы отырғызу, сондай-ақ кен алу учаскесінің техникалық 
шекараларына кенжардың жақындауы кен алу учаскесінің, жерасты қазбаларын 
жүргізу мен бекітудің паспортында көзделген іс-шаралар бойынша жүргізілуі 
тиіс. Жеке бекітпесі бар лаваларда негізгі шатырды алғашқы отырғызу учаске 
бастығының немесе оның орынбасарының басшылығымен жүргізілуі тиіс. 
Тазарту кешендерін бөлшектеу қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес 
әзірленген жоба бойынша жүргізілуі тиіс. 

Тазарту қазбасында жұмыстар бір тәуліктен астам уақытқа тоқтатылған 
жағдайда кенжар маңы кеңістігінде шатырдың құлауының, газданудың 
немесе су басудың алдын алу бойынша шаралар қабылдануы тиіс. 
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Жұмыстарды қайта бастауға учаскенің инженерлік-техникалық 
қызметкерлері тазалау қазбасын тексергеннен кейін шахтаның бас 
инженерінің рұқсатымен жол беріледі. 

Жұмыс кезінде шатырдың және кенжардың орнықтылығын тексеру 
және тесу жолымен тексеру жүргізілуі тиіс. Кенжар шатырының құлауы 
немесе тік қабаттарда топырақтың тайғанауы бойынша қауіп белгілері 
болған жағдайда, қабыршақтанған тау-кен массалары тазартылып, қосымша 
бекітпе орнатылуы тиіс. 

Тау-кен қазбаларындағы саңылаулар. Механикаландырылған 
бекітпелермен жабдықталған лавалардағы адамдар үшін еркін өту жолының ені 
кемінде 0,7 м, биіктігі кемінде 0,5 м болуы тиіс.. Жеке бекітпесі бар лаваларда 
ені кемінде 0,7 м еркін өту жолы қалдырылуы және ұсталуы тиіс. Барлық басқа 
тау-кен қазбаларында адамдар үшін өтетін жолдың ені (сурет.3.4) 1,8 м 
биіктікте 0,7 м-ге тең.  

 

 
3.4-сурет-Тау-кен қазбаларындағы саңылаулар 

 
Механикаландырылған кешендермен, тар қармауыш комбайндармен 

және дөңгелек қондырғылармен жабдықталған лаваларда, конвейер бойында, 
сондай-ақ қуақаздарда (жүргіштерде) олардың лавамен түйісулерінде әрбір 
10м сайын орнатылған қабылдау-беру құрылғыларымен дауыс зорайтқыш 
байланыс жабдықталуы тиіс. 

Қазу комбайндары тізбексіз беріліспен жұмыс істеуі керек. 
Комбайнды беру үшін тарту тізбегін қолдануға, егер конструкцияда 
жұмысшыларға әсер ету мүмкіндігін болдырмайтын оның сенімді 
бүркемесі көзделген жағдайда жол беріледі. 9 және одан да көп құлау 
бұрыштарында (конвейер рамасынан жұмыс істеген кезде) комбайнның өз 
салмағының әсерінен сырғу мүмкіндігі жоққа шығарылмаса, оның екі 
тәуелсіз тежегіш құрылғысы болуы немесе арнайы көзделген қашықтықтан 
басқарылатын шығырмен ұсталуы тиіс. 
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Лавада комбайннан төмен адамдардың болуына тыйым салынады: 
1) құлау бұрышы 20-дан астам қабаттарда кең қармауыш 

комбайндарды түсіру кезінде; 
2) көмір мен жыныс кесектерінің адамдар тұратын жерге түсуіне 

кедергі келтіретін қоршаумен жабдықталған механикаландырылған 
бекітпелерді қоспағанда, құлау бұрышы 25-тен асатын қабаттарда тар 
қармау комбайндарын іске қосу және түсіру кезінде жол берілмейді. 

Екі комбинатты алу кезінде комбайндардың бір тарту тізбегі бойынша 
қозғалуына тізбектегі тарту күштерін жинақтауды болдырмайтын арнайы 
секциялау құрылғыларын қолдана отырып рұқсат етіледі. Секциялық 
құрылғылардағы шынжырды бекіту орындары комбайн машинистері үшін 
нақты белгіленуі және көрінуі тиіс. Екі комбайнның тізбектік берілуімен бір 
мезгілде жұмыс істеуіне құлау бұрышы 9-дан кем қабаттарда ғана жол 
беріледі. 

Айналмалы қондырғы жұмыс істеп тұрған кезде адамдардың 
болуына және орын ауыстыруына тыйым салынады: 

1) бекітпенің бірінші қатарының тіреулері мен конвейер немесе лава 
кенжары арасында; 

2) бағыттаушы Арқалықтардан немесе жетек бастиектерін бекітудің 
басқа құрылғыларынан қабаттың құлауы бойынша кемінде 1 м қашықтықта; 

3) жоңқаның тарту тізбегінен немесе конвейер секциясынан 1,5 м кем 
қашықтықта қуыстарда. 

Дөңгелек қондырғыны қаттың көтерілісі бойынша тарту кезінде Лавада 
басқа жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады. 

Желдету қуақаздарының жанындағы Штрек үсті кентіректерін төменгі 
қабаттың лаваларын қазумен бір мезгілде алуға тек 30-ға дейінгі құлау 
бұрыштары кезінде және контурлайтын қуақаз (соқпақ) болған кезде ғана 
жол беріледі. 

Тазалау қазбасынан Көмірді тиеу пунктіне, қуақаз үстінде жұмсақ және 
көлбеу қабаттарда кентіректер болған жағдайда, тек алдыңғы пештерге 
немесе гезенкаларға жеткізуге жол беріледі. 

Тазалау қазбалары техникалық шекараларға және қорғау кентіректеріне 
жақындаған кезде шахтаның бас инженері бекіткен іс-шараларға сәйкес 
көмірді лавадан тиеу пунктіне артқы пештерге немесе гезенкаға жеткізуге 
рұқсат етіледі. 

Құлау бұрыштары 25 кемерден артық, ұзындығы 10 м артық және тік 
сызықты кенжарлары бар қабаттарды жайылу бойынша өңдеу кезінде 
кенжарда сақтандыру сөрелерін қолдану міндетті. Көмірді өз бетімен 
тасымалдау кезінде жылдамдықты бәсеңдеткіштер, ал лаваның бүгілу 
орындарында - қоршау құрылғылары орнатылуы тиіс. 

Кемерде көмірді ұрмалы балғамен төменнен жоғары бағытта қазуға, 
сондай-ақ кемерлерде тау соққысы бойынша қауіпті қабаттарды қоспағанда, 
кемерлердің куткаларында құтқару қуыстарынсыз жұмыс істеуге тыйым 
салынады. 
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Құлау бұрышы 18-ден асатын қабаттардағы лаваларда ағаш 
материалдарын ұстауға арналған арнайы құралдармен жабдықталмаған 
конвейерлермен ағаш материалдарын жеткізуге тыйым салынады. 

Тазарту қазбаларында негізінен тау-кен-геологиялық жағдайларға 
сәйкес келетін сипаттамалары бар механикаландырылған бекітпе 
қолданылуы тиіс. Күрделі тау-кен геологиялық жағдайларда жеке металл 
немесе ағаш бекітпелерді қолдануға жол беріледі. Тұрақты жеке бекіту тірек 
қабілеті бірдей сипаттамалары бар бірдей тіректерден тұруы керек. Тазалау 
кенжары бекітпесінің типі, конструкциясы және параметрлері кен алу 
учаскесінің паспортымен айқындалады. Тазалау қазбасында ағаш бекітпені 
қолданған кезде кенжарға жақын орналасқан бекіту материалдарының 
азаймайтын ауыспалы қоры болуы тиіс. Тазалау кенжарында жеке металл 
бекітпені қолданған кезде осы бекітпенің кемінде 5% қоры болуы тиіс. 

Көмірді тар қармау комбайндарымен және стругтармен алу кезінде 
жеке металл бекітпе консольді металл жоғарғы жақтарымен қолданылуы 
тиіс. Төменгі шұңқырлы кеңістіктегі шатырдың сенімді сақталуын 
қамтамасыз ететін бекітпенің басқа түрлерін қолдануға рұқсат етіледі (сурет. 
3.5), әсіресе комбайнның артында конвейердің иілу орнында. 

 

 
3.5-сурет-Көмірді комбайндармен қазып алу 

 
Металл бекітпемен бекітілген лаваларда - ағаш жоғарғы шыбықтарды, 

ал ағаш тіректерді бақылау тіректері ретінде қолдануға рұқсат етіледі. 
Тазарту қазбаларының тасымалдау (конвейерлік) және желдету 
қуақаздарымен (бремсбергтермен, еңістермен, жүрістермен ) түйісуі 
механикаландырылған жылжымалы бекітпемен бекітілуі тиіс. 
Механикаландырылған жылжымалы бекітпені қолдану мүмкін болмаған 
жағдайда бекітпенің басқа түрін қолдануға жол беріледі. Түйіспе бекітпесінің 
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арнайы түрлерінің конструкциясын шахтаның бас инженері бекітеді және кен 
алу учаскесінің паспортында көрсетіледі. 

Кешенді-механикаландырылған лаваларда шеткі учаскелерде жеке 
металл бекітпені, сондай - ақ ағаш бекітпелерді Бут белдеулерін төсеу 
орындарында және геологиялық бұзылу орындарында қолдануға жол 
беріледі. Ағаш бекітпені жеке металл бекітпесі бар лаваларда геологиялық 
бұзылу орындарында және шеткі учаскелерде, қоқыс жолақтарын салу 
орындарында немесе тазалау кенжарларының жапсарлас қазбалармен 
түйісуін ұстап тұру үшін басқа да құрылыстар салу орындарында қолдануға 
жол беріледі. 

Тау-кен қысымының тазарту түбіндегі көмірді алу процесіне теріс әсері 
көбінесе шатырды басқарудың және бекітудің ең ұтымды әдісін таңдау 
арқылы локализацияланған, бұл жоғары еңбек өнімділігімен және ең аз 
шығындармен бірге ең үлкен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. 

Шатырды басқарудың келесі әдістері бөлінеді (тау қысымы): 
- толық бетбелгі, 
- ішінара бетбелгі,  
- толық құлау, 
- ішінара құлау, 
- тегіс түсіру. 
Шатырды отырғызу бойынша жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ететін іс-шаралар паспортта көзделуі тиіс. 
Құлау бұрышы 35-тен астам қабаттарда механикаландырылған 

бекітпенің секцияларын жылжытуды төменнен жоғары бағытта жүргізуге 
жол беріледі. 

15-тен астам қаттың құлау бұрышы кезінде Лавада шатырды отырғызу 
кезінде бекітпені қағуды төменнен жоғары бағытта жүргізуге рұқсат етіледі. 
Көлбеу, құлама және құлама қабаттарда шатырды отырғызу кезінде 
отырғызу бекітпесінің қозғалу орнынан төмен басқа жұмыстарды жүргізуге 
тыйым салынады. 

Лаваларға шатыр отырғызу кезінде ағаш бекітпені алып тастау 
механикаландырылған немесе жару тәсілімен жүргізілуі тиіс. Жеке бекітпесі 
бар лаваларда шатырды отырғызу учаске бастығының көмекшісінен төмен 
емес лауазым бойынша инженерлік-техникалық қызметкердің тікелей 
басшылығымен жүргізілуі тиіс. 

Әлсіз, тұрақсыз бүйірлік жыныстарда жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін шатырды, ал тік қабаттар мен топырақты қатайту керек. Төбелік 
кенжармен қабаттарды әзірлеу кезінде кертпештердің аяқтарын керу арқылы 
міндетті түрде бекіту қажет. 

Шатырды жасанды құлатуға дайындық жұмыстары шахтаның бас 
инженері бекіткен қосымша әзірленген іс-шараларға сәйкес жүргізіледі. 

Ұзындығы 100 м-ге дейінгі лаваларда тазарту және отырғызу 
жұмыстарын жеке бекітпемен және қиын басқарылатын шатырмен 
біріктіруге тыйым салынады. 
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Әрбір төменде келтірілген қабаттың тазалау кенжарының опырылған 
немесе салынған кеңістік шекарасынан жоғары жатқан қабаттың тазалау 
кенжарының артта қалуы кемінде 20 м болуы тиіс, негізгі жабдықты тазарту 
кенжарына орналастыру жоғарыдан көрсетілген түрде ұсынылады (сурет. 
3.6). 

Икемді жабындысы бар қазудың біріктірілген жүйесі кезінде 
монтаждау қабатының кенжарлары жабындысы астындағы кенжарлардан бір 
мезгілде оларды қазған кезде созылымы бойынша да, қабатының құлауы 
бойынша да кемінде 20 м алда болуы тиіс. 

 
Бекітудің 1-механикаландырылған секциялары 
2-тазалау комбайны 
3-энергопоезд 
4,5-конвейерлік және желдеткіш штрек 
 

3.6-сурет-Жабдықты тазалау кенжарына орналастыру 
 
Монтаждық қабатта шатыры опырылмаған жағдайда жабынның 

астында тазарту жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. 
Икемді жабынның астында көмірді қабатпен алу кезінде әрбір төменгі 

қабаттың кенжарының артта қалуы кен алу учаскесінің паспортында көзделуі 
тиіс. Тазалау қазбасындағы икемді металл жабынның жалаңаштау аралығы 
6м аспауы тиіс. Икемді жабудағы екпіндер дереу жойылуы тиіс. 

Қаттың алынатын қуаты 3,5 м-ден артық және құлау бұрышы 45-тен 
артық болған кезде ұзын бағаналармен және жеке тіреуіш бекітпелермен 
қазу жүйелерін, сондай-ақ үлгілік емес игеру жүйелерін (қабатаралық-
қуақаздау және басқалары) қолдануға тыйым салынады. 

Қабаттармен қазу кезінде қабаттың қуаты қаттың құлау бұрышына 
қарамастан 3,5 м-ден аспауы тиіс, ал икемді жабыны бар жүйе кезінде 
қабаттың қуаты паспортпен анықталады. 
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Жекелеген жағдайларда қойнауқаттың қуаты 4,5 м-ге дейін және 
құлау бұрышы 45-ке дейін болғанда, кен алу учаскесінің паспорты 
бойынша қабаттарды толық қуатқа алуға жол беріледі. 

Жұмыс орны мен толтыру кешені арасында екі жақты байланыс 
болмаған кезде қазылған кеңістікте адамдардың болуына және төсеу 
жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. 

Шақтыларды салу және қайта жаңарту, лақтырыс қауіпті және соққы 
қауіпті қабаттармен, сондай-ақ лақтырыс қауіпті жыныстармен жаңа 
деңгейжиектерді дайындау жобалары көмірдің, жыныстың және газдың 
кенеттен лақтырылуымен және тау соққыларымен күресу бөлігінде осы қызмет 
түріне лицензиясы бар жұмыс қауіпсіздігі институтымен келісілуі және 
белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс. 

Жобаларда көмірдің, жыныстың және газдың кенеттен шығарылуын 
және тау соққыларын болдырмау жөніндегі техникалық шешімдерді 
көздейтін арнайы бөлім болуға тиіс. 

Көмірдің, жыныстың және газдың кенеттен шығарылуы-
қуыстардың пайда болуымен, қопсытылған көмірді шығарумен, сирек 
ұсақталған тау жыныстарымен, сондай-ақ тау-кен қазбаларының 
газдануымен қатар жүретін метанның қысқа мерзімді қарқынды бөлінуі. 
Шығарындылар кезінде бөлінетін метанның мөлшері жүздеген м3-ден 500 
мың м3-ге дейін, тау-кен массасы бірнеше тоннадан 10 мың тоннаға дейін. 

Газодинамикалық құбылыстарға мыналар жатады: 
- көмір мен газдың кенеттен шығарындылары; 
- жоғары Газ бөлетін көмірді кенеттен сығу (сығу) ; 
- газ бөлінуі жоғары көмірдің кенеттен опырылуы (төгілуі) ; 
- кен орындары топырағының динамикалық ақауымен газдың кенеттен 

жарылуы; 
- жарылыс жұмыстары кезінде көмір мен газ шығарындылары. 
Қауіп: - тау-кен қазбаларын тасталған көмірмен толтыру; қазбаларды 

газдау, ауаның таза ағысын жер бетіне дейін аудару; жабдықтар мен 
бекітпелердің зақымдануы: адамдардың өлімі (үйінді астында, газдан немесе 
газ бен шаңның одан әрі жарылуынан (мысалы, бұл Шахтинская шахтасы, 
Абай шахтасы). 

Қабаттарды көмір мен газдың кенеттен лақтырылуы бойынша қауіпті 
және қауіп төндіретін және тау соққыларына бейім қабаттарға жатқызу, 
сондай-ақ осындай қабаттарда тау жұмыстарын жүргізу көмірдің, жыныстың 
және газдың кенеттен лақтырылуы бойынша қауіпті қабаттарда тау-кен 
жұмыстарын қауіпсіз жүргізу жөніндегі Нұсқаулыққа және тау соққыларына 
бейім қабаттарды әзірлейтін шахталарда тау-кен жұмыстарын қауіпсіз 
жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.  

Кенеттен шығарылудың немесе тау соққысының алдындағы белгілер 
анықталған кезде барлық жұмысшылар мен ИТҚ қазбадан шығуы тиіс, ал 
электр энергиясы ажыратылуы тиіс. Жұмыстар шахтаның бас инженерінің 
жазбаша рұқсаты бойынша ғана жаңғыртылуы мүмкін. 
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Лақтырыс қауіпті қабаттарды ашуға, сондай-ақ ерекше лақтырыс 
қауіпті қабаттарды немесе учаскелерді өңдеуге арналған паспорттарды, 
оларға өзгерістер мен толықтыруларды қызметтің осы түріне лицензиясы бар 
жұмыс қауіпсіздігі жөніндегі институт келіседі және бірлестіктің 
(концерннің, қауымдастықтың және т.б.) техникалық директоры бекітеді. 
Лақтырыс қауіпті қабаттарды өңдеуге және қауіпті қабаттарды ашуға 
арналған паспорттарды қызметтің осы түріне лицензиясы бар жұмыс 
қауіпсіздігі жөніндегі институт келіседі және шахтаның бас инженері 
бекітеді. 

Ашу, тазалау және дайындық жұмыстарын жүргізу технологиясы, 
кенет шығарылулар мен тау соққыларының алдын алу тәсілдері, осы 
мақсаттарға қажетті жабдықтар қабаттарды игерудің технологиялық 
сызбалары, көмірдің, жыныстың және газдың кенеттен шығарылуынан 
қауіпті қабаттарда тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу жөніндегі 
нұсқаулықтар, тау соққыларына бейім қабаттарды әзірлейтін шахталарда тау-
кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулықтар негізінде 
таңдалады. 

Болжаммен белгіленген қауіпті аймақтардағы дайындық және тазарту 
жұмыстарын көмір мен газдың кенеттен шығарылуын болдырмау тәсілдерін 
қолдана отырып және тиімділігін бақылай отырып немесе "жарылыс 
жұмыстары кезіндегі қауіпсіздіктің бірыңғай қағидаларының"талаптарына 
сәйкес солқылдатып жару режимінде жүргізу қажет. 

Лақтырыс қауіпті қабаттарда 15-тен астам еңіс бұрыштары бар 
дайындық қазбалары жоғарыдан төмен бағытта жүргізілуі тиіс (сурет.3.7). 

 
1-комбайн; 2 - платформа; 3 - контейнер; 4 - желдеткіш құбыр; 5 - 

сорғы; 6 - Зәкір тізбегі; 7-конвейер. 
 

3.7 - сурет-Еңісті жүргізудің технологиялық схемасы 
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Қорғалған аймақтарда көлбеу қазбаларды газ шахталары үшін 
қауіпсіздік талаптары сақталған жағдайда төменнен жоғары қарай жүргізуге 
болады. 

Жұмсақ және көлбеу лақтырыс қауіпті қабаттардың тазалау 
кенжарларында көмірді алу өздігінен шабылатын комбайндармен немесе 
жонғыш қондырғылармен жүргізіледі. Тар қармауыш комбайндармен көмір 
алуды бір жақты схема бойынша жүргізу керек. Көмірді екі жақты схема 
бойынша алуға ағымдағы болжаммен белгіленген қауіпсіз аймақтарда, 
сондай-ақ олардың тиімділігін бақылай отырып, кенеттен шығарындылардың 
алдын алу тәсілдерімен өңделген аймақтарда жол беріледі. 

Лақтырыс қауіпті қабаттардың тазалау кенжарларындағы 
жабындарды басқару толық опырылу немесе қазылған кеңістікті толық салу 
арқылы жүргізілуі тиіс. Шатырды басқарудың басқа әдістеріне қызметтің 
осы түріне лицензиясы бар жұмыс қауіпсіздігі институтының келісімі 
бойынша рұқсат етіледі. 

Тау-кен жұмыстарын жүргізу тәсілдері мен тәсілдері және тау-кен 
қазбаларын ұстау жұмыс кеңістігінде тау жыныстарының опырылуы мен 
құлауын болдырмауы тиіс. 

Жүргізілетін тау-кен қазбалары жобалар мен паспорттардың 
талаптарына сәйкес барлық пайдалану мерзімі уақытында бекітілуі және 
ұсталуы тиіс. 

Қазбаларды бекіту үшін қолданылатын барлық бұйымдар мен 
материалдар стандарттардың, бекітілген техникалық шарттар мен 
паспорттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

Тау-кен-геологиялық және өндірістік жағдайлар өзгерген кезде кен алу 
учаскесінің және жерасты қазбаларын жүргізу мен бекітудің паспорты бір 
тәулік мерзімде қайта қаралуы тиіс. Паспортты қайта қарағанға дейін 
жұмыстар ауысымдық учаскелік қадағалау тұлғасының Жолдамасында және 
нарядтар кітабында көрсетілген қауіпсіздік жөніндегі қосымша іс-шараларды 
орындаумен жүргізілуі тиіс. 

Жұмыс басталғанға дейін учаске басшысы немесе оның орынбасары 
(көмекшісі) учаскенің жұмысшылары мен инженерлік-техникалық 
қызметкерлерін паспортпен, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістермен 
қолхатпен таныстыруға тиіс. 

Бекітілген төлқұжатсыз тау-кен жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады (сурет.3.8), сондай-ақ одан ауытқулармен. 

Тау-кен қазбаларының дайындық кенжарлары мен көлденең қималары 
үлгілік Қималар мен пішіндерге сәйкес болуы тиіс (сурет.3.9). Қазбалардың 
жарықтағы көлденең қимасының ауданы ауа ағынының (желдетудің) рұқсат 
етілген жылдамдығының факторлары, жылжымалы құрам мен жабдықтың ең 
аз рұқсат етілген саңылауларды, тау-кен қысымының әсерінен кейін 
бекітпенің шөгу шамасын және оларды пайдаланудың барлық кезеңінде 
оларды жөндеусіз ұстауды ескере отырып, есептеумен анықталады. 
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3.8-сурет - Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту паспорты 

 

 
3.9-сурет - Тау-кен қазбасының көлденең қимасының аркалы пішіні 

 

Көмірді, жыныстарды немесе толтыру материалдарын өздігінен ағатын 
(аралық) горизонтқа қайта жіберу үшін қызмет ететін қазбаның екі бөлімі 
болуы тиіс. Осы мақсатта әр 8-10 м сайын бір-бірімен байланысатын екі 
параллель қазбаларды қолдануға болады.  

Көмір шығару (жыныс шығару) бөлімшесінің қимасы оның 
паспортымен айқындалады. 

Қазбалардың жүріс бөлімдері көмір шығару (жыныс түсіру) 
бөлімдерінен берік, тұтас, жабылған терезелері бар, көмір мен жыныстың 
тұрып қалған бөліктерін өткізу үшін бөлінуі тиіс. 
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Көмірді (қалау материалын, жынысты) металл құбырлар арқылы 
түсірген кезде жүріс бөлігін тігуге болмайды. 

Тау-кен қазбаларынан өту және қайта бекіту кезінде қазба бекітпесінің 
артында қуыстардың пайда болуына жол берілмеуі тиіс. Қуыстар пайда 
болған жағдайда олар төселуі (бітелуі) тиіс, ал метанның қабаттық 
жинақталуы бойынша қауіпті қазбаларда бекітпе артындағы қуыстар 
тығындалуы тиіс. 

Барлық оқпан маңындағы аулалардың қазбаларының екі жолды 
учаскелерінде, бір жолды оқпан маңындағы бір жолды қазбаларда, сондай-ақ 
маневрлік жұмыстар, вагоншаларды немесе құрамдарды тіркеу және 
ажырату (оның ішінде оймаларда) жүргізілетін екі жолды қазбалардың 
барлық басқа жерлерінде адамдар үшін өтетін жолдар екі жағынан 0,7 м 
болуы тиіс. Адамдарға арналған өту жолының ені мен саңылаулары қазбаның 
биіктігі бойынша топырақтан (жаяужолдан) кемінде 1,8 м ұсталуы тиіс. 
Қазба бойы өтетін жолдар, әдетте, бір жағынан орнатылуы тиіс. Екі жол 
қазбаларында жолдар арасында өту жолдарын орнатуға тыйым салынады. 
Қазбаның бекітпесінің артындағы қуыстарды толтыру үшін жанғыш 
материалдарды қолдануға тыйым салынады. 

Өте әлсіз және тұрақсыз жыныстарда (сусымалы, жұмсақ, қалқыма, 
опырылуға бейім) қазбалар алдыңғы қатарлы бекітпені, қалқандарды қолдана 
отырып немесе басқа да арнайы тәсілдермен жүргізілуі тиіс. 

Оқпандарды арнайы тәсілдермен ұңғылау кезінде осы қағидалардан 
басқа шахта оқпандарын арнайы тәсілдермен ұңғылау кезіндегі қауіпсіздік 
ережелерін басшылыққа алу қажет. 

Шатырды орайтын жұмысшылар қазбаның бекітілген учаскесінің 
астында болуы керек. Үлкен қималы қазбалардағы шатырды жиектеу кезінде 
алаңдардан оларды қайраңнан 2 м кем қашықтыққа жылжытуға тыйым 
салынады. Шахтаның бас инженері бекіткен арнайы іс-шараларсыз 
қазбаларға іркіліс жасауға тыйым салынады. 

Дайындық жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік шаралары 
Тұрақты бекітпенің дайындық қазбаларының кенжарларынан қалыс 

қалуы паспортпен анықталады, бірақ 3 м-ден аспауы тиіс. Тұрақсыз шатырда 
тұрақты бекітпенің максималды рұқсат етілген артта қалуы азайтылуы керек. 
Кенжардағы соңғы 3-4 бекіту рамалары тақталармен, жапқыштармен мықтап 
тігілген, экрандармен жалғанған және т.б. тұрақты тас, бетон немесе 
темірбетон бекітпелерінің артта қалуы паспортпен анықталады. Жаңа 
циклдің басында тұрақты бекітпенің кенжардан (тастан, бетоннан немесе 
темір бетоннан басқа) қалып қоюы оны орнату қадамынан аспауы тиіс. 

F 7 жыныстарының беріктігі кезінде тұрақты бекітпенің кенжардан 
бекітпені орнату қадамынан (бірақ орнатудың екі қадамынан аспайтын) 
артық қашықтыққа артта қалуына рұқсат етіледі. 

Бүйір жыныстарды қопара отырып, дайындық қазбаларын жүргізу 
кезінде жыныс кенжарының көмірден қалыс қалуы 5 м-ден аспауы тиіс. Кең 
кенжармен көмірмен қазба жұмыстарын жүргізген кезде, ені 5 м-ден асатын, 



194
  

 

қуақазға қосылған бекітілген косовичник болуы керек, ол қосалқы шығу 
және желдеткіш жүріс ретінде қызмет етеді.  

Дайындық қазбаларында (сурет.3.10) тазалау кенжарынан кейін 
жүргізілетін жыныс кенжарының лаваның көмір кенжарынан артта қалуы, 
егер тазалау қазбасында жеке бекітпе қолданылса, 5м, механикаландырылған 
бекітпе кезінде - 8м және көмірді жоңқалармен алу кезінде - 11м аспауы тиіс. 

 

 
Сурет 3.10-Дайындық сою 

 
Қуатты қабаттарды әзірлеу кезінде жоғарғы кемердің төменгі кемерден 

1,5 м артық озуы кезінде және жоғарғы кемердің жиегін сенімді қоршаусыз 
кемерлерді қолдана отырып, үлкен қиманың камераларын, қазбаларын, 
түйісулерін жүргізуге тыйым салынады. 

4 м-ден астам биіктікте жұмыс істеген кезде мұндай қазбаларда арнайы 
айлабұйымдар немесе арнайы алаңдары бар өздігінен жүретін агрегаттар 
қолданылуы тиіс. 

Кемерлер арасындағы қатынас үшін сатылар орнатылуы тиіс. Көлбеу 
қазбаны жүргізу, тереңдету немесе жөндеу кезінде онда жұмыс істейтін адамдар 
вагоншалардың (скиптердің) және басқа заттардың жоғарыдан құлау қаупінен 
кемінде екі берік қоршаумен қорғалуы тиіс, олардың конструкциясы мен орналасу 
орындарын шахтаның бас инженерлері бекітеді. 

Жүргізілетін қазба кенжарында тау-кен қазу жабдықтарын ауыстыруға 
келесі саңылауларды сақтай отырып жол беріледі: 

1) машинистің басқару пультін кабинада немесе тау - кен үңгілеу 
жабдығының бүйірінде орналастыру кезінде орны ауыстырылатын және 
жылжымайтын жабдық арасындағы саңылау 0,2 м кем болмауы, ал жабдық 
пен бекітпе арасында қазбаның екі жағынан 0,25 м кем болмауы тиіс; 
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2) машинистің басқару пультін тау-кен өткізу жабдығының бүйіріне 
орналастырған кезде орны ауыстырылатын және жылжымайтын жабдық 
арасындағы саңылау кемінде 0,2 м, ал жабдық пен бекітпе арасында орны 
ауыстырылатын жабдық жағынан кемінде 0,7 м және жылжымайтын жабдық 
жағынан 0,25 м болуы тиіс; 

3) Илеу кезінде механизмдердің бірі қозғалмайтын күйде болуы тиіс; 
4) көлбеу қазбаларды жүргізу кезінде тау-кен қазу жабдықтарын илеу 

орнынан төмен адамдардың болуына тыйым салынады; 
5) өздігінен жүретін вагондарды пайдалану кезінде қазба бекітпесіне 

дейінгі саңылаулар екі жағынан топырақтан 1,8 м биіктікте 0,7 м болуы тиіс. 
Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашу және пайдалануға дайындау 

жөніндегі жұмыстар игеру жүйесінің топографиялық, геологиялық, 
гидрогеологиялық, тау-кен техникалық жағдайларын ескере отырып 
жүргізілуге тиіс. 

Тік және көлбеу оқпандардың, шурфтар мен штольнялардың сағалары 
жер үсті суларының тау-кен қазбаларына ену мүмкіндігін болдырмайтындай 
етіп орналасуы және жабдықталуы тиіс. 

Әрбір жұмыс істеп тұрған кеніште (шахтада) адамдардың әрбір 
көкжиектен тікелей жер бетіне шығуын (шығуын) қамтамасыз ететін және 
желдету ағысының әртүрлі бағыты бар кемінде екі жеке шығу жолы көзделуі 
тиіс. Кеніштің (шахтаның) әрбір деңгейжиегі адамдарды тасымалдау (орнын 
ауыстыру) үшін бейімделген, жоғары жатқан (төмен жатқан) деңгейжиекке 
немесе үстіңгі қабатқа кемінде екі жеке шығу жолымен жабдықталады. 
Адамдар үшін еркін өту жолы тау-кен қазбаларының барлық ұзындығында 
қамтамасыз етіледі. Жүктер мен адамдар өтетін көлбеу қазбаларда 
адамдардың қауіпсіз өтуіне арналған бөлімшелер болуы тиіс. 

Қазбалардың барлық түйіспелері мен сағалары жыныстардың 
төзімділігіне қарамастан тұрақты бекітпемен бекітіледі. Жасанды ұстауды 
қажет ететін жыныстарда көлденең және көлбеу қазбаларды жүргізу кезінде 
тұрақты бекітпені орнатқанға дейін уақытша бекітпе қолданылуы тиіс. 

Биіктігі 4 метрден асатын қазбаларда жыныстарды жинау және 
кенжарларды тексеру үшін ширату бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді 
қамтамасыз ететін жылжымалы мінбелер немесе өздігінен жүретін агрегаттар 
қолданылуы тиіс. 

Көтергіш қондырғылармен жабдықталған жұмыс істеп тұрған және 
үңгілеуде жатқан тік және көлбеу қазбалардың ауыздары қоршалуы тиіс. 
Желдеткіш көтергіштердің ауыздары жабылуы тиіс. 

Геологиялық бұзылу аймақтарында, судың ықтимал жарылу 
учаскелерінде қазбаларды ұңғылау қосымша қауіпсіздік шараларын сақтай 
отырып жүргізілуі тиіс. 

Шахта оқпандарын ұңғылау, тереңдету, арматуралау және бекіту 
жұмыстары жоба бойынша жүргізілуі тиіс. Кеніштердің (шахталардың) 
оқпандары оларды ұңғылаудың барлық уақыты ішінде барлық тереңдікке 
желдетілуі тиіс. 
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Жобалау ұйымдары өндіру жұмыстарының жүйелерін таңдауды 
жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, процестерді 
механикаландыруды және автоматтандыруды, пайдалы қазбаларды алу 
кезіндегі ысырапты азайтуды ескере отырып жүргізуге тиіс. 

Жоғарғы қабаттың тазалау кенжары төменгі қабатқа қатысты жобамен 
белгіленген қашықтыққа озған жағдайда өндіру жұмыстарын бір мезгілде 
аралас қабаттарда жүргізуге жол беріледі. 

Бүйір жыныстардың және шатырдың құлауымен өндіру жұмыстары 
кезінде шатырдың құлауын паспортта белгіленген қадамнан артық 
кешіктірген жағдайда мәжбүрлеп құлату қолданылады. 

Кенді және жапсарлас жыныстарды опыра отырып қазу жүйесін су 
немесе газ толтырылған қалқаншалар, кептірілмеген құмдар, саздақтар және 
карсттар болған кезде қолдануға тыйым салынады. 

Иілгіш төсемнің құлауы қатып қалған немесе кідірген кезде, сондай-ақ 
жабатын жыныстардың қозғалысы мен құлауы кезінде қабатты алу бойынша 
өндіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. 

Әзірлеменің камералық, панельдік-бағандық жүйелерінде кентіректер 
мен камералардың бүлік бойынша сәйкестігі сақталуы тиіс. Кентіректер мен 
камералардың сәйкес келуін сақтау мүмкін болмаған кезде олардың арасында 
ені жобамен айқындалатын таспалы кентірек қалдырылады. 

Қазылған кеңістіктің жай-күйін басқару (қалау, құлату, қатты және 
иілгіш кентіректерді қалдыру) таңдалған игеру жүйесіне байланысты 
жобамен анықталады. 

Тыйым салынады: 
1) аралас камералардың өңделмеген немесе толтырылмаған кені 

(жынысы) бойынша тау-кен қазбаларын жүргізуді талап ететін жүйелер 
арасында камералық кентіректерді шығаруға жол берілмейді; 

2) кентіректі алуға дайындау үшін немесе онымен аралас камераларды 
алу үшін олардың орнықтылығын бұзатын қазба кентіректерінен өтуге жол 
берілмейді; 

3) кентіректерді күтілмеген жағдайда бір қабаттан артық және 
салынған камералар кезінде екі қабаттан артық биіктікке қалдыруға жол 
берілмейді. 

Кентіректердің жаппай қирауы кезінде әуе соққысының қауіпті 
салдарын болдырмайтын шаралар қабылдануы тиіс. 

Кентіректер опырылып құлаған кезде немесе олардың толық емес 
опырылып құлауы кезінде тау-кен массасын отырғызу кешеуілдеген кезде 
осы учаскеде қатып қалуды жойғанға дейін басқа жұмыстарды жүргізуге 
тыйым салынады. Игерудің камералық-бағандық жүйесі кезінде 
пайдаланылған камераларда кентіректерді алу жобаға сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Ұнтақтау кезінде жарылыс қаупі бар шаң түзетін материалдарды 
ұсақтау оның жарылу мүмкіндігін болдырмайтын іс-шараларды орындай 
отырып жүргізілуге тиіс. 
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Тау соққыларына бейім және қауіпті кен орындарын игеру кезінде 
және тау соққыларына бейім және қауіпті кеніштерді (шахталарды) жобалау, 
салу және пайдалану кезінде қауіпсіздікке қойылатын талаптар мынадай 
талаптар сақталады: 

1) кеніштердің (шахталардың) оқпандарының ірі геологиялық 
бұзылулардың әсер ету аймағынан тыс, оқпандардың қабырғалары 
арасындағы қашықтық кемінде 50 метр болуы; 

2) икемді бекітпелерді, тіреу, кергіш немесе қоршау типтерінің 
бекітпелерін, құрама бекітпелерді, иілгіштік элементтері бар қарнақтық 
бекітпелерді қолдану; 

3) қазбаға көлденең қиманың полигондық (тұрақты) пішінін беру; 
4) түсіру саңылаулары мен Ұңғымаларды бұрғылау, бүркеніш немесе 

контурлық жару арқылы саңылаулар жасау; 
5) технологиялық процестердің уақыты мен кеңістігінде және тау 

соққысын болдырмау тәсілдерін регламенттеу; 
6) өндіру жұмыстарынан тірек қысым аймағында қазбалар жүргізуді 

шектеу; 
7) қазбалар трассалары бойынша соққы қауіптілігін болжауды және 

соққыға қарсы іс-шаралардың тиімділігін бақылауды жүзеге асыру; 
8) негізгі көлденең және көлбеу қазбалардың қол жетімсіз массивтің ең 

жоғары көлденең кернеуінің әрекет ету бағытына бағдарлануы; 
9) кен денесінде өндіру жұмыстарынан тірек қысымы аймағынан тыс 

дайындық қазбаларын жүргізу; 
10) екі қазбаны бір кенжармен олардың арасы 15 м қашықтықтан 

түйістіруді жүзеге асыру; 
11) қазбалардың қиылыстарын тікелей немесе оған жақын бұрышпен 

жүзеге асыру. 
Тау соққыларына бейім және қауіпті кеніштерде (шахталарда) тау-кен 

жұмыстарын жоспарлау кезінде тау соққыларын болжау және алдын алу 
бойынша жұмыстар көзделеді [20]. 

 
3.1.2. Жұмыс орнын ұйымдастыру ережесі, еңбекті қорғау және 

өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар 
 
Әрбір жұмысшы өз іс-әрекеттері мен іс-әрекеттерінде шахтаның 

қауіптілігі жоғары кәсіпорын екенін ескеруі керек, алдын-ала ойластыруы 
керек, өзінің білімі мен жұмыс тәжірибесіне сәйкес ықтимал салдарын 
бағалауы керек, авариялар мен жазатайым оқиғалардың алдын алады. 

Жұмыс орындары мен адамдардың жүріп – тұру жолдарындағы 
нарядтағы үй-жайларға қауіпсіздік техникасы бойынша плакаттар мен 
ескерту жазбалары, ал машина үй-жайларында (камераларында) қауіпсіздік 
техникасы жөніндегі нұсқаулықтар ілінуі тиіс. 

Жұмыс басталар алдында немесе ауысым ішінде әрбір жұмыс орнын 
шебер немесе оның тапсырмасы бойынша бригадир (звеньев), ал бір тәулік 
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ішінде – учаске бастығы немесе оның орынбасары қарап тексеруі тиіс, олар 
осы бұзушылықтарды жою үшін нарядтар бойынша жұмыстардан басқа, 
қауіпсіздік қағидаларын бұзушылықтар болған кезде жұмыс жүргізуге жол 
бермеуі тиіс.  

Жұмысшы Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына және кәсібі 
бойынша еңбекті қорғау қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес өз кәсібі 
бойынша біліктілік сипаттамасымен айқындалатын жұмыстар мен 
міндеттерді білуге және сапалы әрі қауіпсіз орындай алуға міндетті. 

Жұмысшы білуге, жақсы білуге және дәл орындауға міндетті: 
- Жұмыстың қауіпсіз әдістері бойынша нұсқаулықтар, технологиялық 

карталар; 
- ішкі тәртіп ережелері; 
- орындалатын жұмыс жөніндегі Нұсқаулық, зауыттық нұсқаулықтар, 

пайдаланылатын жабдыққа қызмет көрсету және пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтар. 

Берілген тапсырмаға сәйкес жұмысты белгіленген жұмыс уақытында 
ғана орындаңыз. Жоғары тұрған (бағыныштылығы бойынша) басшылардың 
жұмыс орнын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келтіру бөлігіндегі нұсқаулары 
міндетті болып табылады, бұл туралы негізгі наряд берген басшыны (тау-кен 
диспетчерін) бір мезгілде хабардар етеді. Шахта директоры, егер қызметкер 
денсаулығының нашарлау белгілері байқалса, өз бастамасы бойынша немесе 
қызметкердің талабы бойынша оның денсаулығының нашарлауы еңбек 
жағдайымен байланысты деп есептесе, кезектен тыс медициналық тексеруді 
ұйымдастыруға міндетті. 

Шахтаға түсетін қызметкерлерді, өндірістік практикаға жіберілген 
студенттер мен оқушыларды, сондай-ақ шахтада жұмыс істейтін бөгде 
кәсіпорындардың (ұйымдардың) қызметкерлерін еңбекті қорғау бойынша 
алдын ала оқыту кіріспе нұсқаманы, жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаманы, 
оқытудың арнайы түрлерін, еңбекті қорғау бойынша емтиханды және 
тағылымдаманы қамтиды. 

Еңбекті қорғау бойынша алдын ала оқытудың мазмұны, ұзақтығы және 
тәртібі шахта қызметкерлерін оқыту жөніндегі нұсқаулықпен анықталады. 
Оқытудың ең аз ұзақтығы 31-кестеде келтірілген. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



199
  

 

31-кесте-Оқытудың ең аз ұзақтығы 

Оқыту реттілігі 

Шахтаға түсетін қызметкерлер ЖОО 
студенттері,  

колледж 
оқушылары 

Шахтада 
жұмыстарды 
орындайтын 

Бөгде 
ұйымдардың 

қызметкерлері 

Жерасты 
жұмыстарын

а 

Шахта бетінің 
объектілеріне 

Күн саны 
1.Кіріспе 
нұсқаулық 3 1 2 2 

2. Арнайы 
оқыту 2 - 2 2 

3.Жұмыс 
орнындағы 
алғашқы 
нұсқаулық 

1 1 1 1 

4.Еңбекті қорғау 
бойынша 
емтихан 

    

5. Тағылымдама 5. 2 бағдарламаға 
сәйкес 

- 

 
Шахта беті қызметкерлерінің немесе шахтада жұмыс істемейтін 

адамдардың жерасты қазбаларына бір рет баруына тек шахта директорының 
(бас инженердің) рұқсатымен, учаскенің немесе шахтаның инженерлік-
техникалық қызметкерінің ілесіп жүруімен және осы адамдардың шахтадағы 
жүріс-тұрыс және өзін-өзі құтқарғышты пайдалануға үйрету қағидаларымен 
танысуы шартымен жол беріледі. 

Еңбек қызметі кезеңінде еңбекті қорғау бойынша оқыту басқа кәсіп 
(лауазым) бойынша немесе басқа учаскелерге (цехтар, қызметтер) жұмысқа 
ауыстыру кезінде жұмыс орнындағы бастапқы нұсқаманы, ағымдағы, 
қайталама, жоспардан тыс, нысаналы нұсқамаларды, тағылымдамаларды, 
еңбекті қорғау жөніндегі білімді мерзімді және жоспардан тыс тексеруді 
қамтиды. 

Еңбек қызметі кезеңінде еңбекті қорғау бойынша оқытудың мазмұны, 
кезеңділігі және тәртібі шахта қызметкерлерін оқыту жөніндегі 
нұсқаулықпен айқындалады. 

Ескертпе: * көмір мен газдың кенеттен лақтырылуынан қауіпті 
қабаттарда жұмыс істеген кезде тағылымдаманың ұзақтығы кемінде 10 
ауысымды құрауы тиіс. 

Жұмыс орнына жіберер алдында (сурет.3.11), барлық жұмысшылар 
қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаманың келесі түрлерін алуы тиіс: 

- кіріспе нұсқаулық (сурет.3.12); 
- жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаулық. 
Кіріспе нұсқама шахтаға түсетін барлық жұмысшылармен, сондай-ақ 

кәсіптік білім алатын адамдармен өндірістік оқыту алдында жүргізіледі. 
Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама жаңадан түскен және басқа кәсіп 
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бойынша жұмысқа ауыстырылған жұмысшылармен жүргізіледі. Оны 
учаскенің инженерлік-техникалық қызметкері жүргізеді. 

Нұсқамадан кейін барлық жұмысшыларға олардың кәсібі бойынша 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар және қауіп-
қатерді бағалау қолхатпен берілуі тиіс. Барлық жұмысшылар жұмыс кезінде 
жұмыс қауіпсіздігі туралы қайталама, жоспардан тыс, мақсатты нұсқаулар 
алуы керек (сурет.3.13). 

 

 
ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаманы, жоспардан тыс және мақсатты нұсқаманы ұйымға қабылданған 
барлық қызметкерлермен бірге жүргізеді. 

Жаңа жұмыс орнында жұмысқа кіріспес бұрын, жұмысшы білуі керек: 
 осы жұмыс орнындағы, өндірістік учаскедегі, цехтағы технологиялық процесс және жабдық туралы жалпы 
мәліметтер. Осы Технологиялық процесте туындайтын негізгі, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар; 
 11. Жұмыс орнын қауіпсіз ұйымдастыру және ұстау. 
 машинаның, механизмнің, аспаптың қауіпті аймақтары. Жабдықтың қауіпсіздік құралдары 
(сақтандырғыш, тежегіш құрылғылар мен қоршаулар, бұғаттау және сигнал беру жүйелері, қауіпсіздік 
белгілері). Жарақаттанудың алдын алу жөніндегі талаптар; 
 жұмысқа дайындау тәртібі (жабдықтың, іске қосу аспаптарының, құрал-саймандар мен айлабұйымдардың, 
бұғаттаулардың, жерге тұйықтаудың және басқа да қорғау құралдарының жарамдылығын тексеру); 
 Жұмыстың қауіпсіз тәсілдері мен әдістері, қауіпті жағдай туындаған кездегі іс-әрекеттер; 
 цех, учаске аумағында жұмысшылардың қауіпсіз қозғалу схемасы; 
 Цех ішіндегі көлік және жүк көтергіш құралдар мен механизмдер. Тиеу-түсіру жұмыстары және жүктерді 
тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптары; 
авариялардың, жарылыстардың, өрттердің тән себептері. Авария, жарылыс, өрт кезіндегі міндеттер мен 
әрекеттер. Учаскеде өрт сөндіру, аварияға қарсы қорғау және сигнал беру құралдарын қолдану тәсілдері, 
олардың орналасқан жерлері. 

Сурет 3.11-Жұмыс орнында Нұсқаулық 
 

1. Қайталама нұсқаманы учаске бастығы жүргізуі тиіс: 
а) осы шахтада бар өндірістік зияндар мен қауіптердің алдын алу 

құралдары мен тәсілдері туралы; 
б) жұмыс операцияларын орындаудың қауіпсіз тәсілдері, зардап 

шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсету әдістері туралы; 
в) кенеттен шығарылудың алдындағы белгілер туралы; 
г) кенеттен шығарындылардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар туралы. 
2. Жоспардан тыс нұсқамалар жүргізілуі тиіс: 
а) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жаңа немесе қайта 

өңделген ережелерді, стандарттарды, нұсқаулықтарды қолданысқа енгізу 
кезінде, сондай-ақ оларға өзгерістер енгізу кезінде; 

жабдықты, құрылғылар мен құралдарды, бастапқы шикізатты, 
материалдарды және еңбек қауіпсіздігіне әсер ететін басқа да факторларды 
өзгерту, технологиялық процесс, ауыстыру немесе жаңғырту кезінде; 

в) жұмыс істеушілер жарақатқа, аварияға, жарылысқа, өртке, улануға 
әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан қауіпсіздік қағидаларының 
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талаптарын бұзған кезде; 
г) қадағалау органдарының талап етуі бойынша; 
д) жазатайым оқиғалар кезінде; 
е) жұмыста 30 күнтізбелік күннен артық үзіліс болған кезде. 
3. Қауіпсіздік техникасы бойынша мақсатты Нұсқаулық жүргізілуі 

керек: 
а) наряд - рұқсат, жұмыстарды орындауға ерекше рұқсат ресімделетін 

жұмыстарды жүргізу кезінде және басқа да осындай жағдайларда; 
б) орындау кезінде байланысты емес біржолғы жұмыс 
оның мамандығы (кәсібі) бойынша тікелей міндеттермен); 
в) орындау кезінде авариялардың, дүлей зілзалалардың, апаттардың 

салдарын жою жөніндегі жұмыстар және басқа да осындай жұмыстар. 
 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
25 желтоқсандағы №1019 бұйрығына сәйкес, 
кіріспе нұсқама бағдарламасының ережелерін 
қолдана отырып, ҚжЕҚ бойынша кіріспе 
нұсқаманы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау қызметі немесе ұйым бойынша 
бұйрықпен осы міндеттер жүктелген адам 
жүргізеді. 
Кіріспе брифингтің мақсаты-қызметкерлерге 
түсіндіру: 
 олардың лауазымына сәйкес келетін еңбек 
жағдайындағы жұмыс ерекшеліктері; 
 атқаратын лауазымындағы кеңсе және 
өндірістік тәртіптің ерекшелігі; 
 ұйымдағы ұйымдастырушылық 
процестердің ерекшеліктері; 
 еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бөлігінде ҚР ЕК ережелерінің ерекшеліктері. 
Әрбір нұсқаманы өткізу оның аяқталған күніне 
кіріспе нұсқаманы тіркеу журналында 
тіркеледі, оған нұсқау беруші мен нұсқау 
беруші міндетті түрде қол қояды. 

3.12-сурет-Жұмысқа жіберу алдындағы Нұсқаулық 
 
Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама, қауіпсіздік техникасы бойынша 

қайталама, жоспардан тыс және нысаналы нұсқамалар учаскенің инженерлік-
техникалық қадағалауымен жүргізілуі тиіс. Жоспардан тыс нұсқаманы тіркеу 
кезінде оны өткізудің себебі көрсетілуі тиіс. 

Алынған нұсқамалардың негізінде жұмысшы: технологиялық процесті 
орындау кезіндегі қауіпсіздік қағидаларының талаптарын; жабдықтар мен 
механизмдерді пайдалану кезінде; жұмыстың қауіпсіз тәсілдерін; оның 
жұмыс орнына қатысты аварияларды жою жоспарын, авариялар кезіндегі 
жеке жүріс-тұрыс қағидаларын; қосалқы шығу жолдарын; сақтандыру 
айлабұйымдары мен жеке қорғану құралдарын пайдалану қағидаларын білуге 
міндетті. 
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Барлық жаңадан келіп түскен жерасты жұмысшылары шахтадан жер 
бетіне шығатын басты және қосалқы шығыстармен, жұмыс орнынан қазбалар 
мен қосалқы шығулар бойынша тікелей өту жолымен, қадағалау 
тұлғаларының ілесуімен таныстырылуы тиіс. Барлық жұмысшыларды 
қосалқы шығыстармен қайта таныстыруды қадағалау тұлғалары әрбір 6 ай 
сайын, ал қосалқы шығуларды өзгерткен кезде - дереу жүргізуге тиіс. 

Жаңадан келіп түскен жұмысшылардың әрбір танысуы, сондай-ақ 
барлық жұмысшылардың жер бетіне шығатын басты және қосалқы 
шығыстармен қайта танысуы "жұмысшылардың қосалқы шығыстармен 
танысуын тіркеу журналына" нұсқау алғаны үшін жұмысшылардың қолымен 
жазылуы тиіс. 

Сонымен қатар, барлық жерасты жұмысшылары өзін-өзі 
құтқарушыларды пайдалану туралы білімдерін үнемі тексеріп отыруы керек 
(кем дегенде 6 айда бір рет).  

 
Еңбекті қорғау бойынша қайталама нұсқама 

Қайталама нұсқаманы тікелей жұмыс басшысы 
жүргізеді  

Нақты станцияның ОБЗ үшін әзірленген еңбекті 
 қорғау жөніндегі нұсқаулықтар бойынша үш 

айда бір реттен сиретпей жүргізіледі 

 
Еңбекті қорғау бойынша жоспардан тыс нұсқама 

Жоспардан тыс нұсқаманы жаңа нормативтік актілерді, технологиялық процестердің өзгерістерін, 
еңбекті қорғау талаптарын бұзушылықтарды қолданысқа енгізу кезінде, мемлекеттік 

инспекцияның талабы бойынша, 30 күннен астам жұмыстағы үзілістер кезінде (поездар 
қозғалысымен байланысты) тікелей жұмыс басшысы жүргізеді) 

 
Еңбекті қорғау бойынша мақсатты Нұсқаулық 

Тікелей жұмыс жетекшісі жүргізеді Тікелей темір жолдарда жұмыс істеу, 
аварияларды жою, біржолғы жұмыстарды 
орындау, метеорологиялық жағдайларды 

өзгерту кезінде жүргізеді. 
 

3.13-сурет-Жұмысшылардың жерасты тобына арналған нұсқаулық 
түрлері 

 
Аварияларды жою жоспарымен таныс емес және оның жұмыс орнына 

қатысты бөлігін білмейтін адамдарды жұмысқа жіберуге тыйым салынады. 
Кәсіпорынның барлық қызметкерлері: 
а) ішкі тәртіп ережелерін, сондай-ақ еңбек пен демалыстың белгіленген 

режимдерін сақтауға міндетті; 
б) тапсырылған жұмысқа қатысты болуға, техникалық қадағалау 

адамдарының оны қауіпсіз орындау жөніндегі өкімдері мен нұсқауларын 
орындауға міндетті; 

в) жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын жабдықтар мен 
механизмдерді, құрылғылар мен құралдарды жарамды және қауіпсіз жай-
күйде ұстауға міндетті; 



203
  

 

г) берілетін дыбыстық, жарықтық және басқа да сигналдарға мұқият 
болуға, олардың талаптарын дереу орындауға міндетті; 

д) өзінің іс-әрекетімен басқа жұмыс істеушілерге зиян келтірмеу үшін 
үнемі жеке қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және бақылауға міндетті. Сонымен 
қатар, қызметкер басқа жұмысшылардың қауіпсіздік ережелерін сақтауын 
талап етуге және бұл туралы уақтылы ескертуге міндетті. Егер қауіпсіздік 
қағидаларының талаптарын бұзушы ескертулерге әрекет етпесе, бұл туралы 
техникалық қадағалау тұлғасына хабарлау қажет; 

Е) буын құрамында жұмыс істей отырып, буын жұмысы бойынша 
жетекшінің өкімін орындау; 

ж) қауіпсіздік ережелері талаптарының бұзылуы және адамдарға қауіп 
төндіретін қандай да бір қауіп анықталған жағдайда, оларды тез арада жою 
үшін шаралар қолдану (егер өмірге қауіп төнбесе және жұмысшының бұл 
үшін қажетті біліктілігі болса). Бұдан басқа, бұл туралы техникалық 
қадағалау тұлғасына хабарлау қажет; 

з) арнайы киімді, арнайы аяқ киімді, жеке қорғаныш құралдарын 
арнайы жабдықталған үй-жайларда сақтауға, оларды кәсіпорын аумағынан 
тыс жерлерге шығармауға, оларға ұқыпты қарауға және арнайы киімді жууға 
уақтылы тапсыруға міндетті; 

и) бел белдігінде жеке аккумуляторлық шырақты, ал өзін - өзі 
құтқарғышты иық белдігінде тағуға тиіс. Сүзгіш тұрақты болуға тиіс кезде 
қызметкер. Жұмыс орнында болған кезде жұмысты орындау кезінде өзін-өзі 
құтқарғышты шешуге және оның жанына іліп қоюға рұқсат етіледі. 

Шахтаның директоры жылына кемінде бір рет жұмысшылардың өз 
кәсібіне қатысты бөлігінде қауіпсіздік техникасы бойынша білімін тексеруді 
қамтамасыз етуге міндетті. 

Шахталардың, көмір өнеркәсібі кәсіпорындары мен ұйымдарының 
инженер-техникалық қызметкерлері төтенше жағдайлардың алдын алу және 
оларды жою жөніндегі мемлекеттік инспекция органдарының қызметкерлері 
басқаратын комиссияларға осы Қағидалар мен олардың нұсқаулықтары 
бойынша кемінде 3 жылда бір рет емтихан тапсыруға міндетті. 

Жұмыс істемейтін күндері немесе бір ауысымнан артық жұмыстағы 
үзілістер кезінде мұндай қазбаларды инженерлік-техникалық қызметкер және 
бір тәжірибелі жұмысшы алдын ала тексеруі тиіс. 

Аварияларды жою жөніндегі жұмыстарға тиісті кәсіп бойынша кемінде 
бір жыл жұмыс өтілі бар тәжірибелі жұмысшыларды ғана жіберу қажет. 

Осы бұзушылықтарды жою жөніндегі нарядтардан басқа, қауіпсіздік 
қағидаларының талаптары бұзылған орындарға жұмысқа нарядтар 
(тапсырмалар) беруге, сондай-ақ жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігінің 
қағидаларын бұзуға әкеп соғуы мүмкін кез келген өкімдер мен нұсқаулар 
беруге тыйым салынады. 

Осы қауіптерді жою жөніндегі жұмыстарды қоспағанда, жай-күйі 
адамдар үшін қауіп төндіретін жерасты қазбаларында болуға немесе 
жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. 
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Қауіптерді жою жұмыстардың қауіпсіздігі жөнінде шаралар қабылдай 
отырып, инженерлік-техникалық қызметкердің басшылығымен жүргізілуге 
тиіс. Барлық осындай жұмыс (қазба) орындары тиісті белгілермен қоршалуы 
тиіс. 

Басқа учаскенің (қызметтің) аумағында қандай да бір учаскенің 
(қызметтің) жұмыскерлері жүргізетін жұмыстар, сондай-ақ бөгде ұйымдар 
орындайтын жұмыстар олар жүргізілетін учаскенің (қызметтің) басшысымен 
және тұтастай алғанда шахта бойынша осы ауысымдағы жұмысқа жауапты 
тұлғамен міндетті түрде келісілуге тиіс. Бұл туралы Тау-кен диспетчеріне 
(ауысым бастығы) хабарлануы тиіс. 

Шахтаның басшы және инженерлік-техникалық персоналы әр ауысымда 
жүйелі түрде жерасты жұмыстарына қатысуға міндетті. 

Учаске бастығы немесе оның орынбасары (көмекшісі) учаскедегі әрбір 
жұмыс орнына тәулігіне кемінде бір рет, ал учаскенің ауысым инженерлік-
техникалық қызметкерлері ауысымда кемінде бір рет келуге міндетті. 

Учаскенің ауысымдық инженерлік-техникалық қызметкері жұмыс 
басталғанға дейін немесе жұмыс уақытында байқалған қауіпсіздік ережелерін 
бұзушылықтарды жою бойынша дереу шаралар қабылдауға міндетті. Егер 
бұзушылықтарды жою мүмкін болмаса және олар адамдардың өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндірсе, жұмыстар тоқтатылуы, адамдар қауіпсіз жерге 
шығарылуы тиіс, бұл туралы тікелей басшыға және тау-кен диспетчеріне 
хабарлануы тиіс. Қауіпті орындар (аймақтар) тыйым салатын белгілермен 
немесе бекеттермен қоршалуы тиіс. 

Жұмыс басталар алдында бригадир, звеношы және жұмысшы өз жұмыс 
орындарын тексеруге және оларды қауіпсіз жағдайға келтіруге міндетті. Бұл 
ретте бекітудің паспортқа, қалыпты желдетуге және газ жағдайына, 
қазбалардың шаң-жарылыс қауіпсіздігіне, сондай-ақ сақтандыру 
құрылғыларының, кәбіл желісінің, қоршаулардың, сигнал берудің және басқа 
да қауіпсіздік құралдарының жарамдылығына көз жеткізу қажет. 

Ауысым бойы бригадир, звеношы, жұмысшы жұмыс орнының қауіпсіз 
жағдайын, қызмет көрсетілетін жабдықтар мен айлабұйымдардың, қорғау 
және бақылау құралдарының жарамдылығын қадағалауға тиіс. 

Қауіптілік белгілері анықталған кезде бригадир, звеношы, жұмысшы 
жұмысты дереу тоқтатуы, жұмыскерлерді ескертуі және ауысымдық 
инженерлік-техникалық қызметкерге немесе тау-кен диспетчеріне хабарлай 
отырып, қауіпсіз орынға кетуі тиіс. 

Машиналар мен жабдықтардың (құралдардың) ақаулығы кезінде 
бригадир, звеношы, жұмысшы оларды жою жөнінде шаралар қолдануға 
міндетті. Егер ақаулықты өз күшімен жою мүмкін болмаса, ол туралы 
ауысымдық инженерлік - техникалық қызметкерге немесе тау-кен 
диспетчеріне хабарлау қажет. 

Ауысым аяқталғаннан кейін (егер ауысымдар арасында үзіліс болмаса) 
бригадир, звеношы, жұмысшы ауысымға келген ауысымға өзінің жұмыс 
орындарын, жабдықтар мен керек-жарақтарды қауіпсіз жағдайда беруге 
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міндетті. Ауысымды тау-кен шебері жұмыс орындарының жай-күйі туралы 
учаске басшысына немесе ИТҚ-ға хабарлауға міндетті, ол келесі ауысымға 
наряд дайындайды. 

Өткір жиектері немесе пышақтары бар құралдарды қорғаныс 
қақпақтарында немесе арнайы сөмкелерде тасымалдау керек. 

Оқпандарда, көмір шұңқырларында, бункерлерде, ашық немесе толық 
жабылмаған қазбалардың үстінде, құламаларда, сондай-ақ адамдардың 
биіктіктен құлау қаупі бар шахта бетіндегі объектілерде сақтандыру 
белдіктерінсіз қандай да бір жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады. 

Шахта қызметкерлеріне шахтаның жерасты қазбаларында бір күнтізбелік 
күн ішінде 7 сағаттан артық болуына тыйым салынады. 

Жұмыс тоқтаған кезде шахтада оның тіршілік әрекетін қамтамасыз 
етумен немесе аварияны жоюмен байланысты емес адамдардың болуына 
тыйым салынады. Шахтаға бір рет бару тәртібін кәсіпорын басшысы 
айқындайды. 

Әрбір шахтада бөгде адамдардың кәсіпорынның тіршілігін қамтамасыз 
ету объектілеріне, жерасты қазбаларына, қызметтік ғимараттар мен 
құрылыстарға кіруіне кедергі келтіретін күзет жүйесі жұмыс істеуі тиіс. 
Шахтаның бас инженерінің жазбаша рұқсатынсыз (авариялық жағдайлардан 
басқа) шахтаның тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін (электр қосалқы 
станциялары, желдеткіштер, көтергіштер, су төкпелер, газсыздандыру, газ 
сорғыш, Тоңазытқыш және калориферлік қондырғылар, қазандықтар және 
т.б.) тоқтатуға тыйым салынады. 

Шахталардың басшылары мен мамандары соңғы оқудан бастап бес 
жыл ішінде кемінде бір рет еңбекті қорғау бойынша біліктілікті арттырудан 
өтуі тиіс. 

Шахталардың директорлары мен бас инженерлерінің және олардың 
еңбекті қорғау жөніндегі орынбасарларының, бас механиктердің, бас 
энергетиктердің, шахталардың бас технологтарының, ЖКТ учаскелері 
бастықтарының, бұрғылау-жару жұмыстарының, газсыздандырудың, 
қауіпсіздік техникасы жөніндегі профилактикалық жұмыстардың біліктілігін 
арттыру осы қызмет түріне лицензиясы бар жұмыс қауіпсіздігі жөніндегі 
институттарда жүргізілуі тиіс. Бағдарламалар төтенше жағдайлардың алдын 
алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік инспекциямен келісіледі. 

Қалған басшылар мен мамандардың біліктілігін арттыру жұмыс 
қауіпсіздігі институты әзірлеген, қызметтің осы түріне лицензиясы бар және 
төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі мемлекеттік 
инспекциямен және мемлекеттік еңбек инспекциясымен келісілген 
бағдарламалар бойынша лицензиясы бар мекемелерде жүргізілуге тиіс. 

Машиналарды, механизмдерді және электр қондырғыларын 
басқаратын барлық жұмысшылардың оларды басқару құқығына арналған 
құжаты болуы керек және оларды аталған жабдық қолданылатын шахтаның 
нақты жағдайларында пайдалануға үйретілуі керек, Техникалық 
сипаттамаларын, ықтимал қауіптері мен зияндылығын білуі керек [22]. 
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3.1.3. Персоналдың қызметі және нарядты ресімдеу  
 
Әрбір ұйымда ерекшелігін ескере отырып, қауіптілігі жоғары 

жұмыстардың тізімі жасалып, кәсіподақ комитетімен келісіліп, 
кәсіпорынның бас инженері бекітуі керек. Тізімге, ең алдымен, жұмыстар 
кіруі керек: 

- Электр қондырғыларын, қазандықтарды, қысыммен жұмыс істейтін 
ыдыстарды пайдалану және жөндеу бойынша; 

- газ шаруашылығына қызмет көрсету; Жүк көтергіш құрылыстар; 
-жоғары өрмелеу жұмыстарын; электргазбен дәнекерлеу жұмыстарын; 

тиеу-түсіру операцияларын орындау; 
- күшті әсер ететін улы, радиоактивті, жарылғыш, тез тұтанатын заттар 

мен материалдарды қолдану; 
- траншеяларда, қазаншұңқырларда, тоннельдерде, тұйық көлемдерде 

және шектеулі кеңістіктерде жүргізілетін жұмыстар; 
- жер асты энергия желілері және коммуникациялар аймағындағы ауа 

өткізгіштерді, жер жұмыстарын жөндеу және тазалау бойынша; 
- көпірлі кран галереясынан; ғимараттардың, құрылыстардың 

авариялық элементтерін табу немесе қалпына келтіру бойынша жұмыстар 
және басқалар. 

Қауіптілігі жоғары жұмыстарға осы жұмыстарды орындау кезінде 
жұмыс істейтіндердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бірқатар міндетті 
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды жүзеге асыру қажет 
жұмыстар (авариялық жағдайларды қоспағанда) жатады. 

Персоналды қауіптілігі жоғары жұмыстарға жіберу алдын ала 
оқытусыз, тиісті қағидаларды білуін тексерусіз, белгіленген тәртіппен 
медициналық тексеруден өтпей және белгіленген жағдайларда наряд-
рұқсатты ресімдей отырып жүргізілмеуге тиіс. Наряд-рұқсат-белгіленген 
нысан бойынша ресімделген және жұмыс мазмұнын, жұмыс орнын, оның 
басталу және аяқталу уақытын, бригада құрамын және жұмыс қауіпсіздігіне 
жауапты адамдарды, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу шарттарын айқындайтын 
күнделікті тапсырма. 

Қауіпсіздік-бұл белгілі бір ықтималдықпен адам денсаулығына әсер 
ететін ықтимал қауіптерді болдырмайтын қызмет жағдайы. Қауіпсіздік адам 
мен тіршілік ету ортасын белгілі бір іс-әрекеттің қауіп-қатерінен қорғаудың 
кешенді жүйесі ретінде түсініледі. Қызмет түрі неғұрлым күрделі болса, 
соғұрлым қорғаныс жүйесі күрделі болады. Өндіріс жағдайындағы кешенді 
жүйені келесі қорғау шаралары құрайды: құқықтық, ұйымдастырушылық, 
экономикалық, техникалық, санитарлық-гигиеналық, Медициналық және 
профилактикалық. 

Қауіпсіз еңбек жағдайлары-бұл жұмысшыларға зиянды және қауіпті 
өндірістік факторлардың әсерін болдырмайтын немесе олардың әсер ету 
деңгейі белгіленген стандарттардан аспайтын еңбек жағдайлары. 
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Өндірістік қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін зерделенетін 
қызметте қалыптасатын қауіптерді егжей-тегжейлі талдау (сәйкестендіру) 
жүзеге асырылады. Талдау мынадай ретпен жүргізіледі: тіршілік ету 
ортасының (өндірістік ортаның) элементтері қауіп көзі ретінде белгіленеді. 
Содан кейін бар қауіптер сапалық, сандық, кеңістіктік және уақыттық 
көрсеткіштер бойынша бағаланады. 

Адам мен тіршілік ету ортасын анықталған қауіптерден қорғаудың 
тиімді шаралары әзірленуде. Өндірісте адамды қорғаудың мұндай шаралары 
тиімді деп түсініледі, олар ең аз материалдық шығындармен үлкен нәтиже 
береді: ауруды, жарақаттануды, өлімді азайтады. 

Ақылды жүйе Өндірісті жедел басқарудың негізгі буыны болып 
табылады және оның қалыпты жұмыс істеуі өндірістік тәртіпті 
жоғарылатудың және өндірістік жарақаттануды төмендетудің маңызды 
факторы болып табылады. Ол ауысымдық тапсырмаларды жоспарлау мен 
беруді, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау талаптарына 
сәйкес орындалуын бақылауды қамтиды. 

Әрбір кәсіпорында көмір өндірудің тиімді және ырғақты процесін 
қамтамасыз етуге, өндірістік процестерді қауіпсіз орындауға, кәсіпорындағы 
еңбекті ұйымдастыруға қызмет ететін талғампаз жүйе туралы ереже болуы 
керек. Бұл өндірісті басқару жүйесінің және белгілі бір жұмыс орнына 
дейінгі барлық деңгейдегі еңбекті қорғауды басқару жүйесінің ажырамас 
бөлігі. 

Ақылды жүйе қауіпсіз және апатсыз еңбек жағдайларын міндетті түрде 
қамтамасыз ете отырып, еңбек, технологиялық және өндірістік тәртіпті 
сақтай отырып, учаскелердің, цехтардың, қызметтердің және кәсіпорындағы 
бөгде (мердігерлік) ұйымдардың жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді. 

Наряд жүйесі міндетті түрде өндірістердің, процестердің, 
бөлімшелердің, жұмыс орындарының барлық аса қауіпті түрлерін қамтуға 
тиіс. 

Наряд жүйесі талаптарының орындалуын бақылауды директордың 
өндіріс жөніндегі орынбасары жүзеге асырады. Шахтаның өндірістік қызметі 
тікелей шахтаның директорына бағынады [23]. 

Тәуліктік тапсырмалар өндірістің айлық көлемін ескере отырып 
қалыптастырылады және өндірістік басқарма басшысымен - өндіріс 
жөніндегі директормен келісілгеннен кейін шахта директоры бекітеді (сурет. 
3.14 және сурет. 3.15). 
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Наряд жүйесінің кезеңдері 

Жоспарлау 

 
Ақпарат жинау,ауысымдық тапсырманы 

қалыптастыру 

 
Нарядты беру,нұсқама жүргізу 

 
Нарядтарды келісу және бекіту  

 
Ауысымдық тапсырманың орындалуын түзету 

және бақылау 

 
Ауысымдық тапсырманы орындау туралы есеп 

 
Сурет 3.14-Талғампаз жүйенің кезеңдері 

 
Жоспарлау кезеңдері 

Жоспарлау 

 
Шахтаның белгіленген уақыт кезеңіне жұмыс режимдерін қарау 

және бекіту 

 
Жоспарланған тапсырманы орындау үшін ресурстарды анықтау 

және бөлу (адам, материал, технологияны анықтау және т. б.) 

 
Шахтаның өндірістік бөлімшелері арасында жұмыс көлемін 

бөлу 

 
Шахта директорының өкімдерін, жұмыстардың жоспарлы 

көлемін шахтаның өндірістік бөлімшелерінің басшыларына жеткізу 

 
Өндірістік бөлімшелер басшысының тәуліктік тапсырмаларға 

жұмыс көлемін белгілеуі. Жұмыс көлемін қажетті орындаушыларға 
жеткізу. 

 
Сурет 3.15-Киімдерді жоспарлау кезеңдері 
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3.1.4. Еңбек тәртібі және жауапкершілік 
 
Әрбір жұмысшы ауысым басталғанға дейін өзінің тікелей басшысынан 

(тау - кен шеберінен) жұмыстарды орындауға арналған наряд-рұқсатты және 
оны орындау жөніндегі қажетті нұсқаулар мен өкімдерді арнайы бланкіге (1-
қосымша) қол қойғызып алуға болатындай етіп жұмысқа келуге тиіс. 

Жеке киімді киім ілетін орынға сақтауға тапсыру және арнайы киім 
кию, шахтаға түсуге табельдік жетоннан, ал шамдалға – шырағдан мен өзін-
өзі құтқарғыштан алу, жұмыстарды орындау үшін қажетті құралдар мен 
аспаптарды дайындау, шахтаға түсу үшін оқпанға жету, клеттерге түсу және 
ауысымның басында жұмыс орнына келу. 

Шахтаға түсуге жарамды арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және 
қорғаныс каскасымен рұқсат етіледі. Әрбір жұмысшының өзімен бірге ауыз 
суы бар құты,жеке таңу пакеті, шам және өзін-өзі құтқарғыш, қорғаныш 
көзілдірігі және басқа да жеке қорғаныш құралдары, ал шаңды ортада жұмыс 
істейтін қызметкерлер, шаңнан қорғайтын респираторлар болуы тиіс. 

Шамды алған кезде оның жануының жарықтығын, екі қыздыру жіптері 
мен қауіпсіздік әйнегінің тұтастығын, батарея корпусының тығыздығы мен 
тұтастығын, пломбалардың болуын тексеру керек. Егер шамның ақаулары 
анықталса, оны дереу ауыстыру керек. Шамды өзіңіз ашуға тыйым салынады.  

Өзін-өзі құтқарғышты алған кезде оның корпусының тұтастығына, 
өзін-өзі құтқарғыш пломбасының, ашуға арналған Ысырма бауының және 
тағуға арналған иық белдігінің бар-жоғына көз жеткізу қажет. Шахтаға 
өздігінен құтқарғышсыз түсуге тыйым салынады. 

Шахтаның аумағына, өндірістік үй-жайларға және жерасты 
қазбаларына алкоголь ішімдіктерін, есірткі және улы заттарды әкелуге тыйым 
салынады. Барлық өндірістік үй-жайларда және жұмыс орнында ұйықтауға, 
мас күйінде болуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Темекі шегетін заттарды жерасты 
тау-кен қазбаларына және шахта бетінің жарылыс қауіпті үй-жайларына 
әкелуге, сондай-ақ бұл жерлерде жеке шамдарды, сондай-ақ электр 
жабдықтарын, бақылау аспаптарын арнайы нарядсыз ашуға болмайды. 
Жерасты қазбаларында, шахта үстіндегі ғимараттарда, шам үй-жайларында, 
желдеткіш диффузорларынан және газсыздандыру қондырғылары 
ғимараттарынан 30 метр жақын шахтаның бетінде темекі шегуге және ашық 
отты пайдалануға тыйым салынады. 

Шахтаға мас (есірткі) күйдегі адамдарды жібермеу үшін шахтаның 
директоры немесе жұмыс басшылары шахтаның медициналық пунктінде оны 
қажетті жабдықтармен жарақтандырған және тиісінше оқытылған 
медициналық персоналмен жинақтаған жағдайда тиісті тексеруді 
ұйымдастыруға міндетті. 

Шахта директоры қолданыстағы заңнамаға сәйкес өндірісте қауіпсіз 
және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз етпегені үшін тәртіптік, 
әкімшілік, материалдық немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылады. 
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Басқа басшылық және инженерлік-техникалық қызметкерлер 
лауазымдық нұсқаулықпен айқындалған қауіпсіз және салауатты еңбек 
жағдайларын қамтамасыз етуге жауапты болады. 

Әрбір қызметкер өзіне сеніп тапсырылған жұмыс учаскесінде ол 
қабылдаған шешімдердің уақтылығы, толықтығы және дұрыстығы, олардың 
уақтылы және дұрыс орындалуы бөлігінде жұмыстарды жүргізу талаптары мен 
нормаларының сақталуына дербес жауапты болады. 

Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі 
мемлекеттік инспекция органдары тоқтатқан жұмыстарды өз бетінше қайта 
бастауға жол берген адамдар қолданылып жүрген заңдар мен нормативтік 
актілерге сәйкес тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық тәртіппен жауапты 
болады. 

Шахтада жарылыс-өрт жағдайын жасауға, электр жабдықтарының 
жарылыс қауіпсіздігін бұзуға, аэрогазды бақылау құралдарын және басқа да 
қорғаныс құралдарын бүлдіруге немесе істен шығаруға, жұмыс орнында 
алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде пайда болатын 
немесе болатын, шахтаға темекі тартатын, алкогольдік, есірткілік немесе 
уытқұмарлық заттарды жеткізген, бұл жұмысшылардың денсаулығы мен 
өміріне қауіп төндіретін жұмыстарды қауіпсіз жүргізу ережелерін бұзуға 
немесе адамдардың жарақаттануына әкеп соққан кінәлілер қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

Пайдалы қазбаларды ашық тәсілмен қазатын кәсіпорындар мен 
ұйымдардың лауазымды адамдары, сондай-ақ осы кәсіпорындар мен 
ұйымдар үшін жобалауды, құрастыруды, зерттеуді немесе басқа да 
жұмыстарды жүзеге асыратын мекемелердің инженер-техникалық 
қызметкерлері Ережелердің бұзылуына кінәлі, осы бұзушылықты аварияға 
немесе жазатайым оқиғаға әкеп соққанына немесе әкелмегеніне қарамастан, 
жеке жауаптылықта болады. Олар сондай-ақ қол астындағылар жасаған 
бұзушылықтар үшін жауап береді. 

Лауазымды адамдардың бағыныстыларды қауіпсіздік қағидалары мен 
оларға берілген нұсқаулықтарды бұзуға мәжбүрлейтін нұсқаулар немесе 
өкімдер беруі, Қазақстан Республикасы ТЖ және өнеркәсіптік қауіпсіздікті 
мемлекеттік бақылау комитетінің органдары немесе техникалық еңбек 
инспекциясы тоқтатқан жұмыстарды өз бетінше қайта бастауы, сондай – ақ 
осы адамдардың өздерінің қатысуымен оларға бағынысты лауазымды 
адамдар немесе жұмысшылар жіберетін бұзушылықтарды жою жөніндегі 
шараларды қабылдамауы-өрескел бұзушылықтар болып табылады. 

 
3.2. Тау - кен және жарылыс жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін 

бақылау 
3.2.1. Электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік 

қағидаларының талаптары  
Жер асты тау-кен қазбаларында электр жабдықтарын жеткізу, 

монтаждау және пайдалану шарттары Жер бетіне қарағанда қауіпті және көп 
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еңбекті қажет етеді. Бұл қазбаларда жарылғыш газдардың немесе шаңның 
жарылысқа қауіпсіз концентрациясы пайда болуы мүмкін. 

Орнату аймақтарының шектеулі кеңістігі монтажшылардың өзара 
әрекеттесуін және олардың механикаландыру құралдарын қолдануын 
қиындатады. Шаңның, ылғалдың, жарықтың нашар болуы орнату сапасын 
төмендетеді.  

Жер асты тау-кен қазбаларында қолданылатын электр жабдықтары 
жұмысының ауыр жағдайлары оларда электр және өрт қауіпсіздігін, 
агрессивті кеніш ортасының сыртқы әсерінен, су мен шаңның енуінен 
қорғаудың жоғары дәрежесін қамтамасыз ететін қабыққа салынған арнайы 
кеніш электр жабдығын қолдану қажеттілігін тудырды. 

Электр жабдықтары, әдетте, техникалық жабдықтың ажырамас бөлігі 
болғандықтан, оны орнату бірлесіп жүзеге асырылады. Электр жабдықтарын 
тексеру кезінде оқшаулаудың, түйіспелі қосылыстардың, қозғалатын 
бөліктердің жай-күйін тексеруге, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
басқару схемаларының, қорғаныстардың жұмыс істеуіне ерекше назар 
аударылады. 

Оқшаулауды тексеру кедергіні өлшеуді және механикалық 
зақымдануды анықтауды көздейді. Егер оқшаулау кедергісі нормаланғаннан 
төмен болса, электр жабдықтары шахтаның бетінде кептіріледі. 

Кеніш электр жабдықтарында болттармен, бұрандалармен және т. б. 
орындалатын көптеген жиналмалы байланыс қосылыстары қолданылады. 

Бұл контактілердің өтпелі кедергісі олардың қосылу сапасына 
байланысты. Егер олар жеткіліксіз сығылса, шамадан тыс қыздыру мүмкін, 
бұл электр жабдықтарының істен шығуына және жарылғыш қоспаның 
тұтануына немесе өртке әкелуі мүмкін. Түйіспелі қосылыстарды тексеру 
кезінде бұрандаларды, бұрандаларды, гайкаларды сыртқы қарау және тарту 
жүргізіледі. Коммутациялық аппараттар мен реленің ажыратылатын 
түйіспелерінде олардың бір уақытта тұйықталуы, талап етілетін басу, ең көп 
жанасатын ауданы (түйісу ауданының 75% кем емес) қамтамасыз етілуі тиіс. 

Шахталар бетіндегі объектілерде және жер асты қазбаларында тау-кен 
электр жабдықтарын пайдаланудың өз ерекшеліктері бар. 

Оған қойылатын ерекше талаптарға байланысты кеніш электр 
жабдығын орындау ерекшеліктері "жарылыстан қорғалған және кеніш 
электр жабдығын дайындау қағидаларында" (ПИВРЭ) және "1140в кернеуге 
кеніш электр жабдығын дайындауға қойылатын талаптарда"белгіленген. 
Осыған сәйкес кеніш электр жабдығына қабықтардың материалына, енгізу 
(кабель астына) құрылғыларының конструкциясына, міндетті түрде бұғаттау 
құрылғыларының болуына, оқшаулау параметрлеріне, ағып кету 
қашықтығына және электр саңылауларына қатысты арнайы жоғары талаптар 
қойылады. 
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Кеніштік электр жабдығы пайдалану шарттары бойынша 
сыныптарға бөлінеді: 

- орнату орнын өзгертуге арналмаған стационарлық электр жабдығы, 
мысалы, басты су құйғыш қондырғы сорғыларының, оқпан маңындағы аула 
механизмдерінің, орталық жерасты қосалқы станцияларының және 
басқалардың электр жабдығы; 

- жиі орын ауыстыруға ұшырайтын жылжымалы электр жабдығы 
(учаскелік төмендету қосалқы станциясының, лаваның бөлу пункттерінің 
электр жабдығы және басқалары), сондай-ақ жұмыстарды орындау кезінде 
қозғалатын (өндіру, ұңғылау және тиеу машиналарының, көлік 
құрылғыларының электр жабдығы және басқалары)); 

- жұмыс процесінде жұмысшының қолында болатын тасымалды (қол) 
электр жабдығы (тасымалды шырақтар, қол бұрғылары және басқалар). 

Электр жабдықтары әртүрлі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі. 
Климаттық факторлардың әсерін ескере отырып, электр жабдықтары бір 
немесе бірнеше климаттық аудандарда пайдалануға арналған, мысалы: У – 
қоңыржай климат үшін, УХЛ - қалыпты және суық климат үшін, ТВ - 
ылғалды тропикалық климат үшін, т - құрғақ тропикалық климат үшін, т – 
құрғақ және ылғалды тропикалық климат үшін, О – жалпы Климаттық 
орындау. 

Электр жабдығы оның конструкциясында белгілі бір мақсатқа және 
пайдаланудың белгілі бір жағдайларына, мысалы, тау-кен өнеркәсібіне тән 
талаптардың ескерілгеніне немесе ескерілмегеніне байланысты жіктеледі. 
Осы негізде электр жабдықтары жалпы және арнайы мақсаттарда 
шығарылады. Жалпы мақсаттағы электр жабдығы пайдалану талаптарының 
ерекше талаптарын ескермей орындайды, ал арнайы мақсаттағы электр 
жабдығында бұл талаптар ескеріледі. Арнайы мақсаттағы электр жабдығына 
шахталарда, кеніштерде, разрездерде және байыту фабрикаларында жұмыс 
істеуге арналған кеніш электр жабдығы жатады. 

Кеніштік электр жабдығы онда жарылыстан қорғау құралдары жоқ 
немесе бар болуына байланысты мыналарға бөлінеді: 

- жарылыстан қорғау құралдары жоқ кеніштік қалыпты электр 
жабдығы (РН); 

- кеніштегі жарылыстан қорғалған (РВЖ) электр жабдығы, онда 
қоршаған жарылыс қауіпті ортаның тұтану мүмкіндігін жою немесе 
қиындату мақсатында конструктивтік шаралар көзделген. 

Кеніштегі жарылысқа төзімді электр жабдықтары жарылыстан 
қорғаудың әртүрлі деңгейіне ие болуы мүмкін, яғни.белгілі бір жағдайларда 
жарылыстан қорғаудың әртүрлі дәрежесі. Жарылудан қорғау деңгейіне 
байланысты ГОСТ 12.2.0250 - 76 сәйкес бөлінеді: 

- жарылысқа қарсы сенімділігі жоғары кеніш электр жабдығы (РП), 
онда жарылыстан қорғау тек қалыпты жұмыс режимінде ғана қамтамасыз 
етіледі; 
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- кеніштік жарылыс қауіпсіз электр жабдығы (РЗ), онда жарылыстан 
қорғау қалыпты режимде және жарылыстан қорғау құралдарының 
зақымдануынан басқа, танылған ықтимал зақымданулар кезінде қамтамасыз 
етіледі; 

- кеніштегі ерекше жарылысқа қауіпсіз электр жабдығы (РО), онда 
жарылысқа қауіпсіз электр жабдығына қатысты жарылыстан қорғау 
түрлеріне арналған стандарттарда көзделген жарылыстан қорғаудың 
қосымша құралдары қабылданған. 

Жарылудан қорғау-бұл электр жабдықтарының қасиеті, соның 
арқасында қауіпті метан-ауа атмосферасының оны пайдалану кезінде тұтану 
мүмкіндігі жойылады немесе қиындайды. 

Жарылыстан қорғау түрі-жарылыстан қорғау құралдарының 
белгіленген жиынтығы. Кеніш электр жабдықтары үшін жарылыстан 
қорғаудың келесі түрлері кеңінен қолданылады: 

- ішіндегі жарылыстың қысымына төзетін және жарылыстың қабықтан 
қоршаған жарылыс қаупі бар ортаға таралуын болдырмайтын жарылыс 
өткізбейтін қабық(В); 

- электр разряды немесе оның қызуы белгіленген сынақ жағдайларында 
жарылыс қаупі бар ортаны тұтандырмайтындай етіп орындалған ұшқынға 
қауіпсіз электр тізбегі (және); 

- қалыпты ұшқын бөліктері жоқ электр жабдығында (немесе оның 
бөлігінде) қауіпті қыздырулардың, электр ұшқындарының және доғалардың 
(П) пайда болуын қиындататын бірқатар қосымша шаралар қабылдануынан 
тұратын "е" түрін қорғау); 

- қабықты (К) кварцпен толтыру, яғни ток өткізетін немесе кернеуде 
тұрған бөліктердің айналасында толтырғыштың (құрғақ кварц құмының) 
қорғаныш қабатын қолдану. 

Машиналарға, механизмдерге, электр жетегі бар құралдарға және басқа 
да электр қондырғыларына қызмет көрсететін қызметкерлер жер асты электр 
қондырғыларындағы қауіпсіздік техникасы бойынша мамандықты және 
біліктілік тобын (екіншіден төмен емес) оқыту бағдарламасы көлемінде 
электр қауіпсіздігі талаптарын білуге және сақтауға міндетті. 

Монтаждауды, реттеуді, сынауды, демонтаждауды, ревизияны, 
жөндеуді орындайтын қызметкерлер, сондай-ақ электр қондырғыларындағы 
басқа да арнайы жұмыстар (кәбілдерді, кәбілдік шұңқырларды жөндеу және 
оларды компаундпен құю, сымдарды дәнекерлеу, әуе желілерінің 
тіректеріндегі, құдықтардағы жұмыс және т.б.), олардың тізбесін шахтаның 
бас энергетигі белгілейді, электр қауіпсіздігінің жалпы талаптарынан басқа, 
осы жұмыстарды жүргізу кезінде шахтаның бас механигі немесе бас 
энергетигі бекіткен нұсқаулықтарды (нұсқауларды) сақтауы тиіс. 
Көрсетілген жұмыстарды наряд (өкім) бойынша кемінде екі адам орындауға 
тиіс. 

Егер электр қондырғыларындағы жұмыстар метан жиналуы мүмкін 
тау-кен қазбаларында немесе шахта үстіндегі ғимараттарда орындалса, онда 
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қызметкерлердің бірінде Автоматты тасымалды газ талдағышы болуы және 
жұмыс жүргізілетін жерде метанның болуын бақылауды қамтамасыз етуі 
тиіс. 

Электр жабдығын ақаулы бұғаттауларда, қорғауларда, қоршауларда, 
жерге тұйықталуларда, қабықшалардың (корпустардың) зақымдануларында 
пайдалануға тыйым салынады. 

Шахтада қолданылатын электр жабдықтары, кабельдер және электрмен 
жабдықтау жүйелері шахта жұмысшыларының электр қауіпсіздігін, сондай - 
ақ жарылыс және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. 

Шахталарда трансформаторлардың Жерге тұйықталған бейтарабы бар 
желілерді, Электровозды тасудың байланыс желілерінің түрлендіргіш 
құрылғыларын қоректендіруге арналған трансформаторлары бар желілерді 
қоспағанда, қолдануға тыйым салынады. Басқа тұтынушылар мен 
құрылғыларды осындай трансформаторларға және олардан қоректенетін 
желілерге қосу. 

Адамдарды электр тогымен зақымдаудан қорғау қорғаныш жерге 
тұйықтауды қолдану арқылы, ал жер асты электр қондырғыларында - 
зақымдалған желіні автоматты түрде өшіре отырып, токтың кемуінен қорғау 
аппараттарын қолдану арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Уақытша, өнеркәсіп 1,2 
кВ Жоғары кернеу желілері үшін токтың кемуінен қорғау аппараттарын 
игергенге дейін жарылыс қауіпсіз орындалған, жерге бір фазалық 
тұйықталудан қорғауды қолдануға жол беріледі. 

Кернеуі 380 және 660В зақымдалған желіні және байланыс 
желілерін ажыратудың жалпы уақыты 0,2 с, ал кернеуі 1200В - 0,12 С 
аспауы тиіс. Кернеуі 127 және 220В желілер, сондай-ақ зарядтау желілері 
үшін токтың ағып кетуінен қорғау аппараттарының іске қосылу уақыты 
лицензиясы бар сынақ ұйымының ұсынысы бойынша зауыт нұсқаулығымен 
белгіленеді. 

Жер бетінде орналасқан және токтың кемуінен қорғанышпен 
жабдықталған жерасты электр желілерін қоректендіретін 
трансформаторларда тескіш сақтандырғыштар орнатылмауы мүмкін. 

Газ бойынша қауіпті шахталарда электр жабдықтарын монтаждау 
және жөндеу кезінде жерасты электр қондырғыларында жұмыстарды 
қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жұмыс жүргізілетін жерде 
метанның болуын бақылау жүзеге асырылуы тиіс. 

Кабельді сынау бойынша жұмыстар кезінде ол орналасқан 
қазбалардағы метанның құрамы бақылануы және 1% - дан аспауы тиіс. 

Әрбір коммутациялық аппарат, жиынтықты тарату құрылғысы (ЖТҚ), 
басқару станциясының қуат шығысы қосылатын қондырғыны немесе 
учаскені, сондай-ақ ең жоғары токтық қорғаныстың іске қосылуының есептік 
шамасын көрсететін нақты жазумен белгіленуі тиіс. 

Электрлік қорғанышы бар аппаратура бөлімшелерінің қақпақтары, 
блоктау және реттеу құрылғылары атаулы пломбалармен пломбалануы тиіс. 

 



215
  

 

Тыйым салынады: 
1) осы мақсаттарға арналған аспаптар мен құрал-саймандарсыз электр 

жабдығы мен желілеріне қызмет көрсетуге және оларды жөндеуге; 
2) кернеуі 1200 В жоғары электр қондырғыларына қорғаныс 

құралдарынсыз (диэлектрлік қолғаптар, боттар немесе оқшаулағыш 
тұғырықтар) жедел қызмет көрсетуді жүргізу); 

3) кернеуі 42В және одан төмен электр жабдығын, сондай-ақ Ұшқын 
қауіпсіз тізбектері бар электр жабдығын және телефон байланысы 
аппаратурасын қоспағанда, диэлектрлік қолғапсыз электр қондырғыларына 
жедел қызмет көрсетуді жүргізуге және басқаруға міндетті; 

4) кернеудегі электр жабдығы мен кәбілдерді жөндеуге, кернеуі 42В 
және одан төмен, газ немесе шаң бойынша қауіпті емес шахталардағы 
құрылғыларды қоспағанда, кернеудегі ұшқын қауіпсіз электр жабдығы мен 
электр өлшеу аспаптарын және газ немесе шаң бойынша қауіпті 
шахталардағы ұшқын қауіпсіз тізбектері бар осындай құрылғыларды қосуға 
және ажыратуға; 

5) Электр жабдығын жарылыстан қорғау құралдары, блоктау, жерге қосу, 
қорғау аппараттары ақаулы, қорғанысты басқару схемалары бұзылған және 
кәбілдер бүлінген кезде пайдалануға жол берілмейді; 

6) резервтік желілерді қоспағанда, кернеуде пайдаланылмайтын электр 
желілерінің болуына жол берілмейді; 

7) ГАЗ шахталарында жарылыс қаупі жоқ электр жабдығы 
қабықтарының қақпақтарын қабықтың ашылатын бөлімшесінен кернеуді 
алдын ала алмай және метанның құрамын өлшеусіз ашуға (1 артық емес%); 

8) дайындаушы зауыттың келісімінсіз зауыт конструкциясын және 
электр жабдығының схемасын, басқару, қорғау және бақылау 
аппаратурасының схемасын, сондай-ақ қорғау құрылғыларын градуирлеуді 
өзгертуге; 

9) бұған құқығы жоқ адамдарға аппараттардан белгілер, жазулар мен 
пломбалар алуға құқылы емес; 

10) шлангілі қабықтардың үзілуімен және кәбілдер талсымдарының 
оқшауламасының зақымдалуымен электр желісін қосуға жол берілмейді; 

11) патрондары жоқ сақтандырғыштарды және калибрленбеген 
балқымалы ендірмелерді қолдануға жол берілмейді. 

Көмірдің, жыныстың және газдың кенеттен лақтырылуынан қауіпті тік 
қабаттардың тазалау және дайындау қазбаларында, сондай-ақ осындай 
қабаттардан шығатын ауа ағысы бар қазбаларда қолданылуы тиіс: 

- РО жарылыстан қорғау деңгейі бар электр жабдығы; 
- РВ жарылыстан қорғау деңгейі бар электр жабдығы, егер ол кернеуді 

автоматты тез әрекет ететін ажырату және Э.д. с көздерін бір мезгілде 
қысқарту жүйесімен қолданылса, фазалар мен жерге немесе кез келген фазаға 
немесе метан концентрациясы қауіпті шамаға жеткенге дейін қоректендіруді 
автоматты түрде ажырататын басқа жүйелермен арасындағы күш 
тізбектерінде тұйықталу кезінде 2,5 мс аспайтын уақыт ішінде қолданылады. 
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Көмір мен газдың кенеттен шығарындылары бойынша қауіпті тазарту 
кенжарларына тікелей жанасатын ауаның Шығыс ағысы бар қазбаларда 
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік 
инспекция ерекше тәртіппен тез әрекет ететін ажырату жүйесінсіз (сорғы, 
бұрғылау станогы, шығыр, толтыру кешені) жекелеген ток қабылдағыштарды 
орналастыруға жол беріледі. Бұл ретте көрсетілген ток қабылдағыштарға 
кернеуді беру көмір алу жөніндегі жұмыстар жүргізілмейтін және 
шығарындыға қарсы іс-шаралар орындалатын ауысымда рұқсат етіледі. 

РЗ жарылыстан қорғау деңгейі бар электр жабдығын қолдану саласы 
мен шарттары тік қабаттарды әзірлейтін кенеттен лақтырылыстан қауіпті 
шахталарда электр жабдығын электрмен жабдықтау және қолдану жөніндегі 
нұсқаулықпен белгіленеді. Электрмен жабдықтау жобалары нұсқаулыққа 
сәйкес орындалуы және шақтының бас инженері бекітуі тиіс. Бұл ретте 
метанның құрамын бақылайтын стационарлық автоматты аспаптармен 
электр энергиясын автоматты қорғау ажыратылуы көзделуі тиіс. Метанның 
құрамын бақылау датчиктерінің саны мен орнату орны кеніш ауасының 
құрамын бақылау, газ молдығын айқындау және метан бойынша 
шахталардың санаттарын белгілеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
айқындалады. 

Газ бойынша қауіпті шахталардың тұйықталған қазбаларында 
электржабдықтарын қолдану электржабдықтау және газ бойынша қауіпті 
шахталардың тұйықталған қазбаларында электржабдықтарын қолдану 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қауіпсіздіктің қосымша талаптары орындалуы 
тиіс. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталардың қазбаларында РЗ 
жарылыстан қорғау деңгейі бар электровоздар қолданылуы тиіс. Бұл ретте 
ауаның Шығыс ағысы бар қазбаларда және ЖМК, III санатты шахталарда, газ 
бойынша жоғары категориялы және кенеттен шығарылуынан қауіпті 
желдетілетін тұйық қазбаларда электровоздарда метанның құрамын 
бақылайтын тасымалды (жеке) Автоматты аспаптар көзделуі тиіс. РЗ 
орындауындағы жаңадан құрылатын электровоздардың Автоматты газдық 
қорғанысы болуы тиіс. 

РП жарылыстан қорғау деңгейі бар аккумуляторлы электровоздарды 
қолдануға жол беріледі: 

1) газ бойынша I және II санатты немесе шаң бойынша қауіпті 
шахталардың тасу қазбаларында, сондай-ақ газ бойынша жоғары 
категориялы III санатты шахталардың таза ағысы бар тасу қазбаларында 
және кенет шығарындылар бойынша қауіпті емес қабаттардағы, 
шахталардағы, шығарындылар бойынша қауіпті осындай қазбаларда; 

2) көмір мен газдың кенеттен шығарылуы бойынша қауіпті шахталарда 
ауаның таза ағысы бар және суфлярлық бөліністері бар қазбаларда олар 
тазарту кенжарларына 50 м дейінгі қашықтыққа жақындағанда. 

І санатты РН орындаудағы кеніш контактілі және аккумуляторлы 
электровоздармен газ немесе шаң бойынша қауіпті емес шахталардың 
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барлық қазбаларында, газ бойынша I және II санатты немесе шаң бойынша 
қауіпті шахталардың таза ауа ағысы бар қазбаларда тасуға жол беріледі. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталардың жер асты қазбаларында 
РП жарылыстан қорғау деңгейі бар, сондай-ақ І санаттағы РН немесе жалпы 
мақсаттағы аспаптар, егер олар кеніштік орындауда шығарылмаса, қалыпты 
ұшқын шығармайтын бөліктері жоқ ауыспалы мерзімді қолданылатын электр 
аспаптарын пайдалануға жол беріледі. Мұндай аспаптарды желіге қосу 
немесе ажырату алдында аспапты қосу (ажырату) орындарында метан 
концентрациясын өлшеу, ал параметрлері өлшенетін желі учаскесінің барлық 
ұзындығындағы қазба қалыпты желдетілуі тиіс. Аспаптарды ауыстырып 
қосқыштарды пайдалануға оларды желіге қосқанға дейін ғана рұқсат етіледі. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті I және II санатты шахталардың таза 
ауа ағысы бар тасымалдау қазбаларында РП жарылыстан қорғау деңгейі бар 
электр жабдығын қолдануға жол беріледі. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті, оның ішінде кенеттен шығарылуынан 
қауіпті шахталарды жеке желдететін зарядтау камераларында ТП-дан төмен 
емес қорғаныс деңгейі бар электр жабдығы қолданылуы тиіс. Бұл ретте 
зарядталған батареяларды желдететін ауа ағыны зарядтау камерасының 
электр жабдығын жууға болмайды. 

Газ бойынша қауіпті емес, бірақ көмір шаңының жарылуы бойынша 
қауіпті шахталардың барлық қазбаларында жарылыстан қорғау деңгейі РП-
дан төмен емес электр жабдығы қолданылуы тиіс. Жалпы шахталық 
депрессия есебінен таза ауа ағынымен желдетілетін қазбаларда шахтаның бас 
инженерінің рұқсатымен РН I орындауда электр жабдықтарын қолдануға жол 
беріледі. 

Ауаның таза ағысы бар оқпандарда, оқпан маңындағы қазбаларда және 
газ немесе шаң бойынша қауіпті жалпы шахталық депрессия, шахталар 
есебінен ауаның таза ағысымен желдетілетін стационарлық қондырғылардың 
камераларында, осы және оларға жанасатын, ауаның таза ағысын беретін 
қазбаларда суфлярлар болған немесе шахта кенеттен шығарындылар 
бойынша қауіпті қазбаларға жатқызылған жағдайларды қоспағанда, кеніштік 
қалыпты орындалған электр жабдығын қолдануға жол беріледі. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда І санатты РН 
орындалуында электр жабдығын қолдану тәртібі газ немесе шаң бойынша 
қауіпті шахталарда кеніштің қалыпты электр жабдығын және жалпы 
мақсаттағы электр жабдығын қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
белгіленеді. 

Руда емес орындалған жарылыстан қорғалған электр жабдығын және 
импорттық электр жабдығын қолдануға лицензиясы бар сынақ ұйымының 
қорытындысы бойынша төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 
жөніндегі мемлекеттік инспекция рұқсат етеді. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда, желдету немесе 
калорифер қондырғыларының үй-жайларында осы үй-жайларға шахта ауасы 
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мен көмір шаңы кірмеген жағдайда жалпы мақсаттағы электр жабдығын 
қолдануға жол беріледі. 

Осы жағдайда газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталардың, ауаның 
Шығыс ағысы бар оқпандардың копрларында орналасатын Көтергіш 
қондырғылардың электр машиналық үй-жайларында жалпы мақсаттағы 
электр жабдығын қолдануға жол беріледі. 

Кенеттен шығарылуынан қауіпті шақтыларда шақтылық ауаның және 
көмір шаңының түсуін болдырмайтын құрылғылар ауаның таза ағысы бар 
оқпандарға да орнатылуы тиіс. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті емес шахталардың барлық қазбаларында 
кеніштік орындаудағы электр жабдықтары қолданылуы тиіс. 

Жылжымалы трансформаторлық қосалқы станциялар, жиынтықты 
тарату құрылғылары жақсы бекітілген және қызмет көрсету үшін ыңғайлы 
орындарда орналасуы, тамшылардан және механикалық зақымданулардан 
қорғалуы, көлік жұмысына және адамдардың қозғалысына кедергі келтірмеуі 
тиіс. Электр жабдығынан жылжымалы құрамға немесе конвейерге дейінгі 
қашықтық кемінде 0,8 м, қазба қабырғасына және шатырға дейінгі қашықтық 
кемінде 0,5 м болуы тиіс. Тосқауылмен және ұстағышпен жабдықталған 
қуыстар мен кірулерді қоспағанда, қосалқы станцияларды рельстік еңістерде 
орнатуға тыйым салынады. 

Жекелеген жағдайларда, егер бұл конструкцияда көзделсе, қырғыш 
конвейердің үстіне жиынтық жабдықты орнатуға жол беріледі. Бұл жағдайда 
электр жабдығы мен төбе арасындағы саңылау қызмет көрсету үшін 
жеткілікті, бірақ кемінде 0,5 м, конвейер борты мен сөре арасындағы саңылау 
кемінде 0,4 м болуы тиіс. 

Қорғаныстық ажыратудың барлық жағдайларында ЖТҚ-да ең жоғары 
ток қорғанысы және олар іске қосылғаннан кейін желіде немесе электр 
қондырғыларында кернеудің берілуіне қарсы блоктауы бар жерге ағып 
кетуден (тұйықталудан) қорғау болған жағдайда бір реттік АҚҚ рұқсат 
етіледі. 

Барлық кенжарлық машиналар желіге магниттік іске қосқыштардың 
немесе қашықтықтан басқарылатын арнайы магниттік станциялардың 
(басқару станцияларының) көмегімен қосылуы тиіс. 

Жеке электр қозғалтқыштарын басқару үшін магниттік станциялар 
немесе қол ажыратқыштары орнатылған машиналар да желіге қашықтықтан 
басқарылатын іске қосқыштардың көмегімен қосылуы тиіс. 

Лаваларда көмір алу, дайындық қазбаларын жүргізу, түсіру ойықтарын 
(саңылауларын) кесу және қауіпті қабаттарда лақтырыс қауіпті қабаттарда 
немесе лақтырыс қауіпті аймақтарда қолданылатын диаметрі 80 мм астам 
көмір бойынша Ұңғымаларды бұрғылау жөніндегі машиналарды басқару 
жүйелерінде көмірдің, жыныстың және газдың кенеттен лақтырылуынан 
қауіпті қабаттарда тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу жөніндегі 
нұсқаулықпен регламенттелетін қауіпсіз қашықтықтан басқару болуы тиіс. 
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Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда кенжар машиналарына 
кернеу беру үшін ұшқыннан қауіпсіз басқару схемалары бар іске қосқыштар 
(магниттік станциялар) қолданылуы тиіс. 

Шахталардың жер асты қазбаларында жерге тұйықтауға жататын 
барлық объектілер қосылатын жалпы жерге тұйықтау желісі орнатылуы тиіс. 

Жерге тұйықтау шахталық жерге тұйықтағыштардың кедергісін 
орнату, қарау және өлшеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орындалуы және 
бақылануы тиіс. 

Жерге қосудың жалпы желісі барлық металл қабықшалар мен кәбілдердің 
жерге тұйықтау талсымдарын кернеу шамасына қарамастан, оларды басты және 
жергілікті жерге тұйықтағыштарға жалғай отырып, өзара үздіксіз электрлік 
жалғау жолымен құрылуы тиіс. 

Бұдан басқа, электровозды түйіспелі тасылымның тартымдық қосалқы 
станциясында түйіспелі желінің кері сымы ретінде пайдаланылатын тоқ 
өткізгіш рельстер жерге тұйықтаудың жалпы желісіне қосылуы тиіс. 

Шахтада бірнеше горизонттар болған жағдайда басты жерге 
тұйықтағыштарға әрбір горизонттың жалпы жерге тұйықтау желісі қосылуы 
тиіс. Ол үшін көкжиектер арасында салынған күштік кәбілдердің сауыттарын 
пайдалануға жол беріледі. Мұндай кәбілдер болмаған жағдайда горизонттың 
жалпы желісін басты жерге тұйықтағышпен жалғау арнайы жүргізілген 
өткізгіштің көмегімен жүргізілуі тиіс. 

Шахталардағы басты жерге тұйықтағыштар зумпфтарда немесе су 
жинағыштарда орнатылуы тиіс. 

Шахтаны ұңғымалар бойынша төселетін кабельдердің көмегімен 
электрмен жабдықтау жағдайында басты жерге тұйықтағыштар шахтаның 
бетінде немесе су жинағыштарында орнатылуы мүмкін. Бұл ретте басты 
жерге тұйықтағыштардың бірі ретінде ұңғымалар бекітілген шегендеу 
құбырларын пайдалануға болады. 

Барлық жағдайларда олардың біреуін қарау, тазалау немесе жөндеу 
кезінде бір-бірін резервтейтін әртүрлі орындарда орналасқан кемінде екі 
басты жерге тұйықтағыш орнатылуы тиіс. 

Блоктарды жеке электрмен жабдықтау және басты сутөкпе болмаған 
жағдайда басты жерге тұйықтағыштар зумпфтарда немесе сумен 
толтырылған арнайы құдықта орналасуы тиіс. 

Жергілікті жерге тұйықтау үшін қуақаз су бұрғыш жыраларда немесе 
осы үшін жарамды басқа жерлерде жасанды жерге тұйықтағыштар 
орнатылуы тиіс. 

Гидрошахталарда жергілікті жерге тұйықтағыштар ретінде көмірдің 
өздігінен ағатын гидрокөлігінің металл науаларын пайдалануға жол беріледі. 

Жергілікті жерге тұйықтағыштар үшін қолданыстағы нұсқаулыққа 
сәйкес металл рамалық бекітпе пайдаланылуы мүмкін. 

Жылжымалы машиналарды қоректендіретін иілгіш кәбілдердегі кернеу 
қосқыштарынан басқа, металл корпусы бар әрбір кәбілдік муфтаның 
жергілікті жерге тұйықталуы және шахтаның жалпы жерге тұйықтау желісіне 
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жалғануы тиіс. 
Стационарлық жарықтандыру желілері үшін әрбір муфтаға немесе 

шыраққа емес, кәбіл желісінің әрбір 100 м сайын жергілікті жерге тұйықтау 
құралын орнатуға жол беріледі. 

Телефон байланысының аппаратурасы мен кәбіл муфталары үшін 
броны жоқ кәбілдері бар желі учаскесінде жалпы жерге тұйықтау желісіне 
қосылмай жергілікті жерге тұйықтау рұқсат етіледі. 

Түйіспелі электровоздармен тасу кезінде рельстерге тікелей жақын 
орналасқан тұрақты ток электр қондырғыларын жерге тұйықтау түйіспелі 
желінің кері сымы ретінде пайдаланылатын рельстерге жерге тұйықтау 
конструкциясын қосу жолымен жүзеге асырылуы тиіс. 

Жылжымалы машиналардың корпустарын, кенжарлық 
конвейерлерді, кенжар маңындағы кеңістікте орнатылған аппараттарды 
және желіге икемді кәбілдермен қосылған шырақтарды, сондай-ақ рельстер 
бойынша қозғалатын платформаларда орнатылған электр жабдығын 
(жылжымалы қосалқы станцияларды қоспағанда) жерге тұйықтау оларды 
қоректендіруші кәбілдердің жерге тұйықтау желілерінің көмегімен жалпы 
жерге тұйықтау желісіне қосу арқылы жүзеге асырылуы тиіс. 

Жерге тұйықтау өзекшесі екі жағынан кәбілдік муфталар мен енгізу 
құрылғыларындағы ішкі жерге тұйықтау қысқыштарына жалғануы тиіс. 

Жылжымалы машиналар мен кенжарлық конвейерлер үшін жерге 
қосуды үздіксіз бақылау көзделуі тиіс.  

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда жерге қосуды үздіксіз 
бақылау схемаларының ұшқын қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс. 
Машиналарды басқару үшін қуатты қоректендіруші кәбілдің жерге тұйықтау 
талсымын пайдалану кезінде машиналарға кернеу берілер алдында ғана 
ұшқын қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жол беріледі. 

Кез келген жерге тұйықтағыштарда өлшенген жерге тұйықтау 
желісінің жалпы өтпелі кедергісі 2 Ом-нан аспауы тиіс. 

Электр жабдықтарын тиісті біліктілігі бар және осындай жұмыстарды 
жүргізуге құқығы бар адамдарға ғана ашуға және жөндеуге рұқсат етіледі. 

Электр техникалық персоналдың біліктілік тобына сәйкестігін тексеру 
тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану 
қағидаларында белгіленген кезеңділікпен жүргізіледі. Бұл ретте персоналдың 
білімін тексеру төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 
жөніндегі мемлекеттік инспекция өкілінің қатысуымен жүргізіледі.  

Барлық электр машиналары, аппараттары, трансформаторлар және 
басқа да электр жабдықтары, олардың жарылысқа қауіпсіз қабықтары, 
кәбілдері, жерге қосулары мезгіл-мезгіл тексеріліп тұруы тиіс: 

1) машиналар мен механизмдерде жұмыс істейтін адамдар, сондай-ақ 
учаскенің кезекші электр слесарлары-ауысым сайын; 

2) учаске механигі немесе оның орынбасары - апта сайын нәтижелерді 
учаскенің жедел журналына енгізе отырып; 
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3) шахтаның бас энергетигі (бас механигі) немесе ол тағайындаған адамдар - 
кемінде 3 айда бір рет. кітапқа енгізумен. 

Шақтының бас энергетигінің (бас механигінің) немесе ол тағайындаған 
адамның бақылауымен шақтының бас инженері бекіткен кесте бойынша, 
сондай-ақ шақтыға түсер алдында электр жабдықтары кеніштік жарылысқа 
қауіпсіз электр жабдығын тексеру және тексеру жөніндегі нұсқаулыққа 
сәйкес тексерілуі және оның жарылу қауіпсіздігі тексерілуі тиіс. Тексеру 
нәтижелері "электр жабдығы мен жерге қосудың жай-күйін тіркеу 
кітабына"енгізіледі. 

Электр қондырғыларын монтаждау, баптау, сынау, жөндеу, тексеру 
және демонтаждау жөніндегі жұмыстар жерасты электр қондырғыларында 
жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орындалуы тиіс. 

Кернеуі 1200в жоғары орталық Жер асты қосалқы станциялары мен 
тарату пункттерінің қоректендіруші желілерінде және жиынтықты тарату 
құрылғыларында жүргізілетін жөндеу және баптау жұмыстары кезінде жедел 
қайта қосу бас энергетиктің (бас механиктің) немесе оны алмастыратын 
тұлғаның рұқсатымен жүргізілуі тиіс. 

Шахтаның электр қондырғыларындағы барлық жедел ауыстырып-
қосулар шахтаның тау-кен диспетчерінің (немесе энергия диспетчерінің) 
келісімі бойынша жедел журналға жазыла отырып орындалады. 

Реттеу және басқа да арнайы жұмыстарды, оларды кернеуден алынған 
кернеумен орындау мүмкіндігі болмаған жағдайда, бас энергетиктің рұқсаты 
бойынша кернеудегі ток өткізгіш бөліктерге жақын және жақын жерде 
жүргізуге рұқсат етіледі: 

- қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шараларды, оның ішінде Кернеуі 
42В жоғары ұшқын қауіпті тізбектердің тоқ өткізгіш бөліктеріне тікелей 
жанасуды болдырмайтын шараларды көрсете отырып, жұмыс жүргізуге 
нарядтың болуы; 

- жұмыс істеушілерге үздіксіз қадағалауды қамтамасыз ету; 
- жұмыс жүргізетін тұлғалардың куәліктерінде біліктілік тобына сәйкес 

арнайы жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру туралы жазбаның болуы. 
Газ бойынша қауіпті шахталарда мұндай жұмыстарды жалпы шахталық 

депрессия есебінен желдетілетін, таза ауа ағысы бар қазбаларда ғана 
жүргізуге жол беріледі. Бұл ретте метан шоғырлануын үздіксіз бақылау 
қамтамасыз етілуі, ал наряд-ЖКТ учаскесінің басшылығымен келісілуі тиіс. 

КҚО және оқпан маңындағы ауланың қазбаларынан басқа, көмір мен 
газдың кенеттен лақтырылуынан қауіпті қабаттардағы қазбаларда 
көрсетілген жұмыстарды жүргізу кезінде қосымша мынадай шарттар 
орындалуы тиіс: 

1) жұмыс жүргізу орындары көмір мен газдың кенеттен 
лақтырылуынан қауіпті қабаттардың жұмыс істеп тұрған кенжарларынан 600 
м жақын болмауы тиіс; 

2) жұмыстар көмір өндіру жүргізілмейтін, тау-кен қазбалары 
жүргізілмейтін, сондай-ақ шығарындыға қарсы іс-шаралар орындалмайтын 
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ауысымдарда және солқылдатып жарудан кейін 4 сағаттан ерте емес уақытта 
орындалуы тиіс; 

3) метан шоғырлануын үздіксіз бақылауды ЖКТ учаскесінің 
қызметкері жүзеге асыруға тиіс. Метанның мөлшері 0,5% - дан артық болса, 
жұмыс тоқтатылып, кернеу алынып тасталуы тиіс. 

Баптау және басқа да арнайы жұмыстардың жауапты басшысында 
қауіпсіздік техникасы бойынша V біліктілік тобы, бригада мүшелері - IV 
топтан төмен емес болуы тиіс. 

Барлық аппараттардағы ең жоғары ток қорғанысы оларды желіге 
қосқанға дейін және пайдалану кезінде шахталық аппараттардың ең жоғары 
ток қорғанысын тексеру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тексерілуі тиіс. 

Токтың кемуінен қорғау аппаратын әрбір ауысым басталар алдында 
учаскенің инженер-техникалық қызметкері не оның нұсқауы бойынша электр 
слесарі тексеруге тиіс. Ақаусыздықты өзін-өзі бақылайтын қорғаныс 
аппараты жөндеу ауысымына тәулігіне бір рет тексерілуі мүмкін. 

Ажыратқыш аппараттың оқшаулауды алдын ала бақылау құрылғысы 
болған және тексеруден кейін қорғалатын желіні автоматты түрде қайта 
қосуға қабілетті болған жағдайда токтың кемуінен қорғау аппаратурасын 
қашықтықтан тексеруге жол беріледі. 

Тексеру нәтижелері қорғау аппараты орнатылған орындардағы арнайы 
журналдарға жазылуы тиіс. 

380, 660 және 1200В кернеулі желіні токтан қорғау аппаратының 
әрекетімен ажыратудың жалпы уақыты кемінде 6 айда бір рет тексерілуі тиіс. 
Қорғау аппаратын тексеру нәтижелері "электр жабдығы мен жерге қосудың 
жай-күйін тіркеу кітабына" (2-қосымша) енгізілуі тиіс. 

Шахтада жұмыс істейтін электр қондырғылары мен кәбілдердің жерге 
қатысты 127 - 1200в ауыспалы токтың номиналды кернеуіне оқшаулау 
кедергісі мынадай нормалардан төмен болмауы тиіс: 

1) көмір өндіретін және ұңғылау машиналарының электр 
қозғалтқыштары-0,5 МОм; 

2) басқа шахталық машиналардың, жарықтандыру 
трансформаторларының, іске қосу агрегаттарының және қол электр 
бұрғысының электр қозғалтқыштарын - 1 МОм; 

3) іске қосу және тарату аппаратурасы, кез келген ұзындықтағы 
брондалған және иілгіш кәбілдер - фазаға 1 МОм. 

Электр жабдығы мен кәбілдердің оқшаулама кедергісін өлшеу іске 
қосар алдында монтаждау мен тасымалдаудан, қорғаныспен авариялық 
ажыратудан, ұзақ уақыт әрекетсіздіктен кейін, егер токтың кемуінен қорғау 
аппараты желіні қосуға мүмкіндік бермесе, ал стационарлық электр жабдығы 
үшін - сондай-ақ мерзімді, бірақ жылына кемінде бір рет жүргізілуі тиіс. 

Электр жабдығының жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
детальдарды немесе схема элементтерін ауыстырумен байланысты кеніш 
электр жабдығын күрделі жөндеуге бұған лицензиясы бар кәсіпорындарда 
ғана жол беріледі.  
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Шахталарда жүргізілетін, бөлшектердің жарылыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін ағымдағы және профилактикалық жөндеу кезінде өту 
қысқыштарын, штепсельдік түйіспелерді, оқшаулау қалыптарын, 
тығыздағыш сақиналарды, кабельдік кірмелердің қысқыш құрылғылары мен 
бітеуіштерін, тұтастай кабельдік муфталарды, сондай-ақ электр жабдығы 
қабықтарының бекіту бұрандаларын ауыстыруға жол беріледі. 

3 айда кемінде бір рет. шахтаның арнайы бөлінген және оқытылған 
қызметкерлері шахталық жерге тұйықтау құрылғыларының құрылымы, 
тексеру және кедергісін өлшеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүйенің жалпы 
кедергісін өлшеуі тиіс. 

Жерге тұйықтау кедергісін сондай-ақ жаңадан орнатылған немесе 
көшірілген қондырғыны қосар алдында өлшеу қажет. 

Жерге тұйықтау құралдарын тексеру және өлшеу нәтижелері "электр 
жабдығы мен жерге тұйықтаудың жай-күйін тіркеу кітабына" енгізілуі тиіс [22]. 

 
3.2.2.Тау-кен және жарылыс жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі 
 
Шахталардағы жарылыс жұмыстары жарылыс жұмыстары кезіндегі 

бірыңғай қауіпсіздік ережелерінің (ЕПБ) талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. 
Жару жұмыстарын жүргізуге 20 жастан кем емес, жерасты жұмыс өтілі 

екі жылдан кем емес, емтихан тапсырған және "жарушының бірыңғай 
кітапшасы"бар адамдар жіберіледі.  

Жұмысшы бұрғылау-жару жұмыстарының паспортын білуге міндетті. 
Кенжарды бұрғылауға дайындау үшін жұмысшы міндетті:  

- кенжардың төбесі мен кеудесін мұқият тексеріп, алыңыз; 
- тау-кен массасының асылып қалған бөліктерін түсіру; 
- метан концентрациясын өлшеу; 
- кенжардың қалыпты желдетілуіне және шаңмен күресу құралдарының 

жарамдылығына көз жеткізу; 
- кенжарды мұқият тексеру және істен шығу анықталған жағдайда 

оларды жою бойынша жұмыс жүргізу. 
Бұрғылау жұмыстарын бастар алдында жұмысшы бұрғылау 

машинасын немесе бұрғыларды жобада немесе паспортта көзделген олардың 
орналасу схемасына сәйкес орнатуы және бекітуі тиіс. 

Бұрғылау басталғанға дейін жұмысшыда кескіштер мен бұрғылау 
ұстағыштардың жарамды бұрғылау штангаларының толық жиынтығы болуы 
тиіс. 

Теспелерді бұрғылауды пневматикалық бұрғылау машиналарымен 
бұрғылауды забурникпен бастау керек – ауа краны толық ашық емес және 
бұрғылауға шамалы басылғанда. Теспелерді бұрғылау кезінде Бұрғылау 
ұстағышын пайдалану қажет, бұрғылау машинасының Бекітілу жағдайын, 
шаң ұстау құралдарының жұмыс тиімділігін, бұрғылау құралының дұрыс 
бағдарлануын қадағалау қажет. 

Кабельге шлангты немесе киімді айналмалы штангаға немесе 
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бұрғылауға жіберуге болмайды. 
Теспелерді қазбаның жоғарғы бөлігінде қолмен электр немесе 

пнесмосверламалармен арнайы инвентарлық сөрелерден бұрғылау қажет. 
Жарылыс жұмыстарынан қалған "стақандарды" бұрғылауға тыйым 
салынады. 

Бұрғылау машинасының жұмысшысы бұрғылау кезінде ұңғыманың 
астында,сондай-ақ бұрғылау қондырғысын өсіру және бөлшектеу кезінде 
бөтен адамдардың болуына жол бермеуі керек. 

Қарнақты немесе бұрғыны ауыстырған кезде бұрғылау машинасын 
немесе бұрғыны кездейсоқ іске қосуға қарсы шаралар қабылдау қажет. 

Дауға кептеліп қалған бұрғылау арнайы кілтпен бұрылуы керек. 
Бұрғылау аяқталғаннан кейін жұмысшы электр бұрғылау немесе 

бұрғылау машинасын ажыратып, шлангіні бүктеп, кабельді кірден және 
шаңнан тазартылған электр бұрғымен бірге құрғақ қауіпсіз жерге қою керек. 

Пневматикалық бұрғылау машиналарымен немесе балғалармен 
шлангілердің өткір иілісі болған кезде, машинаға кіретін ауаны тазартатын 
сүзгі болмаған кезде бос жұмыс істеуге жол берілмейді.  

Кенеттен лақтырылудан қауіпті қабаттарда бұрғылау машинасының 
жұмысшысы келесі ережелерді сақтауы керек: 

- тек айналмалы (соққы емес) бұрғылауға рұқсат етіледі; 
- бұрғылау жұмыстарын көмір және жыныс бойынша бір мезгілде 

жүргізуге болмайды; 
- ашылатын қауіпті немесе қауіп төндіретін қат-қабаттан 6 м (нормалар 

бойынша есептегенде) қашықтықтан бастап, ал кенжарда 3 адамнан 
аспайтын адамдар болуы тиіс; 

- егер жыныс қопарғышының көмір кенжарынан қалыс қалуы 6 м-ден 
асса, озық ұңғымаларды бұрғылауға рұқсат етілмейді; 

- материалдар мен жабдықтарды қоймалау үшін кенжардан 50 м 
қашықтықта ашылатын квершлагты үйіп тастауға немесе пайдалануға жол 
бермеу; 

- диаметрі 0,8 м астам көмір бойынша Ұңғымаларды бұрғылау кезінде 
станокты басқару басқару пультінен қашықтықтан жүзеге асырылуы тиіс. 

Егер қазба бекітпесі бекіту паспортына сәйкес келмесе, Теспелерді 
бұрғылауға тыйым салынады. 

Джекаммермен жұмыс кезінде оларды пайдалану ережелерін сақтау 
қажет: 

- шлангілерде майысулар мен қысылуға жол бермеу, шыңды шой балға 
оны ауа магистралынан ажыратқаннан кейін ғана салу, Сығылған ауа 
магистралын зақымданудан қорғау және оның іліну сапасын бақылау, ауа 
ағуын уақтылы жою, жұмыстағы ұзақ үзілістер кезінде балғаны шлангтан 
ажырату. 

Ақаулық салдарынан балға тоқтаған жағдайда оны жұмыс орнында 
бөлшектеуге тыйым салынады, мұндай балға жарамды балға ауыстыру қажет. 

Шахтада ұрғыш балғаларды жууға және тез тұтанатын сұйықтықтарды 
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(бензин, керосин және басқалар) сақтауға рұқсат етілмейді. 
ЖЗ-ны жарушы-шеберге көмек ретінде тасу үшін жеткізуші-жұмысшы 

бөлінуі мүмкін. Жеткізушіге нұсқау берілуі керек, оған 24 кг – нан аспайтын 
мөлшерде жарылғыш заттарды әкелуге рұқсат етіледі, ал жарылғыш жұмыс 
орнына полиэтилен қабықтағы патрондарды жеткізу кезінде-50 патроннан 
аспайды. Подносчик шебер-жарушының барлық нұсқауларын подносканы 
орындау ережелері бойынша орындауға міндетті. 

Теспелерді оқтаудың алдында қазбадағы жабдық қауіпсіз жерге 
шығарылуы, токтан ажыратылуы және жарылған тау-кен массасының 
әсерінен қорғалуы тиіс. 

БВР кезінде арнайы сигналдар беріледі. 
Бірінші сигнал - ескерту (біреуі ұзақ). Жарылыспен айналыспайтын 

барлық адамдар жарылыс жұмыстарын жүргізуге жауапты адам алдын ала 
көрсеткен қауіпсіз орынға әкетілуі тиіс, ал оқтау орнына жақын жерде күзет 
бекеттері қойылуы тиіс. 

Кейін-жарғыштар электр өткізгіш желіні оқтауды, монтаждауды және 
оның жарамдылығын тексеруді жүргізеді және қауіпсіз жерге шығарылады. 

Екінші сигнал - жауынгерлік (екі ұзақ). Осы сигнал бойынша 
жарушылар ЖЗ зарядтарын электрлік жаруды жүргізеді. 

Үшінші сигнал-тоқтату (забойды желдеткеннен кейін және жарылыс 
орнын тексергеннен кейін және барлық теспелер мен ЖЗ зарядталған 
зарядтар жарылғандығына көз жеткізгеннен кейін үш қысқа сигнал беріледі) 
жарылыс жұмыстарының аяқталғанын білдіреді. 

Шпурларды оқтау кезінде мастер-жарушыға шпурларды оқтауға және 
жарылыс желісін монтаждауға тек шебер-жарушының тікелей 
басшылығымен қатысуға құқығы бар тәжірибелі көмекші көмек көрсете 
алады. 

Қауіпті аймақты күзету бекетіне орналасқан жұмысшы қауіпті аймақты 
күзетуден басқа жұмыстарды орындамауы тиіс. Бекет жарушы шебердің 
немесе бекетті қойған адамның рұқсатынсыз бекеттен кетпеуге тиіс. 

Теспеде жарылмаған заряд (істен шығу), тау массасында жарылмаған 
патрондар мен электр детонаторлар анықталған кезде жұмысшы жұмысты 
дереу тоқтатып, бұл туралы учаскені ауысымдық қадағалауға хабарлауы тиіс. 

Жару жұмыстары кезінде, жабдықты тесу және ұру, тасу кезінде, 
сондай-ақ жұмыс сұйықтығының деформациясы, ағып кетуі немесе оған 
қызмет көрсету қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бөлшектердің жоғалуы 
салдарынан істен шыққан бекітпе қалпына келтірілуі немесе ауыстырылуы 
тиіс. Шатырдың құлауын паспортта белгіленген отырғызу қадамынан артық 
кешіктірген кезде жасанды құлатуды қолдану қажет. Бұл жағдайда Лавада 
шатыр құлағанға дейін көмір өндіру жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады.  

Жол берілмейді: 
- істен шыққан зарядты сығылған ауамен үрлеу немесе үрлеу арқылы 

жою; 
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- ЖЗ болуына немесе болмауына қарамастан "стақандарды" 
бұрғылауға; 

- істен шыққан зарядты жойғанға дейін кенжарда істен шығуды жоюға 
байланысты емес жұмыстарды жүргізуге; 

- егер сынған тау массасы болса, топырақты толтырыңыз. 
Істен шыққан зарядтарды жою үшін Теспелерді бұрғылауға кенжарды 

бекітіп, оны көмір мен жыныстардан тазартқаннан кейін ғана жол беріледі. 
Тиеу машинасын қосу туралы сигналдан кейін адамдар шөмішке жақын 

немесе табанға, машинаның жұмыс және қозғалу аймағында болмауы тиіс. 
Вагоншаларды шанақтың габаритінен артық салмаған жөн. Тау-кен массасын 
тиеу суарумен жүргізілуі тиіс [24]. 

 
3.2.3 Электр жабдықтарын тексеру және монтаждау кезіндегі 

қауіпсіздік талаптары 
 
Электр жабдықтарын тексеру және монтаждау кезінде орнату орнын 

тексеру қажет. Электр жабдығы шатырдың құлауы, оның көлікпен 
зақымдануы мүмкін жерлерде болмауы, оған судың түсуінен қорғалуы тиіс. 
Жабдықты желдеткіш бөгеттерден және метан газы жиналуы мүмкін басқа 
жерлерден 10 метр жақын орнатуға тыйым салынады. Электр жабдығы оны 
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жинақталған күйде болуы тиіс. 
Машиналар мен аппараттардың сыртқы беттерін көмір шаңынан, ағаш 
жоңқаларынан және басқа да жанғыш материалдардан тазарту. 

Қабықтың күйін тексеріңіз. Қабықшада жарықтар, тесіктер, күйіктер, 
ақаулы қорғаныш шынылары және басқа да зақымданулар болмауы тиіс. 
Электр қозғалтқыштарын қарау кезінде сыртқы үрлеу желдеткіштерінің, 
олардың қаптамалары мен бекіту тораптарының жай-күйін тексеру. Бекіткіш 
жаңғақтар мен болттардың болуын, олардың тартылуын тексеріңіз. Гайкалар 
мен болттар қақпақтың фланецтері мен жарылыс өткізбейтін қабықшаның 
корпустары бүкіл периметр бойынша тығыз орналасуы үшін, ал кварц 
толтырылған қабықшада төсемдердің сенімді тығыздалуы қамтамасыз етілуі 
үшін толық тартылуы тиіс. Электр жабдығын кем дегенде бір болт немесе 
басқа бекіту элементі болмаған немесе толық тартылмаған кезде пайдалануға 
тыйым салынады. 

Кіріспе құрылғының жарамдылығын, сондай-ақ кабельді тығыздау 
және бекіту элементтерінің болуын тексеріңіз. Резеңке сақинаны тығыздауға 
және кабельді тартудан бекітуге қызмет ететін босатылған болттар немесе 
жаңғақтар қатайтылуы керек. Кабель бұрылмауы және осьтік бағытта 
қозғалмауы керек.  

Пайдалану кезінде пайдаланылмайтын кәбілдік кірмелер зауыттық 
конструкцияның болат немесе капронды жарылуға төзімді бітеуішімен 
жабылуы тиіс. 

Егер қақпақтың ашылуын жеңілдететін құрылғылар болса – олардың 
жарамдылығын және оларға арнайы кілттердің болуын тексеріңіз. 
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Электр жабдықтарындағы пломбалардың және қосылатын 
қондырғыны, ең жоғары ток релесінің іске қосылуы қондырғысының 
шамасын көрсететін жазбалардың болуын тексеру. 

Жарылыстан қорғалған электр жабдығын ашқаннан және қажетті 
жұмыстарды жүргізгеннен кейін бекіту болттарын қалыпты тарту кезінде 
қабықтың сыртқы бөліктері арасындағы жазық қосылыстардағы саңылаудың 
енін бақылау. Бақылау үшін электр жабдықтарын пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта көрсетілген Саңылау енінен 0,05 мм артық қалыңдығы бар 
зондты таңдау керек. Тексеруді қосылым периметрі бойынша біркелкі 
орналасқан кемінде төрт нүктеде жүргізу қажет. Щуп тиіс кіруі тексеруші 
фланцевую щель. Кварц толтырылған қабықта қарау терезелері арқылы 
толтырғыштың қорғаныш қабатының биіктігін көзбен тексеріңіз. 
Зақымдалмаған қабықта толтырғыштың қорғаныш қабатының ең төменгі 
рұқсат етілген биіктігі қарау терезелерінің жоғарғы жиектері бойынша 
бекітіледі. Қабаттың биіктігі жеткіліксіз болған жағдайда оны құрғақ 
толтырғышпен "қақпақ астында"біркелкі толтыру керек. Толтырғыштың 
қорғаныш қабаты жеткіліксіз электр жабдығын пайдалануға тыйым 
салынады. 

Күш беретін жарық беретін және телефон кәбілі машиналармен, 
механизмдермен,вагонеткалармен және құрал-саймандармен 
зақымдалмайтындай етіп қазба бойынша ілініп, тартылуға тиіс. 

Кабельді тартуға, өткір иілуге және оны бұрауға тыйым 
салынады.Кабельді ілу нүктелері арасындағы қашықтық 3 м-ден аспауы тиіс, 
ал кабельдер арасындағы қашықтық 5 см-ден кем болмауы тиіс. Байланыс 
және сигнал беру кәбілдерін төсеу қазбаның қуат кәбілдерінен бос жағында, 
ал бұл талапты орындау мүмкін болмаған жағдайда – қуат кәбілдерінен 
кемінде 0,2 м қашықтықта жүргізілуі тиіс. 

Иілгіш кабельдің жылжымалы машинаға жақын бөлігі топырақ 
бойынша 30 м аспайтын ұзындықта төселуі мүмкін. Егер кабельдің кем 
дегенде бір бөлігі "сегіз" немесе шығанаққа бүктелген болса, кернеуді қосуға 
тыйым салынады. Иілгіш кабельдердегі барлық есептегіштер жабық болуы 
керек. Кабель қабығының зақымданғанын анықтағаннан кейін электр қуатын 
дереу өшіріп, бұл туралы электрослесарьға немесе учаскенің ИТР 
ауысымына хабарлау қажет [25]. 

 
3.2.4 Тау-кен-шахта жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 
 
Көмір өндіруді қарқындату және жұмысшылардың еңбек өнімділігін 

арттыру механикаландыру мен автоматтандырудың, сенімділіктің жоғары 
деңгейінің, тау-кен-шахта жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жұмыстарын уақтылы және сапалы жүргізудің арқасында қол 
жеткізіледі. 

Қолданылатын тау-кен машиналары мен оларды автоматтандыру 
жүйелерінің күрделілігі, сондай-ақ қарқынды жұмыс режимі жағдайында 
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ақаулықтарын жоюға шектеулі уақыт қызмет көрсетуші персоналдың, бірінші 
кезекте машинистер мен электр слесарьлардың, техник технологтар мен 
механиктердің жұмыс жетекшілерінің біліктілігіне жоғары талаптар қояды. 
Тау-кен машиналары мен механизмдерінің тиімді және қауіпсіз жұмысы 
көбінесе білім деңгейіне және олардың өндірістік дағдыларына байланысты. 

Тау-кен шахталық жабдығының жұмыс жағдайына қатысты 
техникалық диагностика құралдары мен әдістерін дамыту жабдықты 
пайдалану процесін одан әрі жетілдірудің маңызды факторы болып 
табылады, ол оның қауіпсіздігін және авариялық жұмыс режимдері мен 
кенеттен істен шығулардың алдын алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Диагностика жабдыққа техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің 
құрамдас бөлігі болуы тиіс және мынадай негізгі міндеттерді шешу кезінде 
оның нақты техникалық жай-күйі бойынша жүргізілуін қамтамасыз етуі тиіс:  

- Жабдықтың техникалық жағдайының түрін анықтау;  
- ақау орнын іздеу; 
- ақаулардың пайда болу себептерін анықтау және оларды жою 

бойынша ұсыныстар беру; 
- Жабдықтың техникалық жағдайын болжау;  
- жабдықты пайдалану бойынша пайдалану персоналының іс-

әрекетінің дұрыстығын бақылау;  
- жаңадан жасалған машиналарды өндіру технологиясы мен пайдалану 

режимдерін жақсарту үшін статистикалық материалдарды жинақтау. 
Диагноздың ең тиімді әдістері-виброакустикалық, 

пневмогидравликалық, кинематикалық және электромагниттік (сурет.3.16). 
Әр түрлі ақаулардан туындаған техникалық жағдайды анықтайтын 
диагностикалық белгілерді келесі жағдайлар бойынша бағалау керек: 
құрылымдық (геометрия, бөлшектердің өзара байланысы, бөлшектер 
материалының жағдайы); функционалды (жұмыс процесі мен реттеу 
процесінің пайдалану көрсеткіштері мен сипаттамалары); діріл (тербелмелі 
процестердің жиынтығы). 

Ақаулардың едәуір санын (60% - ға дейін) беріктік ақаулары құрайды, 
бұл динамикалық есептеулердің күрделілігімен және жеткіліксіз 
жетілдірілуімен, сондай-ақ тербелмелі процестердің физикасы мен олар 
тудыратын кернеулер туралы жеңілдетілген идеялармен түсіндіріледі. 

Мұндай ақауларды анықтауда виброакустикалық диагностика маңызды 
рөл атқарады, өйткені машинаның жұмысы кезінде пайда болатын 
тербелістер бөліктің немесе түйіннің салыстырмалы күйін толық көрсетеді, 
пайда болатын динамикалық жүктемелерді бағалауға, сонымен қатар 
ақаулардың себептерін анықтауға және зерттелетін элементтердің 
техникалық күйін (TS) болжауға мүмкіндік береді. 

Осылайша, диагностикалық жүйе Объектінің нақты жағдайын анықтау 
әдістері мен құралдарын қамтиды, яғни.бақылау жүйесі және сонымен бірге 
объектінің күйін басқару процесінің негізгі анықтамалық буыны болып 
табылады. Бақылау құралдары мен әдістері пайдалануға ыңғайлы болуы, 
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бақылауды ең аз уақытта жүзеге асыруды қамтамасыз етуі, оны машинаны 
бөлшектеместен және оның жұмысын бұзбай жүргізген жөн. Пайдалану 
объектілерінің өздері диагностикалық бақылауға бейімделуі, орнатылған 
датчиктер мен аспаптары (қуат, қысым, желі кернеуі, температура, діріл, 
күш, ауа шығыны және т.б.) немесе бақылау құрылғыларына мезгіл-мезгіл 
қосылу мүмкіндігі болуы керек. 

Бірінші кезеңде жұмыс істеу шарттары анықталады, яғни объектінің 
жеке элементтерінің параметрлеріндегі сандық және сапалық өзгерістермен 
объектінің рұқсат етілген шекті жағдайы. Бұл кезең екіншісімен тығыз 
байланысты-жұмыс қабілеттілігін бағалау критерийлерін таңдау, атап 
айтқанда бақыланатын параметрлер және олардың өзгеруінің рұқсат етілген 
ауқымы. Оларға мыналар жатады: тарту күшінің рұқсат етілген төмендеуі, 
бекіту бөлімдерінің бастапқы таралуы, майлаудың ластануы, редуктор 
корпусының температурасы, гидравликалық жүйедегі қысым, жеке 
нүктелердің діріл жылдамдығы және т. б. 

Жалпы алғанда, Жабдықтың техникалық жағдайын оның параметрлері 
мен сипаттамаларын бақылау немесе ол орындайтын функциялардың 
сапасын бағалау арқылы анықтауға болады. Бұл жағдайда параметр 
элементтің немесе объектінің күйін сипаттайтын физикалық немесе 
математикалық шама ретінде анықталады, ал сипаттама бір параметрдің 
екіншісіне немесе уақытқа тәуелділігі болып табылады. 

Жабдықтың нақты жағдайын анықтау процесі негізделген бағдарлама 
және әзірленген диагностикалық алгоритмдер бойынша жүзеге асырылуы 
керек. 

Диагностикалық Алгоритмдер диагностикалық модельдер негізінде 
жасалады, олар математикалық және физикалық заңдар, процестер, 
логикалық қатынастар, жазылған сигналдардың диаграммалары түрінде 
көрінетін диагностикалық объект ретінде техникалық жабдықтың негізгі 
қасиеттерінің аналитикалық сипаттамалары немесе графоаналитикалық 
көріністері болып табылады. Диагностикалық модель жұмыс қабілеттілігі 
мен жұмыс істемеу жағдайларын тұжырымдауды, жұмыс қабілеттілігін 
бағалау критерийлерінің болуын және ақаулардың белгілері мен себептерін 
анықтауды қамтиды. 
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Тау-кен машиналарын техникалық диагностикалау жүйесінің құрылымы 
Диагностика әдістері 

     
виброакустикалық 
(орын ауыстыру, 

жылдамдық, үдеу) 

пневмогидравликалық 
(қысым, температура, 
майдың, сұйықтықтың 

ағуы) 

кинематикалық 
(параметрлері, 

өлшемдері, 
саңылаулары) 

электромагниттік 
(энергия, қуат, 

момент, күш, кернеу) 

     
Машина бөліктері 

Механикалық:  гидравликалық  Электрлік  басқару жəне 
автоматтандыру 
құралдары 

     
Құрал-жабдықтар  

     
Горношахтное ашық жұмыстар Стационарлық: байыту 

Тазартпа Экскаваторлар шахталық көтеру  
Ұңғылау бұрғылау машиналары негізгі желдету 

желдеткіштері 
Роторлық түрі 

шахта көлігі жəне 
беткі жабдықтар 

көлік-үйінді көпірлер сутөкпе қайтарымды түрі 

 автомобиль көлігі компрессорлық 
станциялар 

 

 
3.16-сурет-Тау-кен машиналарының техникалық диагностика 

жүйесінің құрылымы 
 
Объектіні диагностикалау жүйесін дамыту бірқатар кезеңдерді 

қамтиды (сурет.3.17). 
Жерасты тау-кен-шахта жабдығы жұмысының сенімділігін қамтамасыз 

ету үшін жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі көзделеді. 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын пайдаланудың толық кезеңі: 

монтаждау, пайдалану кезеңдері,техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
кезеңдері, бөлшектеу. 

Тау-кен машиналары мен жабдықтарының жоғары өнімді жұмысының 
негізгі шарттары мыналар болып табылады: оларды бұйымның паспортында 
көзделген жағдайларда тікелей мақсаты бойынша пайдалану; жабдықты 
пайдаланатын персоналдың жоғары біліктілігі және пайдалану мәдениеті; 
сенімділік пен тоқтаусыз жұмыстың жоғары деңгейін қамтамасыз ету; 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінде көзделген іс-шаралар 
кешенін орындауды ұйымдастыру. 
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Диагностика  
техникалық жағдайы 

   

 
I 

Шарттары  
 жұмыс қабілеттілігі 

   
 

II Жұмысқа қабілеттілік дəрежесін бағалау критерийлері: 
- бақыланатын параметрлер мен сипаттамаларды таңдау; 

- параметрлер мен сипаттамаларды өлшеудің рұқсат етілген диапазоны. 
    
 Статистикалық   

диагностика  
Техникалық  
диагностика  

 

   
 

III Диагностикалық модельді құру 
(процестердің математикалық жəне физикалық заңдылықтары, сигнал диаграммаларының 

логикалық байланыстары жəне т. б.) 
  

IV Диагностика алгоритмін жасау 
   

V Диагностика құралдарын əзірлеу 
     

VI зақымдануды бақылау бақылау; 
 демалыс 

Параметрлері 

бақылау;  
жанама  
белгілері 

     
Іздеу зақымдануды жою  

VII 
Сурет 3.17-Диагностикалық жүйені дамыту кезеңдері 

 
Шахталардың энергетикалық-механикалық қызметі жоғарыда аталған 

барлық шарттарды орындауда маңызды рөл атқарады, бірақ бұл техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу жүйесінде қарастырылған іс-шаралар кешенінің 
орындалуын ұйымдастыруда өте маңызды. 

Көмір өнеркәсібінде жұмыс істейтін тау-кен-шахта жабдықтарына 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің мыналарды белгілейді: 

-техникалық қызмет көрсету және жөндеу түрлері мен регламенттері; 
негізгі нормативтік-техникалық құжаттаманың номенклатурасы; жоспарлау 
үшін қажетті жөндеу нормативтері; техникалық қызмет көрсетуді және 
жоспарлы жөндеуді ұйымдастыру қағидаттары; 

- майлау-эмульсиялық шаруашылықты ұйымдастыру қағидаттары; 
жабдықты есепке алу мен қозғалысын ұйымдастыру қағидаттары; жабдықты 
техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану бойынша қолданыстағы 
ережелер мен нормалардың сақталуын есепке алу және бақылау әдістері. 

Көмір шахталарына арналған жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 
мен жөндеудің жоспарлы-алдын алу жүйесінің мәні техникалық қызмет 
көрсету мен жоспарлы жөндеудің белгіленген түрлерін жоспарлы орындау 
болып табылады, олардың көлемі құрастыру бірліктері мен жабдықтардың 
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нақты техникалық жай-күйімен анықталады. 
Шахта қызметтері мен жөндеу кәсіпорындары саны мен біліктілігі 

бойынша салада қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес келетін 
пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу персоналымен жасақталуы тиіс. 

Қазіргі уақытта жабдыққа техникалық жоспарлы-алдын ала қызмет 
көрсету мен жөндеудің мынадай түрлері мен кезеңділігі қолданылады. 

Техникалық қызмет көрсету бар. 
Ауысым сайын (ТО-1). Техникалық қызмет көрсетудің бұл түрі кезекші 

электр слесарьлардың, жабдық машинистерінің және өндірістік процестер 
жұмысшыларының күшімен орындалады. 

Ауысымды қабылдау кезінде машиналар мен жабдықтарды сырттай 
қарау, машиналардың бос жүрістегі және жүктемемен жұмысын тексеру 
және анықталған ақауларды жою жүргізіледі. 

Ауысым кезінде қызмет көрсетуші персонал редукторлардағы 
майлаудың болуын, жабдықтың дұрыс пайдаланылуын қадағалап, қажетті 
ұсақ жөндеу жүргізуі тиіс. 

Тәулік сайын (ТҚК-2) техникалық қызмет көрсету жабдықтың осы 
түріне тұрақты қызмет көрсететін жөндеу Электр слесарларының, жабдық 
машинистерінің және өндірістік процестер жұмысшыларының күшімен 
орындалады. 

Тәуліктік техникалық қызмет көрсету процесінде жабдықтың жай-күйі 
тексеріледі, профилактикалық тексеру және ұсақ жөндеу, оның 
пайдаланылуын бақылау жүзеге асырылады. 

Тәулік сайынғы техникалық қызмет көрсету процесінде ТҚК-1 
көзделген барлық жұмыстар да орындалады. 

Апта сайынғы (ТҚК-3) техникалық қызмет көрсету жабдықтың осы 
түріне тұрақты қызмет көрсететін жөндеу Электр слесарларының, шахтаның 
энергия-механикалық қызметінің электр слесарларының, жабдық 
машинистерінің және өндірістік процестердің жұмысшыларының күшімен 
орындалады.  

Апта сайынғы техникалық қызмет көрсету процесінде ТҚК-2-де 
көзделген барлық жұмыстар мұқият орындалады, сондай-ақ ұсақ жөндеу, 
параметрлерді бақылау және диагностикалық операциялар жүзеге 
асырылады. 

Екі апталық (ТҚК-4) техникалық қызмет көрсетуді жөндеу Электр 
слесарларының мамандандырылған бригадалары стационарлық Жабдықтың 
жекелеген түрлеріне қатысты ғана орындайды. 

Жоспарлы ағымдағы жөндеулер болады. 
Ай сайынғы жөндеу қызметін көрсету (РО) шахтаның энергия-

механикалық қызметінің жөндеу Электр слесарларының, жабдық 
машинистерінің, өндірістік процестердің жұмысшыларының, электр 
слесарларының арнайы бригадаларының күшімен жөндеу-дайындық 
ауысымында немесе арнайы күндері орындалады. 

Жөндеудің бұл түрі апта сайынғы техникалық қызмет көрсетуде 
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қарастырылған барлық жұмыстарды, сонымен қатар қызмет мерзімі 1 ай 
болатын тез тозатын бөлшектерді ауыстыруды, қажетті саңылауларды, 
тығыздағыштар мен бекітпелерді қалпына келтіруді, май сынамаларын алуды 
немесе оны ауыстыруды, машиналар мен жабдықтарды реттеуді қамтиды. 

Ағымдағы жөндеулер (Т1 және Т2) тиісінше 3 және 6 айға тең 
кезеңділікпен. Бұл жөндеулер РО сияқты күштермен, сондай-ақ 
мамандандырылған жөндеу және жөндеу кәсіпорындарының күштерімен 
орындалады. Т1 және T2 орындауға дайындаушы зауыттардың жергілікті 
техникалық қызмет көрсету бөлімшелері тартылуы мүмкін. 

Ағымдағы жөндеу кезінде Тозған бөлшектерді ауыстыру және келесі 
жоспарлы жөндеуге дейін олардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз ету 
үшін машиналар мен механизмдердің тораптары реттеледі. 

Қосымша ағымдағы жөндеулерді (Т3 және Т4) дайындаушы зауыт 
қызмет ету мерзімі 6 айдан асатын, бірақ күрделі жөндеу кезеңділігі аз 
бөлшектерді пайдаланатын жабдықтардың жекелеген түрлері үшін 
қарастыруы мүмкін. 

Тау-кен-шахта жабдықтарының күрделі түрлері үшін (тазарту 
кешендері мен агрегаттары, ұңғылау кешендері, стационарлық қондырғылар 
және т. б.) тексеру және баптау өндірісімен біріктірілген ағымдағы 
жөндеулер мынадай орындалу мерзімділігімен белгіленеді: 

- тоқсандық (ҰБШ) - кемінде 3 айда бір рет; 
- жартыжылдық (ЖӨӨ) - 6 айда бір реттен кем емес; 
- жылдық (НРГ) - 12 айда кемінде бір рет; 
- екіжылдық (ҰЖ) - 24 айда бір реттен кем емес. 
Жөндеудің бұл түрлері, әдетте, мамандандырылған бригадалардың 

немесе монтаж басқармаларының күшімен жүзеге асырылады. 
Жоспарлы күрделі жөндеу (К) қолданыстағы нормативтік-техникалық 

құжаттамада белгіленген кезеңділікпен жүргізіледі және мамандандырылған 
жөндеу кәсіпорындарының күшімен ғана орындалады. 

Күрделі жөндеудің негізгі мақсаты жөндеу циклі кезеңінде жабдықтың 
жұмысын реттемелеп қалпына келтіру болып табылады. Сонымен қатар, 
жөндеу циклі белгілі бір ретпен орналастырылған жөндеудің аталған 
түрлерін білдіреді. 

Мысалы, бірқатар көмір комбайндарының жөндеу циклын келесідей 
бейнелеуге болады: 

2РО-T1 - 2РО – Т2 - 2РО - Т3-2РО-К. 
 
Жөндеу циклі мерзімділігі аз және қатаң регламенттелген (ТО-1, ТО-2, 

ТО-3) жұмыс түрлерін қамтымайды. 
Жөндеу циклі нормативтік-техникалық құжаттамамен және пайдалану 

жөніндегі нұсқаулықпен беріледі. 
Күрделі жөндеуден кейін жабдық ресурсы жаңа жабдық ресурсының 

кемінде 0,8 мәнін құрауы тиіс. 
Күрделі жөндеу кезінде негізгі бөлшектерді қалпына келтіру, дәлдік 
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шегінен шыққан барлық бөлшектерді ауыстыру және қалпына келтіру, 
майлау жүйесін жуу және үрлеу, оны жаңа маймен толтыру және үйкелетін 
беттерді майлау, бос және жүктеме астында құрастыру, баптау және сынау, 
сыртқы беттерді өңдеу және бояу мақсатында машинаны толық бөлшектеу 
жүргізіледі. 

Күрделі жөндеумен бір мезгілде қажет болған жағдайда дайындаушы 
зауыттың немесе жөндеу кәсіпорнының техникалық құжаттамасы бойынша 
жабдықты жаңғырту жүзеге асырылады. Күрделі жөндеудің ұзақтығы 
жөндеу нормативтерімен анықталады. 

Авариялық жөндеулер (істен кейінгі жөндеулер) машина мен 
Жабдықтың кенеттен және кездейсоқ зақымдануынан туындайды. Осыған 
байланысты оларды орындау үшін тоқтап қалу жоспарланбайды. Авариялық 
жөндеулер шахталардың күшімен орындалады. Жекелеген жағдайларда осы 
жөндеулерді орындауға мамандандырылған жөндеу кәсіпорны тартылуы 
мүмкін. 

Бұл мәліметтер бұйымның әрбір құрамдас бөлігі үшін жазылады. 
Бұйымды пайдалану қарқындылығына, өткен тау-кен қазбасының 
ұзындығына, кенжардың ұзындығына, қаттың орналасу бұрышына және 
жыныстардың беріктігіне немесе көмірдің кесуге төзімділігіне, қатты 
қосындылардың болуына, қаттың сулануына, белсенді шатырдың индексіне 
және басқа да факторларға байланысты техникалық қызмет көрсету 
мерзімділігі (ауысым сайын, тәулік сайын және апта сайын) көрсетіледі. 

Технологиялық карталар жабдықтың пайдалану құжаттамасына кіреді 
және оны дайындаушы зауыт жеткізеді. 

ТҚК-2 бойынша жұмыстарға арналған технологиялық карталардан 
басқа операцияларды жүргізу кезектілігінің уақытында графикалық бейнені 
білдіретін планограммалар әзірленуі тиіс. 

Жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің 
нормативтік базасының бір бөлігі технологиялық картограммалар болып 
табылады, олар жобаланатын кенжардың тау-кен жұмыстарының жоспары 
(масштабы 1:1000) енгізілген тау-кен-геологиялық және тау-кен-техникалық 
жағдайлары, сондай-ақ жоспарлы-алдын алу жөндеулерінің (ЖАЖ) кестесі 
бойынша жоспарлы жұмыстардың, оның ішінде Жабдықты күрделі жөндеуге 
беру жөніндегі жұмыстардың шартты белгілері болып табылады. 

Учаскелердегі техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесіндегі 
есепке алу-бақылау құжаты нарядтар кітабы және ЖЖЖ кестесі болып 
табылады. 

Елдің шахталарында тау-кен-шахта жабдықтарына техникалық қызмет 
көрсету мен жөндеудің жаңа жүйесінің негізгі құжаттарының бірі болып 
табылатын нарядтар-рапорттар кеңінен таралуда. 

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің нормативтік 
базасының маңызды бөлігі жөндеу стандарттары болып табылады. 

Стандарттар-бұл бірнеше кестелер: 
- бірінші күрделі жөндеуге дейінгі және Жабдықты күрделі жөндеу 



235
  

 

арасындағы ресурстың жалпы жөндеу нормативтері; 
- техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеудің барлық 

түрлерін орындауға арналған жоспарлы аялдамалардың жиынтық 
ұзақтығының нормативтері. 

Қатаң ережелерге сәйкес жасалған рапорттарды қолдана отырып, 
жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің негізгі 
артықшылықтары:: 

- ЖАЖ кестелерін орындаудың барлық кезеңдерін 
автоматтандырылған тексеру кезінде бірыңғай нормативтік базаға 
негізделген ЖАЖ жүйесін формалды емес, нақты құру; 

- орындалған жұмыстардың сапасы мен көлемі үшін шахталардың 
энергомеханикалық қызмет персоналының жауапкершілігін арттыру; 

- жұмыс сапасы мен өнімділігін арттыру мақсатында учаске 
механиктерінің бағыныштыларға неғұрлым жедел және тиімді әсер етуі; 

- Жабдықтың техникалық жағдайы туралы объективті ақпарат алу; 
- учаске механиктерін жұмыс уақытын ұтымды пайдалануға мүмкіндік 

беретін киім-кешек кітабын толтыруға, ЖЖЖ кестесін жасауға байланысты 
күнделікті жұмыстан босату; 

- Жабдықтың сенімділігін анықтауға, қосалқы бөлшектердің шығынын 
болжауға, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 
күрделілігін бағалауға байланысты міндеттерді оған қосу арқылы жүйені 
аяқтау мүмкіндігі. 

Тазарту комбайндарына техникалық қызмет көрсету, басқа тау-кен 
машиналары сияқты, қызмет көрсетудің барлық түрлерін (ауысым сайын, 
тәулік сайын, апта сайын) және жеке тексеруді қамтиды. 

Ай сайынғы жөндеу жұмыстары жоспарлы жөндеу жұмыстарына 
қатысты болса да, қызмет көрсетудің бұл түрін техникалық қызмет көрсету 
ретінде қарастыруға болады, өйткені ай сайынғы жөндеу жұмыстары 
мамандандырылған жөндеу ұйымдарының күштерін тартпай жүзеге 
асырылады. 

Комбайн машинисі мен оның көмекшісі атқарымдық тексерулерді 
жүзеге асырады, олардың барысында кескіштердің жай-күйін, суару 
жүйесінің жұмысын және атқарушы органдардың орнын ауыстыру 
гидрожүйесінің ванналарындағы май деңгейін тексереді [24]. 

Жабдыққа арналған пайдалану құжаттамасына технологиялық карталар 
(3-қосымша) кіреді, олар жабдықтың құрамдас бөліктеріне қызмет көрсету 
кезеңділігі, операцияларды орындау кезектілігі, диагностика құралдары, 
персоналдың кәсіби құрамы, жұмыстардың еңбек сыйымдылығы және 
қауіпсіздік шаралары туралы деректер келтірілген кестелерді білдіреді. 

 
Тазалау комбайнына техникалық қызмет көрсету тәртібі.  
Комбайнға қызмет көрсету. 
Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын 

жүргізу алдында мынадай дайындық жұмыстарын орындау қажет: 
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- стартерлерді, түрлендіргішті, қуат көзін өшіріңіз және плакаттарды 
іліп қойыңыз: қоспаңыз! АДАМДАР ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ; 

- комбайнды рұқсатсыз қосудан оқшаулауды қосу; 
- комбайн ТОҚТАТПАСЫНЫҢ, конвейер ТОҚТАТПАСЫНЫҢ, 

комбайн машинисінің пульттерінде беруді тоқтатудың түймелерін сөндіру 
және бекіту; 

- кесу бөлігінің редукторын өшіріңіз; 
- суару құрылғысының кранын жабыңыз; 
- комбайнның өз салмағының әсерінен төмен сырғуының мүмкін 

еместігіне көз жеткізу, қажет болған жағдайда комбайнды қолда бар 
құралдармен бекіту; 

- жұмыс орындарында шатырдың Бекітілу жағдайын тексеру; 
- жұмыс орнын дайындау; 
- жұмыс орнына қажетті қосалқы бөлшектерді, құрал-саймандар мен 

керек-жарақтарды жеткізу; 
- құралдың жарамдылығын тексеру; 
- жұмыс орнын стационарлық және тасымалды шахталық 

шамшырақтар арқылы жарықтандыруды ұйымдастыру. 
Учаскеде кезекшілер мен жөндеу слесарларының жылжымалы жұмыс 

орнын және қосалқы бөлшектерді, құрал-саймандар мен айлабұйымдарды 
сақтауға арналған учаскелік қойманы жабдықтау ұсынылады. 

Техникалық қызмет көрсету, жоспарлы ағымдағы жөндеу және 
ықтимал техникалық ақаулықтар мен істен шығуларды жою жөніндегі 
жұмыстарды орындау кезінде тиісті тораптар мен олардың бекіту 
бұйымдарының конструкциясы мен жұмысының сипаттамасын басшылыққа 
алу және комбайнмен жиынтықта жеткізілетін құралды пайдалану қажет. 

Комбайнды майлау материалдарымен және жұмыс сұйықтығымен 
қамтамасыз ету. 

Комбайнды майлау материалдарымен және жұмыс сұйықтығымен 
қамтамасыз ету жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған құю және 
толтыру тесіктерінің сипаттамалары, майлау материалдарының саны мен 
сипаттамасы Майлау, құю және бақылау орындары және ЖЖМ тізбесі 
көрсетілген майлау схемасында келтіріледі. 

Майлау майларын учаскеге жеткізу және сақтау жабық ыдыстарда 
жүргізіледі. 

Майдың шекті жай-күйі көрсеткіштерінің нақты мәндерін айына бір 
рет айқындау қажет. 

Бұл жағдайда майды ауыстыру үшін ақаулы белгілер мыналар болып 
табылады: 

а) сорғы блогының май багына арналған: 
- тұтқырлықтың бастапқы шамадан 30% - ға өзгеруі; 
- қышқылдығы 1 г майға 3 мг КОН артық; 
- судың тоқтауы; 
- абразивті бөлшектердің болуы; 
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- МЕМСТ 17216-71 бойынша майдың тазалық сыныбы 15-тен төмен; 
б) атқарушы органдардың жетек және беру блоктарының май 

ванналарына арналған: 
- кесектер мен қатпарлар; 
- құмның және басқа абразивті бөлшектердің болуы; 
- мөлшері 0,125 мкм-ден асатын 1 мг абразивті емес бөлшектердің 

болуы. 
Гидрожүйедегі майды сүзудің жіңішкелігі 0,04 мкм. 
Майлау материалдарын толық ауыстыру технологиясы. 
Майды кесу, беру редукторларының, сорғы блогының май ваннасынан 

ағызыңыз. Су төгетін тығындарды жабыңыз. Жуу сұйықтығын құйыңыз. 10 
минут бойы бос жұмыс жасаңыз. 

Жуу сұйықтығын төгіңіз. Су төгетін тығындарды жабыңыз. Май құю 
және майлауды бақылау орындарының сызбасына сәйкес Май ваннасына 
қажетті майлау материалын құйыңыз. 

Комбайнды көлбеу қалыпта мақсаты бойынша пайдаланған кезде 
майлардың (жұмыс сұйықтықтарының) құюға арналған жеке Шығыс 
нормаларының қосындылары көбейтілуі тиіс. Түзету коэффициенті 
комбайнның көлбеу бұрышына байланысты. 

Майлауды толтырмас бұрын, майлау толтырылатын тесіктерді көмір 
шаңы мен түйреуіштерден мұқият тазалаңыз. 

Майлауды тек сүзгісі бар тесіктер немесе жұқа тормен жабылған 
шұңқырлар арқылы толтырыңыз. 

Пайдаланылған майды құюға тыйым салынады. 
Жұмыстарды орындау үшін қажетті аспаптар, құралдар мен 

құрылғылар. 
Техникалық қызмет көрсету, жоспарлы ағымдағы жөндеу және 

ықтимал ақаулықтар мен істен шығуларды жою жөніндегі жұмыстарды 
орындау кезінде комбайнмен бірге жеткізілетін аспапты, сондай-ақ шахта 
сатып алған стандартты аспаптарды, құрал-саймандар мен құрылғыларды 
пайдалану қажет. 

Басқару жүйесіне, автоматты ажыратқыштарға, іске қосқыштарға, 
қозғалтқыштарға және басқа жабдықтарға техникалық қызмет көрсету осы 
бұйымдарға арналған пайдалану құжаттамасына сәйкес жүргізіледі. 

Ағымдағы жөндеу кезінде анықталған ақаулар, осы бұйымдардың 
бөлшектері мен құрастыру бірліктерін ауыстыру туралы мәліметтер осы 
бұйымдардың формулярларының (паспорттарының) тиісті бөлімдеріне 
енгізіледі. 

 
Таспалы конвейерлерге техникалық қызмет көрсету тәртібі. 
Конвейерлік қондырғыларды пайдалану кезінде қызмет көрсетуші 

персонал қазбалардың жай-күйін жүйелі түрде тексеріп, конвейерлердің 
жекелеген тораптарының ақауларын анықтап, трассаның тығындалуына жол 
бермеуі тиіс. Конвейерлердің, желілік бөліктің және соңғы станциялардың 
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жұмыс органдарының жағдайына ерекше назар аудару керек. Бұрандалы 
қосылыстарды үнемі тартып, редукторлардағы май деңгейін тексеріп, тазарту 
және суару құрылғыларының жұмысын бақылау қажет.  

Таспалы конвейерлердің жұмысы кезінде қолдау роликтерінің жай-
күйін мұқият тексеру және айналмайтын роликтерді уақытында жарамсыз 
ету, таспаның жоғарғы және төменгі ролик тіректеріндегі жағдайын, 
таспаның өзінің және түйіспе қосылыстарының жай-күйін және т. б. бақылау 
қажет. Конвейер қондырғыларын тексеруді ауысым сайын тау-кен шебері 
немесе қызмет көрсетуші персонал және тәулік сайын учаске механигі 
жүргізуі тиіс. Апта сайын техникалық қызмет көрсету жөндеу ауысымында 
конвейерлерге үнемі қызмет көрсететін электр слесарларының, сондай-ақ 
шахтаның энергия-механикалық қызметінің электр слесарларының күшімен 
жүзеге асырылады. 

Конвейерлерді жоспарлы-алдын ала жөндеу Орындалатын 
жұмыстардың тізбесі келтірілген ЖАЖ кестесіне сәйкес айына кемінде бір 
рет жүргізіледі. 

Конвейерлік қондырғылардың апатсыз жұмысының және қызмет 
көрсетуші персоналдың еңбек қауіпсіздігінің кепілі қауіпсіздік ережелері мен 
техникалық қадағалау нұсқауларын сақтау болып табылады. 

Конвейерлердің шеткі станцияларының барлық айналмалы 
бөліктерінде қоршаулары, жалғағыш муфталары және қаптамалармен 
жабылған тежегіш шкивтері болуы қажет. Конвейерлік қазбалар өрт сөндіру 
құралдарымен жабдықталуы тиіс. Конвейер жұмыс істеп тұрған кезде: оның 
жекелеген тораптарын майлауға және жөндеуге, сондай-ақ кернеудегі электр 
жабдығын жөндеуге; егер конвейер осы мақсаттарға бейімделмеген болса, 
орманды және ұзын жүктерді тасымалдауға, сондай-ақ конвейер таспасында 
адамдарды тасымалдауға; таспа тайғанаған кезде жетек барабанындағы 
таспаның арасына құм құюға; жылдамдық релесі ақаулы болған кезде, оның 
тұғырының бойында орналасқан конвейердің шұғыл тоқтату 
құрылғыларында таспаның түсу датчиктерімен жұмыс істеуге; ақаулы 
тежегіштермен жұмыс істеуге тыйым салынады. 

Электр жабдығын жөндеу жөніндегі жұмыстарды оның жерге 
тұйықталуының дұрыстығын тексергеннен кейін ғана бастауға рұқсат етіледі. 

 
3.3. Жұмысшылардың шығу кестесі 
 
3.3.1 Еңбекті және жұмыстарды ұйымдастыру 
 
Өндіріс тиімділігінің факторларының ішінде еңбекті ұйымдастыру 

маңызды орын алады, бұл бір жағынан жұмысшылардың өндіріс 
құралдарымен және бір-бірімен өндірістік қарым-қатынас жүйесі деп 
түсініледі, ол еңбек процесінің белгілі бір тәртібін құрайды, ол еңбек бөлінісі 
мен оның жұмысшылар арасындағы кооперациясынан, жұмыс орындарын 
ұйымдастырудан және оларға қызмет көрсетуді ұйымдастырудан, ұтымды 



239
  

 

әдістер мен әдістерден тұрады.еңбек нормалары, оны төлеу және 
материалдық ынталандыру, еңбекті жоспарлау және есепке алу. 

Ол кадрларды іріктеу, даярлау, қайта даярлау және біліктілігін 
арттыру, қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау, сондай-ақ еңбек 
тәртібін тәрбиелеу арқылы қамтамасыз етіледі. 

Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру, екінші жағынан, еңбек 
процесін жүзеге асыру тәртібін және жұмысшылардың өндіріс құралдарымен 
және бір-бірімен байланысты өндірістік өзара әрекеттесуін белгілеу, реттеу 
немесе өзгерту жөніндегі іс-шаралар. 

Еңбекті ұйымдастыру немесе ұйымдастырушылық қатынастар - бұл 
еңбек қызметінің экономикалық нәтижелері Жүзеге асырылатын форма. 
Сондықтан еңбекті ұйымдастыру еңбек экономикасының ажырамас бөлігі 
ретінде қарастырылады. 

Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру келесі элементтерден тұрады: 
- қызметкерлерді іріктеу, даярлау, қайта даярлау және біліктілігін 

арттыру; 
- еңбек бөлінісі, яғни қызметкерлерді жұмыс орындарына орналастыру 

және оларға белгілі бір міндеттерді бекіту; 
- еңбек кооперациясы, яғни қызметкерлер арасында өндірістік өзара 

байланыс жүйесін орнату; 
- жұмыс орындарын ұйымдастыру; 
- жұмыс орындарына қызмет көрсетуді ұйымдастыру; 
- еңбектің ұтымды әдістері мен тәсілдерін әзірлеу ; ; 
- негізделген еңбек нормаларын белгілеу; 
- қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау; 
- еңбекке ақы төлеуді және материалдық ынталандыруды 

ұйымдастыру; 
- еңбекті жоспарлау және есепке алу; 
- еңбек тәртібін тәрбиелеу. 
Ең маңызды элементтердің бірі-қызметкерлерді таңдау, даярлау, 

қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Кадрлармен жұмыс еңбекті 
ұйымдастыруға жатады, өйткені қызметкердің шеберлігінің белгілі бір 
деңгейін қамтамасыз етпестен, оның кәсібилігінсіз өндірісте кез-келген 
тиімді қызметке сенуге болмайды. 

Кадрларды даярлау алдында денсаулық жағдайын тексеру, адамның 
таңдаған мамандығына қажетті белгілі бір психофизиологиялық 
параметрлерін өлшеу, тесттік және бақылаудың басқа әдістерін қолдану 
арқылы белгілі бір жерге кандидаттарды кәсіби іріктеу жүргізілуі керек. 
Қазіргі заманғы өндіріс үшін жұмысшыларды даярлау кәсіптік-техникалық 
білім беру жүйесі және өндірісте оқыту арқылы жүзеге асырылады. Өндірісте 
кәсіптік оқыту жаңа жұмысшыларды даярлауды, жаңа мамандықтарды қайта 
даярлауды және оқытуды, олардың біліктілігін арттыруды қамтиды.  

Еңбекті ұйымдастырудың маңызды элементі-бұл еңбек бөлінісі, яғни 
жұмысшылар, бригадалар және кәсіпорындағы басқа бөлімшелер арасындағы 
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еңбек түрлерін бөлу. Бұл еңбекті ұйымдастырудың бастапқы нүктесі, ол 
өндіріс мақсаттарына сүйене отырып, әр қызметкерге және әр бөлімге 
олардың міндеттерін, функцияларын, жұмыс түрлерін, технологиялық 
операцияларды бекітуден тұрады. Кәсіпорындарда еңбек бөлінісінің 
функционалды, технологиялық, кәсіби, біліктілік және басқалары бар. 

Функционалды еңбек бөлінісі жұмысшылардың өндірісте атқаратын 
функцияларының сипатына және олардың өндірістік процеске қатысуына 
байланысты анықталады. Осы негізде жұмысшылар жұмысшылар, 
қызметкерлер, кіші қызметкерлер, күзетшілер және өрт сөндірушілер, 
студенттер болып бөлінеді. 

Еңбекті технологиялық бөлу фазалар, жұмыс түрлері, бұйымдар, 
түйіндер, бөлшектер, технологиялық операциялар бойынша анықталады. Ол 
жұмысшылардың өндіріс технологиясына сәйкес орналасуын анықтайды 
және еңбек мазмұнына айтарлықтай әсер етеді. Түрлерімен осы нысанды 
бөлу болып табылады подетальное, заттық және пооперационное еңбек 
бөлінісі. 

Кәсіптік еңбек бөлінісі мамандықтар мен кәсіптер бойынша 
сараланады. 

Сонымен, еңбек біліктілігінің бөлінуі кәсіби білім мен жұмыс 
тәжірибесіне сәйкес жұмыстың күрделілігі мен дәлдігімен анықталады. 

Еңбек кооперациясы бөлінумен тығыз байланысты, яғни 
жұмысшылар мен бөлімшелердің өндірістік байланысы мен өзара әрекеттесу 
жүйесін құру. 

Еңбек кооперациясының келесі формалары бар: - цехаралық, - Цех 
ішіндегі ынтымақтастық, - ішкі учаске, - ішкі бригада. 

Еңбек бөлінісі мен кооперациясын жетілдірудің маңызды бағыттары 
кәсіптерді біріктіру, қызмет көрсету аймақтарын кеңейту, көп станциялық 
жұмыс болып табылады. 

Еңбекті ұйымдастырудың қажетті бөлігі - жұмыс орындарын 
ұйымдастыру. Бұл ретте жұмыс орны деп Өндірістік тапсырманы орындау 
үшін қажетті құралдармен жабдықталған өндірістің бастапқы буыны, 
жұмысшының немесе жұмысшылар тобының еңбек қызметі аймағы 
түсініледі. Жұмыс орнын ұйымдастыру деп өндіріс мақсаттарына бағынатын 
оны жабдықтау және жоспарлау жүйесі түсініледі. Бұл шешімдер, өз 
кезегінде, жұмыс орнының сипаты мен мамандануына, оның түріне және 
өндіріс процесінде рөліне байланысты. 

Жұмыс орнындағы еңбек деңгейі оған қызмет көрсету жүйесінің 
жетілуіне де байланысты. Жұмыс орындарына қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру техникалық қызмет көрсетуді, шикізатпен, материалдармен 
қамтамасыз етуді, энергияның барлық түрлерін беруді, өнімнің сапасын 
бақылауды, шаруашылық қызмет көрсетуді қоса алғанда, жұмыс орындарын 
барлық қажетті заттармен қамтамасыз етуді көздейді. Жұмыс орындарына 
қызмет көрсету тиімділігі-келесі қағидаттарды сақтаған кезде ғана қол 
жеткізуге болады: алдын-алу қызметі, Қызмет көрсету тиімділігі, күрделілік 
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принципі, жоспарлау принципі. Жұмыс орындарына қызмет көрсету 
жүйелеріндегі Прогресс кезекші қызмет көрсетуден, яғни өндірісті тоқтату 
орнынан шақыру бойынша қызмет көрсетуден, қызмет көрсету нормаларын 
есептеуге және қызмет көрсету жұмыстарын жоспарлы-алдын ала жүргізуді 
іске асыруға негізделген стандартты қызмет көрсетуге көшуден тұрады. 

Еңбекті ұйымдастырудың ажырамас элементі-белгілі бір еңбек 
ұйымын құру процесін қамтитын және оны одан әрі жетілдірудің бастапқы 
нүктесі болып табылатын техникалық негізделген еңбек нормаларын 
белгілеу. 

Еңбекті нормалау кезінде еңбек жағдайлары маңызды сипаттама 
болып табылады, бұл еңбек процесінде адамның жұмыс қабілеттілігі мен 
денсаулығына әсер ететін қоршаған орта факторларының жиынтығы. 
Өндірістік ортадағы қызметкерге көптеген сыртқы факторлар әсер етеді, 
оларды шығу тегі бойынша екі топқа бөлуге болады. Біріншісі өндірістің 
ерекшеліктеріне тәуелсіз факторларды, соның ішінде географиялық-
климаттық және әлеуметтік-экономикалық факторларды қамтиды. Соңғысы 
қоғамның жүйесіне байланысты және тұтастай алғанда қоғамдағы 
жұмысшылардың жағдайын анықтайды. Олар еңбек заңнамасында, 
әлеуметтік игіліктер мен кепілдіктердің жиынтығында көрініс табады. 
Факторлардың екінші тобы, бір жағынан, технологияның, технологияның, 
экономиканың сипаттамаларының әсерінен, екінші жағынан, еңбек 
ұжымының сипаттамаларының әсерінен қалыптасады. 

Еңбекті ұйымдастырудың қажетті құрамдас бөлігі оны жоспарлау 
және есепке алу болып табылады. Еңбекті жоспарлау еңбек өнімділігінің 
пропорцияларын, қызметкерлер санын, өндірістік бағдарламаны орындау 
үшін жалақы қорын белгілеу ретінде-еңбек қызметін қамтамасыз ететін 
жалпы жүйенің бөлігі. Еңбекті есепке алу еңбек өнімділігін, оны төлеуді 
және материалдық ынталандыруды белгілеу үшін қажетті алғышарт болып 
табылады. Қызметкерлерге ақы төлеу және материалдық ынталандыру 
мәселелері де еңбекті ұйымдастырудың құрамдас бөлігі болып табылады. 

Еңбекті тиімді ұйымдастыруға өндірісте белгіленген ережелер мен 
тәртіпті қатаң сақтамай, яғни еңбек тәртібінсіз қол жеткізу мүмкін емес. Іс 
жүзінде еңбек, өндіріс, технологиялық, жоспарлау, қаржылық, келісім-шарт 
және т. б. пәндерін ажыратыңыз. Мұндай әртүрлілік әртүрлі ережелер, 
нормалар, талаптарды әртүрлі органдар мен ведомстволар белгілейді, олар 
өздері белгілеген ережелерді тиісті тәртіп ретінде түсіндіреді. 

Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру еңбек белсенділігі мен 
жұмысшылардың шығармашылық бастамасымен күшейтіледі. Елдегі саяси 
жүйе мен экономиканың реформаларын іске асыру барысында қоғам мен 
өндірістегі демократияның дамуы мен тереңдеуі, кәсіпорындардың 
экономикалық дербестігінің артуы еңбекшілердің шығармашылық 
бастамасының еңбек белсенділігін арттыру үшін қолайлы жағдай жасайды 
және қызметкерлердің осы маңызды қасиеттері арқылы еңбекті ұйымдастыру 
деңгейінің және өндіріс тиімділігінің өсуіне әсер етеді [12]. 
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3.3.2 Учаскеде жұмысты ұйымдастыру кестесін жасау 
 
Тазарту және үңгілеу жұмыстарын ұйымдастыру кестесінде 

камерадағы, лавадағы, кенжардағы өндірістік процестердің бірізділігі 
(үздіксіздігі, циклдік) және ұзақтығы (сурет) көрсетілуі тиіс.3.18). Ұйымның 
кестесі қабылданған шартты белгілерге сәйкес және белгіленген нысан 
бойынша жасалады.  

 
1 ауысым          2 ауысым         3 ауысым        4 ауысым 

 
 

 Конвейерді жылжыту 
 Бекітпе секциясын жылжыту 
 Жабдықты қарау және жөндеу 

 Көмірді комбайнмен алу 

 комбайнның "қиғаш кірумен" кесуі 
 

3.18-сурет-Механикаландыру құралдарын таңдау және процестердің 
түрлері 

 
Шахтада алты сағаттық төрт ауысым қабылданды. Бұл ретте бірінші 

ауысым жөндеу-дайындық, ал қалғандары қазбаны жүргізу бойынша. 
Тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде жұмыстарды ұйымдастыру кестесі, 

әдетте, бір тәулікке жасалады және мыналарды қамтиды: 
- жұмыстарды ұйымдастыру планограммасы; 
- жұмысшылардың шығу кестесі; 
- техникалық-экономикалық көрсеткіштер кестесі (ТЭП). 
Жұмыстарды ұйымдастыру кестесін әзірлеу ұңғымалық цикл құрамына 

кіретін процестерді орындау нормалары негізінде орындалады. 
Ұйымның дұрыс құрылған кестесі ұңғымалық циклдің минималды 

ұзақтығын қамтамасыз етуі керек (сурет. 3.19). Бұған кейбір өтпелі цикл 
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процестерін біріктіру және жөндеу-дайындық ауысымына мүмкіндігінше 
қосымша процестерді орындау арқылы қол жеткізіледі [10]. 

 
 

Планограмма работ 

Текущее время суток 
1смена             2смена           3смена              4смена 

 

 
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

 Көрсеткіштер тізімдемесі Өлш.бір Көрсеткіш мәні 
1 қабаттың алынатын қуаты м  
2 Құлау бұрышы градус 1,7 
3  Салыстырмалы газқұрылу  15 
4 Көмір тығыздығы  1,48 
5 Бекітпе түрі   
6 Айналу қондырғысының түрі   
7 Түсіру тереңдігі м 0,05 
8 Лаваның ұзындығы м 270 
9 Бір циклда өндірілетін көмір  28 
10 Тәуліктегі цикл саны  50 
11 Лаваның тәуліктік өндірілуі т/тәулік 3500 
12 Жұмысқа шығатын 

жұмысшылар саны 
адам 43 

13 Бір жұмысшының еңбек 
өнімділігі 

т/шығу 25 

14 1 т көмірдің өзіндік құны Теңге/т 1872 
 Сонымен қатар жалақы 

бойынша 
Теңге/т 770 

 

 
ТАЗАРТЫЛҒАН КЕНЖАР ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒУ 

КЕСТЕСІ  
 

Мамандық Ауысымдағы 
жұмысшылар 

саны  

Тәулігіне 

1 2 3 4 
Тау-кен қазу 
машиналарының машинисі  

- 1 1 1 3 

Айналдыру 
қондырғысының машинист-
механигі 

2 1 1 1 5 

Тазалау кенжарының тау-
кен жұмысшысы  

13 20 20 20 73 

Кезекші электрослесарь - 2 2 2 6 
Жөндеу бойынша 
электрослесарь 

8 - - - 8 

Бекітуші 4 6 6 6 22 
Жерасты тау-кен 
жұмысшысы 

3 3 3 3 12 

Барлығы      
 

 
1ауысым             2 ауысым              3 ауысым                4 ауысым    

 
 

 
Сурет 3. 19-Жұмыс жоспары, техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

және жұмысшылардың шығу кестесі 
 

3.4 Өндірістік жарақаттану және кәсіптік аурулар 
3.4.1. Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезіндегі тәуекелдер, қауіпті және 

зиянды өндірістік факторлар 
 
Тау-кен кәсіпорындары адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп 

төндіретін көптеген қауіпті және зиянды факторлардың болуымен 
ерекшеленеді. Жұмыс кеңістігінің техникалық құрылғылармен 
қанықтылығы, жұмыс орындарындағы тығыздық, атмосферада қауіпті 
газдардың, өрттердің, тау жыныстарының құлауының жоғары ықтималдығы 
тау-кен кәсіпорындары қызметкерлерінің еңбек процесін едәуір қиындатады. 
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Қоршаған ортаның теріс әсерінің нәтижесі тау-кен кәсіпорындарының 
қызметкерлері арасында жарақаттану мен кәсіптік аурулардың жоғары 
деңгейі болып табылады. Тау-кен кәсіпорындарында кәсіптік аурулардың 
дамуына әкелетін ең көп таралған фактор пайдалы қазбаның ұсақталуына, 
оны тасымалдауға, басқа технологиялық процестердің шамадан тыс 
жүктелуіне байланысты шахталар, разрездер, байыту фабрикалары 
атмосферасының шаңдануы болып табылады. Көбінесе қоршаған ортада 
жұмысшыларға теріс әсер ететін улы заттардың пайда болуы. Жалпы және 
жергілікті дірілдің әсерінен көптеген аурулар байқалады. 

Тау-кен кәсіпорындарының ішінде жазатайым оқиғалардың ең көп 
саны көмір саласына, әсіресе көмір шахталарына келеді. Жарақат 
алғандардың басым бөлігі келетін шахталардағы қауіпті аймақтар көбінесе 
бекітпенің жоқтығынан, оның нашар жай-күйінен немесе тау-кен 
жұмыстарының дұрыс таңдалмаған параметрлерінің салдарынан опырылуы 
мүмкін қазбалар учаскелері болады. Қоршалмаған қозғалмалы бөліктер мен 
тау-кен механизмдерінің органдарына іргелес жатқан кеңістіктер 
адамдардың денсаулығы мен өміріне елеулі қауіп төндіреді. Шахталар мен 
разрездерде көптеген жарақаттар қозғалатын көлік құралдарымен 
байланысты. 

Тау-кен кәсіпорындарында орын алатын апаттар адамдар үшін үлкен 
қауіп төндіреді. Тау-кен кәсіпорындары арасында авариялардың негізгі саны 
тіркелетін көмір шахталарында ең көп тарағандары жанғыш газ бен көмір 
шаңының жарылыстары, көмірдің өздігінен жануынан және сыртқы жылу 
көздерінен болатын өрттер, тау жыныстарының құлауы, тау жыныстары мен 
газдың кенеттен шығарылуы, тау-кен соққылары, жұмыс істеп тұрған тау-кен 
қазбаларына су мен қойыртпақтың жарылуы болып табылады. 

Еңбек жағдайларын жақсарту, жарақаттану мен кәсіптік аурулардың 
деңгейін, сондай-ақ тау-кен іс-шараларына авариялар мен инциденттерден 
келтірілген экономикалық залалдың ауқымын азайту үшін еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі барлық қажетті іс-шараларды іске 
асыру қажет. Тау-кен кәсіпорындарында жұмыс істейтін немесе осы 
кәсіпорындарға арналған жабдықтарды әзірлейтін және шығаратын мамандар 
еңбек қауіпсіздігі тұрғысынан тау-кен өндірісінің ерекшеліктерін білуі керек. 

Өндіру тәсілдерінің дамуына қарамастан, қазіргі заманғы техника мен 
жабдықты пайдалану кеншінің еңбегі ең ауырлардың бірі болып қала береді. 
Пайдалы қазбаларды өндіретін тау-кен кәсіпорындарының қызметкерлері 
қауіп-қатерге және оларға зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың 
әсеріне ұшырайды.  

ҚР Еңбек кодексінің 16 - бабына (25-т.) сәйкес тәуекелдер дәрежесін 
бағалау критерийлері бекітілді және тәуекел-субъект қызметінің нәтижесінде 
адамның өміріне немесе денсаулығына, қызметкердің мүліктік мүдделеріне 
оның салдарының ауырлық дәрежесін ескере отырып зиян келтіру 
ықтималдығы деген ұғым беріледі.  

Тәуекел дәрежесін бағалаудың келесі критерийлері бар: 
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1) обьективті критерийлер – қызметкерлер санына байланысты;  
2) арнайы өлшемшарттар – жұмыскерлердің еңбек құқықтарының 

сақталуына қарай айқындалады.  
Объективті критерийлер бойынша пәндер үш топқа бөлінеді: 
- жоғары тәуекелге қызметкерлер саны 250 адамнан асатын 

субьектілер, тексерулер - жылына бір рет жатады; 
- орташа тәуекелге қызметкерлер саны 50 адамнан асатын, бірақ 250 

адамнан аспайтын субьектілер, тексерулер - 3 жылда бір рет жатады; 
- болмашы тәуекелге жұмыскерлерінің жылдық орташа саны 50 адамға 

дейінгі субьектілер, тексерулер - 5 жылда бір рет жатады. 
Арнайы критерийлерге мыналар жатады: 
1) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бұзушылық 

тәуекелдері; 
2) қызметкердің еңбек құқықтарын бұзу тәуекелдері; 
3) шетелдік жұмыс күшін тарту тәртібін бұзу тәуекелі. 
Тәуекел дәрежесі жоғары және орташа субъектілерді тексеру кезеңділігі 

жоспарлы тексерулердің базалық еселігімен белгіленгеннен әлдеқайда аз 
тексерілу мүмкіндігін ала отырып, ҚР еңбек заңнамасының талаптарын 
анықталған бұзушылықтардың санына байланысты болады.  

Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде негізгі қауіпті және зиянды 
өндірістік факторлар шаң мен зиянды газдар болып табылады. 
Атмосфераның тозаңдануына барлық машиналар мен механизмдер қатысады, 
өйткені олардың көпшілігінің жұмысы көптеген көмір мен тау шаңының 
пайда болуымен бірге жүреді. 

Әрбір жұмыс істеп тұрған шахтада пайдалы қазбалардың кен 
орындарын игеру, жұмыс істеп тұрған шахталарды немесе деңгейжиектерді 
қайта жаңарту жобалары жасалады, оларда адамдарға зиянды факторлардың 
әсер етуінің алдын алу жөніндегі іс-шаралар кешенін көздейтін бөлім болуға 
тиіс. 

Сонымен қатар, зиянды өндірістік факторлар деп қызметкерге әсер етуі 
оның жұмысын төмендететін немесе ауруға әкелуі мүмкін өндірістік 
факторды айтамыз және бұл ауру кәсіби деп аталады. "Еңбекті қорғау" 
пәнінің курсынан зиянды өндірістік фактордың "жинақтаудың" жасырын 
қасиеті бар екені белгілі, яғни адам ұзақ уақыт бойы осы өндірістік 
факторлардың зиянды әсерін байқамауы мүмкін [21].  

Қауіпті және зиянды факторлардың барлық түрлері топтарға бөлінеді: 
физикалық, химиялық, биологиялық және психофизиологиялық. 

Қауіпті және зиянды физикалық факторлар қозғалатын машиналар мен 
механизмдер, тасымалданатын жүктер, өңделетін материал мен құралдың 
ұшатын бөлшектері, жоғары және төмен ауа температурасы, жабдықтар мен 
өңделетін материалдар, жоғары ылғалдылық пен ауа қозғалысының 
жылдамдығы, жоғары шу деңгейі, діріл, ультрадыбыстық, иондаушы 
сәулелену, ауаның шаңдануы мен газдануы, жеткіліксіз жарықтандыру, 
электр тогы және басқалар болып табылады. 
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Адам ағзасына әсер ету сипаты бойынша химиялық қауіпті және 
зиянды факторлар жалпы уытты, тітіркендіргіш, сенсибилизациялайтын 
(аллергиялық ауруларды тудыратын), канцерогенді (ісіктердің дамуын 
тудыратын), мутагенді (ағзаның жыныс жасушаларына әсер ететін) болып 
бөлінеді. Бұл топқа көптеген булар, газдар, улы шаңдар, агрессивті 
сұйықтықтар кіреді. Бұл заттардың ағзаға енуі тыныс алу жүйесі, асқазан-
ішек жолдары, тері және шырышты қабаттар арқылы жүруі мүмкін. 

Биологиялық қауіпті және зиянды факторларға микроорганизмдер 
(бактериялар, вирустар, спирохеттер, саңырауқұлақтар және т.б.) және 
олардың тіршілік ету өнімдері, сондай-ақ адамға әсер ететін жарақаттар мен 
ауруларды тудыратын макроорганизмдер (өсімдіктер, жануарлар) жатады. 

Психофизиологиялық қауіпті және зиянды факторлар шамадан тыс 
дене жүктемелері (статикалық және динамикалық) және 
нейропсихиатриялық шамадан тыс жүктемелер (ақыл-ойдың шамадан тыс 
жүктелуі, есту, көру анализаторларының шамадан тыс жүктелуі және 
басқалар) болып табылады. 

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жұмысшыға әсері 
өндірістік жарақатқа немесе кәсіби ауруға әкеледі. 

Өндірістегі жазатайым оқиға Жұмыс берушінің еңбек міндеттерін 
немесе жұмыс басшысының тапсырмаларын орындау кезінде қауіпті 
өндірістік факторға әсер етуі болып табылады. Осы жағдайға байланысты 
қызметкердің денсаулығының бұзылуы өндірістік жарақат деп аталады. 

Өндірістік жарақаттардың жиынтығымен сипатталатын құбылыс 
өндірістік жарақат деп аталады.  

Блоктарды, Лаваларды және тазалау кенжарларын жобалау кезінде 
жобаларда сумен жабдықтау схемалары, шаңмен күресу бойынша 
жабдықтардың орналасуы, шаң басудың міндетті құралдарының тізбесі 
және олардың жұмыс режимі көзделеді. 

Құрылысқа бөлінген учаскелерде зиянды химиялық және 
биологиялық заттардың болуына топырақты, жер асты сулары мен ауаны 
зерттеу жұмыстары басталғанға дейін жүргізіледі, иондаушы және 
иондамайтын сәулелердің (электромагниттік өрістердің) деңгейлері 
айқындалады. 

Құрылыс алаңдары мен жер асты қазбаларының жұмыс аймағының 
ауасындағы зиянды заттардың мөлшері шекті рұқсат етілген 
концентрациядан аспауы тиіс. 

Қауіпті факторлардан қорғау шараларының кешенімен қамтамасыз 
етілмеген жаңа және қайта жаңартылатын шахталарды, деңгейжиектерді, 
Лаваларды және блоктарды (камераларды) пайдалануға беруге жол 
берілмейді. 

Барлық жұмыс істеп тұрған және салынып жатқан шахталарда шаң 
желдету қызметі және адамдарды денсаулыққа зиянды факторлардан қорғау 
жөніндегі іс-шаралар жоспары болуы тиіс. 
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Жұмыс істеп тұрған және салынып жатқан шахталарда шаң пайда 
болатын барлық жерлерде шаңның белгіленген шекті рұқсат етілген 
концентрациялардан жоғары болуына жол берілмейді. 

Шахта оқпанында және оқпан маңындағы аулада тау-кен қазбаларына 
берілетін шаңның ауаға түсу мүмкіндігіне жол берілмейді. Шахтаға және 
жұмыс орындарына белгіленген шекті рұқсат етілген концентрациядан 30% 
- дан астам шаңы бар ауаны беруге жол берілмейді. Шаң неғұрлым жоғары 
болса, шахтаға және жұмыс орындарына берілетін ауа алдын ала 
тазартылады. 

Жаңадан жобаланатын кеніштерде скипті көтергіштермен, 
аударылмалы клеттермен және конвейерлері бар көлбеу оқпандармен 
жабдықталған оқпандар бойынша ауа беруді қарастыруға жол берілмейді. 

Тазалау қазбаларына кенді ағызғыштар және кенді ағызатын 
құйғыштар бойынша ауа беруге жол берілмейді. Ауаны беру желдету 
көтерілісі бойынша немесе желдеткіш немесе жүріс бөлімшелері бар 
қазбалар бойынша жүргізіледі. 

Шаң түзетін, жұмыс процесінде Шу мен діріл тудыратын тау-кен 
машиналары мен механизмдерін жұмыс орындарында тозаңдануды, Шу мен 
дірілді гигиеналық нормативтерде белгіленген шекті жол берілетін 
концентрациялар мен деңгейлерге дейін төмендетуді қамтамасыз ететін 
шараларды жүзеге асырмай пайдалануға жол берілмейді. 

Әрбір шахтада шаңмен күресу үшін су беруді қамтамасыз ететін су 
құбыры салынады. Шахталық суды шаңмен күресу үшін оны механикалық 
қоспалардан алдын ала тазарту, бактериологиялық ластануды жою және 
бейтараптандыру үшін хлорлау шартымен пайдалануға жол беріледі. 

Негізгі тасылым қазбаларының қабырғалары мен шатырлары мерзімді 
түрде әктеледі. 

Бұрғылауды теспелер мен ұңғымаларды жуусыз немесе ауаның 
шаңдануын шекті рұқсат етілген концентрацияға дейін төмендетуді 
қамтамасыз ететін шаңды басуға және ұстап қалуға арналған құралдарды 
қолданбай жүргізуге жол берілмейді. 

Зиянды, ауыр және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмысқа қабылдау 
кезінде қызметкерге жарақаттану және зиянды өндірістік факторлардың 
әсер ету мүмкіндігі туралы ескертілуі тиіс. Зиянды өндірістік факторлар 
жұмыс істеушіде кәсіптік ауруларды, сондай-ақ еңбекке қабілеттіліктің 
уақытша немесе тұрақты төмендеуін тудыруы, соматикалық және жұқпалы 
аурулардың жиілігін арттыруы және денсаулықтың бұзылуына әкелуі 
мүмкін. 

Зиянды өндірістік факторлардың сипаттамасы: 
- жер асты жағдайындағы жұмыс; 
- шаң ерекше ауруларға (антрокоз) әкелуі мүмкін, ларингит, бронхит, 

өкпе туберкулезі, тері аурулары сияқты аурулардың пайда болуына және 
таралуына ықпал етеді; 

- шу есту сезімталдығының төмендеуіне әкелуі мүмкін; 
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- діріл сүйек-буын патологиясына және бұлшықеттердегі өзгерістерге 
әкелуі мүмкін; 

- нашар жарықтандыру көру қабілетінің төмендеуіне әкелуі мүмкін; 
-еңбек ауырлығы, тірек-қимыл аппараты мен жүрек-тамыр жүйесіне 

жүктеме; 
- көп ауысымды жұмыс режимі, орталық жүйке жүйесіне жүктеме. 
 
3.4.2. Кәсіби аурулар 
 
Кәсіптік ауру-бұл жұмысшыларға зиянды еңбек жағдайларының 

әсерінен туындаған ауру, ал кәсіптік аурулардың жиынтығымен 
сипатталатын құбылыс кәсіби ауру деп аталады. 

Адамның белсенді өмірінің көп бөлігін өндірістік ортада жүзеге 
асырылатын кәсіби жұмыс алады, егер қабылданған нормативтік талаптар 
сақталмаса, адамдардың денсаулығы мен денсаулығына теріс әсер етуі 
мүмкін. Өндірістік орта-адамның еңбек қызметі жүзеге асырылатын табиғи-
климаттық факторларды қоса алғанда, қоршаған ортаның бөлігі. Өндірістік 
ортада зиянды және қауіпті болуы мүмкін теріс факторлар (шу, діріл, улы 
заттар, шаң және т.б.) пайда болуы мүмкін. Теріс факторлар өндірістік 
ортаның келесі элементтерімен қалыптасады: Еңбек заттары; еңбек 
құралдары (құралдар, машиналар және т.б.); еңбек өнімдері; энергия (электр, 
пневматикалық, жылу, химиялық және т. б.); персонал; өсімдіктер; 
жануарлар мен микроорганизмдер; табиғи-климаттық жағдайлар. 

Өндірістік қызмет-бұл ресурстарды дайын өнімге айналдыру үшін 
қажетті еңбек құралдарын қолдана отырып, жұмысшылардың іс-
әрекеттерінің жиынтығы, соның ішінде шикізаттың әр түрін өндіру және 
өңдеу, құрылыс, әр түрлі қызметтерді ұсыну. 

Өндірістік үй – жайлар-адамдардың еңбек қызметі тұрақты немесе 
мезгіл-мезгіл жүзеге асырылатын өндірістік ортаның тұйық кеңістігі. 
Өндірістік үй-жайлардың ішінде жұмыс аймағы мен жұмыс орындары 
болады. Жұмыс аймағы-еден деңгейінен 2 м-ге дейінгі биіктіктегі кеңістік 
немесе жұмысшылардың тұрақты немесе уақытша болатын орындары бар 
алаңдар [9]. Жұмыс орны-еңбек қызметі процесінде жұмыс істеушінің 
тұрақты немесе уақытша болуы үшін жұмыс аймағының бөлігі. 
Кәсіпорындарда қауіпті аймақтар қалыптасады-бұл жұмыс істейтін қауіпті 
және (немесе) зиянды өндірістік факторға әсер етуі мүмкін кеңістік. 

Қауіптілігі жоғары жұмыстарға осы жұмыстарды орындау кезінде 
жұмыс істейтіндердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бірқатар міндетті 
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды жүзеге асыру қажет 
жұмыстар (авариялық жағдайларды қоспағанда) жатады. Әр ұйымның 
ерекшелігін ескере отырып, жоғары қауіпті жұмыстардың тізімі жасалып, 
кәсіподақ комитетімен келісіліп, бас инженермен бекітілуі керек. Тізімге, ең 
алдымен, жұмыстар кіруі керек: 
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- Электр қондырғыларын; қазандықтарды; қысыммен жұмыс істейтін 
ыдыстарды пайдалану және жөндеу бойынша; 

- газ шаруашылығына; жүк көтергіш құрылыстарға қызмет көрсету; 
- жоғары өрмелеу жұмыстарын; электргазбен дәнекерлеу жұмыстарын; 

тиеу-түсіру операцияларын орындау; 
- күшті әсер ететін улы, радиоактивті, жарылғыш, тез тұтанатын 

заттармен және материалдармен байланысты; 
- траншеяларда, қазаншұңқырларда, тоннельдерде, тұйық көлемдерде 

және шектеулі кеңістіктерде жүргізілетін жұмыстар; 
- жер асты энергия желілері және коммуникациялар аймағындағы ауа 

өткізгіштерді, жер жұмыстарын жөндеу және тазалау бойынша; 
- көпірлі кран галереясынан; ғимараттардың, құрылыстардың 

авариялық элементтерін табу немесе қалпына келтіру бойынша жұмыстар 
және басқалар. 

Қызметкерге әсер ету әдісімен зиянды өндірістік факторларды 
қарастыруға болады. Төменде пайдалы қазбаларды өндіретін тау-кен 
кәсіпорындарының қызметкерлеріне әсер ететін зиянды өндірістік 
факторлардың негізгі түрлері келтірілген.  

1. Климаттық. Бұл кәсіпорындар жер бетінде де, жер асты жағдайында 
да болғандықтан. Демек, температура айырмашылығының жұмысшыларға 
теріс әсер ету ықтималдығы жоғары, гипотермиямен байланысты аурулар 
деңгейінің жоғарылауы. Кәсіпорындар жұмысшыларды төмен 
температурадан қорғауға бейімделген арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен 
және қолды қорғау құралдарымен қамтамасыз етуге көп қаражат жұмсауға 
мәжбүр.  

2. Ингаляциялық ауадағы зиянды заттар. Әр түрлі технологиялық 
процестерді орындау кезінде тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде ауа 
ортасының шаңмен, пайдаланылған газдармен, технологиялық процестерді 
орындау кезінде пайда болатын газдармен ластануы байқалады, мысалы, 
жарылыс кезінде, жабдықты жөндеу кезінде дәнекерлеу кезінде зиянды 
газдардың бөлінуі және басқалар. Жоғарғы тыныс жолдарына деммен 
жұтылатын ауамен кіретін шаң адамның тыныс алу жүйесінің пневмокониоз 
тобына біріктірілген ауруларына әкеледі. Әр түрлі технологиялық 
процестерді өндіру кезінде пайда болған ингаляциялық газдар мен газдар 
жедел улануға, сондай-ақ адам ағзасында әртүрлі зиянды заттардың, соның 
ішінде ауыр металдардың жиналуына әкелуі мүмкін, нәтижесінде созылмалы 
аурулардың пайда болуына әкеледі. Тыныс алу органдарының кәсіптік 
ауруларын ингаляциялық шаңнан болдырмау үшін жұмыскерлер жұмыс 
берушімен тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарымен (негізінен бұл 
"Лепесток"респираторлары) қамтамасыз етіледі. Зиянды газдардан қорғау 
үшін орталықтандырылған және жергілікті желдету жүйелері түрінде 
ұжымдық қорғаныс құралдары қолданылады.  

3. Өндірістік шу. Тау-кен кәсіпорындарындағы Шу көздері машиналар, 
агрегаттар, құбырлар, көлік құралдары және т. б. болып табылады. Шудың 
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адам ағзасына әсері есту қабілетінің жоғалуына, содан кейін саңырауға 
әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, шуылға үнемі әсер ету Шу ауруына әкелуі мүмкін. 
Шуылмен күрес машиналар мен жабдықтарды жобалау сатысында 
басталады. Өндірісте шуылға қарсы күрес негізінен шу шығару көздерінде 
жүреді-құрылымдардың конструкцияларын нығайту, қаптамалардың, 
қоршаулардың боттық қосылыстарын тарту және т.б. Сондай-ақ, әр түрлі 
экрандарды, қоршаулар мен сөндіргіштерді орнату арқылы шуды оқшаулау 
және шуды азайту бойынша шаралар қабылданады. Жеке құралдар ретінде 
шуға қарсы құлаққаптар, сирек Антифондар қолданылады.  

4. Діріл. Оның әсерінен діріл әсері жалпы және жергілікті болып 
бөлінеді. Тау-кен кәсіпорнындағы жалпы дірілдің көздері қозғалтқыштар, 
редукторлар, компрессорлар, ауа үрлегіштер, ұсатқыштар, экрандар және 
басқалар болып табылады. Жалпы діріл жұмысшының бүкіл денесіне тірек 
беттері арқылы әсер етеді. Адам ағзасына ұзақ әсер еткенде діріл ауруы 
пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда экскаватор машинистеріне, бұрғылау 
машиналарына, бульдозерлерге, самосвалдарға арналған Тау-кен 
жабдықтарында дірілден қорғайтын орындықтарды қолдану бақылау 
шаралары бола алады. Бірақ жалпы дірілмен күресудің негізгі шаралары 
процестерді автоматтандыру және адамды діріл аймағынан шығару болуы 
мүмкін. Жергілікті діріл де ерекшеленеді, яғни пневматикалық және электр 
құралдарының әртүрлі түрлерін қолданған кезде қызметкердің қолына әсер 
ететін діріл. Дірілдің бұл түріне әсер ету қол буындарының ауруына әкелуі 
мүмкін. Бұл жағдайда алдын-алу шаралары еңбекті дұрыс ұйымдастыру, 
жұмыста қосымша реттелетін үзілістердің болуы болуы мүмкін [26]. 

 
3.4.3. Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезіндегі жазатайым оқиғалар мен 

кәсіптік аурулардың себептері және жазатайым оқиғалар мен кәсіптік 
ауруларды тергеп-тексеру 

 
Әр түрлі меншік және шаруашылық нысандарындағы 

кәсіпорындармен, оның ішінде жеке жұмыс берушілермен еңбек 
қатынастарында тұрған барлық қызметкерлер еңбекті қорғауға құқылы.   

Өндірістегі жазатайым оқиға-ол Еңбек міндеттерін немесе жұмыс 
жетекшісінің тапсырмаларын орындау кезінде жұмыс істейтін қауіпті 
өндірістік факторға әсер ету. Апаттың нәтижесі-жарақат-дене тіндеріне зақым 
келтіру және сыртқы әсер ету арқылы оның функцияларын бұзу. 

Барлық жазатайым оқиғалар, кәсіптік аурулар, сондай-ақ жазатайым 
оқиғалар, оның ішінде жазатайым оқиғаларға әкеп соқпаған авариялар 
белгіленген тәртіппен тіркелуге, тексерілуге және жұп болып есептелуге тиіс. 
Жарақаттанудың әрбір жағдайы туралы зардап шегуші немесе көрген адам 
инженерлік-техникалық қызметкерге немесе тау-кен диспетчеріне дереу 
хабарлауға міндетті. Тау-кен диспетчері әрбір ауыр жазатайым оқиға немесе 
жіті ауру туралы "Көмір"ӘАҚҚ реанимациялық-шокқа қарсы тобына (РПГ) 
хабарлауға міндетті. Жазатайым оқиға немесе авария болған жұмыс орны, 
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егер бұл адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірмесе, тергеп-
тексеру басталғанға дейін өзгеріссіз күйде сақталуға тиіс. 

Барлық жазатайым оқиғалар екі топқа бөлінеді: 
- біріншісі-тұрмыста болған оқиғалар;  
- екіншісі-еңбек қызметіне байланысты. 
Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар: өндірісте немесе 

өндірістен тыс жерлерде болуы мүмкін. 
Өндірістегі жазатайым оқиғалар: кәсіпорын ұсынған көлікте; кәсіпорын 

аумағында; кәсіпорын аумағынан тыс жерлерде (болған: іссапарда; кәсіпорын 
тапсырмасын орындау кезінде) орын алуы мүмкін. 

Кәсіпорын аумағындағы жазатайым оқиғаларды жұмыс орнында 
болған; жұмыс орнына жақын; өндіріспен байланысты; өндіріспен 
байланысты емес деп бөледі. 

Барлық жазатайым оқиғалар, кәсіптік аурулар, сондай-ақ авариялар, оның 
ішінде жазатайым оқиғаларға әкеп соқпағандар белгіленген тәртіппен 
тіркелуге, тергеп-тексеруге және есепке алуға жатады. 

Тергеу, талдау және статистикалық өңдеу процесінде жарақаттар бірқатар 
көрсеткіштерге сәйкес жіктеледі. Жарақат себептерінің табиғаты бойынша олар 
механикалық (кесу, сынықтар және т.б.), электрлік, химиялық (қышқылдармен, 
сілтілермен күйік және т. б.), термиялық (жоғары және төмен температура) 
болып бөлінеді. Жарақаттың ауырлығы жеңіл, ауыр және өлімге бөлінеді. Олар 
денсаулықтың зақымдануы мен осы зақыммен байланысты асқынулардың 
сипатына байланысты ерекшеленеді. 

Ауыр жарақаттарға жедел кезеңдегі жарақаттар жатады: шок, кома, 20% - 
дан астам қан жоғалту, эмболия, өмірлік маңызды органдардың жедел 
жеткіліксіздігі; сондай-ақ жарақаттармен: бас сүйегінің еніп кетуі, бас сүйегінің 
және бет сүйектерінің сынуы, ми контузиясы, Ішкі бас сүйек жарақаты, негізгі 
қан тамырларының зақымдануы, термиялық күйіктер, ұзын түтікшелі 
сүйектердің ашық сынуы, енетін жаралар, ішкі ағзалардың жарылуы, органның 
жоғалуы, есту, сөйлеу, көру және басқалар. Жарақаттың ауырлығы туралы 
қорытындыны дәрігер береді. 

Зардап шеккендердің саны бойынша жазатайым оқиғалар екі немесе одан 
да көп адам зардап шеккендердің саны бар жеке және топтық болып бөлінеді. 
Өндірістік негізде жазатайым оқиғалар орын алған оқиғаларға бөлінеді: 
өндірісте және өндірістен тыс. Сақтандыру белгілері бойынша жазатайым 
оқиғалар бөлінеді: жұмысқа байланысты және тұрмыстық. 

Өндірістік апаттың себебі адам ағзасына зиян келтіретін өндіріспен 
байланысты өзара әрекеттесетін факторлардың факторы немесе тобы болып 
саналуы керек. Келесі себептер бар: ұйымдастырушылық, техникалық, 
санитарлық-гигиеналық, экономикалық, психофизиологиялық, табиғи. 

Ұйымдастырушылық себептер қызметкерлерді еңбекті қорғау, Еңбек 
және демалыс режимінің бұзылуы, жұмыс орындарын ұйымдастырудағы 
кемшіліктер, қорғаныс құралдарының ақаулары, кәсіпорында жұмыс 
істейтіндердің тәртібі мен біліктілігінің жеткіліксіздігімен байланысты.  
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Техникалық себептер машиналар мен механизмдердің құрылымдық 
кемшіліктерімен, жеке бөліктердің тозуымен, материалдардың 
қанағаттанарлықсыз сапасымен және т.б. байланысты. Техникалық қызмет 
көрсетудегі технологиялық, дизайн себептері мен кемшіліктерін анықтаңыз. 

Санитарлық-гигиеналық себептерге өндірістік ортаның қанағаттанғысыз 
жай-күйі (жеткіліксіз жарықтандыру, дірілдің, Шудың жоғары деңгейі, зиянды 
сәулелену және басқалар) жатады. 

Экономикалық себептер жұмыстың тұрақсыздығынан, артық жұмыс 
істеуге деген ұмтылыстан, тұрғын үй жағдайындағы кемшіліктерден, жалақы 
беру мерзімдерінің бұзылуынан және т.б.  

Психофизиологиялық факторлар адам ағзасының физиологиялық және 
психологиялық сипаттамаларының қолданылатын техниканың түріне, жұмыс 
және демалу режиміне, жұмыс жағдайының ыңғайлылығына сәйкес келмеуімен 
байланысты. Психологиялық себептер жұмысқа қанағаттанбау, ұжымдағы 
психологиялық климат, жеткіліксіз оқытумен белгісіздік және т.б. 

Табиғи факторларға жұмысшыларға табиғи апаттар (жер сілкінісі, дауыл 
және т.б.), макроорганизмдердің әсері жатады.  

Жарақаттанудың әрбір жағдайы туралы зардап шегуші немесе бұл 
туралы бірінші болып білген кез келген қызметкер кәсіпорынның 
инженерлік-техникалық қызметкеріне немесе тау-кен диспетчеріне дереу 
хабарлауға міндетті. 

Тау-кен диспетчері әрбір ауыр жазатайым оқиға немесе қатты ауру 
туралы Авариялық құтқару қызметінің реанимациялық шокқа қарсы тобына 
хабарлауға міндетті. Жарақат алған кезде зардап шегушіге медицина 
қызметкерлері келгенге дейін алғашқы медициналық көмек көрсетілуі тиіс. 

1. Қан кету кезінде. Қан кетуі мүмкін: капиллярлық, веноздық, 
артериялық және ішкі. Капиллярлық және веноздық қан кету кезінде зардап 
шеккен адамға жараға қатты қысым жасау керек. Артериялық қан кету кезінде 
жараның үстіне турникет қолданылады. Турникет орнында кез-келген серпімді 
созылу матасы (резеңке түтік, ілмектер және т.б.) қолданылады, егер турникет 
болмаса, сіз созылатын материалдан (белбеу, шарф, сүлгі, белбеу) 
импровизацияланған бұраулармен жасай аласыз. 

Турникет қолданылатын орын теріні қыспау үшін жұмсақ затпен оралуы 
керек. Жең немесе шалбардың үстіне турникетті қолдануға болады. Қан кетуді 
тоқтатқанға дейін турникетті қолдану керек, турникетті дұрыс қолдану импульс 
арқылы анықталады, егер импульс сезілсе, турникет дұрыс қолданылмайды. 
Турникетті немесе бұрауды қолданғаннан кейін, қолдану уақытын көрсететін 
жазба жазу керек. 

Ішкі қан кету кезінде алғашқы белгілер: беттің күрт бозаруы, өте жиі 
импульс, әлсіздік, ентігу, бас айналу, қатты шөлдеу, әлсіздік. Жәбірленушіге 
тыныштық жасау керек, жарақат алған жерге "суық" қою керек, ішуге 
болмайды. 

2. Электр тогымен зақымданған кезде. Зардап шегушіні жеке қауіпсіздік 
және сақтық шараларын сақтай отырып, ток өткізгіш бөліктерімен жанасудан 
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босату қажет. Егер ол жоқ болса немесе күрт бұзылса, медициналық қызметкер 
келгенге дейін оны тоқтатпай, дереу жасанды тыныс алуды немесе жүрекке 
жанама массаж жасауды бастау керек. 

3.Газбен уланған жағдайда. Зардап шегушіні қауіпті аймақтан шығару 
немесе шығару, тынысы тарылған киімді шешу, таза ауаның келуін қамтамасыз 
ету, оны жатқызып, аяғын көтеріп, жылырақ жауып, аммиакты иіскету. 

4.Ессіздікпен. Зардап шегушіні басын денесінің астына қойып, тынысы 
тарайтын киімін шешіп, таза ауа келуін қамтамасыз ету керек, суық су ішуге, 
беті мен кеудесін суық сумен ылғалдандыруға, аммиакты иіскеуге мүмкіндік 
беру керек. 

5.Жылу соққысымен. Жәбірленушіні ыстық бөлмеден салқындыққа 
шығарып, басы денеден жоғары болатындай етіп қою керек, тыныс алуды 
шектейтін киімді шешіп, таза ауа ағынын қамтамасыз ету керек, басына "суық" 
қою керек, беті мен кеудесін суық сумен ылғалдандыру керек. 

6.Сынықтар, дислокация, көгеру және сынықтар кезінде. Зардап шеккен 
адамның зақымдалған аяқ-қолының тыныштығын жасау үшін дайын шиналар, 
сондай-ақ таяқшалар, фанера бөлігі және т.б. қолданылады. Жарақат алған 
жерге "суық"жағыңыз. Ауыр жарақаттар кезінде зардап шегушіні тасымалдау 
тәртібін медицина қызметкері айқындайды.  

Жазатайым оқиға немесе авария болған жұмыс орны, егер бұл 
адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірмесе, тергеу басталғанға 
дейін өзгеріссіз күйде сақталуы тиіс [27]. 

 
3.4.4. Жарақаттану коэффициенті 
 
Жарақаттану себептерін талдау олардың әсерін одан әрі болдырмау 

үшін жарақат тудыратын барлық факторларды анықтауы керек. 
Жарақаттануды зерттеу әдістері бар: статикалық, топографиялық, топтық, 
монографиялық, экономикалық, эргономикалық, психофизиологиялық және 
басқалар. 

Статикалық әдіс шеберханада, кәсіпорында немесе салада бірнеше жыл 
ішінде жинақталған жарақаттану туралы статикалық материалды талдауға 
негізделген. Бұл әдіс жарақаттанудың өзгеру заңдылықтарын анықтауға 
мүмкіндік береді, бірақ жарақат деңгейінің тұрақсыздығының себептерін 
анықтауға болмайды, бірақ жарақат деңгейінің тұрақсыздығының себептерін 
анықтау мүмкін емес. 

Топографиялық әдіспен жарақаттанудың барлық жағдайлары 
өндірістегі жабдықты тарату жоспарына қолданылады, бұл жазатайым 
оқиғалардың себептерін одан әрі терең зерттеу үшін жарақаттанудың 
жоғарылаған жерлерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Топтық әдіс бір мезгілде жағдай кезінде болған мән-жайлар бойынша 
бірдей, біртекті жабдықта жазатайым оқиғалардың қайталануына негізделген, 
бұл жазатайым оқиғалардың көпшілігі тиесілі кәсіптер мен жұмыстарды 
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айқындауға, жеке жабдықтың ақауларын анықтауға және еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін оны жаңғырту жолдарын белгілеуге мүмкіндік береді. 

Монографиялық әдіс жазатайым оқиға болған жағдайлардың барлық 
кешенін талдауды білдіреді. Әдісті іске асыру кезінде технологиялық және 
еңбек процестері, агрегаттардың конструкциялары, жұмыс орны, жабдықтар, 
шикізат, еңбек жағдайлары, жеке қорғаныс құралдары және т.б. зерттеледі. 

Желілік модельдеу әдісі бірнеше факторлардың әсерінен болатын 
жарақат жағдайларын талдауда қолданылады. Желілік модель жарақат алған 
сәттен бастап оған дейінгі оқиғаларға дейін құрылады, құбылыстар арасында 
логикалық байланыс орнатылады. Бұл себептік байланыстар әртүрлі формада 
болуы мүмкін: сериялық, параллель (бірнеше себептер), тармақталған. 

Бақылау әдісі-оқиға орындарын, жарақат алу қаупі бар жерлерді 
тексеру, өлшеу, суретке түсіру, физика-химиялық зерттеулер. Бұл әдіс 
жабдықты сынауды, жарықтандыруды, шаңды, шу деңгейін, дірілді және т. б. 
өлшеуді қамтиды. 

Сауалнама әдісі жұмысшыларға жазбаша сауалнама жүргізу болып 
табылады. Олар негізінен психофизиологиялық сипаттағы себептерді 
анықтайды. Ең бастысы-сауалнаманы әзірлеу. 

Сараптамалық бағалау әдісі мамандардың жалпыланған тәжірибесі мен 
түйсігі арқылы шешім қабылдау болып табылады. 

Экономикалық әдіс еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге 
және енгізуге жұмсалатын шығындардың экономикалық тиімділігін анықтау 
үшін жарақаттанудан болатын экономикалық залалды айқындаудан тұрады. 
Алайда, бұл жарақаттану себептерін анықтауға мүмкіндік бермейді. 

Психофизиологиялық әдіс жарақаттанудың тұрақты немесе уақытша 
әсер ететін физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік себептерін 
анықтауға арналған. 

Шахталардағы жарақат деңгейін анықтау үшін негізінен статистикалық 
әдіс қолданылады. Бұл әдіс көрсетілген кезеңдегі жазатайым оқиғаларды 
тергеу нәтижелері бойынша жинақталған статистикалық материалды 
өңдеуден және зерттеуден тұрады. Осы әдіске сәйкес кәсіпорындағы 
жарақаттану деңгейінің салыстырмалы көрсеткіштері болып табылатын және 
зерттелетін уақыт кезеңінде кәсіпорында болған жазатайым оқиғалардың 
абсолютті санына қарағанда жарақаттану деңгейінің дұрыс және толық 
көрінісін беруге мүмкіндік беретін бірқатар коэффициенттер анықталады.  

Оларға мыналар жатады: 
- жарақаттану жиілігінің коэффициенті-Кч; 
- жарақаттанудың ауырлық коэффициенті-Кт; 
- қауіптілік коэффициенті-Ко, жалпы жарақаттанудың көрсеткіші 

ретінде; 
- өліммен аяқталған жарақаттану көрсеткіші-Kc. 
Жарақаттану жиілігінің коэффициенті - Кч-белгілі бір күнтізбелік кезең 

(ай, тоқсан, жыл) ішінде 1000 жұмысшыға келетін жазатайым оқиғалардың 
санын анықтайды. 
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Ыдыс коэффициенті мына формула бойынша анықталады 
Кч = А × 1000/В                                                 (98) 

 
мұнда: А-есепті кезеңде есепке алынған жазатайым оқиғалар саны 
       В-қарастырылып отырған кезеңдегі осы кәсіпорында жұмыс 

істейтіндердің орташа саны. 
Кт = С/А                                                               (99) 

 
СК айқындау кезінде еңбекке қабілеттілігінен айырылуы бар барлық 

тіркелетін жазатайым оқиғалар ескеріледі. 
Алайда жиілік коэффициенті бір жазатайым оқиғаға келетін еңбекке 

жарамсыздықтың орташа ұзақтығымен сипатталатын жарақаттанудың 
ауырлығын ескермейді. Сондықтан Кт жарақаттануының ауырлық 
коэффициенті енгізіледі, ол есепті кезеңдегі бір зардап шегушіге шаққанда 
еңбекке қабілеттіліктің орташа жоғалуын сипаттайды және мынадай формула 
бойынша анықталады: 

Ко = Кч × Кт                                                        (100) 
Ко = С × 1000/В                                                 (101) 
Кс = Т × 1000/В                                                 (102) 

 
мұндағы T-өлімге әкелетін жағдайлардың саны. 
 
3.4.5. Өндірістік жарақаттанудың алдын алу және ескерту 
 
Әрбір шахтада қолданыстағы "Қазақстан Республикасының көмір 

өнеркәсібі кәсіпорындары үшін санитарлық ережелерге"сәйкес салауатты 
және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін және кәсіптік 
аурулардың алдын алатын техникалық және санитарлық-гигиеналық іс-
шаралар кешені жүзеге асырылуға тиіс. 

Шахтада еңбек жағдайларының санитарлық-техникалық жай-күйінің 
паспорты болуы тиіс. 

Шахтада жұмыс жүргізуге арналған жобалау құжаттарында және кен 
алу учаскелерінің, жерасты қазбаларын жүргізу мен бекітудің 
паспорттарында қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың алдын алу 
жөніндегі шаралар, сондай-ақ олардың әсерінен ұжымдық және жеке қорғану 
құралдары көзделуге тиіс. 

Әрбір Технологиялық процесте тек негізгі ғана емес, сонымен қатар ауыр 
қол еңбегін болдырмайтын немесе азайтатын қосалқы жұмыстарды 
механикаландыру құралдары пайдаланылуы тиіс. 

Жұмыс істеп тұрған және салынып жатқан шахталарда жұмыс орнына 
дейінгі қашықтық 1 км және одан артық болған кезде адамдарды тасымалдау 
міндетті. Адамдарды тік және көлбеу қазбалар бойынша тасымалдау міндетті, 
егер олардың соңғы пункттерінің белгілері арасындағы айырмашылық 25 м-ден 
асса. 
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Шахтада адамдарды тасымалдау үшін арнайы шахталық көлік 
құралдары қолданылуы тиіс. 

Адамдарды негізгі өндірістік алаңнан алыс оқпандарға (шурфтарға, 
штольняларға) дейін тасымалдау адамдарды тасымалдауға рұқсат етілген 
арнайы көлікпен жүргізілуі тиіс. 

Адамдарды түсіру және көтеру жүргізілетін шахталық оқпандарда күту 
үй - жайлары немесе камералары, ал жолаушылар вагоншаларында 
адамдарды тасымалдаумен жабдықталған көлбеу қазбалардың қабылдау 
алаңдарында-арнайы күту орындары орнатылуы тиіс. 

Үй-жайлар, камералар және күту орындары жылытылуы, 
жарықтандырылуы және орындықтармен, телефон байланысымен және 
көлікке отыруға рұқсат беру туралы сигнализациямен жабдықталуы тиіс. 

Адамдардың өтуі үшін минималды ені 0,7 м болуы керек. Тау-кен 
қазбаларында көрсетілген ені топырақтан 1,8 м биіктікте сақталуы тиіс.  

Тазалау кенжарларында бекітпенің жұмыс жағдайында биіктігі кемінде 
0,5 м болуы тиіс. 

Қазбалар бойынша адамдардың жүріп-тұру және жеткізу жолдары 
ыңғайлы және қауіпсіз, құрғатылған және қоқыстанбаған, су ағатын жыралар 
жабылған болуы тиіс. 

Тау-кен қазбаларын, жұмыс орындары мен үй-жайларды күтіп ұстау 
санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес болуы тиіс. 

Оқпан маңындағы, басты тасылым және желдеткіш қазбалары, машина 
және трансформатор камералары ластануына қарай, бірақ жарты жылда бір 
реттен кем емес ақталуға тиіс. 

Шаң бойынша қауіпті шахталарда көрсетілген қазбаларды Ақтау кесте 
бойынша және шаң-газ режимі талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Шахталық оқпандарда су ұстағыштар, клеттерде - тамшылардан 
қорғауға арналған құралдар орнатылуы тиіс, ал адамдар қонатын және 
клеттен шығатын жерлерде адамдарға судың түсуін болдырмау жөніндегі 
шаралар кешені жүзеге асырылуы тиіс. 

Жер асты қазбаларында және жұмыс орындарында адамдарды су 
басудан қорғау жөнінде шаралар қабылдануы тиіс. 

Қарқынды тамшы және су ағыны бар кенжарларда жұмысшылар судан 
қорғайтын арнайы киіммен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Шаңды басу мақсатында Мемлекеттік стандарттардың талаптарына 
жауап беретін ауыз су сапасы пайдаланылуы тиіс. 

Санитарлық қадағалау органдарымен келісім бойынша шахталық суды 
механикалық қоспалардан тазартылғаннан және бактериялық 
залалсыздандырылғаннан кейін пайдалануға жол беріледі. 

Жұмыс орындары мен жұмыс аймақтарындағы шудың деңгейі рұқсат 
етілген шекті мәннен аспауы тиіс (32-кесте). 

Шу деңгейі жоғары жабдық (желдеткіштер, компрессорлар және т.б.) 
Шу өндірістік процеске кедергі келтірмейтін және жұмысшыларға әсер 
етпейтін жерлерде орнатылуы тиіс. 
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32-кесте-Шу деңгейінің шекті рұқсат етілген мәндері 

Жұмыс орындары (аймақтар) және жұмыс түрлері 

Шкала бойынша 
децибелдегі шудың 
рұқсат етілген шекті 

деңгейлері 
1. Тау-кен қазбалары, өндірістік үй-жайлар, жер бетінің 
аумағы 

 
80 

2. Бақылау және қашықтықтан басқару кабиналары:  
телефон арқылы резервтік байланыссыз 80 
телефон арқылы сөйлеу байланысымен 65 
3. Зейінділік пен зейінділікті талап ететін жоғары білікті 
жұмыстар 

 
60 

 
Тау-кен шахталық жабдықтың жұмысы кезінде жұмыс орындарындағы 

дірілдің деңгейі 33-кестеде келтірілген шекті рұқсат етілген мәннен аспауы 
тиіс. 

Шу мен дірілдің жол берілетін деңгейлері мен әрекет ету ұзақтығының 
сақталуын бақылауды жабдықтарды, машиналарды, механизмдерді және 
басқа да технологиялық жабдықтарды аттестаттау кезінде және жөндеуден 
кейін қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес мамандандырылған 
ұйымдар жүзеге асыруы тиіс. 

Шахталарда "радиациялық қауіпсіздік нормалары" (РҚН-99) және 
гигиеналық нормативтердің (СП 2.6.1.758 - 99) талаптарын орындауды 
қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық - техникалық іс-шаралар кешені 
жүзеге асырылуы тиіс. 

Шахталардың жобаларында, оның ішінде шахталарды, деңгейжиектерді 
реконструкциялау жобаларында радиациялық қауіпсіздікті бақылау мен 
қамтамасыз етуді көздейтін арнайы бөлім болуға тиіс. 

Шахталық атмосфера өзінің құрамы, температурасы мен ылғалдылығы 
бойынша жер астында болған барлық уақыт ішінде адамның қалыпты 
тіршілігін қамтамасыз етуі тиіс. 

 
33-кесте-Діріл деңгейінің шекті рұқсат етілген мәндері 

Діріл түрі 
Діріл санаты 

(машиналар мен жабдықтардың 
түрі) 

Жиілік бойынша түзету және діріл 
жылдамдатудың баламалы 

түзетілген мәндері, дБ 
Виброуско 

рений 
Діріл 

жылдамдығы 
Жергілікті Ұрғыш балғалар, бұрғылар, 

перфораторлар 
126 112 

    
жалпы; 1.Көліктік (өздігінен жүретін 

шахталық көлік) 
112 116 
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33 кестенің жалғасы 

 

2. Көліктік-технологиялық (тау-
кен комбайндары, шахталық Тиеу 
машиналары, өздігінен жүретін 
бұрғылау қондырғылары) 

109 101 

   
3.Технологиялық (сорғылар, 
желдеткіштер, көтергіш 
машиналар, компрессорлар және 
т. б.) 

100 92 

 
Ауысым ішінде адамдар тұрақты болатын жұмыс істеп тұрған тау-кен 

қазбаларында ауаның температурасы мен ылғалдылығы 34-кестеде 
келтірілген нормаларға сәйкес болуы тиіс. 

Егер микроклимат параметрлері шекті рұқсат етілген шамалардан 
өзгеше болса, қазбаларда қызып кетудің немесе салқындаудың алдын алу 
бойынша шаралар жүйесі қолданылуы тиіс. 

 
34-кесте-Ауа температурасы мен ылғалдылығының рұқсат етілген 
нормалары 

Ауа жылдамдығы Рұқсат етілген температура (C)салыстырмалы ылғалдылық 
кезінде % 

м / с 11-ге дейін 75 – 95 
11-ге дейін 16 – 18 17 – 19 
0,25 – 0,5 18(20) 19 – 21 
0,6 – 1,0 20 – 22 21 – 23 
1,1 – 2,0 22 – 25 23 – 24 
 
Өндіру және қазу комбайндарының жұмысы кезінде, сондай-ақ 

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде қарқынды шаң пайда болады. Егер ауаның 
шаңдануы шекті рұқсат етілген концентрациядан (ШРК) едәуір асып кетсе, 
онда ұсақ шаңды, әсіресе құрамында кремний диоксиді (SiO2) бар шаңды 
ұзақ уақыт деммен жұту кәсіби өкпе ауруларының (пневмокониоз, шаң 
бронхиті) дамуына ықпал етуі мүмкін. Пневмокониоз ауруының алдын алу 
үшін санитарлық ережелер мен ПБ шахта атмосферасындағы шаңның ШРК-
ны белгілейді. 

Егер жұмыс аймағының ауасындағы шаңның мөлшері шекті рұқсат 
етілген концентрациядан асып кетсе (35-кесте), жұмысшыларға зиянды әсер 
етуді болдырмайтын қосымша шаралар, оның ішінде ауаны шаңсыздандыру, 
жұмысшыларды шаңның жоғары болу аймағынан шығару, тыныс алу 
органдарын шаңнан жеке қорғау құралдары қолданылуы тиіс. 

Сондай-ақ, шаң теріге түсіп, тер мен май бездерін бітеп тастайды, бұл 
терлеудің бұзылуына әкеледі, терінің іріңді ауруларының пайда болуына 
ықпал етеді. 
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35-кесте-Ауадағы шаңның шекті рұқсат етілген шоғырлануы 
Шаңның сапалық 

сипаттамасы 
Шаңдағы бос кремний қос 

тотығының құрамы, % 
ШРШ, мг/м3 жалпы 
салмағы бойынша 

Породная, углеродная -10-дан -20-ға дейін 2 
Көмірлі, көмірлі -5-тен -10-ға дейін 4 
Антрацит 11-ге дейін 6 
Тас көмір шаңы 11-ге дейін 10 

 
Шахталардағы шаңмен күрес бойынша іс-шаралар кешені мыналарды 

қамтиды: шаңның пайда болуын азайту (Технологияны, өңдеу жүйесін және 
ең аз шаң түзілуін қамтамасыз ететін жабдықты қолдану, массивтегі көмір 
мен жыныстардың ылғалдануы); ауаға шаңның түсуін болдырмау (суару, 
пневмогидроорошение, су-ауа эжекторларын қолдану және шаң ұстау, 
шаңды көбікпен басу, жарылыс жұмыстары кезінде гидроқабылдағыш пен су 
шымылдығын қолдану, шөгетін шаңды сулау және байланыстыру); шахталық 
атмосфераға түскен шаңды тиімді түрде сұйылту және кен қазбаларын 
желдету; жеке қорғаныс құралдарын қолдану [20]. 

 
3.4.6. Жеке қорғану құралдары 
 
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қорғау тәсілдеріне сүйене отырып, 

мақсатына қарай сыныптарға бөлінетін ұжымдық қорғаныс құралдары 
(ЖҚҚ) және жеке қорғаныс құралдары (ЖҚҚ) қолданылады. СКЗ қауіпті 
және зиянды факторларға (шудан, дірілден, электр тогынан және т.б. қорғау 
құралдары), ал ЖҚҚ негізінен қорғалатын органдарға (тыныс алу 
органдарын, қолды, басты, көзді және т. б. қорғау құралдары) байланысты 
жіктеледі. 

Техникалық орындау бойынша ұжымдық қорғау құралдары топтарға 
бөлінеді:  

- қоршаулар; 
- блоктау құрылғылары; 
- тежегіш, 
- қауіпсіздік құрылғылары; 
- жарық және дыбыс дабылы; 
- қауіпсіздік құралдары; 
- автоматты басқару құрылғылары; 
- қашықтан басқару; 
- жерге тұйықтау және нөлдендіру; 
- желдету; 
- жылыту; 
Жарықтандыру 
- оқшаулағыш, герметикалық заттар және т. б. 
Жеке қорғаныс құралдарына газқағарлар мен респираторлар, өзін-өзі 

құтқарғыштар, маскалар, арнайы киімнің әртүрлі түрлері, аяқ киім, 
қолғаптар, қолғаптар, каскалар, шлемдер, шуға қарсы дулыға, қорғаныс 
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көзілдіріктері, ішпектер, сақтандыру белдіктері, дерматологиялық құралдар 
және т. б. жатады. Оларды қауіпті және зиянды факторлардан қорғаудың 
қосалқы және уақытша шаралары ретінде қарастырған жөн. 

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсеріне ұшыраған 
шахталардың барлық қызметкерлері белгіленген нормалар бойынша жеке 
қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі (сурет.3.20): арнайы киіммен, аяқ 
киіммен, каскамен, шаңға қарсы респираторлармен, оқшаулайтын өзін-өзі 
құтқарғыштармен, бирушпен немесе құлаққаппен, қолғаппен, көзілдірікпен. 

Арнайы киімді, арнайы аяқ киімді, басқа да жеке қорғану құралдарын 
тегін берудің ұсынылған нормалары. 

Арнайы қорғаныш киім: 
- жарық шағылыстырғыш жолағы бар Шахтер костюмі-12мес. 
- жарық шағылыстырғыш жолағы бар Шахтер шалбары - 6мес. 
- жилет (мақта-матадан тігілген жеңсіз жейде)...................- 24 ай. 
- іш киім-6мес. 
Аяқтарды қорғау құралдары: 
- резеңке қалыптық, шахтерлық етік................- 4 ай. 
- мақта-мата шұлғаулар.................................- 2 ай. 
Бас қорғау құралдары: 
- "Шахтер" пластмасса қорғаныс каскасы-1"...............- 24 ай. 
Қолды қорғау құралдары: 
- біріктірілген қолғаптар-айына 2 рет. 
Көзді қорғау құралдары: 
- қорғаныс көзілдірігі ... - 3 ай. 
Есту органдарын қорғау құралдары: 
- Антифондар, бируши..............................................- кезекшілер 
Тыныс алу органдарын қорғау құралдары: 
- респиратор-ауысым сайын 
Биіктіктен құлаудан қорғау құралдары: 
- сақтандыру белдігі, тізе салғыштар, шынтақ қойғыштар..- кезекшілер 
Өзгелері: 
- бас шахталық аккумуляторды бекітуге арналған белбеу  
шам................................................ - тозғанға дейін 
- РВ орындауындағы Бас шырағы........................- 3 жыл 
- өзін-өзі құтқарғыш ШСС-Т............................................  - 5 жыл 
- монша сабыны-800 гр. 
- таңу пакеті.......................................- қолданар алдында 
- безгекке қарсы белдеу.................................- тозғанға дейін. 
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2.2 - Сурет-көрікшінің жеке қорғану құралдары 

 
Ұйымдарда жеке қорғану құралдарын сақтауға арналған үй-жайлар 

жабдықталады және оларға күтім жасау (тазалау, жөндеу, ауыстыру, 
тексеру) ұйымдастырылады. 

Шаң түзудің барлық орындарында жұмыс жүргізу кезінде шаңдануды 
талдау үшін мынадай мерзімдерде ауа сынамалары алынады: силикоз 
қауіпті кенжарларда - тоқсанына кемінде екі рет, қалған кенжарларда және 
шаң түзілетін орындарда - тоқсанына бір рет. 

Барлық шақтыларда талдау нәтижелерін, шаңдануға ауа сынамаларын 
есепке алу журналы жүргізілуі тиіс. 

Силикоз қауіпті тазалау кенжарларында шаңдануды талдау үшін ауа 
сынамалары айына бір рет алынады. 

Шаңдануды талдау үшін ауа сынамаларын жинау орындарын шаң 
желдету қызметінің бастығы белгілейді және шахтаның техникалық 
басшысы бекітеді. 

Ашық ауада, мұздатылған топырақ жағдайында және 
жылытылмайтын үй-жайларда жұмыс істейтін адамдар үшін жұмыс 
учаскесінен 75 м-ден аспайтын, бірақ жарылыс жұмыстары кезінде қауіпті 
аймақтан тыс жерде орналасқан ауа температурасы 22-24 градус Цельсий 
болатын ауа райынан демалу үшін жайластырылған жылыту пункттері және 
баспаналар жабдықталады. 

Радиациялық қауіпсіздік қолданыстағы нормативтік техникалық 
құжаттарға сәйкес радиациялық-экологиялық жұмыстарды жүргізумен 
қамтамасыз етіледі. 

Техникалық құрылғылар оларды орнату алдында радиологиялық 
бақылаудан өтеді. Техникалық құрылғының кез келген қолжетімді бетінен 
0,1 м қашықтықта сыртқы гамма-сәулеленудің эквивалентті дозасының 
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қуаты кезінде сағатына 1,0 микрозиверт немесе сәулеленудің ең жоғары 
энергиясы 5 килоэлектронвольттан астам болғанда оларды санитариялық 
қағидалардың талаптарына сәйкес пайдалану мүмкіндігі туралы мәселе 
шешіледі. 

Жер асты қазбаларында тамшылардан қорғау шаралары қабылданады. 
Тамшылардың алдын алу үшін шахта оқпандарының жанында оқпан 
маңындағы аулада және адамдарды түсіруге және көтеруге арналған 
көтермелерде құрылғылар орнатылады. 

Адамдардың жүріп-тұруына қызмет ететін қазбалар кірден 
тазартылуы және шахта суларының ағуына арналған жыралары болуы тиіс. 

Әр шахтада әкімшілік-тұрмыстық комбинат орналасқан. Қызметтік-
тұрмыстық комбинаттар шахта үстіндегі ғимараттардың жанында 
орналасуы және оларға жылытылған жабық өтпе жолдармен жалғануы тиіс. 
Бір тұрмыстық комбинатты жақын орналасқан ұсақ шахталар тобы үшін, 
оларға шахталардан жұмысшылар жабдықталған көлікпен тасымалданған 
жағдайда пайдалануға жол беріледі. Арнайы киімді сақтауға арналған 
бөлімшелерде орындар саны жер асты және лас жұмыстармен айналысатын 
барлық жұмысшылардың тізімдік құрамына сәйкес келуі тиіс. 

Шахта үстіндегі ғимаратта қысқы кезеңде адамдар күтетін орындарда 
ауа температурасы +16с кем болмауы тиіс. 

+10С төмен температурада шахта бетінің ашық ауасында жұмыс 
істейтіндер үшін жылытуға арналған үй-жайларды қарастыру қажет. 

Тұрмыстық үй-жайлар, шахталық тұрмыстық комбинат қолданыстағы 
құрылыс және санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес орналасуы тиіс. 
Оларда тазалық, таза ауа және себезгі және киім ілетін бөлмелердегі 
температура +22с төмен болмауы тиіс. 

Жаңадан салынып жатқан шақтыларда оқпандар мен штольняларды 
Ұңғылау жұмыстары басталғанға дейін санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар 
орналастырылуға тиіс. 

Шаруашылық қажеттіліктер үшін шахталар Мемлекеттік 
стандарттардың талаптарына жауап беретін ауыз су сапасымен қамтамасыз 
етілуі тиіс. 

Жекелеген жағдайларда тазартылған және зарарсыздандырылған 
шахталық суды себезгі бөлмелерінде Мемсанқадағалау органдарының 
рұқсатымен пайдалануға жол беріледі. 

Киім шешетін бөлмелер мен себезгі бөлмелерінің өткізу қабілеті 45 
минуттық болуы тиіс. Себезгі бөлмелері әрбір жуынушыға 60 л есебінен 
ыстық және суық сумен қамтамасыз етілуі және реттеуші крандары бар 
араластырғыш құрылғысы болуы тиіс. 

Себезгі бөлмелеріне арналған суды жылыту жылытқыштарда жүргізілуі 
тиіс. Суды жылыту үшін ашық буды пайдалануға тыйым салынады. 

Суық және ыстық судың берілуін реттейтін крандардың айырым 
белгілері немесе жазбалары болуы тиіс. 
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Жуу бөлімшесіндегі ыстық су құбырлары оқшаулануы немесе кемінде 
2 м биіктікке қоршалуы тиіс. 

Ыстық судың рұқсат етілген максималды температурасы + 65с, 
минималды + 37с болуы керек. 

Шахта моншаларында шахта қызметкерлері бір адамға айына кемінде 800 
г сабын, пластмассадан немесе резеңкеден жасалған жөкемен, орамалмен және 
монша аяқ киімімен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Киім ілетін орындар мен себезгі бөлмелерінің едендері адамдардың 
тайғанаудан құлауын болдырмайтындай етіп орнатылуы тиіс. 

Әрбір шақтыда ультракүлгін сәулелену, ингаляция, сондай-ақ зиянды 
факторларды бейтараптандыру және жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру 
бойынша рәсімдер жүргізілуі тиіс. 

Әрбір шақтыда іш киімді жуу, арнайы киімді айына екі реттен кем емес 
жуу немесе химиялық тазалау, Арнайы киім мен арнайы аяқ киімді уақтылы 
жөндеу, сондай-ақ шаңға қарсы респираторларды, қорғаныс каскаларын, 
шұлғауларды (ұйықтарды) және арнайы аяқ киімді санитариялық өңдеу 
ұйымдастырылуы тиіс. 

Кәсіпорын барлық жұмысшыларды Денсаулық сақтау органдары 
ұсынған газдалған сумен немесе басқа сусындармен қамтамасыз етуге 
міндетті. Салқындатқыш микроклимат жағдайында жұмысшылар ыстық 
шаймен қамтамасыз етілуі керек. 

Барлық жерасты жұмысшылары сыйымдылығы 0,75 л кем емес 
флягалармен немесе сынбайтын термостармен жабдықталуы тиіс. Флягтар 
немесе термостарда киюге арналған белдіктер болуы, орталықтандырылып 
сақталуы және күн сайын өңделуі тиіс. 

Жұмыс орындарына қажет болған жағдайда құтылар мен термостарды 
толтыру үшін газдалған суы немесе басқа да сусындары бар тұмшаланған 
ыдыстар жеткізіледі. 

Әрбір шақтыда қайта ауыстыру кезеңінде жұмыс істейтін асхана 
немесе ыстық тамақтанатын буфет болуы тиіс. 

Шахтадағы ауыз сумен, асханалар мен буфеттерге қызмет көрсететін 
адамдар мемлекеттік санитарлық қадағалау органдары белгілеген мерзімде 
медициналық тексеруден өтуі керек. АБК-да шахталарда кеміргіштер мен 
жәндіктер пайда болған кезде оларды жою бойынша шаралар қабылдануы 
тиіс. 

Жұмыс орындары алғашқы медициналық көмек қобдишаларымен 
жабдықталады немесе жерасты жұмыстарымен айналысатын 
жұмысшылардың өздерімен бірге су өткізбейтін берік қабықта жеке таңу 
пакеттері болуы тиіс. Бақылау тұлғаларының, бригадирлердің 
(звенолардың) жұмыс уақытында өзімен бірге кемінде екі жеке таңу пакеті 
болуы тиіс. 

Жер асты жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар және бақылау 
адамдары дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек көрсетуге оқытылады. Әрбір 
шахтада алғашқы көмек дәрі қобдишалары жер бетіндегі барлық цехтарда, 
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шахта үстіндегі ғимаратта, оқпан жанындағы аулада (жерасты медициналық 
пункті болмаған жағдайда) және жұмыс жүргізу орындарына жақын 
орналасқан камераларда болады. 

Жерасты медициналық пункттері жоқ шахталардың оқпан маңындағы 
аулаларында оларды жедел жәрдем машинасына орнатуға бейімделген 
зембілдер болады. Шахта оқпанына жақын жерде алғашқы медициналық 
көмек көрсету пункті ұйымдастырылады. Алғашқы медициналық көмек 
пункттері жалпы байланыс құралдарымен жабдықталады [22]. 

 
№ 1 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: тазалау комбайнына тән ақауларды анықтау  
Мақсаты: ықтимал тән ақауларды анықтау және оларды жоюды 

анықтау (36-кесте). 
 

36-кесте - Тән ақаулар 
№ Атауы 

ақауларды немесе 
бас тарту 

Операцияны 
орындау 

кезектілігінің 
сипаттамасы 

Жұмыстарды 
орындауға 

арналған аспаптар, 
құрал-саймандар, 
керек-жарақтар, 

қосалқы бөлшектер 
мен материалдар 

Қауіпсіздікті 
қамтамасыз 

ететін шаралар 

1 Дірілдің жоғарылауы, 
кескіштерде қатты 
қорытпалардың 
сынықтары 

   

2 Комбайн жұмыс істеген 
кезде редуктордың 
майы қозғалтқышқа 
түседі 

   

3 Редукторлар ішіндегі 
жоғары шу мен Шу 

   

4 Тракт сынуы әлсіз 
керілу шынжыр 
табанды 
тізбектер 

   

 

№ 2 практикалық жұмыс  
Тақырыбы: ұңғыма комбайнына тән ақауларды анықтау 
Мақсаты: ықтимал тән ақауларды анықтау және оларды жоюды 

анықтау (37-кесте). 
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37-кесте - Тән ақаулар 
№ Атауы 

ақауларды немесе 
бас тарту 

Операцияның 
орындалу 

дәйектілігінің 
сипаттамасы 

Жұмыстарды орындауға 
арналған аспаптар, құрал-

саймандар, керек-жарақтар, 
қосалқы бөлшектер мен 

материалдар 

Қауіпсіздік
ті 

қамтамасы
з ететін 
шаралар 

1 Конвейердің 
қырғыш тізбегі 
кептеледі 

   

2 Гидравликалық 
командалардың 
қосқыштарының 
бірін басқан кезде 
команда 
орындалмайды 

   

3 Гидроцилиндрлерді 
көтеру немесе 
түсіру жүзеге 
асырылмайды 

   

4 Конвейер тізбегінің 
жеткіліксіз кернеуі 

   

 

№ 3 практикалық жұмыс  
Тақырыбы: таспалы конвейерлерге тән ақауларды анықтау 
Мақсаты: ықтимал тән ақауларды анықтау және оларды жоюды 

анықтау (38-кесте). 
 

38-кесте - Тән ақаулар 
№ Атауы 

ақауларды немесе 
бас тарту 

Операцияны 
орындау 

кезектілігінің 
сипаттамасы 

Жұмыстарды 
орындауға арналған 

аспаптар, құрал-
саймандар, керек-
жарақтар, қосалқы 

бөлшектер мен 
материалдар 

Қауіпсіздік
ті 

қамтамасы
з ететін 
шаралар 

тілігі 

1 Басқару пультіне кернеу 
берілмейді 

   

2 Басқару блогында блоктау 
ажыратқышы ажыратылған 

   

3 Іске қосқыштағы бұғаттау 
айырғыштары 
қосылмайынша 

   

4 Стартер өшірулі    
5 Du сенсоры массаға 

қысқартылған 
   

6 УПДС жылдамдығы 
датчигі конвейерлердің 
бірінде көтерілген 

   

7 КТВ-2 датчиктерінің бірін 
қысыңыз (шток) 
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38 кестенің жалғасы 
8 Kl-2 сенсоры іске 

қосылғаннан кейін 
құлыптау басқару блогында 
жұмыс істеді 

   

9 Басқару блоктарының 
бірінде "АВТ-РЕМ 
"батырмасы" РЕМ " 
күйінде» 

   

10 КТВ-2 бірнеше датчигі 
өшірілген 

   

 
№ 4 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: жұмыс процестерінің ұзақтығын есептеу, Техникалық-

экономикалық көрсеткіштер және жұмысты ұйымдастыру кестесін құру 
Мақсаты: жұмыс процестерінің ұзақтығын есептеуді орындау, 

техникалық-экономикалық көрсеткіштер және жұмысты ұйымдастыру 
кестесін жасау 

Мысал: тау-кен жұмыстарын жүргізудің жұмыс процестерінің 
ұзақтығын есептеу және жұмысты ұйымдастыру кестесін құру циклдің 
жоспарланған ұзақтығын есептеуден басталады, Ол: со=109 мин.  

Табу: tмаш -? 
Шешім: 
Циклдің жеке жұмыс процестерінің ұзақтығын және циклдің 

технологиялық ұзақтығын есептеу машина мен қолмен жұмыс процестері 
үшін бөлек жүргізіледі. 

Біз циклдің машиналық жұмыс процестерінің ұзақтығын есептейміз. 
Көмірді комбайнмен алу: 

𝑡𝑡в = 𝑡𝑡к + 𝑡𝑡всп + 𝑡𝑡ост мин.,                                               (103) 
 

мұндағы tк-комбайн жұмысының ұзақтығы, мин.; 
tвсп-лава ұзындығының метріне қосалқы операциялардың ұзақтығы, 

мин.; 
tост-комбайнның күтпеген аялдамаларына арналған уақыт, мин. 
Комбайнның күтпеген жерден тоқтайтын уақыты жедел уақыттың 10-

20% - ын құрайды. Комбайнның күтпеген аялдамаларына уақытты формула 
бойынша анықтаймыз: 

𝑡𝑡ост = (𝑡𝑡к + 𝑡𝑡всп) × 0,2мин ,                                     (104) 
𝑡𝑡к = 𝐿𝐿

𝑉𝑉 ,мин,                                                     (105) 

𝑡𝑡к = 300
7 = 43 мин 

𝑡𝑡ост = (43 + 30) × 0,2 = 14,6 мин 
𝑡𝑡в = 43 + 30 + 14,6 = 87,6 мин 

 



267
  

 

Уақыт самозарубку комбайн қабылдаймыз норматив бойынша 10-30 
мин.: 

tс=20мин 
Бекіткіш секцияларының клапанына уақыт 10-20 минутқа сәйкес 

қабылданады.: 
tпр=20мин 
Конвейер клапанының уақыты 10-30 минутқа сәйкес қабылданады.: 
tкон=20мин 
Комбайнды келесі жолақты алуға дайындау уақыты 10-30 минут 

норматив бойынша қабылданады.: 
tн=20мин 
Демалыс уақыты жұмыс уақытының 10% құрайды: 

𝑡𝑡отд = (𝑡𝑡в + 𝑡𝑡с + 𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡кон)0,1мин,                             (106) 

𝑡𝑡отд = (43 + 20 + 20 + 20)0,1 = 10,3мин 
 
Әрі қарай, машина процестерінің ұзақтығын анықтаңыз: 

𝑡𝑡маш = 𝑡𝑡в + 𝑡𝑡с + 𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡кон + 𝑡𝑡отд,мин,                         (107) 

𝑡𝑡маш = 87,6 + 20 + 13 + 10 = 109 мин, 
 
Алынған деректер негізінде тазарту кенжарындағы жұмыстарды 

ұйымдастырудың планограммасын құрамыз (39-кесте). 
Жұмысты ұйымдастырудың кестесін құру үшін ұңғымалық циклдің әр 

жұмыс процесінің ұзақтығын анықтау қажет. Осы есептеулер негізінде қазу 
циклінің ұзақтығы мен өндіріс жылдамдығы анықталады. Біз шахтадағы 
жұмыс режимін және жұмыс ауысымының ұзақтығын қабылдаймыз. Жұмыс 
ауысымының ұзақтығы 6 сағат. Тәулігіне жұмыс ауысымдары 4. Ұңғылау 
буынының құрамын ұңғылау циклінің еңбек сыйымдылығына негізделген 
есептеу жолымен анықтауға болады (40-кесте). Қарағанды шахталарындағы 
дайындық учаскелеріндегі жұмыс тәжірибесі үңгілеушілердің ең оңтайлы 
санын құрайтынын көрсетеді: 

- комбайнмен өндіру және анкерлік бекітпемен бекіту кезінде 3 адам; 
- комбайнмен өндіру және аркалы бекітпемен бекіту кезінде 4 адам; 
- бұрғылау-жару әдісімен және аркалы бекітпемен 4-6 адамды бекіту 

кезінде. 
 

39-кесте-Жұмысшылардың шығу кестесі 
Мамандық  Ауысымдағы адам саны Ауыстыру  

I II III IV тәулігіне I II III IV 
МГВМ - 1 1 1 3     

Проходчик 4 4 4 4 16     
Эл.слесарь IV 3 1 1 1 6     

ГРП 4 1 1 1 7     
Жиыны 11 7 7 7 33     
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Процестің ұзақтығы мына формула бойынша анықталады: 
ti = tсмVi

NпрHyi
,                                               (108) 

 
мұндағы tсм-ауысымның ұзақтығы, мин;  
Nпр-жеке процесті орындайтын үңгілеушілер саны; 
Нормалар бір адамға жасалған процестерді орындау үшін NPR 

ұңғымаларының саны нормалар бойынша қабылданады, PB. 
Есептеу мәндерінің негізінде ti жұмысты ұйымдастырудың 

планограммасын жасайды (сурет.3.21). 
 
40-кесте-Үңгілеу циклінің ұзақтығын анықтау және жұмыстардың 
планограммасын құру 

Атауы 
тік процесс 

Бірлік 
өлшем 

лық 

Цикл 
көлемі 

Өндіру нормасы Ұзақтығы 
тұрғыны 
процестің 
ұзақтығы, 

мин 

бойынша 
алым 
нику 

түзету 
коэффицие

нті 
циент 

устано-
влен 
на 

Қазбаларды 
жүргізу 

м 1 6,95 0,9 6,25 28 

Қазбаны бекіту Рама 1 1,1 0,9 0,99 10 

Желдету 
құбырларын 
ілу 

м 1 148 - 140 2,3 

Таспалы 
конвейерді 
кеңейту 

м 1 8,39 - 8,39 21 

Су төгетін 
ойық 
құрылғысы 

м 1 5,4 1,5 8,1 22 

Өсіру моно 
рельсін 

м 1 19 - 19 9,4 

 
 

№ Операциялардың 
атауы 

Жұмыс 
көлемі 

Адам 
саны 

Операциялардың 
жалғасы 

 

1 Жұмысқа дайындық - 4 15 

2 Комбайн жұмысы 19,2 3 62 

3 Комбайн қызмет 
көрсетілуі 

- 2 40 

4 Бекіткіштің 
орнатылуы 

3 4 9 

5 Қосымша жұмыстар - 2/2 102 

6 Регл.үзіліс - 4 20 

7 Профилактикалқы 
жөгдеу жұмысы 

- 4 325 

8 Материалдарды 
жеткізу 

- 4 325 

 
3.21-сурет-Жұмыстарды ұйымдастыру кестесі 
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Ауысымдағы циклдардың саны бір TC циклінің ұзақтығына 
байланысты анықталады: 

nц = tсм
tц

,                                                   (109) 

nц = 360/59 = 6,18 
 
Тәулігіне цикл саны  nc = nц × 3 = 18. 
Өндіріс жылдамдығын формула бойынша анықтауға болады: 

V = nlцnсм,                                                (110) 
V = 25 × 1 × 6 × 3 = 450м мес⁄ , 

 
мұндағы V-забойды жылжытудың айлық жылдамдығы м / ай; 
252-жылдағы жұмыс күндерінің саны; 
lц-забойдың цикл үшін жылжуы, м; 
пц-ауысымдағы циклдар саны;  
псм-тәулігіне өндіру жүргізу бойынша ауысымдар саны. 
ТЭП кестесі өндіру жүргізудің негізгі көрсеткіштерін қамтиды (41-

кесте). 
 

41-кесте-Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 
Көрсеткіші Ед. 

изм. 
Мәні 

Қазбаның жарықтағы Қима 
ауданы 

м2 14,5 

Бекіту түрі СВП-27  
Көлік түрі 
Негізгі 
Қосымша 

Кл-1200 
М 1400 

 

Ұңғыма циклінің ұзақтығы Мин 59 
Забойды цикл бойынша 
жылжыту 

М 1 

Тәулігіне цикл саны Дана 18 
Буындағы үңгілеушілер 
саны 

Адам 4 

Өндіру жылдамдығы М / ай 450 
 
Қысқаша қорытынды 
 
«Тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді бақылау» Кәсіби модулі 

бойынша оқытудың негізгі нәтижелері, өндіру және дайындық жұмыстары 
кезіндегі қауіпсіздік ережелері, Жұмыс орнын ұйымдастыру ережелері, 
еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар, 
жұмыстарды ұйымдастыру, нарядтарды ресімдеу, еңбек тәртібі мен 
жауапкершілік қаралды. Тау-кен және жарылыс жұмыстарын жүргізу 
қауіпсіздігін бақылау, электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі 
қауіпсіздік қағидаларының талаптары, тау-кен және жарылыс жұмыстарын 
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жүргізу қауіпсіздігін бақылау, тау-кен-шахта жабдықтарына техникалық 
қызмет көрсету, жеке қорғаныс құралдары, учаскедегі жұмысшылар санын 
нормалау және учаскеде жұмыстарды ұйымдастыру кестесін жасау 
көрсетілген. Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде тәуекелдер, қауіпті және 
зиянды өндірістік факторлар, кәсіптік аурулар, тау-кен жұмыстарын жүргізу 
кезінде жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың себептері, күрделі емес 
жағдайлар мен кәсіптік ауруларды тергеп-тексеру, жарақаттану 
коэффициенті және алдын алу, өндірістік жарақаттанудың алдын алу 
ұсынылған. 

Теориялық білімді бекіту үшін бақылау тестілері, бақылау сұрақтары, 
практикалық тапсырмалар және өзіндік жұмыс үшін мысалдар келтірілген. 
Бұл сізге қосымша әдебиеттермен және басқа ақпарат көздерімен жұмыс 
жасау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Бөлімнің барлық тақырыптарынан 
өтіп, барлық практикалық тапсырмаларды орындағаннан кейін сіз кәсіби 
құзыреттілікке ие боласыз және проблемалық жағдайларда дұрыс шешім 
табуды үйренесіз. 

Тау-кен кәсіпорнында жұмыстардың ұйымдастырылуын сауатты және 
нақты білетін маман жобалау-сметалық құжаттаманы түсінеді және тау-кен 
жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін сақтайды, оның міндеттеріне: тау-кен 
және жарылыс жұмыстарының технологиялық процестерін жүргізу, электр 
қауіпсіздігін бақылау және өндірістік Бөлімше персоналының қызметін 
ұйымдастыру кіреді. 

Техник-технолог тау-кен кәсіпорнының инженерлік-техникалық 
қызметкері болып табылады. 

 
Бөлім бойынша бақылау тестілері 

 
№1 нұсқа 

1. Көзді электр доғасымен күйдіргенде алғашқы көмек қандай болуы 
керек? 

А) көзді 1% бор қышқылының ерітіндісімен жуыңыз; 
Б) Бор қышқылының 3% ерітіндісінің суық лосьоны; 
В) 3% сода ерітіндісінің суық лосьоны; 
Г) көзді 1% сода ерітіндісімен шайыңыз. 
2. Алғашқы көмек көрсету кезінде жағылған жерді майлауға бола ма 

және оны қалай майлауға болады? 
А) вазелинмен рұқсат етіледі; 
Б) жол берілмейді; 
В) бор майымен рұқсат етіледі; 
Г) өсімдік майымен рұқсат етіледі. 
3. Әлсіздік кезінде не істеу керек? 
А) аммиакты иіскеп, басын төмен түсіріп, аяқтарын көтеріп, басына мұз 

немесе лосьондар салмаңыз; 
Б) аммиакты иіскеңіз, басына мұз салыңыз немесе суық лосьондар 
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жасаңыз; 
В) аммиакты иіскеп, басын көтеріп қойыңыз; 
Г) аяққа компрессті жылытатын басына суық лосьондар. 

4. "Ауыз-ауызға" жасанды тыныс алу кезінде өкпеге ауаны үрлеу жиілігі 
қандай? 

А) минутына 20-30 соққы (әрбір 2-3 сек.); 
Б)минутына 10-12 соққы (әрбір 5-6 сек.); 
В) минутына 5-6 соққы (әрбір 10-12 сек.); 
Г) минутына 15-20 соққы (әрбір 3-4 сек.). 

5. 1 шаршы метрге отырғызу үшін адамдардың ең көп саны. 
А) 5 адам; 
Б) 15 адам; 
В) 6 адам; 
Г) 10 адам. 
 

№2 нұсқа 
1. Өндірісте тәуекел мен қиындыққа жол беріле ме? 

А) техникалық қадағалау тұлғаларының білуімен рұқсат етіледі; 
Б) апатты жою кезінде ғана; 
В) Жол Беруге Болмайды; 
Г) шұғыл жұмыстарды орындау қажет болған кезде рұқсат етіледі. 

2. Жұмыс орнын өз еркімен қалдыруға бола ма? 
А) тек апаттық жағдайларда ғана мүмкін; 
Б) Болмайды; 
В) техникалық қадағалау тұлғасын ескерткеннен кейін қолдануға 

болады; 
Г) ауру болған жағдайда ғана мүмкін. 

3. Ауысым кезінде учаскенің жұмысына кім басшылық жасайды? 
А) бас инженер; 
Б) Директор; 
Учаске бастығы 
Г) тау шебері. 

4. Жеке алғашқы көмек пакеті қашан шығарылады? 
А) Ай Сайын; 
Б) жылына бір рет; 
В) жазатайым оқиға кезінде; 
Г) жұмысқа орналасу кезінде және пайдаланылуына қарай. 

5. Вагондармен поездардың алға жылжуына қандай жағдайда жол беріледі? 
А) тәуліктің күндізгі уақытында; 
Б) жақсы көрінгенде; 
В) Локомотив – құрамның ұзындығы 200 м-ден аспаған кезде; 
Г) алдыңғы вагонда міндетті түрде дыбыстық және жарық сигналдары 

болған жағдайда. 
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№3 бөлімнің бақылау тесттеріне жауаптар 
№1нұсқа 
1-А; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-А 
№2 нұсқа 
1-В; 2-Б; 3-Г; 4-Г; 5-Г 
 
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары 
 
1. Тау-кен жұмыстары дегеніміз не? 
2. Пайдалы қазбалар кен орнын игеретін әрбір тау-кен кәсіпорны болуы 

керек пе? 
3. Не наряд? 
4. Тау-кен және көлік машиналарын басқаруға кім рұқсат етіледі? 
5. Жұмысшылар үшін брифингтің қандай түрлері өткізіледі? 
6. Жарылыс кезінде қандай сигналдар беріледі? 
7. Жарылмаған немесе қалдырылған материалдар (ЖМ) табылған 

жағдайда не істеу керек? 
8. Жұмысты ұйымдастыру кестесінде не көрсетілген? 
9. Жарақаттану коэффициенті дегеніміз не? 
10. Электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған қандай қорғаныс 

құралдары бар? 
 

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымшалар тізімі 
 
1. Фенченко П.Н., Евдокимов Ф.И. «Охрана труда в угольных шахтах», 

Москва «Недра»,1987. 
2. Яцких В.Г., Спектор Л.А., Кучерявый А.Г. «Горные машины и 

комплексы», Москва «Недра»,1984г. 
3. Бова Ю.С., Сафонов Г.Н. «Проходчик горных выработок», Москва 

«Недра»,1989г. 
4. Короблев А.А., Цетнарский И.А., «Справочник подземного 

электрослесаря», Москва «Недра»,1985г. 
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Глоссарий 
 

Антрацит – қатты жылтырлығы бар көмірдің қатты түрі. Көмірдің 
басқа түрлерімен салыстырғанда оның құрамында көміртектің максималды 
мөлшері 92-98% құрайды. 

Қауғалар – шахта оқпандарын және шурфтарды ұңғылау кезінде 
қолданылатын көтергіш ыдыс. 

Қазбаның бүйірлері – тау жыныстарының бүйірден өндірілуін 
шектейтін беті. 

Кенет газ бен көмірдің шығарылуы – тау-кен қазбасының кенжарына 
жақын орналасқан көмір қабатының бір бөлігінің тез бұзылуы. 

Тау қысымы – тау жыныстарын қоршап жатқан массивте пайда 
болатын күштер. Қол жетімсіз массивте тау қысымы (кернеу) тау 
жыныстарының меншікті салмағы мен тектоникалық күштерден, сондай-ақ 
температура градиенттерінен болады. Қазбалардың айналасындағы тау 
қысымы оларды жүргізу кезінде кернеулердің қайта бөлінуімен байланысты 
және тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттеріне, игеру 
тереңдігіне, қуатына және кен орындарының құлау бұрышына байланысты. 

Тау-кен кәсіпорны – пайдалы қазба кен орнын (кеніш немесе шахта, 
карьер) барлауға, игеруге және өндірілген кенді байытуға (фабрика) арналған 
өзін-өзі ақтайтын кәсіпорын. 

Тау-кен өндіру – федералды билік органдары (барлық кен 
орындарының иелері) тау-кен кәсіпорнына пайдалы қазбаларды өнеркәсіптік 
игеруді жүргізу үшін беретін жер қойнауының бір бөлігі. 

Тау соққысы – кенді (жынысты) жер асты қазбаларына шығару 
түрінде көрінетін кентіректің немесе массивтің шеткі бөлігінің лезде сынғыш 
бұзылуы. 

Датчиктер – бір немесе бірнеше бастапқы өлшеу түрлендіргіштері бар, 
беруге, одан әрі түрлендіруге, өңдеуге және (немесе) сақтауға ыңғайлы 
нысанда өлшеу ақпаратының сигналын шығаруға арналған құрылымдық 
оқшауланған құрылғы. 

Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру – кең таралған пайдалы 
қазбаларды олардың жатқан жерлерінен бөліп алуға және алуға бағытталған 
және тікелей байланысты жұмыстар кешені. 

Кенжар – пайдалы қазбалардың немесе тау жыныстарының кеңістікте 
қозғалатын беті, оларды алу объектісі болып табылады. 

Жобалауға арналған тапсырма – геологиялық және маркшейдерлік 
ізденістер негізінде бас жобалаушының қатысуымен жобаның тапсырыс 
берушісі жасайды (ізденістер нәтижесі – құрылыс паспорты), қорлардың, 
кен орнының, түпкі өнімнің, құрылыс ауданының сипаттамасын, 
кәсіпорынның жұмыс режимі мен ұйымдастырылуын, Құрылыс және 
пайдалануға беру мерзімдерін қамтиды. 

Жер бөлу – жергілікті билік органдары тау-кен кәсіпорнына бөлген 
және жобалаушылар өнеркәсіптік объектілерді орналастыру үшін бас 
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жоспарда көзделген жер бетінің учаскесі (ұзақ мерзімді жалға алуға немесе 
меншікке арналған мемлекеттік актімен ресімделеді). 

Инвестициялық жоба – экономикалық орындылығының негіздемесі, 
күрделі салымдардың көлемі мен жүзеге асырылу мерзімдері, оның ішінде 
белгіленген тәртіппен әзірленген және бекітілген қажетті жобалау-сметалық 
құжаттамасы (нормалар мен ережелер), сондай-ақ инвестицияларды жүзеге 
асыру жөніндегі практикалық іс-қимылдардың сипаттамасы (бизнес-
жоспар). Жобаны мемлекеттік инвестициялық қолдау кезінде іс жүзінде 
жүргізілген шығындардың 70% - дан аспайтын бөлігі ғана өтеледі. Мұндай 
жобаларға бөлінуі мүмкін бюджет қаражатының жалпы сомасы Мемлекеттік 
инвестициялық қолдаудың бекітілген лимитінің 20% - ынан аспауға тиіс. 

Карьер – әртүрлі тау-кен қазбаларының жиынтығы болып табылатын 
және пайдалы қазбалар кен орнын ашық тәсілмен игеруді жүзеге асыратын 
тау-кен кәсіпорны. 

MINEWATCH контроллері  –  заманауи технологияны – 16 биттік 
Микропроцессорлар мен икемді бағдарламалық жасақтаманы қолдануға 
негізделген қуатты бағдарламаланатын басқару және басқару құрылғылары. 

Лава – ұзындығы бірнеше ондағаннан бірнеше жүз метрге дейінгі 
жерасты тазарту өндірісі. Оның бір жағы пайдалы қазбалар массивінен 
(лаваның кенжары), ал екіншісі - төсеу материалының қабырғасынан немесе 
қазылған кеңістіктің құлаған жынысынан пайда болады. Лава Көлік және 
желдету қуақазымен тікелей байланысты. 

Механикалық беріліс  –  беріліс қорабы демалу кезінде ауысатын 
редуктормен жабдықталған. 

Деректерді жинақтау – бұл бастапқы, жүйесіз ақпарат массивін 
қалыптастыру процесі. Жазылған сигналдардың ішінде құнды немесе жиі 
қолданылатын ақпаратты көрсететіндер болуы мүмкін. Белгілі бір уақытта 
кейбір ақпарат болашақта қажет болуы мүмкін болса да, ерекше құнды 
болмауы мүмкін. 

Тау-кен-кен қазбасындағы немесе қабырғасындағы ойық. 
Тау жыныстарының құлауы – жыныстардың қабаттардың 

бұзылуымен және массивтен жеке кесектер мен блоктардың бөлінуімен 
жылжуы. 

Тазарту комбайны – пайдалы қазбаларды өндіру мен тасымалдауға 
және басқа да жұмыстарға арналған өздігінен жүретін кешен. 

Тазарту жұмыстары – пайдалы қазбаларды өндірумен байланысты 
тазарту қазбаларындағы жұмыстар. 

Барлау жоспары – қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі 
операцияларды жүргізуге арналған жобалау құжаты.  

Жер асты тау-кен қазбалары – жер қойнауындағы тау-кен 
жұмыстарын жүргізу нәтижесінде пайда болған құрылыстар, олардың жер 
бетіне шығу жолы бар-жоғына қарамастан. 

Қазба топырағы – тау жыныстарының төменгі жағынан тау 
жыныстарын шектейтін беті. 
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Тау-кен қазбаларын желдету – жұмыс істеп тұрған барлық тау-кен 
қазбаларында атмосфераны сапалық құрамы бойынша тиісті тазалық 
жағдайында тұрақты ұстау. 

Жоба – бұл болашақ объектінің (процестің немесе элементтің) 
графикалық және мәтіндік сипаттамасы, ол тиісті құралдарды пайдалану 
кезінде белгіленген уақытта аталған нысанды табиғи түрде құруға мүмкіндік 
береді.  

Тау-кен кәсіпорнының жобасы – кенді, көмірді барлау, игеру және 
байыту технологиясы бойынша шешімдерді негіздей отырып, мемлекеттік 
актілерді, схемаларды, есептерді, сызбаларды, сметаларды және түсіндірме 
жазбаларды қамтитын заңды және техникалық құжаттар кешені. 

Кен орнын игеру жобасы – бұл "жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану туралы"Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген 
талаптарға сәйкес барлау кезеңінде және (немесе) дайындық кезеңінде 
жасалатын техникалық құжат. 

Желдету ағынының реверсиясы – тау-кен қазбаларындағы ауа 
қозғалысының бағытын жасанды түрде өзгерту (керісінше). 

Кеніш (шахта) – кен (кеніш), көмір, тақтатас, тұз, гипс (шахта) кен 
орындарын жер астында игеретін тау-кен кәсіпорны. 

Кеніш ауасы – кен қазбаларын толтыратын, қазбалар бойынша қозғалу 
кезінде өз құрамында әр түрлі өзгерістерге ұшырайтын, газ бен бу араласқан 
атмосфералық ауа қоспасы. 

Кеніш респираторы – адамның тыныс алу органын қорғайтын және 
оған тұншықтыратын атмосферада болуға мүмкіндік беретін аппарат. Кеніш 
газқағары қоршаған атмосфераның кез келген құрамына қарамастан, 
адамның ауыр қол жұмыстарын орындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Жобалау кезеңдері – бизнес-жоспар, техникалық-экономикалық 
негіздеме, техникалық жоба, жұмыстық жобалау. 

Сервер – сервистік бағдарламалық қамтамасыз етуді (соның ішінде 
қандай да бір міндеттердің серверлерін) орындауға арналған арнайы немесе 
мамандандырылған компьютер. Сервер – бұл дербес компьютерлер тобынан 
(немесе жұмыс станцияларынан) бөлінген компьютер. 

Шахта бетіндегі технологиялық кешен – бұл көмір мен жынысты 
көтеруге, қабылдауға, технологиялық өңдеуге және жөнелтуге, 
материалдарды, жабдықтар мен адамдарды түсіруге және көтеруге, жер асты 
қазбаларын желдетуге, тау-кен жұмыстарын энергиямен қамтамасыз етуге, 
еңбекшілерге өндірістік-тұрмыстық қызмет көрсетуге және басқа да 
өндірістік процестерді орындауға арналған ғимараттар, құрылыстар мен 
қондырғылар кешені. 

Іске қосу тағайыншамалары – реттеуіште белгіленген реттелетін 
ауыспалы процестің мәні, оған жеткен кезде реттеуші іске қосылады. Оны 
өндірістегі өлшеуге болатын барлық процестерде қолдануға болады, мысалы: 
қысым, газ концентрациясы, температура, деңгей, тұтыну.  
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Жер қойнауы учаскесі  –  "жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану туралы"Кодекске сәйкес пайдалануға берілетін, белгілі бір 
кеңістік шекаралары бар жер қойнауының геометрияланған бөлігі. 

Кентек – кен орнын игеру кезінде жабындарды басқару мақсатында 
және тау-кен қазбалары мен жер үсті құрылыстарын қорғау үшін уақытша 
бұзылмайтын немесе мүлдем жойылмайтын пайдалы қазба шоғырының 
(қабатының) бөлігі. 

Шахталық сигнализация құрылғысы – бұл аппаратура мыналарды 
қамтамасыз етеді: персоналдың іс-қимылын үйлестіру, объектінің жай-күйі 
туралы ақпарат жинау, алынған ақпаратты өңдеу және талдау, аварияға 
дейінгі және авариялық жағдайларды анықтау. 

Шнек – бойлық ось бойымен үздіксіз бұрандалы беті бар өзек түріндегі 
жұмыс органы. 

Инвестициялық жобаларға сараптама – барлық инвестициялық 
жобалар қаржыландыру көздеріне және күрделі салымдар объектілерінің 
меншік нысандарына қарамастан, олар бекітілгенге дейін техникалық-
экономикалық және экологиялық сараптамаға (мемлекеттік және жергілікті 
билік органдары) – тәуелсіз жоғары білікті сарапшылар [28] жатады. 
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Қолданылатын аббревиатуралар 

ӘАҚҚ "Көмір" -"Көмір" әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметі» 
ЖЖЖ - Жергілікті желдету желдеткіштері 
ЖКТ - Желдету және қауіпсіздік техникасы  
ЖЖБ - Жарылыс жұмыстарының бірыңғай қауіпсіздік ережелері 
ИТҚ - Инженерлік-техникалық қызметкерлер 
ТПК - Теспені пайдалану коэффициенті  
ҚЕ - Қауіпсіздік ережелері 
ШРК - шекті рұқсат етілген концентрация 
ЖҚ - Жөндеу қызметі 
ЖҚҚ  -  Жеке қорғану құралдары 
ҰҚҚ - Ұжымдық қорғау құралдары 
КҚО - Орталық жерасты қосалқы станциясы 
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1 қосымша  
Көмір департаменті         

"Арселор Миттал Теміртау" АҚ» 
 
Мүшелері ЕЖК___Зайлер А. Ж., в. В. Рахвалов 

тегі 
Шахта (ш / қ)__________ № 1 учаске_____ 

учаскесі 
Күні_____________5.03.2016 г.__________ 
 
Ауысым________________II______________ 
 

Наряд-жолдама 
тау-кен шебері (шеберлер) жұмыстарын жүргізуге) 

_______________Михайлюк А. Р.________________ 
Тегі, Аты, Әкесінің аты 

Шахтаға түсу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27__________ адам 
Саны 

Ауысымды аяқтағаннан кейін шахтадан шығу_ адам 
Саны 

Кен шебері__ауысым аяқталғаннан кейін____ 
қолы 

 
Нарядтың орындалмау себептері _ _ _ _ _ ауысым аяқталғаннан кейін 

толтырылады____ 
__________________________________________________________________ 
 
В Бөлімі 
 
Пор. 

№ 
үшін- 
писи 

Жұмысшылардың 
тегі Мамандық Таб. 

№ 
Жұмыс 
орны 

Өндіріске 
Наряд 

Қолы 
бригадир 
(звено) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
-8 
+9 
-10 
+11 
+12 
-13 
(14) 

Жақсыбеков 
Уткин 
Терлюк 
Нұрбеков 
Зайлер 
Ибрашев 
Аксенов 
Бойко 
Стешин 
Тапин 
Аринов 
Вельман 
Торғаев 
Сиркин 

Найзағай 
Эл.сл. 
Эл.сл. 
Эл.сл. 

Найзағай 
Найзағай 
Найзағай 
Найзағай 
Найзағай 
Найзағай 
Найзағай 
Найзағай 
Найзағай 

ГРП 

202 
422 
1800 
2211 
1741 
572 
278 
704 
318 
408 
1073 
2123 
1530 
2004 

Лава 263-
Д11-В 
Лава 263-
Д11-В 
КПШ 263-
Д11-В 
КПШ 263-
Д11-В 
Лава 263-
Д11-В 
Лава 263-
Д11-В 
Лава 263-
Д11-В 

кешенді 
басқару 
басқару 
стругов. ауыз. 
кел. кезінде 
пайдаланылуы. 
және мех. 
кел. кезінде 
пайдаланылуы. 
және мех. 
ү. секц. мех. 
бекітпе 
секцияларын 
тазалау және 

қолы 
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< 
15% 
-16 
+17 
-18 
-19 
20% 
<21 
-22 

Рахвалов 
Жангиров 
Балмақаев 
Рябощук 
Филимонов 
Житенев 
Поваляев 
Петренко 

Найзағай 
Найзағай  
Найзағай 
Найзағай 
Найзағай 

Эл.сл. 
ГРпоРГВ 
Найзағай 

2260 
2208 
2236 
2158 
2163 
620 
2410 
2233 

Лава 263-
Д11-В 
Лава 263-
Д11-В 
Лава 263-
Д11-В 
ВПШ 263-
Д11-В 
КПШ 263-
Д11-В 
КПШ 263-
Д11-В 
ВПШ 263-
Д11-В 
ВПШ 263-
Д11-В 
КПШ 263-
Д11-В 
КПШ 263-
Д11-В 
ВПШ 263-
Д11-В 
КПШ 263-
Д11-В 
КПШ 263-
Д11-В 
ВПШ 263-
Д11-В 
КПШ 263-
Д11-В 

бекіту 
ү. секц. мех. 
бекітпе 
секцияларын 
тазалау және 
бекіту 
ү. секц. мех. 
бекітпе 
секцияларын 
тазалау және 
бекіту 
крепл. верхн. 
ұштасатын. 
крепл. төменгі. 
ұштасатын. 
крепл. төменгі. 
ұштасатын. 
крепл.  верхн. 
ұштасатын. 
крепл. верхн. 
ұштасатын. 
крепл. төменгі. 
ұштасатын. 
ох. опереж. 
ниши 
крепл.  верхн. 
ұштасатын. 
крепл. төменгі. 
ұштасатын. 
таспа 
операторы. 
конв 
крепл.  верхн. 
біріктірілген 
ох. опереж. 
ниши 

 

Есеп бекітемін: 

Ауысым бастығы 

Ауысымды тапсырды _ _ _ _ _ _ _ _ Михайлюк А. Р. ауысымды қабылдады_____ _ Дудкин а. 
п. бойынша орны бітірген. ауысым 

қолы, аты-жөні    қолы, аты-жөні   қолы 
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нысанның сыртқы жағы 

Жұмысты жойғанға дейін бастауға тыйым салынады 
қауіпсіздік техникасы қағидаларын бұзу 
Келісілді:        Бекітемін: 
ЖКТ учаскесімен__________________   Ауысым бастығы______________ 

қолы       қолы 
А Бөлімі СН4 және СО2 өлшеу ережелері бойынша нұсқаулық өткізілді 

Орын 
жұмыс 

Бойынша жұмыстарды 
орындауға Наряд 
анықталған кемшіліктерді 
жою 
бұзушылықтарды ТБ 

Бір. 
измер 

Жұмыс көлемі Союдың 
эскизі Мазмұ

ны 
СН4 

бойын
ша 
наря-
ду 

факт. 
чески 

Ауысымның 
басталуы 

Лава 
263-
Д11-В 
 
 
 

ЖКТ учаскесінің 
қызметкерлері, шахтаның аға 
қадағалаушысы, КБ және 
ГТИ мамандары анықтаған 
ТБ және ТПЕ 
бұзушылықтары болған 
кезде толтырылады 

     

 
Б Бөлімі Нарядтың өзгеруін ауысым бастығымен жұмыс орнындағы жұмыстарды 
орындаушыларға міндетті нұсқамамен келісу 

Союдың 
атауы 
(өндіру) 

Кол-во 
жұмысш
ылар 
адам 

Өндіріске Наряд 
Жұмыстарды 

Бір. 
измер 

Жұмыс көлемі 
Соңы 
ауысы
м 

Содер- 
жана 
СН4 

бойын
ша 
соныме
н қатар, 

факт. 
чески 

 
 
 
 
 
 
Лава 263-
Д11-В 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
 

8 
 

3 
4 
3 
2 
1 
2 
2 

Көмірді шұңқырмен 
алу 
Мех басқару. жинақ 
Тері секцияларын 
жылжыту. бекітпе 
секцияларын тазалау 
және бекіту 
Крепл. верх. 
конъюгациялар 
Крепл. төмен болған 
жағдайда. 
конъюгациялар 
Ох. опереж. ниши 
Обслужив. кезінде 
пайдаланылуы. және 
мех. 
Таспаларды басқару. 
конв. 
УКР тіреулерін 
орнату 
Бұрғылау және 
шаршау. анкеров 

тн. 
секц. 
 
секц. 
 
к. 
к. 
к. 
сағ. 
сағ. 
дана 
дана 

800 
119 
 
119 
 
3,0 
3,0 
 
1 
1 
6 
8 

А
уы

сы
м 

ая
қт

ал
ға

нн
ан

 к
ей

ін
 т

ол
ты

ры
ла

ды
 

 20-10 
СН4-
0,1 % 
 
23-15 
СН4-
0,3 % 
 
01-45 
СН4-
0,3 % 
 

ЖИЫНЫ 
оның ішінде күзетілетін МГВМ   адам 
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 Найзағай  18 адам 
 Проходчиктер  адам 
 Эл. слесарлар 5 адам 
 Өзгелері 4 адам 

 
Наряд берді_________________Битнер А. и.  Наряд қол 
қойды__________________Михайлюк А. Р. 

қолы, аты-жөні       қолы, аты-жөні 
 

2қосымша  
 

"Электр жабдықтары мен жерге қосудың жай-күйін тіркеу кітабы»  
Шахта ________________________________________________  
Өндірістік бірлестік (концерн, АҚ)______________ 
Басталды _______________ 20__ г. 
Аяқталды _______________ 20__ г. 
Кітапты жүргізуге түсініктемелер 
1. Электр жабдығы мен жерге тұйықтау жағдайын қарау және тексеру 

кезінде "көмір шахталарындағы қауіпсіздік қағидаларын", "шахталық жерге 
тұйықтау құрылғыларының құрылғысы, қарау және кедергісін өлшеу 
жөніндегі Нұсқаулықты" басшылыққа алған және 40-кесте бойынша 
ресімдеген жөн. 

2. Осы кітапқа Электр қондырғыларының элементтері болып 
табылмайтын, бірақ ТБ сәйкес жерлендіруге жататын басқа да объектілерді 
тексеру нәтижелері енгізіледі. 

3. Жаңадан орнатылған электр жабдығын қосар алдында оның жай-
күйін (монтаждау сапасын, бекіту элементтерінің тартылуын, кәбілдік 
кірмелердің тығыздағыш сақиналары мен бітеуіштерінің сапасын, 
саңылаулардың ТБ талаптарына сәйкестігін және т.б.) тексеру, сондай-ақ 
жерге тұйықтау желісін тексеру және жалпы кедергісін өлшеу қажет. 

4. 2-бағанда электр жабдығының жекелеген түрлерін көрсетпей 
объектінің атауы, сондай-ақ объект орналасқан қазбаның атауы жазылады, 
мысалы: таулардың 2-ші Батыс лавасының 660 в бөлу пункті (ӨКП-0,66). 810 
м; № 4 учаскенің 3-ші Шығыс лавасының ГШ-68 комбайнының электр 
жабдығы. 

5. 3-бағанда барлық электр жабдығы мен жерге қосудың жай-күйін 
жалпы бағалау, жерге қосудың өтпелі кедергісінің шамасы, желіні токтың 
"жерге" жасанды ағуынан ажырату уақыты, сондай-ақ ақаулықтардың 
сипаты, ақаулықтар анықталған электр жабдығының атауы мен зауыттық 
нөмірі (оның ішінде оқшаулау кедергісінің нормадан төмен төмендеуі) 
көрсетіледі. 
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гі
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е 
са

қт
ал

ад
ы

 
Те

кс
ер

у 
кү

ні
 

Тексерілетін 
объектінің 
атауы және 
орнату орны 

Ақаулы 
жабдықтың 
зауыттық 

нөмірлерін 
көрсете 
отырып, 

тексеру және 
өлшеу 

нәтижелері 
және 

ақаулықтардың 
сипаты А

қа
ул

ық
та

рд
ы 

ж
ою

 б
ой

ын
ш

а 
қа

ж
ет

ті
 ш

ар
ал

ар
 

Те
кс

ер
уд

і ж
үр

гі
зг

ен
 а

да
мн

ың
 

те
гі

 ж
ән

е 
қо

лы
 

Шахтаның бас 
энергетигінің (бас 
механигінің) осы 

жұмыс 
тапсырылған 

тұлғаны көрсете 
отырып, 

бұзушылықтарды 
жою туралы өкімі 

Жою 
туралы 

белгі және 
жоюды 

жүргізген 
адамның 

қолы 

1 2 3 4 5 6 7 
 

3қосымша  
 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА № __1___ 
АІЖК ұңғылау комбайнын демонтаждау бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізу 

 
Орындаушылар: МГВМ-1 адам; үңгілеушілер 4-5 разряд-2 адам; ЖЭС-4 разряд. - 2 адам, 
жүкшығыр. 
Материалдар мен құрал-саймандар: гайкалық бекіткіш кілттер, басқыш, сынық, балға, 
слесарлық кілттер, ПТ-1, жүк көтергіштігі кемінде 3т таль-шығыр, 18x64 - 15 буынды 
дөңгелек тізбекті, СП-63 жалғастырғыш буыны, ЛПК10-Б шығыр. 
Қорғаныс құралдары (ЖҚҚ): иек белбеуі бар дулыға, жарамды арнайы. киім, көзілдірік, 
қолғап, қауіпсіздік белдігі. 
 

Р/н 
Атауы 
жұмыстарды
ң атауы 

Вероят 
қауіпті 
факторл
ар 

Баста
пқы 
сте 
тәуек
ел 
діңі 

Өндірістің қауіпсіз реттілігі  
жұмыстарды 

Оста 
точ 
дық 
байсе
рке 
тәуек
ел 
діңі 

1. Дайындық 
жұмыстары. 
1.1 
ұйымдастыр
у ережелері. 
(наряд беру, 
жұмысқа 
жіберу, 
нұсқама 
беру) 
 
 
 
 
 
Жұмыс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбайнды бөлшектеу жөніндегі 
жұмысқа тиісті біліктілігі бар, осы 
"технологиялық картамен" таныс 
адамдар жіберіледі."және" комбайнды 
пайдалану жөніндегі Нұсқаулық". 
Жұмыстар учаске бастығының, учаске 
механигінің немесе оны алмастыратын 
адамның жазбаша наряды бойынша 
орындаушыларды осы Техникалық 
картамен қол қойғызып және жұмыс 
орнында жұмысты қауіпсіз жүргізу 
бойынша нұсқамамен, нарядтар 
кітабында және наряд-жолдамада 
орындаушылардың қолымен 
таныстырғаннан кейін орындалады. 
Звенодағы жұмыстарды басқару үшін 
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орнын 
дайындау. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

нарядтар кітабына және тау-кен 
шеберінің наряд-жолдамасына белгі қоя 
отырып, тәжірибелі жұмысшылар 
арасынан звенева тағайындалады. 
Барлық жұмыстар қауіпсіз жұмыс 
жағдайларын қамтамасыз ету үшін 
жауапкершілік жүктелетін жұмыстарды 
жүргізуші учаскенің ИТҚ қатысуымен 
жүргізіледі. 
Жұмыстарды орындау орнында 
паспортқа сәйкес камера дайындалады, 
қазбаның топырағы тазартылады, 
барлық қажетті емес материалдар мен 
жабдықтар жиналады, тораптарға 
барлық қажетті Саңылаулар мен бос 
жолдар қамтамасыз етіледі. Жұмыс 
өндірісі ауданында қазбаның 
бекітілуінің қауіпсіз жай-күйіне көз 
жеткізу, қажет болған жағдайда 
бекітпенің деформацияланған 
элементтерін қалпына келтіру.  
Қазбаның төбесін күшейту 
профильдерін ілу және монтаждық 
арқалықты паспортқа сәйкес ілу арқылы 
жүргізіледі. 
Жұмыс орнында телефон байланысы, 
Жарық, өрт сөндіру құралдары 
орнатылады. 
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Комбайн машинисі сап айырғыш 
авариялық ажырату және түймені басу 
арқылы станция "желі-қосылған" 
босатады кернеу комбайн және комбайн 
бұғатталады. Ажыратып қосқыш және 
орнату, құлып –фиксатор. 
Үш үңгуші жүк көтергіштігі 3 тн Таль 
бекітпесінің жоғарғы жағына ілінеді. 
олар ауырлық центріне тізбекті бекітеді 
(жетек секциясының редукторында) 
және көтергіш тізбекті созады. Таль 
ілмес бұрын оның техниктері 
тексеріледі. жағдайы, қажет болған 
жағдайда жарамды күймен 
ауыстырылады. 
 Кезінде қиын тізбегі талдар жұмыс 
кетеді жағына секция. Осыдан кейін, 
бекіту саусағын алып тастап, бөлім 
жоғары көтеріледі.  
Комбайн машинисі комбайнға кернеу 
береді және қауіпті аймақта 
(комбайнның алдында, бүйірлерінде 
және тиегіш секциясында) адамдардың 
жоқтығына көз жеткізіп, ескерту 
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сигналын бере отырып, комбайнның 
жүріс бөлігін қосады және оны 2 м алға 
жылжытады. Жүк көтергіштегі аспалы 
жетек секциясы топыраққа түсіріледі 
және ПТ-1 көмегімен комбайннан тиеу 
орнына қарай әкетіледі және жүк 
көтергіштің көмегімен платформаға 
тиеледі 
Магниттік станцияны қуаттайтын 
Стартер өшіріліп, құлыпталады және 
құлыптау құлпы орнатылады. 
Магниттік станцияда жұмыс органы 
қозғалтқышының кабелі ажыратылады 
және бос Борлы стартерге бітеуіш 
салынады, стартердің қақпағы 
жабылады. Э \ Жабдықты ашу "№39 
техникалық картаға"сәйкес жүргізіледі. 
Монтаждық Арқалыққа таль іліп және 
18x64 шынжырды қозғалтқыш 
корпусындағы көздерге соедтың 
көмегімен тіркейтін екі үңгілеуші. СП 
байланысы, оны созыңыз. Басқару 
ретінде қалатын бір жоғарғы бұрыштық 
болттан басқа, қозғалтқышты 
редукторға бекіту болттарын бұрап 
алыңыз. Жұмысшылар қозғалтқыштың 
көрінетін көтерілуіне дейін көтергішті 
қайтадан тартып, басқару болтын 
ажыратады. Бір жұмысшы 
қозғалтқыштан тыс тұрып, редукторы 
бар қозғалтқыштың фланецті 
түйіспесінің саңылауына монтаж 
жасайды және қозғалтқышты 
редуктормен байланыстырудан 
шығарады. Екі үңгуші комбайнның 
жұмыс органының рамасына еден 
орнатады. Еденнің сенімділігі мен 
тұрақтылығын тексергеннен кейін 
қозғалтқыш көтергіш еденге түседі. 
Көтергіш арқан босатылады, соңғысы 
бастапқы бекітуден 0.75-1.0 м артық 
болады, содан кейін қозғалтқыш еден 
бойымен қозғалады. Қозғалтқыш 
көтергішке байланысты. Әрі қарай, 
тальді босататын екі ұңғыма, ал бір 
жұмысшы қозғалтқышты жұмыс 
органының жақтауынан алып тастап, 
қозғалтқышты топыраққа түсіреді, онда 
ол Pt-1 көмегімен тиеу орнына қарай 
тартылады. 
Таль жұмыс органының үстіндегі 
монтаж сәулесіне ілінеді. Таль тізбегі 

кий 
 
 
 
 
низ 
кий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
низ 
кий 
 
 
 
 
 
низ 
кий 
 
 
 
 
 
 
 
низ 
кий 
 
 
 
низ 
кий 
 
 
 
 
 



285
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. 
Қабылдау 
бөлімінің 
Демон-
тажы. 
 
 
 
 
 
(2.6) Жүк 
тиегіш 
қозғалтқыш
ының 
Демон-
тажы. 
 
 
 
 
 
 
(2.7) 
Комбайн 
мен май 
багының 
гидравликал
ық бөлігін 
демон-таж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2.8) Жүріс 

Жұмыс
шының 
биіктікт
ен 
құлауы 
 
Арқанн
ың әсер 
ету 
аймағын
да 
адамдар
ды 
тұндыру 
 
 
 
 
 
 
Бірлеске
н 
операци
яларды 
орындау 
кезіндегі 
орындау
шылард
ың іс-
қимылда
рының 
сәйкессі
здігі 
 
 
 
 
тарту 
арқанын
ың 
үзілуі 
 
 
 
 
 
 
адамдар
дың 
биіктікт
ен 
құлауы 

 
 
 
орта 
ау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
орта 
ау 
 
 
 
 
 
 
орта 
ау 
 
 
 
 
 
 
 
 
орта 
ау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

созылады. Осыдан кейін жұмыс 
органын көтеру домкраттары мен 
бұрылмалы құрылғыдағы (турель) 
жұмыс органы редукторын бекіту 
цапфалары ажыратылады. Көтергіш 
тізбектің кернеуі арқылы жұмыс органы 
айналмалы жақтауға (мұнараға) 
бекітілгенге дейін көтеріледі.  
Комбайн машинисі комбайнға кернеу 
береді және қауіпті аймақта адамдардың 
жоқтығына көз жеткізіп, ескерту 
дыбыстық сигнал беріп, комбайнды 3-4 
м артқа жылжытады. Содан кейін 
кернеу және оны 
"тоқтату"батырмасымен блоктайды. 
рудукторы бар жұмыс органы 
көтергіштің көмегімен топыраққа 
түсіріледі және ПТ-1 көмегімен тиеу 
орнына апарылады, ол жерде 
платформаға көтергіштің көмегімен 
тиеледі. 
Комбайн машинисі сап айырғыш 
авариялық ажырату және түймесін 
басамыз станцияда "желі-қосылған" 
басады кернеуі комбайн. Екі проектор 
мойынтіректерге жақтауды бекіту 
болттарын бұрап, көтергіш арқанды 
раманың көздеріне байлап, оны 20-30 
см жоғары көтереді. Комбайн машинисі 
кернеуді береді және комбайнды 2 м 
артқа айдап әкетеді және "желі-
қосылған"батырмасын басу арқылы 
электр энергиясын ажыратады. 
Айналмалы жақтауды топыраққа 
түсіреді және LPK10-B көмегімен жүк 
көтергіш платформаға тиелетін 
арқанның әрекет ету аймағында 
адамдардың жоқтығына көз жеткізіп, 
тиеу орнына апарады. 
Комбайн машинисі апаттық ажыратқыш 
сапты және "желі - қосылған" 
станциясындағы кнопканы басу арқылы 
комбайндағы кернеуді жояды және 
"Тоқта"авариялық кнопкасы 
бұғатталады. Кернеу құрылғысы 
тізбектің максималды әлсіреуіне дейін 
босатылады. Бір проектор шынжырды 
алып тастайды, оны көтереді, ал екінші 
проектор осы уақытта тізбектің астына 
ұзындығы 15-20 см кесу сегменттерін 
қояды. Бір проходчик сақалын сабымен 
алады және оны шынжырдың 
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жалғастырушы саусағына көтеріп 
тұрған жеріне бағыттайды, ал екінші 
проходчик шынжырдың жалғастырушы 
саусағын балтаға соғылып қағып алады. 
Тізбек комбайнның қабылдау бөлігінің 
сол жақ төменгі жартысында 
ажыратылады. Конвейер редукторының 
жұлдызшасына жақын тұрған және 
қолдарымен қырғыш тізбегінің 
ұштарын ұстап тұрған екі проектор 
ақсақалдың бұйрығымен оны бір 
уақытта жұлдызшаның жоғарғы жағына 
береді. Бұл уақытта тізбектің 
қырғыштарын қолмен ұстап, басқа екі 
проектор оны топыраққа тартады. Бір 
проектордың тістері арқылы тізбекті 
құрайтын жұлдызшаларды лақтырады. 
Төрт проходчик оттаскивают 
шынжырды орнына тиеу және тиейді 
платформаға. 
Қабылдау бөлігі топыраққа түседі. 
Қабылдау бөлігінің жалғағыш 
саусақтары домкратпен шығарылады, 
қабылдау бөлігінің бұрандалық 
қосылысы комбайн рамасымен 
бұралады. ПТ-1-ді бекітпе тірегінің 
артына байлап, екі өткізуші қабылдау 
бөлігін комбайннан шығарады және сол 
және оң бөліктердің болтты қосылысын 
бұрап, оны екі жартыға бөледі. ПТ-1 
көмегімен тиеу орнына апарып 
тастайды, платформаға тиейді. 
Комбайндағы энергия өшіріледі. 
Қозғалтқыш кабелі магниттік 
станциядан ажыратылады. Көтергіш 
монтаж арқалығына ілінеді және 
қозғалтқыштың көздеріне арқанмен 
жабысады. Арқан тартылады, 
қозғалтқыштың беріліс қорабымен 
қосылуындағы болттар бақылауға 
арналған бір жоғарғы болтты қалдыра 
отырып, бұралады. Арқанның қосымша 
кернеуі жасалады, соңғы болт алынып 
тасталады және қозғалтқыш 
редуктормен байланыстан шығарылады. 
Комбайн 3 м артқа жылжиды, 
қозғалтқыш топыраққа түседі. ПТ - 1 
көмегімен тиеу орнына апарылады, 
платформаға тиеледі. 
Комбайндағы электр қуаты 
ажыратылады, май сорғысы 
қозғалтқышының кабелі магниттік 
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станциядан ажыратылады. 
Гидравликалық энергия сұйықтықтың 
бір бөлігін ыдысқа құю арқылы 
шығарылады. Келте құбырлар май 
сорғысынан ажыратылады. 
Қозғалтқышты сорғымен комбайнның 
рамасына бекітетін болттар бұрап 
шығарылады. Май сорғысы 
қозғалтқыштан ажыратылады және 
алынады. Таль ілінеді және оның 
көмегімен қозғалтқыш орнату орнынан 
шынжыр табанының артына өтіп, 
топыраққа түседі. Содан кейін 
айналмалы раманың ұялары, жұмыс 
органының тік көтерілуі, қабылдау 
бөлігінің ұялары, гидравликалық 
таратқыштан сымдар, дроссельмен 
таратушы, май ыдысы алынады. Ұяны 
алып тастағанда, бір өткізгіш ұяны 
қолымен қолдайды, ал екіншісі оның 
бекітпесін ажыратады. Гидравликалық 
бөлік платформаға жеткізіледі. 
Шассиді бөлшектеу Жүк тиегіштің 
қозғалтқышын бөлшектеуге ұқсас. Бұл 
жағдайда комбайн қозғалмайды. 
 
Шынжыр табанның жоғарғы тармағы 
бөлініп, жетекші жұлдызшадан 
шығарылады. Көтергіш монтаж 
арқалығына ілінеді және редуктор 
корпусындағы монтаждық көздерге 
бекітіледі. Тарту тізбегін созыңыз. 
Редуктордың екі жағында орналасқан, 
төменнен бастап, редуктордың бекіту 
болттарын комбайнның жақтауына 
бұрап алыңыз. Бақылау үшін екі 
жоғарғы болт қалады. Тартқыш 
тізбектің үлкен кернеуі жоқ. Екі 
бақылау болттарындағы жаңғақтарды 
бұрап, бір проектор комбайнның 
жақтауына айналады және редукторды 
комбайн жақтауынан жылжытады және 
комбайннан қауіпсіз аймаққа кетеді. 
Жүк көтергіш көмегімен редукторды 
тиеу орнына апарып, платформаға 
салыңыз. 
Комбайнды қоректендіретін іске 
қосқыш сөндіріледі және бұғатталады, 
бекіткіш құлып орнатылады және 
"қосуға болмайды-адамдар жұмыс істеп 
жатыр!". Станциядан штепсель муфтасы 
алынады. Өткізгіштердің бірі 
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ілмектердің ілмегін лақтырады, оның 
ұштары магниттік станциядағы 
ілмектерге, көтергіш ілмекке бекітіліп, 
тарту тізбегі тартылады. Станцияны 
бекіту болттары комбайн жақтауына 
бұралады. Магниттік станцияның 
тұтқаларына әрқайсысының ұзындығы 
кемінде 2 м болатын екі арқанның 
ұштары бекітіледі. Станция 20-25 см 
биіктікке көтеріледі. Әрі қарай, 
арқандардың ұштарын ұстап тұрған екі 
проектор, станцияны жүк көтергішпен 
түсірген кезде, оны шынжыр табанынан 
бүйіріне жылжытып, топыраққа 
түсіреді. Платформаға жеткізіледі. 
Бұранданы керу құрылғысын 
жүргізіледі әлсіреуі керілуі шынжыр 
табандар. Сақалы мен балғасы бар бір 
проектор жетекші жұлдызшадағы 
құрттың байланыстырушы саусағын 
қағып алады. Орнатылған тесікке 
Монтаж және бір проектор салынып, 
ажыратылған тректерді монтажбен 
көтеріп, оларды редуктордың жетекші 
жұлдызынан шығарады. Екінші жолды 
ажырату әдістері ұқсас. Сонымен қатар, 
жоғарғы тармақтың тректері жұмыс 
істейтін арбалардың қарама-қарсы 
ұшынан ажыратылады. 
Комбайн жақтауының ұштарында 
тұрған екі проектор шынжыр табандар 
мен жүретін арбаның арасына 
сынықтарды салып, тұтқалар ретінде 
әрекет етіп, жоғарғы жолды топыраққа 
тастайды. На монтажную балку үстінен 
бірі ұштарын комбайн рамалары 
навешивается көл және прицепив 
ілмектер соңында рамалары, 
приподнимают оны топырақты 20-25см. 
Раманың бойымен топыраққа ұзындығы 
1,2 м болатын екі шпал төселген, 
шпалдардың ұштары комбайн 
жақтауының ұштарынан 40-50 см 
шығады. Шпалды салып проходчиктер 
ары қарай өтеді,  бірі түсіреді.  
Ұқсас операциялар раманың қарама-
қарсы ұшында жасалады. Раманың 
екінші жағындағы арба ұқсас 
әдістермен алынады. Босаған рама 
комбайн талью орындаған платформа. 

3. Қорытынд
ы 

  Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орны 
ретке келтіріледі, қоқыстар, қажет емес 
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жұмыстар. жабдықтар жиналады, жұмыс 
жүргізілетін жердегі бекітпенің жай-
күйі тексеріледі, қажет болған жағдайда 
қалпына келтіріледі.  

4. Жалпы 
қауіпсіздік 
шаралары. 

1. Звенода жұмыс басталар алдында аға (звеньевой) 
тағайындалады. 
2. Жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне жауапкершілік 
жұмыстарды орындаушыларға жүктеледі. 
3. Барлық жұмыстар буындағы жетекшінің командасы бойынша 
келісілген түрде жүргізіледі. 
4. Шу шығаратын, Жұмыс орындаушылардың жарақат алу қаупін 
тудыратын механизмдердің жұмысына тыйым салынады . 
Механизмдерді ажыратуға жауапты адам тағайындалады. 
5. Жалаңаш массив пен бастырмаларды қоршау l=2.5-3.0 М 
шыңымен қауіпсіз қашықтықтан ,бекітпе қорғанысының астынан 
жүргізіледі. 
6. Топырақ деңгейінен 1,8 м және одан жоғары биіктіктегі 
барлық жұмыстар инвентарлық сөрелерден жүргізіледі. Сөрелерде 
қоршаулар болмаған кезде және баспалдақтардан жұмыстарды 
орындау кезінде қызметкер карабині қазбаның негізгі бекітпесінің 
элементтеріне бекітілетін сақтандыру белдігін киюі тиіс.  
7. Монтаждалатын (немесе тасымалданатын) жабдықтың құлауы 
немесе жылжуы мүмкін аймақтарда адамдардың болуына үзілді-
кесілді жол берілмейді. 
8. Жабдықты ажыратқан кезде міндетті түрде жабдықты 
санкцияланбаған іске қосуды бұғаттайтын сақтандырғыш құлыпты 
ілу қажет. 
9.  Салмағы 30 кг дейінгі материалдар мен жабдықтар. Бір 
жұмысшыға беріледі. Жабдықтың салмағы 30 кг-нан асқан кезде 
такелаж жұмыстарын 2-3-4 жұмысшы орындайды, сондықтан 
болжамды жүктің салмағы бір адамға 30 кг-нан аспайды. 
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ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА №___2__ 
техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізу  

тазалау комбайндары SL-500 (SL-300)  
Орындаушылар: МГВМ-2 адам 
Материалдар мен құралдар: комбайн, балға, балға кілттерінің жиынтығы 
Қорғаныс құралдары (ЖҚҚ): ақаусыз арнайы киім, иек белдігі бар дулыға, 

қолғаптар, қорғаныш көзілдіріктер. 

Р/
н 

Атауы 
тік 

жұмыстар 

Ықтимал 
қауіпті 

факторлар 
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қы 

дәреж
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Жұмыс өндірісінің қауіпсіз 
бірізділігі 

Тәуекел
дің 

қалдық 
дәрежесі 

1. Дайындық 
жұмыстары
. 

Жеткіліксіз 
қызметкерл

ердің 
біліктілігі 

 
 
 
 
 
 
 
 
Қозғалатын 
заттардың 
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адамдарды 
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Қозғалатын 
және 
ұшатын 
заттардың 
әсері 

Орта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орта 
 
 
 
 
 
 
Орта 
 
 
 
 
 
Орта 

SL-500 (SL-300) Тқкж және жөндеу 
бойынша жұмыстарды жұмыстарды 
қауіпсіз жүргізу бойынша 
нұсқаулықтан кейін қол қойғызып, 
осы технологиялық картамен 
танысқан жұмысшылар жүргізеді. 
SL-500 (SL-300) қызмет көрсететін 
Персонал SL-500 (SL-300) және ТБ 
пайдалану ережелері бойынша 
дайындалуы, сондай-ақ SL-500 (SL-
300) құрылғысы мен жұмыс 
принципін зерделеуі тиіс. 
ТҚК немесе жөндеу басталар 
алдында комбайнға арнайы бөлінген 
орын орнатылады. Айналмалы 
редукторларды топыраққа түсіріңіз. 
Комбайнды кірден, шаңнан, істіктен 
тазарту. Жұмыс орнын қажетті 
материалдармен, құрал-
саймандармен, аспаптармен және 
құрылғылармен қамтамасыз ету. 
Жұмыс жүргізілетін жерде 
кенжардың төбесі мен кеудесінің 
жай-күйі тексеріледі. Тау 
массасының ілулі бөліктерінің 
болуына назар аударыңыз. 
Әрбір қосу алдында, сондай-ақ 
маневрлер, өткелдер кезінде 
айналадағыларға ескертуге, дыбыс 
сигналын беруге және комбайнды 
жақын маңдағы адамдардың 
қауіпсіздігіне көз жеткізгеннен кейін 
қосуға. Шнек аймағына жақын 
жерде адамдардың болуына тыйым 
салынады. 
Жұмыс басталар алдында звеношы 
қазбада орналасқан және жұмысты 
орындау кезінде қауіп тудыратын 

Өте 
төмен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өте 
төмен. 
 
 
 
 
 
Өте 
төмен. 
 
 
 
 
Өте 
төмен. 
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жабдықты ажырату (рұқсат 
етілмеген іске қосудан міндетті 
түрде бұғаттай отырып) арқылы 
жұмыс жүргізудің қауіпсіз 
жағдайларын қамтамасыз етеді. 
Комбайнды оның іске қосқышына 
сақтандырғыш құлып және " қосуға 
болмайды! Адамдар жұмыс 
істейді!.» 
Жеңдерді, құбырларды, 
гидрожүйелерді ауыстырумен, 
олардың бекітілуін тартумен 
байланысты жұмыстарды жүргізу 
қысыммен жүргізілмеуі тиіс. 
Техникалық қызмет көрсетуге 
арналған материалдар мен құралдар 
жұмыс орнынан 3 м қашықтықта 
сақталады. 

2. Негізгі 
жұмыстар. 
2.1.SL-500 
(SL-300) 
комбайнын
а 
техникалы
қ қызмет 
көрсету) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.SL-500 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Пайдаланы
лмаған 
материалд
ы табу. 
Бөтен 
адамдарды 
табу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орта 
 
 
 
Орта 

SL-500 (SL-300) комбайнын 
пайдалану және техникалық қызмет 
көрсету қатаң түрде пайдалану 
жөніндегі зауыт нұсқаулығына 
сәйкес жүргізіледі. SL-500 (SL-300) 
комбайнына техникалық қызмет 
көрсету кезінде ауысым сайын 
көрінетін және сыртқы ақаулардың - 
тығыздықтың, жарықтардың, 
сынудың, тозудың болуына бақылау 
жүргізіледі: 
- кескіштер; 
- форсунок; 
- бағыттаушы шаңғы; 
- жетекші білеу дөңгелектері; 
- сырғанау шаңғысы; 
- машинаның өткізгіш өткізгіштерін; 
- "Дина-трак" құлыптары мен 
тізбектері, HB-TRAK; 
- ұшқыннан қауіпсіз басқару 
өткізгіштері; 
- бағыттаушы элементтердің тозу 
шектері; 
- тіркеме құрылғы; 
- айналмалы редукторларды көтеру 
домкраттары; 
- қоршау қалқандары.   
Тазалау комбайнын қалыпты жұмыс 
режиміне кедергі келтіретін және 
қызмет көрсететін персоналға қауіп 
төндіретін жүктемелі материалдан 
босату қажет. 
Гидравликалық сұйықтық пен 
беріліс майының деңгейін тексеріп, 
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(SL-300) 
комбайнын 
пайдалану)   

қажет болған жағдайда толтырыңыз. 
Суды суаруды тексеріңіз (визуалды). 
Шланг пен эл. Сымдар қысылмаған 
немесе зақымдалмаған.  
"Авар-Стоп"ажыратқыш 
функциясын тексеріңіз. 
Тозған және жетіспейтін бөліктерді 
ауыстырыңыз . 
Комбайнды қосар алдында іске қосу 
ескерту жүйесінің бар-жоғына 
қарамастан, тазарту комбайнының 
жұмыс аймағында адамдардың жоқ 
екенін тексеріңіз. Комбайнды 
пайдалануға беру немесе оның 
функцияларын бақылау алдында 
жұмыс сұйықтықтары ережелерге 
сәйкес толтырылғанына назар 
аудару керек.  
SL-500 (SL-300) кесу жетектерін 
әрбір қосу алдында кесудің еркін 
жүрісі қамтамасыз етілуі тиіс. 
SL-500 (SL-300) комбайны түймені 
басу арқылы іске қосылады (барлық 
қозғалтқыштар). Бұған дейін 
комбайнды беру, кесу және суару 
қозғалтқышына су беру шүмегі 
ашылады. Температура режимі 
комбайнның дисплейінде визуалды 
түрде жүзеге асырылады. 
Комбайнды басқару қашықтан 
басқару пульттерімен жүзеге 
асырылады. "Өшіру" батырмасымен 
өшіріледі.» .  

3. Қорытынд
ы 
жұмыстар. 

  Жұмыс соңында барлық заттар мен 
пайдаланылмайтын жабдықтар 
(сөрелер және т.б.) жиналады, 
ескерту жарық сигналдары 
жиналады, жабдықтан бұғаттау 
алынып тасталады. Жұмыс орнында 
басқа жұмыстарды орындау немесе 
кенжар бойынша орнын ауыстыру 
кезінде жарақат алу қаупін 
болдырмайтын тәртіп келтіріледі. 

 

4. Жалпы 
қауіпсіздік 
шаралары. 

1. Жұмыс басталар алдында барлық жұмылдырылған тұлғалар осы 
картамен қол қойғызып танысуы тиіс. 
2. Барлық жұмыстар жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін 
жауапкершілік жүктелетін учаскенің ИТҚ қатысуымен орындалады. 
3. Жүк көтергіштердің, ілгектердің, шынжырлардың, Жақтардың, 
тіркеме құрылғылардың техникалық жай-күйін тексеру жүргізіледі: 
 Жабдықтың техникалық жай-күйі журналына нәтижелерді жаза 
отырып, буындағы ауысым сайынғы аға қызметкер немесе тау-кен 
шебері; 
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 тәулік сайын учаскенің механигі. 
4. Жұмыстарды орындаудың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз 
етуге, сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің қолданыстағы 
ережелері мен нұсқаулықтарын сақтауға жауапкершілік учаске 
бастығына жүктеледі. 
5. ИТҚ тұлғаларына бөлшектеу-монтаждау бойынша 
операцияларды орындауға тыйым салынады. 
6. Операциялардың кезектілігін айқындамай және осы нарядтарды 
жұмыс басшылары арасында келісусіз учаске қазбалары шегінде 
бірлескен жұмыстар жүргізуге нарядтар беруге тыйым салынады. 
Бөлшектеу жұмыстарын басқа жұмыстармен біріктіруге жол 
берілмейді. 
7. Қалай болғанда да, жұмыс өндірісіне жұмыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін жұмысшылар саны тағайындалады. Әрбір буында 
аға жұмысшы (звеношы) тағайындалады. 
8. Монтаждық учаске шегінде метанның пайыздық құрамын 
бақылау учаскенің техникалық қадағалауымен жүргізіледі, өлшеулер 
ауысымда кемінде 3 рет жүргізіледі және өлшеу тақтасына енгізіледі. 
Метанның құрамын тұрақты бақылауды ЖМК аспабы жүзеге 
асырады. 
9. Жұмыстарды жүргізу шарттары өзгерген жағдайда, оларды 
орындау процесінде учаске бастығы немесе оның орынбасары (бастық 
болмаған кезде) нақты жағдайға қатысты жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу картасына өзгерістер енгізеді, өз қолымен куәландырады және 
белгіленген тәртіппен жұмысшылар мен ИТҚ өзгерістермен 
таныстыруды жүргізеді, бір тәулік ішінде шахтаның бас 
технологымен және бас инженерімен келіседі. Картаны қайта 
қарағанға дейін жұмыстар ауысымдық қадағалау тұлғасының 
Жолдамасында және нарядтар кітабында көрсетілген қосымша іс-
шараларды орындаумен жүргізілуі тиіс. 
10. Біреудің өміріне қауіп төндіретін, сондай-ақ шахталық 
желдеткіштің бұзылуына, тау-кен қазбаларының бекітілуіне және 
олардың бүлінуіне әкелетін жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады. 
11. Көтерілетін-түсірілетін жабдықтың астында адамдардың 
болуына тыйым салынады. 
12. "ТАЛЬ" жүкшығырын басқару кезінде жүкшығыр басқарылатын 
жүкшығырдың бүйірінде болуға міндетті. 
13. Монтаждалатын жабдық тораптарының саңылауларының сәйкес 
келуін жанасудан тексеруге тыйым салынады. Тексеру монтажбен 
жүргізіледі. 
14. Қазбаларда монтаждау жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады: 
 бекітпенің бүтіндігі бұзылған; 
 өңделмеген күмбездері бар; 
15. Жабдықты ілмектеудің тораптары, ілмектері және басқа да 
тәсілдері арқанның "ТИЛи" немесе "Жак" жүк ілмегінің сенімді 
бекітілуін және тез босатылуын қамтамасыз етуі тиіс. Арқандар мен 
жүк қармау құрылғыларының конструкциясы жүктің өздігінен 
ажыратылу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 
16. Ломдар мен істіктердің көмегімен ілгекті жүргізуге тыйым 
салынады. 
17. Бөлшектенетін жабдықта адамдардың болуына тыйым салынады. 
18. Жұмыскерлердің тау-кен массасының немесе бөлшектенетін 
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(монтаждалатын) жабдықтың құлауы немесе тайып кетуі мүмкін 
аймақтарда болуына жол берілмейді. Қажет болса, массивті шыңның 
шыңымен кесіңіз. Негізгі бекітпені қорғау үшін 2,5 м. 
19. Ақаулы құралдарды пайдалануға жол берілмейді. 
20. Комбайнның металл бөлшектерін шабу бойынша жұмыстарды 
және соққы құралымен кез келген жұмыстарды қорғаныш 
көзілдірікпен жүргізу қажет. 
21. Комбайнда кез келген бөлшектеу (монтаждау) жұмыстарын 
орындау кезінде комбайнның іске қосушысы хабарлағыш 
тақтайшаның және сақтандырғыш (бұғаттау) құлыптың 
маңдайшасымен ажыратылуы тиіс. 
22. Комбайнды бөлшектеу жұмыстары комбайнды пайдалану 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс. 
23. Жүктерді көтеру кезінде жұмыстарды 2 кезеңде жүргізу керек, 
алдымен жүкті 5 см-10 см көтеру керек, содан кейін ілмектердің 
қажетті биіктікке сенімділігіне көз жеткізіңіз.  
24. Ілмектер тізбегінің сегменттерін жалғау міндетті түрде 
тығыздалған гайкамен Болттың болуымен зауытта жасалған СП 
буындарының көмегімен жүзеге асырылады.Комбайнның 
гидравликалық элементтерін бөлшектеу алдында жүйедегі қысымды 
босатыңыз. 
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