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АЛҒЫСӨЗ 
 
Тау-кен қазу жұмыстары-геологиялық барлау, пайдалы қазбаларды 

өндіру, жерасты құрылыстарын салу үшін жерасты тау-кен қазбаларын 
жүргізу жөніндегі жұмыстар кешені. 

Өткізу циклі мыналарды қамтиды: 
 Теспелерді бұрғылау 
 зарядтау және жару 
 жынысты тиеу 
 рельс жолдарын ұлғайту 
 кенжарды бекіту 
 су төгетін ойықты жүргізу 
 желдету құбырларын ұзарту 
Оқу құралы 0712000 "Жерасты құрылымдарының құрылысы" 

мамандығы бойынша білім алушыларға арналған, "Үңгілеуші" біліктілігі, 
үңгілеуші жұмысының барлық негізгі және маңызды ерекшеліктерін 
өндірісте іс жүзінде қолдана отырып жүйелеу мақсатында әзірленген. 

Нұсқаулықта теория мен практиканың үйлесімінде үңгілеуші 
жұмысының келесі сұрақтары мен аспектілері көрсетілген: 

-тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу және материалдарды жеткізу;  
- жыныстардың сипаттамасы; 
- бекіту материалдарының түрлері; 
- көлденең, көлбеу және тік қазбаларды бекіту; 
- тау-кен қазбалары бекітпесінің негізгі параметрлерін таңдау және 

есептеу; 
- жерасты бұрғылау-жару жұмыстары. 
- тау-кен қазбаларын бекіту паспорттарының мазмұны мен көлемі; 
- бекітпе түрлерінің жіктелуі; 
- бекітпелерге қойылатын талаптар; 
- бекітпені жетілдіру үрдісі. 
Жарылыс технологиясы жоғары қауіптілікпен сипатталады (соққы 

толқынының пайда болуы, сейсмикалық әсер, зиянды газ тәрізді детонация 
өнімдерінің пайда болуы және т.б.), бұл арнайы қауіпсіздік ережелерін 
сақтауды талап етеді. Осы себепті, қарастырылып отырған курста оқу 
материалының бір бөлігі жарылыс кезіндегі қауіпсіздік мәселелеріне 
арналған.  

Оқу құралы ғылыми және сонымен бірге материалды қол жетімді 
ұсынумен ерекшеленеді. Барлық сипатталған технологиялық процестер мен 
қолданылатын жабдықтар тау-кен саласындағы өзгерістерді ескере отырып 
қарастырылады.
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1-БӨЛІМ. ТИЕУ-ТҮСІРУ ЖҰМЫСТАРЫ, МАТЕРИАЛДАР МЕН 
ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖЕТКІЗУ 

 
Мақсаты: тиеу-түсіру жұмыстарын орындау, материалдар мен 

жабдықтарды кенжарға жеткізу үшін қажетті жұмыстарды, дағдылар мен 
білімдерді зерделеу. 

Міндеттері: материалдар мен жабдықтарды тиеу, түсіру, жеткізу кезінде 
қол механизмдерін пайдалануды үйрену; тиегіштерді, циклдық және үздіксіз 
әрекет ететін көлік құралдарын басқару; тиеу кезінде сигналдарды басқару  

Модуль мазмұнының қысқаша сипаттамасы: тиеу-түсіру 
операцияларының кезектілігі; жеткізілетін материалдар мен жабдықтардың, 
тиеу-түсіру механизмдерінің сипаттамалары; тиеу машиналары мен көлік 
құралдарының құрылысы және жұмыс істеу қағидаты; сақтандыру 
қағидалары және қауіпсіздік шаралары. 

 
1.1. Тасымалданатын жүктердің түрлері мен сипаттамасы 
 
Көлік машиналарын дұрыс таңдау мен сенімді пайдаланудың негізгі 

критерийлерінің бірі-тасымалданатын жүктің түрі және оның сипаттамасы. 
Пайдалы қазбаларды өндіру кезінде тасымалдау процесінде ең көп 

үлесті үйілме жүктер - шахтадан немесе карьерден берілетін пайдалы қазба 
мен жыныс құрайды. Тау-кен жұмыстарын жүргізу орнына берілетін 
жүктердің басқа түрлері дара жүктер (жабдық, қосалқы материалдар), 
ерітінділер (салу жұмыстарына арналған цемент-құм және бетон); құйылатын 
жүктер (жанар-жағармай материалдары, су, эмульсиялар) болып табылады. 

Сусымалы жүктердің негізгі сипаттамалары-кесек, тығыздық, табиғи 
көлбеу бұрыш, беріктік, абразивтілік, саз бөлшектерінің мөлшері, 
ылғалдылық, мұздату және жабысу дәрежесі және т. б. Сусымалы жүктердің 
сипаттамаларының жиынтығы бойынша тау-кен массасын тасымалдау 
қиындықтарының салыстырмалы көрсеткіші анықталады. 

Кесектілік немесе гранулометриялық құрам үйілген жүк бөлшектерінің 
(кесектерінің) ұсақталған тау-кен массасындағы ірілігі бойынша сандық 
бөлінуімен сипатталады. Ірілік ең үлкен өлшемдегі жүк бөлігінің сызықтық 
өлшемімен анықталады. 

Егер босатылған массадағы бөліктің максималды мөлшерінің 
минимумға қатынасы 2,5-ке тең немесе одан көп болса және егер бұл қатынас 
2,5-тен аз болса, сұрыпталған болса, үйінді жүктер қарапайым деп 
аталады.[12] 

Кенді қоспағанда, жыныс, көмір және басқа да үйілген жүктер үшін 
кесектердің ірілігі бойынша мынадай градация қабылданды: аса ірі кесекті - 
кесектің мөлшері 320 мм - ден астам; ірі кесекті - 320160 мм; орташа кесекті- 
60160 мм; ұсақ кесекті - 1060 мм; түйіршікті- 0,510 мм; ұнтақ тәрізді - 0,050,5 
мм; шаң тәрізді - 0,05 мм-ден кем. 
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Кеннің кесектілігін анықтау үшін кесектердің ірілігі бойынша тағы бір 
градация бар: кен өте үлкен - 600 мм-ден астам, ірі кесекті - 300, 600 мм, орта 
кесекті - 100300 мм, кенді ұсақ-түйек - 100 мм-ден аз. 

Люктер арқылы қайта өткізу қазбалары бойынша еркін өтуге, 
тиеу-тасымалдау машинасының немесе экскаватордың шөмішінде, көлік 
қондырғыларының немесе басқа да Технологиялық жабдықтардың жұмыс 
органдарында орналастыруға қабілетті кесектің барынша рұқсат етілген 
мөлшері габариттік немесе кондициялық бөлік деп аталады. Тау-кен 
кәсіпорнының түріне байланысты кондициялық бөліктің мөлшері 
200-300-ден 1200-1500 мм-ге дейін болуы мүмкін. Мөлшері бойынша 
кондициядан асатын кеннің бір бөлігі габаритсіз деп аталады. Жарылыс 
соққысынан кейін тиеу және тасымалдау алдында габаритті емес екінші ретті 
ұсақтаумен кенжарда бұзады. 

     Габаритсіз массасының сынған кеннің жалпы массасына қатынасы 
габаритсіз шығысы деп аталады және пайызбен көрсетіледі.[12] 

 
1.1 - кесте - Үйілме жүктердің сипаттамасы 

Сусымалы жүк Сусымалы 
тығыздығ
ы, т/м3 

Табиғи көлбеу бұрышы. Абразивтіл
ік тобы тынышт

ықта 
қозғалыста 

Қатты жыныстар 1,85-2,35 40-45 29-31 D 
Қатардағы тас көмір 0,8-0,95 30-40 19-28 B 
Антрацит. 0,95-1 40-45 25-28 C 
Орташа өлшемді 
қара және түсті 
металдар кені 

2,1-3,5 30-50 23-35 D 

Жер асты шикі 1,6-1,9 35-45 25-35 D 
Шикі саз 1,9-2 25-30 - B 
Қиыршық тас  1,5-2 45 30 B 
Ылғалды құм 1,5-1,7 50 35 C 
Құрғақ қиыршық тас 1,5-1,8 45 35 D 
цемент; 1-1,8 40 30 C 

 
Тасымалданатын жүктің кесінділігі бойынша көлік түрін, жүк көтергіш 

органдардың өлшемдерін және Көлік машиналарының габариттерін 
таңдайды. Мысалы, механикалық ұсақтау немесе қайталама ұсақтау арқылы 
алынған кеннің немесе жыныстың максималды мөлшері 300 мм - ге дейін, 
конвейер көлігі әдетте үлкен кесек мөлшері бар тау жыныстарын тасымалдау 
үшін қолданылады-көліктің басқа түрлері. Жүк көтергіш органдардың 
өлшемдері де тасымалданатын бөліктің максималды мөлшері бойынша 
таңдалады. [10] 

Тығыздық-жүк массасының оның алатын көлеміне қатынасы (т/м3). DM 
массивіндегі монолитті жыныстың тығыздығы және босатылған тау 
массасының тығыздығы g- жаппай тығыздығы бар (1.1-кесте). Үйіндідегі тау 
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Тасымалданатын жүктің кесінділігі бойынша көлік түрін, жүк көтергіш 

органдардың өлшемдерін және Көлік машиналарының габариттерін 
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Табиғи көлбеу бұрышының тангенсі тау массасының ішкі үйкеліс 
коэффициенті деп аталады. 

Демалу кезіндегі табиғи еңіс бұрышы јп және қозғалыстағы табиғи еңіс 
бұрышы јд (1.1-кестені қараңыз), бұл ретте јд<јп ерекшеленеді, себебі тау-кен 
массасын жылжыту кезінде оның сілкіленуі немесе үгітілуі жүреді. Әдетте 
јд= (0,35-0,7)јп. Вјд табиғи еңіс бұрышының шамасы тау массасының 
кесектілігіне, ылғалдылығына және басқа да сипаттамаларына байланысты. 
Мысалы, жұмсақ аршылған жыныстар үшін јд=15-20°, қара және түсті металл 
кендері үшін јд = 30-35°. 

Қозғалыстағы табиғи еңіс бұрышының шамасы бойынша көлденең 
қиманың ауданын немесе көлік қондырғыларының жүк көтергіш 
органдарындағы үйілген жүктің көлемін айқындайды. 

Барлық тау жыныстары үшін fk = 0,520. Беріктік коэффициентінің 
мөлшеріне байланысты тұқымдар бөлінеді: әлсіз (fk £ 3); орташа бекініс (fk = 
49); күшті (fk = 1014); өте күшті (fk = 1520). Әлсіз тау жыныстарын, соның 
ішінде калий және марганец кендерін дамыту кезінде механикалық ұсақтау, 
орташа беріктігі бар тау жыныстары мен кендері және одан жоғары 
жарылғыш ұсақтау қолданылады. 

Абразивтілік-тиеу, тасымалдау және түсіру процесінде онымен өзара 
әрекеттесетін беттерді (тиеу науалары, вагондар мен автомобильдердің 
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қолданылатын көлік машиналарын таңдау және пайдалану кезінде тиісті 
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материалдарды таңдау, қорғаныс шегендерін пайдалану, машиналар 
жұмысының оңтайлы режимін таңдау арқылы жүк көтергіш элементтердің 
тозуын төмендету бойынша шаралар қабылдау қажет. 

Сусымалы жүктердің ылғалдылығы кептіру шкафында буланған су 
массасының жүктің алдын-ала өлшенген бөлігінің қалған қатты 
бөлшектердің массасына қатынасы бойынша анықталады және пайызбен 
көрсетіледі. Ылғалдылық сыйымдылығына байланысты; жүктеме (ылғалды 
сіңіру қабілеті) және су ағыны. Шахта жағдайында кеннің ылғалдылығы 
әдетте 2-3% аспайды. Ылғалдылық 3% - дан жоғары және теріс 
температурада үйілген жүктер мұздауға бейім. 

Біраз уақыт қозғалыссыз тұрған ылғалды тау массасы нығыздалуға - 
нығыздалуға жатады. Ылғал тау массасындағы саз бөлшектерінің мөлшері 
оның жабысқақтығы мен жабысқақтығын арттырады. 

Жабысқақтық, қысылу және мұздану, сондай - ақ кесектілік үйілме 
жүктердің жиынтық түзілуге бейімділігін-блоктардың, кен түсіргіштердің, 
бункерлердің және басқа да ыдыстардың шығару саңылаулары астындағы 
қоймалардың өздігінен пайда болуын анықтайды. Жинақтау ыдыстардың 
тесіктерінен сусымалы жүктердің еркін өтуіне жол бермейді. 

Кенді жатқан опырылған жыныстардың астында шығару кезінде, 
сондай - ақ оны қазба топырағы бойынша сүйретіп немесе сырғыту арқылы 
жеткізу кезінде кенді құнарсыздандыру-оны сыйымды жыныстармен бітеу 
жүргізіледі. Жеткізу режимін дұрыс таңдау, әртүрлі бағыттағыштарды 
қолдану және арнайы шараларды орындау арқылы кеннің сарқылуын 
азайтуға болады. 

Құрылыста қолданылатын цемент ерітінділері мен бетон қоспасының 
негізгі сипаттамалары тығыздық пен орнату мерзімі болып табылады - 
оларды тасымалдау қондырғысының түрін және тасымалдаудың максималды 
уақытын таңдау кезінде ескеру қажет. 

Даналы жүктерді не бөлек (мысалы, машиналар, олардың тораптары, 
әртүрлі жабдықтар) не контейнерлерге, пакеттерге, кассеталарға 
буып-түйілген тасымалдайды. Бөлек тасымалданатын дара жүктердің немесе 
олардың қаптамаларының негізгі сипаттамалары габариттері, нысаны және 
салмағы болып табылады. Осы үш негізгі параметр бойынша ведалар мен 
көлік қондырғысының дизайны анықталады. Адамдарды тасымалдау үшін 
арнайы көлік машиналары қолданылады. 

Негізгі үлесін өздігінен жүретін машиналарға арналған 
жанар-жағармай материалдары құрайтын құймалы жүктер, негізінен, 
тығыздығымен сипатталады. Мұндай жүктерді автоцистерналарда 
тасымалдайды немесе шахтаның бетінен құбырлар арқылы жеткізеді.[11] 
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1.2. Өздігінен жүретін тиеу-тасымалдау механизмдерінің 
сипаттамасы              

   
Тиеу-түсіру механизмдерін (ЖРМ) олардың жұмыс жағдайларына, 

тиеу-түсіру механизмдерінің және автокөлік құралдарының ең аз тұрып 
қалуын қамтамасыз ету үшін пайдалану сапасына қарай таңдайды. 
Сондықтан тиеу-түсіру тетіктерін таңдау үшін: пайдаланылатын жүктің 
сипатын; жүк ағынының сипатын; жүктің физикалық қасиеттерін; жүкті 
өңдеудің тәуліктік көлемін; жылжымалы құрамның түрін ескеру қажет. 

Өздігінен жүретін жабдыққа дизельді, электрлік, пневматикалық 
немесе жетектің басқа түрімен пневмодөңгелекті немесе шынжыр табанды 
механизмде қазбалар топырағы бойынша өз бетінше қозғала алатын тау-кен 
көлігі машиналарының барлық түрлері жатады. Кен орындарын жер астында 
игеру кезінде тазарту және дайындық жұмыстарын кешенді 
механикаландыру үшін пайдаланылатын өздігінен жүретін жабдық негізгі 
технологиялық және көмекші болып бөлінеді. Мақсаты мен орындалатын 
операциялары бойынша өздігінен жүретін машиналарды бұрғылау 
машиналары мен бұрғылау қондырғыларына, тиеу, тиеу және тасымалдау 
машиналарына жіктеуге болады.  

Тиеу машинасы белгілі бір биіктікке көтеруді және тау-кен массасын 
көлік құралдарына қайта тиеуді жүзеге асырады. Жүк тиеу-тасымалдау 
машинасы тау-кен массасын жинауды, оны белгілі бір қашықтыққа 
тасымалдауды және кен түсіргішке немесе әртүрлі көлік құралдарына артық 
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машиналары, жерасты экскаваторлары мен бульдозерлері, жерасты 
автоматты өзі аударғыштары және қосалқы жүктер мен адамдарды 
тасымалдауға арналған әртүрлі көліктік өздігінен жүретін машиналар 
жатады. [12] 

Өздігінен жүретін машиналардың көпшілігі пневматикалық доңғалақты 
қозғалыс механизмімен жабдықталған, көбінесе шынжыр табанды, ал 
өздігінен жүретін машиналарға шартты түрде жатқызылатын жүк тиеу 
машиналарының кейбір конструкцияларында доңғалақты рельсті қозғалыс 
механизмі бар. Өздігінен жүретін машиналарда машинаның мобильді 
қозғалысын қамтамасыз ететін жеке дизель жетегі орнатылады, олардың 
пневматикалық және электр жетектері шланг, кабель немесе троллей сымы 
арқылы қамтамасыз етіледі, алайда бұл жұмыс радиусін тарылтады және 
машинаның маневрлілігін төмендетеді. Кенді шахталарда тазалау және 
дайындау жұмыстарында шөмішті пневмодөңгелек тиегіштер, сирек - 
жерасты экскаваторлары, сондай-ақ табандары жұпталған тиеу машиналары 
пайдаланылады.        
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а - мерзімді жұмыс істейтін шөмішті тиеу; б - үздіксіз жұмыс 
істейтін тырнақтары бар тиеу; в - шөмішті атқарушы органмен және 
жүк көтергіш шанақпен тиеу-көлік; г - бірлескен тиеу-көлік шөмішімен 
тиеу-көлік; д - аударылатын шанағы бар жерасты авто өзі аударғышы;  

е - түбі конвейері бар өздігінен жүретін вагон 
 

1.1-сурет - Өздігінен жүретін машиналар 
 
Өздігінен жүретін көлік машиналарына мыналар жатады: тиеу және 

түсіру кезінде тау-кен массасын шанақ бойынша таратуға арналған түбіне 
қоса салынған қырғыш конвейері бар шанақпен жабдықталған өздігінен 
жүретін вагондар немесе сыйымдылығы аз аударылатын шанақ; әдетте 
аударылатын шанақпен немесе, сирек жағдайда, тау-кен массасын арнайы 
итергішпен түсіретін телескопиялық шанақпен жабдықталған автоматты өзі 
аударғыштар.  

Адамдарды, әртүрлі жүктерді тасымалдауға арналған және монтаждау, 
Құрылыс және жол жұмыстары, шатырды қоршау және бекіту 
құрылғыларымен жабдықталған көмекші өздігінен жүретін машиналар 
кеңінен қолданылады. Өздігінен жүретін машиналардың негізгі 
артықшылықтары: жоғары өнімділік; тығындаулар арасындағы өтпелерге 
кететін уақытты қысқарту есебінен ауысым ішінде машиналарды пайдалану 
коэффициентін ұлғайтуға мүмкіндік беретін ұтқырлылық және маневрлік; 
дайындық, тазалау және басқа да қосалқы жұмыстарда сол өзі жүретін 
машиналарды пайдалануды қамтамасыз ететін әмбебаптылық; тау-кен 
жұмысшыларының еңбегін жеңілдету және өндіріс мәдениетін арттыру.  
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Өздігінен жүретін жабдықтың негізгі кемшіліктеріне мыналар жатады: 
жабдықтың өзі мен оны пайдаланудың жоғары құны; қызмет көрсетудің 
үлкен штаты; жөндеу жұмыстарының жоғары еңбек сыйымдылығы; қуатты 
көлік машиналарын жылжыту үшін қазбалар қимасын ұлғайту қажеттілігі; ірі 
шахталарда қосымша желдету оқпандарын бұрғылауға әкелетін жер асты 
жағдайында дизель жетегін пайдалану кезінде желдетуге ауаның едәуір 
шығыны.  

Кенді жеткізуде өздігінен жүретін жабдықты қолдану кен 
шоғырларының қуаты кемінде 3-5 м кен орындарын игеру кезінде, тау-кен 
қысымы жоғары болмаған кезде төзімді кендер кезінде неғұрлым тиімді. 
Өздігінен жүретін машиналар үшін жеке кіретін жеке кен корпусының 
немесе блоктың қоры пайдаланылатын машинаның түріне және өнімділігіне 
байланысты шамамен 50÷100 мың тонна болуы керек.  

Әлемдік және отандық тәжірибеде өздігінен жүретін машиналар кенді 
игерудің камералық-бағандық жүйесінің әртүрлі нұсқаларында, қабатты 
мәжбүрлеп құлату жүйелерінде және көлденең қабаттардың қабаттасып 
құлату жүйелерінде, төсемі бар камералық-тұтас жүйеде және т. б. кеңінен 
қолданылады.  

Өздігінен жүретін жабдықты пайдалану кен өндіру технологиясында 
елеулі өзгерістерге әкеп соғады, бұл әзірлеу жүйелерін жаңғыртуды және 
негізгі көкжиектен бұрғылау және шығару көкжиектеріне тиеу жолдары және 
материалдық-жүріс көтерілістерінің орнына көлбеу түсу сияқты жаңа 
элементтерді енгізуді талап етеді. Скреперлік қондырғылармен 
салыстырғанда өздігінен жүретін жабдықпен жеткізу ұзындығының артуына 
байланысты кен орындарын өңдеуге дайындауды өзгерту және тау-кен 
дайындық және кесу жұмыстарының күрделілігін азайту мүмкіндігі пайда 
болды.  

Автоматты өзі аударғыштар әртүрлі тиеу құралдарымен бірге 
қолданылады: табандары бар тиеу машиналары (сурет. 1.2, а) 
экскаваторлармен, шөмішті дөңгелекті тиегіштермен, виброқуат көзімен 
жабдықталады. Өзі аударғыштармен тасымалдаудың оңтайлы ұзындығы-700 
м дейін, максимум-3000 м дейін, қазбалардың ең аз қимасы-16-20 м2. 
Тасымалдаудың ұзақ болуына байланысты блоктық руда мен көлік 
жолдарының санын азайтуға болады. Белгілі бір жұмыс жағдайында өзі 
аударғыштар кенді кенжардан оқпан маңындағы аулаға дейін, кейде кен 
орнын ұңғымалармен немесе көлбеу бұрыштары 6-10°аспайтын көлбеу 
оқпандармен ашқан кезде шахтаның бетіне тасымалдайды. 

Тазалау жұмыстарында автоматты өзі аударғыштарды күреу табандары 
бар тиеу машиналарымен немесе шынжыр табанды қозғалыс механизміндегі 
экскаваторлармен бірге пайдалану тиімсіз, себебі бұл машиналар аз маневрлі. 
Ең жақсы нәтижелерге жүк көтергіштің рөлін атқаратын жүк көтергіш 
шөмішпен (АД түрі) жүк көтергіш машинамен (сурет. 1.2, б) немесе 
дөңгелекті шөмішті тиегішпен (шөміштің жүк көтергіштігі 8 т және одан 
жоғары).[10] 
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а - автосамосвал (2) - тиейтін табандары бар тиеу машинасы (1); б - 
автосамосвал (1) - тиеу-тасымалдау машинасы (3) 
 

1.2-сурет - Өздігінен жүретін көлік жабдығының кешендері 
 
Түптік қырғыш конвейері бар өздігінен жүретін вагондар, негізінен, 

кендерді комбайн кешенінен блок конвейеріне дейін камерадан жеткізу үшін 
қазғыш комбайнмен және бункер-тиегішпен үйлестіре отырып, калий 
кендерін машиналық опыру кезінде қолданылады. 

Конструктивтік орындалуы бойынша тиеу-көлік машиналары екі 
негізгі типке бөлінеді: бір немесе бірнеше сызбаға тиелетін және тау-кен 
массасын түсіру пунктіне тасымалдау үшін қызмет ететін бірлескен 
тиеу-көлік шөміші (АД типі); шөмішті атқарушы тиеу органы және бірнеше 
сызбаға жеке шөмішпен тиелетін көлік шанағы (АД типі). Тау-кен массасын 
тасымалдау бойынша негізгі операцияны орындаудан басқа, тиеу-тасымалдау 
машиналарын көлік машиналарын тиеуде, сондай-ақ қазба топырағын 
тазарту, жол төсеу және әртүрлі қосалқы жүктерді шелекке немесе шанаққа 
жеткізу бойынша қосалқы операцияларда пайдалануға болады. 
 

1.2.1. Бірлескен тиеу-тасымалдау шөміші бар (АД типті) тиеу және 
тасымалдау машиналарының құрылысы және жұмыс істеу қағидаты 

    
Бұл машиналарда: топсалы артылған салмақ түсетін рамасы; негізінен 

барлық жетекші көпірлері бар пневмшиналық орын ауыстыру механизмі 
(қозғағыш); пайдаланылған газдарды бейтараптандыру жүйесі бар дизельді 
қозғалтқыш немесе кабельдік, кабельдік-троллейлік, аккумуляторлық немесе 
троллейлік-аккумуляторлық қорегі бар электр қозғалтқышы; қайықтық схема 
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бойынша бұрылмай машинаның алға немесе артқа қозғалысын қамтамасыз 
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маневрлікке, тұрақтылыққа және жоспарда кішкене бұрылыс радиусі бар 
машинаның өткізгіштігіне қол жеткізіледі. 

Жер асты өздігінен жүретін машиналарда құйынды камералық қоспасы 
бар дизельді қозғалтқыштар қолданылады (цилиндрдің басындағы қосымша 
шар тәрізді жану камерасын қолдана отырып) және қысыммен ауаны 
шығарады - компрессор немесе газ турбиналық қондырғы шығаратын 
үрлеумен. Құйынды камералық қоспасы бар қозғалтқыштардың 
пайдаланылған газдарындағы зиянды заттардың құрамы инжектор арқылы 
отынды тікелей бүрку арқылы дизельді қозғалтқыштардың пайдаланылған 
газдарына қарағанда аз. Үрлеу қозғалтқыштың қуатын 25-30% - ға арттыруға 
және отын шығынын 10-12% - ға азайтуға мүмкіндік береді. Жер асты 
жағдайларында жұмыс істейтін дизельді қозғалтқыштарға негізгі талаптар 
қойылады: пайдаланылған газдарды бейтараптандыру; өрт қауіпсіздігі, 
жарылыс қауіпсіздігі (шаң мен газ бойынша қауіпті шахталар үшін).[12] 

Дизель қозғалтқышының пайдаланылған тазартылмаған газдарында 
оны номиналды тиеу кезінде мынадай уытты компоненттер болады: көміртегі 
тотығы - 0,2%, азот тотығы - 0,2%, альдегидтер - 0,004%, күкіртті газ, май буы, 
күйе. Қозғалтқыш жұмыс істеген кезде жоғарыда аталған компоненттердің 
бос құрамы бірнеше есе артады. Жерасты кеніштерінде өздігінен жүретін 
(рельсті емес) жабдықты қауіпсіз қолдану жөніндегі нұсқаулықтың 
талаптарына сәйкес дизельдің пайдаланылған газдарындағы зиянды 
компоненттердің құрамы санитариялық нормалардан аспауы тиіс: көміртегі 
тотығы - 0,08%, азот тотығы - 0,05%, альдегидтер - 0,001%. 
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а-дизельді жетегі бар; б - электр жетегі бар 
 

1.3-сурет - Жүк таситын шөміші бар АД типті тиеу-тасымалдау 
машиналары 

 
Ең қауіптісі-көміртегі тотығы, азот оксиді және күкірт диоксиді, ал 

пайдаланылған газдардағы соңғысының мөлшері шамалы болуы керек. 
Дизель қозғалтқыштарының пайдаланылған газдарындағы зиянды 
компоненттерді қажетті нормаға дейін төмендетуге қол жеткізуге болады: 

- отын аппаратурасын ең аз газ бөлумен және қозғалтқыштың бос жұмыс 
уақытымен қозғалтқыштың оңтайлы жұмыс режиміне реттеу; 

- көмірсутектердің тотығуының химиялық реакцияларын өзгертетін 
отынды таңдау және оған қоспалар (мұнай айдау өнімдері және т. б.) қосу, бұл 
пайдаланылған газдардағы көміртегі тотығы мен күйе құрамын айтарлықтай 
төмендетеді; 

- бейтараптандырғыштармен газ тазалау; 
- ауаның қосымша мөлшерін беру арқылы. 
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Дизель қозғалтқышының жұмыс режимі максималды қуатпен таңдалуы 
керек, ал пайдаланылған газдардағы зиянды компоненттердің 
концентрациясын төмендету жанармай құю уақытын 11-14°дейін азайту 
арқылы жүзеге асырылады. Дизельге күкірт құрамы 0,5% - дан аспайтын жаңа 
қышқылданбаған отын құю қажет. 

 
а - МоАЗ типі; б - "Тамрок" типі 35Е (Финляндия) 
 

1.4-сурет - Жерасты автоматты өзі аударғыштары 
  
1-ші алдыңғы жарты рамада дизельді немесе электрлік жетек, 

машинаны басқару және денені төңкеру гидравликалық жетегі, кабина, ал 
аккумуляторлық-контактілі авто өзі аударғышта, сонымен қатар, 4-ші ток 
түсіргіш орнатылған. Артқы жарты рамада 5 корпус және 6 гидравликалық 
цилиндрлер бар. 

Қазіргі заманғы қуатты жүк тиеу-тасымалдау және өздігінен жүретін 
көліктердің жетектері ретінде төрт, алты, сегіз және он екі цилиндрлі, бір 
қатарлы немесе V-тәрізді цилиндрлі төрт сатылы жоғары жылдамдықты 
дизельді қозғалтқыштар немесе тұрақты немесе ауыспалы электр 
қозғалтқыштары қолданылады. Қазіргі уақытта өздігінен жүретін 
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машиналардың көпшілігі су немесе ауамен салқындатылған дизельді 
қозғалтқыштармен жабдықталған. 

Дизельді қозғалтқыштарда ауа мен отын цилиндрлерге бөлек түсіп, 
қатты сығылған кезде температураның жоғарылауы нәтижесінде тұтанатын 
қоспаны құрайды. Карбюратор қозғалтқыштарымен салыстырғанда, ауа мен 
жеңіл отынның жұмыс қоспасы карбюраторда оны жұмыс цилиндрлеріне 
шашыратқанға дейін пайда болады және цилиндрлерде тұтану шамынан 
тұтанады, дизельді қозғалтқыштар күрделі дизайнға қарамастан, әлдеқайда 
үнемді, арзан отынмен жұмыс істейді, көп қуат алады, тиімділігі жоғары және 
пайдаланылған газдардағы зиянды заттардың мөлшері аз. 

Дизельді қозғалтқыштары бар өздігінен жүретін машиналар рұқсат 
етілген температура асқан кезде арнайы баллондардан қозғалтқыштың сору 
және шығару коллекторларына және турбокомпрессор, отын багы және отын 
сорғысы аймақтарына бағытталған бүріккіштерге көмір қышқылын беруді 
қамтамасыз ететін автоматты өрт сөндіру жүйесімен жабдықталады. Газ 
немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда жұмыс істейтін өздігінен жүретін 
машиналардың жарылыс қауіпсіздігі сору мен пайдаланылған газға пакеттік 
қорғаныс (жалын сөндіргіштер) орнату арқылы қамтамасыз етіледі. 

Өздігінен жүретін машинаның берілісі моментті қозғалтқыштың иінді 
білігінен машинаның доңғалақтарына беруге және түрлендіруге арналған. 
Қазіргі заманғы жерасты өздігінен жүретін машиналарда әдетте 
гидромеханикалық беріліс қолданылады (сурет. 1.5) негізгі берілісті, 
жартылай осьті дифференциалдарды және планетарлық доңғалақты 
редукторларды қамтитын жетек көпірлеріне сәйкес келетін редуктордан, 
гидротрансформатордан, гидравликалық басқарылатын планетарлық типтегі 
беріліс қорабынан (қозғалтқыштан доңғалақтарға дейін) тұрады. 

Келісуші редуктор қозғалтқыштың және гидротрансформатордың 
жұмыс сипаттамаларын сәйкестендіруге арналған, сондай-ақ тиеу органы мен 
рульдік басқару гидросорғыларын жүргізу үшін қуатты іріктеу қорабы ретінде 
қызмет етеді. [12] 

Сорғы мен турбиналық дөңгелектерді қамтитын гидротрансформатор 
моментті автоматты түрде қадамсыз түрлендіруге арналған. Сыртқы кедергіге 
байланысты турбина білігіндегі бұраушы момент автоматты түрде белгілі бір 
шектерде өзгереді, салыстырмалы беріліс қорабының шығыс білігіне 
муфтамен қосылған сорғы доңғалағының жетекші білігіндегі моменттің 
салыстырмалы түрде аз өзгеруі кезінде. 

 



19
  

 

машиналардың көпшілігі су немесе ауамен салқындатылған дизельді 
қозғалтқыштармен жабдықталған. 

Дизельді қозғалтқыштарда ауа мен отын цилиндрлерге бөлек түсіп, 
қатты сығылған кезде температураның жоғарылауы нәтижесінде тұтанатын 
қоспаны құрайды. Карбюратор қозғалтқыштарымен салыстырғанда, ауа мен 
жеңіл отынның жұмыс қоспасы карбюраторда оны жұмыс цилиндрлеріне 
шашыратқанға дейін пайда болады және цилиндрлерде тұтану шамынан 
тұтанады, дизельді қозғалтқыштар күрделі дизайнға қарамастан, әлдеқайда 
үнемді, арзан отынмен жұмыс істейді, көп қуат алады, тиімділігі жоғары және 
пайдаланылған газдардағы зиянды заттардың мөлшері аз. 

Дизельді қозғалтқыштары бар өздігінен жүретін машиналар рұқсат 
етілген температура асқан кезде арнайы баллондардан қозғалтқыштың сору 
және шығару коллекторларына және турбокомпрессор, отын багы және отын 
сорғысы аймақтарына бағытталған бүріккіштерге көмір қышқылын беруді 
қамтамасыз ететін автоматты өрт сөндіру жүйесімен жабдықталады. Газ 
немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда жұмыс істейтін өздігінен жүретін 
машиналардың жарылыс қауіпсіздігі сору мен пайдаланылған газға пакеттік 
қорғаныс (жалын сөндіргіштер) орнату арқылы қамтамасыз етіледі. 

Өздігінен жүретін машинаның берілісі моментті қозғалтқыштың иінді 
білігінен машинаның доңғалақтарына беруге және түрлендіруге арналған. 
Қазіргі заманғы жерасты өздігінен жүретін машиналарда әдетте 
гидромеханикалық беріліс қолданылады (сурет. 1.5) негізгі берілісті, 
жартылай осьті дифференциалдарды және планетарлық доңғалақты 
редукторларды қамтитын жетек көпірлеріне сәйкес келетін редуктордан, 
гидротрансформатордан, гидравликалық басқарылатын планетарлық типтегі 
беріліс қорабынан (қозғалтқыштан доңғалақтарға дейін) тұрады. 

Келісуші редуктор қозғалтқыштың және гидротрансформатордың 
жұмыс сипаттамаларын сәйкестендіруге арналған, сондай-ақ тиеу органы мен 
рульдік басқару гидросорғыларын жүргізу үшін қуатты іріктеу қорабы ретінде 
қызмет етеді. [12] 

Сорғы мен турбиналық дөңгелектерді қамтитын гидротрансформатор 
моментті автоматты түрде қадамсыз түрлендіруге арналған. Сыртқы кедергіге 
байланысты турбина білігіндегі бұраушы момент автоматты түрде белгілі бір 
шектерде өзгереді, салыстырмалы беріліс қорабының шығыс білігіне 
муфтамен қосылған сорғы доңғалағының жетекші білігіндегі моменттің 
салыстырмалы түрде аз өзгеруі кезінде. 

 

  
 

 
 

1-қозғалтқыш; 2-демпферлік қосылыс; 3-келісуші редуктор; 
4-планетарлық типтегі беріліс қорабы бар гидротрансформатор; 5-жетек 
көпірінің жетек білігі; 6-жетек білігі; 7-дифференциал; 8-жартылай ось; 
9-планетарлық доңғалақ редукторы; 10-жұмыс тежегіші; 11-машинаның 

гидравликалық цилиндрі; 12-шелек; 13-және 14-жебені көтеру және 
шелекті бұру бойынша гидравликалық цилиндрлер 

 
1.5-сурет - ПД-5 Тиеу-тасымалдау машинасының кинематикалық 

схемасы 
    
Отынды үнемдеу, машина трансмиссиясының шу деңгейін төмендету 

мақсатында гидротрансформаторды автоматты бұғаттау қарастырылған. 
Бітелген гидротрансформатормен беріліс әдеттегі механикалық сияқты 
жұмыс істейді, ал оның тиімділігі күрт артады. Бұғаттауды автоматты түрде 
қосу қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жиілігіне және жол жағдайларына 
байланысты жүзеге асырылады. 

Гидромеханикалық беріліс коэффициенті мен бұраушы моменттің 
өзгеруі және беріліс қорабының ауысуы (2, 3 немесе 4 жылдамдық алға және 2, 
3 немесе 4 жылдамдық артқа) арқылы қол жеткізілетін машинаның 
қозғалысына кедергісіне байланысты жетек доңғалақтарындағы тарту күші 
мен қозғалыс жылдамдығының біртіндеп өзгеруін қамтамасыз етеді. 

Гидромеханикалық берілістің негізгі артықшылықтары-машинаның 
динамикалық сипаттамаларын жақсарту, қозғалтқыштың қызмет ету мерзімін 
ұлғайту және жұмыс режимінің күрт өзгеруі кезінде оны шамадан тыс 
жүктемелерден қорғау және т. б. кемшіліктері-жоғары құны, салыстырмалы 
түрде төмен тиімділігі. 

Өздігінен жүретін машинаның жетек көпіріне негізгі беріліс, бір сатылы 
редуктор және доңғалақты дифференциал, жартылай осьтер және 
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планетарлық типтегі доңғалақты редукторлар кіреді. Негізгі беріліс моментті 
жетек білігінен жартылай оське беру үшін және жол төсемінің профилі мен 
машинаның қозғалу жағдайлары өзгерген кезде сол және оң доңғалақтардың 
айналу сандарының қажетті қатынасын дифференциалды беріліс арқылы 
орнату үшін қолданылады. 

Жүк тиеу машиналарында тарту кезінде максималды тарту күшін 
қамтамасыз ету үшін екі көпір де жетекші болып табылады. Алдыңғы осьте 
шелекті тау массасына енгізу кезінде машинаның қажетті қысым күшін 
құруды қамтамасыз ететін доңғалақты өздігінен құлыпталатын дифференциал 
бар. Алдыңғы білік машинаның жартылай рамасына мықтап бекітілген, ал 
артқы білік тепе-теңдікте, бұл машинаның барлық дөңгелектерінің қазба 
топырағымен байланысын қамтамасыз етеді. 

Өздігінен жүретін машина доңғалағының негізгі элементі қақпақшадан, 
камерадан және айналма таспадан тұратын серпімді пневматикалық шина 
болып табылады, ол камераны қақпақтың бүйірі мен доңғалақ шеңбері 
арасындағы қысылудан қорғайды. Негізінен өздігінен жүретін машиналарда 
камералық шиналар қолданылады. Пневматикалық шиналардың икемділігіне 
байланысты оның жұмысы кезінде машина элементтеріндегі динамикалық 
жүктемелердің амортизациясы қамтамасыз етіледі. [10] 
 

1.2.2. Шөмішті атқарушы тиеу органы және көлік шанағы    
(ЖМ типті) бар тиеу және көлік машиналарының құрылысы және 
жұмыс істеу  қағидаты) 

   
Тиеу шөміші және ПТ типті жүк көтергіш шанағы бар тиеу-тасымалдау 

машиналары, негізінен, дайындау-ойық қазбаларын жүргізу үшін және кейде 
өнімділігі аз және жеткізу ұзындығы 100 м-ден аспайтын тазалау 
жұмыстарында қолданылады. ПТ - 4 және ПТ-6 (Сан машина шанағының 
жүк көтергіштігін тоннамен көрсетеді) екі өлшеміндегі шөміші мен шанағы 
бар тиеу-тасымалдау машиналары құбыршегі арқылы қоректендірілетін 
пневматикалық жетекпен жабдықталған.  

ПТ-4 машинасында (сурет. 1.6) топсалы тұтқаға бекітілген шелек 
планеталық редукторы және пневматикалық қозғалтқышы бар жүкшығырдан 
плиталық тізбекпен көтеріледі.  

Машинаның шанағы пневмоцилиндрден артқа лақтыру арқылы 
түсіріледі, бұл ретте шанақтың артқы борты бір уақытта қайырылады. 
Шөмішті шанаққа түсіру кезінде тұтқаның соққысын амортизациялау үшін 
машинаның алдыңғы бөлігінде ұрғыш серіппелер орнатылған.  

Машинаның бүйірінде ауа таратқыштарды басқару жүйесінің 
тұтқалары және машинистке арналған басқыш орналасқан (1.2-кестені 
қараңыз).  
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1.2-кесте - Шөміші және шанағы бар тиеу-көлік машиналарының 
техникалық сипаттамалары 

Өлшем  ЖМ-4 ЖМ-6 
Шанақтың жүк көтергіштігі, т  4 6 
Сыйымдылығы, м3:    
шөміш  0,2 0,5 
шанақ  1,5 2,5 
Батырылатын кесектің мөлшері, мм  400 600 
Орнатылған қуаты, Квт  43 96 
Қозғалыс жылдамдығы, км / сағ  5 5 
Габариттері, мм:    
ұзындығы  3020 4750 
ені  1800 2360 
биіктігі  1790 2120 
Шөмішті түсіру кезіндегі ең үлкен биіктік, мм  2200 2800 
Салмағы, т  4,6 10 

 

 
 

1-тиеу органы (шөміш); 2-жүріс бөлігі; 3-шанақ; 
4-басқару пульті; 5-топсалы тұтқа; 6-тарту тізбегі; 7-опырғыш; 

8-шанақтың қайырмалы борты 
(Осы типтегі машиналарда барлық доңғалақтар жетекші болады). 

 
1.6-сурет - Тиеуө-көлік машинасы ПТ-4 

 
Алдыңғы және артқы екі доңғалақ пневматикалық қозғалтқышы бар 

борттық планетарлық редуктормен кинематикалық түрде қосылған. 
Машинаны бұру әр борттың дөңгелектерін әртүрлі бағытта айналдыру 
арқылы жүзеге асырылады. ПТ-4 машинасын басқару жүйесі атқарушы 
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органды және машинаның қозғалыс механизмін тікелей басқаруға арналған 
ауа таратқыштарды, сондай-ақ сығылған ауаны тұтынушыларға майлау үшін 
автоматты майлауды қамтиды. ПТ-6 машинасында шөмішті басқару 
гидроцилиндрлерден жүзеге асырылады. Түсіру кезінде шанақ екі 
гидроцилиндрмен алға қарай шөмішке қарай төңкеріледі. Шуды азайту үшін 
барлық пневматикалық қозғалтқыштардың шығарындылары герметикалық 
камера-лабиринт түріндегі өшіргіш түрінде жасалған кабинаның 
платформасына шығарылады. ПТ-4 және ПТ-6 машиналары Шаңды басу 
жүйесімен жабдықталған.  

Машинада орнатылған эжекторлық типтегі суландырғыштар шөмішті 
енгізу және шанаққа түсіру кезінде торлық массаны сумен суарады.  

 
1.2.3. Тиеу-көлік машиналарын қашықтықтан басқару және 

автоматтандыру 
  
 Қашықтан басқарылатын тиеу-тасымалдау машиналары төбені 

қауіпсіз жағдайда ұстау тектоникалық бұзылуларға байланысты күрделеніп, 
қымбаттап, адамдардың ұзақ уақыт тұруы үшін қауіп төнген кезде, биіктігі 
ұлғайған тазарту кеңістігінен (камералардан) кенді жеткізуде қолданылады. 
Қашықтан басқаруды пайдалану тазарту жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігінің 
жеткілікті жоғары деңгейінде кенді неғұрлым толық алуға ықпал етеді, 
сондай-ақ пайдалы қазбаларды адамсыз қазу кезінде өздігінен жүретін 
машиналарды пайдалану мүмкіндіктері мен перспективасын ашады. 
Қашықтықтан басқару кезінде машинист тиеу-тасымалдау машинасынан 
тыс-басқару пультінде тазалау камерасында машинаны тарту және жылжыту 
процесін жақсы көре отырып, қауіпсіз жерде болады. Шахталық өздігінен 
жүретін машиналарды қашықтықтан басқару кабель арқылы немесе 
радиотаратқыштың көмегімен жүзеге асырылады. Кабельді басқару тиеу 
машиналарында олардың аз қашықтықта қолданылады. Әлемдік практикада 
радиодистанциялық басқару, мысалы, «Торотель» фирмасының (Финляндия) 
жүйесі кеңінен таралуда, оның қағидаттық схемасы 1.7-суретте келтірілген. 
[12] 

"Торотель" радиодистанциялық басқару жүйесіне микропроцессорды 
қолдана отырып, цифрлық деректерді беру әдісі жүзеге асырылатын 
қабылдағыш-таратқыш құрылғылар кіреді. Түрлендіргішпен кодталған 
басқару сигналдары радио арқылы басқару пульті машинадан 30-дан 100 м-ге 
дейінгі қашықтықта орналасқан кезде 27 немесе 40 МГц жиілікте беріледі.  

 Тиеу-тасымалдау машинасы тазалау камерасынан шығарылған кезде 
барлық операцияларды (қашықтықтан басқару кезінде де, қолмен де) 
басқаруды машинист жүзеге асырады: басқару пультінен шыққаннан кейін 
ол машинаны түсіру орнына және кері пультке апарады. Қашықтан басқару 
құралында машинаның қозғалысын басқару тұтқалары және тиеу органы, 
сандық кодтауға арналған микропроцессор бар.  
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органды және машинаның қозғалыс механизмін тікелей басқаруға арналған 
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1.2.3. Тиеу-көлік машиналарын қашықтықтан басқару және 
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[12] 
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құралында машинаның қозғалысын басқару тұтқалары және тиеу органы, 
сандық кодтауға арналған микропроцессор бар.  

 

  
 

 
 

1-ажыратқыштар мен бақылау шамдары; 2-басқару тұтқалары мен 
тұтқалары; 3-аналогты сандық түрлендіргіш пен микрокомпьютермен 

кодтау; 4-батареялар; 5-таратқыш; 6-антенна; 7-қабылдағыш; 8-апаттық 
тоқтату жүйесі; 9-микрокомпьютермен декодтау; 10-реле және 

ажыратқыштар; 11-қуат көзі 
 

1.7-сурет - АРА фирмасының "Торотель" қашықтықтан басқару 
жүйесінің сызбасы (Финляндия) 

  
Микропроцессордың көмегімен әр команда автоматты түрде жоғары 

жылдамдықпен қайталанады. Деректерді беру кезінде пәрмендердің берілу 
тұрақтылығын жақсарту үшін арнайы бақылау коды қолданылады. 
Радиожиілікті өзгерту арқылы бір уақытта бірнеше тиеу және тасымалдау 
машиналарын бір учаскеде әр машинаның қашықтан басқару жүйелерінде 
кедергісіз басқаруға болады.  

Радиостанцияны басқару жүйесінде камералар мен мониторды 
пайдалану осы жүйенің пайдалану мүмкіндіктерін едәуір кеңейтуге 
мүмкіндік береді. Тиеу-тасымалдау машинасында машинаның қозғалысын 
тиісінше алға және артқа қарай бақылайтын екі телекамера орнатылады 
(сурет. 1.8). Кескін басқару тақтасында орнатылған мониторға жіберіледі. 
Қашықтан басқарумен салыстырғанда, мониторлар арқылы қашықтан 
басқару әлдеқайда қарапайым және тиімді.  

Жүк тиеу және Ттасымалдау машиналарын шығаратын жетекші 
шетелдік фирмалар оларды автоматтандыру бойынша үлкен жұмыстар 
жүргізуде. АРА фирмасы (Финляндия) диспетчерлік пункттен жүк тиеу-көлік 
машиналарын басқару үшін диспетчерлік пунктте орналасқан ЭЕМ 
пайдалана отырып, 40-50 МГц радиожиіліктерінде әртүрлі деректерді 
(параметрлерді) беру желісін құрды. Параметрлер шелектегі жүктің салмағы, 
өткен жолы, мотосағатпен жұмыс істеу ұзақтығы, пайдалану уақыты, 
машинаның жай-күйі туралы деректер (май қысымы және қозғалтқыштағы, 
гидротрансформатордағы және гидрожүйедегі, сондай-ақ тежегіш жүйедегі 
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температура, отын шығыны, қозғалтқыш пен беріліс қорабындағы майдың 
тазалығы) болуы мүмкін.  

 

  
 

1-екі жақты радио қондырғы; 2-телекамера; 3-телеантенна; 
4-бейне таратқыш; 5-бейне ажыратқыш; 6-бұрылу бұрышын анықтау 

датчигі; 7-тиеу органының жағдайын анықтау датчигі; 8-өткен жолдың 
қозғалыс жылдамдығы датчигі; 9-рульдік басқару таратқышы; 
10-магнит өрісін қабылдайтын датчиктер; 11-тиеу органының 

таратқышы; 12-машинаның компьютері 
 

1.8-сурет - Бақылау және басқару аппаратурасын ПТ типті машинада 
орналастыру 

   
Тиеу-тасымалдау машинасында орналасқан датчиктерден деректерді 

жинау (1.8-суретті қараңыз) машинаның қозғалыс бағыты бойымен қазбаның 
қабырғасына немесе жабынына бекітілген ақпараттық кабельге қосылатын 
бақылау пункттері арқылы жүзеге асырылады. Бақылау пункттері арқылы 
машинаға тапсырмалар беру және машинадағы өндіріс көлемі немесе ақаулар 
туралы деректер алу, сондай-ақ диспетчердің машинаның тұрған жерін 
бақылауы қамтамасыз етіледі. Машинада орналасқан жинақ блогы 
сенсорлардың көрсеткіштерін үнемі өлшейді. Ауысым соңында жинақтау 
блогынан ақпарат беру блогына түседі, ЭЕМ көмегімен өңделеді және 
мынадай параметрлер көрсетіле отырып, баспа түрінде беріледі: жұмыс 
циклінің уақыты, машинаның өнімділігі, оны уақытында пайдалану дәрежесі, 
майдың қысымы мен температурасы және машинаның жай-күйі туралы басқа 
да деректер, олардың негізінде машинаны техникалық қызмет көрсетуге 
немесе жөндеуге жіберу туралы шешім қабылданады.  

Өздігінен жүретін машиналарды өндіретін және пайдаланатын жетекші 
фирмалар пайдалы қазбаларды адамсыз қазу кезінде оларды пайдалану 
перспективаларын анықтау мақсатында тиеу-көлік машиналарын 
автоматтандыру жүйелерін жетілдіру жұмыстарын жалғастыруда. [10] 
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1.2.4. Өздігінен жүретін көлік машиналары 
 
Пайдалы қазбаларды жерасты игеруге арналған өздігінен жүретін көлік 

машиналарына автоматты өзі аударғыштар, өздігінен жүретін вагондар және 
қосалқы көлік құралдары жатады. 

Тау-кен массасын тасымалдау үшін пайдаланылатын автоматты өзі 
аударғыштар дизельді немесе электр жетегімен және аударылатын шанақпен 
жабдықталған. 

Өздігінен жүретін вагондардың айрықша ерекшелігі-түбіне қырғыш 
конвейер салынған шанақ конструкциясы. Өздігінен жүретін вагонның 
жетегі, әдетте, кабель арқылы электр болып табылады. 

Жер асты автосамосвал (1.9, а-суретті қараңыз) тартқыштан және 
жартылай тіркемеден тұрады, бұл тартқыштың жартылай тіркемеге қатысты 
екі бағытта 45°' бұрылуына және радиусі 7-8 м қисықтардың өтуіне 
мүмкіндік береді. 

Жүк көтергіштігі 22 тонна болатын МоАЗ-7405-9586 жерасты авто өзі 
аударғышы жер асты тау-кен жұмыстарында кеңінен қолданылады. 
Автоматты өзі аударғыштың доңғалақ формуласы 4x2 (бірінші-сан 
доңғалақтардың жалпы санын, екіншісі - жетек доңғалақтарының санын 
көрсетеді). Қуаты 140 кВт дизельді қозғалтқыш пайдаланылған газдарды 
тазартудың каталитикалық және сұйық жүйелерімен жабдықталған. 
Гидромеханикалық трансмиссия гидротрансформатордың автоматты 
бұғатталуымен орындалады, яғни бұғатталған гидротрансформаторда беріліс 
әдеттегі механикалық беріліс ретінде жұмыс істейді, ал беріліс пәк 
жоғарылайды. Бұғаттауды автоматты түрде қосу жол жағдайлары өзгерген 
кезде қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жиілігіне байланысты жүзеге 
асырылады. Гидромеханикалық реверсивті беріліс қорабы алға және төрт 
артқа төрт жылдамдықты қамтамасыз етеді, бұл трансмиссиялық схемада 
қозғалу кезінде өзі аударғышты пайдалануға мүмкіндік береді. 

Автосамосвал пневматикалық жетегі бар жұмыс, тұрақ және қосалқы 
тежегіш жүйелерімен жабдықталған. Жұмыс тежегіш жүйесі алдыңғы және 
артқы осьтерге бөлек қос тізбекті жетекке, ал тұрақ тежегіші-серіппелі 
энергия аккумуляторы бар пневматикалық жетекке ие. Қалақты тежегіш - 
гидродинамикалық типті орынбасары және электрогидравликалық жетекті 
қамтитын көмекші тежегіш жүйесі жұмыс тежегіш жүйесін қолданбай, 
созылмалы еңістерде автоматты өзі аударғыштың тұрақты қозғалыс 
жылдамдығын ұстап тұруды қамтамасыз етеді. 

Рульдік басқару гидрокүшейткішпен орындалады. Автоматты өзі 
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Жүк көтергіштігі 35 тонна МоАЗ маркалы өзі аударғыштың прототипі 
жасалды. 

Автоматты өзі аударғыштың ең заманауи конструкциясы-АРА 
фирмасының (Финляндия) 4x4 дөңгелекті формуласы бар Торо-35Д моделі. 
Ол турбогенератормен және аралық салқындатумен 12 цилиндрлі дизельді 
қозғалтқышты қолданды. Бұраушы түрлендіргішті бұғаттайтын 
Гидромеханикалық трансмиссия және электр баяулатқышы бар толық жабық 
көп дискілі ылғалды үйкеліс тежегіштері автоматты өзі аударғыштың жоғары 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 

Шетелде дизель-троллейбустар мен троллей-аккумуляторлы автоматты 
өзі аударғыштар әзірленіп, пайдаланылуда.  

Дизель-троллейбустар дизельді және электр жетектерімен 
жабдықталған: қазбалар бойымен қозғалу кезінде самосвал шатырға ілінген 
троллей қазбасынан қоректенетін электржетектің көмегімен, ал түсіру 
орнына немесе қысқа қашықтыққа қозғалу кезінде кенжарға жақындаған 
кезде - дизель қозғалтқышының көмегімен қозғалады. [12] 

"Кируна Трак" фирмасы (Швеция) жүк көтергіштігі 50 т 
троллей-аккумуляторлы жерасты авто өзі аударғышын жасап шығарды. 
Кенжарда, тиеу - түсіру орындарында қозғалу кезінде автосамосвал 
троллейден ажыратылады, одан кейін электр энергиясы аккумулятордан 
машинаның барлық дөңгелектеріне кіріктірілген тартқыш электр 
қозғалтқыштарына автоматты түрде беріледі. 14 батареядан тұратын 158 
А/сағ батарея машинаның жақтауында алдыңғы дөңгелектер арасындағы 
бөлікте орналасқан. Батарея қуатынан 50 тонна жүктемесі бар самосвал 
ұзындығы 100 м - ге дейін, ал төтенше жағдайларда-1-2 км-ге дейін көлденең 
өндіріс бойымен жүре алады. Батареяны номиналды сыйымдылығы қалпына 
келтірілгенге дейін зарядтау троллейден қозғалыс кезінде немесе тұрақта 
15-20 минут ішінде жүзеге асырылады. Батареяның кепілдік мерзімі-3-5 жыл. 

Троллей-аккумуляторлық авто өзі аударғышта компьютер орнатылған, 
оның көмегімен электр схемасының негізгі тораптарын бақылау және реттеу, 
электр энергиясын беруді, аккумуляторды зарядтауды, машинаның қозғалыс 
жылдамдығын және электрлік тежелуін бақылау жүзеге асырылады. 

Әк типіндегі өздігінен жүретін вагондардың үлгілік қатарға сәйкес жүк 
көтергіштігі 5, 10, 15, 20 және 25 т болады. Воронеж тау-кен байыту 
зауытының өзі жүретін 5ВС-15м шахталық вагоны жаппай шығарылады, ол 
негізінен калий кендерін игерудің камералық жүйесі кезінде өтпелі-өндіруші 
комбайнмен және бункер-тиегішпен кешенде қолданылады (сурет. 1.10, а). 
Соңғысы кенді жинақтауға және өздігінен жүретін вагонның қозғалысы 
кезінде комбайнның тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Шанақ 
пен түптік конвейердің қарқынды тозуына байланысты өздігінен жүретін 
вагондар берік және абразивті кендерді жеткізуде таралмады. 

Өздігінен жүретін вагон 5ВС-15м (сурет. 1.10. б) барлық жетекті және 
басқарылатын дөңгелектері бар өздігінен жүретін шассиден, борттық 
доңғалақтардың электр жетегінен, түбі қырғыш конвейері бар шанақтан, 
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конвейердің электр жетегінен және басқару жүйесінен тұрады. (1.3 кестені 
қараңыз) 

Электр жетегі бар вагонды қоректендіру ұзындығы 200 м-ге дейінгі 
икемді кабель бойынша жүзеге асырылады, ол вагонды кабель төсегіші бар 
кабельдік барабанға орайды, бұл вагонды 400 м-ге дейінгі қашықтыққа 
(кабельді бекіту нүктесінен әр жаққа 200 м-ден) жылжытуға мүмкіндік береді. 

Пневмошиналардағы өздігінен жүретін төрт дөңгелекті шассиде 
доңғалақтардың әрбір борттық жұбында электр қозғалтқышты, редукторды 
және әрбір доңғалаққа кардан біліктерін қамтитын дербес жетек болады. 
Жетек электр қозғалтқышының қуаты ауыспалы токпен жүзеге асырылады. 
Вагондарда сырғуы жоғары (12-14% дейін) асинхронды үш жылдамдықты 
қозғалтқыштар қолданылады, бұл вагонның алға және артқа қозғалысының 
үш жылдамдығын қамтамасыз етеді. 

Вагонды басқару гидрокүшейткішпен орындалған. Барлық төрт 
дөңгелекті бұру гидравликалық цилиндрлер көмегімен жүзеге асырылады, 
олар басқарылатын доңғалақтарға тұтқалар мен тартқыштар жүйесі арқылы 
әсер етеді. Вагон үш тежегіш жүйесімен жабдықталған - гидравликалық 
жұмыс, гидравликалық аккумулятордан төтенше жағдай және механикалық 
жетегі бар тұрақ. 

Төменгі конвейері бар шанақ жүріс бөлігінің рамасына топсалы 
орнатылады және шанақтың биіктігі бойынша жылжуын және кейінгі көлік 
құралдарына түсіруді қамтамасыз ететін екі гидроцилиндрмен көтеріледі. [10] 

Вагонның тұрақтылығы және барлық доңғалақтардың қазбаның тегіс 
емес топырағына сенімді ілінуі артқы осьтің қатаң бекітілуімен және алдыңғы 
осьтің теңгермелі аспасымен қамтамасыз етіледі. 

Вагон кабинасы амортизаторларға орнатылған және орындықтармен, 
рульдік бағанамен, қозғалысты басқару және жылдамдықты ауыстырып 
қосудың екі басқышымен, тежегіш басқыштарымен, конвейер мен тұрақ 
тежегішін қосуға арналған крандармен, шанақты көтерудің 
гидроцилиндрлерін басқару орауышымен жабдықталған. 
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а-шахта кендерін өндіру кезінде кенжарда (1-өткізу-өндіру 

комбайны; 2-бункер-қайта тиегіш; 3-өздігінен жүретін вагон;  
4-қайта тиегіш; 5-қырғыш конвейер); б-вагонның жалпы түрі  

(1-шанақ; 2-қырғыш түптік конвейер; 3-өздігінен жүретін шасси; 
 4-өздігінен жүретін шассидің электр жетегі; 5-кабельдік барабан; 

6-кабина) 
 

1.10-сурет - 5ВС-15М өздігінен жүретін шахталық вагон 
 
 1.3-кесте - 5ВС-15М өздігінен жүретін вагонның техникалық 

сипаттамасы 
Шанақ сыйымдылығы, м3: 
 

қосымша борттарсыз 8,6 
борттары бар 11 

Көлденең учаскедегі жүксіз қозғалыс 
жылдамдығы, км / сағ 

9 

Барабанның кабель сыйымдылығы, м 200 
Түсіру уақыты, с 83 
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1.3-кестенің жалғасы 
Реттелетін түсіру биіктігі, мм 450-1465 
Максималды еңіс 150 
Конвейердің қырғыш тізбегінің қозғалыс 
жылдамдығы, м / с 

0,15; 0,3 

Габариттері, мм 8200×2500×1630 
Салмағы, т 15,6 

  
1.2.5. Өздігінен жүретін машиналарды пайдалану есебі 
    
Жүк тиеу-тасымалдау және өздігінен жүретін көлік машиналарын 

пайдалану есебі олардың техникалық және пайдалану өнімділігін, кенді бір 
немесе бірнеше кенжардан үздіксіз тасымалдауды қамтамасыз ететін Көлік 
машиналарының санын, сондай-ақ машиналарды тарту есебін анықтауға 
дейін азаяды. 

Есептеу үшін бастапқы деректер мыналар болып табылады: 
қолданылатын машинаның техникалық сипаттамасы, ауысымдық жүк ағыны, 
ауысымның ұзақтығы, трассаның бойлық профилі және көлік қазбаларын 
Жабу түрі. 

Тиеу-тасымалдау машинасының пайдалану өнімділігі (Т / с) 
 
                

раздвпогр

з
э ttt

VkQ



3600                             (1.1) 

  
мұндағы V-жүк көтергіш органның (шанақтың немесе шөміштің) 

сыйымдылығы, м3; tпогр, tдв, tраз - тиісінше жүк көтергіш сыйымдылықтың 
тиелу уақыты, машинаның кенжардан түсіру пунктіне дейін және кері, түсіру, 
с; кз - шөмішті толтыру коэффициенті (k3 = 0,74÷0,8); γ -тау массасының 
тығыздығы, т/м3. 

Жүк көтеретін шөміші бар машиналар үшін тиеу уақыты (С) (ПД типі) 
 
                    

tпогр = адресц·кман         (1.2) 
 
мұндағы ∆ = 1,15÷1,2 - тығындаудағы габаритсізді бөлшектеуге кететін 

уақытты ескеретін коэффициент; tц = 50 с - жүк көтергіш шөмішпен тарту 
циклінің уақыты; кман = 1,2- тығындаудағы машинаның маневрлеріне кететін 
уақытты ескеретін коэффициент. 

Шөміші бар және жүк таситын шанағы бар машиналар үшін тиеу 
уақыты (С) (ЖМ типті)  
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мұндағы tц-тиеу циклінің ұзақтығы, с; Vкуз-шанақтың сыйымдылығы, м3; 
кз.к-шанақты тиеу коэффициенті. 

Жүк көтергіш шөмішпен (АД түрі) машинаны жүктеу уақыты жүк 
көтергіш корпуспен (ПТ түрі) машинаны жүктеу уақытынан әлдеқайда аз. 

Машинаның қозғалыс уақыты (с) 
 

    11

.
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k
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мұндағы L-тасымалдау ұзындығы, м; vгр, vnoр-тиісінше тиелген және бос 

машинаның қозғалыс жылдамдығы, м / с; кс.х = 0,6-орташа қозғалыс 
жылдамдығының коэффициенті. 

Машинаны түсіру уақыты tраз = 15÷20 С. 
Осылайша, жүк көтергіш шөміші бар жүк тиеу-тасымалдау 

машинасының сағаттық өнімділігі (т/сағ)  
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ал шөміші және шанағы бар машина үшін (т / сағ) - 
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                (1.6) 

 
Ауысымдық пайдалану өнімділігі (т) 
 

                    Qсм = Qэ Тсм ки         (1.7) 

 
мұнда Тсм - ауысымның ұзақтығы, сағ; ки = 0,7÷0,8 - 

дайындық-қорытынды операцияларды, машинаға май құюды, жұмыс орнына 
аралауды және тиеу мен тасымалдау бойынша негізгі жұмысқа байланысты 
емес басқа да операцияларды ескеретін машинаны ауысымішілік пайдалану 
коэффициенті. 

Жүк көтергіш сыйымдылықтың бірдей сыйымдылығы және бірдей 
тау-кен техникалық жағдайлары кезінде жүк көтергіш шөміші бар жүк 
тиеу-көлік машинасының өнімділігі жүк көтергіш шанағы бар машинаның 
өнімділігіне қарағанда көп болады.  
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мұнда Тсм - ауысымның ұзақтығы, сағ; ки = 0,7÷0,8 - 
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Жүк көтергіш сыйымдылықтың бірдей сыйымдылығы және бірдей 
тау-кен техникалық жағдайлары кезінде жүк көтергіш шөміші бар жүк 
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өнімділігіне қарағанда көп болады.  

  
 

 
 

1- 4 т; 2- 7,3 т; 3 - 12 т. 
1.11-сурет - Жүк көтергіш шөміштің жүк көтергіштігі кезіндегі тасымалдау 
ұзындығына тиеу-көлік машинасының ауысымдық өнімділігінің тәуелділік 

графигі 
 
Тасымалдау ұзындығының жоғарылауымен жүк тиеу-түсіру 

машинасының өнімділігі төмендейді (сурет. 1.11). 
Бір көлік машинасының (автоматты өзі аударғыштың немесе өздігінен 

жүретін вагонның) ауысымдық пайдалану өнімділігі (т)): 
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                      (1.8) 

 
мұндағы кн-жүк ағынының біркелкі еместігінің коэффициенті 

(жинақталатын сыйымдылық болмаған кезде кн = l,5, болған кезде - кн = 1,25, 
кен массасын ұңғылау кенжарынан тасымалдау кезінде кн = 2); ки = 0,7÷0,8 - 
машинаны пайдалану коэффициенті. 

Көлік машинасының бір рейсінің ұзақтығы (мин) 
 

  р а з мрмзмр а здвпогрр ttttttt  ..                 (1.9) 
 
Машина шөмішті тиегішпен немесе экскаватормен кешенде жұмыс 

істеген кезде тиеу уақыты (мин) 
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ал үздіксіз жұмыс істейтін тиеу машинасымен кешенде – 
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мұндағы QТ-үздіксіз жұмыс істейтін тиеу машинасының өнімділігі, т / 
мин. 

 
Кесте 1.4-табандары бар тиеу машиналарының техникалық 

сипаттамалары  
Өлшем  ҰӘБ-3Д2 NNB-4D 
Техникалық өнімділік, м3 / мин   5  8 
Кесектің ең үлкен мөлшері, мм  800 
Қозғалыс жылдамдығы, м / мин   
жұмысшылар  10 
маневрлік 20 
Орнатылған қуаты, Квт   134 204 
Габариттері, мм   
ұзындығы   9000 10000 
ені  2700 
биіктігі 1900 
Салмағы, т 27 36 

   
Кен шахталарында тау-кен массасын автоматты өзі аударғыштарға тиеу 

үшін ПНБ-3Д2 және ПНБ-4Д типті күреу табандары бар тиеу машиналары 
қолданылады (1.4-кестені қараңыз) 

Машинаның жүк және бос бағыттағы қозғалысының ұзақтығы (мин)  
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Жүк νgr және бос νpor бағыттарындағы қозғалыс жылдамдығы (км/сағ) 

практикалық мәліметтерге сәйкес немесе машина қозғалтқыштарының тарту 
сипаттамаларына сәйкес мәндерді қабылдау арқылы анықталады. 
Қозғалыстың орташа жүрістік жылдамдығын ескеретін коэффициент 
тасымалдау ұзындығына байланысты қабылданады: L<0,3 км кс кезінде.х = 
0,6; l>0,3 км кезінде кс.х = 0,75. 

Түсіру уақыты көлік машинасы шанағының конструктивтік 
орындалуына байланысты: аударылмалы шанағы бар автоматты өзі 
аударғыштар үшін tраз = 0,7 мин, түптік қырғыш конвейері бар өздігінен 
жүретін вагондар үшін tраз = 2÷3 мин. 

ТМ кенжарындағы маневрлердің ұзақтығы (мин) және tм түсіру 
орындарының жанында.р көлік машиналарын пайдаланудың нақты 
жағдайларына байланысты және уақытты бақылау арқылы анықталады. 

Бір жолақты көлік қазбасында бірнеше машина қозғалған кезде илеу 
кезінде машинаны күту ұзақтығы (мин)  

 
                         1tnt размразм                        (1.13) 
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мұндағы QТ-үздіксіз жұмыс істейтін тиеу машинасының өнімділігі, т / 
мин. 

 
Кесте 1.4-табандары бар тиеу машиналарының техникалық 

сипаттамалары  
Өлшем  ҰӘБ-3Д2 NNB-4D 
Техникалық өнімділік, м3 / мин   5  8 
Кесектің ең үлкен мөлшері, мм  800 
Қозғалыс жылдамдығы, м / мин   
жұмысшылар  10 
маневрлік 20 
Орнатылған қуаты, Квт   134 204 
Габариттері, мм   
ұзындығы   9000 10000 
ені  2700 
биіктігі 1900 
Салмағы, т 27 36 
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                         1tnt размразм                        (1.13) 

  
 

мұндағы празм-илеу саны; t1 = 2мин-илеу кезінде күту ұзақтығы. 
Тиеу мен тасымалдаудың өнімділігі мен құны тасымалдау 

қашықтығына және тиеу, тиеу және тасымалдау машиналары кешенінің 
құрамына байланысты (сурет. 1.12). Сонымен, тасымалдау ұзындығы 200 
м-ге дейін, тиеу-тасымалдау машиналарын, 400 м - ден астам тиеу 
машиналарын екі авто өзі аударғышпен бірге қолдану тиімді. Тоннельдерді 
әзірлеу мен жүргізудің камералық-бағандық жүйесі кезінде автоматты өзі 
аударғыштарды тиеуді дизельді жетегі және пневмошинаны қозғалыс 
механизмі бар шөмішті тиегіштермен жүзеге асырады. Ұқсас шөмішті 
тиегіштер Ашық тау-кен жұмыстарында қолданылады. Осы типтегі жүк 
тиегіштер 1÷3,8 м3 сыйымдылығы бар шелектермен жабдықталған, жоғары 
(40 км/сағ дейін) жылдамдық пен маневрлікке ие. Белгілі бір жұмыс 
жағдайларында жүк тиегіштің ауыспалы өнімділігі 120-1800 тоннаға жетуі 
мүмкін. 

 
 
а-жеткізу қашықтығынан машиналар кешенінің өнімділігі; б-кешен 

құрамы мен жеткізу қашықтығынан 1 т кенді тиеудің және жеткізудің өзіндік 
құны; 1 және 1' - ПТ-5А тиеу-көлік машинасы; 2 және 2' - МоАЗ типті бір 

авто өзі аударғышы бар ПНБ-3 тиеу машинасы; 3 және 3' сонымен қатар жүк 
көтергіштігі 22 Т екі МоАЗ авто өзі аударғышы бар. [12] 

 
Сурет 1.12-тәуелділік графигі 

 
Пайдаланылатын учаскедегі жұмыс көлік машиналарының есептік саны 
 

 смQQn /1                      (1.14) 
мұндағы Q1-учаскенің ауыспалы өнімділігі, т. 

Резервтегі және жөндеудегі машиналарды ескере отырып, 
машиналардың түгендеу саны, 
 

 nkn рин                         (1.15) 
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мұнда п-барлық учаскелерде жұмыс істейтін бір үлгідегі көлік 
машиналарының жалпы саны; kp-көліктің жұмыс режиміне және көлік 
қазбаларының санаттарына байланысты қабылданатын резервтегі және 
жөндеудегі машиналар санын ескеретін түгендеу коэффициенті. Екі 
ауысымды жұмыс режимі кезінде kp= l,25÷1,3 үш ауысымды жұмыс режимі 
кезінде - кр = 1,4÷1,5 (үлкен мәндер тұрақты жабынды көлік қазбалары үшін, 
аз мәндер уақытша жабынсыз). (15) формула бойынша алынған 
машиналардың түгендеу саны бүтін мәнге дейін дөңгелектенеді. 

Жұмыс машиналарының ауысымдық жүрісі (км) 
 

  хпоргр
см

см kLL
Q
QL  1                    (1.16) 

 
мұнда кх = 1,1÷1,25-машинаның май құюға, қызмет көрсету 

пункттеріне және т. б. бос жүрісін ескеретін коэффициент. 
Көлік машинасының тартылыс есебі қозғалыс кезінде тартылыс күшін, 

машина жеңетін шекті көлбеу, тежегіш жол, жанармай шығынын анықтауды 
қамтиды. 

Тиеу-тасымалдау машинасының немесе автоматты өзі аударғыштың 
тарту күші 

 
       F = (G + G0) g (ω0 ± i + ωkr +108a) + WB, (1.17) 

 
мұндағы G0 және G - тиісінше машина мен жүктің массасы, т; ω0 - мәні 

жер асты жолының түріне байланысты қабылданатын машина қозғалысына 
негізгі үлестік кедергі, Н/кН (25 - бетон жабыны бар жолдар үшін; 40 - битум 
сіңдірілген қиыршық тас жолдары үшін; 80÷100 - жабыны жоқ, тазаланған 
жолдар үшін; 150÷180 - қорғалмаған топырақ үшін; ωкр = (0,05÷0,08), ω0 - 
қисық сызықты учаскелердегі қозғалысқа қосымша кедергі,Н/кН кн; WB - 
машина 20 км/сағ, Н/кн астам жылдамдықпен қозғалған кезде ғана 
ескерілетін ауаның қосымша кедергісі; I - нақты еңіске байланысты 
қабылданатын еңістегі үлестік кедергі, Н/кн; а = 0,44÷0,5 м/с2 - тиюдің үдеуі. 

Машинаның жетекші дөңгелектерінің жолға ілінісу шарты бойынша ең 
жоғары тартым күші (Н) : 

 
                    сцPF 1000max                           (1.18) 
 
Машинаның Рсц (кН) ілінісу салмағы барлық жетекші дөңгелектер 

кезінде машинаның жалпы салмағына тең, ал екі жетекші доңғалақтар 
кезінде, мысалы, МоАЗ типті авто өзі аударғышта, 

 
                    Рсц = 0,6 (G + G0)g.        (1.19) 
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мұнда п-барлық учаскелерде жұмыс істейтін бір үлгідегі көлік 
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аз мәндер уақытша жабынсыз). (15) формула бойынша алынған 
машиналардың түгендеу саны бүтін мәнге дейін дөңгелектенеді. 

Жұмыс машиналарының ауысымдық жүрісі (км) 
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Көлік машинасының тартылыс есебі қозғалыс кезінде тартылыс күшін, 

машина жеңетін шекті көлбеу, тежегіш жол, жанармай шығынын анықтауды 
қамтиды. 

Тиеу-тасымалдау машинасының немесе автоматты өзі аударғыштың 
тарту күші 

 
       F = (G + G0) g (ω0 ± i + ωkr +108a) + WB, (1.17) 

 
мұндағы G0 және G - тиісінше машина мен жүктің массасы, т; ω0 - мәні 

жер асты жолының түріне байланысты қабылданатын машина қозғалысына 
негізгі үлестік кедергі, Н/кН (25 - бетон жабыны бар жолдар үшін; 40 - битум 
сіңдірілген қиыршық тас жолдары үшін; 80÷100 - жабыны жоқ, тазаланған 
жолдар үшін; 150÷180 - қорғалмаған топырақ үшін; ωкр = (0,05÷0,08), ω0 - 
қисық сызықты учаскелердегі қозғалысқа қосымша кедергі,Н/кН кн; WB - 
машина 20 км/сағ, Н/кн астам жылдамдықпен қозғалған кезде ғана 
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қабылданатын еңістегі үлестік кедергі, Н/кн; а = 0,44÷0,5 м/с2 - тиюдің үдеуі. 

Машинаның жетекші дөңгелектерінің жолға ілінісу шарты бойынша ең 
жоғары тартым күші (Н) : 

 
                    сцPF 1000max                           (1.18) 
 
Машинаның Рсц (кН) ілінісу салмағы барлық жетекші дөңгелектер 

кезінде машинаның жалпы салмағына тең, ал екі жетекші доңғалақтар 
кезінде, мысалы, МоАЗ типті авто өзі аударғышта, 

 
                    Рсц = 0,6 (G + G0)g.        (1.19) 

 

  
 

Ілінісу коэффициентінің мәні y жолға жол жабынының жағдайына 
байланысты қабылданады (кесте. 1.5). 

 
Кесте 1.5-пневмошинаның жолға ілінісу y коэффициентінің мәні 

Жолдар Жол жабынының жағдайы 
Таза құрғақ Ылғал, сәл 

ластанған 
Бетон және асфальт   
Қиыршықтасты илектелген   
Кенжар, күшті жыныстарда   
Салыстырмалы түрде әлсіз 
тұқымдарда сойылатын   
Тас тұзының негізімен  

0,7  
0,7-0,75  
0,6-0,7  
0,4-0,5  
 
0,48-0,5  

0,45-0,4  
  
0,5-0,4  
0,25-0,4  
 

- 
 
Максималды тарту күші (Н) қозғалтқыш қуатымен шектеледі: 
 

               kmv
NF 3600

max                             (1.20) 

мұндағы N-машина қозғалтқышының қуаты, кВт; v - автомобиль 
жылдамдығы, км/сағ; ЖМ = 0,72÷0,75 - Гидромеханикалық трансмиссияның 
пәк; пк = 0,95-доңғалақтың пәк. 

Машинаның жылдамдығы (км / сағ) нақты жағдайларда дамыған 
тартылыс күшіне байланысты: 

 
                  kmF

Nv 3600
                           (1.21) 

Көтерілу кезінде машинамен еңсерілетін шекті бойлық еңіс ( ‰ ), 
 

                
   a

gGG
Fi 1080

0

max 


                       (1.22) 

               
1.2.6 Өздігінен жүретін машиналарды пайдалану, оларға 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
 
Өздігінен жүретін машиналарды пайдалану, оларға тән ақаулықтарды 

жою және оларға техникалық қызмет көрсету нақты өздігінен жүретін 
машинаны дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес жүргізіледі. 
Қосымша жерасты кеніштерінде өздігінен жүретін (рельсті емес) жабдықты 
қауіпсіз қолдану жөніндегі нұсқаулықты, сондай-ақ қозғалтқышты және 
гидромеханикалық беріліс қорабын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты (оны 
шетелдік фирма жеткізген кезде) басшылыққа алады. 

Өздігінен жүретін машинаның жаңа моделі кәсіпорында келіп түскен 
кезде өрт қауіпсіздігін, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық бөлімшесінің қолданыстағы нормативтік құжаттарын 
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және жергілікті жағдайларды ескере отырып, қауіпсіздік техникасы жөніндегі 
жұмыс нұсқаулығы әзірленеді.  

Өздігінен жүретін машиналардың сенімді және апатсыз жұмысының 
кепілі уақтылы және сапалы техникалық қызмет көрсету және жөндеу, 
қозғалысты нақты ұйымдастыру және қауіпсіздік ережелерін орындау болып 
табылады. 

Жұмыс кезінде электр қондырғысы мен оның жүйесінің, 
Гидромеханикалық берілістің, көпірлердің, тежегіш жүйенің, рульдің, тиеу 
органының, электр жабдықтарының ақаулары пайда болуы мүмкін. 

Негізгі; ПД-5 тиеу-тасымалдау машинасының тораптарының жекелеген, 
неғұрлым тән ақаулары және оларды жою әдістері 1.6-кестеде келтірілген. 

 
1.6-кесте - ПД-5 тиеу-тасымалдау машинасының тән ақаулары және 

оларды жою әдістері 
Ақаулық Ықтимал себеп Жою әдісі 

Май жүйесінің бас 
магистралінде 
қысымның болмауы  

Алу сүзгісінің торы 
бітелген манометр 
ақаулы  

Манометрді ауыстыру 
үшін торды шайыңыз 
және тазалаңыз  

Беріліс қосылған кезде 
машина қозғалмайды  

Негізгі магистральдағы 
төмен қысым, сорғы 
ақаулы, май құбыры 
бітелген, үйкеліс ілінісі 
ақаулы  

Сорғыны түзетіңіз, май 
құбырын тазалаңыз, 
ілініс дискілерін 
ауыстырыңыз, майдың 
ағып кетуін 
болдырмаңыз  

Жетекші көпірлердің 
негізгі немесе 
доңғалақты 
берілістерінің шуының 
жоғарылауы  

Конустық берілістердің 
берілісі бұзылған  

Негізгі редукторды 
алып тастаңыз және 
редуктордың берілісін 
реттеңіз  

Мойынтіректердің 
немесе конустық 
тістерінің тозуы  

Редукторды 
бөлшектеңіз және 
тозған бөлшектерді 
ауыстырыңыз  

 

Айқастырма мен 
дифференциал 
төлкелерінің тозуы, тісті 
берілістердің немесе 
доңғалақ 
мойынтіректерінің 
тозуы  

Тозған бөлшектерді 
ауыстырыңыз   

Тежегіш жүйесінің 
төмен тиімділігі,  
үлкен тежегіш жолы  

Үйкеліс төсемдерінің 
тозуы  

Қалыптарды реттеу 
немесе ауыстыру  
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және жергілікті жағдайларды ескере отырып, қауіпсіздік техникасы жөніндегі 
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қозғалысты нақты ұйымдастыру және қауіпсіздік ережелерін орындау болып 
табылады. 

Жұмыс кезінде электр қондырғысы мен оның жүйесінің, 
Гидромеханикалық берілістің, көпірлердің, тежегіш жүйенің, рульдің, тиеу 
органының, электр жабдықтарының ақаулары пайда болуы мүмкін. 

Негізгі; ПД-5 тиеу-тасымалдау машинасының тораптарының жекелеген, 
неғұрлым тән ақаулары және оларды жою әдістері 1.6-кестеде келтірілген. 
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Манометрді ауыстыру 
үшін торды шайыңыз 
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төмен қысым, сорғы 
ақаулы, май құбыры 
бітелген, үйкеліс ілінісі 
ақаулы  

Сорғыны түзетіңіз, май 
құбырын тазалаңыз, 
ілініс дискілерін 
ауыстырыңыз, майдың 
ағып кетуін 
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Жетекші көпірлердің 
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доңғалақты 
берілістерінің шуының 
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Конустық берілістердің 
берілісі бұзылған  

Негізгі редукторды 
алып тастаңыз және 
редуктордың берілісін 
реттеңіз  

Мойынтіректердің 
немесе конустық 
тістерінің тозуы  

Редукторды 
бөлшектеңіз және 
тозған бөлшектерді 
ауыстырыңыз  

 

Айқастырма мен 
дифференциал 
төлкелерінің тозуы, тісті 
берілістердің немесе 
доңғалақ 
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тозуы  

Тозған бөлшектерді 
ауыстырыңыз   

Тежегіш жүйесінің 
төмен тиімділігі,  
үлкен тежегіш жолы  

Үйкеліс төсемдерінің 
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Қалыптарды реттеу 
немесе ауыстыру  

 

  
 

1.6 кестенің жалғасы  
Пневматикалық 
жүйедегі төмен қысым  Ауа ағуын жою   

Фрикциялық 
жапсырмаларды майлау  

Дөңгелектің күпшегін 
барабанмен алып тастау, 
жапсырмаларды 
бензинмен шаю, 
манжеттерді ауыстыру  

 

Машина 
дөңгелектерінің біреуі 
тоқтамайды  

Қалыптардың тарту 
серіппелерінің сынуы  

Серіппелерді 
ауыстыру 

Гидрожүйенің сору 
құбырларының бос 
қосылыстары арқылы 
ауаны сору  

Жеңдердің қосылыстарын 
қатайтыңыз   

Гидробактағы майдың 
жеткіліксіз деңгейі  Үстемелеп майы   

Электр 
генераторындағы шу 
немесе соғу  

Генераторда бөгде заттың 
болуы  

Бөгде затты алып 
тастау  

Желдеткіш пышақтар 
бүгілген  

Желдеткіш қалақтарын 
түзетіңіз   

Аккумулятордың тез 
заряды  

Электр тізбегіндегі 
токтың ағуы  

Ағымдағы ағып кетуді 
жою  

Электролиттің бөгде 
қоспалармен ластануы  

Батареяны шайыңыз, жаңа 
электролит құйыңыз және 
батареяны зарядтаңыз  

 

Стартер қосылған кезде 
баяу айналады  

Батарея заряды таусылған, 
батареядағы контактілі 
қосылыстардың жегідесі  

Электролиттің 
тығыздығын және 
батареяны зарядтау 
дәрежесін тексеріңіз  

Стартердің қуат 
тізбегіндегі нашар 
байланыс  

Ақауларын жояды   

Релелік контактілерді 
жағу  Контактілерді тазалау   

Қылшықтардың 
коллектормен нашар 
байланысы  

Щеткалардың 
байланысын реттеңіз   

 
Өздігінен жүретін машиналарға техникалық қызмет көрсету жүйесімен 

ауысым сайын техникалық қызмет көрсету (ЕО), кезеңдік техникалық 
қарап-тексеру, бірінші (ТҚ-1) және екінші (ТҚ-2) техникалық қызмет көрсету 
көзделеді. 
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Ауысым сайын және мезгіл-мезгіл тексеріп-қарауды машиналардың 
тұрағында жүргізеді, олар тазалау кенжарларына жақын орналасқан 
пайдаланылған камераларда орналастырылады. 

Ауысым арасында жүргізуші жүргізетін ауысым сайынғы тексерулер 
тораптар мен агрегаттардың жарамдылығын және бекітілу жай-күйін 
тексеруді, тежегіштер мен рульдік басқаруды сынамалауды, гидравликалық 
және пневматикалық жүйелердің герметикалығын, пневмошиналардағы ауа 
қысымын, жарықтандыру аспаптарын тексеруді, отын, май және 
салқындатқыш сұйықтық құюды қамтиды. Машинаға ауысым сайын қызмет 
көрсетуге 30 минут бөлінеді. 

Мерзімді техникалық байқауды (ТҚК) 7-10 күннен кейін машина 
жүргізушісі жөндеу жөніндегі слесарьмен бірлесіп жүргізеді және ауысым 
сайын орындалатын жұмыстардан басқа, тораптар мен түйіндерді тексеруді 
(бөлшектемей), негізгі жүйелерді реттеуді, редукторлардағы майды 
ауыстыруды, майлауды және т. б. қамтиды. Техникалық тексерудің ұзақтығы 
шамамен 2 сағат. 

Бірінші және екінші техникалық қызмет көрсету (ТҚ-1 және ТҚ-2) 
ақаулықтарды уақтылы анықтау және алдын алу арқылы түйіндер мен 
механизмдердің тозу қарқындылығын төмендету мақсатында жүргізіледі. 

Техникалық тексерулердің кезеңділігі, мысалы, ПД-5 тиеу-тасымалдау 
машинасы үшін мынадай: ТО-1 - машина жұмысының 60 сағатынан кейін, 
ТО-2-240 сағ. ТҚК - 1 кезінде ЕО бойынша барлық жұмыстарды орындайды, 
сондай-ақ қозғалтқышты, трансмиссияны, рульдік басқаруды, жүріс бөлігін 
және машинаны дайындаушы зауыттың нұсқаулығында көрсетілген басқа да 
жұмыстарды тексеруді және толық тексеруді жүргізеді. ТҚК-2 техникалық 
қызмет көрсетуге ТҚК-1 көзделген барлық жұмыстар, сондай-ақ 
дайындаушы зауыттың нұсқаулығы бойынша жұмыстар тізбесіне сәйкес 
жекелеген тораптарды реттеу, бақылау және ауыстыру жөніндегі қосымша 
жұмыстар кіреді. 

МоАЗ типті жер асты автоматты өзі аударғыштары үшін ТҚ-1 әрбір 50 
сағат сайын, бірақ 1000 км жүрістен артық емес, ал ТҚ-2 -250 сағаттан кейін, 
бірақ 5000 км жүрістен артық емес жүргізіледі. [12] 

Ағымдағы жөндеу жұмыстарының жиілігі пайдалану сапасына және 
машинаның түріне байланысты (1.7-кесте). 

 
1.7-кесте - Өздігінен жүретін машиналарды жөндеу кезеңділігі 

Жөндеу түрі Жөндеу мерзімділігі, ай Жөндеу аралық ресурс, 
мото-сағ 

Ағымдағы (T1)  1 120 
Орта:   
бірінші түрі (Т2)  6 720 
екінші түрі (Т3)  12 1440 
Күрделі (К)  24 3000 
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Ауысым сайын және мезгіл-мезгіл тексеріп-қарауды машиналардың 
тұрағында жүргізеді, олар тазалау кенжарларына жақын орналасқан 
пайдаланылған камераларда орналастырылады. 

Ауысым арасында жүргізуші жүргізетін ауысым сайынғы тексерулер 
тораптар мен агрегаттардың жарамдылығын және бекітілу жай-күйін 
тексеруді, тежегіштер мен рульдік басқаруды сынамалауды, гидравликалық 
және пневматикалық жүйелердің герметикалығын, пневмошиналардағы ауа 
қысымын, жарықтандыру аспаптарын тексеруді, отын, май және 
салқындатқыш сұйықтық құюды қамтиды. Машинаға ауысым сайын қызмет 
көрсетуге 30 минут бөлінеді. 

Мерзімді техникалық байқауды (ТҚК) 7-10 күннен кейін машина 
жүргізушісі жөндеу жөніндегі слесарьмен бірлесіп жүргізеді және ауысым 
сайын орындалатын жұмыстардан басқа, тораптар мен түйіндерді тексеруді 
(бөлшектемей), негізгі жүйелерді реттеуді, редукторлардағы майды 
ауыстыруды, майлауды және т. б. қамтиды. Техникалық тексерудің ұзақтығы 
шамамен 2 сағат. 

Бірінші және екінші техникалық қызмет көрсету (ТҚ-1 және ТҚ-2) 
ақаулықтарды уақтылы анықтау және алдын алу арқылы түйіндер мен 
механизмдердің тозу қарқындылығын төмендету мақсатында жүргізіледі. 

Техникалық тексерулердің кезеңділігі, мысалы, ПД-5 тиеу-тасымалдау 
машинасы үшін мынадай: ТО-1 - машина жұмысының 60 сағатынан кейін, 
ТО-2-240 сағ. ТҚК - 1 кезінде ЕО бойынша барлық жұмыстарды орындайды, 
сондай-ақ қозғалтқышты, трансмиссияны, рульдік басқаруды, жүріс бөлігін 
және машинаны дайындаушы зауыттың нұсқаулығында көрсетілген басқа да 
жұмыстарды тексеруді және толық тексеруді жүргізеді. ТҚК-2 техникалық 
қызмет көрсетуге ТҚК-1 көзделген барлық жұмыстар, сондай-ақ 
дайындаушы зауыттың нұсқаулығы бойынша жұмыстар тізбесіне сәйкес 
жекелеген тораптарды реттеу, бақылау және ауыстыру жөніндегі қосымша 
жұмыстар кіреді. 

МоАЗ типті жер асты автоматты өзі аударғыштары үшін ТҚ-1 әрбір 50 
сағат сайын, бірақ 1000 км жүрістен артық емес, ал ТҚ-2 -250 сағаттан кейін, 
бірақ 5000 км жүрістен артық емес жүргізіледі. [12] 

Ағымдағы жөндеу жұмыстарының жиілігі пайдалану сапасына және 
машинаның түріне байланысты (1.7-кесте). 

 
1.7-кесте - Өздігінен жүретін машиналарды жөндеу кезеңділігі 

Жөндеу түрі Жөндеу мерзімділігі, ай Жөндеу аралық ресурс, 
мото-сағ 

Ағымдағы (T1)  1 120 
Орта:   
бірінші түрі (Т2)  6 720 
екінші түрі (Т3)  12 1440 
Күрделі (К)  24 3000 

 

  
 

Дизельді жетегі бар өздігінен жүретін машинаны ағымдағы жөндеу 
ұзақтығы іс жүзінде 50-60 сағатты құрайды. 

Техникалық қызмет көрсетудің және ағымдағы жөндеудің барлық 
түрлері қажетті жабдықтармен жабдықталған жерасты жөндеу пункттерінде 
жүзеге асырылады, ал күрделі жөндеу әдетте орталық жөндеу 
шеберханаларының бетінде жүзеге асырылады. Бұдан басқа, жер асты 
жағдайында қосалқы бөлшектер қоймалары мен жанар-жағармай 
материалдары қоймалары орналастырылады. Өздігінен жүретін 
машиналардың тікелей кенжарларда авариялық жөндеулерін және олардың 
жұмыс орнында орнын ауыстырудың шынжыр табанды механизмі бар ауыр 
машиналардың ағымдағы жөндеулерін жүргізу үшін өздігінен жүретін 
жөндеу шеберханалары пайдаланылады. 

Дайын тораптар мен агрегаттарды барынша пайдалана отырып, 
техникалық қызмет көрсетуге және ағымдағы жөндеуге арналған жөндеу 
пункттеріне бірнеше жөндеу посттары және қозғалтқыштарды реттеу 
посттары бар камера, дәнекерлеу жұмыстарына арналған камера, шина 
монтаждау учаскесі, шеберхана, бөлшектерді жуу камерасы және қосалқы 
бөлшектер қоймасы кіреді (сурет. 1.13, а). Әрбір қызмет көрсету және 
жөндеу посттары мен дәнекерлеу камераларында өртке қарсы екі есікпен 
жабдықталған тәуелсіз кіру жолдары болады. Жөндеу камералары мен 
қосалқы бөлшектер қоймасы жүк көтергіштігі 5 немесе 10 тонна көпір 
крандарымен жабдықталған, ал қозғалтқыштарды реттеу посты мен 
дәнекерлеу камералары электрлік. 

ПД-5 машинасының жөндеу циклінің құрылымы: T1 - T1 - T1 - T1 - T2 - 
T1 - T1 - T 1- T1 - T3 - T1 - T1 - T1 - T1 - T1 - T2 - T1 - T1 - T1 - T1 - T1 - T1 - T1-K. 

Өздігінен жүретін жабдықты жөндеу пункттері әртүрлі құралдармен, 
металл кесетін станоктармен, диагностикалық және басқа жабдықтармен 
жабдықталған. Жер асты қойма үй-жайларында сақталатын қосалқы 
бөлшектер мен тораптардың көлемі жалпы айналым қорының кемінде 8-10% 
- ын құрауы тиіс. 

Отандық кен шахталарында өздігінен жүретін машиналарды пайдалану 
тәжірибесі бойынша өндірілген кеннің 1000 тоннасына материалдардың 
шамамен шығыны: 

Дизель отыны, кг ...................................................... 400-600 
Майлау материалдары, кг ........................................ 100-120 
Шиналар........................................………………….. 0,1-0,2 
Қосалқы бөлшектер, жабдық массасының % - ы ... 15 
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1 - жөндеу камерасы; 2 - шеберхана; 3 - шиномонтаждау учаскесі; 4 - қарау 
шұңқыры; 5 - перфоратор; 6 - аспалы кран; 7 - қосалқы бөлшектер қоймасы;  
8, 15 - желдеткіш көтеріліс; 9 - бөлшектерді жанғыш сұйықтықтармен жуу 

камерасы; 10 - дизель қозғалтқыштарын реттеу бекеті; 11 - дәнекерлеу 
жұмыстарына арналған камера; 12 - ұңғымаға жүргіш; 13 - толтыру пункті; 

14 - ЖЖМ қоймасының резервуарлық сақтау бөлімшесі; 16 - сорғы;  
17 - ЖЖМ қоймасының ыдыстық сақтау бөлімшесі; 18 - жанармай құю 

жабдықтарын орнату орны; 19 - өздігінен жүретін жанармай құюшының 
гаражы 

 
1.13-сурет - Үш бекетке (а) жөндеу пунктінің және құю пункті бар 

ЖЖМ қоймасының және ұңғыма арқылы құбырлар арқылы ЖЖМ жеткізудің 
схемасы (б) 

 
Отын мен майды сақтау үшін, сондай-ақ тәуліктік шығыны 1 т астам 

машиналарға май құю үшін май құю пункті бар жанар-жағармай 
материалдарының (ЖЖМ) жерасты қоймасы салынады. ЖЖМ тәуліктік 
шығысы 2-3 т болған кезде оларды қоймаға жеткізуді цистерналарда немесе 
басқа ыдыста жүргізеді, ал көп жұмсалған кезде - жер бетінен құбыр арқылы 
береді (сурет. 1.13, б). ЖЖМ қоймасы резервуарлық сақтау (дизель отыны, 
май) және ыдыстық сақтау (солидол, гипоидты май және т.б.) бөлімшелері, 
сорғы және қойма бөлімшелерімен жүрістермен байланысты құю пункті 
орналасқан қазбалар кешенін қамтиды. Қойма шегінде кенжарларда өздігінен 
жүретін машиналарға қызмет көрсететін өздігінен жүретін май құю 
агрегатына арналған гараж орналасқан. Қойма автоматты өрт сөндіру 
жүйесімен жабдықталады. 

 
1.2.7. Өздігінен жүретін тиеу-көлік механизмдерін пайдалану 

кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидалары 
 
Өздігінен жүретін машиналар өте ерекше жағдайларда жұмыс істейді, 

бұл өздігінен жүретін машиналарда жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 
ережелерін сақтауға қойылатын талаптардың жоғарылауына әкеледі. 
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1 - жөндеу камерасы; 2 - шеберхана; 3 - шиномонтаждау учаскесі; 4 - қарау 
шұңқыры; 5 - перфоратор; 6 - аспалы кран; 7 - қосалқы бөлшектер қоймасы;  
8, 15 - желдеткіш көтеріліс; 9 - бөлшектерді жанғыш сұйықтықтармен жуу 

камерасы; 10 - дизель қозғалтқыштарын реттеу бекеті; 11 - дәнекерлеу 
жұмыстарына арналған камера; 12 - ұңғымаға жүргіш; 13 - толтыру пункті; 

14 - ЖЖМ қоймасының резервуарлық сақтау бөлімшесі; 16 - сорғы;  
17 - ЖЖМ қоймасының ыдыстық сақтау бөлімшесі; 18 - жанармай құю 

жабдықтарын орнату орны; 19 - өздігінен жүретін жанармай құюшының 
гаражы 

 
1.13-сурет - Үш бекетке (а) жөндеу пунктінің және құю пункті бар 

ЖЖМ қоймасының және ұңғыма арқылы құбырлар арқылы ЖЖМ жеткізудің 
схемасы (б) 

 
Отын мен майды сақтау үшін, сондай-ақ тәуліктік шығыны 1 т астам 

машиналарға май құю үшін май құю пункті бар жанар-жағармай 
материалдарының (ЖЖМ) жерасты қоймасы салынады. ЖЖМ тәуліктік 
шығысы 2-3 т болған кезде оларды қоймаға жеткізуді цистерналарда немесе 
басқа ыдыста жүргізеді, ал көп жұмсалған кезде - жер бетінен құбыр арқылы 
береді (сурет. 1.13, б). ЖЖМ қоймасы резервуарлық сақтау (дизель отыны, 
май) және ыдыстық сақтау (солидол, гипоидты май және т.б.) бөлімшелері, 
сорғы және қойма бөлімшелерімен жүрістермен байланысты құю пункті 
орналасқан қазбалар кешенін қамтиды. Қойма шегінде кенжарларда өздігінен 
жүретін машиналарға қызмет көрсететін өздігінен жүретін май құю 
агрегатына арналған гараж орналасқан. Қойма автоматты өрт сөндіру 
жүйесімен жабдықталады. 

 
1.2.7. Өздігінен жүретін тиеу-көлік механизмдерін пайдалану 

кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидалары 
 
Өздігінен жүретін машиналар өте ерекше жағдайларда жұмыс істейді, 

бұл өздігінен жүретін машиналарда жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 
ережелерін сақтауға қойылатын талаптардың жоғарылауына әкеледі. 

  
 

Өздігінен жүретін машиналарды басқаруға арнайы куәлігі бар адамдар, 
ал көлік машиналарын басқаруға автомобиль жүргізушісінің куәлігі бар және 
жер асты жағдайларында дизельді қозғалтқышы бар жабдықты қауіпсіз 
қолдану жөнінде нұсқаулықтан өткен адамдар жіберіледі. [29] 

Өздігінен жүретін машиналардың жұмысы кезінде дизельді 
қозғалтқыштардың пайдаланылған газдарындағы зиянды компоненттердің, 
ауадағы шаңның, шу мен діріл деңгейінің, жарықтандырудың және 
қазбаларды бекітудің құрамын үнемі бақылау қажет. Пайдаланылған газдарды 
зертханалық талдау күн сайын, ал кеніш атмосферасын бақылау күн сайын 
жүргізіледі. [10] 

Пневможетегі бар машиналарда жеткізуші құбыршегінің бекітілуін 
машинада және магистральдық құбырда, ал электр жетегі бар машиналарда - 
машинаның жерге қосылу жағдайын мұқият бақылау қажет. 

Тиеу және түсіру орындары мен машиналар қозғалысының трассасы 
жарықтандырылуы тиіс. Бұдан басқа, түсіру орындары суарумен, ал кен 
түсірілімдерінің жанында қоршаулармен жабдықталады. 

Қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау машиналарды көлік қазбалары 
арқылы жылжыту кезінде де қажет. Қазбалардың қиылыстарында сары 
жыпылықтайтын сигналы бар бағдаршамдар, ал қажетті жерлерде - тыйым 
салатын немесе нұсқағыш жол белгілері орнатылады. Адамдардың өтуіне 
тыйым салынған қазбаларда осы қазбаларға кіруге тыйым салатын 
жарқыраған транспаранттар ілінеді. 

Адамдарды кабинадан тыс тиеу-көлік машиналарында тасымалдауға, 
машинаны еңісте немесе көтерілген тиеу органымен тоқтатуға жол 
берілмейді. 

Өздігінен жүретін машинаны пайдалану жерасты кеніштерінде 
өздігінен жүретін (рельсті емес) жабдықты қауіпсіз қолдану жөніндегі 
нұсқаулыққа және дайындаушы зауыт әзірлеген нұсқаулыққа сәйкес 
жүргізілуі тиіс. 

 
Мысалдармен мәселелерді шешу 
1. Тиеу-тасымалдау машинасының ауысымдық пайдалану өнімділігін 

есептеу. 
ПД-5б тиеу-тасымалдау машинасының ауысымдық пайдалану 

өнімділігін келесі жағдайлар үшін анықтаңыз: қабат астындағы құлауы бар 
полиметалл кендерін жерасты игеру жүйесі; үйіндідегі кен тығыздығы γ = 2,5 
т/м3. 

Бастапқы деректер: кенжардан кенді түсіруге дейінгі жеткізу ұзындығы L 
= 220 м; квершлаг және қуақаз бойынша қозғалыстың орташа жылдамдығы - 
νгр = 8 км/сағ (2,2 м/с), νпop = l2 км/сағ (3,3 м/с); машина шөмішінің 
сыйымдылығы Vк = 2,5 м3; шөмішті толтыру коэффициенті кз = 0,8; 
қабырғаның ұзақтығы Тсм = 6 сағ. 

Тиеу-тасымалдау машинасының сағаттық өнімділігін (1) - (4) 
формулалар бойынша анықтаймыз): 
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шөмішті тиеу уақыты 
 

tпогр = ξt ц * кман = 1,15·50·1,2 = 69 б. 
 

машинаның қозғалыс уақыты 
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Шелек түсіру уақыты traz = 15 C; 

 
сағаттық өнімділік [формуланы қараңыз (5)] 

 
чтQэ /50

1527569
5,28,05,23600





  

 
Машинаны пайдалану коэффициенті ки = 0,7 болғанда машинаның 

ауысымдық пайдалану өнімділігі [формуланы қараңыз (6)] 
 

Qсм = 50·6·0,7 = 210 т. 
 

2. Жүк тиелген самосвал жылдамдығын есептеу 
МоАЗ-7405-9586 типті жүк тиелген автоматты өзі аударғыштың 

тұрақты қозғалыс жылдамдығын I = 0,105 (105‰) көлбеуімен түзу сызықты 
қазбамен анықтаймыз, бұл β = 6°көлбеу бұрышына сәйкес келеді. 

Бастапқы деректер: автосамосвал қозғалтқышының қуаты N = 140 кВт; 
паспорттық жүк көтергіштігі G = 22 т; нақты жүк көтергіштігі кз = 0,9, G = 20 
т; машина массасы G0 = 19,5 т; үдеу А = 0; ωкр = 0; көлбеу бойынша негізгі 
меншікті кедергі илектелген қиыршық тас төсемімен ω0 = 40 Н/кН; ауа 
кедергісі ескерілмейді, яғни Wв = 0. 

Жоғары қарай жылжу кезінде машина жасаған тартылыс күштері 
[формуланы қараңыз (17)], 

 
F = 9,81 (20 + 19,5) (40+105) = 56 550 Н. 

 
Y = 0,4 кезінде машинаның илектелген, дымқыл, сәл лас жолында дами 

алатын максималды тарту күші (17) формуласын (18) ескере отырып 
анықталады): 

 
Fmax = 1000·0,6 (20 + 19,5)9,81·0,4 = 118 800 Н. 

 
Fmax>F болғандықтан, машина осы көлбеу бойынша жүре алады. 

Автоматты өзі аударғыштың еңіс бойынша жоғары қозғалу жылдамдығы 
[формуланы қараңыз (21)] 
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Шелек түсіру уақыты traz = 15 C; 

 
сағаттық өнімділік [формуланы қараңыз (5)] 
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Машинаны пайдалану коэффициенті ки = 0,7 болғанда машинаның 

ауысымдық пайдалану өнімділігі [формуланы қараңыз (6)] 
 

Qсм = 50·6·0,7 = 210 т. 
 

2. Жүк тиелген самосвал жылдамдығын есептеу 
МоАЗ-7405-9586 типті жүк тиелген автоматты өзі аударғыштың 
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қазбамен анықтаймыз, бұл β = 6°көлбеу бұрышына сәйкес келеді. 

Бастапқы деректер: автосамосвал қозғалтқышының қуаты N = 140 кВт; 
паспорттық жүк көтергіштігі G = 22 т; нақты жүк көтергіштігі кз = 0,9, G = 20 
т; машина массасы G0 = 19,5 т; үдеу А = 0; ωкр = 0; көлбеу бойынша негізгі 
меншікті кедергі илектелген қиыршық тас төсемімен ω0 = 40 Н/кН; ауа 
кедергісі ескерілмейді, яғни Wв = 0. 

Жоғары қарай жылжу кезінде машина жасаған тартылыс күштері 
[формуланы қараңыз (17)], 

 
F = 9,81 (20 + 19,5) (40+105) = 56 550 Н. 

 
Y = 0,4 кезінде машинаның илектелген, дымқыл, сәл лас жолында дами 

алатын максималды тарту күші (17) формуласын (18) ескере отырып 
анықталады): 

 
Fmax = 1000·0,6 (20 + 19,5)9,81·0,4 = 118 800 Н. 

 
Fmax>F болғандықтан, машина осы көлбеу бойынша жүре алады. 

Автоматты өзі аударғыштың еңіс бойынша жоғары қозғалу жылдамдығы 
[формуланы қараңыз (21)] 

  
 

чкмv /3,6
56550

95,075,01403600



  

 
Тапсырмалар студенттердің өзіндік жұмысына арналған 
1. Тығыздығы γ = 2 т/м3 кенді жеткізу үшін ПТ-4 типті шөміші және 

шанағы бар тиеу-тасымалдау машинасының ауысымдық пайдалану 
өнімділігін анықтаңыз. Жеткізу ұзындығы L = 80 м, ауысым саны - 3, ауысым 
ұзақтығы Тсм = 6 сағ. 

2. Моаз-7405-9586 авто өзі аударғышының ауысымдық пайдалану 
өнімділігін анықтаңыз, ол PNB-3d2 типті жүк тиейтін табандары бар тиеу 
машинасымен жүктеледі. Тасымалданатын кеннің тығыздығы γ = 2,2 т / м3, 

көлденең жеткізу ұзындығы L = 450 м. 
3. Берілген ауысымдық өнімділігі 2700 Т бір кенжарға қызмет көрсету 

үшін сол жағдайларда жұмыс істеу үшін қажетті автоматты өзі 
аударғыштардың санын анықтау (2-тармақты қараңыз) [12] 

 
1.3. Кенді скреперлік қондырғылармен жеткізу 
1.3.1. Скрепер қондырғыларының жұмыс  қағидаты және 

құрылымы 
 
Скрепер қондырғысы (сурет. 1.14, а) 1 скрепер шығыры, 2 скрепер, бас 

3 және ұштық 4 арқандар, шеткі және тірек 5 блоктар кіреді. Жұмыс кезінде 
скрепер мезгіл-мезгіл өзара қозғалыс жасайды: бос скрепер артқы арқанның 
көмегімен кенжарға, ал кенжардан - бас арқанның көмегімен қозғалады. 
Қопсытылған тау массасына ене отырып, скрепер өздігінен жүктеледі және 
оны тазарту немесе дайындау қазбасының топырағы арқылы түсіру орнына 
дейін жеткізеді. 

Кенді тазалау кенжарларынан скреперлік қондырғылармен жеткізу 
кезінде кенді түсіру немесе кен түсіруде 6 (сурет. 1.14, а) немесе 7 тиеу 
сөрелері арқылы 8 вагонға (сурет. 1.14, б). Вагондардың мұндай жүктелуі 
люксіз деп аталады. Скрепер қондырғылары 9 жылжымалы сөрелері арқылы 
тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде кеңінен қолданылады (сурет. 1.14.в). 

Әдетте кенді скреперлеу екі барабанды скрепер жүкшығырын қолдану 
арқылы тікелей жүзеге асырылады (сурет. 1.14, а). Сонымен қатар, кенді екі 
сатыда жеткізе отырып, бір скрепер қондырғысымен бұрышпен бекітуге 
болады: алдымен - I қазбаның II осьіне дейін "бұрыштан" (сурет. 1.15, а), 
содан кейін II қазу бойынша арқанды екінші шеткі блокқа алдын ала қайта 
орау арқылы (сурет. 1.15, б). Бұрышпен скреперлеу кенді жүйелі түрде 
жеткізетін екі скреперлік қондырғымен немесе үш барабанды шығырмен бір 
қондырғымен жүзеге асырылады (сурет. 1.15. б), бұл ретте тиелген скреперді 
"бұрыштан" ауыстыру оң жақ шеткі арқанмен, ал кенді түсіруге бағыт 
бойынша түзу сызық бойынша-орта арқанмен жүргізіледі. [10] 
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а-кен түсіруде; б - вагоншаларды люксіз тиеумен, в-жылжымалы 

сөрелер арқылы вагоншаларды тиеумен дайындық кенжарынан 
1.14 - сурет-кенді скреперлік қондырғылармен жеткізу 

 
а, б - бұрыштамамен екі сатыда бекіту кезінде екі барабанды 

шығырмен; в, г - бұрыштамамен және тазалау камерасының алаңы бойынша 
тиісінше бекіту кезінде үш барабанды шығырмен; 1 - шығыр; 2-скрепер; 

3-бас арқан; 4-артқы қанат; 5-блоктар; 6-кен шығару 
 

Сурет 1.15-скрепер қондырғыларының схемалары 
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Сурет 1.15-скрепер қондырғыларының схемалары 

  
 

Кенді кең камераларға жеткізу үш барабанды скрепер шығыры бар 
скрепер қондырғыларымен жүзеге асырылады. Скрепердің камера аумағы 
бойынша қозғалысы бір ортаңғы бас және екі шеткі артқы арқанмен 
қамтамасыз етіледі (сурет. 1.15, г). 

Скреперлік қондырғылардың негізгі параметрлері: ауысымдық 
өнімділігі - 30-50 - ден 150-450 т - ға дейін (сирек - 800 т-ға дейін); жеткізу 
ұзындығы 6-80 М, ұтымды-20-30 м, ал калий тұздарын өндіру кезінде - 
250-f-300 м; жеткізілетін кесектердің ең үлкен ірілігі 800-1000 мм; 
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кесекті тау-кен массасын жеткізу мүмкіндігі; жеткізу ұзындығын өзгерту 
қарапайымдылығы. Кемшіліктері: төмен өнімділік; шектеулі жеткізу 
ұзындығы, бұл кен түсіргіштердің немесе басқа түсіру пункттерінің жиі 
орналасуына әкеледі; арқандардың тез тозуы; жоғары энергия сыйымдылығы; 
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автоматтандырудың күрделілігі. 
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фидерлер мен конвейерлер). Осылайша, скрепер қондырғыларын қолданудың 
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бұл өздігінен жүретін жабдықтың өтуін қамтамасыз ететін осындай қиманың 
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скреперлік тиеу пункттері қолданылады (1.14, б-суретті қараңыз). 
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қазбаларын жүргізу кезінде жыныстарды жеткізу және тиеу.[12] 

Негізінен, арнайы бекітілген жақтауға немесе бетон негізіне бекітілген 
жүкшығырлары бар стационарлық скрепер қондырғылары, кейде шынжыр 
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табанды, доңғалақты рельсті немесе пневматикалық шиналы қозғалыс 
механизмдеріндегі жүкшығырлары бар жылжымалы қондырғылар 
қолданылады. 

Скреперлі тиегіштер немесе скреперлі-тиегіш машиналар деп аталатын 
жылжымалы скреперлі қондырғылар камералық-бағаналық және басқа да 
игеру жүйелерінде, сондай-ақ дайындық қазбаларын үңгілеуде қолданылады. 

Калий кендерін игеру кезінде үш барабанды скрепер жүкшығыры, 
қабылдау науасы, қырғыш конвейері, ұсақтағыш және қайта тиеу конвейері 
орнатылған жылжымалы механизмі бар скрепер-тиеу машинасы 
қолданылады. Бұл машина басқа көліктерге тиеуге және тазарту 
камераларында калий рудасын екінші рет ұсақтауға арналған. 

Негізінен бірдей конструкциялары бар стационарлық скрепер 
қондырғылары скрепер, жүкшығыр, арқан және блоктардан тұрады. 

Скреперлер құрылымдық орындалуы бойынша есу, жәшік, есу-жәшік 
және қалақтық болып бөлінеді. 

Ірі кесекті абразивтік кендерді жеткізу үшін ескекті скреперлер кеңінен 
қолданылады (сурет. 1.16, а-г). Қорап скреперлері (сурет. 1.16, д) бекінісі 
төмен ұсақ тау жыныстарын жеткізу үшін қолданылады. Ескекті-жәшікті 
қырғыштар бір секциялы қатты ескекті қырғыштардан шағын бүйір 
қабырғаларының болуымен ерекшеленеді және жоғары ылғалдылықтағы 
орта кесекті тау массасын жеткізу үшін қолданылады. 

Өндіріс әдісіне сәйкес құйма, дәнекерленген және біріктірілген 
скреперлер ерекшеленеді, орындалуы бойынша - бөлінбейтін және 
жиналмалы, кесу жиектерінің орналасуы бойынша - бір жақты және екі 
жақты. 

Скрепердің дизайнына оның толық және тез толтырылуын қамтамасыз 
ету, жоғары беріктік, мүмкін аз орын ауыстыру кедергісі, біркелкі емес 
өндіріс топырағында қозғалу кезіндегі тұрақтылық сияқты негізгі талаптар 
қойылады. 

Есу скрепері (1.16, а-суретті қараңыз) 1 корпусынан тұрады, ол артқы 
қабырғадан тұрады, оның жұмыс жиегі тозуға төзімді хром-никель болаттан 
жасалған 2 ауыстырмалы жүзбен, 3 бүйірлік тартқыштан және 4 және 5 екі 
сырғадан тұрады, олар бас және ұштық арқандарын бекітуге арналған. Осы 
дизайнның арқасында үлкен тау массасына қырғышты жақсы енгізу 
қамтамасыз етіледі, бірақ бүйір қабырғаларының болмауына байланысты 
жеткізу жолында кеннің кейбір шығындары мүмкін. 

Скреперлер бір жақты орындалады (1.16, а- суретті қараңыз) немесе екі 
жақты (1.16, б-суретті қараңыз) екі жұмыс пышағы бар. Ірі кесінді кенінің 
үйіндісі бойынша қозғалыс процесінде төңкерілген жағдайда екі жақты 
скреперлер оларды бұрынғы қалпына келтіруді талап етпейді, алайда оларды 
айтарлықтай биіктіктегі қазбаларда ғана қолдануға болады. 

Еспелі топсалы-жиналмалы скрепер (1.16, в-суретті қараңыз) жақсы 
енгізуді және толтыруды қамтамасыз етеді. Бос болған кезде артқы 
қабырғаның бүктелуіне байланысты қырғыштың қозғалысына қарсылық 
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азаяды. Ол сирек құлап, кен үйіндісінің үстіндегі өндіріс төбесінің астындағы 
кішкене люмен арқылы өтеді. 

Көп секциялы скреперлер қатты немесе топсалы бүктеледі (1.16, 
г-суретті қараңыз). Мұндай скреперлер салыстырмалы түрде кішкентай ені 
бір секцияға қарағанда үлкен өнімділікті қамтамасыз етеді және ені 1,6-2 м 
қазбаларда қолданылады. 

Суырмалы скрепер (1.16, д-суретті қараңыз) кескіш жүзі бар артқы 
қабырғадан және екі бүйір қабырғадан тұрады, соның арқасында есу 
қырғышымен салыстырғанда жеткізілетін тау массасының аз жоғалуына қол 
жеткізіледі. Алайда, бүйір қабырғалардың болуына байланысты, қорапты 
скрепердің тек қопсытылған ұсақ тау массасына жақсы енгізілуі қамтамасыз 
етіледі. Қорап скреперлері калий кендерін жеткізу үшін кеңінен 
қолданылады. 

 
а - г-еспелі (а - бір жақты қатты; б - екі жақты қатты; в - бір секциялы 

топсалы төселетін; г - көп секциялы); д-жәшікті 
1.16-сурет - Жарықтандыру түрлері 
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1.8-кесте - Еспелі бір секциялы қатты және жәшікті қырғыштардың 
параметрлері 

Түрі Есептік 
сыйымдылық 

Өлшемдері, мм Скрепердің 
салмағы, кг 

ені биіктігі ұзындығы өкпе ауыр 
СГ 0,1 710 950 400 85 160 

0,16 860 1250 500 160 265 
0,25 950 1400 560 265 400 
0,4 1120 1700 670 400 560 
0,6 1250 2000 800 560 800 
1 1500 2360 900 800 1180 
2,5 1900 3000 1250 1600 2120 
4 2260 3550 1500 2120 3000 

СЯ 0,16 700 800 360 85 160 
0,25 850 950 400 160 265 
0,4 950 1120 450 265 400 
0,6 1120 1400 500 400 560 
1 1250 1700 560 560 800 
1,6 1500 2000 630 800 1180 
2,5 1700 2560 710 1180 1600 
4 1900 3000 800 1600 2120 

 
Скреперлердің барлық түрлерінде әріптік белгілер бар, мысалы, бір 

секциялы қатты - СГ, көп секциялы қатты - СГМ, бір секциялы 
топсалы-жиналмалы - СГШ, қорапты - СЯ, қалақты - СС. Скрепердің негізгі 
параметрі-әріптік белгілеуден кейін көрсетілген текше метрдегі есептелген 
геометриялық сыйымдылық, мысалы, СГ-0,4, СЯ-0,6 (1.8-кесте). 

Тарақ және жәшікті скреперлер кеңінен таралған: жеңіл - тау массасын 
босатылған күйінде тығыздығы 2 т/м3 дейін жеткізу үшін; ауырлары - 
тығыздығы 2 т/м3 жоғары. 

Ескекті қырғыштарды енгізу бұрышы α = 45÷60°, жәшікті қырғыштар - 
α= 30÷45°. В скреперінің ені жеткізілетін кеннің максималды мөлшерінен 2-2, 
5 есе көп болуы керек. Кейбір жағдайларда қырғыштың ені қазбаның енімен 
шектеледі. 

Скреперлік қондырғылардың шығырларында барабандар мен 
қозғалтқыш қос ось (С) немесе параллель (П) орналасқан екі немесе үш 
барабан болады. Ең көп таралған-барабандар мен қозғалтқыштың 
коаксиалды орналасуы бар жүкшығырлар (сурет. 1.17, а), алайда тар 
қазбаларда және ұңғылау жұмыстарында барабандар мен қозғалтқыш 
параллель орналасқан скреперлік шығырлар қолданылады (сурет. 1.17, б). 

Скрепер жүкшығырының жетегі, әдетте, электрлік (қысқа тұйықталған 
роторы бар асинхронды электр қозғалтқышы), сирек-пневматикалық (газ бен 
шаңға қауіпті шахталарда қолданылатын аз қуатты жүкшығырлар үшін). 
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1.8-кесте - Еспелі бір секциялы қатты және жәшікті қырғыштардың 
параметрлері 

Түрі Есептік 
сыйымдылық 

Өлшемдері, мм Скрепердің 
салмағы, кг 

ені биіктігі ұзындығы өкпе ауыр 
СГ 0,1 710 950 400 85 160 

0,16 860 1250 500 160 265 
0,25 950 1400 560 265 400 
0,4 1120 1700 670 400 560 
0,6 1250 2000 800 560 800 
1 1500 2360 900 800 1180 
2,5 1900 3000 1250 1600 2120 
4 2260 3550 1500 2120 3000 

СЯ 0,16 700 800 360 85 160 
0,25 850 950 400 160 265 
0,4 950 1120 450 265 400 
0,6 1120 1400 500 400 560 
1 1250 1700 560 560 800 
1,6 1500 2000 630 800 1180 
2,5 1700 2560 710 1180 1600 
4 1900 3000 800 1600 2120 

 
Скреперлердің барлық түрлерінде әріптік белгілер бар, мысалы, бір 

секциялы қатты - СГ, көп секциялы қатты - СГМ, бір секциялы 
топсалы-жиналмалы - СГШ, қорапты - СЯ, қалақты - СС. Скрепердің негізгі 
параметрі-әріптік белгілеуден кейін көрсетілген текше метрдегі есептелген 
геометриялық сыйымдылық, мысалы, СГ-0,4, СЯ-0,6 (1.8-кесте). 

Тарақ және жәшікті скреперлер кеңінен таралған: жеңіл - тау массасын 
босатылған күйінде тығыздығы 2 т/м3 дейін жеткізу үшін; ауырлары - 
тығыздығы 2 т/м3 жоғары. 

Ескекті қырғыштарды енгізу бұрышы α = 45÷60°, жәшікті қырғыштар - 
α= 30÷45°. В скреперінің ені жеткізілетін кеннің максималды мөлшерінен 2-2, 
5 есе көп болуы керек. Кейбір жағдайларда қырғыштың ені қазбаның енімен 
шектеледі. 

Скреперлік қондырғылардың шығырларында барабандар мен 
қозғалтқыш қос ось (С) немесе параллель (П) орналасқан екі немесе үш 
барабан болады. Ең көп таралған-барабандар мен қозғалтқыштың 
коаксиалды орналасуы бар жүкшығырлар (сурет. 1.17, а), алайда тар 
қазбаларда және ұңғылау жұмыстарында барабандар мен қозғалтқыш 
параллель орналасқан скреперлік шығырлар қолданылады (сурет. 1.17, б). 

Скрепер жүкшығырының жетегі, әдетте, электрлік (қысқа тұйықталған 
роторы бар асинхронды электр қозғалтқышы), сирек-пневматикалық (газ бен 
шаңға қауіпті шахталарда қолданылатын аз қуатты жүкшығырлар үшін). 

  
 

Скрепер жүкшығырларын басқару қолмен қашықтан немесе автоматты 
болуы мүмкін. 

Отандық өнеркәсіп шығаратын барлық скрепер жүкшығырлары бірдей 
кинематикалық схемаларға, барабандарды қосу әдістеріне ие және бірыңғай 
бөліктерден жасалған. Барабандарды үнемі айналатын орталық білікке 
мезгіл-мезгіл қосу планетарлық үйкеліс механизмдері арқылы жүзеге 
асырылады. 

Скрепер жүкшығыры (1.17, б-суретті қараңыз) 1-қозғалтқыштан, 
2-редуктордан, 3-жұмыс блогынан және бірдей орындалған 5 және 
6-планетарлық редукторлары бар бос 4 барабаннан, тежегіш құрылғылардан 
(фрикциондардан) және тежеуіш құрылғылардан 8 тұрады. Жүкшығыр 9 
рамаға орнатылған. Жүкшығыр корпусында арқандарға арналған 10 
роликтері бар бағыттаушы рамалар бекітілген. 

  

 
а-2с типті; б-2п типті 

 
1.17-сурет - Жүкшығырлар 

 
Скрепер жүкшығыры келесідей жұмыс істейді (сурет. 1.18). 1 

редукторынан айналу 2 орталық білікке беріледі, оған 3 және 9 күн 
редукторлары қатаң бекітілген, олар 4 және 10 спутниктерімен 7 және 12 
жетектеріне еркін орналастырылған. Сателлиттер өз кезегінде 5 және 11 
веналық тістегершіктермен ілінісуде болады, олардың сыртқы шеңберлері 6 
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тежегіш құрылғыларымен қамтылады. 7 және 12 драйверлері 8 және 13 
катушкаларымен тығыз бекітілген, олар 2 орталық білікке еркін 
отырғызылған. 

Тежегіш құрылғыларды өшірген кезде 6 3 және 9 редукторлар сағат 
тіліне қарсы, ал 4 және 10 спутниктері мен 5 және 11 веналық берілістер 
сағат тіліне қарсы айналады. Сонымен қатар, 8 және 13 шарғылар 
айналмайды, себебі планетарлық беріліс қорабы бұл жағдайда паразиттік 
берілісі бар қарапайым беріліс рөлін атқарады. 

Тәждік берілісті тежеу кезінде 5 күн доңғалағына қатысты айналатын 4 
спутниктері 7 қозғағышты 8 барабанмен бірге айналдырады, оған бас арқан 
оралады. Сонымен қатар, артқы арқанның барабаннан еркін оралуы 13. 11 
тәждік берілісті тежеу кезінде 13 барабанның айналуы және қырғыштың кері 
қозғалысы жүреді. 

3 және 9 күн редукторларының және 4 және 10 спутниктерінің әртүрлі 
саны бас және ұштық арқандарының әртүрлі жылдамдығын қамтамасыз 
етеді. 

МемСТ 15035-80 сәйкес қуаттылығы 10, 17, 30, 55 және 100 кВт 
скрепер жүкшығырлары шығарылады. Шығырлардың әр конструкциясы 
(кесте. 1.9) мынадай түрде ашылатын белгі (мысалы, 30ЛС-2пм, 55лс-2см, 
100лс-3см) беріледі: бірінші сан - шығырдың киловаттпен қуаты; ЛС 
-ысырмалы шығыр; келесі сан - барабандар саны; П және С - тиісінше 
барабандар мен қозғалтқыштың параллель немесе қос осьтік орналасуы; М - 
жаңғыртылған. 

 
 

1.18-сурет - Скрепер жүкшығырының кинематикалық схемасы 
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тежегіш құрылғыларымен қамтылады. 7 және 12 драйверлері 8 және 13 
катушкаларымен тығыз бекітілген, олар 2 орталық білікке еркін 
отырғызылған. 

Тежегіш құрылғыларды өшірген кезде 6 3 және 9 редукторлар сағат 
тіліне қарсы, ал 4 және 10 спутниктері мен 5 және 11 веналық берілістер 
сағат тіліне қарсы айналады. Сонымен қатар, 8 және 13 шарғылар 
айналмайды, себебі планетарлық беріліс қорабы бұл жағдайда паразиттік 
берілісі бар қарапайым беріліс рөлін атқарады. 

Тәждік берілісті тежеу кезінде 5 күн доңғалағына қатысты айналатын 4 
спутниктері 7 қозғағышты 8 барабанмен бірге айналдырады, оған бас арқан 
оралады. Сонымен қатар, артқы арқанның барабаннан еркін оралуы 13. 11 
тәждік берілісті тежеу кезінде 13 барабанның айналуы және қырғыштың кері 
қозғалысы жүреді. 

3 және 9 күн редукторларының және 4 және 10 спутниктерінің әртүрлі 
саны бас және ұштық арқандарының әртүрлі жылдамдығын қамтамасыз 
етеді. 

МемСТ 15035-80 сәйкес қуаттылығы 10, 17, 30, 55 және 100 кВт 
скрепер жүкшығырлары шығарылады. Шығырлардың әр конструкциясы 
(кесте. 1.9) мынадай түрде ашылатын белгі (мысалы, 30ЛС-2пм, 55лс-2см, 
100лс-3см) беріледі: бірінші сан - шығырдың киловаттпен қуаты; ЛС 
-ысырмалы шығыр; келесі сан - барабандар саны; П және С - тиісінше 
барабандар мен қозғалтқыштың параллель немесе қос осьтік орналасуы; М - 
жаңғыртылған. 

 
 

1.18-сурет - Скрепер жүкшығырының кинематикалық схемасы 
  

 

 
Қуаты 30 кВт - қа дейінгі скрепер жүкшығырлары төменгі қабаттарда 

аз қуатты кен орындарын қысқа мерзімде өңдеу кезінде, сондай-ақ 55 және 
100 кВт қуаттылығы бар дайындық қазбаларын жүргізу кезінде-үлкен тазарту 
камераларында және кен шығару горизонттарында қолданылады. 

Скреперлік шығырдың барабандарын басқару қолмен (машинист бұл 
ретте үнемі шығырда болады), сирек - қашықтықтан немесе автоматты 
басқару құрылғыларының көмегімен жүргізіледі. Соңғы жағдайларда 
скреперді тиеу орнында болуы мүмкін машинистің еңбек жағдайлары 
жақсарады, қызмет көрсету өнімділігі мен қауіпсіздігі артады. 

 
Кесте 1.9-Скреперлік шығырлардың техникалық сипаттамалары  

Параметрлері  10ЛС-2СУ  17ЛС-2С  30ЛС-2СМ  55ЛС-2СМ  100ЛС-2СМ  

30ЛС-2ПМ  55ЛС-2ПМ  100ЛС-2ПМ  
30ЛС-3СМ  55ЛС-3СМ  100ЛС-3СМ  

Жұмыс 
орнындағы 
тарту күші, кН  

9,8  15,7  27,5  44  78,4  

Арқан 
жылдамдығы м / 
с:  
жұмысшылар  

    
1,11  
1,54  

      

1,1  1,17  1,33  1,37  

бос  1,5  1,6  1,8  1,9  
Арқанның 
диаметрі, мм  

12  14  15  19,5  23  

Барабанның 
арқан 
сыйымдылығы, 
м   

45  60  90  100  125  

Салмағы, кг  355  641  1146  1997  3510  
 
Қашықтықтан басқарылатын скреперлік шығырларда шығыр 

барабандарын қашықтықта қосу және скреперді түсіргеннен кейін бос 
жүріске автоматты түрде ауыстыру қамтамасыз етіледі.  

Барабандардың тежегіш тұтқаларын ауыстыру пневмо - немесе 
гидроцилиндрлермен жүзеге асырылады, оларды басқару соленоидтардың 
көмегімен ауысатын клапандармен жүзеге асырылады. Соленоидтер икемді 
кабельмен жүкшығырды басқаратын портативті блок постымен қосылған 
тарату қорабында орналасқан. 

Скреперлік шығырды автоматты басқару құрылғылары машинистің 
араласуынсыз жұмысты және арқан үзілген кезде қозғалтқышты ажыратуды 
қамтамасыз етеді. Скрепер соңғы нүктелерде болған кезде барабандарды 
ауыстыру скреперден, арқаннан немесе жүкшығырдың айналмалы 
бөліктерінен, орталық біліктен немесе барабандардан импульстар алатын 
датчиктермен жүзеге асырылады. Мысалы, белгілі бір нүктелерде муфталар 
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қатаң бекітілген арқаннан автоматты басқарылатын скреперлік шығырларда 
барабандарды ауыстыру муфталардың гидроцилиндр клапандарының 
соленоидтарын басқаратын соңғы ажыратқыштарға әсер етуі кезінде жүзеге 
асырылады. Гидравликалық цилиндрлердің өзектері, қашықтан 
басқарылатын жүкшығырдағыдай, тежегіш тұтқалармен байланысты. 

Скрепер қондырғыларында қолданылатын арқандар жоғары беріктікке, 
икемділікке және тозуға төзімділікке ие болуы керек. Әдетте алты қатарлы 
екі қатарлы арқандар қолданылады, олар органикалық крест тәрізді 
өзекшелермен (сымдар мен арқан жіптері қарама-қарсы бағытта бұралған), 
себебі олар бір жақты бұралған арқандармен салыстырғанда бұралуға бейім 
емес, оларда жіптердегі сымдар мен арқанның орамалары бірдей. Жіптердің 
бұралу түріне байланысты жіптердің қабаттары (ТК түрі), сызықтық жанасу 
(ЛК түрі) немесе ТЛК біріктірілген нүктелік-сызықтық жанасуы бар жеке 
сымдардың нүктелі жанасуы бар арқандар бөлінеді. Тау-кен өнеркәсібінде 
қолданылатын арқандардың жіптері 1570-1960 МПа есептік беріктігімен 
Болат жеңіл немесе мырышталған сымнан тоқылған. Жеке қабаттардағы 
жіптер бірдей (ЛК-O арқан) немесе диаметрі әртүрлі (ЛК-P арқан) сымдардан 
тоқылған. ЛК типті қабаттар арасындағы жекелеген сымдардың сызықтық 
жанасуы бар арқандар иілгіш, тозуға төзімді және ТК типті арқандармен 
салыстырғанда иілімдердің көп санына шыдайды. 

Скрепер жүкшығырларында қолданылатын крест кремдерінің шартты 
белгілері, 6×19+1 O. S. немесе 6×36 + 1 O. S. (бірінші сан - арқандағы 
жіптердің саны, екіншісі - жіптердегі сымдардың саны және бір органикалық 
өзек). Арқанның диаметрі (14-тен 28 мм-ге дейін) скрепер жүкшығырының 
қуатына байланысты таңдалады. 

Қатты абразивті кенді жеткізу кезінде арқандар тез тозады, сондықтан 
оларды тұтыну 1000 тонна кен үшін орташа есеппен 25-тен 60 кг-ға дейін. 

Скреперді орнату блоктары (сурет. 1.19, а) берік, жеңіл болуы, арқанды 
қарапайым қорлауды және алуды, сондай-ақ тораппен байланысқан арқанды 
өткізуді қамтамасыз етуі, тасымалдауға және бекітуге ыңғайлы болуы тиіс. 
Блоктың диаметрі арқанның 15-18 диаметрінен кем болмауы тиіс. Скрепер 
қондырғыларында диаметрі 200-400 ММ блоктар қолданылады.  
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қатаң бекітілген арқаннан автоматты басқарылатын скреперлік шығырларда 
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жіптердің саны, екіншісі - жіптердегі сымдардың саны және бір органикалық 
өзек). Арқанның диаметрі (14-тен 28 мм-ге дейін) скрепер жүкшығырының 
қуатына байланысты таңдалады. 

Қатты абразивті кенді жеткізу кезінде арқандар тез тозады, сондықтан 
оларды тұтыну 1000 тонна кен үшін орташа есеппен 25-тен 60 кг-ға дейін. 

Скреперді орнату блоктары (сурет. 1.19, а) берік, жеңіл болуы, арқанды 
қарапайым қорлауды және алуды, сондай-ақ тораппен байланысқан арқанды 
өткізуді қамтамасыз етуі, тасымалдауға және бекітуге ыңғайлы болуы тиіс. 
Блоктың диаметрі арқанның 15-18 диаметрінен кем болмауы тиіс. Скрепер 
қондырғыларында диаметрі 200-400 ММ блоктар қолданылады.  

 

  
 

 
а-блок конструкциясы; б-блок істікшесін сына арқылы бекіту; 

в-кептірілген ағаштың сына арқылы бекітілуі; г-блокты тірекке бекіту; 
д-блокты шынжырға бекіту; 1-істік; 2-сына; 3-тіреу 

 
1.19-сурет - Скрепер қондырғысының блогы және оны бекіту әдістері: 

 
Орнату орнына байланысты соңғы және тірек блоктар бөлінеді. 

Скрепер қондырғысының соңында бекітілген және артқы арқанмен үлкен 
бұрышта бүгілген соңғы блоктар ауыр жүктемелерге ұшырайды. Тірек 
блоктар артқы арқанды ілу үшін қырғыш трассасы бойымен орнатылады. 

Блоктарды бекіту түйреуіштердің көмегімен жүзеге асырылады (сурет. 
1.19, б), арқан зәкір (сурет. 1.19, в) теспелерге соғылған сыналармен, кейде - 
тіреулердегі арқан ілмегінің көмегімен ұсталады (сурет. 1.19, г) немесе 
тізбектің кесіндісі (сурет. 1.19, д). 

 
1.3.2 Скрепер қондырғыларын есептеу 
 
Скрепер қондырғысының негізгі жобалық параметрлері өнімділік, 

арқандардың диаметрі, жүкшығырдың қуаты болып табылады. 
Кенді ағызуға тиеу кезіндегі скреперлік қондырғының техникалық 

өнімділігі (т / сағ) 
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36003600                    (1.23) 

 
мұндағы Vс-скрепердің геометриялық сыйымдылығы, м3; γ - 

батырылатын тау массасының тығыздығы, т / м3; k3 - ірі кесінді кені үшін 
0,5-0,7, орташа кесінді 0,7-0,8 және ұсақ кесінді 0,9-1 үшін алынатын 
скреперді толтыру коэффициенті; кц - скреперлеу циклінің ұзақтығы, с; L - 
скреперлеудің ұзындығы, м; νгр және νпор - тиісінше тиелген және бос 
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скрепердің қозғалыс жылдамдығы (кестені қараңыз. 1.10); t = 10÷15 с - соңғы 
нүктелердегі скрепердің үзіліс уақыты. 

Скрепер қондырғысының пайдалану ауысымдық өнімділігі (т) 
 
                         исмтсм ktQQ                        (1.24) 
 
мұндағы tсм-ауысымның ұзақтығы, сағ; ки = 0,4÷0,7-ауысым ішінде 

скрепер қондырғысын пайдалану коэффициенті 
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                     (1.25) 

 
мұнда tзав, tв.д, tпр-тиісінше ауысым ішінде кеннің тоқтап қалуын жоюға, 

қазбаның топырағында габаритті екінші рет ұсақтауға және әртүрлі себептер 
бойынша ауысым ішінде қондырғының тұрып қалуына жұмсалатын уақыт, 
мин. 

Бір қатуды жоюдың орташа ұзақтығы-15 минут, екінші рет ұсақтау 
уақыты өндірілген кендегі габаритті емес мөлшерге байланысты, ал басқа 
себептер бойынша тоқтап қалу уақыты-60-80 минут. 

Егер QCM өнімділігі орнатылса, онда (1.23) және (1.24) формулаларына 
сәйкес скрепердің қажетті сыйымдылығын (м3) табуға болады): 
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                         (1.26) 

Кенді электр тасығышты тасылым вагондарына люксіз тиеу кезінде 
скрепер қондырғысының ауысымдық өнімділігі (т) бір вагонның тиеу 
уақытына байланысты (с) 
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ztпог құрамын жүктеу уақыты және (с) құрамын ауыстыруға 

жұмсалатын T1 уақыты. 
Кілтсіз тиеу кезіндегі скреперлік қондырғының (т) пайдалану 

ауысымдық өнімділігі 
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                 (1.28) 

 
мұндағы Vв-вагон шанағының сыйымдылығы, м3; z-құрамдағы вагондар 

саны. 
Жүк тиелген скрепердің wгр орын ауыстыру кедергісі (Н) W1 өндіру 

топырағы бойынша тау-кен массасының орын ауыстыру кедергілерінен, W2 
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скрепердің қозғалыс жылдамдығы (кестені қараңыз. 1.10); t = 10÷15 с - соңғы 
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мұндағы Vв-вагон шанағының сыйымдылығы, м3; z-құрамдағы вагондар 

саны. 
Жүк тиелген скрепердің wгр орын ауыстыру кедергісі (Н) W1 өндіру 

топырағы бойынша тау-кен массасының орын ауыстыру кедергілерінен, W2 

  
 

скрепердің өзінен, W3 арқандарынан және W4 жүкшығырының артқы 
арқанынан тұрады. 

 
     422014321 2sincossincos WgfLqfGfGWWWWW kzгр      (1.29) 

 
мұндағы Gг = 1000vcγk3 және G0 - скреперде және скрепердің өзінде 

жеткізілетін тау - кен массасының массасы, кг; f1 = 0,8÷0,9 және f2 = 0,4÷0,55 
- тиісінше жеткізілетін тау - кен массасы мен скрепердің немесе арқандардың 
қазба топырағы бойынша үйкеліс коэффициенттері; β - қазбаның еңіс 
бұрышы, градус (жоғары жеткізу кезінде " + "белгісін, төмен -" - " белгісін 
қабылдайды); qk-арқанның 1 м массасы, кг /м; W4 = 2000÷3000 н. 

Бос скрепердің қозғалысына кедергі (Н) 
 
                4220 2sincos WgfLqfGW kпор                (1.30) 
 
Жүкшығыр қозғалтқышының қуаты (кВт) ең үлкен қозғалыс 

кедергісімен тексеріледі (әдетте жүктелген қырғыштың кедергісі бойынша): 
 

                       
1000

гргрзап vWk
N                         (1.31) 

 
мұндағы kzap = 1,15÷1,2 - қуат қорының коэффициенті; η = 0,75÷0,85 - 

жүкшығыр берілісінің тиімділігі. 
Арқанның диаметрі бас арқанындағы максималды жүктеме бойынша 

таңдалады, ол нақты жұмыс жағдайлары үшін жүктелген WGR скреперінің 
қозғалыс кедергісіне сәйкес келеді. Арқанның беріктік қоры 

 
                        т ≥ ѕраз/Wгр, (1.32) 
 
мұндағы ѕаз-арқанның жарылу күші, Н. беріктік қоры m = 3÷4-тен кем 

болмауы тиіс. МЕМСТ 2688-80 бойынша Ѕраз сәйкес арқанның диаметрін 
таңдайды. 

Тиісті номиналды қуаттағы жүкшығырдың нақты түрі үшін арқанның 
максималды диаметрі шарттан таңдалады 

 
                       Ѕраз ≥ Ѕмахм,         (1.33) 
 
мұнда Smax-жүкшығырдың бас арқанындағы максималды тарту күші 

(кестені қараңыз. 1.10). 
Скрепердің сыйымдылығы, арқандардың диаметрі және блоктардың 

диаметрлері скрепер жүкшығырының қуатына байланысты таңдалады (кесте. 
1.11). 

Мысал. Скреперді, шығырды және арқанды пайдаланудың мынадай 
шарттары үшін таңдау керек: ауысымдағы скреперлік қондырғының 
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өнімділігі Qсм = 260 м3; көлденеңінен тасымалдау ұзындығы L = 45 м; 
тасымалданатын тау массасының тығыздығы γ = 2,1 т/м3; жекелеген 
кесектердің ең үлкен ірілігі qmах = 400 мм; ауысым ұзақтығы tсм = 6 сағ. 

Ірі кесекті тау жыныстарын (кенді) тасымалдау үшін біз қырғышты 
таңдаймыз. Тиелген скрепердің жылдамдығы νгр = 1,3 м / с, бос-νпор = 1,8 м / с, 
соңғы нүктелердегі скрепердің үзіліс уақыты t = 10 с, скреперді толтыру 
коэффициенті k3 = 0,8, уақыт өте келе скрепер қондырғысын пайдалану 
коэффициенті ki = 0,7. 

 
Скрепердің сыйымдылығы [(формуланы қараңыз (26)] 
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1.10 кестеге сәйкес сыйымдылығы 0,6 м3 болатын СГ-0,6 қырғышты 

қабылдаймыз. 
Жүктелген скрепердің қозғалысына қарсылық (29) формула бойынша 

анықталады, егер ол көлденең қозғалса (β = 0). 
F1 = 0,8, F2 = 0,4 топырақ бойымен қырғыш пен арқандар арқылы тау 

жыныстарының қозғалысына қарсылық коэффициенттерін қабылдаймыз. 1.9 
кесте бойынша қабылдаймыз: скрепердің массасы G0 = 560 кг; 1 м арқанның 
массасы (шамамен) QK = 2 кг/м; артқы арқанның кедергісі W4 = 3000 Н. 
осылайша, 

 
Wгр = (1000·0,6·2,1·0,8·0,8 + 560·0,8 + 2·45·2·0,8) 9,81 + 3000 = 18127 

Н. 
 
Жүктелген скреперді жылжыту кезінде скрепер жүкшығырының 

қозғалтқыш қуаты [формуланы қараңыз (31)] 
 

кВт
vWk

N гргрзап 7,37
75,01000

3,1181272,1
1000








 

 
1.10 кестеге сәйкес 55ls-2cm екі барабанды скрепер жүкшығырын 

қабылдаймыз (номиналды жетек қуаты 55 кВт, Smax = 44 кН жұмыс 
арқанындағы тарту күші). 

Таңдалған 55лс-2см скреперлік шығыр көлбеу қазбаларда жұмыс істеу 
кезінде де пайдаланылуы мүмкін. Нәтижесінде арқанның диаметрі Smax = 44 
кН бас арқанындағы максималды тарту күші бойынша таңдалады (кестені 
қараңыз. 1.10). Содан кейін арқан тарту күші 

 
Ѕраз = Ѕмахм = 44·4 = 176 кН. 
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өнімділігі Qсм = 260 м3; көлденеңінен тасымалдау ұзындығы L = 45 м; 
тасымалданатын тау массасының тығыздығы γ = 2,1 т/м3; жекелеген 
кесектердің ең үлкен ірілігі qmах = 400 мм; ауысым ұзақтығы tсм = 6 сағ. 

Ірі кесекті тау жыныстарын (кенді) тасымалдау үшін біз қырғышты 
таңдаймыз. Тиелген скрепердің жылдамдығы νгр = 1,3 м / с, бос-νпор = 1,8 м / с, 
соңғы нүктелердегі скрепердің үзіліс уақыты t = 10 с, скреперді толтыру 
коэффициенті k3 = 0,8, уақыт өте келе скрепер қондырғысын пайдалану 
коэффициенті ki = 0,7. 

 
Скрепердің сыйымдылығы [(формуланы қараңыз (26)] 
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1.10 кестеге сәйкес сыйымдылығы 0,6 м3 болатын СГ-0,6 қырғышты 
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арқанындағы тарту күші). 

Таңдалған 55лс-2см скреперлік шығыр көлбеу қазбаларда жұмыс істеу 
кезінде де пайдаланылуы мүмкін. Нәтижесінде арқанның диаметрі Smax = 44 
кН бас арқанындағы максималды тарту күші бойынша таңдалады (кестені 
қараңыз. 1.10). Содан кейін арқан тарту күші 

 
Ѕраз = Ѕмахм = 44·4 = 176 кН. 

 

  
 

МЕМСТ 2688-80 сәйкес, 1570 МПа сымдарының есептелген беріктігін 
ескере отырып, органикалық өзегі бар ЛК-P типті жіптердегі сымдардың 
сызықтық жанасуы бар қос бұрандалы болат арқандар үшін біз диаметрі 19,5 
мм арқанды таңдаймыз. 

 
1.3.3. Скреперлік шығырларды пайдалану және оларды пайдалану 

кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидалары 
 
Скреперлік шығырды басқаруға арнайы куәлігі бар машинист қана 

жіберіледі. 
Қолданар алдында жүкшығырды мықтап бекіту керек, ол өндіріс осьіне 

көлденең бұрышта орналасуы керек. Жүкшығыр зәкір болттарымен өндіріс 
топырағына немесе бетон негізіне бекітіледі. Артқы арқанның тірек блоктары 
15-20 м арқылы күшейтіледі. 

Шығырдың барлық айналатын бөлшектері қоршалуы тиіс. Арқан 
үзілген кезде жарақаттануды болдырмау үшін шығырдың алдында қорғаныс 
қалқандары орнатылады. Жүкшығырдың корпусы міндетті түрде жерге 
тұйықталуы тиіс. Жүкшығыр мен қырғышты жақсы жарықтандыру қажет. 

Скреперлік қондырғы жұмыс істеген кезде блоктар мен шығырларды 
майлауға, арқан мен қондырғының басқа да жылжымалы бөлшектерін алуға, 
скреперлеу жолына шығуға қатаң тыйым салынады. Бұдан басқа шығырдың 
айналатын бөлшектерінде қорғаныс қаптамаларынсыз жұмыс істеуге, жұмыс 
және бос барабандарды бір мезгілде қосуға, жүктерді скреперлік шығырмен 
көтеруге және түсіруге жол берілмейді. 

Скрепер шығырынан скрепердің тиеу орнына дейінгі қашықтық 
кемінде 5 м болуы тиіс. Кенді қатты скреперлермен жеткізу кезінде скрепер 
енінің қазба еніне қатынасы кемінде 0,4-0,6, топсалы-жиналмалы - кемінде 
0,5-0,8 құрауы тиіс. 

Кондициялық кесектің өлшемі 400 мм-ге дейінгі кенді түсіргішке 
бекіту кезінде кенді түсірудің жабындысы tлек торы немесе бақылау 
саңылауы бар, көлденең қуақаз арқылы ұзын жағымен бағытталған және 
тұтқамен қоршалған темірбетон плитасы түрінде орындалады. [12] 

Скреперлік шығырды камерада бір жағынан шығырға қызмет көрсету 
үшін ені кемінде 0,7 м, ал екінші жағынан монтаждау жұмыстарын жүргізу 
үшін 0,6 м өту жолы қалатындай етіп орнату қажет. 

Кенді скреперлік қондырғылармен люксіз тиеу кезінде құрамды тиеуді 
мүмкіндігінше бірнеше көршілес скреперлік қазбалардан бір мезгілде 
жүргізу керек, бұл жағдайда вагонның ұзындығы скреперлік қазбалар 
арасындағы қашықтықтың еселік болуы тиіс. 

Скрепер қондырғысын пайдалану процесінде машинист скрепердің, 
шығырдың, арқандардың жай-күйіне тұрақты бақылауды жүзеге асырады, 
болтты бекітулерді, тежегіш таспалардың реттелуін, редукторда майдың 
болуын тексереді. Ауысым аяқталғаннан кейін машинист скреперді кен 
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түсіргішке тартуға, арқанды арнайы ілмектерге ілуге, жүкшығырдың 
қозғалтқышын ажыратуға, жүкшығырды кірден және майдан тазартуға тиіс. 

Скрепер жүкшығырларының ең тән ақаулары, олардың пайда болу 
себептері, жою әдістері 1.10 кестеде келтірілген. 

 
1.10-кесте - Скреперлік шығырлардың ақаулары және оларды жою 

әдістері 
Ақаулық Ықтимал себептер Жою әдісі 

Қозғалтқыш қосулы және 
планетарлық редукторлар 
мен барабандардың тәждері 
бекітілген 

Редуктордың 
редукторларының 
бұзылуы 

Редукторды 
бөлшектеңіз және 
редукторларды 
ауыстырыңыз 

Қозғалтқыш қосулы, ал 
блоктардың бірінің тісті 
тәжі мен барабаны 
айналмайды 

Блоктың күн 
дөңгелегі тістерінің 
сынуы 

Ақаулы блокты алып 
тастаңыз, күн 
дөңгелегін 
бөлшектеңіз және 
ауыстырыңыз 

Жетек редукторы мен 
планетарлық 
редукторлардың 
корпустарын қарқынды 
жылыту 

Редукторларда 
майдың болмауы 
немесе жеткіліксіз 
мөлшері 

Редукторларға май 
қосыңыз 

Жүкшығыр қажетті тарту 
күшін дамытпайды 

Тежегіш 
таспасының тозуы 
тісті тәжінің үйкеліс 
бетінде майдың 
болуы 

Таспаны 
ауыстырыңыз 
таспаның астындағы 
майдың пайда болу 
себептерін жою үшін. 
Тежегіш таспасы мен 
жиегін сүртіңіз 

Арқанды барабаннан 
өздігінен орау, арқанда 
ілмек қалыптастыру 

Тежеуіш құрылғысы 
реттелмеген 

Тежегіш құрылғының 
серіппесін қысыңыз 

 
Апта сайын машинист және учаскелік электр слесарь жүкшығырды 

жөндеу тексеруін жүргізеді: редукторды ашады және мойынтіректердің, 
берілістердің, тығыздағыштардың, тежегіш таспалардың жай-күйін тексереді, 
құрастыру бірліктерін реттеуді және майлауды орындайды. 

Шығырларды ағымдағы жөндеу 2-3 айдан кейін, күрделі жөндеу 2-2,5 
жылдан кейін жүргізіледі. [11] 
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Апта сайын машинист және учаскелік электр слесарь жүкшығырды 

жөндеу тексеруін жүргізеді: редукторды ашады және мойынтіректердің, 
берілістердің, тығыздағыштардың, тежегіш таспалардың жай-күйін тексереді, 
құрастыру бірліктерін реттеуді және майлауды орындайды. 

Шығырларды ағымдағы жөндеу 2-3 айдан кейін, күрделі жөндеу 2-2,5 
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1.4. Локомотив көлігінің рельс жолдары 
1.4.1. Рельс жолының құрылысы 
 
Рельс жолы локомотив көлігінің жылжымалы құрамын немесе кабельді 

тасымалдауды жылжыту үшін бағыттаушы ретінде қызмет ететін екі 
параллель төселген рельстерді құрайды. 

Рельс жолының негізгі параметрі (сурет. 1.20) - рельс бастиектерінің 
ішкі қырлары арасындағы қашықтықпен анықталатын КР рельс табанының 
ені. Кен шахталарында ені 600, 750 және 900 мм стандартты тар жол, сыртқы 
теміржол көлігіндегі шахталардың бетінде ені 1520 мм кең жол 
қолданылады. 

Жолтабан ішіне кіретін дөңгелек жиектердің сыртқы арқандары 
арасындағы қашықтық рельстік жолтабаннан δ = Кр - Кк шамасына кіші Кк 
дөңгелек жолтабанының ені деп аталады, бұл жылжымалы құрам 
доңғалақтарының рельстер арасындағы қысылуын білдіреді. 

Рельс жолы (сурет. 1.20, б) жоғарғы және төменгі құрылыстардан 
тұрады. Жоғарғы құрылымға рельстер, рельстерді бір - біріне бекіту және 
оларды шпалдарға бекіту элементтері, шпалдар мен балласт қабаты, ал 
төменгі құрылымға қазба табандары мен құрғату арықтары кіреді. 

 

 
а-вагонетка доңғалақтарының рельстерде орналасу схемасы; б - 

тұрақты рельс жолының құрылысы: 1-астар; 2-балдақ; 3-болт; 4-рельс: 
5-айдап кетуге қарсы; 6-шпал; 7-су бұратын ор; 8-жапсырма; 9-балласт 

 
1.20-сурет - Рельс жолының элементтері 
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Рельстер арнайы термиялық өңделген болаттан жасалған. Мақсатына 
байланысты әр түрлі рельстер қолданылады: Р-18, Р-24, Р-33, Р-38, Р-43 және 
Р-50 (белгілеудегі сандар - 1 м рельстің салмағы килограммен). Рельс түрі ең 
жоғары тиімділік пен жолды ұстауға кететін ең аз шығындар негізінде 
таңдалады. Сонымен қатар, осы пайдалану жағдайлары үшін ең аз, оңтайлы 
рельс түрін таңдағанда, жылжымалы құрамның осьіне жүктеме және жүк 
ағынының мөлшері ескеріледі. 

Жүк ағыны, млн. т............... <10 10-30 30-100 >100 
Рельс түрі Р - 24 Р-33 Р-43 Р-50 
Сыйымдылығы 2 м3 дейінгі шанағы бар вагоншаларда тасу кезінде 

негізгі тасу қазбаларында және оқпан маңындағы аулаларда р-24, 
сыйымдылығы үлкен вагоншалар үшін - Р-33, Р-38, Р-43 және Р-50 рельстері 
төселеді. Желдету және аралық қазбаларда Р-18 рельстерін қолдануға рұқсат 
етіледі.[10] 

Шахталық оқпан бойынша рельстерді түсіру жағдайларының 
шектелуіне байланысты олар ұзындығы 6-8 м кесінділермен жеткізіледі, 
содан кейін олар төсемдер мен болттар немесе дәнекерлеу арқылы қосылады. 
Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беретін шахта жағдайларында 
жасалған дәнекерлеу түйіспелері рельс жолының сапасын арттырады. 
Рельстердің түйіспелерін дәнекерлеу қызмет ету мерзімі 5 жылдан кем емес 
рельс жолдары үшін қолданылады. 

Тірек бетінің ауданын ұлғайту үшін рельстер төсемдер арқылы 
шпалдарға салынады. Негізінен, жылжымалы құрамның доңғалақтарының 
жылжымалы бетінің конусына сәйкес рельстерге көлбеу беретін сына 
төсеніштері қолданылады, бұл қозғалыс кезінде оның үлкен тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. 

Рельстер ағаш шпалдарға балдақтармен, кейде шпалдардағы алдын - 
ала бұрғыланған тесіктерге бекітілген немесе бұралған бұрандалармен, ал 
темірбетон шпалдарға-шпалдардың тесіктеріне салынған ағаш штепсельдерге 
бекітілген бұрандалармен немесе балдақтармен бекітіледі. 

Кен шахталарында ағаш және темірбетон шпалдар, сирек металл (қазу 
жұмыстарында) қолданылады. 

Әдетте қарағайдан жасалған ағаш шпалдар балластпен әрекеттескенде 
жақсы серпімділікке және жоғары үйкеліс коэффициентіне ие. Оларды жасау 
оңай, теміржол жолдарын төсеу және жөндеу кезінде арзан және ыңғайлы. 
Ағаш шпалдардың басты кемшілігі-қысқа Қызмет мерзімі (шахта 
жағдайында 2-3 жылға дейін). Ағаш шпалдардың қызмет ету мерзімін 8-10 
жылға дейін арттыру үшін олар әртүрлі антисептиктермен, мысалы, мырыш 
хлоридімен немесе фторлы натриймен сіңдірілген. 

Темірбетон шпалдары ағаш шпалдарға қарағанда әлдеқайда ұзақ 
қызмет етеді және рельсті жолдарды күтіп ұстау үшін аз еңбек 
сыйымдылығын қамтамасыз етеді. Олар қозғалыс қарқындылығы жоғары 
стационарлық рельстер үшін қолданылады. Жетіспеушілігі темір-бетон шпал 
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- жоғары құны, сондай-ақ, үлкейтілген қаттылығы жолдары, ол төмендеуі 
мүмкін қолдану жолымен икемді резеңке төсемдер қолданылады. 

Металл шпалдар әдетте арналардың бөліктерінен жасалады және 
дайындық жұмыстарын жүргізу кезінде портативті уақытша жолдарда 
қолданылады. 

Балласт қабаты шпалдардан өндіріс табанына қысым аймағын 
ұлғайтуға, жылжымалы құрамның доңғалақтарының соққыларын жұмсартуға, 
жолды тегістеуге және шпалдарды жылжудан қорғауға қызмет етеді. Балласт 
материалы серпімді, қадағаланбайтын, ылғалданбайтын, суды жақсы 
өткізетін болуы керек. Балласт үшін материал ретінде 20-60 ММ қатты 
қиыршық тас және 20-40 мм қиыршық тас қолданылады. Балласт қабатының 
қалыңдығы қазба топырағының көтергіш қабілетіне және қозғалыс 
қарқындылығына байланысты таңдалады: жүк ағыны 100 - ден 4000 т/тәул-ге 
дейін болған кезде балласт қабатының қалыңдығы кемінде 100 мм, 4000 
т/тәул-ден жоғары-150 мм болуы керек. 

Шпалдар арасындағы кеңістік (шпалдар) шпалдың қалыңдығына 
балластпен жабылған. Рельс табаны мен балласт арасындағы саңылау 
кемінде 30 мм болуы тиіс. 

Балласт қабаты қазбаның табанына қойылады, ол суды ағызу үшін 
құрғатудық арыққа қарай 0,01-0,02 көлденең көлбеу береді. 

Рельс жолдары жылжымалы құрамды бір жолдан екінші жолға 
ауыстыруға арналған бағыттамалы бұрмалармен өзара жалғанады. 

Бағыттамалы бұрма (сурет. 1.21, а) рамалық рельстермен бірге екі 
жылжымалы қауырсыннан, ауыстыру механизмінен, тұтас құйылған 
айқастырмадан және ауыстыру қисықтарынан тұрады. Екі жылжымалы 
қалам 1 бұрмалы механизмі бар тартқыштармен қосылған 2. Жұмыс 
позицияларының бірінде қаламның ұшы 3 рамалық рельстердің біріне 
басылады. Рельстердің үзілген жерінде орнатылатын айқастырма 4 
өзекшеден, мойыннан және жылжымалы құрам доңғалақтарының 
ребордтарын өткізу үшін өзекшенің шеттерімен бірге ойықтар түзетін екі 
жақтаудан тұрады. Доңғалақтардың ребордтарын сәйкес келмейтін 
ойықтарға кіруден қорғау үшін контррельстер 5 орнатылады. Бағыттамалы 
бұрманың жалғағыш бөлігі түзу учаскелерді және өтпелі қисықтарды 
қамтиды. 

Бағыттамалы бұрманың негізгі геометриялық параметрлері о 
геометриялық орталығы (тура және бүйір жолдардың осьтерінің қиылысу 
нүктесі), l ұзындығы болып табылады, рамалы рельстің үшкірдегі түйісуінен 
айқастырманың артында орналасқан түйіспеге дейін анықталады. Бұрма 
бұрышы бұрма маркасын (айқастырма маркасын) сипаттайды. 

Шахта жағдайлары үшін 1/4, 1/5, 1/7, сирек 1/2 және 1/3 маркалы 
айқастырмалары бар бағыттамалы бұрмалар қолданылады. Кресттің маркасы 
неғұрлым үлкен болса, бағыттауыштың ұзындығы соғұрлым аз болады (кесте. 
1.12) және жылжымалы құрамды жазу соғұрлым қиын.  
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а-бағыттамалы бұрманың құрылғысы; б-г-бұрмалар (б-бір жақты 

оң; в-бір жақты сол жақ; г-симметриялы); д-ж-съездер( д-бір жақты оң 
жақ; е - бір жақты сол жақ; ж-айқаспалы) 

 
1.21-сурет - Бағыттамалы бұрмалар мен құламалардың түрлері 

 
Бағыттамалы бұрманың аудару механизмдері қолмен немесе 

механикалық қашықтықтан басқарумен орындалады. Механикалық 
басқарылатын бағыттамалы бұрмалар электромеханикалық, электромагнитті 
(соленоидты) немесе гидравликалық жетекпен жабдықталады. Бағыттамалық 
жетектерді басқаруды басқару пультінен диспетчер немесе локомотив 
кабинасынан машинист жоғары жиілікті сигналдарды электромагниттік 
бағыттамалық жетекті іске қосқыштың релесіне беру жолымен жүзеге 
асырады.  

Бағыттамалы бұрмалардың мынадай түрлері қолданылады: оң жақ П 
немесе сол жақ Л бойынша біржақты бұрмалар; симметриялық ПС бұрмалар; 
бір жақты сол жақ немесе құламалар; оң және айқас (сурет. 1.21, Б-ж). 
Бағыттамалы бұрманың әрбір түріне шартты белгі беріледі, мысалы 
933-1/3-20п бойынша: бірінші әріптер - бұрма түрі, үш таңбалы санның 
бірінші цифры - дециметрдегі рельстік табанның ені, басқа екі цифр - рельс 
түрі, бөлшек сан - айқастырма маркасы, бөлшектен кейінгі сан - аудару 
қисығының радиусі метрмен, соңғы әріп - бұрманың орындалуы (оң немесе 
сол).  
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Кесте 1.11 - бағыттамалы бұрмалардың параметрлері 
Түрі мен өлшемі  Ұзынды

ғы, мм  
Салмағ
ы, кг   

Түрі мен өлшемі  Ұзындығы, 
мм  

Салмағы, кг  

Біржақты:  Симметриялы:   
ПО718-1/2-5П  
ПО718-133-8П   
ПО718-1/4-12П  
ПО724-1/2-5П   
ПО724-1/3-8П   
ПО724-1/4-12П  
ПО733-1/4-12П  
ПО733-1/5-20П   
ПО733-1/6-30П   
ПО924-1/5-20П  
ПО924-1/4-12П   
ПО933-1/5-20Л   
ПО933-1/4-12Л  
ПО933-1/3-12Л  

3500  
5600  
7200  
3350  
5600  
7250  
8000  
8800  
3300  
9850  
8100  
10400  
8700  
8500  

540  
640  
820  
710  
820  
1020  
-  
1660  
1750  
1400  
1700  
2050  
1700  
1600  

PS718-1/2-8  
PS718-1/3-12  
С724-1/2-8  
PS724-1/3-12  
LS733-1/3-12  
PS733-1/4-20  
КС-733-1/5-30  
PS924-1/3-20  
PS924-1/3-12  
PS933-1/3-20  
PS933-1/3-12  
PS933-1/4-30  

4700  
6250  
4700  
6250  
6900  
7800  
8600  
5910  
5500  
6310  
6010  
-  

650  
730  
820 
920  
1290  
1440  
1550  
930  
890  
1350  
1300  
1500  

  

 
1.4.2. Рельс жолын төсеу 
 
Қазбаларды жүргізу кезінде алдымен балласт қабаты жоқ уақытша 

рельс жолы салынады, содан кейін дайындық кенжарының жылжуына қарай, 
егер қазба тасымалдау ретінде пайдаланылса, тұрақты рельс жолы келесі 
ретпен орналастырылады.  

Өндірісте маркшейдерлік ось қолданылады, оның бойымен 
түйреуіштер 10-15 м арқылы орналастырылады. Рельс жолының осьінен 
қазба қабырғаларына дейінгі қашықтық қабырға мен жылжымалы құрам 
арасындағы бос қашықтық бір жағынан 0,2-0,25 м, ал екінші жағынан 
(адамдардың өтуі үшін)-0,7 м болатындай етіп таңдалады. Қос жолды 
қазбадағы қарама-қарсы құрамдар арасындағы бос қашықтық кемінде 0,2 м 
болуы тиіс.  

Рельстердің басынан 1 м биіктікте өндіріс қабырғасында реперлер 
бекітіледі. Содан кейін топырақтың орналасуы орындалады, шпалдар 
төселеді және олардың ұштары сымға тең болады. Тұрақты рельсті жолдың 1 
км-дегі шпалдар саны локомотивтің тіркеу салмағына байланысты 
қабылданады: локомотивпен тартылған кезде: салмағы 140 кН - 1700÷2000 
шпал, салмағы аз локомотивтер үшін - 1500÷1700 шпал.  

Рельстердің түйіспелері бір-біріне жақын шпалдар арасында немесе 
қосарланған шпалдарда (ауыр локомотивтер мен ауыр жүк вагоншаларын 
пайдалану кезінде) орналастырылады. Рельстерді жалғаған кезде олардың 
ұштары арасында 3-4 мм саңылау көзделеді. Рельстер шпалдарға бекітіліп, 
рельс жолының енін шаблон бойынша тексереді. Содан кейін жол түзетіліп, 
балласты шпалдар арасында ұйықтап, ұялар жобалық деңгейге көтеріліп, 
тегістеледі, балласты шпалдардың астына жинап, алдымен рельстердің 
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астына, содан кейін балластқа олардың биіктігіне көмілген шпалдардың 
астына түседі.  

Рельстік жолтабанды жобалыққа қатысты 4 мм - ден аспайтын, 
тарылту-2 мм-ден аспайтын етіп кеңейтуге жол беріледі.  

Балласты ұрғаннан кейін жолды түпкілікті тегістеу жүзеге асырылады, 
ол қатаң түзу берілгенге дейін рельсті жіптерді жылжытудан тұрады. Содан 
кейін рельс жолының енін шаблон бойынша тексеріңіз, рельс бастарының 
орналасуы сатылы рейкамен, ал беткейлері ватерпаспен бақыланады.  

Егер рельс жолы түйіспелі электр тасығыштармен тасуға арналған 
болса, онда рельс жолдарының кедергісін азайту мақсатында рельстердің 
түйіспелері өзара мыс жалғастырғыштармен жалғанады, ал бағыттамалы 
бұрмаларда айналма электр қосқыштар орнатылады.  

Басты тасылым қазбаларында рельс жолының бойлық профилі бос 
құрамның қозғалысына кедергі күші wгр-ды көтеруге жүк тиелген құрамның 
қозғалысы кезінде кедергі күшіне тең болатындай етіп оқпан маңындағы 
аулаға қарай осындай еңіспен таңдалады. Мұндай көлбеу ip кедергісінің 
көлбеуі деп аталады. C және wnop = Wгр немесе  

       
      (Р + zG0)·(w + ір.C) * g = [P + z(G + G0)] (W-ip.c)·g,        (1.34) 
 
мұндағы Р-локомотивтің массасы, Т; G0 және G-тиісінше вагоншаның 

және онда тасымалданатын жүктің массасы, т; z - құрамындағы 
вагоншалардың саны; w-қозғалысқа кедергі коэффициенті.  

Әдетте ip қабылдайды.c = 0,003÷0,005.  
Дөңгелектерде рельс жолы қауіпсіздік ережелерімен реттелетін радиус 

бойымен орналастырылады. Жолтабаны 600 мм рельс жолы үшін 
дөңгелектеу радиусі кемінде 12 м, жолтабаны 750 және 900 мм үшін кемінде 
20 м қабылданады. Жеке вагоншаларды төмен жылдамдықпен жылжыту 
үшін жылжымалы құрамның қатты базасының төрт еселенген ұзындығына 
тең дөңгелектеу радиусіне жол беріледі.  

 
а-хордаларды жалғастыру әдісімен қисық сызықты учаскені бөлу; 

б-рельстік жолтабанды кеңейту 
1.22-сурет - Рельс жолын дөңгелектерге төсеу схемасы 
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Жолдың қисық бөлігінің осьін бөлу жалғастырылған аккордтар 
әдісімен жүзеге асырылады (сурет. 1.22, а). Қисық сызықты учаскенің 
осьіндегі сипаттамалық нүктелер (а, В, С жəне т. б.) өлшеу лентасын 
(рулетканы) алдыңғы түзудің бағыты бойынша 0,5; 1; 1,5 және 2 м-ге тең в 
аккордының ұзындығына созу арқылы анықталады, содан кейін оны a = b2/R 
шамасына дөңгелектеу жағына бұрады.  

Жылжымалы құрам доңғалақтарының рельстер арасында қысылуын 
болдырмау үшін, сондай-ақ қозғалысқа кедергіні және дөңгелектердің 
тозуын азайту мақсатында дөңгелектерде жолтабан кеңейтіледі (сурет. 1.22. 
б) ішкі рельсті қисықтың ортасына Дк = 5÷75 мм шамасына қарай жылжыту 
жолымен (дөңгелектеу радиусі мен локомотивтің массасына байланысты). 
Қисықтың ішкі жіптеріндегі дөңгелектерге ұзындығы (м) қысқартылған 
рельстер қойылады)  

                   Lвн = LНАР-ΔL,                        (1.36) 
 
мұндағы ΔL = KpLнар / R; Lнар-сыртқа салынатын рельстердің ұзындығы, 

қисық, М; Кр-рельс жолының ені, м.  
Өтпелі бөліктің ұзындығы (мм) ЛК = (100÷300) DK.  
Орталықтан тепкіш күшті өтеу және жылжымалы құрамның 

тұрақтылығын сақтау үшін сыртқы рельс қозғалыс жылдамдығына, қатты 
негізге және дөңгелектеу радиусіне байланысты Ішкі рельстен Δh = 15÷60 мм 
мәніне көтеріледі.  

Дөңгелектерде екі рельс жіптері әр 2-3 м сайын металл шпалдармен 
жалғанады. Жылжымалы құрамның рельс жолдарының дөңгелектеу радиусі 
12 м кем қисықтарға түсуін болдырмау мақсатында жолтабан ішінде 
контррельстер орнатылады.  

Рельс жолын төсеу кезінде әртүрлі жол құралдары, құрылғылар мен 
құралдар, сондай-ақ өздігінен жүретін доңғалақты рельсті шассидегі жүк 
көтергіш құрылғылар мен жылжымалы крандар, көтергіш телескопиялық 
жебемен, монтаж жүкшығырымен, рельсті бөлшектеу құрылғысымен, 
дәнекерлеу бекетімен және гидрофицирленген құралдармен жабдықталған 
АМШ типті монтаждау қондырғылары қолданылады.  

Жол машиналары ең әмбебап болып табылады, мысалы, ПГИ-2 
сериялы шығарылатын гидрофицирленген жол қондырғысы және ПП-750 
жол төсегіш пойызы.  

ПГИ-2 орнату (сурет. 1.24) электр тасығышпен қозғалатын, шанағы бар 
арбаны қамтиды, онда май станциясы, басқару пульті орнатылған және 
гидравликалық жол құралдары орналастырылған: балдақтарды Тоқтатушы, 
балдақтарды тартушы, тістегіштер, рельс иілу пресі, рельс бұрғылау станогы, 
2 гидродомкрат, 3 түзеткіш. Құралдарды қоректендіру (домкраттар мен 
түзеткіштерді қоспағанда) май станциясынан құбыршегтер бойынша 
жүргізіледі. Ұялар мен тегістегіштер автономды қуатқа ие. Сонымен қатар, 
ПГИ-2 жиынтығына балласты тасымалдауға, мөлшерлеуге және тегістеуге 
арналған бункер-вагон кіреді. ПГИ-2 қондырғысының жетіспеушілігі - рельс 
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жолдарын көтеру, жылжыту және демонтаждау жөніндегі операцияларда қол 
еңбегін болдырмайтын көтергіш-тегістеу құрылғысының болмауы.  

 
1.23-сурет - ПП-750 (А) жол төсегіш пойызы және МП-750 (б) жол 

машинасы) 

  
 

а-жылжымалы қондырғы; б - шойшеге қағушы; в - домкрат; г - 
тістеуіктер; д - рельс июші пресс; е-рельс бұрғылау станогы  
1.24-сурет - Жол жұмыстарына арналған құралдар жинағы бар ПГИ-2  
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а-жылжымалы рельстер; б-жылжымалы рамка 
1.25-сурет - Уақытша рельс жолдары 

 
Дизайн бойынша неғұрлым жетілдірілген-750 мм жол бойындағы 

ПП-750 жол пойызы (сурет. 1.25. а) құрамына 3 типті МП-750 жол 
машинасы, 4 типті АРП-750 көтеру-тегістеу агрегаты, 1 жол аспабы бар 
вагонетка, 2 балластирлеу вагоны және жол машинасын қоректендіруге 
арналған генератор қондырғысымен жабдықталған 5 арнайы байланыс электр 
тасығышы кіреді.  

МП-750 жол машинасы (сурет. 1.25, б) 1 платформасы бар жүру 
бөлігінен тұрады, оған телескопиялық жебесі бар 2 жүк көтергіш құрылғы, 3 
май станциясы және 4 кабельдік барабан орнатылған.  

Көтеру және тегістеу қондырғысы екі гидравликалық цилиндр мен 
рельсті ұстап тұратын механизмдер орнатылған рамасы бар шассиден 
тұрады. Гидравликалық цилиндрлер топсалы түрде орнатылады және 
бір-біріне тәуелсіз тік жазықтықта 0-ден 90° - қа дейінгі бұрышқа бұрыла 
алады, бұл рельс шпалдарының торын 500 мм-ге дейін тік көтеруге де, 
бүйірлік сырғуға да мүмкіндік береді.  

Жол салу пойызын қолдану кен шахталарындағы жол жұмыстарында 
барлық операциялардың шамамен 80% механикаландыруға және қол жол 
жұмыстарымен салыстырғанда еңбек өнімділігін 1,6-2 есеге арттыруға 
мүмкіндік береді.  

Су бұрғыш арықтарды үңгілеу және тазалау үшін аспалы ауыстырмалы 
жабдықпен (грейфермен және ілмекпен) жинақталған әмбебап ПКУ типті 
шөмішті тиегіш қолданылады.  

Жолды тазарту арнайы жол тазалайтын машиналармен жүзеге 
асырылады, олардың жұмыс органдары-бітелген істікті босатуға арналған 
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кескіштері бар барабан және істікті алдымен қырғыш конвейерге, содан кейін 
вагоншаларға беруге арналған щеткалар. Машинаны қоректендіру байланыс 
желісінен жүзеге асырылады. [12]  

 
1.4.3.  Дайындық қазбаларын жүргізуге арналған жол жабдығы 
 
Дайындық жұмыстарын жүргізу кезінде әртүрлі жол жабдықтары 

қолданылады. Тығындауға тікелей төселетін уақытша рельс жолдары ретінде 
металл шпалдарға, жылжымалы рельстерге немесе жылжымалы рамаларға 
бекітілген ұзындығы 1-2 м рельстердің жеке тасымалды буындары 
пайдаланылады.  

Жылжымалы рельстер 1 (сурет. 1.25, а) бұрылған қалыпта бұрын 
төселген жолдың - негізгі рельстердің ізінің ішіне салады 2. Тау жыныстарын 
тиеу кезінде тиеу машинасының дөңгелектері жылжымалы рельстердің 
мойындарымен қозғалады.  

Жылжымалы жақтау (сурет. 1.25, б) болат прокаттан жасалған 
рельстерге салынады. Жүк тиеу машинасының дөңгелектері рамка бойымен 
қозғалады. Жақтауды толық созғаннан кейін оның орнына рельстердің 
бөліктері төселеді.  

Жүк тиелген вагоншаларды бос вагондарға ауыстыру үшін 
кезең-кезеңімен 50-100 м және одан да көп (тұйық және тұйық размиткалар, 
көлденең және тік вагон алмастырғыштар, көлденең арбалар) және дайындық 
кенжарына жақын орналасқан және кенжардың жылжуынан кейін жылжитын 
уақытша (жылжымалы жүкқұжатты илемдеу, жүкқұжатты тақталар және т.б.) 
орнатылатын стационарлық жол жабдығы пайдаланылады.  

Бір вагоншалардың алмасу уақытын қысқарту үшін негізгі рельс 
жолына (оны бұзбай) дайындық кенжарынан 15-20 м қашықтықта 
жатқызылатын жылжымалы үстеме илеу қолданылады. Қазбаны жүргізу 
кезінде бұл арақашықтық дайындау кенжарының жылжуынан кейін тиеу 
машинасымен жылытудың мезгіл-мезгіл орын ауыстыруына байланысты 
сақталады. [10] 

 
      1.5. Кеніш вагоншалары 

1.5.1. Кеніш вагоншаларының түрлері 
 
Мақсаты бойынша кеніш вагоншалары үйілме жүктерді тасымалдау 

үшін жүк вагондарына, адамдарды тасымалдау үшін жолаушылар 
вагондарына, әртүрлі қосалқы жүктерді, жабдықтарды және т. б. тасымалдау 
үшін арнайы көмекші вагондарға бөлінеді.  

Дененің дизайны мен түсіру әдісі бойынша жүк вагондарын 5 негізгі 
топқа бөлуге болады:  

- дөңгелек аударғыштарда түсірілетін тұйық, қатты бекітілген шанақпен 
(ВГ типті);  
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Мақсаты бойынша кеніш вагоншалары үйілме жүктерді тасымалдау 

үшін жүк вагондарына, адамдарды тасымалдау үшін жолаушылар 
вагондарына, әртүрлі қосалқы жүктерді, жабдықтарды және т. б. тасымалдау 
үшін арнайы көмекші вагондарға бөлінеді.  

Дененің дизайны мен түсіру әдісі бойынша жүк вагондарын 5 негізгі 
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- дөңгелек аударғыштарда түсірілетін тұйық, қатты бекітілген шанақпен 
(ВГ типті);  

  
 

- шанақты еңкейту және бортты көтеру кезінде түсірілетін шанақпен, 
рамаға топсалы бекітілген және көтерілетін қайырмалы бортпен (ВБ типті);  

- түбі арқылы түсірілетін қайырмалы түппен (ВД және ВДК типті) 
жабдықталған шанақпен;  

- қатты бекітілген шанақпен және түбі қырғыш конвейермен (ВК типті), 
түбі конвейермен түсірілетін конвейермен.  

Кен шахталарында саңырау шанағы бар ВГ типті вагоншалар кең 
таралған (сурет. 1.26) жұмыста беріктігі мен сенімділігі жоғары. Олардың 
кемшілігі - бүкіл вагонды төңкеріп тастау арқылы түсіру әдісі, бұл қосымша 
механизмді-дөңгелек аударғышты қажет етеді. ВГ типті вагоншалар тау-кен 
массасын негізгі тасымалдау қазбалары бойынша тасымалдау үшін кеңінен 
қолданылады.  

 

 
 
шанақ 1, рамалар 2, жартылай қаңқалар 3, буферлер 4, тіркемелер 5, 

вагон асты тіреу 6, резеңке металл амортизаторлар 7  
1.26-сурет - Саңырау шанағы бар ВГ типті кеніш вагоншалары 

   
Вагоншаға тапсырыс беру кезінде вагоншаның шифры көрсетіледі. 

вагоншаның шифры вагоншаның түрін белгілеуден және вагоншаның 
конструктивтік белгілеуін анықтайтын сандық индекстерден тұрады.  
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Вагонетка түрі әріптік индекстерді қамтиды:  
- ВГ-саңырау шанағы бар вагонетка;  
- Төңкерілген шанағы бар вагонетка;  
- Әріптік индекстің оң жағындағы сандар-дененің сыйымдылығы м3 

және жолдың ені мм.  
Мысал: сыйымдылығы 1,2м3, жолтабан ені 600мм бітеу шанағы бар 

шахталық жүк вагоншасы-ВГ-1,2-600 ТУ3143 вагоншасы-014-10737428-2007. 

 
 
1.27-сурет - Төңкерілген шанағы бар қайырмалы борты (А және б) ВБ 

типті кеніш вагоншалары (в) 
 
ВБ типті вагоншалардың екі конструкциялық түрі бар: соташық 

аударғыштың көмегімен түсірумен (сурет. 1.27, а); түсіру қисығына түсіру 
ролигін жүргізу кезінде түсірумен (сурет. 1.27, б). Дәнекерленген ВБ типті 
вагоншалардың шанағы түбінен, екі бүйір қабырғасынан және екі бүйір 
қабырғасынан тұрады, олардың бірі қайырмалы болып табылады. Жоғарғы 
бөлігіндегі жиналмалы қабырға тіректермен және тұтқалармен құрылған 
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троллейбустың иінтірек жүйесіне бекітілген, ал төменгі бөлігінде ол жабық 
роликтермен ұсталады.  

Вагонеткаларды соташықтық аударғыштың көмегімен түсірген кезде 
иінтіректі жүйе қайырмалы бортты көтереді, түбі еңкейеді және тау массасы 
шанақтың түбі мен көтеріңкі борт арасында түзілетін саңылауға төгіледі. 
Түсіргеннен кейін, денені түсірген кезде, иінтірек жүйесі тақтаны бастапқы 
күйіне қайтарады. [12]  

Вагоншалардың құрамын локомотивпен жүк түсіру құрылғысы 
(бейінді шина) арқылы тарту жолымен вагоншаларды түсіру кезінде мыналар 
орын алады. Вагонетка ролигі шинаға мінгенде шанақ еңкейеді, сонымен 
бірге рамамен және шанақпен топсалы-иінтіректі жүйемен қосылған борт 
көтеріледі. Ролик шинадан шыққан кезде шанақ өз салмағының әсерінен 
бастапқы қалпына оралады.  

ВБ типті вагоншалардың артықшылығы-аударғыштардың болуын 
талап етпейтін салыстырмалы түрде қарапайым түсіру, кемшіліктері - 
конструкцияның күрделілігі, ұсақ-түйектердің төгілуі, ыдыстың үлкен 
коэффициенті.  

ВО типті вагоншаларда (сурет. 1.27. в) шанақ тікенектер бекітілген 
секторлармен рамаға тіреледі. Жұмыс жағдайында шанақ қолмен 
басқарылатын ысырмамен бекітіледі. Вагонеткалардың бұл түрінің 
артықшылығы - аударғышсыз кез келген жерде жүк түсіру мүмкіндігі, 
кемшіліктері-қолмен жасалатын операцияларды орындау қажеттілігі, 
ыдыстың айтарлықтай коэффициенті.  

ВБ және В типті вагоншалар кен шахталарының ұңғымалық және 
аралық горизонттарында тау-кен массасын қысқа қашықтыққа және аз жүк 
ағындары кезінде тасымалдау үшін қолданылады.  

Қайырмалы түбі бар ВД типті вагоншалардың екі түрі орындалады: 
вагоншаны рельс жолдарында түсіру кезінде ашылатын ілмектері бар 
шанаққа топсалы бекітілген түбі және шанаққа дөңгелек жұптары орналасқан 
топсалы бекітілген түбі. Вагонеткалардың бірінші түрі, негізінен, көмір 
шахталарында қолданылады, себебі оларды қайырмалы түптің ілмектерінің 
тез істен шығуына байланысты ірі кесекті ауыр жүктерді тасымалдау үшін 
пайдалану қиын. 

Екінші типтегі вагоншаларда түбі доңғалақ жұптарымен бірге оның 
бүйір қабырғасы бойымен 1 шанаққа топсалы жалғанған және тірек 
шаңғылардан өту кезінде вагоншаны 4 стационарлық роликтердің 
батареялары бойынша түсірген кезде толық ашылады (сурет. 1.28). Тірек 
шаңғылар оське қатаң бекітілген. Жылжымалы мойынтіректер 
резеңке-металл амортизаторлар арқылы вагонетканың Корпусы мен түбіне 
сүйенетін осьтерде орналасқан. Вагоншаның шанағы пойыз құрамында 
аралас вагоншалардың шеткі қабырғалары бір-бірімен қабаттасып, 
секциялық пойыз құрайтындай және құрамның жолда жүктелуін қамтамасыз 
ететіндей етіп орындалған. 
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2-разрядтау құрылғысына құрамның өтуі кезінде рельс жолдары 
үзілген жерде электр тасығыш және вагоншалар инерция күштері есебінен 
өздерінің тірек шаңғыларымен стационарлық роликтердің батареялары 
бойынша ауыстырылады, 4. Бұл жағдайда вагоншаның түбі біртіндеп 
ашылады, ал түбіне орнатылған тірек ролигі және вагоншаның дөңгелектері 
қисық сызықты бағыттаушы 3 бойымен қозғалады. Вагоншалар жүрісте 
түсірілгеннен кейін тірек ролигі бағыттаушы түбі бойынша одан әрі 
қозғалған кезде вагоншаның шанағына қысылады және оның дөңгелектері 
рельстерге бірқалыпты ауысады. 

 
1.28 - сурет-Қайырмалы түбі бар ВД типті кеніш вагоншалары 

 
Кен шахталарында қолданылатын ВГ, ВБ және В типті жүк 

вагоншаларының техникалық сипаттамалары кестеде келтірілген.1.12. 
  
1.12-кесте - Жүк вагоншаларының техникалық сипаттамалары  

 
ВД-16 типті вагоншалар қайырмалы түбі және ТҮК аралық жабыны 

бар. Вагоншаның сыйымдылығы 5,6 м3, жүк көтергіштігі 16 т, жүк түсіру 
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2-разрядтау құрылғысына құрамның өтуі кезінде рельс жолдары 
үзілген жерде электр тасығыш және вагоншалар инерция күштері есебінен 
өздерінің тірек шаңғыларымен стационарлық роликтердің батареялары 
бойынша ауыстырылады, 4. Бұл жағдайда вагоншаның түбі біртіндеп 
ашылады, ал түбіне орнатылған тірек ролигі және вагоншаның дөңгелектері 
қисық сызықты бағыттаушы 3 бойымен қозғалады. Вагоншалар жүрісте 
түсірілгеннен кейін тірек ролигі бағыттаушы түбі бойынша одан әрі 
қозғалған кезде вагоншаның шанағына қысылады және оның дөңгелектері 
рельстерге бірқалыпты ауысады. 

 
1.28 - сурет-Қайырмалы түбі бар ВД типті кеніш вагоншалары 

 
Кен шахталарында қолданылатын ВГ, ВБ және В типті жүк 

вагоншаларының техникалық сипаттамалары кестеде келтірілген.1.12. 
  
1.12-кесте - Жүк вагоншаларының техникалық сипаттамалары  

 
ВД-16 типті вагоншалар қайырмалы түбі және ТҮК аралық жабыны 

бар. Вагоншаның сыйымдылығы 5,6 м3, жүк көтергіштігі 16 т, жүк түсіру 
  

 

құрылғысының стационарлық роликтері бойынша вагоншалар құрамының 
қозғалыс жылдамдығы 0,8-0,9 м/с. 

Қайырмалы түбі бар вагоншалардың жаңа түрі құрамды жүрісте тиеуді 
және түсіруді қамтамасыз етеді, ал үздіксіз әрекеттерді тиейтін құралдармен 
(вибропитаторлармен) кешенде тау-кен массасын кенжардан оқпан 
маңындағы аулаға дейін жылжытудың ағындық технологиясын жүзеге 
асыруға, электр тасығышты тасылымның өнімділігін 2-3 есеге арттыруға 
және кенді тасымалдаудың өзіндік құнын 2-2, 5 есеге төмендетуге мүмкіндік 
береді. 

 
 

1.29-сурет - Бункер-вагондардың (Б және в) конструкциясы және 
жұмыс схемасы) 

 
ВК типті төменгі конвейері бар вагон (бункер-вагон) көлденең тау-кен 

қазбаларын жүргізу кезінде тау-кен массасын қабылдауға, жинақтауға, 
тасымалдауға және түсіруге арналған. Бункер-вагон (сурет. 1.29, а) арбаларға 
орнатылған 2 шанақтан тұрады 1. Шанақтың түбіне тиеу және түсіру 
орындарында қосылатын пневмо - немесе электр қозғалтқыштарынан жұмыс 
істейтін екі тізбекті қырғыш конвейер орнатылған. Алдыңғы арбамен дене 
екі тұтқамен 3, ал артқы арбамен көлденең ілмектермен 4 қосылады, бұл 
денені тік жазықтықта көтеруге және түсіруге мүмкіндік береді. Шанақтың 
түбінің астында орналасқан 5 гидроцилиндрдің көмегімен шанақтың 
алдыңғы бөлігін және оның сырғымасын алдыңғы вагон шанағының артқы 
бөлігіне көтеру жүзеге асырылады (сурет. 1.29.Б) пойызға қосылған барлық 
вагондардың (бункер-жеке бункер-вагондардан құрылатын пойыз) тау-кен 
массасымен біркелкі толтырылуы қамтамасыз етіледі. 

Тиегеннен кейін вагондар көліктік жағдайға түсіріледі, локомотивпен 
істен шығады және тау-кен массасын әрбір вагоннан түптік қырғыш 
конвейердің көмегімен кезекпен түсіреді (сурет. 1.29, в). 

Бункер-вагондардың артықшылығы-тау-кен массасын төменгі қырғыш 
конвейермен үлкен сыйымдылықтағы шанақ бойымен жылжыту, вагондарды 
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қосымша механизмдерсіз түсіру, сондай-ақ бұрғылау-жару циклынан тыс 
жүргізілетін тау-кен қазбасының дайындық кенжарында қағылған барлық 
тау-кен массасын тасымалдауды қамтамасыз ететін сыйымдылығы бар 
бункер-пойызды вагондардан қалыптастыру. 

600, 750 және 900 мм жолтабанға ВПК-7Б және ВПКНЭ-7 типті төменгі 
конвейері бар ұңғылау вагондары. Бұл вагондардың басты 
айырмашылығы-төменгі қырғыш конвейерінің жетек түрі: 
пневматикалық-VPK - 7B вагонында және электрлік-VPKNE-7 вагонында. 
Вагонның параметрлері: жүк көтергіштігі 23 т; шанақтың сыйымдылығы 7 м3; 
ілінісу құрылғыларынсыз ұзындығы 8900 мм; ені 1350 мм; биіктігі 1500-1650 
мм; бір вагонды түсіру уақыты 60-90 с. 

Бункерлер-бүйір қабырғалары мен түбі бар топсалы қосылған 
секциялардан тұратын, пойыздың бүкіл ұзындығы бойынша түбіне 
орнатылған қырғыш конвейері бар пойыздар дөңгелек учаскелерде және 
рельс жолының тегіс еместігінде жұмыс істеу кезінде қырғыш тізбегінің 
кептелуі мен қалқып шығуына байланысты кең таралмады.  

Бункер-пойыздың өзінде орналасқан скрепер қондырғысын қырғыш 
конвейерінің орнына қолданған бункер пойызының тағы бір түрі, сонымен 
қатар, оның үлкендігі мен жұмыс қабілетінің аздығына байланысты 
өнеркәсіптік қолдануды таппады. 

 
1.5.2. Вагоншалардың құрылысы және қолдану саласы 
 
ВГ типті Вагонетка (1.26, а-суретті қараңыз) 1 шанақтан, 2 рамадан, 3 

жартылай қаңқадан, 4 буферден, 5 іліністен және 6 вагоннан тұрады.  
Вагонетканың шанағы қалыңдығы 4-8 мм болат табақтардан 

дәнекерленген, түбімен жартылай шеңберлі немесе тікбұрышты пішінде 
жасалады. Қаттылықты арттыру үшін дене қаттылық қабырғаларымен және 
сыртқы байламдармен күшейтіледі. Шанақтың беріктігі мен тоттануға 
төзімділігін арттыру мақсатында вагоншалар төмен қоспаланған болаттан 
жасалады.  

Вагонетка жақтауы да дәнекерленген. Оған дене, жартылай ось, буфер 
және муфталар бекітілген.  

Шанақтың сыйымдылығына байланысты жартылай қаңқалардың 
осьтері вагоншаның рамасына жалғанады немесе қатты (1.26, а-суретті 
қараңыз) немесе 7 резеңке металл амортизаторларының көмегімен (1.26, б, 
в-суретті қараңыз) вагоншаның рельстік жолдың және бағыттамалы 
бұрмалардың кедір-бұдырлығы бойынша қозғалысы кезінде жүріс бөлігіне 
динамикалық жүктемелерді төмендетуге, сондай-ақ вагоншаның барлық 
доңғалақтарынан рельстерге жүктемені біркелкі бөлуге арналған.  

Вагонеткалардың буферлері серіппелі немесе резеңке амортизаторлары 
бар қатты құйылған немесе серпімді етіп жасалады.  

Вагоншалардың мақсатына және шанақтың сыйымдылығына 
байланысты айналмайтын немесе айналатын буынды немесе автоматты 
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қосымша механизмдерсіз түсіру, сондай-ақ бұрғылау-жару циклынан тыс 
жүргізілетін тау-кен қазбасының дайындық кенжарында қағылған барлық 
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мм; бір вагонды түсіру уақыты 60-90 с. 

Бункерлер-бүйір қабырғалары мен түбі бар топсалы қосылған 
секциялардан тұратын, пойыздың бүкіл ұзындығы бойынша түбіне 
орнатылған қырғыш конвейері бар пойыздар дөңгелек учаскелерде және 
рельс жолының тегіс еместігінде жұмыс істеу кезінде қырғыш тізбегінің 
кептелуі мен қалқып шығуына байланысты кең таралмады.  

Бункер-пойыздың өзінде орналасқан скрепер қондырғысын қырғыш 
конвейерінің орнына қолданған бункер пойызының тағы бір түрі, сонымен 
қатар, оның үлкендігі мен жұмыс қабілетінің аздығына байланысты 
өнеркәсіптік қолдануды таппады. 

 
1.5.2. Вагоншалардың құрылысы және қолдану саласы 
 
ВГ типті Вагонетка (1.26, а-суретті қараңыз) 1 шанақтан, 2 рамадан, 3 

жартылай қаңқадан, 4 буферден, 5 іліністен және 6 вагоннан тұрады.  
Вагонетканың шанағы қалыңдығы 4-8 мм болат табақтардан 

дәнекерленген, түбімен жартылай шеңберлі немесе тікбұрышты пішінде 
жасалады. Қаттылықты арттыру үшін дене қаттылық қабырғаларымен және 
сыртқы байламдармен күшейтіледі. Шанақтың беріктігі мен тоттануға 
төзімділігін арттыру мақсатында вагоншалар төмен қоспаланған болаттан 
жасалады.  

Вагонетка жақтауы да дәнекерленген. Оған дене, жартылай ось, буфер 
және муфталар бекітілген.  

Шанақтың сыйымдылығына байланысты жартылай қаңқалардың 
осьтері вагоншаның рамасына жалғанады немесе қатты (1.26, а-суретті 
қараңыз) немесе 7 резеңке металл амортизаторларының көмегімен (1.26, б, 
в-суретті қараңыз) вагоншаның рельстік жолдың және бағыттамалы 
бұрмалардың кедір-бұдырлығы бойынша қозғалысы кезінде жүріс бөлігіне 
динамикалық жүктемелерді төмендетуге, сондай-ақ вагоншаның барлық 
доңғалақтарынан рельстерге жүктемені біркелкі бөлуге арналған.  

Вагонеткалардың буферлері серіппелі немесе резеңке амортизаторлары 
бар қатты құйылған немесе серпімді етіп жасалады.  

Вагоншалардың мақсатына және шанақтың сыйымдылығына 
байланысты айналмайтын немесе айналатын буынды немесе автоматты 

  
 

тіркемелер орнатылады. Айналмалы тіркемелер құрамды ағытпай дөңгелек 
аударғыштарда вагонеткаларды түсіру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Барлық 
муфталарда алты есе қауіпсіздік маржасы бар.  

Сыйымдылығы аз шанағы бар вагонеткаларда 5 буынды тіркемелер 
қолданылады (1.26, а - суретті қараңыз). Вагоншаларды қосу бір ілініс 
буынын екінші ілініс ілмегіне қолмен лақтыру арқылы жүзеге асырылады. 
Сыйымдылығы үлкен шанағы бар вагоншаларда (1.26, 6, в-суретті қараңыз) 
вагоншалардың соқтығысуы кезінде автоматты түрде қосылуын қамтамасыз 
ететін Автоматты айналмалы тіркемелер қолданылады.  

ВГ4,5а, ВГ9А, ВГ10А типті тұйық шанағы бар және вв4а қайырмалы 
борты бар жаңғыртылған вагоншалар ең жетілдірілген конструкциялар 
болып табылады, олар үйіндідегі тығыздығы 3 т/м3 дейінгі тау-кен массасын 
тасымалдауға арналған. Бұл вагонеткаларда бірыңғай жартылай қаңқалар 
қолданылады (сурет. 1.30, а) ролик подшипниктерінің көмегімен 2-оське 
отырғызылған екі 1 дөңгелектен тұратын. Мойынтіректерді ішкі жағынан 
тығыздау лабиринтті сақинамен 3, ал сыртқы жағынан-қақпақпен 4 жүзеге 
асырылады.  

ВГ9А типті ауыр жүк вагоншаларында (1.26, в-суретті қараңыз) шанақ 
екі осьті жүріс арбаларына сүйенеді (сурет. 1.30, б) түбіне дәнекерленген 
сфералық споралардың көмегімен 5. Арба 6 арқалықтан тұрады, оған 7 бүйір 
қабырғалары, 1 Жартылай доңғалақтары және 8 резеңке-металл 
амортизаторлары қосылған. Жүріс арбаларының осы конструкциясының 
арқасында вагоншалардың рельс жолының тегіс емес және қисық сызықты 
учаскелерінде өту жағдайлары жақсарады.  

  
1.30-сурет - Кеніш вагонеткаларының (а) біріздендірілген жартылай 

іске қосқыштары және ВГ9А (Б) вагонеткасының екі осьті жүріс арбашасы) 
Вагонеткалар ВГ4.5а және ВГ9А жабдықталған автоматты немесе 

айналмалы буын ілінісу.  
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Автоматты айналмалы ілінісу (сурет. 1.31, а) 1 корпусынан, 2 
амортизаторынан және 3 бекіту құрылғысынан тұрады. Құлыптау механизмі 
қуыс ілінісу корпусына салынған. Ілінісу амортизаторына екі серіппе кіреді: 
сыртқы, соққы күшін қабылдайтын және ішкі, осьтік кернеуде автотіркеу 
корпусының ортасын қамтамасыз етеді.  

 
а-автоматты айналмалы; б-айналмалы буын 

 
1.31-сурет-вагонеткаларды тіркеу 

 
4 бекіту құрылғысы екі камералы жартылай муфталардан тұрады, 

олардың біреуі тартқыштың айналасында айналады, ал екіншісі оның 
бойымен сырғанайды. Ортаңғы ішкі серіппенің әсерінен жартылай муфталар 
үнемі ілініп тұрады және автотіркеу корпусын бекітілген осьтік күйде 
ұстайды.  

Автотіркегішпен жабдықталған вагоншалардың ілінісі олардың 
соғылуы кезінде автоматты түрде, ал ажыратылуы - іліністердің бірінің 
ажырату механизмінің иінтірегін басқан кезде жүзеге асырылады. 
Айналмалы тіркемелермен жабдықталған вагонеткаларды түсіру құрамды 
ағытпай айналмалы аударғыштарда жүзеге асырылады.  

Буынды айналатын жалғасқан (сур. 1.31, б) автотіркеу конструкциясы 
бойынша ұқсас.  

Вагоншалардың негізгі параметрлеріне мыналар жатады: шанақ 
сыйымдылығы (вагоншаның типін әріптік белгілеуден кейін текше метрмен 
көрсетіледі); меншікті салмағы; жүк көтергіштігі; ыдыс коэффициенті (өз 
массасының жүк көтергіштігіне қатынасы); қозғалысқа үлестік кедергі; 
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Автоматты айналмалы ілінісу (сурет. 1.31, а) 1 корпусынан, 2 
амортизаторынан және 3 бекіту құрылғысынан тұрады. Құлыптау механизмі 
қуыс ілінісу корпусына салынған. Ілінісу амортизаторына екі серіппе кіреді: 
сыртқы, соққы күшін қабылдайтын және ішкі, осьтік кернеуде автотіркеу 
корпусының ортасын қамтамасыз етеді.  

 
а-автоматты айналмалы; б-айналмалы буын 

 
1.31-сурет-вагонеткаларды тіркеу 

 
4 бекіту құрылғысы екі камералы жартылай муфталардан тұрады, 

олардың біреуі тартқыштың айналасында айналады, ал екіншісі оның 
бойымен сырғанайды. Ортаңғы ішкі серіппенің әсерінен жартылай муфталар 
үнемі ілініп тұрады және автотіркеу корпусын бекітілген осьтік күйде 
ұстайды.  

Автотіркегішпен жабдықталған вагоншалардың ілінісі олардың 
соғылуы кезінде автоматты түрде, ал ажыратылуы - іліністердің бірінің 
ажырату механизмінің иінтірегін басқан кезде жүзеге асырылады. 
Айналмалы тіркемелермен жабдықталған вагонеткаларды түсіру құрамды 
ағытпай айналмалы аударғыштарда жүзеге асырылады.  

Буынды айналатын жалғасқан (сур. 1.31, б) автотіркеу конструкциясы 
бойынша ұқсас.  

Вагоншалардың негізгі параметрлеріне мыналар жатады: шанақ 
сыйымдылығы (вагоншаның типін әріптік белгілеуден кейін текше метрмен 
көрсетіледі); меншікті салмағы; жүк көтергіштігі; ыдыс коэффициенті (өз 
массасының жүк көтергіштігіне қатынасы); қозғалысқа үлестік кедергі; 

  
 

габариттері; жолтабан ені және қатаң база (жартылай дөңгелектер 
доңғалақтарының осьтері арасындағы қашықтық).  

Нақты кен шахталарына арналған вагоншалардың типі мен 
параметрлері вагон паркін, тиеу-түсіру кешендерін ұстау құнын және басқа 
да шығындарды ескере отырып, техникалық-экономикалық есептеулер 
негізінде таңдалады. Оңтайлылық критерийі-шығындардың ең аз мөлшері.  

Вагоншалар шанағының сыйымдылығын таңдау кезінде кеніштің 
немесе горизонттың сырғу ұзындығын және өнімділігін ескереді. Бұдан 
басқа, үйілме жүктерді тасымалдауға арналған вагоншалардың шанағының 
түрі мен сыйымдылығын ұштасатын тау-кен-шахта жабдығын (тошалалар, 
аударғыштар, тоқтатқышлар, итергіштер және т.б.) ескере отырып таңдау 
керек.  

 
1.5.3. Вагонеткаларды пайдалану 
 
Шахтаға келіп түсетін вагоншалар мұқият тексеріледі, түгендеу 

нөмірімен жабдықталады және жөндеу журналына тіркеледі.  
Вагоншаларға техникалық қызмет көрсету ай сайынғы қызмет 

көрсетуді, ағымдағы және күрделі жөндеуді қамтитын жоспарлы алдын ала 
жөндеу кестелеріне сәйкес жүргізіледі.  

Ауысым сайын кезекші слесарь вагоншалардың дөңгелектерінің, 
дәнекерлеу жіктерінің, буферлік-тіркеу құрылғыларының ребордтарының 
және домалату жиегінің жай-күйін, бекіту қосылыстарының сенімділігін 
және т. б. бақылайды. Юдин айына бір рет құрастыру қондырғылары мен 
бөлшектерін вагонеткаларды майлау картасына сәйкес майлайды, сонымен 
қатар доңғалақтардың мойынтіректерін қатайтады және реттейді.  

Вагоншаларды пайдалану барысында шанақтың ішкі қабырғалары мен 
түбін тау-кен массасының жабысқан бөлшектерінен уақтылы және жүйелі 
түрде тазарту қажет. Вагонеткалардың шанақтарын тазалау үшін электр және 
пневмодірілдеткіштер, гидромониторлы құрылғылар және ротациялық және 
қырғыш типті әртүрлі механикалық құрылғылар қолданылады.  

Вагонеткаларды тазалау қажет кеніштерде дөңгелек аударғыштарға 
орнатылған дірілді тазарту құрылғылары (ВГ типті вагонеткалар үшін) 
қолданылады. Діріл тазалағыштардың басты артықшылығы-олардың жоғары 
өнімділігі және жүк вагондарын түсіру және тазарту процестерін біріктіру. 
Тазалау вагоншаны аударып, вибраторды оның түбіне автоматты түрде басу 
кезінде жүзеге асырылады. Тербелістердің жиілігі мен амплитудасын дұрыс 
таңдағанда, жабысқақ бөлшектер денеден бөлінеді.  

Гидромониторлық тазалау кезінде жабысқан бөлшектер шанақтың 
төңкерілген немесе еңкейген жағдайында су ағынымен шайылады. 
Тазалаудың бұл әдісінің артықшылығы-жабысқан бөлшектерді толығымен 
жою, шаңның болмауы, жетіспеушілік - тазарту үшін арнайы орынның 
қажеттілігі, вагоншаларды айырбастаудың технологиялық схемасында 
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тазарту процесінің болмауы, сондай-ақ арнайы шлам шаруашылығының 
қажеттілігі және т. б.  

Вагонеткаларды тазалауға арналған механикалық құрылғылар 
шанақтың ішіне енгізілетін айналмалы щеткалар немесе шарқашаулар, түрлі 
қырғыш құрылғылар түрінде орындалады. Бұл механикалық құрылғылар әр 
түрлі дизайнға ие, шахта шеберханаларының күшімен жасалады және әртүрлі 
жұмыс жағдайларында қолданылады. Механикалық құрылғылар тазалаудың 
жоғары дәрежесін қамтамасыз етеді және теміржол көлігінің технологиялық 
желісіне жақсы сәйкес келеді.  

Жылына бір рет өткізілетін вагоншалардың ағымдағы жөндеуі тозған 
дөңгелектер мен подшипниктерді, буферлік құрылғылар мен тіркемелердің 
бөлшектерін ауыстыруды, бұзылған дәнекерлеу жіктерін дәнекерлеуді 
қамтиды.  

Вагоншаларды ағымдағы жөндеудің негізгі көлемін дөңгелектерді 
құрастыру, бөлшектеу және шанақты түзету алады. Жөндеу жұмыстары 
доңғалақтарды шешуге, бөлшектеуге және жинауға және оларды майлауға 
арналған арнайы құрылғылардың, деформацияланған денелерді қалпына 
келтіруге арналған әртүрлі бұрандалы және гидравликалық құрылғылардың 
және т. б. көмегімен жүзеге асырылады.  

Шамамен екі жылда бір рет жүргізілетін вагоншаларды күрделі 
жөндеуге ағымдағы жөндеудің барлық жұмыстары, сондай-ақ жекелеген 
құрастыру бірліктерін ауыстыру, вагоншаны бояу кіреді.  

Құрам қозғалысы кезінде вагоншаларды пайдалану жөніндегі 
қауіпсіздік қағидаларымен: вагоншаларды ағытуға; вагоншалардың 
қозғалысы процесінде талдау үшін немесе басқа мақсаттар үшін кенді алуға; 
вагоншаларда адамдарды тасымалдауға; тоқтату сигналдарын өз қалауы 
бойынша алуға немесе орнатуға; аударғышта тұрған вагоншаны жөндеуді 
орындауға; ақаулы буферлік-тіркеу құрылғылары бар вагоншаны 
пайдалануға; шанақтың габаритінен шығып тұрған тау-кен массасының 
бөліктері бар вагоншаларды тасымалдауға тыйым салынады.  

Буындық тіркемелермен жабдықталған вагоншаларды тіркеген кезде 
буферлер арасында адамның қолының түсу мүмкіндігін болдырмайтын 
арнайы ілгекті пайдалану қажет. Рельстерден түскен вагонетканы тек 
өздігінен тұрғызудың немесе басқа да көтергіш механизмдердің көмегімен 
орнату қажет.  

 
1.6. Кеніштік локомотивтер 
1.6.1. Жіктеу және қолдану саласы 
 
Жер асты жағдайында қолданылатын локомотивтерді бірқатар негізгі 

функционалды және құрылымдық белгілерге сәйкес жіктеуге болады:  
- тұтынылатын энергия түрі бойынша-өнеркәсіптік немесе жоғары 

жиіліктегі тұрақты немесе ауыспалы токта жұмыс істейтін электр 
тасығыштарға, іштен жану қозғалтқышынан жұмыс істейтін дизель 
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тазарту процесінің болмауы, сондай-ақ арнайы шлам шаруашылығының 
қажеттілігі және т. б.  

Вагонеткаларды тазалауға арналған механикалық құрылғылар 
шанақтың ішіне енгізілетін айналмалы щеткалар немесе шарқашаулар, түрлі 
қырғыш құрылғылар түрінде орындалады. Бұл механикалық құрылғылар әр 
түрлі дизайнға ие, шахта шеберханаларының күшімен жасалады және әртүрлі 
жұмыс жағдайларында қолданылады. Механикалық құрылғылар тазалаудың 
жоғары дәрежесін қамтамасыз етеді және теміржол көлігінің технологиялық 
желісіне жақсы сәйкес келеді.  

Жылына бір рет өткізілетін вагоншалардың ағымдағы жөндеуі тозған 
дөңгелектер мен подшипниктерді, буферлік құрылғылар мен тіркемелердің 
бөлшектерін ауыстыруды, бұзылған дәнекерлеу жіктерін дәнекерлеуді 
қамтиды.  

Вагоншаларды ағымдағы жөндеудің негізгі көлемін дөңгелектерді 
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1.6. Кеніштік локомотивтер 
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және қымбат экономика, контактілі электр тасығыштармен салыстырғанда ең 
нашар техникалық көрсеткіштер сияқты маңызды кемшіліктер тән. Олардың 
артықшылығы-жарылыс қауіпсіздігі, қуаттың дербестігі және электр 
жарақатының төмендігі.  

Электр тасығыштар маркаларының белгілерінде әріптердің алдында 
немесе одан кейін тұрған цифрлар электр тасығыштың массасын тоннамен 
көрсетеді, КР әріптері- кеніштік түйіспелі, К - түйіспелі (үлгілік қатар 
бойынша), Т- тартқыш қозғалтқыштарды тиристорлық басқарумен, АРВ- 
аккумуляторлық кеніштік жарылыс қауіпсіз, АРП- жоғары сенімді 
аккумуляторлық кеніштік, М - жаңғыртылған. Бұрын шығарылған электр 
тасығыштардың белгілері типтік қатарға сәйкес жаңа электр тасығыштардың 
белгілеріне сәйкес келмейді, мысалы, АК2У (аккумуляторлы, салмағы 2 т, 
біріздендірілген) және АМ8Д (аккумуляторлы, жаңғыртылған, салмағы 8 т) 
электр тасығыштары.  

Байланыс электр тасығыштарының маркаларын белгілеу: 4 КР, 7 
КРМ1, К10, К14М, КТ14, КТ28 және аккумуляторлық электр тасығыштар: 
АК2У, АРВ7, АРП7, АМ8Д, 2АМ8Д, АРП10 және АРП14.  

Техникалық-экономикалық талдау деректері бойынша ең оңтайлы 
конструкция ең жоғары салмағы 14 т (немесе ілінісу салмағы 140 кН) электр 
тасығыш болып табылады. Электр тасығыштың ілінісу салмағы мен 
өлшемдерінің артуы жылжымалы қазбалардың қималарының ұлғаюына, 
демек, күрделі шығындарға әкеледі. Ауыр салмақты құрамдарды тасымалдау 
қазбаларының қимасын ұлғайтпай жүргізу үшін бір машинист басқаратын 
және екі секциядан тұратын бір агрегатқа қосарланған электр тасығыштар 
қолданылады: мысалы, байланыс электр тасығышы KT28 екі КТ14 электр 
тасығышынан, аккумулятор 2AM8D - екі AM8D-ден тұрады.  

Электр тасығыштардың тіркеу салмағын кен шахтасының өндірістік 
қуатына байланысты таңдайды:  

Шахтаның өндірістік қуаты, 
млн т / жыл..................... <0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-3 ≥3 
Электр тасығыштың тіркеу салмағы, кН ......... 70 70; 100 100 140 280 
Газ бен шаң бойынша қауіпті шахталар үшін (негізінен көмір 

шахталары үшін) қымбат аккумуляторлық шаруашылықты пайдалануды 
болдырмайтын локомотивтердің басқа түрлері әзірленді. Оларға жоғары 
жиілікті айнымалы ток электр тасығыштары, дизель тасығыштар және гір 
тасығыштар жатады.  

 
1.6.2. Электр тасығыш көлігінің қозғалысын ұйымдастыру  
 
Шахта ішіндегі көлік қызметі (ЖЖТ) жүк тиелген, бос және 

жолаушылар құрамдарының қозғалысына жедел басшылық жасауды, бос 
вагоншалар мен қосалқы жүктерді жұмыс учаскелеріне уақтылы және 
үздіксіз беруді, жылжымалы құрамның, тарту желісінің, рельс жолдарының 
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жарамдылығын қадағалауды, көлік жабдығы мен тасымалдау қазбаларына 
ағымдағы жөндеу жүргізуді жүзеге асырады.  

Электр тасығышты тасылымның жұмысы кен шахтасының 
технологиялық паспортына сәйкес ұйымдастырылады, оған мыналар кіреді: 
жылжымалы құрамның сипаттамасы; Электр тасығышты көліктің есебі және 
әрбір деңгейжиек үшін құрамның салмағы; шахта бойынша вагоншаларды 
орналастыру; тасылым горизонттарының, сондай-ақ тиеу және түсіру 
орындарының жанындағы рельс жолдарының схемалары; қоректендіруші 
пункттердің орналасқан жерлері көрсетілген тартым желісінің схемасы; 
тасылым қазбалары бойынша құрамдардың қозғалыс тәртібін 
регламенттейтін нұсқаулық-технологиялық карталар, тиеу және түсіру 
пункттеріндегі маневрлік операциялар; электр тасығыштар мен вагоншаларға 
т.  

Жиі ауыстырылатын тиеу пункттері көп кен шахталарында электр 
тасығышты белгілі бір құрамға бекітіп, қозғалысты ұйымдастыру 
қолданылады, ал электр тасығыш тиеу және түсіру процесінде құрамды 
созады. Мұндай қозғалысты ұйымдастыру кезінде диспетчерлік басқару 
жеңілдетіледі, бірақ электр тасығыш паркін пайдалану жеткіліксіз.  

Салыстырмалы түрде тұрақты тиеу пункттерінің саны аз болған 
жағдайда электр тасығыш белгілі бір құрамға бекітілмейді. Электр 
тасығыштар құрамдарды тек аралықтарда ғана жылжытады, ал 
вагоншаларды тиеу және түсіру кезінде әртүрлі маневрлік құрылғылармен 
жылжытады. Ұйымның бұл түрі электр тасығыштар паркін пайдалану 
тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, алайда бұл ретте диспетчерлік 
қызмет күрделенеді және қосымша маневрлік жабдық (итергіштер, 
шығырлар, маневрлік электр тасығыштар) талап етіледі.  

Секциялық пойызды құрайтын, түбі түсірілетін вагонеткаларды 
қамтитын құрамдарды пайдалану бір - бірімен өзара байланысты барлық 
көліктік операцияларды-тиеу, тасымалдау және түсіруді кешенді 
механикаландырудың арқасында жоғары өнімділікті қамтамасыз ететін 
электр тасығыш көлігі жұмысының ағындық технологиясын ұйымдастыруға 
мүмкіндік береді. Тасудың ағындық технологиясы кезінде маневрлік 
операциялар мен вагоншаларды тіркеу және ажырату бойынша қол еңбегі 
болмайды, түсіру пункттерінде аударғыштар болмайды.  

Жоспарлы тасымалды қамтамасыз ету және оны басқа көлік 
қондырғыларымен және көтерумен байланыстыру үшін пойыздар 
қозғалысының кестесі жасалады. Бір жолды қазбада екі немесе үш электр 
тасығыш жұмыс істеген кезде Пойыздар қозғалысын ұйымдастыру 
айқастырумен қарсы қозғалыс кестесі бойынша жүзеге асырылады (сурет. 
1.32, а) эстафеталық кестеге (сурет. 1.32, б) немесе аралас.  

Қарама-қарсы қозғалыс графигі бойынша жұмыс істейтін электр 
тасығыштар аралықтардың тең емес ұзындығына байланысты пойыздардың 
тоқтап қалуына әкелетін жылытуларда кездеседі.  
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Эстафеталық кесте бойынша қозғалысты ұйымдастыру кезінде 
тасымалдау учаскесі бірқатар аралықтарға бөлінеді, олардың саны жұмыс 
істейтін электр тасығыштардың санына сәйкес келеді. Бұл график 2 км-ден 
асатын жылжымалы ұзындықта қолданылады. [10] 

Абсцисса осьі бойынша локомотивтердің қозғалыс графигін салу 
кезінде уақыт 2-, 5 - немесе 10 минуттық интервалдармен, ал ордината осьі 
бойынша-қозғалыстың бастапқы және соңғы нүктелері арасындағы метрмен 
қашықтық кейінге қалдырылады. Графикте локомотивтің қозғалысы көлбеу 
сызықтармен, тоқтап қалу және маневрлер көлденең сызықтармен 
бейнеленген.  

3 және одан да көп электр тасығыштардың бірнеше алмастыру және 
тиеу пункттері бар дара жолды учаске бойынша қозғалысы әрбір 300-400 м 
сайын жол айырықтарын орнатумен құрамдастырылған, айқастырулармен 
немесе эстафеталық кесте бойынша және бағыттамалар мен сигналдарды 
бұғаттау аппаратурасын, сондай- ақ электр тасығыш машинисінің 
диспетчерлік қызметпен байланысын қолдана отырып жүзеге асырылады.  

  

 
а-будандастырумен; б-эстафеталық; 1 - № 1 электр тасығыш;  

2 - № 2 электр тасығыш 
 

4.35 - сурет-пойыздар қозғалысының кестесі 
 



83
  

 

Эстафеталық кесте бойынша қозғалысты ұйымдастыру кезінде 
тасымалдау учаскесі бірқатар аралықтарға бөлінеді, олардың саны жұмыс 
істейтін электр тасығыштардың санына сәйкес келеді. Бұл график 2 км-ден 
асатын жылжымалы ұзындықта қолданылады. [10] 

Абсцисса осьі бойынша локомотивтердің қозғалыс графигін салу 
кезінде уақыт 2-, 5 - немесе 10 минуттық интервалдармен, ал ордината осьі 
бойынша-қозғалыстың бастапқы және соңғы нүктелері арасындағы метрмен 
қашықтық кейінге қалдырылады. Графикте локомотивтің қозғалысы көлбеу 
сызықтармен, тоқтап қалу және маневрлер көлденең сызықтармен 
бейнеленген.  

3 және одан да көп электр тасығыштардың бірнеше алмастыру және 
тиеу пункттері бар дара жолды учаске бойынша қозғалысы әрбір 300-400 м 
сайын жол айырықтарын орнатумен құрамдастырылған, айқастырулармен 
немесе эстафеталық кесте бойынша және бағыттамалар мен сигналдарды 
бұғаттау аппаратурасын, сондай- ақ электр тасығыш машинисінің 
диспетчерлік қызметпен байланысын қолдана отырып жүзеге асырылады.  

  

 
а-будандастырумен; б-эстафеталық; 1 - № 1 электр тасығыш;  

2 - № 2 электр тасығыш 
 

4.35 - сурет-пойыздар қозғалысының кестесі 
 

  
 

4 және одан да көп электр тасығыш учаскесінде бір мезгілде жұмыс 
істеген кезде тиелген және бос құрамдардың екі жолды бөлек қозғалысына 
көшкен жөн.  

Электр тасығыштар ауысым ішінде не алдын ала жасалған қатаң кесте 
бойынша жұмыс істейді, не олардың жүру бағытын диспетчер әрбір рейске 
белгілейді.  

Электр тасығыш көлігінің жүк айналымы тәулігіне 500-1000 т дейін 
болған кезде ЖЖЖ жұмысын тау-кен диспетчері бақылайды. Жүк айналымы 
үлкен болған кезде, сондай-ақ әрбір өндіру көкжиегінде 8 электр тасығыш 
немесе ауысымда 10 электр тасығыш бір мезгілде жұмыс істеген кезде 
арнайы диспетчерлік қозғалыс қызметі енгізіледі.  

Диспетчердің функцияларына: көлік жұмысын бақылау және басқару; 
барлық кенжарларды бос вагонеткалармен үздіксіз жабдықтауды және кен 
мен жыныстарды уақтылы әкетуді қамтамасыз ету; адамдарды жұмыс 
орындарына және кері қарай уақтылы тасымалдауды қамтамасыз ету және т. 
б. кіреді.  

Диспетчер камерасында жылжымалы жолдардың мнемосхемасы бар 
пульт-табло орнатылған, олар екі жағынан бағдаршамдармен қоршалған жеке 
блок-учаскелерге бөлінген. Электр тасығыш көлігін басқару үшін телефон 
байланысы, сигнал беру, бағыттамалар мен сигналдарды орталықтандыру 
және бұғаттау (СОБ) жүйелері пайдаланылады. Бағыттамалық бұрмалар мен 
бағдаршамдарды басқаруды қашықтықтан диспетчер жүзеге асырады, ол 
мнемосхемадағы сигналдар бойынша пойыздардың орналасқан жерін және 
бағыттамалық бұрмалардың орнын айқындайды және маршрутты таңдау 
туралы шешім қабылдайды. Диспетчер телефон кабелі немесе байланыс 
сымы арқылы жүзеге асырылатын электр тасығыш машинистерімен үнемі 
байланыста болады.  

Кен шахталарындағы электр тасығыш транс портының жұмысын жедел 
басқару үшін сигнал беру, орталықтандыру және блоктау (СОБ) жүйесі - 
орталықтандырылған басқаруға арналған техникалық құралдар кешені - 
оқпан маңындағы ауладағы тасылым қазбалары бойынша пойыздар 
қозғалысы қолданылады.  

Сигнализация құрылғылары (бағдаршамдар мен байланыс) 
пойыздардың қауіпсіз қозғалысын және электр тасығыш машинистеріне 
сигнал беруді қамтамасыз етуге, диспетчерлік пункттен сигналдарды және 
бағыттамалық бұрмаларды қашықтықтан басқару үшін орталықтандыру 
құрылғылары, бағдаршамдардың сигналдарын, бағыттамалардың 
орналасуын, жолдың жекелеген учаскелерінде жылжымалы құрамның 
болуын бақылау үшін бұғаттау құрылғылары арналған.  

Пайдаланылатын электр тасығыштардың санына, тасымалдау 
қашықтығына, өнімділігіне және жол дамуының күрделілік дәрежесіне 
байланысты бірнеше СОБ жүйелері қолданылады. Мысалы, оқпан 
маңындағы аула мен тасылым көкжиегі қазбаларының шегінде бағдаршамдар 
мен бағыттамалы бұрмаларды орталықтандырылған диспетчерлік басқаруды 
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немесе жекелеген блок-учаскелердің бағдаршамдары мен бағыттамалы 
бұрмаларын автоматты басқаруды қамтамасыз ететін жүйені 
пайдаланады.[10] 

Бір жолды жылжымалы қазбаларда 3-тен астам электр тасығыш жұмыс 
істеген кезде автоматты екі жарық сигнализациясы (АДС) және бағыттамалы 
бұрмаларды басқару аппаратурасын, сондай-ақ машинистің жылжымалы 
электр тасығыш кабинасынан дара бағыттамалы бұрмаларды басқаруын 
қолданады. АДС аппаратурасы еркін блок-учаскеге сұрау салу болған кезде 
бағдаршамның рұқсат беретін (жасыл) жарығын автоматты қосуды, 
блок-учаскеге кіру кезінде жасыл жарықты қызылға ауыстырып қосуды және 
т. б. қамтамасыз етеді.  

СОБ аппаратурасының жиынтығы бағдаршамдардан, жол 
датчиктерінен, бағыттамалық бұрмалардың жетектерінен, релелік шкафтары 
бар орталықтандырылған аппараттардан, реледен, қоректендіру көздерінен 
және т. б. тұрады.  

Қызыл (тыйым салатын) және жасыл (рұқсат ететін) сигналдары бар 
бағдаршамдар құрамдардың қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
арналған. Мақсаты бойынша бағдаршамдар кіру, шығу және өту болып 
бөлінеді. Кіру және шығу сигналдары пойыздың иілуге немесе аралықтан 
оқпан маңындағы аулаға кіруіне немесе шығуына рұқсат етеді немесе тыйым 
салады. Өту сигналдары аралықтың немесе оқпан маңындағы ауланың 
шегінде пойыздың бір учаскеден екінші учаскеге жүруіне рұқсат береді 
немесе тыйым салады. Бағдаршамдар олардың сигналдары Локомотив 
машинисіне пойыздың тежеу жолының ұзындығынан кем емес қашықтықта 
көрінетіндей етіп орналастырылады.  

Саяхат сенсорлары-қабылдау элементтері, жылжымалы құрамды 
сигналдық және орталықтандырылған құрылғылармен байланыстыруға 
қызмет етеді және локомотивтердің қозғалысын автоматты түрде реттейді. 
Жер асты жағдайында механикалық, индуктивті, электр байланысы және 
басқа датчиктер қолданылады. Механикалық сенсор педаль түрінде 
орындалады, оны басқан кезде локомотивтің дөңгелегі тұтқыш жүйесі 
арқылы электр сигнал беру тізбегінің түйіспелерін жабады. Рельстер 
арасында болат өзегі бар катушка болып табылатын индуктивті сенсор 
орнатылады. Бұл сенсордың жұмыс  қағидаты локомотив оның үстінен 
өткен кезде магнит өрісінің өзгеруіне негізделген. Түйіспелі датчик қосымша 
түйіспелі сым кесіндісі түрінде орындалған, тұйықталу кезінде негізгі 
түйіспелі сымы бар ток қабылдағышпен СОБ схемасына электр тасығыштың 
өткені туралы сигнал беріледі.  

СОБ жүйелерінде маршруттарды басқару блогынан, жебелерді 
автоматты басқару блогынан және байланыссыз кернеу түрлендіргішінен 
тұратын ABSS-1m көрсеткілері мен сигналдарын блоктау жабдықтары 
қолданылады. Бұл аппаратура жол учаскелерінде пойыздардың орналасқан 
жеріне байланысты бағдаршамдарды және бағыттамалы бұрмалар жетектерін 
автоматты басқаруды қамтамасыз етеді.  
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Қызыл (тыйым салатын) және жасыл (рұқсат ететін) сигналдары бар 
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салады. Өту сигналдары аралықтың немесе оқпан маңындағы ауланың 
шегінде пойыздың бір учаскеден екінші учаскеге жүруіне рұқсат береді 
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Машинистің бағыттамалық бұрманы жылжымалы электр тасығыш 
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қондырғысы мен электр тасығыш машинисінің функцияларын біріктіру 
арқылы арттыруға мүмкіндік береді.  

Ірі шетелдік кен шахталарында, мысалы, "Кируна" (Швеция) жерасты 
электр тасығыш көлігін басқарудың автоматты жүйелері (АБЖ) енгізілген. 
Кенді тасымалдау жабық схема бойынша төменгі жүк түсіретін 
вагонеткаларда жүзеге асырылады, соның арқасында жоғары жылдамдыққа 
қол жеткізіледі (сағатына 25 км-ге дейін) және электр тасығыш көлігінің 
өткізу қабілеті артады. Тасымалдау 650 кН тіркеме салмағы бар контактілі 
электр тасығыштармен, 16-18 вагонеткадан төменгі жүк түсірумен (бір 
құрамның жүк көтергіштігі 420-460 т) жүргізіледі.  

АБЖ қосарланған компьютерлердің ішкі жүйесінен, деректерді беру 
ішкі жүйесінен, пойызды автоматты басқару жүйесінен, тиеуді қашықтықтан 
басқарудан, ұсақтау бөлімшесіне арналған бағдарламалық басқаруы бар 
логикалық құрылғыдан тұрады.  

Жолдардың бос еместігі және көрсеткілер мен сигналдардың жағдайы 
туралы ақпарат деректерді беру жүйесі арқылы мнемосхемаға және 
компьютерлер жүйесіне электр тасығыш көлігін басқару орталығына түседі. 
Таратушы антеннаның рөлін байланыс сымының үстінен өтетін бір ядролы 
кабельдің ілмегі орындайды: сым. Электр тасығышта қабылдау антеннасы 
орнатылған. Антенна қабылдаған команда шифрланады және электр 
тасығыштың басқару құрылғысына түседі.  

Құрам түсіру орнынан кеткеннен кейін АБЖ кезектілік жоспарына 
сәйкес қажетті тиеу пунктін және оңтайлы қозғалыс маршрутын таңдайды. 
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Электр тасығыштың жылдамдығы пойыздарды автоматты басқару 
құрылғылары арқылы орнатылады. Компьютерлік жүйе пойыздың 
қозғалысын үнемі қадағалап отырады.  

Пойыз тиеу орнына жеткенде мнемосхемада сигнал пайда болады. 
Оператор телеэкрандағы процесті бақылай отырып, тиеуді қашықтықтан 
басқаруға кіріседі, ондағы суреттерді беру тиеу пунктінде орнатылған 
телекамерадан жүзеге асырылады. Құрамды оператордың командасы 
бойынша жүктегеннен кейін компьютерлік жүйе құрамды тиісті түсіру 
пунктіне жібереді.  

Компьютерлермен және өнеркәсіптік теледидармен пойыздарды 
автоматты түрде жүргізу электр тасығыш көлігінің өткізу қабілетін 
арттыруға, жылжымалы құрамдар мен техникалық қызмет көрсету 
персоналының санын азайтуға және еңбек қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік 
береді.  

  
1.6.3. Пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу электр 

тасығыштар  
 
Электр тасығышты басқаруға электр тасығыштың осы түрін басқару 

құқығына куәлігі бар адамдар жіберіледі. Рейске жіберер алдында 
машинистке жол жүру парағы беріледі, онда маршрут, тасымалдануы қажет 
жүктің мөлшері және т. б. белгіленеді.  

Жұмыс басталар алдында машинист вагоншалардың және электр 
тасығыштың жарамдылығын, ал электр тасығышты іске қосар алдында 
редукторларда майдың болуын, электр жабдығының жай - күйін, 
құмсалғыштарда құмның болуын, тежегіштердің жұмысын және т. б. 
тексеруі тиіс.   

Қозғалыс кезінде электр тасығыш құрамның басында болуы керек. 
Электр тасығыштың құрамның артқы жағында болуына қозғалыс 
жылдамдығы 2 м/с (7,2 км/сағ) аспайтын ұзындығы 300 м аспайтын учаскеде 
маневрлік операцияларды орындау кезінде ғана жол беріледі.  

Электр тасығыштардың негізгі тораптарының істен шығу және шекті 
жай-күйінің критерийлері (К14М және КТ14 электр тасығыштары 
мысалында):  

жүріс бөлігі-редуктор корпусы мен буксаның шамадан тыс қызуы, 
редуктордағы жоғары шу немесе тарсыл, доңғалақ жұптары арасындағы 
бандаждардың тозу айырмасы 7 мм немесе бандаждардың шекті тозуы 10 
мм-ден астам;  

- рамка-тежегіш жүйесінің кронштейндері мен кронштейндерінің және 
қозғалтқыштың аспасының сынуы, бағыттауыш осьтердің шекті тозуы;  

- пневможүйе-ауа ағуының болуы, жүйеде қысымның болмауы, 
пневмоаппараттарды басқаруды жоғалту;  

- тежегіш жүйесі-пневмоцилиндрлер күш-жігерді дамытпайды, тұрақ 
тежегішінің серіппесінің сынуы, тежегіш қалыптарының шекті тозуы;  
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- құм жүйесі-доңғалақтардың астына құм берудің болмауы, құмды 
босату тұтқасына ұшыраған кезде, қопсытқыш бұралмайды.  

Аталған істен шығулар, сондай-ақ электр тасығыш электр жабдығының 
істен шығуы дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес жойылады.  
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Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес машинистке тыйым салынады: ақаулы 
электр тасығышты пайдалануға; қозғалыс кезінде оны тастап кетуге; электр 
тасығышты басқаруды басқа адамға өз еркімен беруге; осы мақсаттарға 
бейімделмеген вагонеткаларда адамдарды тасымалдауға; ақаулы рельсті 
жолдарда электр тасығышты пайдалануға; қозғалыс кезінде есіктерді ашуға 
және кабинадан шығуға; ақаулы блоктау кезінде электр тасығышпен жұмыс 
істеуге; ток қабылдағыш көтерілген кезде тұрақта электр тасығышты 
тексеруге және жөндеуге.  
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1.6.4. Тарту желісін пайдалану  
 
Электр тасығыш көлігінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін 

электр слесарлар бригадасы тарту желісіне жөндеу жұмыстарын жүргізеді, 
онда түйіспелі сымның, учаскелік оқшаулағыштар мен айырғыштардың, 
қоректендіретін және соратын пункттердің аспасы мен созылуының 
жай-күйіне ерекше назар аударылады, сондай-ақ рельс жолдарында рельс 
аралық және жоларалық түйіспелердің болуын тексереді.  

Түйіспелі сымның кез келген бөгде заттармен жанасуы анықталған 
кезде тарту желісіндегі кернеуді дереу алып тастау қажет. Ең тән зақым-бұл 
байланыс сымының қысқыштан "шығуы", бұл байланыс сымының 
ауытқуына және электр тасығыштың қозғалысы кезінде ток қабылдағыштың 
сырғып кетуіне әкелуі мүмкін.  

Айына бір рет тарту желісін электрлік және механикалық сынауды, 
аспалы арматураны шаң мен кірден тазартуды, қажетті жөндеу жүргізе 
отырып, мұқият тексеруді қамтитын тарту желісіне жоспарлы-алдын ала 
жөндеу жүргізіледі. Оқшаулағыштарда жарықтар анықталған кезде 
соңғылары ауыстырылуға жатады. Байланыс сымы, егер оның тозуы рұқсат 
етілген мәннен асып кетсе, ауыстырылады: 100 мм2 қимасы бар сым үшін 
30% және 65 және 85 мм2 қимасы бар сымдар үшін 20%.  

Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің негізгі ережелері: түйіспелі желіні жөндеу 
осы учаскеде кернеу ажыратылған кезде және Жерге тұйықталған түйіспелі 
сым кезінде жүргізіледі; тарту желісін жөндеуді орындайтын 
электрслесарьлар резеңке қолғапта, ал түйіспелі сымды топырақтан көтеруді 
жүзеге асыратындар - резеңке боттарда болуы тиіс.  

Электр тасығыш көлігін пайдалану процесінде ұзын өлшемді жүктер 
мен жабдықтарды тиеу және түсіру орындарында, сондай-ақ оқпаннан 50 м 
қашықтықта жұмысшылардың ауысымын түсіру және көтеру уақытында 
байланыс сымы токтан ажыратылады.  

  
1.7. Вагоншаларды тиеуге арналған құрылғылар  
 
Вагоншаларды тиеу тау-кен қазбаларының, вагоншалардың 

құрамдарына кенді тиеуге арналған көлік жабдықтары мен құрылғыларының 
жиынтығы болып табылатын тиеу пункттерінде жүзеге асырылады.  

Қара және түсті металдар кендерін және тау-кен химиялық шикізатын 
өндіру бойынша шахталардың тиеу пункттері көкжиектің өнімділігіне қарай 
қуақазда немесе орталарда орналастырылады. Тиеу кезінде вагоншаларды 
тарту электр тасығышпен жүзеге асырылады, сондықтан қосымша маневрлік 
жабдықты қолдану талап етілмейді. Кәдімгі вагоншаларды тиеу кезінде 
(вагонаралық кеңістікті жабу үшін күнқағарлармен жабдықталмаған) 
вагонаралық кеңістіктің тиеу пунктінің астынан өтуі кезінде тиеуді 
тоқтатады.  
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Тазарту кеңістігінде жинақталған және жылжымалы горизонтқа 
шығарылатын кенді тиеу әдісіне сәйкес әр түрлі конструкциялардың 
қақпақтарымен жабдықталған, скреперлі, вибро-люктермен және 
вибро-фидерлермен, тиеу немесе тиеу-түсіру машинасымен жабдықталған 
люктік тиеу пункттері бөлінеді.  

Кенді вагонеткаларға тиеу үшін қашықтан басқарылатын бекітпелер, 
сондай-ақ тазарту кеңістігінен кенді шығаруды қамтамасыз ететін жоғары 
өнімді виброқорытқыштар және кенді ағызудан кенді шығаруға қызмет 
ететін виброқорытпалар кеңінен қолданылады.  

Тасымалдау қазбалары бойынша кен тиелген құрамдар оқпан 
маңындағы аулаға түседі, онда вагоншаларды түсіру, кенді ұсақтау, оны 
скиптерге тиеу және бетіне көтеру жүзеге асырылады. Қуаты аз кен 
шахталарында вагонеткалардағы кен жер бетіне тошалалық көтергішпен 
жеткізіледі.  

Оқпан маңындағы аулада маневрлік операциялар, әртүрлі жүктері бар 
вагоншаларды сұрыптау, вагоншаларды түсіру және скиптерді тиеу, 
тошалалық көтергіште вагоншаларды ауыстыру, сондай-ақ шахтаға түсіп, 
жер бетіне көтерілген адамдарды қабылдау жүргізіледі.  

Оқпан маңындағы аулада орналасқан және басты тасу қазбасының 
жолдарына жанасатын тасу жолдары тиісті қазбаларда орналасқан скипті, 
тошалалы және жалғастырушы (озу) жолдардан тұрады. Скиптік, тошалалық 
және жалғастырушы қазбалар негізгі тасымалдау қазбасына қатысты 
параллель, перпендикуляр немесе бұрышта орналасуы мүмкін. Оқпан 
маңындағы ауланың көлік қазбаларына желдеткіш қондырғысының, электр 
қосалқы станциясының, медициналық пункттің камералары және қызметтік 
және өндірістік мақсаттағы басқа да камералар жанасады.  

Вагоншалардың қозғалыс сипаты бойынша оқпан маңындағы аулалар 
тұйық аулаларға бөлінеді, онда вагоншалардың қозғалыс бағытын өзгерту 
бұрылмастан қайықтық схемасы бойынша жүзеге асырылады (сурет. 1.33, а) 
және дөңгелек, онда вагоншалар сақиналы схема бойынша қозғалады (сур. 
1.33, б, в).  

Тошалалық көтергіші және тасымалдау жолдарының тұйық схемасы 
бар оқпан маңындағы аулалар өнімділігі төмен кен шахталарына тән. Қазіргі 
заманғы қуатты кен шахталарында, әдетте, бірнеше магистральдар бар: 
негізгі скип - пайдалы қазбаларды (кейде тау жыныстарын) көтеру үшін және 
қосалқы тошала - тау жыныстарын, қосалқы жүктерді, жабдықтар мен 
адамдарды көтеру үшін (сурет. 1.34).  

Көлбеу оқпан бойымен кенді конвейерлік көтерумен кен шахталарында 
міндетті түрде көмекші, жиі тік көтеру көзделеді.  
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1.33-сурет - Кен шахталарының оқпан маңындағы аулаларының 
сызбасы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - шахтаның ауа беретін (жүк) оқпаны; 2 - № 1 скипті шахта 
оқпаны; 3 - N° 2 скипті шахта оқпаны; 4 - тошалалы шахта оқпаны; 5 - 
оқпан маңындағы кешенді желдетуге арналған желдеткіш 
қондырғының камерасы; 6 - желдеткіш көтеріліс; 7 - жабдықты 
қабылдау камерасы; 8 - вагонеткаларға адамдарды отырғызу орны; 9 - 
жыныс аударғыш камерасы; 10 - күту камерасы және медпункт; 11-кен 
аударғыш камералары; 12 - электр қосалқы станциясы; 13 - 14 - оқпан 
маңындағы ауланың бос тармағы; 15-суды қайта жіберу үшін өрлеме 
 

1.34-сурет - Түсті металл кендерін өндіру бойынша қуатты заманауи 
шахтаның дөңгелек оқпан маңындағы ауласы 
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процесінде итереді, вагоншаларды тазартуды, шаңды басуды және 
вагоншалардың санын есепке алуды жүргізеді. Бітеу шанағы бар 
вагоншаларды аударғыш арқылы өтетін итергіштермен немесе электр 
тасығышпен ағыта отырып, ағытпасы бар немесе ағытпасы жоқ дөңгелек 
аударғыштарда түсіреді. Вагоншаларды тазарту арнайы пункттерде немесе 
аударғыштарда жүргізіледі.  

Кенді жинақтау, электр тасығышты тасымалдардың біркелкі еместігін 
тегістеу үшін, сондай-ақ пайдалы қазбалардың бірнеше түрін бір көтерумен 
кезекпен беру үшін доңғалақтардағы бункерлер (скип жолдарында 
орналасқан жүк тиелген құрамдар) немесе өздігінен ағатын тік бункерлер 
қолданылады.  

Тошалалы көтеру кезінде вагоншаларды тошалаға тиеу екі тәсілмен: 
көлбеу жол бойымен самокатпен немесе итергіштермен жүзеге асырылады. 
Бірінші тәсілде көлбеу жолмен қозғалатын жүк вагоншасы тошалада тұрған 
бос вагоншаны қағып, оның орнын алады. Вагонетка тошалаға тиеу алдында 
көлбеу жолда мөлшерлегіш тоқтатқыштармен ұсталады. Жүктеудің бұл әдісі 
вагоншалардың бір-біріне соққыларын тудырады, жеткілікті сенімді емес, 
сондықтан оны қолдану аясы тарылады. Неғұрлым өнімді және сенімді-бұл 
жоғарғы немесе төменгі итергіштерді қолдана отырып, вагонеткаларды 
тошалаларға ауыстыру әдісі. [12] 

Оқпан маңындағы аулалардың негізгі көлік жабдықтары аударғыштар, 
итергіштер, жол тоқтатқыштар болып табылады.  

Бітеу шанағы бар вагоншаларды түсіру үшін ағытылмаған 
вагоншалардың құрамындағы вагоншаларды түсіруді қамтамасыз ететін 
айналма аударғыштар (1 немесе 2 вагоншаға) қолданылады. Вагоншалардың 
құрамында оларды ағытпай түсіру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін 
аударғыштар айналмалы болуы тиіс, ал аударғыш барабанының ортасы 
тіркеменің айналу осьіне сәйкес келуі тиіс.  

Кен шахталарында қолданылатын дөңгелек аударғыштардың түрі 
оларда бос шанағы бар түсірілетін вагоншалардың типіне және түсіру 
пунктінің технологиялық схемасына байланысты. Айналмалы аударғыштар 
электр тасығышты (ОК типті) өткізбей және электр тасығышты (ОКЭ типті) 
өткізбей орындайды. Бұдан басқа, қайырмалы борты бар вагонеткаларды 
түсіру үшін соташықтық аударғыштар қолданылады.  

ОК типті аударғыштар (сурет. 1.35, А) бір вагоншаларды және ЭЭЖ 
типті ағытылмаған құрамдарды түсіруге арналған (сурет. 1.35, б) - 
ағытылмаған құрамдарды түсіру үшін.  

Осы және басқа түрдегі аударғыштардың құрамына мыналар кіреді: 
1-ші барабан, 2-ші жетек роликтері және 3-ші роликтер; редукторы мен 
электромагниттік тежегіші бар 4-ші электр жетегі; 5-ші рельс платформасы, 
1-барабанның ішіне бекітілген; вагонетканы бекітуге арналған 6-тоқтатқыш; 
7-ші соққы қалқаны, түсірілетін тау-кен массасының ағынын бункерге 
бағыттау үшін; 8-ші діріл соққысы, автоматты ауа берілісі бар 
вагонеткаларды тазарту үшін; 9 басқару пульті; 10-жақтау.  



92
  

 

Вагонеткаларды аударғышқа беруді электр тасығыш немесе итергіш 
жүзеге асырады. ОКЭ типті аударғыштың барабанында электр тасығыштың 
ток қабылдағышын өткізуге арналған саңылау бар.  

Қашықтан басқару пульті де, автоматты басқару пульті де 
қарастырылған. Қалыпты жұмыс режимі автоматты.  

Тиелген вагонетка барабанның рельстік платформасына беріледі және 
тоқтатқыштармен бекітіледі, одан кейін жетек, аударғыш қосылады. Барабан 
вагонеткамен бірге айналады, ал тау массасы вагонетка шанағынан бункерге 
төгіледі. Барабанды 180° бұрған кезде вагонеткаларды тазалауға арналған 
механизм қосылады, ал 360° бұрылғаннан кейін барабан тоқтатылады. 

 Тоқтатқыш ашылады және бос вагонетка ашық тоқтатқышлар кезінде 
аударғыштан итеріледі, содан кейін аударғыштың жұмыс циклі қайталанады.  

 

 
 

а-ОК типі; б-ОКЭ типі 
 

1.35-сурет - Дөңгелек аударғыштар 
 
Дөңгелек аударғыштардың кейбір түрлерінің техникалық 

сипаттамалары кестеде келтірілген. ОК немесе ОКЭ аударғыштардың 
шартты белгілеуінде әріптерден кейінгі сандар барабанның диаметріне 
метрмен және барабанның ұзындығына сантиметрмен сәйкес келеді.  
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1.13-кесте - Дөңгелек аударғыштардың техникалық сипаттамалары 

 
ВБ4А типті вагоншаларды түсіру үшін 0ШП9 типті соташықтық 

пневматикалық аударғыштар және  ОБ Г9 типті гидравликалық тип 
қолданылады. ОБ П9 (сурет. 1.36) 1 беру цилиндрінен, түсіру кезінде 
рельстерде вагонетканы бекітетін ілмектері бар 2 және 3 қосарланған 
аударғыш цилиндрлерден, 4 басқару пультінен және 5 қоршаулардан тұрады.  

Вагонетканы түсіру мынадай түрде жүзеге асырылады. Электр 
тасығыштың көмегімен вагонетка аударғыштың алдына орнатылады. 
Пневматикалық жүйенің кранын басқаратын оператор сығылған ауаны 1-ші 
цилиндрге жібереді, ол 2-ші цилиндрлерді жұмыс күйіне келтіреді. Бұл 
жағдайда цилиндр өзектерінің ілмектері 2 және ұстап тұратын ілмек 3 
вагоншаның тиісті кронштейндеріне лақтырылады. Төңкерілетін цилиндрге 
ауа берген кезде вагоншаның түбі еңкейіп, борт қайырылып, тау массасы 
түсіріледі. Содан кейін оператор төңкерілген цилиндрлерді бастапқы күйіне 
қайтарады және электр тасығыш берген келесі вагоншаның түсіру циклі 
қайталанады.  

Тиеу және айырбастау пункттерінде маневрлік операциялар кезінде 
жекелеген вагоншаларды немесе құрамдарды ауыстыру маневрлік 
шығырлармен немесе итергіштермен жүзеге асырылады. [12] 

Тошалалар мен аударғыштардағы вагоншаларды ауыстыру кезінде 
тоқтату және мөлшерлеу үшін жол тоқтатқыштары қолданылады.  

Маневрлік шығырларды қабылдау-жөнелту станцияларында оқпан 
маңындағы аулаларда және жер бетінде пайдаланады. Қашықтан 
басқарылатын бір барабанды жүкшығырлар, MK типті екі барабанды және т. 
б. кеңінен қолданылады.  
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1.36-сурет - ОБ П9 соташықты аударғыш 
 
LVD типті бір барабанды маневрлік жүкшығыр (сурет . 1.36) барабан 3, 

планетарлық редуктор 2, қозғалтқыш 5, фрикцион 1, белдік тежегіші 4, 
қашықтан басқару механизмі 6 және шаппа тоқтатқышынан 7 тұрады. 
Барабанды және жетекті бірқалыпты жалғау және ажырату фрикциялық 1, ал 
барабанды тежеу және тоқтату - таспалы тежегішпен 4 жүргізіледі.  

Олар арқанның қозғалу жылдамдығы 0,25-тен 0,7 м/с-қа дейін, 
барабанның арқан сыйымдылығы 200-350 м, арқанның диаметрі 12,5 мм 
және қозғалтқыш қуаты 3-тен 13 кВт-қа дейін 63-тен 18 кН-ге дейін тартқыш 
күші бар LVD типті жүкшығырлардың 8 бірыңғай моделін шығарады.  

Итергіштер бір арбаларды немесе қосылыстарды жылжытуға арналған. 
Итергіштің әрекет ету  қағидаты-вагонды жұдырықпен төменнен вагон асты 
тіреуішінен, осьтен, буферден немесе жоғарыдан шанақтан ұстап алу және 
вагонетканы одан әрі қысқа қашықтыққа итеру. Итергіш жұдырықтар 
бекітілген тартқыш органдар ретінде электр, электрогидравликалық немесе 
пневматикалық жетектен басқарылатын тізбектер, шыбықтар немесе 
арқандар қолданылады.  
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1.36-сурет - LVD типті бір барабанды маневрлік жүкшығыр 

 
6 қашықтан басқару тетігі қозғалтқышты іске қосу кезінде фрикцион 

тежегішінің автоматты тартылуын және барабанның жетекке қосылуын 
қамтамасыз етеді, содан кейін арқанды барабанға орау жүргізіледі. 
Қозғалтқышты кері бағытта іске қосқан кезде үйкеліс тежегіші автоматты 
түрде ашылады, барабан жетектен ажыратылады және арқан барабаннан 
еркін шығарылады. 7 храп тоқтатқышының көмегімен еңісте жұмыс істеген 
кезде шығыр барабанының тоқтауы қамтамасыз етіледі.  

ТКО типті жылжымалы фундаментсіз арқанды итергіште тарту органы 
жұмыс тармағы итергіш арбамен жалғанған шексіз арқан болып табылады. 
Осы типтегі итергіштер рельс жолының тік және қисық учаскелерінде 
жалғыз вагондар мен қосылыстарды жылжыту үшін қолданылады.  

Вагонеткаларды топашаларда алмастыру үшін пневматикалық жетегі 
бар АПГ типті агрегаттар пайдаланылады. Бұл қондырғылар жылдамдықты 
сөндіруге және шахта оқпанына сәйкес келетін вагоншаны толығымен 
тоқтатуға, тордың оқпан бойымен қозғалуы кезінде оны қабылдау алаңының 
жолдарында ұстауға және бос вагоншаны тиелген вагоншаға ауыстыру 
кезінде вагоншаны тошалаға итеруге және керісінше арналған.  

Жол тоқтатқышлары вагонеткаларды самокат жолдарында тоқтатуға 
және ұстауға, сондай-ақ вагонеткаларды топашаларда немесе аударғыштарда 
айырбастау кезінде мөлшерлеуге арналған. Тоқтатқыш екі жұдырықтан 
тұрады, олар рельстердің бастарында жабық күйде, ал ашық болған кезде 
олар екі жаққа ауытқиды. Вагонетка өзі самокат жолдарымен жүрген кезде 
дөңгелектерімен жұдырыққа басып, тоқтайды. Вагонеткаларды бірқалыпты 
тоқтату және жұдырықтарға күш-жігерді сөндіру үшін серіппелі 
амортизаторлар орнатылады. Жұдырықтарды қолмен немесе қашықтан 
басқарылатын пневматикалық немесе электромагниттік жетектен ашуға 
болады.  

Мақсаты бойынша тоқтатқышлар кідірту және мөлшерлеу болып 
бөлінеді: ұстап қалушылар - бір жұдырық жұдырыққа ие болады және жеке 
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вагоншалардың тоқтауын ғана қамтамасыз етеді, ал мөлшерлегіштер - екі 
жұп жұдырықты қамтамасыз етеді және бір немесе бірнеше вагоншалардың 
құрамнан ұсталуын және бөлінуін қамтамасыз етеді. [11] 

  
1.8. Өз салмағымен жеткізуге арналған жабдық  
 
Жүктерді өз салмағының әсерінен жылжыту немесе өздігінен жеткізу 

жүктің көлбеу жазықтық бойынша (тазарту кеңістігінің топырағы, металл 
науалар, ағаш немесе бетон төсеніштері, құбырлар бойынша) домалатылуына 
немесе сырғуына немесе тігінен еркін құлауына (кен түсірулер бойынша) 
негізделген.  

Жеткізудің осы түрінің артықшылығы: құрылғының 
қарапайымдылығы, электромеханикалық жабдықтың болмауы, 
салыстырмалы түрде жоғары өнімділік, көлік қазбаларын сақтау 
контейнерлері ретінде пайдалану мүмкіндігі. Кемшіліктері: жеткізу 
құрылғылары мен қазбалардың едәуір тозуы, жеткізілетін кенді ықтимал 
байыту, жұмыстың жеткізілетін кеннің қасиеттеріне тәуелділігі (кесек, 
ылғалдылық және т.б.).  

Өз салмағының әсерімен жүктерді жеткізу кен шахталарының 
кенжарларында тазалау жұмыстарында, қазылған кеңістікті салу кезінде, 
көтерілмелі қазбаларды жүргізу кезінде, шахта құрылысы кезеңінде 
ұңғымалар бойынша бетон қоспасын беруде, шахталар бетінің 
технологиялық кешендерінде және т. б. кеңінен қолданылады.  

Т массасы бар жүкті көлбеу жазықтық бойынша жылжыту (сурет. 1.37) 
mg  ӨЖ nb меншікті салмағының құрамдас бөлігі MGF cosb үйкеліс 
күшінен көп болатын көлбеу көмірмен жүреді, яғни.  

 
           mg  ӨЖ nb > mgf cosb немесе tg B > f,     (1.37) 
 
мұндағы f-көлбеу жазықтық бойынша жүк бөлшегінің сырғу 

үйкелісінің коэффициенті. 
Tgb > f кезінде жүктің біркелкі жеделдетілген қозғалысы жүреді, 

қозғалыс басталатын жазықтықтың көлбеу бұрышының минималды мәні bmin 
= arctgf болады. Күш (Н), оның әсерінен жүк төмен қарай жылжиды,  

 
               F = mg ( ӨЖ n b - f cos b),                   (1.38) 
 
 а үдеу (м/с2)  
               a = F/m = g ( ӨЖ n b - f cos b).                (1.39) 
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1.37-сурет - Жүкті көлбеу жазықтық бойынша сырғыту кезінде әрекет 

ететін күштер 
 

Тау-кен массасы көлбеу жазықтықта немесе тік құлаған кезде әр түрлі 
массасы мен өлшемдері бар жеке бөліктер бір-бірімен соқтығысады, сырғу 
арқылы қозғалады немесе домаланады, сондықтан жүк ағынының қозғалу 
жылдамдығы тау-кен массасының жеке бөліктерінің қозғалу 
жылдамдығынан біршама ерекшеленеді. VK жүк ағынының максималды 
соңғы жылдамдығын 2-2,5 м/с артық емес қабылдау ұсынылады.  

Ашық тазарту кеңістігінде кен өз салмағының әсерінен топырақ 
арқылы көлбеу бұрыштармен қозғалады β = 45÷55°, кеңістікті құлаған 
массамен толтырған кезде - бұрыштары бар β = 65÷80° (үлкен көлбеу 
бұрыштар ылғалды кенді жеткізу шарттарына сәйкес келеді). Кенді болат 
табақтар арқылы жеткізу кезінде β = 35÷50°.  

Өз салмағының әсерінен жеткізудің қарапайымдылығы мен жоғары 
өнімділігіне байланысты, даму жүйесін таңдағанда, олар тазарту кеңістігінен 
кенді жеткізудің дәл осы әдісін қолдануға тырысады.  

Ең көп таралған кенді өз салмағының әсерінен тікелей тазарту кеңістігі 
арқылы жеткізу, мысалы, қабатты немесе қабатты мәжбүрлі құлаумен, кенді 
төменгі және соңғы шығару кезінде, кенді түсіру арқылы тік құламалы кен 
орындарын өңдеу кезінде. Темір және апатит кендерін жер асты өндірудің 
барлық дерлік көлемі және өндірілген түсті металл кендерінің жартысынан 
көбі ұсақтау орнынан қабат астындағы қазбаларға жеткізіледі, содан кейін 
кенді кен көліктерінің әртүрлі құралдарымен кен көліктеріне немесе оқпан 
маңындағы аулаға тасымалдайды.  

Блоктарда және кенді түбінде шығаратын игеру жүйелері үшін арнайы 
шығару қазбалары көзделеді, ал кенді шығару пункттері ысырмалармен 
немесе қоректендіргіштермен жабдықталады. Тазарту кеңістігі табиғи түрде 
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тұрақты тау жыныстарымен қамтамасыз етіледі немесе кен шығарылған 
кезде құлаған жыныстармен толтырылады.  

Тік құламалы кен орындарын қазу кезінде қабатты немесе жиі қабатты 
опырумен кен қазбаға кен шығару жүргізіледі (қабат асты қуақаз), ол 
бойынша кенді өздігінен жүретін көлік машиналарымен немесе 
конвейерлермен жеткізеді. Кенді ең аз құнарландырумен үздіксіз ағып кетуді 
қамтамасыз ету үшін еден астындағы қуыстың үстіндегі төменгі кеңістіктегі 
тау жынысы әдетте күнқағар-төбеден қалады. Қабаттық қуақаздарды өтеу 
кенді ұсақтау шамасына қарай шегініс тәртібімен жүргізіледі. Сонымен 
қатар, кен денесін көлбеу қабаттармен қазбаланған кеңістікті төсеу кезінде 
кенді ауырлық күшімен жеткізу кеңінен қолданылады.  

Кен денелерінің қуатты және орташа қуатын игеру кезінде кенді 
жоғары жатқан горизонттардан төменгі деңгейжиектерге тік немесе көлбеу 
кен шоғырлары бойынша ауырлық күшімен жеткізеді, олар кен денесінде, 
бүйір жыныстарда немесе төселуге жататын қазылған кеңістіктерде 
орналасады. Бекіткішпен және көбінесе бекітусіз руда түсірулерін 
қолданыңыз. Бекіткіш тез тозатындықтан, кен шоғырлары мүмкіндігінше 
тұрақты жыныстарға орналастыруға тырысады.  

В көлбеу бұрышы кеннің физикалық-механикалық қасиеттеріне 
байланысты қабылданады: ылғалдылығы 10% β≥65° жоғары саз кені кезінде; 
25% дейін жабысқақ фракциялары бар кесек кені кезінде β = 60°; 25% дейін 
ұсақ фракциялары бар кесек кені кезінде β = 50°.  

Кенді түсірудің диаметрі жеткізілетін кен кесегінің ең үлкен 
мөлшерінен бірнеше есе көп болуы тиіс: әдетте мөлшері 400-ден 800-1000 
мм-ге дейінгі кен кесектерінде кен түсірудің диаметрі 1,5-3 м-ді құрайды. 
Қабырғалардың пайдаланылуы мен тозуына қарай кен түсірудің диаметрі 
ұлғаяды.  

Бір қабатта өтетін және кенді шығару горизонтынан шығару 
горизонтына жеткізуге арналған және бірнеше қабаттың биіктігіне өтетін 
және қайта өңдеуге қосымша үлкен кен көлемін жинақтауға және оны 
орташаландыруға арналған күрделі кен шоғырлары бар.  

Кенді учаскелік кенді түсіруге (сурет. 1.38) скреперлік 
қондырғылармен, өздігінен жүретін машиналармен, конвейерлермен немесе 
өздігінен ағумен жеткізеді. Кен түсіргішінің үстінде экрандау камерасы 
жабдықталған, онда әдетте рельстерден жасалған торлы экран 
орналастырылған. Қуатты өздігінен жүретін жабдықты пайдалану кезінде 
скрининг камераларына қажеттілік жоғалады.  

Кен түсірудің биіктігі мен оның сыйымдылығы кен түсіргішке қызмет 
көрсететін көлік қондырғысының 2-3 сағаттық өнімділігі көлемінде кенді 
жинақтау жағдайынан алынады.  

Кенді түсірудің төменгі бөлігінде көлік қондырғыларына кенді тиеуге 
арналған ысырмасы немесе қоректендіргіші бар люкпен жабдықталады.  

Күрделі кенді түсірулер бірнеше пайдалану қабатынан келіп түсетін 
кенді қайта жіберу, жинақтау және орташалау үшін қызмет етеді, онда кенді 
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тұрақты тау жыныстарымен қамтамасыз етіледі немесе кен шығарылған 
кезде құлаған жыныстармен толтырылады.  

Тік құламалы кен орындарын қазу кезінде қабатты немесе жиі қабатты 
опырумен кен қазбаға кен шығару жүргізіледі (қабат асты қуақаз), ол 
бойынша кенді өздігінен жүретін көлік машиналарымен немесе 
конвейерлермен жеткізеді. Кенді ең аз құнарландырумен үздіксіз ағып кетуді 
қамтамасыз ету үшін еден астындағы қуыстың үстіндегі төменгі кеңістіктегі 
тау жынысы әдетте күнқағар-төбеден қалады. Қабаттық қуақаздарды өтеу 
кенді ұсақтау шамасына қарай шегініс тәртібімен жүргізіледі. Сонымен 
қатар, кен денесін көлбеу қабаттармен қазбаланған кеңістікті төсеу кезінде 
кенді ауырлық күшімен жеткізу кеңінен қолданылады.  

Кен денелерінің қуатты және орташа қуатын игеру кезінде кенді 
жоғары жатқан горизонттардан төменгі деңгейжиектерге тік немесе көлбеу 
кен шоғырлары бойынша ауырлық күшімен жеткізеді, олар кен денесінде, 
бүйір жыныстарда немесе төселуге жататын қазылған кеңістіктерде 
орналасады. Бекіткішпен және көбінесе бекітусіз руда түсірулерін 
қолданыңыз. Бекіткіш тез тозатындықтан, кен шоғырлары мүмкіндігінше 
тұрақты жыныстарға орналастыруға тырысады.  

В көлбеу бұрышы кеннің физикалық-механикалық қасиеттеріне 
байланысты қабылданады: ылғалдылығы 10% β≥65° жоғары саз кені кезінде; 
25% дейін жабысқақ фракциялары бар кесек кені кезінде β = 60°; 25% дейін 
ұсақ фракциялары бар кесек кені кезінде β = 50°.  

Кенді түсірудің диаметрі жеткізілетін кен кесегінің ең үлкен 
мөлшерінен бірнеше есе көп болуы тиіс: әдетте мөлшері 400-ден 800-1000 
мм-ге дейінгі кен кесектерінде кен түсірудің диаметрі 1,5-3 м-ді құрайды. 
Қабырғалардың пайдаланылуы мен тозуына қарай кен түсірудің диаметрі 
ұлғаяды.  

Бір қабатта өтетін және кенді шығару горизонтынан шығару 
горизонтына жеткізуге арналған және бірнеше қабаттың биіктігіне өтетін 
және қайта өңдеуге қосымша үлкен кен көлемін жинақтауға және оны 
орташаландыруға арналған күрделі кен шоғырлары бар.  

Кенді учаскелік кенді түсіруге (сурет. 1.38) скреперлік 
қондырғылармен, өздігінен жүретін машиналармен, конвейерлермен немесе 
өздігінен ағумен жеткізеді. Кен түсіргішінің үстінде экрандау камерасы 
жабдықталған, онда әдетте рельстерден жасалған торлы экран 
орналастырылған. Қуатты өздігінен жүретін жабдықты пайдалану кезінде 
скрининг камераларына қажеттілік жоғалады.  

Кен түсірудің биіктігі мен оның сыйымдылығы кен түсіргішке қызмет 
көрсететін көлік қондырғысының 2-3 сағаттық өнімділігі көлемінде кенді 
жинақтау жағдайынан алынады.  

Кенді түсірудің төменгі бөлігінде көлік қондырғыларына кенді тиеуге 
арналған ысырмасы немесе қоректендіргіші бар люкпен жабдықталады.  

Күрделі кенді түсірулер бірнеше пайдалану қабатынан келіп түсетін 
кенді қайта жіберу, жинақтау және орташалау үшін қызмет етеді, онда кенді 

  
 

түсірмеге қайта тиеу орындарында кенді түсірмеге көлбеу түйісулермен 
қосылған түсіру камералары жабдықталады. Күрделі руда түсірудің төменгі 
кеңейтілген бөлігі жинақтағыш бункер қызметін атқарады. Күрделі кен 
түсірілімдерінен бекітпелермен немесе қоректендіргіштермен жабдықталған 
люктер арқылы кенді локомотив көлігінің вагондарына тиейді.  

Кенді күрделі кен түсіргіштерге бірнеше пайдалану горизонттарынан 
тасымалдайды, онда кенді кен түсіргіштерге қайта тиеу орындарында арнайы 
камералар жабдықталады. Күрделі кен түсірілімдерінен кенді люктер арқылы 
вагондарға тиейді.  

Жекелеген кен денелерінен түсетін кенді жинақтау үшін қызмет ететін 
ірі кен шахталарындағы күрделі кен шоғырлары, сондай-ақ оқпан маңындағы 
аулада орналасқан кен шоғырлары ұнтақтағыштармен жабдықталады, одан 
кейін ұсақталған кен вагондарға немесе скип қондырғысының тиеу 
құрылғысына өздігінен ағады.  

Күрделі кен шоғырларының биіктігі бірнеше жүз метрге жетуі мүмкін. 
Кен түсіргішті толтыру биіктігі кенді жинақтау қабілетімен, сондай-ақ кенді 
бірнеше пайдалану горизонттарынан кенді түсіруді қамтамасыз ету 
қажеттілігімен шектеледі. Тиеу құрылғыларын соққы жүктемелерінен қорғау 
үшін кен түсірудің төменгі бункерлік бөлігі буферлік жастықтың биіктігіне 
кем дегенде кенмен толтырылған күйінде сақталады.  

Терең кен шоғырлары үлкен жинақтау қабілетіне ие, бұл кенді кен 
шоғырына жеткізу және кенді кен шоғырынан тасымалдау процестерінің 
тәуелсіздігін қамтамасыз етеді.  

Шығару шұңқырының немесе кен түсірудің төменгі бөлігінде 
орналасқан, ол арқылы тау-кен массасын шығаратын және тиейтін құрылғы 
люк деп аталады. Люктер тау-кен массасының жүк ағынын басқаруға 
арналған ысырмалармен немесе қоректендіргіштермен жабдықталады. 
Ысырмалар тау-кен массасын беруді жабуды және реттеуді ғана қамтамасыз 
етеді, ал қоректендіргіштер, бұдан басқа, оны едәуір жоғары өнімділікпен 
біркелкі және үздіксіз беруді қамтамасыз етеді.  

Люктің конструкциясы осы люк арқылы өтетін тау-кен массасының 
көлеміне, оның гранулометриялық құрамы мен ылғалдылығына, тиелетін 
вагон шанағының қажетті өнімділігі мен сыйымдылығына байланысты 
таңдалады. Люк конструкциясына мынадай талаптар қойылады: беріктігі, 
топыраққа шашпай қауіпсіз және сенімді жұмыс істеуін және вагон 
шанақтарының толық тиелуін қамтамасыз ету, люк үстінде пайда болған 
кептелістерді жоюдың неғұрлым қарапайым тәсілі мүмкіндігі.  

Люк түбінен, бүйірлерінен, лобовинадан, кескіштен, ысырмадан және 
ысырманы басқару жетегінен тұрады. Ауыр жүктемелерді қабылдайтын түбі 
бетонға бекітілген рельстерден, қалыңдығы 25 мм-ге дейін болат парақтардан 
немесе қалыңдығы 80 мм-ге дейін брондалған тақталардан жасалған. 
Лобовина мен кескіш рельстерден немесе металлмен қапталған ағаштан 
жасалған. Шығарылатын тау массасының қасиеттеріне байланысты түбінің 
көлбеу бұрышы 40-65°құрайды.  



100
  

 

 

 
 
1-құйғыш; 2-қазба; 3 - елеу орты; 4, 5 - пневматикалық тоқпақ; 6 - елек; 7 
- кенді түсіру; 8 - опырғыш; 9- лобовина; 10 - пневмоцилиндрлер; 11 - 
екісекторлы жапқыш; 12-түбі; 13-тасымалдау горизонты 
1.38-сурет - Екісекторлы бекітпемен жабдықталған люгі бар учаскелік 

кеніш 
 
Ысырманы басқару қолмен немесе механикалық болуы мүмкін. 

Пневматикалық жетектері бар ысырмалар (пневматикалық цилиндрлер) ең 
көп таралған, олардың басқару пульті тиеу сөресінде немесе жылжымалы 
қазбада орналасқан.  

Люктерді жабдықтау үшін қолданылатын қақпаларды әрекет  
қағидаты бойынша екі топқа бөлуге болады: тау жыныстарының ағынын 
кесіп, ағынды тіреуді құру. Бірінші топқа сұқпажапқыш, сектор, саусақ және 
тізбек жапқыштары, екінші топқа науа кіреді. Сонымен қатар, біріктірілген 
қақпалар қолданылады - салалық, саусақ немесе тізбекті қақпалардың 
науамен үйлесуі.  

Барлық қақпалардың артықшылығы-құрылымның қарапайымдылығы, 
кемшіліктері - люктің үстінде пайда болған кеннің кептелуін жою 
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қиындықтары. Ысырмалар шығарылатын тау - кен массасының жекелеген 
кесектерінің ірілігі 400 мм-ге дейін (ең үлкен ірілігі-600 мм-ден аспайтын) 
болғанда қанағаттанарлық жұмыс істейді.  

Сұқпажапқыш жапқышы (сурет. 1.39, а) бағыттауыштарда 
жылжытылатын жазық ысырма болып табылатын, төмен бекіністің орта 
кесінді тау массасын шығару кезінде қолданылады. Сұқпажапқыш 
жапқышының басты кемшілігі-ысырманың қисаюы, ол ашылған және 
жабылған кезде үлкен қарсылық тудырады және оянады.  

Сектор қақпалары жоғарғы бөлікпен болуы мүмкін-секторлық кері 
(сурет. 1.39, б), төменгі бөлікпен - сектор сызығы (сурет. 1.39, в) және екі 
сектор (сурет. 1.39, г). Сектор қақпақтары люктердің шығатын тесіктерінің 
барынша тығыз жабылуын қамтамасыз етеді. Бір секторлы жапқыштар, 
әдетте, өндірілген тау массасының мөлшері 200-300 мм, екі секторлы 
жапқыштар- мөлшері 400-500 мм.  

 

 
 а-сұқпажапқышты; б - секторлық кері: в-секторлық түзу; г-жақ; 

д-саусақ; е - тізбекті 
1.39-сурет - Бекітпе 

 
Жоғарғы кесіндісі бар бір векторлы жапқыш толық ашылмаған кезде 

тау-кен массасының ағынын реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді, бірақ жабу 
сәтінде жұмыстық кесектерден қысып қалуға болады. Төменгі кесіндісі бар 
бір векторлы жапқыш кеннің жекелеген бөліктерін қыспастан неғұрлым 
тығыз жабуды қамтамасыз етеді.  

Екі жақты жапқыш жоғарғы және төменгі бөліктермен бір бағытты 
жапқыштардың артықшылықтарын біріктіреді. Тиеу кезінде тек төменгі 
сектор ашылады және жабылады (1.39-суретті қараңыз), ал жоғарғы жағы 
200-300 мм көтерілген күйде болады және ағынды реттеуге және оны 
қосымша көтеру кезінде жеке үлкен бөліктерді өткізуге қызмет етеді.  

Салалық қақпақтардың бір түрі-жақ жапқышы (сурет. 1.39, г).  
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Саусақ жапқышы (сурет. 1.39, д) рельстерден немесе қос таврлардан 
дайындалған топсалы бекітілген 5-7 саусақтан тұрады. Әрбір саусақ, 
басқаларға қарамастан, ауырлық күшінің әсерінен үлкен бөлікке түсіп, оны 
науаның жазықтығына қысып, люктің шығатын тесігін жабады. Саусақтық 
бекітпелер 600 мм дейінгі кенді сыйымдылығы 4 м3 дейін шанағы бар 
вагондарды тиеу кезінде қолданылады (сыйымдылығы үлкен вагондар үшін 
ірілігі үлкен кенді тиеуге болады).  

Тізбекті ысырма (сурет. 1.39, е) жоғарғы бөлігінде көлденең өзекке 
ілінген, ал төменде (шеттерінде) жүктермен жабдықталған ұзындығы 1,5 м 
дейінгі дөңгелек тізбекті жеке кесінділерден тұрады. Тізбектер ойық арқылы 
пневмоцилиндрмен көтеріледі. Саусақ жапқышымен салыстырғанда тізбекті 
жапқыш құрылымы жағынан қарапайым, жұмыста сенімді, ұсақ-түйектерді 
жақсы ұстайды, бірақ оны пайдалану кезінде кеннің кептелуін жою қиынға 
соғады.  

Науа бекітпесінде шығарылатын кеннің ағынын реттеу науаның көлбеу 
бұрышын өзгерту арқылы жүргізіледі. Науа жапқыштары вагондарды әртүрлі 
мөлшердегі рудамен көлденең және бойлық жүктеу үшін қолданылады.  

Аралас жапқыштар екі жапқыштан тұрады, мысалы саусақ пен науа 
(сурет. 1.40) немесе тізбек және науа. Бір ысырма кен ағынын кесіп тастайды, 
екіншісі - ток арқылы реттейді және вагондардың рудамен толып кетуін 
болдырмайды. Мұндай аралас қақпақтар өндірілген кеннің біркелкі емес 
кесіндісінде қолданылады.  

Люктің пайдалану өнімділігі шығару саңылауының көлеміне, ысырма 
конструкциясына, шығарылатын тау-кен массасының сипаттамасына, 
вагондардың сыйымдылығына және электр тасығышты тасуды 
ұйымдастыруға байланысты болады. В люгінің шығару саңылауының енін 
(мм) кондициялық кесектің үш еселік өлшемінен (мм), ал шығарылатын 
кенді (b ≥ 3а), шығару саңылауының биіктігін h = 1,25 b қабылдайды.  

Қақпалармен жабдықталған тиеу пункттерінің 
кемшілігі-салыстырмалы түрде төмен өнімділік және оның кен бөлігінің 
мөлшеріне тәуелділігі: габаритті емес өнім неғұрлым көп болса, соғұрлым 
ілулі және люктің өнімділігі аз болады. Сібірдің темір кені шахталарында 
габаритті емес шығу 6-8-ден 2-4% - ға дейін төмендеген кезде іліну саны орта 
есеппен 1000 тонна өндірілген кенге 8,3-тен 3,8-ге дейін төмендейтіні 
анықталды.  

Шығару тесігі 1360×780 мм секторлық жапқышы бар люктердің 
пайдалану өнімділігі 150-200 т/сағ, шығару тесігі бар шынжыр жапқышы 
2400×1600 мм - 400-450 т/сағ. Айлық өткізу қабілеті 120 мың тоннаға жетеді.  

Сыйымдылығы үлкен (9 м3) вагондарды тиеу үшін тиеу пункттерінде 
екі жапқыш орнатылады, бұл вагонды шанақтың бүкіл ұзындығы бойынша 
бір мезгілде тиеуге мүмкіндік береді, осылайша тиеу өнімділігін арттырады.  
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екі жапқыш орнатылады, бұл вагонды шанақтың бүкіл ұзындығы бойынша 
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 1 
- металл конструкциясы; 2, 3 - тиісінше саусақтық және науалық 
ысырмалар; 4 - опырғыш; 5-7-тиісінше науалық және саусақтық 
ысырмалар мен тойтармаларды басқарудың пневмоцилиндрлері; 
8-басқару пульті  

 
1.40-сурет - Біріктірілген ысырмасы бар люк (саусақ және науа) 

 
Кенді шығаруды қарқындату мақсатында люктік бекітпелер едәуір 

үлкен өнімділікті, қауіпсіздік пен сенімділікті, вагондардың тиелуін 
автоматтандыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін қоректендіргіштермен 
ауыстырылады. Ең көп таралған діріл бергіштері, тербелмелі бергіштер аз 
қолданылады. Вибрациялық қоректендіргіштер 1500 т/сағ дейін техникалық 
өнімділікті қамтамасыз етеді және жапқыштармен жабдықталған тиеу 
пункттерімен салыстырғанда еңбек өнімділігін 2-2,5 есе арттыруға мүмкіндік 
береді. [10] 

 
1.8.1. Жабдықтарды пайдалану және қауіпсіздік ережелері  
 
Тау-кен массасын жылжыту ауырлық күшінің әсерінен жүзеге 

асырылатындықтан және іс жүзінде бақыланбайтын болғандықтан, 
жеткізудің осы түрін пайдалану және қауіпсіздік мәселелеріне ерекше назар 
аудару қажет.  

Пайдалану кезінде жұмыс істеп тұрған шығару саңылаулары сынған 
кенмен толтырылуы, ал жұмыс істемейтіндері - жабылуы тиіс. Скрининг 
немесе скреперлеу горизонтына шығатын шығару саңылауларының 
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орналасуы жоба бойынша анықталады. Жеткізу қазбасына бір-біріне 
қарама-қарсы шығатын шығару қазбалары орналасқан жағдайда, екінші 
қазбадан кенді өздігінен шығару алынып тасталған жағдайда, шығаруды тек 
бір шығару қазбасынан ғана жүргізуге болады.  

Өз салмағының әсерінен шығару кезінде кен шығару қазбаларының 
қылталарында кеннің габаритті емес кесектермен сыналануы немесе 
жекелеген габаритті және габаритті емес кесектердің белгілі бір 
комбинациясы нәтижесінде сыналануы, шығарудың ұзақ үзілістері кезінде 
қысылуы және т. б. себебінен ілініп қалады. Іліністерді шығару 
қазбаларындағы тіректерге, арнайы гранатометрлерге, пневмоимпульсті 
құрылғыларға орнатылатын зарядтарды жару арқылы жояды (сурет. 1.41, а). 
Пневмоимпульсті құрылғылар қысылған ауаның көмегімен қатып қалуды 
жоюға, сондай-ақ кен массасын ауамен қанықтыруға мүмкіндік береді, 
жинақталудың алдын алуға көмектеседі.  

 

 
1.41-сурет - Пневмоимпульсті құрылғының схемасы (А) және доғада 

пневмоимпульсті құрылғыны (б) орнатумен шығару көкжиегінің жоспары) 
 
Пневмоимпульсті құрылғы (пневмозеңбірек) 1 цилиндрлік корпусты, 2 

көмекші цилиндрді, 3 тексеру клапанын, 4 бағыттағыштарын, 5 құлыптау 
клапанын, 6 саптамасын және 8 басқару кранын қамтиды.  

Пневматикалық пештің жұмысы келесідей жүзеге асырылады: 8 
басқару шүмегі арқылы 7 шахтасынан сығылған ауа 2 көмекші цилиндрге 
түседі, ал 5 бекіту клапаны 6 саптамасын (құбыр) жабады, ал 3 тексеру 
клапаны арқылы ауа пневматикалық пештің 1 корпусына енеді. 8 кранды 
ашып, 2 көмекші цилиндр қуысынан ауаны шығарған кезде, 5 бекіту клапаны 
6 саптамасынан күрт шығады, содан кейін пневматикалық пештің 1 
корпусынан сығылған ауа 6 құбыр арқылы кеннің қатып қалған жеріне 
түседі.  

Пневмоимпульсті құрылғы 1 желдету түйіспесінен өткен 9 арнайы ұяға 
10 орнатылады (сурет. 1.41, б). Пневматикалық импульсті құрылғыдан 
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көмекші цилиндрді, 3 тексеру клапанын, 4 бағыттағыштарын, 5 құлыптау 
клапанын, 6 саптамасын және 8 басқару кранын қамтиды.  

Пневматикалық пештің жұмысы келесідей жүзеге асырылады: 8 
басқару шүмегі арқылы 7 шахтасынан сығылған ауа 2 көмекші цилиндрге 
түседі, ал 5 бекіту клапаны 6 саптамасын (құбыр) жабады, ал 3 тексеру 
клапаны арқылы ауа пневматикалық пештің 1 корпусына енеді. 8 кранды 
ашып, 2 көмекші цилиндр қуысынан ауаны шығарған кезде, 5 бекіту клапаны 
6 саптамасынан күрт шығады, содан кейін пневматикалық пештің 1 
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ұзындығы 6-дан 3,5-4 м-ге дейінгі саңылаулар 9-шы қуыс пен 11-ші тесік 
арасындағы тесік арқылы өтеді, ол 11-ші түтіктегі кен үйіндісіне көміледі.  

Пневмоимпульсті құрылғыға 12 тасымалдау горизонтынан 
бұрғыланған тесік арқылы құрылғыны сығылған ауамен толтыруға арналған 
7 құбыр және құрылғыны жұмыс орнына шығарылған 8 кран арқылы 
басқаруға арналған 13 құбыр 14 виброконвейер машинисі 15.  
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Адамдардың құлауын болдырмау үшін кенқұбырларының сағасын 
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түсіргіштің үстіндегі қазбаларда жарылыс жұмыстары жүргізілсе, онда кен 
түсіргіш люктің үстіндегі кенмен кемінде 3 м биіктікке толтырылуы тиіс.  

Кенді шығаруда пайдаланылатын механизмдерді қашықтықтан және 
автоматтандырылған басқарумен, сондай-ақ шаң басатын қондырғылармен 
жабдықтау қажет. [10] 

  
1.9. Конвейерлік көліктің жіктелуі, қолданылу саласы және 

схемалары  
 
Кенді жерасты өндіру кезінде пайдаланылатын конвейерлердің барлық 

түрлері мақсаты мен орнату орны бойынша конвейерлерге бөлінеді: кенді 
тазарту кенжарларынан жеткізу үшін; кенді кенжар конвейерлері беретін 
жинақтау қазбалары бойынша жеткізу үшін; магистральдық қазбалар 
бойынша тасымалдау үшін; кенді көлбеу оқпандар бойынша көтеру үшін; 
қазбаларды өндіру кезінде дайындық кенжарларынан тау-кен массасын 
жеткізу үшін.  

Тазарту кенжарларында және жинақтағыш қазбаларда орналасқан 
конвейерлер тау-кен массасының үйіндісінен жұмыс істей алады, яғни 
тұтқалардан шығарылатын кен салмақ күшінің әсерінен конвейердің жүк 
көтергіш органына түседі немесе ағынның бағытын және тау-кен 
массасының алдын-ала мөлшерін қамтамасыз ететін фидерлермен жүктеледі. 
Тау массасы магистральдық және көтергіш конвейерлерге тек басқа 
конвейерлерден немесе қоректендіргіштерден келеді.  

Конструкциялық орындалуы бойынша тау-кен өнеркәсібінде 
қолданылатын барлық конвейерлік қондырғылар діріл қоректендіргіштерге, 
қырғыш, тілімшеліқ, кәдімгі конструкциялы таспалы конвейерлерге және 
арнайы таспалы (ірі кесекті жүктерді тасымалдау үшін, таспалы-арқанды, 
таспалы-тізбекті, телескопиялық, таспалы қайта тиегіштерге) және 
конвейерлік пойыздарға бөлінеді.  

Кен шығару және тиеу кезінде тербелмелі қоректендіргіштер кеңінен 
қолданылады (әсіресе, жаппай опырылатын игеру жүйелерінде руда түбін 
шығару кезінде). Діріл қоректендіргіштен кен электр тасығышты 
жылжымалы вагоншаларға тиеледі (1.42, а-суретті қараңыз), автоматты өзі 
аударғыштарда (1.42, е-суретті қараңыз), кенді сыртқа шығарып, қабатты 
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мәжбүрлі құлату жүйесімен блоктарды өңдеу кезінде діріл конвейеріне (1.42, 
г-суретті қараңыз) және басқа да көлік жүйелері.  

Қырғыш конвейерлер, негізінен, кен үйіндісінің астынан жұмыс істей 
алады және оны тазарту және жинақтау қазбаларына жеткізе алады, алайда 
қатты кен үйіндісінің астында жұмыс істеудің сенімсіздігіне байланысты, 
сондай-ақ айтарлықтай тозуға байланысты қырғыш конвейерлер абразивті 
күшті кендерді жеткізуде таралмады. Қырғыш конвейерлер, негізінен, калий 
рудасын механикаландырылған ұсақтау кезінде оны кенжар, шұңқырлар мен 
соқпақтар арқылы магистральдық таспалы конвейерге жеткізу үшін 
қолданылады. Марганец кендерінің едәуір жабысқақтығына байланысты оны 
жеткізу үшін таспалы конвейерлер қолданылмайды.  

Тілімшеліқ конвейерлер жұмыс кезіндегі сенімсіздік пен жоғары 
металл сыйымдылығына байланысты кендерді жеткізу үшін іс жүзінде 
қолданылмайды. Ерекшелік-бұл кенді ұсатқыштарға немесе әртүрлі көлік 
құралдарына біркелкі беру үшін қолданылатын қысқа тілімшелі фидерлер.  

Таспалы конвейерлер камералық-бағаналы қазу жүйесінде калий және 
марганец кендерін өндіруде кеңінен қолданылады (сурет. 1.42, а) және ұзын 
тазалау кенжарларымен өңдеу (сурет. 1.42, б). Комбайндармен ұзын тазалау 
кенжарлары бар өңдеу жүйелерінде толық конвейерлеу мүмкін: кенді 
кенжардан бетіне дейін тасымалдау.  

Марганец кендерін игеру кезінде таспалы конвейерлер қолданылады. 
Мұндағы пайдалы қазбаларды өңдеу жүйесі-ұзын тіректермен (сурет. 1.42, в). 
Кен айналымдарында кен алу және жинақтау қуақаздары бойынша таспалы 
конвейерлермен локомотивтік тасудың тиеу пунктіне дейін жеткізіледі.  

Тұрақты роликті тіректері бар кәдімгі дизайндағы таспалы конвейерлер 
жеке бөліктердің өлшемдері 350-500 мм-ден аспайтын тау массасын 
тасымалдай алады, сондықтан олар күшті кенді ұнтақтағыштарда 
ұсақтағаннан кейін ғана тасымалдау үшін қолданылады.  

Күшті кендердің қуатты кен орындарын жер астында игеру кезінде 
таспалы конвейерлер ұсақталған кенді концентрациялық горизонттарда және 
көлбеу оқпандар арқылы жер бетіне тасымалдау үшін қолданылады (сурет. 
1.42, г).  
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а - калийлі кендерді игерудің камералық-бағандық жүйесінде; б - 

калийлі кендерді ұзын тазалау кенжарларымен өңдеуде; в - марганец 
кендерін кіреукемен өңдеуде; г - мықты кендерді конвейерлік көтеруде 
1 - комбайн; 2 - бункер-қайта тиегіш;  3- өздігінен жүретін вагон; 4 - 
блоктық (кенжарлық) қырғыш конвейерлер; 5-7 - сәйкесінше панельдік, 
магистральдық және көтергіш таспалы конвейерлер; 8 - кен алу 
қуақаздарындағы таспалы конвейерлер; 9 - құрастыру 
(шоғырландырушы) таспалы конвейер; 10 - электр тасығышты тасу 
трассасы; 11, 12 - тік оқпандар; 13 - жер асты ұсатқышы; 14 - тілімшелі 
қоректендіргіштер; 15 - вагоншаларды аударғыш; 16 - жер бетіндегі 
бункер 

 1.42-сурет - Конвейерлік көлік схемасы 
 
Ұзақ тазарту кеніштерімен қазу жүйесінде сынған калий рудасын 

жеткізу схемасын және екі тазарту комбайнының бір уақытта жұмыс істеуін 
қарастырыңыз (сурет. 1.43). 2 екі комбайнмен жұмыс істейтін 1 кенжар 
қырғыш конвейерімен калий кені 3 және 4 қуақаз қырғыш конвейерлеріне 
беріледі, содан кейін 5 соқпақ қырғыш конвейеріне қайта тиеледі және 6 
панельді таспалы конвейерге түседі. Лава орташа 7 қуақазбен екіге бөлінеді, 
бұл жалпы өнімділігі 600 т/сағ дейін екі комбайнның жұмысын қамтамасыз 
етеді.  
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1.43-сурет - Ұзын тазалау кенжарлары бар қазу жүйесіндегі және екі 
тазалау комбайндарының жұмысындағы калий кенін конвейерлік жеткізу 

схемасы 
 
Марганец шахталарында тазарту жұмыстарын жүргізудің ең тән 

схемасы-тіректерді шұңқырлармен өңдеу. Телескопиялық таспалы 
конвейерлермен қазу аймағында марганец рудасын конвейермен жеткізу 
схемасын қарастырыңыз (сурет. 1.44). Кіру комбайнмен өңделеді, бұл ретте 
комбайнның тиегішінен алынған кен кенжар конвейеріне түседі. Шағын 
телескоптық (2 м дейін) комбайнның конвейерлік тиегішінің кенжар 
конвейерінің үстінде орналасуы есебінен құрылады. Комбайн жылжып келе 
жатқанда, ұзындығы 2 м-ге дейін желілік секцияларды және ұзындығы 4 м-ге 
дейін таспа сегменттерін салу арқылы кенжар таспасының конвейері 
ұзартылады.  
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1 - кіру; 2 - КМЩ комбайны; 3-5 - конвейерлер (3 - тығындау; 4 

-телескопиялық; 5 - беру); 6 - вагонеткалар; 7- қуыс; 8-10- қуақаз (8 - 
қазу; 9 - панельді желдету; 10 - панельді көлік);. 11 - түйісім  
 

1.44-сурет - Телескопиялық таспалы конвейерлерді қолдана отырып, 
кен орнында марганец кенін конвейермен жеткізу схемасы 

 
Кірме қазылғаннан кейін комбайнды қарама-қарсы кірмеге айдап 

апарады, бұл ретте қуақаз таспалы конвейерінің соңғы станциясын уақытша 
алып тастайды және қуақаз конвейерінің ұзындығын кіру адымына 
қысқартады. Осы мақсаттар үшін конвейерді 45-48 м-ге дейін қысқартуға 
немесе ұзартуға мүмкіндік беретін телескопиялық қысқартылған таспалы 
конвейерлерді таспаларды байланыстырмай-ақ қолданған жөн. Кенді екі 
кенжардан бір қуақаз конвейерге беру үшін екі жапсарлас бағаналарды 
қазған кезде беру таспалы конвейері орнатылады. [10] 

Мықты кендерді жеткізуде таспалы конвейерлердің қолданылу саласы 
жылжымалы шағын габаритті ұсатқыш қондырғылар мен жартылай 
автоматтандырылған жеңіл бөлшектегіш учаскелік ұсатқыштарды пайдалану 
жолымен кеңейтілуі мүмкін. Жұмсақ және көлденең кен шоғырларын игеру 
кезінде шахта алаңы кен алу учаскелеріне (панельдерге) бөлінеді, олар үшін 
панельді учаскелік ұсақтау қондырғылары салынады, ал тұрақты тау 
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жыныстары бар қуатты тік құламалы кен денелерімен ұсынылған кен 
орындарын игеру кезінде - орталықтандырылған учаскелік ұсақтау 
қондырғылары.  

Кенді жартылай стационарлық ұнтақтау қондырғыларына жеткізу 
тиеу-тасымалдау машиналарымен немесе автоматты өзі аударғыштармен 
кенді қайта өткізу қазбаларының кешені арқылы жүзеге асырылады, олар да 
жинақтау ыдыстарының рөлін атқарады, бұл жартылай стационарлық 
ұнтақтау қондырғыларын пайдалану коэффициентін 0,9-0,95 қамтамасыз 
етеді. Жартылай стационарлық ұнтақтау қондырғыларынан ең үлкен ірілігі 
150-200 мм кен таспалы конвейерлермен скипті көтеру бункеріне 
тасымалданады.  

Бет ұсатқышы қозғалмалы механизмге орнатылады, оның өнімділігі 
450 т/сағ, қабылдау саңылауының мөлшері 914×1016 мм, жетек қуаты 112 
кВт, ұсақталған кеннің максималды мөлшері 200 мм - ге дейін. Уатқыш 
тиеледі тиеу-көлік машиналарымен кезінде жеткізу ұзындығы 100 м.  

Учаскелік жартылай стационарлық ұнтақтау қондырғыларында, 
негізінен, ұсақтағыштар қолданылады, сирек - конус және ротор. Бұл 
ұнтақтағыштардың салыстырмалы түрде кішкентай массасы мен өлшемдері 
бар, оларды жеке тасымалданатын құрастыру қондырғыларына оңай бөлуге 
болады, олардың максималды салмағы 8-12 тоннадан аспайды. Ұсатқыштың 
жалпы массасы 27-38 т, қабылдау саңылауының мөлшері 1060×1240 - тан 
1520×2000 мм-ге дейін, жетек қуаты 110-150 кВт, өнімділігі 350-550 т/сағ, 
ұсақталған кен мөлшері 130-200 ММ. Кенді учаскелік ұсатқышқа жеткізу 
қашықтығы әдетте 300 м аспайды.  

Өздігінен жүретін және жартылай стационарлық учаскелік 
ұсатқыштарды таспалы конвейерлермен бірге қолдану шығару - жеткізу - 
тасымалдау - көтеру түйіскен жерінде механизмдер мен жабдықтардың 
үздіксіз және тәуелсіз жұмысын қамтамасыз етеді, бұл ретте өндірудің 
циклдік-ағындық технологиясын енгізуге мүмкіндік береді, тиеу-тасымалдау 
операцияларындағы үзілістерді едәуір қысқартады.  

Учаскелік ұсақтау кешендері АҚШ, Канада, Германия, Франция, 
Австралия және басқа да бірқатар елдердің кен шахталарында қолданылады. 
Жекелеген таспалы конвейерлердің немесе конвейерлік желілердің 
ұзындығы 200 - ден 7000 м-ге дейін, таспаның ені 900 - ден 2000 мм-ге дейін, 
таспаның қозғалыс жылдамдығы 2-3,5 м/с.учаскелік ұсақтау кешендері мен 
таспалы конвейерлерді пайдаланудың шетелдік тәжірибесі көрсеткендей, 
оларды пайдалану кезінде күрделі салымдарды 2-4 есе азайтуға болады 
(стационарлық ұнтақтағыш кешендермен салыстырғанда), тиеу-көлік 
жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу шығындарын 40% - ға азайтуға, 
энергияны тұтыну шығындарын 60% қызмет көрсететін персоналдың санын 
азайту және жалпы алғанда кен өндірудің өзіндік құнын төмендету.  
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1.10. Пневматикалық және гидравликалық құбыр көлігі  
1.10.1. Құбыр көлігінің схемалары және оны қолдану саласы  
 
Құбырдың тік қақпағындағы қоспаның бағанынан пайда болатын 

статикалық қысымның әсерінен құбырлар арқылы әртүрлі материалдар мен 
қоспалардың қозғалысы немесе жұмыс ортасының (ауа немесе су) қозғалысы 
құбыр көлігі деп аталады.  

Кенді жерасты өндіру кезінде құбыр көлігі негізінен толтырғыш 
материалдар мен қоспаларды өндірілген кеңістікке жеткізу үшін 
қолданылады. Кенді гидравликалық жеткізу өте шектеулі, негізінен көлбеу 
кен орындарында қолданылады, онда кен қысым ағынымен жуылады, ал 
целлюлоза (су мен қатты бөлшектердің қоспасы) қазбаның көлбеу 
топырағынан ағып кетеді. Сондықтан, біз одан әрі толтыру материалдары 
мен қоспаларын тасымалдау үшін құбыр көлігін қарастырамыз.  

Қазіргі уақытта төсеу түсті, сирек кездесетін және радиоактивті 
металдардың, жоғары сапалы темір кендерінің, тау-кен шикізатының кейбір 
түрлерінің құнды кендерін дамытуда қолданылады. Төсемді пайдалану 
кеннің ысырабы мен құнарсыздануын қысқартуға, кен кентіректерін жасанды 
кентіректермен алмастыруға, бұзылмаған жер бетін сақтауға, кен орнын 
ашық және жер асты тәсілдерімен бір мезгілде игеруге, қазылған кеңістікті 
ауаға қол жеткізуден оқшаулау арқылы өздігінен жануға бейім кендерді 
өңдеуге, күрделі тау-кен геологиялық жағдайларда жұмыстардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ өндіріс қалдықтарын жер астына 
ішінара орналастыруға мүмкіндік береді. Үлкен тереңдіктегі кен орындарын 
игеру кезінде төсеу ерекше өзекті болып табылады, мұнда берік төсеу 
массивтері үлкен тау қысымындағы тау соққыларының алдын алады.  

Төсеудің кемшілігі-тау-кен жұмыстарының қымбаттауы, бірақ кейбір 
жағдайларда қосымша алынған кеннің құны төсеу жұмыстарының 
шығындарын жабуы мүмкін.  

Төсеу әдісіне және тасымалдау түріне байланысты құрғақ, 
гидравликалық және қатайтатын бетбелгілер қолданылады. Бастапқыда 
пайда болған құрғақ бетбелгі үшін материалдар ретінде шахтаға бір уақытта 
өндірілген немесе кіретін бос жыныстар, құм, қиыршық тастар қолданылды. 
Құрғақ төсеу кезінде толтырғыш материал өндірілген кеңістікке ауырлық 
күшінің әсерінен ауырлық күшімен, қырғыш қондырғыларымен, тиеу-көлік 
машиналарымен, конвейерлермен, пневматикалық құбыр көлігімен 
жеткізілді. Кейінірек гидравликалық бетбелгі құрғақ бетбелгіні ығыстыра 
бастады, ал қазіргі уақытта бетбелгі массивінің жоғары беріктігі мен 
тығыздығын қамтамасыз ететін қатайтатын бетбелгі кең таралды. Қатаятын 
бетбелгіні пайдалана отырып, құнды, аз төзімді немесе өздігінен тұтанатын 
кендерді алу кезінде жоғары өнімді игеру жүйелерін құру, сондай-ақ тау 
қысымы жоғары тереңдікте жұмыс жүргізу мүмкіндігі пайда болды. Мысалы, 
түсті металлургия тау-кен кәсіпорындарында төсеу жұмыстарының жалпы 
көлемінің 85% - ға жуығы қатаюды құрайды. [12]  
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Қатаятын толтырғыш қоспаның құрамына тұтқыр заттар (цемент, қара 
және түсті металлургияның ұнтақталған шлактары), инертті толтырғыштар 
(құм, байыту фабрикаларының қалдықтары, үйінділерден алынған жыныс, 
қиыршық тас, қиыршықтас) және су кіреді. Қатайтатын толтырғыш 
қоспалардың икемділігі мен тасымалдануын арттыру үшін 
пластификациялық қоспалар (мысалы, поликриамид және т.б.) енгізіледі, 
олар байланыстырғыш массаның оннан бір және жүзден бір бөлігін құрайды.  

Қатайтатын толтырғыш қоспаларды жеткізу үшін өздігінен ағатын 
қоспалар қолданылады (сурет. 1.45, а) және өздігінен ағатын-пневматикалық 
(сурет. 1.45. б) құбыр көлігі.  

Өздігінен ағатын қондырғы құбыры тік және көлденең бөліктерден 
тұрады. Толтырғыш қоспасы үздіксіз ағынмен тік құбырдың қабылдау 
ваннасына түседі (1.45, а-суретті қараңыз) және құбырдың тік бөлігіндегі 
қоспа бағанының статикалық қысымына байланысты көлденең бөлік 
бойынша белгілі бір қашықтыққа жылжиды. Көлденеңінен тасымалдау 
қашықтығы салу қоспасының тік бағанының биіктігінен 3-5 есе артық, 
қозғалыс жылдамдығы 0,3-0,8 м/с (қоспаның құрамына байланысты), 
құбырдың диаметрі 76-дан 220 мм-ге дейін.  

Өздігінен ағатын құбыр көлігінің артықшылықтары-өте жоғары 
өнімділік (60-180 м3/сағ дейін) және құрылыстың қарапайымдылығы, 
кемшілігі - құбырдың тік бөлігінің биіктігіне және толтырғыш қоспалардың 
қатаю уақытына байланысты шектеулі тасымалдау қашықтығы.  

Өздігінен ағатын-пневматикалық көлікті пайдалану толтырғыш 
қоспалардың қозғалыс бағытында құбырдың көлденең бөліктеріне 25-30° 
бұрышпен орнатылған пневмоэжекторлар (пневмо-ойықтар) арқылы түсетін 
Сығылған ауа энергиясының есебінен толтыру қоспаларын жеткізу 
ұзындығын едәуір арттыруға мүмкіндік береді (суретті қараңыз. 1.45, 6) және 
әуе магистралі бар икемді құбыршектермен қосылған. Пневматикалық 
кескіш диаметрі 1,5-2", олардың арасындағы қашықтық 60-100 м. 
Пневмокөлік учаскесіндегі қоспаның қозғалыс жылдамдығы 4-10 м/с жетеді, 
қоспа сығылған ауамен бөліктерге бөлінеді, содан кейін жеке бөліктерде 
көлденең құбыр бойымен төсеу орнына итеріледі.  

Өздігінен ағатын-пневматикалық көліктің артықшылықтары - жоғары 
өнімділік пен жұмыс сенімділігі кезінде толтырғыш қоспаны ұзақ 
қашықтыққа беру, кемшілігі-сығылған ауаны пайдалану салдарынан энергия 
шығындарының жоғарылауы (өздігінен ағатын көлікпен салыстырғанда). 
Қатайтатын толтырғыш қоспаларды тасымалдаудың бұл түрі кеңінен 
таралуда.  

Үздіксіз ағынмен пневматикалық құбыр көлігінің схемасын 
қарастырыңыз (сурет. 1.45, в). Толтыру материалын толтыру машинасының 
көмегімен құбырға енгізеді, ол арқылы материал ауа ортасы өлшенген күйде 
қозғалады және өндірілген кеңістікке тасталады.   
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а-өздігінен ағатын; б-өздігінен ағатын пневматикалық; в-толтыру 

машинасы бар пневматикалық; г-көлбеу топырақ немесе науа бойынша 
өздігінен ағатын гидравликалық: д-тік және көлденең құбырлары бар 
өздігінен ағатын гидравликалық - е-қысымды гидравликалық; 
ж-қоректендіргішпен бірдей; з-гидроэлеватор-1-құбыр-2-толтыру машинасы; 
3-көлбеу науа; 4-пульпосорғы; 5-қоректендіргіш; 6-сорғы  

1.45-сурет-толтыру материалдарының құбыр көлігінің сызбасы 
Толтырғыш материалды тасымалдау жылдамдығы бұрылыс 

жылдамдығынан үлкен болады.   
Бұл пневматикалық көлік схемасы (1.45, е-суретті қараңыз) құрғақ 

бетбелгі үшін қолданылады. Төсеу материалы - абразивті емес ұсақталған тау 
жынысы, өлшемі 5-80 мм, тасымалдау қашықтығы 20-80 мм, өнімділігі 30-60 
м3/сағ, сығылған ауа шығыны-1 м3 төсеу материалына шамамен 150 м3.  

Құрғақ толтырғыш материалдардың пневмокөлігінің кемшіліктері: 
шаңның көп пайда болуы; құбырлар мен толтырғыш машиналардың жоғары 
тозуы; сығылған ауаның үлкен шығыны; түйіршіктелген құрамы мен 
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абразивтілігіне және т. б. қатысты төсеу материалына қойылатын жоғары 
талаптар. Көліктің бұл түрі қоспаның құрылымының бұзылуына, демек, 
төселген массивтің беріктігіне байланысты қатайтатын толтырғыш 
қоспаларды жеткізу үшін қолайсыз. Толтырғыш материалдарды үздіксіз 
ағынмен пневматикалық тасымалдау кен шахталарында кең таралмады.  

Гидравликалық тасымалдау қондырғылары өздігінен ағатын жəне 
арынды болып бөлінеді. Өздігінен ағатын қондырғыларда материалды 
тасымалдау көлбеу орнатылған науалар мен құбырлар арқылы су ағынымен 
жүргізіледі (сурет. 1.45, г) немесе құбырдың тік бөлігінде қойыртпақ 
тудыратын статикалық қысымның әсерінен құбырлар арқылы (сурет. 1.45, д). 
Қабылдау құйғышына дайын қойыртпақ немесе салу материалы бункерден 
науаға беріледі және гидромонитормен тік құбырдың қабылдау құйғышына 
жуылады. Құбырдың тік бөлігінің биіктігінің көлденеңге қатынасы шамамен 
1:4 - кесек үшін және 1:15 - ұсақ түйіршікті материалдар үшін. Материал 
бөлшектерінің ірілігі 50 - 80 мм-ден аспауы тиіс. Су төсеу үшін байыту 
фабрикаларының қалдықтары, түйіршіктелген шлактар, саз қоспасы бар 
құмдар және ұсақталған жыныстар қолданылады. Целлюлозаның 
консистенциясы-қатты және сұйық қатынасы (Т:Ж), ол толтырғыш 
материалдың мөлшеріне байланысты, 1:0,6-дан 1:5-ке дейін қабылданады. 
Гидрокөлік схемасының артықшылығы (1.45, д-суретті қараңыз) - 
құрылымның қарапайымдылығы, кемшілігі-шектеулі тасымалдау 
қашықтығы.  

Қысымды гидрокөлік жүйесінде пульпосорғылар орнатылады (сурет. 
1.45, е) немесе қойыртпақты соруды және оны құбыр арқылы тасымалдауды 
қамтамасыз ететін басқа да механизмдер. Пульпосорғыларды пайдалану 
кезінде қысымды құбырда оңай қозғалатын және толтырғыш массивтің 
жоғары сапасын қамтамасыз ететін ұсақ түйіршікті толтырғыш 
материалдарды (мысалы, байыту фабрикаларының құмдары мен қалдықтары) 
қолдану тиімді.  

Қысымды гидрокөліктің басқа схемасымен (сурет. 1.45, ж) ірілігі 60 
мм дейінгі үйінді жүкті құбырға арнайы тиеу құрылғысы - қоректендіргішпен 
тиейді, ал суды құбырға сорғымен береді.  

Тұндырғыш кен орындарын игеру кезінде целлюлозаны жуу 
құралдарына тасымалдау үшін гидроэлеваторлар қолданылады (сурет. 1.45, 
з). Гидроэлеватор келесідей жұмыс істейді. Құбыр арқылы саптамаға су 
қысыммен беріледі. Саптамадан шығатын су ағынының едәуір 
жылдамдығының арқасында гидроэлеватор камерасында вакуум пайда 
болады, целлюлоза түтік арқылы камераға сорылады және су ағынының 
қысымымен құбырға түседі. Пульпаны гидроэлеваторлармен көтеру биіктігі 
10 - 15 м, көлденеңінен тасымалдау ұзындығы - 100 м дейін, өнімділігі 30 - 75 
м3/сағ жетуі мүмкін. Гидроэлеваторлардың кемшіліктері-төмен ПӘК 
(шамамен 20 %), тасымалданатын тау-кен массасының ірілігі бойынша 
шектеу.  
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Қысымды гидрокөліктің басқа схемасымен (сурет. 1.45, ж) ірілігі 60 
мм дейінгі үйінді жүкті құбырға арнайы тиеу құрылғысы - қоректендіргішпен 
тиейді, ал суды құбырға сорғымен береді.  

Тұндырғыш кен орындарын игеру кезінде целлюлозаны жуу 
құралдарына тасымалдау үшін гидроэлеваторлар қолданылады (сурет. 1.45, 
з). Гидроэлеватор келесідей жұмыс істейді. Құбыр арқылы саптамаға су 
қысыммен беріледі. Саптамадан шығатын су ағынының едәуір 
жылдамдығының арқасында гидроэлеватор камерасында вакуум пайда 
болады, целлюлоза түтік арқылы камераға сорылады және су ағынының 
қысымымен құбырға түседі. Пульпаны гидроэлеваторлармен көтеру биіктігі 
10 - 15 м, көлденеңінен тасымалдау ұзындығы - 100 м дейін, өнімділігі 30 - 75 
м3/сағ жетуі мүмкін. Гидроэлеваторлардың кемшіліктері-төмен ПӘК 
(шамамен 20 %), тасымалданатын тау-кен массасының ірілігі бойынша 
шектеу.  

  
 

Целлюлозаның есептелген жылдамдығы сынидан көп қабылданады-υ = 
(1,1÷1,2) бұзау. Іс жүзінде ол 2,5-3,5 м / с құрайды.  

Қысымды гидрокөліктің артықшылықтары - жоғары өнімділік және 
ұзақ қашықтыққа төсеу материалын беру, кемшіліктер-құбырдың тозуы, 
төсеу массивінің төмен беріктігі, төсеу материалындағы судың көп мөлшері 
және сусыздандыру, құрғату және суды айдау шығындарының артуы.  

Гидрокөлік қатайтатын толтырғыш қоспаларды жеткізу үшін 
пайдаланылмайды, себебі судың көп мөлшері қоспаның құрылымын бұзады, 
цемент целлюлозасы сұйылтылады және шығарылады, бұл төсеу массивінің 
беріктігінің төмендеуіне әкеледі. [11] 

  
1.10.2. Құбыр көлігінің жабдығы  
 
Толтыру кешенінің құрамына бастапқы материалдар мен толтырғыш 

қоспаларды дайындауға және мөлшерлеуге арналған механизмдер, сондай-ақ 
қажетті бақылау құралдарымен жабдықталған құбыр көлігі кіреді.  

Белгілі төсеу кешендері бір-бірінен толтырғыш қоспаларды дайындау 
үшін әртүрлі бастапқы материалдарды қолданумен және әртүрлі климаттық 
аймақтардағы кен орындарының орналасуымен ерекшеленеді. Қазіргі 
заманғы төсеу кешендеріне қойылатын негізгі талаптар: қатаю және 
гидравликалық төсемдер үшін қасиеттері бойынша әртүрлі төсеу қоспаларын 
дайындау әмбебаптығы және мүмкіндігі; қоспалардың берілген 
сипаттамаларынан 10% - дан аспайтын ауытқу; төсеу қоспасын дайындаудың 
және төсеу жұмыстарын жүргізудің барлық технологиялық процесін кең 
механикаландыру және автоматтандыру.  

Қатты қоспаларды дайындаудың екі әдісі қолданылады-бірлескен және 
бөлек. Ең көп таралған бірлескен әдіс, онда кен шахтасының бетінде инертті 
материалдар (шашыраңқы және ұсақталған, қоспалардан тазартылған) және 
байланыстырғыш бөлек дайындалады, содан кейін олар бір-бірімен және 
сумен араластыру үшін араластырғышқа жіберіледі. Дайын қоспасы 
құбырдың тік бөлігінің қабылдау шұңқырына түседі. Өте сирек 
қолданылатын бөлек әдіспен толтырғыш қоспаның компоненттері өңделген 
кеңістікке бөлек тасымалданады және төсеу процесінде ғана араласады.  

Салу кешендері мақсатына қарай барлық кен орны үшін толтыру 
қоспасын дайындау үшін қызмет ететін орталық және жекелеген учаскелерге 
қызмет көрсететін учаскелік кешендер болуы мүмкін.  

Пайдалану ұзақтығына байланысты стационарлық және жылжымалы 
(немесе уақытша) отырғызу кешендері бөлінеді. Соңғылары өндірілген 
кеңістіктің шалғай аудандары үшін аз мөлшерде қоспаларды дайындауға 
арналған және оларды жер бетінде немесе шахтада орналастыруға болады.  

Толтырғыш қоспалардың тасымалдануын және жасанды массивтің 
нормаланған беріктігін қамтамасыз етудің қажетті шарты-қоспалардың 
компоненттерін дәл мөлшерлеу. Толтырғыштар мен байланыстырғышты 
мөлшерлеу шығыс бункерлеріне орнатылған сұқпажапқыш жапқыштарымен 
немесе иірлік қоректендіргіштерімен жүргізіледі. Дәлірек автоматты салмақ 
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үлестіргіштері де қолданылады, ал компоненттерді араластыру үшін- 
қоспаны пышақтармен мәжбүрлеп араластыратын жоғары өнімді үздіксіз 
араластырғыштар.  

Қатаюдың құны кеннің бетіне шығарылған 1 м3 өзіндік құнының 
30-40% - ын құрайды, ал салу қоспалары үшін бастапқы материалдарға 
жұмсалатын шығындар төсеудің жалпы өзіндік құнының 50-70%-ына жетеді. 
Ең қымбат компонент - цемент шығыны - 1 м3 толтырғыш қоспасына 
120÷400 кг (орташа есеппен 200 кг). Цементті тұтынудың үлкен нормалары 
құбырды бітеп тастаудың ықтимал жағдайларын азайту және өздігінен 
жеткізу әдісімен тасымалдау ұзындығын арттыру үшін толтырғыш 
қоспалардың икемділігі мен тасымалдануын жақсарту үшін қажет. Қара және 
түсті металлургия қожын 1 м3 үшін 300-350 кг-ға дейін қолдану цемент 
шығынын 80-100 кг/м3 азайтуға мүмкіндік береді. Қоспаның 
тасымалдануының жоғарылауына және цемент шығынын біршама 
төмендетуге жұқа құмтас, әктас, саз және т. б. сияқты тұтқыр 
пластификаторларды немесе толтырғыштарды енгізу арқылы қол жеткізіледі.  

Компоненттерді дірілмен араластырудың жаңа технологиясы жасалды, 
ол байыту қалдықтарын толтырғыш ретінде толық пайдалануды және 
араластырғыш пышақтарының айналу жылдамдығынан жоғары жиіліктегі 
вибро-импульстарды беру арқылы біртекті, жоғары тығыздықтағы қоспаны 
алуды қамтамасыз етеді.  

Толтыру құбырларының кеңістіктік орналасуы кен орнын ашу және 
игеру схемасына және шахта бетінің бас жоспарына байланысты. Мақсаты 
бойынша толтыру құбырлары шахталардың немесе в оқпандарында тігінен 
салынатын магистральдық стационарлық; ұңғымаларда және негізгі қазбалар 
бойынша көлденең салынатын және салу орындарына жақын салынатын 
учаскелік уақытша құбырларға бөлінеді.  

Құбырлар үшін жіксіз болат, сирек шойын және полиэтилен құбырлары 
қолданылады. Тот баспайтын, болаттан әлдеқайда жеңіл, жеткілікті берік 
және қоспаның қозғалысына аз қарсылыққа ие полиэтилен құбырлары 
перспективалы болып табылады, бұл тасымалдау ауқымын арттыруға 
мүмкіндік береді. Полиэтилен құбырларының құны болаттан 20-30% төмен.  

Құбырлардың ішкі диаметрі берілген өнімділік пен агрегат бөлігінің 
мөлшерін, ал қабырғалардың қалыңдығын - тасымалданатын материалдың 
мақсатын, түрін және орнату шарттарын ескере отырып таңдалады. Тік 
магистральдық құбырлар қабырғаларының қалыңдығы 12-16 мм, көлденең -  
8÷10 мм, дөңгелектердің тізелерінде - 12÷15 мм.  

Құбырлардың жекелеген кесінділерінің қосылуы - дәнекерленген 
немесе ернемектік бұрандамалы (магистралдық үшін) және ернемектік тез 
алынатын (учаскелік құбыржолдар үшін). Магистральдық құбырда құбырдың 
бітелуін жоюды қамтамасыз ету үшін ұзындығы 500-800 мм ернемекті 
ендірмелерді 150-200 м арқылы орнату ұсынылады.  

Құбырдың тік бөлігі іргетасқа орнатылған тірек тізесінің көмегімен 
көлденең бөлікке қосылады (сурет. 1.46). Көлденең қазбалар бойынша 
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үлестіргіштері де қолданылады, ал компоненттерді араластыру үшін- 
қоспаны пышақтармен мәжбүрлеп араластыратын жоғары өнімді үздіксіз 
араластырғыштар.  

Қатаюдың құны кеннің бетіне шығарылған 1 м3 өзіндік құнының 
30-40% - ын құрайды, ал салу қоспалары үшін бастапқы материалдарға 
жұмсалатын шығындар төсеудің жалпы өзіндік құнының 50-70%-ына жетеді. 
Ең қымбат компонент - цемент шығыны - 1 м3 толтырғыш қоспасына 
120÷400 кг (орташа есеппен 200 кг). Цементті тұтынудың үлкен нормалары 
құбырды бітеп тастаудың ықтимал жағдайларын азайту және өздігінен 
жеткізу әдісімен тасымалдау ұзындығын арттыру үшін толтырғыш 
қоспалардың икемділігі мен тасымалдануын жақсарту үшін қажет. Қара және 
түсті металлургия қожын 1 м3 үшін 300-350 кг-ға дейін қолдану цемент 
шығынын 80-100 кг/м3 азайтуға мүмкіндік береді. Қоспаның 
тасымалдануының жоғарылауына және цемент шығынын біршама 
төмендетуге жұқа құмтас, әктас, саз және т. б. сияқты тұтқыр 
пластификаторларды немесе толтырғыштарды енгізу арқылы қол жеткізіледі.  

Компоненттерді дірілмен араластырудың жаңа технологиясы жасалды, 
ол байыту қалдықтарын толтырғыш ретінде толық пайдалануды және 
араластырғыш пышақтарының айналу жылдамдығынан жоғары жиіліктегі 
вибро-импульстарды беру арқылы біртекті, жоғары тығыздықтағы қоспаны 
алуды қамтамасыз етеді.  

Толтыру құбырларының кеңістіктік орналасуы кен орнын ашу және 
игеру схемасына және шахта бетінің бас жоспарына байланысты. Мақсаты 
бойынша толтыру құбырлары шахталардың немесе в оқпандарында тігінен 
салынатын магистральдық стационарлық; ұңғымаларда және негізгі қазбалар 
бойынша көлденең салынатын және салу орындарына жақын салынатын 
учаскелік уақытша құбырларға бөлінеді.  

Құбырлар үшін жіксіз болат, сирек шойын және полиэтилен құбырлары 
қолданылады. Тот баспайтын, болаттан әлдеқайда жеңіл, жеткілікті берік 
және қоспаның қозғалысына аз қарсылыққа ие полиэтилен құбырлары 
перспективалы болып табылады, бұл тасымалдау ауқымын арттыруға 
мүмкіндік береді. Полиэтилен құбырларының құны болаттан 20-30% төмен.  

Құбырлардың ішкі диаметрі берілген өнімділік пен агрегат бөлігінің 
мөлшерін, ал қабырғалардың қалыңдығын - тасымалданатын материалдың 
мақсатын, түрін және орнату шарттарын ескере отырып таңдалады. Тік 
магистральдық құбырлар қабырғаларының қалыңдығы 12-16 мм, көлденең -  
8÷10 мм, дөңгелектердің тізелерінде - 12÷15 мм.  

Құбырлардың жекелеген кесінділерінің қосылуы - дәнекерленген 
немесе ернемектік бұрандамалы (магистралдық үшін) және ернемектік тез 
алынатын (учаскелік құбыржолдар үшін). Магистральдық құбырда құбырдың 
бітелуін жоюды қамтамасыз ету үшін ұзындығы 500-800 мм ернемекті 
ендірмелерді 150-200 м арқылы орнату ұсынылады.  

Құбырдың тік бөлігі іргетасқа орнатылған тірек тізесінің көмегімен 
көлденең бөлікке қосылады (сурет. 1.46). Көлденең қазбалар бойынша 

  
 

құбырды тіректерге немесе ағаш жатақтарға төсейді және оған қоспаның 
қозғалысы жағына қарай 0,005-0,008 еңіс береді. Құбырдың дөңгелектену 
радиусі оның 10 диаметрінен кем емес қабылданады.  

 

  
1-бетон негіз; 2-тірек; 3-манометр; 4-ернемекті ендірме; 

5-пневмоэжектор шүмегі  
 

1.46-сурет - Толтыру құбырын бекіту схемасы 
 
Тасымалданатын қоспалардың абразивтілігі салдарынан құбыр тозуға 

ұшырайды, оның қарқындылығы қоспаның құрамына, құбыр болатының 
сапасына, өндіріс технологиясына және құбыр қабырғаларының 
қалыңдығына, сондай-ақ тасымалдау режиміне байланысты болады. Мысалы, 
жылдамдықтың 0,7 - 0,8 м/с (өздігінен ағатын), 2 м/с дейін және одан жоғары 
(өздігінен ағатын-пневматикалық көлік) ұлғаюы кезінде құбырлардың тозуы 
екі еседен астам ұлғаяды. Болат құбырлардың шығыны тасымалданатын 
қоспаның 1000 м3 үшін 0,02-0,25 т құрайды. Тасымалданатын материалдың 
абразивтік қасиеттеріне және болат маркасына байланысты Болат 
құбырлардың өткізу қабілеті 500-700 мың м3. Полиэтилен құбырлары аз 
тозуға ұшырайды.  

Құбырлардың беріктігін арттыру үшін олардың ішкі беті тас құю, 
резеңке немесе басқа материалдармен қапталған. Тізенің ішкі беттерін қатты 
қорытпамен төсеу тәжірибесі бар.  

Өздігінен ағатын-пневматикалық көліктің көлденең құбырында белгілі 
бір қашықтықтар арқылы 15-30° бұрышпен пневмоэжекторлар кесіледі 
(сурет. 1.47) құбыржол бойымен салынған әуе магистралімен резеңке 
құбыршегілермен қосылған. Пневмоэжектор шүмегінің диаметрі 10-20 мм 
(құбыржолдың диаметріне байланысты). Құбырдағы бітелуді жою 
мақсатында резервтік пневмоэжекторлар орнатылады. Қатайтатын қоспаның 
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Сығылған ауа желісіне түсуін болдырмау үшін пневмоэжекторлар кері 
клапандармен жабдықталады.  

 
1-құбыр; 2-эжектор корпусы; 3-өзек; 4-бекіту құрылғысы; 5-болат 
пластина; 6-резеңке; 7-құбыр  
 

1.47-сурет - Пневмоэдектор 
 
Осындай аралықпен пневмоэжекторлардың жанында құбыржолда 

авариялық тығындарды жою және құбыржолды жуу үшін су енгізу 
құрылғылары орнатылады. Құрылғы-бұл құбырдың жоғарғы жағында 
дәнекерленген түтік, ол штепсельмен немесе бұрандалы ине клапанымен 
жабылады. 4 МПа дейінгі қысымдағы құрылғыға су құбыр бойымен 
салынған су құбырынан беріледі.  

Пневмоэжекторларды кесу орындарында және тік құбырдың көлденең 
құбырға өту тізесінде отырғызу құбырындағы ауа қысымын өлшеу үшін 
манометрлер орнатылады.  

Құбырдың бітелуін болдырмау және жою үшін діріл қондырғылары 
қолданылады (сурет. 1.48). Құбыр дірілінің нәтижесінде бетон қоспасының 
қозғалысына қарсылық коэффициенті төмендейді, бұл бітелуді жоюға және 
қоспаларды тасымалдау тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.  
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1-электр қозғалтқышы; 2-жалғастырғыш; 3-вибратор; 4-құбыр; 

5-амортизатор; 6-іргетас  
  

1.48-сурет - Құбыржолдың виброқондырғысы 
 
1.11. Материалдарды, жабдықтарды және адамдарды жеткізуге 

арналған қосалқы кеніш көлігі 
 
Тазалау және дайындау кенжарларының үздіксіз жұмысы үшін 

адамдарды кен шахтасына және көлемі, салмағы және пішіні бойынша 
әртүрлі қосалқы жүктердің үлкен санына тұрақты жеткізуді қамтамасыз ету 
қажет, олардың негізгілері мыналар болып табылады: ұзын өлшемді 
материалдар (рельстер, құбырлар); ағаш материалдары; металл бекітпе; 
темірбетон бұйымдары; сусымалы материалдар (балласт, цемент); сұйық 
жанар-жағармай материалдары; машиналар жабдықтары, тораптары мен 
қосалқы бөлшектері және т. б. Бұл жүктерді тасымалдау үшін шахтаның 
бетінде жүктерді ыдысқа салуға және оларды жұмыс орындарына жеткізуге 
арналған қосалқы көлік қондырғыларын, контейнерлерді, пакеттер мен 
тұғырықтарды, тиеу-түсіру жұмыстарына арналған тетіктерді қамтитын 
кешенді механикаландыру құралдары пайдаланылады.  

Тасымалданатын қосалқы жүктердің түріне, тау-кен-техникалық және 
тау-кен геологиялық пайдалану жағдайларына байланысты әртүрлі көмекші 
көлік түрлері қолданылады, олар жер үсті және аспалы құралдарға бөлінеді. 
Топыраққа рельс құралдары, локомотив және арқанды тасылымдар, рельссіз 
өздігінен жүретін көлік машиналары немесе арнайы конвейерлер жатады. 
Қосалқы көліктің аспалы құралдарына арқанды жолдар мен арқанды және 
локомотивті тартқышы бар монорельсті жолдар жатады.  
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Мықты кенді өндіру бойынша кен шахталарын технологиялық жобалау 
нормаларына сәйкес, сондай-ақ көліктің пайдаланылатын негізгі түрлерін 
ескере отырып, адамдарды тасымалдауды және материалдар мен 
жабдықтарды жеткізуді жүзеге асыру ұсынылады:  

- рельс жолдарымен, арнайы платформалары және жолаушылар 
вагонеткалары бар электр тасығыш көлігімен жабдықталған көлденең 
қазбалар бойынша;  

- көлденең және көлбеу (15° дейін) рельсті емес тау-кен қазбаларында 
пневмшиналы, сирек шынжыр табанды қозғалыс механизмдерінде көмекші 
өздігінен жүретін машиналармен;  

- рельс жолдарымен және арқанды тартқышпен, арнайы 
вагонеткалармен немесе скиптермен (материалдар үшін), парашюттік 
құрылғылармен жабдықталған арнайы жолаушылар вагонеткаларымен 
(адамдар үшін) жабдықталған көлбеу оқпандар бойынша);  

- көлбеу қазбалар бойынша бір арқанды аспалы жолдармен шағын 
массадағы адамдар мен қосалқы жүктер үшін (көмір шахталарында осы 
мақсаттар үшін аспалы монорельсті жолдар қолданылады).  

Горн корпусына қойылатын негізгі талаптар.  
- шахтаның технологиялық көлік схемаларының параметрлерін 

игерудің тау-кен геологиялық жағдайларымен, ашу және дайындау 
схемаларымен, игеру жүйелерімен және шахтадағы негізгі Көлік 
машиналарының жұмыс жағдайларымен өзара байланыстыру;  

- материалдарды ірілендірілген бірліктерде (пакеттерде, 
контейнерлерде) тасымалдау;  

- материалдар мен жабдықтарды мүмкіндігінше тұтыну орындарына 
қайта тиеп-жөнелтпей жеткізуді қамтамасыз ету;  

- тығындауларды жарақтандырудың күнтізбелік кестелері мен 
жоспарлары бойынша материалдар мен жабдықтарды жеткізу, қажет болған 
жағдайда бөлшектелген жабдықты, металл сынықтарын, пайдаланылған 
майларды және т. б. жер бетіне беру.;  

- стационарлық, жылжымалы немесе жылжымалы жүк көтергіштермен 
жабдықтау  

тұтыну орындарында және тиеу пункттерінде тиеу-түсіру 
жұмыстарына арналған құралдармен;  

- көлік құралдарының қозғалысы кезінде ең аз шаршау мен барынша 
жайлылықты қамтамасыз ете отырып, адамдарды шахтадағы жұмыс 
орындарына тасымалдау үшін регламенттелген уақытты сақтау.  

Кенді шахталарда қосалқы жүктерді тасымалдау үшін негізінен электр 
тасығышты көлік және өздігінен жүретін көлік машиналары, сирек - арқанды 
тасу пайдаланылады. Көліктің аспалы құралдары да енгізілуде.  

 
 
 
 
  



121
  

 

Мықты кенді өндіру бойынша кен шахталарын технологиялық жобалау 
нормаларына сәйкес, сондай-ақ көліктің пайдаланылатын негізгі түрлерін 
ескере отырып, адамдарды тасымалдауды және материалдар мен 
жабдықтарды жеткізуді жүзеге асыру ұсынылады:  

- рельс жолдарымен, арнайы платформалары және жолаушылар 
вагонеткалары бар электр тасығыш көлігімен жабдықталған көлденең 
қазбалар бойынша;  

- көлденең және көлбеу (15° дейін) рельсті емес тау-кен қазбаларында 
пневмшиналы, сирек шынжыр табанды қозғалыс механизмдерінде көмекші 
өздігінен жүретін машиналармен;  

- рельс жолдарымен және арқанды тартқышпен, арнайы 
вагонеткалармен немесе скиптермен (материалдар үшін), парашюттік 
құрылғылармен жабдықталған арнайы жолаушылар вагонеткаларымен 
(адамдар үшін) жабдықталған көлбеу оқпандар бойынша);  

- көлбеу қазбалар бойынша бір арқанды аспалы жолдармен шағын 
массадағы адамдар мен қосалқы жүктер үшін (көмір шахталарында осы 
мақсаттар үшін аспалы монорельсті жолдар қолданылады).  

Горн корпусына қойылатын негізгі талаптар.  
- шахтаның технологиялық көлік схемаларының параметрлерін 

игерудің тау-кен геологиялық жағдайларымен, ашу және дайындау 
схемаларымен, игеру жүйелерімен және шахтадағы негізгі Көлік 
машиналарының жұмыс жағдайларымен өзара байланыстыру;  

- материалдарды ірілендірілген бірліктерде (пакеттерде, 
контейнерлерде) тасымалдау;  

- материалдар мен жабдықтарды мүмкіндігінше тұтыну орындарына 
қайта тиеп-жөнелтпей жеткізуді қамтамасыз ету;  

- тығындауларды жарақтандырудың күнтізбелік кестелері мен 
жоспарлары бойынша материалдар мен жабдықтарды жеткізу, қажет болған 
жағдайда бөлшектелген жабдықты, металл сынықтарын, пайдаланылған 
майларды және т. б. жер бетіне беру.;  

- стационарлық, жылжымалы немесе жылжымалы жүк көтергіштермен 
жабдықтау  

тұтыну орындарында және тиеу пункттерінде тиеу-түсіру 
жұмыстарына арналған құралдармен;  

- көлік құралдарының қозғалысы кезінде ең аз шаршау мен барынша 
жайлылықты қамтамасыз ете отырып, адамдарды шахтадағы жұмыс 
орындарына тасымалдау үшін регламенттелген уақытты сақтау.  

Кенді шахталарда қосалқы жүктерді тасымалдау үшін негізінен электр 
тасығышты көлік және өздігінен жүретін көлік машиналары, сирек - арқанды 
тасу пайдаланылады. Көліктің аспалы құралдары да енгізілуде.  

 
 
 
 
  

  
 

1.11.1. Көмекші көліктің жер үсті құралдары 
 
Электр тасығышты тартқышы бар рельсті көлікті пайдалану кезінде 

көмекші жүктерді тасымалдау үшін кәдімгі жүк вагоншалары мен арнайы 
вагоншалар; контейнерлерге, пакеттерге және жабдықтарға арналған 
платформалар; ағаш жеткізетін, клапанды түсіруі бар балласты вагоншалар, 
герметикалық жабылатын шанағы бар шаң тәрізді материалдар үшін, тұтқыр 
ерітінділер, сұйықтықтар, жарылғыш материалдар үшін; вагоншалар және 
конвейерлік таспаларды, арқандарды, кабельдерді, газ баллондары мен өрт 
сөндіргіштерді және т. б. тасымалдауға арналған арнайы жабдықталған 
платформалар қолданылады.  

Әртүрлі материалдар мен бұйымдарды (мысалы, шпалдар, тюбингтер, 
темір-бетон тартқыштар, сутөкпе науалар және т.б.) жеткізу үшін тиеудің, 
түсірудің және қоймалаудың механикаландырылған тәсілдеріне, сондай-ақ 
оларды тасымалдаудың барлық жолы бойынша қайта қаптамасыз көліктің 
әртүрлі түрлерімен тасымалдау үшін бейімделген пакеттер, тұғырықтар және 
контейнерлер қолданылады. Жүк бірліктерінің параметрлері мен түрі 
жылжымалы құрамның өлшемдеріне және тау-кен қазбаларының көлденең 
қималарының өлшемдеріне байланысты. Бұл ретте жүк бірліктерінің 
өлшемдері мен салмағы көлік және жүк көтергіш құралдарды барынша 
пайдалануды қамтамасыз ету шарттарына сүйене отырып белгіленеді.  

Дара, құймалы және үйілме жүктерді жеткізуге арналған контейнерлер 
платформаларда тасымалданады (сурет 1.49). Платформаның негізгі 
құрастыру қондырғылары - 1 плитасы бекітілген 2 шассиі, контейнерлерді 
бекітудің 3 механизмі, 4 шектеу тіректері және 5 соңғы қабырғалары. 
Платформаның жүктеме сыйымдылығына байланысты оған бір немесе екі 
контейнер орнатылуы мүмкін. Платформада тасымалданатын пакеттер 
немесе дана жүктер ұзындығы бойынша шеткі қабырғалармен шектелуі тиіс.  

Көмір шахталарында жүктерді контейнермен жеткізуді енгізу 
тәжірибесі көрсеткендей, контейнерлер үлкейтілген жүк бірліктері ретінде 
айтарлықтай өзіндік салмаққа ие, сонымен қатар оларды шахтадан қайтару 
үшін үлкен шығындар қажет. Сондықтан, болашақта жүктерді ілмектердің 
көмегімен пакеттеу кеңінен қолданылады, бұл көлік жұмыстарын 
ұйымдастыруды жеңілдетеді, себебі орауыш материал бетіне 
қайтарылмайды. Бұл ретте ыдыс коэффициенті мен күрделі шығындар 
айтарлықтай төмендейді.  
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1.49 сурет - Бірегейлендірілген платформа 
 
Ұзын өлшемді жүктерді, рельстер мен құбырларды пакеттерге 

құрастырылған және қосарланған айналмалы арбаларға бекітілген (сурет. 
1.50, а). Рельсті пакетті шахта қоймасынан шахтаның горизонтына дейін 
жеткізу келесідей жүзеге асырылады.  

Екі кассетаның көмегімен бетіне 1 пакет жасалады (суретті қараңыз. 
1.50, а) салмағы 3,5 т дейінгі рельстерден немесе құбырлардан жасалған және 
оны екі айналмалы арбаға бекітеді, 2.  

Содан кейін пакет арбалармен бірге коперге көтеріледі (сурет. 1.50, б) 
бұл ретте арбалардың бірі рельстер бойынша жылжиды.  

Тошалалы қайта көтеру кезінде пакет қосымша жүкшығыр арқанының 
тербелісінен ұсталады, 4. тошалалы пакетпен түсіру 4 м/с аспайтын 
жылдамдықпен жүзеге асырылады, оқпан маңындағы қазбада пакет 
арбалармен бірге 5 жүкшығырмен оқпанның оқпан маңындағы ауламен 
түйісуіне тартылады.  

Тошалалы баяу түсірген кезде пакетті жүкшығырдың көмегімен рельс 
жолына арбамен орнатады, ол бойынша ол жұмыс жүргізу орнына электр 
тасығышпен жеткізіледі. [12] 
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1.50-сурет - Арбалардағы рельстердің қалыптасқан пакеті (А) және 

пакетті қоймадан шахтаның көкжиегіне дейін жеткізу схемасы (б) 
 
Көлденең қазбалар бойынша адамдарды тасымалдау үшін HSV-12 

жолаушылар вагондары қолданылады (сурет. 1.51) алты екі орынды 
орындықтармен және алты үш орынды орындықтармен HSV-18. Вагоншалар 
қолмен басқарылатын қалыптық тежегіштермен жабдықталған. Түйіспелі 
сым үзілген жағдайда токпен зақымданудан қорғау үшін шанақ рамалар мен 
жартылай қаңқалар арқылы рельстерге жерге тұйықталған.  
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1-арбалар; 2-рама; 3-шанақ  
 

 1.51-сурет - HSV-12 жолаушылар вагонеткасы 
 
Көлбеу қазбаларда (6 - дан 80° - қа дейін) адамдарды тасымалдау үшін 

6-15 адамға арналған орындықтары бар ВЛН типті арнайы вагондар 
пайдаланылуы мүмкін. Бұл вагоншалар негізгі және қосымша сақтандыру 
тежегіштерімен және т.б. сәйкес басқа да құралдармен жабдықталған 
арқанды, тіркеме құрылғыларды және шағын көтергіш машинаны қамтитын 
бір ұшты арқанды тасумен жылжытылады. Көлбеу қазбаларға арналған 
вагоншалар көлденең қазбаларға арналған вагоншалардан айырмашылығы 
көлбеу орнатылған орындықтармен және тартқыш арқан немесе тіркеме 
үзілген немесе шамасы 5 м/с-тан аспайтын қозғалыстың рұқсат етілген 
жылдамдығынан 20% - ға асқан жағдайда вагоншаны ұстап алуға және 
кейіннен бірқалыпты тежеуге арналған арнайы парашюттік құрылғылармен 
жабдықталған.  

 
1.14-кесте - Көтергіш машиналардың техникалық сипаттамалары 

Параметрлері  Б-1,2×1  Ц-1,6÷1,2  C-2×1,5  

Арқанның статикалық 
керілуі, кН  

25  40  63  

Арқанның диаметрі, мм  20  22-25  25/30  
Көтеру жылдамдығы, м / 
с  

2-3  3/4  2,5-5  

Арқанды барабанға орау 
кезіндегі тасу ұзындығы, 
м:  

      

1 қабатта  120  190  311  
2 қабатта  295  440  692  
3 қабатта  475  690  -  
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1-арбалар; 2-рама; 3-шанақ  
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Кабельді тасымалдау үшін C-1,2×1 және басқалары сияқты цилиндрлік 

барабандары бар шағын көтергіш машиналар қолданылады (кесте. 1.14). 
Шартты белгілеуде Ц әрібінен кейінгі сандар барабанның диаметрі мен еніне 
метрмен сәйкес келеді.  

Кен шахталарында арқанды тасу кейде конвейерлік көтеру бойымен 
төселген рельс жолдары бойынша горизонттар мен көлбеу оқпандар 
арасындағы көлбеу қазбаларда және платформаларда қосымша жүктерді 
тасымалдау үшін қолданылады.  

Көлбеу бұрышы ± 5° және рельс жолдарының күрделі профилі бар 
қазбалардағы көмір шахталарында арқанды тартқышы бар топырақты жолдар 
қолданылады. Конструкциялық орындалуы мен мақсаты бойынша көмекші 
көліктің рельссіз едендік құралдарын төрт топқа бөлуге болады: 
пайдаланылған газдарды тазарту жүйелерімен жабдықталған және газ немесе 
шаң бойынша қауіпті емес шахталардың жер асты жағдайларында жұмыс 
істеуге бейімделген өнеркәсіптік автомобильдер, тартқыштар мен 
тракторлар; жүктердің бір түрін тасымалдауға бейімделген 
мамандандырылған машиналар; такелаждық, көліктік және басқа да 
жұмыстарды орындауға арналған тетіктермен жабдықталған 
құрамдастырылған машиналар; жол-құрылыс машиналары.  

Бірінші топқа кен шахталарының жөндеу шеберханаларының күшімен 
жаңғыртылған автомобильдер мен тракторлар базасындағы жабдық, екінші 
топқа - адамдарды жұмыс орындарына тасымалдауға арналған 
мамандандырылған машиналар, ұзын өлшемді материалдар (құбырлар 
немесе рельстер), бетон қоспалары, жанар-жағармай материалдары, үшінші 
топқа - крандармен, жүк платформаларымен, тарту шығырларымен 
жабдықталған тиеу-түсіру және көлік жұмыстарына арналған машиналар, 
төртінші топқа - жеңіл бульдозерлер, грейдерлер және жерасты жолдарын 
салу кезінде пайдаланылатын басқа да жабдықтар жатады.  

Әр түрлі мақсаттағы қондырғылар орнатылған бірыңғай шасси 
негізіндегі мамандандырылған өздігінен жүретін машиналар ең әмбебап және 
перспективалы болып табылады (сурет. 1.52). Воронеж тау-кен байыту 
зауыты шығаратын 1вОм-01А типті өздігінен жүретін шасси тартқыштан 
және жартылай тіркемеден тұрады, ол тартқыштың және жартылай 
тіркеменің көлденең жазықтықта 120° бұрышқа (ішкі габарит бойынша ең аз 
бұрылу радиусімен 2,5 м, сыртқы бойынша - 4,5 м) және тік жазықтықта 
15°бұрышқа салыстырмалы жылжуын қамтамасыз етеді.  

Қуаты 55 кВт тартқыштың дизельді қозғалтқышы пайдаланылған 
газдарды екі рет тазарту жүйесімен жабдықталған. Гидромеханикалық 
беріліс қорабы машинаның алға және 2 артқа 4 жылдамдығын қамтамасыз 
етеді. 4-6 тонна жүкпен көлденең жол бойымен максималды жылдамдық 
30-20 км/сағ құрайды. Максималды көлбеу 15°. Тартқыш гидравликалық 
жетегі бар жұмыс тежегішімен және тұрақ диск тежегішімен жабдықталған. 
Руль тартқыш пен жартылай тіркеме тұрғысынан қуатты ығысу 
гидравликалық цилиндрлерімен бұғатталған. Жартылай тіркемеге қуатты 
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іріктеу тартқышта орнатылған және әртүрлі алмалы-салмалы жабдықтың 
жетегін қоректендіретін сорғы агрегаттарынан жүргізіледі.   

 
 
1-шатырды тексеруге арналған өздігінен жүретін сөре; 2-зарядтау 
машинасы; 3-жерасты краны; 4-адамдарды тасымалдауға арналған 
машина; 5-отын жеткізуге арналған машина; 6-өздігінен жүретін 
жерасты шеберханасы; 7-материалдарды жеткізуге арналған машина; 8 
–  
бүрку-бетон жұмыстарын механикалық өндіруге арналған машина; 
9-шатырды қарауға және механикаландырылған жинауға арналған 
машина; 10-тау-кен қазбаларының шатырын болат полимерлі 
анкерлермен бекітуге арналған агрегат; 11-сол темірбетон анкерлермен, 
12, 13 және 14 - әртүрлі мақсаттағы өздігінен жүретін бұрғылау 
қондырғылары  
 

1.52-сурет - Әртүрлі мақсаттағы алмалы-салмалы жабдығы бар 
өздігінен жүретін біріздендірілген шассилер 
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Бірыңғай шасси негізінде 1вом типті өздігінен жүретін машина (сурет. 
1.53, а) материалдар мен жабдықтарды жеткізу үшін және үш қайырмалы 
борты бар өзі аударғыш типті бұрылмалы кранмен және жүк 
платформасымен жабдықталған. Кранның жүк көтергіштігі 1 тонна, жүк 
көтерудің ең үлкен биіктігі 5,5 м, платформаның жүк көтергіштігі 4 тонна, 
машинаның өлшемдері 7400×1900×2250 мм, салмағы 8,8 тонна.  

1 ВЛГА типті машина (сурет. 1.53.Б) адамдарды (25 адам) газ және шаң 
бойынша қауіпті емес шахталардың жерасты қазбалары бойынша 
тасымалдауға арналған. Машинаның өлшемдері 8300×2000×2400 мм, 
салмағы 8,2 тонна.  

  

 
1-тартқыш; 2-жартылай тіркеме; 3-қос топса; 4-тежегіш жүйесі; 

5-жолаушылар шанағы; 6-гидравликалық кран; 7-жүк платформасы; 
8-платформаны төңкеруге арналған құрылғы; 9-тіректер (көтерілген 
күйде); 10 - басқару пульті  
 

1.53-сурет - Өздігінен жүретін біріздендірілген шассидің жабдығы 
 
Перспективалық бағыт төрт жылжымалы тік тіректері бар жеке 

қаңқаларға орнатылған әртүрлі жабдықтар жиынтығын қамтитын кассета 
жүйесі деп аталатын қызмет көрсетуге арналған әмбебап өздігінен жүретін 
шассиді құру болып табылады. Мұндай жабдықтар адамдарды, әртүрлі 
жүктерді тасымалдауға арналған кассеталар, ЖЖМ-ге арналған цистерна, 
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бүріккіш-бетон жұмыстарын жүргізуге арналған кассета және т. б. болуы 
мүмкін. Жабдықты ауыстырған кезде өздігінен жүретін шасси кассета 
қаңқасының тіректері арасында кіреді, гидрокөтергіш кассетаны көтереді 
және оны шасси рамасына түсіреді, содан кейін кассетаны бекітеді және 
атқарушы органдардың, аспалы жабдықтың қоректендіретін гидравликалық 
құбыршектерін қосады.  

Әр түрлі аралас машиналарды пайдалану: ауыстырылатын жабдықтар 
орындалатын операциялардың санын көбейту және еңбек өнімділігін арттыру 
кезінде көмекші көліктің өздігінен жүретін машиналарының санын азайтуға 
мүмкіндік береді. [10] 

 
1.11.2. Қосалқы көліктің аспалы құралдары  
 
Аспалы жолдар сақиналы немесе маятникті қозғалысы бар бір және екі 

Канатты орындайды.  
Адамдарды арнайы жүргізілген көлденең немесе көлбеу қазбалар 

бойынша тасымалдау үшін айналма қозғалысы бар бір арналы кресло жолдар 
қолданылады. Ұзындығы бойынша роликтермен сүйемелденетін шексіз 
тартқыш-көтергіш арқанға отырғыштары бар аспалар бекітіледі. Соңғы 
станцияларда арқан аспалармен бірге жетек және керме шкивтерін иеді. 
Адамдарды отырғызу және түсіру арнайы отырғызу алаңдарында арқанды 
жолды тоқтатпай жүргізіледі. Жолдың ұзындығы 400-1500 м, арқанның 
жылдамдығы 1,2-1,4 м/с, өнімділігі 300 адам/сағ дейін, қазбаның көлбеу 
бұрышы 0-25°болуы мүмкін.  

Салмағы 3 тоннаға дейін жүктерді жеткізу үшін кейде маятникті 
қозғалысы бар қос кабельді аспалы жолдар қолданылады. Көмір 
шахталарында белгілі бір жұмыс жағдайларында және кен шахталарында 
қолдануға болатын ДМК типті кабельдік тартқышы бар монорельсті жолдар 
қолданылады.  

Маятник түріндегі жолда жетек арбасы тұйық тартқыш арқанның 
көмегімен тізбектің кесінділерінде қазбаның төбесіне ілінген монорельс 
бойынша қозғалады. Жетек арбасы тартқыштармен жолаушылар және жүк 
вагоншаларының арбаларымен жалғанады. Оған жолды ұзарту үшін тартқыш 
арқанның қоры бар барабан орнатылған.  

35 және ±25° көлбеу бұрыштары бар, жүк көтергіштігі 6,4 т қазбаларға 
арналған ДМКМ және ДМКУ типті арқан тартқышы бар монорельсті жолдар 
шығарылады. Тасымалдау ұзындығы 3000 м-ге жетеді, қозғалыс 
жылдамдығы 0,3-2,1 м/с, жетек қуаты 90 кВт.  

Арқанды тартқышы бар монорельсті жолдардың кемшілігі - тау-кен 
қазбаларының тармақталған желісі кезінде аралық жүктемесіз жұмыс 
істеудің мүмкін еместігі. Мұндай жағдайларда дизельді локомотиві бар 
монорельсті жолдар қолданылады (көмір шахталарында). [12] 
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1.11.3. Қосалқы көлік құралдарын пайдалану  
 
Кен шахталарында учаскелердің қосалқы материалдарға тәуліктік 

қажеттілігі 20 тоннаға дейін болған кезде бұл материалдарды автокөлік 
еңістері мен рельсті емес қазбалар бойынша жеткізуді бір сатылы схема 
бойынша жүргізеді: қоймалардан тікелей тұтыну орындарына дейін - 
көмекші өздігінен жүретін машиналарда арнайы маршруттармен. Егер 
учаскелердің материалдарға күнделікті қажеттілігі 20 тоннадан асса және 
жеткізу ұзындығы 4 км - ден асса, онда материалдарды жеткізу екі сатылы 
схема бойынша жүзеге асырылуы керек: жер бетіндегі қоймалардан 
көкжиектегі орталық жер асты қоймасына дейін - жүк көтергіштігі 10-15 
тонна арнайы ауыр жүк машиналары, ал жер асты қоймасынан жұмыс 
орындарына дейін-жүк көтергіштігі 4-6 тонна көмекші өздігінен жүретін 
машиналар.  

Автокөлік еңістері болған кезде адамдарды әкімшілік-тұрмыстық 
комбинаттан жер бетіндегі 500-600 м тереңдікке шахтадағы жұмыс 
учаскелеріне дейін жеткізу автобустармен бір сатылы сызба бойынша жүзеге 
асырылады.  

Қосалқы көліктің жұмыс кестесі барлық шахтаішілік көліктің жұмыс 
кестесімен байланыстырылуы тиіс. Ірі шахталарда қажетті жүктерді, 
жабдықтарды және адамдарды жеткізуді шахта ішіндегі көлік учаскесінің 
құрамына кіретін бригадалар жүргізеді.  

Адамдарды жеткізу үшін теміржол көліктеріне ерекше назар аудару 
керек. Бұл құралдар қозғалыс трассасының кез келген жерінде шұғыл тоқтау 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін сигнал беру, байланыс және басқару 
аппаратурасымен жабдықталады.  

Қосалқы көлікті пайдалану кезіндегі қауіпсіздіктің негізгі ережелері:  
 адамдарды тасымалдау үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 

уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің рұқсаты бар арнайы көлік 
құралдарымен ғана адамдарды тасымалдауға жол беріледі;  

 адамдардың жүк арбаларымен жүруіне, аспалы көлік құралдары 
жұмыс істеп тұрған кезде адамдардың қазбамен жүруіне тыйым салынады;  

 тасымалданатын жүктер мен жабдықтар жылжымалы құрамның 
габаритінен ені мен биіктігі бойынша шығып тұрмауы тиіс. [10] 
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. АД және TP сияқты жүк тиеу-тасымалдау машиналарының жалпы 

түрлерінің эскиздерін сызыңыз. Олардың құрылымын және негізгі құрастыру 
қондырғыларының мақсатын түсіндіріңіз. 

2. Электр жетегі бар жүк тиеу-тасымалдау машиналарының негізгі 
артықшылықтары мен қолдану салалары қандай? 

3. Электрлік тиеу-тасымалдау машиналарымен тасымалдау ауқымын 
ұлғайту жолдары қандай? 

4. Қандай мақсатпен, қандай жағдайларда және қандай құралдармен 
тиеу-көлік машиналарын қашықтықтан басқару жүзеге асырылады? 

5. Жерасты авто өзі аударғышының жалпы түрінің эскизін сызыңыз, 
оның құрылысы және негізгі құрастыру қондырғыларының мақсаты. 

6. Өздігінен жүретін машинаның габариттеріне байланысты көлік 
ойықтарының көлденең қимасының өлшемдері қалай анықталады?  

7. Өздігінен жүретін машиналарды жоспарлы-алдын ала жөндеу 
(ЖАЖ) жүйесіне не кіреді?  

8. Өздігінен жүретін машиналардың жұмысы кезіндегі қауіпсіздік 
шараларын атаңыз.  

9. Екі және үш барабанды скрепер жүкшығырларын қолдана отырып, 
скрепер қондырғыларының сызбаларын сызыңыз. Скрепер 
қондырғыларының негізгі құрастыру қондырғыларын диаграммаларда 
көрсетіңіз және скрепер қондырғысының жұмыс  қағидатын түсіндіріңіз.  

10. Екі барабанды скрепер жүкшығырының кинематикалық сызбасын 
сызыңыз және оның жұмыс  қағидатын түсіндіріңіз.  

11. Тұрақты рельс жолының көлденең қимасын сызыңыз.  
12. .Рельсті төсеу тәртібін сипаттаңыз.  
13. Бағыттамалы бұрманың сызбасын сызыңыз. Крест белгісі дегеніміз 

не?  
14. Тең кедергі рельс жолының көлбеуі деп не аталады?  
15. Тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде қандай жол жабдығы 

қолданылады?  
16. Кеніш вагоншаларын шанақтың құрылымы және түсіру тәсілі 

бойынша жіктеуді беріңіз.  
17. ВГ, ВБ және ВО сияқты вагоншалардың сызбасын сызыңыз, негізгі 

құрастыру бірліктерін көрсетіңіз және олардың құрылғысын түсіндіріңіз. 
18. Вагоншалардың негізгі параметрлерін атаңыз.  
19. Вагоншалар мен техниканы қауіпсіз пайдаланудың негізгі 

ережелерін баяндаңыз.  
20. Кеніш локомотивтерінің жіктелуін беріңіз және олардың қолданылу 

саласын көрсетіңіз.  
21. Байланыс электр тасығыштарының қандай артықшылықтары мен 

кемшіліктері бар?  
22. Жүктерді, адамдарды тасымалдау кезінде рұқсат етілген ПБ 

тежегіш жолын атаңыз.  
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. АД және TP сияқты жүк тиеу-тасымалдау машиналарының жалпы 

түрлерінің эскиздерін сызыңыз. Олардың құрылымын және негізгі құрастыру 
қондырғыларының мақсатын түсіндіріңіз. 

2. Электр жетегі бар жүк тиеу-тасымалдау машиналарының негізгі 
артықшылықтары мен қолдану салалары қандай? 

3. Электрлік тиеу-тасымалдау машиналарымен тасымалдау ауқымын 
ұлғайту жолдары қандай? 

4. Қандай мақсатпен, қандай жағдайларда және қандай құралдармен 
тиеу-көлік машиналарын қашықтықтан басқару жүзеге асырылады? 

5. Жерасты авто өзі аударғышының жалпы түрінің эскизін сызыңыз, 
оның құрылысы және негізгі құрастыру қондырғыларының мақсаты. 

6. Өздігінен жүретін машинаның габариттеріне байланысты көлік 
ойықтарының көлденең қимасының өлшемдері қалай анықталады?  

7. Өздігінен жүретін машиналарды жоспарлы-алдын ала жөндеу 
(ЖАЖ) жүйесіне не кіреді?  

8. Өздігінен жүретін машиналардың жұмысы кезіндегі қауіпсіздік 
шараларын атаңыз.  

9. Екі және үш барабанды скрепер жүкшығырларын қолдана отырып, 
скрепер қондырғыларының сызбаларын сызыңыз. Скрепер 
қондырғыларының негізгі құрастыру қондырғыларын диаграммаларда 
көрсетіңіз және скрепер қондырғысының жұмыс  қағидатын түсіндіріңіз.  

10. Екі барабанды скрепер жүкшығырының кинематикалық сызбасын 
сызыңыз және оның жұмыс  қағидатын түсіндіріңіз.  

11. Тұрақты рельс жолының көлденең қимасын сызыңыз.  
12. .Рельсті төсеу тәртібін сипаттаңыз.  
13. Бағыттамалы бұрманың сызбасын сызыңыз. Крест белгісі дегеніміз 

не?  
14. Тең кедергі рельс жолының көлбеуі деп не аталады?  
15. Тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде қандай жол жабдығы 

қолданылады?  
16. Кеніш вагоншаларын шанақтың құрылымы және түсіру тәсілі 

бойынша жіктеуді беріңіз.  
17. ВГ, ВБ және ВО сияқты вагоншалардың сызбасын сызыңыз, негізгі 

құрастыру бірліктерін көрсетіңіз және олардың құрылғысын түсіндіріңіз. 
18. Вагоншалардың негізгі параметрлерін атаңыз.  
19. Вагоншалар мен техниканы қауіпсіз пайдаланудың негізгі 

ережелерін баяндаңыз.  
20. Кеніш локомотивтерінің жіктелуін беріңіз және олардың қолданылу 
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23. СОБ дегеніміз не?  
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2-БӨЛІМ. ТАУ-КЕН ҚАЗБАЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ БЕКІТУ 
ЖҰМЫСТАРЫ 

 
Мақсаты: тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту жұмыстарын 

орындау үшін қажетті жұмыстарды, дағдылар мен білімдерді зерделеу. 
Міндеттері: бұрғылау-жару жұмыстарының паспортына сәйкес 

кенжарда теспелерді белгілеуді және бұрғылауды үйрену; маркшейдерлік 
белгілер бойынша тау-кен қазбаларының бағытын тексеру; көлденең және 
көлбеу тау-кен қазбаларында бекітпелердің барлық түрлерін салу және 
жөндеу; кенжар аймағында желдеткіш, пневматикалық және су құбырларын 
орнату. 

Модуль мазмұнының қысқаша сипаттамасы: тау жыныстарының 
қасиеттері және оларды әзірлеу тәсілдері; маркшейдерлік бақылаудың 
мақсаты мен пайдалану тәртібі; технологиялық сызбалар, бұрғылау-жару 
жұмыстарының және қазбаларды жүргізу паспорттары; технологиялық 
жабдықтар мен технологиялық схемалардың эскиздері мен сызбаларындағы 
графикалық бейнелер; тау-кен қазбалары қимасының нысандары; бекітпе 
түрлері және оны салу тәсілдері; тау-кен қазбаларын бекіту үшін 
қолданылатын материалдардың қасиеттері; желдету және әртүрлі 
құбырлардың мақсаты, құрылысы және схемалары. 

 
2.1. Тау жыныстарының қасиеттері мен жіктелуі 
2.1.1. Тау жыныстарының жіктелуі 
 
Тау жыныстары әртүрлі минералдар, органикалық заттар немесе басқа 

жыныстардың сынықтары аппараттарымен ұсынылған. Олар салыстырмалы 
түрде тұрақты минералды қосылыстармен текстуралық және құрылымдық 
параметрлермен анықталған белгілі бір ішкі құрылыммен сипатталады.  

Тау жыныстарының әртүрлілігін түсінуді жеңілдету және олардың 
қасиеттерінің айырмашылығындағы себептерді анықтау үшін олардың шығу 
тегіне (генезисіне) негізделген тау жыныстарының жіктелуін қолданған жөн. 
Мұндай жіктеудің принциптерін М. В. Ломоносов ұсынды, ал қазіргі түрінде 
оны ресейлік ғалымдар Ф. Р. Левинсон-Лессинг, А. П. Карпинский және т. б. 
пысықтады. Тау жыныстарының генетикалық жіктелуі олардың пайда болу 
жағдайларын ескереді, бұл тау жыныстарының құрылымын және, демек, 
қасиеттерін анықтайды. 

Осы жіктеуге сәйкес жыныстардың келесі түрлері жатады: 
магмалық-магманың салқындауы кезінде пайда болатын бастапқы; шөгінді - 
магмалық жыныстардың ауа - райының нәтижесінде пайда болған қайталама; 
метаморфты-жер қыртысында болған кезде жоғары қысымдардың, 
температуралардың және минералданған сулардың әсерінен болатын ұзақ 
физикалық-химиялық процестердің нәтижесінде өзінің орналасуы мен 
қасиеттерін өзгерткен шөгінді және магмалық жыныстар (2.1-сурет).[10] 
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2.1-сурет - Тау жыныстарының жіктелуі 
 
Магмалық жыныстар, мұндай жыныстар бастапқы деп те аталады 

(2.2-сурет). Олардың қалыптасуы температура мен қысымның жиынтық 
әсеріне, сондай-ақ балқыманың минералды және химиялық құрамына 
байланысты планета қыртысының және оның бетінің әртүрлі 
термодинамикалық жағдайларында магманың салқындауы арқылы жүреді. 

Бұл типтегі тұқымдардың бірнеше классификациясы бар.  
 

 
 

2.2-сурет - Магмалық жыныстар 
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Сонымен, қалыптасу тереңдігі бойынша олар интрузивті және 
эффузивті болып бөлінеді.  

Интрузивті балқыма баяу салқындаған кезде жер қойнауында пайда 
болады. Әдетте олар жақсы кристалданумен сипатталады. Оларға 
гипабиссальды (3 км - ге дейін), мезоабиссальды (3-10 км), абиссальды (10 
км-ден) опциялар, қалыптасу тереңдігі бойынша сараланған. Сонымен қатар, 
қарапайым және күрделі интрузивтер ерекшеленеді. Біріншісі магманы 
енгізудің бір кезеңінде қалыптасады, ал екіншісі бірнеше фазаларды дәйекті 
енгізудің нәтижесі болып табылады. Сонымен қатар, екінші жағдайда 
интрузивті денелер әртүрлі кезеңдердегі магманың әртүрлі құрамына 
байланысты бірнеше тұқымды қамтуы мүмкін. Сондай-ақ, бүктелу мен 
магманың ену уақытының арақатынасы ескеріледі. Осы негізде келісетін 
және келіспейтін денелер бөлінеді (сәйкесінше конкордат және дискордат).  

Эффузивті жыныстар магманың бетіне төгілген кезде пайда болады. 
Гипабиссальды жыныстардың түрі аз белгілі. Олар интрузивті құрылымнан 
аз қалыптасу тереңдігімен және әдетте біркелкі емес құрылымымен 
ерекшеленеді.  

Бұл шөгінді текстуралық белгілері бар стратификацияланған негізгі 
интрузиялар. Олар минералдардың балқымасынан гравитациялық тұндыру 
арқылы түзіледі.  

Сонымен қатар, құрамы бойынша магмалық жыныстардың бірнеше 
жіктелуі бар.  

Осы принцип бойынша бөлудің критерийлерінің бірі- ӨЖ O2 мазмұны. 
Осыған сәйкес қышқыл (>65%  ӨЖ O2), орташа (54 - 65%), негізгі (45 - 
54%), ультра негізді (<45%) бөлінеді.  

Басқа жіктеуде сілтілердің мазмұны критерий ретінде қолданылады. 
Бұл сілтілі, сілтілі, қалыпты сериялардың бөлінуін білдіреді. 

Шөгінді жыныстар планетаның бетінде немесе оның жанында төмен 
температура мен қысым жағдайында пайда болады (2.3-сурет). Олар 
сондай-ақ қайталама деп аталады, себебі олар бұрын пайда болған басқа 
жыныстардың бұзылу өнімдерін қайта бөлу, судан химиялық элементтер мен 
қосылыстардың жоғалуы және организмдердің тіршілік ету өнімдерінің 
жинақталуы нәтижесінде көрінеді. Бұл денелер қатпарлықпен және қабаттар 
түрінде жатумен сипатталады [1, 3, 11]. 
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температура мен қысым жағдайында пайда болады (2.3-сурет). Олар 
сондай-ақ қайталама деп аталады, себебі олар бұрын пайда болған басқа 
жыныстардың бұзылу өнімдерін қайта бөлу, судан химиялық элементтер мен 
қосылыстардың жоғалуы және организмдердің тіршілік ету өнімдерінің 
жинақталуы нәтижесінде көрінеді. Бұл денелер қатпарлықпен және қабаттар 
түрінде жатумен сипатталады [1, 3, 11]. 

 

  
 

 
 

2.3-сурет - Шөгінді жыныстар 
 

Шөгінді жыныстар қалыптасу әдісі бойынша механогендік 
(минералдардың ең тұрақты ассоциацияларын сақтаған механикалық бұзылу 
өнімдері), химогендік (ерітінділерден тұндыру нәтижесінде пайда болады), 
органогендік (жауын-шашын арқылы қалыптасады, бірақ органикалық 
заттар), аралас (әртүрлі генезис материалдарының араласуы нәтижесінде 
пайда болатын шөгінді жыныстардың өтпелі түрлері) болып жіктеледі.  

Айта кету керек, механогенді жыныстар сонымен қатар сынғыш және 
терригенді деп аталады. Бірінші термин, атап өтілгендей, қалыптастыру және 
беру механизмін көрсетеді, екіншісі - құрамы, үшіншісі - бастапқы 
материалдың көзі (мұндай жыныстар су асты жағдайында пайда болса да).  

Механогенді жыныстар олардың белгілері бойынша жіктеледі:  
 бөлшектердің мөлшері бойынша: псефит (>2 мм), псаммит (0,1 - 2 

мм), алеврит (0,01 - 0,1 мм), пелит; 
 сынықтардың бір-бірімен байланысының болуы бойынша: 

борпылдақ, цементтелген; 
 сынықтар түрінде (псефит фракциясы): бұрыштық, дөңгелек.  
Аталған үш жіктеу өзара байланысты. Сонымен, борпылдақ 

жыныстардың псефиттік фракциясына блоктар, қиыршық тастар, ұсақ тастар 
(бұрыштық) және тастар, қиыршық тастар, қиыршық тастар (дөңгелек) 
жатады. Цементтелген жыныстардың ішінде олар брексия (бұрыштық) және 
конгломераттарға (дөңгелектелген) сәйкес келеді. Кішігірім фракциялар 
құмдармен (псаммит фракциясы) және борпылдақ жыныстарға арналған 
алевритпен (алеврит), сәйкесінше цементтелген құмтастар мен 
алевролиттермен ұсынылған. Пелит фракциясы тек дөңгелек бөлшектерді 
қамтиды: саз (борпылдақ) және аргиллит (цементтелген).  



136
  

 

Химогендік жыныстар (2.4 - сурет) бөлшектердің мөлшеріне де 
жіктеледі: өрескел (>1 мм), үлкен (1 - 0,5 мм), орташа (0,5 - 0,1 мм), ұсақ (0,1 
- 0,05 мм), ұсақ түйіршікті (0,05 - 0,01 мм), пелитоморфты (0,01 мм - ден).  

 

 
 

2.4-сурет - Химогенді шөгінді жыныстар 
 
Шөгінді жыныстардың құрамы сазды, сынғыш, глауконит, марганец, 

глинозем, безді, фосфат, кремний, тұздар, Карбонат, каустобиолит және т. б. 
болып бөлінеді.  

Метаморфты жыныстар (өзгертілген) (2.4-сурет) шөгінді және 
магмалық жыныстардан қысым, минералданған ерітінділер, температура, 
ыстық газдар және т. б. әсерінен пайда болады.  

Жоғары температурамен сипатталатын ультраметаморфизм 
ерекшеленеді. Бұл процесс метаморфты және магмалық жыныстар 
арасындағы қырлардың жойылуына әкеледі. Бұл оның әсеріне ұшыраған тау 
жыныстарының еруіне және пайда болған балқыманың магмамен 
әрекеттесуіне байланысты.  

Сонымен қатар, мантия жыныстарының түріне қатысты белгісіздік бар. 
Ең алдымен, бұл мантияның бастапқы күйінің белгісіздігіне байланысты. 
Сонымен қатар, егер тау жыныстары үстіңгі қабаттардан түссе, олар 
кез-келген жағдайда ериді. Минералогия бойынша мантия жыныстары 
магмалық жыныстарға ұқсас. 

 Аталған түрлерден басқа метасоматикалық жыныстар бөлінеді 
(2.5-сурет). Метасоматизм (метасоматоз) – бұл жыныстардың олар арқылы 
сүзілетін сұйық фазалармен өзара әрекеттесу процесі, олар сулы көп 
компонентті ерітінділерден, карбонаттан, силикаттан және басқа 
балқымалардан тұрады. Сонымен қатар, тау жыныстары қатты күйде қалады 
және олардың химиялық құрамы бұрын еріген минералдардың жаңа 
минералды фазалардың шөгінділерімен алмастырылуына байланысты 
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Химогендік жыныстар (2.4 - сурет) бөлшектердің мөлшеріне де 
жіктеледі: өрескел (>1 мм), үлкен (1 - 0,5 мм), орташа (0,5 - 0,1 мм), ұсақ (0,1 
- 0,05 мм), ұсақ түйіршікті (0,05 - 0,01 мм), пелитоморфты (0,01 мм - ден).  

 

 
 

2.4-сурет - Химогенді шөгінді жыныстар 
 
Шөгінді жыныстардың құрамы сазды, сынғыш, глауконит, марганец, 

глинозем, безді, фосфат, кремний, тұздар, Карбонат, каустобиолит және т. б. 
болып бөлінеді.  

Метаморфты жыныстар (өзгертілген) (2.4-сурет) шөгінді және 
магмалық жыныстардан қысым, минералданған ерітінділер, температура, 
ыстық газдар және т. б. әсерінен пайда болады.  

Жоғары температурамен сипатталатын ультраметаморфизм 
ерекшеленеді. Бұл процесс метаморфты және магмалық жыныстар 
арасындағы қырлардың жойылуына әкеледі. Бұл оның әсеріне ұшыраған тау 
жыныстарының еруіне және пайда болған балқыманың магмамен 
әрекеттесуіне байланысты.  

Сонымен қатар, мантия жыныстарының түріне қатысты белгісіздік бар. 
Ең алдымен, бұл мантияның бастапқы күйінің белгісіздігіне байланысты. 
Сонымен қатар, егер тау жыныстары үстіңгі қабаттардан түссе, олар 
кез-келген жағдайда ериді. Минералогия бойынша мантия жыныстары 
магмалық жыныстарға ұқсас. 

 Аталған түрлерден басқа метасоматикалық жыныстар бөлінеді 
(2.5-сурет). Метасоматизм (метасоматоз) – бұл жыныстардың олар арқылы 
сүзілетін сұйық фазалармен өзара әрекеттесу процесі, олар сулы көп 
компонентті ерітінділерден, карбонаттан, силикаттан және басқа 
балқымалардан тұрады. Сонымен қатар, тау жыныстары қатты күйде қалады 
және олардың химиялық құрамы бұрын еріген минералдардың жаңа 
минералды фазалардың шөгінділерімен алмастырылуына байланысты 

  
 

өзгереді. Метасоматизм өнімдері метасоматиттер немесе метасоматикалық 
жыныстар деп аталады.  

Сонымен қатар, шөгінді және магмалық - эффузивті-шөгінді белгілерді 
біріктіретін тау жыныстарының аралық түрі бар.  

Агрегаттар саны бойынша тау жыныстары мономинералды, яғни бір 
минералдың дәндерінен тұратын және көп минералдардың синтезі 
нәтижесінде пайда болған полиминералды болып жіктеледі.  

 

 
 

Сурет 2.5 - Метаморфты жыныстар 
 
Жыныстардың морфологиялық ерекшеліктері құрылымы мен 

құрылымында біріктірілген. 
Құрылымы ұсынылған жиынтығы параметрлерін құрылыстар 

жыныстарының негізделген нысанымен және көлемімен зерен, 
кристалдығымен, цемент арақатынасымен және бөлшектер минералдық 
компоненттері. 

Магмалық жыныстардың кристалдылығы бойынша ерекшеленетін үш 
құрылымы бар:  

 толық кристалды (тау жынысы әйнегі жоқ толық кристалды 
дәндерден тұрады);  

 толық емес кристалды (кристалды дәндер мен вулкандық 
әйнектерді де қамтиды);  

 шыны (вулкандық әйнектен тұрады).  
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Кристалды дәндердің мөлшері бойынша айқын және жасырын 
кристалды (афанит) құрылымдар бөлінеді. Біріншісінде минералды дәндер 
айқын ажыратылады, ал екіншісінде микроскоппен анықтауға болады.  

Кристалдардың абсолютті мөлшеріне сәйкес құрылымдар үлкен (>5 
мм), орташа (2 - 5 мм), ұсақ түйіршікті (2 - 0,5 мм) болып бөлінеді. 

 Олардың салыстырмалы мөлшері бойынша-біркелкі және біркелкі 
емес (дәндер сәйкесінше бірдей немесе әртүрлі мөлшерде).  

Шөгінді жыныстардың құрылымы кристалдардың пішініне қарай 
сараланады:  

 біркелкі және біркелкі емес (дәннің мөлшеріне қатынасы 
негізінде);  

 оолитті (ұсақ шар түйірлері түріндегі дәндер);  
 жапырақты (жапырақты-қабатты қоспа);  
 талшықты немесе ине тәрізді (құрайтын минералдардың мөлшері 

мен формасымен анықталады);  
 брексий тәрізді (цементтелген өткір бұрышты сынықтармен 

ұсынылған);  
 органогендік (криноидты, пелипоидты, маржан, аралас, мшанка, 

балдырлар, фораминифер және басқа нұсқаларды қамтиды).  
Қауіпсіздік негізінде келесі шөгінді құрылымдар бөлінеді:  
 биоморфты (жақсы сақталған органикалық қалдықтар); 
 детрит немесе детрит (қаңқа сынықтары) (үлкен және ұсақ детрит 

нұсқаларын қамтиды);  
 органогендік-сынық (қабықтардың дөңгелек, жақын 

сынықтарымен ұсынылған);  
 пелиморфты (аралас шыққан шөгінді жыныстарға тән).  
Метаморфты жыныстарда қатты кристаллизация (кристаллобластез) 

нәтижесінде пайда болатын құрылымдар бар, сондықтан оларды 
кристаллобласт деп атайды. Дәндердің пішініне сәйкес олар бөлінеді:  

 гранобластты (изометриялық астық);  
 нематобластикалық (ұзақ пипризматикалық немесе ине тәрізді); 
 лепидобластикалық (жапырақты немесе қабыршақты);  
 фибробласт (талшықты).  
Сонымен қатар, метаморфты құрылымдар дән мөлшеріне қарай 

жіктеледі:  
 гомеобласт (бірдей өлшем);  
 порфиробласт (басым ұсақ кристалдар); 
 гетеробластты (әртүрлі өлшемдер);  
 елек тәрізді (басқа кристалдардағы минералдың ұсақ өскіндері); 
 пойкилобластты (ұсақ минералды өсінділер).  
Текстура тау жыныстары компоненттерінің көлемде өзара орналасуы 

мен таралуына байланысты параметрлердің жиынтығымен ұсынылған. Ол 
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Кристалды дәндердің мөлшері бойынша айқын және жасырын 
кристалды (афанит) құрылымдар бөлінеді. Біріншісінде минералды дәндер 
айқын ажыратылады, ал екіншісінде микроскоппен анықтауға болады.  

Кристалдардың абсолютті мөлшеріне сәйкес құрылымдар үлкен (>5 
мм), орташа (2 - 5 мм), ұсақ түйіршікті (2 - 0,5 мм) болып бөлінеді. 

 Олардың салыстырмалы мөлшері бойынша-біркелкі және біркелкі 
емес (дәндер сәйкесінше бірдей немесе әртүрлі мөлшерде).  

Шөгінді жыныстардың құрылымы кристалдардың пішініне қарай 
сараланады:  

 біркелкі және біркелкі емес (дәннің мөлшеріне қатынасы 
негізінде);  

 оолитті (ұсақ шар түйірлері түріндегі дәндер);  
 жапырақты (жапырақты-қабатты қоспа);  
 талшықты немесе ине тәрізді (құрайтын минералдардың мөлшері 

мен формасымен анықталады);  
 брексий тәрізді (цементтелген өткір бұрышты сынықтармен 

ұсынылған);  
 органогендік (криноидты, пелипоидты, маржан, аралас, мшанка, 

балдырлар, фораминифер және басқа нұсқаларды қамтиды).  
Қауіпсіздік негізінде келесі шөгінді құрылымдар бөлінеді:  
 биоморфты (жақсы сақталған органикалық қалдықтар); 
 детрит немесе детрит (қаңқа сынықтары) (үлкен және ұсақ детрит 

нұсқаларын қамтиды);  
 органогендік-сынық (қабықтардың дөңгелек, жақын 

сынықтарымен ұсынылған);  
 пелиморфты (аралас шыққан шөгінді жыныстарға тән).  
Метаморфты жыныстарда қатты кристаллизация (кристаллобластез) 

нәтижесінде пайда болатын құрылымдар бар, сондықтан оларды 
кристаллобласт деп атайды. Дәндердің пішініне сәйкес олар бөлінеді:  

 гранобластты (изометриялық астық);  
 нематобластикалық (ұзақ пипризматикалық немесе ине тәрізді); 
 лепидобластикалық (жапырақты немесе қабыршақты);  
 фибробласт (талшықты).  
Сонымен қатар, метаморфты құрылымдар дән мөлшеріне қарай 

жіктеледі:  
 гомеобласт (бірдей өлшем);  
 порфиробласт (басым ұсақ кристалдар); 
 гетеробластты (әртүрлі өлшемдер);  
 елек тәрізді (басқа кристалдардағы минералдың ұсақ өскіндері); 
 пойкилобластты (ұсақ минералды өсінділер).  
Текстура тау жыныстары компоненттерінің көлемде өзара орналасуы 

мен таралуына байланысты параметрлердің жиынтығымен ұсынылған. Ол 

  
 

қабат, кеуектілік, шифер, массивтілік, түс сияқты сыртқы келбеттің 
параметрлерін көрсетеді.  

Біртекті және гетерогенді магмалық текстуралар бөлінеді. Біріншісі 
минералды компоненттерді бағдарсыз біркелкі таратудан тұрады. Яғни, 
кез-келген бөлігінде тұқымның құрамы мен құрылымы бірдей. Бұл тұрақты 
кристалдану жағдайларын көрсетеді. Гетерогенді құрылым бірнеше түрді 
қамтиды:  

 такситті (шлифті) (тұқым компоненттерінің дақты таралуы, 
құрамы мен құрылымындағы айырмашылықтар);  

 флюидальді (шыны және жартылай шыны жыныстар 
компоненттерінің ағын тәрізді орналасуы);  

 кеуекті (көпіршікті, көпіршікті) (газдардан қуыстардың болуы;  
ысқыш, қож және пемза сорттарын қамтиды);  
 Бадам тасты (бос орындар минералды ісіктермен толтырылған).  
Шөгінді жыныстар үшін қабат бетінің құрылымы мен ішкі қабаты 

ерекшеленеді.  
Бірінші ұсынылған:  
 бұлдыр (су мен желдің әсерінен қалыптасады), оның ішінде 

эолалық бұлдыр (шамалы ауытқулары бар жел кішкентай, асимметриялық 
бұлдыр), толқулар (параллель су), ағымдар (су, эеолға ұқсас, бірақ үлкен 
амплитудасы бар); 

 ағын белгілерімен (ағып жатқан толқын суынан пайда болатын 
орамды науалар);  

 беткейі көлбеу келген (кіші жоталар);  
 кристалдардың іздері (ерітілген тұз кристалдарынан қуыстар);  
 жаңбыр тамшыларының іздері және газдың шығу іздері 

(көтерілген жиектері бар дөңгелек ойықтар және тегіс жиектері бар тегіс 
ойықтар);  

 кептіру жарықтары (тар ойықтар);  
 жануарлардың қалдырған іздері (қазбаланған органикалық 

қалдықтар және олардың қозғалу іздері);  
 конкрециялармен және оолиттермен (бейорганикалық 

қосындылар);  
 стилолиттермен (орамалы еріту аймақтары).  
Қабат ішіндегі текстураларға мыналар жатады:  
 жаппай (компоненттердің кездейсоқ орналасуы); 
 қабатты (тау жыныстарының бірнеше айырмашылықтарының 

қабаттарының ауысуы: көлденең (қабаттасу жазықтықтары мен элементар 
қабаттардың параллель бағыты) және қиғаш (әртүрлі формаларға ие));  

 сұйық (механикалық әсерге ұшыраған жартылай тұтқыр тұнба); 
 алмастыру құрылымы (бір минералды екіншісіне ауыстыру);  
 қайта кристалдану және түйіршіктеу құрылымы (жентектас тәрізді, 

сынған, кесек, ине тәрізді, талшықты, радиалды, концентрлік).  
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Метаморфты жыныстардың келесі құрылымы бар:  
 шифер (жұқа тақтайшалар мен тақталармен ұсынылған);  
 жолақ (шөгінді жыныстардан мұраға қалған минералды құрамы 

бар жолақтардың ауысуы);  
 дақ (құрамы мен қасиеттері әртүрлі дақтар);  
 бүрмелік (қысыммен қалыптасқан қатпарлар);  
 Бадам тасты (тақтатас массасындағы дөңгелек немесе сопақ 

қосындылар);  
 катакластикалық (деформацияланған және ұсақталған 

минералдар).  
Тау жыныстарының қасиеттері құрылымы мен құрамымен қоршалған 

және бір-бірімен байланысты. Сонымен, кеуектіліктің жоғарылауы 
беріктіктің, тығыздықтың, жылу, электр өткізгіштіктің, диэлектрлік, 
магниттік өткізгіштіктің төмендеуіне әкеледі, бірақ сонымен бірге 
ылғалдылық пен су өткізгіштігі артады. Көптеген сипаттамалар минералды 
құрамға байланысты (жылу сыйымдылығы, көлемдік қысу модулі, жылу 
кеңейту коэффициенті және т.б.). Беріктік, жылу, электр өткізгіштік, 
серпімділік құрылымға да байланысты.  

Механикалық параметрлер, ең алдымен, бөлшектердің 
байланыстарының беріктігімен, жылу және электр - дәндердің бағдарымен 
және өткізгіш үздіксіз арналардың болуымен анықталады. Сонымен қатар, 
көптеген қасиеттерге стратификацияға қатысты бағдар әсер етеді: оның 
бойында созылу беріктігі, электр өткізгіштігі, бойлық серпімділік модулі, 
жылу өткізгіштік, диэлектрлік тұрақты, ал қысу беріктігі керісінше қабаттасу 
арқылы жақсы.  

Дәннің мөлшері де үлкен мәнге ие. Ұсақ түйіршіктер неғұрлым берік 
және серпімді, бірақ жылу мен электр өткізгіштіктің аздығымен сипатталады. 
Алайда, соңғысы көптеген басқа тұқымдарға тән. Үздік, бұл қатысты болып 
табылады аз кеуекті нұсқаларын қамтитын минералдар-өткізгіштер. 
Магниттік сезімталдық бойынша тау жыныстарының көпшілігі пара- және 
диамагнетиктерге жатады. Серпімді сипаттамалары акустикалық 
параметрлерді анықтайды, ал магниттік және электрлік - электромагниттік.  

Тұқымдардың физикалық сипаттамасынан басқа, басқалары 
қолданылады. Сонымен, декоративтілік құрылыс және әрлеу саласы үшін 
маңызды, ол эстетикалық тартымдылықты, ең алдымен, түс пен текстурамен 
анықталады.  

Әрі қарай метаморфизм факторларының тау жыныстарына әсер ету 
мәні қарастырылады: температура, радиоактивтілік, қысым, магнит және 
электр өрістері, радиоактивтілік, газдар, сұйықтықтар. Сонымен, тау 
жыныстарының сумен қанықтылығы серпімділіктің, электр және жылу 
өткізгіштіктің, жылу сыйымдылығының артуына әкеледі. Оңай еритін 
минералдар мен сазды жыныстарға ұқсас әсер олардың икемділігі мен 
беріктігін нашарлатады. Қысымның әсері тау жыныстарының 
деформациясына, тығыздығына, түйірлердің жанасу аймағының өсуіне 
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Метаморфты жыныстардың келесі құрылымы бар:  
 шифер (жұқа тақтайшалар мен тақталармен ұсынылған);  
 жолақ (шөгінді жыныстардан мұраға қалған минералды құрамы 

бар жолақтардың ауысуы);  
 дақ (құрамы мен қасиеттері әртүрлі дақтар);  
 бүрмелік (қысыммен қалыптасқан қатпарлар);  
 Бадам тасты (тақтатас массасындағы дөңгелек немесе сопақ 

қосындылар);  
 катакластикалық (деформацияланған және ұсақталған 

минералдар).  
Тау жыныстарының қасиеттері құрылымы мен құрамымен қоршалған 

және бір-бірімен байланысты. Сонымен, кеуектіліктің жоғарылауы 
беріктіктің, тығыздықтың, жылу, электр өткізгіштіктің, диэлектрлік, 
магниттік өткізгіштіктің төмендеуіне әкеледі, бірақ сонымен бірге 
ылғалдылық пен су өткізгіштігі артады. Көптеген сипаттамалар минералды 
құрамға байланысты (жылу сыйымдылығы, көлемдік қысу модулі, жылу 
кеңейту коэффициенті және т.б.). Беріктік, жылу, электр өткізгіштік, 
серпімділік құрылымға да байланысты.  

Механикалық параметрлер, ең алдымен, бөлшектердің 
байланыстарының беріктігімен, жылу және электр - дәндердің бағдарымен 
және өткізгіш үздіксіз арналардың болуымен анықталады. Сонымен қатар, 
көптеген қасиеттерге стратификацияға қатысты бағдар әсер етеді: оның 
бойында созылу беріктігі, электр өткізгіштігі, бойлық серпімділік модулі, 
жылу өткізгіштік, диэлектрлік тұрақты, ал қысу беріктігі керісінше қабаттасу 
арқылы жақсы.  

Дәннің мөлшері де үлкен мәнге ие. Ұсақ түйіршіктер неғұрлым берік 
және серпімді, бірақ жылу мен электр өткізгіштіктің аздығымен сипатталады. 
Алайда, соңғысы көптеген басқа тұқымдарға тән. Үздік, бұл қатысты болып 
табылады аз кеуекті нұсқаларын қамтитын минералдар-өткізгіштер. 
Магниттік сезімталдық бойынша тау жыныстарының көпшілігі пара- және 
диамагнетиктерге жатады. Серпімді сипаттамалары акустикалық 
параметрлерді анықтайды, ал магниттік және электрлік - электромагниттік.  

Тұқымдардың физикалық сипаттамасынан басқа, басқалары 
қолданылады. Сонымен, декоративтілік құрылыс және әрлеу саласы үшін 
маңызды, ол эстетикалық тартымдылықты, ең алдымен, түс пен текстурамен 
анықталады.  

Әрі қарай метаморфизм факторларының тау жыныстарына әсер ету 
мәні қарастырылады: температура, радиоактивтілік, қысым, магнит және 
электр өрістері, радиоактивтілік, газдар, сұйықтықтар. Сонымен, тау 
жыныстарының сумен қанықтылығы серпімділіктің, электр және жылу 
өткізгіштіктің, жылу сыйымдылығының артуына әкеледі. Оңай еритін 
минералдар мен сазды жыныстарға ұқсас әсер олардың икемділігі мен 
беріктігін нашарлатады. Қысымның әсері тау жыныстарының 
деформациясына, тығыздығына, түйірлердің жанасу аймағының өсуіне 

  
 

әкеледі. Бұл әдетте беріктіктің, электр және жылу өткізгіштіктің 
жоғарылауына әкеледі. Термиялық әсер әдетте икемділікті, жылу 
өткізгіштікті, беріктікті төмендетеді және икемділікті, жылу сыйымдылығын, 
диэлектрлік өткізгіштігін, электр өткізгіштігін арттырады. Сонымен қатар, 
бұл әртүрлі минералдардың түйірлерінің әртүрлі жылу кеңеюінің 
нәтижесінде ішкі жылу кернеулерінің пайда болуына әкеледі. Нәтижесінде 
алынған кернеулердің бағыты негізінде серпімділік пен беріктік өзгереді.  

Сонымен қатар, термиялық әсер полиморфты қайта құру арқылы 
кристалл торының түрленуіне әкеледі. Нәтижесінде параметрлердің 
температураға тәуелділік графигінің қалыптан тыс нүктелері пайда болады. 
Соңында, жоғары температураның әсерінен кейбір минералдардың сіңуі, 
дегидратациясы, еруі, сублимациясы жүреді, бұл да сипаттамалардың 
өзгеруіне әкеледі. Электрлік және магниттік өрістердің әсері тиісті қайта 
бағыттауды (поляризация және магниттеу), электронды және иондық қозуды 
тудырады. Сонымен, кернеудің жоғарылауына байланысты магниттік және 
диэлектрлік тұрақты жоғарылайды.  

 
2.1.2. Тау жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттері 
 
Тау жыныстарының негізгі қасиеттерін келесі екі топқа бөлуге болады: 
1. Физикалық қасиеттері-тығыздық, кеуектілік, ылғал сыйымдылығы, 

жылу өткізгіштік, дыбыс өткізгіштігі, электр тогы және т. б. 
2. Механикалық қасиеттері-беріктік, серпімділік, икемділік, беріктік, 

қаттылық, байланыс беріктігі, абразивтілік. 
Бұрғылау және тау-кен машиналарының дизайнына ең үлкен әсер тау 

жыныстарының механикалық қасиеттеріне әсер етеді. Беріктік-тау 
жыныстарының негізгі механикалық қасиеттерінің бірі, ол белгілі бір 
жағдайларда белгілі бір күш әсерін бұзбай қабылдау қабілетін сипаттайды. 
Беріктік критерийлері-бір осьті сығуға (ОЖЖ), созылуға (0р), ығысуға (т) 
уақытша қарсылықтар. Тау жыныстары сығылуға, аз ығысуға және ең аз 
созылуға үлкен қарсылық көрсетеді [15]. 

Серпімділік-сыртқы күштердің әрекетін тоқтату үшін бастапқы пішіні 
мен көлемін қалпына келтіру қасиеті. Серпімді қасиеттер серпімділік 
модулімен және Пуассон коэффициентімен сипатталады. 

Серпімділікке қарама - қарсы икемділік-сыртқы күштердің әрекеті 
тоқтағаннан кейін тау жынысының қалдық деформацияны сақтау қасиеті. 

Бекініс-бұл әртүрлі технологиялық бұзылу процестерінде (бұрғылау, 
кесу, жару және т.б.) сыртқы күштердің әсерінен бұзылуға қарсы тұру 
қабілеті. Беріктік беріктікке, қаттылыққа, тұтқырлыққа, серпімділікке, тау 
жыныстарының минералогиялық құрамы мен құрылымына, сынуға және 
басқа факторларға байланысты. Алғаш рет тау-кен жұмыстарын жүргізу үшін 
тау жыныстарының бұзылуына төзімділігін жиынтық сандық бағалау 
қажеттілігі негізделді. Тау жыныстарының салыстырмалы беріктігінің белгілі 
шкаласын жасаған М. М. Протодьяконов (үлкені). Бекініс бірлігі үшін (f = 1) 



142
  

 

тау жынысының текшесін басу кезінде 10 МПа-ға тең бір осьті сығуға 
уақытша кедергісі бар тау жынысы таңдалды; және барлық тау жыныстары он 
санатқа бөлінеді: бірінші санат үшін F = 20-дан (ең күшті, тығыз және тұтқыр 
кварциттер мен базальттар және т.б.) оныншы санат үшін F =0,3-ке дейін 
(жүзгіштер, сұйылтылған топырақ және т. б.). 

Салыстырмалы беріктік коэффициенті f тау жыныстарының беріктік 
қасиеттерінің интегралды сипаттамасы болып табылады. 

Тау жыныстарының механикалық бұзылуының нақты әдістеріне сәйкес 
келетін бұзылуға төзімділігін сандық бағалаудың басқа әдістері ұсынылды. 
Бұрғылау жұмыстарын нормалау үшін тау жыныстарының бұрғылау 
шкалалары қолданылады, бұл әдетте белгілі бір жағдайларда және бұрғылау 
машиналарының белгілі бір түрлерінде олардың бұзылу қиындықтарының 
(бұрғылау жылдамдығы) дәрежесін білдіреді. Бұрғылау шкаласы әдетте 
белгілі бір аймақта ғана қолдануға жарамды. 

Қаттылық-бұл құрал немесе индикаторды басу кезінде тау 
жыныстарының жергілікті жойылуға қарсы тұру қабілеті. 

Тау жыныстарының тау жыныстарын қазу комбайндарының (кескіштер, 
шарқашаулар) құралдарымен қирауға төзімділігін сипаттау үшін қазіргі 
уақытта жыныстардың түйіспелік беріктігі мен абразивтілігінің көрсеткіштері 
қолданылады [16, 19]. 

ҚР (МПа) тұқымының түйіспелік беріктігі Л.И Барон мен Л.Б. Глатман 
әдісі бойынша, диаметрі 2-5 мм цилиндрлік индикаторды (штампты) тау 
жынысының үлгісінің табиғи бетіне (қаттылықты анықтағандай 
тегістелмеген) басу арқылы анықталады. 

Байланыс күші бойынша жыныстар алты санатқа жатады: әлсіз (400 
МПа дейін), орташа беріктіктен төмен (400-650 МПа), орташа беріктіктен 
төмен (650-1250 МПа), күшті (1250-2450 МПа), өте күшті (2450-4500 МПа), ең 
күшті (4500 МПа-дан астам). 

Абразивтілік-тау жыныстарының металдарды, қатты қорытпаларды 
және басқа қатты денелерді ысқылау кезінде тозу қасиеті. Ол Л.И. Барон және 
А. Кузнецов ұсынған әдіс бойынша, 8 мм диаметрлі болат шыбықтың 
ұштарын 6,7 с-1 шыбықтың тұрақты айналу жылдамдығымен және 150 Н 
осьтік жүктемемен тау жыныстарының өңделмеген бетіне абразиялау арқылы 
анықталады, стандартты шыбықтың әр ұшының абразия уақыты 600 С 
құрайды. А жынысының абразивтілік көрсеткіші ретінде аналитикалық 
таразыларда абразияға дейін және одан кейін өзекшені өлшеу арқылы 
анықталатын миллиграмм түріндегі абразивтік өзек массасының төмендеуі 
алынады.  

Әдістің авторлары абразивтілік шкаласын ұсынды, оған сәйкес барлық 
тау жыныстары А < 5 мг абразивтілік көрсеткіштерімен сегіз сыныпқа 
бөлінеді - өте аз абразивті жыныстар (әктас, мәрмәр, апатит, тас тұзы және 
т.б.) а > 90 мг дейін - жоғары абразивті (корунд бар жыныстар). 

Көмірді, ИГД-ны бұзатын машиналардың жұмыс құралындағы 
жүктемелерді есептеу үшін. А. А. Скочинскийге арнайы құрылғылардың 
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тау жынысының текшесін басу кезінде 10 МПа-ға тең бір осьті сығуға 
уақытша кедергісі бар тау жынысы таңдалды; және барлық тау жыныстары он 
санатқа бөлінеді: бірінші санат үшін F = 20-дан (ең күшті, тығыз және тұтқыр 
кварциттер мен базальттар және т.б.) оныншы санат үшін F =0,3-ке дейін 
(жүзгіштер, сұйылтылған топырақ және т. б.). 

Салыстырмалы беріктік коэффициенті f тау жыныстарының беріктік 
қасиеттерінің интегралды сипаттамасы болып табылады. 

Тау жыныстарының механикалық бұзылуының нақты әдістеріне сәйкес 
келетін бұзылуға төзімділігін сандық бағалаудың басқа әдістері ұсынылды. 
Бұрғылау жұмыстарын нормалау үшін тау жыныстарының бұрғылау 
шкалалары қолданылады, бұл әдетте белгілі бір жағдайларда және бұрғылау 
машиналарының белгілі бір түрлерінде олардың бұзылу қиындықтарының 
(бұрғылау жылдамдығы) дәрежесін білдіреді. Бұрғылау шкаласы әдетте 
белгілі бір аймақта ғана қолдануға жарамды. 

Қаттылық-бұл құрал немесе индикаторды басу кезінде тау 
жыныстарының жергілікті жойылуға қарсы тұру қабілеті. 

Тау жыныстарының тау жыныстарын қазу комбайндарының (кескіштер, 
шарқашаулар) құралдарымен қирауға төзімділігін сипаттау үшін қазіргі 
уақытта жыныстардың түйіспелік беріктігі мен абразивтілігінің көрсеткіштері 
қолданылады [16, 19]. 

ҚР (МПа) тұқымының түйіспелік беріктігі Л.И Барон мен Л.Б. Глатман 
әдісі бойынша, диаметрі 2-5 мм цилиндрлік индикаторды (штампты) тау 
жынысының үлгісінің табиғи бетіне (қаттылықты анықтағандай 
тегістелмеген) басу арқылы анықталады. 

Байланыс күші бойынша жыныстар алты санатқа жатады: әлсіз (400 
МПа дейін), орташа беріктіктен төмен (400-650 МПа), орташа беріктіктен 
төмен (650-1250 МПа), күшті (1250-2450 МПа), өте күшті (2450-4500 МПа), ең 
күшті (4500 МПа-дан астам). 

Абразивтілік-тау жыныстарының металдарды, қатты қорытпаларды 
және басқа қатты денелерді ысқылау кезінде тозу қасиеті. Ол Л.И. Барон және 
А. Кузнецов ұсынған әдіс бойынша, 8 мм диаметрлі болат шыбықтың 
ұштарын 6,7 с-1 шыбықтың тұрақты айналу жылдамдығымен және 150 Н 
осьтік жүктемемен тау жыныстарының өңделмеген бетіне абразиялау арқылы 
анықталады, стандартты шыбықтың әр ұшының абразия уақыты 600 С 
құрайды. А жынысының абразивтілік көрсеткіші ретінде аналитикалық 
таразыларда абразияға дейін және одан кейін өзекшені өлшеу арқылы 
анықталатын миллиграмм түріндегі абразивтік өзек массасының төмендеуі 
алынады.  

Әдістің авторлары абразивтілік шкаласын ұсынды, оған сәйкес барлық 
тау жыныстары А < 5 мг абразивтілік көрсеткіштерімен сегіз сыныпқа 
бөлінеді - өте аз абразивті жыныстар (әктас, мәрмәр, апатит, тас тұзы және 
т.б.) а > 90 мг дейін - жоғары абразивті (корунд бар жыныстар). 

Көмірді, ИГД-ны бұзатын машиналардың жұмыс құралындағы 
жүктемелерді есептеу үшін. А. А. Скочинскийге арнайы құрылғылардың 

  
 

көмегімен тікелей кен орындарында көмір кесуге төзімділікті анықтау 
ұсынылды. Көмірдің кесуге төзімділігінің көрсеткіші ретінде А. И. Берон және 
Е. Позин стандартты режимде ДКС орнату арқылы кесу тереңдігінің бірлігіне 
кесу күшінің өсуін қабылдады (параллель бүйірлік кесу жиектері мен кесу 
бұрышы 50° ені 20 мм кескішпен тураланған бетінен кесу) A = Zh , мұндағы А 
- көмірдің кесуге төзімділік көрсеткіші, CNM; Z - орташа кесу күші, kn; h - 
кесу тереңдігі, м. 

ИМ-нің шахталық жағдайларында көмірдің кесуге кедергісін жаппай 
өлшеу үшін. А. А. Скочинский сонымен қатар sdm-1 динамометриялық 
бұрғылау қондырғысын жасады. 

 
2.2. Маркшейдерлік бақылауды тағайындау және пайдалану 

тәртібі 
 
Тау-кен және геологиялық барлау кәсіпорындарында бастапқы, есептеу 

және графикалық құжаттамадан тұратын міндетті құжаттар жиынтығы болуы 
тиіс. Осы тарауда тау-кен графикалық маркшейдерлік құжаттаманы жасауға 
және оның мазмұнына байланысты мәселелер қаралады. "Тау-кен 
графикалық маркшейдерлік құжаттама" термині топографиялық, 
маркшейдерлік және геологиялық түсірілімдердің, сондай-ақ маркшейдерлік 
өлшеулер мен геологиялық суреттемелердің нәтижелері бойынша 
геометриялық проекциялардың қабылданған әдісімен жасалған сызбаларды 
білдіреді. Маркшейдерлік графикалық құжаттар келесі негізгі талаптарға сай 
болуы керек. 1. Геометриялық элементтердің суретін олардың масштабына 
қажетті дәлдікпен беру. Мысалы, графикалық құрылыстардың дәлдігін ±0,2 
мм қабылдай отырып, жоспарда 1 :500 масштабта бейнеленген элементтер 
үшін дәлдік ±1 0 см-ден төмен болмауы керек. Көрсетілген талап табиғатта 
нақты контурлары бар элементтерге ғана қатысты. 2. Жер бетіндегі жағдай 
элементтері мен бедерінің, тау-кен қазбаларының, пайдалы қазбаның пішіні 
мен орналасу элементтерінің толық бейнесін беруге және тау-кен 
қазбаларының жүргізілуіне қарай жүйелі түрде толықтырылуға тиіс. 3. 
Көрнекі және ыңғайлы өлшеу, яғни.оларға сызықтық және бұрыштық 
шамаларды қажетті дәлдікпен өлшеуге мүмкіндік беріңіз, үлкен қосымша 
құрылыстарға немесе есептеулерге жүгінбестен. 4. Жоғары сапалы 
материалдар мен негізде жасалады, олардың ұзақ өмір сүруін қамтамасыз 
етеді, сонымен қатар ұқыпты және әдемі безендірілген. 5. Қабылданған 
шартты белгілерді сақтай отырып жасалады. Маркшейдерлік сызбалардың 
түрлері және олардың қолданыстағы тау-кен кәсіпорындарындағы мазмұны 
кен орнының түріне, геологиялық құрылымына және оны игеру әдісіне 
байланысты. Маркшейдерлік графикалық құжаттама сызбалардың мынадай 
негізгі түрлерінен тұрады: 

1) проекциялар - жазықтықтағы кеңістіктің қажетті объектілерінің 
бейнесін білдіретін сызбалар. Маркшейдерлік тәжірибеде негізінен бір 
жазықтыққа сандық белгілері бар проекциялар қолданылады. Тау-кен 
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қазбаларының жекелеген учаскелерін көрнекі кеңістіктік бейнелеу үшін 
кейде аксонометриялық, аффиндік және перспективалық проекциялар 
қолданылады.  

2) жоспарлар - жер беті мен тау-кен қазбалары объектілерінің көлденең 
жазықтыққа ортогональды проекцияда жасалған, оларда жеке нүктелердің 
сандық белгілері (z координаталары) немесе бейнеленетін беттің көлденеңі 
көрсетілген проекциялары.  

3) тік проекциялар - ортогональды проекцияда тік жазықтыққа 
салынған сызбалар. Тік жазықтықтағы проекциядағы объектілердің бейнесі 
көлденең жазықтықтағы дизайн үлкен бұрмаланулар тудыратын және 
қарастырылып отырған объектілердің түсініксіз немесе жеткіліксіз көрнекі 
бейнесіне әкелетін жағдайларда қолданылады, мысалы, тік кен орнында 
жүргізілген тау-кен қазбалары. Тау-кен қазбалары көлемінің бұрмалануын 
жою үшін және көлбеу шоғырда орналасқан басқа да объектілер, проекция 
жазықтығы қаттың (өзектің) көлбеу жазықтығына параллель орналасады. 
Мұндай сызбалар проекциялар мен көлбеу жазықтықтар деп аталады.  

4) кесулер-бұл белгілі бір кесу жазықтығында орналасқан объектілер 
бөлшектерінің бейнесі. Маркшейдерлік сызбалардың құрамына тік және 
көлденең қималар кіреді, оларда тау жыныстары мен тау-кен қазбаларының 
қалыңдығының геологиялық құрылымы бейнеленген. Тік геологиялық 
қималар барлау және тау-кен пайдалану қазбаларының желілері бойынша, 
сондай-ақ шоғырдың созылу және қиылысу бағыттары бойынша салынады. 
Кесулердің масштабы, жоспарлар сияқты, көлденең және тік бағытта бірдей 
қабылданады.  

5) профильдер осы тік секциялық жазықтықта қаралатын объект 
контурының қажетті сызықтарын ғана бейнелейтін сызбалар болып 
табылады. Тік секциялық жазықтықтар түзу сынған сызықтар арқылы өтуі 
мүмкін. Профильдер кез-келген беттің биіктігіндегі өзгеру сипатын, мысалы, 
рельефті, шөгінділердің төменгі шекарасын, топырақты немесе тау-кен 
шатырын осы бағытта бейнелеу үшін жасалады. Профильдер негізінен 
ұзартылған нысандар бойымен салынған, мысалы, темір жолдар мен 
автомобиль жолдарының осьтері, тасымалдау жолдары және т. б. Неғұрлым 
айқын және айқын көрініс үшін нүктелердің биіктігіндегі позициясының 
өзгеруі үшін профильдің тік масштабы әдетте көлденеңінен 10 есе үлкен 
болады. 

Маркшейдерлік жұмыстарды өндіру жөніндегі техникалық 
нұсқаулықта тау-кен кәсіпорнының әрбір түрі үшін маркшейдерлік 
графикалық құжаттаманың екі міндетті жиынтығының құрамы келтіріледі. 
Жер беті сызбаларының құрамына (1 жиынтық) мыналар кіреді: 

 а) жер бетінің рельефі мен жағдайын көрсететін сызбалар;  
 б) тау-кен кәсіпорнының маркшейдерлік тірек және түсіру желілері 

пункттерімен қамтамасыз етілуін көрсететін сызбалар;  
 в) тау-кен кәсіпорны бұрмаларының сызбалары.  
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қазбаларының жекелеген учаскелерін көрнекі кеңістіктік бейнелеу үшін 
кейде аксонометриялық, аффиндік және перспективалық проекциялар 
қолданылады.  

2) жоспарлар - жер беті мен тау-кен қазбалары объектілерінің көлденең 
жазықтыққа ортогональды проекцияда жасалған, оларда жеке нүктелердің 
сандық белгілері (z координаталары) немесе бейнеленетін беттің көлденеңі 
көрсетілген проекциялары.  

3) тік проекциялар - ортогональды проекцияда тік жазықтыққа 
салынған сызбалар. Тік жазықтықтағы проекциядағы объектілердің бейнесі 
көлденең жазықтықтағы дизайн үлкен бұрмаланулар тудыратын және 
қарастырылып отырған объектілердің түсініксіз немесе жеткіліксіз көрнекі 
бейнесіне әкелетін жағдайларда қолданылады, мысалы, тік кен орнында 
жүргізілген тау-кен қазбалары. Тау-кен қазбалары көлемінің бұрмалануын 
жою үшін және көлбеу шоғырда орналасқан басқа да объектілер, проекция 
жазықтығы қаттың (өзектің) көлбеу жазықтығына параллель орналасады. 
Мұндай сызбалар проекциялар мен көлбеу жазықтықтар деп аталады.  

4) кесулер-бұл белгілі бір кесу жазықтығында орналасқан объектілер 
бөлшектерінің бейнесі. Маркшейдерлік сызбалардың құрамына тік және 
көлденең қималар кіреді, оларда тау жыныстары мен тау-кен қазбаларының 
қалыңдығының геологиялық құрылымы бейнеленген. Тік геологиялық 
қималар барлау және тау-кен пайдалану қазбаларының желілері бойынша, 
сондай-ақ шоғырдың созылу және қиылысу бағыттары бойынша салынады. 
Кесулердің масштабы, жоспарлар сияқты, көлденең және тік бағытта бірдей 
қабылданады.  

5) профильдер осы тік секциялық жазықтықта қаралатын объект 
контурының қажетті сызықтарын ғана бейнелейтін сызбалар болып 
табылады. Тік секциялық жазықтықтар түзу сынған сызықтар арқылы өтуі 
мүмкін. Профильдер кез-келген беттің биіктігіндегі өзгеру сипатын, мысалы, 
рельефті, шөгінділердің төменгі шекарасын, топырақты немесе тау-кен 
шатырын осы бағытта бейнелеу үшін жасалады. Профильдер негізінен 
ұзартылған нысандар бойымен салынған, мысалы, темір жолдар мен 
автомобиль жолдарының осьтері, тасымалдау жолдары және т. б. Неғұрлым 
айқын және айқын көрініс үшін нүктелердің биіктігіндегі позициясының 
өзгеруі үшін профильдің тік масштабы әдетте көлденеңінен 10 есе үлкен 
болады. 

Маркшейдерлік жұмыстарды өндіру жөніндегі техникалық 
нұсқаулықта тау-кен кәсіпорнының әрбір түрі үшін маркшейдерлік 
графикалық құжаттаманың екі міндетті жиынтығының құрамы келтіріледі. 
Жер беті сызбаларының құрамына (1 жиынтық) мыналар кіреді: 

 а) жер бетінің рельефі мен жағдайын көрсететін сызбалар;  
 б) тау-кен кәсіпорнының маркшейдерлік тірек және түсіру желілері 

пункттерімен қамтамасыз етілуін көрсететін сызбалар;  
 в) тау-кен кәсіпорны бұрмаларының сызбалары.  

  
 

 Жер бетінің рельефі мен жағдайын көрсететін сызбаларға, әдеттегі 
топографиялық жоспарларда бейнеленген элементтерден басқа, тау-кен 
кәсіпорындарына тән элементтер қолданылады, мысалы: ескі тау-кен 
қазбаларының шұңқырлары, шұңқырлары мен үйінділері; пайдалы қазба кен 
орындарының жер бетіне шығуы; тау-кен кәсіпорнының тау-кен және жер 
учаскелерінің шекаралары және т. б. Жоспарға өнеркәсіптік алаң тау-кен 
кәсіпорнының келтіреді барлық жағдайды қоса алғанда, жерасты (жасырын) 
коммуникация желілерін және құрылыстарды. Картограммада планшеттердің 
немесе табақтардың рамалары, тау, жер және басқа да бұрмалардың 
шекаралары және жағдайдың негізгі элементтері бейнеленуге тиіс. Тау-кен 
қазбалары сызбаларының құрамына (2 жиынтық) мыналар кіреді:  

а) кен орнын ашуды, дайындауды және игеруді көрсететін тау-кен 
қазбаларының сызбалары; 

б) күрделі тау-кен қазбаларының сызбалары және олардағы көлік 
жолдары; в) сақтандыру кентіректерін есептеу бойынша сызбалар. 
Нұсқаулықта ашық және жер асты әзірлемелері үшін бөлек "А" тобына 
кіретін сызбалардың түрлері келтіріледі. Сонымен қатар, жер асты қазу 
әдісімен бұл сызбалар кен орнының түріне байланысты әртүрлі түрлер мен 
мазмұнға ие (қабат, тамыр және қуатты кен). Осы топтың кейбір негізгі 
маркшейдерлік сызбаларының түрлері мен мазмұнын қарастырыңыз. 

Қойнауқаттық шоғырлар мен шөгінділерді әзірлейтін тау-кен 
кәсіпорындарында олардың құлау бұрыштары мен қуатына қарамастан, әрбір 
қабат бойынша тау-кен қазбаларының жоспарларын жасайды.  

 Тау-кен қазбаларының тік жазықтыққа проекциялары әрбір қабат 
(өзек) бойынша 60° және одан жоғары құлау бұрышын құрайды. Бұл 
проекциялар жоспарлардың масштабында жасалады және оның астына 
қойылады. Тік көлденең қималар көбінесе негізгі ашылатын қазбаларға 
сәйкес келеді. Тазарту блоктарының сызбаларының жиынтығы қуатты кен 
шоғырларын игеру кезінде жасалады, себебі бұл ретте бүкіл шахтаның 
тау-кен жұмыстарының көлденең жоспарлары, проекциялары мен 
қималарында тазарту ойығының бөлшектері бейнеленуі мүмкін емес. Осыған 
байланысты әр тазарту қондырғысы үшін сызбалар жиынтығы жасалады. Бұл 
сызбалардың түрлері мен табиғаты даму жүйесіне байланысты. Жылжымалы 
тау-кен қазбаларындағы рельс жолдарының бойлық профильдері. Оларда: 
пикет нүктелерінің биіктіктері қойылатын көкжиек; биіктік белгілері бар 
пикет нүктелері, реперлер және маркшейдерлік тірек және түсірілім желісінің 
пункттері; жоба бойынша және нивелирлеу деректері бойынша жолдың 
бойлық бейіні; қазба шатырының бейіні; ай бойынша қазба жүргізілген 
күндер бейнеленеді. Профиль кестемен және өндірістің схемалық 
жоспарымен толықтырылуы керек. Кестеге еңістер, пикет нүктелері 
арасындағы қашықтық, сондай-ақ рельс басының пикет нүктелерінің 
жобалық және нақты белгілері кіреді [20]. 

Маркшейдерлік сызбалар геологиялық барлау және тау-кен 
жұмыстарын жобалау кезінде, сондай-ақ кен орындарын барлау және 
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пайдалану процесінде туындайтын алуан түрлі міндеттерді шешу үшін 
геометриялық негіз болып табылады. Осы мәселелерді шешу принциптері 
кітаптың тиісті тарауларында қарастырылады. Бұл параграфта жалпы 
сипаттағы кейбір қарапайым тапсырмалардың маркшейдерлік сызбалары 
бойынша шешім қарастырылады. Барлық осы мәселелерді шешу 
сызбалардағы сызықтық және бұрыштық шамаларды өлшеумен, сондай-ақ 
нүктелердің биіктік белгілерін анықтаумен және есептеулер жүргізумен 
байланысты. Бұл сызбалардың графикалық құрылымдары белгілі бір 
дәлдікпен жүзеге асырылады. Сызбаларда ең маңызды нүктелерді (тірек және 
түсіру желілерінің нүктелері) қолданудың графикалық дәлдігі ±0,2 мм 
құрайды, ал контурлық нүктелер үшін ол әлдеқайда төмен. Сонымен қатар, 
сызбалардағы кесінділердің ұзындығын өлшеу кейбір кездейсоқ 
қателіктермен бірге жүреді. Осылайша, сызбаларды салу және олар бойынша 
сегменттердің ұзындығын өлшеу қателіктерінің болуы нәтижесінде оларды 
сызбалар бойынша анықтаудың жалпы қателігі 0,4 мм болады. Сызбаларды 
масштабта қолданған кезде 1:500, 1:1000, 1:2000 және 1: 5000 табиғи 
кесінділердің ұзындығын анықтаудың абсолютті қателігі сәйкесінше ±0,2, 
±0,4, ±0,8 және ±2,0 м құрайды. 

 Сондықтан, маркшейдерлік сызбалар бойынша шешілетін 
міндеттердің дәлдігін арттыру үшін үлкен масштабта жасалған сызбаларды 
қолдану қажет. Бірнеше мәселені шешуді қарастырыңыз.      

№ 1 тапсырма. Жоспар бойынша 1:М масштабында сызық кесіндісінің 
шынайы ұзындығын (есепті кезеңдегі қазбаның жылжу ұзындығын, тазарту 
ойығының мөлшерін және т.б.) анықтаңыз. 

Жер бетінің топографиялық түсірілімдері геологиялық барлау 
жұмыстарының қажеттіліктері үшін де, тау-кен кәсіпорындарын жобалау 
және салу үшін де орындалады. Түсірілім ауқымы геологиялық барлау және 
жобалау-іздестіру жұмыстарының сатысына байланысты белгіленеді.  

Іздестіру-барлау жұмыстары кезінде топотүсірулер 1 : 25 000-1 : 10 000 
масштабта, ал алдын ала барлау кезінде - 1 : 10 000 - 1 :5000 масштабта 
орындалады. Толық барлау кезінде жер бедерінің нысанына, таратылатын 
кен орнының геологиялық құрылымының күрделілік дәрежесіне байланысты 
топографиялық түсірілімдер 0,5; 1,0 және 2,0 м арқылы рельефтің көлденең 
қимасымен 1:5000-1:2000 масштабында жүргізіледі. Тау-кен кәсіпорындарын 
жобалау мен салудың әртүрлі кезеңдерінде топографиялық түсірілімдер 
0,5-2,0 м арқылы рельефтің көлденең қимасымен 1 :2000-1 :500 масштабта 
жүргізіледі. Салыстырмалы түрде үлкен аумақтарды 1:25000- 1:2000 
масштабында топографиялық түсірудің негізгі әдісі-ауа 
стереофототопографиялық түсіру әдісі. Аэрофототүсірудің аралас әдісі 
(фотожоспардағы рельефті мензульдық түсіру) адамдар қоныстанған жазық 
жерлерде немесе қандай да бір негізделген жағдайларда қолданылады. Таулы 
жерлерде және жер бедерінің басым беті ашық шатқалдарда жер үсті 
стереофотограмметриялық (фототеодолиттік) түсірілімдерді қолданған жөн. 
1 : 5000 және 1 :2000 масштабтағы мензульді түсіру аэрофототүсірілім 
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пайдалану процесінде туындайтын алуан түрлі міндеттерді шешу үшін 
геометриялық негіз болып табылады. Осы мәселелерді шешу принциптері 
кітаптың тиісті тарауларында қарастырылады. Бұл параграфта жалпы 
сипаттағы кейбір қарапайым тапсырмалардың маркшейдерлік сызбалары 
бойынша шешім қарастырылады. Барлық осы мәселелерді шешу 
сызбалардағы сызықтық және бұрыштық шамаларды өлшеумен, сондай-ақ 
нүктелердің биіктік белгілерін анықтаумен және есептеулер жүргізумен 
байланысты. Бұл сызбалардың графикалық құрылымдары белгілі бір 
дәлдікпен жүзеге асырылады. Сызбаларда ең маңызды нүктелерді (тірек және 
түсіру желілерінің нүктелері) қолданудың графикалық дәлдігі ±0,2 мм 
құрайды, ал контурлық нүктелер үшін ол әлдеқайда төмен. Сонымен қатар, 
сызбалардағы кесінділердің ұзындығын өлшеу кейбір кездейсоқ 
қателіктермен бірге жүреді. Осылайша, сызбаларды салу және олар бойынша 
сегменттердің ұзындығын өлшеу қателіктерінің болуы нәтижесінде оларды 
сызбалар бойынша анықтаудың жалпы қателігі 0,4 мм болады. Сызбаларды 
масштабта қолданған кезде 1:500, 1:1000, 1:2000 және 1: 5000 табиғи 
кесінділердің ұзындығын анықтаудың абсолютті қателігі сәйкесінше ±0,2, 
±0,4, ±0,8 және ±2,0 м құрайды. 

 Сондықтан, маркшейдерлік сызбалар бойынша шешілетін 
міндеттердің дәлдігін арттыру үшін үлкен масштабта жасалған сызбаларды 
қолдану қажет. Бірнеше мәселені шешуді қарастырыңыз.      

№ 1 тапсырма. Жоспар бойынша 1:М масштабында сызық кесіндісінің 
шынайы ұзындығын (есепті кезеңдегі қазбаның жылжу ұзындығын, тазарту 
ойығының мөлшерін және т.б.) анықтаңыз. 

Жер бетінің топографиялық түсірілімдері геологиялық барлау 
жұмыстарының қажеттіліктері үшін де, тау-кен кәсіпорындарын жобалау 
және салу үшін де орындалады. Түсірілім ауқымы геологиялық барлау және 
жобалау-іздестіру жұмыстарының сатысына байланысты белгіленеді.  

Іздестіру-барлау жұмыстары кезінде топотүсірулер 1 : 25 000-1 : 10 000 
масштабта, ал алдын ала барлау кезінде - 1 : 10 000 - 1 :5000 масштабта 
орындалады. Толық барлау кезінде жер бедерінің нысанына, таратылатын 
кен орнының геологиялық құрылымының күрделілік дәрежесіне байланысты 
топографиялық түсірілімдер 0,5; 1,0 және 2,0 м арқылы рельефтің көлденең 
қимасымен 1:5000-1:2000 масштабында жүргізіледі. Тау-кен кәсіпорындарын 
жобалау мен салудың әртүрлі кезеңдерінде топографиялық түсірілімдер 
0,5-2,0 м арқылы рельефтің көлденең қимасымен 1 :2000-1 :500 масштабта 
жүргізіледі. Салыстырмалы түрде үлкен аумақтарды 1:25000- 1:2000 
масштабында топографиялық түсірудің негізгі әдісі-ауа 
стереофототопографиялық түсіру әдісі. Аэрофототүсірудің аралас әдісі 
(фотожоспардағы рельефті мензульдық түсіру) адамдар қоныстанған жазық 
жерлерде немесе қандай да бір негізделген жағдайларда қолданылады. Таулы 
жерлерде және жер бедерінің басым беті ашық шатқалдарда жер үсті 
стереофотограмметриялық (фототеодолиттік) түсірілімдерді қолданған жөн. 
1 : 5000 және 1 :2000 масштабтағы мензульді түсіру аэрофототүсірілім 

  
 

жүргізу орынсыз немесе түсіруге жататын жер контурлары нашар болған 
жағдайларда қолданылады. Тахеометриялық түсірілім шағын аумақтардың 
ауқымды жоспарларын жасау үшін ғана қолданылады. Кейбір жағдайларда, 
жоспардағы немесе картадағы контурларды үлкенірек бейнелеу қажет болған 
кезде, жоспардың немесе картаның масштабы түсіру масштабынан үлкенірек 
қабылданады. Бұл ретте жоспарда немесе картада оларды құрастыру 
масштабын да, түсіру масштабын да көрсету керек [18, 23, 28]. 

Геологиялық барлау жұмыстарының барлық кезеңдерінде графикалық 
геологиялық құжаттаманы жасау үшін геометриялық негіз Топографиялық 
жоспар немесе карта болып табылады. Бұл негізде геологиялық барлау 
жұмыстарының геометриялық және басқа параметрлерінің нәтижелері 
жазылады және есептік геологиялық карталар немесе жоспарлар алынады. 1 : 
10000 масштабтағы геологиялық түсіру, іздеу және іздестіру-барлау 
жұмыстары кезінде және одан кіші топографиялық негіздерді жасау үшін 
бастапқы материалдар тиісті масштабтағы мемлекеттік топографиялық 
карталар болып табылады. Бұл материалдар болмаған кезде топографиялық 
негіз геологиялық барлау бақылау объектілерінің координаттары мен 
биіктіктерін пайдалана отырып немесе қолда бар топографиялық карталарды 
аралас, неғұрлым ірі масштабқа дейін ұлғайту жолымен аэрофототүсірілім 
материалдары (аэрофотосуреттер, фотожоспарлар, нақтыланған 
фотосхемалар) бойынша құрылуы мүмкін. 1 :5000 және одан да үлкен 
масштабтағы геологиялық жоспарларды жасау үшін іздеу-барлау жұмыстары 
кезінде де, алдын ала және толық барлау кезінде де (пайдалану базасынан 
басқа) топографиялық негіз әртүрлі әдістермен жасалады. 

 1. Құрастыру әдісі: а) қажетті масштабтағы топографиялық жоспарлар 
болған кезде; б) егер жергілікті жерде тірек геодезиялық тор болса, оның 
қатты нүктелерінің арасында рельеф пен қажетті топографиялық жағдай 
негізге сызықтық интерполяциямен түсірілуі мүмкін; в) егер түсіру 
учаскелерінде аэрофототүсірілім материалдары болса, ал жердегі 
Жоспарлы-биіктік негіздемесі ретінде тірек геодезиялық тордың нүктелері 
немесе геологиялық бақылаулардың танылған объектілері (шахталардың, 
ұңғымалардың, шурфтардың, ұңғымалардың сағалары, ұсақ қазбалардың 
айқын контурлары және табиғи шығулар) қолданылады.  

2. Мамандандырылған топографиялық түсірілім әдісі мынадай 
жағдайларда қолданылады: а) егер тірек геодезиялық тордың тығыздығы 
рельефті камералдық интерполяциялау және топографиялық жағдай үшін 
жеткіліксіз болса және қосымша далалық геодезиялық зерттеу қажет болса; 
б) егер түсіру учаскесі қалың гидрографиялық желімен жабылған болса, 
рельеф жеткілікті күрделі және аэрофототүсірілім материалдары жоқ. 
Мұндай жағдайларда топобазды мензуль, Тахеометриялық немесе 
фототеодолиттік түсіру әдістерімен жасауға болады.  

3. Қолданыстағы топографиялық карталарды немесе жоспарларды 
жаңарту әдісі: а) аэрофототүсірілімнің жаңа материалдары, ағымдағы 
өлшемдердің, атқарушылық түсірілімдердің деректері бойынша олардың 
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мазмұнын камералдық түзету кезінде және т.б.; б) тірек геодезиялық тор 
жасау немесе геологиялық-физикалық бақылау пункттерін байланыстыру 
процесінде олардың мазмұнын түзету кезінде қолданылуы мүмкін. 
Топографиялық негізді жасау сондай-ақ топографиялық картаның 
масштабын пантографтау арқылы ұлғайту жолымен немесе ұлғаю 
коэффициенті 2,5-тен аспайтын фотомеханикалық тәсілмен жүзеге асырылуы 
мүмкін. 

 
2.3. Бұрғылау-жару жұмыстары  
2.3.1. Бұрғылау-жару жұмыстары туралы түсінік, бұрғылау 

қондырғыларының түрлері 
 
Бұрғылау-жару жұмыстары-жарылыс көмегімен тау жыныстарын 

массивтен бөлу бойынша өндірістік процестердің жиынтығы. Бұрғылау-жару 
жұмыстары термині бұрғылау, жарылғыш заттарды зарядтау және тікелей 
жарылыс процестерінің үздіксіздігін, өзара байланысын және өзара 
тәуелділігін атап өту мақсатында пайда болды. Бұрғылау-жару жұмыстарын 
жүргізу кезінде бұрғылау жұмыстарын жоспарлау (ұңғымалардың түрлері, 
олардың диаметрі, ұңғымалар арасындағы қашықтық, тереңдік және т.б.), 
жарылысқа дайындық (жарылғыш заттарды оқтау, Ұңғымаларды 
тығындаулау, жару желісін монтаждау және т. б.), жарылыстың басталуы 
және жасалуы (2.6-сурет) жүргізіледі. 

 

 
2.6-сурет - Бұрғылау-жару жұмыстары 

 
Бұрғылау-жару жұмыстары тау-кен ісінде пайдалы қазбаларды 

жерасты және ашық өндірудің әртүрлі технологиялық процестерінде 
қолданылады. Бұрғылау-жару жұмыстарының сапасы жартас жыныстарының 
ұсақталуының біркелкілігімен, массивтен кесілген тау-кен массасының бір 
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бөлігінің контурын жақсы өңдеумен, габаритті емес шығу пайызының 
төмендігімен, тау-кен массасының құлау енімен анықталады. 

Жер асты тау-кен жұмыстары кезінде бұрғылау-жару жұмыстары 
Тау-кен қазбаларын қазу кезінде де, пайдалы қазбаларды өндіру кезінде де 
қолданылады. 

Тау-кен қазбаларын бұрғылау-жару тәсілімен ұңғылау кезінде алдымен 
кенжарда бұрғылау станоктарының көмегімен теспелер бұрғыланады, содан 
кейін оқталады және қазылған кеңістікте тау-кен жыныстарын жару арқылы 
жарылыс жүргізіледі. Сынған тау жыныстарын жібергеннен кейін 
бұрғылаудың жаңа циклы басталады: бұрғылау, зарядтау және жарылыс. 
Содан кейін цикл қайталанады. 

Бұрғылау-жару жұмыстарының көмегімен пайдалы қазбаларды өндіру 
кезінде технология кен орындарын игеру жүйесіне байланысты. 

Ашық тау-кен жұмыстарында жұмыстар кертпештермен жүргізіледі. 
Сондықтан бұрғылау-жару жұмыстары карьердің кертпештерін 
кезең-кезеңмен жару арқылы жүргізіледі. Жарылысқа дайындалатын 
Кертпеш бөлігінде (блокта) алдымен ұңғымалар бұрғылау-жару жұмыстарын 
жүргізу паспортына сәйкес бұрғыланады, содан кейін оқталады және 
жарылысқа дайындалады. Жарылыс кезінде карьердегі барлық жұмыстар 
тоқтатылады. Жаппай жарылыстан кейін ұрылған тау-кен массасын көлік 
құралдарына тиеу жүргізіледі, содан кейін не байыту фабрикасына (пайдалы 
қазбаға), не үйіндіге (бос жынысқа) шығарылады [22, 11]. 

Соққылы-арқанды бұрғылау станоктары тереңдігі 300 м дейінгі кез 
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бұрғылауға арналған (2.7-сурет). Қазіргі уақытта карьерлерде қатты 
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Арқан қондырғыларының негізгі кемшілігі-олардың өнімділігін 
шектейтін төмен соққы жиілігі (40-50 мин). Жиілікті арттыру мүмкін емес, 
себебі бұрғылау сжасақының құлау ұзақтығы шлам қоспасының кедергісіне, 
оның көтерілу биіктігіне және еркін құлаудың үдеуіне байланысты. 

Соққылы-арқанды бұрғылау станогында (2.7-сурет) 1 ауыр бұрғылау 
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шығырының 6 барабанын айналып өтетін 2 арқанда көтеріледі. 4 тарту блогы 
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тербелістер жасайды. Тепе-теңдікті түсіргенде (I позиция) бұрғылау қабығы 
0,6-1,0 м биіктіктен құлап, тау жынысын бұзады. Ұңғыма тереңдеген сайын 
барабан 6 айналады, арқан оралып, бұрғылау сжасақының төмен түсуіне 
мүмкіндік береді [20]. 
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Бұрғылау кезінде ұңғымаға су қосылады. Жойылған тау жынысы 
суспензияға айналады, ол мезгіл-мезгіл ұңғымадан шұңқырмен алынып 
тасталады, бұл көтергіш арқанды жоғарыдан бекітуге арналған кронштейні 
бар құбырдың бір бөлігі және шламға түскен кезде ашылатын клапаны бар 
шұңқыр. 4 тарту блогын II қалыпқа көтеру жылдамдығы бұрғылау 
сжасақының еркін құлауына кедергі келтірмеу үшін жеткілікті болуы тиіс, 
бірақ сжасақ жынысқа тигенге дейін блок төмен түспеуі үшін тым жоғары 
болмауы тиіс; бұрғылау сжасақының құлауы өз салмағының әсерінен болады. 
Бұрғылау сжасақы ілінген арқанның ұзындығы еркін ілінетін сжасақ қашау 
жүзімен төменгі қалыпта жынысқа дейін бірнеше миллиметрге жетпейтіндей 
болуы тиіс. Бұрғылау кезінде қашауды енгізу 3 блок орнатылған 11 
амортизаторының қысылуымен бірге жүреді. Егер арқан қажет болғаннан 
қысқа болса, онда амортизатор арқылы соққы энергиясының едәуір бөлігі 
машинаға беріледі, машина үлкен динамикалық жүктемелерге ұшырайды 
және бұрғылау жылдамдығы төмендейді [13, 26]. 

 
2.7-сурет - Соқпалы-арқанды бұрғылау станогының сызбасы 

 
Сондай-ақ, арқанның шамадан тыс ұзындығы қажет емес, себебі ол бос 

орын береді: тарту блогы алдымен бұрғылау қабығын көтермей төмендейді, 
содан кейін арқанды күрт тартып алады, бұл машинада динамикалық 
соққыларға әкеледі. 
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СБУ типті соққылы-айналмалы бұрғылау станоктары беріктігі f= 6 
коэффициентімен қиын жарылатын жыныстарда тік және көлбеу 
ұңғымаларды бұрғылауға арналған...20. Бұл станоктар ашық тау-кен 
жұмыстарының тығыз жұмыс алаңдарында және күрделі тау-кен геологиялық 
жағдайларда құрылыс объектілерінде жұмыстарды орындау кезінде 
қолданылады. 

2СБУ-100-32 және СБУ-100га50 машиналары жалпы дизайн  
қағидатыне ие, бірақ бұрғылау тереңдігімен, пневматикалық соққының 
қуатымен және қозғалу әдісімен ерекшеленеді. 

ЗСБУ-100-32 станогында (2.8 - сурет) барлық негізгі 
механизмдердің-шынжыр табанды жүрістің, кассетаның бұрғылау білігіне 
бұрғылау айналысының, сондай-ақ оны кенжар кеңістігінде берілген бұрышта 
орнатуға мүмкіндік беретін діңгек манипуляторының гидрофицирленген 
жетегі болады. 

 
 
1 - жұмыс органы; 2 - дене; 3- шасси; 4 - манипулятор; 5 - кассета. 

2.8-сурет - ЗСБУ-100-32 соққы-айналмалы бұрғылау станогы: 
 
Ротатор мачтаның бағыттауыш тақтасына бұрандалармен қатты 

бекітіледі және бір сатылы редуктордың алмалы-салмалы корпусына 
бекітілген айналмалы аккси-поршеньді гидромоторды қамтиды [10, 14, 22]. 

Гидромотордан тісті муфталар арқылы айналу оймакілтекке күпшекке 
орнатылған тісті доңғалақпен ілінісіп тұрған білік-тісті беріліске беріледі. 
Күпшектің ішкі қуысында шпиндель саңылауларға қозғалмалы түрде 
орнатылады, оның төменгі бөлігінде ернемекке болттармен қатаң қосылған 
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адаптер бекітіледі. Адаптердің осьтік жылжуын болдырмау үшін алынбалы 
сақина шпиндельдің сақиналық саңылауына салынған.  

Адаптердің төменгі бөлігіндегі қарнақаларға қосылу үшін жіп бар. 
Редуктордың білігі екі шарикті мойынтіректерге, ал шпиндель күпшегі екі 
конустық роликті мойынтіректерге бекітілген. 

Кескіш қашаулармен айналмалы бұрғылау станоктары F<6 беріктік 
коэффициенті бар көмір мен жыныстар бойынша тік және көлбеу жарылғыш 
ұңғымаларды бұрғылауға арналған және бұрғылау тереңдігімен және екінші 
бөлшектерімен ерекшеленетін СБР-160а24, 2сбр-160-25 және СБР-160Б-32 
(2.9-сурет) модификациялары бар. 

Машиналар мынадай негізгі тораптар мен жүйелерден тұрады: шанағы 
бар рамка және машинистің кабинасы; электр жетегі бар көп тіректі шынжыр 
табанды жүріс; бұрғылау бөгеті мен айналдырғышты жылжытуға арналған 
бағыттағыштары бар діңгек; иірліктерді сақтауға арналған кассета; бұрау - 
бұрау тетігі; станокты тегістеудің және діңгекті көтерудің гидроцилиндрлері; 
бұрғылау бөгетін кенжарға беру тетігі; компрессорлық станция; 
гидро-пневможүйе; электрлік бөлік және кабельдік барабан. Машинаның 
компрессорлық қондырғысы ұңғыманы ұсақ-түйектен тазарту үшін 
қолданылады. Машинаның жетегі - электрлік. 

Бұрғылау қондырғысының айналуы м2 үш жылдамдықты асинхронды 
қозғалтқышы және екі сатылы редукторы бар ротатордан беріледі 
(қозғалтқыштың айналу жиілігінің өзгеруі оның полюстерінің жұп санын 
ауыстыру арқылы). 

Бұрғылау қондырғысын жылдам түсіру-көтеру М5 электр қозғалтқышы 
арқылы екі сатылы редуктордың ілінісі арқылы жүзеге асырылады, шығыс 
білігі барабанға редуктор арқылы қосылады. Бұл ретте бұрғылау кезінде 
кенжарға бөгетті баяу беру үшін пайдаланылатын МП гидроқозғалтқышы 
электр магниттік муфтамен ажыратылады және жұмыс істемейді. 

МП жұмыс істеген кезде әдетте жабық тежегіш тежеледі, ал М5 
қозғалтқышының роторы бос айналады. Тежегішті жабу бұрғылау 
жылдамдығын салмақта ұстауға мүмкіндік береді. МП жылдамдығы басқару 
пультінен дроссельмен реттеледі. 

Кенжарға сапты мәжбүрлеп беруден басқа, оны ашық тежегіші бар өз 
салмағының әсерінен төмендетуге болады. 

Барабаннан ротатордың вагонына бекітілген блоктар арқылы көтергіш 
арқан соңғысын көтереді, себебі арқан екінші ұшымен оның тартқыш 
құрылғысындағы тірекке бекітілген. Барабаннан шыққан арқансым беру 
күшін корпуста орнатылған блоктар арқылы айналмалы вагонға береді, 
блоктарды айналып өтіп, созылған гидравликалық цилиндрге бекітіледі. 
Барабаннан арқанның бір тармағы оралған кезде, екіншісі оралған жерге 
оралады. 

Бұрғылау осьіне қарнақаларды беру гидроцилиндрден жетегі бар шаппа 
механизмімен бұрылатын кассетадан жүзеге асырылады. Бұрғылау сжасақын 
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жылдамдығын салмақта ұстауға мүмкіндік береді. МП жылдамдығы басқару 
пультінен дроссельмен реттеледі. 

Кенжарға сапты мәжбүрлеп беруден басқа, оны ашық тежегіші бар өз 
салмағының әсерінен төмендетуге болады. 

Барабаннан ротатордың вагонына бекітілген блоктар арқылы көтергіш 
арқан соңғысын көтереді, себебі арқан екінші ұшымен оның тартқыш 
құрылғысындағы тірекке бекітілген. Барабаннан шыққан арқансым беру 
күшін корпуста орнатылған блоктар арқылы айналмалы вагонға береді, 
блоктарды айналып өтіп, созылған гидравликалық цилиндрге бекітіледі. 
Барабаннан арқанның бір тармағы оралған кезде, екіншісі оралған жерге 
оралады. 

Бұрғылау осьіне қарнақаларды беру гидроцилиндрден жетегі бар шаппа 
механизмімен бұрылатын кассетадан жүзеге асырылады. Бұрғылау сжасақын 

  
 

құрастыру-бөлшектеу кезінде гидравликалық жетегі бар шанышқымен 
ұсталады. 

СБШ типті шарқалаулы қашаулармен айналмалы бұрғылау станоктары 
F= 6...18 беріктік коэффициенті бар құрғақ, су басқан, жарылған және 
монолитті жыныстарда ашық тау-кен әзірлемелерінде жарылғыш 
ұңғымаларды бұрғылауға арналған және мынадай негізгі тораптардан тұрады: 
әрбір шынжыр табанды жеке жетегі бар шынжыр табанды жүріс; машина 
бөлімшесі бар платформа; машинист кабинасынан тұратын жұмыс органы бар 
діңгек; бұрғылау бөгетін айналдыру және беру тетігі; май станциясы, 
Компрессорлық қондырғы және электр жабдығы; бұрау қарнақ; қарнаққа 
арналған сепаратор немесе кассета; шаң ұстаушы қондырғы немесе суға 
арналған сыйымдылық; гидро - және пневможүйе және кабельді барабан. 
Мачтаны көтеру және түсіру екі гидроцилиндрдің көмегімен, ал станокты 
горизонттау-үш-төрт гидродомкраттың көмегімен жүзеге асырылады. 

 
 

1 - ротатор; 2 - мачта; 3 - мачтаны көтеру және түсіру 
гидроцилиндрлері; 4 - кабина; 5 - жүріс бөлігі; б - шанақ; 7 - кабельді 
барабан; 8 - станок рамасы; 9 - кассета. 
 

2.9- сурет - СБР-160Б-32 кескіш-айналмалы бұрғылау станогы 
 
3СБШ-200-60 және 6СБШ-200-32 станоктары (сурет. 2.10) бұрын 

шығарылған СБШ-200-32 және 2СБШ-200-40 станоктарының 
модификациялары болып табылады, сондай-ақ ВПМ патрондық схемасы, 
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алдыңғы панелі ашық діңгегі, бұрғылау сабы мен жүрісінің айналу тетігінің 
тиристорлық жетегі, кабельдік барабан және ұзындығы 12 м-ге дейін 8 м-ге 
дейін ұлғайтылған қарнақасы, бұранда жеке шпиндель жетегі бар, бұл бұрау 
кезінде бұрғылау қарнақасының жоғарғы және төменгі ниппельдерін бір 
уақытта бұрауға қосалқы операцияларды орындауға кететін уақытты 
қысқартатын шығындар. Шаң ұстау жүйесі-құрғақ, машинист кабинасы 
серіппелі амортизаторларға орнатылған. 

 

 
 
1-машинист кабинасы; 2-станокты тегістеудің алдыңғы домкраты;  

3-мачта еңкіштігінің гидроцилиндрлері; 4-шынжыр табанды арбалар; 
5-станокты тегістеудің артқы домкраты; 6-мачтаның артқы тірегі; 7-кабельді 

барабан; 8-мачтаның телескопиялық қисайтуы; 9-мачта. 
 

Сурет 2.10-сурет - 6СБШ-200-32 шарқашаулы бұрғылау станогы: 
 
SBSH250MNA-32 машинасы (сурет.2.11) құрғақ және суландырылған, 

сондай-ақ жарықшақты жыныстарда тік және көлбеу ұңғымаларды 
бұрғылауға арналған. 

Машинаның негізгі дизайн ерекшеліктеріне мыналар жатады: бұрғылау 
қондырғысының жоғарғы айналу жетегінің болуы, бұрғылау қондырғысының 
бүкіл ұзындығына (8 м) үздіксіз берілуі, бұрғылау қондырғысын жинау және 
бөлшектеу жұмыстарын механикаландыру, бұрғылау кезінде шаңды басатын 
ауа-су жүйесі. 

Машинаны Воронеж тау-кен байыту зауыты шығарады. 
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алдыңғы панелі ашық діңгегі, бұрғылау сабы мен жүрісінің айналу тетігінің 
тиристорлық жетегі, кабельдік барабан және ұзындығы 12 м-ге дейін 8 м-ге 
дейін ұлғайтылған қарнақасы, бұранда жеке шпиндель жетегі бар, бұл бұрау 
кезінде бұрғылау қарнақасының жоғарғы және төменгі ниппельдерін бір 
уақытта бұрауға қосалқы операцияларды орындауға кететін уақытты 
қысқартатын шығындар. Шаң ұстау жүйесі-құрғақ, машинист кабинасы 
серіппелі амортизаторларға орнатылған. 

 

 
 
1-машинист кабинасы; 2-станокты тегістеудің алдыңғы домкраты;  

3-мачта еңкіштігінің гидроцилиндрлері; 4-шынжыр табанды арбалар; 
5-станокты тегістеудің артқы домкраты; 6-мачтаның артқы тірегі; 7-кабельді 

барабан; 8-мачтаның телескопиялық қисайтуы; 9-мачта. 
 

Сурет 2.10-сурет - 6СБШ-200-32 шарқашаулы бұрғылау станогы: 
 
SBSH250MNA-32 машинасы (сурет.2.11) құрғақ және суландырылған, 

сондай-ақ жарықшақты жыныстарда тік және көлбеу ұңғымаларды 
бұрғылауға арналған. 

Машинаның негізгі дизайн ерекшеліктеріне мыналар жатады: бұрғылау 
қондырғысының жоғарғы айналу жетегінің болуы, бұрғылау қондырғысының 
бүкіл ұзындығына (8 м) үздіксіз берілуі, бұрғылау қондырғысын жинау және 
бөлшектеу жұмыстарын механикаландыру, бұрғылау кезінде шаңды басатын 
ауа-су жүйесі. 

Машинаны Воронеж тау-кен байыту зауыты шығарады. 
  

 

Жұмыс органының барлық түйіндері тірекке орнатылады. Олардың 
негізгілері-айналмалы-беру механизмі, үш қарнақасы бар секторлы типтегі 
кассета, гидравликалық жетегі бар жоғарғы кілт, қарнақаларды босату 
механизмі. 

 

 
 

1-мачта; 2-машина бөлімі; 3-шынжыр табанды арбалар;  
4-шаң басу жүйесінің багы; 5-машинист кабинасы;  
6-жүріс электр қозғалтқыштары; 7-гидродомкраттар.  

 
2.11-сурет - СБШ-250МНА-32 шарқашаулы бұрғылау станогы 

 
Мачта - дәнекерленген кеңістік фермасы, кабельді поршеньді беру 

жүйесінің гидравликалық цилиндрлері, қарнақаларды бұрап алу механизмі 
және жоғарғы кілт төменгі байламға орнатылады, ал блоктың тірегі 
орнатылған жоғарғы байламда-беру механизмі. Діңгектің ішінде бұрғылау 
қондырғысын өсіру кезінде қарнақаларды ұстап тұруға және ұңғыманың 
осьіне жеткізуге арналған кассеталық құрылғы бар. Мачтаны құлату екі 
гидроцилиндрмен жүзеге асырылады. Жұмыс жағдайында мачта машина 
бөлімінің консольдерінде орналасқан арнайы механизммен бекітіледі. 
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Электр энергиясын ротатор қозғалтқышына жеткізу және ұңғыманы 
үрлеу үшін ауа-су қоспасын беру кабель, ауа және су жеңдері біріктірілген 
икемді гирлянданың көмегімен жүзеге асырылады. 

Шыбықтар мен шар тәрізді қашауды бұрау және бұрау шпиндельмен 
жүзеге асырылады. Станоктың гидравликалық схемасы қашауда осьтік күш 
жасауды, бұрғылау тұғырының орын ауыстыруын, бұрғылау тұғырын 
бөлшектеу мен ұлғайтуды, қарнақалар мен қашауды бұрауды және бұрауды, 
қарнақаларды кассетаға жеткізу мен бұруды, діңгекті көтеру мен түсіруді 
және станокты үш гидродомкратпен көкжиектеуді қамтамасыз етеді. 

Жұмыстарға академик В. В. Ржевский тау жыныстарының негізгі негізгі 
қасиеттері бойынша бұзылуына төзімділігіне негізгі баға береді: тау 
жыныстарының сығылу, созылу, ығысу, тығыздық, блоктық және т. б. 

Тау жынысының бұзылуы сыртқы күштердің әсерінен белгілі бір 
көлемде σсж қысу кернеулерінің пайда болуы, σсдв ығысуы және σраст оның 
беріктік шегінен асып кетуі нәтижесінде пайда болады. Сығымдау, ығысу 
және созылу кернеулерінің әр түрлі дәрежесіндегі жойғыш күштердің жалпы 
әсерін шартты түрде тау жынысының бұзылуға шекті кедергісімен бағалауға 
болады: 

 
                  σр = κ1σсж + κ2σсдв + κ3σраст       (2.1) 
 
к1, к2, к3 коэффициенттерінің мәндері әр түрлі процестердің бұзылуы 

үшін бірдей емес. Тау жыныстарының сынуға төзімділігін салыстырмалы 
бағалау үшін (сыну қиындықтары) сынуға қарсы тұру кезінде сығылу, ығысу 
және созылу берік тіктерінің шартты түрде тең қатысуын қабылдауға болады: 

                    σр = ⅓ (σсж + σсдв + σраст)       (2.2) 
 
Σрм массивіндегі тау жынысының бұзылуына шекті қарсылық σр 

үлгісінің бұзылуына төзімділіктен ерекшеленеді және оның сынуы мен рп 
жынысының тығыздығына байланысты: 

 
                       Σрм = kтрσр + kпlρп,        (2.3) 
 
мұндағы ктр-жарықтылықтың әсер ету коэффициенті, оның мәні әртүрлі 

бұзылу процестері үшін бірдей емес; кп - тау жынысы тығыздығының әсер ету 
коэффициенті; l - жартастың орташа еніне сандық тең болатын тау 
жыныстарымен ауырлық күшін жеңу жолы. 

Тау жыныстарының бұзылуына төзімділіктің жалпы салыстырмалы 
бағасын келесі эмпирикалық өрнек бойынша жасауға болады: 

 
              σр = ⅓ ктр (σсж + σсдв + σраст) + 33 рп.                                  (2.4 ) 
 
Практикалық есептеулер үшін тау жынысын бұзу қиындықтарының 

жалпы өлшемсіз индикаторын қолдану ұсынылады: 
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Электр энергиясын ротатор қозғалтқышына жеткізу және ұңғыманы 
үрлеу үшін ауа-су қоспасын беру кабель, ауа және су жеңдері біріктірілген 
икемді гирлянданың көмегімен жүзеге асырылады. 

Шыбықтар мен шар тәрізді қашауды бұрау және бұрау шпиндельмен 
жүзеге асырылады. Станоктың гидравликалық схемасы қашауда осьтік күш 
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жыныстарының сығылу, созылу, ығысу, тығыздық, блоктық және т. б. 

Тау жынысының бұзылуы сыртқы күштердің әсерінен белгілі бір 
көлемде σсж қысу кернеулерінің пайда болуы, σсдв ығысуы және σраст оның 
беріктік шегінен асып кетуі нәтижесінде пайда болады. Сығымдау, ығысу 
және созылу кернеулерінің әр түрлі дәрежесіндегі жойғыш күштердің жалпы 
әсерін шартты түрде тау жынысының бұзылуға шекті кедергісімен бағалауға 
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                  σр = κ1σсж + κ2σсдв + κ3σраст       (2.1) 
 
к1, к2, к3 коэффициенттерінің мәндері әр түрлі процестердің бұзылуы 

үшін бірдей емес. Тау жыныстарының сынуға төзімділігін салыстырмалы 
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үлгісінің бұзылуына төзімділіктен ерекшеленеді және оның сынуы мен рп 
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                       Σрм = kтрσр + kпlρп,        (2.3) 
 
мұндағы ктр-жарықтылықтың әсер ету коэффициенті, оның мәні әртүрлі 

бұзылу процестері үшін бірдей емес; кп - тау жынысы тығыздығының әсер ету 
коэффициенті; l - жартастың орташа еніне сандық тең болатын тау 
жыныстарымен ауырлық күшін жеңу жолы. 
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              σр = ⅓ ктр (σсж + σсдв + σраст) + 33 рп.                                  (2.4 ) 
 
Практикалық есептеулер үшін тау жынысын бұзу қиындықтарының 

жалпы өлшемсіз индикаторын қолдану ұсынылады: 

  
 

 
     Птр = 0,005 ктр (σсж + σсдв + σраст)+0,5 рп.                           (2.5) 
 
500-ден астам тау жыныстарының эксперименттік мәліметтерін өңдеу 

негізінде в. В. Ржевскийдің барлық тұқымдары жойылу қиын болғандықтан 25 
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          Птр = 0,007 (σсж + σсдв )+0,7 рп.                                    (2.6) 
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Барлық тау жыныстары Птб мөлшеріне сәйкес бұрғылау бойынша бес 
сыныпқа және 25 санатқа жіктеледі. Птб индикаторын енгізу бұрғылау 
қондырғыларының технологиялық есептеулерін, олардың қуатын, режимін 
және нақты тау-кен-геологиялық жағдайларда бұрғылаудың техникалық 
жылдамдығын жеңілдетеді. 

Тау жыныстарының жарылғыштығы академик В. В. Ржевскийге белгілі 
бір ұсақтау дәрежесіне жету үшін қажетті ЖЗ нақты шығыны сипатталады. 

Тау жыныстарын жарудың күрделі процесі, соның ішінде ЖЗ нақты 
шығыны алдын-ала қатаң есептеуге жатпайды. Көптеген бақылаулар мен 
өндірістік тәжірибелер тау жыныстарының жарылысқа төзімділігін 
салыстырмалы бағалау үшін эксперименттік жолмен алуға болатын 
көрсеткіштерді есепке алу қажет және жеткілікті екенін көрсетеді, көбінесе 
тау жыныстарының механикалық сынақтарында: тау жыныстарының қысылу, 
ығысу және созылу беріктігі, сондай-ақ тау жыныстарының тығыздығы. 

Жарылатын™ бойынша тау жыныстарын бірыңғай бағалау және жіктеу 
үшін ЖЗ - ның эталондық үлестік шығыны енгізіледі (граммен) эталондық ЖЗ 
(аммонит 6ЖВ), қырларының мөлшері 1 м ұсақтау дәрежесіне дейін 
монолитті жыныстың текшесін (еркін ілінген күйде) жару үшін қажет 2. 

Жарылғыштықты салыстырмалы бағалау үшін рұқсат етілетін қысатын, 
ығыстыратын және созғыш күштердің жарылысты бұзуға қатысуының тең 
дәрежесін бірінші жақындастыра отырып, ЖЗ (кг/м3) эталондық үлестік 
шығынын өрнек бойынша анықтауға болады: 

 
              qэ = K(σсж + σсдв + σраст) + K2 рп.g                         (2.7) 
 
мұндағы К1 және К2 - эмпирикалық коэффициенттер; g-еркін құлаудың 

үдеуі. 
ЖЗ эталондық үлестік шығынын білу жобалау сатысында 

жарылғыштығы бойынша жыныстардың жіктелуін жасау үшін де, жарылысты 
жобалау кезінде ЖЗ үлестік шығынын анықтау үшін бастапқы шама ретінде де 
қажет. 

ЖЗ жобалық меншікті шығыны, үлгідегі жарылысқа кедергіден басқа 
(эталондық шығын), жарылыстың нақты жағдайларын ескереді: массивтің 
жарықтығы мен блоктылығы, ЖЗ зарядымен жарылатын массив бөлігінің 
көлемі мен формасы, ашық беттердің саны мен өзара жағдайы, ұсақтаудың 
талап етілетін дәрежесі және ЖЗ қуаты. ЖЗ жобалық үлестік шығынының 
нақты анықтамасы жарылыстың аталған шарттарын ескеретін 
коэффициенттерді білуді талап етеді [16, 17, 26]. 

ЖЗ жобалық меншікті шығыны тау жынысының жарылғыштығын 
физикалық объект ретінде сипаттайды және бір зарядты есептеу үшін 
жарамды. Ол карьердегі өнеркәсіптік жарылыстың техникалық және 
ұйымдастырушылық жағдайларын ескермейді: ұңғымалардың ашық беттерге 
қатысты орналасуы, ұңғымалар торының пішіні мен өлшемдері, ұңғымалар 
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тобының жарылу реті, жарылыс ауқымы. Бұл факторлар әрбір жарылысқа 
қатысты ЖЗ есептік үлестік шығынын анықтау кезінде ескеріледі. 

ЖЗ есептік үлестік шығыны жобалық шығынның шамасы бойынша 
белгіленеді және нақты жағдайлар үшін эксперименттік жарылыстардың 
нәтижелері бойынша тәжірибелік жолмен нақтыланады. ЖЗ есептік меншікті 
шығыны оқталған ЖЗ санын жарылатын массивтің геометриялық көлеміне 
бөлуден жеке болып табылады. Жарылған блоктан жіберілген жыныстың 
көлемін анықтағаннан кейін ЖЗ нақты меншікті шығыны анықталады. 

Бойынша В. В. Ржевский, тау жыныстарының бұрғылануы мен 
жарылғыштығын анықтау шартты болып табылады, себебі белгілі беріктік 
теориялары мәселенің тұжырымында қолданылмайды, тек тау 
жыныстарының беріктік қасиеттері мен олардың тығыздығы пайда болады. -
Кейбір конвенцияларға қарамастан, бұл тәсіл бір тау жынысын бұрғылау мен 
жарудың күрделілігін басқасына қарағанда бағалауға мүмкіндік береді, 
сондықтан тау-кен инженеріне әртүрлі қасиеттері бар тау жыныстарын 
бұрғылау мен жарумен байланысты жұмыстарды бағалау және қалыпқа 
келтіру құралын береді. 

 
2.3.2. Жарылғыш материалдарды пайдаланудың жалпы тәртібі  
 
*Жарылыс жұмыстары кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидалары (бұдан әрі-қағидалар) жарылғыш материалдарды дайындаумен, 
тасымалдаумен, сақтаумен, пайдаланумен және есепке алумен байланысты 
кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің (меншік нысанына қарамастан) 
жарылыс жұмыстарын және ЖМ жұмыстарын орындаушылардың, лауазымды 
тұлғалардың, сондай-ақ осындай кәсіпорындардың құрылтайшы ұйымдары 
қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті. Оларды тиісті жобалау, 
ғылыми-зерттеу және оқу ұйымдарының қызметкерлері де орындауға тиіс. 
Ережелер негізінде жұмысшылар үшін еңбекті қорғау жөніндегі тиісті 
нұсқаулықтар әзірленуі тиіс. Жарылыс жұмыстарын немесе ЖМ-мен жұмыс 
жүргізетін, сондай-ақ ЖЗ дайындауды жүзеге асыратын кәсіпорындардың осы 
қызмет түрлеріне арнайы рұқсаттары (лицензиялары) болуы тиіс. Жарылыс 
жұмыстарын (ЖМ-мен жұмыс) жүргізетін кәсіпорындарда тиісті жобалау 
құжаттамасы, жарылғыш материалдарды сақтайтын қоймалар мен өзге де 
арнайы орындар, ЖМ тасымалдауға арналған Көлік және жарылғыш 
жұмыстардың орындаушылары мен басшыларын қамтитын қызметтер болуы 
тиіс [3].  

Әрбір осындай кәсіпорында өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің органдарымен келісім бойынша 
бекітілген жарылыс жұмыстарына басшылық ету туралы ереже және жұмыс 
қауіпсіздігін арттыруға, ЖМ нақты жағдайларда сақталуын қамтамасыз етуге 
бағытталған жарылыс ісін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар болуға тиіс.  
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Жарылыс жұмыстарын (ЖМ-мен жұмыс) жүргізуге, сондай-ақ ЖМ 
сатып алуға, тасымалдауға, сақтауға және ЖЗ дайындауға рұқсат алу 
жарылғыш материалдарды сақтау, тасымалдау, пайдалану және есепке алу 
тәртібі туралы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Тек қана жарылғыш 
материалдарды (жарылғыш заттар, бастамашы құралдар, ату және жару 
аппараттары), жару жұмыстарын механикаландыру құралдарын, тұтынушы 
кәсіпорындарда қарапайым түйіршіктелген және құрамында су бар ЖЗ 
дайындау кезінде тікелей пайдаланылатын жабдықты, сондай-ақ жару және 
бақылау-өлшеу аспаптарын, жару жұмыстарының құрылғылары мен 
аппаратурасын, стандарттары (техникалық шарттары) бар ЖМ арналған 
қаптаманы қолдануға рұқсат етіледі. 

Аталған құжаттардың талаптарына жауап бермейтін аталған 
материалдарды, жабдықтарды және т.б. пайдалануға тыйым салынады. 
Аталған материалдарды, жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды 
сынауға және қолдануға рұқсат беру жаңа жарылғыш материалдарды, 
машиналарды, құрылғылар мен жару жұмыстарына арналған аспаптарды 
қолдануға рұқсат беру тәртібі туралы нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс. 
Қолдануға рұқсат етілген ЖМ тізімі мерзімді түрде жариялануға тиіс, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі 
мерзімді түрде жариялануға тиіс. Тұтынушы кәсіпорындарда жарылғыш 
заттарды дайындау, зауыттық өндірістің ЖЗ механикаландырылған оқтауға 
дайындауды қарапайым түйіршіктелген және құрамында су бар жарылғыш 
заттарды дайындаудың стационарлық пункттерін қауіпсіз пайдалану, 
сондай-ақ жару жұмыстарын жүргізетін кәсіпорындарда зауыттық өндірістің 
жарылғыш заттарын дайындау қағидаларына және ЖЗ дайындау мен 
дайындауға арналған объектілерге арналған өзге де жобалау және пайдалану 
құжаттамасына сәйкес жүргізу қажет. Барлық ЖМ сақтау және қолдану үшін 
жарамдылығын анықтау мақсатында: дайындаушы зауыттардан немесе ЖМ 
қоймаларынан басқа кәсіпорындардан тұтынушыларға келіп түскен кезде; 
сапалылығына күмән туындаған кезде (сыртқы тексеру бойынша немесе 
жарылыс жұмыстарының қанағаттанарлықсыз нәтижелері кезінде-толық емес 
жарылыстар, істен шығулар); кепілдік мерзімінің соңында сынақтан өтуі тиіс. 

Сынақтар тиісті ЖМ стандарттардың, техникалық шарттардың 
(нұсқаулықтардың, қолдану жөніндегі нұсқаулықтардың) талаптарына сәйкес 
жүргізілуі тиіс. Сынақ нәтижелерін кейіннен ЖМ сынақтарын есепке алу 
журналына жаза отырып, актімен ресімдеу қажет. ЖМ кәсіпорынға 
сертификаттар болған кезде тікелей дайындаушы зауыттан және базистік 
қоймалардан жарамды ыдыста (сыртқы қарау бойынша) шығыс (базистік) 
қоймаларына келіп түскен жағдайларда қабылдау кезінде сынау міндетті емес. 
Кепілдік мерзімі өткен ЖМ алдын ала сынақтарсыз қолдануға тыйым 
салынады. 

Көмір және тақтатас шахталарында кепілдік мерзімі өткен құрамында 
нитроэфир бар ЖЗ қолдануға жол берілмейді. 
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Жарылыс жұмыстарын (ЖМ-мен жұмыс) жүргізуге, сондай-ақ ЖМ 
сатып алуға, тасымалдауға, сақтауға және ЖЗ дайындауға рұқсат алу 
жарылғыш материалдарды сақтау, тасымалдау, пайдалану және есепке алу 
тәртібі туралы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Тек қана жарылғыш 
материалдарды (жарылғыш заттар, бастамашы құралдар, ату және жару 
аппараттары), жару жұмыстарын механикаландыру құралдарын, тұтынушы 
кәсіпорындарда қарапайым түйіршіктелген және құрамында су бар ЖЗ 
дайындау кезінде тікелей пайдаланылатын жабдықты, сондай-ақ жару және 
бақылау-өлшеу аспаптарын, жару жұмыстарының құрылғылары мен 
аппаратурасын, стандарттары (техникалық шарттары) бар ЖМ арналған 
қаптаманы қолдануға рұқсат етіледі. 

Аталған құжаттардың талаптарына жауап бермейтін аталған 
материалдарды, жабдықтарды және т.б. пайдалануға тыйым салынады. 
Аталған материалдарды, жабдықтарды, аспаптар мен аппаратураларды 
сынауға және қолдануға рұқсат беру жаңа жарылғыш материалдарды, 
машиналарды, құрылғылар мен жару жұмыстарына арналған аспаптарды 
қолдануға рұқсат беру тәртібі туралы нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс. 
Қолдануға рұқсат етілген ЖМ тізімі мерзімді түрде жариялануға тиіс, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі 
мерзімді түрде жариялануға тиіс. Тұтынушы кәсіпорындарда жарылғыш 
заттарды дайындау, зауыттық өндірістің ЖЗ механикаландырылған оқтауға 
дайындауды қарапайым түйіршіктелген және құрамында су бар жарылғыш 
заттарды дайындаудың стационарлық пункттерін қауіпсіз пайдалану, 
сондай-ақ жару жұмыстарын жүргізетін кәсіпорындарда зауыттық өндірістің 
жарылғыш заттарын дайындау қағидаларына және ЖЗ дайындау мен 
дайындауға арналған объектілерге арналған өзге де жобалау және пайдалану 
құжаттамасына сәйкес жүргізу қажет. Барлық ЖМ сақтау және қолдану үшін 
жарамдылығын анықтау мақсатында: дайындаушы зауыттардан немесе ЖМ 
қоймаларынан басқа кәсіпорындардан тұтынушыларға келіп түскен кезде; 
сапалылығына күмән туындаған кезде (сыртқы тексеру бойынша немесе 
жарылыс жұмыстарының қанағаттанарлықсыз нәтижелері кезінде-толық емес 
жарылыстар, істен шығулар); кепілдік мерзімінің соңында сынақтан өтуі тиіс. 

Сынақтар тиісті ЖМ стандарттардың, техникалық шарттардың 
(нұсқаулықтардың, қолдану жөніндегі нұсқаулықтардың) талаптарына сәйкес 
жүргізілуі тиіс. Сынақ нәтижелерін кейіннен ЖМ сынақтарын есепке алу 
журналына жаза отырып, актімен ресімдеу қажет. ЖМ кәсіпорынға 
сертификаттар болған кезде тікелей дайындаушы зауыттан және базистік 
қоймалардан жарамды ыдыста (сыртқы қарау бойынша) шығыс (базистік) 
қоймаларына келіп түскен жағдайларда қабылдау кезінде сынау міндетті емес. 
Кепілдік мерзімі өткен ЖМ алдын ала сынақтарсыз қолдануға тыйым 
салынады. 

Көмір және тақтатас шахталарында кепілдік мерзімі өткен құрамында 
нитроэфир бар ЖЗ қолдануға жол берілмейді. 

 

  
 

Барлық өнеркәсіптік ЖМ (ЖЗ, ТИ және ПВА) қауіптілік дәрежесі 
бойынша олармен жұмыс істеу кезінде (тасымалдау, жұмыс орындарына 
жеткізу, пайдалану және т. б.) I сыныпқа жатады және топтарға бөлінеді 
(2.1-кесте) 

Жарылғыш материалдарды ЖМ қоймаларының құрылғысы және 
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қоймаларда, үй-жайларда және 
басқа жерлерде сақтау қажет. ЖМ қоймалары найзағайдан қорғағышпен 
жабдықталуы және ережеге сәйкес күзетілуі тиіс. 

Жарылғыш материалдарды тасымалдау ЖМ тасымалдау жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Өнеркәсіптік ЖЗ қолдану шарттары бойынша 2.1-кестеде көрсетілген 
сыныптарға бөлінеді. 

ЖМ қолдану шарттары осы қағидаларда көрсетілгендерге сәйкес болуы 
тиіс. 

Олар пайдалану құжаттамасында көрсетілуге жатады. Жарылғыш 
материалдар стандарттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес 
қапталуы және таңбалануы тиіс. 

 
2.1-кесте-қауіптілік дәрежесі бойынша ЖМ үйлесімділік топтары   

Үйлесімділік тобы 
(қауіптер) Заттар, бұйымдар 

В Құрамында ЖЗ бастамашылық ететін бұйымдар 

С Лақтыратын ЖЗ және басқа да дефлаграциялайтын 
ЖЗ немесе құрамында олар бар бұйымдар 

D 

Екінші детонациялайтын ЖЗ; түтінді оқ-дәрі; 
бастамашылық құралдарсыз және лақтыратын 
зарядсыз құрамында детонациялайтын ЖЗ бар 
бұйымдар 

F 
Құрамында екінші детонациялаушы ЖЗ, қоздыру 
құралдары және лақтыру зарядтары бар немесе 
лақтыру зарядтары жоқ бұйымдар 

G Пиротехникалық заттар және олардың құрамындағы 
бұйымдар 

 
Ескертпелер: 
1. Нақты жарылғыш материалдың үйлесімділік тобына, сондай-ақ кіші 

сыныпқа жататынын әзірлеуші айқындайды, оны жұмыс қауіпсіздігі 
жөніндегі сарапшы ұйым растайды және тиісті ЖМ қолдану жөніндегі 
стандарттарда (ТШ) және нұсқаулықтарда (нұсқаулықтарда) көрсетіледі. 

2. Әртүрлі үйлесімділік топтарының жарылғыш материалдары бөлек 
сақталуы және тасымалдануы тиіс.  

Бірге сақтауға рұқсат етіледі: 
1) түтінді (үйлесімділік тобы D) және түтінсіз (үйлесімділік тобы с) 

оқ-дәрілерден неғұрлым сезімтал талаптарға сәйкес; 
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  2) от өткізгіш бау, оның тұтану құралдары мен оқ-дәріні, сигналдық 
және оқ-дәрі патрондары мен сигналдық зымырандарды (G үйлесімділік тобы) 
В, С және D үйлесімділік топтарының жарылғыш материалдарымен;; 

3) детонатор-капсюльдермен, электр детонаторлармен және 
пиротехникалық релелермен детонациялайтын бау мен детонациялайтын 
таспа (үйлесімділік тобы D) (үйлесімділік тобы В). 

ЖМ бар жәшіктер (қораптар) мен контейнерлер, ЖЗ бар қаптар 
(пакеттер) дайындаушы зауыттарда қаптаманың ашылуын көзбен шолып 
анықтау мүмкіндігін қамтамасыз ететін белгіленген тәсілдермен пломбалануы 
(тігілуі, желімделуі) тиіс. 

Дайындаушы зауыттарда ЖМ орау кезінде жәшіктерге (қаптарға, 
пакеттерге) мақсаты, ішкі сыныбы, үйлесімділік (қауіптілік) тобы, қолдану 
шарттары; негізгі техникалық сипаттамалары, сақтаудың кепілді мерзімі, 
жұмыс істеу ережелері көрсетілген қолдану жөніндегі нұсқаулықтар 
(нұсқаулықтар) салынуы тиіс. Қаптамаға салудың орнына ЖЗ қолдану 
жөніндегі нұсқаулықтарды ілеспе құжаттамаға қосуға жол беріледі. 
(2.2-кестені қараңыз) 

 
2.2 кесте - формалардың жіктелуі 

ВВ 
класы ЖЗ түрі және қолдану шарттары 

Түс 
айырушы 
жолақтың 
немесе 
патрондар 
қабығының  

I Тек жер бетінде жаруға арналған сақталмайтын ЖЗ Ақ 
II Жанғыш газдардың немесе жарылғыш көмір 

(тақтатас) шаңының бөлінуі жоқ жер бетінде және 
жер асты қазбаларының кенжарларында жару үшін 
сақталмайтын ЖЗ не жарылыс жұмыстары кезінде 
жарылыс қаупі бар ортаның тұтануын 
болдырмайтын кенжар кеңістігінің инерттенуі 
қолданылады 

 
 
 

Қызыл 

III Жанғыш газдар бөлінетін, бірақ жарылғыш көмір 
(тақтатас) шаңы жоқ жерасты қазбаларының 
кенжарларындағы жыныс бойынша ғана жаруға 
арналған сақтандырғыш ЖЗ 

 
 

Көк 
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  2) от өткізгіш бау, оның тұтану құралдары мен оқ-дәріні, сигналдық 
және оқ-дәрі патрондары мен сигналдық зымырандарды (G үйлесімділік тобы) 
В, С және D үйлесімділік топтарының жарылғыш материалдарымен;; 

3) детонатор-капсюльдермен, электр детонаторлармен және 
пиротехникалық релелермен детонациялайтын бау мен детонациялайтын 
таспа (үйлесімділік тобы D) (үйлесімділік тобы В). 

ЖМ бар жәшіктер (қораптар) мен контейнерлер, ЖЗ бар қаптар 
(пакеттер) дайындаушы зауыттарда қаптаманың ашылуын көзбен шолып 
анықтау мүмкіндігін қамтамасыз ететін белгіленген тәсілдермен пломбалануы 
(тігілуі, желімделуі) тиіс. 

Дайындаушы зауыттарда ЖМ орау кезінде жәшіктерге (қаптарға, 
пакеттерге) мақсаты, ішкі сыныбы, үйлесімділік (қауіптілік) тобы, қолдану 
шарттары; негізгі техникалық сипаттамалары, сақтаудың кепілді мерзімі, 
жұмыс істеу ережелері көрсетілген қолдану жөніндегі нұсқаулықтар 
(нұсқаулықтар) салынуы тиіс. Қаптамаға салудың орнына ЖЗ қолдану 
жөніндегі нұсқаулықтарды ілеспе құжаттамаға қосуға жол беріледі. 
(2.2-кестені қараңыз) 

 
2.2 кесте - формалардың жіктелуі 

ВВ 
класы ЖЗ түрі және қолдану шарттары 

Түс 
айырушы 
жолақтың 
немесе 
патрондар 
қабығының  

I Тек жер бетінде жаруға арналған сақталмайтын ЖЗ Ақ 
II Жанғыш газдардың немесе жарылғыш көмір 

(тақтатас) шаңының бөлінуі жоқ жер бетінде және 
жер асты қазбаларының кенжарларында жару үшін 
сақталмайтын ЖЗ не жарылыс жұмыстары кезінде 
жарылыс қаупі бар ортаның тұтануын 
болдырмайтын кенжар кеңістігінің инерттенуі 
қолданылады 

 
 
 

Қызыл 

III Жанғыш газдар бөлінетін, бірақ жарылғыш көмір 
(тақтатас) шаңы жоқ жерасты қазбаларының 
кенжарларындағы жыныс бойынша ғана жаруға 
арналған сақтандырғыш ЖЗ 

 
 

Көк 

  
 

 2.2-кестенің жалғасы 

IY 
 

Жарылыс үшін сақтандырғыш ЖЗ: бөлінген жанғыш 
газдар болмаған кезде жарылыс қауіпті көмір (сланец) 
шаңының жерасты қазбаларының кенжарларында 
көмір және (немесе) жыныс бойынша; жанғыш газдар 
көп бөлінетін қазбалардан басқа, жанғыш газдар 
бөлінетін көмір қабаты бойынша жүргізілетін 
жерасты қазбаларының кенжарларында көмір және 
(немесе) жыныс бойынша 

 
Сары 
 
 
 
 

Y Теспе зарядының бүйір бетінің тау жыныстары 
массивінің теспемен қиылысатын жарықтарындағы 
газ-ауа қоспасымен жанасуы болмаған кезде көмір 
қабаты бойынша жүргізілетін жанғыш газдар жоғары 
бөлінетін қазбаларда көмір және (немесе) жыныс 
бойынша жару үшін сақтандырғыш ЖЗ.  

 
 
 
Сары 

VI Жарылысқа арналған сақтандырғыш ЖЗ: теспелер 
зарядының бүйір бетінің тау сілемінің қиылысатын 
жарықтарында немесе қазбаларда болатын газ-ауа 
қоспасымен жанасуы мүмкін жағдайларда 
жүргізілетін жанғыш газдар жоғары бөлінетін 
қазбаларда көмір және (немесе) жыныс бойынша; 
қазбалардың ұзындығы 20-дан астам болғанда және 
оларды алдын ала бұрғыланған ұңғымаларсыз 
жүргізген кезде, жалпы шахталық депрессия есебінен 
желдетуді қамтамасыз ететін, жанғыш газ бөлінетін 
қазбалардың көмір және аралас кенжарларында (10° - 
тан астам);  

 
 
 
 
 
 
Сары 

VII Арнайы жарылыс жұмыстарын жүргізуге арналған 
V-VI сыныпты сақтандырғыш ЖЗ және 
сақтандырғыш ЖЗ бұйымдары (су бүрку және ұнтақ 
тәрізді ингибиторларды тозаңдату, шатырды 
отырғызу кезінде ағаш тіректерді жару, көмір түсіру 
қазбаларында тау-кен массасының тұрып қалуын 
жою, габаритті емес бөлшектерді ұсақтау) жанғыш 
газ бен көмір шаңының шоғырлануының пайда болуы 
мүмкін жерасты қазбаларының кенжарларында 

 
 
 
 
Сары 
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 2.2 беттің жалғасы 

Арнайы 
(С) 

Жанғыш газдың және көмір(тақтатас) шаңының 
жарылыс қаупі бар шоғырлануы пайда болуы 
мүмкін жерасты қазбаларының кенжарларынан 
басқа, арнаулы жарылыс жұмыстарына арналған 
сақталмайтын және сақтандырғыш ЖЗ және 
олардан жасалған бұйымдар 

 

 Газ және (немесе) көмір (тақтатас) шаңы 
бойынша қауіпті емес жерасты қазбаларының 
кенжарларындағы жарылыс жұмыстары; 
сульфидті кендерді жару; тау-кен массасының 
габаритті емес кесектерін жару; контурлы жару, 
басқа да арнайы жұмыстар 

 
 
Қызыл 

 Жер бетіндегі жарылыс жұмыстары: 
металдарды импульсті өңдеу; ұңғымалық және 
шоғырланған зарядтарды бастамалау: 
кертпештер үшін контурлы жару; қатып қалған 
топырақты бұзу; тау-кен массасының габаритті 
емес кесектерін жару; ұңғымалардағы 
сейсмикалық барлау жұмыстары, орман 
өрттерін оқшаулау кезінде бөгеу жолақтарын 
жасау, басқа да арнайы жұмыстар 

 
 
 
Ақ 

 Барлау, мұнай, газ ұңғымаларындағы жарылыс 
жұмыстары. 

 
Қара  

 Күкірт шаңының, сутегінің және ауыр 
көмірсутектер буларының жарылысы бойынша 
қауіпті күкірт, мұнай және басқа шахталардағы 
жару жұмыстары 

 
Жасыл 

 
ЖМ-мен жұмыс істеу кезінде оларды қолдану жөніндегі 

нұсқаулықтарда (нұсқаулықтарда) көзделген сақтық шаралары сақталуы тиіс. 
ЖМ орналасқан жерден 100 м жақын жерде ашық от қолдануға, темекі 

шегуге, өзімен бірге атыс қаруын, от жағатын және темекі шегетін заттарды 
алып жүруге жол берілмейді. От жағу керек-жарақтарын тек жарғыштарға, ал 
қаруды - күзет адамдарына ұстауға рұқсат етіледі. 

ЖМ қоймасынан құрамында 15%-дан жоғары сұйық нитроэфирі бар 
қатып қалған ЖЗ-ны беруге және қолдануға, сондай-ақ олармен ерітуге 
байланысты емес қандай да бір іс-әрекеттерді орындауға тыйым салынады. 

Оларды сақтауға арналған үй-жайларда оқ-дәрілермен жұмыс 
табанында және өкшесінде металл бөліктері жоқ тұғыр киімде жүргізілуі тиіс. 
Құрал - саймандар мен басқа да металл мүкәммал ұшқын шығармайтын 
материалдардан жасалуы тиіс. Болаттан тек бұрағыштар жасалуы мүмкін. 

Патрондардағы және қаптардағы аммиак селитрасы негізіндегі ұнтақ 
тәрізді ЖЗ қолдану алдында қабықшаның бүтіндігін бұзбай езілуі тиіс. 
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 2.2 беттің жалғасы 

Арнайы 
(С) 

Жанғыш газдың және көмір(тақтатас) шаңының 
жарылыс қаупі бар шоғырлануы пайда болуы 
мүмкін жерасты қазбаларының кенжарларынан 
басқа, арнаулы жарылыс жұмыстарына арналған 
сақталмайтын және сақтандырғыш ЖЗ және 
олардан жасалған бұйымдар 

 

 Газ және (немесе) көмір (тақтатас) шаңы 
бойынша қауіпті емес жерасты қазбаларының 
кенжарларындағы жарылыс жұмыстары; 
сульфидті кендерді жару; тау-кен массасының 
габаритті емес кесектерін жару; контурлы жару, 
басқа да арнайы жұмыстар 

 
 
Қызыл 

 Жер бетіндегі жарылыс жұмыстары: 
металдарды импульсті өңдеу; ұңғымалық және 
шоғырланған зарядтарды бастамалау: 
кертпештер үшін контурлы жару; қатып қалған 
топырақты бұзу; тау-кен массасының габаритті 
емес кесектерін жару; ұңғымалардағы 
сейсмикалық барлау жұмыстары, орман 
өрттерін оқшаулау кезінде бөгеу жолақтарын 
жасау, басқа да арнайы жұмыстар 

 
 
 
Ақ 

 Барлау, мұнай, газ ұңғымаларындағы жарылыс 
жұмыстары. 

 
Қара  

 Күкірт шаңының, сутегінің және ауыр 
көмірсутектер буларының жарылысы бойынша 
қауіпті күкірт, мұнай және басқа шахталардағы 
жару жұмыстары 

 
Жасыл 

 
ЖМ-мен жұмыс істеу кезінде оларды қолдану жөніндегі 

нұсқаулықтарда (нұсқаулықтарда) көзделген сақтық шаралары сақталуы тиіс. 
ЖМ орналасқан жерден 100 м жақын жерде ашық от қолдануға, темекі 

шегуге, өзімен бірге атыс қаруын, от жағатын және темекі шегетін заттарды 
алып жүруге жол берілмейді. От жағу керек-жарақтарын тек жарғыштарға, ал 
қаруды - күзет адамдарына ұстауға рұқсат етіледі. 

ЖМ қоймасынан құрамында 15%-дан жоғары сұйық нитроэфирі бар 
қатып қалған ЖЗ-ны беруге және қолдануға, сондай-ақ олармен ерітуге 
байланысты емес қандай да бір іс-әрекеттерді орындауға тыйым салынады. 

Оларды сақтауға арналған үй-жайларда оқ-дәрілермен жұмыс 
табанында және өкшесінде металл бөліктері жоқ тұғыр киімде жүргізілуі тиіс. 
Құрал - саймандар мен басқа да металл мүкәммал ұшқын шығармайтын 
материалдардан жасалуы тиіс. Болаттан тек бұрағыштар жасалуы мүмкін. 

Патрондардағы және қаптардағы аммиак селитрасы негізіндегі ұнтақ 
тәрізді ЖЗ қолдану алдында қабықшаның бүтіндігін бұзбай езілуі тиіс. 

  
 

Стандарттарда (техникалық шарттарда) белгіленген және қолдану жөніндегі 
нұсқаулықтарда (нұсқаулықтарда) көрсетілген нормалардан жоғары 
ылғалданған ЖЗ қолдануға тыйым салынады. 

Құрамында гексоген немесе сұйық нитроэфирі жоқ, тығыздалған және 
шайылып кетпейтін ұнтақ тәрізді ЖЗ осы қағидалардың талаптарына сәйкес 
ұсақталуы тиіс, содан кейін олар тек газ бойынша қауіпті емес шахталарда 
(кеніштерде) немесе қазатын қабаттарда (кен денелерінде), шаң жарылысы 
бойынша қауіпті емес, сондай-ақ жер бетіндегі жұмыстар кезінде 
пайдаланылуы мүмкін. 

Құрамында гексоген немесе сұйық нитроэфирлер бар, ұнтақ тәрізді ЖЗ 
шайылмай немесе ұсақтамай және тек жер бетіндегі жарылыс жұмыстары 
кезінде пайдаланылуы тиіс. 

Газ бойынша қауіпті көмір және тақтатас шахталарында немесе шаң 
жарылысы бойынша қауіпті қабаттарды қазатын шахталарда қабықшасы 
бұзылған патрондалған ЖЗ пайдалануға тыйым салынады [1, 16, 25]. 

Кептіруден немесе ұнтақтаудан өткен ЖЗ қолдану саласы оларды 
қолдану жөніндегі нұсқаулықтармен (нұсқаулықтармен) айқындалуы тиіс. 

Жарылыс жұмыстарын (ЖМ-мен жұмыстарды) жүргізу кезінде 
жарылыс жұмыстары персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жарылғыш 
заттардың шаңымен және жарылыстың улы өнімдерімен адамдардың 
улануының алдын алу жөніндегі іс-шараларды жүргізу, сондай-ақ ЖЗ 
шаңының жарылу мүмкіндігін болдырмайтын шаралар кешенін жүзеге асыру 
қажет. Бұл шараларды кәсіпорын (шахта, кеніш, карьер және т.б.) басшысы 
бекітуі тиіс. 

Жару жұмыстарын жарушылар техникалық қадағалау тұлғасының 
басшылығымен жазбаша жасақтар бойынша қол қойғызып және тиісті 
жасақ-жолдамалар бойынша орындауға және жұмыс қауіпсіздігі жөніндегі 
ережелер мен нұсқаулықтардың талаптарына жауап беретін орындарда ғана 
жүргізуге тиіс. 

Жазбаша жасақтарсыз авариялық жағдайларды жою немесе олардың 
алдын алу жөніндегі жарылыс жұмыстарын орындауға жол беріледі. Жалпы 
қауіпті аймақ шегінде бірнеше жарғыш бір мезгілде жұмыс істеген кезде 
олардың біреуін аға қызметкер тағайындау қажет. Ол өз бұйрығын дауыспен 
немесе алдын ала келісілген және жарушыларға белгілі сигналдармен беруге 
тиіс. Жарушы жұмыс уақытында тиісті арнайы киімде болуға, өзімен бірге 
кәсіпорын (ұйым) берген сағаты, жарылыс жұмыстары үшін қажетті аспаптар 
мен керек-жарақтары болуға міндетті.  

Бірнеше жарғыштармен жарған кезде сағат тек аға жарушыда болуы 
мүмкін. Электр детонаторлармен тікелей жұмыс істейтін адамдардың киімі 
статикалық электр зарядтарын қауіпті әлеуетке дейін жинамауы тиіс. ЖЗ-дан 
босаған ыдыс мақсатына қарамастан тексерілуі және мұқият тазартылуы тиіс. 
Жарылғыш материалдардың жоғалуы (ұрлануы, шашырауы, жоғалуы) 
нұсқаулықта белгіленген тәртіппен техникалық тексеруге жатады. 
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2.3.3. Жарылыс жұмыстарын жүргізуге арналған Персонал          
 
 Жарылыс жұмыстарына басшылық жасау бұйрықпен арнайы бөлінген 

адамға не кәсіпорынның техникалық басшысына (бас инженерге), ал 
мердігерлік тәсіл кезінде - мердігерлік ұйымның жарылыс жұмыстарының 
басшысына немесе ол тағайындаған адамға жүктеледі. 

Жарылыс жұмыстарына басшылық жасауға аяқталған тау-кен 
техникалық білімі бар немесе арнайы оқу орындарын немесе курстарды 
бітірген, тау-кен немесе жарылыс жұмыстарына техникалық басшылық 
жасауға (жауапты жүргізуге) құқық беретін адамдар жіберіледі. 

Шахталар мен жерасты кеніштеріндегі жарылыс жұмыстары жөніндегі 
мамандандырылған бөлімшенің (жарылыс жұмыстары учаскесінің) басшысы 
(орынбасары, басшы көмекшісі) лауазымына жер асты жағдайларында 
кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар тау – кен инженерлері және көмір және 
тақтатас шахталарында кемінде үш жыл жерасты жұмыс өтілі бар тау-кен 
техникасы; кеніштерде-кемінде екі жыл тағайындалуы мүмкін. 

Кәсіпорындар мен ұйымдарда жарылыс жұмыстарын басқаратын 
инженерлік - техникалық қызметкерлер, сондай-ақ жарылғыш материалдарды 
сақтаумен, тасымалдаумен, ЖМ-ы ғылыми-зерттеу, эксперименттік және оқу 
мақсаттарында дайындаумен және пайдаланумен байланысты техникалық 
қадағалаудың басқа да адамдары лауазымға тағайындау кезінде және одан әрі 
үш жылда кемінде бір рет белгіленген тәртіппен олардың міндеттеріне кіретін 
мәселелер бойынша жарылыс ісінің қауіпсіздігі жөніндегі осы Қағидаларды, 
нұсқаулықтар мен нормаларды білуіне аттестаттаудан өтуге міндетті. 

Жарылыс жұмыстарын және ЖЗ дайындаумен және дайындаумен, 
кәсіпорындарда ЖМ тасымалдаумен байланысты жұмыстарды жүргізуге, 
оның ішінде осындай жұмыстарды басқаруға тиісті бұйрықтармен 
тағайындалған адамдар жіберіледі. 

Жарушы, шебер-жарушы, қойма меңгерушісі, таратушы 
Жару жұмыстарын жүргізуге біліктілік комиссиясының емтиханын 

тапсырған және "жарушының (жарушы шебердің) бірыңғай кітапшасы" бар 
адамдар жіберіледі. 

Ашық жұмыстарда, сондай-ақ газ немесе шаң бойынша қауіпті емес 
шахталарда жерасты тау-кен қазбаларын үңгілеуде және тазарту 
кенжарларында жару жұмыстарын жүргізуге жарушыларға рұқсат етіледі. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда жарылыс жұмыстарын 
жүргізуге тек шебер-жарушыларға рұқсат етіледі. 

Жарылыс жұмыстарын жүргізу құқығын алуға жарушыларды даярлауға 
арналған арнайы бағдарлама бойынша біліктілік комиссиясының 
емтихандарын тапсыруға 19 жастан кіші емес - ашық және 20 жастан кіші емес 
жерасты жұмыстары үшін адамдар жіберіледі. Олардың орта білімі және 
тиісінше Ашық (басқа) тау-кен жұмыстарында, жерасты тау-кен қазбаларын 
үңгілеуде немесе тазарту кенжарларында кемінде бір жыл өтілі болуы тиіс. 
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жүргізуге тек шебер-жарушыларға рұқсат етіледі. 

Жарылыс жұмыстарын жүргізу құқығын алуға жарушыларды даярлауға 
арналған арнайы бағдарлама бойынша біліктілік комиссиясының 
емтихандарын тапсыруға 19 жастан кіші емес - ашық және 20 жастан кіші емес 
жерасты жұмыстары үшін адамдар жіберіледі. Олардың орта білімі және 
тиісінше Ашық (басқа) тау-кен жұмыстарында, жерасты тау-кен қазбаларын 
үңгілеуде немесе тазарту кенжарларында кемінде бір жыл өтілі болуы тиіс. 

 

  
 

Біліктілік комиссиясының емтихандарын тапсырған және "жарушының 
(жарушы шебердің) бірыңғай кітапшасын" алған адамдар тәжірибелі 
жарушының (жарушы шебердің) басшылығымен бір ай бойы жұмыстан кейін 
кәсіпорында өз бетінше жұмыс істеуге жіберіледі. 

Жарылыс жұмыстарына басшылық жасауға құқығы бар адамдар тиісті 
емтихандарды тапсырғаннан және "жарушының (жарушы шебердің) бірыңғай 
кітапшасын" алғаннан кейін ғана жарылыс жұмыстарын жүргізуге жіберілуі 
мүмкін. Газ бен шаң бойынша қауіпті көмір шахталарында шебер – 
жарушыларды даярлау үшін арнайы бағдарлама бойынша біліктілік 
комиссиясының емтихандарын тапсыруға жарылыс жұмыстарын жүргізу 
құқығын алуға кемінде 22 жастағы адамдар жіберіледі. Олардың орта білімі 
және жерасты тау-кен қазбаларын үңгілеуде немесе тазарту кенжарларында 
кемінде 2 жыл жерасты жұмыстарының өтілі болуы тиіс.    

Бұл тұлғалар пайдалану және шахта құрылысы мамандықтарының 
техниктерін дайындайтын тау-кен техникумдары жанындағы арнайы 
курстарда немесе ҚР ТЖ комитетімен келісілген арнайы бағдарлама бойынша 
оқу-курстық комбинаттарда оқудан өтуі және ҚР ТЖ комитетінің тиісті 
облыстық басқармасы өкілінің төрағалығымен Біліктілік комиссиясының 
емтиханын тапсыруы және "шебер-жарушының бірыңғай кітапшасын" алуы 
тиіс [3, 13, 19]. 

Тау-кен қазбаларын үңгілеу бойынша жерасты жұмыстарында немесе 
тазарту тығындауларында кемінде бір жыл жұмыс істеген және біліктілік 
комиссиясында бекітілген бағдарлама бойынша емтихан тапсырған пайдалану 
және шахта құрылысы мамандықтарының тау-кен техниктеріне курстарда 
оқытусыз жарушы-шебер атағын беруге рұқсат етіледі. 

Шебер-жарушы мен жарушының білімін қайта тексеруді ҚР ТЖ 
комитетінің облыстық басқармасы өкілінің төрағалық етуімен кәсіпорындарда 
құрылатын комиссиялар 2 жылда кемінде бір рет жүргізуі тиіс. Мұндай 
тексеру шебер-жарушының (жарушының) осы Қағидалардың талаптарын 
бұзуы анықталған кезде де жүргізілуі мүмкін. 

Қауіпсіздік қағидаларын бұзудан туындаған білімді тексергенге дейін 
мастер-жарушы (жарушы) жарылыс жұмыстарын жүргізуден шеттетіледі. 

Сынақ тапсырмаған адамдар жарушы (шебер-жарушы) атағынан 
айырылады және біліктілік комиссиясында емтихан тапсыруға кемінде 3 
айдан кейін жіберілуі мүмкін. 

Жарушылар мен жарушы-шеберлерді жару жұмыстарының бір түрінен 
екінші түріне ауыстыру кезінде олар жаңа жұмыс түрі бойынша арнайы қайта 
даярлаудан өтуі және біліктілік комиссиясында қосымша емтихан тапсыруы 
тиіс, ол "жарушының (жарушы-шебердің) бірыңғай кітапшасында" 
тапсырылған емтихан туралы белгі жасауы тиіс.  

Жарылыс жұмыстарының жаңа түрін өз бетінше жүргізуге жіберер 
алдында жарушы тәжірибелі жарушы шебердің басшылығымен 10 күн бойы 
тағылымдамадан өтуге міндетті. 
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Газ немесе шаң бойынша қауіпті көмір (тақтатас) шахталарына өту 
кезінде жарушылар бағдарлама бойынша қосымша дайындықтан өтуі, 
Біліктілік комиссиясының емтихандарын тапсыруы және 15 күн ішінде 
тағылымдамадан өтуі тиіс, шахтаға өту кезінде көмір, жыныс және газдың 
кенеттен шығарылуы бойынша категориялық немесе қауіпті шахталардан тыс 
тағылымдама 20 күн ішінде өткізілуі тиіс. 

Өз біліктілігі бойынша бір жылдан астам жұмыста үзілістен кейін 
жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін қабылданатын жарушылар 
(жарушы-шеберлер) жарылыс жұмыстарын дербес жүргізуге біліктілік 
комиссиясының емтиханынан және 10 күн бойы практикалық 
тағылымдамадан кейін ғана жіберілуі мүмкін.  Жарылыс жұмыстарымен 
айналысатын барлық адамдарға жарылыс жұмыстарының басшысы 
қолданылатын ЖМ мен аппаратураның қасиеттері мен ерекшеліктері және 
олармен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары туралы нұсқау беруі тиіс. 
Осындай нұсқама кәсіпорындарда ЖМ жаңа түрлерін қолдану кезінде 
жүргізілуі тиіс. Жарылыс жұмыстарын дайындауға және жүргізуге тартылған 
барлық жұмысшыларға олардың кәсібі бойынша жұмыстың қауіпсіз әдістері 
жөніндегі нұсқаулықтың қолхатымен берілуі тиіс. 

Бір қауіпті аймақ шегінде екі және одан да көп жарушы жарылыс 
жұмыстарын жүргізген кезде аға жарушы (бригадир) тағайындалуы тиіс, ол 
жарушының кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адам болуы мүмкін. Аға 
жарушыны тағайындау жасақ-жолдамаға жазумен ресімделеді. Жарылысқа 
басшылықты техникалық қадағалау тұлғасы тікелей жүзеге асыратын 
жағдайларда аға жарушыны тағайындау міндетті емес. ЖМ бар 
жарғыш-шеберлерді, жарғыш-шеберлерді және жару жұмыстарының 
персоналын жару алдында тығындауларды тексерумен тікелей байланысты 
емес, оқтаумен, электр жару желісін монтаждаумен және жарудың өзімен 
байланысты жұмыстарда пайдалануға тыйым салынады. 

ЖМ қоймаларының меңгерушілері жарылыс жұмыстарына басшылық 
жасауға құқығы бар адамдарды, сондай-ақ ЖЗ технологиясы мамандығы 
бойынша жоғары оқу орындарын немесе техникумдарды бітірген адамдарды 
тағайындауға рұқсат етіледі. 

Жарылыс жұмыстарын жүргізуге құқығы бар, арнайы бағдарлама 
бойынша қосымша дайындықтан өткен және куәлігі бар адамдар да ЖМ 
қоймаларының меңгерушілері болып тағайындалуы мүмкін. 

Қойманы басқару құқығын беру үшін емтихан қабылдау үшін біліктілік 
комиссиясының құрамын (таратушылар, зертханашылар) қарамағында ЖМ 
қоймасы бар кәсіпорынның басшысы бекітеді. 

Қойма меңгерушісінің міндеттері қоса атқару бойынша жарылыс 
жұмыстарына басшылық жасауға құқығы бар техникалық персоналдың 
адамына жүктелуі мүмкін. Жарылыс жұмыстарын жүргізетін жарушылар 
қойма меңгерушісінің міндеттерін орындай алмайды. 

Геофизикалық кәсіпорындардың зарядтау шеберханаларын меңгеруді 
"жарушының бірыңғай кітапшасы" және кәсіпшілік геофизикада жарылыс ісі 
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Газ немесе шаң бойынша қауіпті көмір (тақтатас) шахталарына өту 
кезінде жарушылар бағдарлама бойынша қосымша дайындықтан өтуі, 
Біліктілік комиссиясының емтихандарын тапсыруы және 15 күн ішінде 
тағылымдамадан өтуі тиіс, шахтаға өту кезінде көмір, жыныс және газдың 
кенеттен шығарылуы бойынша категориялық немесе қауіпті шахталардан тыс 
тағылымдама 20 күн ішінде өткізілуі тиіс. 

Өз біліктілігі бойынша бір жылдан астам жұмыста үзілістен кейін 
жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін қабылданатын жарушылар 
(жарушы-шеберлер) жарылыс жұмыстарын дербес жүргізуге біліктілік 
комиссиясының емтиханынан және 10 күн бойы практикалық 
тағылымдамадан кейін ғана жіберілуі мүмкін.  Жарылыс жұмыстарымен 
айналысатын барлық адамдарға жарылыс жұмыстарының басшысы 
қолданылатын ЖМ мен аппаратураның қасиеттері мен ерекшеліктері және 
олармен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары туралы нұсқау беруі тиіс. 
Осындай нұсқама кәсіпорындарда ЖМ жаңа түрлерін қолдану кезінде 
жүргізілуі тиіс. Жарылыс жұмыстарын дайындауға және жүргізуге тартылған 
барлық жұмысшыларға олардың кәсібі бойынша жұмыстың қауіпсіз әдістері 
жөніндегі нұсқаулықтың қолхатымен берілуі тиіс. 

Бір қауіпті аймақ шегінде екі және одан да көп жарушы жарылыс 
жұмыстарын жүргізген кезде аға жарушы (бригадир) тағайындалуы тиіс, ол 
жарушының кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адам болуы мүмкін. Аға 
жарушыны тағайындау жасақ-жолдамаға жазумен ресімделеді. Жарылысқа 
басшылықты техникалық қадағалау тұлғасы тікелей жүзеге асыратын 
жағдайларда аға жарушыны тағайындау міндетті емес. ЖМ бар 
жарғыш-шеберлерді, жарғыш-шеберлерді және жару жұмыстарының 
персоналын жару алдында тығындауларды тексерумен тікелей байланысты 
емес, оқтаумен, электр жару желісін монтаждаумен және жарудың өзімен 
байланысты жұмыстарда пайдалануға тыйым салынады. 

ЖМ қоймаларының меңгерушілері жарылыс жұмыстарына басшылық 
жасауға құқығы бар адамдарды, сондай-ақ ЖЗ технологиясы мамандығы 
бойынша жоғары оқу орындарын немесе техникумдарды бітірген адамдарды 
тағайындауға рұқсат етіледі. 

Жарылыс жұмыстарын жүргізуге құқығы бар, арнайы бағдарлама 
бойынша қосымша дайындықтан өткен және куәлігі бар адамдар да ЖМ 
қоймаларының меңгерушілері болып тағайындалуы мүмкін. 

Қойманы басқару құқығын беру үшін емтихан қабылдау үшін біліктілік 
комиссиясының құрамын (таратушылар, зертханашылар) қарамағында ЖМ 
қоймасы бар кәсіпорынның басшысы бекітеді. 

Қойма меңгерушісінің міндеттері қоса атқару бойынша жарылыс 
жұмыстарына басшылық жасауға құқығы бар техникалық персоналдың 
адамына жүктелуі мүмкін. Жарылыс жұмыстарын жүргізетін жарушылар 
қойма меңгерушісінің міндеттерін орындай алмайды. 

Геофизикалық кәсіпорындардың зарядтау шеберханаларын меңгеруді 
"жарушының бірыңғай кітапшасы" және кәсіпшілік геофизикада жарылыс ісі 

  
 

бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамға тапсыруға рұқсат етіледі. 
ЖМ жылжымалы қоймаларында қойма меңгерушісінің міндеттері 

қосымша күзет, жүргізуші және ЖМ қоймасының меңгерушілеріне арналған 
бағдарлама бойынша арнайы дайындықтан өткен басқа адамдарға жүктелуі 
мүмкін. ЖМ қоймаларын таратушылар бағдарлама бойынша арнайы 
дайындықтан өткен және осы лауазымда бес күндік тағылымдамадан өткен 
жарушылар (жарушы шеберлер) куәлігін алған адамдарды тағайындауға 
рұқсат етіледі.   

Қоймашының міндетіне қоймаға келіп түсетін ЖМ тікелей қабылдау, 
оларды беру және есепке алу кітаптарында жазбалар жүргізу жатады. 

ЖМ қоймаларының зертханашылары болып арнайы бағдарлама 
бойынша емтихан тапсырған және арнайы куәлігі бар адамдар тағайындалуы 
мүмкін. 

ЖМ зертханалық емес сынақтарын орындау ЖМ қоймасы 
меңгерушісінің басшылығымен жарушыларға да тапсырылуы мүмкін. 

Жарғыштарды, ЖМ қоймаларының меңгерушілерін және 
зертханашыларды даярлауға арналған арнайы бағдарламаларды Қазақстан 
Республикасының Төтенше жағдайлар саласындағы тау-кен техникалық 
қадағалау және бақылау жөніндегі мемлекеттік комитеті белгіленген 
тәртіппен әзірлейді. 

ЖМ тасымалдау және оларды жұмыс орындарына жеткізу. Жарылыс 
жұмыстарын (ЖМ-мен жұмыс) жүргізетін кәсіпорындардың көлік 
құралдарымен ЖМ тасымалдау, сондай-ақ ЖМ қабылдау өнеркәсіптік 
қауіпсіздік қағидаларының талаптарына сәйкес әзірленген нұсқаулықтарға 
сәйкес және жергілікті жағдайларды ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс. 
Мұндай нұсқаулықтарды кәсіпорындардың басшылары мақұлдауы керек. 

Жарылғыш материалдарды тасымалдауға арналған көлік құралдары 
ретінде темір жол, теңіз, өзен, әуе, ат-арба көлігі түрлері, автомобильдер, 
мотоқұралдар, сондай-ақ жүк артатын Жануарлар пайдаланылуы мүмкін. ЖЗ 
жеткізуді нұсқау алған жұмысшылар да жарушылардың немесе бірге жүретін 
адамдардың бақылауымен жүзеге асыра алады. Жарғыштан ЖЗ алу тәртібін 
және оларды жеткізу туралы есепті кәсіпорын басшысы айқындайды. ЖМ 
жеткізу кәсіпорын басшысы (жарылыс жұмыстарының басшысы) белгілеген 
бағыттар бойынша жүргізілуі тиіс. Жарылғыш заттар мен қоздыру 
құралдарын сөмкелерде, кассеталарда, зауыттық қаптамада және т.б. бөлек 
жеткізу және тасымалдау қажет. Детонаторлары бар соққыштар ішінде 
жұмсақ материал жабылған қатты ұяшықтары бар сөмкелерде (кассеталарда, 
жәшіктерде) тасымалдануы тиіс. 

ТИ мен ЖЗ бірлесіп жеткізу кезінде жарғыш 12 кг-нан артық емес 
көтере алады.  ЖМ жарғыш тасымалдайтын содырлардың салмағы 10 кг 
аспауы тиіс. Сөмкелерде  ӨЖ  жоқ ВВ тасымалдау кезінде норма 24 кг-ға 
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дейін көтерілуі мүмкін. ЖЗ зауыттық орамада тасымалдаған кезде олардың 
саны ауыр заттарды тасудың қолданыстағы нормалары шегінде болуы тиіс. 
ЖМ қоймалардан жұмыс орындарына тікелей жеткізу кезінде жарылыс 
жұмыстарын жүргізетін кәсіпорын (шахта, кеніш, карьер және т. б.) 
басшысының рұқсатымен ЖЗ, ТИ және ПВА бірлесіп тасымалдауға келесі 
шарттар сақталған жағдайда ғана жол беріледі: 

 көлік құралын тиеу оның жүк көтергіштігінің 2/3 аспайтын; 
 ӨҚ-ны көлік құралының алдыңғы бөлігінде барлық жағынан ішкі 

жұмсақ төсемдері бар арнайы тығыз жабылатын жәшіктерде орналастыру; 
 ЖЗ бар қаптамалар мен ӨЖ бар жәшіктерді олардың арасында 

жанасуды болдырмайтын тәсілдермен бөлу; 
 оқ-дәрілер мен перфораторлық зарядтарды зауыттық қаптамада 

немесе  
 арнайы жәшіктерде және басқа ЖМ 0,5 м жақын емес; 
 жәшіктер мен басқа да ыдыстарды олардың бір-біріне соғылуын 

және үйкелуін болдырмайтын ЖМ-мен бекіту. 
  В және F үйлесімділік топтарын қоспағанда, ЖМ-ы 

мамандандырылған автомобильдермен бірге жеткізуге оларды толық жүк 
көтергіштікке дейін тиеген кезде рұқсат етіледі. 

 ЖМ тасымалдау үшін пайдаланылатын автомобильдер жарылғыш 
материалдарды автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларының 
талаптарына жауап беруі тиіс 

Жарғыштар мен жеткізгіштерді жұмыс орындарына оларға берілген 
ЖМ-мен бірге жеткізуге осы мақсатқа арналған автомобильдерде ғана жол 
беріледі. 

Жер асты жағдайларында ЖМ жеткізуге осы мақсаттар үшін арнайы 
жабдықталған және қауіпсіздік талаптарына жауап беретін шахталық көліктің 
барлық түрлерімен және құралдарымен рұқсат етіледі. ЖМ-ы адамдарды 
түсіру және көтеру кезінде шахта оқпанымен тасымалдауға тыйым салынады. 
ЖМ тиеу, түсіру, шахта оқпаны бойынша орнын ауыстыру кезінде оқпан 
маңындағы аулада және шахта үстіндегі ғимаратта ЖМ тиейтін және түсіретін 
жұмысшылардың, тұтқашының, оқпаншының және ЖМ жеткізуге жауапты 
қадағалау тұлғасының ғана болуына жол беріледі. 

Шахта оқпаны бойынша ЖМ Түсіру-көтеру диспетчер (шахта бойынша 
кезекші) бұл туралы көтеруге жауапты техникалық қадағалау тұлғасын 
хабардар еткеннен кейін ғана жүргізілуі мүмкін. ЖМ бар жәшіктер мен қаптар 
клет есіктерінің биіктігінен жоғары емес, клет қабатының биіктігінен 2/3 
артық болмауы тиіс. Вагонеткаларда түсіру кезінде ЖМ салынған жәшіктер 
мен қаптар вагоншалардың ернеуінен жоғары шықпауы тиіс, ал 
вагоншалардың өздері тошалаларға мықтап бекітілуі тиіс. 

Бастамашы құралдарды ЖЗ-дан бөлек түсіру (көтеру) керек. 
ЖМ бар жарғыштарды және ЖЗ бар жеткізгіштерді көлбеу қазбалар 

бойынша түсіру-көтеру кезінде адам вагонеткаларында әрбір орындықта бір 
жарғыштан немесе жеткізушіден артық болмауы тиіс. Бір тошалада ЖМ 
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дейін көтерілуі мүмкін. ЖЗ зауыттық орамада тасымалдаған кезде олардың 
саны ауыр заттарды тасудың қолданыстағы нормалары шегінде болуы тиіс. 
ЖМ қоймалардан жұмыс орындарына тікелей жеткізу кезінде жарылыс 
жұмыстарын жүргізетін кәсіпорын (шахта, кеніш, карьер және т. б.) 
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 көлік құралын тиеу оның жүк көтергіштігінің 2/3 аспайтын; 
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жұмсақ төсемдері бар арнайы тығыз жабылатын жәшіктерде орналастыру; 
 ЖЗ бар қаптамалар мен ӨЖ бар жәшіктерді олардың арасында 
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немесе  
 арнайы жәшіктерде және басқа ЖМ 0,5 м жақын емес; 
 жәшіктер мен басқа да ыдыстарды олардың бір-біріне соғылуын 

және үйкелуін болдырмайтын ЖМ-мен бекіту. 
  В және F үйлесімділік топтарын қоспағанда, ЖМ-ы 

мамандандырылған автомобильдермен бірге жеткізуге оларды толық жүк 
көтергіштікке дейін тиеген кезде рұқсат етіледі. 

 ЖМ тасымалдау үшін пайдаланылатын автомобильдер жарылғыш 
материалдарды автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларының 
талаптарына жауап беруі тиіс 

Жарғыштар мен жеткізгіштерді жұмыс орындарына оларға берілген 
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беріледі. 

Жер асты жағдайларында ЖМ жеткізуге осы мақсаттар үшін арнайы 
жабдықталған және қауіпсіздік талаптарына жауап беретін шахталық көліктің 
барлық түрлерімен және құралдарымен рұқсат етіледі. ЖМ-ы адамдарды 
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ЖМ тиеу, түсіру, шахта оқпаны бойынша орнын ауыстыру кезінде оқпан 
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сөмкесі бар бірнеше жарушыға және қабатта бір адамға тошалалың еденінің 1 
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г) ЖЗ контактілі электр тасығыштармен тасымалдау жанбайтын 
материалдардан жасалған тұтас қақпақпен жабылған вагонеткаларда 
жүргізілуі мүмкін. Түйіршіктелген ЖЗ-ны жанбайтын матамен жабуға жол 
беріледі; 

д) алдыңғы және артқы ЖМ бар көлік құралдарының (құрамдардың) 
арнайы жарықтық тану белгілері болуы тиіс, олардың мәнімен шахтада 
(кеніште, карьерде және т. б.) жұмыс істейтіндердің барлығын таныстыру 
қажет. II 

е) тау-кен қазбалары бойынша ЖМ тасымалдау кезінде қарсы келе 
жатқан көлік жүргізушілері мен осы қазбалар арқылы өтетін адамдар тоқтауға 
және ЖМ бар көлік құралын өткізуге міндетті; 

ж) көлік құралдарының жүргізушілері және ЖМ тасымалдаумен 
(жеткізумен) байланысты барлық тұлғаларға қауіпсіздік талаптары туралы 
нұсқау берілуі тиіс; 

з) ЖМ рельстік көлікпен тасымалдау кезінде электр тасығыш 
машинисінен, жарғыштан немесе таратушыдан, сондай-ақ ЖМ 
тасымалдаумен байланысты жұмысшылардан басқа пойызға ешкім болмауы 
тиіс; ілесіп жүретін адамдар пойыздың соңында адамдар вагоншасында болуы 
тиіс. Пойыздың жүру жылдамдығы ілесіп жүретін адамдардың жүріп-тұру 
жылдамдығынан аспаған жағдайда, оны жаяу алып жүруге жол беріледі; 

и) ЖМ қоймасында пломбаланған және құлыпқа жабылған арнайы 
жабдықталған вагоншаларда, контейнерлерде, басқа ыдыстарда ЖМ 
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тасымалдауға ілесіп жүретін адамдарсыз жол беріледі; 
к) ішкі жану қозғалтқыштары бар көлік құралдарымен ЖМ тасымалдау 

(жеткізу) олардың техникалық жай-күйіне қойылатын талаптар бөлігінде 
жарылғыш материалдарды автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларына 
сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. ЖЗ (құрамында гексоген мен нитроэфирден 
басқа) учаскелік сақтау пункттерінен жарылыс жұмыстары орындарына 
тиеу-жеткізу машиналарының шөміштерінде қосымша қауіпсіздік шараларын 
жүзеге асыру кезінде жеткізуге жол беріледі; 

л) ЖМ тасымалдауға тікелей қатысатын адамдар өзін оқшаулайтын 
құтқарушылармен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Қол қақпалармен және шығырлармен жабдықталған шурфтарды үңгілеу 
кезінде ЖМ түсіру-көтеруді мынадай шарттарды сақтай отырып орындау 
қажет: 

а) кенжарда жарылыс жұмыстарымен байланысы жоқ адамдар болмауы 
тиіс; 

б) ЖМ түсіру-көтеруді кемінде екі адамға жүзеге асыру; 
в) жағаны немесе шығырды храп құрылғыларымен немесе автоматты 

түрде жұмыс істейтін тежегіштермен, ал тіркеме ілгекті сақтандырғыш 
құлыппен жабдықтау; 

г) ЖЗ түсіру-көтеруді ТИ-ден бөлек жүргізу. 
Көтермелі қазбалар (пештер) бойынша шығырларды қолдана отырып 

ЖМ түсіру-көтеру жұмыстарды ұйымдастыруға және шахта (кеніш) басшысы 
бекіткен шығырды орнату паспортына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

 
2.3.4. Жарылғыш материалдарды сақтау 
 
Жарылғыш материалдар осы мақсатқа арналған үй-жайларда және 

белгіленген талаптарға жауап беретін орындарда сақталуы тиіс. ЖМ сақтауды 
ұйымдастыру олардың жоғалуын, ал сақтау шарттары бүлінуін болдырмауы 
тиіс. 

ЖМ сақтау орындары (жарылыс жұмыстарын жүргізу орындарына 
жақын орналасқан ЖМ ауысымдық сақтау жәшіктері мен сейфтерінен басқа) 
меншік иесі кәсіпорынның, өнеркәсіптік қауіпсіздік, ішкі істер саласындағы 
уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өкілдерінен тұратын 
комиссиялармен пайдалануға қабылдануы тиіс, қабылдау жобаның сақтау 
орнының сәйкестігі жасырылатын актімен ресімделуі тиіс. 

ЖМ қысқа мерзімді қоймасын және учаскелік сақтау пунктін 
қабылдауға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның 
аумақтық бөлімшесінің өкілі қатыспауы мүмкін. 

Кәсіпорындар әрбір тұрақты және уақытша стационарлық ЖМ 
қоймасына, сондай-ақ тарату камераларына паспорттары болуы тиіс, 
паспорттың бір данасы ЖМ қоймасы меңгерушісінің жұмыс орнында 
сақталуы тиіс. 
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 ЖМ қоймаларын, тарату камераларын, ЖМ ғылыми және оқу 
орындары мен учаскелік сақтау пункттеріндегі сейфтерді пайдалануға 
кәсіпорындар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның 
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материалдарды бірге (бір сейфте) сақтауға жол берілмейді. 

ЖМ бар жәшіктер, қаптар, қораптар мен контейнерлер сақтау 
орындарында қақпақтармен жабылуы немесе байлануы тиіс.  ЖМ 
қоймаларында жарылғыш материалдары бар қоймалар құлыпқа жабылуы 
және пломбалануы немесе мөрленуі тиіс. Таратушылардың тәулік бойы 
кезекшілігі бар ЖМ қоймаларында қоймаларды пломбалау немесе мөрлеу 
жүргізілмеуі мүмкін [3]. 

ЖМ пайдалануға байланысты жұмыстар 6 айдан астам мерзімге 
тоқтатылған кезде қоймада қалған жарылғыш материалдар ЖМ басқа сақтау 
орнына әкетілуі тиіс. 

Жұмыс орындарына жеткізілген жарылғыш материалдар сөмкелерде, 
кассеталарда немесе зауыттық қаптамада болуы керек. Бұл ретте ЖЗ және ТИ 
барлық жағдайларда сақтау кезінде бөлек орналастыру қажет. 

ЖМ жұмыс орындарында, сондай-ақ оқталған Теспелерді, ұңғымаларды 
және т.б. қадағалаусыз (күзетусіз) қалдыруға тыйым салынады. Қадағалау 
(күзет) тәртібін кәсіпорынның (шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) 
басшысы белгілеуге тиіс. 

Елді мекендерде жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде ғимарат 
(құрылыс) ішінде ЖМ оқшауланған үй-жайда күзетілуі тиіс. 

ЖМ жер асты қазбаларында тұрақты қадағалаусыз (күзетусіз) сақтауға 
оларды арнайы сақтау орындарында орналастыру шартымен рұқсат етіледі  
- құлыптарға жабылған учаскелік пункттерде, металл жәшіктерде немесе 
контейнерлерде (сейфтерде). 

Жарылғыш материалдарды оқталғанға дейін қауіпті аймақтан тыс 
тәуліктік қажеттілік және қауіпті аймақ шегіндегі ауысымдық қажеттілік 
мөлшерінде, қауіпті аймақта оқталуға жататын ЖЗ саны, бірақ ТИ және 
содырларсыз күзетілуі мүмкін жаппай жарылыстарды қоспағанда сақтауға 
рұқсат етіледі. 
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ЖЗ зарядтау машиналарында (перфораторлық станциялардың 
жылжымалы зарядтау шеберханалары мен зертханаларынан басқа) бір 
тәуліктен артық сақтауға тыйым салынады. 

Шахта оқпандарында, ұңғыма (тоннель) сағаларында оларды ұңғылау 
кезінде ауысымдық қажеттілік мөлшерінде будкаларда немесе бастырма 
астында шахта оқпанынан немесе ұңғыма (тоннель) сағасынан кемінде 50 м 
қашықтықта сақтауға рұқсат етіледі), сондай-ақ жер бетіндегі ғимараттар мен 
құрылыстардан. 

 Жұмыс орындарында ЖМ, сондай-ақ зарядталған теспелерді, 
ұңғымаларды және т.б. қараусыз қалдыруға (күзетсіз) тыйым салынады. 
Қадағалау (күзет) тәртібін кәсіпорынның (шахтаның, кеніштің, карьердің 
және т. б.) басшысы белгілеуге тиіс.) 

Елді мекендерде немесе ғимараттардың (құрылыстардың) ішінде 
жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде ЖМ оқшауланған үй-жайда күзетілуі 
тиіс. 

ЖМ жерасты қазбаларында тұрақты қадағалаусыз (күзетусіз) сақтауға 
оларды арнайы сақтау орындарында - учаскелік пункттерде, металл 
жәшіктерде немесе құлыптарға жабылған контейнерлерде (сейфтерде) 
орналастыру шартымен жол беріледі.       

 
2.3.5. ЖМ қоймаларын орнату және пайдалану 
 
"ЖМ қоймасы" термині деп белгіленген тәртіппен ресімделген жер 

бөлінісі бар жалпы аумақта орналасқан негізгі өндірістік және қосалқы 
мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар кешенін, ал жер асты қоймалары үшін 
- ЖМ сақтауға арналған камералар мен ұяшықтарды және қоймаға тау-кен 
қазбаларын әкелетін қосалқы камераларды түсіну керек. 

ЖМ-ың барлық қоймалары мен басқа да сақтау орындары белгіленген 
тәртіппен бекітілген жобалар бойынша ережелердің талаптарына сәйкес 
салынуы немесе бейімделуі тиіс. 

Жер бетіне қатысты орналасқан жері бойынша ЖМ қоймалары жер үсті, 
жартылай терең, терең және жер асты болып бөлінеді. 

Жер үсті қоймаларына жер беті деңгейінде орналасқан қоймалар; терең 
еденге-қойма ғимараттары жер бетінен төмен топырақта карнизден аспайтын 
тереңдетілген қоймалар; терең қоймаларға - қойма үстіндегі топырақ 
қалыңдығы 15 м - ден кем және жер асты қоймаларына-тиісінше 15 м-ден 
асатын қоймалар жатады. 

Пайдалану мерзіміне байланысты қоймалар тұрақты – 3 жыл және одан 
көп, уақытша – үш жылға дейін және қысқа мерзімді - ЖМ әкелінген сәттен 
бастап осы мерзімдерді есептегенде бір жылға дейін бөлінеді. Қысқа мерзімді 
қоймаларды пайдалану комиссия қайта қабылдаған жағдайда келесі бір 
мерзімге ұзартылуы мүмкін. 

Мақсаты бойынша ЖМ қоймалары базистік және шығындық болып 
бөлінеді. 
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ЖМ базистік қоймаларының жалпы сыйымдылығы шектелмейді және 
жеке қойманың сыйымдылығы 420 т жарылғыш материалдардан (нетто) 
аспауы тиіс екенін ескере отырып белгіленуі тиіс. 

Тұрақты шығыс қоймасының барлық сақтау орындарының жалпы 
сыйымдылығы: ВВ - 240 т, детонаторлар - 300 мың дана, детонациялайтын бау 
- 400 мың м, от өткізгіш бау және оны тұтату құралдары - шектелмеген. 

ЖМ уақытша шығыс қоймасының барлық сақтау орындарының жалпы 
сыйымдылығы мыналардан аспауы тиіс: ЖЗ - 120 т, детонаторлар - 150 мың 
дана, детонациялайтын бау - 200 мың м, от өткізгіш бау және оны тұтату 
құралдары - шектелмейді. 

ЖМ қысқа мерзімді шығыс қоймасының барлық сақтау орындарының 
жалпы сыйымдылығы мыналардан аспауы тиіс: ЖЗ - жоба бойынша, 
детонаторлар - 75 мың дана, детонациялайтын бау - 100 мың м, от өткізгіш бау 
және оны тұтату құралдары - шектелмейді. 

ЖМ тұрақты шығыс қоймаларының ЖЗ әрбір сақтау орнының шекті 
сыйымдылығы жоба бойынша 120 т, уақытша - 60 т, қысқа мерзімді - аспауы 
тиіс. 

ЖМ контейнерлерде арнайы ашық алаңдарда сақтау қажет. ЖМ 
контейнерлеріне арналған алаңдар ЖМ қоймаларының аумағында және 
контейнерлік алаңдары бар дербес қоймалар ретінде салынуы мүмкін. 
Контейнер алаңдарының сыйымдылығы ЖМ қоймаларын сақтау үшін ауызша 
жазылғандай қабылдануы тиіс.  

Тұрақты қоймалардың қоймалары жанбайтын материалдардан жасалуы 
тиіс. Қоймаларды олардағы ауа температурасы 30º-тан жоғары 
көтерілмейтіндей етіп ұйымдастыру керек. ЖМ қоймасына кіру санын 
қоймаға кіруден үй-жайдың өту жолдары бойынша ең алыс нүктесіне дейінгі 
ең үлкен қашықтық 15 м – ден, ал тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру 
кезінде-25 м-ден аспайтындығына қарай анықтау керек. 

Сақтау орындарының терезелері диаметрі кемінде 15 мм және 
ұяшықтарының мөлшері 150 х 150 мм-ден аспайтын шыбықтан жасалған 
болат дәнекерленген торлармен жабдықталады. 

Шатыр үй-жайларында қандай да бір заттарды немесе материалдарды 
сақтауға тыйым салынады. Қоймаға және шатырға кіретін жерлер құлыппен 
жабылуы немесе мөрленуі тиіс. 

ЖМ қоймаларының электр қондырғылары жерге тұйықталуы, ток 
ағуынан және адамдардың электр тогымен зақымдануынан қорғаныспен 
жабдықталуы тиіс. 

ЖМ қоймасы, оған жақындау жолдары және ЖМ қоймалары 
жарықтандырылуы тиіс. Жарықтандыруды қоршаудың периметрі бойынша 
орындауға рұқсат етіледі. 

Авариялық жарықтандыру ретінде кеніштік аккумуляторлық шамдарды 
және құрғақ батареялары бар шамдарды қолдануға рұқсат етіледі. Желіден 
қоректенетін портативті қол шамдарын барлық бөлмелерде қолдануға тыйым 
салынады. 
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Барлық қоймалар, оның ішінде қоймалардағы қарауыл үй-жайлары 
кәсіпорынмен, өрт күзетімен және ішкі істер органымен телефон 
байланысымен жабдықталуы тиіс. Телефон байланысын жабдықтау 
мүмкіндігі болмаған жағдайда кәсіпорын басшысының жергілікті ішкі істер 
органымен келісімі бойынша қойма аталған абоненттермен 
радиобайланыспен қамтамасыз етілуі мүмкін. Қарауылдық бекеттер мен 
қарауылдық бекеттер арасында  

Үй-жаймен екі жақты телефон байланысы қамтамасыз етілуі тиіс. 
Байланыс құралдарын жарылыс, өрт қауіпті үй-жайлардан тыс 

орналастыру қажет. 
Қоймалар мен қоймалар белгіленген тәртіппен бекітілген жобаларға 

сәйкес ғана күзет және өрт дабылы құралдарымен жабдықталуы мүмкін. 
Барлық қоймалар өртке қарсы құралдармен жабдықталуы тиіс, олардың 

номенклатурасы, саны мен орналасуы мемлекеттік қадағалау органымен 
келісілген жобамен белгіленеді. 

Әрбір қоймада өртке қарсы құралдарды ұстау және оларды пайдалану 
тәртібі туралы нұсқаулық ілінуі тиіс. Қойма персоналын қол қойғызып, 
нұсқаулықпен таныстырған жөн. 

ЖМ қоймаларында ЖМ қоймаларын қорғау найзағайын пайдалану 
талаптарымен анықталатын құрылғысы мен мазмұны найзағайдан қорғайтын 
қорғанышы болуы тиіс. 

        
 2.3.6. Жарылғыш материалдарды қабылдау және есепке алу 
    
 Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық 

бөлімшесінің органдары жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін жарылғыш 
материалдарды пайдаланатын бақылаудағы кәсіпорындарда ЖМ сақтау, 
Тасымалдау, тасымалдау, пайдалану және есепке алу, ЖЗ дайындау тәртібінің 
сақталуына бақылауды; жарылғыш материалдар сақталатын және 
тасымалданатын кәсіпорындарда, сондай-ақ жарылғыш материалдарды 
ғылыми-зерттеу, эксперименттік жұмыстар үшін немесе оқу мақсатында 
пайдаланатын ғылыми-зерттеу ұйымдары мен оқу орындарында жарылғыш 
материалдарды сақтау және есепке алу тәртібінің сақталуына бақылауды 
жүзеге асырады. 

Ішкі істер органдары жарылғыш материалдарды сатып алудың, 
сақтаудың және тасымалдаудың белгіленген қағидаларының сақталуына, 
сондай-ақ кәсіпорындардың қоймаларындағы жарылғыш материалдарды 
күзету жай-күйіне бақылауды жүзеге асырады. 

ЖМ сақтау орындарына жеткізілгендер тез арада қоймаларға, алаңдарға 
және т.б. орналастырылуға және жөнелту зауыт (көлік) құжаттарының, жасақ - 
жүкқұжаттың немесе жасақ - жолдаманың негізінде кіріске алынуға тиіс. 

Кәсіпорын ЖМ қоймаларындағы жарылғыш материалдардың кірісі мен 
шығысының есебін жарылғыш материалдардың кірісі мен шығысын есепке 
алу кітабында жүргізуге міндетті. Кітапты ЖМ базистік және шығыс 
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Барлық қоймалар, оның ішінде қоймалардағы қарауыл үй-жайлары 
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байланысымен жабдықталуы тиіс. Телефон байланысын жабдықтау 
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Үй-жаймен екі жақты телефон байланысы қамтамасыз етілуі тиіс. 
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номенклатурасы, саны мен орналасуы мемлекеттік қадағалау органымен 
келісілген жобамен белгіленеді. 

Әрбір қоймада өртке қарсы құралдарды ұстау және оларды пайдалану 
тәртібі туралы нұсқаулық ілінуі тиіс. Қойма персоналын қол қойғызып, 
нұсқаулықпен таныстырған жөн. 

ЖМ қоймаларында ЖМ қоймаларын қорғау найзағайын пайдалану 
талаптарымен анықталатын құрылғысы мен мазмұны найзағайдан қорғайтын 
қорғанышы болуы тиіс. 

        
 2.3.6. Жарылғыш материалдарды қабылдау және есепке алу 
    
 Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық 

бөлімшесінің органдары жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін жарылғыш 
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ғылыми-зерттеу, эксперименттік жұмыстар үшін немесе оқу мақсатында 
пайдаланатын ғылыми-зерттеу ұйымдары мен оқу орындарында жарылғыш 
материалдарды сақтау және есепке алу тәртібінің сақталуына бақылауды 
жүзеге асырады. 

Ішкі істер органдары жарылғыш материалдарды сатып алудың, 
сақтаудың және тасымалдаудың белгіленген қағидаларының сақталуына, 
сондай-ақ кәсіпорындардың қоймаларындағы жарылғыш материалдарды 
күзету жай-күйіне бақылауды жүзеге асырады. 

ЖМ сақтау орындарына жеткізілгендер тез арада қоймаларға, алаңдарға 
және т.б. орналастырылуға және жөнелту зауыт (көлік) құжаттарының, жасақ - 
жүкқұжаттың немесе жасақ - жолдаманың негізінде кіріске алынуға тиіс. 

Кәсіпорын ЖМ қоймаларындағы жарылғыш материалдардың кірісі мен 
шығысының есебін жарылғыш материалдардың кірісі мен шығысын есепке 
алу кітабында жүргізуге міндетті. Кітапты ЖМ базистік және шығыс 

  
 

қоймаларының меңгерушілері мен таратушылары жүргізуі тиіс. Әрбір 
атаудағы жарылғыш материалдар бөлек есепке алынуы тиіс. Әрбір атау 
бойынша жарылғыш материалдардың қалдығы есептеліп, ағымдағы тәуліктің 
соңында кітапқа енгізілуі тиіс. Кітаптағы жазбалар тек жарылғыш 
материалдар бойынша жасалуы керек, олардың саны бір күнде өзгерді. 

ЖЗ бар бұйымдардың жеке зауыттық нөмірлері жарғыштарға беру 
кезінде жарылғыш материалдарды беру мен қайтаруды есепке алу кітабында 
тіркелуі тиіс. Металл гильзалардағы электр детонаторлар мен 
капсюль-детонаторларды әкімшілік ауданды, кәсіпорынды және жарушының 
нөмірін белгілейтін арнайы құрылғылармен, оларды аталған Кітапта көрсете 
отырып таңбалауға жол беріледі [3, 27]. 

Жарылғыш материалдарды беру мен қайтаруды есепке алу кітабы 
нөмірленуі, тігілуі және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық бөлімшесінің мөрімен немесе пломбасымен бекітілуі тиіс. 
Кітап жарылғыш заттарға ЖМ беру және олардан ЖМ қалдықтарын қабылдау 
жүргізілетін қоймалар мен тарату камераларына арналған. Оны қойма 
меңгерушісі мен дистрибьюторлар да жүргізуі керек. 

Әрбір тәуліктің соңында қанша және қандай (атаулары бойынша) 
жарылғыш материалдар жұмсалғанын есептеп, сызықтың астына олардың 
шығынын жазып алу қажет (жіберілген жарылғыш материалдар 
қайтарылғандарын шегере отырып). Кітапта шығарылған бір тәулік ішінде 
жұмсалған жарылғыш материалдардың саны күн сайын кітапқа нысан 
бойынша жазылуы тиіс. 

Жаппай жарылыстарды жүргізу кезінде ЖМ тікелей жұмыс 
орындарында беруге рұқсат етіледі, оған арналған жеке данада жарылғыш 
материалдарды есепке алу, беру және қайтару кітабы ресімделеді. ЖМ 
шығысы туралы деректер жоғарыда баяндалған тәртіппен ЖМ қоймасындағы 
кітаптың негізгі данасында да көрсетілуі тиіс. 

Жасақ-жүкқұжат жарылғыш материалдарды бір сақтау орнынан 
екіншісіне жіберу үшін қызмет етеді. 

Оны қарамағында ЖМ босататын қойма бар кәсіпорынның (шахтаның, 
кеніштің, карьердің және т.б.) бухгалтериясы төрт данада жазып беруге тиіс, 
оларға тиісті басшы және бас (аға) бухгалтер қол қояды, реттік нөмірін, 
берілген күнін және алушының атауын көрсете отырып, бухгалтерияның 
арнайы кітабында тіркеледі. 

Жасақ-жүкқұжатты бухгалтерия жарылғыш материалдарды алуға 
сенімхатпен бірге қоймаға ұсыну үшін алушыға беруі тиіс. 

Қойма меңгерушісі (таратушы) ЖМ босатып, жасақ-жүкқұжаттың бір 
данасын қоймада сақтауға, екіншісін алушыға ілеспе құжат ретінде беруге 
және алушының сенімхаты бар екі данасын бухгалтерияға беруге міндетті. 
Даналардың бірі қоймадан жарылғыш материалдарды есептен шығару үшін 
бухгалтерлік жазба кезінде қалады, ал екіншісі - шот немесе авизо кезінде 
алушыға жіберіледі. 
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Жарылғыш материалдарды бір кәсіпорынға тиесілі ЖМ қоймасынан 
екіншісіне беру кезінде жасақ-жүкқұжат үш данада жазылуы тиіс. Қойма 
меңгерушісі жарылғыш материалдарды жібере отырып, екі данасын қоймада 
қалдыруға және бір данасын алушыға ілеспе құжат ретінде беруге міндетті. 

Жарылғыш материалдарды қоймадан қоймаға жеткізу кезінде ЖМ алған 
жеткізуші және жарылғыш материалдарды берген қойма меңгерушісі 
(таратушы) ЖМ алғаны және бергені туралы жасақ-жүкқұжатқа қол қоюға 
міндетті. 

Жасақ-жүкқұжаттар бойынша ЖМ жеткізушілеріне қоймадан учаскелік 
сақтау пункттеріне және жаппай жарылыс орындарына тасымалдау үшін 
демалыс жүргізілуі тиіс. Мұндай жағдайларда жасақ-жүкқұжатқа 
кәсіпорынның (шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) жарылыс 
жұмыстарының басшысы немесе жарылыс жұмыстары цехының (қызметінің) 
бастығы екі данада қол қоя алады. Қойма меңгерушісі (таратушы) талап 
етілген жарылғыш материалдарды жіберіп, жасақ - жүкқұжаттың бір данасын 
қоймада сақтауға, екіншісін - жеткізушіге ілеспе құжат ретінде беруге 
міндетті. 

Жарылыс жұмыстарын жүргізуге жасақ-жолдама жарылғыш 
материалдарды жарушыларға (жарушы шеберлерге) жіберу үшін қызмет 
етеді. 

Жасақ-жолдамаға жарылыс жұмыстары жүргізілетін учаскенің (цехтың) 
бастығы немесе оның орынбасары (прораб, аға шебер және т.б.) қол қоюы 
тиіс. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталар мен кеніштерде бұдан басқа, 
жасақ-жолдамаға жарылыс жұмыстары және желдету қызметінің басшылары 
(оларды алмастыратын адамдар) қол қоюы және оны шахта басшысы (шахта 
бойынша жасақ беретін адам) бекітуі тиіс. 

Жарылыс жұмыстарынан кейін атына жасақ-жолдама жазылған жарушы 
(шебер-жарушы) және ауысымдағы жұмыстарға басшылық еткен техникалық 
қадағалау адамы жасақ-жолдамадағы жарылғыш материалдардың мақсаты 
бойынша нақты шығынын өз қолдарымен растауға міндетті. ЖМ қалдықтары, 
сондай-ақ жасақ-жолдамаларды жарушылар жұмыс ауысымы аяқталғаннан 
кейін ЖМ қоймаларына (тарату камералары, учаскелік сақтау пункттері) жеке 
тапсыруы тиіс. Ерекше жағдайларда ЖМ қалдықтарын қайтару тәртібі және 
жасақ-жолдамалар нақты шарттарды ескере отырып өзгертілуі мүмкін. [3, 15, 
19] 

Жарылғыш материалдар бұрын алынған ЖМ шығындалғаны туралы 
есеп бермеген жарушыларға (жарушы шеберлерге) берілмеуі тиіс. 

Жасақ-жолдама қоймада берілген ЖМ - ны жарылғыш материалдарды 
беруді және қайтаруды есепке алу кітабына жазу үшін, ал жұмыс аяқталғаннан 
кейін толтырылған ЖМ-оларды жарылғыш материалдардың кірісі мен 
шығысын есепке алу кітабына есептен шығару үшін негіз болып табылады. 

Кәсіпорын бухгалтериясы ЖМ қоймасының меңгерушілері ұсынатын 
кіріс-шығыс құжаттарының негізінде жарылғыш материалдардың кірісі мен 
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шығысының есебін жүргізуі тиіс. 
Қоймаларда жарылғыш материалдарды есепке алу, сақтау және бар болу 

дұрыстығын кәсіпорынның (шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) 
басшысы тағайындаған адамдар және мерзімді түрде - өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өкілі тексеруі тиіс. 
Ашылмаған жәшіктерді, қаптарды, пакеттерді, қораптар мен контейнерлерді 
пломба мен орамның ақаусыздығы мен бүтіндігі кезінде ашпауға жол беріледі. 

Ашылған жәшіктердегі электр детонаторлар, капсюль-детонаторлар, 
пиротехникалық релелер, басқа да бастамалау құралдарының саны сақтау 
тамбурында, жеке камерада немесе сақтау орнынан тыс жерде тексерілуі тиіс. 
Бұл ретте бұйымдарды белгіленген талаптарға жауап беретін үстелдерге 
орналастыру қажет. 

Тексеру кезінде жарылғыш материалдардың кем шығуы немесе артық 
болуы анықталған жағдайда бұл туралы шаралар қабылдау үшін кәсіпорын 
басшысына, өнеркәсіптік қауіпсіздік және ішкі істер саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық бөлімшесінің органдарына дереу хабарлануға тиіс. 

          
2.3.7. Жарылғыш материалдарды жою 
 
Жарылғыш материалдарды, оның ішінде стандарттар мен ТШ 

талаптарына жауап бермейтін материалдарды жою кәсіпорын басшысының 
(шахта, кеніш, карьер және т.б.) жазбаша өкімі бойынша стандарттар мен ТШ 
талаптарына сәйкес жару, жағу немесе суда еріту арқылы жүргізілуі тиіс. 

ЖМ әрбір жою туралы жойылған жарылғыш материалдардың саны мен 
атауын, жою себептері мен тәсілін көрсете отырып акт жасау қажет. Акт ЖМ 
қоймасы мен кәсіпорынның бухгалтериясына арналған екі данада жасалады. 
ЖМ жоюға арналған орын жобаға сәйкес жабдықталуы қажет. ЖМ жоюды 
ЖМ қоймасы меңгерушісінің немесе кәсіпорын (шахта, кеніш, карьер және 
т.б.) басшысы тағайындаған техникалық қадағалау тұлғасының 
басшылығымен жарушылар орындауы тиіс. 

Жарылыспен жоюды қатерсіз ЖМ көмегімен жүргізу керек: 
патрондалған ЖЗ бумалармен, ал детонаторлар, ДШ және пиротехникалық 
релелер - жерге көмілген кез келген орамада немесе жарылмаған 
бұйымдардың шашырауын болдырмайтын басқа да тәсілдермен жоюға 
жатады [3, 24]. 

Өртеуге келмейтін ЖМ жоюға жатады.  Детонаторларды және олармен 
бірге жасалған бұйымдарды өртеу арқылы жоюға тыйым салынады. 

ЖМ жағу кезіндегі қауіпсіз қашықтық ЖЗ тиісті мөлшерін жару 
кезіндегідей есептелуі тиіс. 

ЖМ өртеуді қолдану жөніндегі нұсқаулықта (нұсқаулықта) белгіленген 
мөлшерде құрғақ ауа райында ғана жүргізуге рұқсат етіледі. 

Жарылғыш заттарды,  ОБ  және ДШ бөлек жағу қажет, ал алауда бір 
қабылдау кезінде 10 кг-нан артық емес жағуға рұқсат етіледі.  Оқ-дәрілерді 
жағу арқылы жою кезінде олар қабаттың қалыңдығы 10 см-ге дейін және 
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олардың арасындағы қашықтық кемінде 5 м болған кезде ені 30 см-ден 
аспайтын жолдармен опырылуы тиіс.  Бір мезгілде оқ-дәрілері бар үш жолдан 
аспайтын жолды өртеуге рұқсат етіледі. 

ЖЗ патрондарын жағу кезінде олар жанаспайтындай етіп бір қабатқа 
салу қажет. 

ЖМ-ы олардың ыдысында жағуға тыйым салынады. ЖЗ жағу алдында 
оларда ТИ жоқтығына көз жеткізу қажет. Одан әрі пайдалануға жарамсыз 
жәшіктер, қораптар, қағаз, қаптар және т.б., соның ішінде экссудат іздері бар 
жәшіктер қарап, ЖЗ және ТИ-дан тазартылғаннан кейін олардан бөлек өртелуі 
тиіс. ЖМ-мен от жағу үшін жел жағынан ұзындығы кемінде 5 м  ОБ  немесе 
тез тұтанатын материалдан жасалған жол салу қажет. Тұтандырғаннан кейін 
жарғыш тез арада панаға немесе қауіпті аймақтан тыс жерге шығарылуы тиіс. 
Тұтандыру барлық дайындық жұмыстары аяқталғаннан және адамдарды 
қауіпсіз жерге шығарғаннан кейін ғана жүргізілуі мүмкін. Ерітуді бөшкелерде 
және басқа ұқсас ыдыстарда жүргізуге болады. Ерімейтін тұнба жиналып, 
күйдіру арқылы жойылуы тиіс. ЖМ жою аяқталғаннан кейін тиісті 
операцияларды орындаған персонал, оның ішінде жұмыс басшысы ЖЗ бар 
бұйымдардың толық жойылғанына көз жеткізуге міндетті. 

         
2.3.8. Электр детонаторларды қолдану арқылы жару 
 
Беру алдында электр детонаторлар ЖМ қоймасының үй-жайында 

немесе ашық ауада нұсқауларға (ережелерге) сәйкес қалқаның астында 
тексерілуі тиіс.  

Тексеру кезінде электр детонатор шегенделген металл құбырға, 
қалқанның артына немесе жарылыс жағдайында адамдардың зақымдануын 
болдырмайтын арнайы құрылғыға орналастырылуы тиіс. Электр 
детонаторлардың сымдары олардың кедергісін тексергеннен кейін қысқа 
тұйықталуы және осындай жағдайда жарылыс желісіне қосылу сәтіне дейін 
болуы тиіс. Бұл операцияны орындау кезінде тексерушінің жұмыс үстелінде 
100 электр детонатордан артық болмауы тиіс. 

Электрмен жару желілерінің жарамды оқшаулағышы, сенімді электр 
қосылыстары болуы тиіс. Кабельдердің сымдары мен тарамдарының ұштары 
мұқият тазалануы, тығыз жалғануы (түйілуі) және жалғануы (өскіні) арнайы 
қысқыштардың немесе басқа құралдардың көмегімен оқшаулануы тиіс. Газ 
немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда (кеніштерде) электр детонаторлар 
мен электр жару желілерінің сымдарын тек түйіспелі қысқыштарды қолдана 
отырып қосу қажет. 

Электр жару желісі екі сымды болуы тиіс. Суды, жерді, құбырларды, 
рельстерді, арқандарды және т.б. өткізгіштердің бірі ретінде пайдалануға 
тыйым салынады. Оқтау басталғанға дейін жарушы жарылыс магистралін, 
жалғастырушы сымдарды қарап шығуға, желінің дұрыс жұмыс істейтініне көз 
жеткізуге міндетті. 
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тұйықталуы және осындай жағдайда жарылыс желісіне қосылу сәтіне дейін 
болуы тиіс. Бұл операцияны орындау кезінде тексерушінің жұмыс үстелінде 
100 электр детонатордан артық болмауы тиіс. 

Электрмен жару желілерінің жарамды оқшаулағышы, сенімді электр 
қосылыстары болуы тиіс. Кабельдердің сымдары мен тарамдарының ұштары 
мұқият тазалануы, тығыз жалғануы (түйілуі) және жалғануы (өскіні) арнайы 
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Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда (кеніштерде) тек мыс 
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істейтін барлық электр қондырғыларынан, кабельдерден, түйіспелі және әуе 
сымдарынан және электр энергиясының басқа көздерінен (оның ішінде қауіпті 
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аймағына осындай желі құрастырылатын қазбаларды қосу қажет. 

Жер бетінде электр жару желісін монтаждау аймағына электр тогы 
өткізгіштерінің аспа биіктігіне қарамастан, электр жару желісінің контурынан 
50 м асатын контурмен шектелген бет, ал ұңғымалардағы ату-жару 
жұмыстары кезінде тиісінше 10 м қосылуы тиіс. Қажет болған жағдайларда 
кәсіпорынның (шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) басшысы бекіткен 
кезбе токтардан қорғаудың қосымша шаралары (қорғалған электр 
детонаторларды қолдану, жалғағыш сымдарды қайта пайдалануды 
болдырмау, сымдардың бұрамаларын оқшаулау үшін арнайы қысқыштарды 
міндетті қолдану және т. б.) қабылдануы тиіс. 
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Жер асты қазбаларында электр жару желілерін монтаждау кезінде 
монтаждау аймағы шегіндегі жергілікті желдету желдеткіштерін, сондай-ақ 
кернеуі 42 В аспайтын жарық беретін электр желілерін электр детонаторларды 
кезбе токтардың әсерінен қорғау шараларын жүзеге асыра отырып 
ажыратпауға жол беріледі. 

Жару аспаптары (машинкалар) және жару стационарлық құрылғылары 
оларға бөгде адамдардың кіруіне жол бермейтін орындарда сақталуы тиіс. 

Электрлік жаруды тікелей күштік немесе жарықтандыру желісінен осы 
үшін арналған құрылғыларсыз жүргізуге тыйым салынады. 

Электр детонаторларды қолдана отырып жару кезінде жарғыштың 
жарылыстан кейін жабыннан шығуына 5 минуттан ерте емес және электр жару 
желісін ток көзінен ажыратқаннан және оның қысқа тұйықталуынан кейін 
ғана рұқсат етіледі. 

Егер кернеу берілген кезде жарылыс болмаса, жарушы электр жару 
желісін аспаптан (ток көзінен) ажыратуға, оның ұштарын қысқа тұйықтауға, 
өзімен бірге аспаптың кілтін (жарылғыш құрылғы орналасқан жәшікті) алуға 
және осыдан кейін ғана істен шығу себебін анықтауға міндетті. Қолданылатын 
электр детонаторлардың түріне қарамастан, баспанадан 10 минуттан кейін 
шығуға болады. 

Жарылғыш құралдар (машинкалар) жарушыларға берер алдында 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес белгіленген техникалық 
сипаттамаларға, оның ішінде дамып келе жатқан токқа, ток импульсіне; газ 
немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда (кеніштерде), бұдан басқа, кернеу 
импульсінің ұзақтығына сәйкестігі тексерілуге тиіс. 

Көмір, тақтатас шахталарындағы және газ немесе шаң бойынша қауіпті 
геологиялық барлау объектілеріндегі тұрақты жару пункттерінің жару 
аспаптары 15 күнде кемінде бір рет орнатылған жерлерде тексерілуі тиіс. [10] 

          
2.3.9. Электрмен және отпен жару 
 
Зарядтарды бастамалаудың атыс тәсілін оны электрмен алмастыруға 

болмайтын жағдайларда ғана қолдануға рұқсат етіледі. 
Тұтандырғыш және бақылау түтіктерін бықсыған білтемен, от өткізгіш 

баудың кесіндісімен немесе арнайы құрылғылармен жағу қажет. Сіріңкемен 
түтікті тек бір зарядты жарған кезде ғана тұтатуға рұқсат етіледі. 

Жандырғыш түтіктердегі  ОБ  ұзындығын отпен жару кезінде 
жарғыштың зарядтардан қауіпсіз қашықтыққа немесе жабынға кетуін 
қамтамасыз ететіндей есептелуі тиіс 

Әрбір тұтану түтігінің ұзындығы кемінде 1 м болуы тиіс;  ОБ  ұшы 
теспеден кемінде 25 см шығып тұруы тиіс. 

Жер бетінде бес немесе одан да көп түтікті тұтату кезінде тұтануға 
кететін уақытты бақылау үшін қағаз гильзасы бар капсюль-детонатордан 
жасалған бақылау түтігі қолданылуы тиіс. Бақылау түтігін бірінші болып 
тұтату қажет; оның ҚШ ұзындығы қолданылатын жағу түтіктерінің ең қысқа 
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сымымен салыстырғанда кемінде 60 см қысқа, бірақ кемінде 40 см болуы тиіс. 
Жер асты жағдайларында осы мақсат үшін ЖМ бақылау кесіндісі қолданылуы 
тиіс. Ол тұтану түтіктерін тұтату үшін қолданылады. Тұтандырғыш түтіктерді 
тұтандыру аяқталғаннан кейін немесе бақылау түтігінің КД жарылысынан 
кейін (баудың бақылау кесіндісінің жануы), сондай-ақ бақылау кесіндісінің 
сөнуі кезінде барлық жарғыштар дереу қауіпсіз қашықтыққа немесе жабынға 
кетуі тиіс [3, 15]. 

Жер бетінде жару кезінде бақылау түтігі бірінші жағылатын тұтандыру 
түтігінен 5 м-ден жақын емес және жарғыштардың кету жолында орналаспауы 
тиіс. Оқ-дәріден алынған зарядтарда тұтандырғыш түтіктің от өткізгіш бауы 
зарядтың ЖЗ-мен жанаспауы тиіс.  ОБ  өсіруге тыйым салынады. -
Тұтандырғыш түтіктерді қайталау кезінде оларды бір уақытта тұтату қажет. 
Жарушы жарылған зарядтардың есебін жүргізуі тиіс. Егер бұл талапты 
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етіледі. Істен шығу болмаған жағдайда соңғы жарылыстан кейін 5 минуттан 
соң баспанадан шығуға рұқсат етіледі. 

        
2.3.10. Детонациялайтын бауды қолдана отырып жару               
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кемінде екі рет бүктелуі тиіс; ЖЗ патронының айналасына детонациялық 
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Пайдаланылмаған соққыштар кәсіпорын (шахта, кеніш, карьер және т. 
б.) басшысы белгілеген тәртіппен жарылыспен жойылуға жатады.) 

Жандырғыш және бақылау түтіктерін ЖМ жарғыштар мен таратушылар 
жарылғыш материалдарды дайындау ғимаратының жеке үй - жайында; жер 
асты қоймасында-жандырғыш түтіктерді дайындауға арналған камерада 
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дайындауы тиіс. 
Ұзақтығы алты айдан аспайтын жару жұмыстары кезінде кәсіпорын 

(шахта, кеніш, карьер және т.б.) басшысының рұқсатымен тұтандырғыш және 
бақылау түтіктерін дайындауды осы үшін бейімделген жеке үй-жайларда, 
шатырларда, қалқаның астында немесе ашық аспан астында жүргізуге жол 
беріледі. Тұтандырғыш және бақылау түтіктерін дайындау кезінде осы 
жұмысты орындаушының үстелінде от өткізгіш бау кесінділерінің тиісті саны 
бар 100 капсюль-детонатор болуы мүмкін. Тұтандырғыш (бақылау) түтікті 
дайындамас бұрын әрбір капсюль детонаторы гильзаның ішкі бетінің 
тазалығына және оның ішінде қандай да бір бөлшектердің жоқтығына 
тексерілуі тиіс. Бөлшектер болған кезде, соңғысы детонатордың капсюльін 
саусақтың тырнағына жеңіл тигізу арқылы ғана жойылады. -
Капсюль-детонатор гильзасынан оған қандай да бір айлабұйымдарды енгізу, 
сондай-ақ үрлеу арқылы қылтықтарды алуға тыйым салынады. От өткізгіш 
бауды капсюль-детонаторға соңғысының шыныаяқпен жанасқанға дейін, 
айналусыз тікелей қозғалыспен енгізу керек. 

 ОБ -ны металл гильзасы бар капсюль-детонаторда бекіту гильзаның 
шетін дулцада арнайы аспаптың (таңбалау басының) көмегімен біркелкі қысу 
жолымен жүргізілуі тиіс. 

Кәсіпорындарды таңбалау бастиегімен қамтамасыз еткенге дейін от 
өткізгіш шнурды бекіту үшін бұрын пайдаланылған айлабұйымдарды 
қолдануға рұқсат етіледі. Қысу кезінде жарылғыш құрамы бар 
капсюль-детонатордың орнына басуға тыйым салынады. От өткізгіш сымды 
қағаз гильзаларға бекітуді осы үшін арналған аспаптарды қолдана отырып 
немесе  ОБ  ұшын резеңке таспамен (жіппен немесе қағаз таспамен) 
капсюль-детонатордың ішкі диаметріне дейін орап, кейіннен капсюльдің 
дулцасына енгізу немесе детонатор гильзасының дулцасын жіппен 
(шпагатпен) тарту арқылы жүргізу қажет. 

Капсюль-детонаторда бекітілген  ОБ  тартуға немесе тартуға тыйым 
салынады. 

 
2.3.11. Жарылыс жұмыстарын жүргізудің жалпы ережелері 
 
Жарылғыш заттардың зарядтарын жару техникалық құжаттама 

(жобалар, паспорттар және т.б.) бойынша жүргізілуі тиіс. Бұрғылау-жару 
жұмыстарын жүзеге асыратын персонал осындай құжаттармен қол қойғызып 
танысуы тиіс. 

Жобаларды ұңғымалық, камералық, қазандық зарядтарды жару үшін, 
оның ішінде құрылыс объектілерінде жару жұмыстарын орындау, ғимараттар 
мен құрылыстарды құлату, ұңғымаларды бұрғылау, түбін тереңдету және мұз 
жүру жұмыстарын жүргізу, батпақтардағы жұмыстар, су астындағы жару 
жұмыстары, ыстық массивтерді жару, ату-жару, сейсмикалық барлау 
жұмыстарын орындау, өзге де арнайы жұмыстарды жүргізу кезінде жасау 
қажет. 
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Осы қағидаларда ерекше айтылған жағдайларды қоспағанда, басқа 
жарылыс жұмыстары паспорттар бойынша орындалуы мүмкін. 

Жаппай жарылыстарды қолданумен жару жұмыстарын жүргізетін әрбір 
кәсіпорында паспорттар мен жобаларды, оның ішінде нақты жағдайларда 
орындалатын жаппай жару жобаларын әзірлеу үшін базалық құжат болып 
табылатын жару жұмыстарын жүргізудің үлгілік жобасы болуы тиіс. 

Құрылыс объектілерінде жаппай жарылыстарды жарылыс жұмыстарын 
жүргізу жобаларына (ЖЖЖ) және жұмыс сызбаларына сәйкес жүргізу қажет. 
Үлгілік жоба (ЖАЖ) кәсіпорын (құрылыс) басшысының бұйрығымен 
бекітілуге және қолданысқа енгізілуге тиіс. Жарылыс жұмыстарын 
мердігерлік тәсілмен орындау кезінде үлгілік жобаны мердігер кәсіпорын 
жасайды және бекітеді. Ол сондай-ақ тапсырыс берушінің мақұлдауына 
жатады. 

Бұрғылау-жару (жару) жұмыстарының жобалары кәсіпорын (шахта, 
кеніш, карьер және т.б.) басшысының бекітуіне жатады және өзге де 
мәселелер қатарында бұрғылау-жару жұмыстарының негізгі параметрлерін 
көрсете отырып, жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастыру жөніндегі шешімдер; 
зарядтарды қоздыру тәсілдері: жарылыс желілерінің есептері; зарядтар мен 
содырлардың конструкциялары; ЖМ болжамды шығысы; қауіпті аймақты 
айқындау және оның шегіндегі объектілерді (ғимараттар, құрылыстар, 
коммуникациялар және т. б.) ескере отырып, осы аймақты. 

Басқа кәсіпорынның (ұйымның) объектілері қауіпті аймаққа түскен 
кезде оның басшысы кемінде бір тәулік бұрын жарылыс жұмыстарын жүргізу 
орны мен уақыты туралы жазбаша хабардар етілуге тиіс. 

Паспорттарды жарылыс жұмыстарын жүргізетін кәсіпорынның 
(шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) басшысы бекітуі тиіс. Паспорттар 
негіздерде және кемінде үш тәжірибелік жарылыстың нәтижелері ескеріле 
отырып жасалады. Кәсіпорынның (шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) 
жарылыс жұмыстары басшысының рұқсаты бойынша тәжірибелік 
жарылыстың орнына ұқсас жағдайларда жүргізілген жарылыстардың 
нәтижелерін пайдалануға жол беріледі. Паспортта мыналар болуы керек: 

а) теспелердің немесе сыртқы зарядтардың орналасу схемасы; ЖМ 
атауы; оқтау тәсілі, теспелердің саны, олардың тереңдігі мен диаметрі, 
зарядтар мен соққыштардың массасы мен құрылымы, зарядтарды жару 
тәсілдерінің реттілігі мен саны, тығындау материалы және оның ұзындығы, 
тұтандырғыш және бақылау түтіктерінің ұзындығы (от өткізгіш шнурдың 
бақылау кесіндісі) туралы деректер; тығындаулардың ұзындығын (кедергісін), 
баяулауын, желдету схемасы мен уақытын көрсете отырып, жару (электрмен 
жару) желісін монтаждау схемасы; 

б) қауіпті аймақ радиусіның шамасы; 
в) жарушы (шебер-жарушы) мен жұмысшылардың жарылыс 

жұмыстарын жүргізу кезінде жасырынатын орындары туралы нұсқаулар; 
г) күзет немесе қоршау бекеттерін орналастыру, қауіпті аймаққа және 

жарылыс орнына кіруді қоршайтын сақтандыру құрылғыларын, ескерту және 
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тыйым салу белгілерін орналастыру туралы нұсқаулар. 
Бұдан басқа, газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталар үшін паспортта 

газ (шаң) жарылысын болдырмау жөніндегі арнайы құралдардың саны мен 
орналасу схемасы, сондай-ақ жарылыс жұмыстарының режимі көрсетілуі тиіс. 

Жекелеген жағдайларда тау-кен-геологиялық немесе басқа да 
жағдайлардың өзгеруіне байланысты жарылыс жұмыстарына тікелей 
басшылықты жүзеге асыратын техникалық қадағалау тұлғасының рұқсатымен 
паспортта көзделген көрсеткіштермен салыстырғанда зарядтардың массасы 
мен санын азайтуға жол беріледі. 

Теспедегі зарядтардың бір реттік жарылыстарын қазбаның контурын 
жобада көзделген мөлшерге жеткізу, қалқаларды алып тастау, кенжарды 
тегістеу, қазбаның топырағын қопару, қайта бекіту кезінде қазбаны кеңейту 
үшін, сондай-ақ істен шығуды жою мақсатында схемалар бойынша жүргізуге 
рұқсат етіледі. Схеманы жарылыс жұмыстарына тікелей басшылықты жүзеге 
асыратын техникалық қадағалау адамы жасайды және қол қояды және газ 
немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда шахтаның техникалық басшысы 
бекітуге тиіс. Схемада теспелердің орналасуы, зарядтардың массасы мен 
құрылымы, жарғыштың бекеттері мен жабындарының орналасу орындары, 
қажетті қосымша қауіпсіздік шаралары көрсетіледі. 

Қауіпті аймақ шекараларында оқтау басталар алдында оны күзетуді 
қамтамасыз ететін бекеттер қойылуы тиіс, ал оқтаумен айналыспайтын 
адамдарды техникалық қадағалау адамы немесе оның тапсырмасы бойынша 
бригадир (буындар) қауіпсіз орындарға шығаруы тиіс, бекеттерге тікелей 
міндеттерді орындаумен байланысты емес жұмысты тапсыруға тыйым 
салынады. 

Қауіпті аймаққа кәсіпорынның техникалық қадағалау тұлғаларының 
және бақылаушы органдар қызметкерлерінің өтуіне рұқсат етіледі. 

Жерасты жұмыстарында оқтау уақытында посттарды қауіпті аймаққа 
кіруге тыйым салатын жазулары бар аншлагтармен ауыстыруға жол беріледі. 

Жарылыс өнімдері жіберілетін ауаның шығатын желдету ағысы бар 
жерасты қазбаларында бекеттер қойылмайды. Бұл қазбалар қауіпті аймаққа 
кіруге тыйым салатын жазулары бар аншлагтармен қоршалуы тиіс. 

Жарылыс жұмыстары аяқталғаннан және қазбаларды толық 
желдеткеннен кейін көрсетілген қоршаулар мен жазулары бар белгілер 
алынады. 

Ашық және жерасты тау-кен жұмыстарында жаппай жарылыстарды 
дайындау кезінде оқтау кезеңінде D тобының ЖЗ (түтінді оқ-дәріден басқа) 
қолдану жағдайы туралы қауіпті аймақтардың орнына тыйым салынған 
аймақтар белгіленуі мүмкін, олардың шегінде оқтаумен байланысты емес 
адамдардың болуына тыйым салынады. Тыйым салынған аймақтың мөлшері 
жобамен анықталуы керек. 

Ашық тау-кен жұмыстарында тау-кен техникалық жағдайына және 
жұмысты ұйымдастыруға байланысты ұзақ (ауысымнан көп) оқтау кезінде 
тыйым салынған аймақ жақын зарядтан кемінде 20 м болуы тиіс. Ол оқтау 
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тыйым салу белгілерін орналастыру туралы нұсқаулар. 
Бұдан басқа, газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталар үшін паспортта 

газ (шаң) жарылысын болдырмау жөніндегі арнайы құралдардың саны мен 
орналасу схемасы, сондай-ақ жарылыс жұмыстарының режимі көрсетілуі тиіс. 

Жекелеген жағдайларда тау-кен-геологиялық немесе басқа да 
жағдайлардың өзгеруіне байланысты жарылыс жұмыстарына тікелей 
басшылықты жүзеге асыратын техникалық қадағалау тұлғасының рұқсатымен 
паспортта көзделген көрсеткіштермен салыстырғанда зарядтардың массасы 
мен санын азайтуға жол беріледі. 

Теспедегі зарядтардың бір реттік жарылыстарын қазбаның контурын 
жобада көзделген мөлшерге жеткізу, қалқаларды алып тастау, кенжарды 
тегістеу, қазбаның топырағын қопару, қайта бекіту кезінде қазбаны кеңейту 
үшін, сондай-ақ істен шығуды жою мақсатында схемалар бойынша жүргізуге 
рұқсат етіледі. Схеманы жарылыс жұмыстарына тікелей басшылықты жүзеге 
асыратын техникалық қадағалау адамы жасайды және қол қояды және газ 
немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда шахтаның техникалық басшысы 
бекітуге тиіс. Схемада теспелердің орналасуы, зарядтардың массасы мен 
құрылымы, жарғыштың бекеттері мен жабындарының орналасу орындары, 
қажетті қосымша қауіпсіздік шаралары көрсетіледі. 

Қауіпті аймақ шекараларында оқтау басталар алдында оны күзетуді 
қамтамасыз ететін бекеттер қойылуы тиіс, ал оқтаумен айналыспайтын 
адамдарды техникалық қадағалау адамы немесе оның тапсырмасы бойынша 
бригадир (буындар) қауіпсіз орындарға шығаруы тиіс, бекеттерге тікелей 
міндеттерді орындаумен байланысты емес жұмысты тапсыруға тыйым 
салынады. 

Қауіпті аймаққа кәсіпорынның техникалық қадағалау тұлғаларының 
және бақылаушы органдар қызметкерлерінің өтуіне рұқсат етіледі. 

Жерасты жұмыстарында оқтау уақытында посттарды қауіпті аймаққа 
кіруге тыйым салатын жазулары бар аншлагтармен ауыстыруға жол беріледі. 

Жарылыс өнімдері жіберілетін ауаның шығатын желдету ағысы бар 
жерасты қазбаларында бекеттер қойылмайды. Бұл қазбалар қауіпті аймаққа 
кіруге тыйым салатын жазулары бар аншлагтармен қоршалуы тиіс. 

Жарылыс жұмыстары аяқталғаннан және қазбаларды толық 
желдеткеннен кейін көрсетілген қоршаулар мен жазулары бар белгілер 
алынады. 

Ашық және жерасты тау-кен жұмыстарында жаппай жарылыстарды 
дайындау кезінде оқтау кезеңінде D тобының ЖЗ (түтінді оқ-дәріден басқа) 
қолдану жағдайы туралы қауіпті аймақтардың орнына тыйым салынған 
аймақтар белгіленуі мүмкін, олардың шегінде оқтаумен байланысты емес 
адамдардың болуына тыйым салынады. Тыйым салынған аймақтың мөлшері 
жобамен анықталуы керек. 

Ашық тау-кен жұмыстарында тау-кен техникалық жағдайына және 
жұмысты ұйымдастыруға байланысты ұзақ (ауысымнан көп) оқтау кезінде 
тыйым салынған аймақ жақын зарядтан кемінде 20 м болуы тиіс. Ол оқтау 

  
 

жүргізілетін кертпештің жұмыс алаңына да, сондай - ақ ең жақын зарядтардан 
көлденеңінен есептегенде төмен және жоғары орналасқан кертпештерге де 
қолданылады. 

Жобада есептеумен анықталған қауіпті аймақ содырларды төсеу 
басталғаннан бастап электр детонаторларды қолдану арқылы жару кезінде, ал 
ДШ жару кезінде - жару желісін монтаждау басталғаннан бастап енгізіледі. 

Жер асты қазбаларында тыйым салынған аймақ зарядтау машинасында 
және аса зарядталған ұңғымада ЖЗ ең көп мөлшерінің ықтимал жарылысынан 
соққы ауа толқынының әрекеті бойынша есептеумен анықталады. Жұмыстың 
шарттары мен ұйымдастырылуы кемінде 50 м болуы керек. Тыйым салынған 
аймақ зарядтау машинасы немесе оқталатын ұңғыма орналасқан жермен 
байланысатын барлық қазбаларға таралады. Осы аймақтың шекарасында 
оқтау басталғаннан бастап күзет бекеттерін қою керек; оқталатын 
ұңғымаларға апаратын қазбаларда бекеттердің орнына тыйым салатын 
жазулары бар аншлагтар орнатуға болады. Тыйым салынған аймақ шегінде 50 
м шетелде жаппай жарылыс тәртібімен шектелген адамдар санының болуына 
ғана жол беріледі. 

Содырларды енгізу басталғаннан бастап-электр детонаторларды 
қолдану арқылы жару кезінде және жару желісін монтаждау басталғаннан 
бастап - ДШ жару кезінде жобада есептеумен анықталған қауіпті аймақ 
енгізілуі тиіс. Оның шекараларындағы бекеттер жер асты қазбаларында 
жаппай жарылыс жүргізумен байланысты емес адамдар болған кезде 
қойылады. 

Жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде адамдарға хабарлау үшін 
дыбыстық, ал тәуліктің қараңғы уақытында жарық сигналдарын беру міндетті. 

3.дауыспен, сондай-ақ жарылғыш материалдарды қолдана отырып, 
сигналдар беруге тыйым салынады. Сигналдардың мәні мен тәртібі: 

а)бірінші сигнал - ескерту (бір ұзақ). Зарядтау алдында сигнал беріледі. 
Оқтау және осыған байланысты адамдарды алып тастау жұмыстары 

аяқталғаннан кейін жарушылар жарылыс желісін монтаждауға кіріседі; 
б)екінші сигнал - жауынгерлік (екі ұзақ). Осы сигнал бойынша жарылыс 

жүргізіледі; 
в) үшінші сигнал - тоқтату (үш қысқа). Бұл жарылыс жұмыстарының 

аяқталуын білдіреді. 
Сигналдарды жарылыс жұмыстарын орындайтын жарушы (аға 

жарушы), ал жаппай жарылыстар кезінде - кәсіпорынның арнайы 
тағайындалған қызметкері беруі тиіс. 

Сигналдарды беру тәсілдері мен мақсаты, жарылыс жұмыстарын 
жүргізу уақыты кәсіпорын жұмысшыларының назарына, ал жер бетіндегі 
жарылыс жұмыстары кезінде жергілікті халыққа да жеткізілуге тиіс. 

Жарылыс жүргізілгеннен кейін адамдарды жарылыс орнына жіберуге ол 
немесе оның тапсырмасы бойынша бригадир (буындар) жарушымен бірге 
жарылыс орнындағы жұмыс қауіпсіз екенін анықтағаннан кейін ғана осы 
ауысымда жарылыс жұмыстарына тікелей басшылықты жүзеге асыратын 
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техникалық қадағалау адамы рұқсат бере алады. 
Жару жұмыстарын шебер-жарушы жүргізген кезде жұмысшыларды 

жарылыс орнына келесі жұмыстар үшін жіберуге жару-шебер рұқсат етуі 
мүмкін. 

Жарғыш жару үшін оған бөлінген уақыт ішінде жарылатын зарядтардың 
саны Қағидалардың талаптары сақталатындай болуы тиіс. 

Жарылатын зарядтардың саны хронометраждық бақылаулармен 
белгіленуі және барлық жағдайларда, соның ішінде ұқсас жағдайлар үшін 
кәсіпорынның (шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) басшысымен 
бекітілуі тиіс. 

Жарылысқа дайындалған зарядтардың саны бір уақытта жарылатындай 
болуы керек. 

Оқтауға жататын төменгі теспелердің, ұңғымалардың және басқа 
қазбалардың сағасының беті жыныс сынықтарынан, бұрғылау 
ұсақ-түйектерінен, бөгде заттардан және т. б. тазартылуы тиіс. 

Теспені және ұңғыманы оқтау алдында бұрғылау ұсақ-түйегінен 
тазартылуы тиіс. Тығындаушылар тек ұшқын шығармайтын материалдардан 
жасалуы мүмкін. Тығындауыштың ұзындығы теспенің ұзындығынан үлкен 
болуы тиіс. 

Патрон-соққыш алдымен теспелер сағасынан орналасуы тиіс. Бұл ретте 
электр детонаторды (капсюль-детонаторды) теспенің аузына жақын 
патрон-соққыштың шеткі бөлігінде электр детонатордың 
(капсюль-детонатордың) гильзасының түбі теспенің түбіне бағытталатындай 
етіп орналастыру қажет. Бұл жағдайда электр детонатор гильзасының 
(капсюль-детонатор) түбі теспенің аузына бағытталуы тиіс. Көмір және 
тақтатас шахталарында электр детонаторы бар патрон-соққыштың теспесінде 
мұндай орналасуға газ бөлу және жарылғыш шаң болмаған кезде ғана жол 
беріледі. Отпен жару кезінде кері қоздыру мүмкіндігін кәсіпорынның 
(шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) басшысы белгілейді. 

Кептелген содырды тесуге тыйым салынады. Егер тұрып қалған 
соққышты алу мүмкін болмаса, теспені (ұңғыманы) оқтауды тоқтату қажет; 
соққышты басқа зарядтармен бірге жару қажет. 

Көмір сілемін алдын ала қопсыту кезінде ұзындығы 5 м астам 
теспелерде немесе ұңғымаларда ұзартылған немесе шашыраңқы зарядтарды 
жару арқылы және теспеде (ұңғымада) гидравликалық кенжарма болған кезде 
қосымша бастамашы құрал ретінде теспеден (ұңғымадан) шығармай 
детонациялайтын шнурды пайдалануға жол беріледі. 

Теспенің немесе ұңғыманың ұзындығына бөлінген зарядтар кезінде 
зарядтың әр бөлігіне тек бір соққыш орналастырылуы мүмкін. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда шашыраңқы зарядтарды 
жанғыш газдар бөлінбейтін қазбалардың жыныс кенжарларында және тек 
құбыр теспелерінде қолдануға рұқсат етіледі. 

Сыртқы зарядты немесе детонациялайтын бауды тастармен, қиыршық 
таспен жабуға тыйым салынады. 
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техникалық қадағалау адамы рұқсат бере алады. 
Жару жұмыстарын шебер-жарушы жүргізген кезде жұмысшыларды 

жарылыс орнына келесі жұмыстар үшін жіберуге жару-шебер рұқсат етуі 
мүмкін. 

Жарғыш жару үшін оған бөлінген уақыт ішінде жарылатын зарядтардың 
саны Қағидалардың талаптары сақталатындай болуы тиіс. 

Жарылатын зарядтардың саны хронометраждық бақылаулармен 
белгіленуі және барлық жағдайларда, соның ішінде ұқсас жағдайлар үшін 
кәсіпорынның (шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) басшысымен 
бекітілуі тиіс. 

Жарылысқа дайындалған зарядтардың саны бір уақытта жарылатындай 
болуы керек. 

Оқтауға жататын төменгі теспелердің, ұңғымалардың және басқа 
қазбалардың сағасының беті жыныс сынықтарынан, бұрғылау 
ұсақ-түйектерінен, бөгде заттардан және т. б. тазартылуы тиіс. 

Теспені және ұңғыманы оқтау алдында бұрғылау ұсақ-түйегінен 
тазартылуы тиіс. Тығындаушылар тек ұшқын шығармайтын материалдардан 
жасалуы мүмкін. Тығындауыштың ұзындығы теспенің ұзындығынан үлкен 
болуы тиіс. 

Патрон-соққыш алдымен теспелер сағасынан орналасуы тиіс. Бұл ретте 
электр детонаторды (капсюль-детонаторды) теспенің аузына жақын 
патрон-соққыштың шеткі бөлігінде электр детонатордың 
(капсюль-детонатордың) гильзасының түбі теспенің түбіне бағытталатындай 
етіп орналастыру қажет. Бұл жағдайда электр детонатор гильзасының 
(капсюль-детонатор) түбі теспенің аузына бағытталуы тиіс. Көмір және 
тақтатас шахталарында электр детонаторы бар патрон-соққыштың теспесінде 
мұндай орналасуға газ бөлу және жарылғыш шаң болмаған кезде ғана жол 
беріледі. Отпен жару кезінде кері қоздыру мүмкіндігін кәсіпорынның 
(шахтаның, кеніштің, карьердің және т.б.) басшысы белгілейді. 

Кептелген содырды тесуге тыйым салынады. Егер тұрып қалған 
соққышты алу мүмкін болмаса, теспені (ұңғыманы) оқтауды тоқтату қажет; 
соққышты басқа зарядтармен бірге жару қажет. 

Көмір сілемін алдын ала қопсыту кезінде ұзындығы 5 м астам 
теспелерде немесе ұңғымаларда ұзартылған немесе шашыраңқы зарядтарды 
жару арқылы және теспеде (ұңғымада) гидравликалық кенжарма болған кезде 
қосымша бастамашы құрал ретінде теспеден (ұңғымадан) шығармай 
детонациялайтын шнурды пайдалануға жол беріледі. 

Теспенің немесе ұңғыманың ұзындығына бөлінген зарядтар кезінде 
зарядтың әр бөлігіне тек бір соққыш орналастырылуы мүмкін. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда шашыраңқы зарядтарды 
жанғыш газдар бөлінбейтін қазбалардың жыныс кенжарларында және тек 
құбыр теспелерінде қолдануға рұқсат етіледі. 

Сыртқы зарядты немесе детонациялайтын бауды тастармен, қиыршық 
таспен жабуға тыйым салынады. 

  
 

Бірнеше ұңғымалық зарядтарды жару электр тәсілімен іске қосылатын 
ЭҚ немесе ДШ қолданумен ғана жүргізілуі тиіс. Ұңғымалардың тереңдігі 15 
м-ден асқан кезде желіні қайталау міндетті болып табылады. 

Қорғаныс құралдарымен жабылған зарядтар тобын жару қажет болған 
жағдайда зарядтар бір уақытта жарылуы тиіс. 

Найзағай кезінде жер бетінде де, жер бетінен жүргізілетін қазбаларда да 
электр жарылуын қолдана отырып, жарылыс жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады. Егер электр жару желісі найзағай басталғанға дейін монтаждалған 
болса, онда найзағай алдында жару жүргізу немесе учаскелік сымдарды 
магистралдық сымдардан ажырату, ұштарын мұқият оқшаулау, адамдарды 
қауіпті аймақтан тыс жерге немесе панаға шығару қажет. Жарық жеткіліксіз 
болған жағдайда жару жұмыстарын (ЖМ-мен жұмыс) жүргізуге тыйым 
салынады. Габаритті емес кесектерді бөлшектеуге арналған теспелік және 
сыртқы зарядтарды жару кезінде жару (электрлік жару) желісін оқтау мен 
монтаждауды тек жоғарыдан төмен қарай орындауға рұқсат етіледі. Барлық 
жағдайларда стақандарда ЖМ қалдықтарының болуына немесе болмауына 
қарамастан бұрғылауға тыйым салынады. Ұңғыманың немесе теспенің 
жүргізілген атқылауынан кейін 30 минуттан кейін жаңа оқтауға рұқсат етіледі. 
Камералық зарядтарды жаруды тек ДШ немесе ПҚ қолдана отырып жүргізуге 
рұқсат етіледі. Әрбір зарядтау камерасына екі соққыш орналастырылуға тиіс; 
жару немесе электрмен жару желісі негізгі жару жүргізілетін тәсілмен 
қайталануға тиіс. 

Камералық зарядтағы соққыштар қатты берік қабықтарда (жәшіктерде, 
қораптарда және т.б.) орналасуы тиіс. 

Камералық зарядтар болатын қазбаларды оқтаудың алдында олардағы 
электр сымдары алынуы тиіс. 

Механикаландырылған оқтау кезінде осы мақсат үшін белгіленген 
тәртіппен рұқсат етілген жарылғыш заттарды ғана қолдануға рұқсат етіледі. 

Механикалық оқтау өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық бөлімшесі бекіткен жерасты қазбаларындағы жарылғыш 
заттарды механикаландырылған оқтау кезіндегі жұмыс қауіпсіздігі жөніндегі 
үлгілік нұсқаулыққа, зарядтау жабдығын пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтарға және тиісті ЖМ қолдану жөніндегі нұсқаулықтарға 
(нұсқаулықтарға) сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Алюмо - және тротил құрамында ұсақ түйіршікті жарылғыш заттар бар 
пневмо оқтау кезінде ЖЗ қолдану жөніндегі нұсқаулықта және зарядтау 
құрылғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта белгіленген мөлшерде 
ЖЗ-ға су немесе сулайтын ерітінділер қосу қажет. 

Сусымалы түйіршіктелген ЖЗ-ны қабылдау ыдыстарына (бункерлерге, 
вагонеткаларға және т.б.) пневматикалық тасымалдау жарылғыш заттарды 
ылғалдамай немесе суламай, бірақ ЖЗ шаңымен күресу, оның жарылысын 
және адамдардың улануын болдырмау шараларын міндетті түрде жүзеге 
асыру кезінде жүргізілуі мүмкін. 

ЖЗ механикаландырылған оқтау кезінде құбыр өткізгіштерде 
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(құбыршектерде) материалдың меншікті электрлік кедергісі 104 Ом·М 
аспауы, айырым белгілері (таңбалануы) болуы тиіс. Зарядтау құбырлары 
ретінде соққанда және үйкелгенде ұшқын шығармайтын, тоттануға қарсы 
материалдардан жасалған ұзындығы 5 м дейінгі металл түтікшелерді 
қолдануға рұқсат етіледі. ЖЗ пневможабдықтау (пневмокөлік) кезінде барлық 
зарядтау (пневмокөлік) жүйесі белгіленген талаптарға сәйкес жерге 
тұйықталуы тиіс. Радиусі 0,6 м кем құбырлардың бүгілуіне жол берілмейді. 

Сусымалы түйіршіктелген ЖЗ-ны қабылдау ыдыстарына (бункерлерге) 
пневматикалық тасымалдауға, сондай-ақ шнурлар мен ұңғымаларды 
қондырғы операторы мен жарғыш арасындағы қашықтық 20 м артық болғанда 
немесе олардың арасында екі жақты байланыссыз тікелей көрінусіз оқтауға 
тыйым салынады. Пневмотасымалданбаған немесе пневмотасымалданған 
процесте алдын ала келісілген командаларды қолдану қажет [3, 24, 27]. 

Шашылып қалған, сондай-ақ шаң аулағыштармен ұсталған жарылғыш 
заттар жиналып, жойылуы тиіс. Қорғалмаған ПҚ қолданумен жару кезінде 
соққыштарды енгізуге механикаландырылған оқтау аяқталғаннан кейін және 
зарядтау жабдығын алып тастағаннан кейін ғана рұқсат етіледі. Статикалық 
электр зарядтарынан жеткілікті қорғалған электр детонаторларды қолданған 
кезде соққыш ұңғыманың (теспенің) кенжарынан бірінші болып орнатылуы 
мүмкін және механикаландырылған оқтау кезінде ЖЗ әсерінен кемінде бір 
патронмен жабылуы тиіс. Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау құрылғылары 
мен құбырларды жарылғыш заттардың қалдықтарынан тазарту қажет. 

Автомобиль шассиіндегі зарядтау машиналарының базасы жарылғыш 
материалдарды автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларының тиісті 
талаптарына жауап беруі тиіс. Зарядтау жабдықтарын, жеткізу-зарядтау 
машиналарын, зарядтағыштарды және оқтауды механикаландырудың басқа да 
құралдарын жөндеуді осы мақсат үшін жабдықталған үй-жайларда (тау-кен 
қазбаларында) жүргізу қажет. Қағидаларда жазылған әдістемелерге сәйкес 
жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіз қашықтықтар мынадай 
факторларды ескере отырып айқындалады: 

- жекелеген кесектердің ұшуы; 
- сейсмикалық әсер ету 
- соққы ауа толқыны 
- детонацияны беру мүмкіндігі. 
Жаппай жарылыстар нұсқаулық талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. 
Жаппай жарылыстарды дайындауға қатысатын адамдар жер асты 

қазбаларында болған кезде оқшаулайтын өзін-өзі құтқарғыштармен 
қамтамасыз етілуі тиіс. Жаппай жарылыстарды дайындау және жүргізу 
кезінде қауіпті аймақтар, сондай-ақ адамдар орналасқан жерлер, ЖМ 
орналасқан жерлер жобамен анықталуы тиіс. Әуе қозғалысының 
қауіпсіздігіне қатер төндіретін жер бетіндегі жаппай жарылыстар оларды 
жүргізу белгіленген тәртіппен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылуы 
мүмкін. 
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(құбыршектерде) материалдың меншікті электрлік кедергісі 104 Ом·М 
аспауы, айырым белгілері (таңбалануы) болуы тиіс. Зарядтау құбырлары 
ретінде соққанда және үйкелгенде ұшқын шығармайтын, тоттануға қарсы 
материалдардан жасалған ұзындығы 5 м дейінгі металл түтікшелерді 
қолдануға рұқсат етіледі. ЖЗ пневможабдықтау (пневмокөлік) кезінде барлық 
зарядтау (пневмокөлік) жүйесі белгіленген талаптарға сәйкес жерге 
тұйықталуы тиіс. Радиусі 0,6 м кем құбырлардың бүгілуіне жол берілмейді. 

Сусымалы түйіршіктелген ЖЗ-ны қабылдау ыдыстарына (бункерлерге) 
пневматикалық тасымалдауға, сондай-ақ шнурлар мен ұңғымаларды 
қондырғы операторы мен жарғыш арасындағы қашықтық 20 м артық болғанда 
немесе олардың арасында екі жақты байланыссыз тікелей көрінусіз оқтауға 
тыйым салынады. Пневмотасымалданбаған немесе пневмотасымалданған 
процесте алдын ала келісілген командаларды қолдану қажет [3, 24, 27]. 

Шашылып қалған, сондай-ақ шаң аулағыштармен ұсталған жарылғыш 
заттар жиналып, жойылуы тиіс. Қорғалмаған ПҚ қолданумен жару кезінде 
соққыштарды енгізуге механикаландырылған оқтау аяқталғаннан кейін және 
зарядтау жабдығын алып тастағаннан кейін ғана рұқсат етіледі. Статикалық 
электр зарядтарынан жеткілікті қорғалған электр детонаторларды қолданған 
кезде соққыш ұңғыманың (теспенің) кенжарынан бірінші болып орнатылуы 
мүмкін және механикаландырылған оқтау кезінде ЖЗ әсерінен кемінде бір 
патронмен жабылуы тиіс. Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау құрылғылары 
мен құбырларды жарылғыш заттардың қалдықтарынан тазарту қажет. 

Автомобиль шассиіндегі зарядтау машиналарының базасы жарылғыш 
материалдарды автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларының тиісті 
талаптарына жауап беруі тиіс. Зарядтау жабдықтарын, жеткізу-зарядтау 
машиналарын, зарядтағыштарды және оқтауды механикаландырудың басқа да 
құралдарын жөндеуді осы мақсат үшін жабдықталған үй-жайларда (тау-кен 
қазбаларында) жүргізу қажет. Қағидаларда жазылған әдістемелерге сәйкес 
жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіз қашықтықтар мынадай 
факторларды ескере отырып айқындалады: 

- жекелеген кесектердің ұшуы; 
- сейсмикалық әсер ету 
- соққы ауа толқыны 
- детонацияны беру мүмкіндігі. 
Жаппай жарылыстар нұсқаулық талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. 
Жаппай жарылыстарды дайындауға қатысатын адамдар жер асты 

қазбаларында болған кезде оқшаулайтын өзін-өзі құтқарғыштармен 
қамтамасыз етілуі тиіс. Жаппай жарылыстарды дайындау және жүргізу 
кезінде қауіпті аймақтар, сондай-ақ адамдар орналасқан жерлер, ЖМ 
орналасқан жерлер жобамен анықталуы тиіс. Әуе қозғалысының 
қауіпсіздігіне қатер төндіретін жер бетіндегі жаппай жарылыстар оларды 
жүргізу белгіленген тәртіппен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылуы 
мүмкін. 

         

  
 

2.3.12. Істен шыққан зарядтарды жою 
 
Техникалық себептер бойынша зарядтарды жаруға болмайтын барлық 

жағдайларда (жарылғыш желінің жойылмайтын бұзылуы және т.б.) олар істен 
шығу ретінде қарастырылады. 

Әрбір істен шығу жарылыс жұмыстары кезінде істен шығуды тіркеу 
журналына жазылуы тиіс. 

Жер бетінде істен шығу анықталған кезде (немесе оған күдік болған 
кезде) жарғыш жарылмаған зарядқа айырым белгісін қоюға, ал жер асты 
жағдайларында қазбаның кенжарын кесіп өтуге және барлық жағдайларда бұл 
туралы техникалық қадағалау тұлғасын хабардар етуге тиіс. 

Істен шығуды, оның ішінде жер бетіндегі істен шығуды жоюға 
байланысты жұмыстар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық бөлімшесімен келісім бойынша кәсіпорын басшысы 
бекіткен нұсқаулыққа сәйкес техникалық қадағалау тұлғасының 
басшылығымен жүргізілуі тиіс. 

Істен шығу орындарында оларды жоюға байланысты емес қандай да бір 
өндірістік процестерге тыйым салынады. Көмір шахталарында істен шығуды 
жою жөніндегі жұмыстарға дейін соғылған көмір кенжардан алынуы тиіс. 

Істен шыққан теспелік зарядтарды жою 30 см-ден жақын емес 
қашықтықта істен шыққандарға параллель бұрғыланған қосымша теспелерде 
зарядтарды жару арқылы жүргізіледі. Қосалқы теспелердің санын, оларды 
орналастыру орындары мен бағытын техникалық қадағалау тұлғасы 
айқындауы тиіс. Мұндай теспелерді орнату үшін теспеден ұзындығы сағадан 
20 см-ге дейінгі бітеу материалын алуға рұқсат етіледі. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті емес шахталардың (кеніштердің) 
қазбаларында істен шыққан теспе зарядынан шығатын электр детонатор 
сымдары табылған жағдайда, жарушыға қауіпсіз жерден осы мақсат үшін 
рұқсат етілген аспаптармен электр детонатор көпірінің өткізгіштігін тексеруге 
және істен шыққан зарядты әдеттегі тәртіппен жаруға рұқсат етіледі. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда осы тәсілмен тек жалаңаш 
істен шыққан зарядтарды, ең аз кедергі сызықтары (ЛНС) азаймаған 
зарядтарды және басқа да шарттар белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес 
келген жағдайда жоюға рұқсат етіледі. 

Гидромониторлар орнатылған кенжарларда теспедегі істен шығуларды 
жарушының және техникалық қадағалау тұлғасының бақылауымен су 
ағынымен жоюға жол беріледі. Кенжардағы істен шығуды тікелей жою 
сәтінде адамдар болмауы тиіс және суды іске қосуды қашықтықтан жүргізу 
қажет. Бұл ретте электр детонаторды бұлыңғыр соққыштан ұстау жөнінде 
шаралар қабылдануы тиіс. 

Металл мен металл конструкцияларды ұсақтау кезінде істен шыққан 
теспе зарядтарын жою кенжарды жою, теспеге жаңа соққышты енгізу және 
оны кейіннен жару арқылы жүргізілуі тиіс. 

Істен шыққан ұңғымалық зарядтарды жоюды жүргізуге рұқсат етіледі: 



192
  

 

а) егер істен шығу сыртқы жарылыс желісінің тұтастығының бұзылуы 
нәтижесінде болған жағдайда істен шыққан зарядты жару арқылы (егер істен 
шыққан зарядтың ЛЖЖ азаймаса). Егер тексеру кезінде тау-кен массасы 
кесектерінің қауіпті ұшып кету немесе жарылыс кезінде соққы ауа 
толқынының әсер ету мүмкіндігі анықталса, істен шыққан зарядты жаруға 
тыйым салынады; 

б) ұңғыманың тұрған жерінде соңғысын қолмен шығарып, істен шыққан 
зарядпен жыныстарды бөлшектеу. Құрамында оқ-дәрі, нитроэфир немесе 
гексоген жоқ аммиак селитрасы негізіндегі жарылғыш заттан ДШ зарядын 
қолдана отырып жару кезінде істен шыққан зарядтағы жыныстарды 
бөлшектеу шөміштің ЖМ-ге тікелей әсерін болдырмай экскаватормен 
жүргізіледі. 

Бұл жағдайда теспелердің саны мен бағыты, олардың тереңдігі мен 
жекелеген зарядтардың массасы жобамен немесе кәсіпорынның (шахтаның, 
кеніштің, карьердің және т. б.) жарылыс жұмыстарының басшысымен 
белгіленеді.); 

в) заряд істен шыққан ұңғымадан кемінде 3 м қашықтықта параллель 
бұрғыланған ұңғымадағы зарядты жару; 

г) детонациялық шнурды қолдана отырып d үйлесімділік тобының ЖЗ 
жару кезінде (түтінді оқ - дәріден басқа) - ұңғымадан зарядты жуу; 

д) бас тартуды аталған тәсілдермен жою мүмкін болмаған жағдайда - 
кәсіпорын басшысы бекіткен жоба бойынша жүзеге асырылады. 

Жеңдердегі істен шыққан зарядтарды жою істен шыққан зарядпен 
жеңнің ұзындығының кемінде 1/3 қашықтықта өткен қосымша жеңдегі 
зарядты жару арқылы, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген тәсілдермен жүргізілуі 
тиіс. 

Істен шыққан камералық зарядтарды жою кейіннен жаңа соққышты 
енгізе отырып, кенжарды бөлшектеу және әдеттегі тәртіппен жару (егер істен 
шыққан зарядтың ЛЖЖ азаймаса) жүргізілуі тиіс. 

Егер ЛНС тексеру кезінде тау-кен массасы кесектерінің қауіпті ұшып 
кету немесе жарылыс кезінде соққы ауа толқынының әсер ету мүмкіндігі 
анықталса, істен шыққан зарядты жаруға тыйым салынады. Бұл жағдайда 
тығындауды бөлшектеу, содан кейін ЖЗ алу қажет. Істен шығуды жойғанға 
дейін мұндай зарядтар істен шыққан камералық зарядты жою үшін қосымша 
қазбалар жүргізу қажет болған жағдайларда қорғалуы тиіс, бұл жұмыстар 
кәсіпорын басшысы бекіткен жоба бойынша жүзеге асырылуы тиіс. 

Істен шығуды жоюға арналған зарядтың жарылуынан кейін жарылған 
массаны мұқият тексеріп, ЖМ жинау қажет. Осыдан кейін ғана техникалық 
қадағалау тұлғасы айқындаған сақтық шараларын сақтай отырып, 
жұмысшылар одан әрі жұмысқа жіберілуі мүмкін. Табылған ЖМ белгіленген 
тәртіппен жойылуы тиіс. 

Жаппай жарылыстар кезінде істен шыққан зарядтарды жою кәсіпорын 
басшысы бекіткен жобалар бойынша жүргізілуі тиіс. 
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а) егер істен шығу сыртқы жарылыс желісінің тұтастығының бұзылуы 
нәтижесінде болған жағдайда істен шыққан зарядты жару арқылы (егер істен 
шыққан зарядтың ЛЖЖ азаймаса). Егер тексеру кезінде тау-кен массасы 
кесектерінің қауіпті ұшып кету немесе жарылыс кезінде соққы ауа 
толқынының әсер ету мүмкіндігі анықталса, істен шыққан зарядты жаруға 
тыйым салынады; 

б) ұңғыманың тұрған жерінде соңғысын қолмен шығарып, істен шыққан 
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қолдана отырып жару кезінде істен шыққан зарядтағы жыныстарды 
бөлшектеу шөміштің ЖМ-ге тікелей әсерін болдырмай экскаватормен 
жүргізіледі. 

Бұл жағдайда теспелердің саны мен бағыты, олардың тереңдігі мен 
жекелеген зарядтардың массасы жобамен немесе кәсіпорынның (шахтаның, 
кеніштің, карьердің және т. б.) жарылыс жұмыстарының басшысымен 
белгіленеді.); 

в) заряд істен шыққан ұңғымадан кемінде 3 м қашықтықта параллель 
бұрғыланған ұңғымадағы зарядты жару; 

г) детонациялық шнурды қолдана отырып d үйлесімділік тобының ЖЗ 
жару кезінде (түтінді оқ - дәріден басқа) - ұңғымадан зарядты жуу; 

д) бас тартуды аталған тәсілдермен жою мүмкін болмаған жағдайда - 
кәсіпорын басшысы бекіткен жоба бойынша жүзеге асырылады. 

Жеңдердегі істен шыққан зарядтарды жою істен шыққан зарядпен 
жеңнің ұзындығының кемінде 1/3 қашықтықта өткен қосымша жеңдегі 
зарядты жару арқылы, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген тәсілдермен жүргізілуі 
тиіс. 

Істен шыққан камералық зарядтарды жою кейіннен жаңа соққышты 
енгізе отырып, кенжарды бөлшектеу және әдеттегі тәртіппен жару (егер істен 
шыққан зарядтың ЛЖЖ азаймаса) жүргізілуі тиіс. 

Егер ЛНС тексеру кезінде тау-кен массасы кесектерінің қауіпті ұшып 
кету немесе жарылыс кезінде соққы ауа толқынының әсер ету мүмкіндігі 
анықталса, істен шыққан зарядты жаруға тыйым салынады. Бұл жағдайда 
тығындауды бөлшектеу, содан кейін ЖЗ алу қажет. Істен шығуды жойғанға 
дейін мұндай зарядтар істен шыққан камералық зарядты жою үшін қосымша 
қазбалар жүргізу қажет болған жағдайларда қорғалуы тиіс, бұл жұмыстар 
кәсіпорын басшысы бекіткен жоба бойынша жүзеге асырылуы тиіс. 

Істен шығуды жоюға арналған зарядтың жарылуынан кейін жарылған 
массаны мұқият тексеріп, ЖМ жинау қажет. Осыдан кейін ғана техникалық 
қадағалау тұлғасы айқындаған сақтық шараларын сақтай отырып, 
жұмысшылар одан әрі жұмысқа жіберілуі мүмкін. Табылған ЖМ белгіленген 
тәртіппен жойылуы тиіс. 

Жаппай жарылыстар кезінде істен шыққан зарядтарды жою кәсіпорын 
басшысы бекіткен жобалар бойынша жүргізілуі тиіс. 

 

  
 

Бас тартуды жою жөніндегі жұмыстар осы ауысымда аяқтала алмайтын 
кезде, оларға берілетін жасақ-жолдамада тиісті белгі қойылып, кезекті 
ауысымның жарушысына оларды жалғастыруды тапсыруға рұқсат етіледі. 
Бұл жағдайда жұмысшыларды бас тартуды жою орнына жіберуге бас тартуды 
жою жүргізілген ауысымның техникалық қадағалау тұлғасы рұқсат беруі тиіс.  

Қазбаларды қарама-қарсы кенжарлармен жүргізу және қазбаларды 
түйістіру кезінде жарылыс жұмыстарын жүргізуге мынадай шарттарды сақтай 
отырып рұқсат етіледі: 

а) қарсы кенжарлардың бірінде теспелерді оқтау алдында кенжарлар 15 
м қашықтыққа жақындаған сәттен бастап жарылыс жұмыстарын орындаумен 
байланысты емес барлық адамдар осы кенжарлардан қауіпсіз орынға 
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көзделген күзет бекеттерін қойғаннан кейін ғана жүргізілуі мүмкін. 
Адамдарды жарылыс жүргізілетін кенжардан 50 м-ден астам қашықтыққа 
артта қалатын параллельді қазбадан шығармауға рұқсат етіледі. 

ЖМ қоймасынан, учаскелік пункттен, тарату камерасынан кемінде 30 м 
қашықтықта жарылыс жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ олардан 100 м жақын 
қашықтықта жүргізілетін жарылыс жұмыстары кезінде ЖМ аталған сақтау 
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орындарында адамдардың болуына тыйым салынады. Көрсетілген қашықтық 
жарылыс орнынан ЖМ бар ең жақын камераға (ұяшыққа) дейін анықталады. 
Зарядтарды жаруға тыйым салынады, егер олардың орналасу орнынан 20 м 
кем қашықтықта жиналмаған сынған тау-кен массасы, вагоншалар немесе 
оның көлденең қимасының 1/3 бөлігінен артық қазбаны үйіп тастайтын заттар 
болса. Зарядтарды отпен және электрмен жаруды көмір және тақтатас 
шахталарында, газ немесе шаң бойынша қауіпті кеніштерде қолдануға тыйым 
салынады. Барлық тік және көлбеу 30° астам қазбаларда, сондай-ақ 
жарғыштардың жарылыс орнынан уақтылы кетуі қиын болған жағдайларда 
отпен жаруға тыйым салынады. 

Отпен жару кезінде тұтандырғыш түтіктерді тұтандыру бір жарғышпен 
жүргізілуі тиіс. 

Бір уақытта 16 зарядты жаруға тыйым салынады; тұтандырғыш 
патрондарды қолданған кезде олардың бір уақытта тұтанатын саны кенжарда 
10-нан аспауы тиіс. 

Жекелеген жағдайларда тұтандыру патрондарының және тұтандыру 
түтіктерінің көмегімен тұтандырудың жалпы саны 16-дан аспайтын, оның 
ішінде кенжарда 6 патрондан аспайтын жағдайда аралас жаруға жол беріледі. 
Тұтандырғыш патрондарды қолданбай 16-дан астам зарядты жаруға тек 
детонациялық шнурмен, электр детонаторлармен немесе электр қыздыру 
тәсілімен ғана жол беріледі. 

Ені 5 м-ден асатын кенжарларда тұтандырғыш түтіктерді екі жарғышпен 
бір мезгілде тұтатуға жол беріледі. 

 
2.3.13. Көмір шахталарында жарылыс жұмыстарын жүргізу 

ерекшеліктері 
 
Газ немесе шаң бойынша қауіпті көмір шахталарында жарылыс 

жұмыстарын жүргізу кезінде теспелерді әрбір оқтау, оларды жару алдында 
және жарылғаннан кейін кенжарды қарау кезінде шебер-жарушы метан 
концентрациясын өлшеуге міндетті. Кенжар мен жапсарлас қазбаларда метан 
1% және одан көп болған кезде олардан 20 м ұзақтықта, сондай-ақ 
шебер-жарушы жасырынған жерде жарылыс жұмыстарын орындауға тыйым 
салынады. 

Шебер-жарушының тасалау орнындағы метан концентрациясын өлшеу 
электр жару желісін жару аспабына әрбір қосу алдында жүргізілуі тиіс. Жару 
жұмыстарына тек қана рұқсат етіледі: 

а) көмір және тақтатас шахталарындағы қауіпсіздік қағидаларының 
талаптарына сәйкес үздіксіз және тұрақты желдетілетін қазбалардың 
кенжарларында және жарылғыш көмір шаңымен күресудің қажетті 
шараларын жүзеге асыру кезінде; 

б) ЭҚ қолданумен зарядтарды жару кезінде, бұл ретте метан жоғары 
бөлінетін қазбаларда ток көзі ретінде тек ұшқыннан қауіпсіз жару аспаптары 
қолданылуы тиіс. 
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Ескертпелер: 
1. Электр детонаторлардың қажетті санын бір мезгілде жаруды 

қамтамасыз ететін ұшқын қауіпсіз жару аспаптарын шығарғанға дейін 
ерекшелік тәртібімен өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық бөлімшесімен келісім бойынша импульстің ұзақтығын 
озыңқы шектей отырып, РЗ орындауда жару аспаптарын уақытша қолдануға 
рұқсат етіледі. 

2. Шахта оқпандарының кенжарларында электр детонаторларды жаруға 
арналған арнайы жару аспаптарын шығарғанға дейін жұмыс қауіпсіздігі 
жөніндегі сарапшы ұйыммен келісілген қосымша қауіпсіздік шараларын 
жүзеге асыру кезінде қосқыштан коммутациясы бар ауыспалы ток желісінен 
жаруды жүргізуге рұқсат етіледі; 

в) шебер-жарушылар орындаған кезде, ал неғұрлым күрделі 
жағдайларда (солқылдатып жару, көмір шығару қазбалары, жыныстың 
габаритті емес кесектерін жару, тазарту кенжарларында шатырды жару 
отырғызу, кен алу учаскелерінде қиын бұзылатын шатырларды бітеу, істен 
шығуды жою және т.б. бойынша жерасты жарылыстары кезінде) - ауысымда 
(учаскеде) жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты техникалық қадағалау 
тұлғасының қатысуымен. 

Тазарту, дайындық кенжарларындағы және газ бөлетін немесе 
жарылғыш шаңы бар қазбалардың жекелеген учаскелеріндегі жарылыс 
жұмыстарын кәсіпорын келісім бойынша әзірлеген әрбір кенжар (қазба) үшін 
белгіленген режимді сақтаған кезде жүргізуге жол беріледі. 

Тыйым салынады: 
а) жарылғыш тәсілмен жүргізілетін дайындық қазбаларының тұйық 

кенжарларында газды көмір қабаттарын ішінара бұрғылау; 
б) комбайндардың, сүргілердің алдындағы тазарту кенжарларындағы 

көмір алабын алдын ала қопсыту. Бұл талап қаңырап бос қалған көмір алуға, 
гидрожарылуға, сондай-ақ геологиялық бұзылу аймақтарында көмір мен 
жыныстарды толық ұсақтауға қолданылмайды. 

Тиісті ЖМ таңдауды кенжардағы (қазбадағы) жұмыстардың қауіптілік 
дәрежесіне, жару жағдайларына байланысты кәсіпорын (шахта басқармасы, 
шахта басқармасы, шахта құрылысы басқармасы) басшысы бекітуі тиіс. 

Шахталарда І сыныпты ЖЗ қолдануға тыйым салынады. 
Шебер-жарушыларды паналайтын орындар жалпы шахталық депрессия 

есебінен таза ауа ағынымен желдетілетін қазбаларда болуы және жарылыс 
орнынан кемінде қашықтықта орналасуы тиіс: 

а) көлденең және көлбеу (10° дейін) дайындық қазбаларында -150 м; 
б) көлбеу, оның ішінде өрлемелі (10° жоғары), дайындық қазбаларында - 

100 м, бірақ міндетті түрде көлденең қазбада және қазбаның сағасынан немесе 
оның басқа қазбамен түйісуінен 10 м жақын емес; 

в) 18°- 50м дейін жату бұрышы бар лаваларда (қабаттарда); 
г) жату бұрышы 18° және одан жоғары лаваларда (қабаттарда) - 50 м, 

бірақ қуақаздағы лавамен (қабатпен) жанасудан 20 м жақын емес; 
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д) камералық үлгідегі тазалау кенжарларында, сондай-ақ көмір 
кентіректерін жабу кезінде-200 м; 

е) қалқанды кенжарларда-50 м, бірақ жүріс пешінен 20 м жақын емес; 
ж) көтерілмелі қазбаларда көмір мен жыныстарды өткізу кезінде - 100 м; 
з) оқпандарды (шурфтарды) жер бетінен жүргізген кезде - 50 м. 
Шебер-жарушының паналайтын орнын, күзет бекеттерінің, басқа 

адамдардың орналасқан жерін барлық жағдайларда жобаларда, паспорттарда 
немесе бұрғылау-жару жұмыстарының схемаларында шебер-жарушының 
паналайтын орнынан мастер - жарушының артындағы күзет бекеттеріне 
дейінгі қашықтық кемінде 10 м және күзет бекеттерінің орналасқан жерінен 
басқа адамдардың тұрған жеріне дейін кемінде 10 м болуы тиіс екендігін 
ескере отырып айқындаған жөн. 

Көмір немесе аралас тығындау бойынша ұзындығы 100 м астам тұйық 
қазбалар жарылыс станциясына дейін жалғастырылған тұрақты жарылыс 
магистралі болған кезде шебер-жарушының жасырынған жерінде жүргізілуі 
тиіс. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті (кенеттен шығарылатын қауіпті 
кенжарлардан басқа) қабаттардағы тазарту кенжарларында тазарту кенжарын 
ұзындығы бойынша бөлек жарылатын учаскелерге бөлуге рұқсат етіледі. 
Әрбір учаскеде зарядтарды оқтауға және жаруға алдыңғы учаскеде зарядтар 
жарылғаннан, сынған көмірді жинағаннан, кенжарды бекіткеннен және газ 
бен көмір шаңының жарылуынан сақтандыру жөнінде шаралар 
қабылданғаннан кейін жол беріледі. 

Басқа қазбалардан көмір және жыныс бойынша дайындық және ойық 
қазбаларын түйісуден 5 м ұзақтықта кесу кезінде бекітпенің бұзылу, 
жыныстардың құлауы, сондай-ақ кабельдер мен құбырлардың зақымдану 
қаупін төмендету мақсатында теспелер мен ЖЗ зарядтарының ұзындығын 
азайтуды қарастыру қажет. Дайындық қазбаларының жыныс және аралас 
кенжарларында газ бөлінуі болған жағдайда тез және қысқа баяу әсер ететін 
электр детонаторларын қолдануға рұқсат етіледі.  

Барлық жағдайларда қысқа баяулатылған ЭҚ барынша рұқсат етілген 
баяулауы 320 мс аспауы тиіс. Кенжарда зарядтар жиынтығын жаруды бөлек, 
бірақ үш қабылдаудан артық емес уақытта жүргізуге жол беріледі. Әрбір жеке 
қабылдаудағы теспелерді оқтау алдыңғы жарылыстан кейін және кенжардағы 
жарылыс және басқа жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралар 
қабылданғаннан кейін жүргізілуі тиіс. Метан бөлінбейтін қазбалардың 
жыныстары бойынша жүргізілген кезде жару 2 с дейін баяулау уақытымен 
жедел, қысқа баяулатылған және баяу әсер ететін электр детонаторларын 
қолдану арқылы, қабылдаулар саны мен бәсеңдетудің өткізілетін серияларын 
шектемей жүргізілуі мүмкін. Сақтандырғыш емес ЖЗ және баяу әсер ететін 
электр детонаторларды пайдалануға жол берілген қазбаларда бір кенжарда 
қолдануға және бір жарушы-шеберге жұмыс қабілеттілігі әртүрлі 
сақтандырғыш ЖЗ немесе жұмыс қабілеті төмен ЖЗ тек контурлағыш 
теспелерге орналастырылған жағдайда сақтандырғыш ЖЗ беруге рұқсат 
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д) камералық үлгідегі тазалау кенжарларында, сондай-ақ көмір 
кентіректерін жабу кезінде-200 м; 

е) қалқанды кенжарларда-50 м, бірақ жүріс пешінен 20 м жақын емес; 
ж) көтерілмелі қазбаларда көмір мен жыныстарды өткізу кезінде - 100 м; 
з) оқпандарды (шурфтарды) жер бетінен жүргізген кезде - 50 м. 
Шебер-жарушының паналайтын орнын, күзет бекеттерінің, басқа 

адамдардың орналасқан жерін барлық жағдайларда жобаларда, паспорттарда 
немесе бұрғылау-жару жұмыстарының схемаларында шебер-жарушының 
паналайтын орнынан мастер - жарушының артындағы күзет бекеттеріне 
дейінгі қашықтық кемінде 10 м және күзет бекеттерінің орналасқан жерінен 
басқа адамдардың тұрған жеріне дейін кемінде 10 м болуы тиіс екендігін 
ескере отырып айқындаған жөн. 

Көмір немесе аралас тығындау бойынша ұзындығы 100 м астам тұйық 
қазбалар жарылыс станциясына дейін жалғастырылған тұрақты жарылыс 
магистралі болған кезде шебер-жарушының жасырынған жерінде жүргізілуі 
тиіс. 

Газ немесе шаң бойынша қауіпті (кенеттен шығарылатын қауіпті 
кенжарлардан басқа) қабаттардағы тазарту кенжарларында тазарту кенжарын 
ұзындығы бойынша бөлек жарылатын учаскелерге бөлуге рұқсат етіледі. 
Әрбір учаскеде зарядтарды оқтауға және жаруға алдыңғы учаскеде зарядтар 
жарылғаннан, сынған көмірді жинағаннан, кенжарды бекіткеннен және газ 
бен көмір шаңының жарылуынан сақтандыру жөнінде шаралар 
қабылданғаннан кейін жол беріледі. 

Басқа қазбалардан көмір және жыныс бойынша дайындық және ойық 
қазбаларын түйісуден 5 м ұзақтықта кесу кезінде бекітпенің бұзылу, 
жыныстардың құлауы, сондай-ақ кабельдер мен құбырлардың зақымдану 
қаупін төмендету мақсатында теспелер мен ЖЗ зарядтарының ұзындығын 
азайтуды қарастыру қажет. Дайындық қазбаларының жыныс және аралас 
кенжарларында газ бөлінуі болған жағдайда тез және қысқа баяу әсер ететін 
электр детонаторларын қолдануға рұқсат етіледі.  

Барлық жағдайларда қысқа баяулатылған ЭҚ барынша рұқсат етілген 
баяулауы 320 мс аспауы тиіс. Кенжарда зарядтар жиынтығын жаруды бөлек, 
бірақ үш қабылдаудан артық емес уақытта жүргізуге жол беріледі. Әрбір жеке 
қабылдаудағы теспелерді оқтау алдыңғы жарылыстан кейін және кенжардағы 
жарылыс және басқа жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралар 
қабылданғаннан кейін жүргізілуі тиіс. Метан бөлінбейтін қазбалардың 
жыныстары бойынша жүргізілген кезде жару 2 с дейін баяулау уақытымен 
жедел, қысқа баяулатылған және баяу әсер ететін электр детонаторларын 
қолдану арқылы, қабылдаулар саны мен бәсеңдетудің өткізілетін серияларын 
шектемей жүргізілуі мүмкін. Сақтандырғыш емес ЖЗ және баяу әсер ететін 
электр детонаторларды пайдалануға жол берілген қазбаларда бір кенжарда 
қолдануға және бір жарушы-шеберге жұмыс қабілеттілігі әртүрлі 
сақтандырғыш ЖЗ немесе жұмыс қабілеті төмен ЖЗ тек контурлағыш 
теспелерге орналастырылған жағдайда сақтандырғыш ЖЗ беруге рұқсат 

  
 

етіледі.  
Бір теспеге әртүрлі кластағы немесе әртүрлі атаудағы жарылғыш 

заттарды және тұтас заряд кезінде - біреуден артық патрон-соққышты 
орналастыруға тыйым салынады. 

Көмір және жыныс бойынша жару кезінде теспелердің ең аз тереңдігі 0,6 
м болуы тиіс. 

Екі ЖЗ және одан да көп патрондардан тұратын зарядты бір мезгілде 
теспеге енгізу қажет. Оталдырғыш бөлек жіберілуі мүмкін. 

Кенжар ретінде саз, саз бен құм қоспасы, балшықтан немесе саз бен құм 
қоспасынан жабылатын кенжармен бірге теспелерларда гидрожабу немесе 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі 
рұқсат еткен өзге де материалдар қолданылуы тиіс. 

Көмір және жыныс бойынша жару кезінде барлық тығындаулық 
материалдар үшін кенжардың ең аз шамасы мынадай болуы тиіс: 

а) теспелердің тереңдігі 0,6-дан 1,0 м-ге дейін болған кезде теспенің 
тереңдігінің жартысы: 

б) теспелердің тереңдігі 1м - 0,5 м артық болғанда; 
в) ұңғымалардағы зарядтарды жару кезінде - 1 м. 
ЖЗ зарядынан жақын жерге дейінгі қашықтық көмір бойынша 0,5 м кем 

емес және жыныс бойынша 0,3 м кем емес, оның ішінде жыныс габаритсізінде 
зарядтарды жару кезінде де болуы тиіс. VI сыныпты ЖЗ көмірмен жару 
кезінде қолданған жағдайда бұл қашықтықты 0,3 м дейін азайтуға рұқсат 
етіледі. 

3 - сыныпты сақтандырғыш ВЗ қолдануға рұқсат етіледі: 
тек жыныс бойынша, оның ішінде шығарындылар бойынша, метан 

бөлінгенде және жарылғыш шаң болмаған кезде жүргізілетін қазба 
кенжарларында.  

F >10 бар жыныстарда шектес теспелік зарядтар арасындағы қашықтық 
жұмыс қауіпсіздігі жөніндегі сарапшы ұйыммен келісім бойынша әзірленген 
нормативтермен анықталуы тиіс. 

Шаң-тозаңнан қауіпті қабаттарда көмірмен немесе көмірмен 
жүргізілетін кенжарларда әрбір жару алдында жан-жақты жыныстарды жару 
арқылы кенжарда да, кенжарға жанасатын қазбада да суландырғыш қосып, 
көмірленген көмір шаңын сумен, жарылатын зарядтардан 20 м кем емес 
ұзақтықта балшықтау немесе суландыру жүргізу қажет. 

  Шектес теспелік зарядтар арасындағы ең аз рұқсат етілген 
арақашықтық 2.3-кестенің көрсеткіштеріне сәйкес келуі тиіс. 
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 2.3-кесте - Зарядтар арасындағы рұқсат етілген қашықтық 

Жару шарттары 
Сыныптағы ЖЗ қолдану кезінде шектес теспелік зарядтар 
арасындағы ең аз рұқсат етілген қашықтық, м 
II III-IY Y YI 

Көмір бойынша 0,6 0,6 0,5 0,4 
Тұқымы 
бойынша: 
F <7 кезінде 
F = 7 10 
кезінде 

 
0,5 
0,4 

 
0,45 
0,3 

 
0,3 
- 

 
0,25 
- 

 
 
Шаң жарылысынан қауіпті қабаттардың тазалау кенжарларында, 

көмірмен құтыда немесе лавалардың қуыстарында жару кезінде сондай-ақ 
суландырғыштарды қолдана отырып, кенжар маңы кеңістігін сумен 
суландыру немесе суландыру жүргізілуі тиіс. 

Кен қазбаларының кенжар маңы кеңістігінде теспелік зарядтарды жару 
кезінде қорғаныс жарылыстары (су-ауа, ұнтақты шымылдықтар және т.б.) 
нұсқаулықтарға (нұсқаулықтарға) сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Ұңғымалық зарядтарды жару арқылы жыныстар мен көмір алабын 
торпедалау, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық бөлімшесімен келісілген нұсқаулықтарға сәйкес жүзеге 
асырылуы тиіс. 

         
2.3.14. Жер бетінде жарылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі 

қосымша талаптар 
 
Маңызды маңызы бар объектілердің (ядролық реакторлар, электр 

станциялары, темір және автомобиль жолдары, су жолдары, электр беру 
желілері, қосалқы станциялар, зауыттар, темір жол станциялары, порттар, 
кемежайлар, жерасты құрылыстары, телефон желілері және т.б.) жанындағы 
жарылыс жұмыстары мүдделі ұйымдармен келісім бойынша жүргізілуі тиіс. 

Жарылыс станциясын қауіпті аймақтан тыс орналастыру қажет. Егер 
бұл талапты орындау мүмкін болмаса, арнайы баспаналар (блиндаждар және 
т.б.) орнатылуы керек.  Баспаналардың орналасу орындары жобамен немесе 
паспортпен анықталады.  

Жасанды немесе табиғи жабындар жарылыс жұмыстарын 
орындаушыларды жарылыс әсерінен, оның ішінде улы газдардан сенімді 
қорғауы тиіс.  

Жарылыс пунктінің станциясында жұмыс процесінде жарылыс 
жұмыстарының персоналына, көлік құралының жүргізушісіне және жарылыс 
жұмыстарының орындалуын бақылауды жүзеге асыратын адамдарға ғана 
болуға рұқсат етіледі. Егер жарылысқа дайындалған зарядтар оларды тез 
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 2.3-кесте - Зарядтар арасындағы рұқсат етілген қашықтық 

Жару шарттары 
Сыныптағы ЖЗ қолдану кезінде шектес теспелік зарядтар 
арасындағы ең аз рұқсат етілген қашықтық, м 
II III-IY Y YI 

Көмір бойынша 0,6 0,6 0,5 0,4 
Тұқымы 
бойынша: 
F <7 кезінде 
F = 7 10 
кезінде 

 
0,5 
0,4 

 
0,45 
0,3 

 
0,3 
- 

 
0,25 
- 

 
 
Шаң жарылысынан қауіпті қабаттардың тазалау кенжарларында, 

көмірмен құтыда немесе лавалардың қуыстарында жару кезінде сондай-ақ 
суландырғыштарды қолдана отырып, кенжар маңы кеңістігін сумен 
суландыру немесе суландыру жүргізілуі тиіс. 

Кен қазбаларының кенжар маңы кеңістігінде теспелік зарядтарды жару 
кезінде қорғаныс жарылыстары (су-ауа, ұнтақты шымылдықтар және т.б.) 
нұсқаулықтарға (нұсқаулықтарға) сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Ұңғымалық зарядтарды жару арқылы жыныстар мен көмір алабын 
торпедалау, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық бөлімшесімен келісілген нұсқаулықтарға сәйкес жүзеге 
асырылуы тиіс. 

         
2.3.14. Жер бетінде жарылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі 

қосымша талаптар 
 
Маңызды маңызы бар объектілердің (ядролық реакторлар, электр 

станциялары, темір және автомобиль жолдары, су жолдары, электр беру 
желілері, қосалқы станциялар, зауыттар, темір жол станциялары, порттар, 
кемежайлар, жерасты құрылыстары, телефон желілері және т.б.) жанындағы 
жарылыс жұмыстары мүдделі ұйымдармен келісім бойынша жүргізілуі тиіс. 

Жарылыс станциясын қауіпті аймақтан тыс орналастыру қажет. Егер 
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жұмыстарының орындалуын бақылауды жүзеге асыратын адамдарға ғана 
болуға рұқсат етіледі. Егер жарылысқа дайындалған зарядтар оларды тез 



  
 

табуды қиындататын жерлерде (бұталар және т.б.) орналасса, зарядтарды 
отпен жару кезінде айырым белгілері орнатылуы тиіс.  

D тобындағы ЖЗ-дан (түтінді оқ-дәріден басқа) және ДШ-дан 
ұңғымалық зарядтарды қолдану кезінде тығындау материалын оқталатын 
блокқа ұшқын сөндіргіштермен жабдықталған және өрт сөндіргіштері бар 
автоматты өзі аударғыштармен жеткізуге рұқсат етіледі.   

Отпен бұрғылау станоктарымен бұрғыланған ұңғымаларды оқтауды 
бұрғылау аяқталғаннан кейін 24 сағаттан ерте жүргізуге тыйым салынады. 
Егер заряд ұңғыманың түбіне жетпесе, оны алу керек. Зарядты алу мүмкін 
болмаған жағдайда оны әдеттегідей жару керек. Зарядтарды жалғыз 
ұңғымаларда жару кезінде жарушының жарылғаннан кейін ұңғыманың 
аузына келу уақыты шектелмейді. газдан қауіпті тақтатас шахталары немесе 
шаң жарылысынан қауіпті қабаттарды қазу. Істен шыққан зарядтары бар 
немесе істен шыққан зарядты бұзғаннан кейін ұңғыманы қайта бұрғылауға 
тыйым салынады. 

 
2.4. Тау-кен қазбаларының көлденең қимасының формалары және 

олардың таңдауын анықтайтын факторлар  
 
Қазбаның көлденең қимасының пішінін анықтайтын негізгі факторлар 

тау жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттері, қазбаның мақсаты 
мен қызмет ету мерзімі, бекіту материалы, қазбаның кеңістіктегі орны, 
қазбаның көлденең қимасының өлшемдері, тау қысымының мөлшері мен 
бағыты болып табылады. 

Осы факторларға байланысты тау-кен қазбаларында көлденең қиманың 
әртүрлі формалары болады. Өндірістік тәжірибеде көлденең және көлбеу 
қазбалар көлденең қиманың аркалы, трапеция тәрізді, тікбұрышты және 
күмбезді формаларында кеңінен таралған. Аз дәрежеде дөңгелек, 
эллиптикалық және көпбұрышты формалар қолданылады. 

Металл рамалы бекітпесі бар аркалы форма тау-кен қысымының 
тұрақты аймағында орналасқан F = 3 ÷ 9 беріктік коэффициенті бар 
жыныстарда, сондай-ақ топырақта иірілетін жыныстар болмаған кезде 
тазарту жұмыстарының әсер ету аймағында қазбаларды ұңғылау кезінде 
қолданылады. 

Арка формасының артықшылығы-оның конфигурациясы бойынша ол 
табиғи тепе-теңдік қоймасына жақындайды, бұл шатырдағы созылу 
кернеулерін және, демек, тау қысымын төмендетеді [16, 21, 24]. 

Трапеция тәрізді (тікбұрышты) пішін шатырдың берік жыныстарында 
олардың жүк көтергіштігін пайдалануға мүмкіндік береді, қазбаның тазарту 
қондырғысымен жұптасуын қамтамасыз ету оңайырақ, қарапайым 
гидравликалық немесе ағаш тіректер түрінде арматуралық тіректерді тиімді 
пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл пішінде тау жыныстарының төменгі 
қабаты жағдайында лавамен түйіскен кезде шатырдың жағдайы едәуір 
жақсарады. 
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Алайда, отандық және шетелдік тәжірибе көрсеткендей, даму 
тереңдігінің жоғарылауымен трапеция тәрізді пішінді қолдану саласы 
қысқарады, ал үлкен тереңдікте қазбалардың күмбезді (сақиналы) формасы 
ұтымды болады. 

Қазіргі заманғы шахта құрылысында тік бөшкелер үшін негізінен 
көлденең қиманың дөңгелек пішіні қолданылады. Бұл форма 
магистральдардың жыныс қабырғаларының тұрақтылығын арттырады және 
бетонды тірек материалы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Өз кезегінде, 
бетон бекітпесі баррельдің жұмыс уақытын арттырады, оның отқа төзімділігін 
және аэродинамикалық кедергінің төмен коэффициентін қамтамасыз етеді. 
Қиманың дөңгелек пішіні негізгі технологиялық процестерді − теспелерді 
бұрғылауды, жынысты тиеуді және бекітпені тұрғызуды механикаландыруға 
мүмкіндік береді. 

Тік бұрышты пішінді оқпандар геологиялық барлау жұмыстары кезінде 
қолданылады. Олардың ағаш бекітпесі бар және олардың қызмет ету мерзімі 
шамалы. 

Қазбалардың көлденең қимасының нысаны өнеркәсіптік қауіпсіздік 
қағидаларының талаптарына сәйкес қауіпсіз саңылауларды ескере отырып, 
тау-кен қысымының шамасы мен бағытына, қызмет ету мерзіміне, бекітпе 
конструкциясына және жылжымалы жабдықтың габариттеріне сәйкес келуі 
тиіс. Шағын қызмет ету мерзімі (5 жылға дейін) және шағын тау қысымы 
кезінде ағаш трапеция тәрізді, тікбұрышты, қиғаш бұрышты және 
полигоналды бекітпе қолданылады.  

Қазбалардың ұзақ қызмет ету мерзімінде бекітпе материалы ретінде 
металл, бетон, тас, темірбетон қолданылады. Металл бекітпенің көлденең 
қимасының ең көп таралған пішіндері-трапеция, арка және дөңгелек. Бетон 
және тас бекітпесі, әдетте, күмбезді немесе ат тәрізді көлденең қимаға ие. 
Бекітпе жарығындағы көлденең қазбалардың көлденең қимасының 
өлшемдері, негізінен, қазбаның мақсатына, вагоншалар мен электр 
тасығыштардың мөлшеріне, рельс жолдарының санына, конвейердің еніне, 
қазбаның бекітпесі мен жылжымалы құрамның немесе конвейердің ең 
шығыңқы бөлігі арасындағы қашықтыққа, адамдардың қозғалу тәсіліне, 
желдету үшін қазбадан өтетін ауаның мөлшеріне байланысты. Вагоншаның 
немесе электр тасығыштың неғұрлым шығыңқы бөліктерінен қазбаның 
бекітпесіне дейінгі арақашықтық өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидаларымен 
белгіленген: темірбетон және бетон бекітпесінің ағаш, металл және рамалық 
конструкциялары кезінде кемінде 0,25 м және тұтас бетон, темірбетон және 
тас бекітпелері кезінде кемінде 0,2 м; қос жолды қазбалардағы вагоншалар 
(немесе электр тасығыштар) арасындағы саңылау 0,2 м.  

Вагоншаларда жүктерді тасымалдау жүргізілетін қазбаларда 
адамдардың жүріп-тұруы үшін бір жағынан қазбаның биіктігінде ені кемінде 
700 мм, 1,8 м еркін өту жолы қалдырылады. Конвейерлермен жабдықталған 
қазбаларда өту жолы бір жағынан кемінде 0,7 м, ал екінші жағынан – 0,4 м 
болуы тиіс; конвейердің жоғарғы шығыңқы бөлігінен жоғарғы жағына 
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Алайда, отандық және шетелдік тәжірибе көрсеткендей, даму 
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белгіленген: темірбетон және бетон бекітпесінің ағаш, металл және рамалық 
конструкциялары кезінде кемінде 0,25 м және тұтас бетон, темірбетон және 
тас бекітпелері кезінде кемінде 0,2 м; қос жолды қазбалардағы вагоншалар 
(немесе электр тасығыштар) арасындағы саңылау 0,2 м.  

Вагоншаларда жүктерді тасымалдау жүргізілетін қазбаларда 
адамдардың жүріп-тұруы үшін бір жағынан қазбаның биіктігінде ені кемінде 
700 мм, 1,8 м еркін өту жолы қалдырылады. Конвейерлермен жабдықталған 
қазбаларда өту жолы бір жағынан кемінде 0,7 м, ал екінші жағынан – 0,4 м 
болуы тиіс; конвейердің жоғарғы шығыңқы бөлігінен жоғарғы жағына 

  
 

дейінгі саңылау кемінде 0,5 м болуы тиіс. Керме және жетек бастиектерінің 
өту жолдарының ені кемінде 0,6 м. Жолаушылар пойыздарына адамдарды 
отырғызу орындарында пойыздың бүкіл ұзындығы бойынша бекітпе мен 
пойыздың ең шығыңқы бөліктері арасында ені кемінде 1 м еркін өту жолы 
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қалған қазбаларда 8 м/с аспауы тиіс.  

Қазбаларды жүргізу пайдалы қазбаны немесе жынысты қазудан, 
оларды тиеуден және бекітпе тұрғызудан тұрады. Бұл өтпелі процестер 
негізгі деп аталады. Оларды жүзеге асыру үшін бірқатар қосалқы процестерді 
орындау қажет (желдету, тасымалдау, құрғату, жарықтандыру, құбырларды, 
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кабельдерді төсеу және т.б.). Жұмыстарды кешенді механикаландыру кезінде 
негізгі процестерден басқа, қосалқы процестерді механикаландыру қажет. 
Жұмысты ұйымдастырудың қабылданған әдісіне байланысты негізгі өтпелі 
процестер дәйекті немесе параллель орындалады, яғни. уақытты біріктіру. 
Белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір мөлшерде өндірісті жылжыту үшін 
қажетті негізгі ұңғымалық процестердің жиынтығы ұңғымалық цикл деп 
аталады, ал цикл операциялары жүргізілетін уақыт цикл ұзақтығы деп 
аталады. Мысалы, квершлаг жүргізу кезінде цикл бұрғылау мен теспелерді 
жарудан, кенжар маңындағы кеңістікті желдетуден, жынысты тиеуден, 
жолды бекіту мен төсеуден тұрады. Циклдің ұзақтығы оның ауысымдардың 
бүтін санына немесе циклдардың бүтін санының ауысымына орындалуын 
есептеу арқылы таңдалады. Көмекші процестер негізгі процестермен қатар 
орындалады және циклдің ұзақтығына әсер етпеуі керек [25, 27]. 

Циклдің ұзақтығы немесе тәулігіне цикл саны және бір цикл үшін 
кенжардың жылжуы өндіріс жылдамдығын анықтайды:  

   
                 L  lц*nц*N                             (2.8) 

 
мұндағы, L-қазбаны жүргізу жылдамдығы, м/ай; lц-тығындаудың цикл 

үшін жылжуы, м; пц – тәулігіне цикл саны; N-айдағы жұмыс күндерінің саны. 
Циклдік кесте бойынша жұмыс еңбек өнімділігін арттыруды, механизмдер 
мен жабдықтарды тиімді пайдалануды, жұмыстың озық әдістерін енгізуді 
қамтамасыз етеді. Қазбаларды жүргізу бойынша жұмыстарды әртүрлі білікті 
үңгілеушілерден тұратын кешенді бригадалар жүргізеді. Жұмыс нәтижелері 
бүкіл бригада үшін бағаланады, ал жалақы бригада мүшелері арасында 
тарифтік мөлшерлемелер мен жұмыс істеген уақытқа пропорционалды түрде 
бөлінеді. Дайындық қазбаларын жүргізу кезінде кейде бір ұңғыма бригадасы 
ауысым ішінде екі немесе одан да көп кенжарда жұмыс істеген кезде көп 
жинау әдісі қолданылады. Сонымен қатар, ұңғыма жабдықтарының тиімділігі 
мен еңбек өнімділігі артады. 

 
2.5. Тау-кен қазбаларын бұрғылап жару тәсілі  
 
Жауынгерлік зарядтардың құрылу  қағидаты. 
ВВ - да барлығы үлкен жұмыс қабілетіне ие және осыған байланысты 

адамдар үшін өте пайдалы, бірақ, өкінішке орай, олардың күші көбіне оған 
зиян тигізеді. Адамзаттың бүкіл тарихы өзін-өзі жоюдың ең тиімді 
құралдарын іздеу болып табылады және бұл жерде айтарлықтай 
жетістіктерге жетті. 

Барлық ВВ-ның жалпы кемшілігі бар, оларды қолдану арнайы сақтық 
шараларын қажет етеді, әсіресе жоғары сезімталдыққа ие. Бақытымызға орай, 
бұл әр түрлі ВВ-да бірдей емес және оларды жауынгерлік және өнеркәсіптік 
қолдануда сараланған қолдану технологиясы осыған негізделген. 
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ВВ қолдану технологиясы барлық жерде жалпы принципке ие. 
Мақсаты бойынша жарылғыш құрылғыларда ЖЗ жұмысшылар мен 
бастамашыл екі түрге бөлінеді. Біріншісінің негізгі міндеті-пайдалы 
жұмысты орындау, ал екіншісі – флегматикалық (төмен сезімтал), бірақ 
жоғары жұмыс қабілеті бар жарылғыш заттарды жару. Мұндай зарядтау 
құрылғысын пайдалану қажеттілігі қауіпсіздік техникасымен байланысты. 
Бастама сезімтал ЖЗ-ның үлкен массасын қажет етпейді, ал жоғары 
сезімталдыққа байланысты жұмыс істейтін ЖЗ-ның үлкен массасы өзіне аса 
қауіп төндірмейді. Сонымен қатар, қауіпті азайту үшін екі бастаушы 
жарылғыш бар жарылыс тізбегі қолданылады: бастапқы, олар ең жоғары 
сезімталдыққа және ең аз массаға ие (жарылғыш сынап, қорғасын азиді), 
бірінші және екінші (тен, гексаген, тетрил) жарылады, олар біріншісінен 
импульс алып, оны жұмыс істейтін ВВ зарядына береді (оқ, аммониттер, 
динамиттер, ТНТ және т.б.). Бұл тізбектің барлығы тізбектелген, 
жауынгерлік картридж болып табылады, ал оның бастамашыл заттармен бір 
бөлігі капсюль детонаторы деп аталады. Тау-кен ісінде атыс патрондары 
тікелей жарылыс орнында, капсюль-детонаторлар мен жұмысшылар 
дайындалады 

ЖЗ бөлек сақталады. Жауынгерлік зарядтардың бұзылуы айтарлықтай 
қауіп-қатермен байланысты, сондықтан БВР-дің осы бөлігінің 
технологиясына көп көңіл бөлінеді. Зарядтарды бұзудың үш негізгі әдісі 
бар-от, электр, жарылыс. Олардың біреуін немесе екіншісін таңдау бір 
жағынан жарылыс құралдарының қол жетімділігіне, екінші жағынан 
қауіпсіздік шарттары мен талаптарына байланысты. Өрт әдісі ең қарапайым 
және арзан. Кемшіліктері-салыстырмалы қауіп (жарылғыш заттың жарылыс 
өндірілген жерде болуы), жарылыстың дайындалу сапасын тексерудің 
мүмкін еместігі, заряд топтарын жарудың қиындығы. Бір зарядты екіншісіне 
мерзімінен бұрын толтыру мүмкін. Қауіпсіздік техникасының талаптары 
бойынша от әдісін тік және тік көлбеу тау-кен қазбаларында және газ бен 
шаң, мұнай өнімдері бойынша қауіпті кез келген қазбаларда қолдануға 
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жіппен түтінді оқ-дәріден жасалған өзегін білдіреді (сурет. 2.12). Су 
астындағы жарылыс үшін сым гуттаперч немесе хлорвинилді оқшаулауда 
шығарылады [3, 11, 19].  

Жану жылдамдығы бойынша от өткізгіш сым бөлінеді: жану 
жылдамдығымен қалыпты жану 1 см/сек, өрменің түсі сұр, ал баяу жану - 
жану жылдамдығымен 0,5 см/сек./ өрімнің ерекше түсі-сары/. От өткізгіш 
сым капсюль-детонаторда орналасқан бастапқы ЖЗ ұшқындарының 
бауларын беру үшін қызмет етеді. 

 

 
1 - бағыттаушы жіп; 2 - түтінді оқ-дәрінің өзегі; 3,4,6 - сәйкесінше 

бірінші, екінші және үшінші орамалар; 5 - су оқшаулағыш жабын. 
Жану жылдамдығы: 0,5-1,0 см / сек, диаметрі 5-6 мм 

2.12-сурет - ОБ А маркалы от өткізгіш бау 
 
От өткізгіш сымға жалындайтын тұтандырғыш білтенің немесе 

тұтандырғыш білтенің көмегімен от жағылады. От өткізгіш сымның көптеген 
бөліктерін бір мезгілде топтық тұтату үшін тұтандырғыш патрондар 
қолданылады. Баудың 30-37 кесіндісіне дейін бір мезгілде тұтатуға 
есептелген мұндай патрондар баудың қысқа кесіндісінің көмегімен немесе 
электр тұтанғышының көмегімен тұтануы мүмкін.  

Детонациялық сым детонацияны өнеркәсіптік ЖЗ зарядтарына беруге 
арналған. Барлық өнеркәсіптік ЖЗ детонациялық сымнан жеткілікті түрде 
сенімді жарылады және бұл жағдайда теспелерде капсюль-детонаторларды 
қолдануды талап етпейді. Сымның өзі капсюль-детонатордың немесе электр 
детонатордың жарылуынан жарылады. Ол үлкен жылдамдықпен /шамамен 
7000 м/сек/ жарылады, бұл көптеген жарылғыш зарядтардың бір уақытта 
жарылуын қамтамасыз етеді. Детонациялық сым мастикамен немесе 
пластикатпен жабылған бірнеше өрімдерден және жоғары бризантты ВВ 
/жылытқыштың өзегінен тұрады. гексоген / қызыл түсті екі бағыттаушы жіп 
немесе қызыл түсті оқшаулау. Кәдімгі /ДША детонациялайтын бауды, 
сондай-ақ от өткізгіш бауды газ немесе шаң бойынша қауіпті қазбаларда 
қолдануға тыйым салынады. Аталған жағдайлар үшін тек ДШП-1 және 
ДШП-2 маркалы сақтандырғыш суға төзімді детонациялық бауларды 
қолдануға рұқсат етіледі (сурет. 2.13).  
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1, 2, 3 - полихлорвинил, мақта-мата және зығыр өрімдері; 

4-полиэтилен пленкасы, 5-тен жарылғыш қоспасы; 6-бағыттаушы 
жіптер 

2.13-сурет - ДШВ маркалы детонациялайтын бау 
 
Детонациялық сым салыстырмалы түрде қауіпсіз, оны өткір пышақпен 

кесуге болады, ол үлкен қиындықпен жанады және жарқылсыз тыныш күйіп 
кетеді. Алайда, ұзындығы 10-12 см-ден асатын сегменттерді тұтатуға рұқсат 
етілмейді, себебі жану жарылысқа айналуы мүмкін. Сымды тек жарылғыш 
заттардан кемінде 10 м қашықтықта ағаш тақтада кесуге рұқсат етіледі. 
Капсюльдер-детонаторлар және электр детонаторлар. 

Негізінде, электр детонаторы кәдімгі капсюль-детонатордан тек 
тұтанғыштың болуымен және кешіктірілген электр детонаторы жағдайында 
баяулататын құрамның болуымен ерекшеленеді. Олардың мақсаты бірдей. 
Капсюль-детонатор. Вв негізгі зарядын жару үшін қолданылатын 
Капсюль-детонатор-мыс, жез, алюминий немесе қағаз жеңіне басылған 
бастапқы және қайталама қоздырғыш жарылғыш заттың заряды (сурет.2.14). 
Бастапқы бастамашы ретінде жарылғыш сынап немесе қорғасын азиді 
қолданылады. Бірінші жағдайда жеңнің материалы қағаз, мыс немесе жез 
болуы керек (маркада Б немесе М әрпінің детонаторы). Екінші 
жағдайда-қағаз немесе алюминий (детонатор маркасында Б немесе А 
әріптері). Азидті детонаторлардың жарылуының сенімділігі үшін олардың 
бастапқы қоздырғышының заряды кішкене тенерес қоспасымен қапталған. 
Жеңнің төменгі бөлігіне орналастырылған екінші бастамашы ретінде тетрил, 
тен, гексаген қолданылады. Екінші бастамашының соңғы бөлігінде 
кумулятивті ойық жасалады. Жеңнің жоғарғы бөлігі от өткізгіш сымның 
ұшын сол жерге салу үшін толтырылмаған күйінде қалады. Капсюльді 
детонаторларды ылғалдан қорғау керек, сонымен қатар оларды құлатуға 
болмайды, тіпті жеңіл соққыларға, жылытуға да болмайды. Тікелей күн 
сәулесінің әсерінен олар сыртқы әсерлерге сезімталдығын күрт арттырады. 
Газ немесе шаң бойынша қауіпті қазбаларда капсюль-детонаторлар да отпен 
жарылуға жол берілмейді. 
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а, б - металл және қағаз гильзаларда; 1 - гильза; 2 - тостаған; 3 - 

тесік; 4, 5 - бастапқы және қайталама бастамашылар; 6-жарылыс 
энергиясының шоғырлануы үшін иілген түбі. 

2.14- сурет - Капсюль-детонатор 
 

Олар тек жедел әрекет етеді. ЖЗ теспелі зарядтарының жарылуының 
қажетті реттілігіне әр түрлі ұзындықтағы сымдардың кесінділері немесе 
белгілі бір тұтану реттілігі арқылы қол жеткізіледі. Капсюль-детонаторлар 
тек №8 күркіреуік сынапт тетрил және № 8 азидотетрил түрінде 
шығарылады. Электр детонаторы электр энергиясын жылу энергиясына 
айналдыратын құрылғы деп аталады, бұл жұмыс істейтін ВВ жарылысын 
бастайтын тұтанғыш құрамның жарқылын тудырады (сурет.2.15). 30-50 м 
тұрақты немесе нихром сымымен ұсынылған қыздыру көпірі қатты тамшы 
түрінде жанғыш құраммен қоршалған. Мұндай композиция ретінде 46% 
бертолет тұзы, 28% родан қорғасын және 26% ағаш желімінің қоспасы 
қолданылады. Көпірдің ұштары диаметрі 0,5 мм және ұзындығы 1,5-тен 2,5 
м-ге дейінгі детонаторлық өткізгіштер арқылы сыртқа шығарылады. 
Детонатор дулцасындағы электр тұтанғыш ылғал оқшаулағыш мастикамен 
немесе пластикалық тығынмен бекітіледі. Электр детонаторлары мұқият 
өңдеуді қажет етеді, өткізгіштерді тартыңыз немесе оларға кез - келген басқа 
механикалық жүктеме жасай алмайсыз. Олар жедел (ЕД) баяу (ЕД-ЗД) және 
қысқа баяу әрекет (ЕД-КЗ). Электр тұтанғыш пен бастапқы бастамашының 
арасындағы баяу әсер ететін электр детонаторларында барий пероксиді, 
калий селитрасы және идитол /қоспасы бар қашықтық түтігі болады. Әр 
түрлі электр детонаторларда 0,5 сек-тен 10 сек-қа тең баяулау уақытының 
шамасы қашықтық түтіктің ұзындығына байланысты[3, 9, 15, 17]. 

Шұғыл әрекет ететін электр детонаторларды кез келген жұмыстарда, 
баяу әрекет ететін электр детонаторларды, сондай - ақ газ немесе шаң 
бойынша қауіпті қазбалардан басқа, оларды категориялық түрде қолдануға 
тыйым салынған жерлерде қолдануға рұқсат етіледі. 
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өңдеуді қажет етеді, өткізгіштерді тартыңыз немесе оларға кез - келген басқа 
механикалық жүктеме жасай алмайсыз. Олар жедел (ЕД) баяу (ЕД-ЗД) және 
қысқа баяу әрекет (ЕД-КЗ). Электр тұтанғыш пен бастапқы бастамашының 
арасындағы баяу әсер ететін электр детонаторларында барий пероксиді, 
калий селитрасы және идитол /қоспасы бар қашықтық түтігі болады. Әр 
түрлі электр детонаторларда 0,5 сек-тен 10 сек-қа тең баяулау уақытының 
шамасы қашықтық түтіктің ұзындығына байланысты[3, 9, 15, 17]. 

Шұғыл әрекет ететін электр детонаторларды кез келген жұмыстарда, 
баяу әрекет ететін электр детонаторларды, сондай - ақ газ немесе шаң 
бойынша қауіпті қазбалардан басқа, оларды категориялық түрде қолдануға 
тыйым салынған жерлерде қолдануға рұқсат етіледі. 

  
 

Электр тұтанғыш пен бастапқы бастамашының арасында қысқа баяу 
әсер ететін электр детонаторларында қорғасын жоса, силикокальций және 
ферросилиций қоспасынан тұратын баяулатқыш бар. Әртүрлі 
злектродетонаторларда 25-тен 250 мсек-қа (25-тен 100 мсек-қа дейінгі 
аралықпен) тең баяулау уақытының шамасы баяулату құрамының 
ұзындығына байланысты болады.  

Қысқа баяу әсер ететін электр детонаторлар жарылыс жұмыстарының 
кез келген түрлерінде, оның ішінде газ бен шаң бойынша қауіпті қазбаларда 
қолданылуы мүмкін. Қысқа тұйықталған детонаторларды қолдану кезінде 
теспелерді пайдалану коэффициенті артады; бұдан басқа, жыныстың 
неғұрлым ұсақ және біркелкі ұсақталуы, жыныстың неғұрлым біркелкі 
(үйінді) тасталуы байқалады, жарылыстың сейсмикалығы мен ЖЗ шығыны 
азаяды. Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда (кенеттен 
лақтырылатын қабаттарды қоспағанда) нөлдік баяулату ретінде Эд-8-56 
электр детонаторын қолдана отырып, қысқа баяу әсер ететін электр 
детонаторлар баяулаудың жалпы кезеңі аспайтын жағдайда қолданылуы 
мүмкін:  

А) көмір кенжарларында-120 мсек, бір қабылдауда жару;  
Б) жыныс бойынша аралас кенжарларда-120 мсек, жару екі 

қабылдаудан артық емес; 
В) таза тұқымды кенжарларда - 170 мсек, жару тәсілдерінің саны 

шектелмейді. 
Электр тогының өткізгіштері. Электр тогын ток көзінен детонаторларға 

беру үшін оқшауланған мыс және сирек алюминий өткізгіштер қолданылады. 
Мақсатына байланысты өткізгіштер детонаторлық, жалғағыш және 
магистральді болып оралады. Детонаторлық өткізгіштердің қимасы 0,20 мм2 
тең, диаметрі - 0,5 мм. Байланыстырушы және магистральдық өткізгіштер 
ретінде қимасы 0,75+1,50 мм2, диаметрі – 1,0-1,5 мм сымдар қолданылады. 
Мақта-мата оқшаулағышы бар өткізгіштерді тек құрғақ жерлерде қолдануға 
рұқсат етіледі; дымқыл немесе дымқыл қазбаларда өткізбейтін резеңке және 
винилді оқшаулағышы бар өткізгіштер ғана қолданылады. Белгілі бір ретпен 
өзара байланысқан барлық өткізгіштер мен электр детонаторлар жүйесі 
электрлік жарылыс желісі деп аталады.  
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2.15 - сурет - а, б, в - сәйкесінше жедел, қысқа және баяу әрекет ететін; 

1 - пластикат тығыны; 2 - электр тұтанғыш; 3-детонатор гильзасы - 4 - 
тостаған; 5, 6 - бастапқы және екінші бастаушы ВВ; 7, 9-баяу және 

тұтандырғыш құрамдар; 8-жібек тор баяулату уақыты 25-250 мс 0,5-10с. 
 

Ток көздері және бақылау-өлшеу аспаптары. Тау-кен өнеркәсібінде ток 
көзі ретінде құрғақ элементтер мен аккумуляторлар батареяларын, тұрақты 
айнымалы электр тогының күштік және жарықтандыру желілерін, жарылғыш 
машиналарды пайдалануға болады. Тау - кен қазбаларын қазу тәжірибесінде 
жарылғыш машиналарға артықшылық беру керек, себебі олар қолдануға 
ыңғайлы және жұмыста сенімді. Өндіріс орнында өнеркәсіптік электр 
тогының жарылуы болмауы мүмкін, содан кейін машинаның рөлі одан әрі 
артады. 

Жарылғыш машиналар екі негізгі түрге бөлінеді: динамо-электр және 
конденсатор. Динамо-электр машиналары портативті тұрақты электр 
генераторынан, тұтқасы немесе кілті бар жетек механизмінен, байланыс 
құрылғысы мен қысқыштардан тұрады; машинаға жарылыс желісінің негізгі 
сымдарын қосу үшін. Мұндай машиналарға мысал ретінде PM-1 PM-2 және 
VM-10 машиналары бола алады. Олардың барлығы газ немесе бес қауіпті 
қазбалардан басқа кез келген жұмыстар үшін жіберілуі мүмкін. Алайда, 
конденсаторлық машиналар неғұрлым күшті және салмағы аз болғандықтан 
кең таралған. Олар конденсаторда зарядты жинақтау және лезде разряд  
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қағидаты бойынша жұмыс істейді. Қуат (зарядтау)  қағидаты бойынша 
конденсаторлар индуктор, аккумулятор және батарея болып бөлінеді. Бұл 
түрдегі машиналар әдеттегі дизайнда да, жарылысқа қауіпсіз де шығарылады. 
Соңғысын кез-келген жұмыста, соның ішінде газ немесе шаң қауіпті 
қазбаларда қолдануға болады. Конденсатор машиналарының ішінде 
VMK-3/50 машинасы кеңінен қолданылды. Бұл машина жарылысқа қауіпсіз 
түрде шығарылады және оның қуаты кез-келген барлау қондырғыларында 
жарылыс жұмыстарын жүргізуге жеткілікті. Жарылыстың тоқтаусыз 
болуының қажетті шарттарының бірі мыналар болып табылады: жарылыс 
желісінің кедергісінің нақты шамасы жарылыс машинасының 
сипаттамасында көрсетілген шекті мәннен аспауы тиіс. Электр жару кезінде 
электр өлшеу аспаптарын электр детонаторларды тексеру, оларды кедергі 
бойынша іріктеу, жарылыс желісінің тұтастығын тексеру және оның 
кедергісін анықтау үшін пайдаланады. Олардың негізгілері: ЛШ-48 сызықты 
жарылғыш көпірі, кіші омметр және ВИО-3 жарылғыш сынаушысы. 

ЖЗ таңдау шахтаның газ режимін, жыныстардың беріктігі мен 
сулануын ескере отырып, ұсынылатын өнеркәсіптік ЖЗ тізбесі бойынша 
жүзеге асырылады. 

Шаң мен газ бойынша қауіпті емес шахталарда (кеніштерде) 
құрамында су жоқ, түйіршіктелген және ұнтақ тәрізді ЖЗ: акванит АРЗ-8, 
акванал АРЗ-8Н, граммонит 79/21, гранулиттер (А-6, АС-4, АС-8, АС-М, Д-5, 
м), аммоналдар (М-10, жартасты № 1, аммонит 6ЖВ, детонит М. 

Газ және шаң бойынша қауіпті шахталарда сақтандырғыш ЖЗ қолдану 
керек: жыныс кенжарларында – ап-5жв аммонит, аралас және көмір 
кенжарларында – ПЖВ-20 және Т-19 аммониттері, метан бойынша аса 
қауіпті кенжарларда - көмірдениттер (П12ЦБ-2м, 13п, Э-6). 

Келесі SV шығарылады: детонациялық таспалар, детонациялық 
сымдар, Nonel және  ӨЖ NV электрлік емес қоздыру жүйелері, от өткізгіш 
сымдар, капсюль-детонаторлар, электр детонаторлары, от өткізгіш 
сымдардың тұтану құралдары және пиротехникалық релелер. 

 
2.5.1. Теспенің тереңдігін анықтау 
 
Теспелердің тереңдігі бұрғылау-жару жұмыстарының тиімділігі мен 

қазбаны жүргізу жылдамдығына байланысты болатын негізгі параметрлердің 
бірі болып табылады. Тесіктердің тереңдігі орта есеппен 2-2,5 м құрайды, 
бірақ 3,5 м немесе одан да көп мөлшерге жетуі мүмкін. Қол бұрғылау 
машиналарын пайдаланған кезде теспелердің тереңдігі ВВ типіне, 
жыныстардың беріктігіне және қазба қимасына байланысты 2.4-кестеден 
алынады.  
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2.4-кесте - ВВ типіне, жыныстардың беріктігіне және қазба қимасына 
байланысты теспелердің тереңдігі  

ВВ түрі 
Бекініс 
коэффициенті 
тұқым 

Қимасы бар қазбалардағы теспелердің ұтымды 
тереңдігі (м), м2 
7 10 15 20 25 

Аммонит 
АП-5ЖВ 

2,5 
5 
8 
12 

2,3 
1,9 
1,6 
1,4 

2,6 
2,1 
1,8 
1,5 

2,8 
2,3 
1,9 
1,7 

3,0 
2,4 
2,1 
1,8 

3,2 
2,6 
2,2 
1,9 

Аммонит  
Т-19 

2,5 
5 
8 
12 

2,2 
1,8 
1,5 
1,3 

2,5 
2,0 
1,7 
1,5 

2,7 
2,2 
1,9 
1,6 

2,9 
2,3 
2,0 
1,7 

3,1 
2,5 
2,1 
1,8 

Көмір Э-6 2,5 
5 

2,0 
1,6 

2,2 
1,8 

2,4 
2,0 

2,6 
2,1 

2,8 
2,2 

Теспелердің тереңдігін арттыру қазбаларды бұрғылау-жару 
технологиясын жетілдірудің маңызды бағыты болып табылады. Алайда, 
теспелердің тереңдігі шексіз өсе алмайды, себебі ол бұрғылау-жару 
жұмыстарының басқа параметрлерімен функционалды байланыста. Теспелер 
тереңдігінің артуымен бұрғылау жылдамдығы және теспені (КИШ) 
пайдалану коэффициенті төмендейді. Тау жыныстарының беріктігіне 
байланысты КИШ ұсынылған мәндері 2.5-кестеде келтірілген. 

 
2.5-кесте - Теспені пайдалану коэффициенті 

Коэффициенті 
жыныстардың, f  1,5 – 3 4 – 6 7 – 15 < 15% 

КИШ,   0,95 – 1,0 0,85 – 0,95 0,8 – 0,85 0,75 – 0,8 
 
Бұрғылау қондырғыларын қолданған кезде теспелердің тереңдігі оны 

беру барысымен шектеледі, сондықтан техникалық қамтамасыз етілген 
теспелердің тереңдігі 2.6-кестеден таңдалған қондырғы түрі бойынша 
қабылдануы мүмкін.  

 
2.6-кесте - Бұрғылау қондырғысының берілу барысына байланысты 

теспелердің тереңдігі 
Бұрғылау атауы  
Орнату. Беру барысы, м Теспелердің тереңдігі, м 

БУ-1, БУР-2, СБУ-2 
1БУ - 1, 1СБУ-2 
БҚГ-2 
1БКГ-2 
БУЭ-1М, БУЭ-3Т 
ҰӘБ-2Б 
2 ҰҚКД-2Б 

2,75 
3,3 
2,8 
3,3 
3,0 
2,5 
2,75 

2,5 
3,1 
2,5 
3,0 
2,7 
2,2 
2,5 
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12 

2,2 
1,8 
1,5 
1,3 

2,5 
2,0 
1,7 
1,5 

2,7 
2,2 
1,9 
1,6 

2,9 
2,3 
2,0 
1,7 

3,1 
2,5 
2,1 
1,8 

Көмір Э-6 2,5 
5 

2,0 
1,6 

2,2 
1,8 

2,4 
2,0 

2,6 
2,1 

2,8 
2,2 

Теспелердің тереңдігін арттыру қазбаларды бұрғылау-жару 
технологиясын жетілдірудің маңызды бағыты болып табылады. Алайда, 
теспелердің тереңдігі шексіз өсе алмайды, себебі ол бұрғылау-жару 
жұмыстарының басқа параметрлерімен функционалды байланыста. Теспелер 
тереңдігінің артуымен бұрғылау жылдамдығы және теспені (КИШ) 
пайдалану коэффициенті төмендейді. Тау жыныстарының беріктігіне 
байланысты КИШ ұсынылған мәндері 2.5-кестеде келтірілген. 

 
2.5-кесте - Теспені пайдалану коэффициенті 

Коэффициенті 
жыныстардың, f  1,5 – 3 4 – 6 7 – 15 < 15% 

КИШ,   0,95 – 1,0 0,85 – 0,95 0,8 – 0,85 0,75 – 0,8 
 
Бұрғылау қондырғыларын қолданған кезде теспелердің тереңдігі оны 

беру барысымен шектеледі, сондықтан техникалық қамтамасыз етілген 
теспелердің тереңдігі 2.6-кестеден таңдалған қондырғы түрі бойынша 
қабылдануы мүмкін.  

 
2.6-кесте - Бұрғылау қондырғысының берілу барысына байланысты 

теспелердің тереңдігі 
Бұрғылау атауы  
Орнату. Беру барысы, м Теспелердің тереңдігі, м 

БУ-1, БУР-2, СБУ-2 
1БУ - 1, 1СБУ-2 
БҚГ-2 
1БКГ-2 
БУЭ-1М, БУЭ-3Т 
ҰӘБ-2Б 
2 ҰҚКД-2Б 

2,75 
3,3 
2,8 
3,3 
3,0 
2,5 
2,75 

2,5 
3,1 
2,5 
3,0 
2,7 
2,2 
2,5 

  
 

2.5.2. Теспелердің орналасу схемасын таңдау 
 
Кенжарда орналасқан теспелердің жиынтығы құбыр, шой (қосалқы) 

және жиектеуші (шеткері) болып бөлінеді. Құбыр схемасын таңдау 
жыныстардың беріктігі мен жарықтығына, қазбаның көлденең қимасының 
мөлшеріне, теспелердің тереңдігі мен санына байланысты жасалады [2,3].  

2.16-суретте үңгімелердің ең көп таралған түрлері көрсетілген.  
Кез-келген бекіністің жыныстарында көбінесе сына (бір немесе көп 

қатарлы) және тікелей құбырлар қолданылады.  
Біртекті жыныстарда қазуды жүргізу кезінде құбыр теспелері 

кенжардың орталық бөлігінде орналасады. 
Қазбаларды аралас кенжармен салу кезінде бөрене үйін әлсіз 

жыныстарда немесе көмір қабаттарында орналастыру керек. 
Кеніштердің жағдайлары үшін компенсациялық ұңғымалармен 

үңгімелердің схемаларын қолдану ұсынылады, ал қазбаларды терең үңгілеу 
кезінде ярустық үңгімелерді қолдану арқылы жақсы нәтижелерге қол 
жеткізіледі. 

Құбыр тесікшелерінің саны алынған құбырдың түріне байланысты.  
Тік сына ойығы үшін құбыр теспелерінің саны Nвр = 4-12 дана. Құбыр 

тесіктерінің жұбы арасындағы қашықтық 0,35-0,5 м, кенжар жазықтығына 
бейімділік бұрышы 80-85°.  

Үңгімелік теспелердің тереңдігі опырғыш және контурлайтын 
теспелердің тереңдігіне қарағанда 10-15% - ға артық қабылданады. 

Шой теспелер, әдетте, кенжар жазықтығына дұрыс бұрышпен 
бұрғыланады және құбыр мен жиекті теспелер арасында біркелкі 
орналастырылады. Олар жыныстың негізгі массасын кенжарда бұзуға 
арналған және құбырлы тесіктерден кейін бірден жарылады. 

Контурлау теспелері тау жыныстарын қазба контуры бойымен бұзу 
үшін қолданылады. Олар өндіріс периметрі бойынша жобалық бөлімнен 
15-20 см қашықтықта біркелкі орналастырылады. Орташа берік жыныстарда 
теспелердің ұштары қазбаның жобалық контурында орналасады. Осылайша, 
контурланған теспелерлар 75-85°бұрышпен кенжар жазықтығына 
бұрғыланады. Контурлаушы теспелердің зарядтары соңғы болып жарылады. 
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а-пирамида; б-тік сына; 
в-көлденең сына; г-жоғарғы; 

д-төменгі; е-бүйір; ж-саңылау; 
з-призмалық; және-спираль тәрізді 

 
2.16-сурет - Үңгіме схемалары 

 
 
2.5.3. ЖЗ үлестік шығынын анықтау 
 
Жарылған q жынысының I м3-дегі ЖЗ нақты шығыны жыныстардың 

беріктігіне және олардың қысылу дәрежесіне, ЖЗ қуатына және басқа да 
бірқатар факторларға байланысты. Нақты ағынның мөлшерін анықтау үшін 
ЖЗ әртүрлі эмпирикалық формулаларды қолданады.  

Ең көп таралған- проф. М. М. Протодьяконовтың эмпирикалық 
формуласы, проф. П. Я. Тарановпен нақтыланған [3]: 
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2.5.3. ЖЗ үлестік шығынын анықтау 
 
Жарылған q жынысының I м3-дегі ЖЗ нақты шығыны жыныстардың 

беріктігіне және олардың қысылу дәрежесіне, ЖЗ қуатына және басқа да 
бірқатар факторларға байланысты. Нақты ағынның мөлшерін анықтау үшін 
ЖЗ әртүрлі эмпирикалық формулаларды қолданады.  

Ең көп таралған- проф. М. М. Протодьяконовтың эмпирикалық 
формуласы, проф. П. Я. Тарановпен нақтыланған [3]: 

 

  
 

        еk
прS

fq
2

12,04,0















 , кг / м3,            (2.10) 

 
мұндағы f-проф. М. М. Протодьяконов шкаласы бойынша беріктік 

коэффициенті; 
прS  - қазбаның үңгілеудегі қима ауданы, м2; 
Е-жұмысқа қабілеттілік көрсеткіші  
 
               ввРэтРе  ,                    (2.11) 
 
Рэт-проф. қабылдаған динамиттің 93% жұмыс қабілеттілігі. М. м. 

Протодьяконов эталондық ВВ үшін, РЭТ = 525 см3; 
РВВ-2.7-кестеден қабылданатын ВВ қолданылатын жұмыс қабілеттілігі. 
k-тау жынысының қажетті ұсақталу дәрежесін ескеретін зарядты 

күшейту коэффициенті, k = 1,2-1,3. 
 
2.7 – кесте-Патрондардағы ЖЗ жұмыс қабілеттілігі мен тығыздығы 

ВВ түрі 
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АВВ, см3 360 450 320 270 450 430 470 150 
Δ, кг / 
м3 

1000-
1200 

1430-
1580 

1000-
1150 

1050-
1200 

1000-
1100 

950- 
1200 

920- 
1200 

1100-
1250 

 
Күшті тау жыныстарын өндіру кезінде ЖЗ нақты шығынын анықтау 

үшін проф. Н.М. Покровскийдің эмпирикалық формуласы қолданылады 
 

vemоfqq 1 , кг / м3,                  (2.12 ) 
 

мұндағы q1 = 0,1 f-жарылыстың стандартты жағдайларында ЖЗ 
шығыны; 

f0 - келесі мәндерді қабылдайтын тау жыныстары құрылымының 
коэффициенті: тұтқыр, серпімді және кеуекті жыныстар - 2,0; дұрыс 
орналаспаған және ұсақ жарықшақты - 1,4; теспе бағытына перпендикуляр 
қатпарлы тақтатастар - 1,3; ұсақ қатпарлы жыныстар-0,8; 

v-жыныс қысқышының коэффициенті, бір жалаңаш беті бар, екі 
жалаңаш беті бар v = 1,1-1,5; вчSv 5,6  
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Ѕвч-қазбаның қимасы, м2; 
BBРe 380  - ЖЗ жұмысқа қабілеттілік коэффициенті;  
пdm 32  - диаметрі 28, 32, 36, 40 және 45 мм патрондар үшін ЖЗ 

патронының диаметрін ескеретін коэффициент 1,14; 1,0; 0,89; 0,8; 0,71. 
Егер өндіріс әлсіз тұқымдар бойынша жүргізілсе, нақты шығындарды 

Ш.И. Ибраевтың формуласы бойынша есептеу керек.  
 

b
прSaf

q


 , кг / м2                   (2.13) 

 
мұндағы a-қазбалардың түріне байланысты коэффициент (a = 0,12 - 

0,15 - тік қазбалар үшін, A = 0,25 - 0,3 - көлденең қазбалар үшін); 
b-ЖЗ жұмысқа қабілеттілігін ескеретін коэффициент.  
 

                       
380
ввРb  .                  (2.14) 

 
Теспелер саны мына формула бойынша анықталады: 
 

                  
akпd
вчqSN 2

27,1


 дана                (2.15) 

 
мұндағы Δ – патрондардағы ЖЗ тығыздығы, кг/м3 (2.7-кесте); 
пd  - ЖЗ патронының диаметрі, м; 

шпз llа   -теспелердің диаметрі 32 және 36 мм кезінде 0,4-0,5 және 
теспелердің диаметрі 40-45 мм кезінде 0,5-0,65 тең Теспелерді толтыру 
коэффициенті; 

lз-теспе зарядының ұзындығы, м; 
k-қалыпты патрондар үшін 1,1 және кесілген патрондар үшін 1,2 тең 

зарядталған кезде ЖЗ тығыздау коэффициенті. 
Теспелердің түпкілікті саны құбырдың қабылданған түріне және 

теспелердің кенжарда орналасуына қарай қабылданады.  
Контурлаушы теспелер арасындағы қашықтық мынадай формула 

бойынша анықталады: 

               28,111,0
1


 fока м                   (2.16) 

 
 
Контурлау теспелерінің саны өрнектен анықталады 

                  

 1
окa
P

окN дана ,           (2.17) 
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               28,111,0
1


 fока м                   (2.16) 

 
 
Контурлау теспелерінің саны өрнектен анықталады 

                  

 1
окa
P

окN дана ,           (2.17) 

  
 

мұнда р-теспелердің орналасу периметрі, М. 
Шой теспелерінің саны мынадай түрде анықталады 
 

             врNокNNотбN  дана                 (2.18) 
 
Ұйытуға арналған ЖЗ жалпы саны мынадай формула бойынша 

айқындалады: 
                   

 вчSшпqlQ кг                (2.19) 
 
Теспедегі зарядтың орташа шамасы мынадай формула бойынша 

анықталады 
 

                    NQшпQ  кг              (2.20) 
 

Үңгімелік, опырғыш және контурлаушы теспелердегі зарядтың 
шамасын анықтау үшін алынған зарядтың орташа шамасын мынадай түзету 
коэффициенттеріне көбейтеді - үңгімелік теспелер үшін - 1,2-ге, опырғыш 
және контурлаушы теспелер үшін-0,85-0,9-ға 

 
шпQврQ  2,1 ,   шпQотбQ  9,08,0 ,    шпQокQ  9,08,0 .    (2.21) 

 
Теспелердегі ЖЗ патрондарының саны мынадай формула бойынша 

айқындалады: 
 

патрврQврn  ,   патротбQотбn  ,   патрокQокn  ,     (2.22) 
 

мұндағы рпат-ЖЗ патронының салмағы, кг және ең жақын бүтін санға 
дейін дөңгелектенеді. 

Құбыр, опырғыш және контурлаушы теспелердегі зарядтың шамасы 
мынадай формула бойынша анықталады: 

 
патрврпврQ  , кг;, кг;, кг патротбпотбQ  патрокпокQ    (2.23) 

 
Жарылыс цикліне ЖЗ нақты шығыны мынадай формула бойынша 

есептеледі:: 
        окNокQотбNотбQврNврQQ  кг            (2.24) 

 
Бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін есептеу үлгісі 
SSV = 12,8 м2, Svch = 15,9 м2 қимасы бар аркалы пішінді өрісті бұрғылау 

кезінде жарылыс жұмыстарының параметрлерін есептейміз, өндіріс ені 5,0 м, 
өндіріс биіктігі 3,58 м, өндіріс периметрі 10 м. Газ бойынша шахтаның 
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санаты III. Үңгілеу біртекті серпімді құмтас f = 7 бойынша жүргізіледі. 
Бұрғылау БУР-2 бұрғылау қондырғысымен жүзеге асырылады.  

Шешім:  
Шахтаның газ режимі мен тау жыныстарының беріктігін ескере 

отырып, біз AP-5gv аммонитін келесі көрсеткіштермен қабылдаймыз: 
картридждің диаметрі 0,036 М, картридждің салмағы 0,3 кг, картридждегі ВВ 
тығыздығы Δ = 1100 кг/м3, ВВ 320 см3 өнімділігі. 

Біз 12 теспеден тұратын екі қатарлы тік сына журналын аламыз. Құбыр 
тесікшелерінің жұбы арасындағы қашықтық 0,4 м, горизонтқа бейімділік 
бұрышы 85°құрайды.  

2.2-кестеден lшп = 2,5 м теспенің орташа тереңдігін анықтаймыз. 
Бірінші қатардағы тесіктердің ұзындығы 2,5 м, екінші қатардағы тесіктердің 
ұзындығы 2,8 м құрайды. 

ЖЗ үлестік шығынын мына формула бойынша анықтаймыз (2.10): 
 

      4,236323203809,155,60,271,0 q кг / м3 
Теспелердің жалпы санын мына формула бойынша анықтаймыз (2.6) 

62
1,15,0036,01100

9,154,227,1
2 




N дана 

 
Контурлағыш теспелер арасындағы қашықтықты (2.15) формула 

бойынша анықтаймыз) 

5,0
28,1711,0

1



окa м 

 
(2.17) формуласы бойынша контурлайтын теспелердің санын 

анықтаймыз) 
 

211
5,0

10
окN дана 

 
Контурлы теспелерді өндіріс контурынан 0,2 м қашықтықта кенжар 

жазықтығына 85 ° бұрышпен орналастырыңыз. 
Шой теспелердің санын мына формула бойынша анықтаймыз (2.18) 
 

29122162 отбN дана 
 

(2.19) формуласы бойынша тұқымды союға қажетті ЖЗ жалпы санын 
анықтаймыз) 

4,959,155,24,2 Q кг 
 

сонда теспедегі зарядтың орташа мәні (2.20) 
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54,1624,95 шпQ кг 
 

(2.21) формуласы бойынша түзету коэффициенттерін ескере отырып, 
құбыр, опырғыш және контурлаушы теспелердің зарядының шамасын 
анықтаймыз) 

 
85,12,154,1 врQ кг, кг, кг. 39,19,054,1 врQ 39,19,054,1 врQ  

 
Теспедегі патрондардың санын (2.22) формула бойынша анықтаймыз) 
 

63,085,1 врп дана, дана, дана 53,039,1 отбп 53,085,1 окп  
 
Ақырында, үңгімелік теспелердің бірінші қатарындағы зарядтың 

шамасы, үңгімелік теспелердің екінші қатарында, опырғыш және 
контурлаушы теспелерде формулалар бойынша анықталады (2.23) 

 
5,13,05 I

врQ кг  8,13,06 II
врQ кг 

5,13,05 отбQ кг  5,13,05 окQ кг 
 
Жарылыс цикліне ЖЗ нақты шығынын мына формула бойынша 

анықтаймыз (2.24) 
  8,94215,1295,168,165,1 Q кг 

 
Кен орындарын барлау кезінде бұрғылау-жару жұмыстары тау-кен 

қазбаларын жүргізу процесінде кеңінен қолданылады, сирек БВР 
геологиялық барлау партияларында таулы жерлерде жер үсті көлік 
трассаларын салу кезінде және барлау бұрғылау жүзеге асырылатын немесе 
жерасты тау-кен қазбалары жүргізілетін өндірістік алаңдарды салу кезінде 
қолданылады. Бұл жұмыстар орташа және орташа күштен жоғары тау 
жыныстарын кесу кезінде жиі кездеседі (беріктік коэффициенті f > 2). 
Бұрғылау-жару жұмыстарының мақсаты-тау жыныстарын алдын-ала 
қопсыту. 

Бұрғылау-жару жұмыстары (БВР) – бұл тау-кен қазбаларын үңгілеу 
кезінде тау-кен жыныстарын шоғыру және ұсақтау мақсатында орындалатын 
өзара байланысты технологиялық процестер кешені. БВР бірнеше бірізді 
процестерден тұрады: Теспелерді (ұңғымаларды) бұрғылау, оларға ЖЗ 
зарядтарын орналастыру (оқтау) және осы зарядтарды жару. 

Ұңғымалар жарылғыш зарядтарды орналастыруға арналған.  
Теспе-бұл диаметрі 75 мм-ге дейін және тереңдігі 5 м-ге дейінгі тау 

жыныстарындағы жасанды цилиндрлік ойық (канал). Ұңғыма тереңдігі 5 
м-ден асатын немесе диаметрі 75 мм-ден асатын кез-келген тереңдіктегі 
цилиндрлік канал деп аталады.  
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Жарылыс жұмыстары-жарылғыш заттардың зарядтарын (ЖЗ) зарядтау 
және жару жұмыстары. 

Зарядтау-зарядтау камерасында зарядты орналастыру процесі, 
жарылыс - жарылғыш зарядты өндіру процесі 

Осы уақытқа дейін күшті жыныстар бойынша қазбаларды жүргізудің 
негізгі әдісі бұрғылау-жару болып табылады. Бұрғылау-жару әдісі кезінде 
квершлагтар мен ұңғымалар көлденең қимасының көлеміне байланысты 
тұтас немесе төмен кенжармен жүргізіледі. 15-17 м2 дейінгі көлденең қимада 
өндірісті үздіксіз сою арқылы жүргізген жөн. Бұл жағдайда өтпелі циклдің 
негізгі процестері дәйекті немесе ішінара біріктіріледі. Көлденең қимасы 17 
м 2-ден асатын квершлагтарды кенжарды, әдетте, екіге бөлу арқылы 
жүргізуге болады. Озыңқы кертпештің кенжар ауданы, әдетте, квершлагтың 
барлық көлденең қимасының шамамен 40% - ын құрайды. Әрбір кертпеште 
басқа Кертпеште орындалатын жұмыстармен ұйымдасқан түрде байланысқан 
өзінің өту циклі орындалады. Төменгі кенжармен қазбаны жүргізу кезінде 
осы және басқа кертпешлерде (кенжарларда) ұңғымалық циклдердің негізгі 
процестерін біріктіруге болады. Мысалы, бір кертпеште теспелерді бұрғылау 
жүргізіледі, екіншісінде – жынысты тиеу. Қатты жыныстар бойынша 
квершлагтарды бұрғылау-жару тәсілімен жүргізу кезінде ұңғылау циклінің 
құрамына мынадай негізгі процестер кіреді:  

 бұрғылау-жару кешені (теспелерді бұрғылау, оқтау және жару);  
 кенжарды қауіпсіз күйге келтіру;  
 жарылыс жұмыстарынан кейін желдету;  
 тұқымды тиеу; 
 тұрақты жол төсемі;  
 бекіткіш салу. Негізгі процестермен қатар қосалқы процестер 

жүзеге асырылады: құбырлар мен кабельдерді төсеу, уақытша бекітпені салу 
және т. б. Тау-кен қазбаларын бұрғылау-жару тәсілімен жүргізу кезінде жару 
жұмыстары:  

 қазбаның көлденең қимасының берілген пішіні мен өлшемдері; 
 тиеу машиналарымен өнімді жинауды қамтамасыз ететін 

жыныстарды біркелкі ұсақтау;  
 тиеу машинасының жолына кенжардан жыныстардың 

шоғырланған тасталуы;  
 паспортта көрсетілген кенжардың жылжуын қамтамасыз ететін 

Теспелерді пайдаланудың жоғары коэффициенті.  
Бұл талаптар жеткілікті дәрежеде ЖЗ типін, теспедегі ЖЗ зарядының 

шамасы мен құрылымын, теспелердің тереңдігін, олардың саны мен 
кенжардағы орналасуын, сондай-ақ бұрғылау машиналары мен орнату 
механизмдерін дұрыс таңдаумен қамтамасыз етіледі. Естеріңізге сала кетейік, 
газ бен шаң бойынша қауіпті шахталарда тек сақтандырғыш ЖЗ рұқсат 
етіледі, бұл ретте олар көмір мен жыныс бойынша және тек жыныс бойынша 
жарылуға рұқсат етілген болып бөлінеді. Бұдан басқа, жекелеген ЖЗ қолдану 
саласы газ бойынша шахтаның санатымен шектеледі. Газ немесе шаң 
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бойынша қауіпті шахталарда жарылысқа тек электрлік және жедел әрекет 
ететін гремчертутно-тетрил детонаторларының көмегімен ғана рұқсат 
етіледі. Қысқа тұйықталған электр детонаторларды (ЭДҚЗ) газ бойынша 
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(Б) жалаңаш беттер. 
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Жұмыс  қағидаты бойынша бөренелер жыртылатын (сына, пирамида) 
болып бөлінеді, онда теспелер өндіріс осьіне қарай қисайған және жойғыш 
(түзу, призмалық, саңылау) теспелерді өндіріс осьіне параллель бағытта 
бағыттайды (сурет. 2.13). 

Бірінші топтың ойықтары кең таралған, бірақ олардың тереңдігі өндіріс 
енімен шектеледі (В). 

 
lшп = (0,7-0,9)В (2.25) 

 
Көлбеу бұрыштар тау жыныстарының беріктігіне байланысты. 

Протодьяконов бойынша беріктік коэффициенті 15-20 болатын тау 
жыныстары ең жоғары еңіспен – 600 , күштілігі аз (15-5) -650 градус және 1-ден 
5-ке дейін 700-ден аспайтын бұрышпен бұрғыланады. 

Екінші топтың теспелерді үлкен көлемді енуге мүмкіндік береді. 
 

l шп = (1,1-1,3)В (2.26) 
 
Кескіштер арасындағы қашықтық құбырларға қарағанда біршама үлкен, 

себебі соңғысы қиын жағдайда жұмыс істейді (монолитті тау жыныстары). 
Джекпоттар, өз кезегінде, бір уақытта жарылуы мүмкін болса да, олардың 
орналасуы бойынша көмекші және контурлы болып бөлінеді. Біріншісі 
құбырға жақын орналасқан және бөренені кеңейтеді, ал контурлы тесіктердің 
міндеті - тау-кен бөлігінің берілген параметрлерін сақтауды қамтамасыз ету. 
Ол үшін мықты жыныстарда олар қазбаның контурынан тыс төменгі бөлігінің 
шығуымен еңіспен бұрғыланады, ал орташа тау жыныстарында олар тік 
немесе көлбеу бұрғылануы мүмкін, бірақ бұл ретте қазбаның контурында 
қалады [3, 7, 27]. 

Практикалық мәліметтер негізінде әртүрлі бөренелердің қолданылу 
саласы анықталды. Жаппай жыныстарда кенжардың орталық бөлігіндегі 
пирамидалық журнал ең тиімді болып табылады. Сына ойығы қабатты 
жыныстарда қолданылады. Тікелей ойықтар (саңылаулы және призмалық) 
шағын қима қазбаларында қолданылуы мүмкін.  

Қосалқы теспелер жыныстың бүйір жалаңаш бетіне (бөрене) қарай 
соғылуын жүргізеді. Олар үңгімелік теспелердің жарылуынан кейін 
жарылып, үңгімелік қуыстың кеңеюіне ықпал етеді. 

Соңғылармен жарылатын контурлы теспелер өндіріске жобаланған 
пішін мен көлденең қиманың мөлшерін беруге арналған.  
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А-пирамида; Б-орталық бос пирамида; В-сына тік; Г-сына көлденең; 

Д-ойық; Е-призмалық. 1-зарядталған теспелер; 2-бос теспелер 
 

2.18-сурет - Врубов түрлерінің мысалдары 
 
Шағын қималы қазбалардың кенжарларында көмекші теспелер кейде 

бұрғыланбайды және олардың функцияларын контурлайтын теспелер 
орындайды.  

Теспелер санын есептеу  
Есептеудің бірнеше әдісі бар, барлығы эмпирикалық. Көбінесе есептеу 

проф.М. М. Протодьяконов формуласы негізінде жүзеге асырылады, тау 
жыныстарының беріктігі мен сою алаңын байланыстырады:   

 
𝑁𝑁 = 2.7√𝑓𝑓 ∗ 𝑆𝑆, дана (2.27) 

 
мұндағы F-бекініс коэффициенті 
S-тығындау алаңы  
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Бұл формула орташа күшті жыныстардағы тесіктердің санын есептеу 
үшін жақсы, жұмсақ және өте күшті жыныстардағы тесіктердің санын 
есептеу кезінде есептеу нәтижесі теңсіздікті тексеру керек: 

 

0.70м2 > 𝑆𝑆
𝑁𝑁 > 0.14м2 (2.28) 

 
Көрсетілген теңсіздік жоғарыда келтірілген М.М. Протодьяконов 

формуласы бойынша есептеу нәтижесін тексеруге қызмет ете алады. Егер 
теңсіздік орындалмаса, онда теспелердің саны бір теспеге келетін кенжардың 
ауданы көрсетілген мәндерге сәйкес келетіндей етіп өзгереді.  

Тау-кен қазбаларының кенжарына теспелерларды орналастыру.  
Қазбаның кенжарындағы теспелердің санын анықтағаннан кейін 

тау-кен қазбасының кенжарына теспелерді орналастыру схемасын жасау 
қажет. Теспелерді орналастыру кезінде мынадай ережелерді ескеру қажет: 1 – 
теспелер әрбір теспенің біркелкі жұмысы қамтамасыз етілетіндей кенжардың 
ауданы бойынша біркелкі орналастырылады; 2 - зарядтар арасындағы ең аз 
арақашықтық детонация мүмкіндігін болдырмайтындай болуы тиіс; 3 – 
Теспелерді орналастыру ең үлкен КИШ жобасына сәйкес қазбаның 
контурларында жыныстың ұрылуын қамтамасыз етуі тиіс; 4-кесектердің 
қажетті ірілігіне дейін жыныстың біркелкі ұсақталуын қамтамасыз ету қажет.  

Теспелердің орналасу схемасы үш өзара перпендикуляр жазықтықтағы 
олардың кеңістіктік орналасуының бейнесін білдіреді, олардың біреуі 
кенжардың жазықтығына сәйкес келеді [15].  

Схеманы құру тәртібі келесідей.  
Біріншіден, тау жыныстарының сипаттамаларына сүйене отырып, 

шұңқырдың түрі, құбыр тесіктерінің саны және олардың кенжар 
жазықтығына иілу бұрыштары анықталады. Содан кейін тау-кен қазбасының 
жобалық қимасын үңгілеу кезінде қолдау үшін қажетті шой теспелердің саны 
және олардың кенжар жазықтығына еңіс бұрыштары анықталады. 
Теспелердің қалған саны көмекші болып саналады. Схеманың мысалы 2.19 
суретте көрсетілген. 

Теспелер саны Протодьяконов формуласы бойынша анықталады. 
Теспелер арықтың осьіне параллель бір немесе екі қатарда 900 бұрышта 
орналасқан. Кейбір жағдайларда 32 шұңқыр тау жыныстарының пайда болу 
жағдайларына байланысты кенжар бетіне көлбеу бұрғыланады. Екі қатарлы 
орналастыру кезінде теспелер бір-біріне қатысты тақтайша тәртібімен 
орналастырылады (сурет. 2.20).  
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2.19-сурет - Ұңғыма түбіндегі теспелердің орналасу схемасы 

 

 
2.20-сурет - Арықтың түбіне теспелерді орналастыру схемасы 
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2.7. Тау-кен қазбаларында бекітпені салу конструкциясы мен 
технологиясы 

 
Бекітпе-тау-кен қазбаларында, сондай-ақ шахталар, тоннельдер мен 

метрополитендер және басқа да жерасты объектілерін салу кезінде қоршаған 
тау жыныстарының құлау мүмкіндігін болдырмау үшін салынатын жасанды 
құрылыс. Бекіткіштің дизайны кен орнының көлденең қимасының ауданы мен 
формасына, тау қысымының мөлшері мен сипатына, қызмет ету мерзіміне 
және басқа факторларға байланысты. 

 
2.7.1. Ағаш бекітпенің құрылысы мен есебі 
 
Ағаш бекітпесі бүгінгі күнге дейін тау-кен қазбаларын бекіту үшін 

көмір шахталарында қолданылады. Қарағанды бассейнінде жыл сайын 
жүргізілетін дайындық қазбаларының жалпы ұзындығының шамамен 30% - 
ы осы бекітпемен бекітіледі, ал жалпы сала бойынша қазбалардың 40% - 
ында ағаш бекітпе қолданылады.  

Ағаш рамалық бекітпелер бүйірлік жыныстардың кішігірім (150-200 
мм- ге дейін) жылжуы жағдайында қызмет ету мерзімі аз (2-3 жылға дейін) 
қазбалардың бекітпелерін қолданған жөн.  

Тау-кен қазбаларын бекіту үшін қарағай, шырша, майқарағай, 
балқарағай, балқарағай қолданылады.  

Ағаштың артықшылықтары: салыстырмалы түрде төмен тығыздық, 
салыстырмалы түрде арзан баға, тікелей жұмыс орнында өңдеудің 
қарапайымдылығы. Ағаш бекітпелер құрылымы қарапайым, орнатуға 
ыңғайлы, тасымалданатын [15].  

Ағаштың кемшіліктері: сынғыштық (орташа жағдайда қарағайдан 
жасалған ағаш бекітпелердің қызмет ету мерзімі 2-5 жыл), өртке қарсы қауіп 
және басқа бекіткіштермен салыстырғанда беріктігі төмен, беріктік 
көрсеткіштерінің айтарлықтай таралуы және т. б.  

Ағаш бекітпенің қызмет ету мерзімін ұзартуға (2-3 есе) антисептик деп 
аталатын шірікке қарсы композициямен тіреуішті сіңдіру арқылы қол 
жеткізуге болады. Мырыш хлориді, натрий фториді және т. б. тау-кен ісінде 
антисептиктер ретінде қолданылады. Орманды антисептиктермен сіңдіру 
процесі консервілеу деп аталады.  

Егер талшықтар бойымен сығылу күші бірлік ретінде қабылданса, онда 
талшықтар бойымен сығылған кезде ол 0,1-0,3 болады; талшықтар бойымен 
созылған кезде - 2-3, талшықтар бойымен 0,3-0,5.  Ағаштың сыну күші 
талшықтар бойымен сығылу беріктігінен шамамен 7 есе аз.  

Ылғалдылық 15% болған кезде ағаштың беріктігі кестеде келтірілген. 
2.7.  

Ағаштың беріктігі оның жасына да байланысты: жас ағаштардың 
ағаштары аз берік.  
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Жаңа кесілген ағаштың ылғалдылығы 35 - тен 80% - ға дейін және 
орташа есеппен: қарағай үшін - 40%, егер - 45%, шырша-37% және 
балқарағай-26 %.  

Тау-кен қазбаларының рамалық бекітпесін, құламаларға, пештерге, 
шурфтарға арналған веналық бекітпені дайындау үшін дөңгелек орман 
(тіреулер, бөренелер, тауар қойғыштар) қолданылады.  

Көлденең және көлбеу қазбаларға арналған ағаш бекітпенің негізгі 
түрі-трапеция тәрізді (сирек тікбұрышты) пішінді бекіту жақтауы, ол толық 
емес және толық болуы мүмкін. 

Толық емес бекіту жақтауы (сурет.2.21) екі тіректен тұрады - жоғарғы 
және сыналар. Егер сіз толық емес бекіту жақтауына төсек қоссаңыз, онда 
толық бекіту жақтауы пайда болады (сурет. 2.21).  

Топырақ жыныстары тарапынан тау-кен қысымы болған кезде немесе 
топырақтың әлсіз жыныстары болған кезде тіректердің топыраққа басылуын 
немесе олардың қазба ішіне жылжуын болдырмау үшін. Егер бүйірлік қысым 
болмаса, онда бекіту рамалары тікбұрышты пішінді немесе су қоймалардың 
пайда болуына бейімделген пішінді болады. 

Жоғарғы жағы әдетте көлденең орналасады, бірақ 20° - қа дейін көлбеу 
бұрышта оны шатырға параллель орналастырған жөн. Трапеция тәрізді 
рамадағы тіректердің көлбеу бұрышы 75-80° [20, 26] құрайды. 

Бекіткіш раманың элементтерін қосу берік, дәл және қарапайым болуы 
керек, ал қолданылатын қосылыстар қабаттың пайда болуын аз әлсіретуі 
керек. раманың қосылатын элементтері.   

 
a-толық емес жақтау; в-толық жақтау; 1-тіректер; 2-жоғарғы; 
3-сыналар; 4-қатайту; 5-төсек 
 

2.21-сурет - Ағаш бекіту 
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Бекіту жақтауының элементтері әртүрлі құлыптардың көмегімен 
қосылады: табанға, ойыққа, түйіспеге, шыбыққа, тіске.  

Ойыққа қосылу (сурет. 2.22 а, б) тау жыныстарының тік қысымымен 
ғана мүмкін болады. Осындай қосылымы бар рамалардағы тіректер 
арасындағы кішкене бүйірлік қысым кезінде 1 аралық орнатылады немесе 2 
жолақтары жоғарғы жағына бекітіледі. Тіректердің бөлінуіне жол бермеу 
үшін тіректегі ойықтың қисықтық радиусі жоғарғы жақтың радиусінен үлкен 
болуы керек.  

Ойыққа қосылу арматураның күшейтетін элементтерін қосу үшін де 
қолданылады. 

Әдетте тазарту жұмыстарының әсер ету аймағында көрінетін үлкен тау 
қысымы бар қазбаларда шатыр жыныстарының айтарлықтай төмендеуі 
байқалады. Бұл икемді бекітпені қолдану. Икемділікке қол жеткізу, әдетте, 
бекітпенің жеке элементтерін әлсіретуден және олардың жойылуынан 
тұрады, бірақ бекітпенің жүк көтергіштігін төмендетпестен. Кезінде ағаш 
бекітпесінің әлсіреуі қол жеткізіледі азаюымен қима.  

  

 
1-орташа тіреу (жөндеу); 2-жүгіру; 3-көлбеу;  

4-көмекші тіректер 
 

2.22-сурет - Күшейтілген құрылымның ағаш бекіту рамалары 
 
Ағаш жақтау бекітпесін есептеу  
Ағаш бекітпені есептеу кезінде шыңдардың, тіректердің және басқа 

элементтердің диаметрі анықталады. Кәдімгі бекіту жақтауында жоғарғы жақ 
екі тіректе еркін орналасқан сәуле ретінде көлденең иілуді есептейді. Сыртқы 
жүктеме (тау қысымы) жоғарғы жақтың ұзындығына (сызықтық немесе 
параболалық заңға сәйкес) бөлінеді. Есептегіш екі жақты деформация 
бойынша жұмыс істейді: төбеден жүктемеден бойлық иілу және бүйірлік 
жүктемеден көлденең иілу.  
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                      dB = 1,62a√ 𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑓𝑓𝑓𝑓изг                         (2.29) 
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                dcr = 1,34√𝑃𝑃ст𝑙𝑙ст
𝑓𝑓изг                        (2.30) 

 
мұндағы Рст-тірекке осьтік күш, Н; 1ст-тіректің ұзындығы, см.  
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                          Рст = (2.31)

𝑃𝑃
2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

 
мұндағы Р-рамадағы шатыр жағынан күш, Н; α-горизонтқа тіректің 
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2.7.2. Металл конструкцияларды дайындау үшін қолданылатын 

материалдар 
 
Тау-кен қазбаларын бекіту үшін негізінен көміртекті болат 

қолданылады, оны металлургия өнеркәсібі прокат түрінде жеткізеді.  
Шахтадағы металл конструкцияларының жегідесі ауадағы ылғал мен 

газдардың (күкірт және көмірқышқыл газы), қышқыл (агрессивті) шахта 
суларының, сондай-ақ тролльдерден, электр машиналарынан және т. б. ағып 
кету салдарынан пайда болатын кезбе токтардың әсерінен болады. Шахталық 
жағдайларда металды тоттанудан қорғауды металл бетін тоттануға қарсы 
бояулармен, лактармен, эмальдармен, сондай-ақ цемент - құм ерітіндісімен 
жабумен жүзеге асыруға болады; басқа тәсіл - қоршаған ортаның 
коррозиялық әсерін азайту-шахталық судың қышқылдығын төмендету 



228
  

 

(бейтараптандыру), қазбаларды кептіру, желдетуді жақсарту және т. б. 
бойынша бірқатар іс-шараларды жүргізу болып табылады. 

Прокат профилі жеткілікті беріктікке, қысу және иілу жұмыстары 
кезінде қиманың тұрақтылығына және металды тұтынуға қатысты қиманың 
тиімділігіне ие болуы керек. Ең үнемді болаттың профилі болады, онда 
бойлық және көлденең иілудің жоғары кедергісі бар 1 м қазбаны бекіту үшін 
ең аз мөлшерде металл жұмсалады. Физикалық-механикалық қасиеттері 
бойынша металл-серпімді-пластикалық материал, сондықтан одан жасалған 
бекітпелер жүк көтергіштігін жоғалтпай айтарлықтай пластикалық 
деформацияларға ұшырауы мүмкін. Деформацияланған элементтерді 
түзеткеннен кейін металл бекітпені тау-кен қазбаларын бекіту үшін қайта 
пайдалануға болады [25].  

Тау-кен қазбаларының темір-бетон бекітпелерінің элементтерін 
арматуралау үшін және анкерлік бекітпе үшін тегіс және мерзімді бейіндегі 
ыстықтай илектелген болат (арматуралық болат) қолданылады.  

Шахта жағдайларына арналған рельстер P18, P24, P33, P38, P43 бес 
түрін шығарады. Олардың теориялық массасы 1 м 18,06 кг - нан 44,65 кг - ға 
дейін; биіктігі (h) - 90-нан 140 м-ге дейін; B негіз бойынша ені (b) - 80-ден 
114 мм-ге дейін.  

Арнайы шахта профильдері Ст. 5 маркалы болаттан, жалпы мақсаттағы 
прокат профильдері-Ст. 3 маркалы болаттан жасалған. Соңғы жылдары 
шахталық бекітпені жасау үшін металлургиялық зауыттар төмен қоспаланған 
болаттан өзара алмастырылатын профильді жеткізеді, ол сол профильдегі 
5-бап болатымен салыстырғанда 20-25% - ға жоғары жүктеме қабілетіне ие.   

Бекіткіштің ең тиімді түрлерінің бірі-үлкен жүк көтергіш қабілеті бар, 
құрылыста ыңғайлы, кез-келген тұрақтылықтың жыныстарында 
қолданылатын металл бекітпесі  

  
2.7.3. Трапеция тәрізді металл қатты бекітпе  
 
Көлденең және көлбеу қазбаларда қолданылатын металл бекітпелер 

трапеция, арка және сақиналы рамалар түрінде жасалады. Олар қатты және 
икемді болуы мүмкін.  

Трапеция тәрізді қатаң бекітпе (сур. 2.23) құрылымы ағаш бекітпеге 
ұқсас. Рамка қос таврлы арқалықтардан жасалған екі тіректен және шыңнан 
тұрады. Бұл бекіту әдетте қатал. Жақында трапеция тәрізді икемді бекітпелер 
үшін өзара алмастырылатын арнайы профиль қолданыла бастады. Тіректерге 
беларалық қосылу көмегімен алмалы-салмалы табандық, бұрыштар 
болттарымен бірге, жапсырма (сур. 2.23) толық емес рамалардың тіректері 
қазбаның топырағына тесіктерге тікелей орнатылады. Топырақтағы әлсіз 
жыныстармен тіректердің олардың төменгі ұштарына қысылуын болдырмау 
үшін тірек тақталары дәнекерленген немесе тіректер ағаш тіректерге 
орнатылады.  
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Қазбаның үлкен енімен және айтарлықтай тау қысымымен, кейбір 
жағдайларда трапеция жақтауының ортасында орташа тіректер орнатылады.  

 

 
а-бекітпенің жалпы түрі: б - жалпақ жалғаушы фигуралы планкалар 
 

2.23-сурет - Аркалы металл қатты бекітпе 
 
Аркалы қатты бекітпенің артықшылығы құрылымның 

қарапайымдылығын және қарапайым құрылыс технологиясын, ал 
кемшіліктері құрылымның қаттылығын қамтиды, бұл оны тау 
жыныстарының топырақта көтерілмеуі кезінде тұрақты тау қысымымен 
қазбаларда қолдануды шектейді. 

Металл икемді трапеция (тікбұрышты), арка және сақиналы бекітпелер, 
шамамен бірдей құрылымдық сызбаларға ие, бір-бірінен негізінен бұрандалы 
қысқыштардағы бекітпелердің жұмысын анықтайтын бекіткіштердің 
буындарын қосуға арналған икемді құлыптардың орындалуымен 
ерекшеленеді. Алайда, бұл құлып мезгіл - мезгіл қарсылықты қалпына 
келтірумен және қысқыштар мен жолақтардың айтарлықтай 
деформациясымен жұмыс істейді, бұл жаңғақтардың бұзылуына, бекітпенің 
деформациясына және оның істен шығуына әкеледі [24]. 

Бұрандалы байланыстырушы құлыптардан басқа, бұрандалы құлыптар 
жасалынған - әр түрлі модификациядағы сына құлыптары және эксцентрлік 
беті бар камера, олар көмір шахталарында кең қолданылмайды.  

КМП-Т (п) металл трапеция тәрізді(тік бұрышты) иілгіш бекітпелер 
қазбаларға қашап орнатылатын және бір-бірімен үш рамалық 
тұтастырғыштармен қосылатын жеке рамаларды білдіреді. Жақтауын бекітпе 
(сур.2.24) СВП арнайы бейінінен дайындайды. Ол екі икемді тіректер мен 
шыңдардан тұрады.  
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Ені 3,5-4 м-ден асатын қазбаларда және шатыр жыныстарының едәуір 
жүктемесі кезінде қосымша күшейту тіректері орнатылады.  

 
 
1 - жоғарғы өсу: 2- тіреудің төменгі кесіндісі: 3 - тіреудің жоғарғы 
кесіндісі; 4 - жалғастырушы құлып; 5-ЗПК және ЗСД құлыптарының 
көмегімен қабаттасуға қосылған екі тік сызықты кесіндіден жасалған 
тұтастырғыш.  
 

2.24-сурет - Металл трапеция тәрізді икемді бекіту 
 
Үш буынды (КПМ-А3), төрт буынды (КПМ-А4) және бес буынды 

(КПМ-А5) бұл бекітпелер бір-бірімен үш жақтық кергішпен бекітілген жеке 
аркаларды білдіреді. Аркалар арасындағы аралықтар рамалық қоршаулармен 
жабылады (темірбетон, металл дәнекерленген тор немесе өрілген тор, 
орамалы шыны мата немесе ағаш кергіштер) тіректердің топырақ 
жыныстарына түсуіне жол бермеу үшін олардың төменгі ұштарында 
пластиналар (мембраналар) дәнекерленген.  

Арқалы металл үш буынды иілгіш бекітпелер ЖТК арнайы профилінен 
жасалатын үш негізгі элементтен тұрады: жоғарғы (жоғарғы) және торапты 
құрайтын құлыптармен қабаттасып қосылатын екі бүйірлі бекітпенің 
өлшемдері, оның элементтерінің қисықтық радиусі тау - кен қазбалары 
қималарының қолданыстағы үлгілік жобаларына, сызбаларға немесе оларды 
дайындауға арналған техникалық шарттарға сәйкес қабылданады. 
Бекіткіштің икемділігі жоғарғы жақтың олардың түйіскен жерлеріндегі 
тіректерге сырғып кетуіне байланысты жүзеге асырылады, ол 300-400 мм. 

Аркалы металл үш буынды иілгіш бекітпе негізінен аймақтан тыс әлсіз 
және орташа берік жыныстарда және шатыр жыныстарын 400 мм-ге дейін 
ығыстыра отырып, ұзақ қызмет ету мерзімімен (3 жылдан астам) тазарту 
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Ені 3,5-4 м-ден асатын қазбаларда және шатыр жыныстарының едәуір 
жүктемесі кезінде қосымша күшейту тіректері орнатылады.  

 
 
1 - жоғарғы өсу: 2- тіреудің төменгі кесіндісі: 3 - тіреудің жоғарғы 
кесіндісі; 4 - жалғастырушы құлып; 5-ЗПК және ЗСД құлыптарының 
көмегімен қабаттасуға қосылған екі тік сызықты кесіндіден жасалған 
тұтастырғыш.  
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қималарының қолданыстағы үлгілік жобаларына, сызбаларға немесе оларды 
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жыныстарының әсер ету аймағында жүргізілетін көлденең және көлбеу бір 
және екі жолды қазбаларды бекітуге арналған.  

Шатыр жыныстарының едәуір жылжуы бар қазбаларды бекіту үшін 
аркалы бес буынды бекітпе қолданылады (сурет. 2.25, а). Бұл бекітпе аркалы 
үш буынды бекітпеге ұқсас және одан бүйірлік элементтер (тіреулер) 
жалғағыш құлыптардың көмегімен қабаттасып қосылатын СВП арнайы 
профилінің екі кесіндісінен тұратындығымен ерекшеленеді. Бұл бекітпенің 
құрылымдық икемділігін 1000 мм-ге дейін (биіктігі бойынша) арттырады.  

 Бес буынды Арка бекітпесі жеткілікті тиімді емес, себебі ол тек 
симметриялы тік жүктемеге арналған және көлденең икемділігі жоқ.  

Осы бекітпелердегі кемшіліктерді жою үшін төрт буынды аркалы 
иілгіш бекітпе (КМП-А4) әзірленді, бұл бекітпе (сурет.2.25. б) ұзындығы 
бойынша тең төрт қисық сызықты буындардан тұрады, олар бір-бірімен 
қатарласа құлыптармен жалғанады. Арқаның жоғарғы жағында иілгіш 
түйіннің болуы бекітпенің бүйір және тік иілгіштігін 600 мм-ге дейін 
қамтамасыз етеді, бұл оны жыныстардың едәуір бүйірлік жылжуы бар 
қазбаларда қолдануға мүмкіндік береді.  

 
 

1-арнайы профильдің қосымша сегменті: 2-құлыпталған 
жақшалардан тұратын байланыстырушы түйін; 3-бүйірлік тірек; 
4-тұтастырғыш: 5-үстіңгі қабат; 6-арнайы профиль түрінде иілген 
жолағы бар ZPK байланыстырушы торабы 

 
2.25-сурет - Металл аркалы иілгіш бекітпелер 

 
Төрт буынды бекітпе көлбеу бағытталған жүктемелер кезінде икемді 

режимде жұмыс істей алады және жоғарғы жағында икемді қосылыстың іске 
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қосылуына байланысты бекітпенің бүйірлеріндегі икемді қосылыстардың 
бірін бұғаттаған кезде жүктемені қайта бөледі. Ол тазарту жұмыстарының 
белсенді әсер ету аймағында орналасқан көлденең және көлбеу дайындық 
қазбаларын, негізінен екі жолды, ұзақ мерзімге (3 жылдан астам) бекітуге 
арналған. 

Төрт бірдей байланыстың болуы тасымалдау және оны салу.  
Жабық металл бекітпелерге сақина кіреді. Эллиптикалық және басқа 

формалар.  
Бекіткіш жалпақ немесе бұйра төсеніштер мен болттармен 

байланысқан үш-төрт байланыстан тұрады. Сақиналар бір-бірінен 0,5-1 м 
қашықтықта орнатылады. Олардың арасындағы бос орындар темірбетонды 
қатайтқыштармен жабылған, олардың арасындағы кеңістік пен өндіріс 
контуры жыныспен төселген. Бекітпенің бұл түрі негізінен тұрақты тау 
қысымы бар күрделі қазбаларда қызметтен алынатын қазбаларға арналған. 

 
 
2.26-сурет - ЗПК құлыптарымен буындарды жалғайтын металл иілгіш 
сақиналы бекітпе (арнайы профиль түрінде иілген планкамен) 

 
Сақина әдетте төрт элементтен тұрады. Мұндай қондырғы мұқият 

орнатумен айтарлықтай жан-жақты жүктемелер жағдайында, соның ішінде 
топырақ жыныстарының көтерілуімен жақсы жұмыс істейді. Бекіткіштің 
құрылымдық икемділігінің мөлшері (жарықтағы сақина диаметрінің 
төмендеуі) серпімді түйіндердің санына байланысты; төрт серпімді түйінде 
икемділік мәні тігінен 350 мм – ге, көлденеңінен 200-250 мм-ге жетеді.   

Төрт буынды бекітпені тұрғызған кезде құрама тіректі құрастыру 
жөніндегі операциялар, ал бес буынды аркалы бекітпені тұрғызған кезде 
тіреулерге қосымша иілгіш торапты құрастыру және орнату жөніндегі 
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қосылуына байланысты бекітпенің бүйірлеріндегі икемді қосылыстардың 
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Жабық металл бекітпелерге сақина кіреді. Эллиптикалық және басқа 

формалар.  
Бекіткіш жалпақ немесе бұйра төсеніштер мен болттармен 

байланысқан үш-төрт байланыстан тұрады. Сақиналар бір-бірінен 0,5-1 м 
қашықтықта орнатылады. Олардың арасындағы бос орындар темірбетонды 
қатайтқыштармен жабылған, олардың арасындағы кеңістік пен өндіріс 
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операциялар қосылады. Бекіткіштің осы элементтерін жинау алдын-ала 
өндірісте немесе бетінде жүзеге асырылады.  

Металл сақиналы иілгіш бекітпені салу кезінде қазбаның жоғарғы 
бөлігі кенжарға салынып, уақытша бекітпеге (тартылатын арқандар немесе 
иінтірек түріндегі құрылғылар) бекітпенің жоғарғы буыны ілінеді. Уақытша 
бекітпенің қорғауымен өндірістің төменгі бөлігі жасалады, төменгі буын 
қысқыштарға қойылады. Осыдан кейін бүйірлік байланыстар кезекпен 
орнатылып, оларды төменгі және жоғарғы сілтемелермен байланыстырушы 
құлыптармен байланыстырады. Бекіту сақинасы тегістеледі, бұрын 
орнатылған көрші сақинамен үш-төрт аралық байланыстырғышпен 
қосылады, байланыстырушы түйіндерде жақтау аралық ағаш тіректер 
орнатылып, сақина ағаш шпалдармен мұқият жабыстырылады. Бекітілген 
кеңістік шұңқырдың периметрі бойынша төселіп, төменнен жоғарыға 
жыныспен толтырылады, қажет болған жағдайда оны қатайтатын 
материалдармен толтырыңыз [20, 24].  

 
2.7.4. Тау-кен қазбаларын бекітуге арналған Бетон, темірбетон 

және жасанды тастар 
 
Бетон дегеніміз - байланыстырғыштан (цемент), Судан және инертті 

агрегаттардан-ұсақ құмнан немесе түйіршікті шлактан және ірі қиыршық 
тастан немесе қиыршық тастан жасалған ұтымды құрастырылған бетон 
қоспасын қатайту нәтижесінде алынған жасанды тас бекіткіш. Цемент пен су 
бетонның белсенді компоненттері, ал агрегаттар инертті деп аталады.  

Тұтқыр заттар-бұл ұсақ ұсақталған ұнтақ тәрізді құрылыс 
материалдары, олар сумен араласқан кезде біртіндеп қатайып, монолитке 
бөлек тас материалдарын байланыстыратын берік, қазбаланған масса түзеді. 
Тау бекітпесі үшін байланыстырғыш ретінде қолданылады: портландцемент, 
саз топырақ цементі, кеңейетін цемент.  

Өндірілген цементтердің көпшілігінде орнату 45 минуттан ерте емес, 
ал соңы 5-8 сағаттан кейін, бірақ 22 сағаттан кешіктірмей болады. Цемент 
қамыры біртіндеп икемділігін жоғалтатын, бірақ әлі беріктікке ие болмайтын 
Процесс орнату деп аталады. Бекіту материалы ретінде қолданылатын 
ерітінділер цементтен, судан және құмнан (агрегаттан) тұратын қоспалар 
болып табылады, ерітінділер тас төсеу, бекітпемен бекіту кезінде және 
тау-кен жұмыстарын жүргізуге байланысты басқа мақсаттарда қолданылады. 
Шахта жағдайында ерітінділер 100; 75 және 50 маркаларын қолданады. Бетон 
- тиімді бекіту материалдарының бірі. Ол берік, салыстырмалы түрде арзан, 
себебі ол жергілікті материалдардан жасалған.  

Бетон монолитті бетон және темірбетон бекітпелерін, сондай-ақ 
темірбетон бекітпелерін, бетониттерді және т. б. жасау үшін қолданылады.  

Құрылыс нормалары мен ережелері бетонның сығылу беріктігі 
бойынша келесі маркаларын белгілейді: ауыр тығыздығы 1800 кг/м3 және 
одан жоғары- маркалар 35; 50; 100; 150; 200; 300; B 400; 500 және 600; жеңіл 
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тығыздығы 1800 кг / м3 дейін-маркалар 35%; 50%; 75: 100; 200; 250; 300; 350 
және 400.  

Тау-кен қазбаларының монолитті бетон және темірбетон бекітпелерін 
салу кезінде 100; 150 және 200 маркалы бетон қолданылады. Тау-кен 
қазбаларының құрастырмалы темірбетон бекітпелерін жасау үшін 300 және 
400 маркалы бетон қолданылады.  

Тау бекітпелері үшін көбінесе бетон қосылыстары қолданылады 1 2 3, 
135, 1 4 6. Бетон қоспасының құрамы сонымен қатар төселген және 
тығыздалған қоспаның 1 м3 үшін материалдардың шығыны (массасы 
бойынша) түрінде көрсетілуі мүмкін. Мысалы, 1 м3 бетон қоспасына 200 
маркалы 400 цемент үшін 300 кг қажет болады. құм - 600 кг, қиыршық тас - 
1200 кг және су - 180 л.  

Бетон қоспасының құрамын таңдау зертханада жүзеге асырылады. 
Бетон қоспасындағы су массасының цемент массасына қатынасы 

су-цемент қатынасы деп аталады [21].  
Қатаю уақытын азайту үшін бетон конструкциялары оларды өндірудің 

зауыттық жағдайында буланады, ал қалыпты жағдайда бетонға ерітінді 
түрінде кальций хлориді (цемент массасының 1,5-2%), натрий хлориді, 
еритін әйнек және т. б. қосылады.  

Тау-кен өндірісінде қолданылатын бетонның арнайы түрлеріне су 
өткізбейтін бетон, торкретбетон және спрингбетон жатады. 

Су өткізбейтін бетон-0,2 МПа және одан жоғары қысым кезінде су 
өткізбейтін бетон. Су өткізбеушілікке су-цемент қатынасының азаюы, 
цементті ұнтақтаудың жұмсалуы мен жіңішкелігінің артуы, арнайы 
(кеңейтілетін, шөгілмейтін және т.б.) цементтерді қолдану, қоспаларды 
енгізу (тығыздайтын, пластификациялайтын және т. б.), тығыздаудың және 
су-жылуды өңдеудің арнайы әдістерін қолдану арқылы қол жеткізіледі.  

Цемент шығыны бойынша 1 м3 бетонға 250 кг цемент, орташа-1 м3 

бетонға 250-200 кг цемент және арық-1 м3 бетонға 200 кг цементтен аз.  
Консистенциясы (су шығыны) қатаң, пластикалық және құйылған 

бетондарды ажыратады. Қатты бетонда су құрғақ құрам массасынан 6-6,5%, 
пластикте-6,5-8%, құйма бетонда - 8-10% және одан да көп. Қатты 
бетон-борпылдақ масса. Тау-кен қазбаларын бекіту кезінде ол мұқият 
тығыздауды (тығыздауды) талап етеді, әйтпесе оның беріктігін төмендететін 
бос орындар қалады. Шойын және пластикалық бетон, неғұрлым 
жылжымалы, темірбетон бекітпесін өндіруде қолданылады.  

Бетон үшін ең жақсы құм-0,15-5 мм астық мөлшері бар органикалық 
қоспасыз кварц. Құмның балшықпен немесе жермен ластануы көлемі 
бойынша 2% - дан аспауы тиіс.  

Бетонға арналған қиыршық тас қатты жыныстардан (гранит, құмтас) 
саз, жер қоспаларынсыз алынады. Қиыршық тастың өлшемдері 5-60 мм. 
Қиыршықтас пен құм түйірлерінің беріктігі бетонның берілген беріктігінен 
жоғары болуы керек.  



235
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Тау бекітпелері үшін көбінесе бетон қосылыстары қолданылады 1 2 3, 
135, 1 4 6. Бетон қоспасының құрамы сонымен қатар төселген және 
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бетондарды ажыратады. Қатты бетонда су құрғақ құрам массасынан 6-6,5%, 
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бос орындар қалады. Шойын және пластикалық бетон, неғұрлым 
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Бетонға арналған қиыршық тас қатты жыныстардан (гранит, құмтас) 
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Су таза, сазды бөлшектерсіз, қышқылдарсыз, зиянды тұздарсыз, майлы 
және өсімдік қалдықтарынсыз болуы керек. Бетон дайындау үшін шахта суы 
әдетте пайдаланылмайды.  

Бетонның қатаюының қалыпты жағдайлары: температура 15-20°c, 
салыстырмалы 100%, үлкен тау қысымының болмауы және қысымды шахта 
суларының коррозиялық әсері. Температураның төмендеуі баяулауға және 
тіпті қатаюды тоқтатуға әкеледі. Температураның жоғарылауы бетонның 
қатаюын тездетеді. Булау камераларындағы бетон бұйымдары 20-30 сағат 
ішінде қалыпты жағдайда 28 күндік жасқа сәйкес келетін беріктіктің 60-100% 
алады.  

Ауаның ылғалдылығының төмендеуі судың булануына әкеледі. бетон 
қоспасының қатаю реакциясын тоқтатуға әкелуі мүмкін.  

Күрделі тау-кен геологиялық жағдайларда жаңадан салынған бетон 
қоспасы қысымды судан қорғайды, ал үлкен тау қысымының әсерінен берік 
қалып пен қатаю үдеткіштері қолданылады.  

Бетон массасын қолмен немесе механикалық түрде дайындауға болады. 
Жерге салынған бетон массасы қолмен немесе механикаландырылған 
тәсілмен де тығыздалады. Қолмен тығыздау ағаш немесе металл 
шыбықтарды және пневматикалық тығыздағыштарды қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. Вибраторлармен тығыздау кезінде бетонның беріктігі 
қолмен тығыздаумен салыстырғанда 2,5 есеге дейін артады.  

Бетонның кемшіліктеріне мыналар жатады: қондырғыдан кейін 
жүктемені қабылдаудың мүмкін еместігі, созылу жүктемелеріне жеткіліксіз 
қарсылық, өндіріске су ағып жатқан кезде жаңадан салынған бетон қоспасын 
жуу. 

Темірбетон-бұл болат арматурамен нығайтылған бетон. Темірбетон екі 
материалдың да қасиеттерін жақсы үйлестіреді: бетон күшті жақсы 
қабылдайды, ал болат созылу болып табылады. Темірбетон монолитті және 
құрастырмалы болуы мүмкін. 

Бетон мен болаттың бірлескен жұмысы арматураның бетонға жақсы 
адгезиясы және сызықтық кеңейту коэффициенттерінің практикалық теңдігі 
арқылы қамтамасыз етіледі. Темірбетон жоғары қысу және иілу беріктігін, 
отқа төзімділікті қамтамасыз етеді және оны кез-келген пішіндегі 
бекітпелерде қолдануға болады.  

Бетонды нығайту үшін икемді арматура (дөңгелек сым, мерзімді 
профиль) және арнайы профиль мен қос таврдан жасалған қатты арка немесе 
сақина қолданылады.  

Жұмыс арматурасы алдын-ала (бетонмен орнатылғанға дейін) үлкен 
күшпен (металдың беріктік шегінің 60% дейін) созылған және созылған 
күйде бетон қоспасымен толтырылған темірбетон алдын-ала темірбетон деп 
аталады. Оның басты артықшылығы-жасанды түрде жасалған созылу 
күштері арматураға жүктемені жарықтар пайда болмай қабылдауға мүмкіндік 
береді.  
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Жасанды тастарға кірпіш, бетонит, блоктар және темірбетон 
құбырлары жатады.  

Кірпіштің бекітпесін салу кезінде үлкен еңбек сыйымдылығына 
байланысты ол қазір қолданылмайды. Ол негізінен көмірдің өздігінен жануы 
пайда болатын көмір қабаттарының қиылысу орындарында бөгеттер салу 
және оқшаулағыш "жейделер" салу үшін қолданылады. Шахта жағдайында 
15 МПа-дан төмен емес жоғары сапалы кірпіш қолданылады. 

Бетониттер-кәдімгі бетоннан немесе салмағы 20-дан 45 кг/дана 
болатын шлак бетоннан жасалған жасанды тастар. Олар кейіннен булану 
арқылы вибро-соққы үстелдерінде жасалады. Бетониттердің беріктігі 150 
МПа-дан төмен болмауы тиіс. Пішіні тікбұрышты және сына тәрізді 
бетониттерді ажыратады. Тік бұрышты бетониттер көлденең және көлбеу 
қазбалардың бекітпелерінің тік қабырғаларын қалау үшін, сына тәрізді 
бетониттер - осы қазбалардың қоймаларын қалау үшін және бекітпенің қисық 
сызықты конструкцияларын салу үшін қолданылады. 

Блоктармен үлкен бетон тастар. Бетон блоктарының салмағы 200-300 
кг өндіруші зауыттар мен шахталарда блоктарды тиеу және түсіру кезінде 
қолданылатын диаметрі 8 мм сымнан жасалған монтаждық ілмектермен 
жабдықталған. Бетон блоктарында диаметрі 50 мм болатын тесіктер бар, олар 
атқарушы орган крепеукладчикті ұстап алады. Блоктарды төсегеннен кейін 
бұл тесіктер кронштейндер мен кабель суспензияларын бекіту үшін 
қолданылады.  

Блоктар мен түтіктер құрама білікке арналған қарапайым бетондардан 
жасалған. Оларды үздіксіз бекітпелерде қолданыңыз. Бетониттердің массасы 
45 кг, блоктар-186-259 кг, тюбингтер-500 кг дейін.  

 
2.7.5. Монолитті бетон бекітпесі 
 
Монолитті бетон бекітпесі күмбезді немесе балқытылған пішінге ие, 

себебі бұл жағдайда бетон сығымдау үшін жақсы жұмыс істейді. Бетон 
бекітпесі жоғары беріктігі, беріктігі, салыстырмалы түрде арзан құны бар. Ол 
жақсы аэродинамикалық қасиеттерге ие, оның құрылысы толығымен 
механикаландырылған. Бұл бекіту қоршаған жыныстармен тығыз 
байланысты (сазды қоспағанда) және шамалы су мен газ өткізгіштігі бар. 
Бекіткіштің кемшіліктері оны салғаннан кейін тау жыныстарының 
жүктемелеріне бірден төтеп бере алмау болып табылады. Сондықтан 
бекітпелер қазбаның кенжарынан едәуір артта қалумен тұрғызылады. Бұл 
өндіріс кезінде уақытша бекітпені қолдануды анықтайды. Шахта суларының 
агрессивтілігі өндірістің тез бұзылуына ықпал етеді. Тұрақты тау қысымы 
кезінде ұзақ қызмет ету мерзімі бар күрделі қазбаларды (оқпан маңындағы 
аулалар, басты бағыттағы қазбалар, камералар және т.б.) бекіту үшін 
монолитті бетон бекітпесін қолданады. 
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құбырлары жатады.  
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пайда болатын көмір қабаттарының қиылысу орындарында бөгеттер салу 
және оқшаулағыш "жейделер" салу үшін қолданылады. Шахта жағдайында 
15 МПа-дан төмен емес жоғары сапалы кірпіш қолданылады. 

Бетониттер-кәдімгі бетоннан немесе салмағы 20-дан 45 кг/дана 
болатын шлак бетоннан жасалған жасанды тастар. Олар кейіннен булану 
арқылы вибро-соққы үстелдерінде жасалады. Бетониттердің беріктігі 150 
МПа-дан төмен болмауы тиіс. Пішіні тікбұрышты және сына тәрізді 
бетониттерді ажыратады. Тік бұрышты бетониттер көлденең және көлбеу 
қазбалардың бекітпелерінің тік қабырғаларын қалау үшін, сына тәрізді 
бетониттер - осы қазбалардың қоймаларын қалау үшін және бекітпенің қисық 
сызықты конструкцияларын салу үшін қолданылады. 

Блоктармен үлкен бетон тастар. Бетон блоктарының салмағы 200-300 
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жабдықталған. Бетон блоктарында диаметрі 50 мм болатын тесіктер бар, олар 
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Блоктар мен түтіктер құрама білікке арналған қарапайым бетондардан 
жасалған. Оларды үздіксіз бекітпелерде қолданыңыз. Бетониттердің массасы 
45 кг, блоктар-186-259 кг, тюбингтер-500 кг дейін.  

 
2.7.5. Монолитті бетон бекітпесі 
 
Монолитті бетон бекітпесі күмбезді немесе балқытылған пішінге ие, 
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агрессивтілігі өндірістің тез бұзылуына ықпал етеді. Тұрақты тау қысымы 
кезінде ұзақ қызмет ету мерзімі бар күрделі қазбаларды (оқпан маңындағы 
аулалар, басты бағыттағы қазбалар, камералар және т.б.) бекіту үшін 
монолитті бетон бекітпесін қолданады. 

  
 

900 мм жолтабан кезінде электр тасығышты тасуы бар қазбалар үшін 
жарықтағы 5,5-тен 15,4 м2-ге дейінгі көлденең қималар аудандарының 11 үлгі 
өлшемі әзірленді; жарықтағы қазбаның ені 1,8-5,4 м құрайды. 

Бетон ашық бекітпесі іргетастардан, қабырғалардан және аркадан 
тұрады. Іргетастар - бұл топырақ бетінің деңгейінен төмен орналасқан және 
құрғату ойығы жағынан тереңдігі 500 мм, ал екінші жағынан 250 мм болатын 
қабырғалардың бөлігі. Күшті жыныстардағы іргетастардың қалыңдығы 
қабырғалардың қалыңдығына тең, ал әлсіз жыныстарда олардың қалыңдығы 
қабырғалармен салыстырғанда 150-250 мм артады.  

Қазбаның көлденең қимасының көлеміне, қоршаған жыныстардың 
беріктігіне байланысты қабырғалардың қалыңдығы 200-500 мм, Жоғарғы 
күмбездің қалыңдығы - 170-350 мм, ал кері күмбездің қалыңдығы-200-350 
мм. Цилиндрлік пішінде бекітпенің қалыңдығы 300-600 мм-ге тең болады.  

Ағаш шеңберлер шегелермен соғылған тақталардан жиналады. Үлкен 
көлденең қиманың қазбаларында ағаш шеңберлер тіректермен және 
тіректермен күшейтіледі.  

Ұзын қазбаларда монолитті бетон бекітпесін салу кезінде бірнеше рет 
қолданылатын металл инвентарлық қалыптарды қолданған жөн. 

Алюминий қорытпасынан жасалған тығыздағыштары бар қалыптың 
салмағы-3290 кг.  

Қалыптарды орнату кезінде алдымен кронштейндермен өзара 
байланысқан дөңгелек аркаларды құрастырыңыз, ас рельсті жолмен-10. 
Содан кейін олар топырақтан аркаға төселіп, қатайтқыштар бекітіледі. Екі 
метрлік пішінді орнатқаннан кейін оған бетон төселіп, келесі бөлім 
орнатылады. Осы ретпен бетон қалыптың барлық бес бөлімі үшін төселеді.  

  
2.7.6. Монолитті темірбетон бекітпесі 
 
Икемді арматурасы бар бекітпелер ұзақ қызмет мерзімі бар күрделі 

қазбаларды бекіту үшін қолданылады. Оның күмбезді төбесі, тік немесе 
қисық қабырғалары және қажет болған жағдайда кері арка бар. 

Монолитті темірбетон арматурасын салу, қалыптарды орнату және 
бетондау. Бетон қоспасы арматураның жағдайын бұзбай төселеді. 
Қабырғалар 20-30 см қабаттармен бетондалған. Созылу күштерін қабылдауға 
арналған икемді арматура қосарланған, оны бекітпенің сыртқы және ішкі 
беттеріне орналастырады (сурет. 51, А) икемді арматура диаметрі 8-30 мм 
жұмыс шыбықтарынан және диаметрі 5-12 мм сым қысқыштары бар, 
диаметрі 5-10 мм жұмыс шыбықтарын қажетті күйде ұстайтын тарату 
шыбықтарынан тұрады. Қиылысу орындарында шыбықтар жұқа сыммен 
байланады, осылайша бекітпелер арматуралық жақтауды құрайды.  

Қазбадағы жұмыс арматурасының шыбықтары арасындағы қашықтық 
10-30 см-ге тең болады. Қос арматурамен арқанның қалыңдығы бойынша 
қашықтық бекітпенің қалыңдығына және арматура мен қалыңдығы 1,5-2 см 
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бекітпенің беті арасындағы бетонның қорғаныш қабатына байланысты. 
Тарату шыбықтары 15-40 см-ден кейін орнатылады.  

Арматураның шығыны тау-кен қысымының мөлшеріне, қазбаның 
көлденең қимасы мен күмбездің көтерілуіне байланысты есептеледі. 
Арматуралау коэффициенті, яғни арматура ауданының бекітпенің тиісті 
қимасының ауданына қатынасы, әдетте, 0,5-1,5% - ға тең болады.  

Қатты арматурасы бар темірбетонды монолитті бекіту (сурет. 2.21) 
терең горизонттарда күрделі тау-геологиялық жағдайларда қолданылады. 
Бекіткіш бетонға бекітілген қатты металл аркалардан немесе сақиналардан 
тұрады. Топырақ үйінділері бар қазбаларда тұйық бекітпе (сақиналы - бір 
жолды және кері күмбезі бар - қос жолды) қолданылады. Уақытша бекітпе 
функцияларын орындайтын аркалар немесе сақиналар жұмыстардан кейін 
орнатылады [7, 16, 21].  

Бұл бекітпелер 150-350 мм жыныстардың ығысуымен күрделі 
тау-геологиялық жағдайларда терең шахталардың күрделі қазбаларын 
бекітуге арналған. Құрылымдық икемділігі бар металл бекітпелер қазбаның 
түбіне орнатылады және бастапқыда икемді режимде жұмыс істейді. 
Қазбаның төбесі мен жақтары бетондау кезінде алынатын темірбетон немесе 
металл тартқышпен жабылған. 

Қазбаны бетондау жыныстардың қарқынды ығысу аймағынан тыс 
кенжардан 30-50 м қашықтықта жүзеге асырылады.  

Монолитті темірбетон бекітпесі жоғары жүк көтергіштігі бар, бірақ 
сонымен бірге ол құрылыста және қымбат құрылымдарда көп уақытты қажет 
етеді. Ашық бекітпесі бар 1 м қазбаға арналған металл шығыны 320- 900 кг, 
бетон - 2 - ден 3 м3- ге дейін, ал жабық жағдайда-сәйкесінше 400-1300 кг 
және 2,5-4,5 м3 құрайды.  

 
1-жұмыс шыбықтары; 2-тарату шыбықтары; 3-қамыттар; 4-қос таврдан 
жасалған арқалықтар немесе аркалар; 5-тарату арматурасы  
 2.27-сурет - Темірбетон монолитті бекітпе және оның арматурасы 
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2.7.7. Құрама тұтас бекітпе 
 
 Тегіс қатты бекітпелерден блоктық бетон конструкциялары 

практикалық қолданылады,ал темірбетоннан-үлкен өлшемді тегіс қабырғалы 
түтіктер.  

Блоктық бетон бекітпесі-бұл қалыңдығы 30-40 мм ағаш төсеніштер 
төселген бетон блоктардан тұратын көп қабатты шектеулі икемді құрылым. 
Электродтар икемділік элементі ретінде әрекет етеді және жүктемелердің 
блоктардың тірек жазықтықтары бойымен біркелкі берілуін қамтамасыз 
етеді. Ішкі контур бойынша блоктар доғасының ұзындығы 800 мм, блоктың 
ені 500 мм, қалыңдығы 300 және 400 мм қазбаның қимасының көлеміне және 
бекітпенің қажетті көтергіш қабілетіне байланысты. Жоғарғы арка 
блоктарында орталық тесіктер бар, олар бекітпені орнатуға, әртүрлі 
коммуникацияларды іліп қоюға және қажет болған жағдайда бекітілген 
кеңістікті бекітуге қызмет етеді.  

Ашық бекітпе топырақ жыныстары көтерілмеген жағдайда орташа 
төзімді жыныстармен қазбаларға, ал жабық бекітпе әлсіз тұрақсыз 
жыныстарда қолдануға арналған.  

Блокты бетон бекітпесі бар тау-кен қазбалары қималарының типтік 
жобасы әзірленді (сурет. 2.28, а) және жабық (сурет. 2.28, б) контурлармен. 
Типтік жоба жарықта 7,9-дан 19,6 м2-ге дейінгі тау-кен қазбаларының жеті 
қимасы үшін әзірленген.  

Оның көлденең қимасына байланысты 1 м қазбаға 24-тен 40 блокқа 
дейін жұмсалады, бетон шығыны 2,88-ден 7,6 м3-ге дейін.  

Аркалы темірбетонды тұтас тюбингтік бекітпе (КТАГ) жеке тегіс 
тюбингтерден 1 және жартылай тюбингтерден 2 тұрады (сурет. 2.28, в) 
Тюбинг сыртқы жағынан қабырғалармен периметр бойынша күшейтілген 
цилиндрлік қабықшадан тұрады. Тюбингтерде монтаждау үшін металл 
ілмектер қарастырылған. Бекіткіш арка 5,5-7,5 түтіктерден тұрады. 
Тюбингтің ені-1 м, салмағы-500 кг дейін. Көршілес аркалардың түтіктері 
көлденең тігістерді байлап орнатылады. Бұл түтіктің конструктивті жартысы 
болып табылатын жартылай түтіктерді (ПКТАГ) қолдану арқылы қол 
жеткізіледі [18, 24, 26].  

Тюбингтерден жасалған бекітпе тазалау жұмыстарының әсер ету 
аймағынан тыс орналасқан көлденең күрделі қазбаларды бекітуге арналған, 
таужыныстардың шоғыры болмаған жағдайда бекітпеге максималды рұқсат 
етілген жүктеме 0,3 МПа.  
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2.28-сурет - Құрама тұтас бекітпелер 
 
Едәуір ұзындықтағы қазбаларда бекітпелер әрқайсысының ұзындығы 

10-30 м байланыстарға бөлінеді. Сілтемелер арасында саңылаулар деп 
аталатын жарықтар түрінде бос орындар қалады. Кесу арка, қабырғалар мен 
іргетас арқылы өтеді. Бекіткішті салудағы үзілістер кесуге сәйкес келеді. 
Кесу әр түрлі тұрақтылықтағы жыныстар бойымен қиылысқан кезде, 
сондай-ақ шахта ауасының температурасы айтарлықтай ауытқуларға ие 
болған кезде қажет. Бірінші жағдайда кесу әр түрлі төзімді жыныстар 
арасындағы шекараларда тағайындалады. Бұл екі іргелес байланыстың 
деформациясыз әртүрлі шөгуіне мүмкіндік береді. Бұл жағдайда кесу шөгу 
тігісі деп аталады.  

Егер ол бір уақытта шөгу және температура рөлін атқарса, тігіс 
әмбебап деп аталады.  

Судың ағып кетуіне жол бермеу үшін кесектер су өткізбейтін жұмсақ 
материалмен жабылады.  

Қазбаларды темірбетон тюбингтермен, блоктармен және 
бетониттермен бекіту кезінде бекітпе мен қоршаған жыныстардың арасында 
сөзсіз толтырылмаған кеңістіктер (қуыстар) қалады. Бұл әсіресе өндірістің 
қысқартылған бөлігінде жиі байқалады. Толтырылмаған кеңістіктің мөлшері 
үлкен мөлшерге жетеді және негізінен бұрғылау-жару жұмыстарының 
сапасына байланысты.  
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Бекіткіштің артындағы барлық саңылаулар тау жыныстарының 
қысымын бекітпемен біркелкі қабылдауды қамтамасыз ету үшін мұқият 
толтырылуы керек. 

Бекіткіштің қажетті жүк көтергіштігін қамтамасыз етудің тиімді 
әдістерінің бірі-бекітілген кеңістікті бекіту. Бұл жағдайда тау 
жыныстарындағы жарықтар мен бекітілген кеңістіктің қуыстары құм-цемент 
немесе фосфогипс ерітіндісімен блоктарда алдын-ала пайда болған 
ұңғымалар арқылы жүзеге асырылады.  

Тампонаждау жұмыстарын бастамас бұрын ұңғымаларға металл 
құбырлардың кесінділері салынады, құбыр кесіндісі мен ұңғыманың 
қабырғалары арасындағы бос орындар инертті толтырғыш ретінде орташа 
және ұсақ түйіршіктелген құмды, ал тұтқыр зат ретінде 400 маркалы 
портландцементті немесе фосфогипсті байланыстырғышты пайдаланады. 
Цемент ерітіндісінің құрамы 1 5, ал фосфогипс 1 1,5. 1 м3 ерітіндіге 230 кг 
цемент және 1170 кг құм жұмсалады. Ұңғымаға ерітіндіні беру 0,3 МПа 
қысымда сорғылармен жүзеге асырылады. Ерітіндіні айдау алдымен 
бүйірдегі төменгі ұңғымалар арқылы, содан кейін-өндіріс қоймасында жүзеге 
асырылады [27]. 

  
2.7.8. Бекіткішті қолдану  
 
Тау-кен қазбаларын жүргізгенге дейін тау жыныстарының қабаттары 

бір-бірімен тығыз байланыста болады (табиғи байланыста болады) және 
олардың әрқайсысы жоғары жатқан қабаттардың жүктемесіне төтеп береді.  

Қазбаның тұрақтылығына қол жеткізу үшін тау жыныстары олардың 
жойылуына әкелетін күштерді сөндіруі керек және мұны істеу үшін 
кез-келген бекіту жүйесі тау жыныстарын созылу кернеулерінің әсеріне 
қарсы көбейтуі керек. Тау жыныстарында болат немесе полимерлі зәкір 
шыбықтарын (қарнақаларды) бекіту арқылы тиімді жүзеге асырылуы мүмкін. 

Зәкір бекітпесі-бұл теспелерде бекітілген зәкір жүйесі, оны қоршаған 
жыныстардағы өндіріс периметрі бойынша белгілі бір жолмен орналасқан 
және жыныстардың массивін нығайтуға және әртүрлі қабаттардың немесе 
құрылымдық блоктардың бекітілуіне байланысты оның жалаңаштығының 
тұрақтылығын арттыруға арналған тірек элементтерімен (шыңдар, 
қатайтқыштар).  

Өндіруден кейін зәкір бекітпесін салуға дейінгі кезең минималды 
болуы керек, ал қазба айналасындағы тау жыныстары әлі де байланысын 
жоғалтпады, ал статика тұрғысынан олар массив сияқты әрекет етпесе де, 
олар әлі де пластинаның ұштарында серпімді қысылған физикалық және 
механикалық қасиеттерге ие.  

Зәкір бекітпесін қолданудың қажетті шарттарының бірі оның 
пайдаланудағы сенімді жұмысы болып табылады, оның өлшемі зәкір 
материалының (қарнақтың) жыртылу беріктігімен және оны тесікке бекіту 
беріктігімен анықталатын жүк көтергіштігі болып табылады.  
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Көмір шахталарында тау-кен қазбаларын бекіту үшін ШК-1М, АД-1, 
АР металл анкерлік бекітпелері қолданылады.2м және т. б.  

Теспелердің бүкіл ұзындығына немесе оның едәуір бөлігіне бекітілген 
зәкір бекітпесі металл, полимер немесе ағаш шыбықтан, бекіткіші бар 
ампулалардан (синтетикалық шайыр, фосфогипс немесе шлак цемент 
байланыстырғыш негізінде), тірек тақтасынан, тарту сомынынан және 
тығыздағыш сақинадан тұрады. Теспенің диаметрі қысқарған кезде 
нығыздағыш сақина міндетті емес. Ампулаларды өндіруге арналған 
материал-шыны түтіктер мен пластикалық қабықша.  

Синтетикалық полиэфир шайырына негізделген түзеткіші бар ампула 
полиэтилен қабығынан тұрады, оған құм қосылған шайыр орналастырылады. 
Содан кейін екі шыны түтік ампулаға орналастырылады - біреуі 
қатайтқышпен, екіншісі қатайтатын үдеткішпен (сурет. 2.29, а)  

Эпоксидті шайыр негізіндегі ампулаларда қатайтқыш (қатайтқыш пен 
үдеткіш бірге болуы мүмкін) бөлек шыны немесе пластик түтікте болады 
(сурет. 2.29, б)  

Ампула (сурет. 2.29. в) екі бойлық оқшауланған бөлімшесі бар, 
олардың біреуінде фосфогипсті, ал екіншісінде - суды орналастыруға болады. 
Бір бөлімшеде қож цементті тұтқыр, екіншісінде - қатайтқыш (сұйық шыны) 
болуы мүмкін. Осындай ампулалар болады смартфонын бекітетін құрамы 
негізінде шайыр ФРА немесе ФФ-1ф. Бір бөлімде құммен шайыр, 
екіншісінде құммен қатайтқыш болуы мүмкін.  

Бекітетін құрамы бар ампулаларды бұрғылау-жару жұмыстары кезінде 
гидроқабылдау үшін қолданылатын полиэтилен қабықшалардан да 
дайындайды. Тұтқыр қабыққа, ал қатайтқыш бөлек шыны түтікке 
орналастырылған [18, 23].   

Толтырылған ампуланы жіппен, металл қысқышпен (қапсырмамен) 
немесе дәнекерленген тігіспен герметикалауға болады.  

Ампулалардың ұзындығы 300-500 мм, диаметрі 36 және 23 мм 
ұңғымалардың диаметріне байланысты.  

Тұтқыр массадан судың 25-30% тез қататын фосфогипс құрамы, оның 
сығылу беріктігі: 20 мин – 5-6 МПа, 1 сағаттан кейін – 18-20 МПа, 28 күннен 
кейін. – 60 МПа дейін. Құрамның тегіс металлға, шыны пластикке және ағаш 
өзекке адгезиясы 0,8-1,23 МПа, мерзімді металл профильге – 8-10 МПа, 
құмтасқа, аргиллитке, алевролитке, көмірге – 3,2-3,6 МПа құрайды. 

Адгезия-жабысу, жанасуға келтірілген әртекті қатты немесе сұйық 
денелердің (фазалардың) тұтасуы. Адгезияның маңызды сипаттамаларының 
бірі-жабысқақ байланыстың бұзылуының нақты күшін сипаттайтын 
жабысқақ беріктік. Адгезиялық беріктік байланыс энергиясына, беткі 
рельефпен анықталатын байланыс толықтығына, интерфазалық беттік 
энергияға, сулану мөлшеріне және басқа да беткі құбылыстарға, сондай - ақ 
байланыстың пайда болу жағдайларына (қысым, температура, ұзақтығы және 
т. б.) байланысты.  
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сығылу беріктігі: 20 мин – 5-6 МПа, 1 сағаттан кейін – 18-20 МПа, 28 күннен 
кейін. – 60 МПа дейін. Құрамның тегіс металлға, шыны пластикке және ағаш 
өзекке адгезиясы 0,8-1,23 МПа, мерзімді металл профильге – 8-10 МПа, 
құмтасқа, аргиллитке, алевролитке, көмірге – 3,2-3,6 МПа құрайды. 

Адгезия-жабысу, жанасуға келтірілген әртекті қатты немесе сұйық 
денелердің (фазалардың) тұтасуы. Адгезияның маңызды сипаттамаларының 
бірі-жабысқақ байланыстың бұзылуының нақты күшін сипаттайтын 
жабысқақ беріктік. Адгезиялық беріктік байланыс энергиясына, беткі 
рельефпен анықталатын байланыс толықтығына, интерфазалық беттік 
энергияға, сулану мөлшеріне және басқа да беткі құбылыстарға, сондай - ақ 
байланыстың пайда болу жағдайларына (қысым, температура, ұзақтығы және 
т. б.) байланысты.  

  
 

Қожцементті бекітетін құрам құрамында Домна пешінің 
қожы-55,6-61% және сұйық шыны 29-33,5%.   Дайындалған құрғақ қоспаны 
сілтілік қоздырғышпен -1,8-2,3 және 1,35 г/см2 модулі бар натрий (немесе 
калий) әйнегінің ерітіндісімен жабады. Композиция 4-8 минут орнатыла 
бастайды және орнатудың соңы - 17-20 минут және жоғары беріктігі бар, бұл 
зәкір бекітпесін тез іске қосуға мүмкіндік береді.  

Металл шыбықтар (шыбықтар) диаметрі 18-25 мм болатын мерзімді 
профильдегі болаттан жасалған. Шыбықтың сыртқы ұшында ұзындығы 
120-150 мм сомынның астына жіп бар. Өзектің соңы ампула қабығының 
жарылуына және анкерлік бекітпені орнату кезінде оның ішіндегісінің жақсы 
араласуына ықпал етеді.  

Қарнақтағы тығыздағыш сақина резеңкеден, конвейерден немесе басқа 
химиялық материалдардан дайындалған бекіту құрамының ұңғымадан ағып 
кетуіне жол бермейді.  

 
 

 1-салмағы бар шайыр; 2-этилен тығын; 3-қатайту үдеткіші; 
4-поли-этилен штепселі; 5-түйін; 6-металл қапсырма (қысқыш); 
7-қатайтқыш (мүмкін үдеткіш); 8-дәнекерленген тігіс; 9-созылған 
жаңғақ; 10 - тірек тақтасы; 11- сақина; 12-металл шыбық (зәкір). 
Бекіткішті орнатудың I, II, III кезеңдері.  
 

2.29-сурет - Тау жыныстарында синтетикалық және силикаттық 
құрамдармен бекітілген анкерлік бекітпені салу технологиясы және 

құрылысы 
 
Химиялық және силикат бекіткіштері бар зәкір келесідей орнатылады 

(2.29-суретті қараңыз) ампулалардың қажетті санын (бір немесе бірнеше) 
теспелерді арнайы тығындауышпен (I позиция) жібереді. Осыдан кейін 
ұңғымаға металл арнайы саптама орналастырылады, электр бұрғысы немесе 
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перфоратор қосылады. Айналдыру және үдемелі қозғалыс кезінде қарнақ 
ампулалардың қабығын жыртып, олардың ішіндегісін араластырады (II 
позиция), құрамы қатаяды және анкер бекітіледі. Зәкір бекітілгеннен кейін 
(бекітуші құрамды қатайту) ұстағыштар орнатылады, қатайтылады және 
құрылады (III позиция).  

Осындай тау жыныстарының қосылыстарымен зәкір бекітпесінің 
беріктігі өзектің үзілу беріктігінен асады. Бұл бекітпенің беріктігі уақыт өте 
келе өзгермейді. Жару жұмыстары анкерлік бекітпенің көтеру қабілетіне 
айтарлықтай әсер етпейді.  

Әр түрлі қосылыстармен бекітілген зәкір бекітпесінің артықшылығы, 
құлыпталған зәкір бекітпесінен айырмашылығы, ол тау жыныстарында 
жоғары беріктікке ие, теспенің бүкіл ұзындығына немесе оның едәуір 
бөлігіне бекітілген; бекітпенің құрылысы мен технологиясы қарапайым [17, 
19, 26].  

В-дағы жарылыспен бекітілген құбырлы жарылыс зәкір бекітпесі 
металдан жасалған толық созылған құбырдан, ВВ зарядынан, тірек 
тақтайшасынан және кернеу жаңғағынан тұрады.  

Жарылғыш зат шағын бризантпен болуы тиіс. бұл құбырдың сыртқы 
диаметрін ұңғыманың диаметріне сәйкес орнатуға болатындай етіп, оның 
тұтастығын бұзбай құбырмен тікелей байланыста болуын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда қолдану үшін 
ЖЗ сақтандырғыш болуы тиіс.  

Құбырлы зәкір бекітпесінің артықшылығы - бекіту жұмыстарын 
бұрғылау және ЖЗ зарядтарын қазбаның түбіне жару операцияларымен 
біріктіру мүмкіндігі, бұл бекітпені салу бойынша еңбек шығынын азайтады 
және еңбек өнімділігін арттырады; бекітпені жұмсақ жыныстарда 
қолданыңыз, себебі құбырдың жыныспен адгезия беті айтарлықтай болуы 
мүмкін (4,5 МПа дейін), ал байланыс бетіндегі жүктеме қоршаған ортаның 
жылжуы мен реологиялық қасиеттері айтарлықтай көрінетіннен аз болуы 
мүмкін.  

Тұтас бекіткіші бар анкерлік бекітпені f<4 әлсіз жыныстарда (көмірде) 
қолданған дұрыс.  

Полимерлі зәкірдің талшықтардан оңай өту қабілеті және оның 
агрессивті суларға иммунитеті көмір немесе тау жыныстарын нығайту үшін 
полимерлі зәкір бекітпесін қолдануға мүмкіндік береді, оны кейіннен қазу 
немесе қазу комбайны немесе басқа құрал бұзуы керек. Осыған байланысты 
полимерлі зәкір бекітпесін көмір шығаратын және жұмыс істейтін пештерді 
(олардың арасындағы ақаулар) қалқанды игеру жүйесімен бекіту үшін 
қолдануға болады: тазарту түбіне жақын орналасқан қазбалардың бүйірлерін 
бекіту үшін, көмірді сығуды болдырмау үшін тазарту түбіне көмір массивін 
бекіту үшін; топырақтың шағылысқан жыныстарын нығайту үшін, содан 
кейін оларды соңғысын алу үшін. Бұдан басқа, АКП бекітпесін төменгі 
қабаттардың тазалау кенжарларының шатырын бекіту үшін қуатты тік көмір 
қабаттарын әзірлеу кезінде көмір шаншылған қорабын қалдырмай жоғары 



245
  

 

перфоратор қосылады. Айналдыру және үдемелі қозғалыс кезінде қарнақ 
ампулалардың қабығын жыртып, олардың ішіндегісін араластырады (II 
позиция), құрамы қатаяды және анкер бекітіледі. Зәкір бекітілгеннен кейін 
(бекітуші құрамды қатайту) ұстағыштар орнатылады, қатайтылады және 
құрылады (III позиция).  

Осындай тау жыныстарының қосылыстарымен зәкір бекітпесінің 
беріктігі өзектің үзілу беріктігінен асады. Бұл бекітпенің беріктігі уақыт өте 
келе өзгермейді. Жару жұмыстары анкерлік бекітпенің көтеру қабілетіне 
айтарлықтай әсер етпейді.  

Әр түрлі қосылыстармен бекітілген зәкір бекітпесінің артықшылығы, 
құлыпталған зәкір бекітпесінен айырмашылығы, ол тау жыныстарында 
жоғары беріктікке ие, теспенің бүкіл ұзындығына немесе оның едәуір 
бөлігіне бекітілген; бекітпенің құрылысы мен технологиясы қарапайым [17, 
19, 26].  

В-дағы жарылыспен бекітілген құбырлы жарылыс зәкір бекітпесі 
металдан жасалған толық созылған құбырдан, ВВ зарядынан, тірек 
тақтайшасынан және кернеу жаңғағынан тұрады.  

Жарылғыш зат шағын бризантпен болуы тиіс. бұл құбырдың сыртқы 
диаметрін ұңғыманың диаметріне сәйкес орнатуға болатындай етіп, оның 
тұтастығын бұзбай құбырмен тікелей байланыста болуын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Газ немесе шаң бойынша қауіпті шахталарда қолдану үшін 
ЖЗ сақтандырғыш болуы тиіс.  

Құбырлы зәкір бекітпесінің артықшылығы - бекіту жұмыстарын 
бұрғылау және ЖЗ зарядтарын қазбаның түбіне жару операцияларымен 
біріктіру мүмкіндігі, бұл бекітпені салу бойынша еңбек шығынын азайтады 
және еңбек өнімділігін арттырады; бекітпені жұмсақ жыныстарда 
қолданыңыз, себебі құбырдың жыныспен адгезия беті айтарлықтай болуы 
мүмкін (4,5 МПа дейін), ал байланыс бетіндегі жүктеме қоршаған ортаның 
жылжуы мен реологиялық қасиеттері айтарлықтай көрінетіннен аз болуы 
мүмкін.  

Тұтас бекіткіші бар анкерлік бекітпені f<4 әлсіз жыныстарда (көмірде) 
қолданған дұрыс.  

Полимерлі зәкірдің талшықтардан оңай өту қабілеті және оның 
агрессивті суларға иммунитеті көмір немесе тау жыныстарын нығайту үшін 
полимерлі зәкір бекітпесін қолдануға мүмкіндік береді, оны кейіннен қазу 
немесе қазу комбайны немесе басқа құрал бұзуы керек. Осыған байланысты 
полимерлі зәкір бекітпесін көмір шығаратын және жұмыс істейтін пештерді 
(олардың арасындағы ақаулар) қалқанды игеру жүйесімен бекіту үшін 
қолдануға болады: тазарту түбіне жақын орналасқан қазбалардың бүйірлерін 
бекіту үшін, көмірді сығуды болдырмау үшін тазарту түбіне көмір массивін 
бекіту үшін; топырақтың шағылысқан жыныстарын нығайту үшін, содан 
кейін оларды соңғысын алу үшін. Бұдан басқа, АКП бекітпесін төменгі 
қабаттардың тазалау кенжарларының шатырын бекіту үшін қуатты тік көмір 
қабаттарын әзірлеу кезінде көмір шаншылған қорабын қалдырмай жоғары 

  
 

жатқан қабаттарды қазуды қамтамасыз ету мақсатында қазылған кеңістікті 
төсеу үшін қолдануға болады.  

Полимерлі зәкір бекітпесі (сурет. 2.30) шыны талшықты талшықтар 
және оларды полиэфир шайырымен сіңдіру арқылы арнайы қондырғыда 
дайындалады. Ампулалардың қабықтарын бұзу және олардың мазмұнын 
араластыру үшін бір ұшындағы зәкірде 45° бұрышпен кесу болады, ал екінші 
жағында ұстап алу және қатайту үшін ағаш сына салынған ілмек бар.  

Полимерлі зәкір бекіткішіне арналған тегіс шыны талшықтар бір 
уақытта 130-140°C дейін қыздыру арқылы арнайы машиналарда жасалады. 
мұндай зәкірлерді салу үшін шыбықтың бір ұшына ұзындығы 200-250 мм 
болатын эпоксидті желіммен желімдеу керек, оның үстіне созылған гайканың 
астына жіп пайда болады.  

Полимерлі зәкір бекітпесін орнату технологиясы химиялық емес 
немесе басқа құраммен алдын-ала кернеумен бекітілген металл бекітпені 
салу технологиясына ұқсас. 

Ағаш зәкір-бұл диаметрі 40-70 мм дөңгелек өзек, екі ұшында бойлық 
өзара перпендикуляр саңылаулары бар, олар теспелерге зәкірді енгізуге және 
бекітуге қызмет етеді. Зәкір жасау үшін ағаш (қарағай, шырша, бук, қайың 
және т.б.) қолданылады. шірік, құрт шұңқырлары, пигменттер, түйіндер және 
т. б. жоқ. 

Ағаш зәкірді бекіту, бекіту әдісін қоспағанда, химиялық немесе басқа 
қосылыстарды қолдана отырып, тесікке бекітілуі мүмкін.  

Ағаш зәкірді бекіту аймағы мен шарттары шектеулі. Ол негізінен ойық 
қазбаларда қолданылады.  

Зәкір бекітпесін салу процесі теспелерді бұрғылауды, зәкірді орнатуды, 
рамалық еденді төсеуді (қатайтуды) және егер бұл бекітпенің дизайнына 
сәйкес келсе, оларды алдын-ала тартуды қамтиды.  

Анкерлік бекітпені салу кезіндегі көп еңбекті қажет ететін 
технологиялық операция-қазбаның төбесінде  теспелерді бұрғылау. Қазіргі 
уақытта осы операцияны жүзеге асырушылар әзірленді.  

Химиялық, фосфогипс немесе цемент құрамдары бекітілген 
теспелердегі анкерлер сол бұрғылау машиналарымен орнатылады.  

Биіктігі 1,9-2,8 м қазбаларда f<4 жыныстар бойынша анкерлік бекітпе 
астында ұңғымаларды бұрғылау үшін па-1 тасымалды станогы қолданылады,  

Электр бұрғы тірекпен тез алынатын қосылымға ие, бұл машинаны 
максималды салмағы 39 кг болатын екі трансоргабельді түйінге құрылымдық 
түрде бөлуге мүмкіндік береді. Ұңғыманы бұрғылау кезінде машина 
қашықтан басқарылады [26].  

Сумен шайылатын ұңғымаларды бұрғылау және тозаңұстағыштың 
болуы тиімді тозаңұстауды қамтамасыз етеді.  
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2.8. Бекіту материалдарының түрлері 
 
Бекіту материалдары бөлінеді: 
1) конструкцияларда бекітпелерді пайдалану бойынша: 
 негізгі (тірек конструкциялары-металл, бетон, ағаш, жасанды тастар 

және т. б.); 
 тұтқыр (ерітінділер, бетондар, пластмассалар - цемент, әк, Шайыр және 

т. б. дайындау үшін).); 
 қосалқы (су оқшаулау материалдары және т.б.). 
2) оттың әсеріне төзімділік дәрежесі бойынша: 
 отқа төзімді (бетон, тастар); 
 жартылай отқа төзімді (металл, пластмасса); 
 жанғыш (ағаш); 
3) қазбалардағы қызмет мерзімі бойынша: 
 берік (бетон, металл және т. б.); 
 қысқа мерзімді (ағаш); 
4) жүктемемен деформация сипаты бойынша: 
 сынғыш (бетон, тастар және т. б.); 
 эластопластикалық (металл). 
Бекіту материалдары қанағаттандыруы тиіс талаптар: 
 жоғары нақты беріктігі (ең аз массасы бар жоғары жүк көтергіштігі); 
 үнемділік; 
 жетіспеушілік; 
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 отқа төзімділік; 
 жегідеге және шіруге қарсы тұру; 
 ұзақ мерзімділік; 
 басқа арнайы талаптар (мысалы, су өткізгіштігі бойынша). 
Бекіту материалдары бекітпе конструкциясына, қазбаның мақсаты мен 

қызмет ету мерзіміне, тау-кен қысымының шамасына және бекітпе 
жұмысының шарттарына байланысты, сондай-ақ экономикалық 
орындылығын ескере отырып таңдалады. 

Тау-кен қазбаларын бекіту үшін материалдардың келесі түрлері 
қолданылады: ағаш, металл, бетон, темірбетон, табиғи және жасанды тастар, 
шыны талшықтар, синтетикалық шайырлар және басқа полимерлі 
материалдар. 

Тау бекітпесін жасау үшін, әдетте, жер бетіндегі құрылыстарды салу 
үшін бірдей материалдар қолданылады. Сонымен бірге тау-кен 
қазбаларының ерекше жағдайлары (тау-кен қысымының көрінуінің әртүрлі 
сипаты, жер асты суларының әсері, шахта атмосферасының әсері және т.б.) 
материалдарға жоғары талаптар қояды. Бекіткіштердің тірек 
конструкцияларын жасау үшін, әдетте, ағаш, металл, табиғи және жасанды 
тастар, бетон және темірбетон қолданылады, ал көмекші материалдар ретінде 
әр түрлі болаттан жасалған бұйымдар (қапсырмалар, ілмектер, болттар және 
т. б.), оқшаулағыш материалдар, кейбір химиялық реагенттер (кальций 
хлориді, сұйық шыны) және т. б. 

Металл бекітпесі. Көлденең қазбаларда металл бекітпелер трапеция 
және бөшке тәрізді рамалар түрінде қолданылады (сурет.31), қатты, топсалы 
және икемді болуы мүмкін аркалар мен сақиналар. Қазбаның төбесі мен 
жақтары жұқа дөңгелек орманмен, кесулермен, тақталармен, темірбетонмен 
немесе металл тормен бекітіледі. Арнайы профильден (SVP) жасалған арка 
икемді бекітпесі, әдетте, негізінен тік анықталмаған тау қысымы жағдайында 
дайындық қазбаларын бекітуге арналған. № 14-20 қос таврлы арқалықтардан 
немесе теміржол рельстерінен жасалған сақиналы қатты бекітпе көбінесе 
үш-төрт элементтен тұрады. Сақиналы икемді, топсалы және топсалы арнайы 
профильдегі болаттан жасалған. Мұндай бекіту айтарлықтай жан-жақты 
жүктемелер жағдайында, соның ішінде топырақтың шағылысқан 
жыныстарында жақсы жұмыс істейді. 
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2.31-сурет - Металл жақтаулар 

 
 Тас және бетон бекітпесі. Бекітпенің бұл түрлері ұзақ қызмет ету 

мерзімі бар тау-кен қазбаларын бекіту үшін және тазарту жұмыстарының 
әсер ету аймағынан тыс тау-кен қысымы кезінде қолданылады (қазбалар мен 
оқпан маңындағы аулалардың камералары, күрделі квершлагтар және т.б.). 
Үлкен тік тау қысымымен тіректің негізгі формасы тік қабырғалары бар 
күмбез болып табылады. 

Монолитті темірбетон бекітпесі. Бекітпенің бұл түрі аса жауапты 
күрделі тау-кен қазбаларында немесе ауыр жүктемелері бар учаскелерде 
қолданылады. Темірбетон бекітпесі әдетте көлденең қиманың күмбезді 
немесе сақиналы формасына ие. Бекіткішті салу кезінде икемді қатаң және 
аралас арматураны қолдануға болады. Монолитті темірбетон бекітпесінің 
артықшылығы - үлкен жүк көтергіштігі, монолиттілігі, айналадағы 
жыныстарға жақсы адгезиясы және қазбаларға көлденең қиманың кез-келген 
түрін беру мүмкіндігі. Сонымен қатар, мұндай бекітпенің құрылысы өте 
ауыр, ол айтарлықтай металды тұтынуды қажет етеді және қымбат тұрады. 
Құрама темірбетон бекітпесі. Бұл бекіту тау қысымын оны орнатқаннан кейін 
бірден қабылдай алады, сондықтан көптеген жағдайларда уақытша бекіту 
қажет емес. Бұл бекітпемен көлденең қиманың әртүрлі пішінінің өндірісін 
бекітуге болады. Ол қатал және икемді болуы мүмкін. Оның элементтері 
қарапайым және алдын-ала кернеулі темірбетоннан темірбетон 
конструкцияларының зауыттарында өнеркәсіптік түрде жасалады. Қазіргі 
уақытта әртүрлі тау-кен жағдайлары үшін темірбетон тіректерінің көптеген 
конструкциялары әзірленді және сыналды. Бекітпені орнату қолмен (оның 
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элементтерінің салмағы 80 кг-ға дейін) немесе бекіткіштерді қолдана отырып 
жүзеге асырылуы мүмкін.  

Анкерлік (қарнақалық) бекітпе. Бекіткіштің бұл түрі басқалардан 
түбегейлі ерекшеленеді, себебі экспозицияның тұрақтылығы тірек 
конструкцияларын салу арқылы қамтамасыз етілмейді, бірақ олардың жеке 
қабаттарын арнайы бұрғыланған тесіктерге (ұңғымаларға) орналастырылған 
қарнақтармен бекіту арқылы өндіруге жақын жыныстардың жүк 
көтергіштігін арттыру арқылы қамтамасыз етіледі. Материалдың түріне 
сәйкес металл, ағаш, темірбетон, химиялық бекітумен және т. б. жолақтар 
ерекшеленеді. 

Бекітпені есептеу үшін қазбаның жарықтағы (Ѕсв) және вчернедегі (Ѕвч) 
көлденең қимасының өлшемдерін анықтау және тау жыныстары қысымының 
шамасы мен сипатын белгілеу қажет. Бекітпенің әрбір түрі үшін бекітпенің 
құрылымын және оған әсер ететін жүктемелерді көрсететін есептік схема 
жасалады. Металл аркалар, олардың дизайнына байланысты, әдетте, екі, үш 
немесе бес бұрышты аркалардың схемалары бойынша немесе тік және 
бүйірлік жүктемелердің тиісті қатынасы бойынша есептеледі. Құрылыс 
механикасының әдістері арка периметрі бойынша әртүрлі бөлімдердегі иілу 
моменттері мен қалыпты күштерді есептейді. Бекіту элементтерінің көлденең 
қимасы иілу моменті мен қалыпты күштің ең аз тиімді үйлесімі бар нүктелер 
үшін иілу арқылы сығымдау формуласымен анықталады. Монолитті 
темірбетон бекітпесін есептеу кезінде тау қысымының мөлшері мен сипатын 
анықтап, арка мен қабырғалардың қалыңдығын алдын-ала анықтаған кезде, 
олар тірек периметрінің сипаттамалық нүктелерінде иілу моменттері мен 
қалыпты күштерді табады. Белгілі күш - жігермен жұмыс жасайтын 
арматураның қажетті мөлшерін табыңыз. Егер ол 2% - дан асса, онда 
бекітпенің қимасындағы кернеуді азайту үшін оның пішіні немесе 
қалыңдығы өзгереді. Темірбетонды бекіту әдетте топсалы құрылым ретінде 
есептеледі. Бұл жағдайда бекітілген элементтердегі күштерді қабылданған 
есептік жүктемелерден анықтап, оның көлденең қимасы мен жұмыс 
арматурасының мөлшерін анықтағаннан кейін түйісу тораптарындағы 
түйіспелерді салыстырып тексеру есебі жүргізіледі. Анкерлік (қарнақтық) 
бекітпені есептеу нақты жағдайларда қарнақтардың жұмыс схемасын 
нақтылауды, қарнақтардың түрін, қарнақтың өзегінің ұзындығы мен 
диаметрін таңдауды, қарнақтың өзегінің созылу күші бойынша жүк 
көтергіштігін есептеуді, қарнақтың құлып параметрлерін есептеуді және 
оның көтергіштігін тексеруді, қарнақтардың орналасу торын анықтауды, 
өзектер арасындағы аралықтағы жыныстардың төменгі бумасының 
тұрақтылығын тексеруді қамтиды [12, 15, 24]. 

Қарнақтардың сенімді жұмысы оларды ұңғымада берік бекітумен 
қамтамасыз етіледі. Ең көп таралған қарнақтық конструкциялар суретте 
ұсынылған.2.32. 



250
  

 

 
а – металл сыналы – саңылаулы; б – алмалы – салмалы басы бар 

металл сыналы – саңылаулы; в және г – сәйкесінше алмалы – салмалы 
және сыналы басы бар металл кергіш; д – жарылыстың көмегімен 
бекітілетін металл өзекті қарнақ; е – камуфлетті бетонмен толтыратын 
металл құбырлы қарнақ; ж және з – арматурасы бар темірбетон; және – 
толқынды пішінді тегіс арматурасы бар темірбетон; к – ағаш сыналы – 
саңылаулы 1 – қарнақтың өзегі; 2 – сына; 3 – құлып бөлігінің мұрты; 4 
– саңылау; 5 – тірек плитка; 6 – гайка; 7 – үлкейтілген диаметрлі 
алынбалы бас; 8 – алынбалы конус басы; 9 – төрт жапырақшалы емес, 
сыртқы беті қабырғалы гильза; 10 – сына басы; 11-екі жапырақшалы 
алмалы-салмалы гильза; 12-ВВ зарядтауға арналған каналы бар 
алынбалы бас; 13-мерзімді профильдегі арматура; 14-металл 
перфорацияланған тұсқағаз; 15-металл пішінді шайба 
 

2.32-сурет - Қарнақтардың жобалары 
 
2.9. Желдету және әртүрлі құбырлар схемалары  
 
Қалыпты атмосфералық ауа-бұл газдар мен су буларының тұрақты 

қоспасы. Әдетте құрғақ атмосфералық ауада шамамен 79% азот, 20,6% оттегі 
және 0,4% көмірқышқыл газы болады (көлемі бойынша). 

Тау-кен қазбаларын толтыратын ауа кеніш ауасы деп аталады. Жер асты 
қазбаларынан өтетін атмосфералық ауа бірқатар химиялық және физикалық 
өзгерістерге ұшырайды: бір жағынан оттегінің мөлшері азаяды және 
адамдардың тыныс алуына, шамдардың жануына, шіруге және т.б. 
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байланысты көмірқышқыл газының мөлшері артады, ал екінші жағынан 
жарылыс кезінде пайда болған зиянды газдар ауаға қосылады. шаң. Сонымен 
қатар, ылғалдылық пен ауа температурасы, оның қысымы мен ауырлық күші 
өзгереді. Кеніш ауасының құрамы оттегі мөлшері төмен, көміртегі 
оксидтерімен, метанмен, күкірт газымен, азот оксидтерімен байытылған, 
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1) жерасты қазбалары жүйесін табиғи тарту әдісімен желдету;  
2) мәжбүрлеп желдету. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидаларына сәйкес геологиялық барлау 

жұмыстары кезінде диффузия есебінен (табиғи жолмен) ұзындығы 10 м-ден 
кем, ал тік тереңдігі 5 м-ден кем көлденең қазбалар желдетіледі; ұзындығы 10 
м-ден астам, ал тік тереңдігі 5 м-ден астам жерасты көлденең қазбалар оларда 
адамдар болған кезде желдеткіштің көмегімен үздіксіз желдетілуі тиіс. [29] 

Табиғи тарту әдісімен желдету кезінде мұнда ауа екі қазбаның 
сағасының биіктік белгілерінің айырмашылығы болған кезде гравитациялық 
күштердің есебінен қазбалар бойынша жылжиды; ағынның бағыты сыртқы 
температураның және қазбалардың ішіндегі айырмашылыққа байланысты 
болады. Қазбаларды табиғи тартыммен желдету үнемді болғанымен, ауа 
температурасына байланысты және әрдайым тиімді бола бермейді. 

Таяз шыңдар кейде желдің жоғары жылдамдығына байланысты 
желдетіледі, қысқа ұзындықтағы ойықтарды бойлық бөлімдердің көмегімен 
ауа ағынымен, мысалы, қуақаз бойымен желдетуге болады. 

Мәжбүрлі желдету. Алайда, ұңғылау жұмыстары жағдайында тау-кен 
қазбасын ауа ағынымен желдету мүмкін емес, себебі оның тек бір ұшы (аузы) 
жер бетіне немесе бұрын өткен басқа қазбаға шығады; мұндай қазбалар тұйық 
деп аталады. Тұйық қазбаларды желдету күрделенген-атмосфералық (таза, 
таза) ауаны осындай қазбаға беру немесе одан ластанған ауаны шығару, 
әдетте, осы қазбаларда салынған жеткілікті үлкен диаметрлі құбырлар 
бойынша желдеткіштермен жүзеге асырылады. Бір ашылатын қазбаның 
күндізгі бетіне қосылған жерасты барлау қазбаларының саны мен ұзындығы 
көп болса да, көп жағдайда олар желдету құбырлары мен "жергілікті 
желдету"деп аталатын желдеткіштерді қолдана отырып желдетіледі. Алайда 
екінші ашу қазбасын (шурф, ұңғыма, өрлеме, оқпан) немесе үлкен диаметрлі 
ұңғыманы ұңғылау жер асты қазбаларының барлық кешенін тура ауа 
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ағынымен тиімді желдетуді қамтамасыз етуі мүмкін. Қазбаларды қарқынды 
желдету-тау-кен жұмыстарының жоғары өнімділігі мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін басты шарттардың бірі. Қолданыстағы жерасты 
қазбаларының кешенін өтпелі ауа ағынымен желдету неғұрлым тиімді. 

Жер асты қазбаларын желдетудің бірнеше түрлі схемалары бар, олардың 
тек үшеуі барлау жұмыстары жағдайында кеңінен қолданылады (сурет. 2.33, 
2.34). Айдау схемасы. Желдеткіштің көмегімен таза ауа құбырлар арқылы 
қазба түбіне жеткізіледі, ал зиянды газдары бар ауа өндіріс бойымен оның 
аузына шығарылады. Төменгі шұңқырлы кеңістік зиянды немесе улы 
газдардан тез тазартылады, бірақ өндіріс біраз уақыт бойы олармен 
толтырылған, сондықтан оны желдету кезінде өндірістің өзінде жұмыс істеуге 
болмайды. Егер өндіріс айтарлықтай ұзындыққа ие болса, онда оны желдету 
үшін ұзақ уақыт қажет. 

Айдау схемасы газ бен шаң бойынша қауіпті қазбаларды қоспағанда, 
оны қолдану өте шектеулі кез келген шағын ұзындықтағы тау-кен барлау 
қазбаларын желдету кезінде қолданылуы мүмкін. Жұмыс істеп тұрған 
желдеткіш қазбаның кенжарынан шығатын ауаны сормауы үшін оны 
қазбаның сағасынан кемінде 10 м қашықтықта орнату керек. 

Сору схемасы. Желдеткіш құбырлар арқылы ауаны сорып алады, оның 
құрамында зиянды қоспалар бар, ал өндіріс арқылы таза ауа шығады. Схема 
брезенттен басқа кез-келген құбыр материалында кез-келген жағдайда 
қолданылады. 

Аралас схема. Мұнда желдету екі желдеткішпен жүзеге асырылады. 
Негізгі желдеткіш жарылғыш газдармен ауаны сорып алады, ал көмекші таза 
ауаны төменгі шұңқыр кеңістігіне жібереді. Соратын желдеткіштің 
мақсаты-таза ауаны жарылыс газдарымен қарқынды араластыру. Әдетте 
желдеткіш желкенді немесе тақтай секіргіштің алдына орнатылады. Кенжар 
жылжып келе жатқанда, секіргіш пен көмекші желдеткіш те қозғалады. 
Бөгеттің кенжарға дейінгі ара қашықтығы 30-дан 60 м-ге дейін қабылданады. 
Сору құбырларының ұшы кенжардан айдау құбырларының ұшына қарағанда 
үлкен қашықтықта болуы тиіс. 

Аралас желдету схемасымен сіз секіргішсіз жасай аласыз. 
Көмекші желдеткіш, бұл жағдайда, негізгі желдеткішке ұқсас өндіріс 

аузында орнатылады. 
Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде, әдетте, айдау схемасы жиі 

қолданылады. Бұл көбінесе қолданылатын құбырлардың материалы мен 
сапасына (шатыр темірінен жасалған брезент және металл), сондай-ақ 
олардың қосылыстарының сипатына байланысты. Құбырлардағы және 
олардың қосылған жерлеріндегі ауаның жоғалуы сору схемасына қарағанда 
әлдеқайда аз болады, айтпақшы, мата құбырларын мүлдем қолдануға 
болмайды. 
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Аралас схема. Мұнда желдету екі желдеткішпен жүзеге асырылады. 
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үлкен қашықтықта болуы тиіс. 

Аралас желдету схемасымен сіз секіргішсіз жасай аласыз. 
Көмекші желдеткіш, бұл жағдайда, негізгі желдеткішке ұқсас өндіріс 

аузында орнатылады. 
Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде, әдетте, айдау схемасы жиі 

қолданылады. Бұл көбінесе қолданылатын құбырлардың материалы мен 
сапасына (шатыр темірінен жасалған брезент және металл), сондай-ақ 
олардың қосылыстарының сипатына байланысты. Құбырлардағы және 
олардың қосылған жерлеріндегі ауаның жоғалуы сору схемасына қарағанда 
әлдеқайда аз болады, айтпақшы, мата құбырларын мүлдем қолдануға 
болмайды. 

 

  
 

 
а-айдау; б - сору; в аралас; 1-негізгі желдеткіш; 2 - қосымша 

желдеткіш; 3 – ауа өткізгіш (желдеткіш құбыр); 4-ауа өткізбейтін 
секіргіш 
 

2.33-сурет-ұңғыманың желдету сызбасы 

 
a-айдау; в-сору; 1- негізгі желдеткіш; 2-түтік (желдеткіш құбыр). 

 
2.34-сурет - Шурфты желдету схемасы 
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2.10. Тау-кен қазбаларын үңгілеу және бекіту кезіндегі қауіпсіздік 
қағидаларының талаптары 

 
Барлық тау-кен қазбаларын бекіту олар үшін бекітілген шатырды 

бекіту және басқару паспорттарына сәйкес жүргізіледі. Шатырды бекіту және 
басқару паспорттарына оларда жүргізілетін әрбір қазба бойынша нақты 
жағдайлар көрсетіле отырып, үлгілік паспорттар беріледі. 

Паспорттар жерасты тау-кен қазбаларының жабындарын бекіту және 
басқару паспорттарын жасау жөніндегі әдістемеге сәйкес жасалады. 

Тау-кен-геологиялық және өндірістік жағдайлар нашарлаған кезде 
қазбаларды жүргізу паспортты қайта қарағанға дейін тоқтатыла тұрады. 

Шатырды бекіту және басқару паспорты әр өндіріс үшін, олардың 
түйісуі мен тазарту кеңістігі үшін бекіту әдістерін, жұмыстың реттілігін 
анықтайды. 

Паспорттар әрбір қазба үшін екі данада жасалады, шахтаның 
техникалық басшысымен бекітіледі. Тау-кен-геологиялық және тау-кен 
техникалық шарттар өзгерген кезде паспорт бір тәулік ішінде қайта қаралады 
және бекітіледі [9, 11, 17]. 

Паспорттар: 
1) учаске бастығында; 
2) шахтаның техникалық басшысында. 
Бекітпе тұрғызу жөніндегі жұмыстармен айналысатын персонал, 

жұмыстарды басқаруды жүзеге асыратын бақылау адамдары паспорттармен 
қол қойғызып танысады. 

Тұрақты жыныстарда қазбалардан өтуге және бекітілген паспорттарға 
сәйкес келетін қима өлшемдері кезінде бекітусіз қалдыруға рұқсат етіледі. 
Көлбеу және тік қазбалардың бір-бірімен және көлденең қазбалармен түйісуі, 
көлденең қазбалардың түйісуі жыныстардың тұрақсыз және орташа беріктігі 
кезінде бекітіледі. 

Скреперлеу, елеу горизонттарында және қабаттарда көлденең және тік 
қазбалардың түйісулерін бекіту қажеттілігі тау-кен-геологиялық және 
тау-кен техникалық жағдайларға байланысты жобамен немесе бекіту 
паспортымен белгіленеді. 

Көтерілуші, оның ішінде үңгілеудегі жүріс бөлімшелері кен немесе 
материалдық бөлімшеден қалқамен бөлінеді және жарамды сөрелері мен 
сатылары болады. 

Осы талап үңгілеу кешендерін, аспалы көтермелерді және секциялық 
жару тәсілін пайдалана отырып, көтерілістерді үңгілеуге қолданылмайды. 
Көтергіштерді аспалы тошалаларды қолдана отырып ұңғылау кезінде 
тошаладағы үңгілеушілер мен шығыр машинисі арасында сенімді екі жақты 
байланыс қамтамасыз етіледі. 

Ұңғылау кешендерін қолдану арқылы қазбаларды жүргізу 
технологиялық регламентке сәйкес жүргізіледі. 
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Өтетін көтерілістерден тау-кен массасын шығару оның қатып қалуын 
болдырмау мақсатында жүйелі түрде жүргізіледі. 

Шахта оқпандарын жыныс тиеу машиналарын қолдана отырып 
ұңғылау кезінде сөре - каретканың төменгі қабатындағы қоныш ойығы 
арқылы өту кезінде қауғалар мен жүктердің тиеу машинасымен соқтығысу 
мүмкіндігін болдырмайтын шаралар қолданылады. 

Тік қазбаларды грейферлік жүк тиегішпен жинау кезінде үңгілеу 
кезінде рұқсат етілмейді: 

1) жарылмаған теспелер зарядтары қалған кенжар орындарында 
тұқымды жинауды жүргізу; 

2) теспелерде кептелген бұрғыларды тарту үшін және оқпан кенжары 
бойынша қауғаларды жылжыту үшін грейферді пайдалануға жол берілмейді. 

Оқпан кенжарынан жыныстарды жер бетінен және сөреден 
басқарылатын грейфермен жинау кезінде кенжарда адамдардың болуына жол 
берілмейді. 

Бункердің мөлшерлегіш камерасымен оқпан маңындағы ауладан 
хабарлау шахта оқпанының саты бөлімшесі бойынша немесе баспалдақпен 
жабдықталған арнайы жүріс бойынша жүзеге асырылады. 

Алдыңғы қатарлы қазбалар (фурнельдер, жүргіштер) бойынша 
жыныстарды төмен түсірумен оқпанды ұңғылау кезінде соңғысының қазбаға 
адамдардың құлауын болдырмайтын мықты қоршауы болады. Жарылыстан 
кейін қоршауды орнату кезінде жұмысшылар сенімді бекітілген сақтандыру 
белдіктерін пайдаланады. 

Жасанды қолдауды қажет ететін жыныстарда көлденең және көлбеу 
қазбаларды жүргізу кезінде тұрақты бекітпені орнатқанға дейін уақытша 
бекітпе қолданылады. 

Уақытша бекітпені қолдану қажеттілігі жобамен немесе бекіту 
паспортымен анықталады. 

Тұрақты және уақытша бекітпенің кенжардан қалыс қалу шамасы 
бекіту паспортымен белгіленеді. Әлсіз және тұрақсыз жыныстарда уақытша 
бекітпенің қалып қоюына жол берілмейді. 

Өте әлсіз және тұрақсыз жыныстарда (сусымалы, жұмсақ және жүзгіш) 
қазбалар озық бекітпелерді, қалқандарды қолдана отырып немесе арнайы 
тәсілдермен жүргізіледі. 

Егер бекітуге жататын қазбаны жүргізу ұзақ мерзімге тоқтатылса, 
өткен учаскедегі тұрақты бекітпе кенжарға жақын жүргізіледі. 

Көлбеу қазбаны жүргізу, тереңдету немесе жөндеу кезінде кенжарда 
жұмыс істейтіндер вагоншалардың және басқа заттардың жоғарыдан құлау 
қаупінен конструкциясы шахтаның техникалық басшысымен бекітілетін 
кемінде екі берік қоршаумен қорғалады. Қоршаулардың бірі қазбаның 
сағасына, ал екіншісі - жұмыс орнынан 20 м жоғары емес жерге орнатылады. 

Көлбеу қазбаларда әртүрлі белгілерде бір мезгілде жұмыс жүргізуге 
жол берілмейді. 
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Төбені, қазбаның бүйірлері мен кенжарды жиектеу бойынша жұмыстар 
бақылау тұлғасының қатысуымен жүргізіледі. 

Биіктігі 4 м-ден асатын қазбаларда жыныстарды жинау және 
кенжарларды тексеру үшін ширату бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді 
қамтамасыз ететін жылжымалы мінбелер немесе өздігінен жүретін агрегаттар 
қолданылады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шаралар қабылданған 
жағдайда, сынған тау жыныстарынан шабуды жүзеге асыруға жол беріледі. 

Шатырды орайтын жұмысшылар қазбаның бекітілген немесе жиналған 
учаскесінің астында болуы мүмкін аймақтан тыс жерде болады. Шатырды 
"бесіктен" немесе алаңдардан жиектеу кезінде оларды "түйреуіштен" 2 м 
жақын қашықтыққа жылжытуға жол берілмейді. Тікелей шабумен 
айналыспайтын адамдарға қауіпті аймаққа 10 м жақын жақындауға жол 
берілмейді. 

Шатырды қарау және жинау үшін пайдаланылатын өздігінен жүретін 
агрегаттардың алаңдары мен "бесіктерін" қайта тиеуге жол берілмейді. 

Анкерлік бекітпені орнату кезінде:  
1) бөлінуге және опырылуға бейім жыныстар бойынша өтетін 

қазбаларда төбе учаскесінен немесе қазбаның бүйірінен анкерлер арасында 
жыныс кесектерінің құлауының алдын алу бойынша шаралар қабылданады 
(анкерлерге сақтандыру торын ілу, үстіңгі бетін шашыранды бетонмен жабу 
және басқалар). Зәкірлерге ілінген тор онда жатқан жыныстардан жүйелі 
түрде тазартылады. Тордың салбырауы 20 см артық емес; 

2) биіктігі 4 м-ден асатын қазбаларда жәшіктерде анкерлік бекітпе 
жиынтықтарының қажетті саны бар алаңдардан жұмыстар жүргізіледі. 

Орнына орнатылған бекітпе (аркалы, көпбұрышты, рамалы және 
басқалары) сыналанады. Анкерлік және бекітпенің басқа түрлерін сынау 
технологиялық регламентке сәйкес жүргізіледі. 

Үлкен көлемдегі камералар мен тоннельдер қимасы шегінде 
жүргізілетін көлік қазбалары жобаға сәйкес бекітіледі. 

Шахта оқпандарын үңгілеуге, тереңдетуге, арматуралауға және 
бекітуге жұмыстарды ұйымдастыру (ЖҰЖ) жобасы жасалады және 
бекітіледі. 

Жер бетінен өтетін барлық қазбалардың сағаларын бекіту міндетті. 
Бекітпе учаскесінің ұзындығы жобамен белгіленеді. Қазбалардың барлық 
түйіндесуі жыныстардың орнықтылығына қарамастан бекітіледі. 

Уақытша бекітпенің барлық түрлерін орнату бақылау тұлғасының 
қадағалауымен жүргізіледі. 

Оқпан сағасын ұңғылау кезінде оның айналасында ені кемінде 0,5 м 
берма қалдырылады. 

Шахта оқпанының бекітпесі жоспарланған бетінің деңгейінен кемінде 
0,5 м жоғары шығып тұрады. 

Ұңғылау коперін орнатқанға дейін оқпан аузы жабылады және биіктігі 
2,5 м тормен қоршалады, онда адамдар өту үшін торлы есіктер 
жабдықталады. 
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Төбені, қазбаның бүйірлері мен кенжарды жиектеу бойынша жұмыстар 
бақылау тұлғасының қатысуымен жүргізіледі. 

Биіктігі 4 м-ден асатын қазбаларда жыныстарды жинау және 
кенжарларды тексеру үшін ширату бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді 
қамтамасыз ететін жылжымалы мінбелер немесе өздігінен жүретін агрегаттар 
қолданылады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шаралар қабылданған 
жағдайда, сынған тау жыныстарынан шабуды жүзеге асыруға жол беріледі. 

Шатырды орайтын жұмысшылар қазбаның бекітілген немесе жиналған 
учаскесінің астында болуы мүмкін аймақтан тыс жерде болады. Шатырды 
"бесіктен" немесе алаңдардан жиектеу кезінде оларды "түйреуіштен" 2 м 
жақын қашықтыққа жылжытуға жол берілмейді. Тікелей шабумен 
айналыспайтын адамдарға қауіпті аймаққа 10 м жақын жақындауға жол 
берілмейді. 

Шатырды қарау және жинау үшін пайдаланылатын өздігінен жүретін 
агрегаттардың алаңдары мен "бесіктерін" қайта тиеуге жол берілмейді. 

Анкерлік бекітпені орнату кезінде:  
1) бөлінуге және опырылуға бейім жыныстар бойынша өтетін 

қазбаларда төбе учаскесінен немесе қазбаның бүйірінен анкерлер арасында 
жыныс кесектерінің құлауының алдын алу бойынша шаралар қабылданады 
(анкерлерге сақтандыру торын ілу, үстіңгі бетін шашыранды бетонмен жабу 
және басқалар). Зәкірлерге ілінген тор онда жатқан жыныстардан жүйелі 
түрде тазартылады. Тордың салбырауы 20 см артық емес; 

2) биіктігі 4 м-ден асатын қазбаларда жәшіктерде анкерлік бекітпе 
жиынтықтарының қажетті саны бар алаңдардан жұмыстар жүргізіледі. 

Орнына орнатылған бекітпе (аркалы, көпбұрышты, рамалы және 
басқалары) сыналанады. Анкерлік және бекітпенің басқа түрлерін сынау 
технологиялық регламентке сәйкес жүргізіледі. 

Үлкен көлемдегі камералар мен тоннельдер қимасы шегінде 
жүргізілетін көлік қазбалары жобаға сәйкес бекітіледі. 

Шахта оқпандарын үңгілеуге, тереңдетуге, арматуралауға және 
бекітуге жұмыстарды ұйымдастыру (ЖҰЖ) жобасы жасалады және 
бекітіледі. 

Жер бетінен өтетін барлық қазбалардың сағаларын бекіту міндетті. 
Бекітпе учаскесінің ұзындығы жобамен белгіленеді. Қазбалардың барлық 
түйіндесуі жыныстардың орнықтылығына қарамастан бекітіледі. 

Уақытша бекітпенің барлық түрлерін орнату бақылау тұлғасының 
қадағалауымен жүргізіледі. 

Оқпан сағасын ұңғылау кезінде оның айналасында ені кемінде 0,5 м 
берма қалдырылады. 

Шахта оқпанының бекітпесі жоспарланған бетінің деңгейінен кемінде 
0,5 м жоғары шығып тұрады. 

Ұңғылау коперін орнатқанға дейін оқпан аузы жабылады және биіктігі 
2,5 м тормен қоршалады, онда адамдар өту үшін торлы есіктер 
жабдықталады. 

  
 

Уақытша немесе тұрақты бекітпенің немесе сақтандырғыш қалқан – 
қабықшаның төменгі жиегінің кенжардан қалып қоюы жобамен белгіленеді. 
Әлсіз және тұрақсыз жыныстарда бекітпенің қалып қоюына жол берілмейді. 

Тұрақты қаптаманы салу кезінде жыныс пен бекітпе арасындағы 
барлық Бос орындар мен саңылаулар мұқият бекітіледі. Тюбингтік бекітпе 
кезінде құрастырылмаған кеңістіктің шамасы жобамен белгіленеді.  

Тұрақты бекітпені тұрғызу кезінде уақытша бекітпені жобада 
көзделгеннен артық шамаға алуға жол берілмейді.  

Оқпандарды ұңғылау кезінде көтергіш бар авария жағдайында оған бір 
мезгілде саны бойынша ең көп ауысымның барлық жұмысшыларын 
орналастыруды қамтамасыз ететін ұзындығы аспалы авариялық-құтқару 
сатысы көзделеді.  

Көтерілмелі қазбаларды ұңғылауға жұмыстарды ұйымдастыру жобасы 
жасалады және бекітіледі. 

Жобаға бекіту паспорттары, жарылыс жұмыстарының паспорттары, 
жергілікті желдету желдеткішін (ЖЖЖ) орнату есептері мен схемалары 
енгізіледі.  

Жынысқұймалар оларға адамдардың құлау мүмкіндігін болдырмау 
мақсатында қоршалады немесе жабылады.  

Жұмысшылардың тұқым түсіруді толтыратын жыныста болуына жол 
берілмейді. Ашық немесе жыныспен толтырылған жыныс түсуінің сағасына 
жақын жұмыс істеуге сенімді тіректерге бекітілген сақтандыру белдіктерін 
қолдану арқылы ғана жол беріледі.  

Тау жыныстарын ағызудағы "Тығындарды" жою (жыныстардың ілінуі) 
жөніндегі жұмыстар бақылау тұлғасының басшылығымен жүргізіледі.  

Шахтаның тік оқпанының тереңдетілген бөлігі жобаға сәйкес жұмыс 
көкжиегінен мықты сөремен немесе оқпан зумпфының астында қалатын 
тұтас оқшауланады. 

Кентірек төменнен қатты тартқышы бар сенімді бекітпемен бекітіледі. 
Оқпанды (шурфты) ұңғылау кезінде кенжардағы жұмысшылар 

заттардың жоғарыдан құлауы мүмкіндігінен кенжарға жақын орналасқан 
сақтандыру сөресімен қорғалады. 

Ағаштан жасалған тұрақты бекітпені қолдана отырып, тұрақсыз 
жыныстарда тік оқпандарды ұңғылау кезінде тік аралықтарды 
(арқалықтарды) және тұрақты кергіштерді (кергіштерді) орнату тік 
аралықтың (арқалықтың) ұзындығына тең ұзындықтағы бекітпенің жаңа 
буынын тұрғызу бойынша дереу жүргізіледі. Тік аралықпен қамтылмаған 
төменгі тәждер уақытша кергіштермен (кермелермен) бекітіледі. 

Жанбайтын материалдармен бекіту кезінде қуыстарды орманмен 
төсеуге жол берілмейді. 

Су болған жағдайда бекітпе артында оқпанның су тұтқыш 
құрылғыларына судың еркін ағуын қамтамасыз ететін құрғату жүргізіледі. 

Кенжарды жарғаннан және желдеткеннен кейін жыныстарды жинау 
жұмыстары басталғанға дейін оқпанды және ондағы жабдықты бақылау 
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адамы (буын) бригадирімен және жарушымен бірге мұқият қарап шығады, 
кенжарды қауіпсіз күйге келтіру бойынша шаралар қабылданады, одан кейін 
бақылау тұлғасы жұмысшыларды кенжарға түсіруге рұқсат етеді.  

Шахта оқпанын арматуралау және коперді монтаждау немесе ондағы 
жабдықты монтаждау бойынша бір мезгілде жұмыстар оқпан сағасын 
жабуды көздейтін жоба бойынша жүргізіледі. 

Жобаны ұйымның техникалық басшысы бекітеді. 
Оқпандарды арматуралау және аспалы сөрелерді сақтандыру 

белдіктерінсіз жылжыту жұмыстарын жүргізуге, аспалы бесіктерді көтергіш 
ыдыс ретінде пайдалануға жол берілмейді. 

Тереңдетілетін оқпанда бар сақтандырғыш кентіректі алу немесе 
сақтандырғыш сөрені бөлшектеу оқпан маңындағы ауланы тереңдету және 
кесу толық аяқталғаннан кейін жүргізіледі. 

Сақтандыру сөресін бөлшектеу немесе кентіректі алу уақытша 
бекітпені қолдана отырып, жұмыстарды ұйымдастыру жобасы бойынша 
жүргізіледі. Өткізгіштер сенімді тіректерге бекітілген қауіпсіздік 
белдіктерімен жұмыс істейді. 

Бұрғылау, қатыру және тампонаж ерітінділерін айдау үшін 
құрылғыларға және қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды және аммиакты 
Тоңазытқыш қондырғыларын қауіпсіз пайдалануға қойылатын талаптарға 
жауап беретін жабдық қолданылады. 

Адамдар мен жүктерді түсіру, көтеру үшін қызмет ететін шахталардың 
тік оқпандарының бекітпесі мен арматурасын тәулік сайын тағайындалған 
қызметкерлер қарайды. 

Оқтын-оқтын, бірақ айына кемінде бір рет оқпандардың бекітпесі мен 
арматурасын шахтаның техникалық басшысы немесе оның орынбасары 
қарайды. 

Ұңғылаудағы көтергіш қондырғылармен жабдықталған тік 
оқпандардың ауыздары жұмыс істемейтін жағынан қабырғалармен немесе 
биіктігі кемінде 2,5 м металл тормен қоршалады. Айдау станциялары мен 
аралық горизонттары бар оқпандарда сақтандырғыш торлар немесе торлары 
немесе есіктері ашық кезде түсіруді немесе көтеруді жүзеге асыруға 
мүмкіндік бермейтін бұғаттағышы бар есіктер жабдықталады. 

Шахта оқпанын тюбинг сақиналарымен бекіту кезінде: 
1) тюбингтерді орнату жұмыс аспалы сөреден немесе тікелей 

кенжардан жүргізіледі; 
2) негізгі тәждерді орнату кезінде пикотажды тексеру және оның 

сенімділігі актісі жасалады; 
3) тюбинг сегменттерін түсіру 1 м/с аспайтын жылдамдықпен 

жүргізіледі; 
4) сегментті шахтаға түсіруге арналған тіркеме құрылғысы төрт 

тізбектен (ілмекті арқаннан) тұрады, олардың екеуі бұрандалармен және 
екеуі сегментті алуға арналған ілгектермен жабдықталады. Қолданылатын 



259
  

 

адамы (буын) бригадирімен және жарушымен бірге мұқият қарап шығады, 
кенжарды қауіпсіз күйге келтіру бойынша шаралар қабылданады, одан кейін 
бақылау тұлғасы жұмысшыларды кенжарға түсіруге рұқсат етеді.  

Шахта оқпанын арматуралау және коперді монтаждау немесе ондағы 
жабдықты монтаждау бойынша бір мезгілде жұмыстар оқпан сағасын 
жабуды көздейтін жоба бойынша жүргізіледі. 

Жобаны ұйымның техникалық басшысы бекітеді. 
Оқпандарды арматуралау және аспалы сөрелерді сақтандыру 

белдіктерінсіз жылжыту жұмыстарын жүргізуге, аспалы бесіктерді көтергіш 
ыдыс ретінде пайдалануға жол берілмейді. 

Тереңдетілетін оқпанда бар сақтандырғыш кентіректі алу немесе 
сақтандырғыш сөрені бөлшектеу оқпан маңындағы ауланы тереңдету және 
кесу толық аяқталғаннан кейін жүргізіледі. 

Сақтандыру сөресін бөлшектеу немесе кентіректі алу уақытша 
бекітпені қолдана отырып, жұмыстарды ұйымдастыру жобасы бойынша 
жүргізіледі. Өткізгіштер сенімді тіректерге бекітілген қауіпсіздік 
белдіктерімен жұмыс істейді. 

Бұрғылау, қатыру және тампонаж ерітінділерін айдау үшін 
құрылғыларға және қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды және аммиакты 
Тоңазытқыш қондырғыларын қауіпсіз пайдалануға қойылатын талаптарға 
жауап беретін жабдық қолданылады. 

Адамдар мен жүктерді түсіру, көтеру үшін қызмет ететін шахталардың 
тік оқпандарының бекітпесі мен арматурасын тәулік сайын тағайындалған 
қызметкерлер қарайды. 

Оқтын-оқтын, бірақ айына кемінде бір рет оқпандардың бекітпесі мен 
арматурасын шахтаның техникалық басшысы немесе оның орынбасары 
қарайды. 

Ұңғылаудағы көтергіш қондырғылармен жабдықталған тік 
оқпандардың ауыздары жұмыс істемейтін жағынан қабырғалармен немесе 
биіктігі кемінде 2,5 м металл тормен қоршалады. Айдау станциялары мен 
аралық горизонттары бар оқпандарда сақтандырғыш торлар немесе торлары 
немесе есіктері ашық кезде түсіруді немесе көтеруді жүзеге асыруға 
мүмкіндік бермейтін бұғаттағышы бар есіктер жабдықталады. 

Шахта оқпанын тюбинг сақиналарымен бекіту кезінде: 
1) тюбингтерді орнату жұмыс аспалы сөреден немесе тікелей 

кенжардан жүргізіледі; 
2) негізгі тәждерді орнату кезінде пикотажды тексеру және оның 

сенімділігі актісі жасалады; 
3) тюбинг сегменттерін түсіру 1 м/с аспайтын жылдамдықпен 

жүргізіледі; 
4) сегментті шахтаға түсіруге арналған тіркеме құрылғысы төрт 

тізбектен (ілмекті арқаннан) тұрады, олардың екеуі бұрандалармен және 
екеуі сегментті алуға арналған ілгектермен жабдықталады. Қолданылатын 

  
 

арқандардың оларды сынау туралы куәлігі болады; арқандардың беріктік 
қоры көтергіш арқанның беріктік қорынан кем болмайды. 

5) тюбингті қармаудан босатуға оны орнатқаннан және жобалық 
жағдайда тік жазықтықта кемінде екі бұрандамен және көлденең жазықтықта 
екі бұрандамен бекіткеннен кейін жол беріледі; 

6) тампонаждық ерітіндіні тығындау кеңістігіне қысыммен беру кезінде 
осы жұмыстармен айналысатын жұмысшылар қорғаныш көзілдіріктер мен 
резеңке қолғаптарды пайдаланады; 

7) бір көтеру кезінде сегментті орнату жер бетінде немесе тұрақты 
бекітпемен бекітілген оқпан бөлігінде орналасқан берік сөреде орнатылған 
қосымша шығырлардың көмегімен немесе шахта оқпанында бекітілген 
полиспастар мен блоктардың көмегімен жүзеге асырылады; 

8) бақылау тұлғаларының рұқсатынсыз тюбинг бекітпесінде цементтеу 
тығындарын ашуға жол берілмейді; 

9) тюбингтік бекітпе кезінде сақтандырылмаған бекіту кеңістігінің 
шамасы бір кіруден аспайды. 

Тығындау кеңістігін тампонаждық материалмен толтыру кезінде 
айдамалау көмегімен рұқсат етілген қысым жобамен белгіленеді. 

Бұрғыланған ұңғымалар жабылады немесе қоршалады. 
Бекітпені түсірер алдында шахта оқпанын бекіту жөніндегі 

жұмыстардың жетекшісі мұнараның, жабдықтың, аспа жүйесінің, 
бақылау-өлшеу аспаптарының жарамдылығын және іргетастардың жай-күйін 
жеке өзі тексереді. Табылған ақаулықтар бекітпені түсіру басталғанға дейін 
жойылады. Бекітпені түсіру және ілу жөніндегі жұмыстарды ЖҰЖ-ға сәйкес 
бақылау тұлғасының басшылығымен жүргізеді. 

Оқпан сағасының үстінен бекітпе секциясын монтаждау кезінде 
дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге жуу сұйықтығы толтырылған оқпан 
(ұңғыма) кезінде ғана жол беріледі. 

Ұңғылау жұмыстарын жүргізу кезінде оқпандағы барлық өлшемдер 
оқпанды ұңғылауға арналған маркшейдерлік құжаттамада көрсетіледі. 

Оқпанды (ұңғыманы) бұрғылау және бекіту жұмыстары аяқталғаннан 
кейін оның айналасына биіктігі 2,5 м қоршау орнатылады. 

Бұрғыланған оқпанды (ұңғыманы) көлденең (көлбеу) тау-кен 
қазбасымен оны толық құрғағанша және бекітпені жобалық параметрлерге 
дейін жеткізгенге дейін түйістіруге жол берілмейді. 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Жарылғыш материалдарға (ЖМ) не жатады? 
2. ЖМ қандай жағдайларда сынақтан өтуі тиіс? 
3. Қандай жағдайларда кепілдік мерзімі өткен нитроэфир бар ЖЗ 

қолдануға жол берілмейді? 
4. І сыныпты ЖЗ қандай объектілерде қолдануға рұқсат етіледі? 
5. Дайындаушы зауыттарда ЖЗ бар жәшіктерге (қаптарға, пакеттерге) 

салынатын нұсқаулықтар қандай мәліметтерден тұрады? 
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6. Жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін персоналға кімдерді 
жатқызады? 

7. Біліктілік комиссиялары жарушылардың жарылыс жұмыстарын 
жүргізу қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды білуін қаншалықты жиі тексереді? 

8. Газ бен шаң бойынша қауіпті көмір шахталарында жұмыс істеу 
үшін шебер – жарушыға оқуға жіберілетін адамдардың ең төменгі жасы? 

9. Әйел жынысты адамдарға шебер-жарушы біліктілігі берілуі мүмкін 
бе? 

10. Жару жұмыстарын жүргізетін жарушы меңгеруші болып 
тағайындала ала ма?  

11. Жарушыны таратқыш тағайындай алады ма?  
12. Қандай жағдайларда жарғыш жұмыстың жаңа түріне жіберіледі? 
13. Қандай жағдайларда жарғыш 1 жылдан астам үзілістен кейін 

жұмысқа жіберіледі? 
14. Газ бен шаң бойынша қауіпті шахтаға өту кезінде жарғыш қандай 

жағдайларда жұмысқа жіберіледі? 
15. Қандай жағдайларда жарғыш кенет шығарындылар бойынша 

категориялы немесе қауіпті шахтаға ауысқанда жұмысқа жіберіледі? 
16. Мүмкін жарғыш ауыстыру бірлесіп ЖЗ және ӨЖ? 
17. ӨЖ жоқ сөмкелерде ЖЗ тасымалдаудың шекті нормасы? 
18. ЖМ сақтау орындарын пайдалануға кім қабылдайды? 
19. Зарядтау машиналарында ЖЗ сақтау кезінде қандай шектеулер бар? 
20. Шахта оқпанынан немесе ұңғыма сағасынан қандай қашықтықта 

ЖМ сақтауға рұқсат етіледі? 
21. Бекіткіштердің жіктелуі. 
22. Тау-кен қазбаларының нысандары мен өлшемдері.  
23. Тау-кен қазбаларын ұстау. 
24. Талап кен қазбаларының бекітпесін. 
25. Бекіту материалдары (ағаш). 
26. Бекіту материалдары (металл). 
27. Бекіту материалдары (бетон). 
28. Бекіту материалдары (тюбингтер)., 
29. Бекіткішке жүктемені анықтау (проф. Протодьяконов әдісі). 
30. Бекіткішке жүктемені анықтау (енгізу әдісі). 
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6. Жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін персоналға кімдерді 
жатқызады? 

7. Біліктілік комиссиялары жарушылардың жарылыс жұмыстарын 
жүргізу қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды білуін қаншалықты жиі тексереді? 

8. Газ бен шаң бойынша қауіпті көмір шахталарында жұмыс істеу 
үшін шебер – жарушыға оқуға жіберілетін адамдардың ең төменгі жасы? 

9. Әйел жынысты адамдарға шебер-жарушы біліктілігі берілуі мүмкін 
бе? 

10. Жару жұмыстарын жүргізетін жарушы меңгеруші болып 
тағайындала ала ма?  

11. Жарушыны таратқыш тағайындай алады ма?  
12. Қандай жағдайларда жарғыш жұмыстың жаңа түріне жіберіледі? 
13. Қандай жағдайларда жарғыш 1 жылдан астам үзілістен кейін 

жұмысқа жіберіледі? 
14. Газ бен шаң бойынша қауіпті шахтаға өту кезінде жарғыш қандай 

жағдайларда жұмысқа жіберіледі? 
15. Қандай жағдайларда жарғыш кенет шығарындылар бойынша 

категориялы немесе қауіпті шахтаға ауысқанда жұмысқа жіберіледі? 
16. Мүмкін жарғыш ауыстыру бірлесіп ЖЗ және ӨЖ? 
17. ӨЖ жоқ сөмкелерде ЖЗ тасымалдаудың шекті нормасы? 
18. ЖМ сақтау орындарын пайдалануға кім қабылдайды? 
19. Зарядтау машиналарында ЖЗ сақтау кезінде қандай шектеулер бар? 
20. Шахта оқпанынан немесе ұңғыма сағасынан қандай қашықтықта 

ЖМ сақтауға рұқсат етіледі? 
21. Бекіткіштердің жіктелуі. 
22. Тау-кен қазбаларының нысандары мен өлшемдері.  
23. Тау-кен қазбаларын ұстау. 
24. Талап кен қазбаларының бекітпесін. 
25. Бекіту материалдары (ағаш). 
26. Бекіту материалдары (металл). 
27. Бекіту материалдары (бетон). 
28. Бекіту материалдары (тюбингтер)., 
29. Бекіткішке жүктемені анықтау (проф. Протодьяконов әдісі). 
30. Бекіткішке жүктемені анықтау (енгізу әдісі). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

3-БӨЛІМ. ТАУ-КЕН ҚАЗБАЛАРЫН ҚАЗУДЫҢ 
МЕХАНИКАЛАНДЫРЫЛҒАН ТӘСІЛІ 

 
Мақсаты: механикаландырылған әдістермен тау-кен қазбаларын 

үңгілеуді орындау үшін қажетті жұмыстарды, дағдылар мен білімдерді 
зерделеу. 

Міндеттері: комбайндарға, тиеу-жеткізу машиналарына, тиегіштерге, 
шығырларға және басқа да кенжар жабдықтарына қызмет көрсету және 
профилактикалық жөндеу бойынша жұмыстарды орындауды үйрену. 

Модуль мазмұнының қысқаша сипаттамасы: электр тізбегінің негізгі 
параметрлері; электр энергиясы көзінің электр қозғаушы күші; 
электромагниттік индукция, өздігінен индукция және өзара индукция заңы; 
үш фазалы тұтынушыларды қосу схемалары; үш фазалы тізбекті есептеу, 
векторлық диаграммаларды құру ережелері; жартылай өткізгіш 
құрылғылардың мақсаты, құрылысы және жұмыс  қағидаты; түзету 
схемалары, олардың жұмыс  қағидаты, тегістейтін сүзгілердің мақсаты мен 
жұмысы; күшейткіштердің жіктелуі, схеманың мақсаты мен жұмысы; 
мультивибратор мен триггердің мақсаты; осциллографтың құрылысы, 
құрылымдық схемасы және жұмыс  қағидаты; комбайндарды, тиеу-жеткізу 
машиналарын, және басқа да кенжарлық жабдықтарды; барлық үлгідегі 
үңгілеу комбайндарының және тиеу машиналарының құрылғысын; 
Электрмен жабдықтау схемаларын, іске қосу және қорғау аппаратурасын. 

 
 
3.1. Тиеу-түсіру және монтаждау жұмыстарын механикаландыру  
 
Шахтаның бетіне және шахтаға жеткізілген қосалқы жүктерді тиеу 

және түсіру үшін, сондай-ақ монтаждау және басқа да жұмыстарды жүргізу 
үшін домкраттар, электр және пневматикалық жетектері бар шығырлар, 
тельферлер, көпір крандары және өздігінен жүретін шассидегі крандар, 
гидравликалық және электр көтергіштер қолданылады [5].  

Көлденең қазбаларда өздігінен жүретін крандар қозғалыс 
дөңгелекті-рельсті механизмінде қолданылады, мысалы: жүк көтергіштігі 3 т 
дейін ІҚМ-3 типті арнайы кран; гидравликалық басқаруы бар және жүк 
көтергіштігі 1-1,5 т телескопиялық бағыттағышы бар к- 1000 кран (жебенің 
ұшуына байланысты). К-1000 шүмегі ауыспалы жабдықпен жабдықталған: 
ілгекті аспа, құбырларды төсеуге арналған қармауыш, топырақты қайыруға 
арналған шөміш және жынысты жинауға арналған грейфер.  

Кен шахталарында АМШ типті монтаждау шахтасы қолданылады 
(суретті қараңыз. 3.1) кеніш электр тасығышының базасында құрастырылған 
және жүк көтергіштігі 6 т дейін толық бұрылатын телескопиялық кран 
жебесінен, 40 кН тарту күші бар монтаждау шығырынан, рельс жолын 
көтеруге және шешуге арналған құрылғыдан, дәнекерлеу бекетінен, 
гидрофицирленген құрал-саймандардан және әртүрлі монтаждау 
айлабұйымдарынан тұрады. Агрегатта ток түсіргіштен басқа кабель барабаны 
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орнатылған, ол түйіспелі сыммен жабдықталмаған қазбаларда АМШ 
жұмысын қамтамасыз етеді. Агрегаттың көмегімен тиеу-түсіру 
жұмыстарынан басқа: діріл қоректендіргіштер мен басқа да технологиялық 
жабдықтарды монтаждауды; құбырларды, кабельдерді, түйіспелі сымдарды 
монтаждауды; рельс жолдарын жөндеуді және алуды; рельстен шыққан 
электр тасығыштар мен вагонеткаларды көтеруді жүргізеді.  

Өздігінен жүретін машиналарға негізделген әртүрлі жүк көтергіш 
құрылғылар кеңінен қолданылады. Олар әртүрлі көмекші процестердің 
кешенін орындауға мүмкіндік беретін әмбебап машиналарды жасайды және 
енгізеді. Мысалы, әмбебап PKU-a шелек тиегіші сәтті жұмыс істейді, ол 
құрғатуды арықтарды қазу кезінде тау-кен массасын тиеуді 
механикаландыруға арналған және ауыстырылатын жабдықтармен 
жабдықталған: шелек, ілмек, грейфер және шанышқымен. Жүк тиегіштің 
көмегімен арықтарды қазудан басқа, сіз әртүрлі тиеу-түсіру жұмыстарын, 
құбырларды іліп қоюды, люктер мен скрепер сөрелерін орнатуды орындай 
аласыз. Тиегіштің пневможетегі кеніштік пневможетектен қуат алады [3, 17].  

Шахтаның бетінде қосалқы жүктерді қайта тиеу және пакеттерді 
қалыптастыру үшін жүк крандары, кран-арқалықтар, жүк қармауыш 
құрылғылар жиынтығы бар тельферлер, автотиегіштер және басқа да 
көтергіш-көлік жабдығы пайдаланылады. [11] 

 
1-АМШ агрегаты; 2-виброқоректендіргіш; 3-монтажды арқан; 4, 

5-монтаждық блоктар;. 6.7-алдыңғы және артқы тіректер  
3.1-сурет - АМШ монтаждық шахталық агрегатының көмегімен 

ВДПУ-4ТМ діріл бергішін монтаждау кезеңдері 
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3.2. Тау-кен қазбаларын ұрғыш балғаларды, пневмо сынықтарды 
пайдалана отырып, гидравликалық тәсілдермен үңгілеу 

 
Жер асты жұмыстарының жер үсті жұмыстарымен салыстырғанда 

ерекшелігі-жобаланған жер асты құрылысын орналастыру үшін жеткілікті 
мөлшерде өндіріс құру қажеттілігі. Шығарылатын жыныстың дамуы және 
оны қоқыс орнына жылжыту-бұл ең көп механикаландыруды қажет ететін 
өте көп уақытты қажет ететін процестер. Механикаландырылған игеру әдісі 
мен құралдарын таңдау, ең алдымен, тау жыныстарының қасиеттерімен 
анықталады (қаттылық, тұтқырлық, серпімділік, сыну және т.б.). 

Күректерді, қапсырмаларды, бөренелерді және сынықтарды қолдана 
отырып қолмен әзірлеу төмен өнімділікпен және үлкен еңбекқорлықпен 
сипатталады; ол сирек жағдайларда қолданылады (мысалы, мұқият бекітуді 
қажет ететін әлсіз және тұрақсыз жыныстарда жұмыс істеу кезінде, тұрақты 
жыныстарда тазарту және таңдау кезінде). 

Тұрақсыз жыныстарда қолмен игеру қабаттарды төменнен жоғарыдан 
төменге қарай біртіндеп алып тастау арқылы, ал тұрақты тау жыныстарын 
қазбаның еденіне құлап, кенжардың ілулі кертпесінен бөлу арқылы жүзеге 
асырылады. Жұмыс қолайлылығы шарттары бойынша бір ұңғымаға тік 
кенжардың енінен кемінде 1 м немесе шахта оқпанының кенжарының 2-3 м2 
ауданын бөледі [5, 10, 13]. 

I-III санаттағы тау жыныстарының дамуын механикаландыру үшін 
әдетте пневматикалық құралдар қолданылады (пневматикалық күректер мен 
опырғыш балға), олар келесі көрсеткіштермен сипатталады: (3.1-кестені 
қараңыз) 

 
3.1-кесте - Пневматикалық құралдардың көрсеткіштері 

Көрсеткіші Мәні 
Сығылған ауаның қысымы, кгс / см2 4-5,5 
Сығылған ауаның шығыны, м3 / мин 0,9-1,25 

Минутына соққы жиілігі 1100-1600 
Салмағы, кг 8-10,8 

 
Жұмыс құралының білігіне соққы беретін поршеньді ұрғыштың өзара 

қозғалысы кезінде тау жынысы бұзылады. Пневматикалық күректің жұмыс 
құралы-қалақша, оның ені тұтқыр және сынғыш жыныстар үшін аз болады. 
Опырғыш балғамен жұмыс құралы (сурет. 3.2). Қатты жыныстарда 
пирамидалық өткірлігі бар қысқа шыңдар қолданылады, тұтқырларда - сына 
өткірлігі бар ұзын шыңдар. 

Опырғыш балғаны таңдағанда, оның тиімділігі мен өнімділігі балғаның 
массасы мен сығылған ауа қысымының жоғарылауымен (қысымның 3-тен 5,5 
кгс/см2-ге дейін артуымен шамамен 3 есе), сондай-ақ шыңның массасының 
төмендеуімен бірге өсетінін есте ұстаған жөн. 

Пневматикалық балғалардың артықшылықтарына олардың төмен құны, 
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құрылымның қарапайымдылығы, айналыстағы қауіпсіздік және 
пайдаланылған ауамен қазбаны ішінара желдету жатады. Сонымен қатар, 
пневматикалық құралдардың елеулі кемшіліктері бар. Оларды қолдану 
айтарлықтай өнімділік пен қысым резерві бар компрессорлық құрылғыны 
қажет етеді, себебі желідегі шығындар үлкен және тиімділігі төмен (0,15-тен 
аз). 

Пневматикалық құралдардың жұмысы қатты шу, діріл және шаңмен 
байланысты. 

Пневматикалық құралдардың кемшіліктері жоқ электр опырғыш 
балғаларын жасауға талпыныс жасалды. Жасалған балғалар әлі де үлкен 
массаға ие (12 кг дейін) және жұмыс кезінде қатты қызады. Сондықтан 
электрлік балғалардың екі жиынтығы болуы керек. Сонымен қатар, оларды 
шикі өндірісте қолдану электр тогының соғу қаупін тудырады. Сондықтан жер 
асты жұмыстарында пневматикалық балғалар жиі кездеседі. 

 

 
3.2-сурет - Шыңдар мен қалақ 

 
3.2.1. Мықты жыныстарда қазуға арналған механикаландырылған 

қалқандар мен агрегаттар  
 
Кенжарды толық қимаға механикаландырылған әзірлеу қазбаларды дәл 

контурлауға кепілдік беретін және массивтің сақталуын қамтамасыз ететін 
туннельдің заманауи талаптарына толық жауап береді. Бұл жағдайда 
құрылыстың жоғары жылдамдығын қамтамасыз ететін қуатты ірі жабдықтар 
мен машиналар қолданылады. 

Механикаландырылған, ұңғыманы игеру, өткізу тоннельдер жартасты 
жыныстарда жүргізуге болады ретінде толық қимасы, сондай-ақ жүйелі түрде, 
яғни бөліп-бөліп. Көп жасаған тиесілі машиналар әзірлейтін жыныстары 
бүкіл союға әзірлеу. Механизмдер кешеніне мыналар кіреді: қазу машинасы, 
тау жыныстарын жылжытуға және шаңды жинауға арналған құрылғы. 
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Ұңғылау машиналарының құрамында бас күнқағардың немесе қалқан 
қабығының қорғауында болатын тіреуіш және тірек құрылғысы бар жұмыс 
органы болады. 

Тұқымды дамыту үшін машинаның жұмыс органына орнатылған 
әртүрлі құралдар қолданылады, оларды әрекет ету бағытында екі топқа 
бөлуге болады: 

 1) ұңғыма бағытында әрекет ететін; 
 2) ұңғыма бағытына перпендикуляр әрекет ететін. 
Бірінші топқа пышақтар, кесетін тістер, шыңдар, шарлар (тісті, диск) 

жатады. 
Жұмыс органы айналған кезде, қатты қорытпалардың шеті бар бұл 

құралдар жартастағы концентрлік ойықтарды құрайды, олардың арасындағы 
саңылаулар пышақтардың немесе дискілік шарлардың әсерінен жарылады. 
Диск кескіштерінің үш түрлі кесу жиектері бар (сурет. 300) - бойлық (а), 
сақиналы (б) және сатылы (в), әр түрлі жыныстарда қолданылатын, тиісінше 
көтеріңкі бекінісі бар. 

 

 
3.3-сурет - Диск кескіштері 

 
Тісті және дискілі шарқашаулар (суретті қараңыз. 3.3) орташа және 

салыстырмалы түрде күшті тұқымдарды дамытуға қызмет етеді. Қатты және 
сынғыш жыныстарда қазу кезінде қатты металдан жасалған шығыңқы 
шарқашауларды қолданады. 

Қысым мен айналудың статикалық және динамикалық әсеріне 
байланысты конустың тістері кенжарға еніп, тау жыныстарын тікелей 
сындырады немесе алдын-ала жарықтар мен сыну беттерін жасайды, содан 
кейін ыдырайды. Шарларды сынғыш жынысқа басқанда, соңғыларының 
айналасындағы шығыңқы жерлер пайда болады, нәтижесінде жарықтар мен 
сыну беттері пайда болады, сол арқылы жыныстың ұсақ бөліктері бөлініп 
шығады. 

Екінші топқа беткі қабатты алып тастауға арналған пышақтар немесе 
тістер, сондай-ақ кесу тақталары бар фрезерлік дискілер жатады. Пышақтар 
мен кесу тақталарын жұмыс органының сәулелеріне немесе кескіштердің 
периметрі бойынша орнатуға болады. Пышақтар сәулелердің жазықтығына 
сәл бұрышта, ал кескіштер түбінің жазықтығына орналастырылған (3.6- 
суретті қараңыз). 
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Жұмыс органы мен кескіштің қарама-қарсы бағыттарында бір уақытта 
айналу кезінде кесу тақталары кенжардың бетінде циклоидтарды сипаттайды, 
ал кескіштер кенжарға кесіледі, нәтижесінде тау жынысы бұзылады. Мұндай 
бұзылу түрі металды өңдеу кезінде чиптерді алып тастауға ұқсас, бірақ оның 
тез ыдырауымен [5, 8, 12]. 

Мұндай машиналардың негізгі кемшіліктері қалыпты жұмыс 
жағдайларын қамтамасыз ету үшін арнайы сүзу және шаң жинау 
құрылғыларын қолдануды қажет ететін үлкен шаң түзуді қамтиды. 

Көптеген үңгілеу машиналарының жұмыс циклі екі мезгіл-мезгіл 
қайталанатын процестерден тұрады-ұңғыманың өзі және тірек құрылғысын 
тарту. Мұны схема бойынша байқауға болады (сурет. 3.4), онда үш тән кезең 
көрсетілген - ұңғыманың басталуы, ұңғыманың соңы және тірек құрылғысын 
тарту. Мұндай машинаның жұмысының мәні келесідей: фрезерлік кескіштері 
бар жұмыс органы ұңғымалық машинаның осьі бойынша айналады, сонымен 
бірге оны радиалды ұялармен жыныста орналасқан құрылғыға сүйенетін 
гидравликалық ұялардың көмегімен кенжарға жібереді. 

 
а-үңгілеудің басталуы; б-үңгілеудің соңы; в-тірек құрылғысын 

тарту 
3.4-сурет - Ұңғыма машинасының жұмыс реті 

 
Көлденең ұяларды толық созғаннан кейін тірек құрылғысы босатылады; 

жұмыс органы өзгермеген жағдайда бастапқы қалыпқа дейін алға жылжиды 
және қайтадан бекітіледі. Мұндай процестер мезгіл-мезгіл қайталанады. 

Әлемдік тәжірибеде әртүрлі мақсаттағы тоннельдерді салу үшін 
әртүрлі Құрылыс және тау жыныстарын игеру әдістерін қолдану мысалдары 
бар. Мұндай машиналарға күшті жыныстарда кіші диаметрлі туннельдерді 
бұрғылауға арналған бұрғылау машинасы кіруі керек. Оның әрекет ету  
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қағидаты тығындауда озыңқы қарнақты анкерлеуге және оған тығындау 
әзірлейтін машинаны тартуға негізделген.  

Диаметрі 20-40 см ұңғыманы бұрғылағаннан кейін қарнақты 
гидравликалық манжеттің көмегімен бұрғылайды, оның ұстап тұру күші 450 
тс жетеді (сурет. 3.5). Анкерлеуден кейін ұңғымалық цикл жүзеге асырылады 
- сфералық кескіштермен жабдықталған айналмалы планшайбаның 
көмегімен толық профильге әзірлеу, тау жыныстарын тиеу және тазарту. 

 
 

1-жұмыс органының планшайбасы; 2-озық карнақ; 3-кергіш 
манжета; 4-кіру 

3.5-сурет - Бұрғылау машинасы 
 
Орташа және үлкен диаметрлі туннельдерді бұрғылау кескіш түрінде 

кесу органын қолданатын машиналармен жүзеге асырылады. Арнайы 
қысқартылған кескіштердің кескіштерінің пішіні, өлшемдері және орналасуы 
тау жыныстарының беріктігіне байланысты. 

Мысал ретінде ұңғыма машинасы (сурет. 303) диаметрі 70 см 
цилиндрлік қуысты бұрғылайтын орталық диірмені бар. 

Бұл қуыстың кейінгі кеңеюі үлкен диаметрлі төрт кескішпен жүзеге 
асырылады. Бүкіл планшетті радиалды аялдамалар арқылы жыныста 
орналасқан төрт ұямен алға жылжытады. Тұқымды вагонеткаларға қырғыш 
конвейермен тиейді. 
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1-планшайбаның айналу бағыты; 2-ішкі фрезалар; 3-сыртқы 

фрезалар; 4-орталық фреза; 5-өзек; 6-фреза; s-планшайбаның бір 
айналымы үшін жүру тереңдігі; h-фреза қадамы 

  
3.6-сурет - Бұрғылау машинасында кескіштердің орналасуы 

 
Қатты жыныстарға арналған бұрғылау машинасының тағы бір 

құрылымдық шешімі (RPR = 1000 кгс/см2) үш негізгі элементтің орналасуына 
негізделген - жұмыс органы, ішкі жақтау, сыртқы жақтау (сурет. 3.7). 

Негізгі тірек арқылы жұмыс органы (D = 6,0÷6,35 және 6,5 м) сыртқы 
жақтауға сүйенеді. Сыртқы жақтауға бекітілген қуаты 200 а. к. болатын 6 бес 
электр қозғалтқышы моментті 3,5-5 айн/мин жылдамдықпен айналатын 
жұмыс органының жетегінің редукторына береді. 

1 машинасының бас бөлігі 44 роликті конустық пышақтармен, екі - төрт 
редуктормен, 12 шелек 2 конвейерге көтеру және тиеу үшін және 3 шаңды 
соратын құрылғымен жабдықталған. 

 

 
3.7-сурет - ХЬЮ3-ТУЛ ұңғыма машинасының негізгі бөлігінің сызбасы 
 
Машина дизайнының негізі бұрғылау кезінде ішкі бекітілген және 

туннельдің қабырғаларына жайылған рамка мен сыртқы рамка, жұмыс органы 
бар және ішкі жақтау арқылы өту кезінде сырғанайды. Ішкі жақтаудың 
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таралуы раманың алдыңғы және артқы ұштарында төрт орналасқан 5 
гидравликалық ұялары бар сегіз тұғыр киім арқылы жүзеге асырылады. 

Ішкі жақтауға негізделген төрт 150 тонналық 10 гидравликалық 
ұялардың көмегімен сыртқы жақтау кенжарға қысым жасайды. Рамада 9 
гидравликалық ұялары бар төрт тірек тақтасы бар; 7 басқару кабинасы, 4 лазер 
сәулесін түсіруге арналған экрандар және 5 таспалы конвейер бар. 

Бұл машинамен бұрғылау туннельді бұрғылағаннан кейін сыртқы 
жақтау олардың тірек тақталарына орнатылып, ішкі жақтаудың ыдырауы 
тоқтайды. Осыдан кейін ішкі жақтау бекітілген сыртқы жақтау арқылы 1,5 м 
ұялармен тартылып, қайтадан жарылады. Сыртқы жақтаудың тірек 
тақталарын тартқаннан кейін машина қайтадан жұмыс істеуге дайын. 

Осы машинаның көмегімен диаметрі 6,05; 6,35 және 6,50 М туннельдер 
өтуі мүмкін. Диаметрді өзгерту жұмыс органының периметрі бойынша 
орналасқан Бұрғылау құралдарының алты ұстағышын түзету немесе бүктеу 
арқылы жүзеге асырылады. Жарияланған мәліметтерге сәйкес, мұндай 
машинаның өту жылдамдығы 16 қума м/ тәулікті құрайды.  

Кейбір машиналардың жұмыс органдарының құрамына айналмалы 
инсекторлар мен конустар кіреді. Осындай машиналардың бірінде (Германия) 
диаметрі 4 м планшайбаға орналастырылған 12 үлкен диаметрлі роликті 
кескіштер бар (сурет. 3.8). Соңғы эксцентриктің орталық бөлігінде әрқайсысы 
тоғыз немесе он роликті кескішпен жабдықталған екі бұрғылау басы 
орналасқан. 

Бұл кескіштер өз осьтерінде, сондай-ақ бұрғылау басы мен планшетте 
айналады.  

 
3.8-сурет - Роликті кескіштері бар ұңғыма машинасы (Германия) 

1-30-кескіштердің реттік нөмірлері 
 
Әзірленген жыныс планшетке бекітілген шелек құрылғыларымен 

көтеріліп, конвейер арқылы вагоншаларға жүктеледі. 
Бүкіл машинаның үдемелі қозғалысы және беру күшін қабылдау кергіш 

құрылғылар мен домкраттардың көмегімен жүзеге асырылады. Айналмалы 
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шарқашаулары бар машиналарда беру күші елеулі болуы тиіс, себебі rпр < 
1800 кгс/см2 беріктігімен жартас жыныстарын ұсақтау талап етіледі. 

Қазіргі заманғы ұңғылау машиналарында ірі чиптің  қағидатын 
қолдану қарастырылған. 

Бұл қағида бойынша, әсіресе Роббинс (АҚШ) машиналары күшті және 
орташа жыныстарда жүруге арналған. 5-10 айн/мин жылдамдықпен 
айналатын фронтальды планшетте диаметрі 150-160 см болатын дискілік 
кескіштер осьтердің әртүрлі көлбеу бұрыштарында орналасқан (сурет. 3.9). 

 

 
 

1-өту бағыты; 2-кенжар; 3-дискілі кескіштер; 4-жиекті кескіштер 
 

3.9-сурет - Дискілі кескіштердің орналасуы 
 
Планшетті жеткізуге арналған қозғалтқыштар мен ұялар машинаның 

тірек жақтауына орнатылады. Планшайбаның айналу моменті және беру 
ұяларынан реакция туннельдің бүйір бөліктеріне тұғыр киім арқылы тірелген 
гидравликалық ұялар, сондай-ақ көлденең тіректер арқылы қабылданады. 

Барлық машинаны планшайбаға тіреуді шешкеннен кейін сол беру 
домкраттарымен тартады және оны жылжымалы тіректердің көмегімен 
көлденең және тік жазықтықта бұрады. Әзірленген жыныс шелек 
құрылғыларымен көтеріліп, бас таспалы конвейерге, содан кейін екінші 
конвейерге және вагонеткаларға жүктеледі. Бекітпе элементтерін орнатуға 
арналған құрылғыны машинаның бас бөлігінің артқы жағына орналастырады 
[1, 4, 7]. 

Машина (сурет. 3.10) мынадай параметрлерге ие: қозғалтқыштардың 
қуаты - 1100 а. к. дейін, машинаның массасы - 225 т дейін, беру күші - 840 тс 
дейін, планшайбаның айналу жылдамдығы - 10 айн/мин дейін. Машинаға 2-5 
адам қызмет көрсетеді. Өнімділік 0,6-3,5 қума м / сағ, немесе ауысымына 6-25 
М. 
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Бұл қағида бойынша, әсіресе Роббинс (АҚШ) машиналары күшті және 
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1-планшайба; 2-кескіш; 3-шит қабығы; 4-бекітпені монтаждауға 

арналған құрылғы; 5-бекітпе элементтерін беруге арналған құрылғы; 
6-шеткі конвейер; 7-аралық конвейер; 8-шөміш; 9-қозғалтқыш 
 

3.10-сурет - Ұңғыма машинасы D = 11.2  
 
Бұл машиналар беріктігі Rпр = 1200÷1500 кгс/см2 және беріктігі 1800 

кгс/см2 жыныстарда диаметрі 7 м кем тоннельдерді үңгілеу үшін 
пайдаланылады. 

Роббинстің туннельдік машинасы (3.11-сурет) сазды тақтатастарда 
диаметрі 7,5-7,9 м тоннельдерді механикаландырылған үңгілеуге арналған, екі 
басты бөліктен - атқарушы органнан және көтергіш конструкциядан тұрады. 
Машинаның алдыңғы жағы (3.11, а-суретті қараңыз) жыныс бойынша 
сырғитын тіреуіш табандықта, ал орташасы - бетон төсемдермен жылжитын 
ауыр типті екі жылжымалы рельстерде орналасқан. 

 
3.11-сурет - Үңгілеу машинасының алдыңғы бөлігі (А) және дискілі 

ағытқыштар (б)  
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Бүкіл машина қаптамаға негізделген екі гидравликалық ұяның 
көмегімен алға жылжиды. Дискінің айналу жылдамдығы 9-22 айн/мин, ал кесу 
басы 6-19 айн/мин. 

Кесу бөлігінің басты ерекшелігі-тұқымға механикалық әсер етудің екі  
қағидатын ұтымды пайдалану-кесу және илектеу. 

Бастапқы кесу тереңдігі 150-200 мм ойық концентрлік дөңгелек 
саңылауларды құрайтын кескіштермен жүзеге асырылады. Бұл құбыр 
саңылауларының жалпы беті кенжар бетінің тек 10% құрайды. Дамыған 
тұқым төмендейді, содан кейін ол сыртқы кесу бөлігімен бірге айналатын 
шөміштердің көмегімен конвейерге батырылады. 

Машинаның кесу органының белгіленген қуаты - 295 кВт, сазды 
тақтатастарда орташа бұрғылау жылдамдығы-12,4 пог.М / ауысым. 
Машинаны таңдау кезінде негізінен тау жыныстарының қасиеттерін 
(тұтқырлық, сынғыштық, қаттылық, жарықшақтық, қысу және кесу беріктігі) 
және тәжірибелі деректерді басшылыққа алу қажет. 

Туннельдік машиналарды қолданудың шетелдік тәжірибесі олардың 
1400-1800 кгс/см2 дейінгі беріктігі бар тау жыныстарын жасау кезінде үнемді 
екенін көрсетеді. Жоғары беріктігі бар тау жыныстарында туннельдерді қазу 
кезінде (мысалы, гранит, гнейс, базальт сияқты) бұрғылау-жару әдісі үнемді. 
Туннельдердің ұзындығы неғұрлым көп болса, механикаландырылмағанға 
қарағанда механикаландырылған қазу тиімдірек болады. [11] 

 
3.2.2. Жұмсақ жыныстарда үңгілеуге арналған 

механикаландырылған қалқандар  
 
Жұмсақ, әлсіз төзімді жыныстарды (мысалы, спондил саздары) 

дамытатын механикаландырылған қалқандар үшін қажетті жағдайларда 
кенжарды бекіту үшін қолданылатын жұмыс органының планшайбасын 
қолдану тән. Жұмыс құралдары-планерлер мен шыбықтар. Біріншісі дымқыл 
тұтқыр жыныстарды дамыту үшін қолданылады, ал екіншісі - құрғақ жұмсақ 
төзімді жыныстар үшін, екеуін тікелей планшайбаға немесе жұмыс 
дискілеріне - диірмендерге орналастырады. Планшетті 2-3 айн/мин 
жылдамдықпен айналдырған кезде тау жыныстарын пластиналармен кесу 
жылдамдығы әдетте аз болады. Кесетін жұмыс органдарында кесу 
жылдамдығы 0,4-тен 2,0 м/с-қа дейін, ал жоғарғы шегі жұмсақ жыныстарға 
жатады. 

Жұмыс органының кенжарға берілуі, әдетте, қалқанға қарамастан, 
арнайы гидравликалық ұялардың көмегімен жүзеге асырылады. Жекелеген 
жағдайларда қалқанмен бірге тұрақты немесе уақытша бекітпеге, сондай-ақ 
арнайы кергіш сақиналарға тірелетін қалқанды гидравликалық домкраттарды 
пайдалана отырып орын ауыстыруға болады. 

Сонымен қатар, неғұрлым төзімді жұмсақ тау жыныстарында (мысалы, 
кембрий саздары) ашық кенжары бар қалқанмен қорғалған тау жыныстарын 
дамытатын автономды қазу машиналары қолданылады. 
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Жұмсақ жыныстарға арналған механикаландырылған қалқандар, 
әлемдік тәжірибеде кеңінен таралған, құрылымы мен тығындауды дамыту 
әдістері бойынша өте алуан түрлі және кейбір жағдайларда олар белгілі бір 
қазу жағдайлары үшін құрылған жеке тәжірибелік қондырғылар болып 
табылады. Жеке құрылымдар толығымен игеріліп, көптеген туннель 
құрылыстарында белгілі бір геологиялық жағдайларда сәтті қолданылады. 

Жұмсақ жыныстарда (саздарда) қазу үшін айналмалы типтегі кескіш 
аппаратты қолдануға болады (сурет. 3.12). 3 көп сәулелі айналмалы крестке 
бекітілген: Орталық кескіш 5, кескіштер 2, үйінділер 4 және шелектер 1. 
Кескіштер мен үйінділер орталықтан әр түрлі қашықтықта орналасқан, бұл 
кенжардың бүкіл жазықтығының дамуын қамтамасыз етеді. 

Шөміштер әр сәуленің ұштарына орналастырылған және дамыған 
жынысты кенжардың төменгі жағынан жоғарғы жағына көтеріп, оны 6 
көлбеу бункерге құю мақсаты бар, одан кейін жыныс 7 көлбеу науа арқылы 
қалқан арқылы туннельге ауысады. 

Кесу бөлігін айналмалы әрекетке келтіру үшін электр немесе 
гидравликалық жетек қолданылады. Электр жетегі қалқанға 
орналастырылған қозғалтқыштан беріліс жүйесі арқылы кесу бөлігімен қатаң 
байланысқан ішкі берілісі бар тісті тәжге дейін жүзеге асырылады. 

Бұл ретте машиналарды қалқанмен бірге үдемелі жылжыту (беру) 
қалқанды домкраттардың көмегімен жүзеге асырылады.  

 

 
 

3.12-сурет - Роторлық үлгідегі жұмыс органы бар қалқан 
 
Электр жетегінің кемшіліктеріне мыналар жатады: машинаны барлық 

қалқанмен бірге басқарудың қиындығы; беріліс механизмдерінің кенжарға 
жақындығы, бұл берілістердің ауыр жұмыс режимін жасайды; екі 
операцияны біріктіре алмау - бұрғылау және қаптаманы төсеу. 
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Гидрожетек кезінде машинаның (айналмалы және үдемелі) және 
қалқанның барлық қозғалысы бір көзден - айналдыру сәтінің, айналу 
жылдамдығының және берудің осьтік күшінің кең шегінде реттеу 
мүмкіндігімен қалқанға орналастырылған жоғары қысымды гидравликалық 
сорғыдан жүзеге асырылуы мүмкін. 

Гидравликалық жетектің артықшылықтары: машина білігінің 
корпусына орналастырылған гидравликалық ұяның көмегімен машинаның 
қалқанға тәуелсіз бұрмалы қозғалысы (берілуі); осьтік беру күшін және 
арнайы құрылғының көмегімен қалқанды кесу сәтін реттеуді автоматтандыру; 
арнайы қозғалтқыштан және храп дөңгелектерінен немесе гидромуфтадан 
айналмалы қозғалыс; тау жынысын кесу және қаптаманы құрастыру 
процестерін біріктіру мүмкіндігі. Сипатталған машиналар көптеген заманауи 
ұңғымалық қондырғылардың негізі болды. 

Гидравликалық жетектер (сурет. 3.13) жоғары қуатты 
механикаландырылған қалқандар үшін (D = 3,6 және 5,56 М) 
гидроцилиндрлермен жұмыс істейтін, жұмыс білігі 1-мен бірге жұмыс 
істейтін, храп дөңгелектері 3 қағидаты бойынша жұмыс істейді. Қалқанның 
жұмыс органының айналуы оның негізгі білігімен бірге импульсті жүреді. 
Гидроцилиндрлерді басқару- екі таратқыштан; қоректендіру - жүйеде 200 
кгс/см2 дейінгі қысым кезінде екі гидравликалық сорғы қондырғысынан. 
Тақтайша және өзек кескіштерімен жабдықталған екі жақты бұрандалы беті 2 
болатын конус тәрізді айналмалы ротор түріндегі қалқанның жұмыс органы 
қалқаннан 400 мм-ге дейін тәуелсіз қозғалысқа ие. 

 

 
3.13-сурет - Гидрожетекті қалқан 

 
Қалқанның құрылымы болттармен байланысқан сегіз құйылған 

тірек-пышақ сақинасының элементтерінен және екі көлденең бөліктен 
тұрады (3.13-суретті қараңыз). Жоғарғы бөлікте қалқанды басқару пульті 
және гидроаппаратура орналасқан; төменгі бөлікте - кенжарға беру 
гидрожүйесінің гидравликалық жетегі бар жұмыс органы (100 мм дейінгі 
жүріспен екі гидравликалық домкрат және қырғыш конвейердің тірек 
бөліктері). 
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Гидрожетек кезінде машинаның (айналмалы және үдемелі) және 
қалқанның барлық қозғалысы бір көзден - айналдыру сәтінің, айналу 
жылдамдығының және берудің осьтік күшінің кең шегінде реттеу 
мүмкіндігімен қалқанға орналастырылған жоғары қысымды гидравликалық 
сорғыдан жүзеге асырылуы мүмкін. 

Гидравликалық жетектің артықшылықтары: машина білігінің 
корпусына орналастырылған гидравликалық ұяның көмегімен машинаның 
қалқанға тәуелсіз бұрмалы қозғалысы (берілуі); осьтік беру күшін және 
арнайы құрылғының көмегімен қалқанды кесу сәтін реттеуді автоматтандыру; 
арнайы қозғалтқыштан және храп дөңгелектерінен немесе гидромуфтадан 
айналмалы қозғалыс; тау жынысын кесу және қаптаманы құрастыру 
процестерін біріктіру мүмкіндігі. Сипатталған машиналар көптеген заманауи 
ұңғымалық қондырғылардың негізі болды. 

Гидравликалық жетектер (сурет. 3.13) жоғары қуатты 
механикаландырылған қалқандар үшін (D = 3,6 және 5,56 М) 
гидроцилиндрлермен жұмыс істейтін, жұмыс білігі 1-мен бірге жұмыс 
істейтін, храп дөңгелектері 3 қағидаты бойынша жұмыс істейді. Қалқанның 
жұмыс органының айналуы оның негізгі білігімен бірге импульсті жүреді. 
Гидроцилиндрлерді басқару- екі таратқыштан; қоректендіру - жүйеде 200 
кгс/см2 дейінгі қысым кезінде екі гидравликалық сорғы қондырғысынан. 
Тақтайша және өзек кескіштерімен жабдықталған екі жақты бұрандалы беті 2 
болатын конус тәрізді айналмалы ротор түріндегі қалқанның жұмыс органы 
қалқаннан 400 мм-ге дейін тәуелсіз қозғалысқа ие. 

 

 
3.13-сурет - Гидрожетекті қалқан 

 
Қалқанның құрылымы болттармен байланысқан сегіз құйылған 

тірек-пышақ сақинасының элементтерінен және екі көлденең бөліктен 
тұрады (3.13-суретті қараңыз). Жоғарғы бөлікте қалқанды басқару пульті 
және гидроаппаратура орналасқан; төменгі бөлікте - кенжарға беру 
гидрожүйесінің гидравликалық жетегі бар жұмыс органы (100 мм дейінгі 
жүріспен екі гидравликалық домкрат және қырғыш конвейердің тірек 
бөліктері). 

  
 

Жұмыс органы жұмсақ және орташа күшті жыныстарда қазу 
құралдарымен жабдықталған. Бірінші жағдайда фронтальды бөлік жабылып, 
тілімшелі инсекторлармен жабдықталған, екінші жағдайда жартылай ашық 
фронтальды инсекторлар қолданылады. Сондай-ақ, өндіріс профилін кесуге 
және оны қисықтарға кеңейтуге арналған арнайы кескіштер бар. 

Алдыңғы бөлігінде әзірленген жынысты көтеру және қырғыш 
конвейерге ауыстыру үшін тиеу қабырға-шөміштері және тиейтін пышақтары 
бар тиісті қабылдау терезелері орналастырылған; бұдан басқа, пышақ 
сақинасының контуры бойынша тірек роликтері бекітілген. 

Тау жыныстарын бір уақытта тығындауға бекітумен әзірлеуді радиалды 
кескіштермен жабдықталған планшет түрінде кесу органы жүзеге асырады. 
Мұндай ұңғыма қондырғысы (сурет. 314) қалқанға орнатылған, жұмсақ 
саздарда (Киев қалқаны) аралық туннельдер салу үшін әзірленген және 
қолданылған. Оның құрамына: радиалды саңылауларда және бағыттаушы 
науаларда кескіштері бар 1 планшайба түріндегі жұмыс органы; 2 
транспортер; 3 айналу және 4 беру механизмі; басқару аппаратурасы кіреді. 

Кенжардың барлық ауданын жабатын болат, жалпақ, қабырғалы 
планшет, қарама-қарсы жағында жабық қораптар бар, олар арқылы дамыған 
жыныс конвейерге түседі. Планшайба секторларының саңылауларына 
орнатылған төрт екі жақты кескіш, соңғысы айналған кезде, бүкіл кен 
орнынан жыныстың қабатын кесіп тастайды. Жұмыс органының құрылымы 
тұтқыр жыныстардағы қалқанның жұмысына бейімделген. 

Тау жыныстарын кенжарға шығару кезінде планшайбаның сыналуынан 
қамтамасыз ету үшін оны шеткі гидравликалық домкрат арқылы 400-500 мм 
қайта-үдемелі жылжыту мүмкіндігі көзделген. 

Мұндай қондырғының басты артықшылығы-үлкен чиптерді кесу және 
оны конвейерге одан әрі тиеу тау жыныстарының бөлшектерін желімдеуден 
қамтамасыз етеді. Планшайбаның айналуы электр жетегінен де, 
гидравликалық домкрат жүйесінен де орындалуы мүмкін; айналу - реверсивті. 
Өткізу жылдамдығы 12-15 градус / тәулік. 

Осындай қалқанды аз төзімді жыныстарда ұңғылау үшін бейімдеу 
мақсатында қалқандардың ішінде жетек қондырғысы бар планшайбаны 
барлық жұмыс жағдайларында пышақ бөлігінің қорғауында болатындай етіп 
орналастыру қажет [4, 9, 16]. 

Механикаландырылған қалқанның жұмыс режимі мыналардан тұрады: 
 а) планшайбаны кері бағытта бір мезгілде жылжыта отырып, қалқанды 

пышақ бөлігінің контуры бойынша ішінара кесу; 
 б) планшайбаны айналдыру арқылы тау жынысын әзірлеу және оны 

алғашқы бастапқы қалпына келтіру. Бұл ауыспалы процестер қаптаманың 
сақинасын салу үшін қажетті орын дайын болғанға дейін қайталанады. 

Кенжарды бекітуді қажет етпейтін тұрақты жыныстардағы 
туннельдерді қазу үшін ішкі бөлімдерсіз (АҚШ) қалқан (D = 7,93 м) 
қолданылды. 
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Қалқанның алдыңғы бөлігінде көлденең диаметрге дейін қалқанның 
кесу жиегінен 1,52 м-ге созылатын және жеке гидравликалық жетегі бар 10 1 
Қорғаныс күнқағары орнатылған. Механикаландырылған қалқанның жұмыс 
органы (сурет. 3.15) 2 сыйымдылығы 1,32 м3 саңырау шелекпен 
жабдықталған қысқа қуатты бум түрінде, оның түбінде сыртынан екі риппер 
тісі орнатылған. 

Бум барлық бағытта қозғала алады, шелек - бумның бойлық осьіне 
айналады және бүкіл қондырғы біртіндеп қозғалады. 

Жыныстың дамуы кенжардың ортасында жұмыс органының тістерімен 
басталып, қалқанның периметріне қарай жалғасады.  

Үңгілеу машинасының гидравликалық жүйесінің сорғылары жалпы 
қуаты 560 кВт он электр қозғалтқышымен іске қосылады. Жебені көтеруге 
арналған ұя 550 тс дейін күшті дамытады. Дамыған тұқым құлап кетеді, онда 
жұмыс органының шелегі 3 конвейерге түсіп, одан әрі сыйымдылығы 6 м61 
болатын 3 бос вагонға 50 тонналық локомотивпен лақтырылады. Ұңғылау 
жылдамдығы 3,6 м / сағ. Қаптаманың 5 блоктары тельфер 4 көмегімен 
кенжарға беріледі. 

 
3.14-сурет - Планшет түріндегі жұмыс органы бар қалқан 
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Қалқанның алдыңғы бөлігінде көлденең диаметрге дейін қалқанның 
кесу жиегінен 1,52 м-ге созылатын және жеке гидравликалық жетегі бар 10 1 
Қорғаныс күнқағары орнатылған. Механикаландырылған қалқанның жұмыс 
органы (сурет. 3.15) 2 сыйымдылығы 1,32 м3 саңырау шелекпен 
жабдықталған қысқа қуатты бум түрінде, оның түбінде сыртынан екі риппер 
тісі орнатылған. 

Бум барлық бағытта қозғала алады, шелек - бумның бойлық осьіне 
айналады және бүкіл қондырғы біртіндеп қозғалады. 

Жыныстың дамуы кенжардың ортасында жұмыс органының тістерімен 
басталып, қалқанның периметріне қарай жалғасады.  

Үңгілеу машинасының гидравликалық жүйесінің сорғылары жалпы 
қуаты 560 кВт он электр қозғалтқышымен іске қосылады. Жебені көтеруге 
арналған ұя 550 тс дейін күшті дамытады. Дамыған тұқым құлап кетеді, онда 
жұмыс органының шелегі 3 конвейерге түсіп, одан әрі сыйымдылығы 6 м61 
болатын 3 бос вагонға 50 тонналық локомотивпен лақтырылады. Ұңғылау 
жылдамдығы 3,6 м / сағ. Қаптаманың 5 блоктары тельфер 4 көмегімен 
кенжарға беріледі. 

 
3.14-сурет - Планшет түріндегі жұмыс органы бар қалқан 

  
 

 
Сурет 3.15-қуатты бум түрінде жұмыс органы бар қалқан (АҚШ) 

 
Тұрақты жұмсақ жыныстарда дистилляциялық туннельдер салуға 

арналған механикаландырылған қалқан (сурет. 3.16), екі концентрлік 
орналасқан цилиндрлік корпустан тұрады 1 және 2. Ішкі корпус алты 
айналмалы 3 бармен жабдықталған, 5 өзекшелерімен жабдықталған. Орталық 
бөлік диаметрлі орналасқан бір 4 бармен жасалады. Ішкі корпус 4 айн/мин 
жылдамдықпен айналады. Оның сыртқы тісті тәжі арқылы 6 жалпы қуаты 
250 а. к. болатын алты гидравликалық қозғалтқыш 7 жалпы қашықтан 
басқару құралымен басқарылады. 

Қалқанның машинамен бірге қозғалуы әдеттегідей гидравликалық 
домкраттармен жүзеге асырылады. 

Қалқанның дизайн ерекшеліктеріне қысқартылған қабық жатады, 
соның арқасында сына төсеніштері бар қаптаманың сақиналарын орнату 
және қысу қалқан корпусынан тыс жерде жүзеге асырылады, ал қалқанның 
өзі жолдың қисық учаскелерінде маневр жасайды. Әзірленген тұқым 
конвейер арқылы вагоншаларға жіберіледі. Өткізу жылдамдығы 18-19 градус 
/ тәулік. 
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Сурет 3.16 - қуыс цилиндр түріндегі жұмыс органы бар қалқан 

(Англия) 
 
3.2.3 Тұрақсыз жыныстарда үңгілеуге арналған қалқандар  
 
Құрылымы мен табиғи жағдайына байланысты тұрақсыз жыныстар екі 

топқа бөлінеді: жеке түйіршікті құрылым жыныстары (қиыршық тастар, 
құмдар) және агрегаттық құрылым жыныстары (саздақтар, құмдақтар және 
шаңды суға қаныққан құмдар, сондай-ақ тұнбалар). 

Бірінші топтың жыныстарындағы туннельдерді әр жұмыс ұяшығында 
қосымша қоршаумен жабдықталған қарапайым қалқандармен жүргізуге 
болады. Тұқымның шығуына жол бермеу үшін ерекше күтім мен назар 
аудару қажет. 

Қазу жұмыстары көп еңбекті қажет етеді; механикаландыру құралдары 
болмаған жағдайда жұмысшылардың жоғары біліктілігі қажет. 

Екінші топтағы тау жыныстарында қазу одан да қиын, себебі ол 
қалқанға дейінгі шектеулі қашықтықта кенжарды ішінара ағызу құралы 
ретінде сығылған ауаны қолдануды қажет етеді [15]. 

Туннельдің заманауи техникасында екі топтың тау жыныстарында 
туннельдерді механикаландырылған қазу үшін арнайы қалқандар 
қолданылады. 

Жеке түйіршікті құрылым жыныстарындағы (құм, қиыршықтас) қазу 
жұмыстарын механикаландыру үшін белсенді көлденең сөрелері бар 
қалқандар кеңінен қолданылады. 

Бұл қалқандар қатаң бекітілген сөрелермен, жеке жылжымалы 
сөрелермен, жылжымалы сөрелермен, тау жыныстарын өңдеуге және 
жинауға арналған қосымша құрылғылармен жабдықталған әр түрлі 
сөрелермен және сөрелермен жасалуы мүмкін. 
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Сурет 3.16 - қуыс цилиндр түріндегі жұмыс органы бар қалқан 

(Англия) 
 
3.2.3 Тұрақсыз жыныстарда үңгілеуге арналған қалқандар  
 
Құрылымы мен табиғи жағдайына байланысты тұрақсыз жыныстар екі 

топқа бөлінеді: жеке түйіршікті құрылым жыныстары (қиыршық тастар, 
құмдар) және агрегаттық құрылым жыныстары (саздақтар, құмдақтар және 
шаңды суға қаныққан құмдар, сондай-ақ тұнбалар). 

Бірінші топтың жыныстарындағы туннельдерді әр жұмыс ұяшығында 
қосымша қоршаумен жабдықталған қарапайым қалқандармен жүргізуге 
болады. Тұқымның шығуына жол бермеу үшін ерекше күтім мен назар 
аудару қажет. 

Қазу жұмыстары көп еңбекті қажет етеді; механикаландыру құралдары 
болмаған жағдайда жұмысшылардың жоғары біліктілігі қажет. 

Екінші топтағы тау жыныстарында қазу одан да қиын, себебі ол 
қалқанға дейінгі шектеулі қашықтықта кенжарды ішінара ағызу құралы 
ретінде сығылған ауаны қолдануды қажет етеді [15]. 

Туннельдің заманауи техникасында екі топтың тау жыныстарында 
туннельдерді механикаландырылған қазу үшін арнайы қалқандар 
қолданылады. 

Жеке түйіршікті құрылым жыныстарындағы (құм, қиыршықтас) қазу 
жұмыстарын механикаландыру үшін белсенді көлденең сөрелері бар 
қалқандар кеңінен қолданылады. 

Бұл қалқандар қатаң бекітілген сөрелермен, жеке жылжымалы 
сөрелермен, жылжымалы сөрелермен, тау жыныстарын өңдеуге және 
жинауға арналған қосымша құрылғылармен жабдықталған әр түрлі 
сөрелермен және сөрелермен жасалуы мүмкін. 

  
 

Қатты сөрелері бар қалқандар кенжарға мынадай белсенді әсер ету 
элементтерін қамтиды: тік жазықтықта айналатын артқы мөлшерлегіш 
элемент; тербелмелі сөрелер; конвейерлік сөрелер. 

Көлденең кесетін сөрелері бар қалқан 1 (сурет. 3.17) сөрелердің әр 
деңгейінде 2 шөгіндісін қалыптастыра отырып, ашық кенжарда құмды 
топыраққа басады, соның арқасында кенжарды бекітудің қажеті жоқ. 
Қарсылықты азайту үшін қалқан элементтеріне ұтымды пішіндер мен 
өлшемдер берілуі керек. Бөлгіш сөрелердің санын, олардың ұзындығын және 
пышақ сақинасының жалпы ұзындығын топырақтың қысылуына жол бермеу 
және оны кенжардан механикаландырылған шығарудың ыңғайлылығы үшін 
тағайындайды. 

Жоғарғы және төменгі сөрелер айналмалы мөлшерлеу элементтерімен 
жабдықталған қалқанмен құмда қазу кезінде жақсы нәтижелерге қол 
жеткізілді, ал ортаңғы сөре қалқан ұясының өзегінен кабель арқылы жұмыс 
істейтін жұқа конвейермен жабдықталған. Қалқанның ортасына қарай 
жынысты бағыттау үшін дірілдейтін парақтар бүйірлік төменгі бөліктерге 
орналастырылды.  

Іс жүзінде екі жылжымалы сөрелер мен көлденең конвейерлері бар 
қалқан сыналды, олар тау жынысын көлденең бөлімдегі орталық тесікке 
жылжытады, сол жерден тау жынысы тиеу машинасының конвейеріне түседі. 

Құмдағы туннельдерді өткізуге арналған қалқан әр ұяшықта 
қоршаумен жабдықталуы мүмкін, ол ұңғыманы механикаландырады және 
фибриллятормен бекітіледі (сурет. 3.18). 

 

 
 

3.17-сурет - Көлденең бөлетін аралықтары бар қалқан 
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3.18-сурет - Дірілді бекіткіші бар қалқан 
 
Мұндай механикаландырылған қоршау торлы жүйеге қосылған 1 кесу 

құрылғысы болып табылады. Соңғысы вибратордың бағытталған әсерінен 2 
массивке бір уақытта борпылдақ жыныстарды іріктеумен енгізіледі. 
Вибробекітпесінің жүрісі пайдаланылған сайын бүкіл қалқанды жылжыту 
жүзеге асырылады. Мұндай жұмыс циклдары мезгіл-мезгіл қалқан 
қабығының құйрығымен қорғалған қаптаманың келесі буынын төсеу арқылы 
аяқталады. Вибробекітпе ұяшықтарының тиісінше таңдалған биіктігінің және 
олардың тереңдігінің арқасында әрбір ұяшықтағы кенжардың орнықтылығы 
(құлау бұрышымен) және бойлық тасымалдағыштарға бағыттаушы науалар 
арқылы жыныстарды табиғи опырылу арқылы іріктеу қамтамасыз етіледі. 

Мұндай дірілді бекітудің есептік параметрлері (енгізу тереңдігі, 
дірілдің саны мен амплитудасы, бұзушы күштер және т.б.) жыныстың 
физикалық-механикалық қасиеттеріне және қажетті ұңғылау қарқынына 
байланысты белгіленеді. 

Жақында суға қаныққан құмдарда (жүзгіштерде) туннельдерді қазу 
үшін герметикалық қалқандардың бірнеше сорттары жасалды. Олардың 
негізгі мақсаты - туннельдерді сығылған ауаны қолданбай, бас бөлігін, 
құрылыс саңылауын және қаптаманың өзін арнайы жобалау арқылы жүргізу. 

Қолда бар бірқатар ұсыныстардың ішінен біз гидромеханикалық 
герметикалық қалқанның ең терең дамыған жүйесін қарастырамыз 
(сурет. 3.19). 
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3.18-сурет - Дірілді бекіткіші бар қалқан 
 
Мұндай механикаландырылған қоршау торлы жүйеге қосылған 1 кесу 

құрылғысы болып табылады. Соңғысы вибратордың бағытталған әсерінен 2 
массивке бір уақытта борпылдақ жыныстарды іріктеумен енгізіледі. 
Вибробекітпесінің жүрісі пайдаланылған сайын бүкіл қалқанды жылжыту 
жүзеге асырылады. Мұндай жұмыс циклдары мезгіл-мезгіл қалқан 
қабығының құйрығымен қорғалған қаптаманың келесі буынын төсеу арқылы 
аяқталады. Вибробекітпе ұяшықтарының тиісінше таңдалған биіктігінің және 
олардың тереңдігінің арқасында әрбір ұяшықтағы кенжардың орнықтылығы 
(құлау бұрышымен) және бойлық тасымалдағыштарға бағыттаушы науалар 
арқылы жыныстарды табиғи опырылу арқылы іріктеу қамтамасыз етіледі. 

Мұндай дірілді бекітудің есептік параметрлері (енгізу тереңдігі, 
дірілдің саны мен амплитудасы, бұзушы күштер және т.б.) жыныстың 
физикалық-механикалық қасиеттеріне және қажетті ұңғылау қарқынына 
байланысты белгіленеді. 

Жақында суға қаныққан құмдарда (жүзгіштерде) туннельдерді қазу 
үшін герметикалық қалқандардың бірнеше сорттары жасалды. Олардың 
негізгі мақсаты - туннельдерді сығылған ауаны қолданбай, бас бөлігін, 
құрылыс саңылауын және қаптаманың өзін арнайы жобалау арқылы жүргізу. 

Қолда бар бірқатар ұсыныстардың ішінен біз гидромеханикалық 
герметикалық қалқанның ең терең дамыған жүйесін қарастырамыз 
(сурет. 3.19). 

  
 

 
 
1-көлбеу фронтальды қоршаулар; 2-гидравликалық жуу құрылғылары; 

3-ысырмалар; 4-гидромониторлар; 5-сору құбырлары 
  

3.19-сурет - Гидромеханикалық герметикалық қалқан 
 
Герметикалық қалқан жүйесі қанағаттандыруы тиіс негізгі талаптар 

тоннель жұмыстарын орындаудың толық қауіпсіздігіне, жоғары қарқынына 
және сапасына жатады. 

Негізгі шарт екі сыртқы күштің әсерінен - топырақтың өзіндік салмағы 
мен гидродинамикалық қысымның әсерінен кенжардың тұрақтылығын 
сақтау болып саналуы керек. Соңғысы-топырақ қаңқасына сүзгі ағынының 
қысымы;бұл жер массивіне қатысты су көкжиегінің орналасуына 
байланысты. 

Тау жыныстарын жобалау кезінде кенжардың тұрақтылығын 
қамтамасыз ету әртүрлі техникалық құралдармен жүзеге асырылуы мүмкін. 
Алайда, олардың ішіндегі ең жақсысы-кенжарды құлау бұрышында 
орналастырған кезде гидравликалық жүктеу əдісі. 

Фронтальды қарсылықты төмендетудің ең тиімді құралдарына 
топырақтың дамуы мен қозғалысының гидравликалық әдісі жатады, бұл 
қоршаған ортаның табиғи жағдайын бұзады. Бұл ретте кенжар маңындағы су 
қысымын реттейтін гидравликалық құрылғылардың үш принципті схемасы 
болуы мүмкін: қойыртпақты ысырма құрылғылары арқылы қабылдау; 
қойыртпақты су басқан қабылдау камерасына қабылдау және қойыртпақты 
жер сорғымен іріктеу. 

Герметикалық қалқанның ең ұтымды жүйесі гидравликалық 
құрылғылардың үшінші схемасына негізделген жүйе деп танылуы керек. 

Мұндай қалқанның бас бөлігі мен сумен қаныққан құмды топырақтың 
өзара әрекеттесуі деформация фазаларының өзгеруінің жалпы 
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заңдылықтарына және топырақтың кернеулі күйіне негізделген (тығыздау 
фазасы, бастапқы ығысу және кету). 

Қарастырылып отырған қалқан жүйесіне қатысты жалпы қорытынды 
жасауға болады: 

 1) Топырақтың тұрақтылығы қалқанның қозғалысы арқасында кенжар 
маңы аймағының шаю аймағындағы су қысымының артуымен қамтамасыз 
етіледі; 

 2) қалқанның қалыпты қозғалысы топырақ қаңқасына шекті жүктеме 
кезінде, соңғысы шекті кернеулі күйге келтірілгенде ғана мүмкін болады; 

 3) Топырақтың шекті жай-күйіне жету үшін топырақ қаңқасындағы 
бұзушы жүктеме шекті мәннен асып түсуі қажет; 

 4) қалқанның жұмыс режимі тұрақты және белгілі бір орташа 
жылдамдықпен қабылдануы мүмкін. 

Осылайша, су басқан (гидравликалық жүктеу мақсатында) қабылдау 
камерасы мен көлбеу диафрагмалары бар гидромеханикалық герметикалық 
қалқан сығылған ауаны қолданбай су асты туннельдерінің қауіпсіз және 
тиімді өту жағдайларына жауап береді. 

Қалқан қабығы мен қаптаманың арасындағы құрылыс саңылауы 
схемаға сәйкес клапан құрылғыларын қолдану арқылы тығыздалуы мүмкін 
(сурет. 3.20). 

 
1-қалқан ұясының тірек бөлігі; 2-тығыздағыш клапан; 3-сақиналы 

резеңке клапан; 4-түтік; 5-қалқан қабығы  
 
3.20-сурет - Құрылыс алшақтықты тығыздау үшін клапан құрылғылар 

 
Табиғи күйін өзгертпестен тұрақсыз су қаныққан жер орталарында 

туннельдерді герметикаланған қазу үшін бөлшектелген қондырғы-қалқан1 
қолданылуы мүмкін (сурет. 3.21), оның құрамында: пышақ сақинасы 6, тірек 
сақинасы 7, қалқан ұялары 8, қаптаманың бірнеше сақиналарын жабатын 9 
қабық 10, цилиндрлік жылжымалы элемент 11, үздіксіз фронтальды қоршау 5, 
гидравликалық ұя (кенжар түрі бойынша) 13, өлшеуіш құрылғы 12, 
вибраторлар 2, виброплиталар 1, апаттық шлюз 3, көмекші құбырларды 
өткізуге арналған тесіктер 4. 
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3.21-сурет - Бөлшектелген агрегат-тоннельдерді герметикаланған 

үңгілеуге арналған қалқан 
 
Мұндай қалқанмен жұмыс істеу реттілігі келесі операцияларды 

қамтиды: 
1. Қалқанның бастапқы орнынан, барлық фронтальды қоршаулар бір 

тартылған мойынды құрайды, қалқанның сыртқы цилиндрлік сақинасының 
айналмалы қозғалысы қоршаудың дірілімен басталады. 

2. Сонымен қатар, ішкі цилиндрлік элементтің топырақ массасын ұстап 
тұратын Ұяларды серпімді тұндыру арқылы басу болады. 

3. Мөлшерлегіш құрылғыны бір мезгілде іске қосумен және топырақ 
массасын іріктеумен алдыңғы қоршауды дірілмен ішкі цилиндрді топырақ 
ортасына басу. 

Жылжымалы цилиндрлік элементтермен барлық операциялардың 
соңында алдыңғы қоршау қалқанның келесі қозғалысы үшін бастапқы күйге 
келтіріледі. Қалқанның жылжымалы цилиндрлік элементтері арасында 
орналастырылған шлюз құрылғылары кенжарға кіру үшін авариялық 
құрылғылар ретінде ғана пайдаланылады [1, 6]. 

Сулы жыныстарда су асты туннельдерін қысыммен салу кезінде 
пассивті тау жыныстарын жоюға арналған диафрагмалары бар қалқандар 
қолданылады. Бұл жағдайда диафрагманың пішіні жұмыс әдісіне және 
қалқанның дизайн ерекшеліктеріне байланысты тегіс, ойық немесе кенжарға 
қарай дөңес болуы мүмкін. Шлам қалқан арқылы туннельге ішінара 
шығарылған жағдайда, диафрагма шығатын тесіктің ыңғайлы орналасуы 
үшін және тау жынысын алатын құрылғылар үшін ойық пішін береді. 
Соңғыларының қатарына гидро-және пневмоэлеваторлар, балшық сорғылары, 
шлюз құрылғылары және т.б. кейде қалқан конструкциясына тек тоннельдің 
бас бөлігінде сығылған ауамен жұмыс істеуге арналған шлюз жабдығы бар 
ауа өткізбейтін диафрагма орналастырылады. 
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Мұндай қалқандарға диаметрі 10,2 м Роббинс қалқаны кіреді 
(сурет. 3.22), 3 жылжымалы секциялары бар 4 корпусы бар, 2 кесу дискісі, 
1,2-4 айн/мин жылдамдықпен айналатын, гидравликалық жетек 
қозғалтқыштары 1, 7 және 8 бункері бар алдыңғы және артқы көлік 
құбырлары 10, көлік конвейері 9, екі тұтқалы блок төсегіш 6. 

5 қалқанының тірек диафрагмасы қораптың құрылымына ие және 
алдыңғы жағында пышақ сақинасымен жабдықталған. Диафрагма 
бөліктерінде қалқан ұялары (37-ден 140 тс) және гидравликалық 
қозғалтқыштар (10-нан 100 кВт) орналасқан. Диафрагманың алдыңғы және 
артқы қабырғалары шлюз есіктерімен жабдықталған. Диафрагманың 
ортасындағы тесікке алдыңғы көлік құбыры (d = 3 м) қосылады. Артқы 
тасымалдау құбырының бүйірінде екі есігі бар шлюз бөлімі бар. Төменгі 
шұңқыр кеңістігіне сығылған ауаны беру құбырлар арқылы жүзеге 
асырылады, ал тюбингтердің қозғалысы монорельс арқылы жүзеге 
асырылады. 2,5 кгс/см2 дейінгі гидростатикалық қысым кезінде құмды 
жыныстарда өту жылдамдығы 6 қума м / тәулікті құрайды. 

 

 
 

Сурет 3.22 - Шлюз бөлімі бар қалқан (АҚШ) 
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Сурет 3.22 - Шлюз бөлімі бар қалқан (АҚШ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
1. Тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландырудың негізгі құралдары 

қандай?  
2. АМШ типті монтаждық шахта қондырғысы қандай жұмыстарды 

орындау үшін қолданылады? 
3. 1-3 санаттағы тұқымдарды дамыту үшін қандай құралдар 

қолданылады? 
4. Пневматикалық балғалардың артықшылықтарын атаңыз? 
5. Күшті жыныстарда қазу үшін қандай механикаландырылған 

қондырғылар қолданылады? 
6. Үңгілеу машинасының жұмыс ретін сипаттаңыз 
7. Жұмсақ жыныстарда қазу үшін қандай механикаландырылған 

қондырғылар қолданылады? 
8. Тұрақсыз тау жыныстарында қазу үшін қандай қалқандар 

қолданылады? 
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ҚОСЫМША 
«Тау-кен қазбаларының бекітпесін есептеу» 
1. Металл аркалы икемді бекітпені есептеу 
ПЭВМ-ге бекітпені есептеу нәтижелері L=1 м қадаммен қазбаны бекіту 

шартымен бекітпе тораптарындағы иілу моменттерінің, көлденең және 
бойлық күштердің мәндері болып табылады.  Бекітпе элементінің 
қимасының кедергісінің қажетті сәті мына формула бойынша анықталады: 

 
                       Wтр=Ммах/R, м3                    (2.1) 
 
мұндағы Ммах-ең жоғары иілу сәті, кНм; R-иілу кезіндегі бекітпе 

материалының есептік кедергісі, кН/м2. R-илек болатының иілу кедергісі 230 
Мпа (2100 кг/см2) қабылдануы мүмкін) 

Алынған Wтр мәніне сүйене отырып, прокат профилінің түрі мен 
нөмірі WPR кедергі моментімен және FPR көлденең қимасының ауданымен 
таңдалады. Таңдалған профильдің пластикалық қарсылық моментін формула 
бойынша табуға болады: 

 
                     Wпл =1.2*Wпр,                      (2.2) 
 

 
2.1-сурет - металл аркалы бекітпеге арналған есептік схема 

 
Бекітудің болжамды қадамы: 

             Lор = Wпр / Wтр, м( 2.3) 
L бекітпесінің есептік қадамы қазбаның бүйірлері мен шатырын бекіту 

және керу ыңғайлылығына байланысты қабылданады.  
Беріктікті тексеру мына формула бойынша жүргізіледі: 
 

                 L
R

Fпп
N

Wпп
M max                         (2.4) 

 
мұндағы N-иілу моменті максималды болатын бекіту түйініндегі 

бойлық күш. 

H 

R 

В=

4 

 

В=5 

В=6 
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Егер бұл теңсіздік орындалмаса, бекіту қадамын азайту немесе ауыр 
профильді қабылдау керек. Егер теңсіздік беріктіктің шамадан тыс қоры 
туралы куәландырса (20% - дан астам) бекітпе қадамын ұлғайту немесе 
неғұрлым жеңіл арнайы бейінді қабылдау қажет (2.1-кесте).   

 
Кесте 2.1-арнайы профильдің сипаттамалары 

Профильдің 
атауы 

Салмағы 
1 П. г. м, 
кг 

Көлденең 
қима 
ауданы, F 
см2 

Кедергі моменттері, 
см3 

Инерция 
моменттері, 
см4 

Wx Wy Jx Jy 
СВП-17 17,06 21,73 50,3 57,9 243,4 382,3 
СВП-22 21,9 27,91 81,3 77,8 428,6 566,3 
СВП-27 27,0 34,3 100,2 101,5 639,5 763,1 
СВП-33 33,8 42,46 138,5 148,0 1000 1228 

 
Анкерлік бекіту есептеу 
Келесі жағдайларда 8,7 м* жарықта көлденең қимасы бар тік 

бұрышты-күмбезді пішінді шығару үшін зәкір бекітпесін таңдау қажет. 
Өндіріс горизонтқа 30° бұрышпен қисайған жарықтар жүйесімен әлсіреген 
күшті жыныстарда орналасқан. Сыну аймағының өлшемдерін есептеу 
монолитті тау жыныстарының бұзылуы жоқ екенін көрсетті, бірақ созылу 
деформациясы аймағында байланыстырушы блоктардың бұзылуы мүмкін, 
себебі бұл қабаттардың созылу кедергісі жоқ, нәтижесінде тау 
жыныстарының жеке блоктары құлап кетеді. Пуассон жыныстарының 
коэффициенті v=0,2. Тау жыныстарының тығыздығы γ = 25kh/м3  

Жарықта қазбаның көлденең қимасын масштабта саламыз 
(2.1-сурет).Доғаның қисықтық радиусі R=3,25 М.  

Созылу деформациясы аймағының радиусін табамыз  
 

             r = R = 3,25 = 4,58 м√ 1+𝑣𝑣
1−2𝑣𝑣 √

1+0,2
1−2·0,2 

Созылу аймағының өлшемін анықтаймыз: Z = 4,58-3,25=1,33 М. Біз 
зәкірдің ұзындығын қабылдаймыз - 2 м, зәкір өзегінің диаметрі 16 мм, болат 
өзектің 300 МПа аралыққа есептелген кедергісі.  

Біз ұзындықтың барлық мәндерін метрмен, ал күштерді - кН-мен 
білдіреміз;  

d=16мм = 0,016 М. 
Rp-300мпа=300000 кН / м2. 
Зәкір өзегінің жүк көтергіштігі  
 
         Pc = * Rp=·300000=·10-6·3·105=60,3 Кн𝜋𝜋·𝑑𝑑

2

4
3,14·0,016²

4
3,14·16²

4  
Зәкір өзегін бекіту бетоннан алынады. Т-1 МПа жынысымен бетонның 

нақты адгезиясы. Зәкір қамалының есептік ұзындығы 0,6 м тең болып 
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қабылданады (құлып толығымен созылу аймағынан тыс жерде орналасқан). 
Теспенің диаметрі 24 мм болғанда құлыпты тарту қабілеті:  

       
P3 = π * dш * τ * l3=3,14·0,024·1000·0,6=45,2 к. 

 
Құлыптың жүк көтергіштігі өзектен кіші болғандықтан, зәкірдің 

есептелген жүк көтергіштігі Ра=45,2 кН-ге тең болады.  

Массивке ауырлық күшіне кері бағытта берілетін қысу күштері (тік)  
          

F = Pa·cos30° = 45,2 · 0,87 = 39,3kH 
 
1 м2 жалаңаштауға есептегенде созылу аймағында орналасқан 

жабындағы жыныстардың массасы 
                G = γ · z = 25·0,8=20𝑘𝑘𝑘𝑘м²  
Қор коэффициенті К = 2 есебімен анкерлерді орнату тығыздығы  
                

na = 𝑘𝑘·𝐺𝐺𝐹𝐹  = 2·2039,3 = 1 1
м² 

 
Көлденең проекциядағы өндіріс ұзындығының 1 м-ге келетін 

жалаңаштау ауданы 3,6 м-ге тең. Қазба ұзындығының 1 м-ге анкерлерді 
орнату тығыздығы қазба ұзындығының 1 м-ге 3,6 анкерден кем болуы тиіс. 
Зәкірлерді орнату схемасы қазбаның көлденең проекциясында бейнеленген  

 
 

5.3-сурет - Ауа жылытқыштардың орналасу схемасы 
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5.3-сурет - Ауа жылытқыштардың орналасу схемасы 
 

 
 
 
 
 

  
 

2.2-кесте - Шешімнің нұсқалары 
 

 нұсқа 
№  

Алаңы 

көлденең қимасы, 
Ѕсв  

Көлбеу 
Горизонт 
бұрышы 

Пуассон 
жыныстарының 
коэффициенті, 
v 

Жыныстардың 
тығыздығы γ, 
kH/м3 

1 8,7 30 0,2 30 

2 9 26 0,2 35 

3 9,1 32 0,2 20 

4 9,8 31 0,2 25 

5 10,6 36 0,2 30 

6 11 29 0,2 32 

7 13,6 24 0,2 33 

8 9 33 0,2 34 

9 14,6 31 0,2 29 

10 15 29 0,2 28 

 
Көлденең қазбаның ағаш бекітпесін есептеу 
 
Бастапқыда бекітпенің есептік схемасы көрсетіледі және түсіндіріледі 

(2.1-сурет). Дизайн схемасында бекіту элементтері көлденең қимасы 
ескерілмейтін өзектермен алмастырылады, ал элементтердің өзара және 
жермен байланысы топсалы болып қабылданады, себебі іс жүзінде 
элементтердің өзара бұрылуы және жерге қатысты бұрылу мүмкін. 

Сондай – ақ, есептеу схемасының элементтері (өзектері) көлденең 
жүктемеден (жоғарғы элемент – жоғарғы – тігінен, төменгі – 
тұғырлар-көлденеңінен), сондай-ақ бойлық жүктемеден қысуды сезінетіні 
түсіндіріледі. 

Бекіткіш элементтерінің көлденең қимасы әдетте жеткілікті үлкен 
болғандықтан, барлау қазбалары үшін әдеттегідей элементтердегі қысу 
кернеулері иілу кернеулерінен (және одан да көп) аз болады. Сондықтан 
оларды елемеуге болады, тек иілудің әсерін ескерумен шектеледі. Еденнің 
жұмыс схемасына сәйкес алдымен жоғарғы өсу есептеледі.  

 
Шыбықтың есептелген ұзындығы 
 
                      lв = l 1 + d , м,                      (2.1) 
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2.1-сурет - Ағаш бекіту жақтауының жобалық схемасы 

 
мұндағы l1-жарықтағы жабындағы қазбаның көлденең қимасының 

мөлшері, м; 
d-бекітпе элементтерінің диаметрі (бастапқыда диаметрі 0,20 м-ге 

тең,ал кейін нақтылануы мүмкін), м. 
Жоғарғы жағы тік қысымға есептеледі, жоғарғы жақтың ұзындығы 

бойымен біркелкі бөлінеді. Содан кейін жоғарғы жағындағы ең үлкен иілу 
моменті аралықтың ортасында болады және формула бойынша анықталады 

 

                                       (2.2) 
 
мұнда 1,3-қор коэффициенті; 
Бекіткіштің l-қадамы (алдымен 1 м-ге тең болатын рамалар арасындағы 

қашықтық), М. 
Шыбықтың дөңгелек қимасының геометриялық сипаттамасы-W кедергі 

моменті формула бойынша орналасқан: 

                                        (2.3) 
Иілу моментінің әсерінен жоғарғы жағындағы ең үлкен қалыпты 

кернеу: 



291
  

 

 

 
2.1-сурет - Ағаш бекіту жақтауының жобалық схемасы 

 
мұндағы l1-жарықтағы жабындағы қазбаның көлденең қимасының 

мөлшері, м; 
d-бекітпе элементтерінің диаметрі (бастапқыда диаметрі 0,20 м-ге 

тең,ал кейін нақтылануы мүмкін), м. 
Жоғарғы жағы тік қысымға есептеледі, жоғарғы жақтың ұзындығы 

бойымен біркелкі бөлінеді. Содан кейін жоғарғы жағындағы ең үлкен иілу 
моменті аралықтың ортасында болады және формула бойынша анықталады 

 

                                       (2.2) 
 
мұнда 1,3-қор коэффициенті; 
Бекіткіштің l-қадамы (алдымен 1 м-ге тең болатын рамалар арасындағы 

қашықтық), М. 
Шыбықтың дөңгелек қимасының геометриялық сипаттамасы-W кедергі 

моменті формула бойынша орналасқан: 

                                        (2.3) 
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                                  (2.4) 
100 саны өлшемдерді біріктіру үшін оң бөліктің алымында пайда 

болады (кНм кНсм-ге аударылады). 
Беріктік шарты: 
 

                 σmax ≤ ri          (2.5) 
 
мұндағы, RU-ағаштың иілуге есептелген кедергісі 
Иілу және сығылу кезіндегі ағаштың есептелген кедергісі жынысқа 

байланысты бөлімнің соңында орналасқан 2.1-кестеде келтірілген. Егер (2.5) 
шарт орындалмаса, онда, ең алдымен, бекіту қадамын азайту керек. Бекітпе 
қадамының шамаларының ұсынылатын жиынтығы: 1,0; 0,75; 0,67; 0,5; 0,33; 
0,25 м (0,25 м-ден аз қадаммен бекіту қадамы бекіту жақтауының 
элементтерінің диаметріне тең, яғни бекіту қалқымалы). Бекіткіш қадамының 
төмендеуімен элементтегі кернеу қадамға пропорционалды түрде азаяды, 
себебі өндірістің әр метріне келетін бірдей жүктеме бекіту жақтауларының 
көбірек санын алады. Егер (2.5) шарт орындалмаса және бекіту кезінде 
қалқымалы болса, онда бекітуді қалқымалы етіп сақтай отырып, d бекіту 
элементтерінің диаметрін арттыруға болады. Бекіту қадамы элементтің жаңа 
диаметріне тең болады. Егер элементтің диаметрі ұлғайтылса, онда қарсылық 
моментінің шамасын (2.3) формула бойынша қайтадан есептеу керек, содан 
кейін элементтегі ең үлкен кернеу және шарттың орындалуын тексеру керек 
(2.5). Бекіткіштің қадамы мен жоғарғы диаметрін таңдағаннан кейін, 
бекіткіштің тұғырларын беріктікке тексеру керек. Тұғырдың есептелген 
ұзындығын жарықтағы өндіріс биіктігіне тең қабылдауға болады. Тұғыр иілу 
үшін де жұмыс істейді, ал есептелген иілу моменті формула бойынша 
анықталады: 

                                     (2.6) 
мұндағы L-бекітпенің жоғарғы бөлігін есептеу нәтижесінде анықталған 

қадам, М. 
Содан кейін тұғырдағы ең үлкен кернеу формула бойынша анықталады 

(2.4). Бұл жағдайда элементтің диаметрі жоғарғы қабат үшін түпкілікті 
қабылданған сияқты қабылданады. Егер (2.5) шарт орындалса, онда жоғарғы 
бөлікті есептеу кезінде орнатылған бекіту параметрлері қабылданады. Егер 
(2.5) шарт орындалмаса, онда сіз жоғарыда көрсетілген ұсыныстарға сәйкес 
әрекет етуіңіз керек. Бұл жағдайда бекіту параметрлері түпкілікті 
қабылданады – бекітпе қадамы және тұғырлы тексеру кезінде орнатылған 
жоғарғы және тұғырдың диаметрі. 
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2.1-кесте - Ағаштың есептелген кедергісі 
Тұқымы RC қысу, кН / см2 Иілу Ru, кН / см2 

Балқарағай 0,645 1,115 

Қарағай 0,485 0,860 

Шырша 0,470 0,730 

 
Көлденең қазбаның ағаш бекітпесін есептеу мысалы 
Әзірлеу үшін бастапқы деректер:  
жарықтағы көлденең қиманың ауданы Ѕсв = 3,0 м2;  
ағаштың иілу кедергісі Ru = 8,6 МПа; 
бекіткішке тік жүктеме рв-50 кН / м2;  
көлденең жүктеме рг = 17,2 кН / м2;  
бекіту элементтерінің диаметрі d = 18 см.  
Жоғарғы төлдің есептік ұзындығы қазбаның мөлшері бойынша 

жарықтағы 11 = 1.36 М бойынша 2.1 формула бойынша анықталады:  
 

11 = 1.36+0.18 = 1.54 М. 
 
Бекітпе қадамы бір метрге (L = 1 м) тең болған кезде ағаш жақтаудың 

жоғарғы жағындағы ең үлкен иілу сәті 2.2 формула бойынша анықталады:  
 

Mmax = = 19,26 кНм1,8·50·(1,54)²·1
8  

Дөңгелек қима элементінің қарсылық моменті (формула 2.3): 
W = = 583 см3.3,14·183

32  
 
Жоғарғы көлденең қиманың ең үлкен қалыпты кернеуі 2.4 формула 

бойынша есептеледі:  
 

σ = = 3,3 кН/см2100·19,26
583  

 
МПа - дан ағаштың есептелген кедергісін оны 10-ға (1КН/см2-10 МПа) 

бөліп, кН/см-ге ауыстыру керек: Ru = 0,86 кН/см2.  
Алынған кернеу мөлшері ағаштың есептелген кедергісінен үлкен 

болғандықтан, жоғарғы бөліктің беріктік шарты орындалмайды. Бекіткішке 
жүктемені азайту үшін бекіту қадамын азайту керек.  

Бекітудің l қадамын 0,25 м-ге тең қабылдаймыз. Содан кейін бекіту 
жақтауының жоғарғы жағындағы максималды иілу моменті:  

 
Mmax = = 4,81 кНм,1,3·50·(1,54)²·0,258  

ең үлкен қалыпты кернеу  
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Тұқымы RC қысу, кН / см2 Иілу Ru, кН / см2 

Балқарағай 0,645 1,115 

Қарағай 0,485 0,860 

Шырша 0,470 0,730 

 
Көлденең қазбаның ағаш бекітпесін есептеу мысалы 
Әзірлеу үшін бастапқы деректер:  
жарықтағы көлденең қиманың ауданы Ѕсв = 3,0 м2;  
ағаштың иілу кедергісі Ru = 8,6 МПа; 
бекіткішке тік жүктеме рв-50 кН / м2;  
көлденең жүктеме рг = 17,2 кН / м2;  
бекіту элементтерінің диаметрі d = 18 см.  
Жоғарғы төлдің есептік ұзындығы қазбаның мөлшері бойынша 

жарықтағы 11 = 1.36 М бойынша 2.1 формула бойынша анықталады:  
 

11 = 1.36+0.18 = 1.54 М. 
 
Бекітпе қадамы бір метрге (L = 1 м) тең болған кезде ағаш жақтаудың 

жоғарғы жағындағы ең үлкен иілу сәті 2.2 формула бойынша анықталады:  
 

Mmax = = 19,26 кНм1,8·50·(1,54)²·1
8  

Дөңгелек қима элементінің қарсылық моменті (формула 2.3): 
W = = 583 см3.3,14·183

32  
 
Жоғарғы көлденең қиманың ең үлкен қалыпты кернеуі 2.4 формула 

бойынша есептеледі:  
 

σ = = 3,3 кН/см2100·19,26
583  

 
МПа - дан ағаштың есептелген кедергісін оны 10-ға (1КН/см2-10 МПа) 

бөліп, кН/см-ге ауыстыру керек: Ru = 0,86 кН/см2.  
Алынған кернеу мөлшері ағаштың есептелген кедергісінен үлкен 

болғандықтан, жоғарғы бөліктің беріктік шарты орындалмайды. Бекіткішке 
жүктемені азайту үшін бекіту қадамын азайту керек.  

Бекітудің l қадамын 0,25 м-ге тең қабылдаймыз. Содан кейін бекіту 
жақтауының жоғарғы жағындағы максималды иілу моменті:  

 
Mmax = = 4,81 кНм,1,3·50·(1,54)²·0,258  

ең үлкен қалыпты кернеу  
  

 

 
σ = = 0,82 кН/см2100·4,81

583  
Енді жоғарғы күштің шарты (формула 2.5) орындалды. 
Тұғырдың беріктігін тексеру  
Тұғырдың есептік биіктігі жарықтағы қиманың биіктігіне қарай 

анықталады: һ = 2,13 м.  Тұғырдағы есептелген иілу моменті 7.6 
формуласымен анықталады:  

 
Mmax = = 3,17 кНм1,3·17,2·(2,13)²·0,25

8  
Тұғырдың көлденең қимасының ең үлкен қалыпты кернеуі 2.4 формула 

бойынша есептеледі:  
 

σ = = 0,54 кН/см2100·3,17
583  

 
Тұғырдың көлденең қимасындағы ең үлкен қалыпты кернеудің алынған 

мәні ағаштың есептелген кедергісінен аз, сондықтан беріктік шарты 
орындалады. Соңында 0,25 м қадаммен диаметрі 18 см элементтерден ағаш 
бекіту қабылданады.  

нұсқа 
 нұсқа 
№  

Жарықтағы 
көлденең 
қима 
ауданыѕсв, 
м2 

Ағашты 
иілуге 
есептеу, Ru, 
Мпа 

Бекітпеге тік 
жүктеме, рв, 

кН / м2 

Көлденең 
жүктеме, рг, кН 
/ м2 

Бекітпе 
элементтерінің 
диаметрі, d, см 

1 3 8,9 40 18 20 

2 5 9 50 16 25 

3 6 11 50 15 30 

4 9 12 60 14 25 

5 11 15 40 15 30 

6 13 17 45 18 36 

7 15 21 50 19 48 

8 9 18 51 20 50 

9 11 13 50 19 45 

10 17 14 45 18 42 
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ГЛОССАРИЙ 
Тау жыныстарының абразивтілігі - тау жыныстарының олармен 

жанасатын қатты денелерді (тау-кен машиналарының бөлшектері, құралдар 
және т.б.) тозу қабілеті. Бұл негізінен тау жынысын құрайтын минералды 
дәндердің беріктігіне, мөлшеріне және формасына байланысты. Абразивтілік 
бұрғылау немесе кесу кезінде тау жыныстарының бетіне жағылатын 
түйреуіштердің, шыбықтардың, металл сақиналардың тозу деңгейімен, 
сондай-ақ абразивті материалдармен тау жыныстарының абразивтік 
дәрежесімен бағаланады. 

Бұрғылау - бұрғылау құралымен теспенің немесе ұңғыманың 
кенжарына жыныстың бірізді бұзылуы және бұзылу өнімдерін жер бетіне 
сумен, ауамен немесе иірліктермен алып тастау. 

Бұрғылау - стандартты тәжірибе жағдайында бұрғылаудың таза 
жылдамдығымен сипатталатын бұрғылау кезінде тау жыныстарының 
бұзылуына төзімділігі. 

Бұрғылау-жару жұмыстары - бұрғылау және жару жұмыстары кезінде 
орындалатын технологиялық операциялардың жиынтығы. 

Бұрғылау жұмыстары - бұрғылау машинасын ұңғыманың осьіне 
орнату, оны толық тереңдікке бұрғылау, бұрғылау бөгетін көтеру және келесі 
ұңғыманың орналасқан жеріне көшу жөніндегі технологиялық 
операциялардың жиынтығы. 

Жарылғыштық - жарылу кезіндегі тау жыныстарының сынуға 
төзімділігі, бытыраңқы массивтің 1 м3-не белгілі бір ірілік кесектеріне дейін 
ЖЗ шығуымен немесе белгілі бір пішіндегі зарядпен берілген мөлшердің 
шығарынды құйғышының пайда болуымен сипатталады. 

 Жарылыс - берілген ретпен зарядтарды осы жұмыстардың қауіпсіздігі 
мен тиімділігін қамтамасыз ететін тәсілдермен іске қосу процесі. 

Жарылыс жұмыстары - жарылысты дайындау және өндіру мұ 
технологиялық операцияларының жиынтығы: жобаны жасау, оқталатын 
блокқа ЖМ жеткізу, ұңғымаларды, теспелерді немесе камераларда 
детонаторларды (соққыштарды) орната отырып, оларды оқтау және 
тығындау, жарылыс желісін (тізбегін) монтаждау және оны бастамалау. 

ВВ жарылысы - бұл өте жылдам (дыбыстан жоғары) химиялық 
конверсия, онда жылу және көп мөлшерде сығылған газдар шығарылады, 
олар қоршаған ортаны бұзу мен жылжытудың механикалық жұмысын жасай 
алады. 

Жарылғыш заттар (жарылғыш заттар) химиялық қосылыстар немесе 
механикалық қоспалар деп аталады, олар сыртқы импульстің әсерінен (жылу, 
соққы, от ұшқындары) жарылуы мүмкін. Өнеркәсіптік ЖЗ жарылысы ЖЗ 
барлық массасы бойынша дыбыстан жоғары жылдамдықпен таралатын 
детонация түрінде өтеді.  

Тау-кен машиналары - кен орындарын ашық және жер асты игеру 
кезінде қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған машиналар, сонымен 
қатар бірқатар құрылыстарда қолданылады. жұмыстар (тоннельдерді үңгілеу, 
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коллекторлар салу және т.б. кезінде). Г. м. конструкцияларының әртүрлілігі 
айырмашылыққа байланысты. пайдалы қазбалардың орналасу және алу 
нысандары мен шарттары. 

Детонатор - өнеркәсіптік ЖЗ зарядында детонацияны қоздыруға 
арналған құрал. Бұл штаттық ӨЖ ( КД, ЭД және ДШ), атыс патрондары және 
аралық детонаторлар. 

Детонациялық толқын - дыбыстан жоғары тұрақты жылдамдықпен 
заряд бойынша таралатын, толқынның алдыңғы фронтынан кейін ЖЗ 
жылдам химиялық реакциясының пайда болуын қамтамасыз ететін қысудың 
соққы толқыны, яғни детонациялық толқын соққы толқынының және одан 
кейінгі ЖЗ химиялық түрлену аймағының жиынтығы болып табылады. 

Детонация - жарылыс толқынының өтуіне байланысты тұрақты 
дыбыстан жоғары жылдамдықпен ЖЗ заряды бойынша жарылыстың 
таралуы. 

Детонациялаушы бау (ДШ) - тікелей немесе аралық детонаторлардың 
көмегімен ЖЗ зарядтарын қоздыруға арналған қуатты сезімтал ЖЗ өзегі бар 
бау. КД немесе ЭД-дан жарылады. 

Өнеркәсіптік ЖЗ зарядтарының жарылысын қоздыру үшін оларға 
қоздыру құралдары (ӨЖ) орналастырылады: капсюль-детонаторлар, электр 
детонаторлар, детонациялау сымы немесе арнайы аралық детонаторлар (ПД). 

Бұрғылау және жару кезінде массивтің бұзылуына төзімділігін бағалау 
үшін тау жыныстарының бұрғылануы мен жарылғыштығы ұғымдары 
қолданылады. 

Тығындауға - оқталатын қуыстың бос бөлігін (теспе, ұңғыма немесе 
камера) жарылыс кезінде детонация өнімдерінің мерзімінен бұрын ұшуына 
кедергі жасайтын және осының есебінен жарылыс жұмысының тиімділігін 
жақсартатын инертті кенжарлық материалмен толтыру. Тығындауды 
өндіруге арналған инертті материал (құм, саз, ұсақ тау жыныстары және т.б.) 
деп те аталады. 

Тұтандырғыш түтік - капсюль-оған от өткізгіш сымы қосылған және 
бекітілген бөлігі бар детонатор-ЖЗ зарядтарын отпен немесе электр 
жалынымен қоздыруға арналған. 

От алдырғыш патрон (ЗП) - түбінде оқ-дәрі дискісі бар картон 
шыныаяқ, ол бір уақытта бірнеше тұтату түтіктерін жағуға мүмкіндік береді. 

ЖЗ заряды - бастамашы енгізген жарылысқа дайындалған ЖЗ белгілі 
бір мөлшері. Жасақтың шамасы (массасы) килограммен немесе тоннамен 
көрсетіледі. 

Зарядтау - ЖЗ зарядтарын зарядтау қуысына орналастыру. 
Камера - ЖЗ үлкен зарядтарын (бірнеше тоннадан жүздеген және мың 

тоннаға дейін) орналастыруға арналған арнайы жер асты өндірісі. Олар 
көлденең қазбалардан - қимасының ауданы 1,2 м2 кем емес ұңғымалардан 
немесе қимасының ауданы 1,0 м2 кем емес маргиналды шурфтардан 
жасалады. 
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Капсюль-детонатор (КД) - металл немесе картон гильзаға 
орналастырылған сезімтал бастаушы ЖЗ шағын заряды. 

Тау жыныстарының беріктігі коэффициенті f (проф. М. М. 
Протодьяконов шкаласы бойынша) бұл тұқым бірлік ретінде қабылданған 
басқа тұқымға қарағанда қанша есе күшті екенін көрсетеді. F беріктігінің 
коэффициентін жыныстың беріктік шегін бір осьті сығуға 100 кг/см2 немесе 
9,8 МПа-ға бөлуден бөлгіш ретінде анықтауға рұқсат етіледі. 

Тау жыныстарының беріктігі - тау жыныстарының сыртқы күштердің 
әсерінен жойылуға қарсы тұру қабілеті (бұрғылау, жару, кесу және т.б.) 
көбінесе беріктік коэффициентімен сипатталады. 

Ең аз кедергі сызығы (ЛНС) - зарядтың ортасынан (осьінен) ең жақын 
ашық бетке дейінгі ең қысқа қашықтық.   

Тау жыныстарының массиві - тау жыныстарының табиғи күйіндегі 
белгілі бір бөлігі. Жарылыс арқылы тау жыныстарының массивін қиратудың 
қиындығы мен қарқындылығы негізінен оның беріктігіне, жарықтығына 
және ашық беттердің санына байланысты. 

Үстеме (сыртқы) - бұл жарылғыш затқа орналастырылған заряд, 
ішкі-жарылғыш заттың ішінде, теспелерде, ұңғымаларда немесе камераларда 
орналасқан заряд. 

Отпен жару-тікелей немесе тұтандырғыш патрондарды пайдалана 
отырып, жарғыш түтіктердің көмегімен зарядтарды іске қосу тәсілі. 

От өткізгіш бау ( ОБ ) - белгілі бір жылдамдықпен жанатын оқ-дәрі 
өзегі бар бау. Шнурды тұтату сәтінен бастап қажетті уақыттан кейін 
капсюль-детонаторларды бастамалауға арналған. 

Патрон - детонациялаушы сыммен байланған ПҚ, ЭҚ енгізілген ВВ 
оталдырғыш патрон. Оқ-дәріден қалған оқ-дәрілер немесе зарядтағы ЖЗ 
массасы жарылады. 

Аралық детонатор (АД) - штаттық бастамашыл құралдардан 
детонацияланбайтын төмен сезімтал өнеркәсіптік ЖЗ (түйіршіктелген, 
құрамында су бар) зарядтарын қоздыруға арналған ЖЗ шағын заряды 
(0,2-ден бірнеше килограмға дейін).  

Шашыраңқы заряд деп аталады, оның жеке бөліктері ауаның, судың, 
жыныстың, ағаштың және т. б. саңылауларымен (бөлімдерімен) бөлінеді. 

Ұңғыма - әдетте бұрғылау станогымен бұрғыланған, тереңдігі 5 м-ге 
дейін және тереңдігі 5 м-ден асатын кез келген диаметрі 75 мм-ден асатын 
жасанды цилиндрлік ойық. 

Кертпештің табаны бойынша кедергі (СБӨ) - ұңғыманың (теспенің, 
камераның) осьінен кертпештің ашық бетіне дейінгі оның төменгі алаңының 
(табанының) белгісі деңгейіндегі қашықтық. 

Шоғырланған - бұл текше немесе шар тәрізді заряд. Мұндай заряд 
цилиндр түрінде болуы мүмкін, оның ұзындығы үш диаметрден аспайды 
немесе бірдей мөлшердегі параллелепипед. Егер зарядтың ұзындығы 
көрсетілген мәндерден үлкен болса, онда ол ұзартылған (баған) деп аталады. 
Тұтас деп аталады заряд емес аралықтарымен бөлінген. 
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Жарықшақтық - тау жыныстарының массивін әртүрлі көлемдегі 
(ондаған миллиметрден бірнеше метрге дейін) бөліктерге (жеке-жеке) 
бөлетін жарықтардың жиынтығы. Массивтегі жеке-жеке неғұрлым үлкен 
болса, әдетте олардың беріктігі соғұрлым жоғары болады, массивті қажетті 
мөлшердегі бөліктерге бөлу (ұсақтау) соғұрлым қиын болады. 

Соққы толқыны (СТ) - орта (ауа, су, жыныс) бойынша дыбыстан 
жоғары жылдамдықпен таралатын, алдыңғы шепте орта қысымы, тығыздығы 
және температурасы лезде (Секіртпе түрде) өзгеретін қысу толқыны. 

Теспелер - әдетте бұрғылау балғасымен немесе бұрғымен бұрғыланған, 
диаметрі 75 мм-ге дейін және тереңдігі 5 м-ге дейінгі тау жыныстарындағы, 
бетондағы, кірпіштегі жасанды цилиндрлік ойық. 

Электр жару - электр жару желісіне (тізбегіне) қосылған электр 
детонаторлардың көмегімен зарядтарды іске қосу тәсілі. Уақыт шамасы 
бойынша (бір немесе бірнеше зарядтар арасындағы баяулау аралығы) лездік 
(барлық зарядтар бір уақытта жарылады), қысқа – баяулау (КЗВ) - 
жарылыстар арасындағы баяулау аралығы 15 - тен 250 мс-қа дейін, баяулау 
аралығы 0,5 С-тан асады. 

Электр тұтанғыш (ЭВ) - нихромнан оған қосылған шеткі сымдары бар 
және оған тұтандырғыш құрамның тамшысы салынған қыздыру көпірі. 
Көпірден белгілі бір ток күші өткен кезде ол қызады және тамшы тұтанады, 
бұл ЭД жарылысын немесе баяулататын құрамның жануын тудырады. 

Электрод детонатор (ЭД) - оған орнатылған электр тұтандырғышы 
бар капсюль-детонатордың жиынтығы. Қысқа тұйықталған ЭД-КЗ және баяу 
әсер ететін Эд-ЗД электр детонаторларында қоздырушы ЖЗ мен электр 
тұтанғыш арасында белгілі бір уақыт ішінде жанатын баяулататын құрам -
орналастырылған. 

Электр тұтату түтігі (ЭЗТ) - оған электр тұтанғышы орнатылған, 
сырты ашық киілетін және от өткізгіш сымның тұтанатын бөлігіне 
бекітілетін металл немесе қағаз гильза. 

Электр тұтандырғыш патрон (ЭЗП) - оқ-дәрі дискісіне электр 
тұтандырғыш орнатылған тұтандырғыш стақан. 

Электр жалынды жару - электр тұтандырғыш патрондармен, 
түтіктермен тұтанатын от өткізгіш сымдары бар тұтандырғыш түтіктердің 
көмегімен зарядтарды іске қосу тәсілі. 
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