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АЛҒЫСӨЗ 

Бұл оқу құралы «0712000 – Жер асты құрылымдарының құрылысы» 
мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру жүйесі үшін өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен 
бағдарламалары негізінде жазылған. 

Оқу құралының мақсаты-білім алушыға бөлінген оқу сағаттары 
шеңберінде әртүрлі мақсаттағы жер асты құрылыстары және олардың 
конструктивтік ерекшеліктері туралы білім алуға көмектесу. Оқу құралы 
білім алушыда тау-кен – құрылыс жұмыстарын ұйымдастырудың негіздерін 
түсінуге, жерасты құрылыстарының негізгі тау жыныстарымен өзара 
әрекеттесуіне, жерасты құрылысы-жыныс массиві жүйесінің жұмысын 
талдаудың тиісті есептеу сызбалары мен әдістерін таңдай білуге ықпал етуі 
тиіс. Оқу құралын оқу аяқталғаннан кейін білім алушы нақты жерасты 
құрылыстарын есептеуге, жобалауға және құрастыруға дайын болуы тиіс. 

Оқу құралы үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде ұйымның талғампаз 
жүйесінің талаптары, жерасты тау-кен жұмыстары технологиясының 
негіздері, әртүрлі типтегі тау-кен қазбаларын салу, дайындық және тау-кен 
жұмыстарының мазмұны, машиналар мен жабдықтардың құрылымы мен 
техникалық сипаттамалары, Жұмыс орындарын, учаскедегі бригадаларды 
ұйымдастыру схемалары, бұрғылау-жару жұмыстарының паспорты, тау-кен 
қазбаларын жүргізу және бекіту, қойылған міндеттерге байланысты 
бригадаларды қалыптастыру қарастырылады. 

Екінші бөлімде білім алушылар құрылыс нормаларын, ережелер мен 
стандарттарды, жұмыстарды орындау бойынша қаулыларды, өкімдерді, 
бұйрықтар мен басқа да нормативтік құжаттарды, жерасты құрылыстарын 
жобалаудың және жобалау-сметалық құжаттаманы жасаудың заманауи 
техникалық құралдарын, жұмыстарды жүргізу қағидалары мен реттілігін, 
жұмыстарды орындау бойынша нормативтік-техникалық құжаттардың 
талаптарын меңгереді. 

Үшінші бөлім жұмыс өндірісіне арналған техникалық құжаттаманың 
талаптарына, нормаларға, ережелер мен стандарттарға, жұмыс сапасын 
бақылау түрлеріне, құрылыс нормалары мен ережелеріне, жұмыс процесінде 
ақауларды жою тәсілдеріне, материалдарды жұмсаудың операциялық 
нормаларына және өндіріс нормаларына арналған. 

Осы оқу құралы бойынша оқу нәтижелері келесі дағдыларды игеру 
болып табылады: 

 сапа талаптарын, орындау мерзімдерін, экологиялық нормаларды
ескере отырып, жұмыстарды орындау тәртібін айқындау; 

 бригададағы міндеттерді бөлу;
 технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін анықтау;
 жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы 

қабылдауды және талдауды жүргізу; 
 жұмыс жобалары мен схемаларын әзірлеу;
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қабылдауды және талдауды жүргізу; 
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 қажетті техникалық, жоспарлы, атқарушылық және есептік 
құжаттаманы жасау және ресімдеу; 

 жұмыс сапасына ішінара бақылауды жүзеге асыру; 
 құрылыс немесе пайдалану процесінде туындаған ақауларды жою 

бойынша техникалық құжаттаманы жасау; 
 орындалған жұмыстардың көлемін есепке алуды жүргізу. 
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1. ТАУ-КЕН ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Оқу мақсаттары: 
Бұл бөлім жұмыстың күтілетін нәтижелілігін, алынған тапсырмаға 

сәйкес тау-кен құрылыс кәсіпорнының өндірістік учаскесінің жұмысын 
ұйымдастыру және басқару және белгіленген нарядтың бағыныстыларының 
орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті дағдылар мен білімдерді 
сипаттайды. 

Осы бөлімді оқып болған соң білім алушылар: 
1. сапа талаптарын, орындау мерзімдерін және экологиялық

нормаларды ескере отырып, жұмыстарды орындау тәртібін айқындау; 
2. бригададағы міндеттерді бөлу;
3. жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды жабдықтау және

технологиялық жабдықтарды орналастыру; 
4. технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін анықтау.
Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар "жерасты

тау-кен жұмысшысы" және "үңгілеуші"жұмысшы біліктіліктері бойынша оқу 
бағдарламаларын меңгеруі тиіс. 

1.1. Тау-кен құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру принциптері 

Тау-кен қазбаларын жүргізу көбінесе екі немесе үш, сирек төрт 
ауысымда ұйымдастырылады. Еңбекті ұйымдастырудың негізгі нысаны-
күнделікті кешенді бұрғылау бригадасы. Мұндай бригадаларда қазбаларды 
ұңғылау бойынша жұмыстардың барлық түрлерін, әдетте, бірнеше кәсіпке ие 
және өзара көмек және өзара алмастыру қағидаты бойынша жұмыс істейтін 
үңгілеушілер орындайды. Бригаданы тәжірибелі білікті жұмысшылар 
қатарынан тағайындалатын бригадир басқарады. 

Тәуліктік кешенді бұрғылау бригадасы жеке буындардан тұрады, 
олардың саны тәулігіне жұмыс ауысымдарының санына тең. Ұңғымалық 
байланыстың минималды құрамы-екі адам. 

Ұңғымалық байланыс деп, әдетте, жабдықтың бір жиынтығын қолдана 
отырып, бір немесе екі-үш забойда жұмыс істейтін жұмысшылар тобын 
түсіну керек. Соңғы жағдайда сілтеменің әр мүшесі ауысым сайын барлық 
забойларда белгілі бір операцияларда жұмыс істейді және оларда параллель 
бірдей ұңғылау операциялары орындалмайды. Егер жұмысшылардың шағын 
топтары әрқайсысы өз кенжарында дербес жұмыс істесе, онда бұл топтарды 
бір ұңғымалық сілтемеге қосу жасанды болып табылады. Бригада құрамын өз 
бетінше көбейтіп, бір айдағы бірнеше забойдағы қозғалысты қорытындылай 
отырып, сіз, әрине, жұмыс фронты болған кезде, кез-келген жоғары 
жылдамдықты қамтамасыз ете аласыз. Бірақ мұндай тәжірибені қате деп 
санау керек. 

Ауысымына бригадир кірмейтін буынның басында звеношы 
тағайындалады. Бригадир мен звеношы тау-кен шебері мен учаске бастығына 
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ұйымдастыру және басқару және белгіленген нарядтың бағыныстыларының 
орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті дағдылар мен білімдерді 
сипаттайды. 

Осы бөлімді оқып болған соң білім алушылар: 
1. сапа талаптарын, орындау мерзімдерін және экологиялық 

нормаларды ескере отырып, жұмыстарды орындау тәртібін айқындау; 
2. бригададағы міндеттерді бөлу; 
3. жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды жабдықтау және 

технологиялық жабдықтарды орналастыру;  
4. технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін анықтау. 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар "жерасты 

тау-кен жұмысшысы" және "үңгілеуші"жұмысшы біліктіліктері бойынша оқу 
бағдарламаларын меңгеруі тиіс. 

 
1.1. Тау-кен құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру принциптері 
 
Тау-кен қазбаларын жүргізу көбінесе екі немесе үш, сирек төрт 

ауысымда ұйымдастырылады. Еңбекті ұйымдастырудың негізгі нысаны-
күнделікті кешенді бұрғылау бригадасы. Мұндай бригадаларда қазбаларды 
ұңғылау бойынша жұмыстардың барлық түрлерін, әдетте, бірнеше кәсіпке ие 
және өзара көмек және өзара алмастыру қағидаты бойынша жұмыс істейтін 
үңгілеушілер орындайды. Бригаданы тәжірибелі білікті жұмысшылар 
қатарынан тағайындалатын бригадир басқарады. 

Тәуліктік кешенді бұрғылау бригадасы жеке буындардан тұрады, 
олардың саны тәулігіне жұмыс ауысымдарының санына тең. Ұңғымалық 
байланыстың минималды құрамы-екі адам. 

Ұңғымалық байланыс деп, әдетте, жабдықтың бір жиынтығын қолдана 
отырып, бір немесе екі-үш забойда жұмыс істейтін жұмысшылар тобын 
түсіну керек. Соңғы жағдайда сілтеменің әр мүшесі ауысым сайын барлық 
забойларда белгілі бір операцияларда жұмыс істейді және оларда параллель 
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санау керек. 

Ауысымына бригадир кірмейтін буынның басында звеношы 
тағайындалады. Бригадир мен звеношы тау-кен шебері мен учаске бастығына 

  

бағынады, олар бригаданың бекітілген технологиялық паспортты және 
жұмысты ұйымдастыру кестесін сақтауына, олардың сапасы мен 
қауіпсіздігіне жауап береді. 
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және жұмыстардың өзіндік құнын төмендету есебінен өндіріс тиімділігін 
арттыру және жұмыс сапасын жақсарту болып табылады. 
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қазбаны немесе қазбаның бір бөлігін жүргізу бойынша жұмыстарды орындау 
тапсырылады. 

Бригадалық мердігерлікке ауысқан кезде әкімшілік пен үңгілеу 
бригадасы арасында мердігерлік шарт жасалады, онда тараптар өзара 
міндеттемелер алады. 

Бригадаға оған тапсырылған барлық жұмыстарды орындауға 
белгіленген нысандағы аккордтық наряд беріледі. Бригадаға жалақы осы 
геологиялық барлау ұйымында белгіленген мерзімде есептеледі және 
төленеді. Жұмыстың ұзақтығы бір айдан асқан кезде бригада нақты 
орындалған жұмыс көлемі үшін тікелей кесімді бағалар бойынша ай сайын 
жалақы есептейді. Сыйлықақыны қоса алғанда, аккордтық наряд бойынша 
бригадамен түпкілікті есеп айырысу осы наряд бойынша барлық жұмыстар 
орындалғаннан кейін жүргізіледі. 

Жалпы бригадалық жалақыны бөлу тәртібін жетілдіру және 
жұмысшылардың неғұрлым жоғары жеке еңбек өнімділігіне қол жеткізуге 
деген жеке материалдық мүдделілігін арттыру мақсатында қосымша 
көрсеткіш – еңбекке қатысу коэффициентін (КТУ) енгізу көзделеді. КТУ 
төмендету немесе арттыру тек жалпы бригадалық жұмыс пен сыйлықақыны 
бөлу үшін қолданылады және табыстың тарифтік бөлігіне таратылмайды. 

Қазбаларды жүргізу кезіндегі ұңғылау операциялары негізгі және 
көмекші болып бөлінеді. Қатты жыныстар бойынша үңгілеу кезінде негізгі 
операцияларға: Теспелерді бұрғылау, теспелік зарядтарды оқтау және жару, 
кенжарды желдету, егер жыныстар жеткілікті түрде тұрақты болмаса, 
жыныстарды тиеу және тұрақты бекітпені тұрғызу; жұмсақ жыныстарда – 
жынысты алу, оны тиеу және тұрақты бекітпені тұрғызу жатады. 

Негізгі операцияларды жүзеге асыру үшін бірқатар көмекші жұмыстар 
жүзеге асырылады: уақытша бекітпені салу, рельс жолын төсеу, су төгетін 
ойықты жабдықтау, құбырларды, кабельдерді төсеу және т. б. 

Егер негізгі операциялар уақытында біріктірілсе және тау жыныстарын 
қазу үздіксіз жүрсе, онда бұл жұмыс технологиясы ағын деп аталады. Бұған 
мысал ретінде тау жыныстарының тұрақтылығы комбайнды тіпті тіреу салу 
үшін де тоқтатпауға мүмкіндік беретін комбайн қазу жатады. 



10

Циклдік технологиямен негізгі операциялар мезгіл-мезгіл қайталанады 
және жүйелі түрде немесе кейде ішінара комбинациямен орындалады. 
Өндірістің белгілі бір мөлшерде қозғалуын қамтамасыз ету үшін белгілі бір 
уақыт аралығында белгілі бір ретпен орындалатын осы қайталанатын 
процестер мен операциялардың жиынтығы өтпелі цикл деп аталады, ал оның 
орындалу уақыты оның ұзақтығы деп аталады. 

Қазіргі уақытта өтпелі циклды ұйымдастырудың басым нысаны негізгі 
процестерді дәйекті түрде жүзеге асыру болып табылады. Бірізді әдіс тау 
жыныстарын жинау кезінде Теспелерді бұрғылау үшін жоғары өнімді 
қондырғылар мен кареткаларды және тиеу машиналарын қолдануға, 
теспелердің тереңдігін оңтайлы мәндерге дейін арттыруға мүмкіндік береді. 
Жалпы, негізгі операцияларды жүйелі түрде жүзеге асыратын жұмысты 
ұйымдастыру анықтықпен сипатталады және негізгі операцияларда жоғары 
өнімді жабдықты пайдалану кезінде тиімді [1]. 

1.2. Тау-кен құрылыс жұмыстарын циклдік ұйымдастырудың 
негізгі принциптері 

Тау-кен жұмыстарының барлық түрлері циклдік сипатқа ие. 
Кәсіпорынның инженерлік қызметінің басты міндеттерінің бірі тау-кен 
қазбасының технологиялық процестерінің оңтайлы реттілігі мен 
үйлесімділігін, Орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігі мен авариясыздығын 
анықтайтын тау-кен құрылыс циклын есептеу болып табылады.  

Тау-кен-құрылыс жұмыстарын циклдік ұйымдастырудың негізгі 
қағидаттары мынадай. 

 Барлық технологиялық процестер бір-бірімен цикл деп аталатын 
бірыңғай технологиялық тізбекпен байланыстырылуы керек. Цикл 
жұмыстарды жоспарланған мерзімде орындауды, құрылыстың жоғары 
сапасын, тау-кен жұмысшыларының және тау-кен қадағалауының 
қауіпсіздігін көздеуі тиіс.  

Цикл негізгі және қосалқы технологиялық операциялардан 
(процестерден) тұрады. Жерасты тау-кен қазбаларын салу кезіндегі негізгі 
технологиялық процестер: - тау-кен массасын ұсақтау (пайдалы қазбаның 
немесе жыныстың бір бөлігін кейіннен жылжыту үшін ұсақтай отырып, 
сыртқы күштермен массивден бөлу); - қазбаны желдету; - кенжарды қауіпсіз 
күйге келтіру (уақытша бекітпені қағу және орнату); - тау - кен массасын 
тиеу; - тау-кен бекітпесін (қаптамасын) тұрғызу немесе бекіту болып 
табылады. Көмекші операцияларға негізгі процестерге қызмет ететін 
операциялар жатады, атап айтқанда көлденең қазбаларды қазу кезінде 
көмекші операциялардың құрамына мыналар кіреді: - уақытша бекітпені 
бөлшектеу; - тау - кен массасын тасымалдау; - құбырлар мен кабельдерді 
ұлғайту; - кенжар мен қазбаның тиімді желдетілуін қолдау; - тау - кен 
массасын тасуға арналған жолдарды төсеу және қолдау; - су төгетін 
ойықтарды салу; - жоспардағы және биіктіктегі тау-кен өндірісінің бағытын 
бақылау.  
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бақылау. 

Ұңғыма немесе құрылыс циклінің технологиялық операциялары 
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көрсететін ұқсас көрсеткішпен сипатталады. Құрылыс циклі 
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әдісімен анықталады. Бұрғылап жару тәсілі үшін циклге күтім жасау теспені 
(ұңғыманы) пайдалану коэффициентіне көбейтілген теспелердің 
(ұңғымалардың) тереңдігімен анықталады.  

Циклдің технологиялық операцияларының ұзақтығы өндіру 
нормалары, уақыт нормалары бойынша немесе тау-кен-құрылыс 
жабдығының техникалық мүмкіндіктері бойынша циклге күтім жасау 
негізінде белгіленеді.  

Күтім мөлшері цикл ауысымның ұзақтығына көбейтілетіндей етіп 
таңдалуы керек.  

Бұрғылау-жару жұмыстарын қолдана отырып, қазбаларды ұңғылау 
тәсілдері кезінде Теспелерді немесе Ұңғымаларды оқтау және жару 
ауысымның соңында жүргізілуі тиіс.  

Бір айдағы цикл санына көбейтілген циклге күтім мөлшері объектінің 
құрылысының айлық жылдамдығын анықтайды. Соңғысы ҚР ҚН 
талаптарымен белгіленетін нормативтік көрсеткіштен (1.1-кесте) төмен 
болуы тиіс 1.02-01-2016.  

1.1 кесте - Жерасты тау-кен қазбалары құрылысының нормативтік 
қарқыны 
Тау-кен қазбалары мен жұмыстарының түрі Жұмыстарды орындау 

кезеңдері 
оқпандар: 
тік, М / ай. 55 
көлбеу, М / ай 50 
тік оқпандарды тереңдету, М / ай 25 
оқпан маңындағы аулалар мен камералар (бір кенжарға) және 
қазбалардың түйіндесуі (бір түйіндесуге), м3/ай. 

400 

квершлагтар және далалық штректер, М / ай. 70 
пайдалы қазбалар және жыныстарды қопару бойынша қуыстар, 
М / ай. 

110 

төменнен жоғары қарай жүргізілетін көлбеу қазбалар: 
пайдалы қазбалар бойынша және жыныстарды қопарумен, М / 
ай. 

95 

далалық, М / ай 70 
жоғарыдан төменге қарай жүргізілетін көлбеу қазбалар: 
пайдалы қазбалар бойынша және қопарғыш жыныстардан, М / 
ай. 

80 

далалық, М / ай 60 
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Ескерту. Көлденең және көлбеу қазбаларды ұңғылау комбайндарымен 
жүргізу кезінде нормативтік жылдамдықты 50% - ға, ал қазбаларды 
бұрғылау-жару тәсілімен ұңғылау жағдайында-30% - ға ұлғайту керек [2]. 

1.3. Қысқаша сипаттамасы негізгі горнопроходческих процестер 

Тау-кен қазу жұмыстары-геологиялық барлау, пайдалы қазбаларды 
өндіру, жерасты құрылыстарын салу үшін жерасты тау-кен қазбаларын 
жүргізу жөніндегі жұмыстар кешені. 

Тау-кен қазбаларының түрін, үңгілеу тәсілін, негізгі жұмыстарды 
механикаландыру дәрежесін және көлбеу қазбаларды үңгілеу кезінде 
технологиялық схеманы ескере отырып, мынадай процестерді орындайды: 
Теспелерді бұрғылау, оқтау және жару, кенжарды желдету және оны қауіпсіз 
күйге келтіру, жыныстарды жинау (тиеу), тасымалдау, уақытша жолдар 
төсемі, қалыптарды орнатуды және алуды қамтитын бекіту, бетон төсеу, 
темір-бетон, металл аркаларды немесе бекітпенің басқа да түрлерін тұрғызу. 

Көлбеу тау-кен қазбаларында тау жыныстарын тиеу-маңызды 
операциялардың бірі. 

Өткізу циклі мыналарды қамтиды: 
- теспелерді бұрғылау;
- зарядтау және жару;
- тұқымды тиеу;
- рельс жолдарын өсіру;
- забойды бекіту;
- сутөкпе ойығы құрылғысы;
- желдеткіш құбырларын ұзарту.
Ұңғымалық циклдің барлық процестерінің ішіндегі ең бастысы-

бұрғылау, зарядтау және жару. Бұл бұрғылау-жару жұмыстары, Тау-кен 
жұмыстарының көлемін, тиеу ұзақтығын, сондай-ақ қазба жұмыстарының 
барлық басқа көрсеткіштерін, ең алдымен қазу жылдамдығын және 
Шахтерлер бригадасының еңбек өнімділігін анықтайды. 

Көлбеу қазбаларды жүргізу кезінде ұңғымалық процестер бірізді 
немесе параллель (аралас) орындалуы мүмкін. 

Жұмыстарды қатар орындау (тиеу мен бекітуді бұрғылаумен біріктіру) 
шағын (15° дейін) еңіс бұрыштарында мүмкін болады. Жұмысты 
орындаудың ең көп таралған дәйекті әдісі, өйткені бұл еңбек өнімділігі мен 
қауіпсіздігін жақсарту үшін жақсы жағдайлар жасайды. 

Ілеспе процестерге тау жыныстарын тасымалдау, уақытша жолдарды 
төсеу, уақытша бекітпені салу, Сығылған ауа мен ағынды су құбырларын 
салу, желдету құбырларын салу, уақытша қуат пен жарықтандыру 
кабельдерін төсеу, кенжардан суды шығару, бекіту және басқа 
материалдармен қамтамасыз ету жатады. 

"Жұмыс процесі" ұғымы жеке операциялар кешенін біріктіреді. 
Бұрғылау процесі бұрғылау жабдықтарын бұрғылауды, орнатуды және 
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қауіпсіздігін жақсарту үшін жақсы жағдайлар жасайды.

Ілеспе процестерге тау жыныстарын тасымалдау, уақытша жолдарды
төсеу, уақытша бекітпені салу, Сығылған ауа мен ағынды су құбырларын 
салу, желдету құбырларын салу, уақытша қуат пен жарықтандыру 
кабельдерін төсеу, кенжардан суды шығару, бекіту және басқа 
материалдармен қамтамасыз ету жатады.

"Жұмыс процесі" ұғымы жеке операциялар кешенін біріктіреді. 
Бұрғылау процесі бұрғылау жабдықтарын бұрғылауды, орнатуды және 

тазартуды, Теспелерді белгілеуді және тазартуды, бұрғыларды ауыстыруды, 
бұрғылау машинасын майлауды және т. б. қамтиды. 

Операциялар өз кезегінде негізгі, дайындық-қорытынды және көмекші 
болып бөлінеді. Негізгілері-тау жыныстарын бұзу, жыныстарды көлік 
құралдарына тиеу, тұрақты бекітпені тұрғызу. Көмекші-ұңғыма 
жабдықтарын монтаждау, сондай-ақ шахталық желдету, сутөкпе, көлік, 
уақытша бекітпені тұрғызу, жыныстарды тасымалдау, жабдықтар мен 
материалдарды жеткізу. 

Тау-кен жұмыстары қауіптілігі жоғары жұмыстарға жатады және 
оларды жүзеге асыру салалық "қауіпсіздік ережелерімен"реттеледі. Тау-кен 
өндіру кәсіпорындарының құрылысы бойынша жұмыстардың жалпы 
көлемінде тау-кен қазу жұмыстары 30-50%-ды құрайды (тау-кен-
геологиялық жағдайларға және кәсіпорындардың сипаттамаларына 
байланысты). Ha жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда бұл көрсеткіш 10-30% - 
ға [1]. 

1.4. Тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде жұмыстарды 
ұйымдастыру кестесі туралы түсінік 

Кешенді үңгілеу бригадасының штатын анықтау және жұмыстарды 
циклдік ұйымдастыру кестесін жасау үшін, ең алдымен, орындалуы 
бригадаға тапсырылуы көзделетін негізгі және қосалқы ұңғылау процестері 
бойынша жұмыс көлемін есептейді. 

Бұрғылау-жару әдісімен бұрғылау жұмыстарының көлемі барлық 
теспелердің жалпы ұзындығына тең. Бұл мәнді дәл бағалау үшін 
жиынтықтағы тесіктердің тереңдігі мен әртүрлі көлбеу бұрыштары болуы 
мүмкін екенін ескеру қажет. 

Барлық тесіктердің жалпы ұзындығын формула бойынша анықтауға 
болады 

𝑉𝑉б = 𝑙𝑙шп𝑁𝑁 = 𝑛𝑛вр𝑙𝑙вр + 𝑛𝑛вс𝑙𝑙вс + 𝑛𝑛ок𝑙𝑙ок,       (1.1) 

мұндағы 𝑙𝑙шп-теспелердің орташа ұзындығы; 
𝑙𝑙вр𝑙𝑙вс және 𝑙𝑙ок-сәйкесінше құбырлы, қосалқы және контурлы 

теспелердің ұзындығы; 
𝑛𝑛вр𝑛𝑛вс және 𝑛𝑛ок-сәйкесінше құбыр, көмекші және контурлаушы 

теспелердің саны; 
𝑁𝑁 = 𝑛𝑛вр + 𝑛𝑛вс + 𝑛𝑛ок- теспелердің жиынтық саны. 
Құбыр теспелерінің ұзындығы құбырдың түрін ескере отырып 

анықталады. Мысалы, кәдімгі спиральды құбырда барлық тесіктердің 
ұзындығы бірдей және көмекші тесіктердің ұзындығынан 10-20% артық. 

Кенжар жазықтығына көлбеу бұрғыланған теспелердің ұзындығы 
болады 
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𝑙𝑙 = 𝑙𝑙ш
sin𝛼𝛼    (1.2) 

𝑙𝑙шқайда-шұңқырдың тереңдігі;  
α-шпурдың кенжар жазықтығына еңкею бұрышы. 
Шпурларды зарядтау бойынша жұмыс көлемі жиынтықтағы 

теспелердің жиынтық ұзындығымен көрсетіледі. 
Жыныстарды тиеу және тасымалдау жұмыстарының көлемі мына 

формула бойынша анықталады 

𝑉𝑉п = 𝑆𝑆𝑙𝑙шпη,           (1.3) 

мұндағы η-шпурларды қолдану коэффициенті. 
Тиеу жұмыстары кентіректегі тау жынысы үшін нормаланады, 

сондықтан қопсыту коэффициенті формулаға енгізілмейді. 
Қазбаны бекіту бойынша жұмыстардың көлемі бекітпенің түрін, бекіту 

тәсілін және кенжардың циклде қозғалу шамасын ескере отырып 
анықталады. Мысалы, өндірісті якорьмен бекіту кезінде, бастапқыда, якорьді 
орнату торына және циклдегі кенжардың қозғалу мөлшеріне сәйкес, қанша 
якорь орнату керек екендігі анықталады. Содан кейін штангілер астындағы 
теспелердің ұзындығы бойынша және теспелердің саны бойынша бұрғылау 
жұмыстарының көлемі теспелердің метрімен есептеледі. 

Осылайша, өндірісті якорьмен бекіту жұмыстарының көлемі якорь мен 
якорьді орнату үшін шпурларды бұрғылау қажеттілігімен анықталады. 

Көмекші процестер бойынша жұмыс көлемі, мысалы, рельс жолын 
төсеу, су төгетін ойықты жобалау, құбырларды кеңейту, цикл ішіндегі 
кенжардың қозғалу мөлшерімен анықталады және рельс жолының, ойықтың 
метрімен және т. б. 

Кешенді бригаданың штаты үңгілеу звеноларының келу құрамы және 
звенолардың саны (тәулігіне жұмыс ауысымдары) бойынша айқындалады. 

Құрамы буын болады орнату бойынша жиынтық еңбек сыйымдылығын 
үңгілеу операцияларын цикл. Әр операция үшін еңбек сыйымдылығы, өз 
кезегінде, белгілі жұмыс көлеміне және өндіріс пен уақыттың бірыңғай 
нормаларының жинағынан уақыт мөлшеріне сәйкес есептеледі. Әрбір 
операция үшін еңбек сыйымдылығын бірден сол бірліктерде, мысалы, адам-
сағаттарда (адам-сағ) көрсеткен жөн. 

Жеке операциялардың еңбек сыйымдылығы (адам-сағ) жалпы формула 
бойынша есептеледі 

𝑁𝑁𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝐻𝐻вр𝑖𝑖         (1.4) 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝐻𝐻вр𝑖𝑖мұндағы және-сәйкесінше осы операция бойынша жұмыс көлемі 
мен уақыт нормасы. 

Егер жинақта тиісті норма болмаса (жаңа жабдық пен технологияны 
пайдалану кезінде), онда нақты геологиялық барлау ұйымдарының шарттары 
үшін белгіленген уақытша нормаларды пайдалануға немесе жинақтың екінші 
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𝑙𝑙 = 𝑙𝑙ш
sin𝛼𝛼                                         (1.2) 
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тәсілін және кенжардың циклде қозғалу шамасын ескере отырып 
анықталады. Мысалы, өндірісті якорьмен бекіту кезінде, бастапқыда, якорьді 
орнату торына және циклдегі кенжардың қозғалу мөлшеріне сәйкес, қанша 
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Егер жинақта тиісті норма болмаса (жаңа жабдық пен технологияны 
пайдалану кезінде), онда нақты геологиялық барлау ұйымдарының шарттары 
үшін белгіленген уақытша нормаларды пайдалануға немесе жинақтың екінші 

  

бөлігіндегі өндіріс пен уақыттың бірыңғай нормаларының әдістемесі 
бойынша норманы есептеуге болады. 

Теспелерді бұрғылаудың еңбек сыйымдылығы 
 

𝑁𝑁б = 𝑉𝑉б𝐻𝐻б                                              (1.5) 
 

𝐻𝐻бмұндағы-уақыт нормасы, адам-ш / м шпур. 
Шпурларды оқтау мен жарудың еңбек сыйымдылығы 
 

𝑁𝑁з.в = 𝑉𝑉з.в𝐻𝐻з.в𝓀𝓀т
10                                            (1.6) 

 
𝐻𝐻з.вмұндағы-уақыт нормасы, адам-сағ/10 м шпурлар; 
𝓀𝓀т𝓀𝓀т𝓀𝓀т- зарядтау әдісінің күрделілігін сипаттайтын коэффициент(өрт 

әдісі үшін =1; Электрлік және DS = 1,2 көмегімен). 
Желдетудің күрделілігі нөлге тең болады. 
Бекітудің күрделілігі 
 

𝑁𝑁кр = 𝑉𝑉кр𝐻𝐻кр                                          (1.7) 
 
Өндірісті ағаш жақтаулармен бекіту кезінде бұл формула келесі 

көрініске ие болады: 
 

𝑁𝑁 = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝐻𝐻кр
𝑙𝑙0

                                            (1.8) 
 
𝑙𝑙0жақтаулар арасындағы қашықтық қайда. 
Анкерлік бекітпемен бекітілгенде, еңбек сыйымдылығы бұрғылау 

шпурларының күрделілігіне және штангаларды орнатудың күрделілігіне 
байланысты болады: 

 
𝑁𝑁кр = 𝑁𝑁б.ш + 𝑁𝑁у.ш,                                    (1.9) 

 
Зәкірлер үшін теспелерді бұрғылаудың еңбек сыйымдылығы 

кенжардың теспелерін бұрғылау кезіндегідей анықталады, бірақ шатырда 
Теспелерді бұрғылау басқа бұрғылау машиналарымен жүргізілуі мүмкін 
екенін ескере отырып. 

Якорьді орнатудың күрделілігін формула бойынша есептеуге болады 
 

𝑁𝑁у.ш = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝑛𝑛шт𝐻𝐻у.ш
𝑙𝑙р

,                                       (1.10) 

 
𝑛𝑛штмұндағы-қазбаның бір қатарындағы штангалардың саны; 
𝑙𝑙р- штангалардың қатарлары арасындағы қашықтық. 
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Анкерлі бекітпенің әр түрлі нұсқалары үшін (төсемі бар жалғыз металл 
якорь, төсемі бар якорь және шатырды қатайтуға арналған металл тор, ағаш 
ілгектерге арналған төсемі бар темірбетон якорь және т.б.) өндіріс пен 
уақыттың бірыңғай нормаларының жинағында жеке нормалар бар, ал 
штангалардың әртүрлі ұзындығы түзету коэффициенттерімен ескеріледі. 

Осыған ұқсас, бекітудің басқа әдістері мен конструкцияларының 
күрделілігі де анықталады. 

Тиеудің еңбек сыйымдылығы 

𝑁𝑁п = 𝑉𝑉п𝑛𝑛л𝐻𝐻п,   (1.11) 

𝑛𝑛лмұнда-тиеу жабдығына қызмет көрсететін буындағы жұмысшылар 
саны; 

𝐻𝐻п- уақыт нормасы, буын∙ч/м3. 
Көмекші процестердің күрделілігі жоғарыда келтірілгенге ұқсас 

формулалармен анықталады. Мысалы, сутөкпе ойығын жүргізудің еңбек 
сыйымдылығы (бекітумен немесе бекітусіз) тау жыныстарын қазып алуға 
және бекітпе орнатуға еңбек шығындарын ескере отырып, мынадай формула 
бойынша анықталады 

𝑁𝑁в.к = 𝑆𝑆к𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝐻𝐻вр1 + 𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝐻𝐻вр2 = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂(𝑆𝑆к𝐻𝐻вр1 + 𝐻𝐻вр2),      (1.12) 

𝑆𝑆кмұндағы-жыраның көлденең қимасының ауданы, м2; 
𝐻𝐻вр1- тұқымды союға арналған уақыт нормасы, адам∙сағ / м3; 
𝐻𝐻вр2- ойықты бекітуге арналған уақыт нормасы, адам∙сағ / М. 
Циклдегі жұмыстың күрделілігі жеке процестердің еңбек 

сыйымдылығының қосындысына тең: 

𝑁𝑁ц = Ʃ𝑁𝑁𝑖𝑖       (1.13) 

𝑁𝑁𝑖𝑖мұнда-әрбір жеке процестің күрделілігі. 
Ұңғылау буынының келу құрамы адам-ауысымдарда көрсетілген 

циклдегі жұмыстың жалпы еңбек сыйымдылығымен анықталады. Бұл ретте 
жоспарлы тәртіппен ауысымдық нормаларды асыра орындау көзделуге тиіс. 
Формула бойынша анықталатын норманың орындалу коэффициенті 

𝓀𝓀н = 𝑁𝑁ц
𝑇𝑇см𝑛𝑛зв

  (1.14) 

𝑇𝑇сммұндағы-ауысымның ұзақтығы; 
𝑛𝑛зв- буындағы үңгілеушілер саны 1,05 – 1,15 құрауы тиіс.  
<1 𝓀𝓀нмәні норманың орындалмауын білдіреді, оған жол берілмейді. Іс 

жүзінде ұңғыма буынының құрамын анықтау кезінде азайту немесе ұлғайту 
бағытында түзету 𝓀𝓀нқажет. Мұны циклдегі жұмыс құрамынан кейбір 
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Осыған ұқсас, бекітудің басқа әдістері мен конструкцияларының 
күрделілігі де анықталады. 

Тиеудің еңбек сыйымдылығы 
 

𝑁𝑁п = 𝑉𝑉п𝑛𝑛л𝐻𝐻п,                                         (1.11) 
 

𝑛𝑛лмұнда-тиеу жабдығына қызмет көрсететін буындағы жұмысшылар 
саны; 

𝐻𝐻п- уақыт нормасы, буын∙ч/м3. 
Көмекші процестердің күрделілігі жоғарыда келтірілгенге ұқсас 

формулалармен анықталады. Мысалы, сутөкпе ойығын жүргізудің еңбек 
сыйымдылығы (бекітумен немесе бекітусіз) тау жыныстарын қазып алуға 
және бекітпе орнатуға еңбек шығындарын ескере отырып, мынадай формула 
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𝑆𝑆кмұндағы-жыраның көлденең қимасының ауданы, м2; 
𝐻𝐻вр1- тұқымды союға арналған уақыт нормасы, адам∙сағ / м3; 
𝐻𝐻вр2- ойықты бекітуге арналған уақыт нормасы, адам∙сағ / М. 
Циклдегі жұмыстың күрделілігі жеке процестердің еңбек 

сыйымдылығының қосындысына тең: 
 

𝑁𝑁ц = Ʃ𝑁𝑁𝑖𝑖                                          (1.13) 
 
𝑁𝑁𝑖𝑖мұнда-әрбір жеке процестің күрделілігі. 
Ұңғылау буынының келу құрамы адам-ауысымдарда көрсетілген 

циклдегі жұмыстың жалпы еңбек сыйымдылығымен анықталады. Бұл ретте 
жоспарлы тәртіппен ауысымдық нормаларды асыра орындау көзделуге тиіс. 
Формула бойынша анықталатын норманың орындалу коэффициенті 

 
𝓀𝓀н = 𝑁𝑁ц

𝑇𝑇см𝑛𝑛зв
                                         (1.14) 

 
𝑇𝑇сммұндағы-ауысымның ұзақтығы; 
𝑛𝑛зв- буындағы үңгілеушілер саны 1,05 – 1,15 құрауы тиіс.  
<1 𝓀𝓀нмәні норманың орындалмауын білдіреді, оған жол берілмейді. Іс 

жүзінде ұңғыма буынының құрамын анықтау кезінде азайту немесе ұлғайту 
бағытында түзету 𝓀𝓀нқажет. Мұны циклдегі жұмыс құрамынан кейбір 

  

процестерді немесе, керісінше, қосымша процестерді алып тастау арқылы 
жасауға болады. Мысалы, циклдің күрделілігін біршама төмендеткен жөн. Ол 
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Түзетуден кейін сілтеменің құрамы түпкілікті қабылданады. Тау-кен 
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сәйкес [4] кенжарда бір адамға оның және көрші жұмысшылардың 
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Үңгілеу бригадасының келу құрамы буын санына (тәулігіне ауысым) 
көбейтілген буын құрамына тең. 

Көлденең қазбаларды жүргізу кезінде ауысымның ұзақтығы әдетте 
циклдің ұзақтығына көбейтіледі. Әрине, айына неғұрлым көп цикл жасалса, 
өндіріс жылдамдығы мен жұмысшылардың өнімділігі соғұрлым жоғары 
болады. Осы мақсатта өндірісті жүргізу бойынша жұмыстар циклдік кесте 
бойынша жүргізіледі, онда жұмыстардың түрлері мен көлемдері, 
орындаушылардың құрамы, процестерді орындаудың ұзақтығы мен 
кезектілігі көрсетіледі. 

Әрбір процестің ұзақтығы (сағ) мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑖𝑖 𝛼𝛼

(𝑛𝑛зв𝓀𝓀н),                                                (1.15) 
 
мұнда α-оқтауға және жаруға кететін уақытты ескеретін коэффициент 

(егер мұны ұңғыма буынының жұмысшылары орындамаса), сондай-ақ 
желдету; 

 
𝛼𝛼 = [Тц−(𝑡𝑡з.в+𝑡𝑡пр)]

Тц
,                                          (1.16) 

 
𝑡𝑡з.вмұндағы-оқтау және жару ұзақтығы. 
Егер ауысымда бір цикл орындалса, ал теспелерді оқтау, зарядтарды 

жару және желдету ауысымдар арасындағы үзілісте жүзеге асырылса, онда 
α=1. 

Қазбаны жүргізу қарқынына байланысты (демек, циклдің еңбек 
сыйымдылығына және ұңғылау буынының құрамына байланысты) жұмыстар 
негізгі және қосалқы ұңғылау процестерін қатар орындаумен немесе негізгі 
ұңғылау процестерін қатар орындаумен жүргізілуі мүмкін. Екінші жағдайда 
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жұмысты жұмыс уақытын жоғалтпай ұйымдастыру қиын болғандықтан, тау-
кен жұмыстарында негізінен негізгі процестерді жүйелі түрде жүзеге 
асыратын жұмыстарды ұйымдастыру қолданылады. 

Кешенді бригадалардың қазбаларды циклдік кестелер бойынша 
үңгілеуі ауысым ішінде әрбір жұмысшының толық жүктелуін қамтамасыз 
етеді және жұмыс уақытының жоғалуын барынша азайтады немесе мүлдем 
болдырмайды. 

Қазбаны жүргізу жылдамдығы (м / ай) бір айда орындалатын циклдар 
саны және қазбаның кенжарының бір циклдағы жылжуы бойынша 
анықталады: 

 
𝑣𝑣мес = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝑁𝑁д𝑚𝑚с𝑛𝑛с,                                        (1.17) 

 
где 𝑁𝑁д– айдағы жұмыс күндері; 
𝑚𝑚с- тәулігіне ауысым саны; 
𝑛𝑛с- ауысым сайын орындалатын циклдар саны; 
𝑙𝑙шп𝜂𝜂- бір циклде забойды жылжыту [1]. 
Есептелген жылдамдық ҚР ҚН белгіленген ұңғылаудың нормативтік 

техникалық жылдамдығынан төмен болмауы тиіс 1.02-01-2016.  
 
1.5. Жұмыстарды циклдік ұйымдастыру кестесін есептеу және 

нақты жағдайлар үшін жұмысшылардың шығу кестесін жасау 
 
Мысал. Келесі жағдайларда көлденең барлау жұмыстарын жүргізуге 

арналған жұмыстарды циклдік ұйымдастыру кестесін жасау: 
БҰРҒЫЛАНУЫ бойынша жыныстардың санаты (ЕНВ) – XVII; қазу 

ПС-5,4 үлгілік қимасымен бекітусіз өтеді; капеж жоқ; Теспелерді бұрғылау 
УПБ-1 екі қондырғысымен жүргізіледі; жару тәсілі — электрлік; 
жыныстарды жинау ППН-1С тиеу машинасын, ВО-0,8 вагонеткаларын 
пайдалана отырып, айырбастау пунктіне дейінгі қашықтық 30 м; жарудан 
кейін желдету ұзақтығы 30 мин; Жұмыс режимі – олардың арасында екі 
сағаттық үзіліспен үш алты сағаттық ауысым; оқтау, жару және желдету 
ауысымдар арасындағы үзілістерде; ЗАБОЙДЫ жылжытудың қажетті 
жылдамдығы – айына 140 м. 

Шешім:  ПС-5,4 үлгілік қимасы үшін қазба қимасының ауданын 
(жобалық) мынадай формула бойынша анықтаймыз 

 
𝑆𝑆 = 𝑏𝑏(ℎ + 0.26𝑏𝑏) = 2,07(2,05 + 0,2) + 0,26 × 2,07 = 5.8м2, 

 
𝑏𝑏мұндағы-қазбаның ені; 
 h-топырақтан доғаның өкшесіне дейінгі өндіріс биіктігі; типтік 

қиманың өлшемдері 1.2-кестеге сәйкес қабылданады, балласт қабатының 
қалыңдығы - 0,2 м. 



19

  

жұмысты жұмыс уақытын жоғалтпай ұйымдастыру қиын болғандықтан, тау-
кен жұмыстарында негізінен негізгі процестерді жүйелі түрде жүзеге 
асыратын жұмыстарды ұйымдастыру қолданылады. 

Кешенді бригадалардың қазбаларды циклдік кестелер бойынша 
үңгілеуі ауысым ішінде әрбір жұмысшының толық жүктелуін қамтамасыз 
етеді және жұмыс уақытының жоғалуын барынша азайтады немесе мүлдем 
болдырмайды. 

Қазбаны жүргізу жылдамдығы (м / ай) бір айда орындалатын циклдар 
саны және қазбаның кенжарының бір циклдағы жылжуы бойынша 
анықталады: 

 
𝑣𝑣мес = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂𝑁𝑁д𝑚𝑚с𝑛𝑛с,                                        (1.17) 

 
где 𝑁𝑁д– айдағы жұмыс күндері; 
𝑚𝑚с- тәулігіне ауысым саны; 
𝑛𝑛с- ауысым сайын орындалатын циклдар саны; 
𝑙𝑙шп𝜂𝜂- бір циклде забойды жылжыту [1]. 
Есептелген жылдамдық ҚР ҚН белгіленген ұңғылаудың нормативтік 

техникалық жылдамдығынан төмен болмауы тиіс 1.02-01-2016.  
 
1.5. Жұмыстарды циклдік ұйымдастыру кестесін есептеу және 

нақты жағдайлар үшін жұмысшылардың шығу кестесін жасау 
 
Мысал. Келесі жағдайларда көлденең барлау жұмыстарын жүргізуге 

арналған жұмыстарды циклдік ұйымдастыру кестесін жасау: 
БҰРҒЫЛАНУЫ бойынша жыныстардың санаты (ЕНВ) – XVII; қазу 

ПС-5,4 үлгілік қимасымен бекітусіз өтеді; капеж жоқ; Теспелерді бұрғылау 
УПБ-1 екі қондырғысымен жүргізіледі; жару тәсілі — электрлік; 
жыныстарды жинау ППН-1С тиеу машинасын, ВО-0,8 вагонеткаларын 
пайдалана отырып, айырбастау пунктіне дейінгі қашықтық 30 м; жарудан 
кейін желдету ұзақтығы 30 мин; Жұмыс режимі – олардың арасында екі 
сағаттық үзіліспен үш алты сағаттық ауысым; оқтау, жару және желдету 
ауысымдар арасындағы үзілістерде; ЗАБОЙДЫ жылжытудың қажетті 
жылдамдығы – айына 140 м. 

Шешім:  ПС-5,4 үлгілік қимасы үшін қазба қимасының ауданын 
(жобалық) мынадай формула бойынша анықтаймыз 

 
𝑆𝑆 = 𝑏𝑏(ℎ + 0.26𝑏𝑏) = 2,07(2,05 + 0,2) + 0,26 × 2,07 = 5.8м2, 

 
𝑏𝑏мұндағы-қазбаның ені; 
 h-топырақтан доғаның өкшесіне дейінгі өндіріс биіктігі; типтік 

қиманың өлшемдері 1.2-кестеге сәйкес қабылданады, балласт қабатының 
қалыңдығы - 0,2 м. 

  

1.2 кесте - Үлгілік қималар және жарықтағы қиманы есептеу кезінде 
қабылданған базалық жабдық 
Площадь поперечного 
сечения, м2 

Тасымалдау түрі Негізгі 
жабдықтар 

Жабдық 
габариттері, мм 

Т. КС биіктігі ені 
2 2 Скреперді жеткізу Скрепер СГ-01 400 710 

2,8 2,7 Сол сияқты Скрепер СГ-0,25 560 950 
3,7 3,5 Қолмен тасымалдау Вагонетка ВО-

0,4 (УВО-0,5) 
1200 900 

4,4 4,2 Бір жолды 
локомотивті тасу 

Электровоз  
АК-2У 

1210 900 

5 5,4 Сол сияқты Электровоз 4,5 
АРП-2М 

1300 1000 

8,3 8,2 Қос жолды 
локомотивті тасу 

Электровоз  
АК-2У 

1210 900 

9,2 8,8 Сол сияқты Электровоз 4,5 
АРП-2М 

1300 1000 

 
Теспелердің орташа тереңдігін мына формула бойынша анықтаймыз 
 

𝑙𝑙шп = 𝑣𝑣мес
𝑛𝑛ц𝜂𝜂

= 𝑣𝑣мес
𝑛𝑛с𝑚𝑚с𝑁𝑁д𝜂𝜂

,                                         (1.18) 

 
𝑛𝑛цмұнда-бір айда орындалатын циклдар саны. 
𝜂𝜂XVII санаттағы жыныстарға арналған UTV кестесіне сәйкес 

шпурларды пайдалану коэффициенті 0,89 құрайды. Демек, 
 

𝑙𝑙шп = 140
1×3×25×0,89 = 2,1м. 

 
Процестер бойынша жұмыс көлемін табамыз. 
Тұқымды тазарту. Жинауға жататын кентіректегі тұқымның көлемі, 
 

𝑉𝑉уб = 𝑆𝑆𝑙𝑙шп𝜂𝜂 = 5,8 × 2,1 × 0,89 = 10,84м3. 
 
Теспелерді бұрғылау. 1 м3 тұқымды союға есептегендегі XVII 

санаттағы тұқымдар үшін ЕНВ бойынша шпурлардың метр саны 3,86 м 
құрайды. Демек, бұрғылаудың жалпы көлемі 

 
𝑉𝑉уб = 3,86𝑉𝑉уб = 3,86 × 10,84 = 41,8м. 

 
Теспелердің жалпы саны 
 

𝑁𝑁 = 𝑉𝑉б
𝑙𝑙шп

= 41,8
2,1 = 20. 
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Уақытша рельс жолының төсемі: 

𝑉𝑉р.п = 𝑙𝑙шп𝜂𝜂 = 2,1 × 0,89 = 1,87м. 

Циклдегі процестерді орындау үшін еңбек шығындарын анықтаймыз. 
Біз уақыт нормаларын тиісті кестелерден аламыз. 

Теспелерді бұрғылау: 

𝑁𝑁б = 𝑉𝑉б𝐻𝐻 = 41,8 × 0,211 = 8,82чел.−ч. 

Тұқымды тазарту: 

𝑁𝑁уб = 𝑉𝑉уб𝐻𝐻 = 10,84 × 0,14 = 1,52звено − ч = 3,04чел.−ч. 

Уақытша рельс жолының төсемі: 

𝑁𝑁р.п = 𝑉𝑉р.п𝐻𝐻 = 1,87 × 0,43 = 0,80чел.−ч. 

Біз ұңғымалық циклдегі негізгі процестердің жалпы күрделілігін 
табамыз: 

𝑁𝑁ц = 𝑁𝑁б + 𝑁𝑁уб + 𝑁𝑁р.п = 8,82 + 3,04 + 0,80 = 12,66 чел.−ч. 

(1.14) формуласын қолдана отырып, ұңғымалық сілтеменің сандық 
құрамын орнатыңыз. 𝑛𝑛звҚабылдау = 2, біз аламыз 

𝓀𝓀н = 12,66
(6×2) = 1,06, 

бұл қажетті мәндер шегінде. 
Біз ұңғыма процестерінің ұзақтығын есептейміз. 
Теспелерді бұрғылау: 

Тб = 𝑁𝑁б
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 8,83
(2×1,06) = 4,16ч = 250мин. 

Тұқымды тазарту: 

Туб = 𝑁𝑁уб
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 3,04
(2×1,06) = 1,43ч = 86мин. 

Уақытша жол төсемі: 

Тр.п = 𝑁𝑁р.п
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 0,80
(2×1,06) = 0,38ч = 24мин. 
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Уақытша рельс жолының төсемі:
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Біз уақыт нормаларын тиісті кестелерден аламыз.

Теспелерді бұрғылау:

𝑁𝑁б = 𝑉𝑉б𝐻𝐻 = 41,8 × 0,211 = 8,82чел.−ч.

Тұқымды тазарту:

𝑁𝑁уб = 𝑉𝑉уб𝐻𝐻 = 10,84 × 0,14 = 1,52звено − ч = 3,04чел.−ч.

Уақытша рельс жолының төсемі:

𝑁𝑁р.п = 𝑉𝑉р.п𝐻𝐻 = 1,87 × 0,43 = 0,80чел.−ч.

Біз ұңғымалық циклдегі негізгі процестердің жалпы күрделілігін
табамыз:

𝑁𝑁ц = 𝑁𝑁б + 𝑁𝑁уб + 𝑁𝑁р.п = 8,82 + 3,04 + 0,80 = 12,66 чел.−ч.

(1.14) формуласын қолдана отырып, ұңғымалық сілтеменің сандық 
құрамын орнатыңыз. 𝑛𝑛звҚабылдау = 2, біз аламыз

𝓀𝓀н = 12,66
(6×2) = 1,06,

бұл қажетті мәндер шегінде.
Біз ұңғыма процестерінің ұзақтығын есептейміз. 
Теспелерді бұрғылау:

Тб = 𝑁𝑁б
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 8,83
(2×1,06) = 4,16ч = 250мин.

Тұқымды тазарту:

Туб = 𝑁𝑁уб
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 3,04
(2×1,06) = 1,43ч = 86мин.

Уақытша жол төсемі:

Тр.п = 𝑁𝑁р.п
𝑛𝑛зв𝓀𝓀н

= 0,80
(2×1,06) = 0,38ч = 24мин.

Зарядтау және жару: 

Тз.в = 𝑁𝑁з.в
𝑛𝑛зв

= 41,8×0,33
(10×2) = 0,69ч = 41мин. 

Алынған есептік деректер негізінде геологиялық құжаттама мен 
сынамалауды ұңғымалық процестерді орындаумен біріктірудің орынсыз 
екенін ескере отырып, циклдік график (1.1-сурет) құрамыз. 

1.1 сурет - Қазбаларды жүргізу бойынша жұмыстарды циклді 
ұйымдастыру кестесі 

Осылайша, қазбаны 140 м/ай жылдамдықпен жүргізу кенжар тобының 
құрамында 6 адам бар үңгілеу бригадасымен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте 
проходчиктің Еңбек өнімділігі айына 23 м немесе ауысымда 5,34 м3 дайын 
қазбаны құрайды.   

Еңбекті нақты ұйымдастырудың маңызды элементі-бұрғылау 
бригадасының жеке бөлімдерінің жұмысына шығу кестесі. Күнтізбелік кесте 
жұмысшы белгілі бір реттілікпен осы барлау шахтасында немесе штольняда 
жұмыс істеу режимімен қабылданған барлық ауысымдарда жұмыс істейтін 
бір айлық уақыт кезеңіне жасалады. 

Шығулардың күнтізбелік кестесін құру кезінде жұмыс ауысымдарының 
кезектілігі мен реттілігін, сондай-ақ жұмыс және демалыс күндерін қатаң 
сақтау қажет. 

Жер асты жұмыстары үзіліссіз немесе үздіксіз жұмыс аптасы бойынша, 
бір немесе екі демалыс күнімен жүргізілуі мүмкін, алайда барлық 
жағдайларда жұмыс аптасының ұзақтығы 36 сағатқа тең болуы тиіс. 

Күнтізбелік жұмыс кестесінде күн сайынғы демалыс көзделеді, оның 
ұзақтығы, оның ішінде бір ауысымнан екінші ауысымға ауысқан кезде 
демалыстың алдындағы жұмыс күнінде жұмыс ұзақтығының екі еселенген 
ұзақтығынан кем болмауға тиіс. 1.2-суретте екі жалпы демалыс күндері бар 
бес күндік жұмыс аптасы кезінде (ауысым ұзақтығы 7,2 сағат, жұмыс 
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аптасының ұзақтығы 36 сағат) үңгілеу бригадасы буындарының жұмысқа 
шығу кестесінің мысалы келтірілген [1]. 
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1.2 сурет - Үңгілеу буындарының жұмысқа шығу кестесі 
 
1.6. Нұсқама өткізу және жұмыс жүргізуге наряд-тапсырма беру 

тәртібі 
 
Нұсқаулардың сипаты мен уақыты бойынша бөлінеді: 
1) Кіріспе; 
2) жұмыс орнындағы бастапқы; 
3) қайталау; 
4) жоспардан тыс; 
5. Мақсатты. 
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқаманы 

қызметкерлердің біліміне, осы кәсіп немесе лауазым бойынша жұмыс өтіліне 
қарамастан жүргізеді. 

Еңбек қауіпсіздігі мақсатында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бойынша кіріспе және алғашқы нұсқама уақытша жұмысшылармен, іссапарға 
жіберілгендермен, өндірістік оқуға немесе практикаға келген оқушылармен 
және студенттермен жүргізіледі. 

Сондай-ақ, кіріспе нұсқама келушілерге, олар өндірістік алаңдарға 
барған кезде және ұйымның қауіпті өндірістік объектісінің аумағында жұмыс 
жүргізетін мердігерлік ұйымдардың қызметкерлеріне жүргізіледі. 

Ұйымдағы (кәсіпорындағы) кіріспе нұсқаманы еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау қызметі немесе ұйым бойынша бұйрықпен осы міндеттер 
жүктелген адам жүргізеді. 

Кіріспе нұсқаманы жүргізу туралы кіріспе нұсқаманы тіркеу 
журналында нұсқау беруші мен нұсқаушының міндетті түрде қолы қойылып 
жазылады. 

Кіріспе нұсқама қауіпсіздік нормаларының, стандарттардың, еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтардың 
талаптарын, сондай-ақ жұмыс берушінің өндірісте жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу жөніндегі талаптарын ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау қызметі әзірлеген және жұмыс беруші бекіткен бағдарлама бойынша 
жүргізіледі. 
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қызметкерлердің біліміне, осы кәсіп немесе лауазым бойынша жұмыс өтіліне 
қарамастан жүргізеді. 

Еңбек қауіпсіздігі мақсатында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бойынша кіріспе және алғашқы нұсқама уақытша жұмысшылармен, іссапарға 
жіберілгендермен, өндірістік оқуға немесе практикаға келген оқушылармен 
және студенттермен жүргізіледі. 

Сондай-ақ, кіріспе нұсқама келушілерге, олар өндірістік алаңдарға 
барған кезде және ұйымның қауіпті өндірістік объектісінің аумағында жұмыс 
жүргізетін мердігерлік ұйымдардың қызметкерлеріне жүргізіледі. 

Ұйымдағы (кәсіпорындағы) кіріспе нұсқаманы еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау қызметі немесе ұйым бойынша бұйрықпен осы міндеттер 
жүктелген адам жүргізеді. 

Кіріспе нұсқаманы жүргізу туралы кіріспе нұсқаманы тіркеу 
журналында нұсқау беруші мен нұсқаушының міндетті түрде қолы қойылып 
жазылады. 

Кіріспе нұсқама қауіпсіздік нормаларының, стандарттардың, еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтардың 
талаптарын, сондай-ақ жұмыс берушінің өндірісте жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу жөніндегі талаптарын ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау қызметі әзірлеген және жұмыс беруші бекіткен бағдарлама бойынша 
жүргізіледі. 

  

Қызметкерлердің өндірістік қызметі басталғанға дейін жұмыс 
орнындағы алғашқы нұсқаманы жауапты қызметкерлер жүргізеді. 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама қауіпсіздік нормаларының 
талаптарын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен 
нұсқаулықтарды, сондай-ақ жұмыс берушінің өндірісте жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу жөніндегі талаптарын ескере отырып, ұйымның өндірістік және 
құрылымдық бөлімшелерінің басшылары әзірлеген және бекіткен 
бағдарламалар бойынша жүргізіледі. 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқама қауіпсіз еңбек тәсілдерін 
практикалық көрсете отырып, әрбір қызметкермен жеке жүргізіледі. 

Қызметкерлер тағылымдамадан, теориялық білімдері мен жұмыстың 
қауіпсіз тәсілдерін игерген дағдылары тексерілгеннен кейін жұмысқа 
жіберіледі. 

Қызметкерлер біліктілігіне, біліміне, стажына, орындайтын 
жұмысының сипатына қарамастан кемінде жарты жылда бір рет қайталама 
нұсқамадан өтеді. 

Қайталама нұсқама жеке немесе бір үлгідегі жабдыққа қызмет 
көрсететін қызметкерлер тобымен және жалпы жұмыс орны шегінде 
жүргізіледі. 

Жоспардан тыс нұсқама жүргізіледі: 
1) қауіпсіздіктің жаңа немесе қайта өңделген нормаларын, еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидаларды, нұсқаулықтарды 
қолданысқа енгізу кезінде; 

жабдықты, құрылғылар мен құралдарды, бастапқы шикізатты, 
материалдарды және еңбек қауіпсіздігіне әсер ететін басқа да факторларды 
өзгерту, технологиялық процесс, ауыстыру немесе жаңғырту кезінде; 

жұмыскерлер мен оқушылар жарақат алуға, аварияға, жарылысқа 
немесе өртке, улануға әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан еңбек 
қауіпсіздігі талаптарын бұзған кезде; 

4) бақылаушы қадағалау органдарының талап етуі бойынша 
жүргізіледі. 

Жоспардан тыс нұсқама жеке немесе бір кәсіптегі қызметкерлер 
тобымен жүргізіледі. 

Нұсқаманың көлемі мен мазмұны әрбір нақты жағдайда оны жүргізу 
қажеттілігін тудырған себептерге немесе жағдайларға байланысты 
анықталады. 

Мақсатты нұсқама мамандық бойынша тікелей міндеттермен 
байланысты емес біржолғы жұмыстарды орындау кезінде (тиеу, түсіру, 
аумақты жинау, ұйымнан, цехтан және учаскеден тыс біржолғы жұмыстар), 
авариялар, дүлей зілзалалар мен апаттар салдарын жою кезінде жүргізіледі. 

Жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жоспардан тыс және мақсатты 
нұсқаманы жауапты қызметкерлер (шебер, цех бастығы) жүргізеді. 

Жұмыс орнындағы кіріспеден басқа нұсқамалар білімді ауызша 
сұраумен немесе оқытудың техникалық құралдарының көмегімен 
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тексерумен, сондай-ақ жұмыстың қауіпсіз тәсілдерінің игерілген дағдыларын 
тексерумен аяқталады. 

Білімді нұсқама өткізген жауапты қызметкер тексереді. 
Қанағаттанарлықсыз білім көрсеткен қызметкерлер өз бетінше жұмыс 

істеуге жіберілмейді және нұсқаулықтан қайта өтеді. 
Жұмыс орнында бастапқы нұсқаманы, қайталама, жоспардан тыс 

нұсқаманы өткізу және нұсқаманы жүргізген жұмыскерді жұмысқа жіберу 
туралы Нұсқаманы жүргізетін және нұсқау беруші міндетті түрде қол қоя 
отырып, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаманы тіркеу журналына жазба жасайды. 

Жоспардан тыс нұсқаманы тіркеу кезінде оның жүргізілу себебі 
көрсетіледі. 

Нұсқаманы тіркеу журналдары нөмірленеді және тігіледі және 
ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі жұмыстардың 
тікелей басшыларына (шебер, цех бастығы) қол қойғызып береді. 

Наряд-рұқсат бойынша жұмыс жүргізетін қызметкерлермен мақсатты 
нұсқама наряд-рұқсат немесе жұмыс жүргізуге рұқсат беретін басқа да 
құжаттамада тіркеледі. 

Барлық жаңадан келіп түскен жерасты жұмысшылары шахтадан 
(кеніштен) жер бетіне шығатын басты және қосалқы шығыстармен, 
қазбалардағы жұмыс орнынан қадағалау адамдарының ілесіп жүруімен 
тікелей өту жолымен таныстырылады. 

Барлық жұмысшыларды қосалқы шығыстармен қайта таныстыруды 
бақылау тұлғалары әрбір 6 ай сайын, ал қосалқы шығулар өзгерген кезде 
дереу жүргізеді. 

Жаңадан келіп түскендердің әрбір танысуы, жаңадан келіп 
түскендердің қайта танысуы, барлық жұмысшылардың жер бетіне шығатын 
басты және қосалқы шығулармен қайта танысуы кәсіпорынның техникалық 
басшысы белгілеген нысан бойынша нұсқама журналына енгізіледі [4]. 

1.6.2 наряд-тапсырма беру. Барлық тау-кен және шахта құрылысы 
кәсіпорындарында "жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы 
нарядтар кітабында" (1 және 2-қосымшалар) тіркей отырып, жұмыс жүргізуге 
жазбаша наряд-тапсырмалар берілуі тиіс. 

Барлық кәсіпорындарда жұмыстарды жүргізуге наряд-тапсырма беру 
құқығы және қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсат беру 
құқығы берілген инженерлік-техникалық қызметкерлер айқындалуға тиіс. 
Рұқсат-наряд беруге құқығы бар лауазымды адамдардың тізімі және жауапты 
басшылар және жауапты жұмыс өндірушілер тағайындауы мүмкін 
адамдардың тізімі кәсіпорынның техникалық директорының бұйрығымен 
айқындалуға және бекітілуге тиіс. 

Наряд-тапсырма бір айға бекітілген жоспар-кестеге немесе басқа да 
регламенттеуші құжаттарға сәйкес учаске/цех объектілеріндегі, оны орындау 
тапсырылған адамдар мен жұмыс жүргізілетін орындардағы жұмыстардың 
мазмұнын, уақытын, қауіпсіз тәртібін және нақты орындалатын көлемдерін 
айқындайды. 
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тексерумен, сондай-ақ жұмыстың қауіпсіз тәсілдерінің игерілген дағдыларын 
тексерумен аяқталады. 

Білімді нұсқама өткізген жауапты қызметкер тексереді. 
Қанағаттанарлықсыз білім көрсеткен қызметкерлер өз бетінше жұмыс 

істеуге жіберілмейді және нұсқаулықтан қайта өтеді. 
Жұмыс орнында бастапқы нұсқаманы, қайталама, жоспардан тыс 

нұсқаманы өткізу және нұсқаманы жүргізген жұмыскерді жұмысқа жіберу 
туралы Нұсқаманы жүргізетін және нұсқау беруші міндетті түрде қол қоя 
отырып, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаманы тіркеу журналына жазба жасайды. 

Жоспардан тыс нұсқаманы тіркеу кезінде оның жүргізілу себебі 
көрсетіледі. 

Нұсқаманы тіркеу журналдары нөмірленеді және тігіледі және 
ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі жұмыстардың 
тікелей басшыларына (шебер, цех бастығы) қол қойғызып береді. 

Наряд-рұқсат бойынша жұмыс жүргізетін қызметкерлермен мақсатты 
нұсқама наряд-рұқсат немесе жұмыс жүргізуге рұқсат беретін басқа да 
құжаттамада тіркеледі. 

Барлық жаңадан келіп түскен жерасты жұмысшылары шахтадан 
(кеніштен) жер бетіне шығатын басты және қосалқы шығыстармен, 
қазбалардағы жұмыс орнынан қадағалау адамдарының ілесіп жүруімен 
тікелей өту жолымен таныстырылады. 

Барлық жұмысшыларды қосалқы шығыстармен қайта таныстыруды 
бақылау тұлғалары әрбір 6 ай сайын, ал қосалқы шығулар өзгерген кезде 
дереу жүргізеді. 

Жаңадан келіп түскендердің әрбір танысуы, жаңадан келіп 
түскендердің қайта танысуы, барлық жұмысшылардың жер бетіне шығатын 
басты және қосалқы шығулармен қайта танысуы кәсіпорынның техникалық 
басшысы белгілеген нысан бойынша нұсқама журналына енгізіледі [4]. 

1.6.2 наряд-тапсырма беру. Барлық тау-кен және шахта құрылысы 
кәсіпорындарында "жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы 
нарядтар кітабында" (1 және 2-қосымшалар) тіркей отырып, жұмыс жүргізуге 
жазбаша наряд-тапсырмалар берілуі тиіс. 

Барлық кәсіпорындарда жұмыстарды жүргізуге наряд-тапсырма беру 
құқығы және қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсат беру 
құқығы берілген инженерлік-техникалық қызметкерлер айқындалуға тиіс. 
Рұқсат-наряд беруге құқығы бар лауазымды адамдардың тізімі және жауапты 
басшылар және жауапты жұмыс өндірушілер тағайындауы мүмкін 
адамдардың тізімі кәсіпорынның техникалық директорының бұйрығымен 
айқындалуға және бекітілуге тиіс. 

Наряд-тапсырма бір айға бекітілген жоспар-кестеге немесе басқа да 
регламенттеуші құжаттарға сәйкес учаске/цех объектілеріндегі, оны орындау 
тапсырылған адамдар мен жұмыс жүргізілетін орындардағы жұмыстардың 
мазмұнын, уақытын, қауіпсіз тәртібін және нақты орындалатын көлемдерін 
айқындайды. 

  

Наряд беру кезінде қауіпсіздік шаралары бойынша, наряд-тапсырма 
бойынша жұмыс жүргізу кезінде нұсқама жүргізіледі. 

Әрбір кәсіпорында жыл сайын қауіптілігі жоғары жұмыстардың тізбесі 
әзірленеді. Бұл тізбе жыл сайын қайта қаралады, бұл ретте оған қауіптілігі 
жоғары жұмыстардың жаңа түрлері енгізіледі, оларды орындау ағымдағы 
жылы жоспарланып отыр.  

Наряд-рұқсаттама анықтайды: 
а) жұмыстарды ұйымдастыру жобасына сәйкес қауіптілігі жоғары 

жұмыстарды орындау; 
б) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сай келетін 

жұмыстың мазмұны мен орны; 
в) жұмыстардың басталу және аяқталу уақыты; 
г) жұмыстарды қауіпсіз жүргізу шарттары; 
д) бригада құрамы және қауіптілігі жоғары жұмыстарды қауіпсіз 

орындауға жауапты адамдар; 
е) мақсатты нұсқама өткізу. 
Наряд-рұқсаттардың толтырылған бланкілерін тіркеу жұмысқа 

жіберуші адамның жұмыс орнындағы наряд-рұқсаттарды беруді есепке алу 
журналында (3-қосымша) жүргізіледі, онда наряд-рұқсаттаманың нөмірі, 
наряд-рұқсатты берген адамның тегі мен лауазымы, ол берілген 
жұмыстардың атауы, жұмысқа бастапқы рұқсаттаманың күні мен уақыты, 
жұмысқа қайта рұқсаттамалардың күні мен уақыты және олардың аяқталу 
уақыты белгіленеді. 

Наряд-тапсырма және наряд-рұқсат бойынша жұмыстарды орындау 
кезінде қызметкерлер жеке және ұжымдық қорғану құралдарының қажетті 
санымен қамтамасыз етіледі және жарамды құралды пайдаланады. 

Жұмыскерлерді жеке (ЖҚҚ) және ұжымдық қорғаныш құралдарын 
пайдалану қағидаларына оқыту ұйымдастырылады.  

Нарядтар және наряд-рұқсаттамалар бойынша жұмыстар жүргізілетін 
жұмыс орындары қауіпсіздік (ӨҚ) және еңбекті қорғау (ЕҚ) қағидаларының 
талаптарына сәйкес болуға, тиісті техникалық құжаттамасы болуға және 
ауысым сайын бақылау тұлғаларымен қаралуға тиіс. 

ӨҚ және ЕҚ талаптары бұзылған жұмыс орындарына бірінші кезекте 
осы бұзушылықтарды жоюға наряд беріледі. Осы жұмыс орындарында 
жұмыстарды одан әрі жүргізу осы бұзушылықтар жойылғаннан кейін және 
жұмыс басшысының рұқсатымен ғана жүргізіледі. 

"Жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабы" 
және "наряд-рұқсаттамаларды беруді есепке алу журналы" орындалатын 
жұмыстарды есепке алу жөніндегі заңды құжаттар болып табылады, 
нөмірленуге, мұқабамен бірге тігілуге және мұқабаның сыртқы жағында 
кәсіпорынның мөрімен бекітілуге тиіс.  

Тыйым салынады: 
а) наряд-тапсырмада көзделмеген жұмыстарды орындауға міндетті; 
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б) наряд-тапсырма алмаған және алынған наряд үшін "жұмыстарды 
орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына" қол қоймаған 
жұмысшыларды жұмысқа жіберуге. 

1.6.3 жазбаша наряд-тапсырманы беру және орындау. Жазбаша наряд-
тапсырманы жасайтын және беретін адам наряд-тапсырма бойынша жұмыс 
жүргізілетін жұмыс орындарының, механизмдердің және қауіпті 
учаскелердің нақты жай-күйін білуге тиіс. 

Жазбаша наряд-тапсырманы учаске/цех, қызмет басшысы жасайды 
және ауысымдағы жұмыс басшысына және жұмыстарды тікелей 
орындаушыларға "жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы 
нарядтар кітабына"жазумен беріледі.  

Бір жұмыс орнына екі және одан да көп жұмысшы жіберілген кезде, 
біреуі аға қызметкер болып тағайындалуы тиіс.  

Наряд-тапсырманы беру кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс: 
а) наряд-тапсырма бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін 

әлеуетті қауіптерге талдау және тәуекелдерді бағалау жүргізіледі; 
б) жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін қатерлерді жоюды немесе 

азайтуды қамтамасыз ететін қажетті іс-шаралар айқындалған;  
в) кәсіпорынның бақылаушы органдары мен қадағалау тұлғаларының 

ескертулері ескерілді; 
г) жұмыстарды орындау үшін жұмысшылардың келу саны мен 

біліктілігін тексере отырып, алдағы жұмыстың көлемі мен сипаты 
айқындалады. 

Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге арналған нұсқаулықтар мен басқа да 
нормативтік құжаттар әзірленуі тиіс, олармен жұмысты орындаушылар наряд 
беру кезінде немесе бұдан бұрын нұсқаманың әртүрлі түрлері кезінде 
таныстырылуы және нұсқау берілуі тиіс. 

Наряд-тапсырманы алғаннан кейін жұмысшы "жұмыстарды орындауға 
арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына"қол қоюы тиіс.   

Наряд-тапсырма беру кезінде тыйым салынады: 
а) жұмысшының қолы қойылғаннан кейін "жұмыстарды орындауға 

арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына" өзгерістер енгізу; 
б) бір жұмыс орындаушысына бір мезгілде екі және одан да көп жұмыс 

жүргізуге наряд-тапсырма беруге; 
в) егер наряд беруші адамға сипаты мен ықтимал қауіптілігі белгілі 

болмаса, жұмыстарды орындауға наряд-тапсырма беруге міндетті.   
Кәсіпорын учаскесінің объектілерінде жекелеген жұмыс түрлеріне 

наряд-тапсырма алған кезде (маркшейдерлік, геологиялық, геодезиялық 
жұмыстарды жүргізу және т.б.) тиісті бөлімнің қызметкері тікелей бөлім 
басшысының жазбаша нарядын алуы тиіс. Сонымен қатар, осы жұмыс 
түрлерін өндіруге арналған наряд-тапсырма учаскенің "жұмыстарды 
орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына" жұмыстарды енгізе 
отырып, учаске басшысымен келісілуі тиіс. 
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б) наряд-тапсырма алмаған және алынған наряд үшін "жұмыстарды 
орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына" қол қоймаған 
жұмысшыларды жұмысқа жіберуге. 

1.6.3 жазбаша наряд-тапсырманы беру және орындау. Жазбаша наряд-
тапсырманы жасайтын және беретін адам наряд-тапсырма бойынша жұмыс 
жүргізілетін жұмыс орындарының, механизмдердің және қауіпті 
учаскелердің нақты жай-күйін білуге тиіс. 

Жазбаша наряд-тапсырманы учаске/цех, қызмет басшысы жасайды 
және ауысымдағы жұмыс басшысына және жұмыстарды тікелей 
орындаушыларға "жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы 
нарядтар кітабына"жазумен беріледі.  

Бір жұмыс орнына екі және одан да көп жұмысшы жіберілген кезде, 
біреуі аға қызметкер болып тағайындалуы тиіс.  

Наряд-тапсырманы беру кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс: 
а) наряд-тапсырма бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін 

әлеуетті қауіптерге талдау және тәуекелдерді бағалау жүргізіледі; 
б) жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін қатерлерді жоюды немесе 

азайтуды қамтамасыз ететін қажетті іс-шаралар айқындалған;  
в) кәсіпорынның бақылаушы органдары мен қадағалау тұлғаларының 

ескертулері ескерілді; 
г) жұмыстарды орындау үшін жұмысшылардың келу саны мен 

біліктілігін тексере отырып, алдағы жұмыстың көлемі мен сипаты 
айқындалады. 

Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге арналған нұсқаулықтар мен басқа да 
нормативтік құжаттар әзірленуі тиіс, олармен жұмысты орындаушылар наряд 
беру кезінде немесе бұдан бұрын нұсқаманың әртүрлі түрлері кезінде 
таныстырылуы және нұсқау берілуі тиіс. 

Наряд-тапсырманы алғаннан кейін жұмысшы "жұмыстарды орындауға 
арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына"қол қоюы тиіс.   

Наряд-тапсырма беру кезінде тыйым салынады: 
а) жұмысшының қолы қойылғаннан кейін "жұмыстарды орындауға 

арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына" өзгерістер енгізу; 
б) бір жұмыс орындаушысына бір мезгілде екі және одан да көп жұмыс 

жүргізуге наряд-тапсырма беруге; 
в) егер наряд беруші адамға сипаты мен ықтимал қауіптілігі белгілі 

болмаса, жұмыстарды орындауға наряд-тапсырма беруге міндетті.   
Кәсіпорын учаскесінің объектілерінде жекелеген жұмыс түрлеріне 

наряд-тапсырма алған кезде (маркшейдерлік, геологиялық, геодезиялық 
жұмыстарды жүргізу және т.б.) тиісті бөлімнің қызметкері тікелей бөлім 
басшысының жазбаша нарядын алуы тиіс. Сонымен қатар, осы жұмыс 
түрлерін өндіруге арналған наряд-тапсырма учаскенің "жұмыстарды 
орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына" жұмыстарды енгізе 
отырып, учаске басшысымен келісілуі тиіс. 

 
 

  

Наряд-тапсырма бойынша жұмыстарды орындау алдында: 
а) қызметкер тиісті бланкті толтыра отырып, жұмыс орнындағы 

ықтимал қауіптерге талдау және тәуекелдерді бағалау жүргізуі тиіс; 
б) жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін және тәуекелдерді қолайлы 

деңгейге дейін жоюды немесе азайтуды қамтамасыз ететін қажетті іс-
шаралар айқындалуға тиіс. 

Жұмыс орнында денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін 
бұзушылықтар болған кезде қызметкердің жұмысты орындаудан бас тартуға 
құқығы бар.  

Қызметкердің жұмысты орындаудан бас тартуын қызметкер бас тарту 
парағында жазбаша ресімдеуге тиіс (4-қосымша). 

Наряд-тапсырманы орындау жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына 
қауіп төндіретін жағдайларда тікелей жұмыс басшысы жұмысты дереу 
тоқтатып, жұмысшыларды қауіпсіз орынға шығару жөнінде шаралар 
қабылдап, бұл туралы жоғары тұрған басшыға хабарлауы тиіс. 

Қызметкердің (лердің) денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін 
жұмыс орындары басқа қызметкерлердің кіруін болдырмау үшін 
аншлагтармен және қауіпсіздік белгілерімен қоршалуы тиіс. 

Наряд-тапсырманы орындау процесінде жұмыс басшысы 
жұмысшылардың біліктілігі мен жұмыс тәжірибесін ескере отырып, нарядты 
өзгертуге құқылы. 

Наряд-тапсырманы өзгертуді жұмыс басшысы блокнотқа (5-қосымша) 
өзгерістер енгізе отырып, тікелей жұмыс орнында жүргізуі тиіс. Дәптерге 
енгізу керек: 

а) бұрын берілген наряд-тапсырманың өзгеру себептері; 
б) өзгертілген наряд-тапсырманы орындау кезіндегі қауіптер мен 

тәуекелдер; 
в) өзгертілген наряд-тапсырманы орындау кезінде жұмыстарды қауіпсіз 

жүргізу бойынша нұсқама өткізу; 
г) бұрын берілген наряд-тапсырманың өзгерістерімен танысқан 

жұмысшылардың қолдары; 
д) бұрын берілген наряд-тапсырманы өзгерткен жұмыс басшысының 

қолы. 
Блокнот пен бас тарту парақтары әрбір жұмыс басшысында тікелей 

жұмыс орнында болуы тиіс.  
Наряд-тапсырма бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін Блокнотта 

көрсетілген өзгерістер "жұмыстарды орындауға арналған ауысымдық 
нарядтар кітабына"енгізілуі тиіс. 

Ауысымдағы жұмыстардың тікелей басшысы: 
а) кезекті ауысымға наряд-тапсырма берілген уақытқа наряд жүргізетін 

адамға ауысымдық тапсырманың орындалғаны, жұмыс жүргізілетін 
жерлердегі өндірістік жағдай мен өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті 
қорғаудың жай-күйі туралы баяндауға міндетті. Шахтада бұл "ережені беру" 
деп аталады және бұл ақпарат келесі ауысымға наряд беру кезінде ескеріледі. 
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б) ауысым аяқталғаннан кейін учаске (цех) басшысының алдында 
"жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына" 
жазумен нарядтың орындалғаны туралы есеп беруге [4]. 

1.7. Өндірістік процестерді операциялық бақылау 

Құрылыс ұйымдарындағы құрылыс сапасын өндірістік бақылау 
жобалау-сметалық құжаттаманың, конструкциялардың, бұйымдардың, 
материалдар мен жабдықтардың кіріс бақылауын, жекелеген құрылыс 
процестерін немесе өндірістік операцияларды операциялық бақылауды және 
құрылыс-монтаждау жұмыстарын (ҚМЖ) қабылдау бақылауын қамтуға тиіс. 

Жобалау-сметалық құжаттаманы кіріс бақылау кезінде оның 
жинақтылығын және ондағы техникалық ақпараттың жұмыс жүргізу үшін 
жеткіліктілігін тексеру жүргізілуі тиіс. 

Құрылысқа келіп түсетін құрылыс материалдары, конструкциялары, 
бұйымдары мен жабдықтары олардың МЕМСТ-қа, ТШ-ға, жоба талаптарына, 
паспорттарға, оларды дайындау сапасын растайтын сертификаттарға 
сәйкестігіне, сондай-ақ түсіру және сақтау қағидаларының сақталуына кіріс 
бақылауынан өтуі тиіс. Кіріс бақылауды базалардағы өндірістік-
технологиялық жинақтау қызметі жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда 
материалдар мен бұйымдарды Құрылыс зертханасында сынайды. Желілік 
персонал құрылыс материалдарының, конструкциялардың, бұйымдардың 
нормативтік құжаттар мен жобаның талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ 
паспорттардың, сертификаттардың және басқа да ілеспе құжаттардың болуы 
мен мазмұнын сырттай қарап тексеруге міндетті. 

Операциялық бақылау құрылыс процестерін немесе өндірістік 
операцияларды орындау барысында құрылыс алаңдарында жүзеге асырылуға 
және ақаулар мен олардың туындау себептерін уақтылы анықтауды және 
оларды жою мен алдын алу жөнінде шаралар қабылдауды қамтамасыз етуге 
тиіс. 

Операциялық бақылаудың негізгі міндеттері: 
- құрылыс-монтаждау процестерін орындау технологиясын сақтау;
- Орындалатын жұмыстардың жобаға және нормативтік құжаттардың

талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету; 
- ақауларды, олардың пайда болу себептерін уақтылы анықтау және

оларды жою бойынша шаралар қабылдау; 
- алдыңғы процестерде жіберілген барлық ақауларды жойғаннан кейін

кейінгі операцияларды орындау; 
- тікелей орындаушылардың өздері орындайтын жұмыстардың сапасы

үшін жауапкершілігін арттыру. 
Операциялық бақылауды жұмыс өндірушілер мен шеберлер, құрылыс 

зертханалары мен геодезиялық қызметтер, сондай-ақ жекелеген жұмыс 
түрлерін бақылаумен айналысатын мамандар жүзеге асырады. Бақылау тиісті 
жұмыс түрін орындауға арналған сапаны операциялық бақылау схемаларына 
(СОБС) сәйкес жүргізіледі. СОБС технологиялық карталардың құрамына 
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б) ауысым аяқталғаннан кейін учаске (цех) басшысының алдында 
"жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабына" 
жазумен нарядтың орындалғаны туралы есеп беруге [4]. 
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Операциялық бақылау құрылыс процестерін немесе өндірістік 
операцияларды орындау барысында құрылыс алаңдарында жүзеге асырылуға 
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Операциялық бақылауды жұмыс өндірушілер мен шеберлер, құрылыс 

зертханалары мен геодезиялық қызметтер, сондай-ақ жекелеген жұмыс 
түрлерін бақылаумен айналысатын мамандар жүзеге асырады. Бақылау тиісті 
жұмыс түрін орындауға арналған сапаны операциялық бақылау схемаларына 
(СОБС) сәйкес жүргізіледі. СОБС технологиялық карталардың құрамына 

  

кіреді және прорабтар, шеберлер, құрылыс зертханалары, геодезиялық 
қызметтер, сондай-ақ бригадирлер, звенолық және жұмысшылар үшін 
орындалған жұмыстарды прорабтар мен шеберлерге көрсетуге міндетті 
жұмыстардың орындалу сапасын бақылаудың негізгі жұмыс құжаты болып 
табылады. 

Сапаны операциялық бақылау схемаларында мыналар болуы тиіс: 
- өлшемдерде рұқсат етілген ауытқуларды көрсете отырып, 

конструкциялардың эскиздері, материалдың немесе конструкцияның негізгі 
техникалық сипаттамалары; 

- қажет болған жағдайда құрылыс зертханасының, геодезиялық және 
басқа да арнайы бақылау қызметтерінің қатысуымен прораб (шебер) 
бақылайтын операциялардың немесе процестердің тізбесі; 

- бақылау құрамы, мерзімі және тәсілдері туралы деректер; 
- жасырын жұмыстардың тізімі. 
Операциялық бақылауды ұйымдастыру және оның жүзеге асырылуын 

қадағалау құрылыс ұйымдары мен фирмаларының бастықтары мен бас 
инженерлеріне жүктеледі. 

Қабылдауды бақылау кезінде орындалған ҚМЖ, сондай-ақ жасырын 
жұмыстар мен жекелеген құрылымдық элементтердің сапасын тексеру қажет. 

Жасырын жұмыстар актілер жасау арқылы куәландыруға жатады. 
Жасырын жұмыстарды куәландыру актісі аяқталған процеске жасалуға тиіс. 
Барлық жағдайларда алдыңғы жасырын жұмыстарды куәландыру актілері 
болмаған кезде келесі жұмыстарды орындауға тыйым салынады.  

Жауапты конструкциялар әзірлігіне қарай осы конструкцияларды 
аралық қабылдау актісін жасай отырып, құрылыс процесінде (жобалау 
ұйымы немесе техникалық қадағалау өкілінің қатысуымен) қабылдауға 
жатады. 

Жасырын жұмыстарды куәландыру және қабылдау кезінде, сондай-ақ 
жұмыстар мен конструкцияларды аралық қабылдау кезінде мердігер ұйым 
тапсырыс берушінің техникалық қадағалау инспекциясының өкіліне мынадай 
өндірістік-техникалық құжаттаманы көрсетуге тиіс: 

- жалпы жұмыс журналы; 
- жекелеген жұмыс түрлерін өндіру журналдары; 
- бұрын орындалған жұмыстарды қабылдау актілері; 
- материалды зертханалық сынау журналдары (актілері); 
- материалдар мен бұйымдардың паспорттары мен сертификаттары; 
Жұмыс сызбалары. 
Құрылыстың барлық сатыларында бұрын орындалған өндірістік 

бақылаудың тиімділігін тексеру мақсатында инспекциялық бақылауды 
арнаулы қызметтер не осы мақсат үшін арнайы құрылатын комиссиялар 
іріктеп жүзеге асыруға тиіс. 

ҚМЖ сапасын өндірістік және инспекциялық бақылау нәтижелері 
бойынша анықталған ақауларды жою жөніндегі іс-шаралар әзірленуі тиіс [5]. 
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1.8. Кәсіби міндеттерді шешуде ақпараттық технологияларды 
пайдалану 

Ақпараттық технологиялар тау-кен өндірісінің кез-келген кезеңінде 
туындайтын әртүрлі мәселелерді шешуге, ең алдымен басқару шешімдерін 
қабылдаумен байланысты кәсіпорындардың барлық қызметкерлеріне 
ақпараттық қызмет көрсетуге арналған. Мұнда ақпарат әдетте тұрақты 
немесе арнайы басқару есептері түрінде ұсынылады және кәсіпорынның 
өткені, бүгіні және болашағы туралы ақпаратты қамтиды. Кеңсені 
автоматтандыру Компьютерлік желілер мен басқа да заманауи ақпарат беру 
және жұмыс құралдары негізінде өндіріс ішінде де, сыртқы ортада да 
байланыс процестерін ұйымдастыруды және қолдауды қамтиды. 

Ақпараттық технологиялар компьютерлік графика, процестерді 
модельдеу және инженерлік есептеулер түрінде жобалауда кеңінен 
қолданылады.  

Ақпараттық технологиялар кейбір күнделікті, үнемі қайталанатын 
операцияларды автоматтандыру үшін біліктілігі төмен қызметкерлердің 
орындаушылық деңгейінде де қолданылады. 

Тау-кен ісінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың қазіргі 
заманғы жүйесі қамтамасыз етудің мынадай негізгі кіші жүйелері бар кешен 
болып табылады: 

* ақпараттық қамтамасыз ету-ақпаратты жіктеу жүйесі, деректерді
өңдеудің технологиялық схемасы, нормативтік-анықтамалық ақпарат, құжат 
айналымы жүйесі, құжаттаманың әртүрлі түрлерін жасау; 

* ұйымдастырушылық қолдау-басқару жүйесінің жұмысын, кәсіпорын
құрылымдары арасында байланыстың болуын реттейтін шаралар мен іс-
шаралар жиынтығы; 

* техникалық қамтамасыз ету - ЭЕМ мен байланыс құралдарын
қамтитын, жүйеде пайдаланылатын техникалық құралдар кешені; 

* математикалық қамтамасыз ету-есептерді шешу әдістерінің,
ережелерінің, математикалық моделдерінің және алгоритмдерінің жиынтығы; 

* бағдарламалық жасақтама-кәсіпорын қызметінің барлық кезеңдерінде
қажетті бағдарламалар жиынтығы. 

Қазіргі уақытта әртүрлі ақпаратты өңдеудің ақпараттық 
технологияларын қамтамасыз ететін көптеген бағдарламалық өнімдер бар. 
Оларға заманауи тау-кен компьютерлік технологиялары мен бағдарламалық 
қамтамасыздандыру, интеграцияланған жүйелер кіреді. 

Ақпараттық ішкі жүйелерді көптеген аспектілер бойынша жіктеуге 
болады. Инженерлік ақпараттық жүйелер арасында мыналар ерекшеленеді: 

* деректерді өңдеу жүйелері (ДӨЖ);
* автоматтандырылған жобалау жүйелері (АЖЖ);
* автоматтандырылған басқару жүйелері (АБЖ);
* ақпараттық-іздеу жүйелері (ЖЗШ).
ДӨЖ басқару шешімдерін қабылдайтын Объектіні басқару органының

мамандарына ақпараттық қызмет көрсетеді. Ұсынылған ақпарат негізінде 
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туындайтын әртүрлі мәселелерді шешуге, ең алдымен басқару шешімдерін 
қабылдаумен байланысты кәсіпорындардың барлық қызметкерлеріне 
ақпараттық қызмет көрсетуге арналған. Мұнда ақпарат әдетте тұрақты 
немесе арнайы басқару есептері түрінде ұсынылады және кәсіпорынның 
өткені, бүгіні және болашағы туралы ақпаратты қамтиды. Кеңсені 
автоматтандыру Компьютерлік желілер мен басқа да заманауи ақпарат беру 
және жұмыс құралдары негізінде өндіріс ішінде де, сыртқы ортада да 
байланыс процестерін ұйымдастыруды және қолдауды қамтиды. 

Ақпараттық технологиялар компьютерлік графика, процестерді 
модельдеу және инженерлік есептеулер түрінде жобалауда кеңінен 
қолданылады.  

Ақпараттық технологиялар кейбір күнделікті, үнемі қайталанатын 
операцияларды автоматтандыру үшін біліктілігі төмен қызметкерлердің 
орындаушылық деңгейінде де қолданылады. 

Тау-кен ісінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың қазіргі 
заманғы жүйесі қамтамасыз етудің мынадай негізгі кіші жүйелері бар кешен 
болып табылады: 

* ақпараттық қамтамасыз ету-ақпаратты жіктеу жүйесі, деректерді 
өңдеудің технологиялық схемасы, нормативтік-анықтамалық ақпарат, құжат 
айналымы жүйесі, құжаттаманың әртүрлі түрлерін жасау; 

* ұйымдастырушылық қолдау-басқару жүйесінің жұмысын, кәсіпорын 
құрылымдары арасында байланыстың болуын реттейтін шаралар мен іс-
шаралар жиынтығы; 

* техникалық қамтамасыз ету - ЭЕМ мен байланыс құралдарын 
қамтитын, жүйеде пайдаланылатын техникалық құралдар кешені; 

* математикалық қамтамасыз ету-есептерді шешу әдістерінің, 
ережелерінің, математикалық моделдерінің және алгоритмдерінің жиынтығы; 

* бағдарламалық жасақтама-кәсіпорын қызметінің барлық кезеңдерінде 
қажетті бағдарламалар жиынтығы. 

Қазіргі уақытта әртүрлі ақпаратты өңдеудің ақпараттық 
технологияларын қамтамасыз ететін көптеген бағдарламалық өнімдер бар. 
Оларға заманауи тау-кен компьютерлік технологиялары мен бағдарламалық 
қамтамасыздандыру, интеграцияланған жүйелер кіреді. 

Ақпараттық ішкі жүйелерді көптеген аспектілер бойынша жіктеуге 
болады. Инженерлік ақпараттық жүйелер арасында мыналар ерекшеленеді: 

* деректерді өңдеу жүйелері (ДӨЖ); 
* автоматтандырылған жобалау жүйелері (АЖЖ); 
* автоматтандырылған басқару жүйелері (АБЖ); 
* ақпараттық-іздеу жүйелері (ЖЗШ). 
ДӨЖ басқару шешімдерін қабылдайтын Объектіні басқару органының 

мамандарына ақпараттық қызмет көрсетеді. Ұсынылған ақпарат негізінде 

  

қабылданған шешім ДӨЖ-ны айналып өтіп, басқарылатын объектіге 
жіберіледі. Сіз ДӨЖ кіріс ақпарат ағынын шығыс ақпарат ағынына 
айналдыратын жүйе ретінде түсіндіре аласыз. 

Егер ДӨЖ басқару шешімдерін таңдауға қабілетті болса, онда ол 
автоматтандырылған басқару жүйесіне айналады. АБЖ шешімдерін 
қабылдау экономикалық-математикалық әдістер негізінде немесе маманның 
басқару шешімін қабылдау әрекеттерін модельдеу арқылы жүзеге асырылуы 
мүмкін. Басқару шешімін қалыптастыратын АБЖ қолданбалы 
бағдарламалары, әдетте, оңтайлы шешімдерді таңдау үшін экономикалық-
математикалық әдістерді қолданады. Оңтайландыру мәселесі үшін бастапқы 
деректер деректерді өңдеу жүйесі режимінде есептеледі. Маманның шешім 
қабылдауын модельдеу жасанды интеллект және білім негіздері 
принциптеріне негізделген сараптамалық жүйелерде жүзеге асырылады. 

Тау-кен өндірісінде ақпараттық технологияларды қолдану жобалаудың, 
құрылыстың, пайдаланудың кез келген кезеңінде қажет және техникалық 
және ақпараттық, математикалық, бағдарламалық және ұйымдастыру-
құқықтық қамтамасыз етуді іріктеу мен қалыптастыруға негізделген. 

Техникалық қамтамасыз етуді іріктеу ақпаратты уақтылы жинауды, 
тіркеуді, беруді, сақтауды, толтыруды және өңдеуді қамтамасыз ететіндей 
болуы тиіс. 

Ақпараттық қолдау көптеген ақпараттық массивтермен, мәліметтер 
жиынтығымен немесе мәліметтер базасымен ұсынылған жүйенің бірыңғай 
ақпараттық қорын құруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек. 

Жүйелердің математикалық қамтамасыз етілуін қалыптастыру 
бастапқы есептер функциясын шешудің әдістері мен алгоритмдерін 
жинақтауды қамтиды. Жүйелердің бағдарламалық жасақтамасын 
қалыптастыру кезінде пайдаланушының бағдарламалары мен 
нұсқаулықтарының кешенін құруға және тиімді бағдарламалық өнімдерді 
таңдауға ерекше назар аударылады. 

Автоматтандырылған жобалау (АЖЖ) жүйелері халық шаруашылығы 
салаларының түрлі кешендерін, оның ішінде тау-кен ісінде бұрыннан кеңінен 
қолданылып келеді. Қазіргі әлемде сызбаларды орындаудың максималды 
дәлдігін қамтамасыз ететін және көптеген күнделікті операцияларда уақытты 
үнемдейтін АЖЖ қолданбай дизайнның жоғары деңгейіне жету мүмкін емес. 
АЖЖ көмегімен жасалған нәтижелерді келесі операцияларды орындау үшін 
технологиялық тізбек арқылы беруге болады. Көптеген графикалық 
редакторлар мен геометриялық модельдеу бағдарламалары (AutoCad, 
SolidWorks, Компас және т.б.), сондай-ақ үш өлшемді графика өндірісі 
бағдарламалары (3dstudio Max, Maya) бар. Автоматтандырылған жобалау 
жүйелерінің арасында көшбасшы AutoCad жүйесі деп санауға болады. Түрлі 
үдерістерді модельдеу үшін "Credo", "Surpac", "Datamine" және т. б. 
бағдарламалық кешендер құрылды.  

Мәтіндік құжаттарды жасауға және өңдеуге арналған мәтіндік 
процессорлар әртүрлі әрекеттерді орындау үшін қолданылады. Дайындалған 
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мәтіндік құжаттар басып шығарылуы, сондай-ақ компьютерлік желі арқылы 
берілуі мүмкін. 

Кестелік процессорлар кесте түрінде ұсынылған мәліметтерге көптеген 
операцияларды жүргізуге мүмкіндік береді. Пайдаланушы кестелік 
деректерді енгізуге, оларды өңдеуге, қажетті есептеулерді жүргізуге, 
автоматты түрде қорытынды жасауға, ақпаратты баспа түрінде және басқа 
жүйелерге импортталатын файлдар түрінде шығаруға, кестелік деректерді, 
соның ішінде графиктер мен диаграммалар түрінде сапалы түрде ресімдеуге, 
инженерлік, қаржылық, статистикалық есептеулер жүргізуге, математикалық 
модельдеуді жүргізуге және т. б. 

Дерекқорды басқару жүйелері компанияның басқару жүйесі мен 
өндірістік қызметі туралы әртүрлі ақпаратты қамтитын мәліметтер базасын 
құруға және жаңартуға арналған. 

Электрондық пошта пайдаланушыға желідегі серіктестеріне хабарлама 
алуға, сақтауға және жіберуге мүмкіндік береді. Пайдаланушыға 
электрондық пошта арқылы ұсынылатын мүмкіндіктер әртүрлі және 
қолданылатын бағдарламалық жасақтамаға байланысты. 

Осылайша, жоғарыда аталған барлық ақпараттық технологиялар тау-
кен ісінде қолданылған деп қорытынды жасауға болады [3]. 

 
1.9. Тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасының 

сақталуын бақылау 
 
Жерасты тау-кен қазбаларындағы барлық жұмыстар жазбаша наряд-

тапсырмалар бойынша және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына, 
корпорацияның жергілікті актілеріне және кәсіпорынның техникалық 
құжаттамасына (технологиялық регламенттер, қазбалардың шатырларын 
бекіту және басқару паспорттары, бұрғылау-жару жұмыстарының 
паспорттары, қазбаларды желдету жобалары, жұмыстарды ұйымдастыру 
жобалары, нұсқаулықтар және т.б.) қатаң сәйкестікте орындалады.  

Жер асты тау-кен қазбаларында наряд-тапсырма бойынша жұмыс 
жүргізу басталғанға дейін әрбір қызметкер барлық қауіптерді анықтауға, 
тиісті бланкті толтыра отырып, жұмыс орнындағы қауіптерді бағалауға және 
өзінің жұмыс орнының қауіпсіз жай-күйіне көз жеткізуге міндетті.  

Ауысымның басында және жұмыс барысында қызметкер кенжардың 
шатыры мен қазба қабырғаларының тұрақтылығын тексеру және сынықпен 
немесе "маймылмен" түрту арқылы міндетті түрде тексереді.  

Барлық жұмыс істеп тұрған жерасты тау-кен қазбалары бекітпе 
жағдайын, қазба құрылғылары мен жабдықтарын бақылау үшін кәсіпорын 
бойынша бақылау тұлғаларына бұйрықпен бекітіледі. 

Барлық жұмыс істеп тұрған жерасты тау-кен қазбаларын (жұмыс істеп 
тұрған кенжарларға қарағанда) міндетті түрде учаскенің инженерлік-
техникалық қызметкерлері қазбаның төбесі мен ернеулерін айына екі реттен 
кем емес аралай отырып қарайды. Қазбаның шатыры мен борттарын тексеру 
және жинау нәтижелері "бекітпені және қазбалардың жай-күйін тексеру 
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Осылайша, жоғарыда аталған барлық ақпараттық технологиялар тау-
кен ісінде қолданылған деп қорытынды жасауға болады [3]. 
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немесе "маймылмен" түрту арқылы міндетті түрде тексереді.  

Барлық жұмыс істеп тұрған жерасты тау-кен қазбалары бекітпе 
жағдайын, қазба құрылғылары мен жабдықтарын бақылау үшін кәсіпорын 
бойынша бақылау тұлғаларына бұйрықпен бекітіледі. 

Барлық жұмыс істеп тұрған жерасты тау-кен қазбаларын (жұмыс істеп 
тұрған кенжарларға қарағанда) міндетті түрде учаскенің инженерлік-
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және жинау нәтижелері "бекітпені және қазбалардың жай-күйін тексеру 

  

журналына"енгізіледі. Журнал айына екі реттен кем емес, осы тау-кен 
қазбасына жауапты учаске басшысымен тексеріліп, қол қойылады.  

Әрбір жұмыс орны жұмыс жүргізу үшін қауіпсіз жай-күйде ұсталуы 
және ауаның есептік мөлшерімен және жарықтандырумен, авария туралы 
хабардар етуге арналған құралдармен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Қазбаның төбесі мен ернеулерін тау-кен массасының қабыршақтанған 
бөліктерінен тазалау механикалық жиектегішті қолдану арқылы немесе 
қолмен шабу арқылы, шатырдың бекітілген бөлігінен бастап тазартылмаған 
кенжар жағына қарай жүргізіледі. Биіктігі 4 м-ден асатын тау-кен 
қазбаларының төбелері мен ернеулерін жинау үшін ширату бойынша 
жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ететін жылжымалы мінбелер 
немесе өздігінен жүретін агрегаттар қолданылады. Қауіпсіздікті қамтамасыз 
ететін шаралар қабылданған жағдайда тау-кен сілемдерін шабылған тау-кен 
массасымен шабуды жүзеге асыруға жол беріледі. 

Бекіту штангаларындағы тау-кен массасының бұрандалары мен 
ілгіштері тез арада жойылуы тиіс. 

Шатырды орайтын жұмысшылар бекітілген немесе жиналған, тау-кен 
массасының қабыршақтанған бөліктерінен, ықтимал шығу аймағынан тыс 
қазба учаскесінің астында болуы керек. Жылжымалы төсеме тақталардан 
немесе өздігінен жүретін агрегаттардан шатырды жиектеу кезінде оларды 
"түйреуіштен"2 м жақын қашықтыққа созуға жол берілмейді. Тікелей 
шабумен айналыспайтын қызметкерлерге қауіпті аймаққа 10 м жақын 
жақындауға жол берілмейді. 

Тау-кен қазбаларының шатыры мен ернеулерін жиектеу сапасын 
жиектеу жүргізілетін учаскені бақылау тұлғасы тексереді. 

Барлық тау-кен қазбаларында және олардың қиылыстарында жер 
бетіне шығу бағыты мен оларға дейінгі қашықтық көрсеткіштері 
орнатылады.  

Өзін-өзі бұзу белгілері және тау-кен-геологиялық және өндірістік 
жағдайлардың басқа да нашарлауы анықталған кезде тау-кен қазбаларындағы 
жұмыстар паспортты қайта қарағанға дейін тоқтатыла тұрады. Адамдар мен 
жабдықтар қауіпсіз жерге шығарылады. 

Тазарту немесе ұңғымалық кенжарда жұмыстар уақытша (бір тәуліктен 
астам) тоқтаған жағдайда кенжар маңындағы кеңістікте шатырдың 
құлауының алдын алу бойынша шаралар қабылданады. 

Жай-күйі адамдарға қауіп төндіретін немесе уақытша тоқтатылған 
жұмыстар жүргізілетін тау-кен қазбалары "тыйым салынады" және тыйым 
салу белгілері немесе аншлагтар орнатыла отырып қоршалады.  Қоршаудың 
тәртібі мен түрін шахтаның техникалық басшысы анықтайды. 

Барлық пайдаланылған тау-кен қазбалары, сондай-ақ үш айдан астам 
мерзімге уақытша тоқтатылған қазбалар кәсіпорынның техникалық басшысы 
бекіткен паспортқа сәйкес сенімді оқшауланады. 

Жерасты тау-кен қазбаларын бекіту техникалық басшы бекіткен 
шатырларды бекіту және басқару паспорттарына сәйкес жүргізіледі. 
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Жұмыс аймақтарының шекараларында немесе ықтимал қауіптердің 
ықтимал әсер ету орындарында, сондай-ақ бөгде адамдардың кіруіне тыйым 
салынған басқа учаскелерде қауіпсіздік белгілері немесе аншлагтар 
орнатылуы керек. Жұмыс жүргізу орындарында және тиісті қауіпсіздік 
белгілері мен аншлагтарын орналастыру орындарында қауіптер мен 
тәуекелдердің ықтимал түрлері айқындалуға тиіс.     

Қауіпсіздік белгілері немесе аншлагтар мынадай талаптарды сақтай 
отырып орналастырылуы тиіс: 

- қоршаған ортаны табиғи және еркін көру арқылы қабылдау 
жағдайында, ол арналған адамдардың көз алдында болуы; 

- адамдардың өзінің кәсіби немесе өзге де қызметін орындау кезінде 
назар аудармауға және қолайсыздық туғызбауға ; ; 

- өту жолын немесе өту жолын бөгемеу; 
- ол жататын объектінің тікелей жанында орналасуы; 
- бөгде заттармен бөгелмеңіз. 
Тыйым салынады: 
а) тау-кен қазбаларын қауіпсіз күйге келтіргенге дейін тау-кен 

қазбаларында бекітпе болмаған және қатпарланған тау-кен массасының 
бөліктері болған жағдайда жұмысқа кірісуге және кірісуге; 

б) өңделген тау-кен қазбаларына кіру; 
в) тау-кен қазбаларының шатыры мен борттарын тазалау аймағында 

қандай да бір басқа жұмыстар жүргізу.  
Технологиялық операцияларды жүргізу 
Жұмыскерлерді бұрғылау жұмыстарын жүргізуге жіберер алдында 

учаскені бақылау тұлғасы желдетудің, тау-кен қазбаларының бекітілуінің 
жай-күйін және онда жарылғыш заттардың істен шыққан зарядтарының 
болуын тексереді. Жарылғыш заттың істен шығу заряды болған кезде 
учаскені бақылау тұлғасы тыйым салу белгісін орната отырып, кенжарда 
жұмыс жүргізуді тоқтата тұрады және істен шығу зарядын жою үшін 
жарылыс учаскесі мен жарғышты бақылау тұлғасын хабардар етеді. 

Істен шығуды жоюға байланысты жұмыстардан басқа, істен шыққан 
заряд табылған жерде қандай да бір жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді. 

Әрбір істен шыққан зарядты учаскенің бақылау тұлғасы "жарылыс 
жұмыстары кезіндегі істен шығуларды тіркеу журналында"тіркейді. Істен 
шыққан зарядтарды жоюды жарылыс учаскесінің персоналы істен шығуды 
жою жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес осы учаскені бақылау тұлғасының 
басшылығымен жүргізеді. 

Теспелерді бұрғылау басталғанға дейін жұмыс аймағының 
шекарасында "өтуге тыйым салынған" қауіпсіздік белгісін және "Тоқта! 
Бұрғылау жүріп жатыр". 

Кенжарды оқтау алдында учаскені бақылау адамы не жарылыс 
жұмыстарын басқаратын бақылау адамы бұрғылау-жару жұмыстарының 
паспортына сәйкес тыйым салынған аймақтың шекарасында күзет бекеттерін 
қояды. Жарылыс жұмыстарын жүргізгеннен кейін учаскені бақылау тұлғасы 
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Жұмыс аймақтарының шекараларында немесе ықтимал қауіптердің 
ықтимал әсер ету орындарында, сондай-ақ бөгде адамдардың кіруіне тыйым
салынған басқа учаскелерде қауіпсіздік белгілері немесе аншлагтар
орнатылуы керек. Жұмыс жүргізу орындарында және тиісті қауіпсіздік 
белгілері мен аншлагтарын орналастыру орындарында қауіптер мен
тәуекелдердің ықтимал түрлері айқындалуға тиіс.    

Қауіпсіздік белгілері немесе аншлагтар мынадай талаптарды сақтай 
отырып орналастырылуы тиіс:

- қоршаған ортаны табиғи және еркін көру арқылы қабылдау
жағдайында, ол арналған адамдардың көз алдында болуы;

- адамдардың өзінің кәсіби немесе өзге де қызметін орындау кезінде 
назар аудармауға және қолайсыздық туғызбауға ; ;

- өту жолын немесе өту жолын бөгемеу;
- ол жататын объектінің тікелей жанында орналасуы;
- бөгде заттармен бөгелмеңіз.
Тыйым салынады:
а) тау-кен қазбаларын қауіпсіз күйге келтіргенге дейін тау-кен

қазбаларында бекітпе болмаған және қатпарланған тау-кен массасының
бөліктері болған жағдайда жұмысқа кірісуге және кірісуге;

б) өңделген тау-кен қазбаларына кіру;
в) тау-кен қазбаларының шатыры мен борттарын тазалау аймағында

қандай да бір басқа жұмыстар жүргізу. 
Технологиялық операцияларды жүргізу
Жұмыскерлерді бұрғылау жұмыстарын жүргізуге жіберер алдында 

учаскені бақылау тұлғасы желдетудің, тау-кен қазбаларының бекітілуінің
жай-күйін және онда жарылғыш заттардың істен шыққан зарядтарының 
болуын тексереді. Жарылғыш заттың істен шығу заряды болған кезде 
учаскені бақылау тұлғасы тыйым салу белгісін орната отырып, кенжарда 
жұмыс жүргізуді тоқтата тұрады және істен шығу зарядын жою үшін
жарылыс учаскесі мен жарғышты бақылау тұлғасын хабардар етеді.

Істен шығуды жоюға байланысты жұмыстардан басқа, істен шыққан
заряд табылған жерде қандай да бір жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді.

Әрбір істен шыққан зарядты учаскенің бақылау тұлғасы "жарылыс 
жұмыстары кезіндегі істен шығуларды тіркеу журналында"тіркейді. Істен
шыққан зарядтарды жоюды жарылыс учаскесінің персоналы істен шығуды
жою жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес осы учаскені бақылау тұлғасының
басшылығымен жүргізеді.

Теспелерді бұрғылау басталғанға дейін жұмыс аймағының
шекарасында "өтуге тыйым салынған" қауіпсіздік белгісін және "Тоқта!
Бұрғылау жүріп жатыр".

Кенжарды оқтау алдында учаскені бақылау адамы не жарылыс
жұмыстарын басқаратын бақылау адамы бұрғылау-жару жұмыстарының 
паспортына сәйкес тыйым салынған аймақтың шекарасында күзет бекеттерін 
қояды. Жарылыс жұмыстарын жүргізгеннен кейін учаскені бақылау тұлғасы 

бұрғылау-жару жұмыстарының паспортында көрсетілген уақыт ішінде 
кенжарды желдетуді қамтамасыз етеді. 

Кенжарды желдету аяқталғаннан кейін учаскенің бақылау тұлғасы 
жарылыс учаскесін бақылау тұлғасымен бірге жарылыс жұмыстарын 
жүргізгеннен кейін пайда болған бекітілмеген кенжар учаскесіне кірмей: 

а) газ-химиялық талдауышпен қазбаның кеніш атмосферасында қауіпті 
және зиянды заттардың болуын тексереді; 

б) кенжардың жағдайын және жарылған тау массасының үйіндісін 
жарылғыш заттардың істен шыққан зарядтары тұрғысынан қарайды; 

в) сынған тау-кен массасын тазарту бойынша жұмыстарға 
жұмыскерлерге рұқсат береді. 

Сынған тау-кен массасын тазарту жұмыстарын бастамас бұрын 
өздігінен жүретін көлік құралының жүргізушісі: 

а) өздігінен жүретін көлік құралының жұмыс аймағында адамдардың 
жоқтығына көз жеткізу; 

б) "өтуге тыйым салынған" деген тыйым салу белгісін және "Тоқта! 
Жүк тиеу жүріп жатыр".     

Өздігінен жүретін көлік құралының жүргізушісі тыйым салатын 
қауіпсіздік белгілерін қоюға жауапты болып табылады. 

Бақылау тұлғасы қауіпсіздік белгілерінің жұмыс аймағының 
шекарасында орнатылғанына көз жеткізуі тиіс. 

Сынған тау-кен массасын тазарту бойынша жұмыстар аяқталғаннан 
кейін учаскені бақылау беті ернеулер мен қазба шатырларын 
механикаландырылған жинауға арналған аспалы шатырды ораушы 
машинистке рұқсат береді. 

Тау-кен қазбаларының шатыры мен ернеулерінің толық және сапалы 
қоршалуын тексергеннен кейін учаскені бақылау тұлғасы жабынын бекітуші 
машинистен оны бекіту үшін кенжарды қабылдап, жол бетіне қоршаушы 
машинист жазады. 

Тау-кен қазбаларын бекітуді төбені бекіту және басқару паспортына 
сәйкес учаске бекітушілері жүргізеді. 

Қазбаның шатырын бекіту бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін 
учаскені бақылау тұлғасы кенжардың бекітілу сапасын және оның бекіту 
және шатырды басқару паспортына сәйкестігін тексереді. 

Учаскені бақылау тұлғасы кенжардағы әрбір технологиялық 
операциядан кейін қазбаның төбесі мен ернеулерін жиектеу сапасы мен 
толықтығын тексереді: 

А) тау-кен қазбаларының шатыры мен борттарын шатырды қоршаушы; 
б) бекіту үшін теспелерді бұрғылау; 
в) бекіту; 
г) жару жұмыстарын жүргізу үшін кенжарда теспелерді бұрғылау. 
Ауысым ішінде учаскені бақылау тұлғасы шахта диспетчерінің 

телефоны бойынша наряд бойынша тау-кен жұмыстарын жүргізу жағдайы 
туралы кемінде үш рет хабарлауы тиіс. 
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Учаскені бақылау тұлғасына оның ауысымындағы барлық 
жұмысшылар шахтадан шыққанына көз жеткізбей, шахта аумағынан кетуге 
тыйым салынады (авариялық жағдайлардан басқа). 

Учаскені бақылау тұлғасы келесі ауысымға наряд-тапсырма беруші 
адамға ауысымдық тапсырманың орындалғаны, кенжарлар мен 
жабдықтардың жай-күйі, жұмыс жүргізу орындарындағы ықтимал 
тәуекелдер туралы хабарлайды.     

Ауысым аяқталғаннан және шахтадан шыққаннан кейін учаскені 
бақылау тұлғасы учаске басшылығының алдында нарядтың орындалғаны 
туралы есеп беруі тиіс. 

Көмір шахталарындағы қауіпсіздік ережелеріне сәйкес шахтаға түсетін 
барлық бақылау тұлғалары (аға қадағалау, учаскелік инспектор, мамандар, 
бригадирлер және жерасты электр слесарлары) газ талдағыштармен 
қамтамасыз етілуі тиіс. 

Учаскені қадағалайтын адамдар мен бригадирлер көмірқышқыл газы 
мен метанды кенжарға түсетін ауа ағысында, шығатын ағыста және кенжарда 
белгілі бір кезеңділікпен және газдарды өлшеу тақталарында міндетті түрде 
белгілеумен өлшеуі тиіс. Жерасты электр слесарлары электр аппаратурасын 
ашар алдында және жұмыс аяқталғаннан кейін тау-кен диспетчеріне 
баяндаумен метан газын өлшеуге міндетті. 

Көмір мен газдың кенеттен лақтырылуы бойынша қауіпті шахталарда 
учаскенің аға қадағалаушысы (учаске бастығы, оның орынбасары және 
механик) ұңғымалық кенжардағы жұмыс орындарына тәулігіне кемінде бір 
рет міндетті түрде газ өлшей отырып баруға міндетті; кен шеберлері 
кенжарға ауысымда кемінде екі рет барады және газды өлшейді; бригадирлер 
мен буын қызметкерлері ауысымында газдарды ауысымда 3 рет өлшейді. 

Ұңғымалық кенжарда метан газы 2% болған кезде жұмысшылар 
ауаның таза ағысына шығарылуы тиіс, қозғалыс барысында барлық 
машиналар мен механизмдерді электр энергиясынан ажыратады және тау-кен 
диспетчеріне хабарланады [4]. 

 
1.10. Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің 

талаптарына және техникалық картадағы жұмыстарды жүргізу 
жөніндегі нұсқауларға сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру 

 
1.10.1 жұмыс орындары қауіпсіздігінің жалпы талаптары. Жұмыс 

орындары орналасқан ғимараттар (құрылыстар) өздерінің құрылысы 
бойынша олардың функционалдық мақсатына және еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуге тиіс. 

Жұмыс жабдығы осы жабдық түрі үшін белгіленген қауіпсіздік 
нормаларына сәйкес келуі, тиісті ескерту белгілері болуы және жұмыс 
орындарында қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
қоршаулармен немесе қорғау құрылғыларымен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Авариялық жолдар мен қызметкерлердің үй-жайдан шығатын жолдары 
бос болып қалуы және қауіпсіз аймаққа шығарылуы тиіс. 
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Учаскені бақылау тұлғасына оның ауысымындағы барлық
жұмысшылар шахтадан шыққанына көз жеткізбей, шахта аумағынан кетуге
тыйым салынады (авариялық жағдайлардан басқа).

Учаскені бақылау тұлғасы келесі ауысымға наряд-тапсырма беруші 
адамға ауысымдық тапсырманың орындалғаны, кенжарлар мен
жабдықтардың жай-күйі, жұмыс жүргізу орындарындағы ықтимал 
тәуекелдер туралы хабарлайды.    

Ауысым аяқталғаннан және шахтадан шыққаннан кейін учаскені
бақылау тұлғасы учаске басшылығының алдында нарядтың орындалғаны
туралы есеп беруі тиіс.

Көмір шахталарындағы қауіпсіздік ережелеріне сәйкес шахтаға түсетін
барлық бақылау тұлғалары (аға қадағалау, учаскелік инспектор, мамандар, 
бригадирлер және жерасты электр слесарлары) газ талдағыштармен
қамтамасыз етілуі тиіс.

Учаскені қадағалайтын адамдар мен бригадирлер көмірқышқыл газы 
мен метанды кенжарға түсетін ауа ағысында, шығатын ағыста және кенжарда
белгілі бір кезеңділікпен және газдарды өлшеу тақталарында міндетті түрде
белгілеумен өлшеуі тиіс. Жерасты электр слесарлары электр аппаратурасын 
ашар алдында және жұмыс аяқталғаннан кейін тау-кен диспетчеріне 
баяндаумен метан газын өлшеуге міндетті.

Көмір мен газдың кенеттен лақтырылуы бойынша қауіпті шахталарда
учаскенің аға қадағалаушысы (учаске бастығы, оның орынбасары және 
механик) ұңғымалық кенжардағы жұмыс орындарына тәулігіне кемінде бір
рет міндетті түрде газ өлшей отырып баруға міндетті; кен шеберлері
кенжарға ауысымда кемінде екі рет барады және газды өлшейді; бригадирлер 
мен буын қызметкерлері ауысымында газдарды ауысымда 3 рет өлшейді.

Ұңғымалық кенжарда метан газы 2% болған кезде жұмысшылар
ауаның таза ағысына шығарылуы тиіс, қозғалыс барысында барлық
машиналар мен механизмдерді электр энергиясынан ажыратады және тау-кен
диспетчеріне хабарланады [4].

1.10. Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің
талаптарына және техникалық картадағы жұмыстарды жүргізу 
жөніндегі нұсқауларға сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру

1.10.1 жұмыс орындары қауіпсіздігінің жалпы талаптары. Жұмыс 
орындары орналасқан ғимараттар (құрылыстар) өздерінің құрылысы 
бойынша олардың функционалдық мақсатына және еңбек қауіпсіздігі мен
еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуге тиіс.

Жұмыс жабдығы осы жабдық түрі үшін белгіленген қауіпсіздік 
нормаларына сәйкес келуі, тиісті ескерту белгілері болуы және жұмыс
орындарында қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
қоршаулармен немесе қорғау құрылғыларымен қамтамасыз етілуі тиіс.

Авариялық жолдар мен қызметкерлердің үй-жайдан шығатын жолдары
бос болып қалуы және қауіпсіз аймаққа шығарылуы тиіс.

Жұмыс сипатына байланысты қызметкердің өмірі мен денсаулығына 
қатер төндіретін жұмыс орындары тәуекел дәрежесін ескере отырып, оларға 
бөгде адамдардың қол жеткізуіне кедергі жасайтын (шектейтін) 
құрылғылармен нақты белгіленуге және жарақтандырылуға тиіс. 

Жаяу жүргіншілер мен технологиялық көлік құралдары ұйымның 
аумағы бойынша қауіпсіз жағдайларда жүріп-тұруға тиіс.  

Қызметкерлердің қауіпті өндірістік объектілерде (учаскелерде), оның 
ішінде биіктікте, жер асты жағдайында, ашық камераларда, теңіз шельфтері 
мен ішкі су айдындарында жұмыс жүргізу үшін жеке қорғану құралдары 
болуы тиіс.  

Жұмыс уақыты ішінде жұмыс орындары орналасқан үй-жайдағы 
температура, табиғи және жасанды жарық, сондай-ақ желдеткіш қауіпсіз 
еңбек жағдайларына сәйкес келуге тиіс.  

Жұмыскерлер зиянды еңбек жағдайлары бар (тозаңдану, Газдану және 
басқа да факторлар) жұмысқа жұмыс беруші қауіпсіз еңбек жағдайларын 
қамтамасыз еткеннен кейін жіберіледі. 

Жұмыс орындарындағы шу мен діріл деңгейі еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

Қызметкерлерге, егер еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау жағдайлары талап етсе, демалыс бөлмесі немесе тиісті 
демалыс аймағы берілуге тиіс. 

1.10.2 құрылыс алаңында жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын 
талаптар. Құрылыс алаңы жұмыс басталғанға дейін міндетті түрде бөгде 
заттардан, ғимараттар мен құрылымдардан босатылуы, қоқыстардан 
тазартылуы тиіс.  

Оны таза және тәртіпте ұстау қауіпсіздік ережелерін сақтаудың 
маңызды шарты болып табылады. Осы мақсатта оның аумағынан қоқыс пен 
құрылыс қалдықтарын тұрақты және жедел шығару қажет. Ол үшін алаңға 
жеткілікті кең және ыңғайлы кірме жолдар қажет-бір жақты қозғалыс кезінде 
ені кемінде 3,5 м және екі жақты қозғалыс кезінде 6 м. Автокөліктерге 
арналған жолдардың ең аз дөңгелектеу радиусы 10-12 м құрайды. Бұл ретте 
құрылыс алаңының аумағы жол белгілерімен және көрсеткіштермен 
жабдықталуы тиіс. Құрылыс алаңындағы автомобильдердің максималды 
рұқсат етілген жылдамдығы сағатына 10 км және бұрылыстарда сағатына 5 
км құрайды. 

Құрылыс алаңында қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастырудың 
маңызды сәті оған бөтен адамдар мен жануарлардың кіруін шектеу болып 
табылады. Осы мақсатта уақытша қоршаулар салынуда, олар мынадай 
параметрлерге сәйкес келуі тиіс: өндірістік аймақты шектейтін қоршау 
құрылыстарының ең төменгі биіктігі 1,6 м; жұмыс учаскелері - 1,2 м. Адам 
ағыны қарқынды өтетін орындармен шектесетін қоршау құрылыстарының ең 
төменгі биіктігі 2 м құрайды. Мұндай құрылыстар қардың қысымына және 
ұсақ заттардың соққыларына төтеп беру үшін жеткілікті механикалық 
беріктігі бар тұтас қорғаныс күнқағарымен жабдықталуы тиіс.  
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Құрылыс алаңына кіру және кіру арнайы қақпалар мен қақпалар 
арқылы жүзеге асырылуы және мұқият бақылануы керек. Жұмыстан тыс 
уақытта қақпалар мен қақпалар жабылуы тиіс. Құрылыс алаңына енудің 
басқа мүмкіндіктері болмауы мүмкін. Ғимараттар мен құрылыстарға 
кіреберістің үстінде шетінен қабырғаға дейін ені кемінде 2 метр және 70-75 
градус бұрышта қорғаныш күнқағарлар тұрғызылуы тиіс. 

Траншеялардың, шұңқырлардың, каналдардың және т. б. шеттері ені 
кемінде 1 м көпірлермен және биіктігі кемінде 1,1 м таяныштармен жалғануы 
тиіс. Төменде 0,15 м биіктікке тұтас қаптау және төсемнен 0,5 м деңгейде 
қосымша қоршау планкасы көзделуі тиіс.  

Қауіпсіздік ережелері арнайы қоршаулардың көмегімен 1,3 м-ден 
жоғары және биіктік айырмашылығы шекарасынан 2 м-ден аз қашықтықта 
орналасқан жұмыс орындары мен оларға өту жолдарын қорғауды талап етеді. 
Егер қашықтық 2 м-ден асатын болса, арнайы сигналдық қоршаулармен 
қосымша қорғаныс қажет (мұндай қоршауларға қойылатын талаптар 
мемлекеттік стандарттармен реттеледі).                 Жұмыс орындарындағы 
өткелдерге немесе оларға қойылатын талаптар бар: бір өткелдің ең аз ені - 0,6 
м, ең аз биіктігі - 1,8 м. Егер жұмыс орындары 5 м-ден астам биіктікте 
орналасса, жұмысшыларды жұмыс орындарына жылжыту үшін 
қолданылатын құрылғылар қорғаныс белдігінің фалын бекітуге арналған 
элементтермен жабдықталуы тиіс. 

Егер жұмыстар еңісі 20 градустан асатын шатырда жүргізілсе немесе 
шатыр жабыны адамның орташа салмағына төтеп бермесе, мұндай жұмыс 
орындары аяқты тіреуге арналған көлденең планкалармен толықтырылған ені 
0,3 м ең аз траппен жабдықталуы тиіс.  

Құрылыс алаңдары тәуліктің қараңғы уақытында біркелкі 
жарықтандырылуы тиіс. Қауіпсіздік ережелерінде қарастырылған 
жарықтандырудың минималды деңгейі 2 люкс құрайды.  

Егер жұмыс учаскесіндегі шу деңгейі 85 дБ-ден асса, олар тиісті 
белгілермен белгіленуі тиіс. Мұндай учаскелердегі жұмыс ЖҚҚ-ны міндетті 
түрде пайдалануды талап етеді. Дыбыстық қысым деңгейі 130 дБ-ден асатын 
жерлерде қысқа уақытқа да жол берілмейді.  

Егер жұмыс ашық кеңістікте жүзеге асырылса, персоналды 
атмосфералық жауын-шашыннан қорғайтын шатырларды ұйымдастыру 
қажет. Егер ашық жұмыс алаңдарындағы немесе жылытылмайтын үй-
жайлардағы ауа температурасы 10 градустан төмен түссе, жұмысшыларға 
жылытуға арналған үй-жайларды ұсыну қажет. 

Құрылыс алаңдарындағы жайлылықтың ең төменгі деңгейі 
санитариялық-тұрмыстық мақсаттағы үй - жайлар кешенімен-асхана, киім 
шешетін бөлме, себезгі бөлмесі, дәретхана және т. б. қамтамасыз етілуі тиіс. 
Әрбір құрылыс алаңында алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған 
алғашқы медициналық көмек қобдишасының болуы міндетті.  

Құрылыс материалдары мен конструкцияларын олардың ыңғайлы 
тасымалдануы қамтамасыз етілетіндей етіп жинау қажет. Қойма аймағына 
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Құрылыс алаңына кіру және кіру арнайы қақпалар мен қақпалар 
арқылы жүзеге асырылуы және мұқият бақылануы керек. Жұмыстан тыс 
уақытта қақпалар мен қақпалар жабылуы тиіс. Құрылыс алаңына енудің
басқа мүмкіндіктері болмауы мүмкін. Ғимараттар мен құрылыстарға 
кіреберістің үстінде шетінен қабырғаға дейін ені кемінде 2 метр және 70-75 
градус бұрышта қорғаныш күнқағарлар тұрғызылуы тиіс.

Траншеялардың, шұңқырлардың, каналдардың және т. б. шеттері ені 
кемінде 1 м көпірлермен және биіктігі кемінде 1,1 м таяныштармен жалғануы
тиіс. Төменде 0,15 м биіктікке тұтас қаптау және төсемнен 0,5 м деңгейде 
қосымша қоршау планкасы көзделуі тиіс. 

Қауіпсіздік ережелері арнайы қоршаулардың көмегімен 1,3 м-ден 
жоғары және биіктік айырмашылығы шекарасынан 2 м-ден аз қашықтықта 
орналасқан жұмыс орындары мен оларға өту жолдарын қорғауды талап етеді.
Егер қашықтық 2 м-ден асатын болса, арнайы сигналдық қоршаулармен
қосымша қорғаныс қажет (мұндай қоршауларға қойылатын талаптар
мемлекеттік стандарттармен реттеледі). Жұмыс орындарындағы 
өткелдерге немесе оларға қойылатын талаптар бар: бір өткелдің ең аз ені - 0,6 
м, ең аз биіктігі - 1,8 м. Егер жұмыс орындары 5 м-ден астам биіктікте
орналасса, жұмысшыларды жұмыс орындарына жылжыту үшін
қолданылатын құрылғылар қорғаныс белдігінің фалын бекітуге арналған 
элементтермен жабдықталуы тиіс.

Егер жұмыстар еңісі 20 градустан асатын шатырда жүргізілсе немесе
шатыр жабыны адамның орташа салмағына төтеп бермесе, мұндай жұмыс
орындары аяқты тіреуге арналған көлденең планкалармен толықтырылған ені
0,3 м ең аз траппен жабдықталуы тиіс. 

Құрылыс алаңдары тәуліктің қараңғы уақытында біркелкі
жарықтандырылуы тиіс. Қауіпсіздік ережелерінде қарастырылған
жарықтандырудың минималды деңгейі 2 люкс құрайды. 

Егер жұмыс учаскесіндегі шу деңгейі 85 дБ-ден асса, олар тиісті 
белгілермен белгіленуі тиіс. Мұндай учаскелердегі жұмыс ЖҚҚ-ны міндетті 
түрде пайдалануды талап етеді. Дыбыстық қысым деңгейі 130 дБ-ден асатын
жерлерде қысқа уақытқа да жол берілмейді. 

Егер жұмыс ашық кеңістікте жүзеге асырылса, персоналды
атмосфералық жауын-шашыннан қорғайтын шатырларды ұйымдастыру 
қажет. Егер ашық жұмыс алаңдарындағы немесе жылытылмайтын үй-
жайлардағы ауа температурасы 10 градустан төмен түссе, жұмысшыларға
жылытуға арналған үй-жайларды ұсыну қажет.

Құрылыс алаңдарындағы жайлылықтың ең төменгі деңгейі
санитариялық-тұрмыстық мақсаттағы үй - жайлар кешенімен-асхана, киім 
шешетін бөлме, себезгі бөлмесі, дәретхана және т. б. қамтамасыз етілуі тиіс.
Әрбір құрылыс алаңында алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған 
алғашқы медициналық көмек қобдишасының болуы міндетті. 

Құрылыс материалдары мен конструкцияларын олардың ыңғайлы
тасымалдануы қамтамасыз етілетіндей етіп жинау қажет. Қойма аймағына 

кірме жолдар жеткізілуі тиіс. Қойма аймақтарының өздері қатты негізде 
орналасуы керек.   

Құрылыс алаңдарында қауіпті, тыйым салынған және қорғалатын 
аймақтар болуы мүмкін. Көбінесе қауіпті учаскелер құрылыс жұмыстары 
кезінде пайда болады-мысалы, шұңқырлардағы топырақ көшкіні 
нәтижесінде. 

1.10.3 шахталарда және дайындық кенжарларында жұмыс орындарын 
ұйымдастыру ерекшеліктері. Объектіні пайдаланатын ұйымның басшысы 
қауіпсіз еңбек жағдайларын, әрбір жұмыс орнында және жалпы объектіде 
қауіпті бағалау негізінде қорғау іс-шараларын әзірлеуді қамтамасыз етуге, 
адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін қауіп анықталған, оқыс 
оқиғалар, авариялар туындаған кезде жұмысшылар мен лауазымды 
адамдардың іс-қимыл тәртібін айқындауға тиіс. 

Тау соққысынан, көмірдің, жыныстың және газдың кенеттен 
лақтырылуынан, жанғыш және жарылыс қауіпті газдардың суфлярлық 
бөліністерінен қауіпті тазарту және дайындау кенжарларындағы жұмысқа 
шахталарда кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар, тау-кен жұмыстарын қауіпсіз 
жүргізу бойынша оқытудан өткен жұмысшылар жіберіледі.       

Құрылыс және пайдалану кезеңінде барлық шахталарға авариялық-
құтқару қызметтері (АҚҚ) қызмет көрсетеді. 

Қызмет көрсету тәртібі, АҚҚ бөлімшелерінің орналасуы, құрылымы 
және олардың саны ұйым, АҚҚ басшылығының бірлескен шешімімен 
айқындалады. 

Жерасты тау-кен жұмыстарын жүргізудің нақты жағдайларында 
міндетті пайдалануға және қолдануға көзделген арнайы киімсіз, арнайы аяқ 
киімсіз, жеке қорғаныш құралдарынсыз және қорғаныш құралдарынсыз 
адамдардың шахтада болуына жол берілмейді. 

Шахталарда шахтаға түскен және жер бетіне шыққан (шыққан) барлық 
адамдарды есепке алу шахта басшысы бекіткен тәртіппен ұйымдастырылады 
және жүзеге асырылады. 

Есепке алуды ұйымдастыруды және бақылауды шахтаның басшысы 
жүзеге асырады. 

Жерасты жұмыстарымен айналысатын және жерасты жұмыстарына 
баратын барлық адамдарға шахтаға түсер алдында жарамды, жеке 
оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыштар беріледі. 

Барлық жаңадан келіп түскен жерасты жұмысшылары шахтадан жер 
бетіне шығатын басты және қосалқы шығыстармен, жұмыс орнынан 
қазбаларға тікелей өту жолымен, бақылау тұлғаларының ілесуімен танысады. 

Жерасты тау-кен жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер 
бақылау, авариялар туралы хабарлау, персоналды позициялау және іздеу 
жүйелерімен, объектіге қызмет көрсететін АҚҚ-мен тікелей телефон 
байланысымен және оны қайталайтын баламалы байланыспен 
жабдықталады. 

Бақылау, авариялар туралы хабарлау, персоналды позициялау және 
іздеу жүйесі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: 
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1) Тау-кен диспетчерінің жерасты қазбаларына хабарламаларды
(кодтық, мәтіндік, тілдік) авария болған жерге дейін, оның уақытында және 
одан кейін орналасқан жеріне қарамастан, шахтадағы әрбір қызметкерге жеке 
беруі; 

2) шахтадағы қызметкерлерді позициялау;
3) құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде 2 тәулік ішінде адамды табу

және тау-кен массасының қабаты арқылы үйіндінің астында орналасқан 
жерін анықтау. 

Позициялау жерасты қазбаларындағы персоналдың жағдайын 
анықтауды көздейді. 

Хабарлау кезінде берілетін ақпараттың көлемі персоналдың аварияның 
сипатын және эвакуацияның мүмкін жолдарын түсінуі үшін жеткілікті. 

Бақылау, авариялар туралы хабарлау, персоналды позициялау және 
іздеу жүйесі жер асты тау-кен қазбаларының барлық аймағын қамтуы тиіс. 

Бақылау, авариялар туралы хабарлау, персоналды позициялау және 
іздеу жүйесі аварияға дейін, авария кезінде және авария жойылғаннан кейін 
жұмысқа қабілетті болып қалуды қамтамасыз етуі тиіс. 

Хабарлау уақыты 4-5 минуттан аспайды. 
Қазбаларда (кенжарларда) жұмыстарды орындауға нарядтар беруге жол 

берілмейді): 
1) негізгі жұмыс орындарынан екі жұмысшыдан кем қашықтықта

орналасса, бұл ретте олардың біреуі аға қызметкер болып тағайындалады.; 
2) осы бұзушылықтарды жоюға арналған нарядтардан басқа,

өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары бұзылған жағдайларда жол беріледі. 
Негізгі жұмыс орындарынан қашық қазбалардың (кенжарлардың) 

тізбесін шахтаның техникалық басшысы әр жартыжылдыққа бекітеді. 
Шахтаның басшы қызметкерлері мен мамандары тау-кен 

жұмыстарының дұрыс жүргізілуіне және қауіпсіздік жағдайын бақылауды 
қамтамасыз ету үшін жерасты жұмыстарына жүйелі түрде барады. 

Әрбір жұмыс орны желдетумен, жарықтандырумен, авария туралы 
хабарлауға арналған құралдармен қамтамасыз етіледі, толық қауіпсіздік 
жағдайында және жұмыс басталар алдында ұсталады. 

Әрбір ұңғымалық кенжарда көрінетін жерде бұрғылау-жару 
жұмыстарының паспорты, тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту паспорты, 
кенжарлық жабдықтың электр схемасы орналастырылуы тиіс. 

Ұңғыма кенжары қауіпсіздік ережелеріне сәйкес алғашқы өрт сөндіру 
құралдарымен және шаңды басу құралдарымен жабдықталуы керек. 

Әрбір жұмыс орнына қауіпсіз өту жолдары қамтамасыз етіледі. Жұмыс 
орындарын және оларға кіреберістерді, адамдар мен жүктердің орнын 
ауыстыру жолдарын үйіп тастауға жол берілмейді. 

Әрбір қызметкер адамдарға немесе объектіге қауіп төндіретін қауіпті 
байқап, бұл туралы жұмысшыларға ескертеді, техникалық бақылау тұлғасына 
хабарлайды және мүмкіндігінше қауіпті жою бойынша шаралар қабылдайды. 

Тау-кен қазбаларының барлық тармақтары жер бетіне шығу бағытының 
жарықтандырылған көрсеткіштерімен жабдықталады. 
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1) Тау-кен диспетчерінің жерасты қазбаларына хабарламаларды 
(кодтық, мәтіндік, тілдік) авария болған жерге дейін, оның уақытында және 
одан кейін орналасқан жеріне қарамастан, шахтадағы әрбір қызметкерге жеке 
беруі; 

2) шахтадағы қызметкерлерді позициялау; 
3) құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде 2 тәулік ішінде адамды табу 

және тау-кен массасының қабаты арқылы үйіндінің астында орналасқан 
жерін анықтау. 

Позициялау жерасты қазбаларындағы персоналдың жағдайын 
анықтауды көздейді. 

Хабарлау кезінде берілетін ақпараттың көлемі персоналдың аварияның 
сипатын және эвакуацияның мүмкін жолдарын түсінуі үшін жеткілікті. 

Бақылау, авариялар туралы хабарлау, персоналды позициялау және 
іздеу жүйесі жер асты тау-кен қазбаларының барлық аймағын қамтуы тиіс. 

Бақылау, авариялар туралы хабарлау, персоналды позициялау және 
іздеу жүйесі аварияға дейін, авария кезінде және авария жойылғаннан кейін 
жұмысқа қабілетті болып қалуды қамтамасыз етуі тиіс. 

Хабарлау уақыты 4-5 минуттан аспайды. 
Қазбаларда (кенжарларда) жұмыстарды орындауға нарядтар беруге жол 

берілмейді): 
1) негізгі жұмыс орындарынан екі жұмысшыдан кем қашықтықта 

орналасса, бұл ретте олардың біреуі аға қызметкер болып тағайындалады.; 
2) осы бұзушылықтарды жоюға арналған нарядтардан басқа, 

өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары бұзылған жағдайларда жол беріледі. 
Негізгі жұмыс орындарынан қашық қазбалардың (кенжарлардың) 

тізбесін шахтаның техникалық басшысы әр жартыжылдыққа бекітеді. 
Шахтаның басшы қызметкерлері мен мамандары тау-кен 

жұмыстарының дұрыс жүргізілуіне және қауіпсіздік жағдайын бақылауды 
қамтамасыз ету үшін жерасты жұмыстарына жүйелі түрде барады. 

Әрбір жұмыс орны желдетумен, жарықтандырумен, авария туралы 
хабарлауға арналған құралдармен қамтамасыз етіледі, толық қауіпсіздік 
жағдайында және жұмыс басталар алдында ұсталады. 

Әрбір ұңғымалық кенжарда көрінетін жерде бұрғылау-жару 
жұмыстарының паспорты, тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту паспорты, 
кенжарлық жабдықтың электр схемасы орналастырылуы тиіс. 

Ұңғыма кенжары қауіпсіздік ережелеріне сәйкес алғашқы өрт сөндіру 
құралдарымен және шаңды басу құралдарымен жабдықталуы керек. 

Әрбір жұмыс орнына қауіпсіз өту жолдары қамтамасыз етіледі. Жұмыс 
орындарын және оларға кіреберістерді, адамдар мен жүктердің орнын 
ауыстыру жолдарын үйіп тастауға жол берілмейді. 

Әрбір қызметкер адамдарға немесе объектіге қауіп төндіретін қауіпті 
байқап, бұл туралы жұмысшыларға ескертеді, техникалық бақылау тұлғасына 
хабарлайды және мүмкіндігінше қауіпті жою бойынша шаралар қабылдайды. 

Тау-кен қазбаларының барлық тармақтары жер бетіне шығу бағытының 
жарықтандырылған көрсеткіштерімен жабдықталады. 

  

Қосымша қорғаныс құралдарын қолдана отырып, осы қауіптерді жою 
жөніндегі жұмыстарды орындау жағдайларын қоспағанда, жай-күйі 
адамдарға қауіп төндіретін тау-кен қазбаларында болуға жол берілмейді. 

Әрбір жарудан және кенжарды желдетуден кейін қадағалау 
бақылауының тұлғасы) кенжардың, шатырдың, қазба бүйірлері мен 
бекітпелердің қауіпсіз жай-күйіне, сақтандырғыш құрылғылардың 
жарамдылығына, желдеткіштің әрекетіне көз жеткізеді, жұмыс үшін талап 
етілетін құрал-саймандардың, механизмдер мен құрылғылардың 
жарамдылығын тексереді. Жұмысты қайта бастағанға дейін кенжарда 
қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау бойынша шаралар қабылдайды. 

Анықталған бұзушылықтарды жою мүмкін болмаған жағдайда, 
бақылау тұлғасы жұмыс жүргізуге жол бермейді және бұл туралы өзінің 
тікелей бастығына немесе шахтаның диспетчеріне хабарлайды [18]. 

 
1.11 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария жөніндегі ережелер мен 

нормалар 
 
1.11.1 жалпы талаптар. Әрбір шахтада қалыпты еңбек жағдайларын 

қамтамасыз ететін және кәсіптік аурулардың алдын алатын техникалық және 
санитарлық-гигиеналық іс-шаралар кешені жүзеге асырылуы тиіс. 

 Шахтада еңбек жағдайларының санитарлық-техникалық жай-
күйінің паспорты болуы тиіс. 

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

 Әрбір технологиялық процесте тек негізгі ғана емес, сонымен 
қатар ауыр қол еңбегін болдырмайтын немесе азайтатын қосалқы 
жұмыстарды механикаландыру құралдары пайдаланылуы тиіс. 

 Жұмыс істеп тұрған және салынып жатқан шахталарда жұмыс 
орнына дейінгі қашықтық 1 км және одан артық болған кезде адамдарды 
тасымалдау міндетті. Адамдарды тік және көлбеу қазбалар бойынша 
тасымалдау міндетті, егер олардың соңғы пункттерінің белгілері арасындағы 
айырмашылық 25 м-ден асса. 

 Шахтада адамдарды тасымалдау үшін арнайы шахталық көлік 
құралдары қолданылуы тиіс. 

Адамдарды негізгі өндірістік алаңнан алыс оқпандарға (шурфтарға, 
штольняларға) дейін тасымалдау адамдарды тасымалдауға рұқсат етілген 
арнайы көлікпен жүргізілуі тиіс. 

 Адамдарды түсіру және көтеру жүргізілетін шахталық 
оқпандарда күту үй - жайлары немесе камералары, ал жолаушылар 
вагоншаларында адамдарды тасымалдаумен жабдықталған көлбеу 
қазбалардың қабылдау алаңдарында-арнайы күту орындары орнатылуы тиіс. 
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Үй-жайлар, камералар және күту орындары жылытылуы, 
жарықтандырылуы және орындықтармен, телефон байланысымен және 
көлікке отыруға рұқсат беру туралы сигнализациямен жабдықталуы тиіс. 

 Адамдардың өтуі үшін минималды ені 0,7 м болуы керек. Тау-кен 
қазбаларында көрсетілген ені топырақтан 1,8 м биіктікте сақталуы тиіс. 

Тазалау кенжарларында бекітпенің жұмыс жағдайында биіктігі кемінде 
0,5 м болуы тиіс. 

Қазбалар бойынша адамдардың жүріп-тұру және жеткізу жолдары 
ыңғайлы және қауіпсіз, құрғатылған және қоқыстанбаған, су ағатын жыралар 
жабылған болуы тиіс. 

 Тау-кен қазбаларын, жұмыс орындары мен үй-жайларды күтіп 
ұстау санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес болуы тиіс. 

 Оқпан маңындағы, басты тасылым және желдеткіш қазбалары, 
машина және трансформатор камералары ластануына қарай, бірақ жарты 
жылда бір реттен кем емес ақталуға тиіс. 

Шаң бойынша қауіпті шахталарда көрсетілген қазбаларды ақтау кесте 
бойынша және шаң-газ режимі талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. 

 Шахталық оқпандарда су ұстағыштар, клеттерде - тамшылардан 
қорғауға арналған құралдар орнатылуы тиіс, ал адамдар қонатын және 
клеттен шығатын жерлерде адамдарға судың түсуін болдырмау жөніндегі 
шаралар кешені жүзеге асырылуы тиіс. 

Жер асты қазбаларында және жұмыс орындарында адамдарды су 
басудан қорғау жөнінде шаралар қабылдануы тиіс. 

Қарқынды тамшы және су ағыны бар кенжарларда жұмысшылар судан 
қорғайтын арнайы киіммен қамтамасыз етілуі тиіс. 

 Шаңды басу мақсатында мемлекеттік стандарттардың 
талаптарына жауап беретін ауыз су сапасы пайдаланылуы тиіс. 

Санитарлық қадағалау органдарымен келісім бойынша шахта суын 
механикалық қоспалардан тазартқаннан және бактериялық 
залалсыздандырғаннан кейін пайдалануға жол беріледі. 

 Жұмыс орындарындағы және жұмыс аймақтарындағы шу деңгейі 
кестеде келтірілген шекті рұқсат етілген мәннен аспауы тиіс. 1.3. 

 
1.3 кесте - Шудың рұқсат етілген шекті деңгейлері 
 

Жұмыс орындары (аймақтар) және жұмыс түрлері Шкала бойынша децибелдегі 
шудың рұқсат етілген шекті 

деңгейлері 
1. Тау-кен қазбалары, өндірістік үй-жайлар, жер бетінің 
аумағы 

80 

2. Бақылау және қашықтықтан басқару кабиналары:   
телефон арқылы резервтік байланыссыз 80 
телефон арқылы сөйлеу байланысымен 65 
3. Назар аударуды және назар аударуды талап ететін 
жоғары білікті жұмыстар 

60 
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Шу деңгейі жоғары жабдық (желдеткіштер, компрессорлар және т.б.) 
Шу өндірістік процеске кедергі келтірмейтін және жұмысшыларға зиянды 
әсер етпейтін жерлерде орнатылуы тиіс. 

 Тау-кен шахталық жабдықтың жұмысы кезінде жұмыс 
орындарындағы дірілдің деңгейі кестеде келтірілген шекті рұқсат етілген 
мәннен аспауы тиіс. 1.4. 

 
1.4 кесте - Дірілдің рұқсат етілген шекті деңгейі 
 

Діріл түрі Діріл санаты (машиналар мен 
жабдықтардың түрі) 

Жиілік бойынша түзету және діріл 
жылдамдатудың баламалы 

түзетілген мәндері, дБ 
    діріл 

жылдамдату 
діріл 

жылдамдығы 
Жергілікті Ұрғыш балғалар, бұрғылар, 

перфораторлар 
126 112 

Жалпы 1. Көліктік (өздігінен жүретін 
шахталық көлік) 

112 116 

  2. Көліктік-технологиялық (тау-кен 
комбайндары, шахталық Тиеу 
машиналары, өздігінен жүретін 
бұрғылау қондырғылары) 

109 101 

  3. Технологиялық (сорғылар, 
желдеткіштер, көтергіш машиналар, 
компрессорлар және т. б.)) 

100 92 

 
 Шу мен дірілдің жол берілетін деңгейлері мен әсер ету 

ұзақтығының сақталуын бақылауды жұмыс орындарын аттестаттау кезінде 
қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес мамандандырылған ұйымдар 
жүзеге асыруы тиіс. 

 Шақтыларда радиациялық қауіпсіздік нормаларының (НРБ-76/87) 
және радиоактивті заттармен және басқа да иондаушы сәулелену көздерімен 
жұмыс істеудің негізгі санитарлық ережелерінің талаптарын орындауды 
қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық - техникалық іс-шаралар кешені 
жүзеге асырылуы тиіс.   

 Шахталардың жобаларында, оның ішінде шахталарды, 
деңгейжиектерді реконструкциялау жобаларында радиациялық қауіпсіздікті 
бақылау мен қамтамасыз етуді көздейтін арнайы бөлім болуға тиіс. 
Радиациялық қорғау құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс, бірақ қамтамасыз 
етілмеген жаңа және қайта жаңғыртылатын шахталарды, деңгейжиектерді, 
блоктарды, панельдерді пайдалануға беруге жол берілмейді. 

1.11.2 шахталық атмосфера. Шахталық атмосфера өзінің құрамы, 
температурасы мен ылғалдылығы бойынша жер астында болған барлық 
уақыт ішінде адамның қалыпты тіршілігін қамтамасыз етуі тиіс. 
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 Ауысым бойы адамдар тұрақты болатын жұмыс істеп тұрған тау-
кен қазбаларында ауаның температурасы мен ылғалдылығы кестеде 
келтірілген нормаларға сәйкес болуы тиіс. 1.5. 

 
1.5 кесте - Рұқсат етілген температура мен ылғалдылық 
 

Ауа 
жылдамдығы, 

Рұқсат етілген температура, t°, салыстырмалы 
ылғалдылықта, % 

м / с 60-75 76-90 1500-ден жоғары 
11-ге дейін 16-24 18-23 18-22 

0,50 18-25 19-24 19-23 
1,00 19-26 20-25 20(24) 

2,00 және одан 
көп 

20-26 22-26 22-26 

 
Егер микроклимат параметрлері шекті рұқсат етілген шамалардан 

өзгеше болса, қазбаларда қызып кетудің немесе салқындаудың алдын алу 
бойынша шаралар жүйесі қолданылуы тиіс. 

 Егер жұмыс аймағының ауасындағы шаң мөлшері шекті рұқсат 
етілген концентрациядан асып кетсе (кесте. 1.6) жұмыс істеушілерге зиянды 
әсерін болдырмайтын қосымша шаралар қолданылуы тиіс, оның ішінде 
ауаны шаңнан тазарту кешені, жұмыс істеушілерді шаңның жоғары болу 
аймағынан шығару, тыныс алу органдарын шаңнан жеке қорғау құралдары. 
 

1.6 кесте - Шаңның шекті рұқсат етілген концентрациясы 
 

Шаңның сапалық 
сипаттамасы 

Шаңдағы бос кремний қос 
тотығының құрамы, % 

ШРШ, мг/м  жалпы 
салмағы бойынша 

Жынысты, көмір 
жынысты, 

-10-дан -20-ға дейін 2 

көмірлі, көмірлі -5-тен -10-ға дейін 4 
Антрацит 11-ге дейін 6 
Тас көмір шаңы 11-ге дейін 10 
 
 1.11.3. Жеке қорғану құралдары. Шахта қызметкерлері қолданыстағы 

нормаларға сәйкес жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі және 
оларды қолдану ережелеріне оқытылуы тиіс. 

 Шахталарда жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) сақтауға, 
жұмысқа жарамдылығын тексеруге, тазалауға және жөндеуге арналған үй-
жайлар болуы тиіс. Оларды күту шахтерлердің жеке қорғаныс құралдарын 
пайдалану жөніндегі зауыт нұсқаулықтарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Жеке қорғану құралдарын шахта аумағынан тыс жерде сақтауға жол 
берілмейді. 

 Шахтада арнайы киімді, арнайы аяқ киімді, қорғаныс каскаларын, 
өзін-өзі құтқарғыштарды және басқа да жеке қорғаныс құралдарын 
сертификатсыз пайдалануға тыйым салынады. 
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 Ауысым бойы адамдар тұрақты болатын жұмыс істеп тұрған тау-
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бойынша шаралар жүйесі қолданылуы тиіс. 
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етілген концентрациядан асып кетсе (кесте. 1.6) жұмыс істеушілерге зиянды 
әсерін болдырмайтын қосымша шаралар қолданылуы тиіс, оның ішінде 
ауаны шаңнан тазарту кешені, жұмыс істеушілерді шаңның жоғары болу 
аймағынан шығару, тыныс алу органдарын шаңнан жеке қорғау құралдары. 
 

1.6 кесте - Шаңның шекті рұқсат етілген концентрациясы 
 

Шаңның сапалық 
сипаттамасы 

Шаңдағы бос кремний қос 
тотығының құрамы, % 

ШРШ, мг/м  жалпы 
салмағы бойынша 

Жынысты, көмір 
жынысты, 

-10-дан -20-ға дейін 2 

көмірлі, көмірлі -5-тен -10-ға дейін 4 
Антрацит 11-ге дейін 6 
Тас көмір шаңы 11-ге дейін 10 
 
 1.11.3. Жеке қорғану құралдары. Шахта қызметкерлері қолданыстағы 

нормаларға сәйкес жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі және 
оларды қолдану ережелеріне оқытылуы тиіс. 

 Шахталарда жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) сақтауға, 
жұмысқа жарамдылығын тексеруге, тазалауға және жөндеуге арналған үй-
жайлар болуы тиіс. Оларды күту шахтерлердің жеке қорғаныс құралдарын 
пайдалану жөніндегі зауыт нұсқаулықтарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Жеке қорғану құралдарын шахта аумағынан тыс жерде сақтауға жол 
берілмейді. 

 Шахтада арнайы киімді, арнайы аяқ киімді, қорғаныс каскаларын, 
өзін-өзі құтқарғыштарды және басқа да жеке қорғаныс құралдарын 
сертификатсыз пайдалануға тыйым салынады. 

  

 Жеке шамның конструкциясы үздіксіз жұмыстың 10 сағ ішінде 
қажетті жарықтандыруды қамтамасыз етуі, сондай-ақ жұмысшының киімі 
мен денесіне электролиттің түсу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

 Көзді қорғау үшін тұманға қарсы қорғайтын көзілдірік, экрандар 
немесе қалқандар қолданылуы керек. 

 Перфораторлармен теспелерді бұрғылауға, пневматикалық 
шығырларды басқаруға, есту органдарының ЖҚҚ қолданбай 
компрессорларға қызмет көрсетуге тыйым салынады. 

 Тазарту және дайындық кенжарларында, сондай-ақ тау-кен 
қазбаларын қайта бекіту кезінде қорғаныс каскаларынан басқа, жұмыс 
істеушілердің омыртқасын, қолдары мен аяқтарын жеке қорғау құралдары 
қолданылуы тиіс. 

 Қуаты аз қабаттардың кенжарларында жұмыс істейтін 
жұмысшылар бурсит ауруының алдын алатын жеке қорғаныс құралдарымен 
қамтамасыз етілуі және пайдалануы тиіс. 

 1.11.4. Медициналық және гигиеналық қамтамасыз ету. Шахтыларда 
санитарлық нормаларға сәйкес үстіңгі медициналық пункттер жабдықталуы 
тиіс. 

Жерасты медпункт арнайы камерадағы оқпан жанындағы аулада 
жұмысшылардың негізгі бөлігінің жүру жолы бойынша ауаның таза 
ағысында орналасуы тиіс. Қазбалардың едәуір ұзындығында жерасты 
Денсаулық сақтау пункттері жұмыс орындарының ең көп шоғырланған 
жеріне жақын болуы мүмкін. 

 Шахтаның барлық қызметкерлері алғашқы медициналық көмек 
көрсетуге үйретілуі керек және белгіленген тәртіппен берілетін берік су 
өткізбейтін қабықтағы жеке таңу пакеттері болуы керек. 

 Шахта үстіндегі цехтарда, киім ілетін орындарда, шахта үстіндегі 
ғимараттарда, оқпан маңындағы аулаларда, жер асты учаскелерінде, тазалау 
және дайындау кенжарларынан шығатын жерлерде, сондай-ақ машина 
камераларында алғашқы медициналық көмек дәрі қобдишалары және қатты 
төсегі бар зембілдер болуы тиіс. 

Зембілдер зардап шегушіні шамадан тыс жүктеместен оларды 
санитариялық көлікте орнату үшін бейімделуі тиіс. 

 Шахталардың қызметтік-тұрмыстық комбинаттары шахта 
үстіндегі ғимараттың жанында орналасуы және онымен жылытылған Өтпе 
жолмен қосылуы тиіс. 

Шахта үстіндегі ғимаратта адамдардың қысқы кезеңде күту 
орындарында ауа температурасы +16°С-тан кем болмауы тиіс. 

 +10°С-тан төмен температурада ашық ауада жұмыс істейтіндер 
үшін температурасы +22°С-тан төмен емес және ауа қозғалысының 
жылдамдығы 0,2 м/с-қа дейін қыздыруға арналған үй-жайларды қарастыру 
қажет, Үй-жайлар ауыз сумен және қайнаған сумен қамтамасыз етілуі тиіс. 

 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар, шахталық тұрмыстық 
комбинат қолданыстағы құрылыс және Санитариялық нормалар мен 
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ережелерге сәйкес орналастырылуға тиіс. Олар тазалықты, таза ауаны және 
душ пен гардероб бөлмелеріндегі температураны +22°C - тан төмен ұстамауы 
керек. 

Жаңадан салынып жатқан шақтыларда оқпандар мен штольняларды 
Ұңғылау жұмыстары басталғанға дейін санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар 
орналастырылуға тиіс. 

 Шаруашылық қажеттіліктер үшін шахталар Мемлекеттік
стандарттардың талаптарына жауап беретін ауыз су сапасымен қамтамасыз 
етілуі тиіс. 

Жекелеген жағдайларда тазартылған және зарарсыздандырылған 
шахталық суды себезгі бөлмелерінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің рұқсатымен пайдалануға жол 
беріледі. 

 Киім шешетін бөлмелер мен себезгі бөлмелерінің өткізу қабілеті
45 минуттық болуы тиіс. Себезгі бөлмелері әрбір жуынушыға 60 л есебінен 
ыстық және суық сумен қамтамасыз етілуі және реттеуші крандары бар 
араластырғыш құрылғысы болуы тиіс. 

Себезгі бөлмелеріне арналған суды жылыту жылытқыштарда 
жүргізілуі тиіс. Суды жылыту үшін ашық буды пайдалануға тыйым 
салынады. 

Суық және ыстық судың берілуін реттейтін крандардың айырым 
белгілері немесе жазбалары болуы тиіс. 

Жуу бөлімшесіндегі ыстық су құбырлары оқшаулануы немесе кемінде 
2 м биіктікке қоршалуы тиіс. 

Ыстық судың максималды рұқсат етілген температурасы +65°C, 
минималды - +37°C болуы керек. 

 Шахта моншаларында шахта қызметкерлері бір адамға айына
кемінде 800 г сабын, пластмассадан немесе резеңкеден жасалған жөкемен, 
орамалмен және монша аяқ киімімен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Киім ілетін орындар мен себезгі бөлмелерінің едендері адамдардың 
тайғанаудан құлауын болдырмайтындай етіп орнатылуы тиіс. 

 Әрбір шақтыда ультракүлгін сәулелену, ингаляция, сондай-ақ
зиянды факторларды бейтараптандыру және жұмысқа қабілеттілікті қалпына 
келтіру бойынша рәсімдер жүргізілуі тиіс. 

 Әрбір шақтыда ішкиімді күнделікті жуу, арнайы киімді айына
кемінде екі рет жуу немесе химиялық тазалау, Арнайы киім мен арнайы аяқ 
киімді уақтылы жөндеу, сондай-ақ шаңға қарсы респираторларды, қорғаныс 
каскаларын, шұлғауларды (ұйықтарды) және арнайы аяқ киімді 
санитариялық өңдеу ұйымдастырылуы тиіс. 

 Барлық жерасты жұмысшылары сыйымдылығы 0,75 л кем емес
флягалармен немесе сынбайтын термостармен жабдықталуы тиіс. Флягтар 
немесе термостарда киюге арналған белдіктер болуы, орталықтандырылып 
сақталуы және күн сайын өңделуі тиіс. 
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 Киім шешетін бөлмелер мен себезгі бөлмелерінің өткізу қабілеті 
45 минуттық болуы тиіс. Себезгі бөлмелері әрбір жуынушыға 60 л есебінен 
ыстық және суық сумен қамтамасыз етілуі және реттеуші крандары бар 
араластырғыш құрылғысы болуы тиіс. 

Себезгі бөлмелеріне арналған суды жылыту жылытқыштарда 
жүргізілуі тиіс. Суды жылыту үшін ашық буды пайдалануға тыйым 
салынады. 
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орамалмен және монша аяқ киімімен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Киім ілетін орындар мен себезгі бөлмелерінің едендері адамдардың 
тайғанаудан құлауын болдырмайтындай етіп орнатылуы тиіс. 

 Әрбір шақтыда ультракүлгін сәулелену, ингаляция, сондай-ақ 
зиянды факторларды бейтараптандыру және жұмысқа қабілеттілікті қалпына 
келтіру бойынша рәсімдер жүргізілуі тиіс. 

 Әрбір шақтыда ішкиімді күнделікті жуу, арнайы киімді айына 
кемінде екі рет жуу немесе химиялық тазалау, Арнайы киім мен арнайы аяқ 
киімді уақтылы жөндеу, сондай-ақ шаңға қарсы респираторларды, қорғаныс 
каскаларын, шұлғауларды (ұйықтарды) және арнайы аяқ киімді 
санитариялық өңдеу ұйымдастырылуы тиіс. 

 Барлық жерасты жұмысшылары сыйымдылығы 0,75 л кем емес 
флягалармен немесе сынбайтын термостармен жабдықталуы тиіс. Флягтар 
немесе термостарда киюге арналған белдіктер болуы, орталықтандырылып 
сақталуы және күн сайын өңделуі тиіс. 

  

 Әрбір шақтыда қайта ауыстыру кезеңінде жұмыс істейтін асхана 
немесе ыстық тамақтанатын буфет болуы тиіс. 

 Шахтадағы ауыз сумен, асханалар мен буфеттерге қызмет 
көрсететін адамдар медициналық тексеруден өтуі керек. 

 Оқпан маңындағы аулаларда, жолаушылар көлігін күту 
орындарында және учаскелерде әжетханалар орнатылуы тиіс.  Дәретханалар 
аптасына екі рет арнайы жылытылған су төгетін пункттерде тазаланып, 
зарарсыздандырылуы керек. Дәретханалардың жобасы және ағызу пунктінің 
орналасқан жері өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның 
аумақтық бөлімшесімен келісіледі. 

 Әкімшілік-тұрмыстық комбинатта немесе шахталардың тау-кен 
қазбаларында кеміргіштер мен жәндіктер пайда болған кезде оларды жою 
бойынша шаралар қабылдануы тиіс. 

1.11.5. Экология. Шахталарда тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде су 
бассейндері мен жер бедерін сақтау жөнінде арнайы шаралар қабылдануы 
тиіс. 

Жер бетінің бұзылған учаскелері қайтадан өсірілуі керек. 
 Шахталардан айдалатын су, шлам сулары, сондай-ақ 

шаруашылық-тұрмыстық ағындар оларды гидрографиялық желіге шығару 
алдында қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы заңнама талаптарына сәйкес 
тазартылуға және залалсыздандырылуға жатады. 

 Мұнай өнімдерін, су эмульсияларын, химиялық және басқа да 
ластаушы заттарды тау-кен қазбаларында және жер бетінде төгуге (төгуге) 
тыйым салынады. 

 Ластаушы заттардың стационарлық көздерінің атмосфераға шекті 
рұқсат етілген нормалардан артық шығарылуын болдырмау үшін 
өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған табиғи ортаны қорғау саласындағы 
уәкілетті органның аумақтық бөлімшесімен келісілген арнайы шаралар 
қолданылуы тиіс. 

 Шахталарды жобалау кезінде, әдетте, шахтада тау жыныстарын 
қалдыра отырып немесе оны өнеркәсіптік және шаруашылық қажеттіліктер 
үшін шикізат ретінде пайдалана отырып қалдықсыз технология көзделуге 
тиіс. 

Жұмыс істеп тұрған шахталардың жаңа горизонттарын (блоктарын, 
панельдерін) жобалау және салу кезінде шахтада жыныстарды толық немесе 
ішінара қалдыру көзделуі тиіс. 

 Жаңа жыныс үйінділерін салу және жұмыс істеп тұрғандарын 
пайдалану, сондай-ақ оларды сөндіру және бөлшектеу арнайы жобаларға 
немесе шахталар мен байыту фабрикаларын салу (реконструкциялау) 
жобаларының бөлімдеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Жыныс үйінділерін пайдалану, сөндіру және бөлшектеу жобалары 
өздігінен жанудың алдын алу, жыныс үйінділерін сөндіру және бөлшектеу 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес әзірленуі тиіс. 
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 Жұмыс істеп тұрған жыныс үйінділерінде олардың тұтануы мен
жел эрозиясының алдын алу шаралары қолданылуы тиіс. 

Жанып жатқан жыныс үйінділерін пайдалануға тыйым салынады. 
Жанып жатқан жыныс үйінділері міндетті түрде сөндірілуге жатады. 

 Биіктігі 10 м астам жыныс үйінділері үшін қорғау аймағы
белгіленеді. Механикалық қорғаныш аймағының контуры бойынша аймаққа 
кіруге тыйым салатын белгілер орнатылуы тиіс. 

Механикалық қорғаныш аймағының шегінде (үйінділерді 
пайдаланумен байланысты ғимараттар мен құрылыстардан басқа) адамдар 
тұрақты немесе уақытша болатын тұрғын үй, өндірістік және басқа да 
ғимараттар мен құрылыстарды орналастыруға тыйым салынады. 

Үйінділердің жобалық (тоқтатылған - нақты) контурынан 50 м жақын 
емес механикалық қорғау аймағының шегінде тек инженерлік 
коммуникацияларды орналастыруға рұқсат етіледі. 

 Жыныс үйінділерінің ең жоғары биіктігі олардың еңістерінің
орнықтылығы мен негізінің көтеру қабілеті жағдайларынан анықталады. 
Биіктігі 100 м астам жыныс үйінділерін пайдалануға өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің рұқсаты бойынша 
жол беріледі. 

 Жаңадан төселетін жыныс үйінділері тегіс болуы тиіс. Оларды
жаңбыр және тасқын суларды бұру мен қайта жіберуді қамтамасыз ете 
отырып, арқалықтарға, жыраларға және өңделген карьерлерге орналастырған 
жөн. 

 Жаңа жыныс үйінділерін төсеу немесе емдеу-профилактикалық,
мәдени-тұрмыстық және тұрғын үй ғимараттарын салу ені кемінде 500 м 
санитариялық-қорғаныш аймағын қалдыра отырып жүзеге асыру қажет. 
Жыныс үйінділерінен оқпандарға (шурфтарға) дейінгі қашықтық кемінде 200 
м болуы тиіс. 

Жыныс үйінділері тұрғын үй ғимараттарының, қоғамдық және 
коммуналдық мақсаттағы ғимараттардың, сондай-ақ оқпандардың 
(шурфтардың) ық жағында (басым бағыттағы желдер үшін) орналасуы тиіс. 

 Тасындылардың қуаты 5 м дейін болған кезде көмір
қабаттарының шығыңқы жерлеріне, сондай-ақ өңделуі жер бетінде 
опырылымдардың пайда болуына әкеп соғатын алаңдарға жыныс үйінділерін 
орналастыруға тыйым салынады. 

Тау-кен жұмыстарын жүргізуден түсетін ойықтар тау-кен жыныстарын 
орналастыру үшін шұңқырларды қаптаған және ашылған байырғы 
жыныстарды қабатының қалыңдығы кемінде 5 м сазды үйінділермен көмген 
жағдайда, сондай-ақ тау-кен қазбаларына ойықтар арқылы ауаның ағуы 
(сорылуы) және толтыру процесінде маркшейдерлік болжам негізінде 
айқындалатын ойықтардың кенеттен шөгу қаупі болмаған кезде 
пайдаланылуы мүмкін. 

 Жыныс үйінділерін пайдалану, сөндіру және бөлшектеу
процесінде деформация белгілері пайда болған кезде жұмыстар одан әрі 
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 Жұмыс істеп тұрған жыныс үйінділерінде олардың тұтануы мен 
жел эрозиясының алдын алу шаралары қолданылуы тиіс. 

Жанып жатқан жыныс үйінділерін пайдалануға тыйым салынады. 
Жанып жатқан жыныс үйінділері міндетті түрде сөндірілуге жатады. 

 Биіктігі 10 м астам жыныс үйінділері үшін қорғау аймағы 
белгіленеді. Механикалық қорғаныш аймағының контуры бойынша аймаққа 
кіруге тыйым салатын белгілер орнатылуы тиіс. 

Механикалық қорғаныш аймағының шегінде (үйінділерді 
пайдаланумен байланысты ғимараттар мен құрылыстардан басқа) адамдар 
тұрақты немесе уақытша болатын тұрғын үй, өндірістік және басқа да 
ғимараттар мен құрылыстарды орналастыруға тыйым салынады. 

Үйінділердің жобалық (тоқтатылған - нақты) контурынан 50 м жақын 
емес механикалық қорғау аймағының шегінде тек инженерлік 
коммуникацияларды орналастыруға рұқсат етіледі. 

 Жыныс үйінділерінің ең жоғары биіктігі олардың еңістерінің 
орнықтылығы мен негізінің көтеру қабілеті жағдайларынан анықталады. 
Биіктігі 100 м астам жыныс үйінділерін пайдалануға өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің рұқсаты бойынша 
жол беріледі. 

 Жаңадан төселетін жыныс үйінділері тегіс болуы тиіс. Оларды 
жаңбыр және тасқын суларды бұру мен қайта жіберуді қамтамасыз ете 
отырып, арқалықтарға, жыраларға және өңделген карьерлерге орналастырған 
жөн. 

 Жаңа жыныс үйінділерін төсеу немесе емдеу-профилактикалық, 
мәдени-тұрмыстық және тұрғын үй ғимараттарын салу ені кемінде 500 м 
санитариялық-қорғаныш аймағын қалдыра отырып жүзеге асыру қажет. 
Жыныс үйінділерінен оқпандарға (шурфтарға) дейінгі қашықтық кемінде 200 
м болуы тиіс. 

Жыныс үйінділері тұрғын үй ғимараттарының, қоғамдық және 
коммуналдық мақсаттағы ғимараттардың, сондай-ақ оқпандардың 
(шурфтардың) ық жағында (басым бағыттағы желдер үшін) орналасуы тиіс. 

 Тасындылардың қуаты 5 м дейін болған кезде көмір 
қабаттарының шығыңқы жерлеріне, сондай-ақ өңделуі жер бетінде 
опырылымдардың пайда болуына әкеп соғатын алаңдарға жыныс үйінділерін 
орналастыруға тыйым салынады. 

Тау-кен жұмыстарын жүргізуден түсетін ойықтар тау-кен жыныстарын 
орналастыру үшін шұңқырларды қаптаған және ашылған байырғы 
жыныстарды қабатының қалыңдығы кемінде 5 м сазды үйінділермен көмген 
жағдайда, сондай-ақ тау-кен қазбаларына ойықтар арқылы ауаның ағуы 
(сорылуы) және толтыру процесінде маркшейдерлік болжам негізінде 
айқындалатын ойықтардың кенеттен шөгу қаупі болмаған кезде 
пайдаланылуы мүмкін. 

 Жыныс үйінділерін пайдалану, сөндіру және бөлшектеу 
процесінде деформация белгілері пайда болған кезде жұмыстар одан әрі 

  

қауіпсіз жұмыс жүргізу жөніндегі шаралар әзірленгенге дейін тоқтатылуға 
тиіс. 

 Жанып жатқан жыныс үйінділерін сөндіру кезінде әр ауысымның 
басында жұмыс орындарында көміртегі оксиді мен күкіртті ангидриттің 
концентрациясын өлшеу жүргізіледі. Зиянды газдардың құрамында рұқсат 
етілген нормалардан асатын мөлшерде жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін шаралар қабылдануы керек. 

 Жыныс үйіндісін жанушылар қатарынан есептен шығару 
шахтаның, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның 
аумақтық бөлімшесінің және жұмыс қауіпсіздігі институтының өкілдерінен 
комиссия актісімен ресімделеді. 

 Тыйым салынады: 
а) қазандықтар қондырғыларының тозбаған күлін және тез тұтанатын 

материалдарды (ағаш, үгінділер, қағаз, сүрту материалдары және т. б.) 
жыныс үйінділеріне жинау.); 

б) террикониктерді олардың түскіштерімен жабдықтамай пайдалану; 
в) жобада көзделген тиісті арнайы жарықтандырусыз түнгі уақытта 

үйінділерін сөндіру және бөлшектеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу; 
г) жыныс үйінділерінде нөсерлі жауын-шашын мен найзағай кезінде 

адамдардың болуына байланысты қандай да бір жұмыстар жүргізу; 
д) жыныс үйінділерінде қож жинағыштарды орналастыру; 
е) үйіндідегі жарықтар мен жану қуыстарына қосымша қауіпсіздік 

шараларынсыз су беру; 
ж) жанып жатқан үйіндіні бір жұмысшымен сөндіру бойынша 

жұмыстарды орындау; 
з) қызметкерлерді скиптерде (вагонеткаларда) терриконға Көтеру 

(түсіру). 
 Барлық жыныс үйінділері қалпына келтіруге (көгалдандыруға) 

жатады. Жұмыс істеп тұрған тегіс жыныс үйінділерінде рекультивация 
төселумен қатар не бір деңгейден аспайтын уақытқа қалдырылып жүзеге 
асырылуы тиіс. 

 Көмір мен жыныстарды арқанды жолдармен, автомобиль, 
конвейерлік және рельстік көлікпен тасып шығару кезінде оларды 
белгіленбеген орындарда жинауға және түсіруге тыйым салынады [4]. 

 
1.12. Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар "техникалық 

регламенті» 
 
1.12.1 Тау-кен кәсіпорнының өрттен қорғау жобасы (ӨҚЖ). Барлық 

жаңа (қайта жаңартылатын) және жұмыс істеп тұрған шахталардың 
жобаларында "өртке қарсы қорғау"бөлімі болуы тиіс.   

Өртке қарсы іс-шаралар толық көлемде орындалмаған жаңа 
шахталарды, деңгейжиектерді, учаскелерді, блоктарды пайдалануға 
қабылдауға тыйым салынады. 
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Кен шахтасының өтт жобасы шахтада және жер үсті шахта кешені 
объектілерінде өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі 
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралардың орындалуын 
регламенттейтін нормативтік құжат болып табылады. 

ӨҚЖ жобасында шахтада және шахтаның өнеркәсіптік алаңында 
өрттің алдын алу жөніндегі іс – шаралар, ал олар туындаған жағдайда-
адамдар мен материалдық құндылықтарды құтқару жөніндегі іс-шаралар 
көрсетілуі тиіс. 

Өтт жобасында мыналар қарастырылуы тиіс: 
▪ өрт болған жағдайда оларды сенімді және тез оқшаулауды жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін қазу учаскелерін (блоктарын) дайындау тәсілдері; 
▪ өрт жағдайында желдеткіш ағындарды сенімді басқаруды және 

адамдардың шахтадан бетіне немесе таза ауа ағынына қауіпсіз шығуын 
қамтамасыз ететін желдету схемалары мен желдету тәсілдері; 

▪ тау-кен жұмыстарын жүргізудің өрт қауіпсіздігі технологиялары; 
▪ өрт қауіпсіздігі машиналары мен механизмдерін, электрмен 

жабдықтау құрылғылары мен схемаларын, жұмыс сұйықтықтарын, заттар 
мен материалдарды қолдану; 

▪ жерасты өрттерін анықтаудың Автоматты құралдарын және өрт 
сөндіру қондырғыларын, өрт газдарының қозғалыс жолында жұмыс 
істейтіндерді хабардар ету аппаратурасын және оларды эвакуациялау немесе 
инкубациялау кезінде ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын қолдану; 

▪ тиімді өрт сөндіру құралдары, соның ішінде автоматты өрт сөндіру 
қондырғылары, өртке қарсы су құбыры, алғашқы өрт сөндіру құралдары 
және т. б. 

Бес жылда бір реттен сиретпей қызметтің осы түріне лицензиясы бар 
ұйым өтт жобасын түзетуге тиіс. 

Шахтаның өтт құрамына кіруі тиіс: 
▪ түсіндірме жазба (тау - кен жұмыстары мен жер үсті кешені 

объектілерінің жарылыс және өрт қауіптілігін бағалау, жер үсті кешенін 
өртке қарсы қорғау, жер асты тау-кен қазбаларын өртке қарсы қорғау); 

▪ графикалық құжаттама (шахтаның үстіңгі бетінің сызбасы (сх.) сумен 
жабдықтау, су айдындары, сорғы станциялары, өртке қарсы материалдардың 
қоймалары және кірме жолдары; оқпандардың сағаларына өрт сөндіру 
лядаларын орналастыру сх.; шахталық оқпандар, копрлер сағаларының ӨҚЖ 
сх.; өрт-суару су құбыры, өрт жабдығы, бекіту және реттеу құрылғылары 
орналасқан орындар сх.; аксонометриялық желдету сх.; шахталық сутөкпе 
және ауадан суға ауыстырып қосу орындары сх. 

"Тау-кен жұмыстары мен жер үсті кешені объектілерінің өрт 
қауіптілігін бағалау" бөлімінде тау-кен қазбаларын және шахтаның жер үсті 
кешенін өрттен қорғау объектілері ретінде сипаттайтын мәліметтер болуы 
тиіс: 

1. Шахта алаңының қысқаша тау-кен-геологиялық сипаттамасы (қуаты, 
жайылуы, құлау бұрышы, жату тереңдігі, геологиялық бұзылулардың болуы, 
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Кен шахтасының өтт жобасы шахтада және жер үсті шахта кешені 
объектілерінде өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі 
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралардың орындалуын 
регламенттейтін нормативтік құжат болып табылады. 

ӨҚЖ жобасында шахтада және шахтаның өнеркәсіптік алаңында 
өрттің алдын алу жөніндегі іс – шаралар, ал олар туындаған жағдайда-
адамдар мен материалдық құндылықтарды құтқару жөніндегі іс-шаралар 
көрсетілуі тиіс. 

Өтт жобасында мыналар қарастырылуы тиіс: 
▪ өрт болған жағдайда оларды сенімді және тез оқшаулауды жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін қазу учаскелерін (блоктарын) дайындау тәсілдері; 
▪ өрт жағдайында желдеткіш ағындарды сенімді басқаруды және 

адамдардың шахтадан бетіне немесе таза ауа ағынына қауіпсіз шығуын 
қамтамасыз ететін желдету схемалары мен желдету тәсілдері; 

▪ тау-кен жұмыстарын жүргізудің өрт қауіпсіздігі технологиялары; 
▪ өрт қауіпсіздігі машиналары мен механизмдерін, электрмен 

жабдықтау құрылғылары мен схемаларын, жұмыс сұйықтықтарын, заттар 
мен материалдарды қолдану; 

▪ жерасты өрттерін анықтаудың Автоматты құралдарын және өрт 
сөндіру қондырғыларын, өрт газдарының қозғалыс жолында жұмыс 
істейтіндерді хабардар ету аппаратурасын және оларды эвакуациялау немесе 
инкубациялау кезінде ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын қолдану; 

▪ тиімді өрт сөндіру құралдары, соның ішінде автоматты өрт сөндіру 
қондырғылары, өртке қарсы су құбыры, алғашқы өрт сөндіру құралдары 
және т. б. 

Бес жылда бір реттен сиретпей қызметтің осы түріне лицензиясы бар 
ұйым өтт жобасын түзетуге тиіс. 

Шахтаның өтт құрамына кіруі тиіс: 
▪ түсіндірме жазба (тау - кен жұмыстары мен жер үсті кешені 

объектілерінің жарылыс және өрт қауіптілігін бағалау, жер үсті кешенін 
өртке қарсы қорғау, жер асты тау-кен қазбаларын өртке қарсы қорғау); 

▪ графикалық құжаттама (шахтаның үстіңгі бетінің сызбасы (сх.) сумен 
жабдықтау, су айдындары, сорғы станциялары, өртке қарсы материалдардың 
қоймалары және кірме жолдары; оқпандардың сағаларына өрт сөндіру 
лядаларын орналастыру сх.; шахталық оқпандар, копрлер сағаларының ӨҚЖ 
сх.; өрт-суару су құбыры, өрт жабдығы, бекіту және реттеу құрылғылары 
орналасқан орындар сх.; аксонометриялық желдету сх.; шахталық сутөкпе 
және ауадан суға ауыстырып қосу орындары сх. 

"Тау-кен жұмыстары мен жер үсті кешені объектілерінің өрт 
қауіптілігін бағалау" бөлімінде тау-кен қазбаларын және шахтаның жер үсті 
кешенін өрттен қорғау объектілері ретінде сипаттайтын мәліметтер болуы 
тиіс: 

1. Шахта алаңының қысқаша тау-кен-геологиялық сипаттамасы (қуаты, 
жайылуы, құлау бұрышы, жату тереңдігі, геологиялық бұзылулардың болуы, 

  

кен орнының жалпы сулануы, кендер мен сыйымды жыныстардың 
физикалық-механикалық қасиеттері); 

2. Кендер мен сыйымды жыныстардың өрт сипаттамасы (кендерде 
және сыйымды жыныстарда жанғыш компоненттердің болуы, олардың 
сапалық және сандық бағасы). 

Кен орындарының өрт қауіптілігі үш түрлі болуы мүмкін: 
▪ өте өрт қауіпті (1-ші тип); 
▪ өрт қауіпті (2-ші тип); 
▪ өрт қауіпті емес (3-ші тип). 
3. Шахтаның қысқаша тау-кен техникалық сипаттамасы: 
▪ кен орнын ашу және дайындау схемасы, шахта оқпандарының 

сипаттамасы, олардың мақсаты, негізгі параметрлері (тереңдігі, диаметрі, 
ауданы және Қима нысаны), бекітпе түрлері, Күрделі және дайындық 
қазбаларының сипаттамасы. 

▪ жоба бойынша шахтада қабылданған әзірлеу жүйелері, олардың 
қысқаша техникалық сипаттамалары. 

▪ тау-кен қазбалары бекітпелерінің түрлері, орманның үлестік шығыны, 
төсеу және қалау материалдарының түрлері. 

▪ шахтаны және тазалау блоктарын желдету схемасы мен тәсілі, негізгі 
желдету желдеткіштерінің түрлері, олардың аэродинамикалық 
сипаттамалары, орнату орындары, қосалқы желдеткіштер мен ЖЖЖ туралы 
мәліметтер. 

▪ тау-кен жабдығы, оның өрт қауіптілігін бағалау. 
▪ шахталық сутөкпе жүйесінің сипаттамасы. 
▪ авариялық жағдайларда су беру үшін пайдаланылуы мүмкін басқа 

құбырлардың мақсаты мен параметрлері. 
4. Жер үсті кешені объектілерінің тізбесі: 
▪ шахталық коперлер және оларға жапсарлас ғимараттар мен 

құрылыстар (шахта үстіндегі ғимараттар, конвейерлік галереялар, 
трансформаторлық қосалқы станциялардың үй-жайлары және т. б.) 

▪ желдеткіш және калорифер қондырғыларының ғимараттары; 
▪ көтергіш машиналар ғимараты; 
▪ компрессорлық станциялардың ғимараттары; 
▪ орталық жерүсті электр қосалқы станциялардың ғимараттары; 
▪ су төгетін жерүсті кешенінің ғимараттары мен құрылыстары; 
▪ толтыру кешенінің ғимараттары мен құрылыстары; 
▪ ұсату-сұрыптау кешенінің ғимараттары мен құрылыстары; 
▪ орман материалдары қоймалары; 
▪ мұнай өнімдері қоймалары; 
▪ өртке қарсы жабдықтар мен материалдардың беттік қоймасы; 
▪ шахтаның қалыпты жұмыс істеуіне байланысты басқа да ғимараттар 

мен құрылыстар. 
5. Жер үсті кешені объектілерінің техникалық және өрт сипаттамасы. 
Аталған объектілердің сипаттамаларына мыналар кіруі керек: 
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▪ объект туралы жалпы мәліметтер (объектінің толық атауы және оның 
функционалдық мақсаты; өлшем параметрлері – ұзындығы, ені, биіктігі, 
қабаттар саны, қабаттық алаңы, жертөле және цоколь үй-жайларының 
болуы); 

▪ өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша объектінің сипаттамасы, 
ҚЕ сәйкес өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша үй-жай мен 
ғимараттың санаты (А, Б, В1-В4, Г, Д) [4].   

▪ жарылыс қауіпті және өрт қауіпті аймақтардың болуы бойынша 
объектінің сипаттамасы, жарылыс қауіпті аймақтардың сыныптары (В-I, В-Іа, 
В-Іб, В-Іг, в - ΙΙ, в - ІІА), өрт қауіпті аймақтардың сыныптары (П-I, П-II, П-ІІа, 
П-III), Электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ЭҚҚ) талаптарына 
сәйкес үй-жайларда және үй-жайлардан тыс жерлерде осы аймақтардың 
параметрлері мен орналасуы); 

▪ объектінің отқа төзімділігі және конструкциялық өрт қауіптілігі 
бойынша сипаттамасы, ғимараттар мен құрылыстардың отқа төзімділік 
дәрежесі (I, II, III, IV, V) және ҚНжЕ-ге сәйкес ғимараттардың 
конструкциялық өрт қауіптілігі сыныбы (С0, С1, С2, С3).   

▪ пайдалану шарттары бойынша объектінің сипаттамасы (үй-жайдағы 
ауаның температурасы мен ылғалдылығының ауытқу диапазондары, шаң мен 
газдардың максималды концентрациясы, олардың қасиеттерін көрсете 
отырып, жылу сәулелену көздерінің болуы, олардың сипаты мен 
қарқындылығы, негізгі агрессивті затты көрсете отырып, ортаның 
агрессивтілігі); 

▪ объектінің өрт қауіптілігін арттыратын немесе ықтимал өртпен 
күресуді қиындататын факторлардың болуы бойынша сипаттамасы 
(объектіде жұмыс істейтін стационарлық тетіктердің, мысалы конвейердің, 
кернеулі жабдықтың, құбыржолдар жүйелерінің және жанғыш сұйықтықтар 
мен газдары бар сыйымдылықтардың, баллондардың және сығылған газдары, 
қатты әсер ететін улы заттары (КӘУЗ) бар басқа да сыйымдылықтардың және 
т. б. болуы).); 

▪ ҚР ҚН сәйкес ғимараттар мен құрылыстардың функционалдық өрт 
қауіптілігінің сыныптары (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5), адамдардың контингенті мен 
санын ескере отырып ,өрттен зардап шеккен адамдардың өмірі мен 
денсаулығы үшін қауіптілік дәрежесі бойынша объектінің сипаттамасы 1.02-
01-2016.   

1.12.2 жоғары өрт қаупі бар объектілерді өртке қарсы қорғау. 
Оқпандар, штольнялар, шурфтар жанындағы коперлер мен шахта үстіндегі 
ғимараттар, таза ауа өтетін соқыр оқпандардың копровалық бөлігі 
жанбайтын материалдан жасалуы тиіс. 

Жанбайтын материалдармен барлық тік және көлбеу оқпандардың, 
штольнялардың, шурфтардың ауыздары бетінен кемінде 10 м ұзындықта 
бекітілуі тиіс. 

Таза ауа беруге арналған шахталардың көтергіш оқпандары желдеткіш 
каналымен жабдықталуы тиіс, оның аузы ішінен жеңіл ашылатын металл 
есіктері бар жанбайтын материалдан жасалған жеке ғимаратқа шығуы тиіс. 



53

▪ объект туралы жалпы мәліметтер (объектінің толық атауы және оның 
функционалдық мақсаты; өлшем параметрлері – ұзындығы, ені, биіктігі, 
қабаттар саны, қабаттық алаңы, жертөле және цоколь үй-жайларының 
болуы);

▪ өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша объектінің сипаттамасы,
ҚЕ сәйкес өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша үй-жай мен
ғимараттың санаты (А, Б, В1-В4, Г, Д) [4].

▪ жарылыс қауіпті және өрт қауіпті аймақтардың болуы бойынша 
объектінің сипаттамасы, жарылыс қауіпті аймақтардың сыныптары (В-I, В-Іа,
В-Іб, В-Іг, в - ΙΙ, в - ІІА), өрт қауіпті аймақтардың сыныптары (П-I, П-II, П-ІІа,
П-III), Электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ЭҚҚ) талаптарына 
сәйкес үй-жайларда және үй-жайлардан тыс жерлерде осы аймақтардың 
параметрлері мен орналасуы);

▪ объектінің отқа төзімділігі және конструкциялық өрт қауіптілігі 
бойынша сипаттамасы, ғимараттар мен құрылыстардың отқа төзімділік 
дәрежесі (I, II, III, IV, V) және ҚНжЕ-ге сәйкес ғимараттардың
конструкциялық өрт қауіптілігі сыныбы (С0, С1, С2, С3).  

▪ пайдалану шарттары бойынша объектінің сипаттамасы (үй-жайдағы
ауаның температурасы мен ылғалдылығының ауытқу диапазондары, шаң мен
газдардың максималды концентрациясы, олардың қасиеттерін көрсете 
отырып, жылу сәулелену көздерінің болуы, олардың сипаты мен
қарқындылығы, негізгі агрессивті затты көрсете отырып, ортаның
агрессивтілігі);

▪ объектінің өрт қауіптілігін арттыратын немесе ықтимал өртпен 
күресуді қиындататын факторлардың болуы бойынша сипаттамасы 
(объектіде жұмыс істейтін стационарлық тетіктердің, мысалы конвейердің,
кернеулі жабдықтың, құбыржолдар жүйелерінің және жанғыш сұйықтықтар 
мен газдары бар сыйымдылықтардың, баллондардың және сығылған газдары, 
қатты әсер ететін улы заттары (КӘУЗ) бар басқа да сыйымдылықтардың және 
т. б. болуы).);

▪ ҚР ҚН сәйкес ғимараттар мен құрылыстардың функционалдық өрт 
қауіптілігінің сыныптары (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5), адамдардың контингенті мен 
санын ескере отырып ,өрттен зардап шеккен адамдардың өмірі мен
денсаулығы үшін қауіптілік дәрежесі бойынша объектінің сипаттамасы 1.02-
01-2016.  

1.12.2 жоғары өрт қаупі бар объектілерді өртке қарсы қорғау.
Оқпандар, штольнялар, шурфтар жанындағы коперлер мен шахта үстіндегі 
ғимараттар, таза ауа өтетін соқыр оқпандардың копровалық бөлігі
жанбайтын материалдан жасалуы тиіс.

Жанбайтын материалдармен барлық тік және көлбеу оқпандардың,
штольнялардың, шурфтардың ауыздары бетінен кемінде 10 м ұзындықта 
бекітілуі тиіс.

Таза ауа беруге арналған шахталардың көтергіш оқпандары желдеткіш
каналымен жабдықталуы тиіс, оның аузы ішінен жеңіл ашылатын металл
есіктері бар жанбайтын материалдан жасалған жеке ғимаратқа шығуы тиіс.

Шахтаға таза ауа беретін тік оқпандар мен шурфтардың сағаларында 
металл қақпақтар, штольнялар мен көлбеу оқпандардың сағалары-металл 
есіктер болуы тиіс. 

Барлық тік оқпандар мен шурфтардың сағаларында суландырғыштары 
бар айналма су құбыры орнатылуы тиіс. Тік оқпандардың сағаларындағы 
айналма құбырлар жер бетіндегі өрт су құбырымен тікелей жалғануы тиіс. 
Сақиналы құбырларға су беруге арналған ысырмалар оқпанда немесе шахта 
үстіндегі ғимаратта өрт кезінде жану өнімдері таралуы мүмкін үй-жайлардан 
тыс орналасуы тиіс. 

Сақиналы құбырлар су шығынын қамтамасыз етуі тиіс: оқпанның 
жанбайтын бекітпесі кезінде – көлденең қиманың 1 м2 – ге 2 м3 /сағ кем 
емес, оқпанның жанғыш бекітпесі кезінде-көлденең қиманың 1 м2-ге 6 м3 
/сағ кем емес. 

Сақиналы құбырдағы суландырғыштар талап етілетін шығынмен 
оқпанның (шурфтың) барлық қимасы бойынша су шымылдығын жасауды 
қамтамасыз ететіндей етіп есептеледі және орнатылады. 

Шахтаның өндірістік алаңынан алыс орналасқан желдеткіш оқпандар 
мен шурфтардың сағаларындағы айналма құбырлар құрғақ құбырлы болуы 
мүмкін. Олардан алынған қорытындылар түтіндеу және өрттің таралуы 
мүмкін аймақтарынан тыс шығарылған жалғағыш бастиектермен аяқталуы 
тиіс. 

Оқпандар мен шахта үстіндегі ғимараттарды өртке қарсы қорғау үшін 
олардың ішінде оқпан сағасынан 10 м қашықтықта диаметрі 65-70 мм кем 
дегенде үш өрт краны орнатылады. 

Өрт крандарының жанында ұзындығы 20 м жеңдері және өрт 
оқпандары бар жәшіктер орнатылады. 

Шахта коптары өрт болған жағдайда шкивтер мен тігу алаңдарын суару 
мақсатында суландырғыштарға су беруге арналған құрғақ құбырлы 
магистральмен жабдықталады. Суландырғыштар тігу алаңының периметрі 
бойынша орналастырылады. 

Копрларда өрт сөндіруге жұмсалатын судың жиынтық шығыны 
суландырғыштарда 0,4 МПа кем емес қысым кезінде 25 м3/с кем болмауы 
тиіс. 

Құрғақ құбыр магистралінің диаметрі есеппен анықталады, бірақ 50 мм 
кем болмауы тиіс. 

Есептік қысым мен шығындарды қамтамасыз ету үшін қажет болған 
жағдайда көтергіш сорғыларды копрдың төменгі белгісіне орнату керек 
(мұнаралы коперлер үшін – кемінде екі сорғы: жұмыс және резервтік). 

Олардың көмегімен су құрғақ құбырлы магистральға түсетін 
вентильдер мен ысырмалар шахтада немесе шахта үстіндегі ғимаратта өрт 
кезінде жану өнімдері таралуы мүмкін үй-жайлардан тыс орналасуы тиіс. 

1.12.3 жер асты тау-кен қазбаларын өртке қарсы қорғау. Шахтада 
пайдаланылатын материалдар мен бұйымдар (конвейерлік таспалар, 
желдеткіш құбырлар, электр кабельдерінің қабықтары және т.б.), әдетте, 
жанбайтын болуы тиіс. 
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Рұқсат етілген материалдар жанған кезде бөлінетін улы заттардың 
жанғыштық деңгейі мен құрамы нормативтерге сәйкес болуы тиіс. 

Бұйымдардың бетінде статикалық электр зарядтарының жиналуын 
болдырмау үшін желдету құбырлары мен конвейерлік таспалар 
материалдарының меншікті электр кедергісінің шамасы 3·108 Ом·М-ден 
аспауы тиіс. 

ЖЗ механикаландырылған оқтауға арналған құбырлар (шлангілер) 
материалдың меншікті кедергісі 104 Ом·М аспауы тиіс. 

Шахталарда жаңа материалдарды, оның ішінде тау-кен қазбаларын 
бекіту үшін, сондай-ақ жұмыс қауіпсіздігі жөніндегі институттардың 
олардың өрт қауіптілігі және электр үйкеліс ұшқын қауіпсіздігі дәрежесі 
туралы қорытындысынсыз жаңа жабдықтарды қолдануға тыйым салынады. 

Конвейерлердің барабандары мен роликтерін футерлеуге, таспалы 
конвейерлердің жетекті және керме секцияларын бекітуге, таспаның түсуін 
болдырмайтын құрылғыларды, конвейерлер арқылы өтетін көпірлерді 
орнатуға, таспалы және қырғыш конвейерлердің астына орнату білеулері мен 
төсемдерін (жетек секцияларынан басқа) дайындауға, конвейерлерден 
адамдар отыратын және түсетін жерлерге алаңдарды және жабдықтың астына 
уақытша төсемдерді орнатуға ағаш және басқа жанғыш материалдарды 
қолдануға тыйым салынады. 

Осы мақсаттар үшін оттан қорғау құрамы сіңірілген ағаш 
материалдарын қолдануға жол беріледі. 

Шахталық бекітпеге қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары. 
Шахталардың ӨҚЖ тиімділігін қамтамасыз ететін маңызды 

шаралардың бірі неғұрлым жауапты тау-кен қазбалары мен камераларын 
жанбайтын және жануы қиын материалдармен міндетті түрде бекіту болып 
табылады. 

Мақсаты мен қызмет ету мерзіміне байланысты тау-кен қазбалары 
жану тобы мен отқа төзімділік дәрежесі 1.7-кестеде келтірілген талаптардан 
төмен болмауы тиіс материалдармен бекітіледі. 

1.7 кесте - Жанғыштықтың рұқсат етілген топтары және бекітпенің 
отқа төзімділік дәрежесі 
Қазбалар немесе олардың 

учаскелері 
Отқа 

төзімділік 
дәрежесі-
бекітпе 

сүйектері 

Топ жанғыштық 
крепи 

Ұсынылған материалдар 
және бекіту түрі 

тіректер 
мен 

шыңдар 

кертпеш 

1 2 3 4 5 
1. Барлық тік және көлбеу
оқпандардың,
штольнялардың,
шыңыраулардың ауыздары
бетінен 10 м ұзақтықта. Тік
және көлбеу оқпандардың,
штольнялардың,
шурфтардың горизонттар

Жоғары Оған-
рючая 

Оған-
рючая 

Монолитті бетон немесе 
темірбетон; тас бекітпе; 
аралас бекітпе-тас 
қабырғалар( бетон, 
кірпіш, бетонит), 
жабындар-бетон 
күмбездері бар металл 
арқалықтар; темірбетон  
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Рұқсат етілген материалдар жанған кезде бөлінетін улы заттардың 
жанғыштық деңгейі мен құрамы нормативтерге сәйкес болуы тиіс.

Бұйымдардың бетінде статикалық электр зарядтарының жиналуын 
болдырмау үшін желдету құбырлары мен конвейерлік таспалар
материалдарының меншікті электр кедергісінің шамасы 3·108 Ом·М-ден 
аспауы тиіс.

ЖЗ механикаландырылған оқтауға арналған құбырлар (шлангілер)
материалдың меншікті кедергісі 104 Ом·М аспауы тиіс.

Шахталарда жаңа материалдарды, оның ішінде тау-кен қазбаларын 
бекіту үшін, сондай-ақ жұмыс қауіпсіздігі жөніндегі институттардың
олардың өрт қауіптілігі және электр үйкеліс ұшқын қауіпсіздігі дәрежесі
туралы қорытындысынсыз жаңа жабдықтарды қолдануға тыйым салынады.

Конвейерлердің барабандары мен роликтерін футерлеуге, таспалы
конвейерлердің жетекті және керме секцияларын бекітуге, таспаның түсуін 
болдырмайтын құрылғыларды, конвейерлер арқылы өтетін көпірлерді
орнатуға, таспалы және қырғыш конвейерлердің астына орнату білеулері мен 
төсемдерін (жетек секцияларынан басқа) дайындауға, конвейерлерден 
адамдар отыратын және түсетін жерлерге алаңдарды және жабдықтың астына 
уақытша төсемдерді орнатуға ағаш және басқа жанғыш материалдарды 
қолдануға тыйым салынады.

Осы мақсаттар үшін оттан қорғау құрамы сіңірілген ағаш
материалдарын қолдануға жол беріледі.

Шахталық бекітпеге қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары.
Шахталардың ӨҚЖ тиімділігін қамтамасыз ететін маңызды

шаралардың бірі неғұрлым жауапты тау-кен қазбалары мен камераларын 
жанбайтын және жануы қиын материалдармен міндетті түрде бекіту болып 
табылады.

Мақсаты мен қызмет ету мерзіміне байланысты тау-кен қазбалары 
жану тобы мен отқа төзімділік дәрежесі 1.7-кестеде келтірілген талаптардан
төмен болмауы тиіс материалдармен бекітіледі.

1.7 кесте - Жанғыштықтың рұқсат етілген топтары және бекітпенің
отқа төзімділік дәрежесі
Қазбалар немесе олардың

учаскелері
Отқа 

төзімділік 
дәрежесі-
бекітпе 

сүйектері

Топ жанғыштық 
крепи

Ұсынылған материалдар 
және бекіту түрі

тіректер 
мен 

шыңдар

кертпеш

1 2 3 4 5
1. Барлық тік және көлбеу
оқпандардың, 
штольнялардың, 
шыңыраулардың ауыздары 
бетінен 10 м ұзақтықта. Тік 
және көлбеу оқпандардың, 
штольнялардың, 
шурфтардың горизонттар 

Жоғары Оған-
рючая

Оған-
рючая

Монолитті бетон немесе 
темірбетон; тас бекітпе; 
аралас бекітпе-тас 
қабырғалар( бетон, 
кірпіш, бетонит), 
жабындар-бетон 
күмбездері бар металл 
арқалықтар; темірбетон 

1.7 кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 

қазбаларымен немесе оқпан 
маңындағы аулалардың әр 
жаққа кемінде 10 м 
ұзындығымен түйісуі 

немесе металл 
тюбингтер 

2. Қиылысатын
қазбалардың іргелес
қабырғасынан әр жаққа 10
м кем емес ұзақтықта
күрделі еңістердің,
жүрістердің тасушы және
вентштректермен түйісуі.
Оқпан маңындағы
аулалардың жаңадан
жүргізілетін және қайта
бекітілетін қазбалары.
Қызмет ету мерзімі 1 жыл
және одан да көп электр
машина камералары, май
толтырылған электр
жабдығы орнатылған
қосалқы станциялардың
камералары мен тарату
пункттері, қызмет ету
мерзімі 1 жыл және одан да
көп Орталық жерасты
электр қосалқы
станциялары.
ЖМ қоймаларын өндіру
және тарату камералары.
Таспалы конвейерлердің
жетек станцияларын,
монорельсті жолдардың
жетек станцияларын
орнату орындарындағы
қазбалар учаскелері.
ДВС бар машиналарға
арналған гараждар, ЖЖМ
қоймаларының
камералары, бөлшектерді
жуу пункттері, сондай-ақ
оларға ұзындығы 25 м.
Барлық негізгі және
қосалқы
вентроқұрылғылардың
калориферлік және
вентканалдары, осы
арналардың оқпандармен,
шурфтармен,
штольнялармен әр жаққа
10 м бойы түйісуі.

Жоғары Оған-
рючая 

Оған-
рючая 

Т/б немесе металл 
жоғарғы жақтары бар т / 
б тіреулер; т/б немесе 
металл кергіштері бар 
металл арнайы профиль, 
құрастырмалы 
темірбетон; металл 
жоғарғы жақтары бар 
анкерлік бекітпе; 
спрызбетон (жыныс 
бойынша өткен қазбалар 
үшін) 
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1.7 кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 

3. Таспалы конвейерлермен
жабдықталған қазбалар

Орта Оған-
рючая 

Қиын-
жанғыш 

Т / б тіреулер, отқа 
төзімді құраммен 
қапталған немесе 
сіңірілген т/б, 
пластмасса немесе ағаш 
кергіштері бар металл 
бекітпе. Металл 
профиль орама шыны 
матадан жасалған 
қоршаумен немесе оттан 
қорғайтын құраммен 
өңделген ағаш 
тартқыштармен. Анкерлі 
бекітпе. 

4. Қызмет ету мерзімі 1
жылға дейін майлы
толтырылған электр
жабдығы жоқ немесе
жекелеген тораптарды
майлы толтырумен РЗ
орындалған электр
жабдығы бар электр
машина камералары.

Шағын 
шағын 

Қиын-
жанғыш 

Қиын-
жанғыш 

Оттан қорғау 
құрамымен өңделген 
немесе сіңірілген немесе 
металл тор бойынша 
кемінде 10 мм цемент 
ерітіндісі қабатымен 
қорғалған ағаш бекітпе 

Осы кестеде көрсетілмеген қазбаларда жанғыш бекітпені қолдануға 
жол беріледі. 

Бекіткіштің артында қуыстар болған кезде олар жану тобы бекітпенің 
жану тобына сәйкес келетін материалмен төселуі тиіс. Желдету іркілістері 
мен камераларға кіру жолдары, сондай-ақ оларға іргелес тау-кен қазбалары 
камерадан екі жаққа және камераның өзіне қарсы кемінде 5 м қашықтықта 
камера сияқты материалмен бекітіледі. 

Егер камераға апаратын қазбалардың ұзындығы 5 м-ден асатын болса, 
онда көрсетілген материалмен қазбаның бір бөлігі камерадан есептегенде 
кемінде 5 м ұзындықта бекітілуі тиіс. 

Ашылатын қазбаларға жанасатын ағаштан жасалған барлық 
құрылымдар, аркалы бекітпенің ағаш кергіштері, жер асты тау-кен 
қазбаларында тұрғызылатын ағаш маңдайшалар оттан қорғау құрамымен 
өңделуі тиіс. 

1.12.4 өртке қарсы есіктер (қақпақтар) мен маңдайшалар. Таза ауа 
беретін шахталар мен шурфтар оқпандарының сағаларында металл қақпақтар 
болуы тиіс. Бұл құрылғылар қазбаның қимасын жеңіл және тығыз жабуы 
тиіс. Лядтарды басқару екі жерден – тікелей копрдан және шахта үстіндегі 
ғимараттың сыртынан жүзеге асырылуы тиіс. 

Басты және қосалқы желдету қондырғыларының желдету арналарында 
шахтаға сыртқы ауаның кіруін жабу кезінде кедергі жасайтын, дербес 
жетектері бар екі металл клапан (жапқыштар) орнатылуы тиіс. 
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1.7 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5

3. Таспалы конвейерлермен 
жабдықталған қазбалар

Орта Оған-
рючая

Қиын-
жанғыш

Т / б тіреулер, отқа 
төзімді құраммен 
қапталған немесе
сіңірілген т/б, 
пластмасса немесе ағаш 
кергіштері бар металл 
бекітпе. Металл 
профиль орама шыны
матадан жасалған 
қоршаумен немесе оттан 
қорғайтын құраммен 
өңделген ағаш 
тартқыштармен. Анкерлі
бекітпе.

4. Қызмет ету мерзімі 1
жылға дейін майлы 
толтырылған электр 
жабдығы жоқ немесе
жекелеген тораптарды 
майлы толтырумен РЗ 
орындалған электр 
жабдығы бар электр 
машина камералары.

Шағын 
шағын

Қиын-
жанғыш

Қиын-
жанғыш

Оттан қорғау
құрамымен өңделген 
немесе сіңірілген немесе 
металл тор бойынша 
кемінде 10 мм цемент 
ерітіндісі қабатымен 
қорғалған ағаш бекітпе

Осы кестеде көрсетілмеген қазбаларда жанғыш бекітпені қолдануға 
жол беріледі.

Бекіткіштің артында қуыстар болған кезде олар жану тобы бекітпенің
жану тобына сәйкес келетін материалмен төселуі тиіс. Желдету іркілістері 
мен камераларға кіру жолдары, сондай-ақ оларға іргелес тау-кен қазбалары 
камерадан екі жаққа және камераның өзіне қарсы кемінде 5 м қашықтықта 
камера сияқты материалмен бекітіледі.

Егер камераға апаратын қазбалардың ұзындығы 5 м-ден асатын болса,
онда көрсетілген материалмен қазбаның бір бөлігі камерадан есептегенде
кемінде 5 м ұзындықта бекітілуі тиіс.

Ашылатын қазбаларға жанасатын ағаштан жасалған барлық 
құрылымдар, аркалы бекітпенің ағаш кергіштері, жер асты тау-кен 
қазбаларында тұрғызылатын ағаш маңдайшалар оттан қорғау құрамымен
өңделуі тиіс.

1.12.4 өртке қарсы есіктер (қақпақтар) мен маңдайшалар. Таза ауа 
беретін шахталар мен шурфтар оқпандарының сағаларында металл қақпақтар 
болуы тиіс. Бұл құрылғылар қазбаның қимасын жеңіл және тығыз жабуы
тиіс. Лядтарды басқару екі жерден – тікелей копрдан және шахта үстіндегі 
ғимараттың сыртынан жүзеге асырылуы тиіс.

Басты және қосалқы желдету қондырғыларының желдету арналарында 
шахтаға сыртқы ауаның кіруін жабу кезінде кедергі жасайтын, дербес
жетектері бар екі металл клапан (жапқыштар) орнатылуы тиіс.

Оқпан маңындағы аулалардың барлық горизонттарында кіретін ағысы 
бар қазбаларда және штольня сағаларында жанбайтын материалдан жасалған 
қосарланған өртке қарсы есіктер орнатылуы тиіс. Есіктер желдеткіш 
ағысының жүрісі бойынша жабылуы тиіс. Оларды орнату орындары әрбір 
жеке жағдайда өтт жобасымен анықталады. Есіктер арасындағы қашықтық 
10 м-ден аспауы керек. Есіктер арасындағы және олардың екі жағынан 5 м 
қашықтықта аймақ жанбайтын бекітпемен бекітілуі тиіс. 

Ағаш бекітпемен бекітілген қазбаларда өртке қарсы есіктер қалыңдығы 
кемінде 60 мм жанбайтын материалдардан (асбест картоны немесе совелит 
плиталары) жасалған агрегаты бар металл болуы тиіс. 

Жекелеген учаскелерді, блоктарды және т.б. оқшаулауға арналған 
өртке қарсы есіктер жобада көзделген орындарда көлденең қазбаларда 
орнатылуы тиіс. Есіктің екі жағынан ұзындығы 5 м қазбаның учаскесі 
жанбайтын бекітпемен бекітілуі тиіс. 

Өртке қарсы есіктер ашық (қалыпты) жағдайда жер асты көлігінің 
жұмысына кедергі келтірмеуі немесе адамдар үшін нормаланған өту жолын 
тарылтпауы тиіс. 

Өртке қарсы есіктер бір адамның күшімен жабылуы, қазбаның қимасын 
тығыз жабуы және екі жағынан ашылатын тиектері болуы тиіс. Көлбеу 
бұрышы 35-тен асатын қазбаларда, сондай-ақ елеулі депрессиясы бар 
қазбаларда орнатылған өртке қарсы есіктерді жабу (ашу) үшін арнайы 
құрылғыларды (терезелер, рычагтар, шығырлар және т. б.) қарастыру қажет.) 

Конвейерлермен жабдықталған қазбаларда есіктердің жармаларды 
жабуға арналған фигуралы ойықтары болуы тиіс. Таза ауа ағынының түсу 
жағында орналасқан арнайы қуыста есіктегі тығыздағыштарды 
герметизациялау үшін құрылыс материалдарының қажетті қоры (саз, құм, 
гипс және т.б.) сақталуы тиіс. 

Өртке қарсы металл есіктер жоғары өрт қаупі бар барлық жер асты 
камераларында (электр жабдығы бар камералар, электр депосы, ЖЖМ 
қоймалары, ЖМ қоймалары, гараждар, бұрғылау балғаларын жууға және 
тазалауға арналған камералар және т.б.) орнатылуы тиіс. 

Өртке қарсы есіктер камерадан әрбір шығу жолында камера жүрісінің 
жанасқан қазбамен түйісуінен 3 м аспайтын қашықтықта орнатылуы, сыртқа 
ашылуы және тиектері болуы тиіс. (Егер соңғы шарт орындалмайтын болса, 
есіктер авариялық жабуға арналған автоматты құрылғымен жабдықталуы 
тиіс.) 

Камералардағы өртке қарсы есіктерде люктері бар желдету терезелері 
және тиек құрылғылары болуы тиіс. 

Есіктер сыртқа қарай ашылуы тиіс және ашық жағдайда қазбаның 
қозғалысына кедергі келтірмеуі тиіс. Тұрақты қызмет көрсететін персонал 
жоқ камералардың есіктері жабық болуы тиіс. 

Өртке қарсы есіктер мен өртке қарсы бөгеттердің ойықтарының ені екі 
жағынан да бөгеттердің есік ойықтары мен жылжымалы рельс 
құралдарының, ДВС-мен өздігінен жүретін (рельс емес) жабдықтардың ең 
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шығыңқы бөліктері арасындағы саңылауларды кемінде 0,5 м қамтамасыз етуі 
тиіс. 

Өртке қарсы бөгеттерде адамдардың өтуіне арналған ені кемінде 0,7 
арнайы есіктер болған кезде жылжымалы рельс құралдарының неғұрлым 
шығыңқы бөліктері, өздігінен жүретін (рельсті емес) жабдық пен бөгеттердің 
есік ойықтары арасындағы саңылаудың шамасы адамдардың өтуі жағынан 
0,2 м-ге дейін азайтылуы мүмкін. 

Металл торлы есіктерді камерада өрт болған кезде автоматты түрде 
немесе қолмен жабылуы тиіс қосымша тұтас есіктер болған кезде орнатуға 
жол беріледі. 

1.12.5 жерасты өрт-суару су құбыры. Жер асты қазбаларында 
өрттермен және кеніш шаңымен күресу үшін біріктірілген өрт-суару су 
құбырын жобалау қажет. 

Газ және (немесе) шаң және кеннің жануы бойынша қауіпті емес 
қазбаларда, оларда ДВС-мен өздігінен жүретін Жабдық, Электр күштік 
кәбілдер және ағаш бекітпелер болмаған кезде өрт-суару су құбырының 
қажеттілігін ВАСС-мен (әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметі) 
келісім бойынша шахтаның бас инженері айқындайды. 

Өрт-суару су құбыры желісі нормаланатын өрт-шығыс сипаттамалары 
бар арынды сумен тұрақты толтырылуы тиіс. Гидравликалық параметрлерді 
есептеу кезінде шахтада ұзақтығы 3 сағат бір шартты өрт қабылданады. 

Шахтаға су беру жүйесі орталықтандырылған және әдетте шахтаның 
бетінде орналасқан сенімді көздерге негізделуі керек. 

Өрт-суару су құбырына су беру шаруашылық-ауыз су құбыры 
желісінен жер бетінен, жер үсті резервуарларынан (өздігінен ағатын немесе 
сорғылардың көмегімен) жүзеге асырылуы мүмкін. Шахталық су 
жинағыштардан суды белгіленген нормаларға дейін алдын ала тазарту 
шартымен беруге жол беріледі. 

Шахтаны шаруашылық-ауыз су құбыры желісінен сумен жабдықтау 
кезінде шахтаның өрт сөндіру-суландыру су құбырына барлық жер үсті 
екінші дәрежелі тұтынушыларды сөндіре отырып, қажетті су мөлшерін беру 
бойынша қажетті іс-шаралар жасалады. Мұндай іс-шаралар және оларды 
жүзеге асыру схемасы шахтаның диспетчерінде болуы тиіс. Тұтынушыларды 
ажыратуға тартылған жауапты тұлғалар олармен қол қойғызып 
таныстырылуы тиіс. 

Шахтаға су беру, әдетте, әр түрлі ауа беретін оқпандар бойынша 
салынған және бір-бірімен жұмыс горизонттарында сақиналанған екі тәуелсіз 
құбыр арқылы қарастырылуы тиіс. Құбырларды сақиналау мүмкін болмаған 
жағдайда оқпандардың бірінде екі өрт-суару су құбырларын (жұмыс және 
резервтік) төсеу көзделуі тиіс. 

Көлбеу оқпандарды тек бір ғана өрт-суару су құбырымен (резервсіз) 
жабдықтауға жол беріледі. 

Өтт жобасы қажет болған жағдайда өрт сөндіру мұқтаждарына барлық 
жұмыс істеп тұрған сутөкпе магистральдарды, ауа өткізгіштерді және 
қойыртпақ өткізгіштерді пайдалануды көздеуі тиіс. Ол үшін олар өрт-суару 
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шығыңқы бөліктері арасындағы саңылауларды кемінде 0,5 м қамтамасыз етуі
тиіс.

Өртке қарсы бөгеттерде адамдардың өтуіне арналған ені кемінде 0,7
арнайы есіктер болған кезде жылжымалы рельс құралдарының неғұрлым 
шығыңқы бөліктері, өздігінен жүретін (рельсті емес) жабдық пен бөгеттердің 
есік ойықтары арасындағы саңылаудың шамасы адамдардың өтуі жағынан
0,2 м-ге дейін азайтылуы мүмкін.

Металл торлы есіктерді камерада өрт болған кезде автоматты түрде 
немесе қолмен жабылуы тиіс қосымша тұтас есіктер болған кезде орнатуға
жол беріледі.

1.12.5 жерасты өрт-суару су құбыры. Жер асты қазбаларында
өрттермен және кеніш шаңымен күресу үшін біріктірілген өрт-суару су
құбырын жобалау қажет.

Газ және (немесе) шаң және кеннің жануы бойынша қауіпті емес
қазбаларда, оларда ДВС-мен өздігінен жүретін Жабдық, Электр күштік
кәбілдер және ағаш бекітпелер болмаған кезде өрт-суару су құбырының
қажеттілігін ВАСС-мен (әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметі)
келісім бойынша шахтаның бас инженері айқындайды.

Өрт-суару су құбыры желісі нормаланатын өрт-шығыс сипаттамалары 
бар арынды сумен тұрақты толтырылуы тиіс. Гидравликалық параметрлерді 
есептеу кезінде шахтада ұзақтығы 3 сағат бір шартты өрт қабылданады.

Шахтаға су беру жүйесі орталықтандырылған және әдетте шахтаның
бетінде орналасқан сенімді көздерге негізделуі керек.

Өрт-суару су құбырына су беру шаруашылық-ауыз су құбыры 
желісінен жер бетінен, жер үсті резервуарларынан (өздігінен ағатын немесе
сорғылардың көмегімен) жүзеге асырылуы мүмкін. Шахталық су
жинағыштардан суды белгіленген нормаларға дейін алдын ала тазарту
шартымен беруге жол беріледі.

Шахтаны шаруашылық-ауыз су құбыры желісінен сумен жабдықтау
кезінде шахтаның өрт сөндіру-суландыру су құбырына барлық жер үсті
екінші дәрежелі тұтынушыларды сөндіре отырып, қажетті су мөлшерін беру 
бойынша қажетті іс-шаралар жасалады. Мұндай іс-шаралар және оларды
жүзеге асыру схемасы шахтаның диспетчерінде болуы тиіс. Тұтынушыларды
ажыратуға тартылған жауапты тұлғалар олармен қол қойғызып
таныстырылуы тиіс.

Шахтаға су беру, әдетте, әр түрлі ауа беретін оқпандар бойынша 
салынған және бір-бірімен жұмыс горизонттарында сақиналанған екі тәуелсіз 
құбыр арқылы қарастырылуы тиіс. Құбырларды сақиналау мүмкін болмаған
жағдайда оқпандардың бірінде екі өрт-суару су құбырларын (жұмыс және 
резервтік) төсеу көзделуі тиіс.

Көлбеу оқпандарды тек бір ғана өрт-суару су құбырымен (резервсіз)
жабдықтауға жол беріледі.

Өтт жобасы қажет болған жағдайда өрт сөндіру мұқтаждарына барлық
жұмыс істеп тұрған сутөкпе магистральдарды, ауа өткізгіштерді және 
қойыртпақ өткізгіштерді пайдалануды көздеуі тиіс. Ол үшін олар өрт-суару

су құбырымен қосылып, су беруге бейімделген болуы тиіс. Ауыстырып 
қосқыш құрылғылар нөмірленуі, су құбырларының схемасында белгіленуі 
және оларды қолдану тәртібі туралы сипаттамасы болуы тиіс. 

Басқа құбырларды өрт сөндіру мақсатында резерв ретінде пайдалану 
мүмкіндігі гидравликалық есептеумен және беріктікке есептеумен негізделуі 
тиіс. Резервтік құбырлар өрт крандарымен жабдықталмауы мүмкін. 

Жер асты қазбаларындағы өрт-суару су құбыры желісі магистральдық 
және учаскелік желілерден тұруы тиіс. 

Магистральдық желілер тік және көлбеу оқпандарда, штольняларда, 
оқпан маңындағы аулаларда, квершлагтарда, бас және топтық тасылым 
қуақаздарында, еңістерде төселеді. 

Учаскелік желілер учаскелік тасымалдау және желдету қуақаздарында, 
орталарда, қабаттық қуақаздарда, тұйық қазбаларда төселеді. 

Өткізу қабілеті бірдей желі учаскелерінде әртүрлі диаметрлі 
құбырларды пайдалануға, әдетте, жол берілмейді. 

Өрт-суару су құбыры бір үлгідегі өрт крандарымен жабдықталады, 
олар орналастырылуы тиіс: 

▪ барлық камераларда кіретін ауа ағыны жағынан камераға кіруден 10 м
қашықтықта. Өрт кранының жанында ұзындығы 20 м жеңі және өрт оқпаны 
бар жәшік орнатылады; 

▪ таспалы конвейерлері бар қазбаларда әрбір 50 м сайын. Конвейердің
жетек басының екі жағынан одан 10 м қашықтықта қосымша екі өрт краны 
орнатылады, олардың жанында ұзындығы 20 м жеңдері және өрт оқпандары 
бар жәшіктер орнатылады; 

▪ әрбір жүріс ЖМ қоймасына түсетін ауа ағыны жағынан 10 м
қашықтықта, жеңдері (20 м) және өрт оқпандары бар жәшік бар; 

▪ жер асты қазбаларының қиылыстары мен тармақтары жанында;
▪ қиылыстары мен тармақтары жоқ көлденең тау-кен қазбаларында,

сондай – ақ көлбеу оқпандар мен штольняларда-200 м сайын; 
▪ қиылыстары мен тармақтары жоқ көлбеу қазбаларда-әрбір 100 м

сайын; 
▪ камералары жоқ оқпан маңындағы аулаларда - әрбір 100 м сайын;
▪ шахта оқпанының әрбір жағынан оны оқпан маңындағы ауламен

ұштастыру, жеңі бар жәшік (20м) және өрт оқпаны; 
▪ әрбір 50 м сайын жанатын бекітпемен бекітілген ұзындығы 50 м - ден

асатын тұйық қазбаларда. Қазбаның сағасында өрт кранының жанында 
ұзындығы 20 м екі жеңді жәшік және өрт оқпаны орнатылады.  

Өрт крандарын қазбаның топырағынан 1,8 м аспайтын биіктікте қызмет 
көрсетуге ыңғайлы жерлерде орнату қажет. 

Өрт жеңдері мен оқпандарды сақтауға арналған жәшіктерде "өрт 
жеңдері, оқпандар"деген жазу болуы тиіс. 

Өрт-суару су құбырының жекелеген учаскелерін ажырату үшін құбыр 
өткізгіште жабылатын вентильдер мен ысырмалар келесі орындарда 
орнатылуы тиіс: 

▪ су құбыры желілерінің барлық тармақтарында;
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▪ әрбір 400 м сайын тармақтары жоқ су құбыры желілерінде. 
Барлық шахталық өрт-суару су құбыры айырым қызыл түске боялуы 

тиіс. 
Бояу құбырдың бүкіл ұзындығы бойынша ені 50 мм жолақ түрінде 

немесе 150-200 мм сайын салынатын Ені 50 мм сақина түрінде орындалуы 
мүмкін [4]. 

 
1.13 Тау-кен-құрылыс нормативтік құжаттамасы және оның 

сақталуын бақылау 
 
Тау - кен кәсіпорындарының құрылысын қоса алғанда, кез келген 

құрылыс кезіндегі негізгі нормативтік құжаттама құрылысты ұйымдастыру 
жобалары - ҚҰЖ және жұмыстарды өндіру жобалары - ЖӨЖ болып 
табылады. 

Жұмыс өндірісінің жобалары жаңа құрылыс салуға немесе жұмыс істеп 
тұрған кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды қайта жаңарту мен 
кеңейтуге, құрылыс-монтаждау жұмыстарының жекелеген түрлерін 
орындауға, сондай-ақ құрылыстың дайындық кезеңінің жұмыстарына 
арналған жұмыс сызбалары бойынша құрылысты ұйымдастыру 
жобаларының негізінде жасалады. 

Құрылысты ұйымдастыру жобалары құрылыстың ұйымдастырушылық-
техникалық деңгейін арттыру есебінен ең аз шығынмен және жоғары сапада 
өндірістік қуаттар мен тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерді 
уақтылы іске қосуды қамтамасыз ету мақсатында әзірленеді. Құрылысты 
ұйымдастыру жобалары Күрделі салымдарды және құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының көлемдерін құрылыс мерзімдері бойынша бөлу, сондай-ақ 
құрылыстың сметалық құнын негіздеу үшін негіз болып табылады. 

Жұмыстарды жүргізу жобалары олардың өзіндік құны мен еңбек 
сыйымдылығын төмендетуге, объектілер құрылысының ұзақтығын 
қысқартуға, машиналар мен жабдықтарды пайдалану дәрежесін арттыруға, 
құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын жақсартуға және еңбек 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал ететін құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын орындаудың неғұрлым тиімді әдістерін айқындау мақсатында 
әзірленеді. Жұмыстарды жүргізу жобаларынсыз құрылысты жүзеге асыруға 
тыйым салынады. 

Құрылысты ұйымдастыру жобалары мен жұмыстарды жүргізу 
жобалары: 

а) кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар құрылысының ұзақтығы 
нормативтік мерзімдерден аспауы үшін құрылысты ұйымдастырудың, 
жоспарлаудың және басқарудың прогрессивті нысандары мен әдістерін 
қолдану; 

б) объектілердің жобалық қуаттарды игеруге уақтылы дайындығын 
қамтамасыз ету; 

в) диспетчерлік байланыстың қазіргі заманғы техникалық құралдарын 
пайдалану және өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу; 
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▪ әрбір 400 м сайын тармақтары жоқ су құбыры желілерінде.
Барлық шахталық өрт-суару су құбыры айырым қызыл түске боялуы 

тиіс.
Бояу құбырдың бүкіл ұзындығы бойынша ені 50 мм жолақ түрінде 

немесе 150-200 мм сайын салынатын Ені 50 мм сақина түрінде орындалуы 
мүмкін [4].

1.13 Тау-кен-құрылыс нормативтік құжаттамасы және оның
сақталуын бақылау

Тау - кен кәсіпорындарының құрылысын қоса алғанда, кез келген
құрылыс кезіндегі негізгі нормативтік құжаттама құрылысты ұйымдастыру 
жобалары - ҚҰЖ және жұмыстарды өндіру жобалары - ЖӨЖ болып 
табылады.

Жұмыс өндірісінің жобалары жаңа құрылыс салуға немесе жұмыс істеп 
тұрған кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды қайта жаңарту мен 
кеңейтуге, құрылыс-монтаждау жұмыстарының жекелеген түрлерін 
орындауға, сондай-ақ құрылыстың дайындық кезеңінің жұмыстарына 
арналған жұмыс сызбалары бойынша құрылысты ұйымдастыру
жобаларының негізінде жасалады.

Құрылысты ұйымдастыру жобалары құрылыстың ұйымдастырушылық-
техникалық деңгейін арттыру есебінен ең аз шығынмен және жоғары сапада 
өндірістік қуаттар мен тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерді 
уақтылы іске қосуды қамтамасыз ету мақсатында әзірленеді. Құрылысты 
ұйымдастыру жобалары Күрделі салымдарды және құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының көлемдерін құрылыс мерзімдері бойынша бөлу, сондай-ақ
құрылыстың сметалық құнын негіздеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыстарды жүргізу жобалары олардың өзіндік құны мен еңбек 
сыйымдылығын төмендетуге, объектілер құрылысының ұзақтығын
қысқартуға, машиналар мен жабдықтарды пайдалану дәрежесін арттыруға, 
құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын жақсартуға және еңбек
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал ететін құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын орындаудың неғұрлым тиімді әдістерін айқындау мақсатында
әзірленеді. Жұмыстарды жүргізу жобаларынсыз құрылысты жүзеге асыруға 
тыйым салынады.

Құрылысты ұйымдастыру жобалары мен жұмыстарды жүргізу 
жобалары:

а) кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар құрылысының ұзақтығы 
нормативтік мерзімдерден аспауы үшін құрылысты ұйымдастырудың,
жоспарлаудың және басқарудың прогрессивті нысандары мен әдістерін 
қолдану;

б) объектілердің жобалық қуаттарды игеруге уақтылы дайындығын 
қамтамасыз ету;

в) диспетчерлік байланыстың қазіргі заманғы техникалық құралдарын 
пайдалану және өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу;

г) талап етілетін сапа деңгейін қамтамасыз ететін технологиялық 
процестерді қолдану; 

д) секцияларға, қабаттарға, қабаттарға және т. б. есебінен 
конструкцияларды, бұйымдарды, жартылай фабрикаттар мен материалдарды 
жиынтықты жеткізу. ; 

е) дайындық кезеңінің жұмыстарын бірінші кезекте орындау; 
ж) жұмыс шебін барынша пайдалану, құрылыс процестерін олардың 

үздіксіздігі мен ағымдылығын қамтамасыз етумен біріктіру, ресурстар мен 
өндірістік қуаттарды біркелкі пайдалану; 

з) құрылыс индустриясы кәсіпорындары жеткізетін прогрессивті және 
үнемді конструкцияларды, бұйымдарды, жартылай фабрикаттар мен 
материалдарды, сондай-ақ жергілікті материалдарды қолдану; 

и) екі және одан да көп ауысымда неғұрлым өнімді машиналарды 
барынша пайдалана отырып, жұмыстарды кешенді механикаландыруды 
енгізу, сондай-ақ шағын механикаландыру құралдарын қолдану; 

к) технологиялық жабдықты ірілендірілген блоктармен жеткізу; 
л) тұрақты ғимараттар мен құрылыстарды құрылыс мұқтажы үшін 

пайдалану, жылжымалы, контейнерлік және құрастырмалы-жиналмалы 
мүкәммал ғимараттарды, құрылыстар мен механикаландырылған 
қондырғыларды, үлгілік құрылғылар мен мүкәммалды қолдану есебінен 
уақытша ғимараттар мен құрылыстар құрылысының көлемін шектеу, сондай-
ақ конструкцияларды тікелей көлік құралдарынан монтаждау есебінен 
құрылыс алаңындағы қоймалардың саны мен алаңын қысқарту; 

м) уақытша пайдалану мақсатында тұрақты тұрмыстық және емдеу-
профилактикалық мекемелердің өнеркәсіптік объектілерінің құрамында 
бірінші кезекте салу; 

н) өндірістік санитария, қауіпсіздік техникасы жөніндегі қағидаларды, 
сондай-ақ жарылыс, жарылыс-өрт және өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды 
сақтау; 

о) құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде бүлінген ауыл шаруашылығы 
жерлері мен орман алқаптарының табиғатын қорғау және оларды қалпына 
келтіру жөніндегі іс-шараларды орындау мақсатында жүзеге асырылады. 

Құрылысты ұйымдастыру жобаларын және жұмыстарды жүргізу 
жобаларын әзірлеу кезінде құрылыс ауданының табиғи-климаттық 
ерекшеліктері, жиынтық импорттық жабдық негізінде құрылатын 
кәсіпорындар үшін келісім-шарттардың талаптары және басқа да жергілікті 
және ерекше жағдайлар ескерілуге тиіс. 

Құрылысты ұйымдастыру жобаларын және жұмыстарды жүргізу 
жобаларын әзірлеу кезінде шешімдердің нұсқаларын таңдау техникалық-
экономикалық негіздемелер негізінде жүргізілуге тиіс. 

Жобалық шешімдердің нұсқаларын экономикалық бағалау кезінде 
пайдаланылатын негізгі көрсеткіштер өндірістік калькуляциялар бойынша 
айқындалатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құны, негізгі 
өндірістік қорлардың және құрылыс-монтаждау ұйымдарының айналым 
қаражатының құны, құрылыстың ұзақтығы және күнтізбелік жоспар 
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бойынша айқындалатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының еңбек 
сыйымдылығы болып табылады. Нұсқалардың салыстырмалы экономикалық 
тиімділігін анықтау келтірілген шығындарды салыстыру арқылы жүргізіледі. 
Бұл құрылыстың ұзақтығын қысқартудың және объектілерді пайдалануға 
беруді жеделдетудің экономикалық әсерін ескереді. 

Құрылысты ұйымдастыру жобаларын және жұмыстарды жүргізу 
жобаларын әзірлеу кезінде құрылысты ұйымдастыру және құрылыс-
монтаждау жұмыстарын жүргізу жөніндегі үлгілік жобалау құжаттамасы 
пайдаланылуға тиіс: 

- жекелеген жұмыс түрлерін өндірудің технологиялық карталары мен 
схемалары; 

- кешенді механикаландыру схемалары; 
- еңбек процестерінің картасы; 
- механикаландырылған қондырғылардың, Шағын механикаландыру 

құралдарының және мүкәммалдық айлабұйымдардың сызбалары; 
- құрылыс алаңдарына арналған мүкәммал ғимараттар мен 

құрылыстардың сызбалары; 
- құрылысты ұйымдастыру жобаларының және жұмыс өндірісі 

жобаларының эталондары, әдістемелік құралдар. 
ҚҰЖ және ЖӨЖ құрамында жеке технологиялық карталарды, еңбек 

процестерінің карталарын, механикаландырылған қондырғылардың 
сызбаларын, Шағын механикаландыру құралдары мен инвентарлық 
айлабұйымдарды, уақытша инвентарлық ғимараттар мен құрылыстарды, егер 
олар бойынша мәліметтер қолданыстағы үлгілік жобалық құжаттама туралы 
ресми ақпарат көздеріне енгізілген жобалық құжаттама болса, әзірлеуге 
тыйым салынады. 

Жобалау құжаттамасының көлемін қысқарту мақсатында үлгілік 
графикалық және мәтіндік материалдар құрылысты ұйымдастыру 
жобаларының және жұмыстарды жүргізу жобаларының құрамына енгізілмеуі 
тиіс, оларға тиісті сілтемелер берілуі тиіс. 

1.13.1. Құрылысты ұйымдастыру жобасы. Құрылыс ұйымының 
жобасын техникалық (техно-жұмыс) жобаны әзірлейтін бас жобалау ұйымы 
немесе оның тапсырысы бойынша жобаның құрылыс бөлігін орындайтын 
жобалау ұйымы жасауға тиіс. Ірі кәсіпорындарды немесе күрделі ғимараттар 
мен құрылыстарды салу ұйымдары жобасының жекелеген бөлімдерін 
(бірегей технологиялық жабдықтар мен автоматика құралдарын, аса жауапты 
салмақ түсетін конструкцияларды монтаждау) тиісті мамандандырылған 
ұйымдар әзірлеуі тиіс. 

Құрылысты ұйымдастыру жобасының құрамын айқындау кезінде 
құрылыс объектісінің күрделілік дәрежесін оның құрамына кіретін 
ғимараттар мен құрылыстардың санына, жобалық шешімдерді біріздендіру, 
типтендіру және стандарттау деңгейіне, арнайы қосалқы құрылыстарды, 
құрылғылар мен қондырғыларды қолдану қажеттілігіне, құрылыс 
процестерінің әртүрлілігіне, мынадай кестеде (1.8-кесте) келтірілген 
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бойынша айқындалатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының еңбек 
сыйымдылығы болып табылады. Нұсқалардың салыстырмалы экономикалық
тиімділігін анықтау келтірілген шығындарды салыстыру арқылы жүргізіледі. 
Бұл құрылыстың ұзақтығын қысқартудың және объектілерді пайдалануға 
беруді жеделдетудің экономикалық әсерін ескереді.

Құрылысты ұйымдастыру жобаларын және жұмыстарды жүргізу
жобаларын әзірлеу кезінде құрылысты ұйымдастыру және құрылыс-
монтаждау жұмыстарын жүргізу жөніндегі үлгілік жобалау құжаттамасы 
пайдаланылуға тиіс:

- жекелеген жұмыс түрлерін өндірудің технологиялық карталары мен
схемалары;

- кешенді механикаландыру схемалары;
- еңбек процестерінің картасы;
- механикаландырылған қондырғылардың, Шағын механикаландыру 

құралдарының және мүкәммалдық айлабұйымдардың сызбалары;
- құрылыс алаңдарына арналған мүкәммал ғимараттар мен

құрылыстардың сызбалары;
- құрылысты ұйымдастыру жобаларының және жұмыс өндірісі

жобаларының эталондары, әдістемелік құралдар.
ҚҰЖ және ЖӨЖ құрамында жеке технологиялық карталарды, еңбек

процестерінің карталарын, механикаландырылған қондырғылардың
сызбаларын, Шағын механикаландыру құралдары мен инвентарлық
айлабұйымдарды, уақытша инвентарлық ғимараттар мен құрылыстарды, егер
олар бойынша мәліметтер қолданыстағы үлгілік жобалық құжаттама туралы
ресми ақпарат көздеріне енгізілген жобалық құжаттама болса, әзірлеуге
тыйым салынады.

Жобалау құжаттамасының көлемін қысқарту мақсатында үлгілік
графикалық және мәтіндік материалдар құрылысты ұйымдастыру
жобаларының және жұмыстарды жүргізу жобаларының құрамына енгізілмеуі 
тиіс, оларға тиісті сілтемелер берілуі тиіс.

1.13.1. Құрылысты ұйымдастыру жобасы. Құрылыс ұйымының
жобасын техникалық (техно-жұмыс) жобаны әзірлейтін бас жобалау ұйымы 
немесе оның тапсырысы бойынша жобаның құрылыс бөлігін орындайтын
жобалау ұйымы жасауға тиіс. Ірі кәсіпорындарды немесе күрделі ғимараттар 
мен құрылыстарды салу ұйымдары жобасының жекелеген бөлімдерін 
(бірегей технологиялық жабдықтар мен автоматика құралдарын, аса жауапты 
салмақ түсетін конструкцияларды монтаждау) тиісті мамандандырылған
ұйымдар әзірлеуі тиіс.

Құрылысты ұйымдастыру жобасының құрамын айқындау кезінде 
құрылыс объектісінің күрделілік дәрежесін оның құрамына кіретін
ғимараттар мен құрылыстардың санына, жобалық шешімдерді біріздендіру,
типтендіру және стандарттау деңгейіне, арнайы қосалқы құрылыстарды,
құрылғылар мен қондырғыларды қолдану қажеттілігіне, құрылыс
процестерінің әртүрлілігіне, мынадай кестеде (1.8-кесте) келтірілген

белгілерге қатысты құрылысқа қатысатын мердігерлік және қосалқы 
мердігерлік ұйымдардың санына қарай ескерген жөн. 

1.8 кесте -Жобаның күрделілік дәрежесі 
Жобалық 

шешімдер мен 
құрылыс 

шарттарының 
сипаттамасы 

Құрылыс объектісінің күрделілік дәрежесі 
әсіресе күрделі орташа күрделілік қарапайым 

1 2 3 

Объектінің 
құрамы және 
көлемдік-
жоспарлау 
шешімдері 

Көптеген әртүрлі 
ғимараттар мен 
құрылыстардан 
немесе бір 
ғимараттан 
(құрылыстан) 
тұратынәртүрлі 
үлгілік емес 
технологиялық, 
көлемдік-жоспарлау 
және конструктивтік 
шешімдері бар үй-
жайлар (учаскелер) 

Бірнеше типтік емес 
ғимараттар мен 
құрылыстардан 
тұрады, олар негізгі 
ғимараттардың 
қайталануымен 
ерекшеленеді 
біріздендірілген 
технологиялық, 
көлемдік-жоспарлау 
және конструктивтік 
шешімдерді қолдана 
отырып, бірнеше үй-
жайды (учаскелерді, 
цехтарды) қамтитын 
жекелеген үй-жайлар 
(учаскелер, цехтар) 
немесе бір ғимарат 
(құрылыс) бойынша 
құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының 
көлемдік схемаларын, 
мөлшерлерін және 
көлемдерін 

Бірнеше типтік 
ғимараттар мен 
құрылыстардан 
немесе шағын бір 
ғимараттан 
(құрылыстан) 
тұратын қарапайым 
технологиялық 
үдерістері, көлемдік-
жоспарлау және 
конструктивтік 
шешімдері бар 
құрылыс көлемі 

Конструктивті 
шешімдер 

Арнайы қосалқы 
құрылыстарды, 
құрылғыларды, 
құрылғылар мен 
қондырғыларды 
қолдану қажет 
болатын ерекше 
күрделі 
конструкциялары 
мен жұмыс істеу 
жағдайлары бар 
ғимараттар мен 
құрылыстар 

Құрылыс 
процестері 

Әр түрлі 
құрылыстық 

Ұйымдастыру 
мүмкіндігімен 
ерекшеленеді  

-
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1.8 кестенің жалғасы 
Жобалық 

шешімдер мен 
құрылыс 

шарттарының 
сипаттамасы 

Құрылыс объектісінің күрделілік дәрежесі 
әсіресе күрделі орташа күрделілік қарапайым 

1 2 3 

құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын 
орындау шарттары 
мен тығыз 

үздіксіз немесе 
циклдік ағындар 
әдістерімен 
қайталанатын 
құрылыс процестерін 
объект бойынша 
(қарапайым, 
секциялық) орындау 

- 

Құрылысқа 
қатысатын 
ұйымдар 

Көптеген өзара 
байланысты 
мамандандырылған 
ұйымдар мен 
кәсіпорындарды 
жобалауға, салуға, 
жабдықтарды 
монтаждауға және 
материалдық-
техникалық 
қамтамасыз етуге 
қатысуды талап 
ететін 

Құрылысқа бірнеше 
мамандандырылған 
ұйымдарды тартумен 
байланысты 

Әдетте, бір сатыға 
жобаланатын (техно-
жұмыс жобасы) және 
бас мердігерлік 
құрылыс ұйымынан 
басқа, бір-екіден 
аспайтын 
мамандандырылған 
құрылысқа қатысуды 
көздейтін 

1 және 2-бағандарда көрсетілген белгілер жиынтықтарының бірінің 
болуы объектіні күрделіліктің неғұрлым жоғары дәрежесіне жатқызу үшін 
негіз болып табылады. Объектілердің күрделілік дәрежесін құрылыс 
министрлігімен (құрылыс ұйымымен) бірлесіп жобалауға арналған 
тапсырманы бекітетін саты белгілейді. 

Құрылысты ұйымдастыру жобасын жасау үшін бастапқы материалдар: 
- кәсіпорын мен құрылысты жобалаудың және салудың экономикалық

орындылығын және шаруашылық қажеттілігін растайтын техникалық-
экономикалық негіздемелер (ТЭН); 

- топографиялық, геологиялық және гидрогеологиялық ізденістер
материалдары; 

-құрылыс министрлігімен немесе оның тапсырмасы бойынша құрылыс
ұйымымен келісілген құрылыс материалдары мен конструкцияларын, 
құрылысты ұйымдастыру тәсілдерін және негізгі құрылыстар бойынша 
құрылыс-монтаждау жұмыстарын механикаландыру құралдарын қолдану 
жөніндегі шешімдер, сондай-ақ көздерді пайдалану және құрылысты сумен, 
электр энергиясымен, бумен және жергілікті құрылыс материалдарымен 
қамтамасыз ету тәртібі туралы деректер; 

- құрылысты жергілікті жұмысшы кадрлармен, тұрғын және мәдени-
тұрмыстық үй-жайлармен қамтамасыз ету мүмкіндігі туралы мәліметтер; 
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1.8 кестенің жалғасы
Жобалық 

шешімдер мен 
құрылыс 

шарттарының 
сипаттамасы

Құрылыс объектісінің күрделілік дәрежесі
әсіресе күрделі орташа күрделілік қарапайым

1 2 3

құрылыс-монтаждау
жұмыстарын 
орындау шарттары
мен тығыз

үздіксіз немесе 
циклдік ағындар 
әдістерімен
қайталанатын 
құрылыс процестерін 
объект бойынша
(қарапайым, 
секциялық) орындау

-

Құрылысқа
қатысатын 
ұйымдар

Көптеген өзара
байланысты
мамандандырылған 
ұйымдар мен
кәсіпорындарды 
жобалауға, салуға,
жабдықтарды 
монтаждауға және 
материалдық-
техникалық
қамтамасыз етуге 
қатысуды талап 
ететін

Құрылысқа бірнеше
мамандандырылған 
ұйымдарды тартумен
байланысты

Әдетте, бір сатыға
жобаланатын (техно-
жұмыс жобасы) және
бас мердігерлік 
құрылыс ұйымынан 
басқа, бір-екіден
аспайтын 
мамандандырылған 
құрылысқа қатысуды 
көздейтін

1 және 2-бағандарда көрсетілген белгілер жиынтықтарының бірінің 
болуы объектіні күрделіліктің неғұрлым жоғары дәрежесіне жатқызу үшін 
негіз болып табылады. Объектілердің күрделілік дәрежесін құрылыс 
министрлігімен (құрылыс ұйымымен) бірлесіп жобалауға арналған 
тапсырманы бекітетін саты белгілейді.

Құрылысты ұйымдастыру жобасын жасау үшін бастапқы материалдар:
- кәсіпорын мен құрылысты жобалаудың және салудың экономикалық

орындылығын және шаруашылық қажеттілігін растайтын техникалық-
экономикалық негіздемелер (ТЭН);

- топографиялық, геологиялық және гидрогеологиялық ізденістер
материалдары;

-құрылыс министрлігімен немесе оның тапсырмасы бойынша құрылыс
ұйымымен келісілген құрылыс материалдары мен конструкцияларын,
құрылысты ұйымдастыру тәсілдерін және негізгі құрылыстар бойынша 
құрылыс-монтаждау жұмыстарын механикаландыру құралдарын қолдану
жөніндегі шешімдер, сондай-ақ көздерді пайдалану және құрылысты сумен, 
электр энергиясымен, бумен және жергілікті құрылыс материалдарымен
қамтамасыз ету тәртібі туралы деректер;

- құрылысты жергілікті жұмысшы кадрлармен, тұрғын және мәдени-
тұрмыстық үй-жайлармен қамтамасыз ету мүмкіндігі туралы мәліметтер;

- жалпы Құрылыс және мамандандырылған құрылыс-монтаж
ұйымдарының қуаттылығы, құрылыс индустриясының өндірістік базасының 
болуы және оны пайдалану мен дамыту мүмкіндіктері туралы деректер; 

- жиынтық импорттық жабдық базасында объектілер салынған
жағдайларда тиісті келісімшарттар туралы мәліметтер. 

Құрылысты ұйымдастыру жобасы көлемдік-жоспарлау, 
конструкциялық және технологиялық шешімдерді құрылысты және 
жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру шарттарымен байланыстыру 
мақсатында техникалық (техно-жұмыс) жобаның құрылыс және басқа да 
бөліктерін әзірлеумен бір мезгілде әзірленуі тиіс. Мамандандырылған 
жобалау ұйымдары жасайтын құрылыс ұйымы жобасының жекелеген 
бөлімдері техникалық (техно-жұмыс) жобада қабылданған жалпы 
шешімдермен өзара байланысты болуы тиіс. 

Құрылысты ұйымдастыру жобасының құрамына мыналар кіреді: 
а) құрылыстың жалпы ұйымдық-технологиялық схемасы негізінде 

құрылыстың кезеңдері мен уақыты бойынша күрделі салымдарды және 
құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемдерін бөле отырып, негізгі және 
қосалқы ғимараттар мен құрылыстарды, іске қосу кешендері мен дайындық 
кезеңінің жұмыстарын салудың кезектілігі мен мерзімдері келтірілетін 
құрылыстың күнтізбелік жоспары;;  

б) тұрақты ғимараттар мен құрылыстарды, уақытша мүкәммалдық 
ғимараттар мен құрылыстарды, тұрақты және уақытша темір жолдар мен 
автомобиль жолдарын, негізгі инженерлік коммуникацияларды, қоймаларды, 
монтаждау крандары мен механикаландырылған қондырғыларды, Өндірістік 
база объектілерін (дайындық кезеңінде салынатын объектілерді шартты 
белгілеумен бөле отырып), сондай-ақ қолда бар және бұзылуға жататын 
құрылыстарды орналастыруға арналған учаскелерді орналастыра отырып, 
құрылыстың бас жоспары; ; 

в) негізгі ғимараттар мен құрылыстарды салудың ұйымдық-
технологиялық схемалары, жер массаларын өткізудің схемалары және 
күрделі құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу әдістерінің сипаттамасы; 

г) геодезиялық бөлу негізін құрудың құрамы, дәлдігі, әдістері мен 
тәртібі жөніндегі нұсқаулар; 

д) жекелеген объектілер, іске қосу кешендері және құрылыс кезеңдері 
бойынша жұмыстарды бөле отырып, құрылыс, монтаждау және арнайы 
жұмыстар (технологиялық жабдықты монтаждауды қоса алғанда) 
көлемдерінің ведомосы; 

е) объектілер, іске қосу кешендері және құрылыс мерзімдері бойынша 
бөле отырып, құрылыс конструкцияларына, бұйымдарына, бөлшектеріне, 
жартылай фабрикаттарына, материалдар мен жабдықтарға қажеттілік кестесі; 

ж) жалпы құрылыс бойынша негізгі машиналарға қажеттілік кестесі; 
з) жұмысшы кадрларға қажеттілік кестесі; 
и) мыналарды қамтитын түсіндірме жазба: 
- құрылыс жағдайларының сипаттамасы;
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- күрделі құрылыс, монтаж және арнайы құрылыс жұмыстарын жүргізу
әдістерін, оның ішінде қысқы жағдайларда орындалатын, ірі күрделі 
ғимараттар мен құрылыстарды салу жөніндегі шешімдерді негіздеу; 

- негізгі құрылыс, үңгілеу, жол машиналары мен механизмдеріне
қажеттілікті негіздеу; 

-көлік құралдарына, тиеу-түсіру машиналарына, механизмдерге және
қойма шаруашылығына қажеттілікті негіздеу; 

-тұрғын үйге және мәдени-тұрмыстық қызмет көрсетуге қажеттілікті
негіздеу, сондай-ақ қажеттілікті жабу көздері бойынша шешімдер; 

- электр энергиясына, суға, буға, оттегіге, Сығылған ауаға, сондай-ақ
құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге және қызметкерлерге 
санитариялық-тұрмыстық қызмет көрсетуге арналған мүкәммал ғимараттар 
мен уақытша құрылыстарға қажеттілікті негіздеу; 

- құрылысты басқару құрылымы және бірлесіп орындаушы
ұйымдардың құрамы бойынша ұсынымдар (жалпы құрылыс немесе 
мамандандырылған трестер, басқарулар мен учаскелер, жылжымалы 
механикаландырылған колонналар, желілік колонналар, құрылыс поездары); 

-қабылданған үлгілік жобаларды, осы ғимараттар мен құрылыстардың
сметалық құнын және ғимараттар мен құрылыстардың қосалқы-қосалқы 
және құрылыс өндірісіне қызмет көрсететін басқа да шығындарды көрсете 
отырып, мүкәммалдық ғимараттар мен құрылыстарды жинау бойынша 
ұсынымдар; 

- негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер.
Ерекше күрделі объектілер үшін құрылыс ұйымы жобасының

құрамына санамаланғанға қосымша енгізіледі: 
- кешенді ірілендірілген желілік кесте, онда объектіні жобалау мен

салудың негізгі кезеңдерінің ұзақтығы, іске қосу кешенінің құрамындағы 
жекелеген ғимараттар мен құрылыстарды салу кезектілігі, технологиялық 
жабдықты жеткізу мерзімдері айқындалады; 

- жабдықты сынауды және іске қосу-баптау жұмыстарын, шикізатпен,
материалдармен, энергия ресурстарымен, жиынтықтаушы бұйымдармен 
және бөлшектермен қамтамасыз етуді және кәсіпорынды кадрлармен 
жасақтауды қоса алғанда, кәсіпорынның жобалық қуатын игеруге дайындық 
жөніндегі іс-шаралар; 

-тұрғын кенттердің материалдық-техникалық базасы кәсіпорындары,
сыртқы жолдар мен жолдар, ЖПҚ жолдарына жанасу станциялары, объект 
аумағының шекаралары көрсетілген байланыс және электр беру желілері, 
ағаш кесу және құрылыс мұқтажы үшін уақытша бөлінген учаскелер 
орналасқан құрылыстың ахуалдық жоспары; 

- өндірістік-диспетчерлік және әкімшілік-шаруашылық байланыс және
оның техникалық құралдары бойынша шешімдер. 

Күрделі емес объектілер үшін құрылысты ұйымдастыру жобасы 
қысқартылған көлемде жасалуы мүмкін және дайындық кезеңінің 
жұмыстарын, құрылыстың бас жоспарын, құрылыс, монтаждау және арнайы 
құрылыс жұмыстары көлемінің тізімдемесін, материалдарға, құрылыс 
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- күрделі құрылыс, монтаж және арнайы құрылыс жұмыстарын жүргізу 
әдістерін, оның ішінде қысқы жағдайларда орындалатын, ірі күрделі 
ғимараттар мен құрылыстарды салу жөніндегі шешімдерді негіздеу;

- негізгі құрылыс, үңгілеу, жол машиналары мен механизмдеріне 
қажеттілікті негіздеу;

-көлік құралдарына, тиеу-түсіру машиналарына, механизмдерге және
қойма шаруашылығына қажеттілікті негіздеу;

-тұрғын үйге және мәдени-тұрмыстық қызмет көрсетуге қажеттілікті 
негіздеу, сондай-ақ қажеттілікті жабу көздері бойынша шешімдер;

- электр энергиясына, суға, буға, оттегіге, Сығылған ауаға, сондай-ақ 
құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге және қызметкерлерге 
санитариялық-тұрмыстық қызмет көрсетуге арналған мүкәммал ғимараттар
мен уақытша құрылыстарға қажеттілікті негіздеу;

- құрылысты басқару құрылымы және бірлесіп орындаушы 
ұйымдардың құрамы бойынша ұсынымдар (жалпы құрылыс немесе
мамандандырылған трестер, басқарулар мен учаскелер, жылжымалы 
механикаландырылған колонналар, желілік колонналар, құрылыс поездары);

-қабылданған үлгілік жобаларды, осы ғимараттар мен құрылыстардың 
сметалық құнын және ғимараттар мен құрылыстардың қосалқы-қосалқы 
және құрылыс өндірісіне қызмет көрсететін басқа да шығындарды көрсете
отырып, мүкәммалдық ғимараттар мен құрылыстарды жинау бойынша 
ұсынымдар;

- негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер. 
Ерекше күрделі объектілер үшін құрылыс ұйымы жобасының

құрамына санамаланғанға қосымша енгізіледі:
- кешенді ірілендірілген желілік кесте, онда объектіні жобалау мен

салудың негізгі кезеңдерінің ұзақтығы, іске қосу кешенінің құрамындағы
жекелеген ғимараттар мен құрылыстарды салу кезектілігі, технологиялық
жабдықты жеткізу мерзімдері айқындалады;

- жабдықты сынауды және іске қосу-баптау жұмыстарын, шикізатпен, 
материалдармен, энергия ресурстарымен, жиынтықтаушы бұйымдармен 
және бөлшектермен қамтамасыз етуді және кәсіпорынды кадрлармен
жасақтауды қоса алғанда, кәсіпорынның жобалық қуатын игеруге дайындық 
жөніндегі іс-шаралар;

-тұрғын кенттердің материалдық-техникалық базасы кәсіпорындары,
сыртқы жолдар мен жолдар, ЖПҚ жолдарына жанасу станциялары, объект
аумағының шекаралары көрсетілген байланыс және электр беру желілері, 
ағаш кесу және құрылыс мұқтажы үшін уақытша бөлінген учаскелер
орналасқан құрылыстың ахуалдық жоспары;

- өндірістік-диспетчерлік және әкімшілік-шаруашылық байланыс және
оның техникалық құралдары бойынша шешімдер.

Күрделі емес объектілер үшін құрылысты ұйымдастыру жобасы
қысқартылған көлемде жасалуы мүмкін және дайындық кезеңінің 
жұмыстарын, құрылыстың бас жоспарын, құрылыс, монтаждау және арнайы 
құрылыс жұмыстары көлемінің тізімдемесін, материалдарға, құрылыс 

машиналары мен механизмдеріне қажеттілік кестелерін; қысқаша түсіндірме 
жазбаны бөле отырып, құрылыстың күнтізбелік жоспарынан тұруы мүмкін. 

Кәсіпорындардың, ғимараттардың, құрылыстардың үлгілік техникалық 
(техно-жұмыс) жобасында құрылыстың бас жоспарына, жұмыстың негізгі 
түрлерін ұйымдастыру мен орындау әдістеріне қойылатын талаптарды 
қамтитын, олардың көлемін көрсете отырып, құрылысты ұйымдастыру 
жөніндегі негізгі ережелер әзірленуге тиіс. 

Шетелдік лицензиялар бойынша және жиынтық импорттық жабдық 
базасында салынатын кәсіпорындар (объектілер) құрылысын ұйымдастыру 
жобасын Тапсырыс беруші шетелдік жеткізуші фирмалардың жабдықтарды 
жеткізу кепілдіктерін ескере отырып, бас мердігерлік құрылыс ұйымының 
қатысуымен әзірлеуі тиіс. 

Жобалау ұйымы құрылыс алаңын таңдау кезінде бас мердігерлік 
құрылыс ұйымымен құрылыс жөніндегі шешімдерді келісуге міндетті: 

- жергілікті құрылыс материалдарын қолдану;
-негізгі құрылыс-монтаж және ұңғыма жұмыстарын механикаландыру

құралдарын олардың мердігерлік ұйымда болуын ескере отырып пайдалану; 
- белгіленген тәртіппен жеке бағаны байланыстыруға рұқсат етілетін

құрылыстарды жергілікті құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету кезінде 
көлік схемасын таңдау .  

1.13.2. Жұмыс өндірісінің жобасы. Кәсіпорынның, ғимараттың немесе 
құрылыстың құрылысына арналған жұмыстарды жүргізу жобаларын бас 
мердігер құрылыс ұйымдары әзірлейді. Жалпы құрылыс, монтаж және 
арнайы құрылыс жұмыстарының жекелеген түрлеріне жұмыс өндірісінің 
жобасын осы жұмыстарды орындайтын ұйым әзірлейді. 

Құрылысы арнайы қосалқы құрылыстарды, айлабұйымдарды, 
құрылғылар мен қондырғыларды қолдана отырып жүзеге асырылатын, 
ерекше күрделі конструкциялары мен жұмыс жүргізу жағдайлары бар 
ғимараттар мен құрылыстар үшін (қабық-жинақтардың арнайы қалыптары, 
сырғымалы қалыптар; шахта оқпандарын үңгілеуге арналған жабдық; бірегей 
жабдықты монтаждауға, көтеруге, ысырмаға, құрастыруға, аспалы 
бетондауға, көпір және басқа да ірі көлемді жауапты конструкцияларды 
балқымаға тасымалдауға, жасанды тереңде су төмендетуге, топырақты 
мұздатуға немесе химиялық бекітуге арналған қондырғылар, шпунтты 
қоршаулар; монтаждау, қадалар-қабықтарға, бұрғылау қадаларына немесе 
түсіру құдықтарына терең төсеу тіректерін тұрғызу; қолданыстағы 
құрылыстарға жақын бұрғылау-жару жұмыстары, тығыз қалалық жағдайда 
қайта жаңарту немесе салу), объектіні жобалауды жүзеге асыратын жобалау 
ұйымдары жұмыс сызбаларын немесе тиісті құрылғылардың, құрылғылар 
мен қондырғылардың жобаларын әзірлеуі тиіс. 

Жобаны бекітетін ұйымның шешімі бойынша жұмыс сызбаларының 
құрамына күрделі үлгілік емес уақытша құрылыстардың (сумен жабдықтау, 
жылумен жабдықтау және энергиямен жабдықтау, темір жолдар мен 
автомобиль жолдары және олардағы жасанды құрылыстар, өзендер арқылы 
өтетін өткелдер, теңіз және өзен айлақтары, бетон тасушы эстакадалар) 
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сызбалары енгізілуі тиіс. Қалған жағдайларда жұмыс жүргізу жобаларының 
құрамында үлгілік емес уақытша ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс 
сызбаларын әзірлеуді құрылыс-монтаждау ұйымдары жүргізеді. 

Жұмыс өндірісінің жобалары құрылыс-монтаждау ұйымының 
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларының жоспарын, қолданыстағы 
Жедел жоспарлау, құрылыс өндірісін басқару және есепке алу жүйесін ескере 
отырып әзірленуі тиіс. 

Жұмыс жобасын әзірлеу үшін бастапқы деректер: 
- жиынтық смета;
- құрылысты ұйымдастыру жобасы;
Жұмыс сызбалары.
- әзірлеу көлемі мен мерзімі туралы мәліметтерді қамтитын жұмыс

өндірісі жобасын әзірлеуге тапсырма; 
- Дайын конструкцияларды, бұйымдарды, жартылай фабрикаттарды,

материалдар мен жабдықтарды жеткізу мерзімдері мен тәртібі туралы, 
пайдалануға жоспарланған құрылыс машиналары мен механизмдерінің саны 
мен түрлері туралы, сондай-ақ негізгі кәсіптер бойынша жұмысшы кадрлар 
туралы мәліметтер; 

- құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстарын жүргізу
ерекшеліктеріне қатысты басқа да мәліметтер. 

Кәсіпорындар, олардың жекелеген кезектері, іске қосу кешендері, 
ғимараттар мен құрылыстар үшін жұмыс жүргізу жобасының құрамына 
мыналар кіреді: 

а) құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі мен әзірленген 
технология негізінде жұмыстарды орындаудың дәйектілігі мен мерзімдері 
белгіленетін, еңбек ресурстарына қажеттілік, сондай-ақ жабдықтардың 
барлық түрлерін жеткізу мерзімдері айқындалатын объектінің күрделілік 
дәрежесіне қарай жұмыстарды жүргізудің кешенді желілік кестесі немесе 
күнтізбелік жоспары;; 

б) объект маңындағы тұрақты және уақытша көлік жолдарын, жаяу 
жүргіншілер жолдары мен өткелдерді, сумен жабдықтау, кәріз, электрмен 
жабдықтау, жылумен жабдықтау желілерін, әкімшілік-шаруашылық және 
диспетчерлік байланысты, монтаждау крандарын, механикаландырылған 
қондырғыларды, қоймаларды, құрылыс мұқтажы үшін пайдаланылатын 
уақытша мүкәммалдық ғимараттарды, құрылыстар мен құрылғыларды 
орналастыра отырып, құрылыстың бас жоспары; 

в) жинақтау ведомостары қоса берілген құрылыс конструкцияларының, 
бөлшектердің, жартылай фабрикаттардың, материалдар мен жабдықтардың 
объектіге (ғимаратқа, құрылысқа) түсу кестесі, ал құрылыс ұйымының 
құрамында өндірістік-технологиялық жинақтау қызметі (басқармасы, бөлімі) 
болған кезде-өндірістік-технологиялық жинақтау жөніндегі біріздендірілген 
құжаттама; 

г) объект (ғимарат, құрылыс) бойынша жұмысшы кадрларға қажеттілік 
кестесі); 
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сызбалары енгізілуі тиіс. Қалған жағдайларда жұмыс жүргізу жобаларының 
құрамында үлгілік емес уақытша ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс 
сызбаларын әзірлеуді құрылыс-монтаждау ұйымдары жүргізеді. 

Жұмыс өндірісінің жобалары құрылыс-монтаждау ұйымының 
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларының жоспарын, қолданыстағы 
Жедел жоспарлау, құрылыс өндірісін басқару және есепке алу жүйесін ескере 
отырып әзірленуі тиіс. 

Жұмыс жобасын әзірлеу үшін бастапқы деректер: 
- жиынтық смета; 
- құрылысты ұйымдастыру жобасы; 
Жұмыс сызбалары. 
- әзірлеу көлемі мен мерзімі туралы мәліметтерді қамтитын жұмыс 

өндірісі жобасын әзірлеуге тапсырма; 
- Дайын конструкцияларды, бұйымдарды, жартылай фабрикаттарды, 

материалдар мен жабдықтарды жеткізу мерзімдері мен тәртібі туралы, 
пайдалануға жоспарланған құрылыс машиналары мен механизмдерінің саны 
мен түрлері туралы, сондай-ақ негізгі кәсіптер бойынша жұмысшы кадрлар 
туралы мәліметтер; 

- құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстарын жүргізу 
ерекшеліктеріне қатысты басқа да мәліметтер. 

Кәсіпорындар, олардың жекелеген кезектері, іске қосу кешендері, 
ғимараттар мен құрылыстар үшін жұмыс жүргізу жобасының құрамына 
мыналар кіреді: 

а) құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі мен әзірленген 
технология негізінде жұмыстарды орындаудың дәйектілігі мен мерзімдері 
белгіленетін, еңбек ресурстарына қажеттілік, сондай-ақ жабдықтардың 
барлық түрлерін жеткізу мерзімдері айқындалатын объектінің күрделілік 
дәрежесіне қарай жұмыстарды жүргізудің кешенді желілік кестесі немесе 
күнтізбелік жоспары;; 

б) объект маңындағы тұрақты және уақытша көлік жолдарын, жаяу 
жүргіншілер жолдары мен өткелдерді, сумен жабдықтау, кәріз, электрмен 
жабдықтау, жылумен жабдықтау желілерін, әкімшілік-шаруашылық және 
диспетчерлік байланысты, монтаждау крандарын, механикаландырылған 
қондырғыларды, қоймаларды, құрылыс мұқтажы үшін пайдаланылатын 
уақытша мүкәммалдық ғимараттарды, құрылыстар мен құрылғыларды 
орналастыра отырып, құрылыстың бас жоспары; 

в) жинақтау ведомостары қоса берілген құрылыс конструкцияларының, 
бөлшектердің, жартылай фабрикаттардың, материалдар мен жабдықтардың 
объектіге (ғимаратқа, құрылысқа) түсу кестесі, ал құрылыс ұйымының 
құрамында өндірістік-технологиялық жинақтау қызметі (басқармасы, бөлімі) 
болған кезде-өндірістік-технологиялық жинақтау жөніндегі біріздендірілген 
құжаттама; 

г) объект (ғимарат, құрылыс) бойынша жұмысшы кадрларға қажеттілік 
кестесі); 

  

д) объект (ғимарат, құрылыс) бойынша негізгі машиналарға қажеттілік 
кестесі); 

е) күрделі жұмыстар мен жаңа әдістермен орындалатын жұмыстарға 
арналған технологиялық карталар, қалған жұмыстарға - құрылыстың 
объектісі мен жергілікті жағдайларына байланысты үлгілік технологиялық 
карталар немесе шаруашылық есептеу әдісі бойынша жұмыс істейтін 
бригадаларға арналған кезеңдер бойынша жұмыс жүргізу мерзімдері мен 
құнын, еңбек шығындарын және материалдар мен машиналарға қажеттілікті 
айқындай отырып, жұмыстар жүргізудің дәйектілігі мен әдістерін 
сипаттайтын Технологиялық схемалар; 

ж) геодезиялық құрылыстар мен конструкциялардың жағдайын 
геодезиялық бақылауды орындауға арналған белгілерді орналастыру 
схемалары, сондай-ақ геодезиялық Өлшемдердің дәлдігі жөніндегі нұсқаулар 
және бұл үшін қажетті техникалық құралдардың тізбесі; 

з) өндірістік санитария бойынша (жұмыс аймағында улы заттардың, 
шаңның шекті рұқсат етілген құрамын және жылу сәулесінің рұқсат етілген 
қарқындылығын қамтамасыз ету), сондай-ақ биіктікте, әуе электр желілері 
мен жер асты коммуникациялары аймақтарында жұмыс істеу кезінде, 
құрылыс машиналары мен электр қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіз 
жағдайлар жасау жөніндегі шешімдер; 

и) құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасын бақылау 
мен бағалауды жүзеге асыруға арналған құжаттама (рұқсат беру туралы 
нұсқаулар, сапаны операциялық бақылау схемалары және т. б.).); 

к) жұмыстарды ұйымдастыру және бригадаларды қажетті 
материалдармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен, құрылғылармен 
және машиналармен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар; 

л) мыналарды қамтитын түсіндірме жазба: 
- жұмыстарды, оның ішінде қысқы уақытта орындалатын жұмыстарды 

жүргізу жөніндегі шешімдердің негіздемесі;; 
- электр энергиясына, суға, буға, оттегіге, Сығылған ауаға қажеттілікті 

есептеу, құрылыс алаңы мен жұмыс орындарын уақытша жарықтандыруды 
орнату бойынша шешімдер, қажет болған жағдайда электрмен жабдықтау 
көздерінен объектіге желілерді жеткізудің жұмыс сызбаларын жасау; 

- қажеттілік есебімен және оларды құрылыс учаскелеріне 
байланыстыру шарттарын негіздей отырып, уақытша (мүкәммалдық) 
ғимараттар мен құрылыстардың тізбесі; 

- қолданыстағы коммуникацияларды зақымданудан қорғау жөніндегі 
іс-шаралар; 

- жұмыс өндірісі жобасында қабылданған шешімдердің техникалық-
экономикалық көрсеткіштері. 

 Құрылыстың дайындық кезеңіне арналған жұмыстарды жүргізу 
жобасы мыналарды қамтуы тиіс: 

а) желілік немесе желілік кесте түріндегі жұмыс жүргізудің күнтізбелік 
жоспары; 
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б) осы кезеңге қажетті құрылыс конструкцияларының, бұйымдардың, 
жартылай фабрикаттардың, негізгі материалдар мен жабдықтардың 
құрылысына түсу кестесі; 

в) дайындық кезеңінде орындалатын жұмыстарды бөле отырып, объект 
үшін тұтастай тұтыну орындарына келтірілген мүкәммал ғимараттар мен 
уақытша құрылыстардың, алаңнан тыс және алаңішілік коммуникациялар 
мен желілердің орналасу орындарын көрсете отырып, құрылыстың барлық 
алаңының құрылыстық бас жоспары;; 

г) геодезиялық құрылыстар мен ғимараттар, құрылыстар мен 
коммуникациялар конструкцияларының жағдайын геодезиялық бақылауды 
орындауға арналған белгілерді орналастыру схемалары, сондай-ақ 
геодезиялық Өлшемдердің дәлдігі жөніндегі нұсқаулар және бұл үшін 
қажетті техникалық құралдардың тізбесі; 

д) диспетчерлендірудің техникалық құралдарының жұмыс сызбалары 
немесе монтаждау схемалары; 

е) қысқаша түсіндірме жазба. 
Аса күрделі және орташа күрделі объектілер үшін жұмыс жүргізу 

жобаларының құрамында кешенді Желілік кестелер әзірленуі тиіс. Кешенді 
желілік кестелердің құрамы мен оларды әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі, 
сондай-ақ құрылыс өндірісін басқару үшін әзірлеу әдістемесі мен оларды 
қолдану тәртібі желілік кестелерді жасау және оларды құрылысты басқаруда 
қолдану жөніндегі қолданыстағы нұсқаулармен белгіленеді. 

Күрделі емес объектілер үшін жұмыс жүргізу жобасы желілік кесте, 
құрылыстың бас жоспары, негізгі жұмыс түрлерін өндіру схемасы және 
қысқаша түсіндірме жазба түріндегі жұмыстардың күнтізбелік жоспарынан 
тұруы тиіс. Жалпы құрылыс жұмыстарынан басқа, күнтізбелік жоспарда 
мамандандырылған және монтаж ұйымдарының жұмыстары көрсетілуі 
керек. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың үлгілік 
жобаларының жұмыс сызбаларының құрамында жобалау ұйымы ұйымның 
қабылданған әдістерін және қысқы жағдайларда жұмыстарды жүргізу 
жөніндегі нұсқаулармен, қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптармен, 
ұсынылатын монтаждау жарақтары мен Мүкәммалдың тізбесімен негізгі 
жұмыс түрлерін орындау технологиясын негіздей отырып, Құрылыс және 
монтаждау жұмыстарын жүргізу жөніндегі негізгі ережелерді әзірлеуі тиіс. 

Көрсетілген ережелерге мыналар қоса берілуге тиіс:: 
- жұмыстың физикалық көлемін және оларды орындауға жұмсалған 

еңбек шығындарын көрсете отырып, жұмыс өндірісінің шамамен сызықтық 
немесе желілік кестесі; 

- ғимараттар мен құрылыстардың жерүсті бөлігін салуға арналған 
құрылыс Бас жоспарының сызбасы; 

- үлгілік технологиялық карталар және жұмыстарды жүргізу бойынша 
басқа да үлгілік шешімдер; 

- конструкциялардың, бұйымдардың, материалдар мен жабдықтардың 
барлық түрлеріне ведомостар. 
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б) осы кезеңге қажетті құрылыс конструкцияларының, бұйымдардың, 
жартылай фабрикаттардың, негізгі материалдар мен жабдықтардың
құрылысына түсу кестесі;

в) дайындық кезеңінде орындалатын жұмыстарды бөле отырып, объект 
үшін тұтастай тұтыну орындарына келтірілген мүкәммал ғимараттар мен 
уақытша құрылыстардың, алаңнан тыс және алаңішілік коммуникациялар
мен желілердің орналасу орындарын көрсете отырып, құрылыстың барлық
алаңының құрылыстық бас жоспары;;

г) геодезиялық құрылыстар мен ғимараттар, құрылыстар мен
коммуникациялар конструкцияларының жағдайын геодезиялық бақылауды 
орындауға арналған белгілерді орналастыру схемалары, сондай-ақ 
геодезиялық Өлшемдердің дәлдігі жөніндегі нұсқаулар және бұл үшін
қажетті техникалық құралдардың тізбесі;

д) диспетчерлендірудің техникалық құралдарының жұмыс сызбалары
немесе монтаждау схемалары;

е) қысқаша түсіндірме жазба.
Аса күрделі және орташа күрделі объектілер үшін жұмыс жүргізу 

жобаларының құрамында кешенді Желілік кестелер әзірленуі тиіс. Кешенді 
желілік кестелердің құрамы мен оларды әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі,
сондай-ақ құрылыс өндірісін басқару үшін әзірлеу әдістемесі мен оларды 
қолдану тәртібі желілік кестелерді жасау және оларды құрылысты басқаруда 
қолдану жөніндегі қолданыстағы нұсқаулармен белгіленеді.

Күрделі емес объектілер үшін жұмыс жүргізу жобасы желілік кесте,
құрылыстың бас жоспары, негізгі жұмыс түрлерін өндіру схемасы және 
қысқаша түсіндірме жазба түріндегі жұмыстардың күнтізбелік жоспарынан
тұруы тиіс. Жалпы құрылыс жұмыстарынан басқа, күнтізбелік жоспарда 
мамандандырылған және монтаж ұйымдарының жұмыстары көрсетілуі
керек.

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың үлгілік 
жобаларының жұмыс сызбаларының құрамында жобалау ұйымы ұйымның 
қабылданған әдістерін және қысқы жағдайларда жұмыстарды жүргізу
жөніндегі нұсқаулармен, қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптармен,
ұсынылатын монтаждау жарақтары мен Мүкәммалдың тізбесімен негізгі 
жұмыс түрлерін орындау технологиясын негіздей отырып, Құрылыс және 
монтаждау жұмыстарын жүргізу жөніндегі негізгі ережелерді әзірлеуі тиіс.

Көрсетілген ережелерге мыналар қоса берілуге тиіс::
- жұмыстың физикалық көлемін және оларды орындауға жұмсалған

еңбек шығындарын көрсете отырып, жұмыс өндірісінің шамамен сызықтық 
немесе желілік кестесі;

- ғимараттар мен құрылыстардың жерүсті бөлігін салуға арналған
құрылыс Бас жоспарының сызбасы;

- үлгілік технологиялық карталар және жұмыстарды жүргізу бойынша
басқа да үлгілік шешімдер;

- конструкциялардың, бұйымдардың, материалдар мен жабдықтардың
барлық түрлеріне ведомостар.

1.13.3 ҚҰЖ (құрылысты ұйымдастыру жобалары) және ЖҰЖ 
(жұмысты ұйымдастыру жобалары) талаптарының сақталуын бақылау. 
Құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасын бақылауды және 
бағалауды жүзеге асыру үшін жұмыстар жүргізу жобасына мыналар 
енгізілуге тиіс: 

- құрылыс нормалары мен ережелерінің және жұмыс сызбаларының
талаптарына сәйкес рұқсат беру туралы нұсқаулар ; ; 

- Орындалатын жұмыстардың сапасын операциялық бақылау
схемалары; 

- жасырын жұмыстарды куәландырудың талап етілетін актілерінің
тізбесі; 

- материалдарды, конструктивтік элементтерді, температуралық-
ылғалдылық режимдерін зертханалық сынаумен жұмыс сапасын тексеру 
мерзімдері туралы, сондай-ақ инженерлік Жабдықтың жекелеген агрегаттары 
мен жүйелерін сынамалау тәртібі туралы нұсқаулар. 

Жұмыс жүргізу жобасына енгізілетін өрт қауіпсіздігі және жарылыс 
қауіпсіздігі жөніндегі шешімдерде ашық от жұмыстарын орындау тәртібі, 
жанғыш және жарылыс қаупі бар материалдарды орналастыруға қойылатын 
талаптар көзделуі тиіс. 

Жұмыстарды жүргізу жобаларында мынадай негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштер келтірілуге тиіс: құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының өзіндік құны, осы объектінің құрылысына алаңдайтын негізгі 
өндірістік қорлардың және айналым қаражатының құны, құрылыстың 
ұзақтығы, құрылыс-монтаждау жұмыстарының еңбек сыйымдылығы, сондай-
ақ жобада қабылданған шешімдерді сипаттайтын басқа да көрсеткіштер (қол 
еңбегі шығындарының үлес салмағы, негізгі құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын механикаландыру деңгейі, ғимараттың 1 м3 немесе 1 м2 еңбек 
шығындары, өндіру және т.б.). 

Жұмыстарды жүргізу жобасын трестің бас мердігерлік құрылыс 
ұйымының, жеке құрылыс-монтаж басқармасының (ҚМЖ) немесе оларға 
теңестірілген ұйымдардың бас инженері, ал монтаждау және арнайы 
құрылыс жұмыстары жөніндегі жобаның бөлімдерін бас мердігерлік 
құрылыс ұйымының келісімі бойынша тиісті қосалқы мердігерлік 
ұйымдардың бас инженерлері бекітеді. 

Бекітілген жұмыс өндірісінің жобасы жұмыс басталғанға дейін екі ай 
бұрын құрылыс алаңына берілуі тиіс. 

Жұмыстарды жүргізу жобасын бекіту алдында оны құрылыс 
ұйымының техникалық (техникалық-экономикалық) кеңесінің қарауы тиіс. 

1.13.4. Шахталар мен карьерлерді салу кезінде ҚҰЖ-ға қойылатын 
қосымша талаптар. Шахталар мен карьерлер үшін құрылыс және жұмыс 
өндірісін ұйымдастыру жобалары тиісінше техникалық (техно-жұмыс) 
жобаның құрамында немесе жер бетіндегі ғимараттар мен құрылыстар 
(байыту фабрикалары, копрлер мен көтергіш машиналар, әкімшілік-
тұрмыстық комбинаттар, көлік, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау 
және жөндеу шаруашылығы құрылыстары), жерасты тау-кен қазбалары (тік, 
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көлденең, көлбеу) және ашық тау-кен қазбалары (карьерлер, разрездер) үшін 
жұмыс сызбалары бойынша әзірленеді. 

Құрылысты ұйымдастыру жобасын және жер бетіндегі ғимараттар мен 
құрылыстарға арналған жұмыстарды жүргізу жобасын әзірлеу мазмұны, 
құрамы және тәртібі. 

Жерасты тау-кен қазбаларын салуды ұйымдастыру жобасы қосымша 
мыналарды қамтуы тиіс: 

- оқпандарды, көлденең және көлбеу қазбалар мен камераларды
үңгілеудің технологиялық сұлбалары, егер олар үлгілік сұлбалардан өзгеше 
болса; 

- тұрақты ғимараттар мен құрылыстардың орналасуымен байланысты
ұңғыма жабдықтарының орналасу жоспары; 

-жер асты тау-кен қазбаларын үңгілеу жөніндегі жұмыстар мен жер
бетіндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзара байланысын және 
барынша қоса атқарылуын ескере отырып, тау-кен қазу жұмыстарының 
күнтізбелік кестесі; 

- оқпандарды, көлденең және көлбеу тау-кен қазбаларын ұңғылаудың
кезектілігі мен қарқыны туралы шешімдер; 

- уақытша қазбалардың қажетті көлемін негіздей отырып, тау-кен қазу
жұмыстарына еңбек шығындары мен ресурстарды есептей отырып, оқпан 
жанындағы камералардың оқпандарын, көлденең және көлбеу қазбаларды 
ұңғылау кезінде тау-кен қазу жабдықтарын таңдау және жұмыс жүргізу 
әдістері бойынша шешімдер; 

- тау-кен қазу жұмыстары кезеңінде уақытша ретінде пайдаланылған
жағдайда копрлар мен Көтергіш қондырғылардың түрін таңдау бойынша 
негіздемелер; 

- тау-кен қазбаларын оларды ұңғылау кезеңдері бойынша желдету
схемалары мен режимдері, қазбаларға берілетін ауаны жылыту және 
салқындату бойынша шешімдер, сондай-ақ шаңмен, газдармен, 
жыныстардың, көмір мен газдардың кенеттен шығарылуымен, тау 
соққыларымен, су мен қалқымалардың жарылуымен күресу шаралары; 

- оқпандар мен қазбаларды ұңғылау кезіндегі сутөкпе сұлбалары, шахта
суларын бұру және тазарту жөніндегі шешімдер; 

- көлденең және көлбеу қазбалар мен жыныстарды тасымалдау туралы
мәліметтер. 

Ашық тау-кен қазбаларын салуды ұйымдастыру жобасы қосымша 
мыналарды қамтуы тиіс: 

 күнтізбелік кестесі горновскрышных жұмыстар;
 тау-кен қазу және тау-кен қазу жұмыстарын орындау кезінде

жабдықты орналастыруға және разрездік және көшпелі траншеяларды 
үңгілеуге арналған технологиялық схемалар; 

 карьерлік өрісті құрғатуға арналған, құрғату мен жер бетіне су
бұрудың қабылданған тәсілін негіздейтін Технологиялық схемалар, карьерлік 
өрісті ашу тәсілі туралы деректер. 
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көлденең, көлбеу) және ашық тау-кен қазбалары (карьерлер, разрездер) үшін 
жұмыс сызбалары бойынша әзірленеді.

Құрылысты ұйымдастыру жобасын және жер бетіндегі ғимараттар мен
құрылыстарға арналған жұмыстарды жүргізу жобасын әзірлеу мазмұны,
құрамы және тәртібі.

Жерасты тау-кен қазбаларын салуды ұйымдастыру жобасы қосымша 
мыналарды қамтуы тиіс:

- оқпандарды, көлденең және көлбеу қазбалар мен камераларды 
үңгілеудің технологиялық сұлбалары, егер олар үлгілік сұлбалардан өзгеше
болса;

- тұрақты ғимараттар мен құрылыстардың орналасуымен байланысты
ұңғыма жабдықтарының орналасу жоспары;

-жер асты тау-кен қазбаларын үңгілеу жөніндегі жұмыстар мен жер 
бетіндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзара байланысын және 
барынша қоса атқарылуын ескере отырып, тау-кен қазу жұмыстарының
күнтізбелік кестесі;

- оқпандарды, көлденең және көлбеу тау-кен қазбаларын ұңғылаудың
кезектілігі мен қарқыны туралы шешімдер;

- уақытша қазбалардың қажетті көлемін негіздей отырып, тау-кен қазу
жұмыстарына еңбек шығындары мен ресурстарды есептей отырып, оқпан
жанындағы камералардың оқпандарын, көлденең және көлбеу қазбаларды
ұңғылау кезінде тау-кен қазу жабдықтарын таңдау және жұмыс жүргізу
әдістері бойынша шешімдер;

- тау-кен қазу жұмыстары кезеңінде уақытша ретінде пайдаланылған
жағдайда копрлар мен Көтергіш қондырғылардың түрін таңдау бойынша 
негіздемелер;

- тау-кен қазбаларын оларды ұңғылау кезеңдері бойынша желдету
схемалары мен режимдері, қазбаларға берілетін ауаны жылыту және 
салқындату бойынша шешімдер, сондай-ақ шаңмен, газдармен, 
жыныстардың, көмір мен газдардың кенеттен шығарылуымен, тау
соққыларымен, су мен қалқымалардың жарылуымен күресу шаралары;

- оқпандар мен қазбаларды ұңғылау кезіндегі сутөкпе сұлбалары, шахта 
суларын бұру және тазарту жөніндегі шешімдер;

- көлденең және көлбеу қазбалар мен жыныстарды тасымалдау туралы 
мәліметтер.

Ашық тау-кен қазбаларын салуды ұйымдастыру жобасы қосымша 
мыналарды қамтуы тиіс:

 күнтізбелік кестесі горновскрышных жұмыстар;
 тау-кен қазу және тау-кен қазу жұмыстарын орындау кезінде 

жабдықты орналастыруға және разрездік және көшпелі траншеяларды 
үңгілеуге арналған технологиялық схемалар;

 карьерлік өрісті құрғатуға арналған, құрғату мен жер бетіне су
бұрудың қабылданған тәсілін негіздейтін Технологиялық схемалар, карьерлік
өрісті ашу тәсілі туралы деректер.

Жерасты және ашық тау-кен қазбаларын орнату бойынша жұмыстарды 
жүргізу жобасы қосымша мыналарды қамтуы тиіс: 

 құрылыс кезеңдері бойынша тау-кен үңгілеу жабдығына
қажеттіліктің жиынтық ведомосы; 

 тау-кен қазбалары бойынша жұмыстарға және аса күрделі
жабдықтарды монтаждауға арналған технологиялық карталар; 

 үлгілік емес жерасты уақытша құрылыстарының, айлабұйымдар
мен құрылғылардың жұмыс сызбалары; 

 геодезиялық-маркшейдерлік қызмет көрсету жөніндегі
шешімдер; 

 жобаны әзірлеуді талап ететін силикозға қарсы іс-шаралар және
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шешімдер [5]. 

1.14 Тау-кен кәсіпорнының қызметін жоспарлау 

1.14.1 жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттері. Тау-кен жоспарлау 
ерекшеліктері: 

* жоспарлау объектілері үнемі қозғалыста болатын уақытта ғана емес,
кеңістікте де жұмысты бөлу қажеттілігі 

* жер қойнауында кеннің немесе көмірдің сапасын бөлу туралы
ақпараттың төмен сенімділігі 

* тау-кен және тау-кен жұмыстарын (карьерлерде) бір уақытта есепке
алу қажеттілігі тау-кен өндірісін жоспарлаудың мақсаты кен орнынан 
алынған тауарларды алу, шоғырландыру және сату кезінде алуға болатын 
таза бар құндылықты (NPV) және инвестицияларды қайтаруды (RI) барынша 
арттыру болып табылады. Жоспарлаудың негізгі міндеттері Mathieson-да 
жақсы көрсетілген:  

- Кен орнын жыл сайын 1 кг металл өндіруге жұмсалатын шығындар аз
болатындай етіп игеруге ұмтылу қажет. 

- Барлық кенжарларға қолжетімділікті және жұмыста барынша
қолайлылықты тұрақты қамтамасыз ететіндей тау-кен жұмыстарын 
дамытуды қолдау қажет. 

- Кен орнының қорларындағы металдардың тоннажы мен құрамын
растамаған немесе қайта бағаламаған жағдайда қажетті резервтердің болуы 
өмірлік маңызды, бұл кеніш жұмысының алғашқы тәуекелді жылдарында 
ерекше құнды.  

- Біз аутопсияны алып тастауды мүмкіндігінше кешіктіруге
тырысуымыз керек және жабдықтар мен қызметкерлердің салыстырмалы 
түрде тыныш жұмыс режимін қамтамасыз етуіміз керек.  

- Әсіресе, осы жобадан пайда табудың кешеуілдеу қаупін азайту үшін
персоналды оқытуды, жабдықты монтаждау мен жылжытуды, өндіріс 
инфрақұрылымын құруды қоса отырып, бастапқы әрекеттердің логикалық 
және жеңіл бағдарламасын жасау өте маңызды.  
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- Геомеханикалық зерттеулерге сәйкес Карьер борты еңісінің жобалық
бұрышын барынша ұлғайту және жоспарлау процесінде борттардың ықтимал 
тұрақсыздығы тәуекелін ескеру қажет.  

- Әрқашан мансап өнімділігі мен борттық мазмұнның балама
нұсқаларының экономикалық салдарына құрметпен қарау. 

- Тау-кен жұмыстарын дамыту стратегиясының, жабдықты таңдаудың
және т.б. дұрыстығына көз жеткізу үшін жоспарлаудың келесі кезеңін 
бастаудың алдында "не болса" деген шартты әр кезде тексеру қажет.  

Жоспарлауды жүзеге асыратын маман өзін кеніш менеджерінің орнына 
қойып, келесі қағидаларды ұстануға тырысуы керек:  

1. Жоспардың мақсаттарын анық көру және оған өзгерістер енгізуге
дайын болу қажет. 

2. Барынша коммуникабельді болу керек. Егер жоспар шешім
қабылдаушыларға түсініксіз болса және оларды орындаса, онда ол 
орындалмайды немесе еленбейді.  

3. Тау-кен жұмыстарының реттілігін жоспарлау процесінде тау-кен
массасының көлемімен не болатынын әрдайым есте сақтау және нақты 
елестету керек. Геометрия жоспарлаушы үшін арифметиканың рөлін атқаруы 
керек.  

4. Жоспарлау маманы әрдайым уақыт өте келе не істейтінін есте ұстауы
керек. Тау-кен массасының көлемі жоспарланған уақытта жылжуы тиіс. 
Уақытты дұрыс пайдалану жобаның тиімділігі мен өндіріс шығындарын 
анықтайды.  

5. Жоспарды әзірлеушінің идеяларымен ғана емес, компанияның
мақсатына айналуы үшін нақты етіп жасау керек. 

1.14.2. Жоспарлау процесінің қысқаша сипаттамасы. Жұмыс істей 
бастағанда, тау-кен компаниясында Кен орнын игерудің барлық мерзіміне 
арналған перспективалық даму жоспары болады 

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

Кейде мынадай кейін перспективті жасалады бесжылдық жоспары 
жөніндегі нұсқаулық қондырғылар мен бақылау цифрлары перспективалық 
қатысты ең жақын бесжылдықта. 

Бірақ көбінесе тау-кен компаниясында жоспарлаудың маңызды және 
жауапты кезеңі жылдық жоспарлау болып табылады. Оны әдетте арнайы 
жоспарлау тобы (бөлім, бюро және т.б.) жүзеге асырады. Жылдық 
жоспардың барлық қыр-сыры өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық бөлімшесінің нормативтік құжатымен қатаң 
регламенттелген, ол жоспардың түсіндірме жазбасының құрамын, қажетті 
сызбалар мен кестелердің тізбесін, сондай-ақ оны құру және бекіту үшін 
бақылау органдарына ұсыну мерзімдерін айқындайды. 

Жылдық жоспар кен орнының негізгі блоктық моделі негізінде 
құрылады, ол жоспарлау басталғанға дейін осы уақытқа дейін алынған 
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- Геомеханикалық зерттеулерге сәйкес Карьер борты еңісінің жобалық 
бұрышын барынша ұлғайту және жоспарлау процесінде борттардың ықтимал
тұрақсыздығы тәуекелін ескеру қажет. 

- Әрқашан мансап өнімділігі мен борттық мазмұнның балама
нұсқаларының экономикалық салдарына құрметпен қарау. 

- Тау-кен жұмыстарын дамыту стратегиясының, жабдықты таңдаудың
және т.б. дұрыстығына көз жеткізу үшін жоспарлаудың келесі кезеңін 
бастаудың алдында "не болса" деген шартты әр кезде тексеру қажет. 

Жоспарлауды жүзеге асыратын маман өзін кеніш менеджерінің орнына
қойып, келесі қағидаларды ұстануға тырысуы керек: 

1. Жоспардың мақсаттарын анық көру және оған өзгерістер енгізуге
дайын болу қажет.

2. Барынша коммуникабельді болу керек. Егер жоспар шешім 
қабылдаушыларға түсініксіз болса және оларды орындаса, онда ол
орындалмайды немесе еленбейді. 

3. Тау-кен жұмыстарының реттілігін жоспарлау процесінде тау-кен 
массасының көлемімен не болатынын әрдайым есте сақтау және нақты 
елестету керек. Геометрия жоспарлаушы үшін арифметиканың рөлін атқаруы 
керек. 

4. Жоспарлау маманы әрдайым уақыт өте келе не істейтінін есте ұстауы 
керек. Тау-кен массасының көлемі жоспарланған уақытта жылжуы тиіс. 
Уақытты дұрыс пайдалану жобаның тиімділігі мен өндіріс шығындарын
анықтайды. 

5. Жоспарды әзірлеушінің идеяларымен ғана емес, компанияның 
мақсатына айналуы үшін нақты етіп жасау керек.

1.14.2. Жоспарлау процесінің қысқаша сипаттамасы. Жұмыс істей
бастағанда, тау-кен компаниясында Кен орнын игерудің барлық мерзіміне 
арналған перспективалық даму жоспары болады

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

Кейде мынадай кейін перспективті жасалады бесжылдық жоспары
жөніндегі нұсқаулық қондырғылар мен бақылау цифрлары перспективалық
қатысты ең жақын бесжылдықта.

Бірақ көбінесе тау-кен компаниясында жоспарлаудың маңызды және 
жауапты кезеңі жылдық жоспарлау болып табылады. Оны әдетте арнайы
жоспарлау тобы (бөлім, бюро және т.б.) жүзеге асырады. Жылдық 
жоспардың барлық қыр-сыры өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті
органның аумақтық бөлімшесінің нормативтік құжатымен қатаң
регламенттелген, ол жоспардың түсіндірме жазбасының құрамын, қажетті 
сызбалар мен кестелердің тізбесін, сондай-ақ оны құру және бекіту үшін
бақылау органдарына ұсыну мерзімдерін айқындайды.

Жылдық жоспар кен орнының негізгі блоктық моделі негізінде 
құрылады, ол жоспарлау басталғанға дейін осы уақытқа дейін алынған

барлық жаңа геологиялық (гидрогеологиялық, геомеханикалық және т.б.) 
ақпаратты пайдалана отырып, талап етілетін орындарда жаңғыртылады. 

Жылдық жоспарды құру және бекіту арқылы жоспарлау тобы тау-кен 
компаниясында маңызды рөл атқаратын айлық жоспарды құруға көшеді. Бұл 
жоспарды ай сайын тау-кен компаниясының басқарушы органдарының бірі 
(техникалық кеңес, өндірістік кеңес, техникалық директор және т.б.) қарайды 
және бекітеді. Мұндай қарауда әдетте өткен айдың жоспарын орындаудың 
қорытындылары (күтілетін), оны орындамау немесе асыра орындау 
себептері, жылдық бағдарламадан ауытқу және т. б. баяндалады. 

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

Кейде қалған уақытта жоғары басшылық немесе бақылаушы органдар 
талап етуі мүмкін әртүрлі аралық жоспарларды, есептерді (тоқсандық, 
жартыжылдық және т.б. жоспарлар) орындау талап етіледі. Бұл" қосымша 
және тұрақты емес " жоспарлар, әдетте, жоғарғы деңгейдің іргелес жоспарын 
егжей-тегжейлі және ішінара жаңартуды білдіреді. 

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

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

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

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

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

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

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

Операциялық жоспарлаудың кез-келген жүйесінің негізгі 
сипаттамаларына мыналар жатады: 

* бөлімшелерге күнтізбелік тапсырмаларды жинақтау әдістері;
* учаскелер мен цехтардың жұмысын келісу және байланыстыру

тәртібі; 
* жоспарлы көрсеткіштердің таңдалған жүйесі;
* жоспарлы құжаттаманың құрамы.
Операциялық жоспарлау жүйесін таңдау анықталады:
* өнімге сұраныс көлемімен;
* шығындар мен жоспарлау нәтижелері;
* өндіріс ауқымы мен түрі;
* кәсіпорынның ұйымдық құрылымы;
* басқа факторлар.
Тау-кен кәсіпорнында бұл жүйе өте қарапайым, өйткені өнімнің бір

түрі шығарылады. Әр түрлі өнімдер шығарылатын кәсіпорындарда жедел 
жоспарлаудың ең күрделі жүйесі. Мысалы-машина жасау, металлургия 
өнеркәсібі кәсіпорындарында, жөндеу кәсіпорындарында. 

Жедел жоспарлауды одан әрі дамыту мынадай ұйымдастыру-
экономикалық міндеттерді шешуге ықпал ететін болады: 

1. Бірыңғай нарықтық мақсат негізінде барлық байланыстардың
келісілген жұмысына қол жеткізу. 

2. Жоспарланған есептеулердің сенімділігін арттыру және еңбек
сыйымдылығын төмендету арқылы бүкіл жүйені жетілдіру. 

3. Тұтынушылардың талаптарын неғұрлым толық есепке алу және
жылдық жоспарларды кейіннен түзету негізінде жоспарлаудың икемділігі 
мен жеделдігін арттыру. 

4. Жоспарлау процесінде үздіксіздікті қамтамасыз ету және
стратегиялық және ағымдағы жоспарлардың тығыз өзара іс-қимылына қол 
жеткізу. 

5. Кәсіпорында нақты кәсіпорынның талаптары мен даму деңгейіне
сәйкес Жедел жоспарлау жүйесін құру. 

Сайып келгенде, жедел жоспарлау қолданыстағы нарықтық қатынастар 
жағдайында өндірістің өсуіне және тиімділіктің өсуіне ықпал етуі керек. 

1.14.4. Тау-кен кәсіпорнында жедел жоспарлауды ұйымдастыру. Жедел 
жоспарлау міндеттеріне қол жеткізу үшін жоспарларды құру процесін нақты 
ұйымдастыру және олардың орындалуын бақылау қажет. Негізінен, 
жоспарлау-бұл іс-қимыл жоспары және белгілі бір мақсатқа жету тәсілі. 

Жоспарлау жоспарланған кезең басталғанға дейін 5-8 күн бұрын 
кәсіпорынның бас инженерінің басшылығымен жүзеге асырылады. Жедел 
жоспарлауды ұйымдастыру келесі басқару әрекеттерін қамтиды: 

* жоспарлау мерзімдерін, процеске қатысушыларды және бекіту және
орындаушыларға жеткізу күнін көрсете отырып, айлық (тоқсандық) 
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қажетті негізгі көрсеткіштерді есептеу әдістері мен әдістерінің 
жиынтығы.ресурстар мен жұмыс уақытының ең аз шығындары.

Операциялық жоспарлаудың кез-келген жүйесінің негізгі 
сипаттамаларына мыналар жатады:

* бөлімшелерге күнтізбелік тапсырмаларды жинақтау әдістері;
* учаскелер мен цехтардың жұмысын келісу және байланыстыру 

тәртібі;
* жоспарлы көрсеткіштердің таңдалған жүйесі;
* жоспарлы құжаттаманың құрамы.
Операциялық жоспарлау жүйесін таңдау анықталады:
* өнімге сұраныс көлемімен;
* шығындар мен жоспарлау нәтижелері;
* өндіріс ауқымы мен түрі;
* кәсіпорынның ұйымдық құрылымы;
* басқа факторлар.
Тау-кен кәсіпорнында бұл жүйе өте қарапайым, өйткені өнімнің бір

түрі шығарылады. Әр түрлі өнімдер шығарылатын кәсіпорындарда жедел
жоспарлаудың ең күрделі жүйесі. Мысалы-машина жасау, металлургия 
өнеркәсібі кәсіпорындарында, жөндеу кәсіпорындарында.

Жедел жоспарлауды одан әрі дамыту мынадай ұйымдастыру-
экономикалық міндеттерді шешуге ықпал ететін болады:

1. Бірыңғай нарықтық мақсат негізінде барлық байланыстардың
келісілген жұмысына қол жеткізу.

2. Жоспарланған есептеулердің сенімділігін арттыру және еңбек 
сыйымдылығын төмендету арқылы бүкіл жүйені жетілдіру.

3. Тұтынушылардың талаптарын неғұрлым толық есепке алу және
жылдық жоспарларды кейіннен түзету негізінде жоспарлаудың икемділігі
мен жеделдігін арттыру.

4. Жоспарлау процесінде үздіксіздікті қамтамасыз ету және
стратегиялық және ағымдағы жоспарлардың тығыз өзара іс-қимылына қол 
жеткізу.

5. Кәсіпорында нақты кәсіпорынның талаптары мен даму деңгейіне 
сәйкес Жедел жоспарлау жүйесін құру.

Сайып келгенде, жедел жоспарлау қолданыстағы нарықтық қатынастар 
жағдайында өндірістің өсуіне және тиімділіктің өсуіне ықпал етуі керек.

1.14.4. Тау-кен кәсіпорнында жедел жоспарлауды ұйымдастыру. Жедел
жоспарлау міндеттеріне қол жеткізу үшін жоспарларды құру процесін нақты
ұйымдастыру және олардың орындалуын бақылау қажет. Негізінен,
жоспарлау-бұл іс-қимыл жоспары және белгілі бір мақсатқа жету тәсілі.

Жоспарлау жоспарланған кезең басталғанға дейін 5-8 күн бұрын 
кәсіпорынның бас инженерінің басшылығымен жүзеге асырылады. Жедел 
жоспарлауды ұйымдастыру келесі басқару әрекеттерін қамтиды:

* жоспарлау мерзімдерін, процеске қатысушыларды және бекіту және
орындаушыларға жеткізу күнін көрсете отырып, айлық (тоқсандық) 

жоспарлау туралы бұйрық шығарылады. Құрылымдық бөлімшелер бойынша 
жоспарларды бекітеді бірінші басшы; 

* жоспарлауға маркшейдерлік және технологиялық, жоспарлау –
экономикалық және еңбек және жалақы бөлімінің қызметкерлері, учаске 
бастықтары қатысады; 

* тау-кен жұмыстарын дамыту жоспары негізінде жұмыстардың негізгі
түрлері, бригадалар мен учаскелер бойынша көлемдер белгіленеді; 

* негізгі учаскелер бойынша өндіру мен қазбаларды ұңғылаудың
жоспарлы көлемі сомада айлық (тоқсандық) жоспарларға сәйкес болуы тиіс. 
Егер бұл сәйкестік болмаса, түзету жасалады. Кен жұмыстарын дамыту 
жоспарында көзделгендермен салыстырғанда жұмыс жағдайлары өзгерген 
кезде учаскелер бойынша өндіру және үңгілеу көлемдерін үлкен көлемде 
бөлуге жол беріледі. Егер учаскелер бойынша өндіру және қазбаларды 
ұңғылау көрсеткіштерінің сомасы жылдық жоспардан (тоқсандық) төмен 
болса, онда мұндай жоспарлау кәсіпорын жұмысының тиімділігінің 
төмендеуіне, шығындардың қымбаттауына және жылдық жоспарда 
белгіленген міндеттердің орындалмауына әкеледі. 

* жоспарлы құжаттарды бекітуге жоспарлау – экономикалық бөлім
дайындайды, ол жоспарлы көрсеткіштердің есептеулерін әзірлеуге, 
негіздеуге және оларды байланыстыруға жауап береді. 

Жоспарлау-экономикалық бөлімнің негізгі функциялары: 
1. Жоспарлау саласында:
* жоспар жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру және жалпы басқару;
* құрылымдық бөлімшелердің қызметін жоспарлау және

тапсырмаларды орындаушыларға жеткізу; 
* жағдай өзгерген жағдайда тиісті түзетулер енгізу.
2. Жоспарлы-экономикалық жұмысты ұйымдастыру саласында:
* кәсіпорын, учаскелер, цехтар жұмысының қорытындысына қажетті

ақпаратты дайындау; 
* шаруашылық есептеуді ұйымдастыру, яғни көрсеткіштер, ережелер

және бақылау жүйесін әзірлеу; 
* шығындарды реттеу, талдау және бағалар бойынша жұмыс;
* белгіленген тапсырмаларды орындау, қуаттарды, ресурстар мен

резервтерді тиімді пайдалану бойынша іс-шараларды әзірлеу. 
3. Талдау, жедел және статистикалық есепке алу саласында:
* құрылымдық бөлімшелер бойынша айлық жоспарлы

тапсырмалардың, тоқсандық және жылдық жоспарлар көрсеткіштерінің 
орындалуын бақылау; 

* кәсіпорын қызметін экономикалық талдау бойынша жұмысқа
басшылық ету; 

* талдау нәтижелері бойынша жалпыланған материалдарды ұсыну;
* кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін жақсартуға әсер ететін

жаңа техниканы енгізудің экономикалық тиімділігінің есептеулерін, 
рационализаторлық ұсыныстарды және басқа да іс-шараларды жүргізу; 

* статистикалық есептілікті ұйымдастыру.
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4. Әдіснамалық жұмыс саласында: 
* әдістемелік басшылық, жоспарлау, шаруашылық есептеу, есепке алу 

және талдау түрлері бойынша жоспарлы құжаттар мен нысандарды әзірлеу 
(басқа функционалдық қызметтердің қатысуымен); 

* жоспарлау, есепке алу және талдау бойынша озық тәжірибені зерттеу 
және тарату. 

 
1.15. Жұмыс өндірісінің жобасы мен құрылысты ұйымдастыру 

жобасының технологиялық карталарына сәйкес құрылыс кезінде 
технологиялық процестерді басқару 

 
Технологиялық процестерді басқару кезінде маңызды буын 

технологияны таңдау және олардың орындалуын ұйымдастыру болып 
табылады, бұл объектіні қажетті мерзімде, тиісті сапамен және жұмыстың 
өзіндік құнын төмендетумен салуға мүмкіндік береді. Оңтайлы шешімге 
жобаны типтеу негізінде қол жеткізуге болады, оған ғимараттың жақтауын 
және әрлеу жұмыстарының бүкіл циклін индустрияландыру, кешенді 
механикаландыруды және жетілдірілген электрлендірілген қол құралдарын 
қолдану кіреді. 

Қолданыстағы нормативтер бойынша кез келген құрылысты салу 
құрылысты ұйымдастырудың алдын ала әзірленген және бекітілген 
жобалары және жұмыстарды жүргізу жобасы бойынша жүзеге асырылуы 
мүмкін. Технологиялық жобалау объектіні салу кезінде әзірленетін жобалау 
құжаттамасының бөлігі болып табылады. Процестерді технологиялық 
жобалауды орындау жобаны құрудың барлық сатыларында: техникалық-
экономикалық негіздемеде (жоба сатысы), жұмыс құжаттамасында, жұмыс 
өндірісінде көзделуі тиіс. 

Құрылысты технологиялық жобалау мыналарды қамтиды: 
• құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ); 
• жұмыс өндірісінің жобасы (ЖӨЖ); 
• күрделі құрылыс процестеріне арналған технологиялық карталар; 
• еңбек процестерінің карталары; 
• операцияларды орындаудың технологиялық схемалары. 
 Құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ) жобаның немесе 

құрылыстың техно-жұмыс жобасының негізгі құрамдас бөлігі болып 
табылады. Екі сатылы жобалау кезінде "жоба" және "жұмыс құжаттамасы" 
кезеңдері дәйекті түрде орындалады; жеке салынатын объектілер үшін 
жобалау "технологиялық жұмыс жобасы"әзірленген кезде бір сатыда 
орындалуы мүмкін. ҚҰЖ объектіні салу ұзақтығын, оның құнын, 
материалдар мен қажетті жабдықтарға қажеттілікті анықтайды. 

Бас жобалау ұйымы немесе оның тапсырысы бойынша құрылыстың 
құрылыс бөлігін әзірлеуші жобалау ұйымы ҚҰЖ әзірлейді. Аса жауапты 
немесе жаңа тіреу және қоршау конструкциялары бар ірі және ерекше 
күрделі объектілер үшін ПОС-ның жекелеген бөлімдерін мамандандырылған 
ұйымдар әзірлей алады. ҚҰЖ объектідегі құрылыстардың барлық кешенін 
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4. Әдіснамалық жұмыс саласында:
* әдістемелік басшылық, жоспарлау, шаруашылық есептеу, есепке алу 

және талдау түрлері бойынша жоспарлы құжаттар мен нысандарды әзірлеу 
(басқа функционалдық қызметтердің қатысуымен);

* жоспарлау, есепке алу және талдау бойынша озық тәжірибені зерттеу 
және тарату.

1.15. Жұмыс өндірісінің жобасы мен құрылысты ұйымдастыру
жобасының технологиялық карталарына сәйкес құрылыс кезінде 
технологиялық процестерді басқару

Технологиялық процестерді басқару кезінде маңызды буын 
технологияны таңдау және олардың орындалуын ұйымдастыру болып 
табылады, бұл объектіні қажетті мерзімде, тиісті сапамен және жұмыстың
өзіндік құнын төмендетумен салуға мүмкіндік береді. Оңтайлы шешімге
жобаны типтеу негізінде қол жеткізуге болады, оған ғимараттың жақтауын
және әрлеу жұмыстарының бүкіл циклін индустрияландыру, кешенді 
механикаландыруды және жетілдірілген электрлендірілген қол құралдарын 
қолдану кіреді.

Қолданыстағы нормативтер бойынша кез келген құрылысты салу 
құрылысты ұйымдастырудың алдын ала әзірленген және бекітілген 
жобалары және жұмыстарды жүргізу жобасы бойынша жүзеге асырылуы 
мүмкін. Технологиялық жобалау объектіні салу кезінде әзірленетін жобалау
құжаттамасының бөлігі болып табылады. Процестерді технологиялық
жобалауды орындау жобаны құрудың барлық сатыларында: техникалық-
экономикалық негіздемеде (жоба сатысы), жұмыс құжаттамасында, жұмыс 
өндірісінде көзделуі тиіс.

Құрылысты технологиялық жобалау мыналарды қамтиды:
• құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ);
• жұмыс өндірісінің жобасы (ЖӨЖ);
• күрделі құрылыс процестеріне арналған технологиялық карталар;
• еңбек процестерінің карталары;
• операцияларды орындаудың технологиялық схемалары.
Құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ) жобаның немесе 

құрылыстың техно-жұмыс жобасының негізгі құрамдас бөлігі болып 
табылады. Екі сатылы жобалау кезінде "жоба" және "жұмыс құжаттамасы"
кезеңдері дәйекті түрде орындалады; жеке салынатын объектілер үшін
жобалау "технологиялық жұмыс жобасы"әзірленген кезде бір сатыда
орындалуы мүмкін. ҚҰЖ объектіні салу ұзақтығын, оның құнын,
материалдар мен қажетті жабдықтарға қажеттілікті анықтайды.

Бас жобалау ұйымы немесе оның тапсырысы бойынша құрылыстың 
құрылыс бөлігін әзірлеуші жобалау ұйымы ҚҰЖ әзірлейді. Аса жауапты
немесе жаңа тіреу және қоршау конструкциялары бар ірі және ерекше
күрделі объектілер үшін ПОС-ның жекелеген бөлімдерін мамандандырылған
ұйымдар әзірлей алады. ҚҰЖ объектідегі құрылыстардың барлық кешенін

қамтуы керек және оны кешен құрылысының бүкіл кезеңінде әзірлейді. Егер 
ірі объектіні бөліп-бөліп немесе кезектер бойынша салу көзделсе, онда бүкіл 
объектіге ҚҰЖ әзірлеумен қатар кешенді тұрғызудың жекелеген кезектеріне 
құрылысты ұйымдастырудың дербес, неғұрлым егжей-тегжейлі пысықталған 
жобалары көзделуі мүмкін. 

Жұмыс өндірісінің жобасы (ЖӨЖ) жалпы ғимарат үшін, ғимарат 
құрылысының жекелеген циклдері, күрделі құрылыс жұмыстары үшін 
әзірленеді. ЖӨЖ тікелей жұмыс өндірісінің алдындағы кезеңде әзірленеді. 

Кез-келген объектінің құрылысын тек ҚҰЖ немесе ЖӨЖ-да 
қабылданған алдын-ала шешімдер негізінде жүзеге асыруға рұқсат етіледі. 

Технологиялық карталар күрделі процестер мен қарапайым құрылыс 
жұмыстары үшін жасалады. 

Еңбек процестерінің карталары қарапайым технологиялық процестерді 
орындау үшін дайындалады. 

Технологиялық схемалар жұмысшылар үшін жеке операциялардың 
оңтайлы орындалуын түсіндіру үшін жасалады. 

ҚҰЖ және ЖӨЖ әзірлеу ерекшелігі 
Құрылысты ұйымдастыру жобасының құрамына мыналар кіреді: 
• күрделі салымдарды және жекелеген құрылыстар бойынша

құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемдерін бөле отырып, кешенді 
құрайтын барлық ғимараттар мен құрылыстарды салудың мерзімдері мен 
кезектілігін көрсете отырып, жұмыстар жүргізудің күнтізбелік жоспары. 
Кешенді салу кезінде жұмыстардың дайындық кезеңіне қосымша күнтізбелік 
жоспар әзірленеді; 

• құрылыстың дайындық және негізгі кезеңдеріне арналған
құрылыстың бас жоспарлары, онда барлық қолданыстағы және салынуға 
жататын ғимараттар, кірме жолдар, конструкцияларды ірілетіп жинауға 
арналған қоймалардың астындағы алаңдар немесе бетон торап, тұрмыстық 
мүкәммал қалашығына арналған аймақ, электр энергиясын қоса алғанда, 
Уақытша және тұрақты инженерлік желілер, монтаждау және басқа да 
тетіктердің типтері, олардың орналасуы мен орнын ауыстыру жолдары 
көрсетілуге тиіс. Қоймалар немесе тұрмыстық қалашық құрылыс алаңынан 
тыс жерде орналасуы мүмкін объектілер үшін салынып жатқан объектіге 
қатысты барлық алаңдарды қамтитын ситуациялық жоспар жасалады; 

• жекелеген ғимараттар мен құрылыстар бойынша, сондай-ақ
құрылыстың негізгі кезеңдері бойынша жұмыстарды және олардың 
көлемдерін бөле отырып, монтаждау, жалпы Құрылыс және 
мамандандырылған жұмыстар объектілерінің (салынып жатқан кешенге 
кіретін) ведомостары; 

• барлық кешенге немесе тек оның негізгі құрылыстарына
ірілендірілген көрсеткіштер бойынша есептелген конструкцияларға, 
бұйымдарға, материалдарға, жабдықтарға қажеттілік ведомосы; 

• құрылыстың барлық кезеңіне негізгі құрылыс машиналары мен көлік
құралдарына қажеттілік кестесі; 
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• негізгі құрылыс мамандықтарының жұмысшыларына қажеттілік
кестесі; 

• жұмыстарды жүргізудің қабылданған әдістерін және орындау
мерзімдері бойынша әртүрлі жұмыстарды қоса атқару мүмкіндігін, 
материалдарға, негізгі тетіктерге, көлік құралдарына, энергетикалық 
ресурстарға, уақытша ғимараттар мен құрылыстарға, қойма алаңдарына 
қажеттілікті негіздей отырып, құрылыс шарттарының сипаттамасы бар 
түсіндірме жазба. Жазбада құрылыстардың бүкіл кешенін салудың 
ұсынылатын мерзімдері, игерілетін қаражатты жылдар мен тоқсандар 
бойынша бөлу, жұмыс мерзімдерімен байланыстырылған жұмысшы 
кадрларға, құрылыс материалдарына және т. б. қажеттілік негізделуге тиіс. 

 Құрылысты ұйымдастыру жобасында олар жобаланады, жобаланады 
және байланыстырылады: 

• объектінің құрылысына барлық қатысушылардың, оның бас
мердігерінің үйлестіруімен келісілген жұмысы; 

• жұмыс жүргізудің күнтізбелік жоспарына сәйкес барлық ғимаратқа,
қабатқа материалдық ресурстарды толық жеткізу немесе басып алу; 

• толық жеткізілетін конструкциялар немесе жоғары зауыттық
әзірліктегі блоктар негізінде индустриялық әдістермен ғимараттар мен 
құрылыстарды салу; 

• құрылыс, монтаж және арнайы жұмыстарды ағынды әдістермен
орындау (бригадалық мердігерлік негізінде); 

• жұмыстарды жүргізудің жоғары мәдениеті және техника қауіпсіздігі
ережелерін қатаң сақтау; 

• қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды сақтау. Құрылыс
ұйымының жобасы Тапсырыс беруші, мердігер ұйымдар үшін, сондай-ақ 
объектінің құрылысын қаржыландыруды және материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуді жүзеге асыратын ұйымдар үшін міндетті болып табылады. 
Құрылысты қаржыландыру құрылысты ұйымдастыру жобасы немесе жұмыс 
жүргізу жобасы (егер ҚҰЖ әзірленбесе) болған кезде ашылуы мүмкін. 

 Объект бойынша жұмыстардың бүкіл кешеніне және дайындық 
кезеңіне арналған жұмыстарды жүргізу жобасын (ЖӨЖ) ӨОС негізінде бас 
мердігер ұйым әзірлейді.   Жеке күрделі немесе алғаш енгізілген жұмыс 
түрлері үшін PPR мамандандырылған монтаждау немесе жобалау 
ұйымдарын жасайды. 

Құрылыс ұйымының шешімі бойынша объект құрылысының ықтимал 
ұзақтығына, жекелеген жұмыс түрлерінің көлемі мен күрделілігіне қарай 
жұмыс өндірісінің жобасы құрылыс:  

• жалпы ғимаратты немесе құрылысты салу;
• ғимараттың жекелеген бөліктерін салу — жер асты немесе жер үсті

бөліктері, секция, аралық, қабат, деңгей; 
• жекелеген техникалық күрделі құрылыс жұмыстарын орындау;
• дайындық кезеңінің жұмыстары.
Қазіргі заманғы конструкциялар, ғимараттар мен құрылыстардың

монолитті конструкцияларын орнату немесе салу ерекшелігі, оларды салу 
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• негізгі құрылыс мамандықтарының жұмысшыларына қажеттілік 
кестесі; 

• жұмыстарды жүргізудің қабылданған әдістерін және орындау 
мерзімдері бойынша әртүрлі жұмыстарды қоса атқару мүмкіндігін, 
материалдарға, негізгі тетіктерге, көлік құралдарына, энергетикалық 
ресурстарға, уақытша ғимараттар мен құрылыстарға, қойма алаңдарына 
қажеттілікті негіздей отырып, құрылыс шарттарының сипаттамасы бар 
түсіндірме жазба. Жазбада құрылыстардың бүкіл кешенін салудың 
ұсынылатын мерзімдері, игерілетін қаражатты жылдар мен тоқсандар 
бойынша бөлу, жұмыс мерзімдерімен байланыстырылған жұмысшы 
кадрларға, құрылыс материалдарына және т. б. қажеттілік негізделуге тиіс. 

 Құрылысты ұйымдастыру жобасында олар жобаланады, жобаланады 
және байланыстырылады: 

 • объектінің құрылысына барлық қатысушылардың, оның бас 
мердігерінің үйлестіруімен келісілген жұмысы; 

• жұмыс жүргізудің күнтізбелік жоспарына сәйкес барлық ғимаратқа, 
қабатқа материалдық ресурстарды толық жеткізу немесе басып алу; 

• толық жеткізілетін конструкциялар немесе жоғары зауыттық 
әзірліктегі блоктар негізінде индустриялық әдістермен ғимараттар мен 
құрылыстарды салу; 

• құрылыс, монтаж және арнайы жұмыстарды ағынды әдістермен 
орындау (бригадалық мердігерлік негізінде); 

• жұмыстарды жүргізудің жоғары мәдениеті және техника қауіпсіздігі 
ережелерін қатаң сақтау; 

• қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды сақтау. Құрылыс 
ұйымының жобасы Тапсырыс беруші, мердігер ұйымдар үшін, сондай-ақ 
объектінің құрылысын қаржыландыруды және материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуді жүзеге асыратын ұйымдар үшін міндетті болып табылады. 
Құрылысты қаржыландыру құрылысты ұйымдастыру жобасы немесе жұмыс 
жүргізу жобасы (егер ҚҰЖ әзірленбесе) болған кезде ашылуы мүмкін. 

 Объект бойынша жұмыстардың бүкіл кешеніне және дайындық 
кезеңіне арналған жұмыстарды жүргізу жобасын (ЖӨЖ) ӨОС негізінде бас 
мердігер ұйым әзірлейді.   Жеке күрделі немесе алғаш енгізілген жұмыс 
түрлері үшін PPR мамандандырылған монтаждау немесе жобалау 
ұйымдарын жасайды. 

Құрылыс ұйымының шешімі бойынша объект құрылысының ықтимал 
ұзақтығына, жекелеген жұмыс түрлерінің көлемі мен күрделілігіне қарай 
жұмыс өндірісінің жобасы құрылыс:  

• жалпы ғимаратты немесе құрылысты салу; 
• ғимараттың жекелеген бөліктерін салу — жер асты немесе жер үсті 

бөліктері, секция, аралық, қабат, деңгей; 
• жекелеген техникалық күрделі құрылыс жұмыстарын орындау; 
• дайындық кезеңінің жұмыстары. 
 Қазіргі заманғы конструкциялар, ғимараттар мен құрылыстардың 

монолитті конструкцияларын орнату немесе салу ерекшелігі, оларды салу 

  

үшін қолданылатын әдістердің өзіндік ерекшелігі құрылысты ұйымдастыру, 
механикаландыру және технология бойынша арнайы инженерлік шешімдерді 
қажет етеді. Монтаждау жұмыстарын жүргізу бойынша негізгі 
ұйымдастырушылық-технологиялық шешімдер ЖЖЖ-жұмыс өндірісі үшін 
әзірленетін жобада қамтылған.: 

• құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындаудың неғұрлым тиімді 
тәсілдерін айқындау; 

• шығындардың барлық түрлерін азайту; 
• құрылыс ұзақтығын қысқарту; 
• механикаландыру құралдарын неғұрлым толық пайдалану; 
• жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 
 Ғимаратты немесе құрылысты салуға арналған жұмыс жобасын 

құрылыс немесе монтаж ұйымы жұмыс өндірісінің тапсырыс берушісі 
ретінде берген тапсырма негізінде әзірлейді. 

ЖӨЖ әзірлеу үшін бастапқы материалдар мыналар болып табылады: 
 • тапсырыс берушіден ЖӨЖ әзірлеуге тапсырма; 
• осы құрылыс объектісіне бұрын әзірленген ҚҰЖ; 
• қажетті жобалық құжаттама - жұмыс сызбалары, есептеулер; 
• құрылыс ерекшелігін есепке алу-конструкцияларды, материалдар 

мен бөлшектерді жеткізу шарттары, құрылыс машиналары мен көлік 
құралдарының болуы, жұмыс кадрларымен қамтамасыз ету; 

• ұқсас ғимараттар мен құрылыстарды салу бойынша құжаттама 
және есеп айырысу. 

 Тапсырмада қажетті құжаттаманы дайындау мерзімі көрсетілуі керек 
және ЖӨЖ-ны оңтайлы жобалау үшін қосымша жұмыс кестесі мен сметасы, 
металл конструкцияларының жұмыс сызбаларының жиынтығы, темірбетонға 
арналған сызбалар, монтаж тораптары мен сипаттамаларының сызбалары, 
монтаждалған конструкцияларды жеткізудің келісілген уақыты туралы 
мәліметтер болуы керек. PPR әзірлеу мерзімі құрылымның сипатына, монтаж 
жұмыстарының көлеміне, олардың күрделілігіне тікелей байланысты. 

Жеке ғимарат құрылысына арналған ЖӨЖ құрамы және ұстау 
1. Объект бойынша жұмыс жүргізудің күнтізбелік жоспары немесе 

кешенді желілік кесте, онда барлық жұмыстарды орындаудың реттілігі мен 
мерзімдері, құрылыс машиналары жұмысының нормативтік уақыты, еңбек 
ресурстары мен механикаландыру құралдарына қажеттілік, жеке 
бригадаларға немесе ұжымдарға тапсырылатын жұмыстар, олардың сандық 
және кәсіби құрамы белгіленеді. 

2. Құрылыстың бас жоспары (құрылыс жоспары), оған мыналар кіреді: 
• құрылыс алаңының шекаралары, оны қоршау түрлері; 
• тұрақты және уақытша желілер мен коммуникациялар; 
• тұрақты және уақытша жолдар; 
• көлік құралдары мен құрылыс тетіктері қозғалысының 

схемалары; 
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• құрылыс машиналары мен жүк көтергіш механизмдерді орнату
орындары, олардың орнын ауыстыру жолдары мен әрекет ету аймақтары 
көрсетілген; 

• салынып жатқан және уақытша ғимараттар мен құрылыстар;
• автокөлікті жуу аймақтары;
• тұрмыстық үй-жайлардың орналасуы;
• жұмысшылардың қозғалыс жолдары, ғимараттар мен

құрылыстарға өту жолдары; 
• құрылыс алаңын электрмен жабдықтау және жарықтандыру

көздері; 
• материалдар мен конструкцияларды жинау алаңдары мен үй-

жайлары; 
• өртке қарсы су құбыры мен гидранттардың орналасуы;
• конструкцияларды ірілендіріп жинау алаңдары;
• күзеттің бақылау-өткізу пункттері.
3. Жекелеген жұмыстарды немесе процестерді орындауға арналған

технологиялық карталар мен схемалар. 
4. Объектіге конструкциялардың, бұйымдар мен материалдардың түсу

кестелері. 
5. Объектідегі жұмысшыларға қажеттілік кестесі.
6. Негізгі құрылыс машиналарының жұмыс кестелері.
7. Геодезиялық жұмыстарды жүргізу бойынша шешімдер.
8. Қауіпсіздік шешімдері.
9. Құрылыс жұмыстарын орындауға арналған технологиялық мүкәммал

мен жабдықтардың тізбесі, жүктер мен конструкцияларды ілмектеу 
схемалары. 

10. Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді қамтитын түсіндірме
жазба. 

Аса күрделі конструкциялары немесе жұмыс жүргізу әдістері бар 
құрылыстар салу үшін ЖӨЖ-ға қосымша арнайы қосалқы құрылыстарға, 
құрылғыларға, құрылғыларға және технологиялық шешімдерге жұмыс 
сызбалары әзірленеді: 

• бірегей жабдықты, конструкцияларды, құрылыстық көлемді
элементтерді тасымалдауға және монтаждауға арналған жарақтар мен 
құрылғылар; 

• арнайы қалыптар-алмалы-салмалы және жылжымалы қабықтар;
• жер асты суларының деңгейін төмендету, топырақты жасанды

мұздату, Топырақтардың көтергіш қабілетін бекіту және арттыру — 
цементтеу, силикаттау, күйдіру және т. б. бойынша жұмыстарды жүргізуге 
арналған құрылғылар.; 

• қазаншұңқырлар мен орлардың шпунтты қоршаулары;
• қорғаныс құралдары және бұрғылау-жару жұмыстары кезіндегі

іс-шаралар. 
Ғимараттың жер үсті бөлігін салуға арналған ЖӨЖ құрамы 
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• құрылыс машиналары мен жүк көтергіш механизмдерді орнату 
орындары, олардың орнын ауыстыру жолдары мен әрекет ету аймақтары 
көрсетілген; 

• салынып жатқан және уақытша ғимараттар мен құрылыстар; 
• автокөлікті жуу аймақтары; 
• тұрмыстық үй-жайлардың орналасуы; 
• жұмысшылардың қозғалыс жолдары, ғимараттар мен 

құрылыстарға өту жолдары; 
• құрылыс алаңын электрмен жабдықтау және жарықтандыру 

көздері; 
• материалдар мен конструкцияларды жинау алаңдары мен үй-

жайлары; 
• өртке қарсы су құбыры мен гидранттардың орналасуы; 
• конструкцияларды ірілендіріп жинау алаңдары; 
• күзеттің бақылау-өткізу пункттері. 
3. Жекелеген жұмыстарды немесе процестерді орындауға арналған 

технологиялық карталар мен схемалар. 
4. Объектіге конструкциялардың, бұйымдар мен материалдардың түсу 

кестелері. 
5. Объектідегі жұмысшыларға қажеттілік кестесі. 
6. Негізгі құрылыс машиналарының жұмыс кестелері. 
7. Геодезиялық жұмыстарды жүргізу бойынша шешімдер. 
8. Қауіпсіздік шешімдері. 
9. Құрылыс жұмыстарын орындауға арналған технологиялық мүкәммал 

мен жабдықтардың тізбесі, жүктер мен конструкцияларды ілмектеу 
схемалары. 

10. Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді қамтитын түсіндірме 
жазба. 

Аса күрделі конструкциялары немесе жұмыс жүргізу әдістері бар 
құрылыстар салу үшін ЖӨЖ-ға қосымша арнайы қосалқы құрылыстарға, 
құрылғыларға, құрылғыларға және технологиялық шешімдерге жұмыс 
сызбалары әзірленеді: 

 • бірегей жабдықты, конструкцияларды, құрылыстық көлемді 
элементтерді тасымалдауға және монтаждауға арналған жарақтар мен 
құрылғылар; 

• арнайы қалыптар-алмалы-салмалы және жылжымалы қабықтар; 
• жер асты суларының деңгейін төмендету, топырақты жасанды 

мұздату, Топырақтардың көтергіш қабілетін бекіту және арттыру — 
цементтеу, силикаттау, күйдіру және т. б. бойынша жұмыстарды жүргізуге 
арналған құрылғылар.; 

• қазаншұңқырлар мен орлардың шпунтты қоршаулары; 
• қорғаныс құралдары және бұрғылау-жару жұмыстары кезіндегі 

іс-шаралар. 
Ғимараттың жер үсті бөлігін салуға арналған ЖӨЖ құрамы 

  

Жұмыс жобасы опция негізінде жасалуы керек, яғни.негізгі шешімдер 
нұсқаларының тиімділігін салыстыру. Құрылыс технологияларын жобалау 
кезінде шешілетін міндеттер: 

• озық Құрылыс конструкцияларын қолдану; 
• жабдықтар мен жұмысшыларды біркелкі тией отырып, 

жұмыстарды ағындық жүргізу; 
• құрылысты ұйымдастырудың прогрессивті әдістерін әзірлеу; 
• жұмыс өндірісінің озық технологиялары мен әдістерін қолдану, 

ғимараттың қаңқасын тұрғызу жөніндегі жұмыстарды жалпы құрылыстармен 
ұштастыру; 

• жұмыс өндірісін механикаландырудың тиімді құралдары және 
қол еңбегін азайту үшін кешенді механикаландыру; 

• объектіні конструкциялармен жинақтаудың тиімді схемалары; 
• құрылымдарды жеткізу және сақтау бойынша ұтымды шешімдер; 
• конструкцияларды ірілендіріп жинау алаңының жабдығы; 
• жұмыс өндірісінің үздіксіздігін қамтамасыз ету, технологиялық 

үзілістерді болдырмау; 
• жұмыстарды жүргізудің барлық кезеңдерінде құрылыстың 

беріктігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету; 
• машиналар мен механизмдерді энергия ресурстарымен, сумен 

қамтамасыз ету; 
• ұтымды және әмбебап монтаждау жабдықтарын пайдалану; 
• шағын механизация құралдарын кеңінен қолдану; 
• прогрессивті уақытша құрылыстарды — жылжымалы, 

контейнерлік және құрастырмалы-жиналмалы типтегі тұрмыстарды қолдану; 
• объект маңындағы қоймалардың саны мен алаңдарын қысқарту; 
• Көлік құралдарын монтаждау; 
• қаңқаның құрылысын және ілеспе жұмыстарды орындауды 

ұйымдастыру 2...3 ауысым; 
• жұмысшылардың қауіпсіз еңбегі мен демалысы үшін қалыпты 

жағдайларды қамтамасыз ету. 
Ғимараттың, құрылыстың жерүсті (жерасты, жеке секция және т. б.) 

бөлігін салу технологияларын жобалау мынадай қағидаттарға негізделуі тиіс: 
• ғимараттың көлемдік-жоспарлау және конструктивтік 

шешімдерін зерделеу; 
• негізгі монтаждау тетіктерін пайдалану үшін қолайлы жұмыс 

жүргізу тәсілдерін алдын ала талдау; 
• құрастырмалы темірбетонның спецификациясын жасау, 

бұйымдардың номенклатурасы мен ең жоғары массасын анықтау; 
• материалдар мен жартылай фабрикаттарға қажеттілікті айқындау 

(жекелеген материалдарды нақты мерзімде жеткізудің жалпы саны мен 
қажеттілігі); 

• жұмыстың еңбек сыйымдылығын, Машина уақытының 
болжамды шығындарын есептеу; 
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• ғимараттың қаңқасын салудың рұқсат етілген мерзімдерін
анықтау; 

• жоғарыда аталған материалдарды бастапқы талдау және бағалау.
Оңтайлы технологиялық шешімде, атап айтқанда, жұмыс өндірісі

тұрғысынан принципті сәттер көрсетілуі керек: 
• монтаждау крандарының қажетті саны және тәулігіне монтаждау

ауысымдарының саны; 
• техникалық параметрлер бойынша ең қолайлы және орнату

механизмдерін экономикалық салыстыру кезінде ең арзан таңдау; 
• механизацияның, Такелаждың, құрылғылардың заманауи, ең

сенімді, әмбебап және өнеркәсіптік құралдарын таңдау. 
Ғимарат салу технологияларын жобалау барлық бастапқы шешімдерді 

қабылдауға негізделген жұмыстың соңғы кезеңі болып табылады. 
Негізгі, қорытындылаушы құжат-жұмыс жүргізудің күнтізбелік кестесі 

(жоспары). Ол монтаждық және ілеспе жұмыстардың көлеміне, олардың 
күрделілігіне және жұмыс өндірісінің қабылданған әдістеріне негізделген, ол 
мыналарды белгілейді: 

• жекелеген жұмыстарды орындаудың жүйелілігі, өзара байланысы
және мерзімдері; 

• қолданылатын монтаждау крандарының саны және оларды
пайдалану мерзімдері; 

• жалпы және мамандықтар бойынша ғимарат қаңқасын салу
кезеңінде жұмысшы кадрларға қажеттілік; 

• тәулігіне жұмыс ауысымының қабылданатын саны және сол
немесе өзге ауысымда орындалатын жұмыстар номенклатурасы; 

• ғимарат қаңқасын салудың жалпы ұзақтығы күндермен;
• жұмысшылар мен мамандандырылған байланыстардың кешенді

бригадасының құрамы. 
Жұмыс жобасы көбінесе монтаждау, әрлеу немесе арнайы жұмыстарды 

орындау үшін өте күрделі етіп жасалады. Құрастырмалы құрастырмаларды 
монтаждауға арналған ӨЖЖ құрамына мыналар кіреді: 

• жұмыс кадрлары мен механизмдерге қажеттілік кестелерімен
біріктірілген объект бойынша жұмыс жүргізудің күнтізбелік (ауысымдық, 
сағаттық) кестесі; 

• қажетті крандарды орналастырумен, оларды ауыстыру
жолдарымен, қойма шаруашылығын ұйымдастырумен және алаң шегінде 
рұқсат етілген орын ауыстыру аймақтарымен жұмыстың осы түріне арналған 
құрылыстың бас жоспары; 

• міндетті түрде жүргізілетін және бақыланатын Геодезиялық
жұмыстарды көрсете отырып, жұмыс жүргізудің әдістері мен схемалары 
және қажет болған кезде жұмыс жүргізудің технологиялық картасы 
(карталары) ; 

• жұмыстарды жүргізу жобасы бойынша техникалық-
экономикалық көрсеткіштер; 
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• ғимараттың қаңқасын салудың рұқсат етілген мерзімдерін 
анықтау;

• жоғарыда аталған материалдарды бастапқы талдау және бағалау.
Оңтайлы технологиялық шешімде, атап айтқанда, жұмыс өндірісі

тұрғысынан принципті сәттер көрсетілуі керек:
• монтаждау крандарының қажетті саны және тәулігіне монтаждау

ауысымдарының саны;
• техникалық параметрлер бойынша ең қолайлы және орнату 

механизмдерін экономикалық салыстыру кезінде ең арзан таңдау;
• механизацияның, Такелаждың, құрылғылардың заманауи, ең 

сенімді, әмбебап және өнеркәсіптік құралдарын таңдау.
Ғимарат салу технологияларын жобалау барлық бастапқы шешімдерді 

қабылдауға негізделген жұмыстың соңғы кезеңі болып табылады.
Негізгі, қорытындылаушы құжат-жұмыс жүргізудің күнтізбелік кестесі

(жоспары). Ол монтаждық және ілеспе жұмыстардың көлеміне, олардың 
күрделілігіне және жұмыс өндірісінің қабылданған әдістеріне негізделген, ол
мыналарды белгілейді:

• жекелеген жұмыстарды орындаудың жүйелілігі, өзара байланысы 
және мерзімдері;

• қолданылатын монтаждау крандарының саны және оларды
пайдалану мерзімдері;

• жалпы және мамандықтар бойынша ғимарат қаңқасын салу 
кезеңінде жұмысшы кадрларға қажеттілік;

• тәулігіне жұмыс ауысымының қабылданатын саны және сол
немесе өзге ауысымда орындалатын жұмыстар номенклатурасы;

• ғимарат қаңқасын салудың жалпы ұзақтығы күндермен;
• жұмысшылар мен мамандандырылған байланыстардың кешенді

бригадасының құрамы.
Жұмыс жобасы көбінесе монтаждау, әрлеу немесе арнайы жұмыстарды 

орындау үшін өте күрделі етіп жасалады. Құрастырмалы құрастырмаларды
монтаждауға арналған ӨЖЖ құрамына мыналар кіреді:

• жұмыс кадрлары мен механизмдерге қажеттілік кестелерімен
біріктірілген объект бойынша жұмыс жүргізудің күнтізбелік (ауысымдық, 
сағаттық) кестесі;

• қажетті крандарды орналастырумен, оларды ауыстыру 
жолдарымен, қойма шаруашылығын ұйымдастырумен және алаң шегінде 
рұқсат етілген орын ауыстыру аймақтарымен жұмыстың осы түріне арналған
құрылыстың бас жоспары;

• міндетті түрде жүргізілетін және бақыланатын Геодезиялық
жұмыстарды көрсете отырып, жұмыс жүргізудің әдістері мен схемалары
және қажет болған кезде жұмыс жүргізудің технологиялық картасы 
(карталары) ;

• жұмыстарды жүргізу жобасы бойынша техникалық-
экономикалық көрсеткіштер;

• ЖӨЖ-да қабылданған шешімдер бойынша қажетті түсіндірмелері
мен негіздемелері бар түсіндірме жазба. 

Ғимарат қаңқасын монтаждауға арналған жұмыс өндірісінің жобасын 
әзірлеуді монтаждау әдістерін, қажетті монтаждау жабдығын және жұмыс 
жүргізу мерзімдерін қамтитын негізгі ережелерді (жұмыстардың жалпы 
тұжырымдамасын) айқындаудан бастайды. 

Жұмыстарды жүргізудің осы негізгі ережелері жобаның тапсырыс 
берушісімен (құрылыс немесе монтаждау ұйымымен) келісіледі. Олар 
жобада ұсынылған конструкциялардың жұмыс сызбаларына негізделуі керек, 
сондықтан ЖӨЖ-да олардың ерекшеліктері ескеріліп, оларды орнату 
технологиясы ұсынылуы керек. Негізгі ережелер монтаждау жұмыстарының 
барлық ұсынылған нұсқалары үшін жасалады. Жұмыс жүргізу әдістерінің 
нұсқалары тек қолданылатын монтаждау механизмдерімен ғана емес, 
сонымен қатар монтаж жұмыстарының технологиясымен де ерекшеленуі 
керек. Оңтайлы нұсқаны таңдау техникалық-экономикалық көрсеткіштерді 
салыстыру арқылы жүзеге асырылады: механикаландыру нұсқаларының 
ерекшелігі мен құны, олардың әрқайсысы үшін жұмыстың күрделілігі мен 
ұзақтығы. 

Негізгі ережелерде жұмыс көлемі туралы түсіндірме жазба, әр нұсқа 
үшін құрылыс жоспарының үзіндісі, схемалар және кеңейтілген жұмыс 
кестесі және техникалық-экономикалық көрсеткіштер болуы керек. 
Жұмыстарды жүргізу жобасын әзірлеуге мердігер, монтаждау ұйымының 
басшысы және бас мердігер (құрылысты жүзеге асыратын құрылыс ұйымы) 
ұсынған монтаждау нұсқаларының бірі бекітілгеннен кейін ғана кіріседі. 

Жұмыс жобасында құрылымдарды орнатудың дәйектілігі, элементтерді 
орнатудың қажетті дәлдігін қамтамасыз ететін шаралар, ірілендіру және 
монтаждау процесінде құрылымдардың кеңістіктік өзгермейтіндігі, құрылыс 
процесінде ғимарат бөліктерінің тұрақтылығы, құрылымдардың ірілену 
дәрежесі және жұмыс өндірісінің қауіпсіздігі міндетті түрде белгіленеді. 
Аяқталған ЖӨЖ-ны монтаждау ұйымы қарайды, бекітеді және орындауға 
қабылдайды. 

Күрделі құрылыс процесі немесе қарапайым құрылыс жұмыстары үшін 
ЖӨЖ құрамындағы негізгі болып Технологиялық карта табылады, оған 
келесі бөлімдер кіреді: 

1. Қолдану саласы-құрылыс процесінің құрамы мен мақсаты;
2. Материалдық-техникалық ресурстар және негізгі Тетіктерді таңдау-

жобаланатын жұмыс көлеміне материалдарға, жартылай фабрикаттарға және 
конструкцияларға қажеттілік, механизмдерге, аспаптарға, мүкәммалға 
қажеттілік туралы деректер; 

3. Еңбек және машиналық уақыт шығындарының калькуляциясы -
орындалатын операциялардың тізбесі, оларды орындау үшін қажетті 
көлемдер; 

4. Жұмыс өндірісінің сағаттық немесе ауысымдық кестесі -
процестердің уақыт бойынша өзара байланысы, оларды орындаудың 
дәйектілігі мен жалпы ұзақтығы; 
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5. Кешенді процестің технологиясы және ұйымдастырылуы –
операциялардың тізімі және технологиялық реттілігі, жұмысшылардың 
буындары мен бригадаларының құрамы. Бөлімде монтаждау айлабұйымдары 
мен такелаждық жабдықтардың жұмыс сызбалары; қаңқаның негізгі 
конструктивтік элементтерін ілмектеу схемалары; монтаждау мінбелерінің, 
қоршаулардың, өтпелер мен сатылардың орналасу орындары ұсынылуы тиіс; 

6. Сапаға қойылатын талаптар. Операциялық бақылау. Жұмыстарды
қабылдау-бақылау үшін пайдаланылатын аспаптар мен жабдықтар, оны 
жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулар, орындалатын монтаждау жұмыстарының 
және монтаждау элементтерін қосудың сапасын операциялық бақылау, 
жекелеген процестердің сапасын бағалау жөніндегі міндетті іс-шаралар; 

7. Қауіпсіздік техникасы-монтаждық механизмдердің қауіпсіз
жұмысын ұйымдастыруды қоса алғанда, құрылыс процестерінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін іс-шаралар; 

8. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер-өлшем бірлігіне еңбек
шығындары, Технологиялық карта бойынша жұмыстарды орындау ұзақтығы. 

Жұмыс өндірісінің дәйектілігі келесі негізгі факторларға байланысты, 
олардың кезең-кезеңімен дамуы нәтижесінде құрылыс процесінің жүзеге 
асырылуына әкеледі: 

• құрылыс салу аумағы;
• алаңды дайындау (дайындық кезеңінің жұмыстары);
• жер асты бөлігінің құрылысы;
• жер үсті бөлігінің құрылысы;
• қоршау конструкцияларын салу;
• инженерлік жабдықтарды монтаждау;
• ішкі әрлеу жұмыстары;
• технологиялық жабдықтарды монтаждау;
• сыртқы әрлеу жұмыстары;
• абаттандыру.
Құрылыс аумағын таңдау-құрылысты жүзеге асырудың бірінші кезеңі.

Бұл кезеңде қойылған міндеттерге сүйене отырып, ең оңтайлы орналасқан 
жер учаскесі анықталады, ол құрылыс кезеңінде құрылыс материалдарымен, 
құрылымдармен және ресурстармен ұтымды жабдықтау талаптарын 
қанағаттандырады және қажетті пайдалану талаптарына жауап береді. 
Мемлекеттік ресімдеуді, құрылысқа жер учаскесін бөлуді және сәулет-
жоспарлау тапсырмасын дайындауды жүзеге асырады. 

Сайтты дайындау міндетті кезең болып табылады, өнеркәсіптік және 
азаматтық құрылыс үшін жұмыс құрамына ұқсас. Негізінен, сайтты дайындау 
дегеніміз-инженерлік зерттеулер жүргізу, жерде салынып жатқан ғимаратты 
байланыстыру, ескі ғимараттарды бұзу, желілерді ауыстыру, уақытша 
ғимараттар мен құрылыстарды салу. 

Бір типтегі ғимараттардан тұратын жеке ғимарат немесе кешен салу 
кезінде қабылданған жұмыс дәйектілігі құрылыстың жалпы мерзіміне 
айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ғимараттарды салудың немесе өзара 
байланысты жұмыстарды жүргізудің үш негізгі әдісі бар. 
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5. Кешенді процестің технологиясы және ұйымдастырылуы –
операциялардың тізімі және технологиялық реттілігі, жұмысшылардың
буындары мен бригадаларының құрамы. Бөлімде монтаждау айлабұйымдары
мен такелаждық жабдықтардың жұмыс сызбалары; қаңқаның негізгі 
конструктивтік элементтерін ілмектеу схемалары; монтаждау мінбелерінің,
қоршаулардың, өтпелер мен сатылардың орналасу орындары ұсынылуы тиіс;

6. Сапаға қойылатын талаптар. Операциялық бақылау. Жұмыстарды 
қабылдау-бақылау үшін пайдаланылатын аспаптар мен жабдықтар, оны 
жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулар, орындалатын монтаждау жұмыстарының
және монтаждау элементтерін қосудың сапасын операциялық бақылау,
жекелеген процестердің сапасын бағалау жөніндегі міндетті іс-шаралар;

7. Қауіпсіздік техникасы-монтаждық механизмдердің қауіпсіз 
жұмысын ұйымдастыруды қоса алғанда, құрылыс процестерінің қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін іс-шаралар;

8. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер-өлшем бірлігіне еңбек
шығындары, Технологиялық карта бойынша жұмыстарды орындау ұзақтығы.

Жұмыс өндірісінің дәйектілігі келесі негізгі факторларға байланысты,
олардың кезең-кезеңімен дамуы нәтижесінде құрылыс процесінің жүзеге
асырылуына әкеледі:

• құрылыс салу аумағы;
• алаңды дайындау (дайындық кезеңінің жұмыстары);
• жер асты бөлігінің құрылысы;
• жер үсті бөлігінің құрылысы;
• қоршау конструкцияларын салу;
• инженерлік жабдықтарды монтаждау;
• ішкі әрлеу жұмыстары;
• технологиялық жабдықтарды монтаждау;
• сыртқы әрлеу жұмыстары;
• абаттандыру.
Құрылыс аумағын таңдау-құрылысты жүзеге асырудың бірінші кезеңі.

Бұл кезеңде қойылған міндеттерге сүйене отырып, ең оңтайлы орналасқан
жер учаскесі анықталады, ол құрылыс кезеңінде құрылыс материалдарымен,
құрылымдармен және ресурстармен ұтымды жабдықтау талаптарын
қанағаттандырады және қажетті пайдалану талаптарына жауап береді. 
Мемлекеттік ресімдеуді, құрылысқа жер учаскесін бөлуді және сәулет-
жоспарлау тапсырмасын дайындауды жүзеге асырады.

Сайтты дайындау міндетті кезең болып табылады, өнеркәсіптік және 
азаматтық құрылыс үшін жұмыс құрамына ұқсас. Негізінен, сайтты дайындау 
дегеніміз-инженерлік зерттеулер жүргізу, жерде салынып жатқан ғимаратты
байланыстыру, ескі ғимараттарды бұзу, желілерді ауыстыру, уақытша 
ғимараттар мен құрылыстарды салу.

Бір типтегі ғимараттардан тұратын жеке ғимарат немесе кешен салу
кезінде қабылданған жұмыс дәйектілігі құрылыстың жалпы мерзіміне
айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ғимараттарды салудың немесе өзара 
байланысты жұмыстарды жүргізудің үш негізгі әдісі бар.

Бірізді әдіс жеке ғимарат салу кезінде жұмысшылар тобы әр келесі 
жұмысты алдыңғы жұмыс аяқталғаннан кейін ғана орындайды деп 
болжайды. Демек, ғимарат құрылысының жалпы ұзақтығы белгілі бір жұмыс 
түрлерін өндірудің ұзақтығының қосындысына тең, яғни.бұл жағдайда бір 
объектіде жұмыс істейтін қызметкерлердің аз саны қажет болады. Бір типтегі 
бірқатар ғимараттар бірінен соң бірі салынған жағдайда, әрбір келесі ғимарат 
— алдыңғы ғимарат аяқталғаннан кейін ғана, жұмысшылардың бір тобы 
аяқталған бір объектіден келесіге ауысып, осы ғимараттарды кезекпен 
салады. Бұл әдіспен ғимараттар кешенін салудың жалпы ұзақтығы олардың 
санына бір үй салу ұзақтығының көбейтіндісіне тең, бірақ сонымен бірге 
жеке ғимарат салу сияқты, бір жерде ұзақ уақыт жұмыс істейтін 
жұмысшылардың салыстырмалы түрде аз саны қажет. 

Параллель әдіс жеке ғимаратта бірқатар жұмыстарды бір уақытта 
орындауды немесе бірнеше ұқсас ғимараттарды салуды қамтиды. Қаралып 
отырған объектілердің әрқайсысында дербес бригада жұмыс істейтін болады. 
Ең дұрысы, барлық командалар бір уақытта жұмысқа кіріседі және бір 
уақытта ғимараттардың құрылысын аяқтайды. Параллель әдіспен жеке 
ғимараттың құрылысының жалпы ұзақтығы барлық жұмыстардың орындалу 
уақытына тең, бірақ сонымен бірге m есе (мұндай жұмыстар мен 
жұмысшылар бригадаларының саны) бір уақытта жұмыс істеуге 
жұмысшылардың қажеттілігі артады. Адам ресурстарын тартудың және 
құрылыстың ұзақтығының ұқсас схемасы бір типтегі ғимараттар кешенін 
салудың параллель әдісімен болады. 

Ағынды құрылыс әдісі дәйекті және параллель әдістердің 
артықшылықтарын біріктіреді және олардың кемшіліктерін жояды. Бұл 
әдіспен құрылыстың жалпы ұзақтығы сериялық әдіске қарағанда едәуір аз 
болады, бірақ жұмысшыларды пайдалану қарқындылығы параллель әдіске 
қарағанда аз болады [5]. 

Практикалық тапсырма: 

1 Нұсқа 
Келесі жағдайларда көлденең өндірісті жүргізуге арналған жұмыстарды 

циклдік ұйымдастырудың кестесін жасаңыз: 
бұрғылануы бойынша жыныстардың санаты (ЕНВ) – XVI; қазу ПС-5,4 

үлгілік қимасымен бекітусіз өтеді; капеж жоқ; теспелерді бұрғылау үш УПБ-
1 қондырғысымен жүргізіледі; жару тәсілі — электрлік; жыныстарды жинау 
ПНБ-1С тиеу машинасын, ВО-0,8 вагонеткаларын пайдалана отырып, 
айырбастау пунктіне дейінгі қашықтық 40 м; жарудан кейін желдету 
ұзақтығы 30 мин; жұмыс режимі – олардың арасында екі сағаттық үзіліспен 
үш алты сағаттық ауысым; оқтауды, жаруды және желдетуді ауысымдар 
арасындағы үзілістер; забойды жылжытудың қажетті жылдамдығы – айына 
150 м. 
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 2 Нұсқа 
Төмендегі шарттарда горизонтальды тау-кен жұмыстарын циклдық 

ұйымдастыру кестесін жасаңыз: 
бұрғылануы бойынша жыныстардың санаты (ЕНВ) – XV; ПС-5,4 

үлгілік қимасымен бекітусіз өтеді; капеж жоқ;  теспелерді бұрғылау екі УПБ-
1 қондырғысымен жүргізіледі; жару тәсілі — электрлік; жыныстарды жинау 
ППН1С тиеу машинасын, УВО-0,5 вагонеткаларын пайдалана отырып, 
айырбастау пунктіне дейінгі қашықтық 50 м; жарудан кейін желдету 
ұзақтығы 30 мин; жұмыс режимі – олардың арасында екі сағаттық үзіліспен 
үш алты сағаттық ауысым; оқтауды, жаруды және желдетуді ауысымдар 
арасындағы үзілістер; забойды жылжытудың қажетті жылдамдығы – айына 
120 м. 

Өзіндік бақылау сұрақтары 

1. Тау-кен кәсіпорнын жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттерін
атаңыз. 

2. Жоспарлау процесін сипаттаңыз.
3. Жылдық, айлық және апталық-тәуліктік жоспарлаудың

міндеттері. 
4. Жедел жоспарлаудың мәні, оны ұйымдастыру.
5. Операциялық жоспарлау жүйесін таңдауға әсер ететін факторлар.
6. Тау-кен кәсіпорнының дайындық учаскелері бойынша айлық

жоспарды әзірлеу тәртібі. 
7. Құрылыстың технологиялық жобасына не кіреді?
8. ҚҰЖ және ЖӨЖ әзірлеу ерекшелігі.
9. ЖӨЖ әзірлеуге арналған бастапқы материалдар.
10. Құрылысқа арналған ЖӨЖ құрамы мен мазмұны.
11. Технологиялық картаның бөлімдері.
12. Құрылыстың үш негізгі әдісі.
13. Сіз қандай нұсқаулық түрлерін білесіз?
14. Наряд-рұқсаттама деген не?
15. Жазбаша наряд-тапсырманы кім жасайды?
16. ЖҰЖ-да не айқындалуы тиіс?
17. Негізгі тау-кен жұмыстары не боп табылады?
18. ҚҰЖ-ының ЖҚЖ-нан айырмашылығы қандай?
19. Технологиялық картасына не кіреді?
20. Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту паспортын кім бекітеді?
21. Учаскені бас қадағалау тұлғаларының көмір шахталарындағы

жұмыс орындарына бару мерзімділігі. 
22. Шахтаға түскен барлық адамдарды бақылау мен есепке алуды кім

ұйымдастырады? 
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2 Нұсқа
Төмендегі шарттарда горизонтальды тау-кен жұмыстарын циклдық

ұйымдастыру кестесін жасаңыз:
бұрғылануы бойынша жыныстардың санаты (ЕНВ) – XV; ПС-5,4

үлгілік қимасымен бекітусіз өтеді; капеж жоқ;  теспелерді бұрғылау екі УПБ-
1 қондырғысымен жүргізіледі; жару тәсілі — электрлік; жыныстарды жинау 
ППН1С тиеу машинасын, УВО-0,5 вагонеткаларын пайдалана отырып,
айырбастау пунктіне дейінгі қашықтық 50 м; жарудан кейін желдету 
ұзақтығы 30 мин; жұмыс режимі – олардың арасында екі сағаттық үзіліспен
үш алты сағаттық ауысым; оқтауды, жаруды және желдетуді ауысымдар
арасындағы үзілістер; забойды жылжытудың қажетті жылдамдығы – айына 
120 м.

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Тау-кен кәсіпорнын жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттерін
атаңыз.

2. Жоспарлау процесін сипаттаңыз.
3. Жылдық, айлық және апталық-тәуліктік жоспарлаудың 

міндеттері.
4. Жедел жоспарлаудың мәні, оны ұйымдастыру.
5. Операциялық жоспарлау жүйесін таңдауға әсер ететін факторлар.
6. Тау-кен кәсіпорнының дайындық учаскелері бойынша айлық

жоспарды әзірлеу тәртібі.
7. Құрылыстың технологиялық жобасына не кіреді?
8. ҚҰЖ және ЖӨЖ әзірлеу ерекшелігі.
9. ЖӨЖ әзірлеуге арналған бастапқы материалдар.
10. Құрылысқа арналған ЖӨЖ құрамы мен мазмұны.
11. Технологиялық картаның бөлімдері. 
12. Құрылыстың үш негізгі әдісі.
13. Сіз қандай нұсқаулық түрлерін білесіз?
14. Наряд-рұқсаттама деген не?
15. Жазбаша наряд-тапсырманы кім жасайды?
16. ЖҰЖ-да не айқындалуы тиіс?
17. Негізгі тау-кен жұмыстары не боп табылады?
18. ҚҰЖ-ының ЖҚЖ-нан айырмашылығы қандай?
19. Технологиялық картасына не кіреді?
20. Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту паспортын кім бекітеді?
21. Учаскені бас қадағалау тұлғаларының көмір шахталарындағы 

жұмыс орындарына бару мерзімділігі.
22. Шахтаға түскен барлық адамдарды бақылау мен есепке алуды кім 

ұйымдастырады?

23. Қандай жағдайларда шахталар мен кеніштерде жұмысшыларды
жұмыс орнына дейін механикаландырылған жеткізу қамтамасыз етілуі тиіс? 

24. Шахтаның ӨҚЖ -да не көрсетілуі керек?
25. Бастапқы өрт сөндіру құралдарына не жатады?
26. Неліктен жанар-жағармай өнімдерін сумен сөндіруге болмайды?
27. Кенжардағы метан газының концентрациясы 2% болған кезде

жұмысшылардың әрекеттері. 
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2. ТАУ-КЕН ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУГЕ
ЖОБАЛЫҚ-СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА 

Оқу мақсаттары: 
Бұл бөлімде жер асты тау-кен қазу және құрылыс жұмыстарын 

жүргізудің жобалау-сметалық құжаттамасын жасауға қажетті жұмыс 
нәтижелері, Дағдылар мен білімдер сипатталған. 

Осы бөлімді оқып болған соң білім алушылар: 
1. жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы

қабылдау және талдау; 
2. жұмыс жобалары мен схемаларын әзірлеу;
3. есеп айырысу жүргізуге міндетті конструкциялар элементтерінің

беріктігі, қатаңдығы және орнықтылығы; 
4. қажетті техникалық, жоспарлы, атқарушылық және есептік

құжаттаманы жасау және ресімдеу. 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар "жерасты 

тау-кен жұмысшысы" және "үңгілеуші"жұмысшы біліктіліктері бойынша оқу 
бағдарламаларын меңгеруі тиіс. 

2.1. Жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы 
талдау 

Негізгі қорлар объектілерін құру белгіленген тәртіппен әзірленген және 
бекітілген жобалау-сметалық құжаттама негізінде жүзеге асырылады. Бұл 
құжаттаманың болуы негізгі қорларды көбейтудің міндетті шарты болып 
табылады. 

Салынуы белгіленген объектілер құрылыс басталар алдындағы жылдың 
1 шілдесіне жобалау-сметалық құжаттамамен және жұмыс сызбаларымен 
(жылдық жұмыс көлеміне) қамтамасыз етілуге тиіс. 

Тау-кен кәсіпорындарын салуға арналған жобалау-сметалық 
құжаттаманы әзірлеудің алдында үлкен дайындық жұмыстары жүргізіледі, 
оның барысында кен орындарын барлау және пайдалы қазбалар қорларын 
бекіту, инженерлік ізденістер және олардың нәтижелерін бекіту орындалады, 
салаларды дамыту және орналастыру схемалары, салаларды дамыту және 
орналастыру схемалары, экономикалық аудандар бойынша Өндіргіш 
күштерді дамыту және орналастыру схемалары жасалады және бекітіледі. 

Мердігер ұйыммен келісілген, бекітілген техникалық-экономикалық 
негіздемеде көзделген құрылыстың есептік құны жобалау мен құрылыстың 
барлық кезеңіне арналған лимит болуға және күрделі құрылыс жоспарларын 
жасау кезінде ескерілуге тиіс. 

Жобаларды әзірлеу салалық схемалар негізінде жүзеге асырылады. 
Жоба орындалатын тікелей құжат жобалауға тапсырма болып 

табылады. Жобалауға арналған тапсырмада техникалық-экономикалық және 
басқа да көрсеткіштермен қатар жобалаудың сатылылығы, бас жобалаушы 
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2. ТАУ-КЕН ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУГЕ 
ЖОБАЛЫҚ-СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА

Оқу мақсаттары:
Бұл бөлімде жер асты тау-кен қазу және құрылыс жұмыстарын

жүргізудің жобалау-сметалық құжаттамасын жасауға қажетті жұмыс 
нәтижелері, Дағдылар мен білімдер сипатталған.

Осы бөлімді оқып болған соң білім алушылар:
1. жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы

қабылдау және талдау; 
2. жұмыс жобалары мен схемаларын әзірлеу; 
3. есеп айырысу жүргізуге міндетті конструкциялар элементтерінің 

беріктігі, қатаңдығы және орнықтылығы; 
4. қажетті техникалық, жоспарлы, атқарушылық және есептік

құжаттаманы жасау және ресімдеу.
Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар "жерасты

тау-кен жұмысшысы" және "үңгілеуші"жұмысшы біліктіліктері бойынша оқу
бағдарламаларын меңгеруі тиіс.

2.1. Жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы 
талдау

Негізгі қорлар объектілерін құру белгіленген тәртіппен әзірленген және
бекітілген жобалау-сметалық құжаттама негізінде жүзеге асырылады. Бұл
құжаттаманың болуы негізгі қорларды көбейтудің міндетті шарты болып 
табылады.

Салынуы белгіленген объектілер құрылыс басталар алдындағы жылдың 
1 шілдесіне жобалау-сметалық құжаттамамен және жұмыс сызбаларымен 
(жылдық жұмыс көлеміне) қамтамасыз етілуге тиіс.

Тау-кен кәсіпорындарын салуға арналған жобалау-сметалық
құжаттаманы әзірлеудің алдында үлкен дайындық жұмыстары жүргізіледі, 
оның барысында кен орындарын барлау және пайдалы қазбалар қорларын 
бекіту, инженерлік ізденістер және олардың нәтижелерін бекіту орындалады, 
салаларды дамыту және орналастыру схемалары, салаларды дамыту және 
орналастыру схемалары, экономикалық аудандар бойынша Өндіргіш
күштерді дамыту және орналастыру схемалары жасалады және бекітіледі.

Мердігер ұйыммен келісілген, бекітілген техникалық-экономикалық
негіздемеде көзделген құрылыстың есептік құны жобалау мен құрылыстың 
барлық кезеңіне арналған лимит болуға және күрделі құрылыс жоспарларын
жасау кезінде ескерілуге тиіс.

Жобаларды әзірлеу салалық схемалар негізінде жүзеге асырылады.
Жоба орындалатын тікелей құжат жобалауға тапсырма болып 

табылады. Жобалауға арналған тапсырмада техникалық-экономикалық және 
басқа да көрсеткіштермен қатар жобалаудың сатылылығы, бас жобалаушы

және бас мердігер ұйымдардың атауы көрсетіледі. Тау-кен кәсіпорындары 
үшін онда пайдалы қазбалардың бекітілген қорларының шамасы және 
олардың сапасы нақтыланады. 

Жобалау ұйымы Тапсырыс беруші ұйымнан жобалауға тапсырма 
алғаннан кейін кәсіпорынды жобалау басталады. 

Жобаның сапасына, оны әзірлеудің толықтығына, ондағы қабылданған 
шешімдердің прогрессивтілігі мен үнемділігіне құрылысқа күрделі 
инвестициялардың экономикалық тиімділігі және жобаланған кәсіпорынды 
пайдаланудың техникалық-экономикалық көрсеткіштері байланысты. 

Тау – кен өнеркәсібінің негізгі объектілерін – шахталарды, карьерлерді, 
Байыту фабрикаларын жобалау екі сатыда жүзеге асырылады. Бірінші 
кезеңде жиынтық сметалық есебі бар жоба, екінші кезеңде — жұмыс 
құжаттамасы әзірленеді. 

Бір сатылы жобалау кезінде жиынтық сметалық есебі бар жұмыс 
жобасы әзірленеді. Бір сатыда министрліктер мен ведомстволар 
айқындайтын техникалық жағынан күрделі емес және басқа да объектілерді, 
сондай-ақ құрылысы негізінен үлгілік және қайта қолданылатын жобалар 
бойынша жүзеге асырылуға тиіс кәсіпорындарды, ғимараттар мен 
құрылыстарды және техникалық қайта жарақтандыру объектілерін жобалау 
жүзеге асырылады. 

Жобада (жұмыс жобасында) негізгі жобалық шешімдерді сипаттайтын 
және бағалайтын мынадай бөлімдер болуға тиіс. 

1. Жалпы түсіндірме жазба.
2. Бас жоспар және көлік.
3. Технологиялық шешімдер.
4. Жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбегін ғылыми ұйымдастыру.

Кәсіпорынды басқару. 
5. Құрылыс шешімдері.
6. Құрылысты ұйымдастыру.
7. Қоршаған ортаны қорғау.
8. Тұрғын үй-азаматтық құрылыс.
9. Сметалық құжаттама.
-10 Тұрғын үй-азаматтық құрылыс объектілерінен басқа жобаның

(жұмыс жобасының) паспорты. 
Жобаға дайындау үшін ұзақ уақыт талап етілетін Технологиялық, 

Энергетикалық, көтергіш-көліктік, сорғы-компрессорлық және басқа 
жабдықтарға тапсырыстарды орналастыру үшін тапсырыстық ерекшеліктер 
енгізілуі тиіс. 

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды техникалық қайта 
жарақтандыруға арналған жұмыс жобасы мынадай бөлімдерден тұруы тиіс: 
жалпы түсіндірме жазба, сметалық құжаттама және жұмыс құжаттамасы. 
Жұмыс құжаттамасының құрамдас бөлігі болып табылатын жұмыс 
сызбаларында жобада қабылданған шешімдер нақтыланады және 
нақтыланады. Екі кезеңдік жобалау кезіндегі жұмыс сызбаларын жобалау 
ұйымы жоба бекітілгеннен кейін әзірлейді және Тапсырыс берушіге береді. 
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Осы сызбалар бойынша құрылыс, тау-кен қазу, монтаждау және басқа да 
жұмыстар жүзеге асырылады. Жұмыс сызбалары жалпы сызбалар 
(жоспарлар мен қималар) және егжей-тегжейлі түрінде жасалады. 

Жалпы сызбаларда тау – кен қазбаларының, жабдықтардың, ғимараттар 
мен құрылыстардың орналасуы, негізгі өлшемдері, жұмыс көлемі 
көрсетіледі; бөлшектеуде-тау-кен қазбаларының, ғимараттар мен 
құрылыстардың барлық бөлшектері мен элементтерінің өлшемдері және т. б. 

Сметалық құжаттама-жобаның құрамдас бөлігі. 
Смета-жаңа кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салуға, 

жұмыс істеп тұрғандарын қайта жаңартуға және кеңейтуге ақшалай мәнде 
қоғамға қажетті шығындардың мөлшерін айқындайтын құжат. 

Екі сатылы жобалау кезінде сметалық құжаттама мынадай құрамда 
әзірленеді: 

• жиынтық сметалық есеп;
• шығындар жиынтығы;
• Объектілік және жергілікті сметалық есептер;
• жобалау және іздестіру жұмыстарына сметалар.
Тұрғын үй құрылысының құны, егер ол жоба бойынша көзделсе, жеке

сметамен айқындалады. 
Өнеркәсіптік және тұрғын үй құрылысына арналған жиынтық сметалық 

есептеулер негізінде кәсіпорындардың құрылысына күрделі салымдардың 
жалпы сомасы – шығындар жиынтығы анықталады. 

Жиынтық сметалық есеп құрылыстың жалпы құнын анықтайды. Ол 
жеке объектілерге (Объектілік сметаларға) арналған сметалар негізінде 
жасалады, олар өз кезегінде жұмыстар мен шығындардың жекелеген 
түрлеріне сметалар (жергілікті сметалар) негізінде жасалады. 
Мердігерлермен келісілген және тиісінше бекітілген Объектілік сметалар 
тапсырыс берушілер мен мердігерлер арасындағы есеп айырысулар үшін 
құжат ретінде қызмет етеді [13]. 

2.2. Сметалар және бірлі-жарым нормативтер 

2.2.1. Сметалық норма. Сметалық норма-өндірістік ресурстардың 
шығынын белгілейді: а) жұмысшылардың еңбек шығындары, б) машинадағы 
құрылыс машиналары мен механизмдерінің жұмыс уақыты.- с., в) табиғи 
көрсеткіштердегі материалдарға, бұйымдарға және конструкцияларға 
қажеттілік - құрылыс, монтаждау және басқа да жұмыстардың қабылданған 
өлшеуішіне (2.1-сурет). 
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Осы сызбалар бойынша құрылыс, тау-кен қазу, монтаждау және басқа да 
жұмыстар жүзеге асырылады. Жұмыс сызбалары жалпы сызбалар 
(жоспарлар мен қималар) және егжей-тегжейлі түрінде жасалады.

Жалпы сызбаларда тау – кен қазбаларының, жабдықтардың, ғимараттар
мен құрылыстардың орналасуы, негізгі өлшемдері, жұмыс көлемі
көрсетіледі; бөлшектеуде-тау-кен қазбаларының, ғимараттар мен
құрылыстардың барлық бөлшектері мен элементтерінің өлшемдері және т. б.

Сметалық құжаттама-жобаның құрамдас бөлігі. 
Смета-жаңа кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салуға, 

жұмыс істеп тұрғандарын қайта жаңартуға және кеңейтуге ақшалай мәнде 
қоғамға қажетті шығындардың мөлшерін айқындайтын құжат.

Екі сатылы жобалау кезінде сметалық құжаттама мынадай құрамда
әзірленеді:

• жиынтық сметалық есеп;
• шығындар жиынтығы;
• Объектілік және жергілікті сметалық есептер;
• жобалау және іздестіру жұмыстарына сметалар.
Тұрғын үй құрылысының құны, егер ол жоба бойынша көзделсе, жеке 

сметамен айқындалады.
Өнеркәсіптік және тұрғын үй құрылысына арналған жиынтық сметалық 

есептеулер негізінде кәсіпорындардың құрылысына күрделі салымдардың 
жалпы сомасы – шығындар жиынтығы анықталады.

Жиынтық сметалық есеп құрылыстың жалпы құнын анықтайды. Ол 
жеке объектілерге (Объектілік сметаларға) арналған сметалар негізінде 
жасалады, олар өз кезегінде жұмыстар мен шығындардың жекелеген
түрлеріне сметалар (жергілікті сметалар) негізінде жасалады.
Мердігерлермен келісілген және тиісінше бекітілген Объектілік сметалар 
тапсырыс берушілер мен мердігерлер арасындағы есеп айырысулар үшін 
құжат ретінде қызмет етеді [13].

2.2. Сметалар және бірлі-жарым нормативтер

2.2.1. Сметалық норма. Сметалық норма-өндірістік ресурстардың
шығынын белгілейді: а) жұмысшылардың еңбек шығындары, б) машинадағы
құрылыс машиналары мен механизмдерінің жұмыс уақыты.- с., в) табиғи 
көрсеткіштердегі материалдарға, бұйымдарға және конструкцияларға 
қажеттілік - құрылыс, монтаждау және басқа да жұмыстардың қабылданған 
өлшеуішіне (2.1-сурет).

2.1 сурет - Сметалық норма 

Еңбек шығындарының нормалары мыналарды қамтиды: 
 технологиялық операцияларды орындауға жұмсалған еңбек

шығындары; 
 құрылыс материалдарын жеткізуге және жеткізуге жұмсалатын

еңбек шығындары; 
 жұмыс орнын дайындауға жұмсалған еңбек шығындары;
 жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау бойынша еңбек

шығындары; еңбек туралы заңнамамен регламенттелетін Технологиялық 
үзілістер. 

Машиналарды пайдалану шығындарының нормалары ескеріледі: 
 технологиялық операцияларды орындау уақыты;
 тез тозатын бөлшектерді, кескіш құралды және ауыстырмалы

жарақты ауыстыру уақыты; 
 құрылыс алаңы шегінде машиналардың жұмыс фронты бойынша

жылжу уақыты; 
 Машиналарды жұмысқа дайындау және оларды ауысым соңында

немесе жұмыс аяқталғаннан кейін тапсыру уақыты; 
 еңбек туралы заңнамамен регламенттелген машинист

жұмысындағы үзілістер уақыты. 
Материалдар шығындарының нормалары құрылыс жұмыстарын 

жүргізу үшін қажетті материалдардың шығынын анықтайды. 
Сметалық норма тиісті жұмыс түрін орындау үшін ең аз қажетті және 

жеткілікті ресурстар санын анықтайды. Сметалық стандарттарды әзірлеу 
кезінде негізгі қағидат барлық қажетті ресурстарды тұтынуды азайта отырып, 
орташалау принципі болып табылатындығына байланысты, нормативтер 
оларды азайту бағытында түзетілмейді. 
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Сметалық нормаларды ажыратыңыз: 
 элементтік, жекелеген жұмыс түрлеріне әзірленген (жер, әрлеу

және т. б.) және конструкция элементтері (едендер, шатырлар); 
 ірілендірілгендер-тұтастай алғанда конструктивтік элементтерді

немесе ғимараттар мен құрылыстарды салу жөніндегі жұмыстар кешеніне; 
 %- бен көрсетілген салыстырмалы сметалық нормативтер. Бұл

топқа HP, SP, шектеулі және басқа шығындар стандарттары кіреді. 
Сметалық нормалар мен ресурстарға бағалар негізінде теңгемен, 

тиісінше - бірлі-жарым (жұмыс түрлеріне) және ірілендірілген (жұмыстар 
кешеніне) бағалар жасалады. 

Сметалық нормативтердің түрлері 
Сметалық нормативтер-бұл жекелеген жинақтарға біріктірілген 

сметалық нормалар, бағалар мен бағалар кешенінің жалпыланған атауы (2.2-
сурет). 

2.2 сурет - Сметалық нормативтер 

Әзірлеу мен қолдану деңгейіне байланысты сметалық нормативтер 
мыналарға бөлінеді: 

Мемлекеттік сметалық нормативтер (ГСН) - құрылысты басқарудың 
мемлекеттік органдарының тапсырмасы бойынша әзірленеді және олар 
қолданысқа енгізіледі. Республикалық бюджет қаражаты есебінен халық 
шаруашылығының әртүрлі салаларында жүзеге асырылатын құрылыстың 
сметалық құнын айқындау кезінде қолданылады. Жергілікті жағдайларға 
тиісті байланыстыра отырып, елдің барлық өңірлерінде қолданылуы мүмкін. 

Салалық (ведомстволық) нормативтерді (ОСН) ҚР министрліктері мен 
басқа да органдары, сондай - ақ ірі корпорациялар қолданысқа енгізеді. 
Халық шаруашылығының тиісті саласы шегінде жүзеге асырылатын 
құрылыстың құнын айқындау үшін пайдаланылады. 

Аумақтық сметалық нормативтерге (ШСН) ҚР тиісті субъектісінің 
аумағында жүзеге асырылатын құрылыс үшін енгізілген сметалық 
нормативтер жатады. TSN республикалық сметалық нормаларға қайшы 
келмеуі немесе қайталамауы керек. 
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Сметалық нормаларды ажыратыңыз:
 элементтік, жекелеген жұмыс түрлеріне әзірленген (жер, әрлеу 

және т. б.) және конструкция элементтері (едендер, шатырлар);
 ірілендірілгендер-тұтастай алғанда конструктивтік элементтерді 

немесе ғимараттар мен құрылыстарды салу жөніндегі жұмыстар кешеніне;
 %- бен көрсетілген салыстырмалы сметалық нормативтер. Бұл 

топқа HP, SP, шектеулі және басқа шығындар стандарттары кіреді.
Сметалық нормалар мен ресурстарға бағалар негізінде теңгемен,

тиісінше - бірлі-жарым (жұмыс түрлеріне) және ірілендірілген (жұмыстар
кешеніне) бағалар жасалады.

Сметалық нормативтердің түрлері
Сметалық нормативтер-бұл жекелеген жинақтарға біріктірілген 

сметалық нормалар, бағалар мен бағалар кешенінің жалпыланған атауы (2.2-
сурет).

2.2 сурет - Сметалық нормативтер

Әзірлеу мен қолдану деңгейіне байланысты сметалық нормативтер 
мыналарға бөлінеді:

Мемлекеттік сметалық нормативтер (ГСН) - құрылысты басқарудың
мемлекеттік органдарының тапсырмасы бойынша әзірленеді және олар
қолданысқа енгізіледі. Республикалық бюджет қаражаты есебінен халық
шаруашылығының әртүрлі салаларында жүзеге асырылатын құрылыстың
сметалық құнын айқындау кезінде қолданылады. Жергілікті жағдайларға
тиісті байланыстыра отырып, елдің барлық өңірлерінде қолданылуы мүмкін.

Салалық (ведомстволық) нормативтерді (ОСН) ҚР министрліктері мен
басқа да органдары, сондай - ақ ірі корпорациялар қолданысқа енгізеді.
Халық шаруашылығының тиісті саласы шегінде жүзеге асырылатын
құрылыстың құнын айқындау үшін пайдаланылады.

Аумақтық сметалық нормативтерге (ШСН) ҚР тиісті субъектісінің 
аумағында жүзеге асырылатын құрылыс үшін енгізілген сметалық 
нормативтер жатады. TSN республикалық сметалық нормаларға қайшы
келмеуі немесе қайталамауы керек.

Фирмалық сметалық нормативтерге (ФирмСН) немесе 
пайдаланушының меншікті нормативтік базасына нақты жұмыс өндіруші 
ұйым қызметінің нақты жағдайларын ескеретін сметалық нормативтер 
жатады. Әдетте, бұл нормативтік база мердігер ұйымның ерекшеліктері мен 
мамандануын ескере отырып, мемлекеттік, салалық немесе аумақтық 
деңгейдегі нормативтерге негізделеді. 

Жеке сметалық нормалар (ССН) қолданыстағы жинақтарда жобада 
көзделген жұмыс технологиялары бойынша жекелеген нормативтер болмаған 
жағдайда әзірленеді. ССН-ны Тапсырыс беруші (инвестор) жобаның (жұмыс 
жобасының) құрамында бекітеді. Жеке сметалық нормалар мен бағалар 
барлық күрделендіретін факторлармен жұмыс жүргізудің нақты жағдайларын 
ескере отырып әзірленеді. 

Фирмалық және жеке сметалық нормативтерді қолдану келісілуге тиіс: 
 республикалық бюджеттен қаржыландырылатын объектілер

бойынша-құрылыс саласындағы тиісті уәкілетті Республикалық атқарушы 
билік органымен; 

 өңірлік бюджеттен қаржыландырылатын объектілер бойынша-ҚР
субъектісінің Үкіметімен немесе ол уәкілеттік берген органмен; 

 бюджеттен тыс көздерден қаржыландырылатын объектілер
бойынша - инвестормен. 

2.2.2 бірлік бағалау. Бірліктік бағалау-қазбалар құрылысының 
сметалық құнындағы тікелей шығындарды анықтауға арналған (2.3-сурет): 

ЭСН ЗТ-еңбек шығындарының элементтік сметалық нормалары; 
ЭСН ЭМ-электр машиналары шығындарының элементтік сметалық 

нормалары; 
ЭСН ЗТМ-машиналарда жұмыс істеу кезіндегі еңбек шығындарының 

элементтік сметалық нормалары; 
ЭСН МР-материалдық ресурстарға жұмсалатын шығындардың 

элементтік сметалық нормалары; 
РЕР-республикалық бірлі-жарым бағалар; 
ТЕР - аумақтық жеке бағалар; 
OER - салалық жеке бағалар. 
Бір бағадағы тікелей шығындар баптары ресурстар шығындарының 

нормаларын көбейту арқылы анықталады (адам-сағ.еңбек, машинадағы 
ұңғылау машиналары.- сағ., заттай бірліктегі материалдар) тиісті сметалық 
бағаларға теңгемен (жұмыстардың орташа Разряды бойынша 
жұмысшылардың тарифтік мөлшерлемесі, энергия бағасы, материалдар 
бағасы). 

Сметаларды дайындауда жеке бағалар қолданылатындықтан, оларды 
кейде бағалау бағалары деп атайды. 
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2.3 сурет – Жеке бағалау 

Бірлі-жарым бағалар немесе сметалық бағалар жөндеу-құрылыс 
жұмыстарын жүргізудің оңтайлы технологиялық және ұйымдастырушылық 
схемаларын, құрылыс машиналарының, автокөлік құралдары мен 
материалдық ресурстардың оңтайлы жиынтығын (тізбесін) ескереді. 

Сметалық бағалар қабылданған техника, технология, жұмыстарды 
ұйымдастыру бойынша жұмыс өндірісі жағдайларының ерекше 
факторларымен күрделенбеген орташа салалық деңгейді көрсетеді. Мұндай 
факторлар болған жағдайда, жекелеген бағаларға түзету коэффициенттері 
қолданылады. 

Жинақтардағы бағалар "жабық", яғни "материалдар" бағанында жиі 
қолданылатын материалдардың сметалық құнын ескереді. 

Бағаларда ескерілгендерден өзгеше маркалары мен шығыс нормалары 
бар құрылыс материалдарын қолданған жағдайда (жобаға сәйкес) 
бағалардағы материалдардың бағасы "Құрылыста қолданылатын 
материалдарға, бұйымдар мен конструкцияларға арналған сметалық 
бағалардың жинағы" бойынша жобалау материалдарының бағасына, ал бұл 
материал жинақ номенклатурасында болмаған кезде - ыдысқа, қаптамаға, 
Көлік және дайындау-қойма шығыстарына, жабдықтау-өткізу және 
делдалдық ұйымдардың үстеме бағаларына Құжаттамалық негізделген 
шығындарды ескере отырып, калькуляция негізінде ауыстырылуға тиіс. 

Бірлі-жарым бағалаулар түзетуге жатпайды, оның ішінде: 
 жұмыс өндірісінің технологиялық және ұйымдастырушылық

схемаларын түбегейлі өзгертпейтін машиналар мен тетіктердің үлгі мөлшерлі 
не өзге де түрлері қолданылады; 

ЭМ бағасы (тенге) 
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2.3 сурет – Жеке бағалау

Бірлі-жарым бағалар немесе сметалық бағалар жөндеу-құрылыс 
жұмыстарын жүргізудің оңтайлы технологиялық және ұйымдастырушылық 
схемаларын, құрылыс машиналарының, автокөлік құралдары мен 
материалдық ресурстардың оңтайлы жиынтығын (тізбесін) ескереді.

Сметалық бағалар қабылданған техника, технология, жұмыстарды 
ұйымдастыру бойынша жұмыс өндірісі жағдайларының ерекше 
факторларымен күрделенбеген орташа салалық деңгейді көрсетеді. Мұндай 
факторлар болған жағдайда, жекелеген бағаларға түзету коэффициенттері 
қолданылады.

Жинақтардағы бағалар "жабық", яғни "материалдар" бағанында жиі
қолданылатын материалдардың сметалық құнын ескереді.

Бағаларда ескерілгендерден өзгеше маркалары мен шығыс нормалары
бар құрылыс материалдарын қолданған жағдайда (жобаға сәйкес) 
бағалардағы материалдардың бағасы "Құрылыста қолданылатын
материалдарға, бұйымдар мен конструкцияларға арналған сметалық 
бағалардың жинағы" бойынша жобалау материалдарының бағасына, ал бұл 
материал жинақ номенклатурасында болмаған кезде - ыдысқа, қаптамаға,
Көлік және дайындау-қойма шығыстарына, жабдықтау-өткізу және 
делдалдық ұйымдардың үстеме бағаларына Құжаттамалық негізделген 
шығындарды ескере отырып, калькуляция негізінде ауыстырылуға тиіс.

Бірлі-жарым бағалаулар түзетуге жатпайды, оның ішінде:
 жұмыс өндірісінің технологиялық және ұйымдастырушылық 

схемаларын түбегейлі өзгертпейтін машиналар мен тетіктердің үлгі мөлшерлі
не өзге де түрлері қолданылады;

ЭМ бағасы (тенге)

 импорттық ұңғылау машиналары қолданылады. Ерекшелік:
қолданылатын импорттық машиналардың отандық өндірістің аналогтары 
жоқ, ал импорттық машиналарды қолдану жобада қарастырылған; 

 машиналарды қолдану көзделеді, ал іс жүзінде құрылыс
жұмыстары қолмен не шағын механикаландыру құралдарын қолдана отырып 
жүзеге асырылады; 

 бекіту материалдарының, бұйымдардың немесе 
конструкциялардың өзге де (ЭСН жинақтарында көзделгендермен 
салыстырғанда) типтері мен түрлері, оның ішінде жұмыстарды жүргізудің 
түбегейлі технологиясы мен ұйымдастырылуын өзгертпейтін және дайын 
объектінің сапалық деңгейін төмендетпейтін импорттық түрлері 
пайдаланылады. Ерекшелік: материалдарды импортқа ауыстыру Тапсырыс 
берушінің талабы бойынша жүзеге асырылған жағдайлар. 

Әрбір құрылыс үшін жеке-жеке баға белгілеу мамандардың 
(инженерлік-техникалық қызметкерлердің) ақшалай қаражаты мен еңбегінің 
үлкен шығындарымен байланысты. Жеке баға белгілеуді құрастырудың 
ауқымдылығы мен күрделілігі көбінесе құрылыс объектілерін қажетті 
сметалық құжаттамамен уақтылы қамтамасыз етуді қиындатады, соның 
салдарынан әртүрлі ұйымдарға ведомстволық бағынысты және бір ауданда 
орналасқан әртүрлі құрылыс объектілеріндегі белгілі бір жұмыс түрлерінің 
құнында айырмашылықтар туындайды [21]. 

2.3. Шығындар сметасы және өнімнің өзіндік құнының 
калькуляциясы 

2.3.1 өндіріс шығындарының сметасын есептеу. Жоспарлау кезінде 
келесі көрсеткіштер есептеледі: 

 көмір өндірудің өзіндік құны;
 тауар өнімінің өзіндік құны және 1 т. (немесе тауар өнімінің 1

теңгесіне) арналған шығындар); 
 сатылған өнімнің өзіндік құны-жалпы шығындар және бір бірлік.
Бастапқы ақпарат:
 өндіріс және өткізу көрсеткіштері;
 өзіндік құнды төмендету бойынша тапсырма;
 нормалар мен нормативтер;
 инновациялар бойынша іс-шаралардың тиімділігі;
 баға прейскуранттары (материалдық ресурстарды жеткізу

шарттарынан); 
негізгі қорларды пайдалану, амортизация мөлшері туралы деректер,

тердің мөлшерлемелерін есептеу; 
Еңбек және жалақы бойынша жоспардың көрсеткіштері;
өндірісті дайындау, жаңа техника мен технологияны игеру және енгізу

бойынша жұмыс көлемі. 
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2.3.2 өзіндік құнды жоспарлау әдістері: 
1. Фактор әдісі. Оның мәні техникалық - экономикалық факторлардың

негізгі кезеңмен салыстырғанда жоспардағы өндіріс шығындарына әсерін 
анықтауда. 

Есептеулер факторлардың типтік топтары бойынша жүргізіледі: 
 техникалық деңгейді арттыру;
 өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды жақсарту;
 өткізу құрылымы мен көлеміндегі өзгеріс (тауарлық өнімнің 1

теңгесіне арналған шығындарды есептеу кезінде); 
 ресурстарды пайдалануды жақсарту;
 тау-геологиялық жағдайлардың өзгеруі;
 әр кәсіпорын үшін маңызды басқа факторлар.
Көмір өндіру жөніндегі тау-кен кәсіпорнында экономикалық

элементтер бөлінісінде шығарылатын өнімнің 1 тоннасына есеп айырысу 
жүргізіледі. 

Есептеулер тізбегі: 
а) өткен жылдың 1 т өзіндік құны анықталады; 
б) жоспарланған жылдың шығындары жоспарланған өндіріс көлеміне 

және алдыңғы кезеңнің шығындар деңгейіне байланысты есептеледі, яғни 
жоспарланған көлем алдыңғы кезеңнің 1 тоннасының тиісті құнына 
көбейтіледі; 

в) өткен кезеңнің бағалары мен шарттарындағы шығындардың 
жоспарлы деңгейіне әрбір фактордың әсері айқындалады; 

г) Б) тармағында алынған шығындардан жоспарлы жылда 
факторлардың әсері есебінен шығындарды үнемдеу (ұлғайту) шегеріледі 
(қосылады); 

д) 1 тоннаға шығындар деңгейі анықталады, жоспарда және олардың 
салыстырмалы бағаларда өткен жылға қарағанда төмендеуі; 

е) тауар өнімінің көлеміне көтерме бағалар мен шарттардың өзгеруі 
айқындалады (1 тг.есептегенде). өнім мен ресурстар (шикізат, материалдар, 
отын, энергия) бағаларының жоспарлы жылға көзделген өзгерістерін және 
шығасылардың төмендеуіне немесе артуына ықпал ететін басқа да 
ауытқуларды ескере отырып, өзіндік құны мен; 

ж) е тармағының өзгерістерін ескере отырып, 1 т-ға (тауар өнімінің 
теңгесіне) арналған шығындар деңгейі айқындалады. 

2.Сметалық әдіс.
Өзіндік құнның әрбір бабын жекелеген кешенді шығыстар баптарына

(немесе құрылымдық бөлімшелер бойынша), не жалпы кәсіпорын бойынша 
өндіру көлеміне, тауарлық немесе өткізілген өнімге арналған арнайы 
шығындар сметасының көмегімен негіздеуді көздейді. Кез келген смета 
экономикалық элементтер (материалдық шығындар, Еңбекке ақы төлеу және 
әлеуметтік сақтандыруға аударымдар, амортизация, өзге де және өндірістік 
емес шығыстар) бойынша жасалады. 
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2.3.2 өзіндік құнды жоспарлау әдістері:
1. Фактор әдісі. Оның мәні техникалық - экономикалық факторлардың 

негізгі кезеңмен салыстырғанда жоспардағы өндіріс шығындарына әсерін
анықтауда.

Есептеулер факторлардың типтік топтары бойынша жүргізіледі:
 техникалық деңгейді арттыру;
 өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды жақсарту;
 өткізу құрылымы мен көлеміндегі өзгеріс (тауарлық өнімнің 1 

теңгесіне арналған шығындарды есептеу кезінде);
 ресурстарды пайдалануды жақсарту;
 тау-геологиялық жағдайлардың өзгеруі;
 әр кәсіпорын үшін маңызды басқа факторлар.
Көмір өндіру жөніндегі тау-кен кәсіпорнында экономикалық

элементтер бөлінісінде шығарылатын өнімнің 1 тоннасына есеп айырысу 
жүргізіледі.

Есептеулер тізбегі:
а) өткен жылдың 1 т өзіндік құны анықталады;
б) жоспарланған жылдың шығындары жоспарланған өндіріс көлеміне 

және алдыңғы кезеңнің шығындар деңгейіне байланысты есептеледі, яғни
жоспарланған көлем алдыңғы кезеңнің 1 тоннасының тиісті құнына
көбейтіледі;

в) өткен кезеңнің бағалары мен шарттарындағы шығындардың 
жоспарлы деңгейіне әрбір фактордың әсері айқындалады;

г) Б) тармағында алынған шығындардан жоспарлы жылда
факторлардың әсері есебінен шығындарды үнемдеу (ұлғайту) шегеріледі
(қосылады);

д) 1 тоннаға шығындар деңгейі анықталады, жоспарда және олардың
салыстырмалы бағаларда өткен жылға қарағанда төмендеуі;

е) тауар өнімінің көлеміне көтерме бағалар мен шарттардың өзгеруі
айқындалады (1 тг.есептегенде). өнім мен ресурстар (шикізат, материалдар,
отын, энергия) бағаларының жоспарлы жылға көзделген өзгерістерін және 
шығасылардың төмендеуіне немесе артуына ықпал ететін басқа да
ауытқуларды ескере отырып, өзіндік құны мен;

ж) е тармағының өзгерістерін ескере отырып, 1 т-ға (тауар өнімінің
теңгесіне) арналған шығындар деңгейі айқындалады.

2.Сметалық әдіс.
Өзіндік құнның әрбір бабын жекелеген кешенді шығыстар баптарына

(немесе құрылымдық бөлімшелер бойынша), не жалпы кәсіпорын бойынша
өндіру көлеміне, тауарлық немесе өткізілген өнімге арналған арнайы
шығындар сметасының көмегімен негіздеуді көздейді. Кез келген смета 
экономикалық элементтер (материалдық шығындар, Еңбекке ақы төлеу және 
әлеуметтік сақтандыруға аударымдар, амортизация, өзге де және өндірістік
емес шығыстар) бойынша жасалады.

Сметалық әдіс бөлімшелердің жоспарларымен байланыстыруға және 
тұтастай алғанда кәсіпорын үшін өндіріс шығындарының жиынтығын 
жасауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс өте ауыр және оны жоспардың соңғы 
сатысында қолдануға болады. Бұл әдіс шет елдердің жоспарлау 
тәжірибесінде бюджеттеу деп аталады, ал шығындар сметасы бюджет деп 
аталады. 

3.Әдісі есептеу.
Бұл әдіспен жеке экономикалық элементтер үшін өнім бірлігін өндіруге

кететін шығындар есептеледі. 
Өнімнің кең ассортиментін шығаратын кәсіпорындарда тұрақты және 

ауыспалы шығындардың жіктелуін (жалпы шығындар әдісі) қолдана отырып, 
әр түр бойынша шығындар жасалады. Кейде басқарушылық шешім қабылдау 
үшін қамту әдісі бойынша шығындар қарастырылады. 

Бұл әдіс өнімнің (немесе тапсырыстың) әр түрінің бірлігіне орташа 
ауыспалы шығындарды есептеуге негізделген. Қамту мөлшері – бұл бір 
жағынан кәсіпорын белгіленген шығындарды жабу үшін, ал екінші жағынан 
пайдаға (маржалық пайдаға) ақша аудару үшін пайдаланатын тауарларды 
сатудан түскен түсімнің бөлігі. Жабудың орташа мәні сату бағасы мен 
орташа ауыспалы шығындар арасындағы айырмашылықты білдіреді. 

4.Нормативтік әдіс.
Ол алдын-ала жасалған нормалар мен стандарттарға негізделген

шығындарды есептеу үшін қолданылады. 
Бұл әдісті жоспарланған шығындар мен шығындар сметасын жасау 

кезінде қолдануға болады. Бұл әдістің артықшылығы-қолданыстағы 
(ағымдағы) нормалардан ауытқуларды және олардың себептерін бөлек есепке 
алу мүмкіндігі. Бұл шығындардың өзгеруіне қандай факторлар әкелгенін 
бағалауға және кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін жақсартуға 
бағытталған оңтайлы шешімдерді уақтылы қабылдауға мүмкіндік береді. 

Жоспарлаудың барлық әдістері, әдетте, бір уақытта, шығындарды 
жоспарлаудың бірқатар өзара байланысты мәселелерін шешуге мүмкіндік 
беретін кешенде қолданылады және олар бір-бірін толықтырады. 
Жоспарланған шығындардың негізділігі кәсіпорында қабылданған есептеу 
объектісіне байланысты. 

2.3.3 өндірудің өзіндік құнындағы тұрақты шығыстардың шығысы. 
Тұрақты шығындар деп аталады, олардың мөлшері өндіріс көлеміне 
байланысты өзгермейді. Бұл жалпы шығындар туралы. Орташа тұрақты 
(немесе нақты) өзгереді: өседі – көлемнің төмендеуімен және азаяды-оның 
жоғарылауымен. Бұл әсіресе тау-кен кәсіпорындары үшін өте маңызды, 
өйткені жалпы шығындардағы белгіленген шығындардың үлесі өте үлкен 
(60% - дан астам). Мұндай тәуелділік өнім бірлігіне шығындарды азайту 
мәселесін шешуде қолданылады, ал өндіріс көлемінің өсуі маңызды фактор 
болып табылады. Сондықтан жоспарлау процесінде шығындардың барлық 
түрлерін азайтуға болатын шығындар мен өндіріс көлемінің оңтайлы 
арақатынасын табу қажет. 
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Жоспарлау кезінде шығындарды талдау маңызды болғандықтан, 
тұрақты шығындардың мөлшерін есептеу жоспардың есептеулерінде 
қабылданған негізгі кезеңге сәйкес жүзеге асырылады. Көбінесе 
жоспарланған кезеңнің алдындағы кезең қолданылады, яғни. нақты құны 
(немесе күтілетін). Бұл жағдайда ауыспалы шығындардың мәні есептеледі, ал 
белгіленген шығындар жалпы шығындар мен ауыспалы шығындар 
арасындағы айырмашылықпен анықталады. Есептеу үшін бастапқы ақпарат 
тиісті кезең үшін қосымшалары (таратып жазылуы) бар өнімнің өзіндік құны 
бойынша №10-П есептілік нысаны болып табылады [21]. 

2.4. Өнеркәсіптік материалдарға қойылатын пайдалану, 
технологиялық және экономикалық талаптар 

2.4.1. Конструкциялық материалдарға қойылатын жалпы талаптар. 
Құрылымдық материалдар Механикалық жүктемелерге ұшыраған 
машиналардың, құрылғылардың, инженерлік құрылымдардың бөлшектерін 
жасауға арналған материалдар деп аталады. Машиналар мен құрылғылардың 
бөлшектері әртүрлі пішіндермен, өлшемдермен, жұмыс жағдайымен 
сипатталады. Олар статикалық, циклдік және соққы жүктемелерінде, төмен 
және жоғары температурада, әртүрлі орталармен байланыста жұмыс істейді. 
Бұл факторлар құрылымдық материалдарға қойылатын талаптарды 
анықтайды, олардың негізгілері пайдалану, технологиялық және 
экономикалық. 

Пайдалану талаптары өте маңызды. Нақты машиналар мен 
құрылғылардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін құрылымдық материал 
жоғары құрылымдық беріктікке ие болуы керек. 

Құрылымдық беріктік-бұл жұмыс жағдайында материалдың сенімді 
және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ететін механикалық қасиеттер кешені. 

Құрылымдық беріктік пен құрылымдық материалды таңдауды 
анықтайтын механикалық қасиеттер, белгілі бір өнім үшін материалдың 
механикалық қасиеттерінің қажетті сипаттамалары тек күш факторларына 
ғана емес, сонымен қатар оған жұмыс ортасы мен температураның әсеріне де 
байланысты. 

Орта - сұйық, газ тәрізді, иондалған, радиациялық, онда материал 
жұмыс істейді, оның механикалық қасиеттеріне айтарлықтай және негізінен 
теріс әсер етеді, бөлшектердің жұмысын төмендетеді. Атап айтқанда, жұмыс 
ортасы коррозиялық крекингке, тотығуға және масштабтың пайда болуына, 
жағымсыз элементтермен қанықтыру нәтижесінде беткі қабаттың химиялық 
құрамының өзгеруіне (мысалы, құрғауды тудыратын сутекпен) байланысты 
бетке зақым келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, иондану және радиациялық 
сәулелену нәтижесінде материалдың ісінуі және жергілікті жойылуы мүмкін. 
Жұмыс ортасына қарсы тұру үшін материал тек механикалық ғана емес, 
сонымен қатар белгілі бір физика-химиялық қасиеттерге ие болуы керек: 
электрохимиялық коррозияға төзімділік, ыстыққа төзімділік (масштабқа 
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Жоспарлау кезінде шығындарды талдау маңызды болғандықтан, 
тұрақты шығындардың мөлшерін есептеу жоспардың есептеулерінде 
қабылданған негізгі кезеңге сәйкес жүзеге асырылады. Көбінесе
жоспарланған кезеңнің алдындағы кезең қолданылады, яғни. нақты құны
(немесе күтілетін). Бұл жағдайда ауыспалы шығындардың мәні есептеледі, ал
белгіленген шығындар жалпы шығындар мен ауыспалы шығындар
арасындағы айырмашылықпен анықталады. Есептеу үшін бастапқы ақпарат
тиісті кезең үшін қосымшалары (таратып жазылуы) бар өнімнің өзіндік құны
бойынша №10-П есептілік нысаны болып табылады [21].

2.4. Өнеркәсіптік материалдарға қойылатын пайдалану,
технологиялық және экономикалық талаптар

2.4.1. Конструкциялық материалдарға қойылатын жалпы талаптар.
Құрылымдық материалдар Механикалық жүктемелерге ұшыраған
машиналардың, құрылғылардың, инженерлік құрылымдардың бөлшектерін 
жасауға арналған материалдар деп аталады. Машиналар мен құрылғылардың
бөлшектері әртүрлі пішіндермен, өлшемдермен, жұмыс жағдайымен 
сипатталады. Олар статикалық, циклдік және соққы жүктемелерінде, төмен
және жоғары температурада, әртүрлі орталармен байланыста жұмыс істейді.
Бұл факторлар құрылымдық материалдарға қойылатын талаптарды 
анықтайды, олардың негізгілері пайдалану, технологиялық және 
экономикалық.

Пайдалану талаптары өте маңызды. Нақты машиналар мен
құрылғылардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін құрылымдық материал
жоғары құрылымдық беріктікке ие болуы керек.

Құрылымдық беріктік-бұл жұмыс жағдайында материалдың сенімді 
және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ететін механикалық қасиеттер кешені.

Құрылымдық беріктік пен құрылымдық материалды таңдауды 
анықтайтын механикалық қасиеттер, белгілі бір өнім үшін материалдың 
механикалық қасиеттерінің қажетті сипаттамалары тек күш факторларына 
ғана емес, сонымен қатар оған жұмыс ортасы мен температураның әсеріне де
байланысты.

Орта - сұйық, газ тәрізді, иондалған, радиациялық, онда материал 
жұмыс істейді, оның механикалық қасиеттеріне айтарлықтай және негізінен 
теріс әсер етеді, бөлшектердің жұмысын төмендетеді. Атап айтқанда, жұмыс 
ортасы коррозиялық крекингке, тотығуға және масштабтың пайда болуына,
жағымсыз элементтермен қанықтыру нәтижесінде беткі қабаттың химиялық
құрамының өзгеруіне (мысалы, құрғауды тудыратын сутекпен) байланысты 
бетке зақым келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, иондану және радиациялық 
сәулелену нәтижесінде материалдың ісінуі және жергілікті жойылуы мүмкін.
Жұмыс ортасына қарсы тұру үшін материал тек механикалық ғана емес,
сонымен қатар белгілі бір физика-химиялық қасиеттерге ие болуы керек:
электрохимиялық коррозияға төзімділік, ыстыққа төзімділік (масштабқа 

төзімділік — химиялық коррозияға төзімділік), радиациялық төзімділік, 
ылғалға төзімділік, вакуум жағдайында жұмыс істеу мүмкіндігі және т. б. 

Қазіргі заманғы материалдардың температуралық диапазоны өте кең - 
269 - дан 1000 °C-қа дейін, ал кейбір жағдайларда 2500 °C-қа дейін. 

Кейбір жағдайларда белгілі бір магниттік, электрлік, жылу 
қасиеттеріне, бөлшектердің өлшемдерінің жоғары тұрақтылығына (әсіресе 
жоғары дәлдіктегі құрылғы бөліктері) талап ету маңызды. 

Технологиялық талаптар (материалдың технологиялылығы) бөлшектер 
мен конструкцияларды дайындаудың ең аз еңбек сыйымдылығын 
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Көптеген машина бөлшектері ұзақ циклдік жүктемелерге ұшырайды. 
Олардың беріктігінің өлшемі төзімділік шегі болып табылады. 

Таңдалған беріктік өлшемдерінің мәні бойынша рұқсат етілген жұмыс 
кернеулері есептеледі. Сонымен қатар, материалдың беріктігі неғұрлым көп 
болса, рұқсат етілген жұмыс кернеулері соғұрлым көп болады және бөліктің 
мөлшері мен массасы азаяды. 

Алайда, материалдың беріктік деңгейінің жоғарылауы және 
нәтижесінде жұмыс кернеулері серпімді деформациялардың жоғарылауымен 
бірге жүреді 
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𝜀𝜀упр = 𝜎𝜎
𝐸𝐸      (2.1) 

мұндағы e қалыпты серпімділік модулі. 
Серпімді деформацияны шектеу үшін материал оның қаттылығының 

өлшемі болып табылатын жоғары серпімді модульге (немесе ығысуға) ие 
болуы керек. Бұл дәл өлшемдер мен пішіндерді сақтауды қажет ететін 
станоктардың, редукторлардың корпустарының және басқа бөліктердің 
өлшемдерін анықтайтын беріктік емес, қаттылық критерийлері. 

Мүмкін қарсы талап. Серіппелер, мембраналар және құрылғылардың 
басқа сезімтал серпімді элементтері үшін, керісінше, үлкен серпімді 
қозғалыстарды қамтамасыз ету керек. Себебі материал жоғары серпімділік 
шегін және төмен серпімділік модулін қажет етеді. 

Осылайша, құрылымдық беріктіктің критерийлері ретінде жұмыс 
жағдайында беріктігін толық көрсететін сипаттамалар таңдалады. 

Стандартты механикалық сипаттамалардан басқа, олардың мәндері 
ГОСТ-пен анықталады және материалдың Металлургиялық және 
технологиялық сапасы бағаланады, құрылымдық беріктігін бағалау үшін 
жұмыс температурасы мен жұмыс орталарындағы беріктік сипаттамалары 
қажет. 

Мысалы, ылғалды атмосферада жұмыс істейтін біліктің беріктігін 
есептеу үшін мұндай температура қажет, сонымен қатар ылғалды ортада 
және қызған кезде анықталады. 

Сенімділік - материалдың сынғыштыққа қарсы тұру қасиеті. Нәзік 
бұзылу жұмыс жағдайында бөлшектердің кенеттен істен шығуына әкеледі. 
Бұл есептеуден төмен кернеулерде жоғары жылдамдықпен жүрудің, сондай-
ақ ықтимал төтенше салдардың салдарынан ең қауіпті болып саналады. 

Сынудың алдын алу үшін құрылымдық материалдар жеткілікті 
икемділік пен тұтқырлыққа ие болуы керек.  Алайда, белгілі бір бөліктің 
жұмыс жағдайларын ескерместен кішігірім зертханалық үлгілерде 
анықталған бұл сенімділік параметрлері жұмсақ, аз берік материалдар үшін 
ғана жеткілікті. Сонымен қатар, конструкциялардың металл сыйымдылығын 
азайтуға деген ұмтылыс жоғары беріктігі бар және, әдетте, аз пластикалық 
материалдарды кеңінен қолдануға әкеледі, олар сынуға бейім. Сондай-ақ, 
жұмыс жағдайында олардың икемділігін, тұтқырлығын одан әрі төмендететін 
және сынғыш бұзылу қаупін арттыратын факторлар бар екенін ескеру қажет. 
Мұндай факторларға кернеу концентраторлары (кесу), температураның 
төмендеуі, динамикалық жүктемелер, бөлшектердің мөлшерінің ұлғаюы 
(масштабты фактор) жатады. 

Жұмыс жағдайында кенеттен бұзылулардың алдын алу үшін 
материалдың жарыққа төзімділігін ескеру қажет. Жарыққа төзімділік - 
материалдың жарықшақтың дамуын тежеу қабілетін сипаттайтын сенімділік 
параметрлерінің тобы. 

Жарыққа төзімділікті сандық бағалау сызықтық сыну механикасына 
негізделген. Осыған сәйкес жоғары беріктігі бар материалдардың бұзылу 
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ошақтары операциялық немесе технологиялық шыққан кішкентай жарықтар 
(дәнекерлеу, термиялық өңдеу кезінде пайда болуы мүмкін), сондай-ақ 
жарық тәрізді ақаулар (металл емес қосылыстар, дислокацияның жинақталуы 
және т. б.) болып табылады.  Жарықтар-бұл кернеудің өткір 
концентраторлары, олардың жоғарғы жағындағы жергілікті (жергілікті) 
кернеулер орташа есептелген кернеуден бірнеше есе көп болуы мүмкін 
(сурет. 2.4). 

Ұзындығы мен радиусындағы жарықтар үшін шыңдағы кернеу 
 

 
 
2.4 сурет - Эллиптикалық сызатқа жақын кернеу концентрациясы 
 
Кернеудің концентрациясы неғұрлым үлкен болса, жарық соғұрлым 

ұзақ және оның шыңы өткір болады. 
Пластикалық материалдар үшін мұндай ақаулардың қаупі аз. Орын 

ауыстырудың нәтижесінде жарықшақтың жоғарғы жағында жергілікті 
пластикалық деформация жүреді, бұл жергілікті кернеулердің релаксациясын 
(төмендеуін) және олардың туралануын тудырады. Сонымен қатар, 
жарықшақтың жоғарғы жағындағы дислокация мен бос орын тығыздығының 
жоғарылауы оның күңгірттенуімен бірге жүреді, ал ақау өткір кернеу 
концентраторының рөлін тоқтатады. 

Сынғыш материалдар, керісінше, кесуге өте сезімтал. Дислокация 
бұғатталған және пластикалық деформация мүмкін емес болғандықтан, 
орташа кернеулердің жоғарылауымен жергілікті кернеулер жоғарылайды, 
бұл интератомиялық байланыстардың бұзылуына және жарықтың дамуына 
әкеледі. Пластикалық материалдардағыдай жарықшақтың өсуі баяуламайды, 
керісінше жеделдейді. Белгілі бір сыни мәнге жеткеннен кейін жарықтың 
өздігінен көшкін тәрізді өсуі байқалады, бұл сынуды тудырады. 

Беріктігі жоғары материалдар белгілі бір икемділікке ие болғандықтан, 
олар үшін кез-келген мөлшердегі жарықтар нақты қауіп төндірмейді, тек 
сыни ұзындықта өсіп келе жатқан жарықтар оларда жергілікті пластикалық 
деформациямен тежеледі. Бірақ жұмыс кернеуі мен ақаулық ұзындығының 
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белгілі бір тіркесімінде жарықшақтың тепе-теңдік жағдайы бұзылып, 
өздігінен бұзылу орын алады. 

Рұқсат етілген ақаудың мөлшері бойынша (критикалықтан аз) беріктігі 
жоғары материалдардың сенімділігін бағалау Ирвин критерийлері бойынша 
жүзеге асырылады. Оларға жарыққа төзімділіктің екі критерийі ұсынылды, 
олардың ішінде К критерийі ең көп қолданылады. К критерийі жарықтың 
жоғарғы жағындағы кернеудің қарқындылық коэффициенті деп аталады. Ол 
кез-келген нүктеде созылу кернеулерін анықтайды (сурет. 2.5) жарықшақ 
шыңының алдында: 

𝜎𝜎у = К
√2𝜒𝜒

                                            (2.2) 

 
Бөлшек бөлгіш бірлікке айналады, сондықтан жарықтың жоғарғы 

жағынан 27 мм қашықтықта 26-ға тең болады. 
Ең қатаң жүктеме үшін К критерийі (созылу арқылы жалпақ 

деформация) 28 А - ны білдіреді, ал тұрақты жарықшақ тұрақсыз болған 
кезде критикалық мәнге жеткенде-29 

 

 
 

  2.5 сурет - Кернеудің жарықтың жоғарғы жағынан қашықтығына 
тәуелділігі 

 
Критерий сыну кезінде жарықтың шыңына жақын кернеу қандай мәнге 

(қарқындылыққа) жететінін көрсетеді. Ол қолданылатын орташа кернеуді 
критикалық Жарық ұзындығымен байланыстырады: 

 
Кс = 𝜎𝜎ср√𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼кр                                         (2.3) 

 
мұндағы А-жарықтың геометриясын сипаттайтын өлшемсіз 

коэффициент. 
(2.3) коэффициентінен оның өлшемі бар.  
Мән эксперименталды түрде кесілген үлгілерде және осы кесектің 

түбінде алдын-ала жасалған шаршау жарығымен анықталады (сурет. 2.6). 
Үлгіні жүктеу кезінде есептеу үшін жарықтар белгілі бір мөлшерде өсіп, 
оның тұрақсыз таралуына көшу кезіндегі күш жазылады. 
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белгілі бір тіркесімінде жарықшақтың тепе-теңдік жағдайы бұзылып, 
өздігінен бұзылу орын алады. 

Рұқсат етілген ақаудың мөлшері бойынша (критикалықтан аз) беріктігі 
жоғары материалдардың сенімділігін бағалау Ирвин критерийлері бойынша 
жүзеге асырылады. Оларға жарыққа төзімділіктің екі критерийі ұсынылды, 
олардың ішінде К критерийі ең көп қолданылады. К критерийі жарықтың 
жоғарғы жағындағы кернеудің қарқындылық коэффициенті деп аталады. Ол 
кез-келген нүктеде созылу кернеулерін анықтайды (сурет. 2.5) жарықшақ 
шыңының алдында: 

𝜎𝜎у = К
√2𝜒𝜒

                                            (2.2) 

 
Бөлшек бөлгіш бірлікке айналады, сондықтан жарықтың жоғарғы 

жағынан 27 мм қашықтықта 26-ға тең болады. 
Ең қатаң жүктеме үшін К критерийі (созылу арқылы жалпақ 

деформация) 28 А - ны білдіреді, ал тұрақты жарықшақ тұрақсыз болған 
кезде критикалық мәнге жеткенде-29 

 

 
 

  2.5 сурет - Кернеудің жарықтың жоғарғы жағынан қашықтығына 
тәуелділігі 

 
Критерий сыну кезінде жарықтың шыңына жақын кернеу қандай мәнге 

(қарқындылыққа) жететінін көрсетеді. Ол қолданылатын орташа кернеуді 
критикалық Жарық ұзындығымен байланыстырады: 

 
Кс = 𝜎𝜎ср√𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼кр                                         (2.3) 

 
мұндағы А-жарықтың геометриясын сипаттайтын өлшемсіз 

коэффициент. 
(2.3) коэффициентінен оның өлшемі бар.  
Мән эксперименталды түрде кесілген үлгілерде және осы кесектің 

түбінде алдын-ала жасалған шаршау жарығымен анықталады (сурет. 2.6). 
Үлгіні жүктеу кезінде есептеу үшін жарықтар белгілі бір мөлшерде өсіп, 
оның тұрақсыз таралуына көшу кезіндегі күш жазылады. 

  

Шамасы жарықтың жоғарғы жағындағы пластикалық деформация 
дәрежесіне байланысты (оның күңгірттенуі) және тұтқыр жарықшақтың 
дамуына қарсылықты сипаттайды. Осы себепті критерий сыну тұтқырлығы 
деп аталады.  

 
 

2.6 сурет - Анықтауға арналған үлгі 
 

 
 

2.7 сурет - Критикалық кернеудің ақау мөлшеріне тәуелділігі 
 
Сенімділіктің сапалық сипаттамасынан басқа, жоғары берік 

материалдардан (титан қорытпалары мен алюминий қорытпалары) жасалған 
бөлшектердің беріктігін есептеу кезінде Е параметрлерін толықтырады. Бұл 
белгілі жұмыс кернеуінде жарықшақтың қауіпсіз мөлшерін немесе, 
керісінше, белгілі бір ақаулық мөлшерінде қауіпсіз кернеуді анықтауға 
мүмкіндік береді. Мысалы, жұмыс кернеуінде (сурет. 2.7) ұзындығы бар 
жарық материал үшін қауіпсіз болады және (II қисық) және I (I қисық) 
материалында аз мәнге ие болады  

Материалдың сенімділігін бағалау үшін параметрлер де қолданылады: 
1) соққы тұтқырлығы және) салқындықтың температуралық шегі. Алайда, 
бұл параметрлер тек жоғары сапалы, беріктігін есептеу үшін жарамсыз. 

Параметр материалдың қысым ыдыстарына, құбырларға және басқа да 
сенімді конструкцияларға жарамдылығын бағалайды. 

Кесу түбіндегі шаршау сынуы бар үлгілерде анықталған KTT параметрі 
анағұрлым айқын. Ол соққы иілу кезінде жарықшақтың дамуын сипаттайды 
және материалдың басталған жойылуды тежеу қабілетін бағалайды. Егер 
материал болса, онда бұл оның бұзылу процесі жұмыс шығындарынсыз 
жүретінін білдіреді. Мұндай материал нәзік, эксплуатациялық тұрғыдан 
сенімсіз. Керісінше, жұмыс температурасында анықталған КСТ параметрі 
неғұрлым үлкен болса, жұмыс жағдайында материалдың сенімділігі 
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соғұрлым жоғары болады. КСТ, сондай-ақ ерекше жауапты мақсаттағы 
конструкциялар үшін материалды таңдау кезінде ескеріледі (ұшу 
аппараттары, турбиналар роторлары және т.б.). 

Салқындық шегі температураның төмендеуінің материалдың 
сынғыштыққа бейімділігіне әсерін сипаттайды. Оны төмен температурада 
кесіндісі бар үлгілердің соққы сынақтарының нәтижелері бойынша 
анықтайды. Мұндай сынақтарда соққыларды жүктеу, кесу және төмен 
температуралардың үйлесуі - ұсақтауға ықпал ететін негізгі факторлар 
экстремалды жұмыс жағдайында материалдың мінез-құлқын бағалау үшін 
маңызды. 

 

 
 

2.8 сурет - Сынақ температурасының сынықтағы тұтқыр құраушының 
пайызына және материалдың соққы тұтқырлығына әсері 

 
Тұтқыр бұзылудан сынғыштыққа ауысу сыну құрылымының 

өзгеруімен және соққы тұтқырлығының күрт төмендеуімен көрінеді (сурет. 
2.8) температура интервалында байқалатын (Тұтқыр және сынғыш бұзылу 
температураларының шекаралық мәндері). Сынықтың құрылымы тұтқыр 
бұзылу кезінде талшықты күңгірттен сынғыш сыну кезінде кристалды 
жылтырға дейін өзгереді, салқындық шегі температура аралығымен немесе 
бір температурамен белгіленеді, онда үлгінің сынуында 50% талшықты 
компонент болады, ал мәні жартысына азаяды. 

Материалдың берілген температурада жұмыс істеуге жарамдылығы 
тұтқырлықтың температуралық қорымен бағаланады, пайдалану 
температурасының айырмашылығына тең және сонымен бірге жұмыс 
температурасына қатысты сынғыш күйге өту температурасы неғұрлым төмен 
болса, тұтқырлықтың температуралық қоры соғұрлым жоғары болады және 
сынғыштықтан кепілдік жоғары болады. 

- Сур. 2.9 20 °C-қа тең жұмыс температурасында екі Болаттың соққы 
тұтқырлығы бірдей болған жағдайда көрсетілген. Алайда, М болатының 
(ұсақ түйірлі) сынғыш күйіне ауысуы -20°С-та аяқталады, ал К болатының 
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соғұрлым жоғары болады. КСТ, сондай-ақ ерекше жауапты мақсаттағы 
конструкциялар үшін материалды таңдау кезінде ескеріледі (ұшу
аппараттары, турбиналар роторлары және т.б.).

Салқындық шегі температураның төмендеуінің материалдың
сынғыштыққа бейімділігіне әсерін сипаттайды. Оны төмен температурада 
кесіндісі бар үлгілердің соққы сынақтарының нәтижелері бойынша 
анықтайды. Мұндай сынақтарда соққыларды жүктеу, кесу және төмен
температуралардың үйлесуі - ұсақтауға ықпал ететін негізгі факторлар
экстремалды жұмыс жағдайында материалдың мінез-құлқын бағалау үшін
маңызды.

2.8 сурет - Сынақ температурасының сынықтағы тұтқыр құраушының 
пайызына және материалдың соққы тұтқырлығына әсері

Тұтқыр бұзылудан сынғыштыққа ауысу сыну құрылымының 
өзгеруімен және соққы тұтқырлығының күрт төмендеуімен көрінеді (сурет.
2.8) температура интервалында байқалатын (Тұтқыр және сынғыш бұзылу
температураларының шекаралық мәндері). Сынықтың құрылымы тұтқыр 
бұзылу кезінде талшықты күңгірттен сынғыш сыну кезінде кристалды
жылтырға дейін өзгереді, салқындық шегі температура аралығымен немесе
бір температурамен белгіленеді, онда үлгінің сынуында 50% талшықты 
компонент болады, ал мәні жартысына азаяды.

Материалдың берілген температурада жұмыс істеуге жарамдылығы
тұтқырлықтың температуралық қорымен бағаланады, пайдалану
температурасының айырмашылығына тең және сонымен бірге жұмыс
температурасына қатысты сынғыш күйге өту температурасы неғұрлым төмен
болса, тұтқырлықтың температуралық қоры соғұрлым жоғары болады және 
сынғыштықтан кепілдік жоғары болады.

- Сур. 2.9 20 °C-қа тең жұмыс температурасында екі Болаттың соққы 
тұтқырлығы бірдей болған жағдайда көрсетілген. Алайда, М болатының
(ұсақ түйірлі) сынғыш күйіне ауысуы -20°С-та аяқталады, ал К болатының

(ірі түйірлі) 0°С-та пайдалану температурасымен салыстырғанда М 
болатының тұтқырлық қоры -40°С, ал Болаттың 0°С-та болады. 

Беріктік-бөлшектердің белгілі бір уақыт (ресурс) ішінде жұмыс істеуін 
қамтамасыз ете отырып, біртіндеп бұзылудың (біртіндеп істен шығудың) 
дамуына қарсы тұру үшін материалдың қасиеті. Өнімділікті жоғалту 
себептері (біртіндеп істен шығу) әртүрлі: шаршау, тозу, сығылу, коррозия, 
радиациялық ісіну және т.б. процестерінің дамуы. Материалдың беріктігін 
қамтамасыз ету оның бұзылу жылдамдығының қажетті мәндеріне дейін 
төмендетуді білдіреді. 

Көпшілігі үшін машиналардың бөлшектерін (неғұрлым ұзақ 
мерзімділігі анықталады кедергісі бар материалды усталостным бұзылуға 
(циклдік долговечностью) немесе кедергісі изнашиванию 
(износостойкостью). Сондықтан материалдың өнімділігін жоғалтудың бұл 
себептері егжей-тегжейлі қарауды қажет етеді. 

Циклдік беріктік бірнеше рет қайталанатын кернеу циклдері 
жағдайында материалдың жұмысын сипаттайды. Кернеу циклі-оның екі 
шекті мәні мен Т кезеңі арасындағы кернеудің өзгеру жиынтығы. 

2.9 сурет - Соққы тұтқырлығының болатты сынау температурасына 
тәуелділігі (0,22% С): М — ұсақ түйірлі: К — ірі түйірлі; I — тұтқырлықтың 
температуралық қоры. 

Материалдың шаршау кедергісін эксперименттік анықтау кезінде 
кернеудің өзгеруінің синусоидальды циклі негізгі ретінде қабылданады 
(сурет. 2.10). Ол циклдің асимметрия коэффициентімен сипатталады, циклдің 
орташа кернеуінің кернеу амплитудасы  

2.10 сурет - Кернеудің өзгеруінің синусоидальды циклі 
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2.11 сурет - Шаршау бұзылысының сынуы: 1 — жарықшақтың пайда 

болу ошағы; 2 — шаршау аймағы ; 3-долом аймағы (схема). 
 
Симметриялық циклдер (R = -1) және асимметриялық (R кең ауқымда 

өзгереді) бар. Циклдардың әртүрлі түрлері Машина бөлшектерінің әртүрлі 
жұмыс режимдерін сипаттайды. 

Циклдік жүктемелердің әсерінен материалдағы зақымдардың біртіндеп 
жинақталу процестері, оның қасиеттерінің өзгеруіне, жарықтардың пайда 
болуына, олардың дамуы мен жойылуына әкеліп соқтырады, шаршау деп 
аталады, ал шаршауға қарсы тұру қасиеті төзімділік деп аталады. 

Статикалық жүктеменің бұзылуымен салыстырғанда шаршаудың 
бұзылуы бірқатар ерекшеліктерге ие. 

1. Ол статикалық жүктемеге қарағанда аз кернеулерде пайда болады; 
кірістілік шегі немесе уақытша кедергі аз. 

2. Бұзылу жер бетінде (немесе оған жақын жерде) жергілікті, кернеулер 
(деформациялар) шоғырланған жерлерде басталады. Жергілікті кернеу 
концентрациясы циклдік жүктеме немесе өңдеу іздері, қоршаған ортаға әсер 
ету түріндегі кесу нәтижесінде бетке зақым келтіреді. 

3. Бұзылу бірнеше сатыда жүреді, олар материалдағы зақымданудың 
жинақталу процестерін, шаршау жарықтарының пайда болуын, біртіндеп 
дамуын және олардың бір негізгі жарықшаққа біріктірілуін және тез 
жойылуын сипаттайды. 

4. Бұзылу шаршау процестерінің тізбегін көрсететін үзілістің тән 
құрылымына ие. Сыну сыну ошағынан (микрокректердің пайда болу орны) 
және екі аймақтан - шаршау мен доломадан тұрады (сурет. 2.11). Бұзылу 
ошағы бетіне жақын орналасқан және кішкентай және тегіс беткейге ие. 
Шаршау аймағы шаршау жарықшағының дәйекті дамуын қалыптастырады. 
Бұл аймақта сақиналардың конфигурациясы бар тән ойықтар көрінеді, бұл 
шаршау жарықшағының күрт өсуін көрсетеді. Шаршау аймағы кернеудің 
жұмыс қимасы төмендегенше дамиды, бұл оның тез бұзылуына әкеледі. 
Жойылудың соңғы кезеңі долом аймағымен сипатталады. 

Материалдың циклдік жүктеме жағдайында жұмыс істеу қабілеті 
шаршауға арналған үлгілерді сынау нәтижелері бойынша бағаланады (ГОСТ 
25.502-79). Олар үлгілерде бірнеше жүктеме жасайтын арнайы машиналарда 
жүзеге асырылады (созылу-қысу, иілу, бұралу). Үлгілер (кем дегенде 15 
дана) әртүрлі кернеу деңгейлерінде сыналады, жойылғанға дейінгі 
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2.11 сурет - Шаршау бұзылысының сынуы: 1 — жарықшақтың пайда 
болу ошағы; 2 — шаршау аймағы ; 3-долом аймағы (схема).

Симметриялық циклдер (R = -1) және асимметриялық (R кең ауқымда 
өзгереді) бар. Циклдардың әртүрлі түрлері Машина бөлшектерінің әртүрлі 
жұмыс режимдерін сипаттайды.

Циклдік жүктемелердің әсерінен материалдағы зақымдардың біртіндеп
жинақталу процестері, оның қасиеттерінің өзгеруіне, жарықтардың пайда
болуына, олардың дамуы мен жойылуына әкеліп соқтырады, шаршау деп
аталады, ал шаршауға қарсы тұру қасиеті төзімділік деп аталады.

Статикалық жүктеменің бұзылуымен салыстырғанда шаршаудың 
бұзылуы бірқатар ерекшеліктерге ие.

1. Ол статикалық жүктемеге қарағанда аз кернеулерде пайда болады;
кірістілік шегі немесе уақытша кедергі аз.

2. Бұзылу жер бетінде (немесе оған жақын жерде) жергілікті, кернеулер
(деформациялар) шоғырланған жерлерде басталады. Жергілікті кернеу 
концентрациясы циклдік жүктеме немесе өңдеу іздері, қоршаған ортаға әсер 
ету түріндегі кесу нәтижесінде бетке зақым келтіреді.

3. Бұзылу бірнеше сатыда жүреді, олар материалдағы зақымданудың
жинақталу процестерін, шаршау жарықтарының пайда болуын, біртіндеп
дамуын және олардың бір негізгі жарықшаққа біріктірілуін және тез 
жойылуын сипаттайды.

4. Бұзылу шаршау процестерінің тізбегін көрсететін үзілістің тән 
құрылымына ие. Сыну сыну ошағынан (микрокректердің пайда болу орны) 
және екі аймақтан - шаршау мен доломадан тұрады (сурет. 2.11). Бұзылу 
ошағы бетіне жақын орналасқан және кішкентай және тегіс беткейге ие. 
Шаршау аймағы шаршау жарықшағының дәйекті дамуын қалыптастырады.
Бұл аймақта сақиналардың конфигурациясы бар тән ойықтар көрінеді, бұл 
шаршау жарықшағының күрт өсуін көрсетеді. Шаршау аймағы кернеудің
жұмыс қимасы төмендегенше дамиды, бұл оның тез бұзылуына әкеледі.
Жойылудың соңғы кезеңі долом аймағымен сипатталады.

Материалдың циклдік жүктеме жағдайында жұмыс істеу қабілеті
шаршауға арналған үлгілерді сынау нәтижелері бойынша бағаланады (ГОСТ
25.502-79). Олар үлгілерде бірнеше жүктеме жасайтын арнайы машиналарда
жүзеге асырылады (созылу-қысу, иілу, бұралу). Үлгілер (кем дегенде 15
дана) әртүрлі кернеу деңгейлерінде сыналады, жойылғанға дейінгі 

циклдардың санын анықтайды. Сынақ нәтижелері логарифмдік 
координаттарда болатын шаршау қисығы түрінде бейнеленген: циклдің 
максималды кернеуі δ max - жүктеме циклдерінің саны N түзу сызықтардың 
бөлімдерінен тұрады (сурет. 2.12). Көлденең бөлім шексіз үлкен немесе 
берілген (базалық Nб) саннан кейін шаршауды жоймайтын кернеуді 
анықтайды. 

2.12 сурет - Шаршау қисықтары: 1 — болат үшін; 2-түсті металдар 
үшін. Бұл кернеу төзімділіктің физикалық шегін білдіреді — цикл 
асимметриясының коэффициенті, симметриялы циклде шаршау қисығының 
көлбеу бөлімі материалдың белгілі бір цикл санына төтеп бере алатын 
кернеуге тең шектеулі төзімділік шегін сипаттайды  

Көлденең қимасы бар қисықтар төмен температурада болаттарға тән. 
Көлденең қимасы жоқ қисықтар (суреттегі 2-қисық). 2.12) түсті металдарға, 
сондай-ақ жоғары температурада немесе коррозиялық ортада жұмыс істейтін 
барлық материалдарға тән. Мұндай материалдар тек шектеулі төзімділікке 
ие. 

Шаршау қисықтары төзімділіктің келесі өлшемдерін анықтауға 
мүмкіндік береді: 

1) циклдік беріктік - төзімділіктің физикалық немесе шектеулі шегі. Ол
материалдың жүк көтергіштігін сипаттайды, яғни белгілі бір жұмыс 
уақытында төтеп бере алатын ең үлкен кернеу; 

2) циклдік беріктік - белгілі бір ұзындықтағы шаршау жарықшағы
пайда болғанға дейін немесе берілген кернеу кезінде шаршау бұзылуына 
дейін материалды ұстап тұратын циклдар (немесе пайдалану сағаттары) 
саны.  

Шектеулі беріктік саласындағы төзімділік қисықтары сынақ 
нәтижелерін статистикалық өңдеу негізінде анықталады. Бұл үлгілердің беткі 
күйіне жоғары сезімталдыққа байланысты беріктіктің айтарлықтай 
таралуына байланысты. 

Сонымен анықтау жоғарыда қаралған өлшемдердің многоцикловой 
шыдамдылық, кейбір арнайы жағдайларды қолданады сынау малоцикловую 
шаршау. Олар жоғары кернеулерде жүзеге асырылады (Жоғары және төмен 
жүктеме жиілігі (әдетте 5 Гц-тен аспайды). Бұл сынақтар сирек, бірақ 
маңызды циклдік жүктемелерді қабылдайтын құрылымдардың (мысалы, 



110

  

ұшақтардың) жұмыс жағдайларына еліктейді. Мұндай сынақтардың негізі 
циклдерден аспайды, сондықтан материалдың төмен циклдік шаршауы 
шаршау қисығының сол жақ жоғарғы тармағымен сипатталады (суретті 
қараңыз. 2.12). 

 
 
2.13 сурет - Шаршау бұзылуының жалпыланған диаграммасы (схема): 

I-шаршау жарықшағы пайда болғанға дейін зақымданудың біртіндеп 
жинақталу кезеңі; II-жарықшақтың таралу кезеңі; III-долом сатысы 

 

 
 

2.14 сурет - Экструзиялардағы (1) және интрузиялардағы сырғанау 
сызықтарының орналасу схемасы (2) 

 
Шаршау қисықтары бұзылу кезеңін сипаттайды және жойылуға дейінгі 

процестерді көрсетпейді. Шаршаудың жалпыланған диаграммасы неғұрлым 
айқын (сурет. 2.13). Онда шаршау процестерінде үш кезеңді бөліп көрсететін 
қосымша сызықтар (штрих) бар. 

Жалпыланған диаграмма төзімділіктің қосымша өлшемдерін анықтауға 
мүмкіндік береді. Олардың ішінде шаршау сызатының өсу жылдамдығымен 
(CRTU) анықталатын өміршеңдік маңызды. Өміршеңдік материалдың жарық 
пайда болғаннан кейін зақымдалған күйде жұмыс істеу қабілетін сипаттайды 
(суреттегі II аймақта. 2.13). 

Өміршеңдік (СӨЖ) - материалдың сенімділігі критерийі. Оның 
көмегімен шектеулі төзімділік шегі бойынша циклдік беріктікке арналған 
бөліктің өнімділігі болжанады. Жоғары өміршеңдік (шағын CRT) кезінде сіз 
Дефектоскопия арқылы жарықшақты анықтап, бөлікті ауыстырып, апатсыз 
жұмысты қамтамасыз ете аласыз. 
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ұшақтардың) жұмыс жағдайларына еліктейді. Мұндай сынақтардың негізі
циклдерден аспайды, сондықтан материалдың төмен циклдік шаршауы
шаршау қисығының сол жақ жоғарғы тармағымен сипатталады (суретті 
қараңыз. 2.12).

2.13 сурет - Шаршау бұзылуының жалпыланған диаграммасы (схема):
I-шаршау жарықшағы пайда болғанға дейін зақымданудың біртіндеп 
жинақталу кезеңі; II-жарықшақтың таралу кезеңі; III-долом сатысы

2.14 сурет - Экструзиялардағы (1) және интрузиялардағы сырғанау
сызықтарының орналасу схемасы (2)

Шаршау қисықтары бұзылу кезеңін сипаттайды және жойылуға дейінгі 
процестерді көрсетпейді. Шаршаудың жалпыланған диаграммасы неғұрлым 
айқын (сурет. 2.13). Онда шаршау процестерінде үш кезеңді бөліп көрсететін 
қосымша сызықтар (штрих) бар.

Жалпыланған диаграмма төзімділіктің қосымша өлшемдерін анықтауға 
мүмкіндік береді. Олардың ішінде шаршау сызатының өсу жылдамдығымен
(CRTU) анықталатын өміршеңдік маңызды. Өміршеңдік материалдың жарық
пайда болғаннан кейін зақымдалған күйде жұмыс істеу қабілетін сипаттайды
(суреттегі II аймақта. 2.13).

Өміршеңдік (СӨЖ) - материалдың сенімділігі критерийі. Оның 
көмегімен шектеулі төзімділік шегі бойынша циклдік беріктікке арналған
бөліктің өнімділігі болжанады. Жоғары өміршеңдік (шағын CRT) кезінде сіз 
Дефектоскопия арқылы жарықшақты анықтап, бөлікті ауыстырып, апатсыз
жұмысты қамтамасыз ете аласыз.

Шаршаудың бұзылу механизмі микропластикалық деформацияның 
беткі қабатында дамуы мен жинақталуымен байланысты және дислокация 
қозғалысына негізделген. Олардың аққыштық шегінен төмен кернеулерде 
қозғалу мүмкіндігі кристалдардың анизотропиясына және олардың кездейсоқ 
бағдарлануына байланысты. Шағын орташа кернеулердегі жеке кристалдарда 
әлсіз бекітілген дислокацияны жылжыту үшін жеткілікті кернеулер пайда 
болуы мүмкін. Сонымен қатар, жұқа беткі қабаттарға (1-2 дән) франк-Рид 
дислокация көздерінің төмен кернеуі тән. Осы себептерге байланысты 
жұмсақ (тазартылған) металдарда жүктеудің ерте сатысында (бұзылуға 
дейінгі циклдердің жалпы санының 1-5%) ерте микропластикалық 
деформация және жұқа беткі қабаттардың зақымдануы байқалады. 
Микропластикалық деформация бетінде ығысу (сырғанау) сызықтарының 
пайда болуында көрінеді, олардың тығыздығы циклдар санының өсуімен 
артады. Дислокация бетіне шыққан кезде оның пайда болатын қадамдар 
түріндегі зақымдануы күшейеді. Сырғанау сызықтары сырғанау жолақтарына 
кеңейіп, біртіндеп экструзия мен интрузияға айналады (сурет. 2.14). 
Экструзия-экструзия, интрузия-сырғанау жолақтарын тереңдету. 
Экструзиялар мен интрузиялар шығыңқы және өткір депрессиялардан 
тұратын беткей рельефін құрайды (сурет. 2.15). Қуыстар-деформацияның 
шоғырлану орындары және соның салдарынан Бос орындар, дислокациялар. 
Олардың жоғары тығыздығына байланысты микропоралар, қопсытқыштар 
пайда болады, олар біріктіріліп, субмикрокректерді құрайды. Суб-
микрокректердің дамуы мен бірігуі өз кезегінде микрокректердің пайда 
болуына әкеледі. 

Кернеу кезінде төзімділік шегі аз, микрокректер қалады 

2.15 сурет - Циклдік жүктеуден кейін алюминий бетінің профилі 

сыртқы қабатта қалыңдығы астық мөлшерінен аспайды, өйткені астық 
шекаралары олардың таралуына кедергі болып табылады. Кезде кернеу 
жоғары төзімділік шегін микрожарықша еңсеріледі шекара дәндері, төгіледі 
құра отырып, магистральдық кешенін аралады шаршау. Шаршау сынуы үзік-
үзік өседі, бұл оның жоғарғы жағындағы металдың жергілікті пластикалық 
деформациясымен (жабысуымен) байланысты. Тарату үшін жарықтар 
арналған кейбір ұзындығын қажет, ал оның шыңы болды таусылған 
созылғыштығы. Осы себепті, пластикалық металдарда шаршау жарығының 
таралуына төзімділік оның пайда болуынан әлдеқайда жоғары. Шаршау 
жарықшағының пайда болуына қарсылықтың жоғарылауы құрылымдық 
күйге ықпал етеді, бұл дислокацияның қозғалысына және олардың бетіне 
шығуына жол бермейді. Мұндай құрылымдық күй беткі қатаю арқылы тиімді 
жасалады. 
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Циклдік беріктік пен беріктік көптеген факторларға байланысты, 
олардың беткі қабатының құрылымы мен кернеу күйі, бетінің сапасы және 
коррозиялық ортаның әсері өте маңызды. Бетінде қалдық қысу кернеулерінің 
болуы шаршау жарықтарының пайда болуы мен дамуын қиындатады, 
нәтижесінде төзімділік шегінің жоғарылауына ықпал етеді. Созылу 
кернеулері мен көптеген кернеу концентраторлары күрт теріс әсер етеді: 
құрылымдық - бөліктің көлденең қимасының өзгеруі: галтельдер, тесіктер, 
ойықтар, тесіктер және т. б.; 

технологиялық-беттің микротүрлілігі, қауіптер және механикалық 
өңдеудің басқа іздері; 

металлургиялық-кеуектер, раковиналар, металл емес қоспалар 
(оксидтер, сульфидтер, силикаттар және т.б.) түріндегі ішкі ақаулар. 

Кернеу концентраторларының әсері Тиімді кернеу концентрациясының 
коэффициентімен бағаланады, бұл тегіс үлгінің төзімділік шегінің кернеу 
концентраторымен бірдей үлгінің төзімділік шегіне қатынасын білдіреді  

Төзімділік шегі бөлшектердің мөлшерінің ұлғаюымен (масштабты 
фактор) және коррозиялық ортаның әсерінен, депрессия, жарықтар торы 
және басқа кернеу концентраторлары түрінде беттің зақымдалуына әкеледі. 

Есептеулерде әр түрлі факторлардың төзімділік шегіне бірлескен әсері 
коэффициентпен бағаланады-диаметрі 10 мм болатын тегіс үлгінің төзімділік 
шегі бөліктің төзімділік шегінен қанша есе көп екенін көрсетеді: 

(К𝜎𝜎)𝐷𝐷 = 𝐾𝐾𝜎𝜎
𝜀𝜀𝜎𝜎

+ 1
𝛽𝛽 − 1)1/𝛽𝛽упр            (2.4) 

мұндағы Kσ-көлденең өлшемі ұлғайған кезде бөліктің жүк 
көтергіштігінің төмендеуін сипаттайтын масштабты фактор; 

ß– беттің кедір-бұдырлығының әсерін ескеретін коэффициент 
(коррозиялық орталарда ßупр-мен ауыстырылады); 

Атап айтқанда, бұл коэффициент беттік қатаюдың тиімділігін 
сипаттайды. 

(2.4) коэффициентінен бөлшектердің көтергіш қабілетіне 
факторлардың әсері әлсіз, коэффициенттердің мәні неғұрлым жақын және 
беткі қатаю коэффициенті соғұрлым жоғары болады. 

Тозуға төзімділік - материалдың белгілі бір үйкеліс жағдайында тозуға 
төзімділігін қамтамасыз ету қасиеті. Тозу-үйкеліс күштерінің әсерінен оның 
бөлшектерін бөліп алу арқылы материалдың беткі қабаттарының біртіндеп 
бұзылу процесі. Тозу нәтижесі тозу деп аталады. Ол өлшемдердің өзгеруімен 
(сызықтық тозу), көлемнің немесе массаның азаюымен (көлемдік немесе 
массалық тозу) анықталады. 

Материалдың тозуға төзімділігі кері жылдамдықпен бағаланады. 
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2.16 сурет - Тозу уақытының өзгеруі (схема) немесе тозу 

қарқындылығы. Тозу жылдамдығы мен қарқындылығы тозудың уақытқа 
немесе үйкеліс жолына қатынасы болып табылады. 

 
Берілген тозу кезінде тозу жылдамдығының мәні неғұрлым аз болса, 

үйкеліс қондырғысының қызмет ету мерзімі соғұрлым жоғары болады: 
 

𝑡𝑡 = ∆ℎ/𝜈𝜈ℎ                                                  (2.5) 
 
Тозу жылдамдығы мен тозуы уақытқа байланысты. Үш тозу кезеңі бар 

(сурет. 2.16): I - тозу үнемі баяулайтын жылдамдықпен өтетін бастапқы кезең 
немесе жұмыс істеу кезеңі; II - тозудың шағын және тұрақты 
жылдамдығымен сипатталатын қалыптасқан (қалыпты) тозу кезеңі; III - 
апатты тозу кезеңі. Тозуға төзімділікті қамтамасыз ету апаттық тозудың 
алдын алуға, бастапқы және тұрақты тозу жылдамдығының төмендеуіне 
байланысты. Бұл міндет үйкелетін булардың материалын және оны өңдеу 
әдісін ұтымды таңдау арқылы шешіледі. Материалды таңдағанда, оның 
тозуға төзімділік критерийлері тек материалдың беткі қабатының 
қасиеттеріне ғана емес, сонымен қатар оның жұмыс жағдайларына да 
байланысты екенін ескеру қажет. Жұмыс жағдайлары соншалықты әр түрлі, 
сондықтан тозуға төзімді әмбебап материал жоқ. Кейбір жағдайларда тозуға 
төзімді Материал басқаларында апатты түрде тез бұзылуы мүмкін. Берілген 
үйкеліс жағдайында материалдың тозуға төзімділігі, әдетте, тәжірибелік 
жолмен анықталады. 

Жоғары температураларда жұмыс істейтін бөлшектердің 
(энергетикалық қондырғылардың, реактивті қозғалтқыштардың бөлшектері) 
ұзақ мерзімділігі сырғу жылдамдығымен - тұрақты (аққыштық шегінен 
төмен) кернеуде пластикалық деформацияның даму жылдамдығымен 
анықталады. Сығылу жылдамдығын шектеуге ыстыққа төзімді 
материалдарды қолдану арқылы қол жеткізіледі. 

Қыздырылған құрғақ газдар немесе сұйық электролиттер 
атмосферасында жұмыс істейтін бөліктердің беріктігі сәйкесінше химиялық 
немесе электрохимиялық коррозия жылдамдығына байланысты. Мұндай 

t, с 

h, мм 
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ортадағы жұмыс қабілеттілігі ыстыққа төзімді және коррозияға төзімді 
материалдарды сақтайды. 

Осылайша, жұмыс жағдайындағы бөлік материалының өнімділігі 
құрылымдық беріктіктің келесі критерийлерін сипаттайды: 

1) берілген беріктік қоры кезінде рұқсат етілген жұмыс кернеулерін,
бөлшектердің салмағы мен өлшемдерін анықтайтын беріктік өлшемдері; 

2) бөлшектің берілген геометриясында серпімді деформациялардың
мөлшерін анықтайтын Е серпімділік модулі, яғни оның қаттылығы; 

3) икемділік, соққы тұтқырлығы, сыну тұтқырлығы, пайдалану кезінде
материалдың сенімділігін бағалайтын суық сынудың температуралық шегі; 

4) материалдың беріктігін анықтайтын циклдік беріктік, тозу
жылдамдығы, сырғу, коррозия [10]. 

2.5. Сенімді, қауіпсіз, үнемді және тиімді Конструкциялық 
материалдарды, машиналар мен механизмдерді анықтау 

2.5.1. Техникалық объектілерге қойылатын талаптар. Техникалық 
объектіні әзірлеу кезінде жобаланатын объект қанағаттандыруы тиіс 
талаптарды ескеру қажет. 

1950 жылы неміс инженері Ф. Кессельринг күрделі тапсырманы 
бірнеше қарапайым тапсырмаларға бөлу ретінде дизайнды бір талапты 
бірінен кейін бірі қанағаттандыру процесіне айналдыру үшін дизайнерлердің 
алдына қойған барлық талаптарды жинауға тырысты - бірнеше әрекеттегі 
мектеп тапсырмасы сияқты. 

Ф. Кесселрингке 700-ден астам талап қойылды. Бұл толық емес тізім 
болды, бүгінде 2500-ден астам талап белгілі. 

Кесселринг бұл мәселені шеше алмады, өйткені көптеген талаптар бір-
біріне қайшы келеді. Мысалы, техникалық объектіні автоматтандыру 
деңгейін жоғарылату талабы құрылымды жан-жақты жеңілдету талаптарына 
қайшы келеді және т. б. 

Осылайша, әр жағдайда дизайнер қандай талапты қанағаттандыру 
керектігін және қайсысын елемеу керектігін шешуі керек. 

Дегенмен, талаптар тізімінің болуы және оны толтыру өте пайдалы, 
өйткені ол кейде қарапайым болып көрінетін, бірақ іс жүзінде жетіспейтін 
объектінің аспектілеріне назар аударуға мәжбүр етеді. 

Төменде талаптардың кейбір мысалдары келтірілген: 
- конструкцияны ең алдымен машинаның пайдалы қайтарымымен,

оның ұзақ мерзімділігімен және машинаны пайдаланудың барлық кезеңіндегі 
пайдалану шығыстарының құнымен айқындалатын экономикалық әсерді 
арттыру міндетіне бағындыру; 

- машинаның өнімділігін және ол орындайтын операциялардың көлемін
ұлғайту арқылы пайдалы қайтарымды барынша арттыруға қол жеткізу; 

- энергия тұтынуды, қызмет көрсету және жөндеу құнын азайту арқылы
машиналарды пайдалану шығындарын жан-жақты төмендетуге қол жеткізу; 
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ортадағы жұмыс қабілеттілігі ыстыққа төзімді және коррозияға төзімді 
материалдарды сақтайды. 

Осылайша, жұмыс жағдайындағы бөлік материалының өнімділігі 
құрылымдық беріктіктің келесі критерийлерін сипаттайды: 

1) берілген беріктік қоры кезінде рұқсат етілген жұмыс кернеулерін, 
бөлшектердің салмағы мен өлшемдерін анықтайтын беріктік өлшемдері; 

2) бөлшектің берілген геометриясында серпімді деформациялардың 
мөлшерін анықтайтын Е серпімділік модулі, яғни оның қаттылығы; 

3) икемділік, соққы тұтқырлығы, сыну тұтқырлығы, пайдалану кезінде 
материалдың сенімділігін бағалайтын суық сынудың температуралық шегі; 

4) материалдың беріктігін анықтайтын циклдік беріктік, тозу 
жылдамдығы, сырғу, коррозия [10]. 

 
 
2.5. Сенімді, қауіпсіз, үнемді және тиімді Конструкциялық 

материалдарды, машиналар мен механизмдерді анықтау 
 
2.5.1. Техникалық объектілерге қойылатын талаптар. Техникалық 

объектіні әзірлеу кезінде жобаланатын объект қанағаттандыруы тиіс 
талаптарды ескеру қажет. 

1950 жылы неміс инженері Ф. Кессельринг күрделі тапсырманы 
бірнеше қарапайым тапсырмаларға бөлу ретінде дизайнды бір талапты 
бірінен кейін бірі қанағаттандыру процесіне айналдыру үшін дизайнерлердің 
алдына қойған барлық талаптарды жинауға тырысты - бірнеше әрекеттегі 
мектеп тапсырмасы сияқты. 

Ф. Кесселрингке 700-ден астам талап қойылды. Бұл толық емес тізім 
болды, бүгінде 2500-ден астам талап белгілі. 

Кесселринг бұл мәселені шеше алмады, өйткені көптеген талаптар бір-
біріне қайшы келеді. Мысалы, техникалық объектіні автоматтандыру 
деңгейін жоғарылату талабы құрылымды жан-жақты жеңілдету талаптарына 
қайшы келеді және т. б. 

Осылайша, әр жағдайда дизайнер қандай талапты қанағаттандыру 
керектігін және қайсысын елемеу керектігін шешуі керек. 

Дегенмен, талаптар тізімінің болуы және оны толтыру өте пайдалы, 
өйткені ол кейде қарапайым болып көрінетін, бірақ іс жүзінде жетіспейтін 
объектінің аспектілеріне назар аударуға мәжбүр етеді. 

Төменде талаптардың кейбір мысалдары келтірілген: 
- конструкцияны ең алдымен машинаның пайдалы қайтарымымен, 

оның ұзақ мерзімділігімен және машинаны пайдаланудың барлық кезеңіндегі 
пайдалану шығыстарының құнымен айқындалатын экономикалық әсерді 
арттыру міндетіне бағындыру; 

- машинаның өнімділігін және ол орындайтын операциялардың көлемін 
ұлғайту арқылы пайдалы қайтарымды барынша арттыруға қол жеткізу; 

- энергия тұтынуды, қызмет көрсету және жөндеу құнын азайту арқылы 
машиналарды пайдалану шығындарын жан-жақты төмендетуге қол жеткізу; 

  

- өнімділікті арттыру, өнім сапасын жақсарту және жұмыс күшін азайту 
мақсатында машиналарды автоматтандыру дәрежесін жоғарылату; 

- машиналардың беріктігін арттыру; 
- машиналарға жоғары бастапқы параметрлерді енгізу және 

машиналарды дамыту мен жетілдірудің резервтерін қамтамасыз ету арқылы 
ұзақ моральдық қызмет мерзімін қамтамасыз ету; 

- машиналарда әмбебаптылық пен сенімділікті арттыру арқылы оларды 
пайдалануды қарқындатудың алғышарттарын жасау; 

- базалық Машинаның құрылымдық элементтерін барынша қолдана 
отырып, туынды машиналарды жасау мүмкіндігін қарастыру; 

- машиналардың типтік өлшемдерінің санын қысқартуға ұмтылу; 
- ауысымдық бөліктердің болуы есебінен күрделі жөндеулерді жоюға 

ұмтылу; 
- агрегаттау принципін дәйекті түрде сақтау; 
- құрастыру кезінде олардың өзара алмасуын қамтамасыз ете отырып, 

бөлшектерді іріктеу және қиыстыру қажеттілігін жою; 
- бөлшектер мен тораптарды орнында салыстырып тексеру, реттеу 

операцияларын алып тастау; құрастыру кезінде бөлшектер мен тораптарды 
дұрыс орнатуды қамтамасыз ететін конструкцияда бекітуші элементтерді 
көздеу; 

- бөлшектерді ұтымды пішіндер беру, беріктігі жоғары материалдарды 
қолдану, қатайтатын өңдеуді енгізу арқылы олардың беріктігін қамтамасыз 
етіңіз; 

- циклдік және динамикалық жүктемелер кезінде жұмыс істейтін 
машиналарға, тораптар мен механизмдерге жүктеменің тербелісін 
жұмсартатын серпімді элементтерді енгізу; 

- машиналарды күтімге қарапайым ету, мерзімді реттеу қажеттілігін 
жою және т. б.; 

- машинаның асқын кернеулігінің алдын алу, ол үшін машинаны 
қауіпті режимдерде пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын Автоматты 
реттеуіштерді, сақтандыру және шекті құрылғыларды енгізу; 

- блоктауды енгізе отырып, нақты өзара үйлестіруді қажет ететін 
бөлшектер мен тораптарды дұрыс жинамау; 

- мерзімді майлауды үздіксіз автоматты түрде ауыстырыңыз; 
- ашық механизмдер мен берілістерден аулақ болыңыз; 
- Бұрандалы қосылыстарды өздігінен бұрудан сенімді сақтандыруды 

қамтамасыз ету; 
- бөлшектердің коррозиясының алдын алу; 
- машиналардың ең аз салмағына және ең аз металл сыйымдылығына 

ұмтылыңыз. 
Әрі қарай, келесіге өтіңіз: 
- машиналардың конструкциясын барынша оңайлату; 
- мүмкіндігінше, тік сызықты кері-ілгерілемелі қозғалысы бар 

механизмдерді айналмалы қозғалысы бар механизмдермен ауыстыру; 
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- бөлшектер мен тораптардың максималды технологиялылығын
қамтамасыз ету; 

- бұйымның соңғы формасына жақындаған нысанмен дайындамаларды
дайындауды қарастыра отырып, механикалық өңдеу көлемін қысқарту; 

- қалыпқа келтірілген бөлшектерді қолдануда элементтерді барынша
біріздендіруді жүзеге асыру; 

- қымбат және тапшы материалдарды үнемдеу;
- машинаны ұқыпты күйде ұстауды жеңілдететін машинаға қарапайым

және тегіс сыртқы пішін беру; 
- техникалық эстетика талаптарын сақтау;
- мерзімді тексеруді қажет ететін түйіндерді тексеру үшін қол жетімді

және ыңғайлы ету; 
- агрегатты пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- сериялық өндірістегі машиналардың конструкциясын үздіксіз

жетілдіру; 
- орындалған конструкциялардың тәжірибесін, сабақтас, ал қажет

болған жағдайларда бейіні бойынша алыс машина жасау салаларының 
тәжірибесін кеңінен пайдалану. 

Талаптардың ақылға қонымды үйлесімі дизайнды оңтайландыру 
арқылы қол жеткізіледі. Кейбір жағдайларда оңтайландыру міндеттері өте 
қарапайым. Басқа жағдайларда мұндай міндеттерді шешу үшін бүкіл 
институттар жұмыс істеуі керек. 

Баяндалған талаптар бір-бірімен ешқандай байланысы жоқ, 
шашыраңқы болып табылмайды. Олар қазіргі заманғы ҒТР-дің техникаға 
әсерінің көрінісі.  

Технология мен ғылыми әзірлемелердің даму тенденциясын жалпылау 
жасалған жұмыс машиналарының келесі ерекшеліктерін атап өтуге 
мүмкіндік береді: 

А. Табиғат күштерін пайдалану саласында-физикалық, химиялық, 
биологиялық процестерді көбірек пайдалану, кешенді технологияға көшу, 
материя қозғалысының жаңа түрлері, жоғары және төмен потенциалдар 
(қысым, температура және т.б.). 

Б.құрылымдық және ұйымдастырушылық-техникалық нысандар 
саласында - бірлік қуаттылықты арттыру, процестерді бір органда біріктіру, 
байланыстардың беріктігін арттыру, құрылымдардың динамикасын 
қамтамасыз ету, жасанды материалдарды кеңінен қолдану, машиналарды 
барлық үлкен жүйелерге-желілерге, бөлімдерге, тораптарға, кешендерге 
біріктіру. Динамизмнің дамуына стандарттауды, біріздендіруді, 
әмбебаптандыруды, блоктауды және агрегаттауды арттыру арқылы қол 
жеткізіледі. Бұл динамизм технология функцияларының алуан түрлілігін 
көрсетеді. Стандарттау, агрегаттау прогресі жаратылыстану негізіндегі 
технологияның бірлігін сипаттайды. 

В. Еңбек мәніне әсер ету қағидаттары саласында-табиғат күштерін 
барынша мүмкін, тікелей пайдалану, қайта өңделетін заттардың іргелі 
негіздерін өзгерту және түпкілікті өнімді алу үрдісі. 
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- бөлшектер мен тораптардың максималды технологиялылығын 
қамтамасыз ету; 

- бұйымның соңғы формасына жақындаған нысанмен дайындамаларды 
дайындауды қарастыра отырып, механикалық өңдеу көлемін қысқарту; 

- қалыпқа келтірілген бөлшектерді қолдануда элементтерді барынша 
біріздендіруді жүзеге асыру; 

- қымбат және тапшы материалдарды үнемдеу; 
- машинаны ұқыпты күйде ұстауды жеңілдететін машинаға қарапайым 

және тегіс сыртқы пішін беру; 
- техникалық эстетика талаптарын сақтау; 
- мерзімді тексеруді қажет ететін түйіндерді тексеру үшін қол жетімді 

және ыңғайлы ету; 
- агрегатты пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
- сериялық өндірістегі машиналардың конструкциясын үздіксіз 

жетілдіру; 
- орындалған конструкциялардың тәжірибесін, сабақтас, ал қажет 

болған жағдайларда бейіні бойынша алыс машина жасау салаларының 
тәжірибесін кеңінен пайдалану. 

Талаптардың ақылға қонымды үйлесімі дизайнды оңтайландыру 
арқылы қол жеткізіледі. Кейбір жағдайларда оңтайландыру міндеттері өте 
қарапайым. Басқа жағдайларда мұндай міндеттерді шешу үшін бүкіл 
институттар жұмыс істеуі керек. 

Баяндалған талаптар бір-бірімен ешқандай байланысы жоқ, 
шашыраңқы болып табылмайды. Олар қазіргі заманғы ҒТР-дің техникаға 
әсерінің көрінісі.  

Технология мен ғылыми әзірлемелердің даму тенденциясын жалпылау 
жасалған жұмыс машиналарының келесі ерекшеліктерін атап өтуге 
мүмкіндік береді: 

А. Табиғат күштерін пайдалану саласында-физикалық, химиялық, 
биологиялық процестерді көбірек пайдалану, кешенді технологияға көшу, 
материя қозғалысының жаңа түрлері, жоғары және төмен потенциалдар 
(қысым, температура және т.б.). 

Б.құрылымдық және ұйымдастырушылық-техникалық нысандар 
саласында - бірлік қуаттылықты арттыру, процестерді бір органда біріктіру, 
байланыстардың беріктігін арттыру, құрылымдардың динамикасын 
қамтамасыз ету, жасанды материалдарды кеңінен қолдану, машиналарды 
барлық үлкен жүйелерге-желілерге, бөлімдерге, тораптарға, кешендерге 
біріктіру. Динамизмнің дамуына стандарттауды, біріздендіруді, 
әмбебаптандыруды, блоктауды және агрегаттауды арттыру арқылы қол 
жеткізіледі. Бұл динамизм технология функцияларының алуан түрлілігін 
көрсетеді. Стандарттау, агрегаттау прогресі жаратылыстану негізіндегі 
технологияның бірлігін сипаттайды. 

В. Еңбек мәніне әсер ету қағидаттары саласында-табиғат күштерін 
барынша мүмкін, тікелей пайдалану, қайта өңделетін заттардың іргелі 
негіздерін өзгерту және түпкілікті өнімді алу үрдісі. 

  

2.5.2. Машиналарға қойылатын талаптар және олардың сапа 
өлшемдері. Машина жасауды дамытуда келесі заманауи бағыттар өте 
маңызды: машинаның қуаты мен өнімділігін арттыру; жүрістің жылдамдығы 
мен біркелкілігі; пайдалы әсер коэффициентін арттыру; машиналардың 
жұмыс циклдерін автоматтандыру; машина жұмысының дәлдігі; бөлшектер 
мен тораптарды стандарттау және өзара алмастыру; қызмет көрсетудің 
ыңғайлылығы мен қауіпсіздігі; ықшамдылық; Машинаның сыртқы түрінің 
эстетикасы. Машиналардың бөлшектері мен тораптары жұмысқа қабілетті, 
сенімді, технологиялық, үнемді және эстетикалық болуы тиіс. 

Машиналарға қойылатын талаптар әртүрлі және жиі қарама-қайшы, 
бірақ оларды негізгі өзара байланысты топтарға бөлуге болады: 

- технологиялық талаптар; 
- экономикалық талаптар; 
- пайдалану талаптары. 
Машинаның сапасы, яғни оның барлық талаптарға максималды 

сәйкестігі машинаның "өмірінің" барлық кезеңдерінде инженердің тынымсыз 
назарынсыз мүмкін емес. 

Сапа жобалау сатысында белгіленеді, өндіріс кезеңінде қамтамасыз 
етіледі және жұмыс кезінде сақталады. 

Бір-бірінен мақсаты, өнімділігі, жұмыс органдарының қозғалыс 
жылдамдығы және т.б. ерекшеленетін заманауи машиналардың алуан 
түрлілігіне қарамастан, машиналардың дизайнына, сондай-ақ олардың 
құрастыру бөліктері мен бөлшектеріне қойылатын жалпы талаптар 
белгіленген. Машиналарға қойылатын мұндай талаптар: 

- өнімділіктің берілген көлемге және жұмыстың орындалу қарқынына 
сәйкестігі; 

- берілген пайдалану шарттарында кепілдік мерзіміне сәйкес келетін 
жоғары сенімділік пен ұзақ мерзімділікті, сондай-ақ машинаның қызмет ету 
мерзімін қамтамасыз ету; 

- Материалды дұрыс таңдау және өңдеудің ұтымды әдістері; 
- машина құрылымының оның мақсатына сәйкестігі; 
-машинаның ең кіші габариттік өлшемдерін, еңбек шығындарын және 

материалдық-ақшалай қаражатты қамтамасыз ету; 
- тұтынуға жеткізудің ыңғайлылығы; 
- Машинаның сыртқы түрінің пішіні мен әрлеуінің тартымдылығы. 
Құрастыру қондырғыларының конструкцияларына оңай құрастыру 

және бөлшектеу, салыстырмалы түрде тез тозатын бөлшектерді оңай 
ауыстыру және т. б. талаптар қойылады. 

Бөлшектердің жеткілікті беріктігі бар ең аз массасы болуы керек және 
жұмыс кезінде сенімді болуы керек, өйткені олардың бұзылуы 
автомобильдегі апаттарға әкелуі мүмкін. Бөліктің беріктігі материалды 
таңдау және дұрыс есептелген өлшемдермен қамтамасыз етіледі. 
Бөлшектердің массасын азайтуға неғұрлым берік және үнемді материалдарды 
қолдану арқылы қол жеткізіледі. Есептеудің ең дәл әдістерін қолдану 
бөлшектердің мөлшерін артық күш қорынсыз алуға мүмкіндік береді. 
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Көптеген бөлшектер де жеткілікті қаттылыққа ие болуы керек, яғни.қалдық 
деформациялардың пайда болуына қарсы тұру мүмкіндігі. Бұл корпустар, 
біліктер, осьтер, тіректер сияқты бөліктер үшін ерекше маңызды. 
Бөлшектердің қаттылығы материалдың қасиеттеріне, бөліктердің өлшемдері 
мен пішініне байланысты, сондықтан дизайн кезінде машиналардың көптеген 
бөліктері қаттылық есептеулеріне және прототиптердің арнайы сынақтарына 
ұшырайды. 

Бөлшектерге жеткілікті тозуға төзімділік берілуі керек. Бұл талап 
арнайы материалдарды қолдану және бетті қатайтудың әртүрлі әдістері 
арқылы жүзеге асырылады. 

Бөлшектер мүмкіндігінше қарапайым және өндірісте үнемді болуы 
керек. Бұл талап ең ұтымды конструкцияларды, прогрессивті 
технологияларды, арзан материалдарды және т. б. қолдануды қамтамасыз 
ететін дизайнерлер мен технологтардың тығыз ынтымақтастығы жағдайында 
орындалуы мүмкін. 

Өнімнің конструкцияларын бағалаудың маңызды критерийлерінің бірі 
оның тиімділігі мен тиімділігі болып табылады. 

Технологиялылық-өз мақсатына толық сәйкес келетін ең аз еңбек, 
уақыт және қаражат шығындарымен өнімді дайындау. 

Шартты түрде өндірістің технологиялылығы мен эксплуатациялық 
технологиялылығы ажыратылады. Соңғысына жарамдылық, қалпына 
келтіру, адамға бейімделу, оның ішінде қызмет көрсетудің ыңғайлылығы мен 
қауіпсіздігі және қызмет көрсететін персоналдың қажетті дайындық деңгейі, 
пайдалану материалдарының тапшылығы мен тұтыну нормалары; объектінің 
қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі; сақтау, сақтау, тасымалдау мүмкіндігі 
және т. б. 

Технологиялылық (дайындау) шартты түрде бөлшектің 
технологиялылығына және қосылыстың немесе құрастыру бірлігінің 
технологиялылығына бөлінеді, "шартты түрде", өйткені осы екі түрі де 
ажырамас байланыста болады. Функцияға, технологияға және материалдарға 
қарамастан, осы шарт негізінде құрылымдық шешімдерді таңдаудың жалпы 
тәсілі – бұл геометриялық пішіннің қарапайымдылығы, құрылымның бір 
элементінен екіншісіне тегіс ауысулар және элементтерді, бөлшектерді, 
құрастыру бірліктері мен агрегаттарды біріктіру (қайталау). 

Технологиялық-бұл берілген пайдалану сапасын қамтамасыз ететін 
және осы сериямен оны ең аз еңбек пен материалдармен өндіруге мүмкіндік 
беретін машинаның дизайны. Құрылымның жарамдылығы сериямен тығыз 
байланысты, бұл оның өндіріс ауқымы мен өндіріс жағдайларына сәйкестігін 
қамтамасыз етеді. Құрылымның тиімділігі көбінесе стандарттауды, қалыпқа 
келтіруді және біріздендіруді кеңінен енгізу, жартылай фабрикаттар мен 
ұсынылған материалдарды пайдалану, сондай-ақ технологиялық процестерді 
теру арқылы қамтамасыз етіледі. Технологиялықты қамтамасыз етудің негізгі 
шарттары дайындаманы алу, Механикалық өңдеу тәсілдерімен және 
бөлшектер мен құрастыруды дайындаудың дәлдігімен байланысты. 
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Көптеген бөлшектер де жеткілікті қаттылыққа ие болуы керек, яғни.қалдық 
деформациялардың пайда болуына қарсы тұру мүмкіндігі. Бұл корпустар, 
біліктер, осьтер, тіректер сияқты бөліктер үшін ерекше маңызды. 
Бөлшектердің қаттылығы материалдың қасиеттеріне, бөліктердің өлшемдері 
мен пішініне байланысты, сондықтан дизайн кезінде машиналардың көптеген 
бөліктері қаттылық есептеулеріне және прототиптердің арнайы сынақтарына 
ұшырайды. 

Бөлшектерге жеткілікті тозуға төзімділік берілуі керек. Бұл талап 
арнайы материалдарды қолдану және бетті қатайтудың әртүрлі әдістері 
арқылы жүзеге асырылады. 

Бөлшектер мүмкіндігінше қарапайым және өндірісте үнемді болуы 
керек. Бұл талап ең ұтымды конструкцияларды, прогрессивті 
технологияларды, арзан материалдарды және т. б. қолдануды қамтамасыз 
ететін дизайнерлер мен технологтардың тығыз ынтымақтастығы жағдайында 
орындалуы мүмкін. 

Өнімнің конструкцияларын бағалаудың маңызды критерийлерінің бірі 
оның тиімділігі мен тиімділігі болып табылады. 

Технологиялылық-өз мақсатына толық сәйкес келетін ең аз еңбек, 
уақыт және қаражат шығындарымен өнімді дайындау. 

Шартты түрде өндірістің технологиялылығы мен эксплуатациялық 
технологиялылығы ажыратылады. Соңғысына жарамдылық, қалпына 
келтіру, адамға бейімделу, оның ішінде қызмет көрсетудің ыңғайлылығы мен 
қауіпсіздігі және қызмет көрсететін персоналдың қажетті дайындық деңгейі, 
пайдалану материалдарының тапшылығы мен тұтыну нормалары; объектінің 
қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі; сақтау, сақтау, тасымалдау мүмкіндігі 
және т. б. 

Технологиялылық (дайындау) шартты түрде бөлшектің 
технологиялылығына және қосылыстың немесе құрастыру бірлігінің 
технологиялылығына бөлінеді, "шартты түрде", өйткені осы екі түрі де 
ажырамас байланыста болады. Функцияға, технологияға және материалдарға 
қарамастан, осы шарт негізінде құрылымдық шешімдерді таңдаудың жалпы 
тәсілі – бұл геометриялық пішіннің қарапайымдылығы, құрылымның бір 
элементінен екіншісіне тегіс ауысулар және элементтерді, бөлшектерді, 
құрастыру бірліктері мен агрегаттарды біріктіру (қайталау). 

Технологиялық-бұл берілген пайдалану сапасын қамтамасыз ететін 
және осы сериямен оны ең аз еңбек пен материалдармен өндіруге мүмкіндік 
беретін машинаның дизайны. Құрылымның жарамдылығы сериямен тығыз 
байланысты, бұл оның өндіріс ауқымы мен өндіріс жағдайларына сәйкестігін 
қамтамасыз етеді. Құрылымның тиімділігі көбінесе стандарттауды, қалыпқа 
келтіруді және біріздендіруді кеңінен енгізу, жартылай фабрикаттар мен 
ұсынылған материалдарды пайдалану, сондай-ақ технологиялық процестерді 
теру арқылы қамтамасыз етіледі. Технологиялықты қамтамасыз етудің негізгі 
шарттары дайындаманы алу, Механикалық өңдеу тәсілдерімен және 
бөлшектер мен құрастыруды дайындаудың дәлдігімен байланысты. 

  

Құйылған бөлшектер қалыптаудың жеңілдігін, қабырға қалыңдығының 
үйлесімін, бірқалыпты дөңгеленуді, құйма еңістерді, қабырғалардың дұрыс 
орналасуын, орналастыру және механикалық өңдеу үшін ыңғайлылықты 
қамтамасыз етуі тиіс. Соғу, штамптау, илектеу арқылы Алынған 
бөлшектердің өткір ішкі бұрыштары, қабырға қалыңдығының кенеттен 
өзгеруі болмауы керек, металдың штампта жақсы "таралуын" және 
бөлшектерді штамптан алып тастауды қамтамасыз ететін көлбеу болуы 
керек. 

Қалыптау арқылы бөлшектер шексіз күрделілікке ие болады, ал 
штамптау арқылы олар салыстырмалы түрде қарапайым конфигурацияның 
бөлшектерін жасайды, бірақ штампталған элементтерден дәнекерлеуді 
қолдана отырып, өте күрделі пішінді бұйымдар жасалады. 

Тістерді, жіптерді және басқа ұқсас элементтерді кесу арқылы емес, 
илеу арқылы алған дұрыс. 

Технологиялық процестің қабылданған материалға сәйкестігі 
материалдың берілген қасиеттерін алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Технологиялық процестер мен операциялардың ұтымды реттілігі 
бұйымның дизайны мен материалына да, таңдалған өндіріс әдістеріне де 
байланысты. Геометриялық пішінді ұсынған жөн, оны көбейту үшін 
минималды мөлшер, процестер мен операциялардың минималды әртүрлілігі 
қажет және өңдеудің алдыңғы түрлеріне оралу қажет емес.  

Технологиялық қамтамасыз етудің тағы бір бағыты бірегей қасиеттері 
бар жаңа материалдардың пайда болуымен байланысты, біз пластмассалар 
мен композициялық материалдардың кейбір түрлері туралы айтып отырмыз. 

Заманауи дизайнның ең өзекті мәселесі-құрастыру қондырғысының 
тиімділігін қамтамасыз ету. Құрастыруды автоматтандыру өте қиын, 
сондықтан қолмен құрастыру жұмыстарының құны өнімнің жалпы құнының 
көп бөлігін алады. Осыған байланысты, құрылыстың барлық кезеңдерінде 
құрастыру процесі мұқият ойластырылуы керек. 

Рационалды құрастыруды қамтамасыз етудің негізгі әдістері - бұл 
құрылымның блоктығы және бөлшектерді немесе құрастыру қондырғыларын 
қосу процесінде салыстырмалы қозғалыс траекториясы мен салыстырмалы 
бағдарлаудың қарапайымдылығы. 

Осылайша, құрылымдар мен олардың бөліктерінің тиімділігі оларға 
тиісті құрылымдық формаларды беруді және оларды жасау үшін 
құрылымның массасы мен мөлшерін, материалдардың минималды шығынын, 
өндірістің қарапайымдылығы мен үнемділігін қамтамасыз ететін осындай 
материалдар мен әдістерді қолдануды білдіреді. 

Үнемділік-өндіріс пен пайдаланудың ең төменгі құны. Бөлшектер мен 
түйіндердің үнемділігі олардың пішіні мен өлшемдерін оңтайландыру 
арқылы өндірістің ең төменгі материалдық сыйымдылығы, энергия 
сыйымдылығы және еңбек сыйымдылығы жағдайынан, жоғары сенімділікпен 
жұмыс істеудегі максималды тиімділікке байланысты; өндірістің жоғары 
мамандануы және т. б. Үнемділікті бағалау кезінде жобалау, дайындау, 
пайдалану және жөндеу шығындары ескеріледі. 
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Техникалық-экономикалық есептеулер техникалық шамалармен қатар 
экономикалық категорияларды да ескереді – материалдар, энергия, Еңбек 
және басқа құралдар шығындары. Дизайндағы техникалық-экономикалық 
тәсілдің мәні өндіріс пен пайдаланудың барлық ерекшеліктерінің жиынтығын 
ескере отырып, машинаның ең ұтымды дизайнын іздеу болып табылады. 
Экономикалық әсер машинаның ұзақ мерзімділігінің артуына, сондай-ақ 
жұмыс кезінде жұмыс күшінің құнын төмендетуге және машинаның 
өнімділігін арттыруға пропорционалды түрде артады. 

Дизайн нұсқасын таңдаудың экономикалық негіздемесі материалды, 
еңбек сыйымдылығын және машина өндірісінің өзіндік құнын бағалаумен 
байланысты. Әр түрлі дизайн нұсқаларын бағалау кезінде өнім массасының 
оған тән параметрге (қуат, момент, өнімділік, жүктеме сыйымдылығы) 
қатынасын білдіретін нақты көрсеткіштер қолданылады. 

Сенімділік-берілген функцияларды орындау қабілетін уақытында 
сақтау үшін объектінің қасиеті.  

Коррозияға төзімділік-коррозиядан қорғау үшін бөлшектер коррозияға 
төзімді болаттан, түсті металдардан және олардың негізіндегі қорытпалардан, 
биметалдардан - екі қабаттан тұратын металл материалдардан жасалады 
(мысалы, болат және түсті металл), сонымен қатар әртүрлі жабындар 
қолданылады (Анодтау, никельдеу, хромдау, қалайылау, эмальдау және 
бояулармен жабу). 

Бөлшектердің массасын азайту - кейбір салаларда бұл талапты орындау 
Негізгі дизайн міндеттерінің бірі болып табылады. 

Тапшы және арзан материалдарды пайдалану-бұл шарт машина 
бөлшектерін жобалау кезінде барлық жағдайларда ерекше назар аудару 
керек. Түсті металдар мен олардың негізіндегі қорытпаларды үнемдеу қажет. 

Пайдаланудың қарапайымдылығы-жобалау кезінде Жеке түйіндер мен 
бөлшектерді іргелес түйіндердің байланысын бұзбай алып тастауға немесе 
ауыстыруға тырысу керек. Барлық майлау құрылғылары үздіксіз жұмыс 
істеуі керек, ал тығыздағыштар майдың өтуіне жол бермеуі керек. Машина 
корпусына қоршалмаған қозғалатын бөлшектерде қызмет көрсетуші 
персоналдың қауіпсіздігі үшін қоршау болуы тиіс. 

Машиналардың, тораптар мен бөлшектердің тасымалдануы - оларды 
тасымалдау және тасымалдау мүмкіндігі мен ыңғайлылығы. Мысалы, электр 
қозғалтқыштары мен редукторларда қозғалыс кезінде көтерілетін көзге 
арналған болт болуы керек. Ірі бөлшектер, гидротурбиналардың корпустары, 
өндіріс орнындағы ірі электр тогының генераторларының статорлары жеке 
бөліктерден жасалады, ал орнату орнында олар бір бөлікке жиналады. 

Стандарттау-жеке параметрлерге, нормативтік-техникалық 
сипаттамаларға және т.б. міндетті нормаларды белгілеу. Ол үлкен 
экономикалық маңызға ие, өйткені ол қамтамасыз етеді: 

1) стандартты бөлшектерді жаппай өндіру мүмкіндігі, бұл олардың 
құнын төмендетеді; 

2) стандартты кесу және өлшеу құралын пайдалану мүмкіндігі; 
3) Жөндеу кезінде істен шыққан бөлшектерді ауыстыру жеңілдігі; 
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Техникалық-экономикалық есептеулер техникалық шамалармен қатар 
экономикалық категорияларды да ескереді – материалдар, энергия, Еңбек 
және басқа құралдар шығындары. Дизайндағы техникалық-экономикалық 
тәсілдің мәні өндіріс пен пайдаланудың барлық ерекшеліктерінің жиынтығын 
ескере отырып, машинаның ең ұтымды дизайнын іздеу болып табылады. 
Экономикалық әсер машинаның ұзақ мерзімділігінің артуына, сондай-ақ 
жұмыс кезінде жұмыс күшінің құнын төмендетуге және машинаның 
өнімділігін арттыруға пропорционалды түрде артады. 

Дизайн нұсқасын таңдаудың экономикалық негіздемесі материалды, 
еңбек сыйымдылығын және машина өндірісінің өзіндік құнын бағалаумен 
байланысты. Әр түрлі дизайн нұсқаларын бағалау кезінде өнім массасының 
оған тән параметрге (қуат, момент, өнімділік, жүктеме сыйымдылығы) 
қатынасын білдіретін нақты көрсеткіштер қолданылады. 

Сенімділік-берілген функцияларды орындау қабілетін уақытында 
сақтау үшін объектінің қасиеті.  

Коррозияға төзімділік-коррозиядан қорғау үшін бөлшектер коррозияға 
төзімді болаттан, түсті металдардан және олардың негізіндегі қорытпалардан, 
биметалдардан - екі қабаттан тұратын металл материалдардан жасалады 
(мысалы, болат және түсті металл), сонымен қатар әртүрлі жабындар 
қолданылады (Анодтау, никельдеу, хромдау, қалайылау, эмальдау және 
бояулармен жабу). 

Бөлшектердің массасын азайту - кейбір салаларда бұл талапты орындау 
Негізгі дизайн міндеттерінің бірі болып табылады. 

Тапшы және арзан материалдарды пайдалану-бұл шарт машина 
бөлшектерін жобалау кезінде барлық жағдайларда ерекше назар аудару 
керек. Түсті металдар мен олардың негізіндегі қорытпаларды үнемдеу қажет. 

Пайдаланудың қарапайымдылығы-жобалау кезінде Жеке түйіндер мен 
бөлшектерді іргелес түйіндердің байланысын бұзбай алып тастауға немесе 
ауыстыруға тырысу керек. Барлық майлау құрылғылары үздіксіз жұмыс 
істеуі керек, ал тығыздағыштар майдың өтуіне жол бермеуі керек. Машина 
корпусына қоршалмаған қозғалатын бөлшектерде қызмет көрсетуші 
персоналдың қауіпсіздігі үшін қоршау болуы тиіс. 

Машиналардың, тораптар мен бөлшектердің тасымалдануы - оларды 
тасымалдау және тасымалдау мүмкіндігі мен ыңғайлылығы. Мысалы, электр 
қозғалтқыштары мен редукторларда қозғалыс кезінде көтерілетін көзге 
арналған болт болуы керек. Ірі бөлшектер, гидротурбиналардың корпустары, 
өндіріс орнындағы ірі электр тогының генераторларының статорлары жеке 
бөліктерден жасалады, ал орнату орнында олар бір бөлікке жиналады. 

Стандарттау-жеке параметрлерге, нормативтік-техникалық 
сипаттамаларға және т.б. міндетті нормаларды белгілеу. Ол үлкен 
экономикалық маңызға ие, өйткені ол қамтамасыз етеді: 

1) стандартты бөлшектерді жаппай өндіру мүмкіндігі, бұл олардың 
құнын төмендетеді; 

2) стандартты кесу және өлшеу құралын пайдалану мүмкіндігі; 
3) Жөндеу кезінде істен шыққан бөлшектерді ауыстыру жеңілдігі; 

  

4) құрастыру кезінде еңбекті үнемдеу;  
5) конструкция сапасын арттыру. 
Бөлшектер мен түйіндерді стандарттау оларды біріктіруді қамтиды. 
Біріктіру-бірдей функционалды мақсаттағы бұйымдарды өндіріс пен 

пайдалану кезінде сабақтастықты қамтамасыз етуді қамтитын біркелкілікке 
келтіру. Мысалы, крандардың қозғалысын көтеру механизмдері, бұрылу 
блоктары, қолды созу, айналдыру және т. б. Стандарттау және біріздендіру 
деңгейінің көрсеткіші-бұл бөлшектер мен бұйымдардың стандартты 
өлшемдерінің жалпы санына бөлшектердің стандартты өлшемдерінің жалпы 
санының айырмашылығының қатынасы ретінде анықталған бөлшектердің 
стандартты өлшемдеріне қолдану коэффициенті. 

Машинаны негізгі конструкциясын өзгертпей, оның өзге жұмыс 
жағдайларына, операцияларға және өнім түрлеріне бейімдеу мақсатында 
модификациялау - қайта жасау 

Агрегаттау-бірыңғай және стандартты компоненттерді қолдану 
негізінде машиналарды жобалау әдісі. Агрегаттау машиналарды жобалау мен 
өндірудің күрделілігін азайтады, олардың жұмысын жеңілдетеді. 

Әмбебаптандыру-машиналар функциясының кеңеюімен, олар 
орындайтын операциялар ауқымының ұлғаюымен, өңделген бөліктердің 
номенклатурасының кеңеюімен сипатталады. 

Өзара алмасу-бөлшектердің қасиеті, оларды қосымша өңдеусіз және 
сәйкестендірусіз тораптарға, содан кейін машиналар мен құрылғыларға 
жинауға мүмкіндік береді. 

Бөлшектер мен тораптардың құрастырылуы мен қалыпты жұмысын 
қамтамасыз ету үшін олардың ең үлкен және ең кіші өлшемдері 
тағайындалады, олар шектеулер мен қонулардың бірыңғай жүйесі бойынша 
шекті ауытқулардың экономикалық орындылығымен анықталады. 

Машиналар сапасының негізгі өлшемдері: 
Қуат-энергияны түрлендіру жылдамдығы; 
Өнімділік-уақыт бірлігінде орындалатын жұмыстың (өнімнің, 

ақпараттың) көлемі; 
Пайдалы әсер коэффициенті-тұтынушыға дейін жеткен энергия (қуат) 

үлесі); 
Өлшемдер-шекті өлшемдер; 
Энергия сыйымдылығы-жұмыс көлеміне (өткен қашықтыққа, 

өндірілген өнімге) жатқызылған отын немесе электр энергиясының 
шығыны); 

Материал сыйымдылығы-әдетте қуат бірлігіне тағайындалған 
Машинаның құрылымдық материалының мөлшері; 

Дәлдік-берілген позицияға (жылдамдыққа және т. б.) мүмкіндігінше 
сәйкес келу мүмкіндігі.); 

Жүрістің тегістігі-машинаның жұмысы кезіндегі ең аз үдеулер. 
Бұл машиналарды жобалауға қойылатын талаптар.  
Қарама-қайшы талаптар, өйткені машиналардың қуатын арттыру және 

мөлшерін азайту жаңа берік және қатаң материалдарды жасау арқылы немесе 
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қол жетімді материалдардың беріктігі мен қаттылығын тиімді пайдалану 
арқылы қанағаттандырылуы мүмкін. Екінші мүмкіндік-дизайнерлердің 
негізгі міндеті. 

Мінсіз дизайн алдын-ала белгіленген мерзімнен кейін толығымен 
жойылатын машина болар еді. 

Құрылымның бұзылуын болдырмау әдістері үнемі жетілдіріліп, өзгеріп 
отыратындығын атап өткен жөн. Бұл дизайнерден соңғы техникалық 
әдебиеттерде үнемі жұмыс істеуді талап етеді. 

Машина - Аспап жасау материалдарын және тораптардың әртүрлі 
конструкцияларын таңдау кезінде шексіз көптеген факторлар анықталады 
[10]. 

 
2.6 Технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін 

анықтау 
 
Құрылыс өндірісінің техникалық деңгейін арттыру-құрылыс ұйымдары 

жұмысының тиімділігі мен сапасын арттырудың маңызды факторы. Жаңа 
немесе одан да жетілдірілген құрылымдық және көлемдік жоспарлау 
шешімдерін, еңбек құралдары мен заттарын, технологиялық процестерді, 
өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру әдістерін жасауға бағытталған ғылыми-
зерттеу және жобалау жұмыстарының нәтижелерін өндіріске енгізу арқылы 
техникалық деңгейдің ұлғаюына қол жеткізуге болады. Қазіргі уақытта 
ұйымдастырушылық-техникалық шараларды жоспарлау көп уақытты қажет 
ететін және көлемді есептеулермен байланысты, өйткені шахтаның 
құрылысы әртүрлі тау-кен геологиялық жағдайларда жүргізілетін жалпы 
Құрылыс және тау-кен жұмыстарының күрделі кешенін білдіреді. Сонымен 
қатар, жекелеген жұмыс түрлерінде қолданылатын техникалық құралдардың 
кең спектрі бар. Жоспарлауда қолданылатын қолданыстағы нормативтік база 
барлық қажетті мәселелер тізімін толық қамтымайды және көбінесе көп 
уақытты қажет ететін қосымша есептеулерсіз нақты техникалық жетілдіруді 
бағалау мүмкіндігі жоқ. Бұл негізінен тау-кен қазу жұмыстарына қатысты, 
мұнда ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды бағалау және 
жоспарлау үшін тиімділіктің нормативтік көрсеткіштері іс жүзінде жоқ.  

Мәселені шешу іс жүзінде өндіріс тиімділігін арттыруға бағытталған 
белгілі бір прогрессивті шешімді салыстырмалы түрде қарапайым 
құралдармен және жеткілікті сенімділікпен бағалау үшін нормативтік 
көрсеткіштер жүйесін құруға дейін азаяды. Тиімділіктің нормативтік 
көрсеткіштері келесі талаптар негізінде әзірленді:  

1. Ұсыну мен пайдаланудың қарапайымдылығы. Бұл талап шахта 
құрылысы іс-шараның тиімділік деңгейіне қандай да бір дәрежеде әсер ететін 
әртүрлі тау-геологиялық жағдайларда жүзеге асырылатындығына 
байланысты туындайды. Осылайша, осы жағдайлардың алуан түрлілігін 
қамту үшін бірқатар түзету коэффициенттерін енгізу немесе функционалды 
тәуелділіктерді орнату және олардың негізінде математикалық модельдер 
құру қажет болады, бұл Нормативтік-құқықтық базаны әзірлеуді де, оны 
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қол жетімді материалдардың беріктігі мен қаттылығын тиімді пайдалану 
арқылы қанағаттандырылуы мүмкін. Екінші мүмкіндік-дизайнерлердің 
негізгі міндеті. 

Мінсіз дизайн алдын-ала белгіленген мерзімнен кейін толығымен 
жойылатын машина болар еді. 

Құрылымның бұзылуын болдырмау әдістері үнемі жетілдіріліп, өзгеріп 
отыратындығын атап өткен жөн. Бұл дизайнерден соңғы техникалық 
әдебиеттерде үнемі жұмыс істеуді талап етеді. 

Машина - Аспап жасау материалдарын және тораптардың әртүрлі 
конструкцияларын таңдау кезінде шексіз көптеген факторлар анықталады 
[10]. 
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жоспарлы есептеулерде қолдануды да қиындатады. Мұндай тапсырманы 
компьютерлерді қолдана отырып, ақпараттық базаны құрудың келесі кезеңі 
ретінде қарастыруға болады.  

Көрсетілген талапқа нормативтік көрсеткіштерді орташаландыру, яғни 
тау-кен-геологиялық неғұрлым типтік жағдайлар мен өндірісті ұйымдастыру 
және қаралатын техникалық құралдардың оңтайлы жұмыс режимі үшін 
сандық мәндерді айқындау есебінен қол жеткізіледі. Бұл ретте бастапқы 
деректер тиісті технологиялық схемалар мен жабдықтың техникалық 
сипаттамалары бойынша белгіленді.  

2. Басқару деңгейіне байланысты нормативтік көрсеткіштерді біріктіру 
мүмкіндігі. Шахта құрылысында көп сатылы басқару жүйесі бар, сондықтан 
ұйымдастырушылық және техникалық шараларды жоспарлау кезінде оларды 
бірдей немесе біртектес іс-шараларға біріктіру қажет. Сондықтан 
технологиялық байланысты процестер үшін, сондай-ақ бір процеске арналған 
жабдықтардың әртүрлі түрлері үшін іс-шараны енгізу көлемінің бірдей 
өлшем бірліктері қабылданды (ұңғымадағы м3 тау жыныстары, м және т.б.).  

3. Жоспарлау практикасында қолданылатын барлық негізгі 
көрсеткіштер бойынша іс-шараларды бағалау мүмкіндігі. Қазіргі уақытта 
жаңа техника мен ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың тиімділігі 
үш бағытта бағаланады:  

а) Еңбек ресурстарын пайдаланудың тиімділігі;  
б) ақшалай және заттай көріністегі ресурстарды үнемдеу;  
в) ұлттық экономикалық тиімділік.  
Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі еңбек өнімділігінің өсуімен 

(еңбек сыйымдылығының төмендеуімен) сипатталады. 
Іс-шараның ақшалай мәндегі тиімділігі сметалық құны бойынша 

құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құнының төмендеуінен және 
шаруашылық есептегі экономикалық әсерден (сметалық құнмен 
салыстырғанда нақты өзіндік құнның төмендеуі есебінен шахта құрылысы 
ұйымдарының пайдасы) көрініс табады. Жекелеген іс-шаралар бойынша 
қосымша көрсеткіштер ретінде материалдық және энергетикалық 
ресурстарды заттай және құндық мәнде үнемдеу айқындалды.  

4. Жабдықтың бір түрін салыстыру мүмкіндігі. Белгілі бір жұмыс түрін 
орындау кезіндегі шығындардың абсолютті шамасына өндірістің тау-кен-
геологиялық жағдайлары және жүргізілетін тау-кен қазбаларының 
параметрлері айтарлықтай әсер етеді. Бұл жағдай тиімділік көрсеткіштерінің 
шамасын анықтауды едәуір қиындатады, өйткені егжей-тегжейлі 
техникалық-экономикалық есептеулер жүргізу кең ақпараттық базаны 
құруды және компьютерлерді кейіннен қолдана отырып, тиісті техникалық-
экономикалық модельдерді әзірлеуді талап етеді. Алайда, 
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды жоспарлау тәжірибесі 
жоспарды жасау кезінде жобалау-сметалық құжаттаманың болмауына 
байланысты көбінесе өндірістің нақты жағдайлары белгісіз екенін көрсетеді 
және іс-шаралар нақты тау-кен қазбаларына бөлінбестен, барлық 
жоспарланған жұмыс көлеміне жоспарланады. Бұл ретте іс-шаралар, әсіресе 
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басқарудың жоғары деңгейлерінде кешенді сипатқа ие. Яғни, машиналар мен 
механизмдердің бүкіл тобы бірдей жұмыс түрінде қарастырылады. Осыған 
байланысты белгілі бір жабдықтың тиімділік көрсеткіштері нақты ретінде 
анықталады, ал салыстыру үшін негіз ретінде шартты түрде өндіріс әдісі 
немесе жабдық алынады, онда жұмыстың күрделілігі ең үлкен және 
қарастырылып отырған топтың барлық басқа машиналары мен 
технологиялары үшін өзгермейтін негіз болып табылады. Осылайша, белгілі 
бір жабдықты енгізудің әсері өндірістің орташа жағдайлары үшін белгіленген 
көрсеткіштердің абсолютті мәндерінің арасындағы айырмашылық ретінде 
анықталды. Тиімділіктің нақты көрсеткіштерін әзірлеуге мұндай тәсіл, 
біріншіден, белгілі бір дәрежеде тау-кен геологиялық және басқа 
жағдайлардың әсерін болдырмауға, екіншіден, жабдықтың бірдей түрлерінің 
салыстырмалылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Тиімділік 
көрсеткіштері қолданыстағы нормативтік және әдістемелік құжаттарды, 
сондай-ақ ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізудің нақты нәтижелерін 
пайдалануға негізделген есептеу-талдау әдісімен айқындалады.  

Қандай да бір шешімнің артықшылығы - тау-кен объектісін салудың 
жаңа технологиясын қолданыстағы технологиямен салыстырғанда 
қолданудың экономикалық тиімділігін әр түрлі бекітпелерді, ұңғылау және 
құрылыс машиналары мен механизмдерін қолданудың экономикалық 
көрсеткіштерін салыстыру арқылы құрылыс немесе ұңғылау жұмыстарын 
өндіру тәсілдерінің нұсқаларын техникалық-экономикалық салыстыру 
әдістемесін қолдану арқылы анықтауға болады [11]. 

 
2.7 Электрондық ресурстарды іздеу бағдарламалары 
 
Іздеу жүйесі-Интернетте ақпаратты іздеуге мүмкіндік беретін веб-сайт. 

Көптеген іздеу жүйелері бүкіләлемдік ғаламтор сайттарынан ақпарат іздейді, 
бірақ сонымен бірге ftp серверлерінде файлдарды, интернет-дүкендердегі 
өнімдерді, сондай-ақ Usenet жаңалықтар топтарындағы ақпаратты іздей 
алатын жүйелер бар. 

Әдетте, іздеу жүйесінің негізгі бөлігі іздеу машинасы ( іздеу 
қозғалтқышы) - іздеу жүйесінің функционалдығын қамтамасыз ететін 
бағдарламалар жиынтығы. Іздеу машинасының жұмыс сапасының негізгі 
критерийлері-өзектілік (сұраныс пен табылғанның сәйкестік дәрежесі, яғни 
нәтиженің орындылығы), базаның толықтығы, тіл морфологиясын есепке 
алу. Ақпаратты индекстеу арнайы іздеу роботтарымен жүзеге асырылады. 

Қазіргі уақытта желінің ақпараттық ресурстары ондаған миллиардтан 
астам құжаттарды (Web-парақтарды) құрайды, оларға кез келген 
пайдаланушының еркін қол жеткізуі мүмкін. Әрине, қажетті ақпаратты және 
ең үлкен таратылған толық мәтінді дерекқорды табу үшін ең қуатты IPS 
пайдалану керек. Мұндай жүйелер бар және қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялар нарығында бір-бірімен бәсекелеседі. 

Бүгінгі таңда желіде іздеу жүйелері индекстеуге қарағанда көбірек 
ақпарат пайда болады. Сондықтан осы аспектімен байланысты қатаң 
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басқарудың жоғары деңгейлерінде кешенді сипатқа ие. Яғни, машиналар мен 
механизмдердің бүкіл тобы бірдей жұмыс түрінде қарастырылады. Осыған
байланысты белгілі бір жабдықтың тиімділік көрсеткіштері нақты ретінде
анықталады, ал салыстыру үшін негіз ретінде шартты түрде өндіріс әдісі 
немесе жабдық алынады, онда жұмыстың күрделілігі ең үлкен және 
қарастырылып отырған топтың барлық басқа машиналары мен
технологиялары үшін өзгермейтін негіз болып табылады. Осылайша, белгілі
бір жабдықты енгізудің әсері өндірістің орташа жағдайлары үшін белгіленген 
көрсеткіштердің абсолютті мәндерінің арасындағы айырмашылық ретінде
анықталды. Тиімділіктің нақты көрсеткіштерін әзірлеуге мұндай тәсіл, 
біріншіден, белгілі бір дәрежеде тау-кен геологиялық және басқа 
жағдайлардың әсерін болдырмауға, екіншіден, жабдықтың бірдей түрлерінің 
салыстырмалылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Тиімділік
көрсеткіштері қолданыстағы нормативтік және әдістемелік құжаттарды, 
сондай-ақ ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізудің нақты нәтижелерін
пайдалануға негізделген есептеу-талдау әдісімен айқындалады. 

Қандай да бір шешімнің артықшылығы - тау-кен объектісін салудың
жаңа технологиясын қолданыстағы технологиямен салыстырғанда 
қолданудың экономикалық тиімділігін әр түрлі бекітпелерді, ұңғылау және 
құрылыс машиналары мен механизмдерін қолданудың экономикалық
көрсеткіштерін салыстыру арқылы құрылыс немесе ұңғылау жұмыстарын
өндіру тәсілдерінің нұсқаларын техникалық-экономикалық салыстыру 
әдістемесін қолдану арқылы анықтауға болады [11].

2.7 Электрондық ресурстарды іздеу бағдарламалары

Іздеу жүйесі-Интернетте ақпаратты іздеуге мүмкіндік беретін веб-сайт.
Көптеген іздеу жүйелері бүкіләлемдік ғаламтор сайттарынан ақпарат іздейді,
бірақ сонымен бірге ftp серверлерінде файлдарды, интернет-дүкендердегі 
өнімдерді, сондай-ақ Usenet жаңалықтар топтарындағы ақпаратты іздей 
алатын жүйелер бар.

Әдетте, іздеу жүйесінің негізгі бөлігі іздеу машинасы ( іздеу 
қозғалтқышы) - іздеу жүйесінің функционалдығын қамтамасыз ететін
бағдарламалар жиынтығы. Іздеу машинасының жұмыс сапасының негізгі 
критерийлері-өзектілік (сұраныс пен табылғанның сәйкестік дәрежесі, яғни 
нәтиженің орындылығы), базаның толықтығы, тіл морфологиясын есепке 
алу. Ақпаратты индекстеу арнайы іздеу роботтарымен жүзеге асырылады.

Қазіргі уақытта желінің ақпараттық ресурстары ондаған миллиардтан
астам құжаттарды (Web-парақтарды) құрайды, оларға кез келген 
пайдаланушының еркін қол жеткізуі мүмкін. Әрине, қажетті ақпаратты және 
ең үлкен таратылған толық мәтінді дерекқорды табу үшін ең қуатты IPS
пайдалану керек. Мұндай жүйелер бар және қазіргі заманғы ақпараттық
технологиялар нарығында бір-бірімен бәсекелеседі.

Бүгінгі таңда желіде іздеу жүйелері индекстеуге қарағанда көбірек
ақпарат пайда болады. Сондықтан осы аспектімен байланысты қатаң

бәсекелестік бар. Интернеттің ақпараттық ресурстарын қамту бойынша 
жетекші Google және Alltheweb іздеу жүйелері болып табылады. Сонымен 
бірге, тіпті бұл жүйелер қолданыстағы веб-беттердің үштен бірін ғана 
қамтиды. 

Интернетті қамтитын іздеу серверлерінің саны, оның жеке бөліктері 
емес, бірнеше ондаған адамдармен шектелген, олардың көшбасшылары 
мыналар: 

http://www.google.com 
http://www.alltheweb.com 
http://www.altavista.com 
http://www.yahoo.com 
http://www.msn.com 
http://www.aol.com 
http://www.lycos.com 

2.8 Деректерді берудің, өңдеудің, жинақтаудың ақпараттық 
процестерінің модельдері 

Ақпараттық процесс дегеніміз-ақпарат пайда болатын материалдық 
әлемнің екі объектісінің өзара әрекеттесу процесі. 

Ақпаратты көрсететін хабарлама әрқашан сигнал ретінде ұсынылады. 
Астында сигналы дегеніміз жай-күйін өзгерту біраз объект. 

Нысанның ортасына байланысты сигналдар механикалық, электрлік, 
жарық және т. б. болуы мүмкін. Сигналдар хабарламалардың көрінісі деп 
санауға болады. Бірақ кері процесс мүмкін. Материалдық объектіден сигнал 
келіп түседі, ол кейіннен хабарлама көзіне айналады. 

Басқару объектісінен статикалық және динамикалық сигналдар келуі 
мүмкін. Статикалық сигналдар объектінің тұрақты күйін көрсетеді-бұл 
жүйеде элементтердің орналасуы, құрылғы күйі, құжаттағы мәтін. Бұл 
сигналдар ақпаратты дайындау, сақтау, жинақтау процестеріне қатысады. 

Динамикалық сигналдар Уақыттың тез өзгеруін сипаттайды, олар 
жүйенің электрлік параметрлерінің өзгеруін көрсете алады. Олар Ақпаратты 
беру процестеріне және басқаруға қатысады. 

Логикалық деңгейде сигналдар үздіксіз және дискретті болып бөлінеді. 
Үздіксіз сигнал үздіксіз функциямен көрсетіледі. Физикалық тұрғыдан 
алғанда, бұл тербелістердің үздіксіз өзгеретін мәні. 

Дискретті сигнал физикалық объектінің белгілі бір күйін көрсететін 
мәндердің соңғы жиынтығымен анықталады. 

Ресімдеу кезінде нақты сигналдар функциялардың келесі түрлерімен 
ұсынылады: 

- Үздіксіз Аргументтің үздіксіз функциясы. F(t) функциясы оны
қараудың барлық кезеңінде үздіксіз болады. Ол кез-келген уақытта нақты 
сигналды өзінің лездік мәнімен сипаттайды, ал уақыт кезінде функция 
мәндерді таңдауға ешқандай шектеулер қоймайды. 
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- Дискретті Аргументтің үздіксіз функциясы. F(ti) функциясы үздіксіз, 
бірақ ti уақытының дискретті моменттері үшін ғана анықталады, ол ∆t уақыт 
бойынша кванттау қадамымен таңдалады. Кванттау қадамы бастапқы 
физикалық процестің қасиеттеріне негізделген. Бұл функция Котельников 
теоремасы негізінде сигналды үздіксіз ұсынудан дискретке ауысу кезінде 
қолданылады. Бұл уақыт бойынша үздіксіз шаманы кванттау процесі. 

- Үздіксіз Аргументтің дискретті функциясы. Fi(t) функциясы кез-
келген момент үшін барлық T уақыт аралығындағы ақырлы дискретті мәндер 
жиынтығымен анықталады. Функцияны дискреттеу деңгей бойынша белгілі 
бір кванттау шкаласын таңдау арқылы жүреді. Нақты физикалық процесс 
амплитудасы бойынша берілген кванттау қадамымен үздіксіз дискреттелген 
процеске аударылады. Бұл жағдайда қадам біркелкі және біркелкі болмауы 
мүмкін. Fi функциясы дискретті үлгілер жиынтығымен сипатталады. Бұл 
жағдайда кодтау арнайы кодтардың көмегімен жүзеге асырылады. 

- Дискретті Аргументтің дискретті функциясы. Fi(ti) функциясы шексіз 
жиынның дискретті мәндерін қабылдай алады және тек ti уақыт сәттерінде 
анықталады. Бұл жағдайда уақыт бойынша кванттау және деңгей бойынша 
кванттау жүзеге асырылады. Физикалық процесс белгілі бір кванттау 
қадамымен дискреттелген үздіксіз процеске айналады. 

Нақты объектіден алынған бастапқы сигнал табиғатта үздіксіз болады. 
Өлшеу дәлдігін арттыру үшін ол дискретті мәндер жиынтығына айналады. 
Үздіксіз және дискретті сигналдар әрі қарай хабарламаларға айналады. Бұл 
ақпараттық процестің бастауы. 

Таратумен байланысты келесі процедура-хабарламаны сигналдарға 
кері түрлендіру. Біз ақпараттық процестердің мақсатын бірнеше рет атап 
өттік - ақпаратты жинау, дайындау, беру, сақтау, жинақтау, өңдеу, ұсыну. 

Ат жүйесіне берілген ақпарат деректерге айналады және деректер 
кейбір медиа - сигнал түрінде көрсетіледі, яғни үздіксіз түрлендіру тізбегі: 
материалдық объект → сигнал → ақпарат → деректер → сигнал. 

Деректер тасымалдаушысы ретінде пайда болатын Сигнал 
қарастырылып отырған ақпараттық процеске сәйкес келетін қасиеттерге ие 
болуы керек. Деректерді дайындау кезінде деректерді көрсететін сигнал 
қабылданған жіктеу және кодтау жүйесіне сәйкес келетін таңбалар болып 
табылады. 

Беру кезінде тасымалдаушы сигнал ретінде әрекет етеді. Әсер етіп, 
параметрлері переносчик (модулируя) жүзеге асыруға болады деректерді 
талап етілетін қашықтық бойынша таңдалған арнаға ауысады. 

Сақтау кезінде деректер есептеу құралдарының физикалық ортасының 
(жад ұяшықтарының) жай-күйі түрінде тіркелген сигналмен көрсетіледі. 

Басқару жүйесінің ақпараттық қоры, кем дегенде, өңдеу және түзету 
алгоритмдерін қолдана отырып, кіріс мәліметтерінің Шығыс жиынтығын 
алуды қамтамасыз етуі керек. Егер пәндік аймақтың дұрыс инфологиялық 
моделі жасалса, бұл мүмкін. ILM ақпараттық базаның канондық сызбасын 
құруға, одан логикалық схемаға (даталогиялық модель) және одан әрі іске 
асырудың физикалық деңгейіне өтуге мүмкіндік береді. Бағдарламалық 
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- Дискретті Аргументтің үздіксіз функциясы. F(ti) функциясы үздіксіз, 
бірақ ti уақытының дискретті моменттері үшін ғана анықталады, ол ∆t уақыт 
бойынша кванттау қадамымен таңдалады. Кванттау қадамы бастапқы
физикалық процестің қасиеттеріне негізделген. Бұл функция Котельников
теоремасы негізінде сигналды үздіксіз ұсынудан дискретке ауысу кезінде 
қолданылады. Бұл уақыт бойынша үздіксіз шаманы кванттау процесі.

- Үздіксіз Аргументтің дискретті функциясы. Fi(t) функциясы кез-
келген момент үшін барлық T уақыт аралығындағы ақырлы дискретті мәндер
жиынтығымен анықталады. Функцияны дискреттеу деңгей бойынша белгілі 
бір кванттау шкаласын таңдау арқылы жүреді. Нақты физикалық процесс 
амплитудасы бойынша берілген кванттау қадамымен үздіксіз дискреттелген
процеске аударылады. Бұл жағдайда қадам біркелкі және біркелкі болмауы 
мүмкін. Fi функциясы дискретті үлгілер жиынтығымен сипатталады. Бұл 
жағдайда кодтау арнайы кодтардың көмегімен жүзеге асырылады.

- Дискретті Аргументтің дискретті функциясы. Fi(ti) функциясы шексіз 
жиынның дискретті мәндерін қабылдай алады және тек ti уақыт сәттерінде 
анықталады. Бұл жағдайда уақыт бойынша кванттау және деңгей бойынша 
кванттау жүзеге асырылады. Физикалық процесс белгілі бір кванттау
қадамымен дискреттелген үздіксіз процеске айналады.

Нақты объектіден алынған бастапқы сигнал табиғатта үздіксіз болады. 
Өлшеу дәлдігін арттыру үшін ол дискретті мәндер жиынтығына айналады.
Үздіксіз және дискретті сигналдар әрі қарай хабарламаларға айналады. Бұл
ақпараттық процестің бастауы.

Таратумен байланысты келесі процедура-хабарламаны сигналдарға 
кері түрлендіру. Біз ақпараттық процестердің мақсатын бірнеше рет атап
өттік - ақпаратты жинау, дайындау, беру, сақтау, жинақтау, өңдеу, ұсыну.

Ат жүйесіне берілген ақпарат деректерге айналады және деректер 
кейбір медиа - сигнал түрінде көрсетіледі, яғни үздіксіз түрлендіру тізбегі: 
материалдық объект → сигнал → ақпарат → деректер → сигнал.

Деректер тасымалдаушысы ретінде пайда болатын Сигнал 
қарастырылып отырған ақпараттық процеске сәйкес келетін қасиеттерге ие 
болуы керек. Деректерді дайындау кезінде деректерді көрсететін сигнал
қабылданған жіктеу және кодтау жүйесіне сәйкес келетін таңбалар болып 
табылады.

Беру кезінде тасымалдаушы сигнал ретінде әрекет етеді. Әсер етіп,
параметрлері переносчик (модулируя) жүзеге асыруға болады деректерді
талап етілетін қашықтық бойынша таңдалған арнаға ауысады.

Сақтау кезінде деректер есептеу құралдарының физикалық ортасының
(жад ұяшықтарының) жай-күйі түрінде тіркелген сигналмен көрсетіледі.

Басқару жүйесінің ақпараттық қоры, кем дегенде, өңдеу және түзету
алгоритмдерін қолдана отырып, кіріс мәліметтерінің Шығыс жиынтығын
алуды қамтамасыз етуі керек. Егер пәндік аймақтың дұрыс инфологиялық
моделі жасалса, бұл мүмкін. ILM ақпараттық базаның канондық сызбасын
құруға, одан логикалық схемаға (даталогиялық модель) және одан әрі іске 
асырудың физикалық деңгейіне өтуге мүмкіндік береді. Бағдарламалық 

жасақтаманың инфологиялық (тұжырымдамалық) моделі оның сипаттамасы 
деп аталады, онда олар мүмкін бағдарламалық және техникалық құралдарға 
назар аудармайды. ILM құрылысының принциптері белгілі. Алайда, 
ақпараттық базаны құру үшін бір ILM жеткіліксіз. 

Деректер элементтері арасында байланыс орнату үшін ақпараттық 
ағындарға талдау жасау қажет. Кіріс, аралық және шығыс мәліметтер 
жиынтығындағы олардың топтарын бағалау, артық байланыстар мен 
деректер элементтерін болдырмау қажет. Осындай талдау нәтижесінде 
алынған шығынсыз құрылым ақпараттық базаның канондық құрылымы деп 
аталады. Бұл ILM ұсынудың бір түрі. Жүйеде ақпараттық ағындарды талдау 
үшін элементтер немесе элементтер жиынтығы арасындағы жұптасқан 
қатынастар немесе қатынастар (яғни: қатынастар бар ма, жоқ па) туралы 
мәліметтер бастапқы болып табылады. Ақпараттық элементтер-тиісті 
жиынтықтарды құрайтын әр түрлі кіріс, аралық және шығыс түрлері: 

1. N1-кіріс деректер жиынтығы
2. N2-аралық деректер элементтерінің жиынтығы
3. N3-Шығыс элементтерінің жиынтығы.
Ақпараттық элементтер жиынтығы арасындағы қатынастар (яғни

жұптық қатынастар) в іргелес матрица түрінде ұсынылған, іргелес Матрица 
дегеніміз - екі осьте де ақпараттық элементтердің жиынтығына индекстелген 
квадрат екілік матрица. 

D={d1, d2, ...ds}, мұндағы s - ақпараттық элементтердің саны. Запишем 
матрицасын В: 

- qij = 1, Егер di мен dj арасында байланыс болса;
- qij=0, егер жоқ болса;
- i=  ; j=  .
Ij позициясында іргелес матрицалар 1(qij=1) жазылады, егер dj және di

ақпараттық элементтері арасында R0 қатынасы болса. R0 dj ақпараттық 
элементінің мәнін алу үшін di элементіне жүгіну қажет. Di мен dj арасында 
осындай қарым-қатынастың болуы мынаны білдіреді: dj R0 di. Бұл dji =1 
сәйкес келеді. DJ R0 di қатынасының болмауы dji = 0 сәйкес келеді. 
Сонымен қатар, әрбір Ақпараттық элемент di= R0 dj (i=  ) 

Іргелес матрицаға сәйкес ақпараттық график бар: G=(D;R0) G 
графигінің шыңдарының жиынтығы D ақпараттық элементтерінің жиынтығы 
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болып табылады. Графиктің әр доғасы (di,dj) dg R0di шартына сәйкес келеді, 
яғни в матрицасының ig позициясындағы 1 жазбасы. 

Ақпараттық элементтердің төрт жиынтығынан D жиынтығы берілсін: 
D={D1, d2, d3, d4}. Бұл көрініс болсын: 

Көршілес матрицадан көруге болады: 
1. D3 элементін есептеу үшін D1 және d2 элементтеріне жүгіну қажет.
2. d4 элементін алу үшін-тек d3-ке хабарласыңыз
3. d2 элементі матрица элементтерінің ешқайсысына тәуелді емес.
Бұл қарапайым жағдайда ақпарат графигі суретке сәйкес келеді:
Осындай қарапайым нұсқада біз ақпараттық байланыстардың

құрылымын алдық. Бірақ егер элементтер едәуір үлкен болса, мұндай 
графикті қабылдау және талдау өте қиын, өйткені ол бұзылған. Граф ILM 
негізінде жасалған, ол дәлдік пен нақтылыққа кепілдік бермейді. 

Кіріс, аралық және шығыс элементтерін ресми түрде бөлу үшін, 
ақпараттық элементтерді өңдеу операцияларының реттілігін анықтау үшін, 
G=(D, R0) графигіне негізделген қатынастарды егжей - тегжейлі талдау үшін 
келесі матрица - м. м. қол жетімділік матрицасы-бұл екі осьте де көптеген d 
ақпараттық элементтерімен индекстелген квадрат матрица. Әр 
позициядағы=1 жазба (ij) әр жұп үшін (di, dj) R қол жетімділігінің 
семантикалық қатынасының болуына сәйкес келеді. М матрицасын құру 
үшін бірқатар жағдайлар бар: 

1. DJ элементіне di элементінен қол жеткізуге болады (яғни, diRdj
шарты орындалады), егер G=(D, R0) бағанында dj шыңынан di шыңына 
бағытталған Жол болса. 

2. егер diRdj болса, онда di және dj элементтері арасындағы қол
жетімділік қатынасы жоқ және M матрицасының (ij) позициясында 0 
жазылады. 

М матрицасының құрылымы бізге не беретінін көрейік: 
J-бағандағы "1" жазбасы dj мәндерін алу үшін қажет di ақпараттық

элементіне сәйкес келеді. Олар(жазбалар) берілген dj элементі үшін А(di) 
алдындағы көптеген элементтерді құрайды. 

M матрицасының I-жолындағы "1" жазбалары di элементінен қол 
жеткізуге болатын және осы элементтің R(di) көптеген жетістіктерін 
құрайтын барлық dj элементтеріне сәйкес келеді. 

Осыдан өте пайдалы қорытынды жасауға болады: 
1. М матрицасында (1) бірліктері жоқ ақпараттық элементтер, яғни

нөлдік жолдар Шығыс ақпараттық элементтер болып табылады. 
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болып табылады. Графиктің әр доғасы (di,dj) dg R0di шартына сәйкес келеді,
яғни в матрицасының ig позициясындағы 1 жазбасы.

Ақпараттық элементтердің төрт жиынтығынан D жиынтығы берілсін:
D={D1, d2, d3, d4}. Бұл көрініс болсын:

Көршілес матрицадан көруге болады:
1. D3 элементін есептеу үшін D1 және d2 элементтеріне жүгіну қажет.
2. d4 элементін алу үшін-тек d3-ке хабарласыңыз
3. d2 элементі матрица элементтерінің ешқайсысына тәуелді емес.
Бұл қарапайым жағдайда ақпарат графигі суретке сәйкес келеді:
Осындай қарапайым нұсқада біз ақпараттық байланыстардың 

құрылымын алдық. Бірақ егер элементтер едәуір үлкен болса, мұндай
графикті қабылдау және талдау өте қиын, өйткені ол бұзылған. Граф ILM
негізінде жасалған, ол дәлдік пен нақтылыққа кепілдік бермейді.

Кіріс, аралық және шығыс элементтерін ресми түрде бөлу үшін,
ақпараттық элементтерді өңдеу операцияларының реттілігін анықтау үшін,
G=(D, R0) графигіне негізделген қатынастарды егжей - тегжейлі талдау үшін
келесі матрица - м. м. қол жетімділік матрицасы-бұл екі осьте де көптеген d 
ақпараттық элементтерімен индекстелген квадрат матрица. Әр 
позициядағы=1 жазба (ij) әр жұп үшін (di, dj) R қол жетімділігінің 
семантикалық қатынасының болуына сәйкес келеді. М матрицасын құру
үшін бірқатар жағдайлар бар:

1. DJ элементіне di элементінен қол жеткізуге болады (яғни, diRdj
шарты орындалады), егер G=(D, R0) бағанында dj шыңынан di шыңына
бағытталған Жол болса.

2. егер diRdj болса, онда di және dj элементтері арасындағы қол 
жетімділік қатынасы жоқ және M матрицасының (ij) позициясында 0
жазылады.

М матрицасының құрылымы бізге не беретінін көрейік:
J-бағандағы "1" жазбасы dj мәндерін алу үшін қажет di ақпараттық 

элементіне сәйкес келеді. Олар(жазбалар) берілген dj элементі үшін А(di) 
алдындағы көптеген элементтерді құрайды.

M матрицасының I-жолындағы "1" жазбалары di элементінен қол 
жеткізуге болатын және осы элементтің R(di) көптеген жетістіктерін
құрайтын барлық dj элементтеріне сәйкес келеді.

Осыдан өте пайдалы қорытынды жасауға болады:
1. М матрицасында (1) бірліктері жоқ ақпараттық элементтер, яғни

нөлдік жолдар Шығыс ақпараттық элементтер болып табылады.

2. М матрицасының нөлдік бағандарына сәйкес келетін ақпараттық
элементтер шығыс болып табылады. 

3. нөлдік жол немесе баған жоқ ақпараттық элементтер аралық болып
табылады. 

4 элементі бар қарапайым графикпен қарастырылған мысал үшін М қол 
жетімділік матрицасын жазуға болады: 

М 

Іргелес В матрицасы мен М қол жетімділігінің айырмашылығы: 
М матрицасында Ақпараттық элементтер арасындағы R семантикалық 

қатынасы ескеріледі, ал В матрицасында тек R0 ескеріледі - олардың сипатын 
ескерместен қатынастардың болуы. 

Gs(R) жүйесінің ақпараттық графигі N1, N2, N3 деңгейлері бойынша 
құрылымдалған. Бұл жүйенің ақпараттық кірістері мен шығуларын 
анықтауға, деректерді өңдеудің негізгі кезеңдерін, олардың реттілігін, өңдеу 
циклдерін бөлуге мүмкіндік береді. Бұл графиктің артық, артық доғалары 
мен элементтерін алып тастайды, бұл графикте айқын көрінеді. 

Қорытындылар: 
1. Құрылымдаудан кейін алынған график ақпараттық базаның

канондық құрылымын анықтайды. 
2. Канондық құрылым логикалық тұрғыдан мүмкін емес ақпараттық

базаны орнатады. 
3. Деректер жиынтығын деңгейлер бойынша таңдау логикалық

жазбаларды біріктіреді және оларды жадта ұйымдастырады. 
Сақтау процесін сипаттау кезінде канондық құрылымнан олар 

ақпараттық базаның логикалық құрылымына өтеді. Сақтау, жаңарту және алу 
процедураларының логикалық деңгейі мәліметтер базасының модельдерімен 
анықталады. Деректер базасының модельдері деректер құрылымының 
тұрақтылығына негізделген. Ақпараттық элементтер арасындағы қатынастар 
негізгі түрлермен терілуі мүмкін: 

- Бір.
- Бір көп.
- Көптеген қосымша көптеген.
Қатынастардың бір түрін қолдану мәліметтер базасындағы

мәліметтердің үш негізгі моделін анықтады . 
Деректерді жинақтау процесінің моделін әзірлеу ұсынылған кезеңдерге 

сәйкес жүргізілуі керек, бұл it шеңберіндегі маңызды ақпараттық 
процестердің бірін тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді: 
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1. Тақырып аймағының инфологиялық моделіне және сақталған
деректерді таңдау моделіне негізделген канондық құрылымды құру. 

2. Үш модельге негізделген мәліметтер базасының формальды
сипаттамасы: деректерді сақтау модельдері (мәліметтер базасының 
құрылымы), Деректерді жаңарту модельдері және деректерді алу модельдері. 

3. Осы модельдер негізінде алгоритмдер мен бағдарламалар жасалады.
4. Физикалық модельді құру компьютерде жүзеге асырылатын және

қолданылатын бағдарламалар жиынтығын қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. 

Осылайша, жинақтау процесінің барлық кезеңдерін және барлық 
компоненттерін анықтауға болады. 

Деректерді жинақтау процесінің мақсаты-қарастырылып отырған ат 
жұмыс істейтін басқару жүйесінің функционалды міндеттерін орындау үшін 
қажетті ақпараттық қорды құру, сақтау және сақтау. Пайдаланушының 
немесе қандай да бір қосымшаның сұрауы бойынша сақталатын деректер тез 
(әсіресе нақты уақыт жүйелері үшін) және жеткілікті көлемде сақтау 
аймағынан алынуы және ЭЕМ жедел есте сақтау құрылғысына ауыстырылуы 
тиіс. Әрі қарай, бұл деректер берілген алгоритмдер бойынша түрлендіріледі 
немесе экранда көрсетіледі немесе басып шығарылады немесе байланыс 
арналары арқылы беріледі. Деректерді жинақтаудың барлық аталған 
функциялары тиісті математикалық модельдер негізінде жасалған 
алгоритмдерге сәйкес жүзеге асырылады. 

Алгоритмнің маңызды рәсімдерінің бірі - ақпараттық қорды 
қалыптастыру. Ақпараттық қор сақталатын ақпараттың қажетті толықтығы 
мен барынша аз артықтығы қағидаттарының негізінде қалыптастырылуы 
тиіс. Бұл принциптер "сақталған деректерді таңдау" процедурасымен жүзеге 
асырылады. Бұл процедураны орындау барысында жүйеде айналымдағы 
мәліметтерге талдау жасалады. Деректер кіріс, аралық және шығыс болып 
топталады, содан кейін сақталатын мәліметтердің соңғы құрамы анықталады: 

- кіріс - бастапқы ақпараттан алынған және пәндік аймақтың
ақпараттық бейнесін жасайтын мәліметтер. Олар бірінші кезекте сақтауға 
жатады; 

- аралық деректер-бұл басқару есептерін шешу барысында алгоритмдік
қайта құру кезінде алынған басқа мәліметтерден пайда болатын мәліметтер. 
Әдетте, олар сақталмайды, бірақ жедел жадтың сыйымдылығына шектеулер 
қояды (яғни ресурстарға әсер етеді); 

- Шығыс - әзірленген өңдеу моделіне сәйкес бастапқы (кіріс)
деректерді өңдеу нәтижесі. Бұл деректер өз деңгейінің басқарушы ақпарат 
ағынының бөлігі болып табылады. Олар белгілі бір уақыт аралығында 
сақталуы керек. 

Барлық деректердің өзіндік өмірлік циклі бар. Бұл цикл жинақтау 
процесінің алгоритмінің барлық процедураларында көрсетіледі. Деректерді 
сақтау, жаңарту және алу процедуралары оларды сақтау қажеттілігімен 
мезгіл-мезгіл бағаланады, өйткені деректер қартаюдан арылады. Ескірген 
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1. Тақырып аймағының инфологиялық моделіне және сақталған 
деректерді таңдау моделіне негізделген канондық құрылымды құру. 

2. Үш модельге негізделген мәліметтер базасының формальды 
сипаттамасы: деректерді сақтау модельдері (мәліметтер базасының 
құрылымы), Деректерді жаңарту модельдері және деректерді алу модельдері. 

3. Осы модельдер негізінде алгоритмдер мен бағдарламалар жасалады. 
4. Физикалық модельді құру компьютерде жүзеге асырылатын және 

қолданылатын бағдарламалар жиынтығын қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. 

Осылайша, жинақтау процесінің барлық кезеңдерін және барлық 
компоненттерін анықтауға болады. 

Деректерді жинақтау процесінің мақсаты-қарастырылып отырған ат 
жұмыс істейтін басқару жүйесінің функционалды міндеттерін орындау үшін 
қажетті ақпараттық қорды құру, сақтау және сақтау. Пайдаланушының 
немесе қандай да бір қосымшаның сұрауы бойынша сақталатын деректер тез 
(әсіресе нақты уақыт жүйелері үшін) және жеткілікті көлемде сақтау 
аймағынан алынуы және ЭЕМ жедел есте сақтау құрылғысына ауыстырылуы 
тиіс. Әрі қарай, бұл деректер берілген алгоритмдер бойынша түрлендіріледі 
немесе экранда көрсетіледі немесе басып шығарылады немесе байланыс 
арналары арқылы беріледі. Деректерді жинақтаудың барлық аталған 
функциялары тиісті математикалық модельдер негізінде жасалған 
алгоритмдерге сәйкес жүзеге асырылады. 

Алгоритмнің маңызды рәсімдерінің бірі - ақпараттық қорды 
қалыптастыру. Ақпараттық қор сақталатын ақпараттың қажетті толықтығы 
мен барынша аз артықтығы қағидаттарының негізінде қалыптастырылуы 
тиіс. Бұл принциптер "сақталған деректерді таңдау" процедурасымен жүзеге 
асырылады. Бұл процедураны орындау барысында жүйеде айналымдағы 
мәліметтерге талдау жасалады. Деректер кіріс, аралық және шығыс болып 
топталады, содан кейін сақталатын мәліметтердің соңғы құрамы анықталады: 

- кіріс - бастапқы ақпараттан алынған және пәндік аймақтың 
ақпараттық бейнесін жасайтын мәліметтер. Олар бірінші кезекте сақтауға 
жатады; 

- аралық деректер-бұл басқару есептерін шешу барысында алгоритмдік 
қайта құру кезінде алынған басқа мәліметтерден пайда болатын мәліметтер. 
Әдетте, олар сақталмайды, бірақ жедел жадтың сыйымдылығына шектеулер 
қояды (яғни ресурстарға әсер етеді); 

- Шығыс - әзірленген өңдеу моделіне сәйкес бастапқы (кіріс) 
деректерді өңдеу нәтижесі. Бұл деректер өз деңгейінің басқарушы ақпарат 
ағынының бөлігі болып табылады. Олар белгілі бір уақыт аралығында 
сақталуы керек. 

Барлық деректердің өзіндік өмірлік циклі бар. Бұл цикл жинақтау 
процесінің алгоритмінің барлық процедураларында көрсетіледі. Деректерді 
сақтау, жаңарту және алу процедуралары оларды сақтау қажеттілігімен 
мезгіл-мезгіл бағаланады, өйткені деректер қартаюдан арылады. Ескірген 

  

деректерді жою керек. Осы процедуралардың не екенін толығырақ 
қарастырайық. 

- Сақтау процедурасы. Бұл компьютердің жадында деректерді сақтау 
құрылымын қалыптастырудан және қолдаудан тұрады. Деректерді сақтау 
құрылымдары осы деректерді пайдаланатын бағдарламалардан тәуелсіз 
болуы керек. Деректерді сақтау құрылымы негізгі принциптерді жүзеге 
асыруы керек: толықтығы мен минималды резервтілігі. Бұл құрылымдар деп 
аталады мәліметтер базасы. Деректерді сақтау құрылымын құру, деректерді 
жаңарту, шығару және жою ДҚБЖ деп аталатын бағдарлама арқылы жүзеге 
асырылады. 

- Деректерді өзектендіру рәсімі.Бұл дерекқорда жазылған деректердің 
мәндерін өзгертуге немесе белгілі бір бөлімді, деректер тобын толықтыруға 
мүмкіндік береді. Ескірген деректерді осы процедура аясында жоюға болады. 

- Деректерді алу процедурасы.Ол қажетті деректерді дерекқордан 
түрлендіруге, көрсетуге немесе желілер мен арналар арқылы беруге 
мүмкіндік береді. 

Өзектендіру және алу рәсімдерін орындау кезінде берілген белгілер 
бойынша деректерді іздеу және оларды сұрыптау операциялары міндетті 
түрде орындалады. Логикалық деңгейде жинақтау процесінің барлық 
процедуралары ресімделуі керек, бұл осы процедуралардың математикалық 
және алгоритмдік модельдерінде көрсетіледі. 

Әрбір есептеу мәселесін шешу үшін ресурстар бөлінуі керек. Бұл, 
мысалы, процессордың жұмыс уақыты бойынша ресурс және әр тапсырма 
үшін ақпаратты енгізу-шығару уақыты бойынша ресурс. 

Есептеу ресурстарының шектеулі болуы уақыт өте келе есептеу 
есептерін шешуге мүмкіндік бермеуі мүмкін. Бір сызықты қызмет көрсететін 
есептеу жүйесі көбінесе бір ғана мәселені шеше алады, ал алгоритмге сәйкес 
есептер бір-бірімен байланысты. Сондықтан тапсырмаларды орындау 
реттілігінің жоспарын жасау қажет. 

Есептеу процесін жоспарлау-бұл есептерді уақытында шешу тәртібін 
тағайындау. 

Көп сызықты жүйе үшін жоспарлау дегеніміз-тапсырмаларды 
уақытында ғана емес, сонымен бірге кеңістікте де бөлу (қолданылатын 
компьютерлер бойынша). Мұндай жоспарлау үшін ресурстар ретінде 
бөлінеді: процессорлардың машина уақыты, ЖЖҚ және сыртқы сақтау 
құрылғыларының көлемі, енгізу-шығару құрылғыларының жұмыс уақыты. 

Егер тапсырма жақсы дайындалған болса, онда барлық ресурстарды 
толығымен іске асыруға болады. Есептеуіш тапсырмаларды орындауға 
дайындауды басқарушы жоспарлау бағдарламасы жүзеге асырады. 
Жоспарлаушы есептеу тапсырмаларының өтінімдері негізінде ақпараттық-
есептеу жұмыстарын қалыптастырады және оларды есептеу жүйесіне 
енгізеді. Әр тапсырманы жоспарлау нәтижесінде бірқатар жұмыстар 
тұжырымдалады. 

Бұл жұмыстардың орындалуын басқарушы бағдарлама - бақылаушы 
жүзеге асырады. Ол әр тапсырмаға белгілі бір ресурсты ұсынады. 
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Бақылаушы сұраулар бойынша әрекет етеді, оны жоспарлаушы топтар үнемі 
бастайды. Жоспарлаушы есептеу процесін іске асыру жоспарына сәйкес 
басым тапсырманы бөледі және оған қажетті ресурстарды талап етеді. 

Есептеу процесін жоспарлау тиімділігінің критерийлері міндеттерге 
қойылатын талаптарға байланысты таңдалады: 

- Есептеу жүйесіндегі есептерді шешудің ең аз орташа уақыты 
бойынша процесті оңтайландыруға болады. 

- Мәселелерді шешу өнімділігін арттыруға болады. 
- Нақты міндеттерді шешу уақытын шектеуге болады (нақты уақыт 

ауқымындағы жүйелер үшін). 
Соңында есептеу процесін жоспарлау моделін қарастырыңыз. 
Бірқатар есептеу тапсырмалары үшін J1-Jn типтік есептеу 

жұмыстарының белгілі бір номенклатурасын орындау қажет болсын. Олар 
үшін R1-RN ресурстарын бөлу қажет. 

J жұмыстары мен r ресурстары арасындағы байланысты t жұмысының 
еңбек сыйымдылығы матрицасы түрінде ұсынуға болады. Матрицаның 
элементтері-tij параметрлері. Ресурстардың сипатына байланысты олар жад 
бірліктерінің немесе уақыттың өлшемдеріне ие. 

 

 
  
Есептеу процесін ұйымдастырудың осындай матрицасын жасап, 

есептеу жүйесінің құрылғыларымен жұмыс істеу ретін (яғни R1 - Rn 
ресурстарын пайдалану реттілігі) көрсете отырып, біз есептеу процесін 
жоспарлаудың қажетті моделін аламыз. Яғни, бұл келіп түсетін есептеу 
есептерін шешу үшін ақпараттық-есептеу жұмыстарын орындаудың 
"кестесі". 

Машина ішіндегі ақпаратты өңдеу-бұл есептеу есептерін уақыт 
бойынша параллель шешу. Мұндай процедуралар осы компьютердің 
ресурстарын ескере отырып, есептеу процесін ұйымдастыру жоспары болған 
кезде мүмкін болады. Есептеу міндеттерінің көзі қажеттілігіне қарай әк - 
есептеу жүйесіне сұрау салумен жүгінеді. 

Есептеу процесін ұйымдастыру-есептерді шешу және есептеулерді 
орындау реттілігін анықтау. Жүйелілік тапсырмалардың ақпараттық өзара 
байланысы негізінде анықталады. Яғни, бір мәселені шешу нәтижелері 
кейінгі мәселені шешу үшін бастапқы деректер ретінде пайдаланылған кезде. 
Шешім процесі есептеу алгоритмімен анықталады. Есептеу жүйесінде 
есептеу процесін ұйымдастыруға жауап беретін SD басқару жүйесін және 
ақпаратты өңдейтін компьютердің өзін ажыратуға болады. 



133

  

Бақылаушы сұраулар бойынша әрекет етеді, оны жоспарлаушы топтар үнемі 
бастайды. Жоспарлаушы есептеу процесін іске асыру жоспарына сәйкес 
басым тапсырманы бөледі және оған қажетті ресурстарды талап етеді. 

Есептеу процесін жоспарлау тиімділігінің критерийлері міндеттерге 
қойылатын талаптарға байланысты таңдалады: 

- Есептеу жүйесіндегі есептерді шешудің ең аз орташа уақыты 
бойынша процесті оңтайландыруға болады. 

- Мәселелерді шешу өнімділігін арттыруға болады. 
- Нақты міндеттерді шешу уақытын шектеуге болады (нақты уақыт 

ауқымындағы жүйелер үшін). 
Соңында есептеу процесін жоспарлау моделін қарастырыңыз. 
Бірқатар есептеу тапсырмалары үшін J1-Jn типтік есептеу 

жұмыстарының белгілі бір номенклатурасын орындау қажет болсын. Олар 
үшін R1-RN ресурстарын бөлу қажет. 

J жұмыстары мен r ресурстары арасындағы байланысты t жұмысының 
еңбек сыйымдылығы матрицасы түрінде ұсынуға болады. Матрицаның 
элементтері-tij параметрлері. Ресурстардың сипатына байланысты олар жад 
бірліктерінің немесе уақыттың өлшемдеріне ие. 

 

 
  
Есептеу процесін ұйымдастырудың осындай матрицасын жасап, 

есептеу жүйесінің құрылғыларымен жұмыс істеу ретін (яғни R1 - Rn 
ресурстарын пайдалану реттілігі) көрсете отырып, біз есептеу процесін 
жоспарлаудың қажетті моделін аламыз. Яғни, бұл келіп түсетін есептеу 
есептерін шешу үшін ақпараттық-есептеу жұмыстарын орындаудың 
"кестесі". 

Машина ішіндегі ақпаратты өңдеу-бұл есептеу есептерін уақыт 
бойынша параллель шешу. Мұндай процедуралар осы компьютердің 
ресурстарын ескере отырып, есептеу процесін ұйымдастыру жоспары болған 
кезде мүмкін болады. Есептеу міндеттерінің көзі қажеттілігіне қарай әк - 
есептеу жүйесіне сұрау салумен жүгінеді. 

Есептеу процесін ұйымдастыру-есептерді шешу және есептеулерді 
орындау реттілігін анықтау. Жүйелілік тапсырмалардың ақпараттық өзара 
байланысы негізінде анықталады. Яғни, бір мәселені шешу нәтижелері 
кейінгі мәселені шешу үшін бастапқы деректер ретінде пайдаланылған кезде. 
Шешім процесі есептеу алгоритмімен анықталады. Есептеу жүйесінде 
есептеу процесін ұйымдастыруға жауап беретін SD басқару жүйесін және 
ақпаратты өңдейтін компьютердің өзін ажыратуға болады. 

  

Әрбір есептеу тапсырмасын қызмет көрсету туралы өтініш ретінде 
қарастыруға болады. Уақыт бойынша тапсырмалар тізбегі өтінімдер ағынын 
жасайды. Бұл өтінімдер ағынын қызмет көрсету уақытын бөлу Заңымен 
рәсімдеуге болады (математикалық модель түрінде ұсынылған). 

Қызмет көрсету теориясында қызмет көрсету уақыты-бұл белгілі бір 
қызмет көрсететін құрылғымен бір өтінімге қызмет көрсетуге кететін уақыт. 
Біздің жағдайда бұл құрылғы компьютер болып табылады. 

Жалпы жағдайда қызмет көрсету уақыты белгілі бір бөлу Заңымен 
сипатталады: 

F (t) = P(tобс<t),                                              (2.6) 
 
мұндағы P (tобс<t) - қызмет көрсету уақыты t-ден аз болу 

ықтималдығы. 
ЭЕМ-ге нақты өтінімге қызмет көрсету уақыты бағдарламада 

қамтылған операциялар санымен анықталады. Ақпараттық процесте 
тапсырмаларға қызмет көрсету жүйесін қандай параметрлермен сипаттай 
алатынымызды білеміз. 

1. Қызмет көрсету жүйесінің жай-күйі белгілі бір уақытта t ондағы n(t) 
өтінімдерінің санымен анықталады. N (t) - кездейсоқ шама. 

Уақыт өте келе N (t) процесті дискретті күйлермен көрсетеді. Жүйені 
"K" (K 1N) күйінде табу ықтималдығы. 

Pk (t)=P [N(t) = k]  
Қарастырайық әрекеттер реті жүйенің бір күйден жай-күйі. Ол үшін u: 

T1<U<t2 аралығын таңдаңыз. 
Сонда  
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) = ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑡𝑡1,𝑈𝑈)𝑁𝑁
0 .𝑃𝑃𝑗𝑗(𝑈𝑈, 𝑡𝑡2)                   (2.7) 

 
мұндағы N-өтінімдердің ең көп саны. 
PK(t) ықтималдығын анықтау үшін осындай теңдеулер жүйесін құруға 

болады. Осылайша, біз қызмет көрсету жүйесінің барлық мүмкін ауысуларын 
сипаттай аламыз. Бірақ бұл өңдеу процесі туралы қажетті білімнің аз ғана 
бөлігі. 

2. Жүйенің қызмет көрсету уақыты келесі қажетті параметр болып 
табылады. Қызмет көрсету уақыты да кездейсоқ шама және оны бөлудің 
әртүрлі заңдарымен анықтауға болады. Мысалы, қарапайым өтінімдер 
ағынының қызмет көрсету уақытының экспоненциалды Заңы. (Қарапайым-
бұл салдарын ескерместен стационарлық ағын). 

L ағынының негізгі параметрін белгілеңіз - өтінімдердің 
қарқындылығы, l = const болсын. Қарапайым ағын (салдарсыз стационарлық) 
Пуассонның таралуымен сипатталады: 

T кезінде k өтінімдерінің пайда болу ықтималдығы: 
 

𝑃𝑃(𝑘𝑘, 𝑡𝑡) = (𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑘𝑘𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆
𝑘𝑘𝑘𝑘                               (2.8) 
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мұндағы l-уақыт бірлігіне өтінімдер саны, өтінімдер ағыны. 
 
T уақытындағы өтінімдердің орташа саны: 
 

𝑀𝑀 = ∑ 𝑘𝑘 (𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑘𝑘𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆∞
𝑘𝑘=0

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝜆𝜆𝜆𝜆                        (2.9) 
 
мұндағы М-t уақытындағы өтінімдер санын күту. 
Т. о. стационарлық өтінімдер ағынының қарапайым жағдайында 

сипатталған параметрлер бойынша есептеу процесінің негізгі қасиеттерін 
анықтау қиын болмайды. 

Таратылған жүйеде, егер қызмет көрсететін бөліктер болса, яғни 
компьютер S-ге тең бірнеше болса, онда біз s теңдеулер жүйесін құрамыз. 

Бірақ егер процесс тұрақты болмаса және техникалық қызмет көрсету 
бір-біріне параллель болса, онда бәрі күрделене түседі және қосымшаларға 
қызмет көрсету үшін есептеу процесін жоспарлаудың тұтас құрылымын құру 
қажет. 

Аумақтық алыс объектілер арасындағы өзара іс-қимыл деректермен 
алмасу есебінен жүзеге асырылады. Деректерді жеткізу беру желілерін 
пайдалана отырып, берілген мекенжай бойынша жүргізіледі. Тізбектің 
маңызды буыны-деректерді беру арнасы. 

Деректер арнасын құралдар мен ұғымдардың жиынтығы ретінде 
қарастырыңыз. 

Деректерді берудің физикалық ортасы-бұл нақты байланыс арнасы. 
Онда деректер элементтері физикалық сигналдар түрінде беріледі. Бұл арна 
үздіксіз деп аталады. Ондағы сигналдар уақыттың үздіксіз функциялары 
болып табылады. Сигнал мен байланыс арнасын үйлестіру үздіксіз арнаның 
өткізу қабілеті және сигналдың берілу жылдамдығы бойынша жүзеге 
асырылады. 

Сигналды арнамен үйлестіру үшін деректерді беру арнасының 
құрылымында түрлендіру құрылғылары бар. Мысалы, телефон арналары 
үшін - модемдер. Модем-бұл модулятор мен демодулятордың жиынтығы. 
Модулятордың көмегімен сигнал сигнал тасымалдаушысының параметріне 
әсер етеді. Бұл әсерде сигнал спектрі таңдалған үздіксіз байланыс арнасында 
ең аз өшетін жиілік аймағына ауысады. Модуляцияланған сигналдан 
модуляторға кері демодулятор арқылы өтеді. Модулятор, үздіксіз арна және 
демодулятор дискретті арнаны құрайды. Бұл арнаның кірісі мен шығысында 
дискретті код элементтері бар. Осы код элементтерінің берілу жылдамдығы 
КС өткізу қабілетімен келісілуі керек. 

Шуылға төзімділікті қамтамасыз ету үшін деректерді беру арнасының 
құрылымына RCD қателерінен қорғайтын құрылғы енгізіледі. Ол тұрақты 
кодтауды шығарады - сигналды декодтау. 

АЖ көздері және КС хабарламаларының тұтынушылары деректерді 
беру арнасымен ҚБ түйіндесу құрылғыларымен келісіледі. Қабылдау және 
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мұндағы l-уақыт бірлігіне өтінімдер саны, өтінімдер ағыны. 
 
T уақытындағы өтінімдердің орташа саны: 
 

𝑀𝑀 = ∑ 𝑘𝑘 (𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑘𝑘𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆∞
𝑘𝑘=0

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝜆𝜆𝜆𝜆                        (2.9) 
 
мұндағы М-t уақытындағы өтінімдер санын күту. 
Т. о. стационарлық өтінімдер ағынының қарапайым жағдайында 

сипатталған параметрлер бойынша есептеу процесінің негізгі қасиеттерін 
анықтау қиын болмайды. 

Таратылған жүйеде, егер қызмет көрсететін бөліктер болса, яғни 
компьютер S-ге тең бірнеше болса, онда біз s теңдеулер жүйесін құрамыз. 

Бірақ егер процесс тұрақты болмаса және техникалық қызмет көрсету 
бір-біріне параллель болса, онда бәрі күрделене түседі және қосымшаларға 
қызмет көрсету үшін есептеу процесін жоспарлаудың тұтас құрылымын құру 
қажет. 

Аумақтық алыс объектілер арасындағы өзара іс-қимыл деректермен 
алмасу есебінен жүзеге асырылады. Деректерді жеткізу беру желілерін 
пайдалана отырып, берілген мекенжай бойынша жүргізіледі. Тізбектің 
маңызды буыны-деректерді беру арнасы. 

Деректер арнасын құралдар мен ұғымдардың жиынтығы ретінде 
қарастырыңыз. 

Деректерді берудің физикалық ортасы-бұл нақты байланыс арнасы. 
Онда деректер элементтері физикалық сигналдар түрінде беріледі. Бұл арна 
үздіксіз деп аталады. Ондағы сигналдар уақыттың үздіксіз функциялары 
болып табылады. Сигнал мен байланыс арнасын үйлестіру үздіксіз арнаның 
өткізу қабілеті және сигналдың берілу жылдамдығы бойынша жүзеге 
асырылады. 

Сигналды арнамен үйлестіру үшін деректерді беру арнасының 
құрылымында түрлендіру құрылғылары бар. Мысалы, телефон арналары 
үшін - модемдер. Модем-бұл модулятор мен демодулятордың жиынтығы. 
Модулятордың көмегімен сигнал сигнал тасымалдаушысының параметріне 
әсер етеді. Бұл әсерде сигнал спектрі таңдалған үздіксіз байланыс арнасында 
ең аз өшетін жиілік аймағына ауысады. Модуляцияланған сигналдан 
модуляторға кері демодулятор арқылы өтеді. Модулятор, үздіксіз арна және 
демодулятор дискретті арнаны құрайды. Бұл арнаның кірісі мен шығысында 
дискретті код элементтері бар. Осы код элементтерінің берілу жылдамдығы 
КС өткізу қабілетімен келісілуі керек. 

Шуылға төзімділікті қамтамасыз ету үшін деректерді беру арнасының 
құрылымына RCD қателерінен қорғайтын құрылғы енгізіледі. Ол тұрақты 
кодтауды шығарады - сигналды декодтау. 

АЖ көздері және КС хабарламаларының тұтынушылары деректерді 
беру арнасымен ҚБ түйіндесу құрылғыларымен келісіледі. Қабылдау және 

  

беру жағында ЖБҚ деректерінің соңғы жабдығы бар. ЖБҚ мен ЖБҚ 
арасындағы түйіспе  
дискретті арнаны іске асыратын беру аппаратурасымен халықаралық 
стандарттармен біріздендіріледі [10]. 

 
2.9 Жобалау-сметалық құжаттама жинақтары 
 
Қазақстан Республикасында тау-кен кәсіпорнының құрылысы 

басталғанға дейін бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманың мынадай 
жиынтығы қажет. 

1. Жалпы түсіндірме жазба (міндетті) 
2. Жобаның паспорты (міндетті) 
3. Жобаның энергетикалық паспорты, энергия тиімділігі (қажет 

болған жағдайда) 
4. Жергілікті сәулет және қала құрылысы органымен және Тапсырыс 

берушімен келісілген бас жоспар (бөлу жоспары) ): 
-ГОСТ 21.508-93 сәйкес құрамы 
- БП бөлімі, шағын сәулет нысандары (МАФ) 
5. Технологиялық шешімдер (қажеттілігіне қарай) 
6. Сәулет-құрылыс шешімдері және конструктивті шешімдер 

(міндетті) 
7. Жылыту және желдету, ауа баптау, Суықпен жабдықтау (міндетті 

түрде) 
8. Су құбыры және кәріз, автоматты өрт сөндіру (міндетті) 
9. Электротехникалық бөлік (электр жабдығы және электр жарығы) 

(міндетті түрде) 
10.  Байланыс жүйелері, өрт және күзет дабылы, бейнебақылау 

(қажеттілігіне қарай) 
11.  Құрылымдық кабельдік желілер. Кіруді бақылау жүйесі (қажет 

болған жағдайда) 
12.  Газбен жабдықтау ішкі (қажеттілігіне қарай) 
13.  Темір жолдар, автожолдар, көпірлер, жолөткелдер (қажеттілігіне 

қарай) 
14.  Автоматтандырылған мониторинг жүйесі (ҚР ҚНжЕ 3.02-05-2010) 

(қажет болған жағдайда) 
15. Сыртқы инженерлік желілер (қажеттілігіне қарай) 
16. Құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҚ) (қажеттілігіне қарай) 
17. Сметалық құжаттама (қажеттілігіне қарай) 
18.  Жобаның барлық бөлімдері бойынша есептеулер (объектінің 

функционалдық мақсаты бойынша): 
- сәулет және конструкторлық са, АР, КЖ, КМ, КҚ; 
- ішкі инженерлік жүйелер ОВ, ХС, М, ВК, АПТ, Эс, СС, АПТ, ГС; 
- КО, НВК, НЭС, НГС, НПД, НПЖ сыртқы желілері бойынша. 
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19. Азаматтық қорғаныс жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шаралар
және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
жөніндегі іс-шаралар (қажеттілігіне қарай). 

20. Аса маңызды объектілер, үлкен аралықты құрылыстар мен биік
ғимараттар және олардың кешендері үшін кешенді қауіпсіздікті және 
терроризмге қарсы қорғалуды қамтамасыз ету жүйесі (қажет болған 
жағдайда). 

21. Қоршаған ортаны қорғау (қоршаған ортаны қорғау саласында
қызметтер көрсетуге арналған лицензияны қоса бере отырып) (міндетті 
түрде). 

Бастапқы-рұқсат беру құжаттарының келтірілген тізбесі және жобалау 
құжаттамасының жиынтығына кіретін материалдар қорытындылаушы болып 
табылады. Жобалау құжаттамасын сараптамаға тапсыруға тікелей дайындау 
кезінде мынадай мемлекеттік нормативтердің ережелерін басшылыққа алған 
жөн: 

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 тамыздағы №918
қаулысымен бекітілген жобалау алдындағы (техникалық-экономикалық 
негіздемелерге) және құрылысқа арналған жобалау (жобалау-сметалық 
құжаттамаға сараптама жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялар 
есебінен салынатын жобаларды бекіту қағидалары";; 

2) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2015
жылғы 31 наурыздағы №293 бұйрығымен бекітілген Жаңа объектілерді 
(ғимараттарды, құрылыстарды, олардың кешендерін және 
коммуникацияларды) салуға және қолданыстағыларын өзгертуге рұқсат беру 
рәсімдерінен өту, сондай-ақ жобалау үшін бастапқы материалдарды 
(деректерді) ресімдеу және беру қағидалары; ; 

3) ҚР ҚН 1.02-03-2011 "құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын
әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы";»; 

4) ҚР БК 1.02-21-2007 "құрылысқа арналған техникалық-экономикалық
негіздемелерді әзірлеу, келісу, бекіту ережелері және құрамы" [5]. 

2.10 Жұмыс жобалары мен схемалары 

Жобалауға арналған тапсырма негізінде әзірленетін жұмыс жобасы 
болжанатын құрылыстың, реконструкцияның немесе кеңейтудің техникалық 
мүмкіндігі мен экономикалық орындылығын айқындау, сондай-ақ 
жобаланатын объектілердің негізгі техникалық шешімдерін, құрылыстың 
жалпы құнын және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін белгілеу үшін 
қызмет етеді. 

Жобалау уақытын қысқарту мақсатында тиісті бірыңғай нысандар мен 
көрсеткіштер бойынша әзірленуге жататын мәселелер тізбеленген 
жобалардың эталондарын пайдаланады. 

Жұмыс жобасы мыналарды қамтиды: 
1) қабылданған жобалық шешімдердің негіздемесі бар жалпы бөлім;
2) Техникалық-экономикалық бөлігі (ТЭН);
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19. Азаматтық қорғаныс жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шаралар 
және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
жөніндегі іс-шаралар (қажеттілігіне қарай). 

20. Аса маңызды объектілер, үлкен аралықты құрылыстар мен биік 
ғимараттар және олардың кешендері үшін кешенді қауіпсіздікті және 
терроризмге қарсы қорғалуды қамтамасыз ету жүйесі (қажет болған 
жағдайда). 

21. Қоршаған ортаны қорғау (қоршаған ортаны қорғау саласында 
қызметтер көрсетуге арналған лицензияны қоса бере отырып) (міндетті 
түрде). 

Бастапқы-рұқсат беру құжаттарының келтірілген тізбесі және жобалау 
құжаттамасының жиынтығына кіретін материалдар қорытындылаушы болып 
табылады. Жобалау құжаттамасын сараптамаға тапсыруға тікелей дайындау 
кезінде мынадай мемлекеттік нормативтердің ережелерін басшылыққа алған 
жөн: 

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 тамыздағы №918 
қаулысымен бекітілген жобалау алдындағы (техникалық-экономикалық 
негіздемелерге) және құрылысқа арналған жобалау (жобалау-сметалық 
құжаттамаға сараптама жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялар 
есебінен салынатын жобаларды бекіту қағидалары";; 

2) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2015 
жылғы 31 наурыздағы №293 бұйрығымен бекітілген Жаңа объектілерді 
(ғимараттарды, құрылыстарды, олардың кешендерін және 
коммуникацияларды) салуға және қолданыстағыларын өзгертуге рұқсат беру 
рәсімдерінен өту, сондай-ақ жобалау үшін бастапқы материалдарды 
(деректерді) ресімдеу және беру қағидалары; ; 

3) ҚР ҚН 1.02-03-2011 "құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын 
әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы";»; 

4) ҚР БК 1.02-21-2007 "құрылысқа арналған техникалық-экономикалық 
негіздемелерді әзірлеу, келісу, бекіту ережелері және құрамы" [5]. 

 
2.10 Жұмыс жобалары мен схемалары 
 
Жобалауға арналған тапсырма негізінде әзірленетін жұмыс жобасы 

болжанатын құрылыстың, реконструкцияның немесе кеңейтудің техникалық 
мүмкіндігі мен экономикалық орындылығын айқындау, сондай-ақ 
жобаланатын объектілердің негізгі техникалық шешімдерін, құрылыстың 
жалпы құнын және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін белгілеу үшін 
қызмет етеді. 

Жобалау уақытын қысқарту мақсатында тиісті бірыңғай нысандар мен 
көрсеткіштер бойынша әзірленуге жататын мәселелер тізбеленген 
жобалардың эталондарын пайдаланады. 

Жұмыс жобасы мыналарды қамтиды: 
1) қабылданған жобалық шешімдердің негіздемесі бар жалпы бөлім; 
2) Техникалық-экономикалық бөлігі (ТЭН); 

  

3) бас жоспар және көлік; 
4) энергетика мәселелері бар техникалық бөлім; 
5) еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқару жүйесі; 
6) сантехникалық коммуникациялары бар құрылыс бөлігі; 
7) құрылысты ұйымдастыру; 
8) сметалық бөлігі.  
Технологиялық шешімдер (технологиялық бөлім) жұмыс жобасының 

негізгі, шешуші бөлігі болып табылады. 
Бұйымдарды дайындаудың әзірленген технологиялық процестерінің 

негізінде жұмыс жобасында құрылыс бағдарламасын орындау үшін қажетті 
негізгі және қосалқы жабдықтардың, өлшеу құралдары мен технологиялық 
жабдықтардың санын анықтау бойынша есептер келтіріледі. 

Нәтижесінде құрылғыларға, өлшеу құралдарына, негізгі және қосалқы 
жабдықтарға, негізгі және көмекші материалдарға, негізгі және көмекші 
жұмысшылардың құрамына, МОП, әкімшілік, инженерлік-техникалық және 
есеп-кеңсе қызметкерлеріне, бағдарламашылар мен компьютерлік 
операторларға ведомостар жасалады. Жабдықты таңдау және техникалық 
сипаттама түпкілікті болып табылады, өйткені олар жұмыс жобасын немесе 
Жобаны және жұмыс құжаттамасын бекіткеннен кейін жабдыққа тапсырыс 
береді. 

Жұмыс жобасында көмекші жүйелер әзірленуі керек: көлік және қойма, 
техникалық қызмет көрсету, өнім сапасын бақылау, жұмысшылардың еңбегін 
қорғау, өндірістік процесті дайындау және басқару. 

Өндірістік учаскелер мен қосалқы бөлімдердің есептелген 
аудандарының негізінде жұмыс жобасында тау-кен кәсіпорнының беткі 
ғимараттарының орналасуы және жабдықтардың орналасуы жүзеге 
асырылады. 

Жобалау кезеңінде алынған Барлық материалдар жобаға түсіндірме 
жазбада ұсынылады. 

Бекітілген жұмыс жобасы құрылысты қаржыландыруды бастау, жаңа 
жабдықты сатып алу және жұмыс құжаттамасын әзірлеу үшін негіз болып 
табылады, оның құрамына мыналар кіреді: ғимараттың, Іргетастардың, 
арнайы жабдықтың, технологиялық жабдықтың және басқа да стандартты 
емес құралдар мен құрылғылардың жұмыс сызбалары; жаңа өндірісті құру 
немесе жұмыс істеп тұрған өндірісті қайта құру құнын айқындау жөніндегі 
сметалық құжаттама; Құрылыс және монтаждау жұмыстары көлемінің 
ведомостары; материалдарға қажеттіліктің ведомостары мен жиынтық 
ведомостары; жабдықтар мен бұйымдардың тиісті түрлеріне арналған 

Жобалау институттарының мамандандырылған бөлімдері немесе 
қосалқы мердігерлік жобалау ұйымдары жұмыс жобасынан алынған деректер 
негізінде объектілердің жалпы құрылыс бөлігінің, желдеткіштің, электр 
техникалық бөліктің, трансформаторлық қосалқы станциялардың және 
тарату құрылғыларының, тазарту құрылыстарының технологиялық бөлігінің, 
энергиямен жабдықтауды енгізудің және сумен және энергиямен 
жабдықтаудың магистральдық желілерінің жұмыс сызбаларын әзірлейді. 
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Әзірленген монтаждық жоспарлардың негізінде арнайы құрылыс 
жұмыстарына (жабдықтың негіздері, жерасты коммуникациялары және т. б.), 
желдетуге, энергия мен суды бөлуге, өндірістік жабдықты магистральдық 
желілерге қосуға және т. б. арналған жұмыс сызбалары орындалады. 

Ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс сызбалары, сондай-ақ оларды 
кәсіпорынның бас жоспарына байланыстыру жеке жобалар бойынша 
құрылыс кезінде жүзеге асырылады. Іргетас конструкцияларының сызбалары 
геологиялық және гидрогеологиялық зерттеулердің нақтыланған деректері 
негізінде жасалады. Жобалаудың осы кезеңінде еңбекті қорғау мен 
қауіпсіздік техникасына қатысты типтік емес құрылғылардың сызбалары 
орындалады; құрылысқа қажетті материалдардың, конструкциялардың және 
жартылай фабрикаттардың тізімдемесін жасайды; жұмыс сызбалары 
бойынша анықталған жұмыс көлеміне сәйкес сметалар жасайды. 

Жобаның сапасы оның мақсатына сәйкес нақты функцияларды 
орындау қабілетін анықтайды. Жобаның сапа деңгейі техникалық-
экономикалық сапа көрсеткіштерін нормативтік көрсеткіштердің тиісті 
жиынтығымен салыстыруға негізделген салыстырмалы сипаттама болып 
табылады [5]. 

 
2.11.Мемлекеттік стандарттардың талаптары және 

конструкторлық және технологиялық құжаттаманы ресімдеу 
қағидалары 

 
2.11.1. Құрылымдық құжаттаманың бірыңғай жүйесі (ESKD).ESKD-бұл 

өнеркәсіптік ғылыми-зерттеу және жобалық-конструкторлық ұйымдар мен 
кәсіпорындардың құрылымдық құжаттаманы жасау, жобалау және өңдеу 
және қолдану бойынша бірыңғай, өзара байланысты ережелер мен 
ережелерді белгілейтін мемлекеттік стандарттар кешені. 

Бекітілген ESKD стандарттарының барлық кешені келесі негізгі 
бөліктерге бөлінеді: 

 Негізгі ережелер (бұйымдардың түрлері, конструкторлық 
құжаттаманың түрлері, әзірлеу кезеңдері, сызбаларға қойылатын талаптар 
және т. б.) – МЕМСТ 2.001-70, 2.101-68 – 2.121-73; 

 Конструкторлық құжаттардағы бұйымдарды жіктеу және белгілеу – 
ГОСТ 2.201-77; 

 Сызбаларды орындаудың жалпы ережелері-МЕМСТ 2.301-68 – 2.317-
69; 

 Әр түрлі өнімдердің сызбаларын орындау ережелері-ГОСТ 2.401-68 – 
2.427-75; 

 Конструкторлық құжаттарға жүгіну ережелері-МЕМСТ 2.501-68 – 
2.503-74; 

 Пайдалану және жөндеу құжаттамасын орындау қағидалары– 2.601-68 
– 2.603-72; 

 Схемаларды орындау ережелері-ГОСТ 2.701-68 – 2.792-74; 
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Әзірленген монтаждық жоспарлардың негізінде арнайы құрылыс 
жұмыстарына (жабдықтың негіздері, жерасты коммуникациялары және т. б.), 
желдетуге, энергия мен суды бөлуге, өндірістік жабдықты магистральдық 
желілерге қосуға және т. б. арналған жұмыс сызбалары орындалады. 

Ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс сызбалары, сондай-ақ оларды 
кәсіпорынның бас жоспарына байланыстыру жеке жобалар бойынша 
құрылыс кезінде жүзеге асырылады. Іргетас конструкцияларының сызбалары 
геологиялық және гидрогеологиялық зерттеулердің нақтыланған деректері 
негізінде жасалады. Жобалаудың осы кезеңінде еңбекті қорғау мен 
қауіпсіздік техникасына қатысты типтік емес құрылғылардың сызбалары 
орындалады; құрылысқа қажетті материалдардың, конструкциялардың және 
жартылай фабрикаттардың тізімдемесін жасайды; жұмыс сызбалары 
бойынша анықталған жұмыс көлеміне сәйкес сметалар жасайды. 

Жобаның сапасы оның мақсатына сәйкес нақты функцияларды 
орындау қабілетін анықтайды. Жобаның сапа деңгейі техникалық-
экономикалық сапа көрсеткіштерін нормативтік көрсеткіштердің тиісті 
жиынтығымен салыстыруға негізделген салыстырмалы сипаттама болып 
табылады [5]. 

 
2.11.Мемлекеттік стандарттардың талаптары және 

конструкторлық және технологиялық құжаттаманы ресімдеу 
қағидалары 

 
2.11.1. Құрылымдық құжаттаманың бірыңғай жүйесі (ESKD).ESKD-бұл 

өнеркәсіптік ғылыми-зерттеу және жобалық-конструкторлық ұйымдар мен 
кәсіпорындардың құрылымдық құжаттаманы жасау, жобалау және өңдеу 
және қолдану бойынша бірыңғай, өзара байланысты ережелер мен 
ережелерді белгілейтін мемлекеттік стандарттар кешені. 

Бекітілген ESKD стандарттарының барлық кешені келесі негізгі 
бөліктерге бөлінеді: 

 Негізгі ережелер (бұйымдардың түрлері, конструкторлық 
құжаттаманың түрлері, әзірлеу кезеңдері, сызбаларға қойылатын талаптар 
және т. б.) – МЕМСТ 2.001-70, 2.101-68 – 2.121-73; 

 Конструкторлық құжаттардағы бұйымдарды жіктеу және белгілеу – 
ГОСТ 2.201-77; 

 Сызбаларды орындаудың жалпы ережелері-МЕМСТ 2.301-68 – 2.317-
69; 

 Әр түрлі өнімдердің сызбаларын орындау ережелері-ГОСТ 2.401-68 – 
2.427-75; 

 Конструкторлық құжаттарға жүгіну ережелері-МЕМСТ 2.501-68 – 
2.503-74; 

 Пайдалану және жөндеу құжаттамасын орындау қағидалары– 2.601-68 
– 2.603-72; 

 Схемаларды орындау ережелері-ГОСТ 2.701-68 – 2.792-74; 

  

 Құрылыс құжаттары мен кеме жасау құжаттарын орындау ережелері-
ГОСТ 2.801-74 – 2.857-75; 

 Басқа стандарттар. 
ҚКЖ негізгі міндеттері: конструкторлардың еңбек өнімділігін арттыру; 

сызба құжаттамасының сапасын жақсарту; қайта ресімдеусіз ұйымдар мен 
кәсіпорындар арасында конструкторлық құжаттамамен өзара алмасу; 
өнеркәсіптік бұйымдардың жобаларын әзірлеу кезінде біріздендіруді 
тереңдету; конструкторлық құжаттардың, графикалық бейнелердің 
нысандарын оңайлату, оларға өзгерістер енгізу; техникалық құжаттарды, 
олардағы ақпаратты өңдеуді механикаландыру және автоматтандыру; 
құжаттаманы тиімді сақтау, қайталау, есепке алу, оның көлемін қысқарту, 
құжаттар айналымын жеделдету; техникалық құрылғыларды пайдалану және 
жөндеу жағдайларын жақсарту. 

Конструкторлық құжаттама жүйесі барлық деңгейдегі АБЖ-да кеңінен 
қолданылады; машиналық тасымалдағыштарды құжаттаманы ұсынудың 
заңды көзделген нысандары ретінде құру және қолдану кезінде; 
қолданыстағы және әзірленетін құжаттама жіктеуіштері мен жүйелерінде; 
ақпаратты жинау, сақтау, беру және өңдеудің стандартты бағдарламаларын 
әзірлеу процесінде. 

КҚБЖ перспективалық дамыту мен жетілдірудің басты бағыты 
жобалау-конструкторлық жұмыстарды (АЖЖ) және АБЖ автоматтандыру 
жүйелерін барынша толық құжаттық қамтамасыз ету болып табылады. Одан 
әрі даму перспективалары төртінші (үлкен интегралдық схемалар негізіндегі 
суперминиатюралық ЭЕМ) және бесінші (жарық және оптикалық 
құбылыстар негізіндегі ЭЕМ) буын ЭЕМ-мен байланысты. 

2.11.2. Технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі (ЕСТД). 
Технологиялық құжаттама ғылыми-техникалық прогресті жеделдетуді, 
өндіріс тиімділігінің өсуін және шығарылатын өнімнің сапасын арттыруды 
қамтамасыз ететін маңызды фактор болып табылады. Ол екі негізгі мәселені 
шешеді: ақпараттық және ұйымдастырушылық. Технологиялық құжаттама 
негізінде техникалық-экономикалық және жоспарлау-нормативтік 
есептеулерді жүргізу, өндірісті жоспарлау және реттеу, оны дұрыс 
ұйымдастыру, дайындау, басқару және қызмет көрсету үшін пайдаланылатын 
көптеген ақпарат жасалады. Технологиялық құжаттама негізгі және қосалқы 
өндіріс арасындағы өзара қарым-қатынасты ұйымдастырады. Басқарудың 
автоматтандырылған жүйелері жағдайында технологиялық құжаттамаға 
ерекше рөл беріледі. Табиғи ресурстарды құрайтын мемлекеттік стандарттар 
кешенінің негізгі мақсаты барлық ұйымдарда және барлық кәсіпорындарда 
технологиялық құжаттаманы орындау, біріздендіру және стандарттау 
бойынша бірыңғай өзара байланысты ережелер, нормалар мен ережелерді 
белгілеу болып табылады. ЕСТД: машина жасау және аспап жасау 
бөлшектерінің технологиялық сыныптауышына негізделген үлгілік 
технологиялық процестерді кеңінен енгізуді; әзірленетін технологиялық 
құжаттаманың көлемін қысқартуды, технологтардың еңбек өнімділігін 
арттыруды; номенклатураны ретке келтіруді және жалпы мақсаттағы 
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құжаттама нысандарының мазмұнын; технологиялық процестерді ресімдеу 
қағидаларын белгілеуді; негізгі өндіріс нормативтерінің жүйелерін әзірлеуді; 
технологиялық жабдықтардың, бөлшектердің, тораптар мен материалдардың 
қолданылуын есепке алуды және талдауды, бастапқы өнімділікті, 
өзгерістерді енгізу мен ресімдеудің техникалық құжаттамасын дайындауды 
көздейді. 

ЕСТД ақпараттық материалды жүйелейді және шоғырландырады және 
өндірістің технологиялық дайындығын жетілдіру бойынша жұмыстардың 
маңызды кезеңі болып табылады. 

ЕСТД Стандарттарымен белгіленген форматтарда әзірленген 
технологиялық құжаттама АБЖ үшін ақпараттың бастапқы массиві ретінде 
пайдаланылуы мүмкін. Машина жасау мен аспап жасаудың барлық 
салаларында ЕСТД стандарттарын енгізу технологиялық құжаттардың 
жинақтылығының тұрақтылығын қамтамасыз етеді; ақпаратты өңдеу 
процестерін механикаландыруға және автоматтандыруға, есептеуіш 
техниканы, өндірісті АБЖ пайдалануға мүмкіндік береді. ЕСТД 
стандарттарының барлық кешенін енгізу машина жасау және аспап жасау 
кәсіпорындары үшін бірыңғай технологиялық тілді әзірлеуге көмек көрсетті. 

Қазіргі заманғы бұйымдарды дайындаудың технологиялық күрделілігі, 
жұмысқа қабілеттілікке сынауға қойылатын жоғары талаптар өндірісті 
технологиялық дайындау көлемінің (СӨП) күрт өсуіне әкеледі. 

Өндірісті технологиялық дайындау-бұл белгіленген мерзімдерді, 
шығындар мен көлемдерді сақтай отырып, жоғары сапалы өнімді жоспарлы 
түрде шығаруға кәсіпорынның технологиялық дайындығын қамтамасыз 
ететін өзара байланысты процестердің жиынтығы. ЕСТӨП-бұл мемлекеттік 
стандарттарда белгіленген, ғылым мен техника жетістіктері негізінде үздіксіз 
жетілдірілетін, СӨП-нің дамуын басқаратын өндірісті технологиялық 
дайындауды ұйымдастыру және басқару жүйесі. 

ЕСТПП негізін мыналар құрайды: СӨП циклын жүйелік-құрылымдық 
талдау; дайындау мен бақылаудың технологиялық процестерін типтеу және 
стандарттау; құралдың технологиялық жарақтарын стандарттау; жабдықты 
стандартты элементтерден агрегаттау [13]. 

2.12. Технологиялық және конструкторлық құжаттаманы ресімдеу 

2.12.1. Конструкторлық құжаттаманы әзірлеу тәртібі. Конструкторлық 
құжаттама мынадай ретпен әзірленеді: 

 Техникалық ұсыныс;
 Нобайлық жоба;
 Техникалық жоба;
 Жұмыс құжаттамасы.
2.12.2. КҚ рәсімдеу ережелері. ЕСҚЖ бойынша конструкторлық

құжаттаманы ресімдеу тиісті нормалар мен ережелерді білуді талап етеді. 
Мұндай техникалық құжаттама әдетте бірнеше түрге бөлінеді: 
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құжаттама нысандарының мазмұнын; технологиялық процестерді ресімдеу 
қағидаларын белгілеуді; негізгі өндіріс нормативтерінің жүйелерін әзірлеуді; 
технологиялық жабдықтардың, бөлшектердің, тораптар мен материалдардың 
қолданылуын есепке алуды және талдауды, бастапқы өнімділікті, 
өзгерістерді енгізу мен ресімдеудің техникалық құжаттамасын дайындауды 
көздейді. 

ЕСТД ақпараттық материалды жүйелейді және шоғырландырады және 
өндірістің технологиялық дайындығын жетілдіру бойынша жұмыстардың 
маңызды кезеңі болып табылады. 

ЕСТД Стандарттарымен белгіленген форматтарда әзірленген 
технологиялық құжаттама АБЖ үшін ақпараттың бастапқы массиві ретінде 
пайдаланылуы мүмкін. Машина жасау мен аспап жасаудың барлық 
салаларында ЕСТД стандарттарын енгізу технологиялық құжаттардың 
жинақтылығының тұрақтылығын қамтамасыз етеді; ақпаратты өңдеу 
процестерін механикаландыруға және автоматтандыруға, есептеуіш 
техниканы, өндірісті АБЖ пайдалануға мүмкіндік береді. ЕСТД 
стандарттарының барлық кешенін енгізу машина жасау және аспап жасау 
кәсіпорындары үшін бірыңғай технологиялық тілді әзірлеуге көмек көрсетті. 

Қазіргі заманғы бұйымдарды дайындаудың технологиялық күрделілігі, 
жұмысқа қабілеттілікке сынауға қойылатын жоғары талаптар өндірісті 
технологиялық дайындау көлемінің (СӨП) күрт өсуіне әкеледі. 

Өндірісті технологиялық дайындау-бұл белгіленген мерзімдерді, 
шығындар мен көлемдерді сақтай отырып, жоғары сапалы өнімді жоспарлы 
түрде шығаруға кәсіпорынның технологиялық дайындығын қамтамасыз 
ететін өзара байланысты процестердің жиынтығы. ЕСТӨП-бұл мемлекеттік 
стандарттарда белгіленген, ғылым мен техника жетістіктері негізінде үздіксіз 
жетілдірілетін, СӨП-нің дамуын басқаратын өндірісті технологиялық 
дайындауды ұйымдастыру және басқару жүйесі. 

ЕСТПП негізін мыналар құрайды: СӨП циклын жүйелік-құрылымдық 
талдау; дайындау мен бақылаудың технологиялық процестерін типтеу және 
стандарттау; құралдың технологиялық жарақтарын стандарттау; жабдықты 
стандартты элементтерден агрегаттау [13]. 
 

2.12. Технологиялық және конструкторлық құжаттаманы ресімдеу 
 
2.12.1. Конструкторлық құжаттаманы әзірлеу тәртібі. Конструкторлық 

құжаттама мынадай ретпен әзірленеді: 
 Техникалық ұсыныс; 
 Нобайлық жоба; 
 Техникалық жоба; 
 Жұмыс құжаттамасы. 
2.12.2. КҚ рәсімдеу ережелері. ЕСҚЖ бойынша конструкторлық 

құжаттаманы ресімдеу тиісті нормалар мен ережелерді білуді талап етеді. 
Мұндай техникалық құжаттама әдетте бірнеше түрге бөлінеді: 

  

– әртүрлі мақсаттағы сызбалар-габаритті, құрастырмалы, теориялық, 
жалпы түрдегі және басқалар; 

- Техникалық сипаттама барлық құрамдас бөліктер мен құрастыру 
бірліктерінің тізімі болып табылады; 

- техникалық шарттар – дайын бұйымды әрі қарай бақылау және оны 
пайдалану тәртібін сипаттайтын құжат; 

- түсіндірме жазба-бұл негізінен бұйымды өндіру және өңдеу тәсілінің 
негіздемесі және жобаға ықтимал ескертпелер; 

- пайдалану құжаттары; 
- сынақтар бағдарламалары мен әдістемелері; 
- схема және т. б. 
Жабдыққа немесе өнімге тапсырыс беру үшін жобалық құжаттаманы 

әзірлеу техникалық тапсырмадан басталады, онда нақты не жасау керектігі 
сипатталады. Бұл құжатта дайын өнімді бақылау және оны қабылдау 
шарттары да сипатталуы керек, ал техникалық тапсырма толық 
толтырылғаннан кейін өндіруші қажетті өнімді өндірудің шамамен бағасын 
атай алады. Осы құжатты құрастырғаннан және келіскеннен кейін дизайнер 
әрі қарай жобалауды бастай алады. 

Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі-бұйымның өмірлік 
циклінің барлық сатыларында әзірленетін және қолданылатын (жобалау, 
дайындау, пайдалану, жөндеу және т.б. кезінде) конструкторлық 
құжаттаманы * әзірлеу, ресімдеу және оның айналымы жөніндегі өзара 
байланысты нормалар мен ережелерді белгілейтін стандарттар кешені. КҚБ 
Стандарттарының негізгі мақсаты: 1) бұйымдарды жобалау кезінде қазіргі 
заманғы әдістер мен құралдарды қолдануды; 2) конструкторлық 
құжаттаманы қайта ресімдеусіз өзара алмасу мүмкіндігін; 3) конструкторлық 
құжаттаманың оңтайлы жинақтылығын; 4) конструкторлық құжаттарды және 
олардағы ақпаратты өңдеуді механикаландыруды және автоматтандыруды;5) 
бұйымдардың жоғары сапасын; 6) конструкторлық құжаттамада бұйымдарды 
тұтынушылардың өмірі мен денсаулығы, қоршаған орта үшін пайдалану 
қауіпсіздігін, сондай-ақ мүлікке зиян келтіруді болғызбауды қамтамасыз 
ететін талаптардың болуын; 7) бұйымдарды жобалау кезінде біріздендіруді 
және стандарттауды) бұйымдарды сертификаттауды жүргізу мүмкіндігі; 9) 
өндірісті дайындау мерзімдерін қысқарту және еңбек сыйымдылығын 
төмендету; 10) бұйымдарды дұрыс пайдалану; 11) жұмыс істеп тұрған 
өндірісті тез қайта реттеу үшін құжаттаманы жедел дайындау;12) 
конструкторлық құжаттар мен графикалық бейнелер нысандарын оңайлату; 
13) автоматтандырылған жүйелердің бірыңғай ақпараттық базасын (АЖЖ, 
ҚБАЖ және т.б.) құру мүмкіндігі; 14) тиісті халықаралық стандарттармен 
үйлестіру. 

Анықтау және тағайындау конструкторлық құжаттаманың бірыңғай 
жүйесі-бұйымның өмірлік циклінің барлық сатыларында әзірленетін және 
қолданылатын (жобалау, дайындау, пайдалану, жөндеу және т.б. кезінде) 
конструкторлық құжаттаманы * әзірлеу, ресімдеу және оның айналымы 
жөніндегі өзара байланысты нормалар мен ережелерді белгілейтін 
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стандарттар кешені. Негізгі мақсаты-стандарттар кқбж (ЕСКД) тұрады 
белгілеу бірыңғай оңтайлы ережелерін орындау, ресімдеу және өтініш 
конструкторлық құжаттама, олар мыналарды қамтамасыз етеді: 1) қазіргі 
заманғы әдістерді және құралдарды жобалау кезінде бұйымдарды; 2) өзара 
алмасу мүмкіндігі конструкторлық құжаттамаға оны қайта ресімдеу; 3) 
оңтайлы жиынтығы конструкторлық құжаттама; 4) механикаландыруды және 
автоматтандыруды өңдеу конструкторлық құжаттарды, олардағы 
ақпаратты;5) жоғары сапалы бұйымдар; 6) болуы конструкторлық құжаттама 
талаптарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бұйымдарды қолдануға 
тұтынушылардың өмірі мен денсаулығы үшін, қоршаған ортаны қорғау, 
сондай-ақ алдын алу мүлкіне зиян келтіру; 7) кеңейту мүмкіндігі біріздендіру 
және стандарттау, жобалау кезінде бұйымдарды; 8) өткізу мүмкіндігін 
сертификаттау бұйымдар; 9) мерзімін қысқарту және еңбек сыйымдылығын 
төмендету өндірісті дайындау; 10) дұрыс пайдалануға бұйымдар;11) жедел 
құжаттаманы дайындауды жылдам қайта баптау қолданыстағы өндіру; 12) 
жеңілдету нысандарын конструкторлық құжаттар мен графикалық 
бейнелерді салуға; 13) мүмкіндігі бірыңғай ақпараттық базасын құру 
автоматтандырылған жүйелері (АЖЖ, ӨБАЖ және т. б.); 14) үйлестіруге 
тиісті халықаралық стандарттарға Облысы стандарттарын тарату ЕСКД 
Белгіленген стандарттарға ЕСКД мен ережелер әзірлеу, ресімдеу және өтініш 
құжаттама қолданылады: а) барлық түрлері конструкторлық құжаттар; б) 
есепке алу-тіркеу құжаттамасын және құжаттамаға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу бойынша конструкторлық құжаттар; в) нормативті-
техникалық және технологиялық құжаттаманы, сондай-ақ ғылыми-
техникалық және оқу әдебиетін бөлігінде, олар болуы мүмкін олар үшін 
қолданылады және регламенттеледі арнайы стандарттың ми мен 
нормативтерді белгілейтін орындау ережелері және осы құжаттаманы және 
әдебиет, мысалы, форматтары және қаріптер үшін баспа басылымдарын және 
т. б. Стандарттар кқбж (ЕСКД) болуы тиіс үшін негіз әзірлеу және басып 
шығаруды ұйымдастыру-әдістемелік және нұсқаулық-өндірістік құжаттама 
анықтаушы және реттеуші қызметті жасай отырып, өтініш және өңдеумен 
конструкторлық құжаттарды, мысалы; ережелер белгілейтін, құрылымын 
және функцияларын техникалық астында разделений кәсіпорындар, 
байланысты бақылау, есепке алу, сақтау және көбейтуге конструкторлық 
құжаттарды (қызмет нормалық бақылау бөлімдері, техникалық құжаттама 
және т. б.); өту тәртібі туралы ережені келісу және конструкторлық 
құжаттама салаларында өнеркәсіп және кәсіпорындар; нұсқаулық 
материалдар бойынша топтастыру, жинақтау, сақтау және өңдеу жөніндегі 
техникалық құжаттардың және т. б. Белгіленген стандарттар кқбж (ЕСКД) 
нормалар мен қағидалар көрсетілген аударымдары 1-4 құжаттаманы 
әзірленген кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлер (шаруашылық субъектілері) 
келісімге қатысушы елдер (ТМД), оның ішінде ғылыми-техникалық, 
инженерлік қоғамдардың және басқа да қоғамдық бірлестіктермен жұмыс. 

Негізгі ГОСТ 
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стандарттар кешені. Негізгі мақсаты-стандарттар кқбж (ЕСКД) тұрады 
белгілеу бірыңғай оңтайлы ережелерін орындау, ресімдеу және өтініш 
конструкторлық құжаттама, олар мыналарды қамтамасыз етеді: 1) қазіргі 
заманғы әдістерді және құралдарды жобалау кезінде бұйымдарды; 2) өзара 
алмасу мүмкіндігі конструкторлық құжаттамаға оны қайта ресімдеу; 3) 
оңтайлы жиынтығы конструкторлық құжаттама; 4) механикаландыруды және 
автоматтандыруды өңдеу конструкторлық құжаттарды, олардағы 
ақпаратты;5) жоғары сапалы бұйымдар; 6) болуы конструкторлық құжаттама 
талаптарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бұйымдарды қолдануға 
тұтынушылардың өмірі мен денсаулығы үшін, қоршаған ортаны қорғау, 
сондай-ақ алдын алу мүлкіне зиян келтіру; 7) кеңейту мүмкіндігі біріздендіру 
және стандарттау, жобалау кезінде бұйымдарды; 8) өткізу мүмкіндігін 
сертификаттау бұйымдар; 9) мерзімін қысқарту және еңбек сыйымдылығын 
төмендету өндірісті дайындау; 10) дұрыс пайдалануға бұйымдар;11) жедел 
құжаттаманы дайындауды жылдам қайта баптау қолданыстағы өндіру; 12) 
жеңілдету нысандарын конструкторлық құжаттар мен графикалық 
бейнелерді салуға; 13) мүмкіндігі бірыңғай ақпараттық базасын құру 
автоматтандырылған жүйелері (АЖЖ, ӨБАЖ және т. б.); 14) үйлестіруге 
тиісті халықаралық стандарттарға Облысы стандарттарын тарату ЕСКД 
Белгіленген стандарттарға ЕСКД мен ережелер әзірлеу, ресімдеу және өтініш 
құжаттама қолданылады: а) барлық түрлері конструкторлық құжаттар; б) 
есепке алу-тіркеу құжаттамасын және құжаттамаға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу бойынша конструкторлық құжаттар; в) нормативті-
техникалық және технологиялық құжаттаманы, сондай-ақ ғылыми-
техникалық және оқу әдебиетін бөлігінде, олар болуы мүмкін олар үшін 
қолданылады және регламенттеледі арнайы стандарттың ми мен 
нормативтерді белгілейтін орындау ережелері және осы құжаттаманы және 
әдебиет, мысалы, форматтары және қаріптер үшін баспа басылымдарын және 
т. б. Стандарттар кқбж (ЕСКД) болуы тиіс үшін негіз әзірлеу және басып 
шығаруды ұйымдастыру-әдістемелік және нұсқаулық-өндірістік құжаттама 
анықтаушы және реттеуші қызметті жасай отырып, өтініш және өңдеумен 
конструкторлық құжаттарды, мысалы; ережелер белгілейтін, құрылымын 
және функцияларын техникалық астында разделений кәсіпорындар, 
байланысты бақылау, есепке алу, сақтау және көбейтуге конструкторлық 
құжаттарды (қызмет нормалық бақылау бөлімдері, техникалық құжаттама 
және т. б.); өту тәртібі туралы ережені келісу және конструкторлық 
құжаттама салаларында өнеркәсіп және кәсіпорындар; нұсқаулық 
материалдар бойынша топтастыру, жинақтау, сақтау және өңдеу жөніндегі 
техникалық құжаттардың және т. б. Белгіленген стандарттар кқбж (ЕСКД) 
нормалар мен қағидалар көрсетілген аударымдары 1-4 құжаттаманы 
әзірленген кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлер (шаруашылық субъектілері) 
келісімге қатысушы елдер (ТМД), оның ішінде ғылыми-техникалық, 
инженерлік қоғамдардың және басқа да қоғамдық бірлестіктермен жұмыс. 
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ГОСТ 2 форматтары. 301-68-сызбалар мен басқа құжаттар 
парақтарының негізгі және қосымша форматтарын белгілейді (2.1-кесте). 

 
2.1 кесте - Негізгі және қосымша форматтар 

Белгісі А0 А1 
 

А2 А3 А4 

Өлшемдері, 
мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 
Қажет болған жағдайда Тараптардың өлшемдері 148х210 ММ А5 

форматын қолдануға рұқсат етіледі. Қосымша форматтар негізгі 
форматтардың қысқа жақтарын олардың өлшемдеріне көбейту арқылы 
қалыптасады:  

А0х2 1189 х 1682 мм; 
А1х3 841 х 1783 мм  
 
ГОСТ 2.302-68 Масштабы 2.2-кестеде келтірілген 
 
2.2 кесте - ГОСТ шкаласы 

Табиғи шама  1: 1 
Азайту ауқымы 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:25; 1:40; 

1:50 
Үлкейту ауқымы 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 25:1; 40:1; 

50:1 
 
Негізгі жазулар және форматтардың орналасуы ГОСТ 2.104 – 68;  
ГОСТ 2 әзірлеу кезеңдері. 103 – 68;  
Бұйымдардың белгіленуі МСТ 2.201-80. 
Барлық ESKD стандарттары кестеде келтірілген жіктеу топтарына 

бөлінеді. 2.3 
 
2.3 кесте - ЕСКД стандарттарының сыныптау топтарының Тізбесі 

Топ 
шифры 

Топтағы стандарттардың мазмұны МЕМСТ 
Нөмірі 

0 Жалпы ережелер 2.001-2.099 
1 Негізгі ережелер 2.101-2.199 
2 2-конструкторлық құжаттардағы бұйымдарды 

жіктеу және белгілеу; 
2.201-2.299 

3 А) сызбаларды орындаудың жалпы ережелері; 2.301-2.399 
4 4-машина жасау және аспап жасау бұйымдарының 

сызбаларын орындау ережесі; 
2.401-2.499 

2.3 кестенің жалғасы 
Топ 
шифры 

Топтағы стандарттардың мазмұны МЕМСТ 
Нөмірі 
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5 Конструкторлық құжаттарды қолдану ережесі 
(есепке алу, сақтау, қайталау, өзгерістер енгізу) 

2.501-2.599 

6 6-пайдалану және жөндеу құжаттамасын орындау
ережелері;

2.601-2.699 

7 Схемаларды орындау ережесі және схемаларда 
пайдаланылатын шартты графикалық белгілер 

2.701-2.799 

8 Құрылыс және кеме жасау сызбаларын орындау 
ережелері 

2.801-2.899 

9 Басқа стандарттар (әр түрлі дизайн ережелерінің 
жобалық құжаттамасы) 

2.901-2.999 

2.13. Тау-кен кәсіпорнының учаскелері бойынша айлық 
жоспардың негізгі көрсеткіштері 

Тау-кен кәсіпорнының дайындық учаскелері бойынша айлық жоспарды 
әзірлеу тәртібі. Сайт жоспарларында бірнеше бөлімді бөлуге болады.  

1. Негізгі көрсеткіштер:
 Жалпы және орташа тәуліктік ұңғыма.
 Жұмысшылар мен ИТҚ санаттарын бөлумен қызметкерлер саны.
 Жұмысшының еңбек өнімділігі.
 Негізгі материалдарды тұтыну барлығы және 1м.
 Қазбаларды ұңғылаудың өзіндік құны (барлығы, 1м).
Басқа бөлімдерде тиісті есеп айырысулар жүргізілгеннен кейін

толтырылады. 
2.Тау-кен техникалық көрсеткіштерін есептеу:
а) әрбір ұңғылау кенжары бойынша үңгілеу жоспарлы орташа тәуліктік

жүктемені (норматив) кенжардың кезеңдегі жұмыс күндерінің санына 
көбейту жолымен анықталады. Нормативтік жүктеме – бұл қолданылатын 
жабдықты тиімді пайдалану және өндіріс пен еңбекті прогрессивті 
ұйымдастыру арқылы нақты тау – кен геологиялық және техникалық 
жағдайларда қол жеткізуге болатын ең аз қазу. 

 Жалпы учаске бойынша жоспарлы ұңғылау көлемі барлық ұңғылау 
кенжарлары бойынша көлемдерді қосу арқылы анықталады.  

б) көмірмен үңгілеу кезінде дайындық кенжарларынан көмір өндіру 
көлемін ескеру қажет, ол мынадай формула бойынша есептеледі  

DP = S Lny,   (2.10) 

мұндағы s-көмір бойынша қазбаның қимасы, м2 ; 
LN-көмір өндіру жоспары, М.  
S y V (т/м) көбейтіндісі 1м қазбадан көмір шығымын құрайды. Егер 

тау-кен тау-кен кесуімен жүргізілсе, өндіру көлемін есептеу кезінде көмірді 
кесу коэффициенті ескеріледі. Мысалы, белгілі бір секцияның шұңқырын 
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5 Конструкторлық құжаттарды қолдану ережесі 
(есепке алу, сақтау, қайталау, өзгерістер енгізу) 

2.501-2.599 

6 6-пайдалану және жөндеу құжаттамасын орындау 
ережелері; 

2.601-2.699 

7 Схемаларды орындау ережесі және схемаларда 
пайдаланылатын шартты графикалық белгілер 

2.701-2.799 

8 Құрылыс және кеме жасау сызбаларын орындау 
ережелері 

2.801-2.899 

9 Басқа стандарттар (әр түрлі дизайн ережелерінің 
жобалық құжаттамасы) 

2.901-2.999 

 
 
2.13. Тау-кен кәсіпорнының учаскелері бойынша айлық 

жоспардың негізгі көрсеткіштері 
 
Тау-кен кәсіпорнының дайындық учаскелері бойынша айлық жоспарды 

әзірлеу тәртібі. Сайт жоспарларында бірнеше бөлімді бөлуге болады.  
1. Негізгі көрсеткіштер:  
 Жалпы және орташа тәуліктік ұңғыма. 
 Жұмысшылар мен ИТҚ санаттарын бөлумен қызметкерлер саны. 
 Жұмысшының еңбек өнімділігі.  
 Негізгі материалдарды тұтыну барлығы және 1м.  
 Қазбаларды ұңғылаудың өзіндік құны (барлығы, 1м).  
Басқа бөлімдерде тиісті есеп айырысулар жүргізілгеннен кейін 

толтырылады.  
2.Тау-кен техникалық көрсеткіштерін есептеу: 
а) әрбір ұңғылау кенжары бойынша үңгілеу жоспарлы орташа тәуліктік 

жүктемені (норматив) кенжардың кезеңдегі жұмыс күндерінің санына 
көбейту жолымен анықталады. Нормативтік жүктеме – бұл қолданылатын 
жабдықты тиімді пайдалану және өндіріс пен еңбекті прогрессивті 
ұйымдастыру арқылы нақты тау – кен геологиялық және техникалық 
жағдайларда қол жеткізуге болатын ең аз қазу. 

 Жалпы учаске бойынша жоспарлы ұңғылау көлемі барлық ұңғылау 
кенжарлары бойынша көлемдерді қосу арқылы анықталады.  

б) көмірмен үңгілеу кезінде дайындық кенжарларынан көмір өндіру 
көлемін ескеру қажет, ол мынадай формула бойынша есептеледі  

 
DP = S Lny,                                 (2.10) 

 
мұндағы s-көмір бойынша қазбаның қимасы, м2 ; 
LN-көмір өндіру жоспары, М.  
S y V (т/м) көбейтіндісі 1м қазбадан көмір шығымын құрайды. Егер 

тау-кен тау-кен кесуімен жүргізілсе, өндіру көлемін есептеу кезінде көмірді 
кесу коэффициенті ескеріледі. Мысалы, белгілі бір секцияның шұңқырын 

  

қазу кезінде 10% тау жынысы кесіледі, содан кейін өндірісті есептеу кезінде 
0,9 коэффициентін қолдану қажет.  

3. Кесімді еңбекақы төлеу қоры мен кесімді кесімшілер санын есептеу  
а) кесушілердің келу саны жұмыстардың жоспарлы көлеміне және 

қазбалардың қолданыстағы нормаларына сүйене отырып, алдыңғы 2-3 айда 
олардың орындалуының қол жеткізілгенін ескере отырып анықталады, бірақ 
110% - дан аспайды.  

Тапсырушылар штаты мына формула бойынша анықталады: 
 

Nяв =L/(Нв Knt)                                     (2.11) 
 
мұндағы L-бір айдағы қазбаларды ұңғылаудың жоспарлы көлемі;  
Нв-көлемнің тиісті өлшем бірліктерінде өндіру нормасы; 
 Кн-норманы орындаудың жоспарлы коэффициенті;  
t-учаске бойынша жұмыс күндерінің саны.  
Тізімдік саны мынадай формула бойынша айқындалады:  
 

Nсп =NявKс.с                                    (2.12) 
 
мұнда Кс.с-тиісті кәсіп бойынша тізімдік құрамның коэффициенті және 

учаске жұмысының жоспарлы күндерін бір жұмысшының шығуының орташа 
санына бөлуден бөлектенген ретінде айқындалады.  

б) кесушілерге ақы төлеу қоры жұмыс көлемі мен бағалар негізге алына 
отырып айқындалады.  

4. Негізгі және қосалқы материалдардың қажеттілігін есептеу.  
Қажеттілік жұмыс көлеміне, негізгі түрлер бойынша материалдардың 

шығыс нормаларына және қосалқы материалдардың шығыс нормативтеріне 
сүйене отырып есептеледі.  

5. Уақытша жұмыс істейтін жұмысшылар мен инженерлік – 
техникалық қызметкерлердің (ИТҚ) саны мен еңбекақы төлеу қорын есептеу) 

 а) уақытша жұмыс істейтін жұмысшылардың (көмекші 
жұмысшылардың) келу саны қолданыстағы нормативтерді негізге ала 
отырып немесе жұмыс орындары бойынша орналастыру әдісімен 
айқындалады.  

Тізімдік Сан тізімдік құрамның коэффициентін ескере отырып 
есептеледі (көмекші жұмысшылар үшін орташа).  

б) қосалқы жұмысшыларға ақы төлеу қоры тарифтік ставкалар мен 
учаске режимі бойынша жұмыс уақытына қарай айқындалады.  

в) ИТҚ Саны кәсіпорында қолданылатын Ережеге (штаттық кестеге) 
сәйкес қабылданады.  

г) ИТҚ еңбегіне ақы төлеу қоры белгіленген сан мен лауазымдық 
айлықақылар негізге алына отырып есептеледі.  

6. Кәсіпорында еңбекақы төлеу туралы "ереже" негізінде қосымша 
төлем түрлерін ескере отырып, учаске бойынша еңбекақы төлеу қорын 
есептеу.  
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7. Өнімді шығару шығындарын есептеу.
Шығындар экономикалық элементтер бойынша есептеледі:
3) материалдық шығындар;
- еңбекақы төлеу қоры;
- әлеуметтік сақтандыруға аударымдар;
- учаске бойынша негізгі қорлардың амортизациясы [13].

2.14. Тау-кен құрылыс кәсіпорны учаскесінің жылдық жұмыс 
жоспары 

Бір жылға арналған ағымдағы жоспар келесі бөлімдерді қамтиды: 
 Өндірістік бағдарлама.
 Жаңа технологияларды енгізу және өндірісті механикаландыру.
 Еңбек және жалақы.
 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
 Өнімнің өзіндік құнын есептеу.
 Қаржылық жоспарлау.
Жоспардың әрбір бөлімінің мазмұны жоспарланатын жылдың

алдындағы жылдың бастапқы ақпараты және жоспарлы кезеңде болжанатын 
жағдайлар негізінде белгілі бір техникалық және экономикалық 
көрсеткіштерді жоспарлау болып табылады. 

1. Өндірістік бағдарлама тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарының
негізінде жоспарланады және көмір өндіру, үңгілеу, аршу жұмыстары 
(разрездерде), тауарлық және сатылатын өнім бойынша заттай және ақшалай 
мәндегі негізгі көрсеткіштерді қамтиды. Өндірістік бағдарламадағы маңызды 
көрсеткіш өндірілетін өнім мен қайта өңделген өнімдердің бағасы болып 
табылады.  

Бұл бөлімде мынадай факторлар бойынша кәсіпорынның өндірістік 
қуатын есептеу жүргізіледі: тау-кен, көліктің өткізу қабілеті, шахталардағы 
жер асты жұмыстарына арналған көтергіш қондырғылар мен желдеткіштер, 
шахта бетіндегі технологиялық кешеннің қуаты. Разрездердің өндірістік 
қуатын есептеу үшін жұмыс істеп тұрған экскаваторлардың өнімділігіне 
байланысты өндіру және аршу жұмыстары бойынша өндірістік мүмкіндіктер 
ескеріледі және карьер көлігі мен үйінді тұйықтарының өткізу қабілеті 
бойынша тексеріледі.  

2. Техникалық жоспарлау жаңа техника мен технологияны енгізуді,
жұмысты механикаландыруды және автоматтандыруды қамтиды. 

3. Еңбек және жалақы жоспарына мыналар кіреді:
- әр түрлі факторлардың әсерін ескере отырып, жұмысшылардың еңбек

өнімділігінің өсуі; - санаттар бойынша қызметкерлер саны; 
- орташа жалақы деңгейін негіздей отырып, жалақы қорын есептеу.

Шахталарда персонал санын және еңбек өнімділігін қалыптастыруға әсер 
ететін негізгі факторлар: - механикаландыру деңгейінің өзгеруі; 

- әзірлеу жүйесін жетілдіру; - шатырды басқару;
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7. Өнімді шығару шығындарын есептеу. 
Шығындар экономикалық элементтер бойынша есептеледі: 
3) материалдық шығындар; 
- еңбекақы төлеу қоры; 
- әлеуметтік сақтандыруға аударымдар; 
- учаске бойынша негізгі қорлардың амортизациясы [13].

2.14. Тау-кен құрылыс кәсіпорны учаскесінің жылдық жұмыс 
жоспары

Бір жылға арналған ағымдағы жоспар келесі бөлімдерді қамтиды: 
 Өндірістік бағдарлама. 
 Жаңа технологияларды енгізу және өндірісті механикаландыру. 
 Еңбек және жалақы. 
 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету. 
 Өнімнің өзіндік құнын есептеу. 
 Қаржылық жоспарлау. 
Жоспардың әрбір бөлімінің мазмұны жоспарланатын жылдың 

алдындағы жылдың бастапқы ақпараты және жоспарлы кезеңде болжанатын 
жағдайлар негізінде белгілі бір техникалық және экономикалық 
көрсеткіштерді жоспарлау болып табылады.

1. Өндірістік бағдарлама тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарының 
негізінде жоспарланады және көмір өндіру, үңгілеу, аршу жұмыстары
(разрездерде), тауарлық және сатылатын өнім бойынша заттай және ақшалай
мәндегі негізгі көрсеткіштерді қамтиды. Өндірістік бағдарламадағы маңызды 
көрсеткіш өндірілетін өнім мен қайта өңделген өнімдердің бағасы болып 
табылады. 

Бұл бөлімде мынадай факторлар бойынша кәсіпорынның өндірістік
қуатын есептеу жүргізіледі: тау-кен, көліктің өткізу қабілеті, шахталардағы
жер асты жұмыстарына арналған көтергіш қондырғылар мен желдеткіштер,
шахта бетіндегі технологиялық кешеннің қуаты. Разрездердің өндірістік
қуатын есептеу үшін жұмыс істеп тұрған экскаваторлардың өнімділігіне 
байланысты өндіру және аршу жұмыстары бойынша өндірістік мүмкіндіктер 
ескеріледі және карьер көлігі мен үйінді тұйықтарының өткізу қабілеті
бойынша тексеріледі. 

2. Техникалық жоспарлау жаңа техника мен технологияны енгізуді, 
жұмысты механикаландыруды және автоматтандыруды қамтиды. 

3. Еңбек және жалақы жоспарына мыналар кіреді:
- әр түрлі факторлардың әсерін ескере отырып, жұмысшылардың еңбек

өнімділігінің өсуі; - санаттар бойынша қызметкерлер саны;
- орташа жалақы деңгейін негіздей отырып, жалақы қорын есептеу.

Шахталарда персонал санын және еңбек өнімділігін қалыптастыруға әсер
ететін негізгі факторлар: - механикаландыру деңгейінің өзгеруі;

- әзірлеу жүйесін жетілдіру; - шатырды басқару; 

- қабаттар бойынша өндіру үлесінің өзгеруі;
- тау-кен қазбаларын жүргізудің үлес көлемі мен құрылымы;
- тазалау кенжарына жүктеме;
- қолдау көрсетілетін қазбалардың көлемі;
- өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар;
- жұмыс орындарында қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету

бойынша қосымша шараларды енгізу; - учаскелердің, цехтардың ұтымды 
жұмыс режимдерін қолдану;  

- басқа факторлар.
4. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету өндірістік процестердің

жүруі үшін қалыпты жағдай жасау мақсатында шығындардың, Қордың 
нормалары мен нормативтері негізінде материалдық ресурстарға қажеттілікті 
көздейді.  

5. Өнімнің өзіндік құнын есептеу және қаржылық жоспарлау
жоспардың басқа бөлімдерінде көзделген көрсеткіштер негізінде жүзеге 
асырылады [13]. 

2.15. Қажетті машиналар мен механизмдердің тізімімен өндіріс 
әдістерін таңдау 

Жұмыс жүргізу әдісі жұмыс көлемін есептегеннен кейін, оларды 
механикаландырылған құралдармен орындау, еңбек өнімділігін арттыру, 
құрылыс уақытын қысқарту және құнын төмендету шарттарына сүйене 
отырып таңдалады. 

Жабдықты орнату кезінде параллель немесе дәйекті өндіріс әдісін 
таңдауды негіздеу қажет. Сызықтық ұзартылған объектілерде жұмыстарды 
орындау кезінде қазіргі заманғы жағдайларға неғұрлым жауап беретін жұмыс 
өндірісінің ағымдық әдісін қабылдау қажет. Қыста жүргізілетін жұмыстар 
үшін тау-кен кәсіпорнының бетінде қыста жұмыс жасау үшін негізгі 
техникалық шаралардың сипаттамасы жасалуы керек. Жұмыс әдістерін 
таңдағанда, жұмыстың барлық түрлерін механикаландырумен барынша 
қамтуға тырысу керек, сонымен қатар жұмыс өндірісінің қауіпсіздік 
талаптарын ескеру қажет.  

Құрылыс немесе үңгілеу машиналарын таңдау үшін мынадай бастапқы 
деректерді анықтау қажет: жұмыс көлемі, қазбаның (ордың) ені, экскаватор 
үшін тереңдігі, құрылыстағы элементтердің габариттері мен жобалық 
жағдайы (биіктігі және жоспары бойынша) – монтаждау крандары үшін, 
үңгілеудегі қимасы, қазбаның еңкею бұрышы, жыныстардың беріктігі – 
ұңғылау техникасы үшін.  

Бастапқы деректерді анықтағаннан кейін құрылыс немесе ұңғыма 
машиналарының түрін таңдау жүзеге асырылады. Құрылыс және ұңғылау 
жабдығы машиналардың мүмкін болатын ең аз маневр жасауы кезінде 
есептік өнімділікті қамтамасыз етуі тиіс.  

Жұмыстарды, олардың адам-сағаттағы (машина-ауысымдардағы) еңбек 
сыйымдылығын анықтағаннан, жұмыстарды, машиналар мен механизмдерді, 
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құрылғыларды жүргізу тәсілін таңдағаннан кейін күнтізбелік жоспарлау 
орындалады, оның негізіне құрылыстың белгіленген мерзімі және құрылыс-
монтаждау (тау-кен қазу)жұмыстарының тізбесі алынады. Бұл тізім 
күнтізбелік кестеге оларды жүзеге асырудың технологиялық дәйектілігімен 
енгізіледі, ал біртекті жұмыстар бір позицияға біріктіріліп, олардың еңбек 
сыйымдылығы жинақталады. 

Күнтізбелік жоспар жеке құрылыс-монтаж жұмыстарының уақыт 
бойынша максималды үйлесімділігін, тетіктерді барынша пайдалануды және 
еңбекті қорғау ережелерін сақтауды ескере отырып жасалады. 

Күнтізбелік жұмыс жоспарлары-нақты жұмыс көлемі мен қабылданған 
ұйымдастырушылық және технологиялық шешімдер негізінде тиісті 
дәйектілік, объектілерді салу бойынша жұмыстарды орындаудың өзара 
байланысы мен мерзімдері белгіленетін ҚҰЖ және ЖӨЖ құрамындағы 
жобалау-техникалық құжаттар, сондай-ақ жұмыс кадрларына, материалдық, 
техникалық және ресурстардың басқа да түрлеріне құрылыстың қажеттілігін 
айқындайтын құжаттар 

. Күнтізбелік жоспар жұмыстарды жүргізу кезіндегі басшылық құжат 
және олардың барысын бақылау құралы болып табылады. 

Күнтізбелік жұмыс жоспарларын жобалау келесі ретпен жүзеге 
асырылуы керек: 

- жобалау үшін бастапқы деректерді талдайды; 
- объектінің құрылысы үшін қажетті құрылыс және монтаждау 

процестерінің номенклатурасын (тізбесін) жасайды; 
- әрбір жұмыс түрі бойынша жұмыс көлемі есептеледі; 
- жұмыс жүргізу әдістерін және жетекші (негізгі) құрылыс немесе 

ұңғылау машиналарын таңдайды; 
-жұмыстың әр түріне қажетті еңбек шығындарын және жетекші 

машиналардың машина ауысымына қажеттілікті анықтаңыз; 
- жұмыстың технологиялық реттілігін анықтайды;; 
- жұмыс ауысымын орнатыңыз; 
- жеке құрылыс және монтаж жұмыстарының ұзақтығын және оларды 

бір-бірімен біріктіру мүмкіндігін анықтайды; сонымен бірге осы мәліметтер 
бойынша орындаушылардың саны мен ауысымдылығын түзетеді; 

- есептік өнімділікті нормативпен салыстырады және қажетті түзетулер 
енгізеді; 

- әзірленген күнтізбелік жоспар негізінде материалдық ресурстарға 
қажеттілік кестелері және оларды қамтамасыз ету тәсілдері жасалады [13]. 

 
 
2.16. Оларды орындаудың технологиялық бірізділігіндегі 

жұмыстар тізбесі 
 
Құрылыс қызметінің қандай да бір объектісі құрылысының 

технологиялық реттілігі объектіні кепілдік мерзімінде жобалық жағдайында 
сақталуына тиісті кепілдік берілген кезде оны толық көлемде салуға 
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- жұмыстың технологиялық реттілігін анықтайды;; 
- жұмыс ауысымын орнатыңыз; 
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бір-бірімен біріктіру мүмкіндігін анықтайды; сонымен бірге осы мәліметтер 
бойынша орындаушылардың саны мен ауысымдылығын түзетеді; 

- есептік өнімділікті нормативпен салыстырады және қажетті түзетулер 
енгізеді; 

- әзірленген күнтізбелік жоспар негізінде материалдық ресурстарға 
қажеттілік кестелері және оларды қамтамасыз ету тәсілдері жасалады [13]. 
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мүмкіндік беретін жұмыс құжаттамасын талдау және жан-жақты зерделеу 
негізінде айқындалады. 

ЖӨЖ әзірлеуге арналған техникалық тапсырмамен анықталған 
жұмыстардың құрамына байланысты технологиялық дәйектілік дайындық 
кезеңінен бастап объектіні пайдалануға беруге дейінгі құрылыс, жөндеу, 
құрылыс-монтаждау, арнайы жұмыстар кешенін қамтуы мүмкін. 

Жұмыстардың технологиялық бірізділігі жобалау шешімдеріне және 
объектіні немесе құрылысты салу мерзімін қысқарту мақсатында жалпы 
құрылыс процестерін бір-бірімен ұтымды үйлестіруге байланысты. 

Тау-кен қазбаларын бұрғылау-жару және комбайн тәсілімен салу 
кезінде жұмыстарды циклдық ұйымдастыру қолданылады. Циклдік ұйым деп 
белгілі бір уақыт аралығында, белгілі бір ретпен және циклдік кестеге сәйкес 
негізгі және қосалқы тау-кен жұмыстарын орындау түсініледі. 

Бұрғылау-жару технологиясында технологиялық тізбектегі негізгі 
ұңғымалық цикл операциялары мыналарды қамтиды: 

- Теспелерді бұрғылау, кейіннен оларды оқтау, жару және кенжарды 
желдету; 

- сынған тау-кен массасын тиеу; 
- тұрақты бекітпенің құрылысы. 
Комбайн технологиясында ұңғымалық циклдің негізгі операциялары: 
- соғылған тау-кен массасын ұсақтау және тиеу; 
- тұрақты бекітпенің құрылысы. 
Көмекші тау-кен жұмыстарына мыналар жатады: уақытша бекітпенің 

құрылысы, теміржол төсеніші немесе төменгі шұңқырлы конвейердің 
құрылысы, су төгетін ойықтың құрылысы және бекітілуі, желдету 
құбырының құрылысы, су және Сығылған ауа құбырлары, материалдарды 
жеткізу. 

Ұңғымалық цикл процестерінің құрамы тау-кен-геологиялық 
жағдайларға және қазбаны жүргізудің қолданылатын схемасына байланысты 
өзгеруі мүмкін. Егер тау — кен өндірісі өте күшті жыныстарда жүргізілсе – 
уақытша және тұрақты бекітпені салу процестері жоқ, егер пневматикалық 
доңғалақта ауыр жүк вагондары төменгі шұңқырлы көлік ретінде 
пайдаланылса-рельсті төсем немесе конвейер төсемі және т.б. жоқ. сонымен 
қатар, мысалы, монорельсті немесе жер үсті жолын ұлғайту сияқты қосымша 
процестер мүмкін. 

Егер ұңғымалық процестер дәйекті түрде жүргізілсе, онда ұңғымалық 
цикл максималды ұзақтыққа ие болады, ал өндіріс жылдамдығы минималды 
болады. Жылдамдықты арттыру үшін кейбір процестер, қабылданған 
технология мен қауіпсіздік техникасы мүмкіндік бергендей, біріктіріледі, 
яғни.бір уақытта орындалады. Мысалы, Теспелерді бұрғылауды тұрақты 
бекітпені тұрғызумен, ойықты орнатумен және желдеткіш құбырларды 
ұлғайтумен ішінара біріктіруге болады; жынысты тиеу — тиеу машинасы 
мен көлігінен қауіпсіз қашықтықта кенжар маңындағы кеңістікте бекітпе 
элементтерін дайындаумен және т. б. Уақыт өте келе операциялар неғұрлым 
көп біріктірілсе, циклдің ұзақтығы соғұрлым аз болады және өндіріс 
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құрылысының қарқыны соғұрлым жоғары болады. Теспелерді оқтауды, 
зарядтарды жаруды және кенжарды желдетуді қандай да бір процестермен 
біріктіруге тыйым салынады [13]. 

 
2.17. Бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін есептеу және 

паспортын жасау 
 
2.17.1 БЖЖ паспортының мазмұны. BVR паспорты-бұл бұрғылау 

әдісімен жарылыс жұмыстарын жүргізу тәртібін реттейтін нұсқаулық карта. 
Паспорт баспаханалық бланкіде орындалады (297х210 ММ форматтағы 
қағаздың бұрылуы). 

Титулдық бөлікте өндірістік бірлестіктің (шахта құрылысы трестінің 
немесе комбинаттың), шахтаның (ШСУ), учаскенің атауы, тау-кен 
қазбасының атауы және жарылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік 
қағидаларының негізгі талаптары көрсетіледі. Титул парағының жоғарғы оң 
жақ бұрышына шахтаның бас инженері (ШСУ) ЖРВ паспортын бекіткен күні 
мен қолы қойылады. 

Бұрылыстың ішкі сол жағында: 
1. Мынадай деректер келтірілген БЖЖ көрсеткіштерінің кестесі: 
• тау-кен қазбаларын жүргізу сипаттамасы мен шарттары (газ және шаң 

бойынша шахтаның қауіптілігі, газ және шаң бойынша қазбаның қауіптілігі, 
Ѕвч, М. М. Протодьяконов шкаласы бойынша жыныстардың (көмірдің) 
беріктік коэффициенті); 

• қолданылатын ЖЗ және инициалдау құралдарының, шпурлардың ішкі 
забойының түрі және циклына арналған Шығыс; 

• БЖЖ параметрлері (lзах , Nш , КИШ); 
• Теспелерді оқтау уақыты және жарылыстан кейін қазбаның кенжарын 

желдету. 
2. Әрбір теспенің сипаттамасы келтірілген теспелер туралы 

деректер кестесі (ұзындығы, тереңдігі, қазбаның кенжар бетіне көлденең 
және тік проекцияларда еңіс утлдары, заряд шамасы, кенжардың ұзындығы, 
жару кезектілігі, электр детонатор типі). 

3. Егер осы жағдайлар үшін қажет болса, су бүрку перделерінің 
параметрлері кестесі (пердедегі су шығыны, ыдыстардың саны мен 
сыйымдылығы, ЖЗ түрі мен шығыны және ыдыстардағы қоздыру 
құралдары). 

4. Жарылыс жұмыстары кезінде қоршау бекеттері мен адамдарды 
паналау орындары көрсетілген тау-кен қазбаларының кенжарын желдету 
схемасы. 

Бұрылыстың ішкі оң жағында: 
• Теспелерді белгілеу үшін қажетті өлшемдері бар 1:25 немесе 1:50 

масштабтағы үш проекциядағы теспелердің орналасу схемасы. 
• ЖТҚ-да көзделмеген жарылыс жұмыстарын қауіпсіз жүргізу жөніндегі 

қосымша талаптар. 



151
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Бұрылыстың ішкі сол жағында: 
1. Мынадай деректер келтірілген БЖЖ көрсеткіштерінің кестесі: 
• тау-кен қазбаларын жүргізу сипаттамасы мен шарттары (газ және шаң 

бойынша шахтаның қауіптілігі, газ және шаң бойынша қазбаның қауіптілігі, 
Ѕвч, М. М. Протодьяконов шкаласы бойынша жыныстардың (көмірдің) 
беріктік коэффициенті); 

• қолданылатын ЖЗ және инициалдау құралдарының, шпурлардың ішкі 
забойының түрі және циклына арналған Шығыс; 

• БЖЖ параметрлері (lзах , Nш , КИШ); 
• Теспелерді оқтау уақыты және жарылыстан кейін қазбаның кенжарын 

желдету. 
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жару кезектілігі, электр детонатор типі). 

3. Егер осы жағдайлар үшін қажет болса, су бүрку перделерінің 
параметрлері кестесі (пердедегі су шығыны, ыдыстардың саны мен 
сыйымдылығы, ЖЗ түрі мен шығыны және ыдыстардағы қоздыру 
құралдары). 

4. Жарылыс жұмыстары кезінде қоршау бекеттері мен адамдарды 
паналау орындары көрсетілген тау-кен қазбаларының кенжарын желдету 
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Бұрылыстың ішкі оң жағында: 
• Теспелерді белгілеу үшін қажетті өлшемдері бар 1:25 немесе 1:50 

масштабтағы үш проекциядағы теспелердің орналасу схемасы. 
• ЖТҚ-да көзделмеген жарылыс жұмыстарын қауіпсіз жүргізу жөніндегі 

қосымша талаптар. 

  

• Тәжірибелік жарылыстардың нәтижелері туралы мәліметтер (саны, 
орындалған күні, орындау тиімділігі), тәжірибелік жарылыстарды 
ұйымдастыруға қатысқан қадағалау адамдарының қолдары қойылады. 

• БЖЖ паспортын жасауға (жарылыс жұмыстары жүргізілетін учаске 
бастығы немесе оның орынбасары) және келісуге(ВТБ және БЖЖ 
учаскелерінің бастықтары немесе олардың орынбасарлары) қатысқан 
адамдардың қолдары. 

Кері қайтарудың артқы жағында оны іске асыруға қатысатын 
адамдардың БЖЖ паспортымен танысу ведомосі (т.а. ә., лауазымы, жұмыс 
нөмірі, Танысу күні, қолы) орналастырылады. 

Квершлагты союға арналған БЖЖ паспорты А қосымшасында 
келтірілген. 

2.17.2 біртекті жыныстарда көлденең және көлбеу қазбаларды салу 
кезінде БЖЖ параметрлерін есептеу.  

Жарылғыш заттарды, жару әдісін және зарядтарды қоздыратын 
құралдарды таңдау. 

Тау-кен-геологиялық жағдайларды ескере отырып (газ бен шаң 
бойынша шахтаның қауіптілігі, м.м. Протодьяконов шкаласы бойынша 
жыныстардың беріктік коэффициенті f ) ЖЗ түрін, жару тәсілін және 
зарядтарды бастамалау құралдарын қабылдайды. 

Lш саңылауларының ұзындығын белгілеу, lш шпурларының тереңдігін 
анықтау. 

Шұңқырдың ұзындығы мен тесіктердің тереңдігі БЖЖ шығындары 
минималды болатындай етіп орнатылады. Қабылданған lзах шамасы қазбаны 
жүргізудің айлық жылдамдығын алуды қамтамасыз етуі тиіс( егер 
жылдамдық берілсе), бұл жағдайда: 

 
 
 

(2.13) 
 
 
мұндағы V ай-қазбаны жүргізудің айлық жылдамдығы, м / ай; 
Со-бұрғылау-жару тәсілімен қазбаны жүргізу кезіндегі ұңғылау 

циклінің ұзақтығы; әдетте, ауысымның бірнеше ұзақтығы (6 сағат) 
қабылданады); 

ДД-айына үңгілеу бригадасы үшін жұмыс күндерінің саны (25дн); 
Тсут-тау-кен қазбаларын үңгілеу бойынша тәулікте үңгілеу 

бригадасының жұмыс сағаттарының саны, әдетте, бұрғылау-жару 
технологиясы кезінде Тсут =24 сағат қабылдайды. 

Теспелердің қабылданған тереңдігі бұрғылау қондырғысының 
мүмкіндіктерімен қамтамасыз етілуі керек, бұрғылау қондырғысын беру 
қадамы шектелген бұрғылау қондырғыларын бұрғылау үшін пайдалану 
кезінде осы сәтті ескеру қажет. 
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Қабылданған lзах шамасы бекітпе қадамының еселік (мүмкіндігінше) 
болуы тиіс. 

Η шпурларды қолдану коэффициентінің мәні жыныстың беріктігі мен 
қазбаның көлденең қимасының коэффициентіне байланысты қабылданады. 
Бір ашық беті бар кенжарларда әдетте η=0,8-0,85 қабылданады. 

Теспелердің тереңдігі, врубовтан басқа, мынадай формула бойынша 
анықталады: 

 
 

(2.14) 
 
Құбыр тесіктерінің тереңдігі жыныстың беріктігіне байланысты 0,1-0,3 

м артық қабылданады. 
Жарылғыш жыныстың 1 м3 кг – ға ЖЗ Q-мөлшерінің меншікті 

шығынын анықтау. 
ЖЗ меншікті шығыны М.М. Протодьяконов, н.М. Покровский 

формулаларымен анықталады немесе анықтама бойынша қабылданады. 
Бір беті ашық союға арналған М. М. Протодьяконовтың формуласы 

бойынша: 
 
 

(2.15) 
 
 
мұндағы f-М. М. Протодьяконов шкаласы бойынша бекініс 

коэффициенті; 
Ѕвч-қазбаның көлденең қимасының ауданы, м2; 
к-жынысты жақсы ұсақтау үшін машиналық тиеу кезінде ЖЗ 

шығынының ұлғаю коэффициенті, егер тау жынысын төменгі қармау 
(шөмішті) бар тиеу машинасы к=1,2, және К=1,3, егер тау жынысын бүйірмен 
қармау (қырнау табандары бар) бар тиеу машинасы); 

е - ЖЗ жұмысқа қабілеттілік коэффициенті, 
 
 

(2.16) 
 
 
мұндағы Рх – қабылданған ЖЗ жұмысқа қабілеттілігі, см3; 
Рэт - 525 см3 (жұмыс қабілеттілігі 93% Динамит). 
Формула бойынша Н. М. Покровский: 
 

q = q1× s1×V1×e1;                                    (2.17) 
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Бір беті ашық союға арналған М. М. Протодьяконовтың формуласы 

бойынша: 
 
 

(2.15) 
 
 
мұндағы f-М. М. Протодьяконов шкаласы бойынша бекініс 

коэффициенті; 
Ѕвч-қазбаның көлденең қимасының ауданы, м2; 
к-жынысты жақсы ұсақтау үшін машиналық тиеу кезінде ЖЗ 

шығынының ұлғаю коэффициенті, егер тау жынысын төменгі қармау 
(шөмішті) бар тиеу машинасы к=1,2, және К=1,3, егер тау жынысын бүйірмен 
қармау (қырнау табандары бар) бар тиеу машинасы); 

е - ЖЗ жұмысқа қабілеттілік коэффициенті, 
 
 

(2.16) 
 
 
мұндағы Рх – қабылданған ЖЗ жұмысқа қабілеттілігі, см3; 
Рэт - 525 см3 (жұмыс қабілеттілігі 93% Динамит). 
Формула бойынша Н. М. Покровский: 
 

q = q1× s1×V1×e1;                                    (2.17) 
 

  

мұндағы q1-шығарындының қалыпты заряды кезіндегі ЖЗ үлестік 
шығыны, (кг ЖЗ)/(м3породтар) мынадай формула бойынша анықталады: 
q1=0,1*f ; 

f-тұқым беріктігінің коэффициенті, м. м. Протодьяконов шкаласы 
бойынша есептеледі; 

S1-жарылатын жыныстың құрылымын ескеретін коэффициент есептеу 
кезінде мыналарды қабылдайды: серпімді тұтқыр жыныстар үшін s1=2, Ұсақ 
жарықшақты жыныстар үшін s1=1,4 және көмір үшін, шпурлар бағытына 
перпендикуляр тақтатасты жатқан жыныстар үшін s1=1,3; 

V1-бір ашық беті бар тау жынысының қысқышын ескеретін 
коэффициент: 

 
 
 

(2.18) 
 

(2.19) 
 
 
мұндағы Рэт =380 см3 (62% қататын динамиттің өнімділігі); 
Рх-қабылданған ЖЗ жұмысқа қабілеттілігі, см3. 
Нақты шығындар М.М. Протодьяконов, н. М. Покровский 

формулалары бойынша анықталған шамалардың орташа арифметикалық мәні 
ретінде қабылданады. және кестелік мәліметтер бойынша. 

Кіріске жарылатын жыныстың көлемін анықтау, м3. 
 

(2.20) 
 
Кіріске ЖЗ есептік шығынын анықтау, кг. 
 
 

(2.21) 
 
Кіруге арналған теспелердің санын анықтау. 
 
 

(2.22) 
 
 
мұндағы ∆п–қабылданған ЖЗ патронирлеу тығыздығы, қабылданады; 
dп-патронның диаметрі ЖЗ, м; 
кзап-забой үшін орташа өлшенген Теспелерді толтыру коэффициенті, 
 
 

(2.23) 
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мұндағы lзар-зарядтың ұзындығы, м; 
l-теспенің ұзындығы, м; 
Есептеу кезінде кзап мәнін тең деп қабылдайды: 
F<5 бар тұқымдар үшін 0,4; 
F=5-8 бар тұқымдар үшін 0,45; 
F>8 бар тұқымдар үшін 0,5-0,6. 
 
Теспе зарядының массасын анықтау. 
 
 

(2.24) 
 
Алынған мән қабылданған qш мәні бір картридждің массасынан көп 

болатындай етіп дөңгелектенеді. Егер Теспе зарядының қабылданған 
массасы есептік зарядтан 5% - дан артық ерекшеленсе, Теспе санын түзету 
керек, ол кіріс үшін ЖЗ есептік шығынын сақтайды, яғни.: 

 
(2.25) 

 
 
Союдың ұзындығын анықтау 
 

(2.26) 
 
 
мұндағы l-теспенің ұзындығы, м; 
lп-патронның ұзындығы, м; 
пп-теспенің зарядын қалыптастыратын патрондар саны. 
Газ бен шаң бойынша қауіпті шахталар үшін lзаб шамасы теспенің 

ұзындығы 1 м-ден артық болғанда 0,5 м-ден және теспенің ұзындығы 0,6-дан 
1 м-ге дейін болғанда 0,5*l-ден кем болмауы тиіс. 

2.17.3 теспелердің орналасу схемасын жасау тәртібі. Теспелердің 
орналасу схемасы 1:25 немесе 1:50 масштабтағы үш проекцияда тау-кен 
қазбасы кенжарының кеудесінде Теспелерді белгілеу кезінде бұрғылаушыға 
қажетті барлық қажетті өлшемдерді көрсете отырып орындалады. 

Әдетте, негізгі формада тек өндірістің көлденең қимасының өлшемдері 
көрсетіледі. 

"Жоспарда" проекциясында теспелердің жекелеген топтары 
арасындағы өлшемдер қазбаның бойлық осінің екі жағы бойынша қойылады 
(құбыр теспелері арасындағы, құбыр және қосалқы теспелер арасындағы, 
көмекші және контур алдындағы, контур алдындағы теспелер мен қазба 
контуры арасындағы қашықтық). Контурлайтын теспелердің ауыздары 
қазбаның контурынан 0,2 м артық емес шегінуі тиіс. 
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Әдетте, негізгі формада тек өндірістің көлденең қимасының өлшемдері 
көрсетіледі. 
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Бүйірлік проекцияда өлшемдер: қазбаның топырақ деңгейі мен 
врубалық теспелердің төменгі қатары; врубалық теспелердің тігінен 
қатарлары арасында қойылады; 

- врубалық теспелердің жоғарғы қатарымен және қосалқы теспелермен; 
көмекші және контурға дейінгі теспелермен және қазба контурымен 
(көлденең қиманың жоғарғы нүктесімен). 

Қазбаның көлденең қимасының ауданы бойынша таужыныстың 
болжамды жыртылу жазықтығында (lз тереңдігінде) барлық теспелер 
(құбырлардан басқа) біркелкі орналасуы тиіс. Төменде көлденең қиманың 
Арка пішінін жасау үшін тесіктердің орналасу схемасын жасау кезінде 
орындалатын қажетті есептеулердің шамамен тәртібі келтірілген. 

2.17.4 врубовтан басқа, 1шпур-ға келетін қазбаның көлденең 
қимасының ауданын анықтау, м2. 

 
(2.27) 

 
 
мұндағы Ѕвч-қазбаның көлденең қимасының ауданы, м2; 
Ѕвр-құбыр теспелерінің жарылысынан пайда болған таужыныстың 

болжамды жыртылу жазықтығындағы көлденең қима ауданы, м2; 
N-кіруге арналған теспелердің жалпы саны; 
Nвр-құбыр теспелерінің саны. 
Врубовтан басқа теспелер арасындағы орташа қашықтықты анықтау, м 
 

(2.28) 
 
 
Қазба топырағы бойынша теспелердің санын анықтау 
 
 

(2.29) 
мұндағы l1-қазбаның топырақ бойынша ені, м. 
Қазба контуры бойынша теспелердің санын анықтау 
 
 

(2.30) 
 
 
мұндағы ҚР-қазбаның көлденең қимасының контурының ұзындығы( 

топырақсыз), м, 
 

(2.31) 
 
мұндағы Rк-Арка қисықтығының радиусы, м; 
h-өндіріс биіктігі, м. 
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2.17.4.4 контурға дейінгі қатардағы теспелердің санын анықтау 
 

(2.32) 
 
 
мұндағы Рпк-контурға дейінгі қатардың теспелері орналасқан 

сызықтың ұзындығы, м, 
 

(2.33) 
 
Көмекші теспелердің санын анықтау 
 

(2.34) 
 
Көмекші теспелер 1 немесе 2 қатарға біркелкі орналастырылады, олар 

"жұмыс істеуі" үшін қазбаның көлденең қимасының ауданы бойынша, құбыр 
теспелеріндегі зарядтардың жарылуы нәтижесінде пайда болған қуысты 
ұлғайтуға арналған. 

Қазбаның көлденең қимасының трапеция тәрізді пішінінде теспелердің 
саны қазбаның төбесі бойынша және қазбаның бүйірлерінде сәйкесінше 
теспелердің контурлау және контурлау алдындағы қатарлары үшін 
анықталады: 

 
(2.35) 

 
 

(2.36) 
 
 
гдеl2-төбе бойынша қазба ені, м. 
Теспелердің орналасу схемасына жүргізілген есептеулердің нәтижелері 

негізінде жасалатын теспелер туралы деректер кестесі міндетті түрде қоса 
беріледі (2.17-сурет). 
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(2.36) 
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2.17  сурет - Теспелердің орналасу схемасы және олардың деректері  
 

2.17.5 шахталардың тік оқпандарын салу кезінде БЖЖ параметрлерін 
есептеу ерекшеліктері. ЖЗ таңдау кезінде су басқан жыныстарда оқпандарды 
салу кезінде оқпан газ немесе шаң бойынша қауіпті көмір қабаттарын кесіп 
өткен жағдайда да сақталмайтын ЖМ қолдануға рұқсат етілетінін ескеру 
керек. Әдетте, оқпандарды салу кезінде диаметрі 45 мм картридждерде 
басылған №1 тасты аммонит ЖЗ ретінде қолданылады. Қоздыру құралы 
ретінде лезде және баяу әрекет ететін электр детонаторлары қолданылады. 

Кірудің ұзындығы қажетті айлық жылдамдыққа және баррель 
құрылысының қабылданған технологиялық схемасына байланысты 
қолданылады. Оқпанөткізгіш кешендерді қолданған кезде кіру ұзындығы 
әдетте жылжымалы қалыптың биіктігіне тең қабылданады (әдетте, lзах=4 м). 
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Діңгектердің көлденең қимасының едәуір аудандарын ескере отырып, 
есептеу кезінде шпурларды пайдалану коэффициенті η=0,9 қабылданады. 

ЖЗ меншікті шығыны н.М. Покровский формуласы бойынша 
анықталады немесе анықтама бойынша қабылданады. 

Теспелердің санын және теспелік зарядтардың массасын есептеу 
біртекті жыныстарда жүргізілетін көлденең өндіру үшін есептеуге ұқсас 
орындалады. 

Құбыр ретінде, әдетте, тік цилиндрлік құбырлар қолданылады (тау 
жыныстарының беріктігіне байланысты цилиндр құрайтын 6-10 шпур), 
қазбаның Тік осі бойымен Орталық шпур қолданылады. 

Діңгектің көлденең қимасының дөңгелек пішінінде шпурлар 
концентрлік шеңберлерге орналастырылады. 

Бөшкенің көлденең қимасының дөңгелек пішінінде теспелердің 
орналасу схемасы екі проекцияда орындалады. Диаграммада негізгі 
өлшемдер көрсетілген [20]. 

2.18. Процестер бойынша жұмыстардың көлемі мен ұзақтығын 
есептеу 

2.18.1. Жалпы ережелер. Дайындық және кесу жұмыстарын жобалау 
кезінде келесі негізгі міндеттер шешіледі: 

 үңгілеу бойынша жұмыс көлемін анықтау;
 тау-кен қазбаларын бекітудің қабылданатын түрлері мен

көлемдерін негіздеу; 
 қазбаларды үңгілеудің технологиялық схемасын таңдау;
 әртүрлі мақсаттағы қазбаларды жүргізудің қабылданған

жылдамдықтарын негіздеу; 
 жабдықтың қажетті мөлшерін анықтау;
 материалдардың шығынын анықтау;
 қажетті жұмысшылар штаттарын негіздеу.
2.18.2. Қазбаларды ұңғылау бойынша жұмыс көлемі. Қазба

жұмыстарының құны салыстырмалы түрде жоғары және пайдалы қазбалар 
бірлігін өндіру шығындарының едәуір бөлігін құрайтынын ескере отырып, 
олардың көлемі мүмкіндігінше мұқият және негізделген түрде анықталуы 
керек. Басында барлық жобаланған қазбалардың сипаттамасын олардың 
мәнін көрсете отырып және жарықта қабылданатын қиманың негіздемесімен 
келтіру қажет. Әдетте, соңғысы қолданылатын жабдықпен анықталады: қазу, 
тазарту немесе көлік. Горизонт жоспарлары мен игеру жүйелерінің 
сызбалары негізінде дайындық жұмыстарының жалпы көлемі және 
дайындық-ойық қазбаларды қазу кезінде кен мен бос жыныстың көлемі 
анықталады. Есептеу нәтижелері 2.4-кестеде тіркеледі: 
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Діңгектердің көлденең қимасының едәуір аудандарын ескере отырып, 
есептеу кезінде шпурларды пайдалану коэффициенті η=0,9 қабылданады. 

ЖЗ меншікті шығыны н.М. Покровский формуласы бойынша 
анықталады немесе анықтама бойынша қабылданады. 

Теспелердің санын және теспелік зарядтардың массасын есептеу 
біртекті жыныстарда жүргізілетін көлденең өндіру үшін есептеуге ұқсас 
орындалады. 

Құбыр ретінде, әдетте, тік цилиндрлік құбырлар қолданылады (тау 
жыныстарының беріктігіне байланысты цилиндр құрайтын 6-10 шпур), 
қазбаның Тік осі бойымен Орталық шпур қолданылады. 

Діңгектің көлденең қимасының дөңгелек пішінінде шпурлар 
концентрлік шеңберлерге орналастырылады. 

Бөшкенің көлденең қимасының дөңгелек пішінінде теспелердің 
орналасу схемасы екі проекцияда орындалады. Диаграммада негізгі 
өлшемдер көрсетілген [20]. 

 
2.18. Процестер бойынша жұмыстардың көлемі мен ұзақтығын 

есептеу 
 
2.18.1. Жалпы ережелер. Дайындық және кесу жұмыстарын жобалау 

кезінде келесі негізгі міндеттер шешіледі: 
 үңгілеу бойынша жұмыс көлемін анықтау; 
 тау-кен қазбаларын бекітудің қабылданатын түрлері мен 

көлемдерін негіздеу; 
 қазбаларды үңгілеудің технологиялық схемасын таңдау; 
 әртүрлі мақсаттағы қазбаларды жүргізудің қабылданған 

жылдамдықтарын негіздеу; 
 жабдықтың қажетті мөлшерін анықтау; 
 материалдардың шығынын анықтау; 
 қажетті жұмысшылар штаттарын негіздеу. 
2.18.2. Қазбаларды ұңғылау бойынша жұмыс көлемі. Қазба 

жұмыстарының құны салыстырмалы түрде жоғары және пайдалы қазбалар 
бірлігін өндіру шығындарының едәуір бөлігін құрайтынын ескере отырып, 
олардың көлемі мүмкіндігінше мұқият және негізделген түрде анықталуы 
керек. Басында барлық жобаланған қазбалардың сипаттамасын олардың 
мәнін көрсете отырып және жарықта қабылданатын қиманың негіздемесімен 
келтіру қажет. Әдетте, соңғысы қолданылатын жабдықпен анықталады: қазу, 
тазарту немесе көлік. Горизонт жоспарлары мен игеру жүйелерінің 
сызбалары негізінде дайындық жұмыстарының жалпы көлемі және 
дайындық-ойық қазбаларды қазу кезінде кен мен бос жыныстың көлемі 
анықталады. Есептеу нәтижелері 2.4-кестеде тіркеледі: 

 
 

  

2.4 кесте - Орташа өлшенген блок бойынша тау-кен жұмыстарының 
көлемі 

Қазбалардың атауы 
және жұмыс түрлері 
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Дайындық: 
1) көлденең қазбалар 
 

                          

2) тік қазбалар 
 

                          

Дайындық бойынша 
жиыны 
 

                          

Ойық: 
1) көлденең қазбалар 
 

                          

2) тік қазбалар 
 

                          

Ойық ойықтар 
бойынша жиыны 
 

                          

Тазарту: 
 

                          

1) кесу 
 

                          

2) кесу 
 

                          

3) массивті ұсақтау 
 

                          

Тазалау бойынша 
жиыны 
 

                          

Блок бойынша 
барлығы 
 

                          

 
Ұңғымалық циклдің параметрлерін анықтау үшін қажет: циклдегі 

жұмыс көлемін, еңбек пен жалақы шығындарын, ұңғымалық процестердің 
ұзақтығын және жалпы циклды есептеңіз. Осы мәліметтер негізінде өндіріс 
жылдамдығы есептеледі. 

Бұрғылау-жару ұңғылау кезіндегі циклге арналған процестер бойынша 
жұмыс көлемі: 

а) Теспелерді бұрғылау: 
 

Wбур = жалпы, шп./м;                                  (2.37) 
 
мұндағы l жалпы-теспелердің жалпы ұзындығы; 
б) тұқымды тиеу: 
 

Wпогр = Ѕпр * lшп*, м3;              (2.38) 
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мұндағы Ѕпр - қазбаның үңгілеудегі қимасы, м2; 
lшп. - теспенің тереңдігі, м;  
 - қ.
в) бекіту-циклге, рамаларға;
г) рельс жолының төсемі-lшп*, м;
д) ойықтарды әзірлеу және бекіту – lшп*, м;
ж) құбырларды ілу – lшп*, М.
Ұңғыма процестерінің ұзақтығы. Өткізу циклі негізгі және көмекші

процестерді қамтиды. Еңбекті тиімді ұйымдастырумен көмекші процестер 
негізгі процестермен толығымен үйлеседі, сондықтан циклдің ұзақтығы 
негізгі процестердің орындалу уақыты мен реттілігіне байланысты болады. 

а) бұрғылау ұзақтығы : 

tб = Wбур / Рэб, с;        (2.39) 

гдеРэб-Бұрғылау жабдығының пайдалану өнімділігі; 
б) тиеу ұзақтығы : 

tп = Wп * Кр / ТЕБ * пп * ҚБП, с;      (2.40) 

мұндағы Рэп-тиеу машиналарының пайдалану өнімділігі; пп = 1 – тиеу 
машиналарының саны; Кр - жыныстарды қопсыту коэффициенті; Ксп-тиеу 
машиналарының жұмысын біріктіру коэффициенті ( бір тиеу машинасында 
1-ге тең).

в) бекіту ұзақтығы: 
Қолмен орнатылған металл бекітпемен жұмыс өнімділігі тең болады: 

Рэмет = 0,27 * n-0,12 * m – 0.02 Ѕпр, м / сағ ;      (2.41) 

мұндағы n-үңгілеушілер саны; 
m-1м қазбадағы рамалар саны;

tкр = Wкр / Рэмет, с;    (2.42) 

г) Жол төсемі: 

tн.п = Wн.п * Нврн.п / n * Кв, с;   (2.43) 

мұндағы n-процеспен айналысатын жұмысшылар саны; 
Нврн.п-Е36 ЕНиР жинағы бойынша жол төсемінің уақыт нормасы; 
Кв-уақыт нормасын орындау коэффициенті; 
д) құбырларды ілу: 

tн.т = Wн.т * Нврн.т / n * Кв, с;  (2.44) 
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мұндағы Ѕпр - қазбаның үңгілеудегі қимасы, м2;
lшп. - теспенің тереңдігі, м; 
 - қ.
в) бекіту-циклге, рамаларға;
г) рельс жолының төсемі-lшп*, м;
д) ойықтарды әзірлеу және бекіту – lшп*, м;
ж) құбырларды ілу – lшп*, М.
Ұңғыма процестерінің ұзақтығы. Өткізу циклі негізгі және көмекші 

процестерді қамтиды. Еңбекті тиімді ұйымдастырумен көмекші процестер
негізгі процестермен толығымен үйлеседі, сондықтан циклдің ұзақтығы 
негізгі процестердің орындалу уақыты мен реттілігіне байланысты болады.

а) бұрғылау ұзақтығы :

tб = Wбур / Рэб, с; (2.39)

гдеРэб-Бұрғылау жабдығының пайдалану өнімділігі;
б) тиеу ұзақтығы :

tп = Wп * Кр / ТЕБ * пп * ҚБП, с; (2.40)

мұндағы Рэп-тиеу машиналарының пайдалану өнімділігі; пп = 1 – тиеу 
машиналарының саны; Кр - жыныстарды қопсыту коэффициенті; Ксп-тиеу 
машиналарының жұмысын біріктіру коэффициенті ( бір тиеу машинасында 
1-ге тең).

в) бекіту ұзақтығы:
Қолмен орнатылған металл бекітпемен жұмыс өнімділігі тең болады:

Рэмет = 0,27 * n-0,12 * m – 0.02 Ѕпр, м / сағ ; (2.41)

мұндағы n-үңгілеушілер саны;
m-1м қазбадағы рамалар саны;

tкр = Wкр / Рэмет, с; (2.42)

г) Жол төсемі:

tн.п = Wн.п * Нврн.п / n * Кв, с; (2.43)

мұндағы n-процеспен айналысатын жұмысшылар саны;
Нврн.п-Е36 ЕНиР жинағы бойынша жол төсемінің уақыт нормасы;
Кв-уақыт нормасын орындау коэффициенті;
д) құбырларды ілу:

tн.т = Wн.т * Нврн.т / n * Кв, с; (2.44)

мұндағы n-жұмысшылар саны; 
Нврн.т - Е36 ЕНиР жинағы бойынша құбырларды ілуге арналған уақыт 

нормасы; 

tн.п = 2*0,54 / 2*1.1 = 0,5 с 

г) сутөкпе ойығын әзірлеу: 

ТР.к = Wр.к * Нврр.к / n * Кв, с;                        (2.45) 
мұндағы n-жұмысшылар саны; 
Нврр.к-Е36 ЕНиР жинағы бойынша жырашықты әзірлеуге арналған 

уақыт нормасы; 
г) ойықты бекіту: 

tк.к = Wк.к * ҚРҰБ.к / n * Кв, с;      (2.46) 

мұндағы n-жұмысшылар саны; 
Нврк.к-Е36 ЕНиР жинағы бойынша ойықты бекітуге арналған уақыт 

нормасы. 

Комбайнмен үңгілеу кезінде: 
а) комбайнның жұмысы: 
Ауысымдағы қозғалыс тең: 

L = tр * Рэ, м;       (2.47) 

мұндағы tр-комбайнның таза жұмыс уақыты; 
Рэ-комбайнның пайдалану өнімділігі, м3 / мин.; 

Рэ = ҚИК * сынап, м3 / мин.;  (2.48) 

мұнда комбайнның сынап-техникалық өнімділігі, м3 / мин.; 
ҚИК-ұңғылау комбайнын пайдалану коэффициенті. 
Сынған тау массасының көлемі: 

Wр.к = L * Ѕпр, м3;     (2.49) 

б) бекіту : 

Wкр = L / Lкр, м;  (2.50) 

Lкр-бекіту қадамы.м; 
г) ойықтарды әзірлеу және бекіту – L, м; 
д) құбырларды ілу-L, м; 
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Комбайнмен бұрғылау кезінде еңбекті тиімді ұйымдастыру мүмкін, 
өйткені барлық дерлік қосалқы процестер негізгімен біріктіріледі.  

а) комбайн жұмысының ұзақтығы : 

ТР.к = Wр.к / АЭК, с;       (2.51) 

б) бекіту ұзақтығы: 

ТР.к = Wкр Нкр / n * Кв, с;                   (2.52) 
мұндағы-Нкр-Е36 ЕНиР жинағы бойынша бекітуге арналған уақыт 

нормасы. 
в) құбырларды ілу: 

tн.т = Wн.т * Нвр н. т / n * Кв, с;  (2.53) 

г) ойық құрылғысы: 

tк = Wк * Нвр к / n * Кв, сағ;    (2.54) 

д) ойықты бекіту: 

ТР.к = Wр.к * Нвр.р. к / n * Кв, с;   (2.55) 

Жоғарыда ұңғымалық циклдің ұзақтығына қандай да бір дәрежеде әсер 
ететін жұмыстардың көлемі мен ұңғымалық цикл операцияларының 
ұзақтығы айқындалған. Қажет болған жағдайда басқа ұңғылау процестерінің 
көлемі мен ұзақтығын анықтау Бнир жинағын қолданумен ұқсас есептеледі. 
Тау-кен ұңғылау жұмыс. Вып. 1. Көмір шахталары мен карьерлерін салу. 

2.19. Қазбаларды ұңғылау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру 
кестелері 

Жұмысты ұйымдастыру кестесін құру үшін негізгі және қосалқы қазба 
жұмыстарының ұзақтығын білу қажет. Жеке үңгілеу операцияларының 
ұзақтығын анықтау 2.18-бөлімде келтірілген. Сонымен қатар, негізгі 
процестерді жүйелі түрде орындау кезінде ұңғымалық циклдің ұзақтығын 
есептеу қажет, формула бойынша анықталады, бұрғылау-жару ұңғымасы 
жағдайында: 

Со = 0,5 + 0,05 * N / пз + (tб+tп+tкр) * Кпр / Корг * Кбр * Кч, с; (2.56) 

мұндағы n-теспелер саны, дана; 
пз-Теспелерді оқтауға қатысатын үңгілеушілер саны; 
Корг-кенжарда еңбекті ұйымдастыру деңгейін ескеретін коэффициент; 
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Комбайнмен бұрғылау кезінде еңбекті тиімді ұйымдастыру мүмкін, 
өйткені барлық дерлік қосалқы процестер негізгімен біріктіріледі.  

а) комбайн жұмысының ұзақтығы : 
 

ТР.к = Wр.к / АЭК, с;                          (2.51) 
 
б) бекіту ұзақтығы: 
 

ТР.к = Wкр Нкр / n * Кв, с;                   (2.52) 
мұндағы-Нкр-Е36 ЕНиР жинағы бойынша бекітуге арналған уақыт 

нормасы. 
в) құбырларды ілу: 
 

tн.т = Wн.т * Нвр н. т / n * Кв, с;            (2.53) 
 
г) ойық құрылғысы: 
 

tк = Wк * Нвр к / n * Кв, сағ;              (2.54) 
 
д) ойықты бекіту: 
 

ТР.к = Wр.к * Нвр.р. к / n * Кв, с;       (2.55) 
 
Жоғарыда ұңғымалық циклдің ұзақтығына қандай да бір дәрежеде әсер 

ететін жұмыстардың көлемі мен ұңғымалық цикл операцияларының 
ұзақтығы айқындалған. Қажет болған жағдайда басқа ұңғылау процестерінің 
көлемі мен ұзақтығын анықтау Бнир жинағын қолданумен ұқсас есептеледі. 
Тау-кен ұңғылау жұмыс. Вып. 1. Көмір шахталары мен карьерлерін салу. 

 
2.19. Қазбаларды ұңғылау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру 

кестелері 
 
Жұмысты ұйымдастыру кестесін құру үшін негізгі және қосалқы қазба 

жұмыстарының ұзақтығын білу қажет. Жеке үңгілеу операцияларының 
ұзақтығын анықтау 2.18-бөлімде келтірілген. Сонымен қатар, негізгі 
процестерді жүйелі түрде орындау кезінде ұңғымалық циклдің ұзақтығын 
есептеу қажет, формула бойынша анықталады, бұрғылау-жару ұңғымасы 
жағдайында: 

 
Со = 0,5 + 0,05 * N / пз + (tб+tп+tкр) * Кпр / Корг * Кбр * Кч, с; (2.56) 

 
мұндағы n-теспелер саны, дана; 
пз-Теспелерді оқтауға қатысатын үңгілеушілер саны; 
Корг-кенжарда еңбекті ұйымдастыру деңгейін ескеретін коэффициент; 

  

КБР-ұңғыма бригадасының кәсіби дайындығы мен мамандануын 
ескеретін коэффициент; 

Кч-ЕНиР-мен регламенттелген ұңғымалық буын санының өзгеруін 
ескеретін коэффициент; 

Кпр-реттелетін үзілістерді ескеретін коэффициент. 
Комбайнмен үңгілеу кезінде циклдің ұзақтығы әлдеқайда қысқа: 
 

Со =tпр.қараңыз+ТР.к. + tкр + tсек.конв, ч;               (2.57) 
 
мұндағы tпр.қараңыз-ауысымды қабылдау және тапсыру ұзақтығы, сағ; 
ТР.к. - комбайн жұмысының ұзақтығы, сағ.; 
tкр-бекіту ұзақтығы, сағ; 
tсек.конв-конвейер құрылысының ұзақтығы. 
Есептеулер жөндеу және дайындық ауысымдары үшін жүргізілуі керек. 
Үңгілеу немесе жөндеу-дайындық ауысымы үшін есеп айырысуларды 

аяқтағаннан кейін тексеруді орындау керек, Ол мыналардан тұрады: ауысым 
(цикл) ішінде орындалатын барлық процестер ұзақтығының (нормаланатын 
және нормаланбайтын) сомасы осы ауысымның (циклдің) ұзақтығына тең 
болуы тиіс және қандай да бір бағытта 5 минуттан аспайтын ерекшеленуі 
мүмкін. 

Ұңғымалық цикл (ауысым) ішінде кенжарда жұмыстарды ұйымдастыру 
кестелері ұңғымалық және жөндеу-дайындық ауысымдары үшін жеке 
жасалады. Графиктің түрі 2.18-суретте көрсетілген.  

График ақпараттық өрістер мен уақытша өрістерден тұрады.  
Ақпараттық жолдарда ауысым (цикл) ішінде орындалатын 

процестердің тізбесі, олардың жұмыс көлемі мен еңбек сыйымдылығы, 
сондай-ақ процесті орындайтын адамдардың саны және оның ұзақтығы 
көрсетіледі. Жұмыстарды ұйымдастыру кестесінің өрістеріндегі 
процестердің реттілігі маңызды емес, алайда ақпаратты қабылдаудың 
ыңғайлылығы үшін кестедегі процестердің тізімін цикл (ауысым) ішінде 
олардың жүру тәртібімен жасау ұсынылады.  

Уақытша өріс-ені 60 минутқа тең болатын бағандар. Мұндай 
бағандардың саны ауысым (цикл) ұзақтығына тең. Осылайша, цикл (ауысым) 
ішінде орындалатын кез-келген процестің ұзақтығы графикте ұзындығы осы 
ұңғымалық процестің ұзақтығына пропорционалды болатын кесіндімен 
көрсетіледі, ал осы процесті орындайтын ұңғымалардың саны параллель 
сызықтардың тиісті санымен көрсетіледі. Үңгілеуіштердің бір процестен 
екінші процеске ауысуы кестеде үңгілеуіштердің бір процестегі жұмысының 
аяқталу сәтін және олардың басқа процестегі жұмысының басталуын 
байланыстыратын тік сызықтармен белгіленеді (2.19 және 2.120-суреттер). 
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2.18 сурет - Забойдағы жұмыстарды ұйымдастыру кестесінің нысаны 

2.19 сурет - Жөндеу-дайындық ауысымындағы жұмыстарды 
ұйымдастыру кестесінің мысалы 

2.20  сурет - Қазбаны үңгілеу кезінде жұмыстарды ұйымдастыру 
кестесінің мысалы 
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2.18 сурет - Забойдағы жұмыстарды ұйымдастыру кестесінің нысаны

2.19 сурет - Жөндеу-дайындық ауысымындағы жұмыстарды 
ұйымдастыру кестесінің мысалы

2.20 сурет - Қазбаны үңгілеу кезінде жұмыстарды ұйымдастыру
кестесінің мысалы

2.20. Қазбалардың көлденең қимасының пішіні мен құрылымдық 
өлшемдерін анықтау 

Тау-кен өнеркәсібін дамытудың бірінші кезеңінде көлденең және 
көлбеу қазбалар қимасының пішіні қисық сызықты кескінге ие болды, 2.21 а 
сурет. 

Тау-кен өнеркәсібі дамыған сайын қазбалар үлкен көлденең қимаға ие 
болуы керек және оларды бекіту керек болды. Ең қол жетімді және оңай 
өңделетін материал ағаш болғандықтан, қазбаларға тікбұрышты немесе 
трапеция тәрізді пішін беріле бастады, сурет 2.21 B және B. Игерудің терең 
көкжиектеріне көшу, тау-кен кәсіпорындарының өндірістік қуаттарының 
өсуі, қазбалардың қызмет ету мерзімінің ұзаруымен ағаш бекітпе материалы 
ретінде күрделі қазбаларды ұстап тұру үшін жеткілікті сенімділікті 
қамтамасыз ете алмады және оны неғұрлым берік материалдармен — таспен, 
бетонмен және металмен алмастыра бастады. Көрсетілген материалдарды 
қолдану қазбалар қимасының пішінін өзгертуге де себеп болды. Монолитті 
бетон бекітпесі кезінде қазбаларға тік қабырғалары бар күмбезді нысан (2.21 
г — сурет), ал металл бекітпеде аркалы нысан (2.21 д-сурет) беріледі. Қатты 
жыныстарда шашыранды бетоннан жасалған бекітпелер (2.22 Е-сурет) және 
анкерлік бекітпе (2.21 ж-сурет) кеңінен қолданылады. Игеру тереңдігінің 
одан әрі ұлғаюына және қазбаның тау-кен қысымының артуына қарай тұйық 
бекітпемен бекіту керек, 2.21 З-сурет. 

Тау-кен қазбаларының мынадай қима аудандары ажыратылады: 
жарықтағы қима, қима және үңгілеудегі қима. Жарықтағы көлденең қима-бұл 
қажетті жабдықтар мен коммуникациялар орналасқан жобалық бөлім. Егер 
сіз бекіткіш алып жатқан аймақты жарықтағы қимаға қоссаңыз,онда біз 
өндіріс бөлімін аламыз. Ұлғайтып, оны 3-5% есебінен контуры тегіс емес 
әзірлеу аламыз, қимасы қазбаның қазылып жатқан.  
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2.21  сурет - Көлденең қазбалар қимасының пішіні 

  
Жарықтағы көлденең қазбалардың көлденең қимасының өлшемдері 

көлденең қиманың формасына, қолданылатын Көлік жабдықтарының негізгі 
өлшемдеріне, адамдардың қозғалу әдісіне, рельс жолдарының санына және 
өндіріс арқылы өтетін ауа санына байланысты. Қазба көлемін анықтау 
кезінде қауіпсіздік ережелерімен (PB) реттелетін бекітпелер мен көлік 
құралдары арасындағы, көлік құралдары арасындағы және т. б. 
саңылаулардың минималды мәндерін ескеру қажет. 

Жүктер тасымалданатын көлденең қазбаларда бекітпе мен жылжымалы 
құрам габаритінің ең шығыңқы жиегінің арасындағы қашықтық (Саңылау) 
темір-бетон және бетон бекітпесінің ағаш, металл және рамалық 
конструкциялары кезінде кемінде 0,25 м және тұтас бетон, тас және темір-
бетон бекітпелері кезінде кемінде 0,2 м болуы тиіс, 2.22 а, б-сурет. 

Адамдар өтетін жердің ені қазбаның биіктігінде 0,7 м кем емес, 
топырақтан 1,8 м кем емес болуы тиіс (сурет. 2.22 а). Қазбалардың барлық 
ұзындығындағы адамдар үшін өтетін жолдар бір жағында болуы тиіс. 

Қарсы электровоздар (вагоншалар) габариттерінің ең шығыңқы 
жиектерінің арасындағы саңылау 0,2 м кем болмауы тиіс, 2.22 Б сурет. 

Конвейерлік жеткізумен жабдықталған қазбаларда конвейердің биіктігі 
бойынша өтетін жолдың ені бір жағынан кемінде 0,7 м, ал екінші жағынан 
0,4 м болуы тиіс. Конвейердің жоғарғы шығыңқы бөлігінен жоғарғы ұшына 
дейінгі қашықтық кемінде 0,5 м, ал керме және жетек бастиектерінде кемінде 
0,6 м болуы тиіс. 

Конвейерлермен және рельс жолдарымен жабдықталған көлденең 
қазбаларда конвейер биіктігіндегі бекітпе мен конвейер арасындағы саңылау 
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2.21  сурет - Көлденең қазбалар қимасының пішіні 

  
Жарықтағы көлденең қазбалардың көлденең қимасының өлшемдері 

көлденең қиманың формасына, қолданылатын Көлік жабдықтарының негізгі 
өлшемдеріне, адамдардың қозғалу әдісіне, рельс жолдарының санына және 
өндіріс арқылы өтетін ауа санына байланысты. Қазба көлемін анықтау 
кезінде қауіпсіздік ережелерімен (PB) реттелетін бекітпелер мен көлік 
құралдары арасындағы, көлік құралдары арасындағы және т. б. 
саңылаулардың минималды мәндерін ескеру қажет. 

Жүктер тасымалданатын көлденең қазбаларда бекітпе мен жылжымалы 
құрам габаритінің ең шығыңқы жиегінің арасындағы қашықтық (Саңылау) 
темір-бетон және бетон бекітпесінің ағаш, металл және рамалық 
конструкциялары кезінде кемінде 0,25 м және тұтас бетон, тас және темір-
бетон бекітпелері кезінде кемінде 0,2 м болуы тиіс, 2.22 а, б-сурет. 

Адамдар өтетін жердің ені қазбаның биіктігінде 0,7 м кем емес, 
топырақтан 1,8 м кем емес болуы тиіс (сурет. 2.22 а). Қазбалардың барлық 
ұзындығындағы адамдар үшін өтетін жолдар бір жағында болуы тиіс. 

Қарсы электровоздар (вагоншалар) габариттерінің ең шығыңқы 
жиектерінің арасындағы саңылау 0,2 м кем болмауы тиіс, 2.22 Б сурет. 

Конвейерлік жеткізумен жабдықталған қазбаларда конвейердің биіктігі 
бойынша өтетін жолдың ені бір жағынан кемінде 0,7 м, ал екінші жағынан 
0,4 м болуы тиіс. Конвейердің жоғарғы шығыңқы бөлігінен жоғарғы ұшына 
дейінгі қашықтық кемінде 0,5 м, ал керме және жетек бастиектерінде кемінде 
0,6 м болуы тиіс. 

Конвейерлермен және рельс жолдарымен жабдықталған көлденең 
қазбаларда конвейер биіктігіндегі бекітпе мен конвейер арасындағы саңылау 

  

кемінде 0,4 м, конвейер мен жылжымалы құрам арасында – кемінде 0,4 м, 
бекітпе мен жылжымалы құрам арасында — топырақтан 1,8 м биіктікте 0,7 м 
болуы тиіс, 2.22 в-сурет. 

  

 
2.22 сурет - Саңылаулардың мөлшері 

  
Конвейерлермен және рельс жолдарымен жабдықталған көлбеу 

қазбаларда бекітпе мен конвейер арасындағы саңылау 0,7 м, конвейер мен 
көтергіш құрам арасында — 0,4 м және бекітпе түріне байланысты 
жылжымалы құрам мен бекітпе арасында — 0,2-0,25 м болуы тиіс. 

Монорельсті тасымалдау кезінде ыдыстың түбі немесе тасымалданатын 
жүктің төменгі жиегі мен қазба топырағы арасындағы қашықтық кемінде 0,4 
м болуы тиіс. Жүк контейнерінің ең шығыңқы бөлігі мен бекітпе арасындағы 
бос жол жағынан Саңылау 0,7 м кем болмауы, ал екінші жағынан 0,2 м кем 
болмауы тиіс. 

Қазбаның бекітпесі немесе жабдықтың шығыңқы бөлігі мен арқанның 
осі арасындағы бүйірлік Саңылау аспа қысқышының биіктігінде кресло 
үлгісіндегі жолдар кезінде кемінде 0,6 м, ал арқанның осі мен конвейер 
арасындағы саңылау (арқанды жолды конвейермен біріктіру кезінде) кемінде 
1 м болуы тиіс. 

Локомотивті тасу кезінде түйіспелі сым аспасының биіктігі рельс 
басынан кемінде 2 м болуы тиіс. Ілінетін жерлерде түйіспелі сымның 
бекітпенің жоғарғы жағына дейінгі ара қашықтығы кемінде 0,2 м болуы тиіс. 
Электровоздың ток қабылдағышынан қазбаның бекітпесіне дейінгі 
қашықтық кемінде 0,2 м болуы тиіс. 
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Саңылаулар дөңгелектеу орындарында және бағыттамалы бұрмаларды 
салу орындарында ұлғайтылуы тиіс. Бұл үлкейтулер дөңгелектеу радиусына 
және электровоздың ілінісу массасына байланысты анықталады. 

Қазбаның көлденең қимасының мөлшерін анықтау үшін алынатын 
конвейердің ең үлкен ені мен биіктігі таспаның көтергіш төсемінің ені 
негізінде анықталады. Лентаның ені 800 мм болған кезде конвейердің ені мен 
биіктігі 1100 мм тең деп қабылданады; лентаның ені 1000 мм болған кезде 
конвейердің ені 1450 мм, биіктігі 1100 мм тең деп қабылданады; лентаның 
ені 1200 мм болған кезде конвейердің ені мен биіктігі тиісінше 1650 және 
1350 мм тең деп қабылданады (2.23-сурет). 
  

 
 

2.23 сурет - Таспалы конвейер схемасы 
  
Қазба биіктігін анықтау кезінде балласт қабатының қалыңдығынан, 

шпалдардың қалыңдығынан және рельстің биіктігінен тұратын жолдың 
жоғарғы құрылымының биіктігін білу қажет. Оқпан маңындағы аулаларда, 
негізгі тасымалдау қазбаларында, еңістер мен бремсбергтерде сыйымдылығы 
2 м3 дейінгі вагонеткаларды пайдалану кезінде биіктігі 107 мм р24 рельстері; 
вагонеткалардың сыйымдылығы үлкен болған кезде – биіктігі 128 ММ Р33 
рельстері қолданылуы тиіс. Шпалдар ағаштан, ал ұзақ қызмет мерзімі бар 
суландырылған қазбаларда темірбетон қолданылады. Ағаш шпалдардың 
қалыңдығы 110-130 мм, ұзындығы 1100 мм 600 мм және 1400 мм 750, 900 
мм. Темірбетон шпалдарының қалыңдығы 110-145 ММ. Һб балласт 
қабатының қалыңдығы кемінде 190 мм, шпалдардың астындағы балласт 
қабаты кемінде 90 мм болуы тиіс. Шпалдар қалыңдығының 2/3 бөлігіне 
балластқа батырылады. Осылайша, һв жолының жоғарғы құрылысының 
биіктігі 320-390 мм құрайды. Балласт қабатының қалыңдығы 200 мм кезінде 
жолдың жоғарғы құрылысының биіктігін 390 мм және балласт қабатының 
қалыңдығы 190 мм кезінде Р33, 350 мм рельстерін және балласт қабатының 
қалыңдығы 180 мм кезінде Р24 және 320 мм рельстерін және Р18 рельстерін 
қабылдау ұсынылады. 

Қазбаларда қимасының өлшемдері су ағынымен, ал конструкциясы 
қазба бекітпесінің түрімен анықталатын су бұрғыш жырашықтар 
орнатылады. Тұрақты жыныстарда қазбалардың рамалық бекітпесімен ойық 
бекітілмейді, эрозияға бейім аз төзімді жыныстарда ойық ағашпен бекітіледі 
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Саңылаулар дөңгелектеу орындарында және бағыттамалы бұрмаларды 
салу орындарында ұлғайтылуы тиіс. Бұл үлкейтулер дөңгелектеу радиусына 
және электровоздың ілінісу массасына байланысты анықталады.

Қазбаның көлденең қимасының мөлшерін анықтау үшін алынатын 
конвейердің ең үлкен ені мен биіктігі таспаның көтергіш төсемінің ені 
негізінде анықталады. Лентаның ені 800 мм болған кезде конвейердің ені мен 
биіктігі 1100 мм тең деп қабылданады; лентаның ені 1000 мм болған кезде 
конвейердің ені 1450 мм, биіктігі 1100 мм тең деп қабылданады; лентаның
ені 1200 мм болған кезде конвейердің ені мен биіктігі тиісінше 1650 және 
1350 мм тең деп қабылданады (2.23-сурет).

2.23 сурет - Таспалы конвейер схемасы

Қазба биіктігін анықтау кезінде балласт қабатының қалыңдығынан, 
шпалдардың қалыңдығынан және рельстің биіктігінен тұратын жолдың 
жоғарғы құрылымының биіктігін білу қажет. Оқпан маңындағы аулаларда, 
негізгі тасымалдау қазбаларында, еңістер мен бремсбергтерде сыйымдылығы 
2 м3 дейінгі вагонеткаларды пайдалану кезінде биіктігі 107 мм р24 рельстері;
вагонеткалардың сыйымдылығы үлкен болған кезде – биіктігі 128 ММ Р33
рельстері қолданылуы тиіс. Шпалдар ағаштан, ал ұзақ қызмет мерзімі бар 
суландырылған қазбаларда темірбетон қолданылады. Ағаш шпалдардың
қалыңдығы 110-130 мм, ұзындығы 1100 мм 600 мм және 1400 мм 750, 900 
мм. Темірбетон шпалдарының қалыңдығы 110-145 ММ. Һб балласт
қабатының қалыңдығы кемінде 190 мм, шпалдардың астындағы балласт 
қабаты кемінде 90 мм болуы тиіс. Шпалдар қалыңдығының 2/3 бөлігіне 
балластқа батырылады. Осылайша, һв жолының жоғарғы құрылысының 
биіктігі 320-390 мм құрайды. Балласт қабатының қалыңдығы 200 мм кезінде 
жолдың жоғарғы құрылысының биіктігін 390 мм және балласт қабатының 
қалыңдығы 190 мм кезінде Р33, 350 мм рельстерін және балласт қабатының
қалыңдығы 180 мм кезінде Р24 және 320 мм рельстерін және Р18 рельстерін
қабылдау ұсынылады.

Қазбаларда қимасының өлшемдері су ағынымен, ал конструкциясы
қазба бекітпесінің түрімен анықталатын су бұрғыш жырашықтар
орнатылады. Тұрақты жыныстарда қазбалардың рамалық бекітпесімен ойық 
бекітілмейді, эрозияға бейім аз төзімді жыныстарда ойық ағашпен бекітіледі 

немесе темірбетон ойықтары төселеді. Монолитті бетон бекітпесімен ойық 
бетонмен де бекітіледі. Ойықтар ағаш еденмен (траппен) жабылған, бұл 
оларды бітелуден қорғайды, сонымен қатар адамдардың қозғалысына қызмет 
етеді. 

Қазбаның көлденең қимасының өлшемдері графо-аналитикалық 
әдіспен анықталады. Мәні-жылжымалы құрамның немесе конвейердің 
жоғарғы жиегінің деңгейінде белгілі бір масштабта қабылданған жабдықтың 
максималды ені мен саңылаулардың минималды мәні қағазға қолданылады. 
Содан кейін есептеу формулаларын қолдана отырып немесе жарықтағы 
өндірістің барлық басқа өлшемдерін графикалық түрде анықтаңыз. Рельстік 
көлікпен жабдықталған қазбалар қималарының өлшемдерін анықтауға 
арналған схемалар мен есептеу формулалары 2.5-кестеде келтірілген. 

 Есептелген көлденең қима бойынша ең жақын үлгі қабылданады. 
Типтік бөлімдер анықтамалық әдебиеттер бойынша қабылданады. 
Қабылданған қима газ шахталары үшін ауа қозғалысының жылдамдығына 
мына формула бойынша тексеріледі 

v = kqAсут / (864 Ѕсв d ) ≤ vД   (2.58) 

мұндағы v-ауа қозғалысының есептік жылдамдығы, м / с; 
k-ауа ағу коэффициенті, k = 1,45;
q-1.4 кестеден шахтаның санатына байланысты қабылданатын тәуліктік

өндірудің 1 тоннасына метанның бөлінуі, м3; 
Асут-қазбамен тасымалданатын көмірдің тәуліктік мөлшері, т; 
Ѕсв-қазбаның жарықтағы көлденең қимасының ауданы, м2; 
d-қазбаның Шығыс ағысындағы метанның рұқсат етілген құрамы, %;
vД – өндіру бойынша ауа қозғалысының ең жоғары жылдамдығы, ТБ

регламенттеледі: vд ≤ 8 м/с квершлагтарда, басты тасымалдау және желдету 
қуақаздарында, күрделі бремсбергтерде және еңістерде, vд ≤ 6 м-көмір және 
жыныс бойынша жүргізілген басқа қазбаларда. 
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2.5-кесте-рельстік жолдармен жабдықталған қазбалар қималарының 
мөлшерін анықтауға арналған Сызбалар мен есептеу формулалары 

Атауы Есептеу формуласы Қазбаның қима сызбасы 
1 2 3 

Қазба қимасының трапеция тәрізді пішіні 
Рельс басынан бастап жылжымалы 
құрамның биіктігі 
Жылжымалы құрамның ені 
Балласт қабатынан рельс басына 
дейінгі биіктік 
- балласт қабатының қалыңдығы;
Жолдың жоғарғы құрылысының
биіктігі
Рельс бастиектерінің деңгейінен
түйіспелі сым аспасының биіктігі
Рельс бастарынан бастап жоғарғы
жаққа дейінгі қазбаның биіктігі
Қазбаның балласт қабатынан
жоғарғы қабатқа дейінгі биіктігі
Топырақтан жоғарыға дейінгі
өндіріс биіктігі
Өндіріс биіктігі
Тіректердің көлбеу бұрышы
Бекітпе мен жылжымалы құрам
арасындағы саңылау
Балласт қабатының деңгейінен 1800
мм биіктіктегі өту мөлшері
Жылжымалы құрам деңгейіндегі
өту мөлшері
Жылжымалы құрамның жоғарғы
жиегі деңгейіндегі қазбаның ені:
бір жолды

екі жолды 

Қазба ені: 

H 

A 
ha 

һб 
һв = ha + һб 

һКП = 2000 мм 

h1 = һКП + 200 мм 

h2 = h1 + ha 

h3 = h2 + һб 

h4 = h3 + d + 50 мм 
α = 80º 

m 

N ≥ 700 мм 

n´ = n + [1800 – 

(h + ha) ]ctgα 

B = m + n´ + A 

B = m + n + 2A + p 

l1 = B – 2 (h1 – h) ctg α 

l2 = B + 2 
(h + ha) ctg α 

     шатыр бойынша қара түсте, мм 
     қара топырақта, мм 

Қазбаның жарықтағы Қима ауданы 

l3  = l1 +2d + 100  
l4 = B + 2[cos(h + 
һв) + d + 50] / sinα 
Ѕсв. = (l1 +l2)h2/2 

Қорап күмбезі бар қазба қимасының жиынтық нысаны 
Рельс басынан бастап жылжымалы 
құрамның биіктігі 
Жылжымалы құрамның ені 
Бекітпе мен жылжымалы құрам 
арасындағы саңылау 
Балласт қабатынан рельс 
бастиектеріне дейінгі биіктік 
- балласт қабатының қалыңдығы;

H 
A 

m, n 

Ha 
Һб 
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2.5-кесте-рельстік жолдармен жабдықталған қазбалар қималарының 
мөлшерін анықтауға арналған Сызбалар мен есептеу формулалары

Атауы Есептеу формуласы Қазбаның қима сызбасы
1 2 3

Қазба қимасының трапеция тәрізді пішіні
Рельс басынан бастап жылжымалы 
құрамның биіктігі
Жылжымалы құрамның ені
Балласт қабатынан рельс басына 
дейінгі биіктік
- балласт қабатының қалыңдығы;
Жолдың жоғарғы құрылысының 
биіктігі
Рельс бастиектерінің деңгейінен
түйіспелі сым аспасының биіктігі
Рельс бастарынан бастап жоғарғы
жаққа дейінгі қазбаның биіктігі
Қазбаның балласт қабатынан 
жоғарғы қабатқа дейінгі биіктігі
Топырақтан жоғарыға дейінгі
өндіріс биіктігі
Өндіріс биіктігі
Тіректердің көлбеу бұрышы
Бекітпе мен жылжымалы құрам 
арасындағы саңылау
Балласт қабатының деңгейінен 1800 
мм биіктіктегі өту мөлшері
Жылжымалы құрам деңгейіндегі 
өту мөлшері
Жылжымалы құрамның жоғарғы
жиегі деңгейіндегі қазбаның ені: 
бір жолды

екі жолды

Қазба ені:

H

A
ha

һб
һв = ha + һб

һКП = 2000 мм

h1 = һКП + 200 мм

h2 = h1 + ha

h3 = h2 + һб

h4 = h3 + d + 50 мм
α = 80º

m

N ≥ 700 мм

n´ = n + [1800 –

(h + ha) ]ctgα

B = m + n´ + A

B = m + n + 2A + p

l1 = B – 2 (h1 – h) ctg α

l2 = B + 2 
(h + ha) ctg α

шатыр бойынша қара түсте, мм
қара топырақта, мм

Қазбаның жарықтағы Қима ауданы

l3 = l1 +2d + 100 
l4 = B + 2[cos(h + 
һв) + d + 50] / sinα
Ѕсв. = (l1 +l2)h2/2

Қорап күмбезі бар қазба қимасының жиынтық нысаны
Рельс басынан бастап жылжымалы 
құрамның биіктігі
Жылжымалы құрамның ені
Бекітпе мен жылжымалы құрам 
арасындағы саңылау
Балласт қабатынан рельс
бастиектеріне дейінгі биіктік
- балласт қабатының қалыңдығы;

H
A

m, n

Ha
Һб

 2.5 кестенің жалғасы 
Атауы Есептеу формуласы Қазбаның қима сызбасы 

Қорап күмбезі бар қазба қимасының жиынтық нысаны 
Жолдың жоғарғы құрылысының 
биіктігі h1 
Рельс бастиектерінің деңгейінен 
түйіспелі сым аспасының биіктігі 
Рельс басынан қазба қабырғасының 
биіктігі 
Балласттан қазба қабырғасының 
биіктігі 
Қазба қабырғасының топырақтан 
биіктігі 
Жыныстар беріктігінің 
коэффициенті f ≤ 12 болғанда қорап 
күмбезінің биіктігі 

   f > l2 
Қазбаның жарықтағы ені: 

бір жолды 
екі жолды 

Бекітпе болған жағдайда қазбаның 
проектілік биіктігі 
Бекіткіштің қалыңдығы 

һв = ha + һб 

һКП = 2000 мм 

h1 = 1800 - ha 

h2 == h1 + ha 

h3 = = h1 + һв 

h0 = B/3. 

h0 = B/4. 

B = m + n + A 
B = m + n + 2A + p 

Ho = h3 + h0 + δ 

δ 
Қорап доғасының осьтік доғасының 
радиусы 
              F ≤ 12 кезінде 
             F >12 кезінде 
Қорап доғасының радиусы 
             F ≤ 12 кезінде 
             F >12 кезінде 
F ≤ 12 кезінде қазбаның жарықтағы 
Қима ауданы 

F >12 кезінде 

R = 0,692B 
R = 0,905B 

r = 0,262 В 
r = 0,l73B 

Ѕсв = B ( h2 + 0,26 B) 
Ѕсв = B ( h2 + 0,26 B) 

Циркульді күмбезі бар қазба қимасының аркалы нысаны 
Жылжымалы құрамның рельс 
басынан бастап биіктігі 
Жылжымалы құрамның ені 
Балласт қабатынан рельс 
бастиектеріне дейінгі биіктік 
- балласт қабатының қалыңдығы;
Жолдың жоғарғы құрылысының
биіктігі
Рельс бастиектерінің деңгейінен
түйіспелі сым аспасының биіктігі
Бекітпе мен жылжымалы құрам
арасындағы саңылау
Жылжымалы құрам деңгейіндегі
өту мөлшері
Тіректің тік бөлігінің ұзындығы

H 
A 

ha 
һб 

һв = ha + һб 

СК = 2000 мм 

m, n, р 
n´ = n + [1800 –
 (h + ha) ]ctgα 

hc =800-1200 мм 
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2.5 кестенің жалғасы 
Атауы Есептеу формуласы Қазбаның қима сызбасы 

Тіректің түзу бөлігінің қисыққа 
өту бұрышы 
Жылжымалы құрамның жоғарғы 
жиегі деңгейіндегі қазбаның ені: 
бір жолды 

екі жолды 
Жылжымалы құрам жағынан Арка 
тіреулерінің қисықтығы 
салдарынан топырақ бойынша 
қазбаны кеңейту 

α =10-20º 

B = m + n´ + A 
B = m + n´ + 2A + 

Р 
а1 = (h + һв – hc) tgα 

адамдардың өтуі жағынан 

Топырақ бойынша қазба ені 
Тірек доғасы радиусының центрін 
өндіріс осінен жылжыту 
Доғаның радиусы 

Доғаның орталық бұрышы 
 Жоғарғы доғаның радиусы 
 СВП арнайы бейінінің 
құтысының биіктігі 
 Қазбаның топырағынан жоғарғы 
доғаның радиусының ортасына 
дейінгі биіктік 

Жоғарғы доғаның орталық 
бұрышы 
 Қазбаның жарықтағы Қима 
ауданы 

а2 = (1800 + һб – hc) 
tgα 

В1 = В + а1 + а2 

СК = 15-325 мм 
Графикалық түрде 

анықталады 
β0 = 37-55º 

r = r-со /cosβ0 + һф 
һф 

h = hc + cцtgβ0 

αο =180ο- 2β0 

Ѕсв = πr2/2+B1(һц-һб 
) 

Кенді, кенсіз және шашыранды кен орындарын игеру бойынша 
кеніштер үшін қазбаның көлденең қимасының ауданын рұқсат етілген 
жылдамдық бойынша тексеру мынадай формула бойынша жүзеге асырылады 

,        (2.59) 

мұндағы Q-өндіріс бойынша келетін ауа мөлшері, м3 / с. 
Егер өндіріс бойынша ауаның жылдамдығы PB белгілеген мөлшерден 

асып кетсе, онда өндіріс көлемін ұлғайту қажет. 
Ауа қозғалысының рұқсат етілген максималды жылдамдығы бойынша 

тексеру есептеулерін жүргізе отырып, қауіпсіздік ережелері ауа 
қозғалысының минималды рұқсат етілген жылдамдығын реттейтінін есте 
ұстаған жөн. Газ шахталарының тұйық қазбаларында ауа қозғалысының 
орташа жылдамдығы 0,25 м/с кем болмауы, ал III және одан жоғары 
шахталарда 0,5 м/с кем болмауы тиіс, газ емес шахталардың тұйық 
қазбаларында орташа жылдамдық 0,15 м/с кем болмауы тиіс [13]. 
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2.5 кестенің жалғасы 
Атауы Есептеу формуласы Қазбаның қима сызбасы

Тіректің түзу бөлігінің қисыққа
өту бұрышы
Жылжымалы құрамның жоғарғы
жиегі деңгейіндегі қазбаның ені:
бір жолды

екі жолды
Жылжымалы құрам жағынан Арка
тіреулерінің қисықтығы
салдарынан топырақ бойынша 
қазбаны кеңейту

α =10-20º

B = m + n´ + A
B = m + n´ + 2A + 

Р
а1 = (h + һв – hc) tgα

адамдардың өтуі жағынан

Топырақ бойынша қазба ені
Тірек доғасы радиусының центрін 
өндіріс осінен жылжыту
Доғаның радиусы

Доғаның орталық бұрышы
Жоғарғы доғаның радиусы
СВП арнайы бейінінің
құтысының биіктігі
Қазбаның топырағынан жоғарғы
доғаның радиусының ортасына
дейінгі биіктік

Жоғарғы доғаның орталық
бұрышы
Қазбаның жарықтағы Қима
ауданы

а2 = (1800 + һб – hc)
tgα

В1 = В + а1 + а2

СК = 15-325 мм
Графикалық түрде 

анықталады
β0 = 37-55º

r = r-со /cosβ0 + һф
һф

h = hc + cцtgβ0

αο =180ο- 2β0

Ѕсв = πr2/2+B1(һц-һб 
)

Кенді, кенсіз және шашыранды кен орындарын игеру бойынша
кеніштер үшін қазбаның көлденең қимасының ауданын рұқсат етілген
жылдамдық бойынша тексеру мынадай формула бойынша жүзеге асырылады

,  (2.59)

мұндағы Q-өндіріс бойынша келетін ауа мөлшері, м3 / с.
Егер өндіріс бойынша ауаның жылдамдығы PB белгілеген мөлшерден

асып кетсе, онда өндіріс көлемін ұлғайту қажет.
Ауа қозғалысының рұқсат етілген максималды жылдамдығы бойынша

тексеру есептеулерін жүргізе отырып, қауіпсіздік ережелері ауа 
қозғалысының минималды рұқсат етілген жылдамдығын реттейтінін есте
ұстаған жөн. Газ шахталарының тұйық қазбаларында ауа қозғалысының
орташа жылдамдығы 0,25 м/с кем болмауы, ал III және одан жоғары 
шахталарда 0,5 м/с кем болмауы тиіс, газ емес шахталардың тұйық 
қазбаларында орташа жылдамдық 0,15 м/с кем болмауы тиіс [13].

2.21. 1 м қазбаға бекітпе элементтерінің параметрлерін және бекіту 
материалдарының шығынын есептеу 

Тау-кен қазбаларын бекіту қажеттілігін анықтау және бекіту түрін 
таңдау, әдетте, тау-кен қысымының ықтимал нысандары мен сипатын 
зерттеу саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері негізінде 
жүзеге асырылуы керек. Ғылыми-зерттеу жұмыстары тиісті институттарға 
уақтылы тапсырыс беріп, жобаланатын кәсіпорынның нақты тау-кен 
техникалық жағдайларына қатысты әртүрлі қазбаларды бекітудің оңтайлы 
түрлері мен көлемдері бойынша ұсыныстар беруді мақсат етеді. 

Ғылыми-зерттеу институттарының ұсынымдары болмаған жағдайда 
жобада осы кәсіпорындағы тау-кен қазбаларын қолдаудағы қолда бар 
тәжірибе негізінде және кәсіпорынның тау-кен техникалық жағдайлары 
бойынша ұқсас салада ерекшелік ретінде бекіту көлемі мен қазба бекітпесінің 
түрлері бойынша шешімдер қабылдауға жол беріледі. 

2.21.1. Дәнекерлеудің негізгі түрлері Күрделі, дайындық, ойық 
көлденең және көлбеу қазбаларды жыныстардың тұрақтылық санатына 
байланысты қолдау жүзеге асырылуы мүмкін: 

- бекітусіз;
- шашыратқыш немесе торкретбетонды бекітпемен;
- анкерлік бекіткішпен;
- құрама (анкер және спрызбетон) бекітпемен;
- қаттылық қабырғаларымен күшейтілген бетон торкреті;
- металл рамалық бекітпемен;
- монолитті темірбетон бекітпесімен;
Бекіткіш түрін таңдауға және оның параметрлерін анықтауға жалпы

көзқарас келесідей: 
- тау-кен-геологиялық жағдайларға сәйкес тау жыныстарының

қазбадағы орнықтылығына болжам жасайды, яғни оның орнықтылық 
санатын анықтайды; 

- тау жыныстарының тұрақтылығы санаты бойынша бекітпенің түрі
мен құрылымы таңдалады; 

- есептеулер бекітпенің параметрлерін анықтайды.
2.21.2. Бекітпе параметрлерін Q-рейтинг бойынша есептеу. Тау

жыныстарының тұрақтылық рейтингісіне байланысты бекіту түрін таңдау. 
Q-рейтингінің мәні 40 - тан 100-ге дейін болғанда тау-кен өндірісі

бекітусіз жобаланады. Көптеген зерттеушілердің пікірінше, осы санаттағы Q-
рейтингінің көрсетілген мәндері бар тау жыныстарының жағдайы өте күшті 
немесе өте тұрақты деп сипатталады. 

10-нан 40-қа дейінгі Q-рейтингі бар жыныстардағы қазба бекітпелерін
жобалау кезінде бекітпе параметрлерін есептеусіз қабылдауға рұқсат етіледі. 
Бұл ретте анкерлердің ұзындығы қазбаның енінен кемінде 30%, ал 
тығыздығы – 1 м2-ге 1 анкер болуы тиіс. Жарықшақтылығы жоғары 
учаскелерде оқшаулағыш бекітпе ретінде қалыңдығы 2-3 см шашыранды 
бетон бекітпе пайдаланылады. 
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Q-рейтингі 1-10 болатын жыныстарда бекітпе параметрлерін анықтау
қазба контурындағы жыныстардың күтілетін ығысуларын немесе 
нормативтік жүктемелерін есептеу негізінде жүргізіледі. 

Шатырдың жағынан бекітпеге күтілетін жүктемелерді анықтау кезінде 
келесі теңдеулерді қолдану ұсынылады: 

- 4-10 с тау жыныстары үшін Q-рейтингі-теңдеу (2.60);
- 1-4 жыныстар үшін Q-рейтингі-теңдеу (2.61).

Pv = (0,2/ Jr)Q-1/3 (2.60) 

гдеPv-шатыр жағынан бекітпеге түсетін жүктеме, МПа; 
QW-бүйірлік қысым факторы (коэффициенті) (2.6-кесте). 

2.6 кесте - QW бүйірлік қысым факторының мәні 
Q Ауқымы QW бүйірлік қысым факторы 

> 10 5,0Q 

0,1 - 10 2,5Q 

< 0,1 1,0Q 

Pv= (40B / Jr) Q-1/3, кПа  (2.61) 

мұндағы в-қазбаның аралығы немесе диаметрі, м. 
2.62 теңдеуі мәннің жоғарылауымен арматурадағы қысымның 

жоғарылағанын көрсетеді. Әлсіз тау жыныстарында. 
1max жалаңаштаудың максималды тұрақты аралығы келесі өрнектен 

анықталады (2.24-сурет): 

1max = 2esr·Q0,4, м (2.62) 
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Q-рейтингі 1-10 болатын жыныстарда бекітпе параметрлерін анықтау
қазба контурындағы жыныстардың күтілетін ығысуларын немесе
нормативтік жүктемелерін есептеу негізінде жүргізіледі.

Шатырдың жағынан бекітпеге күтілетін жүктемелерді анықтау кезінде 
келесі теңдеулерді қолдану ұсынылады:

- 4-10 с тау жыныстары үшін Q-рейтингі-теңдеу (2.60);
- 1-4 жыныстар үшін Q-рейтингі-теңдеу (2.61).

Pv = (0,2/ Jr)Q-1/3                                    (2.60)

гдеPv-шатыр жағынан бекітпеге түсетін жүктеме, МПа;
QW-бүйірлік қысым факторы (коэффициенті) (2.6-кесте).

2.6 кесте - QW бүйірлік қысым факторының мәні
Q Ауқымы QW бүйірлік қысым факторы

> 10 5,0Q

0,1 - 10 2,5Q

< 0,1 1,0Q

Pv= (40B / Jr) Q-1/3, кПа (2.61)

мұндағы в-қазбаның аралығы немесе диаметрі, м.
2.62 теңдеуі мәннің жоғарылауымен арматурадағы қысымның

жоғарылағанын көрсетеді. Әлсіз тау жыныстарында.
1max жалаңаштаудың максималды тұрақты аралығы келесі өрнектен 

анықталады (2.24-сурет):

1max = 2esr·Q0, 4, 
м

(2.62)

2.24 сурет – Q = 0,001-1 кезінде қазбаның ең жоғары тұрақты аралығын 
анықтау 

 2.7 кестеде Q – рейтинг бойынша тау жыныстары массивінің сапасына 
байланысты тау жыныстарының жалаңаштардағы мінез-құлқының жалпы 
сипаттамалары келтірілген. 

 2.7 кесте - Дайындық қазбаларындағы жыныстардың орнықтылығын 
жіктеу 

Q-
рейтингі 

Тау жыныстарының 
санаты және 
тұрақтылық 

дәрежесі 

Жалпы сипаттамасы. 
мінез-құлық тұқымды обнажениях: 

Үйінділер, 
қабыршақтану Қирау Ығысу 

40-100 I санат өте тұрақты Үйінділер жоқ Жою жоқ 
Орын ауыстыру 

серпімділік 
шегінде жүреді 

10-40 II санат-тұрақты 

Жыныстың 
жекелеген 

кесектерінің 
қабыршақтануы, 

үйінділерсіз 
жалаңаштаудың 
ұзақтығы 6 айға 

дейін. 

Жергілікті 
бұзылулар 
жыныстың 
жекелеген 

бөліктерінің 
құлауымен бірге 

жүреді 

Серпімділік 
шегінен тыс 

шөгінді 
жыныстарда 50 

мм-ге дейін 
немесе магмалық 
жыныстарда 20 

мм-ге дейін 
өшетін ығысулар 
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2.7 кестенің жалғасы 

Q-
рейтингі 

Тау жыныстарының 
санаты және 
тұрақтылық 

дәрежесі 

Жалпы сипаттамасы. 
мінез-құлық тұқымды обнажениях: 

Үйінділер, 
қабыршақтану Қирау Ығысу 

4-10 III санат - орташа 
орнықтылық 

Жеке үйінділер, 
әдетте, қуаты 1 м-

ге дейінгі 
шатырдан, 

үйінділерсіз 
жалаңаштау 

ұзақтығы 0,5 айға 
дейін. 

Жергілікті 
жойылу 

аймақтарының 
пайда болуы 

Шөгінді 
жыныстарда 200 

мм-ге дейін 
немесе магмалық 
жыныстарда 100 

мм-ге дейін 
өшетін ығысулар 

1-4 IV санат-тұрақсыз 

Жүйелі үйінділер, 
оның ішінде қуаты 

1 м. үйінділерсіз 
жалаңаштау 

ұзақтығы 1 күнге 
дейін. 

Қирау 
аймақтары қазба 
контурының көп 
бөлігін қамтиды 
және 1 м астам 

тереңдікке 
таралады 

Шөгінді 
жыныстарда 500 

мм-ге дейін 
немесе магмалық 
жыныстарда 200 

мм-ге дейін 
өшпейтін 
ығысулар 

0,001-1 V санат-өте 
тұрақсыз 

Жалаңаштанғаннан 
кейін бірден құлау, 

жыныстардың 
үлкен массалары 
қозғалысқа келеді 

Қазбаның бүкіл 
контуры 
бойынша 

жыныстардың 
қарқынды 
бұзылуы 

Шөгінді 
жыныстарда 500 

мм-ден астам 
немесе магмалық 
жыныстарда 200 

мм-ден астам 
Өшпейтін 
ығысулар 

2.8 –кестеде Q-жүйесі бойынша тау жыныстары массивінің сапасына 
байланысты бекітпенің талап етілетін түрлері келтірілген. 

Q-рейтингі 0,001 - 4 болатын тау жыныстарында тектоникалық бұзылу
аймақтарында қазбаның кенжарынан озатын жыныстарды қазба енінің 
кемінде жартысының тереңдігіне алдын ала қатайтуды қолданған жөн. 
Тұрақсыз және өте тұрақсыз жыныстардың кейінгі қатаюын қазба 
айналасында жойылған жыныстар пайда болғаннан кейін кем дегенде 25-30 
м тереңдікте қолдану керек. 
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2.7 кестенің жалғасы 

Q-
рейтингі 

Тау жыныстарының 
санаты және 
тұрақтылық 

дәрежесі 

Жалпы сипаттамасы. 
мінез-құлық тұқымды обнажениях: 

Үйінділер, 
қабыршақтану Қирау Ығысу 

4-10 III санат - орташа 
орнықтылық 

Жеке үйінділер, 
әдетте, қуаты 1 м-

ге дейінгі 
шатырдан, 

үйінділерсіз 
жалаңаштау 

ұзақтығы 0,5 айға 
дейін. 

 

Жергілікті 
жойылу 

аймақтарының 
пайда болуы 

Шөгінді 
жыныстарда 200 

мм-ге дейін 
немесе магмалық 
жыныстарда 100 

мм-ге дейін 
өшетін ығысулар 

1-4 IV санат-тұрақсыз 

Жүйелі үйінділер, 
оның ішінде қуаты 

1 м. үйінділерсіз 
жалаңаштау 

ұзақтығы 1 күнге 
дейін. 

 

Қирау 
аймақтары қазба 
контурының көп 
бөлігін қамтиды 
және 1 м астам 

тереңдікке 
таралады 

Шөгінді 
жыныстарда 500 

мм-ге дейін 
немесе магмалық 
жыныстарда 200 

мм-ге дейін 
өшпейтін 
ығысулар 

0,001-1 V санат-өте 
тұрақсыз 

Жалаңаштанғаннан 
кейін бірден құлау, 

жыныстардың 
үлкен массалары 
қозғалысқа келеді 

Қазбаның бүкіл 
контуры 
бойынша 

жыныстардың 
қарқынды 
бұзылуы 

Шөгінді 
жыныстарда 500 

мм-ден астам 
немесе магмалық 
жыныстарда 200 

мм-ден астам 
Өшпейтін 
ығысулар 

 
 
2.8 –кестеде Q-жүйесі бойынша тау жыныстары массивінің сапасына 

байланысты бекітпенің талап етілетін түрлері келтірілген. 
Q-рейтингі 0,001 - 4 болатын тау жыныстарында тектоникалық бұзылу 

аймақтарында қазбаның кенжарынан озатын жыныстарды қазба енінің 
кемінде жартысының тереңдігіне алдын ала қатайтуды қолданған жөн. 
Тұрақсыз және өте тұрақсыз жыныстардың кейінгі қатаюын қазба 
айналасында жойылған жыныстар пайда болғаннан кейін кем дегенде 25-30 
м тереңдікте қолдану керек. 

 
 
 
 
 

  

 2.8 кесте - Q-рейтинг бойынша орнықтылық санатына байланысты 
бекітпе түрін таңдау 

Q-
рейтингі Бекіту түрін таңдау 

40-100 Қазбаларды үңгілеуді және ұстауды бекітусіз жүзеге асыру 

10-40 

Бекітусіз қазбаларды үңгілеу; 
Жыныстардың жарықшақтануы жоғары учаскелерінде анкерлі немесе 
шашыранды бетонды бекітпені қолдану қажет; 
Ауа-райына бейім тау жыныстарында бетон бекітпесін шашыратыңыз 

4-10 
Анкерлік бекітпені, ал ауа – райына бейім қатты жарылған жыныстарда-
металл тормен немесе онсыз анкерлер мен талшықты бетон торкреттерінің 
біріктірілген бекітпесін қолданыңыз 

1-4 Фибро Торкрет бетондық бекітпе зәкірлермен үйлесімде, металл рамалық 
бекітпе 

0,001-1 
Қазбаларды ұңғылауды уақытша озыңқы бітеу бекітпесін орнатумен жүргізу; 
Қазбаларды тұрақты ұстау үшін ауыр арнайы профильден жасалған аркалы 
металл бекітпе, армокаркасты конструкциялар қолданылады 

  
Q-рейтингі 0,001-1 болатын жыныстарда, сондай-ақ тазарту 

жұмыстарының әсер ету аймағындағы қазбаларда конструкциялық икемділігі 
бар бекітпелерді қолдану керек. Икемділіктің қажетті мөлшері тау 
жыныстарының қазба контурындағы есептелген немесе нақты өлшенген 
ығысуы негізінде анықталады. Сәйкестік жүктемелердің төмендеуін және 
бекітуді жеңілдетуді қамтамасыз етеді. Әр түрлі бекітпелердің құрылымдық 
икемділігінің шекті мәні 2.9-кестеде келтірілген. 

Бекіткіштің қуатты түрлеріне өте үлкен конструктивті икемділікті 
қамтамасыз ету қиын. Сондықтан, бекітілген кеңістікті тау жынысымен, 
орманмен бітеп тастау және тұрақты бекітпенің құрылысын кенжардан артта 
қалдыру арқылы бекітпенің технологиялық икемділігі қолданылады. 

 
2.9 кесте - Бекітпелердің шекті ығысуы 

Бекіту түрі Шекті ығысулар 
бекітпелер, мм 

Шашыранды бетон 20 
Анкерлік (темірбетон, 
сталеполимерная) 30-40 

Аралас 
(якорь және шашыратқыш бетон) 50 

Металл тормен біріктірілген 150 

Металл аркалы иілгіш (үш буынды) 300 

Металл аркалы иілгіш (бес буынды) 500-700 

Армокаркасты құрылымдар 50-400 

 Кез келген тау-кен жұмыстарын жобалаудың ерекшелігі тау-кен 
инженеріне (геотехник, жобалаушы, ғылыми қызметкер және т.б.) 
қазбаларды жүргізу шарттары туралы, жыныстардың физикалық-
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механикалық қасиеттері, оның бұзылу сипаты және массивтің бастапқы 
шиеленіскен жай-күйі туралы мәліметтер әрдайым жеткіліксіз болуында. 
Сондықтан, жеткілікті зерттелмеген тау-геологиялық жағдайларда жаңа 
кеніштер мен горизонттарды салу кезінде массивтің мінез-құлқын егжей-
тегжейлі зерттеу негізінде қазбаларды қазу кезінде бекітпенің түрі мен 
параметрлері туралы түпкілікті шешім қабылдаған жөн. 

2.21.3 бекіткіш материалды тұтыну. Бекіту материалдарының шығысы 
бекіту паспортының деректеріне сәйкес айқындалады. 1 м қазбада 
қолданылатын материалдың көлемі қазбаның көлденең қимасының 
мөлшеріне, бекітпенің дизайнына, оның геометриялық өлшемдеріне және 
оның көлемдік салмағына байланысты.   

Бекіту материалдары келесіге бөлінеді: 
 бекітпе конструкцияларында тіреу конструкцияларында

қолданылатын негізгі (металл, бетон, ағаш, жасанды тастар және т. б.), 
ерітінділерді, бетондарды, Пластмассаларды (цементтер, әк, шайырлар және 
т. б.) дайындау үшін пайдаланылатын тұтқыр және қосалқы (су оқшаулағыш 
материалдар, химиялық реагенттер және т. б.) қолдануға жол берілмейді.); 

 отқа төзімді (бетон, тастар), жартылай отқа төзімді (металл,
пластмасса) және жанатын (ағаш); 

 ұзақ мерзімді (бетон, металл және т. б.) және қысқа мерзімді
(ағаш) қазбалардағы қызмет мерзімі); 

 сынғыштарға (бетон, тастар және т.б.) және эластопластикалық
(металл) жүктемедегі деформацияның сипаты. 

Бекіту материалдары келесі талаптарға сай болуы керек: 
 жоғары нақты беріктікке ие болу, яғни мүмкін болатын ең аз

салмақпен, үнемділікпен жоғары жүк көтергіштігі; 
 тапшы, тұтанғыш және тез тұтанғыш болмауға тиіс;
 коррозияға және шіруге қарсы тұру (берік болу);
 кейбір жағдайларда басқа арнайы талаптарға жауап беріңіз

(мысалы, су және ауа өткізгіштігі). 
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. 

2.21.4 Ағаш материалдары.  Тау-кен қазбаларын бекіту үшін қарағай, 
шырша, балқарағай, Майқарағай қолданылады, олар: 

 Дөңгелек ағаш-бөренелер (жоғарғы ұшындағы диаметрі кемінде
12 см, ұзындығы 2-ден 9 м-ге дейін) және тіреулер (диаметрі 7-ден 34 см-ге 
дейін, ұзындығы 0,5-тен 7 м-ге дейін); 

 ағаш материалдары-аралау (бойлық ось бойымен аралау кезінде
бөрененің екі бөлігі), бөренелер (екі немесе төрт жағынан бөренелерді кесу 
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механикалық қасиеттері, оның бұзылу сипаты және массивтің бастапқы 
шиеленіскен жай-күйі туралы мәліметтер әрдайым жеткіліксіз болуында.
Сондықтан, жеткілікті зерттелмеген тау-геологиялық жағдайларда жаңа 
кеніштер мен горизонттарды салу кезінде массивтің мінез-құлқын егжей-
тегжейлі зерттеу негізінде қазбаларды қазу кезінде бекітпенің түрі мен 
параметрлері туралы түпкілікті шешім қабылдаған жөн.

2.21.3 бекіткіш материалды тұтыну. Бекіту материалдарының шығысы 
бекіту паспортының деректеріне сәйкес айқындалады. 1 м қазбада 
қолданылатын материалдың көлемі қазбаның көлденең қимасының 
мөлшеріне, бекітпенің дизайнына, оның геометриялық өлшемдеріне және 
оның көлемдік салмағына байланысты.  

Бекіту материалдары келесіге бөлінеді:
 бекітпе конструкцияларында тіреу конструкцияларында 

қолданылатын негізгі (металл, бетон, ағаш, жасанды тастар және т. б.), 
ерітінділерді, бетондарды, Пластмассаларды (цементтер, әк, шайырлар және 
т. б.) дайындау үшін пайдаланылатын тұтқыр және қосалқы (су оқшаулағыш 
материалдар, химиялық реагенттер және т. б.) қолдануға жол берілмейді.);

 отқа төзімді (бетон, тастар), жартылай отқа төзімді (металл,
пластмасса) және жанатын (ағаш);

 ұзақ мерзімді (бетон, металл және т. б.) және қысқа мерзімді
(ағаш) қазбалардағы қызмет мерзімі);

 сынғыштарға (бетон, тастар және т.б.) және эластопластикалық
(металл) жүктемедегі деформацияның сипаты.

Бекіту материалдары келесі талаптарға сай болуы керек:
 жоғары нақты беріктікке ие болу, яғни мүмкін болатын ең аз 

салмақпен, үнемділікпен жоғары жүк көтергіштігі;
 тапшы, тұтанғыш және тез тұтанғыш болмауға тиіс;
 коррозияға және шіруге қарсы тұру (берік болу);
 кейбір жағдайларда басқа арнайы талаптарға жауап беріңіз

(мысалы, су және ауа өткізгіштігі).
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.

2.21.4 Ағаш материалдары. Тау-кен қазбаларын бекіту үшін қарағай, 
шырша, балқарағай, Майқарағай қолданылады, олар:

 Дөңгелек ағаш-бөренелер (жоғарғы ұшындағы диаметрі кемінде 
12 см, ұзындығы 2-ден 9 м-ге дейін) және тіреулер (диаметрі 7-ден 34 см-ге 
дейін, ұзындығы 0,5-тен 7 м-ге дейін);

 ағаш материалдары-аралау (бойлық ось бойымен аралау кезінде 
бөрененің екі бөлігі), бөренелер (екі немесе төрт жағынан бөренелерді кесу

кезінде алынған екі және төрт қырлы), бөренелер (бөренелер немесе тақталар 
дайындалғаннан кейін бөренелердің экстремалды кесілуі) және тақталар. 

Тау-кен қазбаларын бекіту үшін ағашты пайдалану оның келесі 
қасиеттеріне байланысты: салмағы аз салыстырмалы түрде жоғары беріктік 
(тығыздығы 0.6 болған кезде 20-30 МПа қысымға төтеп береді...0.8 т/м3), 
икемділік, өңдеудің қарапайымдылығы, салыстырмалы түрде арзан құны. 

Ағаштың негізгі кемшіліктері - бұл неогнестойкость, беріктік 
көрсеткіштерінің едәуір таралуы, бұл ағаш түріне (Ең жақсысы-қарағай) 
және шірікке сезімталдыққа байланысты, әсіресе жер асты жағдайында. 
Қызмет ету мерзімі 3 жылға дейін, ал ылғалдылығы жоғары қазбаларда 1 
жылға дейін. 

Жануды азайту үшін ағаш отқа төзімді химиялық ерітінділермен 
сіңдіріледі, ал қызмет ету мерзімін арттыру үшін орманды антисептиктермен 
сіңдіруден қорғайды - фторлы натрий немесе мырыш хлориді ерітінділерінің 
3-7%. Бұл жағдайда қызмет мерзімін 2-3 есе арттыруға қол жеткізіледі.

2.21.5 Металл. Бекіту үшін мыналар қолданылады: тюбинг түрінде 
шойын және болат құю; әртүрлі профильдер мен өлшемдердің илектелген 
болаты; дайын металл бұйымдары (жабдықтар) - болттар, жаңғақтар, 
қысқыштар және т. б. 

Рамалық бекітпелерді дайындау үшін негізінен профильдің 1 метр 
салмағымен сипатталатын алты өлшемнің СВП прокатының арнайы ойықты 
шахталық профилі (арнайы бірін-бірі алмастыратын профиль) 
пайдаланылады (14, 17, 19, 22, 27, 33 кг/м). Жалпы мақсаттағы прокат 
профильдері - I-сәулелер, каналдар, рельстер, бұрыштар және т. б. аз 
мөлшерде қолданылады. Темір-бетон бекітпелерін арматуралау үшін тегіс 
және кезеңдік профильдегі болат (арматуралық Болат) қолданылады. 

Металл ең озық бекіту материалдарының бірі болып табылады, өйткені 
ол жоғары беріктікке ие (400-600 МПа), қайта пайдалану мүмкіндігі, отқа 
төзімділік, жүк көтергіштігін жоғалтпай айтарлықтай деформация (серпімді 
пластикалық материал), өңдеуге икемді. 

Металлдың кемшілігі-коррозияға бейімділік. Коррозиядан қорғау үшін 
металл бұйымдар бояулармен, май битумымен немесе Кузбасс лакпен, 
битуммен, цемент-құм ерітінділерімен (торкреттеу) қапталған. 

2.21.6 тұтқыр заттар. Тұтқыр заттар-бұл ұсақталған ұнтақты құрылыс 
материалдары, олар сумен араласқан кезде біртіндеп қатайып, қатты 
күйдірілген масса түзеді және құм түйірлері мен қиыршық тасты 
байланыстырады. Тау бекітпесін жасау үшін көбінесе цементтер, кейде 
синтетикалық шайырлар қолданылады. 

Ең көп таралған 300, 400, 500 және 600 маркалы портландцемент 
(Силикат цементі). Цемент маркасы цемент пен құмның қатынасы 1:3 және 
В/Ц=0.4 болатын композиция ерітіндісінен жасалғаннан кейін 28 күн өткен 
соң 40х40х160 мм өлшемді пучка үлгілерінің сығылу беріктігін сипаттайды. 
Силикат цементін орнату мерзімі кемінде 45 минут және 12 сағаттан 
аспайды. Орнату уақытын азайту үшін арнайы қоспалар қолданылады 
(кальций хлориді немесе натрий және т.б.). Агрессивті сулардың әсерінен 
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портландцемент жойылады, сондықтан мұндай жағдайларда арнайы 
цементтер қолданылады - глинозем, поззолан, шлак. 

Силикат цементі қатаю кезінде микрокректерді қалыптастыру үшін 
шөгуді береді, сондықтан олар қысылмайтын (мысалы, глинозем) және 
кеңейетін цементтерді шығарады. 

Синтетикалық шайырлар тау жыныстарын массивке айдау арқылы 
қатайту және бекіту материалдарын жасау үшін қолданылады. Эпоксидтер 
жоғары беріктік қасиеттеріне ие, бірақ құны жоғары. Полиэфир және 
формальдегид шайырларының беріктік қасиеттері аз, бірақ әлдеқайда арзан, 
сондықтан олар тау-кен өндірісінде әйнек, пластобетон және көмір қабаты 
түрінде ең көп қолданылды. 

Шыны талшықтар-бұл шыны талшықпен нығайтылған қатайтылған 
синтетикалық шайырлар. Шыны талшықтар үлкен созылу күшіне ие (1200-
2000 МПа), шіруге бейім емес, Гигроскопиялық емес, ыстыққа төзімді. 
Олардан бекітпенің жеке элементтері (тіректер, шыңдар, якорьдер, қатайтуға 
арналған маталар) жасалады. Пластобетон-қатайған шайырдан, құмнан және 
қиыршық тастан тұратын тас материал. Көмірпласт-қатайған шайырмен 
байланысқан ағаш үгінділері қосылған ұсақ ұнтақталған көмірден жасалған 
бекіту материалы. 

2.21.7 ерітінділер, бетон және темірбетон. Тұтқырдың ұсақ агрегат пен 
сумен араласқан қоспасы ерітінді деп аталады. 

Бетон-тұтқыр, ұсақ және үлкен агрегаттар мен суды қамтитын жасанды 
тас материал. Ұсақ агрегат - құм, ірі - қиыршық тас және қиыршық тас 
жыныстарынан жасалған, олардың беріктігі дайын бетонның беріктігінен 
төмен емес. Цемент пен су белсенді компоненттер, ал агрегаттар инертті. 
Бетонның беріктігі оның брендімен сипатталады, ол жасалғаннан кейін 28 
күн ішінде 15х15х15 см текшенің сығылу беріктігін білдіреді. Тау-кен ісінде 
маркалар қолданылады 100, 200, 300, 400, 500, 600. 

Бетонның құрамы 1:A:B (цемент-құм-қиыршық тас немесе қиыршық 
тас) салмағының қатынасы арқылы көрінеді. Бетонның маңызды 
сипаттамасы-су-цемент факторы ( B / C) - су массасының цемент массасына 
қатынасы. 

Цемент шығыны бойынша бетондар бөлінеді: майлы (1 м3 бетонға 250 
кг-нан астам цемент), орташа (200...250 кг/м3), арық (200 кг / м3 кем). Тау-
кен ісінде майлы және орташа қолданылады. 

Судың мөлшеріне байланысты бетон қоспасы қатты (130...1 м3 бетонға 
170 л су), пластикалық (170...230 л/м3), құйылған (230 л/м3 астам). Тау-кен 
ісінде оларды жеткізу мен төсеуді механикаландыруға мүмкіндік беретін 
құйылған қоспалар қолданылады. 

Бетон тау-кен бекітпесі үшін материал ретінде келесі 
артықшылықтарға ие: айтарлықтай беріктік, беріктік, отқа төзімділік, 
салыстырмалы түрде арзан баға, пайдалану кезіндегі технологиялық, 
монолиттілік, тау жыныстарына жақсы адгезия. 
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Бетонның кемшіліктері соққы кезіндегі сынғыштықты және созылу 
және иілу күштеріне аздап қарсылықты қамтуы керек (8-де...10 есе аз қысу 
күші). 

Бетон түрлеріне мыналар жатады: 
 торкрекбетон-құрамында м3 қоспасына 750 кг дейін цемент бар 

цемент-құм ерітіндісі. Ол 2 қабаттарында қолданылады...Сығылған ауаның 
қысымымен цемент зеңбірегін қолдана отырып, өндіріс бетіне 3 см 0.2...0.3 
МПа; 

 спригбетон құрамында үлкен агрегат (25 мм-ге дейін) және 
қатаюды тездететін қоспалар (натрий фториді) бар. Цемент шығыны 400..М3 
қоспасына 450 кг. Ол 5 қабаттарында қолданылады...Бүріккіш машинаның 
көмегімен 7 см. 

Темірбетон-бұл металлмен нығайтылған бетон. Арматураның болуы 
иілу мен созылудың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді, бұл күрделі пішінді 
бекітпелерді жасауға мүмкіндік береді. Бетон қоспасын төсегенге дейін 
арматура үлкен күшпен тартылып, бетон қатайғаннан кейін босатылған 
темірбетон алдын-ала темірбетон деп аталады. Бұл құрылымдардың беріктік 
қасиеттерін жақсартады. 

2.21.8 тас материалдар. Тау-кен қазбаларын бекіту үшін келесі тас 
материалдарды қолдануға болады: 

 табиғи тастар - тау-кен қазбаларын бекіту үшін сирек 
қолданылады. Өңделмеген, тұрақты емес пішінді табиғи тас Бут деп аталады. 

 жасанды тастар-зауыттық тәсілмен (кірпіш, бетонит, блоктар) 
жасалған даналы бекіту материалы. 

Тау-кен қазбаларын бекітуге арналған кірпіш сирек қолданылады, 
көбінесе бөгеттер салу үшін. Көлемі 250х120х65 ММ. Тығыздығы 1.8 т / м3. 
Бетониттер-кәдімгі бетоннан немесе салмағы 20 шлак бетоннан жасалған 
жасанды тастар...40 кг. Үлкен және салмақты бетон тастар (200...300 кг) 
бетон блоктары деп аталады [13]. 

 
2.22. Бекіткіштің жүк көтергіштігін есептеу. Негізгі есеп айырысу 

ережелері 
 
http://www.gostrf.com/normadata/1/4294854/4294854776.htmБекіту 

жүктемелерін есептеу, бекіту құрылымын таңдау және оның жүк 
көтергіштігін анықтау 2012 жылы Snip II-94-80 "жер асты кен 
орындары"нұсқасына сәйкес жүзеге асырылады. 

Есептік Талдамалық, эксперименттік-талдамалық және басқа да 
модельдер тау-кен қазбаларын пайдаланудың қауіпсіздігіне кепілдік беретін 
бекітпе мен қорғау шараларының сенімді параметрлерін алуды қамтамасыз 
етуі тиіс. 

Қазбаларды салу мен пайдаланудың барлық кезеңінде қазба 
бекітпелерінің тау жыныстарымен өзара әрекеттесуінің бүкіл процесін ескеру 
қажет. Бұл жағдайда ескеру қажет: 

- жиынтықтаушы массивтің нақты қауырт күйі; 
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- жыныстардың геологиялық құрылымы, олардың табиғи және
жарықшақты болуы; 

- қазбаларды пайдалану жағдайында қоршаған жыныстардың бастапқы
және өзгеретін қасиеттері. 

Бекітпе мен жыныстардың өзара іс-қимылын бағалау кезінде 
жыныстарды нығайту немесе оларды түсіру жөніндегі іс-шараларды, 
қазбаларды салу және пайдалану кезінде инженерлік-геологиялық, 
гидрогеологиялық және тау-кен техникалық жағдайларының өзгеру 
болжамын ескеру қажет. 

Қазба бекітпелерінің параметрлерін анықтау үшін негізгі есептік 
деректер ретінде: 

- тау жыныстарының қоршаған массивіндегі кернеулерді бөлудің нақты
мәндеріне сәйкес келетін қазбаны орналастырудың есептік тереңдігі; 

- тау жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерінің есептік
мәні; 

- бекітілген кеңістік бекіткіші мен толтырғышы материалдарының
есептік сипаттамалары; 

- басқа қазбалардың және басқа да қосымша әсерлердің сипаты мен
әсер ету дәрежесі. 

Жыныстардың (массивтің) RC сығылуына есептік кедергісін мынадай 
формула бойынша айқындаған жөн 

Rc = Rkckd,        (2.63) 

мұндағы R-тау жыныстарының үлгілерін сынау нәтижелері бойынша 
эксперименттік түрде орнатылатын бір осьті сығылу үлгісіндегі тау 
жыныстары кедергісінің орташа мәні, МПа; 

http://www.gostrf.com/normadata/1/4293788/4293788796.htm - i304570kc-
2.6-кесте бойынша қабылданатын қазбаның периметрі бойынша тау 
жыныстары массивінің ілініссіз немесе аз байланысқан беттермен (сырғу 
айналары, жарықтар, сазды қабаттар) орташа бұзылуын ескеретін 
коэффициент; 

кд-Елеулі сырғыма тау жыныстарын сынау нәтижелері бойынша 
қабылданатын ұзақ беріктік коэффициенті. 

Қазбаларды жобалау кезінде KC мәні 2.10-кестеге сәйкес 
жыныстардың әлсіреу беттері арасындағы орташа қашықтық бойынша 
инженерлік-геологиялық зерттеулердің нәтижелері негізінде қазбаның 
жобаланған орналасу орындарындағы жыныстар массивінің бұзылуын 
сандық талдау деректері бойынша анықталады. 
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- жыныстардың геологиялық құрылымы, олардың табиғи және 
жарықшақты болуы; 

- қазбаларды пайдалану жағдайында қоршаған жыныстардың бастапқы 
және өзгеретін қасиеттері. 

Бекітпе мен жыныстардың өзара іс-қимылын бағалау кезінде 
жыныстарды нығайту немесе оларды түсіру жөніндегі іс-шараларды, 
қазбаларды салу және пайдалану кезінде инженерлік-геологиялық, 
гидрогеологиялық және тау-кен техникалық жағдайларының өзгеру 
болжамын ескеру қажет. 

Қазба бекітпелерінің параметрлерін анықтау үшін негізгі есептік 
деректер ретінде: 

- тау жыныстарының қоршаған массивіндегі кернеулерді бөлудің нақты 
мәндеріне сәйкес келетін қазбаны орналастырудың есептік тереңдігі; 

- тау жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерінің есептік 
мәні; 

- бекітілген кеңістік бекіткіші мен толтырғышы материалдарының 
есептік сипаттамалары; 

- басқа қазбалардың және басқа да қосымша әсерлердің сипаты мен 
әсер ету дәрежесі. 

Жыныстардың (массивтің) RC сығылуына есептік кедергісін мынадай 
формула бойынша айқындаған жөн 

 
Rc = Rkckd,                                          (2.63) 

 
мұндағы R-тау жыныстарының үлгілерін сынау нәтижелері бойынша 

эксперименттік түрде орнатылатын бір осьті сығылу үлгісіндегі тау 
жыныстары кедергісінің орташа мәні, МПа; 

http://www.gostrf.com/normadata/1/4293788/4293788796.htm - i304570kc-
2.6-кесте бойынша қабылданатын қазбаның периметрі бойынша тау 
жыныстары массивінің ілініссіз немесе аз байланысқан беттермен (сырғу 
айналары, жарықтар, сазды қабаттар) орташа бұзылуын ескеретін 
коэффициент; 

кд-Елеулі сырғыма тау жыныстарын сынау нәтижелері бойынша 
қабылданатын ұзақ беріктік коэффициенті. 

Қазбаларды жобалау кезінде KC мәні 2.10-кестеге сәйкес 
жыныстардың әлсіреу беттері арасындағы орташа қашықтық бойынша 
инженерлік-геологиялық зерттеулердің нәтижелері негізінде қазбаның 
жобаланған орналасу орындарындағы жыныстар массивінің бұзылуын 
сандық талдау деректері бойынша анықталады. 

 
 
 
 

  

2.10 кесте - Инженерлік-геологиялық ізденістердің нәтижелері 
Жыныстардың әлсіреу беттері арасындағы орташа 

қашықтық, м Kc коэффициентінің мәні 

1500-ден жоғары 0,9 
1,5-тен 1-ге дейін 0,8 

1-ден кем 0,5-ке дейін 0,6 
0,5-тен 0,1-ге дейін 0,4 

2-ден кем 0,2 

 
R < 30 МПа беріктігі бар жыныстар үшін бұрғылау кезінде Кернді 

қосымша бұзу мүмкіндігіне байланысты 2.11-кестеге сәйкес қазбаның немесе 
оның учаскесінің орналасқан жеріндегі тау жыныстары массивінің 
тектоникалық бұзылуы туралы деректер бойынша kc коэффициентін анықтау 
қажет. 

 
2.11 кесте -Тау жыныстары массивінің тектоникалық бұзылуы 

Қазбаның орналасқан жері 
Kc 

коэффициентінің 
мәні 

Радиусы 300 м-ден кем пликативті бұзылулардан тыс және олардан 4n-
ден астам қашықтықта дисъюнктивті бұзылулардың әсер ету 
аймағынан тыс (N-бұзылудың қалыпты амплитудасы, м) 

0,9 

Радиусы 300 м-ден кем пликативті бұзылыста немесе одан 4n-ден 1N-
ге дейінгі қашықтықта дисъюнктивті бұзылыстың әсер ету аймағында 

0,6 

Дизъюнктивтік бұзылудан 1N-ден кем қашықтықта 0,3 
 
Бекітпе материалдарының есептік және нормативтік сипаттамаларын 

олардың жер асты жағдайындағы жұмысын ескере отырып және талаптарға 
сәйкес қабылдау керек: 

МЕМСТ 26633 және МЕМСТ Р 54257 талаптарын ескере отырып, 
бетон және темірбетон бекітпелері үшін - СП 63.13330; 

металл бекітпе үшін - СП 16.13330; 
ағаш бекітпе үшін - СП 64.13330; 
тас тіреу үшін - СП 15.13330. 
Қазба бекітпесінің конструкцияларын есептеу көтергіш қабілеті 

бойынша (сынық, Тұтқыр және басқа да қирау түрлері факторы бойынша), ал 
қажет болған жағдайларда - СП 20.13330 талаптарына сәйкес орнықтылығы 
мен жарықшаққа төзімділігі бойынша жүргізілуі тиіс. 

Тұрақтылықты есептеу арқылы жұқа қабырғалы болат және құрама 
құрылымдарды, ал жарыққа төзімділікті - гидро және газ оқшаулағыш 
бекітпелерді тексеру керек. 

Қазбалардың бекітпелерін қазбаларды салу немесе пайдалану кезінде 
бір уақытта әрекет ететін жүктемелер мен әсерлердің мүмкін болатын 
қолайсыз үйлесімдері негізінде, қазбаларды жүргізу және бекітпені салу 
технологиясын ескере отырып есептеу керек. Бұл ретте СП 20.13330 сәйкес 
жүктемелердің мынадай үйлесімін қабылдау қажет: 
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- негізгі комбинация-тұрақты жүктемелер мен әсерлерден, уақытша
ұзақ жүктемелерден және құрылыс процесінде пайда болатын әсерлерден; 

- ерекше комбинация-тұрақты, уақытша ұзақ, ең қысқа мерзімді және
ерекше сейсмикалық немесе басқа жүктемелердің немесе әсерлердің бірі. 

Қазбалар бекітпесінің конструкцияларын жүктемелер мен әсерлердің 
үйлесіміне жобалау кезінде ескеру қажет: 

- тұрақты жүктемелер мен әсерлер:
а) массив жағынан тау жыныстарының қысымы:
- тау жыныстарының бекітпеге еркін әсер ететін салмағы;
- тау жыныстары массивімен оның деформациялық өзара әрекеттесуі

салдарынан бекітпеге әсер ететін байланыс күштері (жүктемелер); 
б) бекітпенің өзіндік массасы; 
в) бекітпе элементтерінің алдын ала кернеуінен туындаған әсерлер; 
г) Жер асты суларының қысымы; 
- уақытша ұзақ жүктемелер мен әсерлер:
а) температураның әсері, оның ішінде аяздың көтерілуі;
б) тазарту қазбаларынан, басқа қазбалардан және су төмендеуінен

болатын әсерлер; 
в) жыныстардың ісінуінен болатын қысым; 
- қысқа мерзімді жүктемелер мен әсерлер:
а) бекітпеге айдалатын тампонаждық ерітіндінің қысымын

пайдаланбайды; 
б) ұңғылау, көлік машиналары мен кешендерінің жылжымалы 

жүктемелерінен болатын әсерлер; 
в) жаппай жарылыстардың әсері; 
- ерекше жүктемелер мен әсерлер:
а) динамикалық жүктемелер;
б) сейсмикалық әсерлер.
Жүктемелердің үйлесімін есепке алу кезінде СП 20.13330 белгіленген

үйлесім коэффициенттерін қолдану керек. 
http://www.gostrf.com/normadata/1/4293811/4293811025.pdfΓf 

жүктемелері бойынша сенімділік коэффициенті, γn жауапкершілігі бойынша 
және ψ жүктемелердің үйлесу коэффициенті СП 20.13330 және осы 
Қағидалар жиынтығына сәйкес қабылдануы тиіс. 

Жүктемелердің негізгі және ерекше комбинацияларына тірек қабілеті 
мен тұрақтылығы бойынша бекітпені есептеу ГОСТ Р 54257, ГОСТ 26633, 
СП 63.13330 және осы Ережелер жиынтығына сәйкес құрылымдардың 
жұмыс жағдайларын ескере отырып, материалдардың есептік кедергісі 
бойынша жүргізілуі керек. 

Бекітпені таңдау және есептеу қазбадағы жыныстардың (орнықтылық 
санаттарының) орнықтылық жағдайын ескере отырып жүргізілуі тиіс. Бұл 
күйлердің жалпыланған сипаттамалары 2.12-кестеде келтірілген. 
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- негізгі комбинация-тұрақты жүктемелер мен әсерлерден, уақытша 
ұзақ жүктемелерден және құрылыс процесінде пайда болатын әсерлерден;

- ерекше комбинация-тұрақты, уақытша ұзақ, ең қысқа мерзімді және 
ерекше сейсмикалық немесе басқа жүктемелердің немесе әсерлердің бірі.

Қазбалар бекітпесінің конструкцияларын жүктемелер мен әсерлердің 
үйлесіміне жобалау кезінде ескеру қажет:

- тұрақты жүктемелер мен әсерлер:
а) массив жағынан тау жыныстарының қысымы:
- тау жыныстарының бекітпеге еркін әсер ететін салмағы;
- тау жыныстары массивімен оның деформациялық өзара әрекеттесуі

салдарынан бекітпеге әсер ететін байланыс күштері (жүктемелер);
б) бекітпенің өзіндік массасы;
в) бекітпе элементтерінің алдын ала кернеуінен туындаған әсерлер;
г) Жер асты суларының қысымы;
- уақытша ұзақ жүктемелер мен әсерлер:
а) температураның әсері, оның ішінде аяздың көтерілуі;
б) тазарту қазбаларынан, басқа қазбалардан және су төмендеуінен

болатын әсерлер;
в) жыныстардың ісінуінен болатын қысым;
- қысқа мерзімді жүктемелер мен әсерлер:
а) бекітпеге айдалатын тампонаждық ерітіндінің қысымын 

пайдаланбайды;
б) ұңғылау, көлік машиналары мен кешендерінің жылжымалы

жүктемелерінен болатын әсерлер;
в) жаппай жарылыстардың әсері;
- ерекше жүктемелер мен әсерлер:
а) динамикалық жүктемелер;
б) сейсмикалық әсерлер.
Жүктемелердің үйлесімін есепке алу кезінде СП 20.13330 белгіленген

үйлесім коэффициенттерін қолдану керек.
http://www.gostrf.com/normadata/1/4293811/4293811025.pdfΓf 

жүктемелері бойынша сенімділік коэффициенті, γn жауапкершілігі бойынша 
және ψ жүктемелердің үйлесу коэффициенті СП 20.13330 және осы
Қағидалар жиынтығына сәйкес қабылдануы тиіс.

Жүктемелердің негізгі және ерекше комбинацияларына тірек қабілеті
мен тұрақтылығы бойынша бекітпені есептеу ГОСТ Р 54257, ГОСТ 26633, 
СП 63.13330 және осы Ережелер жиынтығына сәйкес құрылымдардың 
жұмыс жағдайларын ескере отырып, материалдардың есептік кедергісі
бойынша жүргізілуі керек.

Бекітпені таңдау және есептеу қазбадағы жыныстардың (орнықтылық 
санаттарының) орнықтылық жағдайын ескере отырып жүргізілуі тиіс. Бұл
күйлердің жалпыланған сипаттамалары 2.12-кестеде келтірілген.

2.12 кесте -Тау жыныстарының орнықтылық санаттары 
Тұрақтылық 

санаты 
Тұрақтылық 

жағдайын бағалау Тұрақтылық күйінің сипаттамасы 

I Тұрақты Жыныстардың Елеулі ығысуы мен бұзылуы 
жоқ немесе олардың Шағын Жергілікті 
бұзылуы бар 

II Орташа төзімді Қазбаны қоршаған жыныстардағы серпімді 
емес деформациялар аймағының жалпы 
дамуының бастапқы кезеңіне сәйкес келетін тау 
жыныстарының бұзылуының ішкі массивке 
аздап таралуы; құрылымдық әлсіреген 
аймақтарда тау жыныстарының тұтастығының 
бұзылуы, ұсақ құлау күмбездерінің пайда болуы 
мүмкін. Тау жыныстарының деформациясы 
табиғатта әлсірейді 

III Тұрақсыз Қазбаның бос контурының едәуір ығысуы бар 
жыныстардың деформациясы мен бұзылу 
аймақтарын одан әрі дамыту. Уақыт өте келе 
тау жыныстарының деформациясына біртіндеп 
жақындау 

IV Өте тұрақсыз Өндіріс айналасында деформацияланбайтын 
жыныстардың үлкен аймақтары олардың 
жойылуымен дамиды. Қазбаның бос 
контурының ығысуы (немесе бекітпенің аз кері 
қайтуы кезінде) әлсіз өшетін және Өшпейтін 
сипатта болады 

2.23. Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту паспортын жасау 
және ресімдеу 

Паспорт шахтаны салу (реконструкциялау), көкжиектерді, блокты, 
панельді ашу және дайындау (реконструкциялау) жобасына сәйкес жасалады. 

Паспорт әрбір кен алу учаскесі үшін жасалады және оны игерудің 
барлық кезеңіне технологиялық құжат болып табылады. Кен алу учаскесінен 
тыс жүргізілетін әрбір дайындық қазбалары мен камералар үшін жеке 
паспорт жасалады. 

Паспортты шахтаның бас технологы және өндіру учаскелері мен 
қызметтерінің бастықтары әзірлейді және оны шахтаның бас инженері 
немесе директоры бекітеді. Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жеке 
паспорттарды бірлестіктің техникалық директоры бекітеді. Паспортты 
әзірлеу жеке орындалуы мүмкін. Паспорттарды әзірлеу үшін стандарттарды 
қолдануға, есептеу техникасын пайдалануға жол беріледі. Паспорттарды 
әзірлеу кезінде сала мен бассейндерде қолданылып жүрген нормативтік 
құжаттарды басшылыққа алған жөн. 

Паспорт тау-кен-геологиялық жағдайлар туралы болжамды деректер 
негізінде әзірленеді. Тау-кен-геологиялық немесе өндірістік жағдайлардағы 
күтпеген өзгерістер болған жағдайда учаске бастығы паспортқа өзгерістер 
немесе толықтырулар енгізуге және оларды бір тәулік мерзімде бекітуге тиіс. 
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Паспорттар учаске бастығында, шахтаның бас технологында және ВТБ 
учаскесінің бастығында болады. Мамандандырылған учаскелердің 
бастықтарына орындалатын жұмыстарға сәйкес паспорттың бөлімдері 
беріледі. Учаске бастығы учаскенің жұмысшылары мен инженерлік-
техникалық қызметкерлерін қазу учаскесінің паспортымен (жерасты 
қазбаларын жүргізу және бекіту паспортымен) қол қойғызып таныстыруға 
міндетті. Қызметкерлердің тізімдері олардың қолы және паспортпен 
танысқандығы туралы күні, оның өзгерістері немесе толықтырулары 
паспортпен бірге учаске бастығында сақталады. 

Паспорт графикалық бөлімнен және түсіндірме жазбадан тұрады. 
Паспорттың графикалық бөлігінің көшірмелері нарядта және учаскеде (тау-
кен қазбаларында) ілінеді. 

Паспорттың графикалық бөлігі атқарушы құжат болып табылады және 
мынадай бөлімдерден тұрады: 

Тау-геологиялық болжам. 
Кен жұмыстары жоспарының көшірмесіне қаттың және жыныстардың 

физикалық-механикалық қасиеттерін, олардың қуатын, беріктігін, 
орнықтылығын, опырылуын және технологиялық жұмыстардың 
параметрлерін таңдауды айқындайтын басқа да қасиеттерін қабылданған 
сандық символикалық белгілері бар, кен алу учаскелерін тән құрылымдық 
бағандар түрінде қазудың тау-геологиялық шарттары жазылады. Инженерлік 
есептеулер үшін қажетті болжамды мәліметтер кестесі келтірілген. Тау-кен 
жұмыстарын жүргізудің қауіпті аймақтары бөлінеді: жоғары тау қысымы, 
сулану, "жалған" шатыр немесе топырақ, геологиялық бұзылулар және т. б. 

Бөлімге бас маркшейдер, бас геолог, бас технолог және ВТБ 
учаскесінің бастығы қол қояды. 

Дайындық қазбаларын жүргізу, бекіту және жөндеу. 
Параққа жазылады: 
а) 1:100 немесе 1:50 масштабтағы қазбаның бойлық және көлденең 

қималары, онда: 
- қазбаның қимасы мен өлшемдері, оның ішінде қуыстар мен түйісулер,

оның көмір қабаты мен бүйір жыныстарға қатысты орналасуы; 
- тұрақты және уақытша бекітпенің құрылымы мен өлшемдері, шатыр

жыныстарымен Жақтауларды кескіндеу, кергіштердің орналасуы, бекітілген 
кеңістікті толтыру тәсілі; 

- ұңғылау және тасымалдау жабдықтарының, желдеткіш құбырлары
бар ЖЖЖ түрлері мен орналасуы, бекітпе мен жабдық арасындағы 
саңылаулардың шамалары, материалдарды жинау орындары; 

- су бұрғыш арықтардың, тротуардың орналасуы мен өлшемдері;
б) оны жөндеусіз ұстауды қамтамасыз ету мүмкін болмаған кезде қайта

бекітуге дейін және кейін қазбаның қимасы. 
Қайта бекіту орнындағы қазбаның бойлық қимасы. 
Бекітпе күшейту тіреулерінің саны мен орнату орындары, жыныстарды 

жару шамасы, қондырғының тығыздығы және бекітпенің көлденең 
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Паспорттар учаске бастығында, шахтаның бас технологында және ВТБ 
учаскесінің бастығында болады. Мамандандырылған учаскелердің 
бастықтарына орындалатын жұмыстарға сәйкес паспорттың бөлімдері 
беріледі. Учаске бастығы учаскенің жұмысшылары мен инженерлік-
техникалық қызметкерлерін қазу учаскесінің паспортымен (жерасты 
қазбаларын жүргізу және бекіту паспортымен) қол қойғызып таныстыруға 
міндетті. Қызметкерлердің тізімдері олардың қолы және паспортпен 
танысқандығы туралы күні, оның өзгерістері немесе толықтырулары 
паспортпен бірге учаске бастығында сақталады. 

Паспорт графикалық бөлімнен және түсіндірме жазбадан тұрады. 
Паспорттың графикалық бөлігінің көшірмелері нарядта және учаскеде (тау-
кен қазбаларында) ілінеді. 

Паспорттың графикалық бөлігі атқарушы құжат болып табылады және 
мынадай бөлімдерден тұрады: 

Тау-геологиялық болжам. 
Кен жұмыстары жоспарының көшірмесіне қаттың және жыныстардың 

физикалық-механикалық қасиеттерін, олардың қуатын, беріктігін, 
орнықтылығын, опырылуын және технологиялық жұмыстардың 
параметрлерін таңдауды айқындайтын басқа да қасиеттерін қабылданған 
сандық символикалық белгілері бар, кен алу учаскелерін тән құрылымдық 
бағандар түрінде қазудың тау-геологиялық шарттары жазылады. Инженерлік 
есептеулер үшін қажетті болжамды мәліметтер кестесі келтірілген. Тау-кен 
жұмыстарын жүргізудің қауіпті аймақтары бөлінеді: жоғары тау қысымы, 
сулану, "жалған" шатыр немесе топырақ, геологиялық бұзылулар және т. б. 

Бөлімге бас маркшейдер, бас геолог, бас технолог және ВТБ 
учаскесінің бастығы қол қояды. 

Дайындық қазбаларын жүргізу, бекіту және жөндеу. 
Параққа жазылады: 
а) 1:100 немесе 1:50 масштабтағы қазбаның бойлық және көлденең 

қималары, онда: 
- қазбаның қимасы мен өлшемдері, оның ішінде қуыстар мен түйісулер, 

оның көмір қабаты мен бүйір жыныстарға қатысты орналасуы; 
- тұрақты және уақытша бекітпенің құрылымы мен өлшемдері, шатыр 

жыныстарымен Жақтауларды кескіндеу, кергіштердің орналасуы, бекітілген 
кеңістікті толтыру тәсілі; 

- ұңғылау және тасымалдау жабдықтарының, желдеткіш құбырлары 
бар ЖЖЖ түрлері мен орналасуы, бекітпе мен жабдық арасындағы 
саңылаулардың шамалары, материалдарды жинау орындары; 

 - су бұрғыш арықтардың, тротуардың орналасуы мен өлшемдері; 
б) оны жөндеусіз ұстауды қамтамасыз ету мүмкін болмаған кезде қайта 

бекітуге дейін және кейін қазбаның қимасы. 
Қайта бекіту орнындағы қазбаның бойлық қимасы. 
Бекітпе күшейту тіреулерінің саны мен орнату орындары, жыныстарды 

жару шамасы, қондырғының тығыздығы және бекітпенің көлденең 

  

өлшемдері, рамаларды жару орындары, рамалық кергіштердің орналасуы, 
бекітпенің артындағы қуыстарды толтыру тәсілі; 

в) 1:10 масштабтағы бекітпе бөлшектері (бекіту рамаларымен бекіту 
кезіндегі құлыптың конструкциясы, тіректерді топыраққа бітеу және т.б.). 
Қазбаны бетонмен немесе темір бетонмен бекіту кезінде дөңгелектің 
конструкциялары, сондай-ақ оларды алу мерзімі көрсетілуі тиіс; 

г) бекіту материалдарының Шығыс кестесі; 
д) қазбадағы жұмыстарды оны жапсарлас қазбалардағы жұмыстармен 

байланыстыра отырып ұйымдастыру кестесі, бір уақытта орындауға 
болмайтын жұмыстар тізбесі, жұмысшылардың шығу кестесі, кенжардың 
сипаттамасы; 

е) адамдардың қосалқы шығу жолдары бойынша қозғалу жолдары. 
Бөлімге учаске бастығы-жұмыстарды орындаушы және шахтаның бас 

технологы қол қояды. 
Тау-кен жұмыстары жоспарының көшірмесіне мыналар жазылады: а) 

қазба учаскесінің және жеке жүргізілетін қазбалардың (камералардың) 
желдету схемасы, ауа ағынының бағыты мен ауаның есептік шығыны, 
желдету құрылыстарын орнату орны, газдан тазартушы құрылғы, 
жүргізілетін қазба ұзындығына байланысты желдету қондырғысының 
параметрлері, адамдардың қосалқы шығу жолдары көрсетілген жұмыс және 
резервтік ЖЖЖ. 

Қазбалардың тұйық кенжарларында шаң тұтқыш қондырғыларды 
пайдалану кезінде жабдықтың орналасуы және қолданылатын айдау-сору 
желдету схемасының кестелік параметрлері қосымша көрсетіледі. 

Газ концентрациясын және ауа параметрлерін өлшеу орны мен 
кезеңділігі, аспаптардың типі және өлшеу жүргізуге міндетті адамдардың 
тізбесі кестелік түрде көрсетіледі; 

б) кеніш ауасын салқындату жөніндегі тау-кен техникалық іс-шаралар 
(кестелік), олардың типін, жұмыс орындарынан ең аз және ең көп қалуын 
көрсете отырып, ауа салқындататын аппараттардың орналасу орындары, 
температура мен ылғалдылықты өлшеу пункттері; 

в) қабаттағы және жыныстар массивіндегі газсыздандыру 
ұңғымаларының орналасу схемалары мен параметрлері, газсыздандыру 
құбырының ажырату схемалары; 

г) көмірдің, жыныстың және газдың кенеттен шығарылуын 
болдырмауға арналған іс-шаралардың схемалары мен параметрлері (кестелік) 

және басқа да газдинамикалық құбылыстар, оларды орындауға 
арналған жабдық түрлері; 

д) өздігінен жануға бейім Көмір қабаттарында көмір сілемдерін, 
қазылған кеңістіктер мен геологиялық бұзылу аймақтарын профилактикалық 
өңдеудің схемалары мен кестелері, кеніш ауасының температурасы мен 
құрамын бақылау аспаптарын орнату орындары. Эндогендік өрттердің алдын 
алу жөніндегі іс-шаралар тиісті бассейндік нұсқаулықтардың талаптарына 
сәйкес әзірленуі тиіс; 
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е) құбырдың диаметрі, өрт крандары, ысырмалар мен редукциялық 
тораптар, алғашқы және автоматты өрт сөндіру құралдары, сондай-ақ өрт 
есіктері мен аркалары көрсетілген өрт-суару желісі; 

ж) шаңға қарсы іс-шаралардың схемалары мен параметрлері (кестелік) 
және "ауаны кешенді шаңсыздандыру жөніндегі Нұсқаулыққа" және "көмір 
шаңы жарылыстарының алдын алу және оқшаулау жөніндегі нұсқаулыққа" 
сәйкес айқындалатын шаңмен күресуге арналған жабдықтар мен 
құрылғылардың орналасу орындары»; 

з) суфлярлармен, судың, саздың, жүзудің жарылуына қарсы күрес 
жөніндегі арнайы іс-шаралардың тізбесі мен параметрлері (кестелік); 

и) "аварияларды жою жоспарларын жасау жөніндегі Нұсқаулыққа" 
және "тау-кен қазбаларын газсыздандыру, газдануды тексеру, есепке алу 
және алдын алу жөніндегі нұсқаулыққа"сәйкес әзірленетін авариялық 
жағдайларда адамдардың жүріс-тұрыс қағидалары (кесте бойынша). 

"Б", "в", "г", "д", "и", "з" тармақшаларында көзделген іс-шаралар тиісті 
табиғи қауіптер болған кезде келтіріледі. 

Бөлімге учаскелердің, ВТБ және ПРТБ учаскелерінің бастықтары, 
шахтаның бас технологы мен бас механигі қол қояды. 

Тау-кен қазбаларының схемалық жоспары бар параққа жабдықты, 
тарату және қорғау аппаратурасын, кабельдерді, байланыс құралдарын, 
сигнализация мен басқаруды, сондай-ақ газ ортасын автоматты бақылауды 
орналастыратын электрмен жабдықтау схемасы жазылады. 

Машиналар мен механизмдерді сығылған ауамен энергиямен 
жабдықтау немесе тазарту және дайындау жұмыстарын гидравликалық 
тәсілмен жүргізу кезінде жабдықтар мен бақылау аппаратурасын 
орналастыра отырып, ауа құбырларының немесе қысымды су құбырларының 
схемасы келтіріледі. 

Сызбаға механик және учаске бастығы-жұмыстарды орындаушы, бас 
энергетик, шахтаның бас механигі және ВТБ учаскесінің бастығы қол қояды. 

Көмір мен жынысты, материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, 
сондай-ақ көлік түрлерін, қолданылатын көлік жабдығының түрлерін, соңғы 
жүктемелерді, құрамдардың сыйымдылығын, маневрлік және тиеу-түсіру 
жұмыстарын жүргізуге арналған механизмдерді, олардың жетектерін орнату 
орындарын, автоматтандыру және сигнал беру құралдарын, тасу 
жолдарының ұзындығын, айырғыштардың орналасуын және олардың 
сыйымдылығын, бағыттамалы бұрмаларды, тосқауылдарды, ескерту және 
тыйым салу белгілерін көрсете отырып, адамдарды тасымалдау схемасы 
келтіріледі.  

Сызбаға учаске бастықтары, жұмысты орындаушылар және шахтаның 
бас технологы қол қояды. 

Паспортқа түсіндірме жазба жоғарыда көрсетілген бөлімдер бойынша 
қабылданған шешімдер мен параметрлердің негіздемесімен (қажет болған 
жағдайда), графикалық бөліктің жекелеген белгілерін түсіндірумен немесе 
толықтырумен жасалады және паспортпен бірге сақталады. Ол жобаны, 
паспорттың графикалық бөлігін, еңбекті қорғау және жабдықты пайдалану 
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е) құбырдың диаметрі, өрт крандары, ысырмалар мен редукциялық
тораптар, алғашқы және автоматты өрт сөндіру құралдары, сондай-ақ өрт 
есіктері мен аркалары көрсетілген өрт-суару желісі;

ж) шаңға қарсы іс-шаралардың схемалары мен параметрлері (кестелік)
және "ауаны кешенді шаңсыздандыру жөніндегі Нұсқаулыққа" және "көмір
шаңы жарылыстарының алдын алу және оқшаулау жөніндегі нұсқаулыққа"
сәйкес айқындалатын шаңмен күресуге арналған жабдықтар мен
құрылғылардың орналасу орындары»;

з) суфлярлармен, судың, саздың, жүзудің жарылуына қарсы күрес 
жөніндегі арнайы іс-шаралардың тізбесі мен параметрлері (кестелік);

и) "аварияларды жою жоспарларын жасау жөніндегі Нұсқаулыққа" 
және "тау-кен қазбаларын газсыздандыру, газдануды тексеру, есепке алу 
және алдын алу жөніндегі нұсқаулыққа"сәйкес әзірленетін авариялық
жағдайларда адамдардың жүріс-тұрыс қағидалары (кесте бойынша).

"Б", "в", "г", "д", "и", "з" тармақшаларында көзделген іс-шаралар тиісті
табиғи қауіптер болған кезде келтіріледі.

Бөлімге учаскелердің, ВТБ және ПРТБ учаскелерінің бастықтары, 
шахтаның бас технологы мен бас механигі қол қояды.

Тау-кен қазбаларының схемалық жоспары бар параққа жабдықты,
тарату және қорғау аппаратурасын, кабельдерді, байланыс құралдарын,
сигнализация мен басқаруды, сондай-ақ газ ортасын автоматты бақылауды 
орналастыратын электрмен жабдықтау схемасы жазылады.

Машиналар мен механизмдерді сығылған ауамен энергиямен
жабдықтау немесе тазарту және дайындау жұмыстарын гидравликалық
тәсілмен жүргізу кезінде жабдықтар мен бақылау аппаратурасын 
орналастыра отырып, ауа құбырларының немесе қысымды су құбырларының
схемасы келтіріледі.

Сызбаға механик және учаске бастығы-жұмыстарды орындаушы, бас 
энергетик, шахтаның бас механигі және ВТБ учаскесінің бастығы қол қояды.

Көмір мен жынысты, материалдар мен жабдықтарды тасымалдау,
сондай-ақ көлік түрлерін, қолданылатын көлік жабдығының түрлерін, соңғы 
жүктемелерді, құрамдардың сыйымдылығын, маневрлік және тиеу-түсіру
жұмыстарын жүргізуге арналған механизмдерді, олардың жетектерін орнату 
орындарын, автоматтандыру және сигнал беру құралдарын, тасу 
жолдарының ұзындығын, айырғыштардың орналасуын және олардың 
сыйымдылығын, бағыттамалы бұрмаларды, тосқауылдарды, ескерту және
тыйым салу белгілерін көрсете отырып, адамдарды тасымалдау схемасы
келтіріледі. 

Сызбаға учаске бастықтары, жұмысты орындаушылар және шахтаның
бас технологы қол қояды.

Паспортқа түсіндірме жазба жоғарыда көрсетілген бөлімдер бойынша 
қабылданған шешімдер мен параметрлердің негіздемесімен (қажет болған 
жағдайда), графикалық бөліктің жекелеген белгілерін түсіндірумен немесе 
толықтырумен жасалады және паспортпен бірге сақталады. Ол жобаны, 
паспорттың графикалық бөлігін, еңбекті қорғау және жабдықты пайдалану

жөніндегі үлгілік нұсқаулықтарды, нормативтік және анықтамалық 
құжаттарды қайталамауы тиіс. 

Түсіндірме жазбаның бөлімінде қауіпсіздік ережелеріне сәйкес барлық 
қолда бар және ықтимал қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, олардың 
алдын алу жөніндегі шаралар, графикалық бөлімнің және түсіндірме 
жазбаның басқа бөлімдерінде көрсетілгендерден басқа ұжымдық және жеке 
қорғану құралдары көрсетіледі [13]. 

2.24. Тау-кен-геологиялық және өндірістік-техникалық 
жағдайларға байланысты қазбаларды жүргізудің технологиялық 
схемаларын қолдану 

Тау-кен қазбаларын жүргізудің технологиялық схемасы-өндірістік 
процестерді орындаудың кеңістік пен уақытқа байланысты белгілі бір тәртібі, 
оларды механикаландыру құралдары және осы тәртіпке сәйкес жабдықтарды 
орналастыру. Технологиялық схема сызбада тау жыныстарын ұруға, тау-кен 
массасын забойдан тиеуге және тасымалдауға, тау-кен массасының қозғалыс 
бағытын, ауаны, суды, жабдықты жеткізуді көрсете отырып, бекітпені 
тұрғызуға арналған машиналар мен механизмдері бар қазба схемасы түрінде 
бейнеленген.  

Технологиялық схеманы таңдауға тау-кен геологиялық және өндірістік-
техникалық факторлар әсер етеді. Тау-кен - геологиялық факторларға 
қойнауқаттың қуаты мен құлау бұрышы, сыйымды жыныстардың беріктігі 
мен орнықтылығы, жату тереңдігі, қойнауқаттың газдылығы мен лақтырылу 
қауіптілігі, қазбаның су молдығы, геологиялық бұзылулардың болуы, 
өндірістік-техникалық-қызмет ету мерзімі мен қазбаның көлденең 
қимасының ауданы, оның ұзындығы, мақсаты, жүргізу жылдамдығы, тау-кен 
массасын, жабдықтар мен материалдарды тасымалдау тәсілдері жатады. 

Тау-кен қазбаларын жүргізу-тау-кен массасын ұру, тиеу, тасымалдау, 
бекітпе салу, желдету, дайындық кенжарының жылжуын қамтамасыз ететін 
көлік құрылғылары мен коммуникацияларды өсіру процестерінің кешені. 

Тау-кен қазбаларын жүргізу тәсілі тау-кен массасын ұсақтауға, тиеуге 
және забойды бекітуге арналған техникалық шешімдер жиынтығы деп 
аталады, оларды іске асыру белгілі бір тау-геологиялық жағдайларда қазба 
жүргізуге мүмкіндік береді. Жүргізу әдісі тау жыныстарының қасиеттері мен 
жағдайына, мақсатына, көлденең қимасына және қазбаның қызмет ету 
мерзіміне байланысты таңдалады. Тау-кен жұмыстарын жүргізудің әдеттегі 
және арнайы әдістері бар.  

Кәдімгі әдіс тұрақты жыныстарда қолданылады, бұл қазбаның 
кенжарын оны ұстап тұру және үңгушілердің қауіпсіз еңбек жағдайларын 
қамтамасыз ету үшін арнайы әдістерсіз немесе құрылғыларсыз ашуға 
мүмкіндік береді. 

Қазбаны алдын-ала бекітпесіз, қалқансыз немесе, мысалы, Сулы 
жыныстарды алдын-ала қатырусыз ашу мүмкін болмаған кезде тұрақсыз, 
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борпылдақ, борпылдақ немесе су қозғалмалы жыныстарда арнайы әдістер 
қолданылады. 

Өндірісті салу әдісі әр жағдайда оны жүргізу технологиясымен 
сипатталады. Технологияның негізгі элементі-тау жыныстарын немесе 
пайдалы қазбаларды массивтен бөлу процесі-тау жыныстарының бұзылуы. 
Бұл процесс тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттеріне, қиманың 
ауданы мен өндіріс ұзындығына, бекітпенің түріне және т. б. байланысты. 

Тау жыныстарын бұзудың механикалық, физикалық және физика-
химиялық әдістері бар. 

Тау жыныстарының механикалық бұзылуы тау жыныстарын массивтен 
бөлуден және оларды механикалық құралдың немесе жоғары қысымдағы су 
ағынының әсерінен ұсақтаудан (ұсақтаудан) тұрады. 

Көмірді немесе жынысты бұзу (оны массивтен бөлу) келесі 
механикалық құралмен жүзеге асырылады: 

 бұрғылау кезінде - кескіштермен, тәждермен, шарошкалармен;
 соққыштармен-қолмен пневматикалық шой балғаларды

пайдалану кезінде; 
 кескіштер, кескіштер, Гауһар шеңберлер, скалывательдер - қазу

комбайндарын пайдалану кезінде. 
Тау жыныстарын бұзудың гидравликалық әдісі гидрошахталарда және 

ашық жұмыстарда гидромониторлардың көмегімен жоғары қысымды су 
ағынымен (10 МПа және одан жоғары) жүзеге асырылады. 

Тау жыныстарын бұзудың физикалық әдістеріне мыналар жатады: 
 термиялық;
 электромагниттік;
 лазер сәулесімен жою.
Тау жыныстарын бұзудың жылу әдісі тау жыныстарын құрайтын

минералдардың біркелкі кеңеюіне, тау жыныстарын отқа төзімді 
қыздырғыштармен қыздыруға, сондай-ақ тау жыныстарының фазаларының 
агрегаттық күйін өзгертуге (қатты күйден сұйық және газ тәрізді күйге өту) 
негізделген. 

Тау жыныстарын бұзудың электромагниттік әдістері электромагниттік 
өрістің тау жынысымен әрекеттесуі болып табылады, онда өткізгіштік 
токтарына байланысты электромагниттік энергия жылу энергиясына 
айналады. Әрі қарай процесс термиялық бұзылу әдістерінің схемасына 
сәйкес жүреді, яғни. жылу энергиясын механикалық бұзылу жұмысына 
айналдыру арқылы. 

Тау жыныстарын бұзудың перспективті әдістерінің бірі-лазер 
сәулесінің жоғары тығыздығы мен энергия концентрациясын пайдалану. 

F > 6 бекінісі бар тау жыныстарын қазу кезінде тау жынысын бұзудың 
негізгі әдісі физика-химиялық болып табылады, яғни жарылыс энергиясы 
қолданылады. 

Тау-кен қазбаларын үңгілеуде ең көп таралған технологиялар 
бұрғылау-жару және комбайн болып табылады. 
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борпылдақ, борпылдақ немесе су қозғалмалы жыныстарда арнайы әдістер 
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Тау жыныстарын бұзудың механикалық, физикалық және физика-
химиялық әдістері бар. 

Тау жыныстарының механикалық бұзылуы тау жыныстарын массивтен 
бөлуден және оларды механикалық құралдың немесе жоғары қысымдағы су 
ағынының әсерінен ұсақтаудан (ұсақтаудан) тұрады. 

Көмірді немесе жынысты бұзу (оны массивтен бөлу) келесі 
механикалық құралмен жүзеге асырылады: 

 бұрғылау кезінде - кескіштермен, тәждермен, шарошкалармен; 
 соққыштармен-қолмен пневматикалық шой балғаларды 

пайдалану кезінде; 
 кескіштер, кескіштер, Гауһар шеңберлер, скалывательдер - қазу 

комбайндарын пайдалану кезінде. 
Тау жыныстарын бұзудың гидравликалық әдісі гидрошахталарда және 

ашық жұмыстарда гидромониторлардың көмегімен жоғары қысымды су 
ағынымен (10 МПа және одан жоғары) жүзеге асырылады. 

Тау жыныстарын бұзудың физикалық әдістеріне мыналар жатады: 
 термиялық; 
 электромагниттік; 
 лазер сәулесімен жою. 
Тау жыныстарын бұзудың жылу әдісі тау жыныстарын құрайтын 

минералдардың біркелкі кеңеюіне, тау жыныстарын отқа төзімді 
қыздырғыштармен қыздыруға, сондай-ақ тау жыныстарының фазаларының 
агрегаттық күйін өзгертуге (қатты күйден сұйық және газ тәрізді күйге өту) 
негізделген. 

Тау жыныстарын бұзудың электромагниттік әдістері электромагниттік 
өрістің тау жынысымен әрекеттесуі болып табылады, онда өткізгіштік 
токтарына байланысты электромагниттік энергия жылу энергиясына 
айналады. Әрі қарай процесс термиялық бұзылу әдістерінің схемасына 
сәйкес жүреді, яғни. жылу энергиясын механикалық бұзылу жұмысына 
айналдыру арқылы. 

Тау жыныстарын бұзудың перспективті әдістерінің бірі-лазер 
сәулесінің жоғары тығыздығы мен энергия концентрациясын пайдалану. 

F > 6 бекінісі бар тау жыныстарын қазу кезінде тау жынысын бұзудың 
негізгі әдісі физика-химиялық болып табылады, яғни жарылыс энергиясы 
қолданылады. 

Тау-кен қазбаларын үңгілеуде ең көп таралған технологиялар 
бұрғылау-жару және комбайн болып табылады. 

  

Қазбалар біртекті және гетерогенді жыныстардан өтуі мүмкін. Біртекті 
емес жыныстардағы қазбаларды салу кезінде кенжар әртүрлі қасиеттері бар 
жыныстарды кесіп өтеді, мысалы, төбесі мен топырағы бар көмір қабаты. Бұл 
жағдайда ұңғылау технологиясын таңдауда үш тәсіл мүмкін: 

 тау жыныстары мен пайдалы қазбаларды бөліп алмай, тұтас 
кенжармен қазу; 

 қазбаның жобалық қимасы шегінде пайдалы қазбалар мен 
жыныстарды бөлек алу жүргізілген кезде тар кенжармен қазу; 

 көмірдегі кенжардың ені қазбаның жобалық енінен едәуір асып 
кеткен кезде кең кенжармен қазу. 

Қазбаның көлденең қимасының ауданына байланысты кенжар тұтас 
немесе төмен (сатылы) болуы мүмкін. Соңғы жағдайда кенжар көлденең 
немесе тік кемерлерге бөлінеді, әрі қарай олардың дәйекті дамуы.  

Қазбаларды жүргізудің технологиялық схемаларының түрлері өте көп 
болғандықтан, белгілі бір схеманы таңдау шығындарды азайту және 
шахтерлердің максималды еңбек өнімділігіне және өндіріс құрылысының 
қарқынына қол жеткізу тұрғысынан негізделуі керек. Сондай-ақ барлық 
ұңғылау процестерін орындауды механикаландыруға және тау-кен қазу 
жұмыстарының қауіпсіздігін арттыруға ұмтылу қажет. 

Жарылыс қаупі бар газ және көмір шаңы шахталарында комбайнның 
пайдасына бұрғылау-жару технологиясын пайдаланудан бас тартылады, 
өйткені қолданыстағы ұңғылау комбайндары қазба құрылысының жоғары 
қарқынын тек көмір кенжарлары бойынша ғана емес, аралас және таза 
жыныстар бойынша да қамтамасыз етеді. Қара және түсті металдарды өндіру 
жөніндегі кеніштерде негізгі технология бұрғылау-жару болып қала береді. 

Көлденең қазбалар құрылысының бұрғылау-жару технологиясы 
Тау жыныстарын массивтен бөлудің бұрғылау-жару технологиясы тау-

кен, көмір, темір кені, гипс, түсті металл кендері және т. б. пайдалы 
қазбаларды өндіруде кеңінен қолданылады. 

Бұл технологияның артықшылығы-белгілі бір көлемнің массивін бұзуға 
бағытталған үлкен энергияны бірден бөлу. Кемшіліктері-орта есеппен 40-қа 
жуық уақытты алатын бұрғылау, зарядтау және Теспе зарядтарын жару және 
кенжарды желдетуді қажет ететін жұмыстардың циклдік сипаты...45% уақыт, 
еңбек және ұңғыма циклінің жалпы құны, сондай-ақ газ шахталарында 
метан-ауа және шаң-ауа қоспаларын тұтату үшін қауіпті жағдайлар жасау; 
адам денсаулығына зиянды жарылыстың газ тәрізді өнімдерін бөлу. 

БЖЖ дұрыс ұйымдастырылуы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: 
жыныстың ең аз іріктелуі және контурға жақын массивтің бұзылуы кезінде 
қазбаның жобалық нысаны мен қима ауданын алу; Теспелерді пайдаланудың 
жоғары коэффициенті кезінде циклге барынша кіру; бекітпенің сақталуы; 
тиеу құралдарының ең жоғары өнімділігіне сәйкес келетін жыныстың 
ұсақталуы; тиеу машинасын тиімді қолдану үшін жыныстың кенжар 
маңындағы үйіндісі. Сондай-ақ, жарылғыш заттар мен жару құралдарын 
дұрыс таңдау, тесіктердің тереңдігі мен орналасуы, олардағы зарядтардың 
ұтымды орналасуы және жарылыс зарядтарының реттілігі үлкен маңызға ие. 
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Көлденең қазбада Теспелерді бұрғылауға арналған бұрғылау 
машинасын таңдау мынадай талаптарды ескере отырып жүргізілуі тиіс: 

 бұрғылау машинасының түрі бұрғыланатын кенжардағы 
жыныстардың беріктігіне сәйкес келуі тиіс (2.13-кесте); 

 бұрғылау машинасының техникалық мүмкіндіктері қазбаның 
кенжарын биіктігі мен ені бойынша бұрғылауды қамтамасыз етуі тиіс; 

 бұрғылау қондырғысының ені қолданылатын көлік құралдарынан 
(вагоншалардан, электровоздардан, тиеу-көлік машиналарынан) артық 
болмауы тиіс. 

 
2.13 кесте - Бұрғылау машиналарының қолданылу саласы 

Бұрғылау машинасының түрі Тұқымның бекінісі 
Қол электр және пневмосверла +1 
Колонкалы электр бұрғы 5-10 
Қол перфораторлары f  
Колонналық перфораторлар 8 - 15 
1100-1-1м бұрғылау бастиектері бар бұрғылау қондырғылары < 12 
БГА-1М бұрғылау бастиектері бар бұрғылау қондырғылары < 12 

 
Бұрғылау машиналарының саны қазбаның көлденең қимасының 

көлеміне, машинаның өзінің типіне және оларға орнату құрылғыларына 
байланысты анықталады (2.14-кесте). 

 
2.14 кесте - Бұрғылау машиналарының саны 

Бұрғылау машинасы мен орнату құрылғысының 
түрі 

Бір бұрғылау машинасына немесе 
қондырғыға кенжардың ауданы, м2 

Қолмен бұрғылау 
Пневможабдықтардағы қол перфораторлары 
Колонкалы бұрғылау машиналары 
Бұрғылау қондырғылары 

2,5 – 3,5 
2,0 – 2,5 
2,5 – 3,0 
9,0 – 12,0 

 
Жарылғыш материалдарды таңдау шахтаның газ режимін, 

жыныстардың беріктігі мен қозғалғыштығын ескере отырып жүзеге 
асырылады. Шаң мен газдан (кеніштерде) қауіпті емес шахталарда 
сақталмайтын ЖЗ қолдануға бағдарлану қажет: күшті жыныстарда – №1 
тасты аммонит, детонит М, АС-4, АС-8 гранулиттері; жыныстардың орташа 
беріктігінде – №6 ЖВ аммонит. Газ және шаң бойынша қауіпті шахталарда 
сақтандырғыш ЖЗ қолданылады: жыныс кенжарларында-ап-5жв аммониті; 
көмір кенжарларында – Э-6 көмірі; аралас кенжарларда – ПЖВ-20 аммониті. 

Қол бұрғылау машиналарын пайдаланған кезде теспелердің тереңдігі 
ЖЗ типіне, жыныстардың беріктігіне және үңгілеудегі қазбаның қимасына 
байланысты 2.15-кестеден қабылданады 
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Көлденең қазбада Теспелерді бұрғылауға арналған бұрғылау 
машинасын таңдау мынадай талаптарды ескере отырып жүргізілуі тиіс: 

 бұрғылау машинасының түрі бұрғыланатын кенжардағы 
жыныстардың беріктігіне сәйкес келуі тиіс (2.13-кесте); 

 бұрғылау машинасының техникалық мүмкіндіктері қазбаның 
кенжарын биіктігі мен ені бойынша бұрғылауды қамтамасыз етуі тиіс; 

 бұрғылау қондырғысының ені қолданылатын көлік құралдарынан 
(вагоншалардан, электровоздардан, тиеу-көлік машиналарынан) артық 
болмауы тиіс. 

 
2.13 кесте - Бұрғылау машиналарының қолданылу саласы 

Бұрғылау машинасының түрі Тұқымның бекінісі 
Қол электр және пневмосверла +1 
Колонкалы электр бұрғы 5-10 
Қол перфораторлары f  
Колонналық перфораторлар 8 - 15 
1100-1-1м бұрғылау бастиектері бар бұрғылау қондырғылары < 12 
БГА-1М бұрғылау бастиектері бар бұрғылау қондырғылары < 12 

 
Бұрғылау машиналарының саны қазбаның көлденең қимасының 

көлеміне, машинаның өзінің типіне және оларға орнату құрылғыларына 
байланысты анықталады (2.14-кесте). 

 
2.14 кесте - Бұрғылау машиналарының саны 

Бұрғылау машинасы мен орнату құрылғысының 
түрі 

Бір бұрғылау машинасына немесе 
қондырғыға кенжардың ауданы, м2 

Қолмен бұрғылау 
Пневможабдықтардағы қол перфораторлары 
Колонкалы бұрғылау машиналары 
Бұрғылау қондырғылары 

2,5 – 3,5 
2,0 – 2,5 
2,5 – 3,0 
9,0 – 12,0 

 
Жарылғыш материалдарды таңдау шахтаның газ режимін, 

жыныстардың беріктігі мен қозғалғыштығын ескере отырып жүзеге 
асырылады. Шаң мен газдан (кеніштерде) қауіпті емес шахталарда 
сақталмайтын ЖЗ қолдануға бағдарлану қажет: күшті жыныстарда – №1 
тасты аммонит, детонит М, АС-4, АС-8 гранулиттері; жыныстардың орташа 
беріктігінде – №6 ЖВ аммонит. Газ және шаң бойынша қауіпті шахталарда 
сақтандырғыш ЖЗ қолданылады: жыныс кенжарларында-ап-5жв аммониті; 
көмір кенжарларында – Э-6 көмірі; аралас кенжарларда – ПЖВ-20 аммониті. 

Қол бұрғылау машиналарын пайдаланған кезде теспелердің тереңдігі 
ЖЗ типіне, жыныстардың беріктігіне және үңгілеудегі қазбаның қимасына 
байланысты 2.15-кестеден қабылданады 

 
 
 
 

  

2.15 кесте - Теспелердің ұтымды тереңдігі 
ЖЗ түрі Коэффициенті 

жыныстардың 
Ұңғылаудағы 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 
ПЖВ-20 
(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 

 
Перфораторларды пайдалану кезінде теспелердің тереңдігі олардың 

техникалық мүмкіндіктерімен анықталады және анықтамалық деректерден 
алынады.   

Бұрғылау қондырғыларын қолданған кезде (2.25-сурет) теспелердің 
тереңдігі оны беру барысымен шектеледі және теспелердің техникалық 
қамтамасыз етілетін тереңдігі 2.16-кесте бойынша қабылданады. 

 
 
1-шассиі бар жақтау 
2-корпус  
3-манипулятор; 
4-Автоматты бергіш;  
5-бұрғылау машинасы;  
6-басқару жүйесі 
 

2.25 сурет - БУЭ1М бұрғылау қондырғысы 
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2.16 кесте - Бұрғылау қондырғыларын беру барысы 
Бұрғылау қондырғысының атауы Беру барысы, м Теспелердің 

тереңдігі, м 
БУ-1, БУР-2, СБУ-2М 
1БУ - 1, 1СБУ-2 
БҚГ-2 
1БКГ-2 
БУЭ-1М, БУЭ-3( УБШ-352), БУЭ-3Т 
1ПНБ-2Б 
2 ҰҚКД-2Б 
СБУ-2К 
СБСН-2М, 2УБН-2П 

2,75 
3,3 
2,8 
3,3 
3,0 
2,75 
2,75 
4,0 
2,5 

2,5 
3,1 
2,5 
3,0 
2,7 
2,5 
2,5 
3,7 
2,2 

 
Теспелерді бұрғылау БЖЖ бекітілген паспортына сәйкес жүзеге 

асырылады. Бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін кенжардан бұрғылау 
техникасы алынып, Теспелерді оқтау және жарылыс желісін монтаждау 
жұмыстарына кіріседі. Жарылыс жұмыстарын басқаруға жоғары және орта 
тау-кен оқу орындарын бітірген, бағдарламасында "жарылыс жұмыстарын 
жүргізу ережелері" пәні қарастырылған және біліктілік комиссиясының 
емтиханын тапсырған адамдар жіберіледі. Теспелерді оқтауды және жару 
желісін монтаждауды шебер-жарушы және тиісті куәлігі бар неғұрлым 
тәжірибелі үңгілеушілер қатарындағы көмекшілер жүзеге асырады. 

Кенжарды желдету. 
Салынып жатқан қазбалар мен олардың кенжарларын желдету ауада 

оттегінің болуын кемінде 20 % (көлемі бойынша) қамтамасыз етуі тиіс; ал 
көмірқышқыл газы 0,5% - дан аспауы тиіс; бұл ретте ауа қозғалысының ең 
төменгі жылдамдығы 0,25 м/с, ал ауа температурасы 90% - ға дейінгі 
салыстырмалы ылғалдылық кезінде 26° С-тан аспауы тиіс, жарылыстың газ 
тәрізді өнімдерін сұйылту және оларды кенжардан шығару зарядтар 
жарылғаннан кейін 30 минуттан аспайтындай болуы тиіс. 

Тұйық қазбаларды жергілікті желдету желдеткіштерінің (ЖЖЖ) 
көмегімен үш схема бойынша желдетеді: айдау, сору және құрамдастыру, 
2.26-сурет. Тау-кен кәсіпорындарын салу және пайдалану тәжірибесінде 
негізінен айдау схемасы қолданылады. 
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2.16 кесте - Бұрғылау қондырғыларын беру барысы 
Бұрғылау қондырғысының атауы Беру барысы, м Теспелердің 

тереңдігі, м 
БУ-1, БУР-2, СБУ-2М 
1БУ - 1, 1СБУ-2 
БҚГ-2 
1БКГ-2 
БУЭ-1М, БУЭ-3( УБШ-352), БУЭ-3Т 
1ПНБ-2Б 
2 ҰҚКД-2Б 
СБУ-2К 
СБСН-2М, 2УБН-2П 

2,75 
3,3 
2,8 
3,3 
3,0 
2,75 
2,75 
4,0 
2,5 

2,5 
3,1 
2,5 
3,0 
2,7 
2,5 
2,5 
3,7 
2,2 

 
Теспелерді бұрғылау БЖЖ бекітілген паспортына сәйкес жүзеге 

асырылады. Бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін кенжардан бұрғылау 
техникасы алынып, Теспелерді оқтау және жарылыс желісін монтаждау 
жұмыстарына кіріседі. Жарылыс жұмыстарын басқаруға жоғары және орта 
тау-кен оқу орындарын бітірген, бағдарламасында "жарылыс жұмыстарын 
жүргізу ережелері" пәні қарастырылған және біліктілік комиссиясының 
емтиханын тапсырған адамдар жіберіледі. Теспелерді оқтауды және жару 
желісін монтаждауды шебер-жарушы және тиісті куәлігі бар неғұрлым 
тәжірибелі үңгілеушілер қатарындағы көмекшілер жүзеге асырады. 

Кенжарды желдету. 
Салынып жатқан қазбалар мен олардың кенжарларын желдету ауада 

оттегінің болуын кемінде 20 % (көлемі бойынша) қамтамасыз етуі тиіс; ал 
көмірқышқыл газы 0,5% - дан аспауы тиіс; бұл ретте ауа қозғалысының ең 
төменгі жылдамдығы 0,25 м/с, ал ауа температурасы 90% - ға дейінгі 
салыстырмалы ылғалдылық кезінде 26° С-тан аспауы тиіс, жарылыстың газ 
тәрізді өнімдерін сұйылту және оларды кенжардан шығару зарядтар 
жарылғаннан кейін 30 минуттан аспайтындай болуы тиіс. 

Тұйық қазбаларды жергілікті желдету желдеткіштерінің (ЖЖЖ) 
көмегімен үш схема бойынша желдетеді: айдау, сору және құрамдастыру, 
2.26-сурет. Тау-кен кәсіпорындарын салу және пайдалану тәжірибесінде 
негізінен айдау схемасы қолданылады. 

  

 
а-айдау;  
б-сорғыш;  
в-аралас; 
1-желдеткіш,  
2-Құбыр,  
3-секіргіш 
 

2.26 сурет - Тұйық қазбаларды желдету схемалары 
 
ЖЖЖ айдау схемасы кезінде рециркуляцияны болдырмау үшін ауаның 

таза ағысында Шығыс ағыннан кемінде 10 м қашықтықта орнатылады. 
Жоғары Арынға қол жеткізу үшін немесе желдету уақытын азайту үшін 
желдетілетін қазбаның үлкен ұзындығы кезінде желдеткіштерді каскадты 
орнатуға жол беріледі. 

Тұйық кенжарды желдетуге арналған ауа мөлшері мынадай 
факторлармен анықталады: жарылыстың газ тәрізді өнімдері, метан газының 
бөлінуі, бір мезгілде жұмыс істейтін адамдардың саны, ауа қозғалысының ең 
төменгі жылдамдығы. Кеніш жағдайлары үшін тағы екі фактор ескеріледі: 
өздігінен жүретін жабдықты пайдалану кезінде жарылыс жұмыстарынан 
кейін және пайдаланылған газдар бойынша пайда болған Шаң мөлшері. 
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Желдеткіш өнімділігі мен қысымы бойынша таңдалады. Қазіргі 
уақытта негізінен реттелетін желдеткіштер шығарылады, бұл энергияны 
үнемдеу үшін өндірістің бастапқы сатысында олардың қысымын азайтуға 
мүмкіндік береді. 

Ұзындығы 1000 м дейінгі қазбаларды желдету үшін жергілікті 
желдетудің электрлік осьтік желдеткіштері қолданылады: ВМ-6; ВМ-8м; ВМ-
12М; ВЦ-7 және пневматикалық ВКМ-200А; ВМП-Зм; ВМП-4; ВМП-5; 
ВМП-6м. 

Кенжарға ауа құбырлар арқылы беріледі. Салмағы аз және жақсы 
тасымалдануына байланысты диаметрі 0,6 - 1,2 м, аралығы 0,1 м және 
байланыс ұзындығы 5, 10 және 20 м резеңке матадан жасалған икемді 
құбырлар кеңінен қолданылады. 

Желдеткіш құбырдың тұйық қазбаның кенжарынан қалып қоюы 
қауіпсіздік қағидаларымен регламенттеледі және жарылыс бойынша қауіпті 
газ шахталарында және көмір шаңында 5 м, ал басқа шахталар мен 
кеніштерде 8 м аспауы тиіс. 

Тұқымды тиеу. 
Жыныстарды тиеу алдында қазбаның кенжары қауіпсіз жағдайға 

келтіріледі: жарылыс кезінде зақымдалған бекітпені мұқият қарайды және 
қажет болған жағдайда жөндейді; энергиямен жабдықтау коммуникациялары 
мен рельс жолдарын ретке келтіреді; уақытша сақтандырғыш бекітпені 
кенжарға тығыз итереді; жыныстың габаритті емес бөліктерін сындырады. 

Тау жыныстарын тиеу механикаландырылуы керек, бірақ оны жасау 
мүмкін болмаған жағдайда, жыныс қолмен вагоншаларға, конвейерге немесе 
басқа көлік құралдарына тиеледі. 

Тау жыныстарын жинау тиеу және тиеу-жеткізу машиналарының, ал 
оларды қолдану мүмкін болмаған жағдайларда— скреперлік 
қондырғылардың көмегімен механикаландырылады. 

Тиеу машиналары жіктеледі: 
 атқарушы органның жұмыс принципі бойынша - мерзімді және 

үздіксіз жұмыс істейтін машиналарға; 
 қолданылатын энергия түрі бойынша - электрлік және 

пневматикалық; 
 жүріс бөлігінің конструкциясы бойынша - дөңгелекті-рельсті, 

пневмодөңгелекті және шынжыр табанды. 
Ұзындығы аз қазбаларда, сондай-ақ қатты және абразивтік 

жыныстарды тиеу кезінде дөңгелекті-рельсті және шынжыр табанды жүрісті 
мерзімді әрекет ететін шөміш типті Тиеу машиналары (ППН, ППВ) 
пайдаланылады. Машинаның түрі келесідей шифрланған: П — тиеу, п — 
мерзімді әрекет, Н — тау жынысын төменгі қармаумен, В - тау жынысын 
жоғарғы қармаумен. 

Шөміш машиналары топырақтан жыныс тікелей вагоншаларға тиелген 
кезде тікелей тиелетін машиналарға (2.27-сурет) және топырақтан жыныс 
тиегішке, содан кейін вагоншаға берілген кезде сатылы тиелетін 
машиналарға бөлінеді (2.28-сурет). 
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Желдеткіш өнімділігі мен қысымы бойынша таңдалады. Қазіргі 
уақытта негізінен реттелетін желдеткіштер шығарылады, бұл энергияны 
үнемдеу үшін өндірістің бастапқы сатысында олардың қысымын азайтуға 
мүмкіндік береді. 

Ұзындығы 1000 м дейінгі қазбаларды желдету үшін жергілікті 
желдетудің электрлік осьтік желдеткіштері қолданылады: ВМ-6; ВМ-8м; ВМ-
12М; ВЦ-7 және пневматикалық ВКМ-200А; ВМП-Зм; ВМП-4; ВМП-5; 
ВМП-6м. 

Кенжарға ауа құбырлар арқылы беріледі. Салмағы аз және жақсы 
тасымалдануына байланысты диаметрі 0,6 - 1,2 м, аралығы 0,1 м және 
байланыс ұзындығы 5, 10 және 20 м резеңке матадан жасалған икемді 
құбырлар кеңінен қолданылады. 

Желдеткіш құбырдың тұйық қазбаның кенжарынан қалып қоюы 
қауіпсіздік қағидаларымен регламенттеледі және жарылыс бойынша қауіпті 
газ шахталарында және көмір шаңында 5 м, ал басқа шахталар мен 
кеніштерде 8 м аспауы тиіс. 

Тұқымды тиеу. 
Жыныстарды тиеу алдында қазбаның кенжары қауіпсіз жағдайға 

келтіріледі: жарылыс кезінде зақымдалған бекітпені мұқият қарайды және 
қажет болған жағдайда жөндейді; энергиямен жабдықтау коммуникациялары 
мен рельс жолдарын ретке келтіреді; уақытша сақтандырғыш бекітпені 
кенжарға тығыз итереді; жыныстың габаритті емес бөліктерін сындырады. 

Тау жыныстарын тиеу механикаландырылуы керек, бірақ оны жасау 
мүмкін болмаған жағдайда, жыныс қолмен вагоншаларға, конвейерге немесе 
басқа көлік құралдарына тиеледі. 

Тау жыныстарын жинау тиеу және тиеу-жеткізу машиналарының, ал 
оларды қолдану мүмкін болмаған жағдайларда— скреперлік 
қондырғылардың көмегімен механикаландырылады. 

Тиеу машиналары жіктеледі: 
 атқарушы органның жұмыс принципі бойынша - мерзімді және 

үздіксіз жұмыс істейтін машиналарға; 
 қолданылатын энергия түрі бойынша - электрлік және 

пневматикалық; 
 жүріс бөлігінің конструкциясы бойынша - дөңгелекті-рельсті, 

пневмодөңгелекті және шынжыр табанды. 
Ұзындығы аз қазбаларда, сондай-ақ қатты және абразивтік 

жыныстарды тиеу кезінде дөңгелекті-рельсті және шынжыр табанды жүрісті 
мерзімді әрекет ететін шөміш типті Тиеу машиналары (ППН, ППВ) 
пайдаланылады. Машинаның түрі келесідей шифрланған: П — тиеу, п — 
мерзімді әрекет, Н — тау жынысын төменгі қармаумен, В - тау жынысын 
жоғарғы қармаумен. 

Шөміш машиналары топырақтан жыныс тікелей вагоншаларға тиелген 
кезде тікелей тиелетін машиналарға (2.27-сурет) және топырақтан жыныс 
тиегішке, содан кейін вагоншаға берілген кезде сатылы тиелетін 
машиналарға бөлінеді (2.28-сурет). 

  

 
 
1- тиеу органы,  
2- 2-корпус  
3- 3-жүріс бөлігі 
 

  2.27 сурет – ППН1С тиеу машинасы 
 

 
1-жақтау;  
2-жүріс бөлігі;  
3-рельс жолы;  
4-су шелегі; 
5-жүк тиегіш;  
6-троллейбус жабысатын шкаф 
 

2.28 сурет -Тиеу машинасы 1ППН5 
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Ең көп тарағаны төменгі қармауышы бар және сатылы тиеуі бар 
дөңгелекті-рельсті машиналар болды. Артықшылықтары: дизайнның 
қарапайымдылығы, жоғары сенімділік, шағын масса және өлшемдер. 
Кемшіліктері: төмен өнімділік, төмен маневр, ауыр жүк вагондарына жүктеу 
қиындықтары. 

ППН типті шөмішті машиналарды кесектердің өлшемі 400 мм 
аспайтын кез келген беріктіктегі жыныстар бойынша ұзындығы шағын 
қазбаларда қолдануға болады. Машинаны таңдау кезінде оның жұмыс 
күйіндегі жалпы өлшемдерін қазбаның көлденең өлшемдерімен салыстыру 
керек. Бұл машиналарды тиеу фронты 2 екенін ескере отырып...2,8 м, олар 
негізінен бір жолды қазбалар үшін ұсынылады. Екі жолды қазбаларда бір 
мезгілде екі машина қолданылуы мүмкін. 

Қазіргі уақытта тау-кен өнеркәсібінің барлық салаларында PNB 
типіндегі Тиеу машиналары кеңінен қолданылады: жұптасқан табандарымен 
үздіксіз ұстап тұру, 2.29-сурет. Мұндай жұмыс принципі тау жыныстарын 
тиеудің жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді және қажет болған жағдайда 
оларды жоғары жылдамдыққа жету үшін бұл машиналарды ұзақ қазбаларда 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

 
1 - Қабылдау науасы;  
2-тырнау табандары;  
3-қырғыш конвейермен жабдықталған жүк тиегіш;  
4-шынжыр табанды шасси; 
5-гидравликалық басқару жүйесі 
 

2.29 сурет - 1ПНБ2 тиеу машинасы 
 
Осы типтегі машиналарды олардың салмағына қарай үш топқа бөлуге 

болады: 
1ПНБ-1-жеңіл, кесектердің ірілігі 350 мм-ге дейін болған кезде беріктік 

коэффициенті 8-ге дейінгі тау-кен массасын тиеуге арналған, олардың 
өнімділігі 90 м3/сағ жетеді; 
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Ең көп тарағаны төменгі қармауышы бар және сатылы тиеуі бар 
дөңгелекті-рельсті машиналар болды. Артықшылықтары: дизайнның 
қарапайымдылығы, жоғары сенімділік, шағын масса және өлшемдер. 
Кемшіліктері: төмен өнімділік, төмен маневр, ауыр жүк вагондарына жүктеу 
қиындықтары. 

ППН типті шөмішті машиналарды кесектердің өлшемі 400 мм 
аспайтын кез келген беріктіктегі жыныстар бойынша ұзындығы шағын 
қазбаларда қолдануға болады. Машинаны таңдау кезінде оның жұмыс 
күйіндегі жалпы өлшемдерін қазбаның көлденең өлшемдерімен салыстыру 
керек. Бұл машиналарды тиеу фронты 2 екенін ескере отырып...2,8 м, олар 
негізінен бір жолды қазбалар үшін ұсынылады. Екі жолды қазбаларда бір 
мезгілде екі машина қолданылуы мүмкін. 

Қазіргі уақытта тау-кен өнеркәсібінің барлық салаларында PNB 
типіндегі Тиеу машиналары кеңінен қолданылады: жұптасқан табандарымен 
үздіксіз ұстап тұру, 2.29-сурет. Мұндай жұмыс принципі тау жыныстарын 
тиеудің жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді және қажет болған жағдайда 
оларды жоғары жылдамдыққа жету үшін бұл машиналарды ұзақ қазбаларда 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

 
1 - Қабылдау науасы;  
2-тырнау табандары;  
3-қырғыш конвейермен жабдықталған жүк тиегіш;  
4-шынжыр табанды шасси; 
5-гидравликалық басқару жүйесі 
 

2.29 сурет - 1ПНБ2 тиеу машинасы 
 
Осы типтегі машиналарды олардың салмағына қарай үш топқа бөлуге 

болады: 
1ПНБ-1-жеңіл, кесектердің ірілігі 350 мм-ге дейін болған кезде беріктік 

коэффициенті 8-ге дейінгі тау-кен массасын тиеуге арналған, олардың 
өнімділігі 90 м3/сағ жетеді; 

  

1пнб-2; 2ПНБ-2; ПНБ – 2К-күштілік коэффициенті 10-ға дейін және 
кесектердің мөлшері 400 мм-ге дейін тау-кен массасын тиеуге арналған 
орташа, өнімділігі 120 м3/сағ; 

ПНБ-Зк; ПНБ-Зд; ПНБ – 4 - ауыр, беріктігі ең жоғары коэффициенті 
бар жыныстарды тиеуге арналған және кесектердің мөлшері 600 мм-ге дейін, 
өнімділігі 180 м3/сағ, ал ПНБ – 4-240 м3/сағ. 

1пнб-2б; 2пнб-2б бұрғылау тиейтін машиналарда жарылыс жұмыстары 
үшін Теспелерді бұрғылауға және қарнақты бекітпе астына мүмкіндік беретін 
аспалы бұрғылау жабдығы болады. Аспалы жабдықтың манипуляторлары 
шатырды тегістеу немесе бекіту кезінде ұңғыманы орналастыратын бесікті 
іліп қою үшін, сондай-ақ бекіту элементтерін көтеру үшін пайдаланылуы 
мүмкін. Бұрғылау машиналарын қолдану басқа типтегі машиналармен 
салыстырғанда анағұрлым орынды, алайда оларды пайдаланудың жоғары 
тиімділігі қамтамасыз етілген жағдайларда ғана. 

Тиеу-тасымалдау машиналары Тиеу машиналары мен жеткізу 
құралдарының функцияларын біріктіреді. 

ПТ типті пневмодөңгелек жүрісті тиеу-тасымалдау машиналарында 
жүк көтергіштігі 2,5; 4; 6; 10 және 16 тонна өздігінен тиелетін шанақ (бункер) 
және тиеу шөміші болады, 2.30-сурет. Жыныс түсіру орнына – кен түсіргішке 
немесе конвейерге тасымалданады. 

 
1 - тиеу органы (шөміш); 2-жүріс бөлігі; 3-шанақ; 4-басқару пульті; 5-

топсалы тұтқа; 6-тарту тізбегі; 7-отбойник; 8-шанақтың қайырмалы борты; 9, 
10 – тежегіш жүйесі; 11, 12-көпірлер; 13-аспаптық панель 

 
2.30 сурет - PT4 тиеу-көлік машинасы 
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ПД типті тиеу-жеткізу машиналары Тау массасын түсіру орнына 
шөміште тасымалдайды, 2.31-сурет. Жүк көтергіштігі шелектің 
сыйымдылығымен анықталады және 2; 3; 5 және 8 тоннаны құрайды. 

 
 

1-жұмыс органы; 2-артқы доңғалақ; 3-алдыңғы доңғалақ; 4-
қозғалтқыш; 5-басқару кабинасы; 6-редуктор; 7-Гидромеханикалық беріліс 

қорабы; 8, 10-артқы және алдыңғы жетектер; 9, 11-артқы және алдыңғы 
көпірлер; 12 – 14-тежегіш; 13-ілінісу ілінісі; 15-радиатор; 16-жебе; 17, 18 – 

гидравликалық цилиндрлер 
  

2.31 сурет - ПД типті тиеу-жеткізу машинасы 
 
ПТ және ПД типті машиналар қысқа ұзындықтағы, күрделі 

конфигурациялы және қимасы шағын алаңдағы қазбаларды салу кезінде 
қолданылады: оқпанды оқпан маңындағы ауламен түйістіру, оқпан 
маңындағы ауланың тораптары мен камералары, ұзын қазбалардың 
технологиялық бөліктері және басқа да жерасты құрылыстары. 

Скреперлік қондырғылар шағын көлденең қималы көлденең қазбаларда 
тау-кен массасын тиеудің тиімді құралы болып табылады, онда олардың 
үлкен габариттеріне байланысты тиеу машиналарын пайдалану мүмкін емес 
немесе көп тонналы машиналарды жеткізу және монтаждау орынсыз 
болатын ұзындығы шағын қазбаларда. 

Скреперлік қондырғылар конструкцияның қарапайымдылығымен, 
пайдаланудың сенімділігімен, төмен құнымен сипатталады, техникалық 
қызмет көрсету персоналының жоғары біліктілігін талап етпейді, бірақ жүк 
тиеу өнімділігі өте төмен, бұл тау-кен массасын қолмен лақтырудың едәуір 
күрделілігімен және скрепер қондырғысының өнімділігінің скрепердің 
ұзындығына үлкен тәуелділігімен байланысты. Сонымен қатар, скрепингтің 
міндетті шарты-қазба топырағында күшті жыныстардың болуы. 
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ПД типті тиеу-жеткізу машиналары Тау массасын түсіру орнына 
шөміште тасымалдайды, 2.31-сурет. Жүк көтергіштігі шелектің 
сыйымдылығымен анықталады және 2; 3; 5 және 8 тоннаны құрайды. 

 
 

1-жұмыс органы; 2-артқы доңғалақ; 3-алдыңғы доңғалақ; 4-
қозғалтқыш; 5-басқару кабинасы; 6-редуктор; 7-Гидромеханикалық беріліс 

қорабы; 8, 10-артқы және алдыңғы жетектер; 9, 11-артқы және алдыңғы 
көпірлер; 12 – 14-тежегіш; 13-ілінісу ілінісі; 15-радиатор; 16-жебе; 17, 18 – 

гидравликалық цилиндрлер 
  

2.31 сурет - ПД типті тиеу-жеткізу машинасы 
 
ПТ және ПД типті машиналар қысқа ұзындықтағы, күрделі 

конфигурациялы және қимасы шағын алаңдағы қазбаларды салу кезінде 
қолданылады: оқпанды оқпан маңындағы ауламен түйістіру, оқпан 
маңындағы ауланың тораптары мен камералары, ұзын қазбалардың 
технологиялық бөліктері және басқа да жерасты құрылыстары. 

Скреперлік қондырғылар шағын көлденең қималы көлденең қазбаларда 
тау-кен массасын тиеудің тиімді құралы болып табылады, онда олардың 
үлкен габариттеріне байланысты тиеу машиналарын пайдалану мүмкін емес 
немесе көп тонналы машиналарды жеткізу және монтаждау орынсыз 
болатын ұзындығы шағын қазбаларда. 

Скреперлік қондырғылар конструкцияның қарапайымдылығымен, 
пайдаланудың сенімділігімен, төмен құнымен сипатталады, техникалық 
қызмет көрсету персоналының жоғары біліктілігін талап етпейді, бірақ жүк 
тиеу өнімділігі өте төмен, бұл тау-кен массасын қолмен лақтырудың едәуір 
күрделілігімен және скрепер қондырғысының өнімділігінің скрепердің 
ұзындығына үлкен тәуелділігімен байланысты. Сонымен қатар, скрепингтің 
міндетті шарты-қазба топырағында күшті жыныстардың болуы. 

  

Скреперлі тиегіштер Тау массасын вагонеткаларға, скиптерге, қырғыш 
және таспалы конвейерлерге тиеуге мүмкіндік береді. 

Скреперлік қондырғы (2.32-сурет) 1-тиеу сөресін, оған монтаждалған 
скреперлік шығырды 2, скреперді 3, 4-жүк және боснякты тарту арқандарын 
5, скреперлік блоктарды (роликтер) 6, көлік құралын (вагонетка, скип немесе 
конвейер) қамтиды 7. 

 
 

 2.32 сурет - Скрепер орнату 
 
Тиеу сөрелері-бұл көлбеу платформасы бар дәнекерленген құрылым 

және қырғышты түсіруге арналған терезе. Скрепер лебедкасында тікелей 
және кері режимдер бар. Жүктеу кезінде қырғыштың екі түрі қолданылады: 
қорап (2.33 а сурет) және есу (2.33 б сурет). Скрепердің пішіні ұсақталған 
жыныстың фракциясына және оның көлемдік салмағына байланысты. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2.33 сурет - Скреперлердің түрлері 
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Кенжар маңындағы көлік құралдары 
Кенжар маңындағы көлік тау жыныстарын көлік құралдарына қайта 

тиеуді ұйымдастыруды және кенжар маңындағы кеңістіктегі көлік 
құралдарының маневрлерін қамтиды. Төменгі шұңқырлы көлік-бұл тау 
жыныстарын тиеу өнімділігіне әсер ететін негізгі факторлардың бірі. 

Төменгі шұңқырлы көліктің қолданыстағы схемалары тұқымды 
тасымалдаудың келесі әдістерін қамтамасыз ете алады: 

 жеке вагоншаларда; 
 вагоншалардың ағытылмаған партияларында қайта тиегіштермен 

бірге; 
 өздігінен жүретін көлік машиналарымен; 
 тиеу-көлік машиналары. 
Жеке вагоншаларда тасу. 
Шахталық жүк вагоншалары екі түрде шығарылады: ВГ (УВГ) - тұйық 

шанақпен, ВД (ӘҚБ, ВДК) - қайырмалы түбімен, 2.34-сурет. 
 

 
 

2.34 сурет - ВД типті жүк вагоншасы 
 

Ұзындығы үлкен қазбаларды жүргізу кезінде тұйық және тұйық 
ойықтарда жеке вагоншаларды алмастыру технологиясы қолданылады (2.35 
а, б сурет). Көбінесе, жеке учаскеде өндірісті кеңейту қажеттілігі туындайды, 
бұл осы технологияны қолдану аясын едәуір төмендетеді. 

Жапсырма илеулерді (2.35 в Сурет) және жапсырма тақта-илемдерді 
(2.35 г, д сурет) қолдана отырып вагонеткаларды айырбастау технологиясы 
неғұрлым ыңғайлы болып табылады. Үстеме илеу және илеу плиталары 
кенжардан 30-40 м қашықтықта орналастырылады және жүк тиеу 
машинасының көмегімен әрбір 15-20 м ұңғымалық кенжардың қозғалысы 
арқылы алға қарай жылжиды. 2.36 және 2.37-суреттерде үлкейтілген 
жүкқұжатты илеу және екі жақты жүкқұжатты илеу көрсетілген. 

Жүк тиелген вагоншаларды бос вагондарға ауыстыру үшін ролик 
түріндегі бір немесе екі жылжымалы платформа (2.35 е және 2.37-суреттер), 
сондай-ақ көлденең вагон алмастырғыштар қолданылуы мүмкін. Бір 
вагоншаны ауыстыру уақыты 2-5 мин құрайды. Жылжымалы платформалар 
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кенжардан 15-25 м қашықтықта орналастырылады және 5-10 м арқылы 
тасымалданады. 

 
1 - тиеу машинасы; 2-бос вагоншалар; 3-тиелген вагоншалар; 4-вагон 

алмастырушылар; 5-жылжымалы платформа 
 

2.35  сурет - Кенжар маңы аймағындағы жеке вагоншалардың алмасу 
сызбасы 

 

 
 

2.36 сурет-Жапсырма илеу 
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2.37 сурет - Екі жақты плита-илеу 
 

 
 

2.38 сурет -Ролик түріндегі роликті платформа 
 
Жүктегішті пайдалану 
Тау жыныстарын жүк тиеу машиналарымен бірге ілінбеген 

вагоншалардың партиясына тиеу үшін мөлшері, түрі және жетек қуаты, жүк 
тиегіш консолін ұстау тәсілі және жеке тораптардың құрылысы бойынша 
ерекшеленетін үңгілеу конвейерлері қолданылады. 

2.39-суретті пайдалана отырып, қазбаларды жүргізудің жоғары 
жылдамдығына қол жеткізілген таспалы тиегіштер ең көп таралған. UPL2M 
жүк тиегіші 1 жүктеу бөлімінен, 2 жетек бөлімінен, 3 лентасы бар консоль 
жүктегішінен, 4 тірек ұяларынан, 5 артқы тіректен және 6 тіркеме құрылғысы 
бар арбадан тұрады.  
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 2.39 сурет - УПЛ2M таспалы тиегіш 
 
Троллейбус негізгі рельстер бойымен қозғалады, ал артқы тірек негізгі 

жолдың бүйірлеріне ұзындығы 12-16 м болатын қосымша рельстер бойымен 
жүреді. Жүк тиегіштің астында ВГ3,3 типті бес вагоншаға дейін орналаса 
алады. 

Таспалы тиегіш монтаждалуы және қазбаның кенжары жылжыған 
сайын ұлғаятын аспалы монорельске жылжуы мүмкін. Бұл жағдайда Жүк 
тиегішті екі рельсті жолдың арасына орналастыруға және бір уақытта екі 
Вагоншаның құрамына тиеуге болады. 

Өздігінен жүретін көлік құралдары. 
Өздігінен жүретін көлік құралдарына өздігінен жүретін вагондар мен 

шахталық автосамосвалдар жатады. 
Өздігінен жүретін вагондарды қолдану (2.40-сурет)мынадай 

артықшылықтарға ие: 
 сіз рельс жолдары мен конвейер қораптарынан бас тарта аласыз; 
 жоғары ұтқырлық, маневрлік және өнімділік; 
 қозғалыс трассасын орнатуға және күтіп ұстауға аз шығындар 

(кейбір жағдайларда қозғалыс трассасын алдын ала дайындаудан бас тартуға 
болады); 

 шағын айналу радиусы (12 м дейін); 
 сіз кез-келген беріктік пен абразивтіліктің жынысын 

тасымалдауға болады; 
 өздігінен жүретін вагондар материалдарды жеткізуді 

механикаландыруға мүмкіндік береді (жеке, конвейерлер мен пакеттерде); 
 қазбалардың жылдамдығы артады. 
Жезқазған кеніштерінде өздігінен жүретін вагондарды пайдалану еңбек 

өнімділігінің 1,6 есе артуына алып келді. Швеция кеніштерінің бірінде 
өздігінен жүретін вагондарды қолдану сыйымдылығы 1 м3 вагоншаларға 
тиеумен салыстырғанда тиеу машинасының өнімділігін 64% - ға арттырды. 
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1-шанақ;  
2-Электр жетегі;  
3-шасси;  
4-барабан;   
5-кабина;  
6-қырғыш конвейер; 
 

2.40 сурет - ӘК үлгісіндегі өздігінен жүретін вагон 
 
Сонымен қатар, олар бірқатар кемшіліктерге ие: 
 үлкен өлшемдер; 
 конвейер мен шиналар элементтерінің қарқынды тозуы; 
 жоғары үлестік энергетикалық қуат; 
 шағын үнемді жылжымалы ұзындығы. 
ӘК типіндегі өздігінен жүретін вагондарда троллей-Кабельдік (1 әк-10, 

2BC-15, 1bc-20 және т.б.) және электрмен қоректендірудің кабельдік 
жеткізгіші (5вс15м), ал ӘК-15д, ӘК-20д вагондары – дизель жетегі болады. 
Электр жетегі бар вагондардың әрекет ету радиусы кабельдік барабанның 
сыйымдылығымен шектеледі (220 м дейін). Вагондарда 380 м-ден астам 
қашықтыққа тасу мүмкіндігі үшін кәбіл барабанымен қатар штангалық ток 
Ажыратқышты орнатады немесе автономды жетегі бар вагондарды 
пайдаланады. 
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пайдаланады. 

  

Шахталық автосамосвалдар (ТМТ-20, МоАЗ-6401-9885) өздігінен 
жүретін вагондармен салыстырғанда жүк көтергіштігі жоғары, қозғалыс 
жылдамдығы, жүк түсірудің аз ұзақтығы бар, бірнеше километрге дейінгі 
қашықтыққа тасымалдауды қамтамасыз етеді, 2.41-сурет. Автосамосвалдар 
үздіксіз жұмыс істейтін тиеу машиналарымен немесе пневмодөңгелек жүрісті 
тиегіштермен кешенде жұмыс істейді. Самосвалдардың басты кемшілігі-
олардың төмен маневрлігі. 

 

 
 
1-тартқыш;  
2-қос топса;  
3-корпус 
 

2.41 сурет - МоАЗ жерасты автосамосвалы 
 
Автосамосвалдың жүк тиеу құралына кіруі үшін әртүрлі маневрлер мен 

айлабұйымдар пайдаланылады, 2.42-сурет. 
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2.42 сурет - Автосамосвал маневрінің схемалары 
 
Тұрақты бекітпенің құрылысы 
Тау-кен қазбаларын салу тәжірибесі тау-кен қазбаларын жүргізу 

жылдамдығы мен құнын, үңгілеушілердің еңбек өнімділігін айқындайтын 
негізгі процестердің бірі бекіту болып табылатынын көрсетеді. Өткізу 
циклінің басқа процестерімен салыстырғанда, арматураның құрылысы қол 
еңбегінің үлкен үлесімен сипатталады, дегенмен механизацияның мүмкін 
дәрежесі қолданыстағы металл конструкциялары үшін – 0,5, ағаш – 0,59, 
монолитті бетон – 0,71, якорь – 0,8, шашыранды бетон – 0,95 жетуі мүмкін. 

Бекітпе түріне және жүргізу тәсіліне байланысты бекітпе процесі 
жалпы еңбек сыйымдылығында және қазбаларды жүргізу құнында тиісінше 
25-50 және 30-35% - ды құрайды. 

Бекіткіштерді салу технологиясы олардың дизайн ерекшеліктеріне, 
пайдалану жағдайларына байланысты, олар оларды қолдану жөніндегі тиісті 
нұсқаулықтар мен нұсқаулықтарда көрсетілген. Қазбаны бекіту әрбір нақты 
қазба үшін әзірленетін жүргізу және бекіту паспортына сәйкес жүргізіледі. 
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2.42 сурет - Автосамосвал маневрінің схемалары 
 
Тұрақты бекітпенің құрылысы 
Тау-кен қазбаларын салу тәжірибесі тау-кен қазбаларын жүргізу 

жылдамдығы мен құнын, үңгілеушілердің еңбек өнімділігін айқындайтын 
негізгі процестердің бірі бекіту болып табылатынын көрсетеді. Өткізу 
циклінің басқа процестерімен салыстырғанда, арматураның құрылысы қол 
еңбегінің үлкен үлесімен сипатталады, дегенмен механизацияның мүмкін 
дәрежесі қолданыстағы металл конструкциялары үшін – 0,5, ағаш – 0,59, 
монолитті бетон – 0,71, якорь – 0,8, шашыранды бетон – 0,95 жетуі мүмкін. 

Бекітпе түріне және жүргізу тәсіліне байланысты бекітпе процесі 
жалпы еңбек сыйымдылығында және қазбаларды жүргізу құнында тиісінше 
25-50 және 30-35% - ды құрайды. 

Бекіткіштерді салу технологиясы олардың дизайн ерекшеліктеріне, 
пайдалану жағдайларына байланысты, олар оларды қолдану жөніндегі тиісті 
нұсқаулықтар мен нұсқаулықтарда көрсетілген. Қазбаны бекіту әрбір нақты 
қазба үшін әзірленетін жүргізу және бекіту паспортына сәйкес жүргізіледі. 

 
 

  

Рамалық бекітпелерді тұрғызу 
Бекіткіштердің рамалық конструкциялары алынбалы бөлшектер мен 

болтты қосылыстар көмегімен қосылған көптеген элементтерден тұрады (1 м 
қазбаға 50 элементке дейін). Осылайша, рамалық бекітпелердің көп элементті 
конструкциялары олардың құрылысын механикаландыру мақсаттарына 
сәйкес келмейді және негізінен қолмен орнатуға арналған. 

Рамалық бекітпені салуды механикаландыру құралдары 
конструкциялық орындалуы бойынша мыналарға бөлінеді: 

 аспалы 
 Аспалы 
 топырақты бекіту қондырғылары; 
 әмбебап сөрелер. 
Аспалы бекіткіштер ұңғылау жабдықтарына орнатылады және, әдетте, 

бекітпе элементтерін жобалық жағдайға көтеруді, тасымалдауды және 
орнатуды қамтамасыз ететін гидравликалық немесе электромеханикалық 
жетегі болады. 

Бекітілген бекітпелердің кемшіліктеріне қымбат Ұңғылау 
жабдықтарын оның мақсатына сай емес пайдалану, бекіту кезеңінде 
қазбаның төменгі бөлігінің бітелуі жатады. 

Аспалы бекіткіштердің өлшемдері шағын, пайдалану оңай, көлденең 
қималардың әртүрлі нысандары мен аудандарында бірдей тиімді жұмыс 
істейді. Бұл бекітпелердің артықшылығы-бекіту жұмыстарының едәуір 
бөлігін басқа өтпелі процестермен біріктіру мүмкіндігі. 

Монолитті бетон (темірбетон) бекітпесін тұрғызу. 
Монолитті бетон бекітпесін салу жылжымалы металл қалыптарды 

пайдалана отырып, оған пневмо-бетон төсегіштердің, бетон сорғылардың 
көмегімен немесе "Монолит-2"кешенінің көмегімен бетон қоспасын бере 
отырып жүргізіледі. Шұңқырлар мен "раковиналарды" жою үшін бетон 
вибраторлардың көмегімен тығыздалады. 

Монолитті темірбетон немесе металл бетон бекітпесін салу кезінде 
алдымен Арматура қолмен тоқылған немесе металл бекітпе орнатылған, 
содан кейін қалып орнатылып, бетон беріледі. 

Монолитті шашыранды бетон бекітпесін тұрғызу 
Тұрақты бекітпенің барлық түрлерінің ішінде бұл процесті толық 

механикаландыру және тіпті автоматтандыру тұрғысынан ең перспективалы 
болып табылады, бұл тау жыныстарын бүрку арқылы жалаңаштауға 
қолданылады. Сонымен қатар, бетон қоспасын немесе басқа тез қататын 
және жеткілікті күшті ерітінділерді бекіту материалы ретінде пайдалануға 
болады. Бүріккіш-бетон тек жабын ретінде ғана емес, сонымен бірге тау 
қысымының белгілі бір мөлшеріне арналған тірек құрылымының 
функцияларын орындайды. Бүріккіш бетон бекітпесін салу үшін SB-67 (BM-
60) өнімділігі 3 деп аталатын тегістеусіз бетондау әдісі қолданылады...4 және 
БМ-70 өнімділігі 5...6 м3/сағ. 
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Анкерлік (штангалық) бекітпені тұрғызу 
Көбінесе шашыратқыш-бетон бекітпесі металл якорьмен немесе 

штангамен бірге қолданылады. Штангалық бекітпені пайдалану шарттары 
мен мүмкіндіктері өте кең — күрделі және дайындық жұмыстары. 

Бекіткішті тесікке бекіту құлыптау құрылғысының көмегімен немесе 
якорьдің бүкіл ұзындығы бойымен байланыстырғыш материалдардың 
көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Штангалық бекіткіш келесі ретпен орнатылады: буе-1, БУА-З немесе 
арнайы мап-1 машинасын орнату арқылы ұңғыма бұрғыланады, содан кейін 
ұңғымаға екі компонентті тұтқыр құрамы бар ампулалар беріледі; келесі 
кезеңде ампулаларды бұзатын және ампуланың компоненттерін 
араластыратын, тез қататын қоспаны құрайтын якорь өзегі айналады; 
соңында якорьдің шығатын бөлігіне тірек тақтасы киіліп, кернеу гайкасы 
бұралады. 

Көлденең дала қазбаларын салудың комбайн технологиясы 
Қазу комбайндарының жұмыс принципі пайдалы қазбаны немесе 

жынысты массивтен бөлудің механикалық әдісіне негізделген. Комбайн 
технологиясы кезінде қазбаны жүргізу процесі үздіксіз (ағындық) сипатта 
болады; механизацияның және жұмыс қауіпсіздігінің жоғары деңгейіне қол 
жеткізіледі; тау жыныстарын жалаңаштаудың үлкен тұрақтылығы 
қамтамасыз етіледі, өйткені қазбаның контуры бойынша массив бұзылмайды; 
2,5-ке артады... 10 есе орташа өндіру жылдамдығы және 4...Еңбек өнімділігі 6 
есе; 1,5-те төмендейді...2 рет дайын өнімнің құны. 

Өзінің конструкциясы мен мақсаты бойынша үңгілеу комбайндары 
қазындының барлық ауданы бойынша массивті бұза отырып ("Союз-19" 
кешені және ПК-8м, "Урал-20кса", ПКГ-З комбайндары) Роторлық үлгідегі 
комбайндарға (2.43-сурет) және таңдап алу әрекеті (2.44-сурет), алаптың 
алаңы бойынша массивті жүйелі түрде бұза отырып (АІЖК, 4ПП-2, КСП-32, 
П-110 және т.б.) бөлінеді. 

 

 
 

2.43 сурет - Роторлық типтегі Комбайн 
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Анкерлік (штангалық) бекітпені тұрғызу 
Көбінесе шашыратқыш-бетон бекітпесі металл якорьмен немесе 

штангамен бірге қолданылады. Штангалық бекітпені пайдалану шарттары 
мен мүмкіндіктері өте кең — күрделі және дайындық жұмыстары. 

Бекіткішті тесікке бекіту құлыптау құрылғысының көмегімен немесе 
якорьдің бүкіл ұзындығы бойымен байланыстырғыш материалдардың 
көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Штангалық бекіткіш келесі ретпен орнатылады: буе-1, БУА-З немесе 
арнайы мап-1 машинасын орнату арқылы ұңғыма бұрғыланады, содан кейін 
ұңғымаға екі компонентті тұтқыр құрамы бар ампулалар беріледі; келесі 
кезеңде ампулаларды бұзатын және ампуланың компоненттерін 
араластыратын, тез қататын қоспаны құрайтын якорь өзегі айналады; 
соңында якорьдің шығатын бөлігіне тірек тақтасы киіліп, кернеу гайкасы 
бұралады. 

Көлденең дала қазбаларын салудың комбайн технологиясы 
Қазу комбайндарының жұмыс принципі пайдалы қазбаны немесе 

жынысты массивтен бөлудің механикалық әдісіне негізделген. Комбайн 
технологиясы кезінде қазбаны жүргізу процесі үздіксіз (ағындық) сипатта 
болады; механизацияның және жұмыс қауіпсіздігінің жоғары деңгейіне қол 
жеткізіледі; тау жыныстарын жалаңаштаудың үлкен тұрақтылығы 
қамтамасыз етіледі, өйткені қазбаның контуры бойынша массив бұзылмайды; 
2,5-ке артады... 10 есе орташа өндіру жылдамдығы және 4...Еңбек өнімділігі 6 
есе; 1,5-те төмендейді...2 рет дайын өнімнің құны. 

Өзінің конструкциясы мен мақсаты бойынша үңгілеу комбайндары 
қазындының барлық ауданы бойынша массивті бұза отырып ("Союз-19" 
кешені және ПК-8м, "Урал-20кса", ПКГ-З комбайндары) Роторлық үлгідегі 
комбайндарға (2.43-сурет) және таңдап алу әрекеті (2.44-сурет), алаптың 
алаңы бойынша массивті жүйелі түрде бұза отырып (АІЖК, 4ПП-2, КСП-32, 
П-110 және т.б.) бөлінеді. 

 

 
 

2.43 сурет - Роторлық типтегі Комбайн 
 

  

 
 

2.44 сурет - Сайлау комбайны 
 
Қазбаларды сайлау іс-әрекеті комбайндарымен жүргізу 
Селективті комбайндарда кескіш тәжімен жабдықталған жебе тәрізді 

атқарушы орган бар. Олар жұмсақ жыныста, көмірде немесе аралас кенжарда 
көлденең және көлбеу (10° дейін) тау-кен қазбаларын жүргізуге арналған, 
олар негізінен 4-ке дейін, ал 4pp-2, KSP-32 және P-110 комбайндары 6-ға 
дейін тау-кен қазбаларында қолданылады. Комбайндардың бұл түрі отандық 
және шетелдік көмір өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Олардың 
артықшылығы-көмір мен жынысты бөлек алу мүмкіндігі. 

Біртекті жыныстар немесе көмір бойынша қазбаларды жүргізу кезінде 
кенжар әдетте төменнен жоғары қарай әзірленеді. Кесу тәжінің қозғалыс 
схемасы массивтің жарықтығын, кливаждың бағытын ескеріп, ең аз жолды 
қамтамасыз етуі керек, 2.45-сурет. 

 

 
 

2.45 сурет - Комбайнның атқарушы органының қазбаның кенжарын 
өңдеу сызбасы 

 
Тау массивіне тәжді енгізу тереңдігі абразивтілікке және тау 

жыныстарының беріктігінің коэффициентіне байланысты. Көмірді ұсақтау 
кезінде ол 0,6 м жетеді. Пайда болған ойықтардың арасында ені 20 см және 
одан да көп болатын көмір кентастары қалуы мүмкін, олар өздігінен құлап 
кетеді, бұл кенжарды өңдеуге кететін уақытты азайтады. 
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Жұмсақ жыныс немесе көмір ұзындығы бекітпенің рамалары 
арасындағы қашықтыққа сәйкес келетін шұңқырлармен шығарылады; 
тұрақты шатырмен ол 2 м жетеді. 

Комбайн технологиясы қазбаларды жүргізудің ең жоғары 
жылдамдығына қол жеткізу және шахтаны пайдалануға беру мерзімін 
қысқарту мақсатында қолданылады. Оңтайлы көрсеткіштерді комбайнның 
максималды өнімділігі оны пайдалану коэффициентін жоғарылату, өнімділігі 
жоғары кенжар көлігін пайдалану және сою алаңын үздіксіз материалдық-
техникалық қамтамасыз ету, сондай-ақ жақсы ойластырылған және 
ұйымдастырылған жұмыс арқылы қамтамасыз етілген жағдайда алуға 
болады. 

Бекіту және басқа да материалдарды кенжарға рельсті, монорельсті 
немесе көліктің басқа түрлерінің көмегімен жеткізу қажет. 

Жылдамдық пен еңбек өнімділігінің ең жоғары көрсеткіштеріне 
"комбайн – таспалы конвейер"комбинациясы арқылы қол жеткізіледі. 

Таспалы телескопиялық конвейер болмаған кезде (1лт-80 немесе 1лтп – 
80) "комбайн –тиегіш–қырғыш конвейер-таспалы конвейер"комбинациясы 
қолданылады. Локомотив көлігін пайдалануға негізделген схема аз тиімді, 
алайда бұл схемада айына 400 м/сағ дейін орташа жылдамдықпен өндіріс 
жүргізуге болады. 

Комбайн технологиясын жетілдіру кезінде комбайнның жұмыс 
уақытын барынша арттыруға ұмтылу қажет, оған оның үздіксіз жұмысын 
қамтамасыз ететін бірқатар құрылғыларды (уақытша жылжымалы кенжарлық 
бекітпе, телескопиялық конвейер) қолдану арқылы қол жеткізіледі. Комбайн 
үшін ең қолайлы тау-геологиялық жағдайларды таңдап, кесу басын массивке 
барынша тереңдетуге және алынатын жолақтың енін ұлғайтуға қол жеткізуге 
болады, яғни циклдегі ең үлкен кіріс. 

Таңдап алу әрекеті бар үңгілеу комбайндары базасында комбайн 
кешендері (КГК-1м, КГК-2, КСО-1, ДП-1, КР-2 және басқалары) әзірленді. 
Комбайн кешендері негізгі үңгілеу процестерін барынша механикаландыруға 
және тау-кен массасын қазуды қазбаны бекітумен және басқа да 
жұмыстармен біріктіруге мүмкіндік береді. 

Тау-кен массасын таспалы конвейерге тией отырып, комбайн тәсілімен 
көлденең және көлбеу тау-кен қазбаларын жүргізу кезіндегі неғұрлым тиімді 
технологиялық схеманың мысалы (2.46-сурет). 
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Жұмсақ жыныс немесе көмір ұзындығы бекітпенің рамалары 
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барынша тереңдетуге және алынатын жолақтың енін ұлғайтуға қол жеткізуге 
болады, яғни циклдегі ең үлкен кіріс. 

Таңдап алу әрекеті бар үңгілеу комбайндары базасында комбайн 
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және тау-кен массасын қазуды қазбаны бекітумен және басқа да 
жұмыстармен біріктіруге мүмкіндік береді. 
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1- комбайн;  
2- перегружатель;  
3- таспалы конвейер 
 

2.46 сурет - Қазбаны жүргізудің Комбайндық тәсілі 
 
Тік оқпандарды үңгілеудің технологиялық схемалары 
Кәдімгі және арнайы қазу әдістерін ажыратыңыз. Кәдімгі қазу әдістері 

су аз және тұрақты жыныстарда қолданылады, мұнда кенжардағы суды тау 
жыныстарымен немесе сорғылармен бірге жер бетіне шығаруға болады, ал 
тұрақты қондырғы салынғанға дейін Магистраль қабырғалары тұрақты 
болып қалады. Ұңғылаудың арнайы тәсілдерін 8 м3/сағ астам су ағыны 
кезінде борпылдақ және тұрақсыз жыныстарда қолдану ұсынылады. 

Оқпанды үңгілеу жұмыстың үш негізгі түрін қамтиды: жынысты алу, 
тұрақты бекітпені тұрғызу және арматуралау құрылғысы. 

Тау жыныстарын қазу құралдарына байланысты үңгілеудің әдеттегі 
тәсілдері кезінде: бұрғылау-жару жұмыстарын және ПК типті оқпан өткізу 
комбайндарын қолдана отырып, мықты жыныстарда үңгілеу, сондай-ақ 
жұмсақ жыныстарда үңгілеу болып ажыратылады, мұнда тау жыныстарын 
механикалық құралдармен (шой балғалармен, пневмоломдармен) немесе 
оқпандарды толық қимаға бұрғылаумен қазып алады. Геологиялық барлау 
оқпандарын ұңғылау кезінде жыныстарды қазудың екі тәсілі кең таралды: 
бұрғылау-жару және механикалық құрал-саймандар. 

Оқпанды ұңғылау жобасында оның барлық тереңдігін буындарға бөлу 
көзделеді. Байланыстың ұзындығы тау жыныстарының тұрақтылығымен 
анықталады, қазу схемасына байланысты және бірнеше метрден ондаған 
метрге дейін. Тау жыныстарын қазу және тұрақты бекітпенің құрылысы 
бойынша сілтемелердегі жұмыстардың реттілігіне байланысты ұңғыманың 
Келесі технологиялық схемалары бөлінеді: сериялық, біріктірілген, 
параллель және параллель-қалқан. Барлау шахталарының оқпандары 400-500 
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м тереңдіктен сирек асып кететіндіктен, ең көп тарағаны дәйекті (100 м 
дейін) және аралас қазу схемасы болды. 

Бұрғылаудың дәйекті технологиялық схемасы ағаш тәждік бекітпесі 
бар таяз магистральдарға тән және тау жыныстарын қазып алу және 
магистральдың бір буынында тұрақты бекітпені тұрғызу бойынша 
жұмыстарды дәйекті орындаудан тұрады. Бұл жағдайда ұңғыманың 
максималды жылдамдығы айына 35 м-ден аспайды. 

Магистраль қабырғаларының тұрақтылығына байланысты тірек тәжінің 
құрылысына дейінгі буынның ұзындығы 2-ден 10 м-ге дейін өзгереді. 
Кенжарда уақытша бекіту қолданылмағандықтан, көбінесе байланыстың 
ұзындығы сирек 3-4 м-ден асады. Қатты тәждік тірек тірек тәжінен төменнен 
жоғары қарай орнатылады. Егер өте тұрақсыз жыныстардың учаскесі болса, 
онда тірек тәжін орнатқаннан кейін (күшті жыныстарда) оған қарапайым 
тәждер құрылыс кронштейндеріне ілінеді. Мұндай учаскенің ұзындығы 2-3 
м-ден аспауы керек. Тау жыныстарын қазу джекаммерлердің көмегімен 
немесе қолмен бір тәждің қалыңдығына тең тереңдікке дейін жүзеге 
асырылады. Тәж элементтері кезекпен басталады және қапсырмаларды ұрмас 
бұрын кенжардың бүйірінен сыналады. Кронштейндерден басқа,тәждер 
қалыңдығы 10 м және ұзындығы 1-1, 5 м металл жолақтармен әр 20 см сайын 
түйреуіштермен тігіледі, осылайша суспензия сенімді болады. 

Ағаш бекітпесі бар осы технологиялық схеманың маңызды кемшілігі 
оның құрылысын механикаландырудың қиындығы болып табылады. 
Ұңғыманың дәйекті схемасы бұрын құбырлар мен тас бекіткіштерде 
қолданылған. 

Бұрғылаудың біріктірілген схемасы елдің барлық тау-кен 
аудандарында, соның ішінде диаметрі 4 м және одан да көп геологиялық 
барлау оқпандарын салу кезінде кеңінен таралды. Жынысты алу және 
тұрақты бекітпені тұрғызу жөніндегі жұмыстар уақытша бекітпені қолданбай 
кенжардың жылжуынан кейін тікелей кенжар маңындағы кеңістікте 
жүргізіледі. Бұл қазу схемасын қолдану кешенді механикаландыруды, 
жоғары экономикалық тиімділікті және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
етеді. Параллель және параллель қалқанды схемалармен салыстырғанда 
технология мен жұмысты ұйымдастыру жақсарады, бетіндегі лебедкалар 
саны азаяды. Біріктірілген схемамен жылжымалы қалыптың көмегімен 
салынған монолитті бетон бекітпесі ең көп қолданылады. Уақытша бекіту 
жоқ. Жұмыстың реттілігі келесідей. Бұрғылау-жару жұмыстарынан және 
кенжарды желдетуден кейін оқпандағы жыныстарды жылжымалы металл 
қалыптың биіктігіне жинау басталады. Қалып магистральда қалған 
жыныстың бетіне орнатылады және бетон қоспасы қалыптың артына 
қойылады. Бетон төселгеннен кейін тау жынысын тазарту қайта басталады. 

Біріктірілген схема бойынша орташа бұрғылау жылдамдығы айына 60-
75 м құрайды. Ең жоғары жылдамдыққа "Красноармейская-Капитальная" 
шахтасының № 4 оқпанында (200,3 М/ай) және ЧССР-де (321 М/ай) қол 
жеткізілді. Бұл схеманы баррельдің кез-келген тереңдігінде қолдануға 
болады. 
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м тереңдіктен сирек асып кететіндіктен, ең көп тарағаны дәйекті (100 м 
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Біріктірілген схема бойынша орташа бұрғылау жылдамдығы айына 60-
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Параллель технологиялық схема тұрақты бекітпенің құрылысы мен тау 
жыныстарын қазу бір уақытта, бірақ байланысты байланыстарда 
жүргізілетіндігімен сипатталады. Төменгі буында уақытша бекітпені керіп 
кигізілетін сақтандырғыш сөресінің қорғауымен бірізді тұрғызумен 
кенжарды жылжыту бойынша жұмыстар жүргізіледі, ал жоғарғы буында 
уақытша бекітпе алынады және тұрақты монолитті бетон немесе тюбингтік 
бекітпе тұрғызылады. Параллель схема магистральды жабдықтаудың белгілі 
бір қиындықтарына және жұмысты ұйымдастырудың қиындықтарына 
байланысты сирек қолданылады. Ол диаметрі 5 м-ден асатын және тереңдігі 
300-400 м-ден асатын бөшкелерде қолданылады. 

Сонымен қатар, қалқанды бұрғылаудың технологиялық схемасы 
параллельден ерекшеленеді, өйткені металл қалқан-қабық кенжарда уақытша 
бекітпенің рөлін атқарады. Уақытша бекітуден айырмашылығы, қалқан бүйір 
жыныстарды босатпайды және олардың құлау мүмкіндігін жоққа 
шығармайды, өйткені қалқан мен магистраль қабырғалары арасында 150-200 
мм бос орын бар. Схема тереңдігі 700 м-ден асатын ұңғымалардағы 
салыстырмалы түрде тұрақты жыныстарда қолданылады және жабдықты 
монтаждау мен бөлшектеуге байланысты біріктірілген технологиялық 
схемамен салыстырғанда ұзақ дайындық кезеңіне ие. 

Заманауи өздігінен жүретін тау-кен техникасымен тау-кен өндірісін 
кешенді механикаландыру  

Қазіргі уақытта Жезқазған кен орындарында үлкен тереңдікте, күрделі 
тау-техникалық жағдайларда, құрамында бағалы компоненттері төмен 
жерасты кеніштері пайдалануға беріледі, жұмыс істеп тұрған және жаңадан 
салынып жатқан шахталар мен кеніштердің өндірістік қуаты айтарлықтай 
ұлғаюда. Минералды шикізаттың өнеркәсіптік қорларын өңдеу негізгі және 
қосалқы технологиялық процестерді жан-жақты механикаландыру мен 
автоматтандыруды қамтамасыз ететін заманауи қуатты, сенімді және жоғары 
өнімді машиналарды қолдануды талап етеді. 

Соңғы уақытта Жезқазғанның жер асты кеніштерінде барлық жер асты 
өздігінен жүретін жабдықтар паркі, әсіресе бұрғылау қондырғылары, тиеу 
және көлік машиналары Толық жаңартылуда (2.47-сурет). Бұл салада 
мамандандырылған өздігінен жүретін машиналардың жаңа, өнімділігі 
жоғары түрлерін және әсіресе қуатты құрама тиеу-көлік машиналарын енгізу 
есебінен қолданылатын жабдықтардың өнімділігі, қозғалыс жылдамдығы мен 
жетек қуаты айтарлықтай артты, бұл тазарту және ұңғыма кенжарларынан 
тау-кен массасын тиеу және жеткізу бойынша жұмыстардың барлық көлемін 
кешенді орындауға мүмкіндік береді. 
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Кен орнында қашықтықтан 
басқарылатын тиеу-тасымалдау 
машиналары енгізілуде, онда қалған 
қорларды кентіректерде қайта өңдеу үшін 
камера аралық кентіректерді алу бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. 

Жезқазған шахталары тек жаңа 
технология бойынша жұмыс істейді, онда 

барлық өндірістік процестер толықтай 
механикаландырылған және 
автоматтандырылған. Теспелерді бұрғылау 
үшін өздігінен жүретін Paramatik H205T, 
Monomatic, Boomer (Atlas Copco) бұрғылау 
қондырғылары және т. б. пайдаланылады, 
кенді тиеу САТ-980g, LН514, ST14 
шөмішті тиегіштерінің көмегімен 
жүргізіледі; тау-кен массасын тасымалдау 
Toro-50 және MT2010, MT5020 және т. б. 
үлкен жүкті автосамосвалдармен жүзеге 
асырылады. Қосалқы жұмыстарда кеңінен 
қолданылады: өздігінен жүретін сөрелер 
СП-18, СП-24, механикаландырылған 
оқтау шпуров ПМЗШ-2, ПМЗШ-5к, 
жерасты автобустар және т. б. 

Жоғары өнімді қазіргі заманғы 
отандық және импорттық тау-кен 
машиналарымен жабдықталған кен 
шахталары әртүрлі бекіністі жыныстарды 
тиімді бұзуға, оларды кейіннен қазып 
алуға, көлденең және көлбеу қазбалар 
бойынша тиеу мен тасымалдауға 
мүмкіндік береді, Қазақстан 

экономикасының дамуына қуатты серпін береді [13]. 
 

2.25. Кенет көмір, жыныс және газ шығарындыларынан қауіпті 
шахталар жағдайында қазбаларды жүргізудің технологиялық 
схемаларын қолдану 

 
Көмір мен газдың кенеттен шығарылуы – бұл тау қысымының әсерінен 

көмір массивінің төменгі бөлігінің тез дамып келе жатқан бұзылуы, көмірдің 
өндіріске шығарылуымен және газдың қарқынды шығарылуымен бірге 
жүреді. 

Әдетте көмір мен газдың кенеттен шығарындылары 200-300 м 
тереңдікте тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде пайда болады. 
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Пайда болған кезде шығарындылар өте ықтимал болатын негізгі 
белгілерге мыналар жатады: көмір беріктігінің төмендеуі; кенжардан қазбаға 
көмірді сығу; бекітпеге күшейтілген қысым; массивтегі бос соққылар мен 
жарықтар; көмір бөліктерінің кенжардан секіруі; шаң бұлтының пайда 
болуы; қазбаға газ шығарудың күрт артуы; бұрғылау шыбықтарының 
қысылуы және ұңғымаларды бұрғылау кезінде ұсақ көмір (түйреуіш) мен 
газдың шығуы. 

Көмір мен газдың кенеттен шығарылуын болдырмауға ықпал ететін іс-
шараларға мыналар жатады: қабаттарды алдын ала газсыздандыру немесе 
қазбадан бұрғыланған ұңғымалар арқылы көмірді ылғалдандыру; жер бетінен 
бұрғыланған ұңғымалар арқылы кейіннен газсыздандыра отырып, 
қабаттарды гидро бөлу. 

Көмір мен газдың кенеттен шығарылуын болдырмаудың сенімді әдісі 
қорғаныс қабаттарының алдын-ала өңделуі болып табылады. Оның мәні 
көмір мен газдың кенеттен шығарылуына бейім қабаттарда алдымен 
шығарындыларға бейім емес қабаттар өңделеді. Нәтижесінде қауіпті қабаттар 
тау қысымынан салыстырмалы түрде босатылған күйде болады; оларда 
жарықтар пайда болады, газ өткізгіштігі жоғарылайды және газ қысымы 
төмендейді. Нәтижесінде қауіпті қабаттар көмір мен газдың кенеттен 
шығарылуына бейімділігін толығымен немесе ішінара жоғалтады. 

Шығарындылар бойынша қауіпті қойнауқаттар негізінен тұтас 
жүйемен өңделеді, бірақ кейбір жағдайларда тастандылық қауіпті 
учаскелерді алдын ала анықтауға және қойнауқаттың шеткі бөлігін 
газсыздандыруға мүмкіндік беретін бағандық жүйе қолданылады. 

Тау соққысы-бұл тау жыныстарына жақын орналасқан қабаттың немесе 
жыныстың өте қарқынды бөлігінің тез ағып кететін өздігінен сынғыш 
бұзылуы. Тау соққысы тау жынысының Сығылған қабатының энергиясын 
босату арқылы жүреді, ол тау жынысының көп немесе аз мөлшерде 
шығарылуымен бірге жүреді. 

Тау соққысының негізгі себебі-тау кеніне жақын массивтегі тірек 
қысымының жоғарылауы. 

Тау соққыларына бейім қабаттарды қауіпсіз өңдеуді қамтамасыз ететін 
ең тиімді құрал қауіпті қабаттан жоғары немесе төмен жатқан қорғаныс 
қабаттарын алдын-ала өңдеу болып табылады. 

Қорғаныс қабаты жұмыс кезінде қалыпты қашықтық бойынша 100 м – 
ден аспайтын және қорғаныс қабаты жұмыс істеген кезде 60 м-ден аспайтын 
қабат болып саналады. 

Пайдалы қазбалар қабатындағы тірек қысымын төмендету үшін 
қабаттарды далалық дайындау қолданылады, қабаттарды қазу кентіректерді 
қалдырмай жүргізіледі, тазарту кенжарларынан асып түсетін қазбалардың 
көлемін азайтады, түсіру ұңғымалары резервуардың шеткі бөлігінде 
бұрғыланады, камуфляж жарылыстары жасалады, су айдайды, иілгіш 
бекітпелер қолданылады. 

Тау соққыларына бейім жұмсақ және көлбеу қабаттарды өңдеу үшін 
лава қабатын дамытудың үздіксіз жүйесі тиімді болып табылады. 
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Кен қазбаларында соққы қауіпті жағдайлардың пайда болуы мен 
дамуын бақылауды, шахталарда соққыға қарсы іс-шараларды жоспарлау мен 
іске асыруды тау соққыларын болжау және алдын алу қызметтері жүзеге 
асырады. 

Көмір мен газдың кенеттен лақтырылуынан қауіпті қабаттарды қазу 
кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібі. 

Шахталарды салу және қайта жаңарту, газдинамикалық 
құбылыстардың алдын алу бөлігінде лақтырыс қауіпті қабаттары бар жаңа 
деңгейжиектерді дайындау жобалары өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында 
жұмыстар жүргізу құқығына аттестатталған және өнеркәсіптің көмір 
саласында кемінде он жыл ғылыми-техникалық қызмет тәжірибесі бар 
ұйымда (бұдан әрі – аттестатталған ұйым) сараптауға жатады. 

Жобаларда газдинамикалық құбылыстардың алдын алу жөніндегі 
техникалық шешімдерді көздейтін арнайы бөлім болуға тиіс. 

Қабаттарды көмір мен газдың кенеттен шығарындылары бойынша 
лақтырыс қауіпті және ерекше лақтырыс қауіпті қабаттарға жатқызу, сондай-
ақ осындай қабаттарда тау-кен жұмыстарын жүргізу өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша ұйым әзірлейтін және 
бекітетін нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі. 

Лақтырыс қауіпті және ерекше лақтырыс қауіпті қабаттары бар 
шахталық өрістерді ашу, дайындау және өңдеу қорғаныс қабаттарының 
алдын ала игерілуін барынша пайдалану, қауіпті емес және қорғалған 
қабаттарға дайындық қазбаларын салу, лақтырыс қауіпті қабаттардың ең аз 
қиылысуымен, қазудың бағаналық жүйелерін қолдану, шахталық өрісте 
желдету ағындарын тарату, қазу учаскелерінің төмен түсетін ағыстарын 
секциялық желдету және ескірту мүмкіндігі, дайындық кенжарларын 
оқшауланған желдету, қорғаныс қабаттарын негізінен кентіректерді 
қалдырмай өңдеу арқылы жүзеге асырылады. 

Жыл сайын ұйымның техникалық басшысының төрағалық етуімен, 
құрамында шахтаның техникалық басшысы, өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестатталған ұйымның өкілдері бар 
комиссия ұйым басшысының бұйрығымен бекітілетін әрбір шахта бойынша 
шығарындыға қауіпті шахтопластардың немесе учаскелердің тізбесін және 
оларды өңдеу тәртібін, көмір мен газ шығарындыларының алдын алу 
болжамы мен тәсілдерін қолдануды айқындайды. 

Кенеттен шығарылудың және қалған газдинамикалық құбылыстардың 
алдындағы белгілер анықталған кезде барлық жұмысшылар мен бақылау 
тұлғалары қазбадан шығып, авариялық учаскедегі электр энергиясын 
ажыратуы қажет. Көмір мен газдың кенеттен шығарылуын болдырмау 
жөніндегі іс-шаралар орындалғаннан кейін шахтаның техникалық 
басшысының жазбаша рұқсаты бойынша ғана жұмыстар қайта басталуы 
мүмкін. 

Лақтырыс қауіпті және ерекше лақтырыс қауіпті қабаттарда дайындық 
қазбаларын ашуға, жүргізуге және тазарту жұмыстарын жүргізуге 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша 
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Кен қазбаларында соққы қауіпті жағдайлардың пайда болуы мен 
дамуын бақылауды, шахталарда соққыға қарсы іс-шараларды жоспарлау мен 
іске асыруды тау соққыларын болжау және алдын алу қызметтері жүзеге 
асырады. 

Көмір мен газдың кенеттен лақтырылуынан қауіпті қабаттарды қазу 
кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібі. 

Шахталарды салу және қайта жаңарту, газдинамикалық 
құбылыстардың алдын алу бөлігінде лақтырыс қауіпті қабаттары бар жаңа 
деңгейжиектерді дайындау жобалары өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында 
жұмыстар жүргізу құқығына аттестатталған және өнеркәсіптің көмір 
саласында кемінде он жыл ғылыми-техникалық қызмет тәжірибесі бар 
ұйымда (бұдан әрі – аттестатталған ұйым) сараптауға жатады. 

Жобаларда газдинамикалық құбылыстардың алдын алу жөніндегі 
техникалық шешімдерді көздейтін арнайы бөлім болуға тиіс. 

Қабаттарды көмір мен газдың кенеттен шығарындылары бойынша 
лақтырыс қауіпті және ерекше лақтырыс қауіпті қабаттарға жатқызу, сондай-
ақ осындай қабаттарда тау-кен жұмыстарын жүргізу өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша ұйым әзірлейтін және 
бекітетін нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі. 

Лақтырыс қауіпті және ерекше лақтырыс қауіпті қабаттары бар 
шахталық өрістерді ашу, дайындау және өңдеу қорғаныс қабаттарының 
алдын ала игерілуін барынша пайдалану, қауіпті емес және қорғалған 
қабаттарға дайындық қазбаларын салу, лақтырыс қауіпті қабаттардың ең аз 
қиылысуымен, қазудың бағаналық жүйелерін қолдану, шахталық өрісте 
желдету ағындарын тарату, қазу учаскелерінің төмен түсетін ағыстарын 
секциялық желдету және ескірту мүмкіндігі, дайындық кенжарларын 
оқшауланған желдету, қорғаныс қабаттарын негізінен кентіректерді 
қалдырмай өңдеу арқылы жүзеге асырылады. 

Жыл сайын ұйымның техникалық басшысының төрағалық етуімен, 
құрамында шахтаның техникалық басшысы, өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестатталған ұйымның өкілдері бар 
комиссия ұйым басшысының бұйрығымен бекітілетін әрбір шахта бойынша 
шығарындыға қауіпті шахтопластардың немесе учаскелердің тізбесін және 
оларды өңдеу тәртібін, көмір мен газ шығарындыларының алдын алу 
болжамы мен тәсілдерін қолдануды айқындайды. 

Кенеттен шығарылудың және қалған газдинамикалық құбылыстардың 
алдындағы белгілер анықталған кезде барлық жұмысшылар мен бақылау 
тұлғалары қазбадан шығып, авариялық учаскедегі электр энергиясын 
ажыратуы қажет. Көмір мен газдың кенеттен шығарылуын болдырмау 
жөніндегі іс-шаралар орындалғаннан кейін шахтаның техникалық 
басшысының жазбаша рұқсаты бойынша ғана жұмыстар қайта басталуы 
мүмкін. 

Лақтырыс қауіпті және ерекше лақтырыс қауіпті қабаттарда дайындық 
қазбаларын ашуға, жүргізуге және тазарту жұмыстарын жүргізуге 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша 

  

ұйым әзірлейтін және бекітетін нұсқаулыққа сәйкес көмірдің, жыныстың 
және газдың кенеттен лақтырылуына қарсы күрес жөніндегі шаралар кешені 
әзірленеді. I санаттағы лақтырыс қауіпті және ерекше лақтырыс қауіпті 
қабаттарда қазбаларды ашуға және жүргізуге арналған паспортты, оларға 
өзгерістер мен толықтыруларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында 
жұмыстар жүргізу құқығына аттестатталған ұйымның сараптамалық 
қорытындысы болған кезде жер қойнауын пайдаланушы ұйымының 
техникалық басшысы бекітеді. II санаттағы лақтырыс қауіпті қабаттарды 
өңдеуге арналған паспортты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар 
жүргізу құқығына аттестатталған ұйымның сараптамалық қорытындысы 
болған кезде шахтаның техникалық басшысы бекітеді. 

Тазарту және дайындық жұмыстарын жүргізу технологиясы, кенеттен 
шығарындылардың алдын алу тәсілдері, осы мақсаттар үшін қажетті 
жабдықтар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісім 
бойынша ұйым әзірлейтін және бекітетін нұсқаулыққа сәйкес жоғары газды, 
лақтырыс қауіпті және өрт қауіпті көмір қабаттарын дайындау және өңдеудің 
технологиялық схемалары негізінде таңдалады. 

Далалық қазбаларды төсеу өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
уәкілетті органмен келісім бойынша ұйым әзірлейтін және бекітетін 
нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі. 

Лақтырыс қауіпті және ерекше лақтырыс қауіпті қабаттарда тау-кен 
жұмыстарын жүргізу кезінде көмір бойынша жарылыс жұмыстары жарылыс 
жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін белгіленген 
өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес солқылдатып жару режимінде 
жүргізіледі. 

Лақтырыс қауіпті және ерекше лақтырыс қауіпті қабаттарда көтерілісті 
жүргізу кезінде тау-кен қазбаларының еңіс бұрышы 12 градустан аспауы 
тиіс. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына 
аттестатталған ұйымның сараптамалық қорытындысы болған кезде жер 
қойнауын пайдаланушы ұйымының техникалық басшысы бекіткен арнайы 
паспорт (іс-шаралар) бойынша көлбеу бұрышы 12 градустан асатын 
көтерілмелі қазбаларды үңгілеуге жол беріледі. 

Қорғалған аймақтарда көлбеу қазбаларды газ шахталары үшін 
қауіпсіздік талаптары сақталған жағдайда төменнен жоғары қарай жүргізуге 
рұқсат етіледі. 

Қарағанды көмір бассейнінің шахталары Қарағанды свитасының (К), 
Долинка (Д), тентек (Т) және ашлярик (а) қабаттарын өңдейді. Қарағанды, 
Долинка және Тентек свиттерінің көптеген қабаттары аса қауіпті, қауіпті 
және көмір мен газдың кенеттен шығарылуынан қауіп төндіреді. Кеңес 
Одағы кезінде тау-кен, ғылыми-зерттеу институттары кенет 
лақтырындылармен күресудің негізгі әдістерін, қаттардың лақтырындылық 
қауіптілігін болжау әдістерін әзірледі, олар қазіргі уақытта пайдаланылуда. 

Мысалы, ең қауіпті K12 қабаты бойынша көлденең өндірудің 
технологиялық сызбасын алайық. Стандартты машиналар мен механизмдер 
(ұңғылау комбайны, қайта тиегіш, таспалы конвейер және т.б.) және 
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забойдан озыңқы түсіру ұңғымаларын бұрғылау жолымен жергілікті 
болжамға арналған СГГ бұрғылау станогы. Жарықта 12 м2 және 14 м2 өндіру 
қимасы үшін ұңғымалар саны 2 – 3.  Ұңғымалардың диаметрі 76 мм, 
ұзындығы 20 м. "Оқулардың" азаймайтын қоры-5 метр. Яғни, қазу 15 метрге 
жүргізіледі, содан кейін қазу жұмыстары тоқтатылады, забойға СБТ 
бұрғылау станогы орнатылады және ұзындығы 20 метр түсіру ұңғымаларын 
бұрғылау жүргізіледі. ГАЗДИНАМИКАЛЫҚ жағдайды бақылауды ВТБ 
учаскесінің (желдету және қауіпсіздік техникасы) лақтырыс қаупін болжау 
қызметі жүргізеді [19]. 

 
2.26. Ұңғылау жұмыстарын жүргізу тәсілдерінің нұсқаларын, 

бекітпе түрлерін, қабылданатын машиналар мен механизмдерді 
техникалық-экономикалық салыстыру әдістемесі 

 
2.26.1 нұсқаларды салыстыру әдістемесі. Әр түрлі, бірақ бір мақсатты 

көздейтін құрылымдардың және бір, туннель түріндегі құрылымдардың 
бәсекеге қабілетті нұсқаларын салыстыру олардың негізгі техникалық және 
экономикалық сипаттамаларына сәйкес жасалады. Техникалық сипаттамалар 
негізінен табиғи көрсеткіштермен, ал экономикалық – негізінен ақшалай 
көрсеткіштермен көрінеді. 

Нақты көрсеткіштерге мыналар жатады: қазбаның ұзындығы, оның 
трассасының (жоспары мен кескінінің) нысаны мен негізгі параметрлері, 
құрылысқа жақындау сипаттамасы, пайдалану жағдайлары, ұңғыма 
жұмыстарын механикаландыру және индустрияландыру дәрежесі, оларды 
өндіру мерзімдері мен шарттары, материалдардың түрлері мен шығысы, 
Еңбек өнімділігі мен шығындары, технологиялық ерекшеліктер және 
басқалар. 

Кейбір табиғи көрсеткіштер салыстырмалы түрге келтірілмейді, бұл 
оларды басқаларға сандық салыстыруды қиындатады – сандық өрнек мүлдем 
берілмейді және оларды сапалы бағалаумен, мысалы, "иә, жоқ" әдісімен 
немесе балдық (бес немесе он балл) жүйемен шектеуге тура келеді. Осыған 
байланысты, салыстырылатын опциялар айтарлықтай ерекшеленетін ең 
маңызды салыстырмалы табиғи көрсеткіштердің шағын тобын бөлу 
мүмкіндігі үлкен мәнге ие. Тау-кен қазбалары үшін мұндай көрсеткіштер, ең 
алдымен, олардың ұзындығы, тереңдігі, жұмыс әдісі және тірек 
конструкцияларының түрлері болуы мүмкін. 

Табиғи индикаторлардың мәні әсіресе нұсқаларға сәйкес ақша 
көрсеткіштерінің сәйкес келуімен немесе жақындығымен артады. 

Ақша көрсеткіштеріне мыналар жатады: 
 соңғысын сатып алуға арналған шығыстарды ескере отырып, 

өндіру құрылысына және жабдықтарды монтаждауға арналған жалпы 
шығындар (күрделі салымдар) ; 

 пайдалану шығындары. 
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забойдан озыңқы түсіру ұңғымаларын бұрғылау жолымен жергілікті 
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Өндіріс құрылысының құнын анықтаған кезде, оның нұсқаларын 
салыстыру үшін, салынып жатқан объектіге тікелей инвестицияларға ілеспе 
және конъюгативті Инвестициялар қосылуы керек. 

Ілеспе инвестициялар-бұл қажетті қосымша шығындар, мысалы, 
конъюгация жасау, салынып жатқан желдету мәселелерін шешуге және т.б. 
байланысты инвестицияларға өндірісті жабдықтармен, энергиямен және 
материалдармен салу мен пайдалануды қамтамасыз ету үшін халық 
шаруашылығының байланысты салаларына бағытталған қаражат, сондай-ақ 
тұрғын емес аудандарда абаттандыру және техникалық қызмет көрсету үшін 
қалыпты жағдай жасау шығындары кіреді. персонал. 

Пайдалану шығыстары өндіруді ағымдағы қолдау құнынан 
(персоналдың жалақысынан, қосымша бекіту материалдарының құнынан), 
жөндеу жұмыстарына арналған шығындардан және амортизациялық 
аударымдардан құралады. Пайдалану шығыстары олардың техникалық 
жарақтандырылуын, көлік құралдарымен қамтамасыз етілетін күтілетін жүк 
ағынын (пайдалы қазбаларды немесе құрылыс және басқа да материалдарды) 
ескере отырып, қазбаларды пайдаланудың тиісті жылдарына есептеледі. 
Нұсқаларды салыстыру үшін операциялық шығындарды анықтау тек 
опциялармен ерекшеленетін шығындар топтарымен ғана шектелуі мүмкін. 

Қазба құрылысының әртүрлі нұсқаларын экономикалық салыстыру 
кезінде құрылыс және пайдалану шығындарына кешенді талдау жүргізу 
қажет. Нұсқаларды тек құрылыс құны бойынша салыстыруға салыстырмалы 
шешімдер үшін пайдалану шығыстары (амортизациялық аударымдарсыз) 
шамамен бірдей алынған жекелеген жағдайларда ғана жол берілуі мүмкін. 
Бұл жағдайда опцияны түпкілікті таңдау табиғи пайдалану көрсеткіштерін 
талдау нәтижелерін ескере отырып жасалады. 

Бірінші жуықтауда қарастырылған нұсқаларды экономикалық 
салыстыру келесідей жүзеге асырылуы мүмкін. 

Бір мезгілде (бір кезеңді) капитал салымы және тұрақты пайдалану 
шығыстары бар екі нұсқа кезінде ол құрылыс құны бойынша қымбатырақ 
нұсқаға қосымша күрделі салымдардың өзін-өзі ақтауының есептік мерзімі 
бойынша жүргізіледі. Әдетте жылдармен өлшенетін Т-ның бұл кезеңі күрделі 
салымдардың ұлғаюы пайдалану шығындарынан алынған үнемдеумен қанша 
уақыт өтелетінін көрсетеді. 

Өтелімділіктің есептік мерзімі мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

 

                                                  (2.63) 
 

 
мұндағы К1 және К2-нұсқалар бойынша күрделі салымдар, теңге.; 
E1 және E2-тиісті пайдалану шығындары, теңге./ жыл. 
Кері өтеу мерзімі шамасы 
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                                               (2.64) 
 

инвестициялық тиімділік коэффициенті деп аталатын нұсқаларды 
салыстырмалы экономикалық сипаттау үшін де қолдануға болады. 

Егер алынған т өтелімділігінің есептік мерзімі белгіленген нормативтік 
Тн-ден аз болса, аз пайдалану шығындарын қамтамасыз ететін үлкен 
инвестициялары бар нұсқа экономикалық тиімді болып саналады. 

Пайдалану мерзімі ұзақ жаңа құрылыстар үшін Тн өтелімділігінің 
нормативтік мерзімін 10 жылға тең деп қабылдау ұсынылады. 

Үш немесе одан да көп нұсқаны салыстыру қажет болған жағдайда, 
оларды өтелу мерзімі бойынша жұптасып салыстыруға болады. Алайда, 
келтірілген Құрылыс және пайдалану шығындарының ең аз мөлшерін 
салыстыру әдісін дәлірек қарастырған жөн. 

Бұл әдісте біржолғы күрделі салымдар өтемділіктің нормативтік 
мерзіміне бөлу арқылы (немесе тиімділіктің Нормативтік коэффициентіне Ен 
= 1/Тн көбейту арқылы) пайдалану шығыстарымен салыстырылатын түрге 
келтіріледі. I-ші нұсқа бойынша келтірілген шығындар сомасы 

 

                                  (2.65) 
 
Құрылыс және пайдалану шығыстарының ең аз сомасы бар нұсқа 

экономикалық (ақшалай) көрсеткіштер бойынша ең үздік болып танылады. 
Салыстырудың қарастырылған әдістерін бір кезеңді, бір жолғы күрделі 

салымдар және есептік мерзім ішінде өзгермейтін тұрақты пайдалану 
шығындары үшін қолдану ұсынылады. 

2.26.2 күрделі салымдардың әртүрлі уақыттылығын және пайдалану 
шығыстарының уақыт бойынша өзгеруін есепке алу 

Егер салынып жатқан тау-кен кәсіпорнының қандай-да бір нысаны 
үшін күрделі инвестициялар бірнеше жылға кешіктірілсе, онда олар басқа 
объектілерді салу үшін пайдаланылады және бірінші жылдың соңында олар 
Ен тиімділігінің нормативтік коэффициентіне сәйкес келетін экономикалық 
нәтиже береді және олар 

 
К + К * Ен = К·(1 + Ен),                             (2.66) 

 
ал t жылынан бастап К·(1 + Ен)t кезеңінің соңына қарай. Бұдан 

шығатыны, дереу жұмсалған капиталмен (нөлдік жылы) салыстыру үшін t 
жылдан кейін өндірілетін капитал салуды шығындарды келтіру 
коэффициентіне (1 + Ен)т бөлу керек. 

Кері мән (мультипликатор) 1/(1 + Ен)t шығындарды бөлу коэффициенті 
немесе жай қашықтық коэффициенті деп аталады. 
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Пайдалану шығындарының уақытындағы өзгерістерді ескеру үшін де 
осындай ойлар қолданылады (әдетте олар жүк айналымының, 
локомотивтердің, конвейерлердің және т.б. қуаттылығының артуымен өседі). 

Нұсқаларды әртүрлі уақыттық капитал салымдарымен және Жылдар 
бойынша өзгеретін пайдалану шығындарымен салыстырған жөн, әр нұсқа 
үшін берілген Құрылыс және пайдалану шығындарының мөлшерін анықтап, 
тәуелділікті қолдана отырып жүргізген жөн 

 

                              (2.67) 
 
мұндағы Kt және Эt-тиісті жылдағы капитал салымдары мен пайдалану 
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                                        (2.68) 
 
Тағы бір нақты жағдайда-бір сатылы Инвестициялар және пайдалану 

шығындарының сызықтық (немесе оған жақын) өзгеру Заңында келтірілген 
шығыстардың сомасы болады 

 
П = К + ЭТн * Тн,                                          (2.69) 

 
мұндағы ЭТн-өтемділіктің нормативтік мерзімінің соңғы жылына, яғни 

Тн = 5 жыл кезіндегі бесінші жылға сәйкес келетін нұсқа бойынша пайдалану 
шығыстары [9]. 
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2.27. Тау-кен қазу жұмыстарының тиімділігін және еңбек 
өнімділігін арттыру 

 
Еңбек өнімділігі процестің күрделілігімен анықталады және 

қолданылатын техниканың, технологияның және тау-кен жұмыстарын 
ұйымдастырудың деңгейін көрсетеді. 

Жер асты тау-кен барлау қазбаларын жүргізу кезінде өнімділік 
негізінен бір ұңғымаға айына желілік бірлік — метрмен немесе бір адам-
ауысымда дайын қазбаның метрімен бағаланады. 

 Алайда, сызықтық бірліктермен еңбек өнімділігін бағалау қазба 
жұмыстарының күрделілігін толық көрсетпейді және оны көлденең 
қималардың тең аудандарымен қазбаларды жүргізу кезінде көрсеткіштерді 
салыстыру кезінде қолдануға болады. Бір адам-ауысымда дайын қазбаның 
текше метрінде үңгілеушілердің еңбек өнімділігін бағалау орынды болады: 

 Өнімділікті есептеудің бұл әдісі тау-кен кәсіпорындарында 
қолданылады, бірақ, өкінішке орай, осы уақытқа дейін ол тау-кен 
жұмыстарында таралмады. 

Жалпы жағдайда тау жыныстарының беріктігі артып, күрделі, көп 
уақытты қажет ететін тірек конструкцияларын қолданған кезде Еңбек 
өнімділігі төмендейді. 

Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді арттыру үшін — 
қазбаларды жүргізу жылдамдығын және еңбек өнімділігін арттыру және 
құнын төмендету үшін-геологиялық барлау жұмыстарының ерекшелігін 
ескере отырып, негізгілері мыналар болып табылатын іс-шараларды іске 
асыру қажет: 

 тау-кен-геологиялық жағдайларға барынша сәйкес келетін 
Технологиялық схемалар бойынша қазбалар жүргізу; 

 негізгі процестерді орындау үшін заманауи жоғары өнімді 
жабдықтарды қолдану (Бұрғылау машиналары, сыйымдылығы жоғары 
вагонеткалармен және оларды айырбастаудың тиімді құралдарымен 
үйлесетін Тиеу машиналары, бекітпе тұрғызуға және қосалқы жұмыстарды 
механикаландыруға арналған жабдықтар); 

 прогрессивті анкерлі және шашыранды бетон бекітпелерін 
кеңінен енгізу; 

 бригадаларды білікті үңгілеушілермен жасақтау, бригадалық 
мердігерлік әдісі бойынша еңбекті ұйымдастыруды кеңінен енгізу; 

 жұмыс уақытының жоғалуын барынша азайтуға және негізгі 
ұңғылау жабдығын неғұрлым толық пайдалануды қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретін көпжинақты үңгілеуді қолдану [11]. 
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Практикалық тапсырма 
 
Берілген шарттар үшін (2.17 кесте.) тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде 

бұрғылау-жару жұмыстарының (БЖЖ) паспортын есептеу.  
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1 Квершлаг арка 16,6  8 8 - - - 5 
2 Нег. шрек арка 15,0  6 4 1,4 9 60 8 
3 Пром. штрек трапец. 9,1  6 4 1,35 2,5 45 10 
4 Полев.штрек арка 15,0  8 6 1,8 1,5 35 4 
5 Нег. штрек арка 12,5  8 4 1,5 10 55 10 

 
 
Өзіндік бақылау сұрақтары 
 
1. Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу үшін алдын ала 

шарттар. 
2. Жұмыс жобасының мазмұны. 
3. Сметалық құжаттама жобаның құрамдас бөлігі ретінде. 
4. Сметалық норма ұғымы. 
5. Әзірлеу және қолдану деңгейіне байланысты сметалық 

стандарттар. 
6. Бірлік бағасы, оның мақсаты. 
7. Өндіріс шығындарының сметасын есептеуге арналған бастапқы 

ақпарат. 
8. Өзіндік құнды жоспарлау әдістері. 
9. Конструкциялық материалдарға қойылатын жалпы талаптар. 
10. Материалдың беріктік өлшемдері. 
11. Беріктігі жоғары материалдардың сенімділігін бағалау. 
12. Беріктік ұғымы. 
13. Материалдың шаршауы туралы түсінік. 
14. Материалдардың тозуға төзімділігі. 
15. Бөлшектердің беріктігі. 
16. Техникалық объектілерге қойылатын талаптар. 
17. Машиналарға қойылатын талаптар және олардың сапа 

өлшемдері. 
18. Бұйымның технологиялылығы туралы түсінік. 
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19. Өндіріс пен пайдаланудың үнемділігі. 
20. Өндіріс объектілерін өндіру мен пайдаланудағы стандарттау мен 

біріздендірудің рөлі. 
21. Машина сапасының негізгі критерийлері. 
22. Технологиялық процестердің экономикалық тиімділігі. 
23. Интернеттен ақпарат іздеу. 
24. Деректерді беру, өңдеу, жинақтаудың ақпараттық процестерінің 

модельдері. 
25. Құрылыс басталғанға дейін бекітілетін жобалау-сметалық 

құжаттама жинақтары. 
26. Жұмыс жобалары мен схемалары. 
27. ЕСҚД – конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі 
28. Технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі (ЕСТД). 
29. Өндірісті технологиялық дайындау. 
30. Технологиялық және конструкторлық құжаттаманы ресімдеу. 
31. Тау-кен кәсіпорнының учаскелері бойынша айлық жоспардың 

негізгі көрсеткіштері. 
32. Тау-кен техникалық көрсеткіштерін есептеу. 
33. Тау-кен құрылыс кәсіпорны учаскесінің жылдық жұмыс 

жоспарының мазмұны. 
34. Қажетті машиналар мен механизмдердің тізімімен өндіріс 

әдістерін таңдау. 
35. Құрылыс объектісінде жұмыстарды орындаудың технологиялық 

реттілігі. 
36. Көлемін есептеу горнопроходческих жұмыстар. 
37. Процестер бойынша тау-кен қазу жұмыстарының ұзақтығын 

есептеу 
38. Қазбаларды ұңғылау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру кестесін 

құру. 
39. Қазбалардың көлденең қимасының пішіні мен құрылымдық 

өлшемдері. 
40. Қазбаның көлденең қимасын анықтаудың графоаналитикалық 

әдісі.  
41. Бекітпе параметрлерін Q-рейтинг бойынша есептеу. 
42. 1 м қазбаға бекіту материалдарының шығынын анықтау. 
43. Бекіткіштің жүк көтергіштігін есептеу. 
44. Ұңғылау жұмыстарын жүргізу тәсілдерінің нұсқаларын 

техникалық-экономикалық салыстыру әдістемесі. 
45. Бұл БЖЖ дұрыс ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді. 
46. Қандай факторлар тұйық кенжарды желдету үшін қажетті ауа 

мөлшерін анықтайды. 
47. Қандай схемалар ұңғылау оқпандарды. 
48. Тау-кен қазбаларын жүргізу тәсілдері. 
49. Көмір мен газдың кенеттен шығарылуының негізгі белгілері. 
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39. Қазбалардың көлденең қимасының пішіні мен құрылымдық 
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40. Қазбаның көлденең қимасын анықтаудың графоаналитикалық 

әдісі.  
41. Бекітпе параметрлерін Q-рейтинг бойынша есептеу. 
42. 1 м қазбаға бекіту материалдарының шығынын анықтау. 
43. Бекіткіштің жүк көтергіштігін есептеу. 
44. Ұңғылау жұмыстарын жүргізу тәсілдерінің нұсқаларын 

техникалық-экономикалық салыстыру әдістемесі. 
45. Бұл БЖЖ дұрыс ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді. 
46. Қандай факторлар тұйық кенжарды желдету үшін қажетті ауа 

мөлшерін анықтайды. 
47. Қандай схемалар ұңғылау оқпандарды. 
48. Тау-кен қазбаларын жүргізу тәсілдері. 
49. Көмір мен газдың кенеттен шығарылуының негізгі белгілері. 

  

50. Жұмысшылар мен бақылау тұлғаларының кенеттен 
шығарылуының және қалған газдинамикалық құбылыстардың алдындағы 
белгілер анықталған кездегі іс-әрекеттері. 

51. Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту паспортын кім әзірлейді 
және бекітеді. 

52. Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту паспортының құрамы. 
53. БЖЖ орындау технологиясы қандай бұзушылықтарда қазбаның 

нақты көлденең қимасы жобадан асып түседі. 
54. БЖЖ паспортын жасау және бекіту тәртібі қандай. 
55. БЖЖ паспортының негізгі параметрлерін атаңыз. 
56. Неліктен құбыр тесікшелерінің тереңдігі қалғандарына қарағанда 

0,1-0,3 м артық қабылданады. 
57. ЖЗ нақты шығыны дегеніміз не. 
58. Дөңгелек көлденең қиманың баррель түбіндегі тесіктердің 

орналасу принципін түсіндіріңіз. 
59. Неліктен ҚЕ -ны бір забойда ЖЗ-ның екі түрін қолдануға тыйым 

салынады. 
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3. ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ 
ЖӘНЕ КӨЛЕМІН ЕСЕПКЕ АЛУ 

 
Оқу мақсаттары: 
Бұл бөлімде жұмыстың нәтижелілігі, нормативтік құжаттарды қолдану, 

тау-кен жұмыстарын орындау көлемін есепке алу және ілеспе құжаттаманы 
ресімдеу үшін қажетті дағдылар мен білімдер сипатталған. 

Осы бөлімді оқып болған соң білім алушылар: 
1. жобалау шешіміне сәйкес нақты тау-кен техникалық жағдайда 

технологиялық процесті іске асыру; 
2. жұмыс сапасына ішінара бақылауды жүзеге асыру;  
3. құрылыс нормалары мен ережелерінің сақталуын бақылау;  
4. технологиялық жабдықтың техникалық жай-күйін және қалдық 

ресурсын тексеруді жүзеге асыру;  
5. тау-кен қазбаларын ағымдағы жөндеу және кәсіби тексеруді 

ұйымдастыру; жұмыстардың көлемі мен сапасын бақылау кестелерін, 
жоспарларын құру;  

6. құрылыс материалдарына, жабдықтарға және қосалқы 
бөлшектерге өтінімдер жасау; 

7. ілеспе құжаттаманы жасау;  
8. орындалған жұмыс көлемін ескеріңіз. 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар "жерасты 

тау-кен жұмысшысы" және "үңгілеуші"жұмысшы біліктіліктері бойынша оқу 
бағдарламаларын меңгеруі тиіс. 

 
3.1. Кәсіпорында нормаларды нормалау және әзірлеу әдістері 
  
Еңбекті нормалау-белгілі бір ұйымдық-техникалық жағдайларда өнім 

бірлігін дайындауға немесе уақыт бірлігінде өнім өндіруге, жұмыстардың 
берілген көлемін орындауға немесе өндіріс құралдарына қызмет көрсетуге 
арналған еңбек шығындарының мөлшерін белгілеу. 

Нормалаудың мәні осы жұмыс түрін орындау үшін еңбек 
шығындарының әлеуметтік шарасын әзірлеуден тұрады, ол үшін еңбек 
процесі зерттеледі, еңбек шығындарының қолданылатын жабдықтың түріне, 
тау-кен-геологиялық, техникалық және ұйымдастырушылық өндіріс 
жағдайларына тәуелділігі зерттеледі, жұмысты ұтымды ұйымдастыру 
жобаланады және еңбек шығындарының нормалары есептеледі. 

Пайдалы қазбаларды өндірудің жұмыс процестерін зерттеу, еңбек 
операцияларын орындау әдістері мен әдістерін зерттеу және жалпылау, 
олардың ұтымды құрылымын анықтау және жобалау тау-кен өнеркәсібіндегі 
техникалық нормалаудың негізгі міндеттері болып табылады. 

Практикалық қызметте нормалау өндірістік және экономикалық 
мәселелерді шешу үшін қолданылады. Еңбекті нормалаудың негізгі 
функциялары: өндіру нормаларын, қызмет көрсету нормаларын және Сан 
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функциялары: өндіру нормаларын, қызмет көрсету нормаларын және Сан 

  

нормаларын енгізу жолымен еңбек етушілерге орындалған жұмысы үшін 
сыйақыны анықтау үшін еңбек шығындарының шараларын белгілеу; өндіріс 
пен еңбекті жоспарлау үшін қажетті еңбек шығындарының нормаларын 
әзірлеу; еңбекті рационализациялау және жұмыс уақытын үнемдеу (бұл 
функция еңбекті және өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру, яғни 
жұмысшыларды жұмыс орындарына дұрыс орналастыру, жұмыстың ұтымды 
әдістері мен әдістерін қолдану, жабдықтың қуатын толық пайдалану, 
орындалатын жұмыстың жоғары 

Нормаларды жобалау кезінде аналитикалық әдістер қолданылады: 
сараланған, үлкейтілген және біріктірілген.  

Сараланған әдіс нормаланатын процесті жекелеген элементтерге 
(операцияларға) бөлуді, олардың құрамы мен еңбек сыйымдылығын егжей-
тегжейлі зерделеуді, ұтымды ұйымдастыру мен еңбек жағдайларын 
жобалауды, жұмыс күнінің теңгерімін жасауды көздейді (әдіс тұрақты 
қайталанатын операциялармен немесе олардың кешендерімен жұмыстарды 
нормалау кезінде қолданылады).  

Ірілендірілген әдіс нормаланатын жұмыстың құрамын зерделеуге және 
сыни талдауға, әзірленетін нормалардың іріленуінің ұтымды дәрежесін 
анықтау мақсатында көп жұмыс орындарында еңбек жағдайларын 
ұйымдастыруға негізделген (еңбек шығындарының нормасы жекелеген 
элементтер бойынша емес, тұтастай нормаланатын жұмыс құрамына 
жобаланады).  

Біріктірілген әдіс кеңейтілген және сараланған әдістерді қолдана 
отырып, еңбек нормалары мен шығындарын әзірлеуді қамтиды. 

Нормалардың мақсаты мен оларды қолдану саласындағы 
айырмашылықтар еңбек шығындарының екі түрінің дамуына әкелді: типтік 
және бірыңғай. Типтік салалық нормалар ұтымды ұйымдастырушылық-
техникалық жағдайларды, ең жақсы бригадалар қол жеткізген еңбекті 
ғылыми ұйымдастыруды, техниканы барынша пайдалану мүмкіндігін ескере 
отырып жобаланады. Еңбек шығындарының бірыңғай нормалары орташа 
прогрессивті деңгейді көрсетеді, жалақыны жоспарлау және өндірісті 
ұйымдастыру мақсатында қолданылады. Олар салааралық, салалық, 
бассейндік, аудандық болып бөлінеді. Салааралық нормалар екі немесе одан 
да көп одақтық, одақтық-республикалық министрліктердің 
кәсіпорындарында орындалатын жұмыстардағы еңбекті нормалауға 
арналған. 

Еңбек шығындарының жергілікті нормалары салааралық, салалық, 
бассейндік және аудандық нормалар жинақтарында осы жұмыстарға еңбек 
шығындарының нормалары болмаған жағдайларда кәсіпорындардың бір 
немесе бір тобы үшін әзірленеді. Уақытша еңбек нормалары 4-6 ай мерзімге, 
яғни жаңа еңбек процесін игеру кезеңіне енгізіледі. 

Нормаланған жұмыстардың құрамы бойынша барлық нормалар 
қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Процесске дейінгі нормалар жеке 
жұмыс процестері үшін жасалады және жұмысшыларға немесе 
мамандандырылған бригадаға орындалған жұмыстарды жеке есепке алу және 
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төлеу кезінде, сондай-ақ кешенді өндіріс нормаларын есептеу кезінде 
қолданылады. Кешенді нормалар бригада орындайтын жұмыс процестерінің 
барлық жиынтығын ескере отырып белгіленеді және жұмыстың түпкілікті 
нәтижесін сипаттайтын өнім бірліктерінде көрсетіледі (1 т өндірілген көмір, 
1 м өткен қазба). Кешенді механикаландыру жағдайында агрегаттық 
нормалар кең таралған, оның ішінде бригада жұмысының түпкілікті 
нәтижесін өлшеу бірлігінде өндірудің бригадалық нормасы және кешенге 
қызмет көрсету үшін жұмысшылар санының нормативі [6]. 

 
3.2. Құрылыс нормалары мен ережелерінің, материалдарды 

жұмсау нормаларының сақталуын бақылау 
 
Құрылыс объектісіндегі осындай құрылымдардың сенімділігі үшін 

жауапкершіліктің жоғарылауына байланысты олар міндетті түрде құрылыс-
монтаж жұмыстарының сапасын бақылау және оның конструкциясының 
жекелеген элементтері мен жұмыс түрлерін қабылдау бойынша шаралар 
кешенін жасайды. Бақылау, әдетте, тапсырыс берушінің, мердігердің және 
бас жобалаушының күшімен жүзеге асырылады. Құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының сапасын бақылауды тікелей жүзеге асыратын негізгі 
бөлімшелердің құрамына техникалық бақылау бөлімі (ТББ) және 
құрылыстың зертханалық орталығы кіреді. 

Құрылыстың зертханалық орталығы келіп түсетін материалдардың 
(цемент, бетонға арналған агрегаттар, арматура, битум және т.б.) сапасына 
кіріс бақылауын жүргізеді және нормативтік талаптарға сәйкес осы 
материалдардың зертханалық талдауларын орындайды. Жұмыстарды 
операциялық бақылау барысында зертханалық орталық бетондардың, 
ерітінділердің, битумдық және басқа да оқшаулағыш композициялық 
материалдардың өндірістік құрамдарын әзірлейді және бақылайды, оларды 
кейіннен сынау үшін сынамалар мен үлгілерді іріктеу арқылы осы 
материалдарды пайдалану процесінде олардың сапасын тексереді, 
материалдардың физикалық-механикалық қасиеттерін бұзбайтын әдістермен 
немесе керндерді іріктеу арқылы жер асты құрылыстарының қабырғалары 
мен күмбездерінің конструкцияларында тікелей бақылауды жүзеге асырады, 
зәкірлерді сынауды, бетонның жартасқа ілінуін бақылауды (бетонның 
ультрадыбыстық дефектоскопиясы және бетонның жартаспен жанасуының 
сүзгілеу сипаттамаларын зерттеу) жүргізеді. 

Зертхана стандартты сынақтардың барлық кешенін және кіретін 
компоненттер мен материалдарды химиялық талдауға мүмкіндік беретін 
жабдықпен жабдықталуы керек. Зертханалардан басқа үлгілерді камералдық 
өңдеуге арналған алаңдар, сондай-ақ жұмыс сапасы бойынша техникалық 
оқу, семинарлар мен кеңестер өткізу үшін көрнекі құралдармен 
жабдықталған үй-жайлар болуы қажет. 

Техникалық бақылау бөлімі (ТББ) бас мердігердің техникалық 
инспекциясының функцияларын жүзеге асырады және объектіде 
орындалатын құрылыс-монтаждау жұмыстары сапасының қолданыстағы 
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нормалар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігін бақылайды. 
ТББ қызметкерлері жұмыстарды қабылдауға, олардың сапасы бойынша 
қорытындылар жасауға, объектіні тапсыру кезінде атқарушылық 
құжаттаманы дайындауға қатысады. 

Құрылыстың барысын авторлық қадағалауды, әдетте, жұмыс жобалау 
топтары жүзеге асырады 

Ірі камералық қазбаларды салу кезінде бетон, арматура және арнайы 
жұмыстардың сапасын бақылауға ерекше назар аудару керек. Сондықтан 
блоктардың бетондауға, арматуралау және қалыптау жұмыстарына, бетон 
қоспасын төсеу мен тығыздауға, якорь бекітпесін орнатуға жедел бақылау 
жүргізу ұсынылады. 

Бақылау қызметтерінің өкілдері жұмыстарды жүргізу 
технологиясының бұзылуы туралы ескертулерді авторлық қадағалау 
журналдарына енгізуге тиіс. Жұмыс жүргізу технологиясы өрескел бұзылған 
жағдайда олар белгіленген тәртіппен тоқтатыла тұруға тиіс. Осындай 
бұзушылықтардың қатарына бетонды бекітпенің бір блогына төсеудегі ұзақ 
үзілістер, бетондаудың төмен қарқындылығы, бетон қоспасын тығыздайтын 
механизмдердің болмауы немесе болмауы, бекітпенің тірек құрылымы үшін 
тотыққан арматураны қолдану және т.б. жатады. 

Объектідегі бетон, арматура және арнайы жұмыстардың сапасын 
бақылауды ұйымдастыру құрылыстың оны пайдалануға тапсыру кезіндегі 
жай-күйін жоғары сенімділік дәрежесімен бағалауға мүмкіндік беруі тиіс 
[13]. 

 
3.3. Технологиялық процестердің сапасын бақылау кезінде өлшем 

құралдарын метрологиялық қамтамасыз ету 
 
Метрология-бұл олардың бірлігін қамтамасыз етудің өлшемдері, 

әдістері мен құралдары және қажетті дәлдікке жету жолдары туралы ғылым. 
Метрологияның мәні-берілген дәлдік пен сенімділікпен объектілер мен 
процестердің қасиеттері туралы сандық ақпарат алу.  

Әдістемелік тұрғыдан алғанда, метрология үш бөлімге бөлінеді 
(сурет.3.1). 
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3.1  сурет - Метрология бөлімдері 

 
Метрологияның негізгі міндеттері (сурет.3.2). 

 
3.2 сурет - Метрологияның міндеттері 

 
Өлшеу дегеніміз-арнайы техникалық құралдарды қолдана отырып, 

физикалық шаманың мәнін эмпирикалық түрде табу. 
Өлшем бірлігі дегеніміз-олардың нәтижелері заңдастырылған 

бірліктерде көрсетілген, олардың өлшемдері белгіленген шектерде бастапқы 
стандарттармен көбейтілетін бірліктердің өлшемдеріне тең, ал өлшеу 
нәтижелерінің қателіктері берілген ықтималдықпен белгілі және рұқсат 
етілген шектерден асып кетпейтін Өлшем жағдайы. Өлшеу бірлігі әртүрлі 
жерлерде, әртүрлі уақытта, әртүрлі әдістер мен өлшеу құралдарын қолдана 
отырып жасалған өлшеу нәтижелерін салыстыру үшін қажет. 
  

Метрология 

Теориялық 
метрология өлшеу 

теориясының 
жалпы іргелі 

мәселелерімен, 
өлшеудің жаңа 

әдістерін жасаумен, 
өлшеу бірліктері 
мен физикалық 

тұрақты жүйелер 
құрумен 

айналысады 

Заңнамалық 
метрология 

физикалық шама 
бірліктерін, 

эталондарды, 
өлшеу әдістері мен 

құралдарын 
қолдану жөніндегі 

міндетті 
техникалық және 

заңдық талаптарды 
белгілейді 

Қолданбалы 
метрология 

қызметтің әртүрлі 
салаларында 

теориялық және 
заңнамалық 
метрология 

әзірлемелерінің 
нәтижелерін 
практикалық 

қолдану 
мәселелерін 
зерделейді 

Метрологияның негізгі 
міндеттері 

Өлшем бірлігін 
қамтамасыз ету 

Өлшем бірліктерін 
біріздендіру және 

олардың 
заңдылығын тану 

Бірліктерді 
жаңғырту және 

олардың мөлшерін 
беру жүйелерін 

әзірлеу 
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Өлшеу құралдары-нормаланған метрологиялық сипаттамалары бар, 
физикалық шаманың бірлігін сақтайтын және жаңғыртатын, белгілі уақыт 
аралығы ішінде белгіленген қателік шегінде өзгеріссіз қабылданатын 
өлшеулер орындалатын арнайы техникалық құралдар. 

Өлшеу құралдарының конструкциясы өлшеу нәтижелерінің 
бұрмалануына әкелуі мүмкін санкцияланбаған араласуды болдырмау 
мақсатында олардың белгілі бір бөліктеріне (бағдарламалық қамтамасыз 
етуді қоса алғанда) қол жеткізуді шектеуді қамтамасыз етуі тиіс. 

Метрологиялық қамтамасыз ету   -өлшемдердің бірлігі мен талап 
етілетін дәлдігіне қол жеткізуге бағытталған ғылыми және 
ұйымдастырушылық негіздерін, техникалық құралдарын, ережелері мен 
нормаларын белгілеу және қолдану. 

Метрологиялық қамтамасыз етудің ғылыми, нормативтік, техникалық 
және ұйымдастырушылық негіздері бар (сурет.3.3). 

 
3.3   сурет-Метрологиялық қамтамасыз ету негіздері 

 
Метрологиялық қамтамасыз етудің ғылыми негізі метрология 

(теориялық метрология) болып табылады.   
Өлшемдерді метрологиялық қамтамасыз етудің нормативтік негізі 
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негіздеріне метрологиялық қызметтер жатады.  

Өлшемдерді метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық негіздері 7 
техникалық жүйені құрайды (сурет.3.4) [14]. 
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3.4 сурет - Өлшемдерді метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық 

негіздері 
 
3.4. Кенжарлардың ұзындығын өлшеу және тау-кен қазбаларының 

нақты қималарының жобалық қималарға сәйкестігін бақылау 
 
Дайындық қазбаларында өлшеулер жүргізу мыналарды қамтиды: 
- орындалған тау-кен дайындық жұмыстарының көлемін анықтау және 

бақылау мақсатында қазбалардың ұзындығы мен жылжуын өлшеу; 
- кенжарлар желісінің ұзындығын өлшеу және дайындық қазбаларының 

нақты қималарының жобалық қималарға сәйкестігін бақылау; 
- кен қазбаларының жоспарларын толықтыру, шығындарды есептеу 

және т. б. үшін осы деректерді пайдалана отырып, ойық қазбалар мен 
кентіректердің орны мен мөлшерін анықтау.; 

- қойнауқат құрылымы мен басқа да геологиялық объектілердің 
геологиялық байланыстарының (қатпарлану, тектоникалық жарылу, жарылу) 
орналасу орны мен элементтерін анықтау. 

Көрсетілген объектілердің жағдайы қазбалардың қиылысу орындарына, 
теодолиттік түсіру нүктелеріне немесе бекітудің түріне байланысты қандай 

Метрологиялық қамтамасыз етудің 
техникалық жүйелері 

Физикалық шама бірліктерінің 
мемлекеттік эталондар жүйесі 

Бірліктердің өлшемдерін эталондардан 
жұмыс өлшем құралдарына беру жүйесі 

Өлшем құралдарын әзірлеу, өндіріске 
қою және шығару жүйесі 

Өлшем құралдарын мемлекеттік сынау 
жүйесі 

Өлшем құралдарын мемлекеттік тексеру 
және калибрлеу жүйесі 

Заттар мен материалдардың құрамы мен 
қасиеттерінің стандартты үлгілерінің 

жүйесі 
Заттар мен материалдардың физикалық 
константалары мен қасиеттері туралы 
стандартты анықтамалық мәліметтер 

жүйесі 
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да бір тәсілмен (таңбалармен, бояумен, металл пластиналармен және т.б.) 
заттай белгіленген арнайы өлшеу нүктелеріне қатысты анықталады. Бұл 
өлшеу нүктелерінің орналасуы, өз кезегінде, теодолиттік түсірудің ең жақын 
нүктелерінен олардың қашықтығын өлшеу арқылы белгіленеді. 

Есепті кезеңдерде өлшеу немесе тірек нүктелерінен пайдалы қазбалар 
мен жыныстар бойынша қазбаның кенжарына дейінгі, бекітпенің соңғы 
рамасына дейінгі және төселген тасу жолдарының соңына дейінгі 
арақашықтық рулеткамен өлшенеді. Есепті кезеңнің соңы мен басындағы 
өлшеу нәтижелерінің айырмасы пайдалы қазбалар мен жыныс бойынша 
есепті кезеңдегі қазба кенжарының жылжуының шамасын, қазбаның 
бекітілген бөлігі мен тасу жолдарының ұзындығының артуын береді. L1 және 
L2 болсын-сәйкесінше есепті кезеңнің басы мен аяғындағы қазба 
кенжарының қашықтығы, содан кейін есепті кезеңдегі кенжардың d 
қозғалысы келесі түрде болады: 

 
D =  L2  −  L1, %                                           (3.1) 

 
Бір уақытта жасалған эскизде көрсетіледі: 
- көршілес қазбалармен қиылысатын; 
- ойық қазбалардың жағдайы; 
- кентіректердің орналасуы мен өлшемдері; 
- геологиялық объектілердің жағдайы мен сипаттамасы және т. 
Өлшеу кезінде дайындық қазбаларының нақты қималарының жобаға 

сәйкестігін бақылауға көп көңіл бөлінеді. Бекітілген учаскелерде 
қазбалардың қимасы төрт және жарық түрінде өлшенеді. Бұл ретте 
трапецеидалды қима қазбаларында (сурет. 3.5) өлшенеді: 

- төбеден қазба топырағына дейінгі биіктік (h0); 
- h биіктігі жоғарғы жағынан рельс басына дейін; 
- ені  
- жоғарғы төлдің төменгі жағы бойынша жарықтағы ені, 
- Вагоншаның жоғарғы жиегінің деңгейінде жарықта ені С және с, 
- вчернадағы ені  
- қазбаның топырағындағы жарықтағы B ені, 
- тіреулер мен Вагоншаның жоғарғы жиегі арасындағы r 

саңылауларының шамасы. 
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3.5 сурет - Трапеция қимасының параметрлері 

 
Бұдан басқа, бекітпе мен қазба қабырғалары арасындағы саңылаулар, 

рельс басынан түйіспелі сымға дейінгі қашықтық өлшенеді, ал егер 
қазбаларда құбырлар, кәбілдер және басқа да жабдықтар ілінсе, онда 
вагонетка қабырғалары мен осы жабдық арасындағы саңылаулардың шамасы 
да өлшенеді. 

Ұңғылау бригадасының жарағында ватерпас болған кезде есепті 
кезеңде салынған учаскеде тасу жолының жобалық еңісінің сақталуы, 
сондай-ақ су ағатын жыралардың тереңдігі мен олардың ені R жоғарғы 
жағынан және R' түп бойынша бақыланады. 

Дайындық қазбаларының бекітілмеген учаскелерінде оның ені 
(жоғарыда, төменде, ортасында) және орташа биіктігі өлшенеді. Қазбаның 
қимасы шоғырдың шегінен шығып кеткен жағдайда кенжардағы шоғырдың 
жалаңаштау ұзындығы (қиманы қоса алғанда) және шоғырдың қуаты 
өлшенеді. 

Қиманың және еңістің жобалық мәндерден жол берілмейтін 
ауытқулары анықталған жағдайда қазбаның жарамсыздығы анықталады. 

Қисық сызықты кескіндегі дайындық қазбаларының қималарын өлшеу 
және бақылау әр түрлі тәсілдермен, әдетте полярлы немесе сызықтық сериф 
әдісімен жүргізіледі. Қажетті жабдық болған кезде осы мақсаттарда 
саңылаулы камерасы бар фотоаппаратты пайдалануға болады. 

Полярлық әдіспен (сурет. 3.6, а) рулетка және қазбаның осі бойынша h 
биіктігінде тігінен орнатылған кергіш тірекке бекітілген градуирленген 
жартылай шеңбер (протектор түрі) пайдаланылады. 

Өлшеулер жартылай шеңбердің ортасынан қазбаның периметріне және 
рулетка төсемінің көлбеу бұрышына дейінгі қашықтықты рулеткамен 
өлшеуге дейін оның әртүрлі позицияларында жинақталады. Жартылай 
шеңбердің h орталығының биіктігі, олардың көлбеу бұрыштарымен 
өлшенген қашықтық (li) (σi) қазбаның нақты қимасы анықталады. 
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3.6 сурет - Қазбаның қисық сызықты қимасын түсіру (өлшеу)  
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3.5. Тау-кен қазбаларындағы жөндеу жұмыстарының көлемін, 

реттілігі мен кезеңділігін анықтау 
 
Тау-кен қысымының әсерінен тау-кен қазбаларының бекітпесі 

деформацияға ұшырайды. Мұндай деформациялар барлық қазбалардың 
шамамен 50% - ына тән. Жыл сайын тау-кен қазбаларының шамамен 22% - ы 
қайта бекітіледі. Жер асты жұмысшыларының жалпы санының 15-20% – ы 
тау-кен қазбаларын жөндеумен айналысады. Қарқынды үйінді түзуі бар 
қазбаларды жөндеудің еңбек сыйымдылығы қазбаларды жүргізу кезінде 
тұрақты бекітпені тұрғызу бойынша жұмыстардың еңбек сыйымдылығының 
70-120% құрайды [8]. 

Пайдаланылатын тау-кен қазбалары мен олардың бекітпелерін ауысым 
сайын тау — кен шебері және айына кемінде бір рет-тау-кен жұмыстарының 
басшысы қарайды. Қазбаларды тексеру және жөндеу нәтижелері "бекітпе мен 
қазбалардың жай-күйін тексеру журналына" енгізіледі [1]. 

Қауіпсіздік қағидаларының талаптарына сәйкес барлық қолданыстағы 
қазбалар бүкіл пайдалану мерзімі ішінде жарамды күйде, таза ұсталуы және 
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бекіту нормалары мен паспорттарына сәйкес келуі тиіс. Бұл ретте 
қазбалардың көлденең қималары бүкіл ұзына бойы бекіту паспортына сәйкес 
болуы тиіс, ал бекітпе мен жылжымалы құрамның габариттері арасындағы 
саңылау қауіпсіздік қағидаларының талаптарына жауап беруі тиіс. Қазбалар 
таза және құрғақ, жарамды рельс жолдары мен су бұрғыш жырашықтары 
болуы тиіс. 

Тау-кен қазбаларын жөндеу деп қазбалардың зақымдануын түзету, 
олардың көлденең қимасын бекіту паспортына сәйкес келетін мөлшерге 
дейін кеңейту, сондай-ақ бекітпелер мен тасымалдау жолдарының 
деформацияларын (сынуларын) түзету жұмыстары деп аталады. 

Көлденең және көлбеу қазбаларды жөндеу кезінде жұмыстың сипаты 
мен көлеміне байланысты ішінара жөндеу, қайта бекіту, кеңейту және 
топырақты тазарту ерекшеленеді. 

Ішінара (ағымдағы) жөндеу – бекітпенің ұсақ ақаулықтарын жою 
кезінде Жөндеу (жекелеген сынған Жақтауларды немесе олардың 
элементтерін ауыстыру, бетон және темірбетон бекітпелердегі жарықтарды, 
Раковиналарды немесе шағын үйінділерді бітеу), қазбаның шағын 
учаскелерін ішінара қайта бекіту, рельс жолдарын түзету, тасу жолдарын 
толтырмай топырақты қайырып алу, қазбаларды балшықтан тазарту және 
балласт себу, қазбаларды әктеу және су бұрғыш жыраларды тазарту 
жүргізіледі. 

Күрделі жөндеу (қайта бекіту) – бекітпені жаппай ауыстыру – қазбаның 
көлденең қимасын кеңейтпей және кеңейте отырып жүргізіледі. 

Қазбаны кеңейтусіз қайта бекіту кезінде, тұрақсыз жыныстар болған 
кезде, ескі бекітпені алып тастамас бұрын, төбе жағынан, кейде бүйір 
жағынан бітелген бекітпені қағу керек. 

Қазбаларды бекіту паспортында қарастырылған мөлшерге дейін 
кеңейткен кезде, алдымен ескі бекітпені алып тастаңыз, тау жыныстарын 
сорып алыңыз, оны вагоншаларға салыңыз, содан кейін жаңа бекіткіш 
тұрғызыңыз. 

Топырақ төсеу тау жыныстарының көтерілуі нәтижесінде рельс 
жолының профилі бұзылған немесе өндіріс биіктігі қауіпсіздік ережелерімен 
рұқсат етілгеннен аз болған жағдайда жүзеге асырылады. Егер топырақтың 
көтерілуі шамалы болса және рельс жолы жөндеуді қажет етпесе, онда 
поддирка рельс жолын бөлшектемей бөлшектермен жасалады. Бұл жағдайда 
алдымен тұқым шпалдардың арасына, содан кейін олардың астына 
шығарылады, содан кейін жол түсіріледі. 

Қауіпсіздік ережелері қазбаларды қайта бекіту кезінде (кеңейтумен 
немесе кеңейтусіз) бір уақытта екіден көп жақтауды алып тастауға болмайды. 
Алынып тасталатындардың алдында және артында тұрған рамалар уақытша 
кергіштермен немесе тіреулермен күшейтіліп, тігілген болуы тиіс. Көлденең 
қазбаларды электровозды тасумен қайта бекіту кезінде тежеу жолының 
ұзындығынан, бірақ жұмыс орнынан екі жаққа кемінде 80 м қашықтықта 
жарық сигналдары қойылуы тиіс. 
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Көлбеу тасылым қазбаларын шексіз тасылым кезінде жөндеуді тек 
вагоншалардан босатылған арқан кезінде жүргізуге рұқсат етіледі. Жөндеу 
жұмыстарына арналған вагоншаларды, олар сенімді бекітілген жағдайда 
қалдыруға рұқсат етіледі. 

Еңіс бұрышы 18° жоғары болғанда еңіс қазбаның ұзындығы бойынша 
бір пункттен артық жөндеу жұмыстарын бір уақытта жүргізуге тыйым 
салынады [9]. 

 
3.6. Технологиялық жабдықтың техникалық жай-күйін және 

қалдық ресурсын тексеру 
 
Тау-кен техникасын пайдалану қауіпсіздігі мен сенімділігін арттыру 

өндірістік процестің тұрақтылығын сақтауға ғана емес, сондай-ақ жабдықтың 
қызмет ету мерзімін ұзарту есебінен жаңа жабдықты сатып алуға арналған 
шығыстарды қысқартуға, барынша мүмкін болатын (нақты жағдайларда) 
пайдалану мерзіміне қол жеткізуге мүмкіндік береді [11]. 

Тау-кен көлігі жабдықтарының техникалық жай-күйінің мониторингі 
оны пайдаланудың экономикалық тұрғыдан орынды мерзімін анықтауға 
мүмкіндік береді (сурет. 3.7).  

 

 
3.7 сурет - Тау-кен машиналары ресурсын ұзарту кезеңдері 

 
Кез келген техникалық құрылғыны пайдаланудың басталуы Р0 мәніне 

сәйкес келетін бастапқы ресурспен сипатталады. Пайдаланудың есептік-
нормативтік мерзіміне жеткен кезде (0–Т1 учаскесі) техникалық құрылғының 
ресурсы рұқсат етілетін деңгейге жақындайды (Р1 мәні) және оған 
қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына жауап беруді тоқтатады. 
Бұл кезеңде (э1 нүктесі) техникалық құрылғыны пайдаланудан шығару 
туралы немесе сараптама, жөндеу немесе жаңғырту туралы шешім 
қабылданады. Т1–Т2 учаскесінде өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы 
жүргізіледі, ақауларды жою, жаңғырту және жөндеу жөніндегі іс-шаралар 
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орындалады. Жүргізілген жаңғырту нәтижесінде техникалық құрылғының 
ресурсы P ' 1 жаңа деңгейіне дейін көтерілуі мүмкін. Сараптама, жөндеу, 
жаңғырту бойынша түзету іс–шараларын орындау, қауіпсіздік нормалары 
мен қағидаларының талаптарына сәйкес келтіру нәтижелерінің негізінде 
жабдықты жаңа мерзімге пайдалануға рұқсат етіледі (Т2-Т3 учаскесі). Одан 
әрі пайдалану біртіндеп техникалық құрылғы ресурсының төмендеуіне алып 
келеді және ұзарту мерзімі (Э2 нүктесі) аяқталғаннан кейін оны 
пайдаланудан шығару туралы немесе сараптаманың келесі циклын жүргізу 
туралы және т.б. қайтадан шешім қабылданады [11]. 

Техникалық диагностика-тау-кен көлігі жабдықтарының техникалық 
жағдайын бағалау үшін ақпаратты алу мен өңдеудің тиімді құралы. Осындай 
ақпараттың болуы: оңтайлы жөндеу аралық кезеңді белгілеуге немесе қалдық 
ресурсты болжауға, жабдықтың жөндеу қажеттілігін жедел анықтауға, 
жаңадан келіп түскен жабдықтың сапасын тексеруге, яғни машиналардың 
техникалық жай-күйін кешенді басқаруға мүмкіндік береді.  

Тау-кен техникасының жұмысқа қабілеттілігін, қызмет ету мерзімін 
арттыру, авариялық істен шығу қаупін азайту үшін Caterpillar компаниясы 
машиналар паркін басқарудың қуатты құралы болып табылатын және 
операторларға, қызмет көрсетуші және басқарушы персоналға 
машиналардың параметрлері мен функциялары туралы ақпарат беретін vims 
ақпаратты өңдеу жүйесін әзірледі.  

Компьютерлік жүйе тау-кен өнеркәсібінің ауыр жағдайларында жұмыс 
істеуге арналған. Осы мақсатта машиналардың дизайны көптеген түрлі 
сенсорларды ұсынады. Жүйе борттық және борттан тыс жүйелерді де 
қамтиды. VIMS жүйесі операторға бір немесе бірнеше машина жүйелеріндегі 
қауіпті жағдайлардың дамуы туралы хабарлайды. Сонымен қатар, VIMS 
машинаның әртүрлі электронды блоктарындағы жүйелік ақаулар туралы 
хабарлайды. Машинаның бортындағы компьютердің жадында сақталатын 
оқиғалар тізімінде әр оқиғаның басталу күні мен уақыты, оның ұзақтығы 
және тиісті параметрдің мәні белгіленеді. Бұл ретте жүйе операторға қажетті 
іс-әрекеттер туралы ұсынымдар береді, мысалы, машинаның пайдалану 
режимін өзгерту, жөндеу шеберханасына жүгіну немесе машинаның 
жұмысын дереу тоқтату. 

Тау-кен өндіру кәсіпорындарында осы мақсаттарда тау-кен техникасы 
мен оның тетіктерінің жай-күйін жалпы және жергілікті (элементтік) бағалау 
әдістері пайдаланылады. Барлық диагностикалық әдістер өлшеу нәтижелерін 
нормаланған параметрлердің шекті деңгейінің мәндерімен салыстыруға 
негізделген және ақауларды анықтайды немесе болжайды. Жалпы 
диагностика машинаның қызмет ету мерзімі ішінде тораптар мен 
механизмдерді рұқсат етілген шектерде реттеу арқылы техниканың жұмыс 
жағдайын қолдау үшін ТҚК кезінде орындалады. Сонымен қатар, 
машинаның техникалық жағдайы жұмыс сипаттамаларын көрсететін 
жалпыланған параметрлер бойынша бағаланады: қуат, өнімділік, тиімділік 
және т. б. 
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Жергілікті (элемент бойынша) диагностика, әдетте, машинаның жеке 
түйіндерінің техникалық ресурсты өндіру дәрежесін анықтау үшін жүзеге 
асырылады. Оның нәтижелері бойынша тораптар, агрегаттар мен машиналар 
ағымдағы немесе күрделі жөндеуге жіберіледі. Машиналардың техникалық 
жағдайын жергілікті бағалау кезінде қолданылатын бақылау әдістері 
бөлшектердің сыртқы өлшемдерінің өзгеруімен, сондай-ақ ішкі ақауларды 
анықтаумен байланысты. Екінші жағдайда, қазірдің өзінде дамыған 
ақауларды іздеуге бағытталған бұзылмайтын бақылау әдістері қолданылады 
(құйынды токтар, магниттік әдіс, ультрадыбыстық дефектоскопия және т.б.). 
Элементтік бақылаудың жоғарыда аталған әдістерінің ішінен тау-кен 
техникасының жағдайын неғұрлым егжей-тегжейлі анықтау үшін діріл 
диагностикасы ең қолайлы болып табылады, онда арнайы және стандартты 
діріл өлшеу жүйелерін қолдануға болады.  

Осылайша, техникалық диагностика мүмкіндік береді: 
- ақауларды уақтылы анықтау және жою; �  
- тау-кен машиналарының техникалық дайындығын орта есеппен 18-

25% - ға арттыру%; �  
- машина элементтерінің (бөлшектерінің) техникалық ресурсын 

сақтауға мүмкіндік беретін негізсіз бөлшектеу жұмыстарын болдырмау; �  
- ресурстың толық әзірленуін қамтамасыз ету (қазіргі уақытта 

бөлшектердің 55% - на дейін толық пайдаланылмаған ресурспен жөндеуге 
жіберіледі); �  

- жанар-жағар май мен электр қуатын тұтынуды азайтуға мүмкіндік 
беретін оңтайлы реттелетін машиналардың жұмысын қамтамасыз ету; �  

- тораптар мен агрегаттарды жиі тексеру және бақылау есебінен жұмыс 
қауіпсіздігін арттыру; �  

- негізсіз бөлшектеулер мен қосымша жұмыстардың ілеспе режимдерін 
алып тастау есебінен жабдықтың жұмыс ресурсын 30-35% дейін арттыру 
[11]. 

 
3.7.  Құрылыс немесе пайдалану процесінде туындаған ақауларды 

жою жөніндегі техникалық құжаттаманы жасау 
 
Ақаулық - өнімнің белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі. 
Құрылыс конструкциялары мен инженерлік жүйелердегі ақауларға 

мыналар жатады: 
 жобалау ұйымының келісімінсіз құрылыс сатысында жіберілген 

және құрылыстың пайдалану көрсеткіштерін нашарлататын жобадан немесе 
нормалардан ауытқу; 

 пайдалану сатысында табиғи-климаттық және өзге де әсерлерден 
туындаған құрылыстың немесе оның жекелеген бөліктері мен жүйелерінің 
зақымдануы. 

Ақаулық ведомость (6-қосымша) бастапқы құжаттамаға жатады және 
кәсіпорын қызметінде пайдаланылатын жабдықтардың, құрылғылардың, 
материалдардың барлық ақауларын, сынуларын, ақауларын тіркейді. Барлық 
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ережелерге сәйкес оларды жөндеу және қалпына келтіру үшін сіз белгілі бір 
процедураны орындауыңыз керек, оның бөлігі ақаулы тізімді жасау болып 
табылады. 

Құжат әр түрлі ақаулар анықталған кезде ілеспе болып табылады. Оған 
сәйкес келеді: 

 жабдықтың немесе материалдардың атауы және типі, 
 табылған зақым, 
 оларды жою жолдары. 
Әрі қарай, бұл құжат сметаны жазуға және жөндеу жұмыстарына 

қаражат бөлуге негіз болады. 
Ақаулар мен ақауларды уақтылы жою ұйымдағы еңбек өнімділігін 

арттыруға, қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін 
төтенше жағдайлар мен жағдайларды болдырмауға мүмкіндік береді. 

Айта кету керек, бұл құжат жалпыға ортақ емес. Әдетте, ол көптеген 
құрылымдық бөлімшелер, әртүрлі тауарлық-материалдық құндылықтар, 
күрделі жабдықтар мен техникалық құрылғылар бар ірі кәсіпорындарда ғана 
қолданылады. 

Ірі компаниялар мезгіл-мезгіл баланста көрсетілген жабдықты тексеру 
және тексеру үшін арнайы тексерулер жүргізеді. Ол үшін компания 
басшысының атынан жеке бұйрықпен екі адамнан тұратын комиссия 
құрылады. Комиссия мүшелері сыну түрін және жабдықты, құрылғыны 
немесе қандай да бір өзге тауар-материалдық құндылықты түзету үшін 
қабылдануы қажет іс-әрекеттерді дәл анықтау үшін қажетті белгілі бір 
біліктілік деңгейіне, білімге және дағдыға ие болуы тиіс. 

Әдетте, комиссия мүшелері техникалық бөлімнің мамандары, 
бухгалтерия қызметкерлері және зақымдалған объект жататын құрылымдық 
бөлімшенің өкілдері болады. 

Зерттеу визуалды және өте үстірт, оның барысында арнайы тексерулер 
мен терең тексерулер жүргізілмейді, мұқият бақылау қажет болған жағдайда 
ғана жүзеге асырылады. 

Бүгінгі таңда қолдануға міндетті ақаулық туралы бірыңғай үлгі жоқ, 
сондықтан оны кәсіпорын ішінде жасалған және компанияның есеп 
саясатында немесе еркін нысанда бекітілген шаблон бойынша жасауға 
болады. Дегенмен, онда көрсетілуі керек бірқатар мәндер бар. Бұл: 

 компанияның атауы; 
 ведомосты жасау күні мен нөмірі; 
 нысанның өзіне қатысты барлық нәрсе. 
Соңғысының параметрлеріне оның атауы (ол объектінің кәсіпорын 

балансында көрсетілген атаумен сәйкес келуі керек), анықталған ақаулар 
немесе сынулар, олардың пайда болу себептерін көрсету қажет – бұл қызмет 
көрсететін маманның құзыретіне кіреді, сондай – ақ оларды жою үшін қажет 
жұмыстар-бұл жөндеу шеберханасы қызметкерінің функционалдығының 
бөлігі (егер кәсіпорында болса). Тізімдеменің осы бөлімі кесте түрінде 
ресімделуі тиіс. 
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процедураны орындауыңыз керек, оның бөлігі ақаулы тізімді жасау болып 
табылады. 

Құжат әр түрлі ақаулар анықталған кезде ілеспе болып табылады. Оған 
сәйкес келеді: 

 жабдықтың немесе материалдардың атауы және типі, 
 табылған зақым, 
 оларды жою жолдары. 
Әрі қарай, бұл құжат сметаны жазуға және жөндеу жұмыстарына 

қаражат бөлуге негіз болады. 
Ақаулар мен ақауларды уақтылы жою ұйымдағы еңбек өнімділігін 

арттыруға, қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін 
төтенше жағдайлар мен жағдайларды болдырмауға мүмкіндік береді. 

Айта кету керек, бұл құжат жалпыға ортақ емес. Әдетте, ол көптеген 
құрылымдық бөлімшелер, әртүрлі тауарлық-материалдық құндылықтар, 
күрделі жабдықтар мен техникалық құрылғылар бар ірі кәсіпорындарда ғана 
қолданылады. 

Ірі компаниялар мезгіл-мезгіл баланста көрсетілген жабдықты тексеру 
және тексеру үшін арнайы тексерулер жүргізеді. Ол үшін компания 
басшысының атынан жеке бұйрықпен екі адамнан тұратын комиссия 
құрылады. Комиссия мүшелері сыну түрін және жабдықты, құрылғыны 
немесе қандай да бір өзге тауар-материалдық құндылықты түзету үшін 
қабылдануы қажет іс-әрекеттерді дәл анықтау үшін қажетті белгілі бір 
біліктілік деңгейіне, білімге және дағдыға ие болуы тиіс. 

Әдетте, комиссия мүшелері техникалық бөлімнің мамандары, 
бухгалтерия қызметкерлері және зақымдалған объект жататын құрылымдық 
бөлімшенің өкілдері болады. 

Зерттеу визуалды және өте үстірт, оның барысында арнайы тексерулер 
мен терең тексерулер жүргізілмейді, мұқият бақылау қажет болған жағдайда 
ғана жүзеге асырылады. 

Бүгінгі таңда қолдануға міндетті ақаулық туралы бірыңғай үлгі жоқ, 
сондықтан оны кәсіпорын ішінде жасалған және компанияның есеп 
саясатында немесе еркін нысанда бекітілген шаблон бойынша жасауға 
болады. Дегенмен, онда көрсетілуі керек бірқатар мәндер бар. Бұл: 

 компанияның атауы; 
 ведомосты жасау күні мен нөмірі; 
 нысанның өзіне қатысты барлық нәрсе. 
Соңғысының параметрлеріне оның атауы (ол объектінің кәсіпорын 

балансында көрсетілген атаумен сәйкес келуі керек), анықталған ақаулар 
немесе сынулар, олардың пайда болу себептерін көрсету қажет – бұл қызмет 
көрсететін маманның құзыретіне кіреді, сондай – ақ оларды жою үшін қажет 
жұмыстар-бұл жөндеу шеберханасы қызметкерінің функционалдығының 
бөлігі (егер кәсіпорында болса). Тізімдеменің осы бөлімі кесте түрінде 
ресімделуі тиіс. 

  

Қажет болған жағдайда құжатқа барлық мүмкін қосымшаларға (фото 
және видео куәліктер, ақаулы акт және т.б.) сілтемелер енгізу керек. 

Ведомосте жіберілген қателерді оларды мұқият сызып тастау және 
жауапты адамның қолымен расталған дұрыс ақпаратты жазу және түзету 
күнін қою арқылы түзетуге болады. Алайда, ең қолайлы әдіс – егер мүмкін 
болса, құжатты қайта жасау және қол қою. 

Ведомость А4 форматындағы стандартты парақта немесе ұйымның 
фирмалық бланкісінде ресімделуі мүмкін-бұл рөл атқармайды, бұл ретте ол 
қолмен де, баспа түрінде де жазылуы мүмкін. Ол әдетте бірнеше данада 
жасалады – мүдделі тараптардың әрқайсысы үшін бір. Барлық көшірмелерге 
комиссия мүшелері қол қоюы, сондай-ақ компания басшысының қолымен 
бекітілуі тиіс. 

Ведомості мөрлеудің қажеті жоқ, өйткені ол компанияның ішкі 
құжаттамасына жатады, сонымен қатар 2016 жылдан бастап заңды тұлғалар 
өз қызметінде мөрлер мен мөрлерді пайдалану міндетінен заңды түрде 
босатылды. 

Өзектілігін жоғалтқаннан кейін ведомость кәсіпорынның мұрағатына 
сақтауға беріледі, онда ол заң бойынша талап етілетін немесе ұйымның ішкі 
қағидаларында белгіленген уақыт ішінде сақталады. 

Ақаулы тізімдемені жасау үлгісі (7-қосымша): 
1. Жоғарғы сол немесе оң жақта (бұл маңызды емес) кәсіпорын 

басшысының мақұлдауына бірнеше жол беріледі. Мұнда сәйкес келеді: 
 оның лауазымы (директор, бас директор), 
 Тегі, Аты, Әкесінің аты, 
 компанияның толық атауы. 
2. Содан кейін жолдың ортасында құжаттың атауы және оның ішкі 

құжат айналымы бойынша нөмірі, төменде компания тіркелген елді мекен 
және тізімдеме жасалған күн жазылады. 

3. Келесі-негізгі бөлім. Ол кесте түрінде қалыптасады, 
 реттік нөмірі енгізілетін бірінші бағанға, 
 екіншісінде-тексеру барысында анықталған ақаулар мен 

зақымданулар, 
 үшіншісі - оларды жою үшін қажетті шаралар, 
 төртіншіден, зақымдарды түзету керек мерзімдер. 
4. Құжатқа жабдықты, құрылғыны немесе тауарлық-материалдық 

құндылықтарды тексеруге қатысқан Комиссия мүшелері қол қояды, олардың 
лауазымдары мен қолтаңбаларының толық жазылуы көрсетіледі. 

Конструкциялардың ұзақ мерзімділігіне және тау-кен құрылысын 
пайдаланудың қалыпты режиміне әсер етпейтін ақауларды ақаулар 
ведомосына енгізбеген жөн. 

Машиналар, аппараттар және басқа да жабдықтардың ақауларынан 
басқа, инженерлік жүйелер туралы бөлімдердегі ақаулар тізімдемесінде осы 
жабдық орнатылған үй-жайлардың ақаулары да енгізіледі [10]. 
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3.8. Қабылданатын объектілердің негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштері 

 
Өнім сапасының көрсеткіші-оны құру және пайдалану немесе 

тұтынудың белгілі бір жағдайларына қатысты қарастырылатын оның 
сапасына кіретін өнімнің бір немесе бірнеше қасиеттерінің сандық 
сипаттамасы. 

Жеке көрсеткіштер   - оның қасиеттерінің бірін сипаттайтын өнім 
сапасының көрсеткіштері. 

Кешенді көрсеткіштер   - оның бірнеше қасиеттерін сипаттайтын өнім 
сапасының көрсеткіштері. 

Өнім сапасының анықтайтын көрсеткіші-оның сапасын бағалау арқылы 
шешім қабылданатын өнім сапасының көрсеткіші.  

Өнім сапасының интегралды көрсеткіші-өнімді пайдаланудан немесе 
тұтынудан алынған жалпы пайдалы әсердің оны құру мен пайдалану немесе 
тұтынудың жалпы шығындарына қатынасы болып табылатын көрсеткіш. 

Нысанның сапасы, ең алдымен, оның қасиеттері арқылы, яғни 
объектінің объективті ерекшеліктері арқылы көрінеді, сондықтан сапаны 
бағалау үшін, біріншіден, жиынтығы сапаны толық сипаттайтын 
қасиеттердің тізімін анықтау қажет деп саналады. Екіншіден, қасиеттерді 
өлшеңіз, яғни олардың сандық мәндерін анықтаңыз. Үшіншіден, алынған 
деректерді үлгі немесе сапа стандарты ретінде қабылданған басқа объектінің 
ұқсас сипаттамасымен аналитикалық түрде салыстырыңыз. Алынған нәтиже 
зерттелетін объектінің сапасын жеткілікті дәрежеде сипаттайды. 

Құрылыстағы өнім сапасы көрсеткіштерінің жүйесі (СБӨСҚ) – 
Құрылыста қолданылатын өнеркәсіп өнімінің нақты топтары мен түрлерінің 
сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын және жаппай құрылыстың 
жекелеген ғимараттары мен құрылыстарының және олардың элементтерінің 
сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын, сондай-ақ осы стандарттарда 
белгіленген сапа өлшемдері мен көрсеткіштерінің қолданылу саласын 
белгілейтін мемлекеттік стандарттар кешені. 

PCOS қолданылатын өнімнің сапа көрсеткіштерінің бірыңғай 
өлшемдері мен номенклатурасын белгілейді:  

 стандарттарды, техникалық шарттарды және басқа да 
нормативтік құжаттарды әзірлеу кезінде;  

 жаңа өнімнің оңтайлы нұсқасын таңдау; 
 өнімді аттестаттау, оның сапасын болжау және жоспарлау;  
 сапаны басқару жүйесін әзірлеу;  
 есеп беру және сапа туралы ақпарат беру [12]. 
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3.8. Қабылданатын объектілердің негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштері 

 
Өнім сапасының көрсеткіші-оны құру және пайдалану немесе 

тұтынудың белгілі бір жағдайларына қатысты қарастырылатын оның 
сапасына кіретін өнімнің бір немесе бірнеше қасиеттерінің сандық 
сипаттамасы. 

Жеке көрсеткіштер   - оның қасиеттерінің бірін сипаттайтын өнім 
сапасының көрсеткіштері. 

Кешенді көрсеткіштер   - оның бірнеше қасиеттерін сипаттайтын өнім 
сапасының көрсеткіштері. 

Өнім сапасының анықтайтын көрсеткіші-оның сапасын бағалау арқылы 
шешім қабылданатын өнім сапасының көрсеткіші.  

Өнім сапасының интегралды көрсеткіші-өнімді пайдаланудан немесе 
тұтынудан алынған жалпы пайдалы әсердің оны құру мен пайдалану немесе 
тұтынудың жалпы шығындарына қатынасы болып табылатын көрсеткіш. 

Нысанның сапасы, ең алдымен, оның қасиеттері арқылы, яғни 
объектінің объективті ерекшеліктері арқылы көрінеді, сондықтан сапаны 
бағалау үшін, біріншіден, жиынтығы сапаны толық сипаттайтын 
қасиеттердің тізімін анықтау қажет деп саналады. Екіншіден, қасиеттерді 
өлшеңіз, яғни олардың сандық мәндерін анықтаңыз. Үшіншіден, алынған 
деректерді үлгі немесе сапа стандарты ретінде қабылданған басқа объектінің 
ұқсас сипаттамасымен аналитикалық түрде салыстырыңыз. Алынған нәтиже 
зерттелетін объектінің сапасын жеткілікті дәрежеде сипаттайды. 

Құрылыстағы өнім сапасы көрсеткіштерінің жүйесі (СБӨСҚ) – 
Құрылыста қолданылатын өнеркәсіп өнімінің нақты топтары мен түрлерінің 
сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын және жаппай құрылыстың 
жекелеген ғимараттары мен құрылыстарының және олардың элементтерінің 
сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын, сондай-ақ осы стандарттарда 
белгіленген сапа өлшемдері мен көрсеткіштерінің қолданылу саласын 
белгілейтін мемлекеттік стандарттар кешені. 

PCOS қолданылатын өнімнің сапа көрсеткіштерінің бірыңғай 
өлшемдері мен номенклатурасын белгілейді:  

 стандарттарды, техникалық шарттарды және басқа да 
нормативтік құжаттарды әзірлеу кезінде;  

 жаңа өнімнің оңтайлы нұсқасын таңдау; 
 өнімді аттестаттау, оның сапасын болжау және жоспарлау;  
 сапаны басқару жүйесін әзірлеу;  
 есеп беру және сапа туралы ақпарат беру [12]. 
 
 
 
 

  

3.9. Жекелеген элементтер мен жұмыстарды тапсыру-қабылдау 
актілері 

 
Тапсыру-қабылдау актісі-бұл Орындаушы компания Тапсырыс 

берушіге ұсынған қызметтерді көрсететін құжат. Онда осы қызметтердің 
құны және олардың толық тізімі көрсетілген. 

Орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) құжаттамалық 
ресімдеу кезінде ұйым актілердің біріздендірілген нысандарын немесе тиісті 
нормативтік-құқықтық актілермен бекітілген актілердің нысандарын 
пайдаланады. 

Мердігерлер орындаған құрылыс-монтаждау жұмыстарын қабылдау 
жинақтаушы құжат болып табылатын және орындалған жұмыстарды өлшеу, 
әрбір конструктивтік элемент немесе жұмыс түрі бойынша нормалар мен 
бағалар негізінде әрбір құрылыс объектісі бойынша жұмыстарды орындаушы 
жүргізетін орындалған жұмыстарды есепке алу журналының деректеріне 
сүйене отырып, КС-2 нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау 
туралы актімен ресімделеді. КС-2 актісі екі данада жасалады, оған қол қоюға 
құқығы бар Тараптардың уәкілетті өкілдері (жұмыс жүргізуші мердігер және 
Тапсырыс берушінің техникалық қадағалау өкілі) қол қояды. КС-2 
нысанында келтірілген деректер бойынша орындалған жұмыстар мен 
шығындардың құны туралы анықтама (КС-3 нысаны) екі данада 
толтырылады: біреуі - мердігер үшін, екіншісі - Тапсырыс беруші үшін. 
Орындалған жұмыстар мен шығындар анықтамада шарттық құн негізінде 
көрсетіледі. 

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және жөндеу бағасына 
материалдардың құны кіреді. Материалдық ресурстардың құны оларды кім 
сатып алғанына қарамастан - тапсырыс беруші немесе мердігер сметалық 
құжаттаманың құрамына енгізіледі. Осылайша, мердігер бағалауды 
толығымен қолдануға (материалдарды ескере отырып), содан кейін 
объектінің сметалық құнынан алыс-беріс материалдарының құнын шегеруге 
міндетті. Сонымен қатар, материалдың сметалық құнын азайту керек 
(Тапсырыс беруші материалдарының баланстық құны емес). Яғни, 
пайдаланылған алыс-беріс материалдарын көрсету үшін КС-2 нысаны 
бойынша орындалған жұмыстар актісінде олардың құнын көрсете отырып, 
"Тапсырыс берушінің материалдары" Жеке бөлімі толтырылады. Бұл бөлім 
Тапсырыс берушінің жұмсалған материалдары (алыс-беріс материалдары) 
туралы есеп негізінде толтырылады. "Жиыны" деген жолдың алдында 
"тапсырыс берушінің материалдары шегеріле отырып" деген жазба 
жасалады, олардың құны көрсетіледі. Осылайша, "жиыны" жолында ҚМЖ 
құнын, мердігердің пайдаланылған меншікті материалдарының құнын 
қамтитын мердігер жұмыстарының құны айқындалады - егер мердігер өз 
материалдарын пайдаланған және алыс-беріс материалдарының құнын 
қамтымайтын жағдайда. Басқаша айтқанда, алыс-беріс материалдары 
мердігер орындаған жұмыстардың құнын қалыптастырмайды, ал КС-2 
нысанында келтірілген алыс-беріс материалдарының тізбесі анықтамалық 
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сипатта болады. КС-3 анықтамасы КС-2 актісінің негізінде толтырылады 
және орындалған жұмыстар үшін Тапсырыс берушімен есеп айырысу үшін 
қолданылады. КС-3 нысанында алыс-беріс материалдарының тізбесі мен 
құны келтірілмейді (тіпті анықтама ретінде де). Анықтамадағы жеке жолда 
ҚҚС сомасы көрсетіледі. Алыс-беріс материалдарының құнын есепке 
алмағанда орындалған жұмыстардың көлемі мердігерде ҚҚС салу 
объектілері болып табылады. 

Тапсырыс берушінің жұмсалған материалдары туралы есептің 
бірыңғай нысаны жоқ, сондықтан ұйым оларды өзі әзірлеп, өзінің есеп 
саясатында көрсетуі керек. Құжаттарды әзірлеу кезінде міндетті шартты 
сақтау қажет - жұмсалған материалдың мөлшері калькуляцияға - қайта 
өңдеуге арналған шарттың ажырамас бөлігіне нақты сәйкес келуі тиіс, 
өйткені осы құжаттардың негізінде Тапсырыс берушінің есебінде 
материалдарды шығындар шотына есептен шығару көрсетілетін болады [5]. 

 
3.10. Тау-кен қазу бригадаларында өндірістік және есептік 

құжаттаманы ресімдеудің дұрыстығы мен уақтылығын қамтамасыз ету 
және бақылау 

 
Негізгі құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін тапсырыс 

берушінің инженерлік-техникалық персоналы жобалау-сметалық 
құжаттаманы және құрылыстың жергілікті жағдайларын мұқият зерделеуі 
қажет. Жұмыстың қарқыны, құны мен сапасы оны зерттеудің толықтығы мен 
тереңдігіне байланысты. 

Берілетін жобалау құжаттамасында жобалаушының бұл құжаттама 
жобалауға арналған тапсырмаға және ғимараттар мен құрылыстардың 
қауіпсіздігі туралы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкес әзірленгені 
туралы растауы болуы тиіс". 

Тапсырыс беруші белгіленген тәртіппен бекіткен жобалар мен 
сметалар бойынша және жұмыс жүргізуге рұқсат етілген жұмыс сызбаларына 
сәйкес ғана салуға болады. Рұқсат жұмыс сызбаларында Тапсырыс берушінің 
құрылыс бақылауының тиісті мөртаңбасымен ресімделеді. Тапсырыс беруші 
бекітілген жұмыс құжаттамасын мердігерлік құрылыс ұйымына береді. 

Құрылыс ұйымдарының өндірістік-техникалық (немесе техникалық) 
бөлімдері Тапсырыс беруші берген жұмыс жобаларының, сметалық 
құжаттаманың, жұмыс сызбаларының жоспарланатын жылдағы жұмыс 
көлеміне толықтығын, сондай-ақ барлық құжаттаманың жинақтылығын 
тексереді. Жұмыс сызбаларынан ауытқу Тапсырыс берушімен және жобалау 
ұйымымен уақтылы келісіледі. 

Жобаны тексеру кезінде құрылыс ұйымы балама есептеулер, сынақтар 
және эксперименттік тексерулер жүргізуге құқылы. 

Ұйымның жобаны тексеру нәтижесі: 
 ұйымда түзетуге, пысықтауға немесе қайта өңдеуге жататын, ол 

бойынша ескертулері бар қолданыстағы құжаттаманың тізбесі; 
 қажетті технологиялық құжаттардың тізбесі 
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сипатта болады. КС-3 анықтамасы КС-2 актісінің негізінде толтырылады 
және орындалған жұмыстар үшін Тапсырыс берушімен есеп айырысу үшін 
қолданылады. КС-3 нысанында алыс-беріс материалдарының тізбесі мен 
құны келтірілмейді (тіпті анықтама ретінде де). Анықтамадағы жеке жолда 
ҚҚС сомасы көрсетіледі. Алыс-беріс материалдарының құнын есепке 
алмағанда орындалған жұмыстардың көлемі мердігерде ҚҚС салу 
объектілері болып табылады. 

Тапсырыс берушінің жұмсалған материалдары туралы есептің 
бірыңғай нысаны жоқ, сондықтан ұйым оларды өзі әзірлеп, өзінің есеп 
саясатында көрсетуі керек. Құжаттарды әзірлеу кезінде міндетті шартты 
сақтау қажет - жұмсалған материалдың мөлшері калькуляцияға - қайта 
өңдеуге арналған шарттың ажырамас бөлігіне нақты сәйкес келуі тиіс, 
өйткені осы құжаттардың негізінде Тапсырыс берушінің есебінде 
материалдарды шығындар шотына есептен шығару көрсетілетін болады [5]. 

 
3.10. Тау-кен қазу бригадаларында өндірістік және есептік 

құжаттаманы ресімдеудің дұрыстығы мен уақтылығын қамтамасыз ету 
және бақылау 

 
Негізгі құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін тапсырыс 

берушінің инженерлік-техникалық персоналы жобалау-сметалық 
құжаттаманы және құрылыстың жергілікті жағдайларын мұқият зерделеуі 
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тереңдігіне байланысты. 

Берілетін жобалау құжаттамасында жобалаушының бұл құжаттама 
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қауіпсіздігі туралы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкес әзірленгені 
туралы растауы болуы тиіс". 

Тапсырыс беруші белгіленген тәртіппен бекіткен жобалар мен 
сметалар бойынша және жұмыс жүргізуге рұқсат етілген жұмыс сызбаларына 
сәйкес ғана салуға болады. Рұқсат жұмыс сызбаларында Тапсырыс берушінің 
құрылыс бақылауының тиісті мөртаңбасымен ресімделеді. Тапсырыс беруші 
бекітілген жұмыс құжаттамасын мердігерлік құрылыс ұйымына береді. 

Құрылыс ұйымдарының өндірістік-техникалық (немесе техникалық) 
бөлімдері Тапсырыс беруші берген жұмыс жобаларының, сметалық 
құжаттаманың, жұмыс сызбаларының жоспарланатын жылдағы жұмыс 
көлеміне толықтығын, сондай-ақ барлық құжаттаманың жинақтылығын 
тексереді. Жұмыс сызбаларынан ауытқу Тапсырыс берушімен және жобалау 
ұйымымен уақтылы келісіледі. 

Жобаны тексеру кезінде құрылыс ұйымы балама есептеулер, сынақтар 
және эксперименттік тексерулер жүргізуге құқылы. 

Ұйымның жобаны тексеру нәтижесі: 
 ұйымда түзетуге, пысықтауға немесе қайта өңдеуге жататын, ол 

бойынша ескертулері бар қолданыстағы құжаттаманың тізбесі; 
 қажетті технологиялық құжаттардың тізбесі 

  

қосымша әзірлеу; 
 ұйымда барларға қосымша сатып алу қажет жабдықтар мен 

өлшеу құралдарының тізбесі; 
 сатып алу үшін ықтимал жеткізушілерді анықтау қажет жаңа 

материалдар мен өнімдердің тізімі; 
 ұйым өз күшімен орындай алмайтын сынақтар мен өлшемдердің 

тізімі; 
 объектінің сапасына қосымша талаптарды қамтамасыз ету үшін 

қажетті жұмыстардың құны бойынша ұсыныстар. 
Жобалау-сметалық құжаттама зерттелетін құжаттаманың көлемі 

көрсетілген ұйымның бас инженері бекіткен жоспар бойынша зерделенеді 
және бақыланады. 

Қажет болған жағдайда жұмыс құжаттамасын талдау және қабылдау 
үшін мамандандырылған ұйымдардың өкілдері тартылуы мүмкін. 

Жұмыс және технологиялық құжаттаманың сапасына жұмыс 
құжаттамасын қабылдау мен әзірлеуді жүзеге асыратын Бөлім басшысы 
жауапты болады. 

Жобалық құжаттаманы қабылдау барысында оның құрылыс пен 
объектінің сапасын қамтамасыз етуге және бақылауға мүмкіндік беретін 
барлық қажетті деректер мен өлшемдерді қамтуы тиіс екенін есте ұстаған 
жөн. Жұмыс құжаттамасында мыналар көрсетілуі тиіс: 

 тұтынушының және нормативтік құжаттаманың талаптарына 
сәйкес келетін параметрлер, сондай-ақ оларға құрылыс процесінде 
бақыланатын рұқсаттар; 

 қабылдау критерийлері мен ережелері; 
 бұйымдардың, элементтердің, жабдықтардың, материалдардың 

маркалары, түрлері, типтері және олардың сапасына қойылатын талаптар. 
Технологиялық құжаттамада мыналар көрсетілуі тиіс: 
 өндіріс пен объектінің талап етілетін сапасын қамтамасыз етудің 

тиісті технологиясы; 
 сынау және өлшеуге арналған әдістер мен жабдықтар. 
Ұйымда объектілердің сапасына және жобалау құжаттамасының 

сапасына қойылатын талаптарды регламенттейтін барлық қажетті 
нормативтік-техникалық құжаттама болуы тиіс. Алайда тапсырыс беруші 
объектінің сапасына қосымша талаптар белгілеуге құқылы, бұл келісім-
шартта және жобалау құжаттамасында көрініс табуға тиіс. 

Бұл жағдайда жұмыс құжаттамасын тексеру кезінде қосымша 
талаптарды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін шешімдердің бар-жоғын 
анықтау керек және олар болмаған жағдайда Тапсырыс берушіден жұмыс 
құжаттамасына түзетулер енгізуді талап ету қажет. 

Жобаны талдау кезінде келесілерге ерекше назар аудару қажет: 
 жұмыс құжаттамасында объектінің және ҚМЖ сапасын 

анықтайтын барлық қажетті параметрлер көрсетілген бе; 
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 жобада көрсетілген объектінің және ҚМЖ сапасына қойылатын 
талаптар қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келе 
ме; 

 қабылданған жобалау шешімдері Тапсырыс берушінің 
келісімшартта көрсетілген талаптарына сәйкес келе ме; 

 құрылыс жобасында бастапқы геодезиялық негіздемені құру 
бойынша графикалық шешімдер бар ма – қажет болған жағдайда еден 
плиталарында арнайы тесіктер жасау үшін монтаж горизонттарында 
бастапқы геодезиялық негіз белгілерінің орналасу схемалары, сондай-ақ 
монтаж горизонттарында егжей-тегжейлі бөлу осьтерінің орналасу 
схемалары; 

 жобада объектілерге техникалық шарттар түрінде немесе басқа 
нысанда объектілерді қабылдау өлшемшарттары бар ма; 

 сметаға салынған құрылыс материалдары мен бұйымдарын сатып 
алу бағалары осы материалдар мен бұйымдарды нақты жеткізушілердің сату 
бағаларына сәйкес келе ме? 

Егер құрылыс барысында жобалау құжаттамасында ақаулар табылса, 
Тапсырыс берушінің құрылыс бақылауы жобалаушының олардың жойылуын 
бақылауы және оны орындаушыға қайта беруі тиіс [5]. 

 
3.11. Орындалған жұмыстардың көлемдерін есептеу қағидалары 
 
3.11.1 жұмыс көлемін есептеуге қойылатын жалпы талаптар. Смета-бұл 

құрылыс процесінде Орындалатын жұмыстардың есептелген тізімі. 
Құрылыстың құнын анықтаудағы көп еңбекті қажет ететін міндеттердің бірі 
(қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру, күрделі жөндеу) – бұл 
жұмыстың құрамы мен көлемін анықтау. Ол үшін сметаны жасаудың негізі 
мен бірінші кезеңі болып табылатын жұмыс көлемін есептеу жүргізіледі. 
Көлем тізімдемесі жұмыстардың қысқаша сипаттамасынан және олардың 
санын есептеу формулаларынан тұрады. Жұмыс көлемдерінің ведомосы 
сызбалар, ерекшеліктер және толық аяқталған, тексерілген және жинақталған 
құрамдағы басқа да жобалау материалдары бойынша жасалады. Жұмыс 
номенклатурасы, олардың сипаттамасы және өлшем бірліктері қолданылатын 
сметалық нормаларға сәйкес болуы тиіс. Ең жақсы нәтижелерге жұмыс 
көлемін ұтымды әдіспен есептеу кезінде қол жеткізіледі. Қолданыстағы 
нұсқаулықтарға және қалыптасқан практикаға сәйкес жұмыс көлемін есептеу 
ведомосы көбейтілмейді. Ол жобалау ұйымында сақталады және сметаларды 
тексеретін және келісетін ұйымдарға олардың талап етуі бойынша уақытша 
пайдалануға беріледі. Жұмыс көлемінің тізімі мәтін мен формулаларды оңай 
оқып, қажетті өлшемдер мен басқа да мәліметтерді таба алатындай етіп 
жасалуы керек. Ол үшін ведомості нақты, түзетулерсіз толтыру, формулалар 
мен мәтінді олар үшін бөлінген орындарға белгілі бір дәйектілікпен жазу, 
есептеулерді сызбалардың нөмірлеріне, олардың бөлшектеріне және басқа да 
жобалау материалдарына сілтемелермен негіздеу қажет. 
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 жобада көрсетілген объектінің және ҚМЖ сапасына қойылатын 
талаптар қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келе 
ме; 

 қабылданған жобалау шешімдері Тапсырыс берушінің 
келісімшартта көрсетілген талаптарына сәйкес келе ме; 

 құрылыс жобасында бастапқы геодезиялық негіздемені құру 
бойынша графикалық шешімдер бар ма – қажет болған жағдайда еден 
плиталарында арнайы тесіктер жасау үшін монтаж горизонттарында 
бастапқы геодезиялық негіз белгілерінің орналасу схемалары, сондай-ақ 
монтаж горизонттарында егжей-тегжейлі бөлу осьтерінің орналасу 
схемалары; 

 жобада объектілерге техникалық шарттар түрінде немесе басқа 
нысанда объектілерді қабылдау өлшемшарттары бар ма; 

 сметаға салынған құрылыс материалдары мен бұйымдарын сатып 
алу бағалары осы материалдар мен бұйымдарды нақты жеткізушілердің сату 
бағаларына сәйкес келе ме? 

Егер құрылыс барысында жобалау құжаттамасында ақаулар табылса, 
Тапсырыс берушінің құрылыс бақылауы жобалаушының олардың жойылуын 
бақылауы және оны орындаушыға қайта беруі тиіс [5]. 

 
3.11. Орындалған жұмыстардың көлемдерін есептеу қағидалары 
 
3.11.1 жұмыс көлемін есептеуге қойылатын жалпы талаптар. Смета-бұл 

құрылыс процесінде Орындалатын жұмыстардың есептелген тізімі. 
Құрылыстың құнын анықтаудағы көп еңбекті қажет ететін міндеттердің бірі 
(қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру, күрделі жөндеу) – бұл 
жұмыстың құрамы мен көлемін анықтау. Ол үшін сметаны жасаудың негізі 
мен бірінші кезеңі болып табылатын жұмыс көлемін есептеу жүргізіледі. 
Көлем тізімдемесі жұмыстардың қысқаша сипаттамасынан және олардың 
санын есептеу формулаларынан тұрады. Жұмыс көлемдерінің ведомосы 
сызбалар, ерекшеліктер және толық аяқталған, тексерілген және жинақталған 
құрамдағы басқа да жобалау материалдары бойынша жасалады. Жұмыс 
номенклатурасы, олардың сипаттамасы және өлшем бірліктері қолданылатын 
сметалық нормаларға сәйкес болуы тиіс. Ең жақсы нәтижелерге жұмыс 
көлемін ұтымды әдіспен есептеу кезінде қол жеткізіледі. Қолданыстағы 
нұсқаулықтарға және қалыптасқан практикаға сәйкес жұмыс көлемін есептеу 
ведомосы көбейтілмейді. Ол жобалау ұйымында сақталады және сметаларды 
тексеретін және келісетін ұйымдарға олардың талап етуі бойынша уақытша 
пайдалануға беріледі. Жұмыс көлемінің тізімі мәтін мен формулаларды оңай 
оқып, қажетті өлшемдер мен басқа да мәліметтерді таба алатындай етіп 
жасалуы керек. Ол үшін ведомості нақты, түзетулерсіз толтыру, формулалар 
мен мәтінді олар үшін бөлінген орындарға белгілі бір дәйектілікпен жазу, 
есептеулерді сызбалардың нөмірлеріне, олардың бөлшектеріне және басқа да 
жобалау материалдарына сілтемелермен негіздеу қажет. 

  

3.11.2 жұмыс көлемін есептеуді орындау әдістемесі. Жұмыс көлемін 
есептеу-сметалық құжаттаманың сапасы байланысты болатын сметалық 
жұмыстың көп еңбекті қажет ететін және жауапты бөлігі. Жұмыс көлемін 
есептеу үшін жұмысқа дайындалу керек. Қызметкер алдағы есептеулердің 
барлық көлемінде жобамен танысуы керек. Барлық Жобалау материалдарын 
бөлшектеу және оларды табу мен пайдаланудың ыңғайлылығы мен 
жылдамдығын қамтамасыз ететін тәртіппен жұмыс орнына орналастыру 
керек. Сметашының жұмыс орны ыңғайлы, жақсы жарықтандырылған болуы 
керек. Жұмыс көлемін есептеу кестелерге сәйкес жүргізілуі керек. Әдетте, әр 
жұмыс түрін есептеу үшін кестенің өзіндік, ұтымды формасы қолданылуы 
керек. Бірыңғай форма 3.1-кестеде көрсетілген.  

 
3.1 кесте - Әр түрлі жұмыстар  

Жұмыстар мен 
сызбалардың атауы  

Есептеу 
формулалары  
 

Өлшем бірлігі  Саны  

    
    
    

 
Есептеу белгілі бір ретпен, ғимараттың жер асты бөлігінің (нөлдік 

цикл) және жер үсті жұмыстары мен конструкциялары бойынша бөлек, ал 
төлем кезеңдері көп болған кезде – ғимараттың, конструкцияның және 
жұмыстың қандай бөліктері сол немесе басқа төлем кезеңіне енгізілгеніне 
сәйкес жүргізілуі керек. Тұрғын емес үй-жайлары бар тұрғын үйлер үшін 
есептеулерді жасау кезінде оларды ғимараттың тұрғын және тұрғын емес 
бөліктері үшін бөлек орындау қажет. 

Құрылымдық элементтер мен жұмыс түрлері бойынша жұмыс көлемін 
есептеу келесі кестелерде алдыңғы кестелерден алынған нәтижелерді 
қолдануға болатындай ретпен жүргізілуі және орналастырылуы керек. Бұған 
кестелердің өздері салу арқылы қол жеткізіледі, бұл одан әрі есептеу үшін 
мәліметтерді алуға мүмкіндік береді. Мысалы, алдымен саңылауларды 
толтыру бойынша жұмыс көлемін есептеуді орындау кейіннен 
қабырғалардың, аралықтардың және өңделетін беттердің ауданынан 
саңылауларды шегеруге арналған деректерді қамтамасыз етеді. Баяндалғанға 
сәйкес бөлімдер бойынша жұмыс көлемдерін есептеуді мынадай ретпен 
жүргізу ұсынылады: 

* сыртқы қабырғалардағы ойықтар;  
• ішкі қабырғалар мен аралықтардағы ойықтар;  
* қабырғалар;  
* іргетастар;  
* Жер жұмыстары;  
* бөлімдер;  
* едендер;  
* қабаттасу;  
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* шатыр;  
* баспалдақтар;  
* балкондар, күнқағарлар және кіреберістер;  
* ішкі әрлеу;  
* сыртқы әрлеу;  
* басқа (әртүрлі) жұмыстар.  
Бұдан әрі сметаларды жасау кезінде жұмыс түрлері мен 

конструкциялар оларды заттай орындау тәртібімен орналастырылады. 
Кестелерді толтыру кезінде жұмыс көлемін есептеу техникасының кейбір 
қарапайым ережелерін сақтау керек, атап айтқанда:  

* қажет болған жағдайда санау кезінде қолданылатын сызбалардың, 
бөлшектердің, альбомдардың және басқа құжаттардың атауын, нөмірлері мен 
шифрларын жазыңыз;  

* жобаларда сызбалар әзірленбейтін (жер және т. б.) жұмыстар 
бойынша орындалған есептеулер эскиздермен (қолмен жасалған 
сызбалармен) расталуы тиіс);  

* формулалар мүмкіндігінше қысқа болуы керек, оларда жалпы 
ғимарат бойынша емес, жеке бөлмелер, едендер, секциялар, учаскелер, 
осьтер бойынша жұмыс көлемін есептеу керек.  

Есептеу кезінде дайын жобалық деректерді пайдалану керек. Бірінші 
кезекте бұл темір-бетон, металл, ағаш, санитарлық-техникалық, 
электротехникалық және басқа да бұйымдарға арналған ерекшеліктерге 
жатады. Бұйымдардың данадағы, текше метрдегі, шаршы метрдегі және 
тоннадағы шығысы туралы деректер жобалық ерекшеліктерден алынған 
сметаларға тікелей жазылады, олар жұмыс көлемін оның бөлімі ретінде 
есептеу ведомосына қоса берілуге тиіс. Мұндай жағдайларда сметалық 
параграфтардың мәтінінде бұйымдардың маркалары (типтері), сызбалардың 
нөмірлері және осыған ұқсас негіздеуші деректер санамаланады. Жұмыс 
көлемін есептеу кезінде сәулетшілер есептеген басқа да дайын жобалық 
көрсеткіштерді пайдалану қажет. Оларға тұрғын үй, жұмыс және жалпы 
аудандар, құрылыс көлемі, пәтерлер, бөлмелер саны және т.б. осы 
мәліметтерді қолдана отырып, мысалы, едендер мен төбелердің ауданы, 
есіктердің саны мен түрі және басқа да сметалық көлемдер анықталады. 
Көмекші, алдын-ала жасалған бланкілердің болуы пайдалы. Заманауи дизайн 
жобалық шешімдерді теру және біріктіру принципіне негізделген. Типтік 
жобаларда ғана емес, жеке жобаларда да белгілі параметрлер мен 
модульдерге негізделген көлемдік жоспарлау, дизайн және басқа 
шешімдердің шектеулі номенклатурасы қолданылады. Жұмыс көлемінің 
типтік есептерін дайындау мүмкіндігі бар. 

Жұмыс көлемін есептеуге арналған кестелерде алдын-ала дайындалған 
мәтін болуы керек. Орындаушы қолдан жазу ғана болмайды қарастыру. 
Кестелердегі мәтін сығылған болуы керек, бірақ сонымен бірге жұмыстың 
сипаттамасы немесе элементтің сипаттамасы болуы керек, олар кейіннен 
сметаларды жасауға жеткілікті. Мәтінде ықтимал нұсқалар көзделуі тиіс, 
олардың ішінен Орындаушыға мәтінде қалдыру, өзгерту немесе сызып тастау 
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* шатыр;  
* баспалдақтар;  
* балкондар, күнқағарлар және кіреберістер;  
* ішкі әрлеу;  
* сыртқы әрлеу;  
* басқа (әртүрлі) жұмыстар.  
Бұдан әрі сметаларды жасау кезінде жұмыс түрлері мен 

конструкциялар оларды заттай орындау тәртібімен орналастырылады. 
Кестелерді толтыру кезінде жұмыс көлемін есептеу техникасының кейбір 
қарапайым ережелерін сақтау керек, атап айтқанда:  

* қажет болған жағдайда санау кезінде қолданылатын сызбалардың, 
бөлшектердің, альбомдардың және басқа құжаттардың атауын, нөмірлері мен 
шифрларын жазыңыз;  

* жобаларда сызбалар әзірленбейтін (жер және т. б.) жұмыстар 
бойынша орындалған есептеулер эскиздермен (қолмен жасалған 
сызбалармен) расталуы тиіс);  

* формулалар мүмкіндігінше қысқа болуы керек, оларда жалпы 
ғимарат бойынша емес, жеке бөлмелер, едендер, секциялар, учаскелер, 
осьтер бойынша жұмыс көлемін есептеу керек.  

Есептеу кезінде дайын жобалық деректерді пайдалану керек. Бірінші 
кезекте бұл темір-бетон, металл, ағаш, санитарлық-техникалық, 
электротехникалық және басқа да бұйымдарға арналған ерекшеліктерге 
жатады. Бұйымдардың данадағы, текше метрдегі, шаршы метрдегі және 
тоннадағы шығысы туралы деректер жобалық ерекшеліктерден алынған 
сметаларға тікелей жазылады, олар жұмыс көлемін оның бөлімі ретінде 
есептеу ведомосына қоса берілуге тиіс. Мұндай жағдайларда сметалық 
параграфтардың мәтінінде бұйымдардың маркалары (типтері), сызбалардың 
нөмірлері және осыған ұқсас негіздеуші деректер санамаланады. Жұмыс 
көлемін есептеу кезінде сәулетшілер есептеген басқа да дайын жобалық 
көрсеткіштерді пайдалану қажет. Оларға тұрғын үй, жұмыс және жалпы 
аудандар, құрылыс көлемі, пәтерлер, бөлмелер саны және т.б. осы 
мәліметтерді қолдана отырып, мысалы, едендер мен төбелердің ауданы, 
есіктердің саны мен түрі және басқа да сметалық көлемдер анықталады. 
Көмекші, алдын-ала жасалған бланкілердің болуы пайдалы. Заманауи дизайн 
жобалық шешімдерді теру және біріктіру принципіне негізделген. Типтік 
жобаларда ғана емес, жеке жобаларда да белгілі параметрлер мен 
модульдерге негізделген көлемдік жоспарлау, дизайн және басқа 
шешімдердің шектеулі номенклатурасы қолданылады. Жұмыс көлемінің 
типтік есептерін дайындау мүмкіндігі бар. 

Жұмыс көлемін есептеуге арналған кестелерде алдын-ала дайындалған 
мәтін болуы керек. Орындаушы қолдан жазу ғана болмайды қарастыру. 
Кестелердегі мәтін сығылған болуы керек, бірақ сонымен бірге жұмыстың 
сипаттамасы немесе элементтің сипаттамасы болуы керек, олар кейіннен 
сметаларды жасауға жеткілікті. Мәтінде ықтимал нұсқалар көзделуі тиіс, 
олардың ішінен Орындаушыға мәтінде қалдыру, өзгерту немесе сызып тастау 

  

қажеттігі түсінікті болуы тиіс. Есептеу кезінде сіз жұмысты едәуір 
жеңілдететін формулаларды қолдана аласыз. Мұндай формулалар тұрақты 
деп аталатын есептеулерде жиі қайталанатын шамаларды қолдану негізінде 
алынады. Ұсынылған формулалар үшін қабырғалардың ұзындығы 
(периметрі) және оның сыртқы осьтерінде алынған ғимараттың көлденең 
жазықтығының ауданы тұрақты шамалар болып табылады. Бастапқы ретінде 
тұрақты мәндер әдеттегідей есептеледі. Біз жобалық өлшемдермен 
есептелген осьтердегі сыртқы қабырғалардың периметрін р әрпімен 
белгілейміз. Оны P бастапқы параметрін жобадан алынған белгілі бір 
мөлшерге көбейту немесе азайту арқылы анықтауға болады. 

 
3.8 сурет - Ғимараттың сыртқы қабырғаларының жоспары 

 
Мысал. 3.8-суретте ғимараттың сыртқы қабырғаларының жоспары 

көрсетілген. Осьтердегі Периметр р - ге тең, қасбеттердің ауданын анықтау 
үшін периметрді сыртқы қабырғалардың сыртқы жазықтықтары бойынша 
есептеу керек. Осы P1 периметрін белгілеңіз. Бірі-күріш. 3.9 P1 сегіз A1 
сегменттеріне қарағанда үлкен екенін көруге болады, сондықтан,  

 
Р1 = Р + 8а2                                                         (3.2) 

 
Сылақтың ауданын анықтау үшін периметрді сыртқы қабырғалардың 

ішкі жазықтықтарымен есептеу керек. Белгілейміз, бұл периметрі Р2 . Сол 
суреттен P2 сегіз сегментке P-ден аз екенін көруге болады a1 сондықтан, 

 
Р2 = Р − 8а1                                                         (3.3) 

 



252

  

  
3.9 сурет - Ғимараттың сыртқы 

қабырғаларының бұрышы 
3.10 сурет - Шатырдың төбесіндегі 

Қима 
 
Шатырдың және қабырға ойықтарының ұзындығын анықтау қажет. Бұл 

ұзындығын P4 деп белгілеңіз . Бірі-күріш. 3.10 P4 сегіз A4 сегменттеріне 
қарағанда үлкен екенін көруге болады, сондықтан, 

 
Р4 = Р + 8а4                                                         (3.4) 

 
Сыртқы қабырғалардың осьтерінен тыс шығатын немесе олардың 

шегінде орналасқан кез-келген жазықтықтың периметрін бірдей формуланың 
көмегімен қосымша есептеусіз анықтауға болады, оның мүшелері тұрақты Р 
және сызықтан алынған қажетті периметрге дейінгі қашықтық болады.сурет. 

Бұл қашықтық 8 формуласында ғимараттағы төрт бұрышта ғана емес, 
сонымен қатар кез-келген басқа мөлшерде көбейтіледі, өйткені барлық 
параллель периметрлердегі әрбір қосымша екі бұрыштың (шығатын және 
шығатын) арасындағы бөліктің ұзындығы бірдей. 

Сол әдіспен қарапайым формулаларды қолдана отырып, шұңқырдың 
ауданын, қазу және қайта толтыру көлемін, төбелер мен шатырдың ауданын, 
ішкі беттердің әрлеу ауданын және т.б. анықтауға болады. 

Бастапқы мәнді – сыртқы қабырғалардың осьтеріндегі құрылыс 
ауданын – С әрпімен белгілеңіз . Шатырдың көлденең проекциясының 
ауданын анықтау қажет C4 C4 ұзындығы P осьтеріндегі периметрге тең 
жолақта С – дан үлкен, ал ені шатырдың төбесінен a4 осіне дейінгі 
қашықтықта (сурет. 3.10), демек, 

 
С4 = С + Р × а4                                                (3.5) 

 
бірақ шатырдың бұрыштарында p периметрінен тыс орналасқан A4×A4 төрт 
квадраты бар, яғни олар алынған жолақтың ауданына кірмеген. Осы 
квадраттарды қосыңыз және алыңыз 
 

С4 = С + Р × а4 + 4(а4 × а4). 
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3.9 сурет - Ғимараттың сыртқы 

қабырғаларының бұрышы 
3.10 сурет - Шатырдың төбесіндегі 

Қима 
 
Шатырдың және қабырға ойықтарының ұзындығын анықтау қажет. Бұл 

ұзындығын P4 деп белгілеңіз . Бірі-күріш. 3.10 P4 сегіз A4 сегменттеріне 
қарағанда үлкен екенін көруге болады, сондықтан, 

 
Р4 = Р + 8а4                                                         (3.4) 

 
Сыртқы қабырғалардың осьтерінен тыс шығатын немесе олардың 

шегінде орналасқан кез-келген жазықтықтың периметрін бірдей формуланың 
көмегімен қосымша есептеусіз анықтауға болады, оның мүшелері тұрақты Р 
және сызықтан алынған қажетті периметрге дейінгі қашықтық болады.сурет. 

Бұл қашықтық 8 формуласында ғимараттағы төрт бұрышта ғана емес, 
сонымен қатар кез-келген басқа мөлшерде көбейтіледі, өйткені барлық 
параллель периметрлердегі әрбір қосымша екі бұрыштың (шығатын және 
шығатын) арасындағы бөліктің ұзындығы бірдей. 

Сол әдіспен қарапайым формулаларды қолдана отырып, шұңқырдың 
ауданын, қазу және қайта толтыру көлемін, төбелер мен шатырдың ауданын, 
ішкі беттердің әрлеу ауданын және т.б. анықтауға болады. 

Бастапқы мәнді – сыртқы қабырғалардың осьтеріндегі құрылыс 
ауданын – С әрпімен белгілеңіз . Шатырдың көлденең проекциясының 
ауданын анықтау қажет C4 C4 ұзындығы P осьтеріндегі периметрге тең 
жолақта С – дан үлкен, ал ені шатырдың төбесінен a4 осіне дейінгі 
қашықтықта (сурет. 3.10), демек, 

 
С4 = С + Р × а4                                                (3.5) 

 
бірақ шатырдың бұрыштарында p периметрінен тыс орналасқан A4×A4 төрт 
квадраты бар, яғни олар алынған жолақтың ауданына кірмеген. Осы 
квадраттарды қосыңыз және алыңыз 
 

С4 = С + Р × а4 + 4(а4 × а4). 
 

  

Жеңілдету арқылы біз аламыз 
 

С4 = С + (Р + 4а4) × а4                                          (3.6) 
 

 
 

3.11 сурет - Шатырдың көлбеу 
схемасы 

3.12 сурет - Сыртқы іргетастар 
мен қазаншұңқырлар бойынша Қима 

 
C5 жабынының ауданы тең болады 
 

С5 = С4 × Ку                                             (3.7) 
 
мұндағы Ку-мына формула бойынша табылған еңіс коэффициенті 
 

Ку = √𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2
𝑎𝑎                                               (3.8) 

 
 
А, в белгілері суретте көрсетілген. 3.11. 
Қазаншұңқырдың ауданы 1:1 еңістіктегі С3 (сурет. 3.12) формула 

бойынша табамыз 
 
 

С3 = С + (Р + 2Н + 4а3)(а3 + 0,5Н)                     (3.9) 
 
 
ал шұңқыр қазу көлемі 
 

В = С3 × Н                                              (3.10) 
 
 
Барлық белгілер суретте көрсетілген. 3.8. 
Басқа беткейлерде формулада үшінші және алтыншы мүшелер өзгереді. 

Мысалы , 2H орнына 2:3 көлбеу кезінде 1,4 H болады, ал 0,5 h орнына 0,35 h 
болады. 
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B1 қазаншұңқырының периметрі бойынша Іргетастардың 
қабырғаларына топырақты кері толтыру көлемі формула бойынша сол 
тұрақты шамаларды пайдалана отырып есептеледі (еңістер кезінде 1: 1): 

 
 

В1 = [(Р + 2Н + 4а3)(а3 + 0,5Н − 0,20)] × Н,     (3.11) 
 
 
B2 жертөле (жер асты) едендеріне кері себу көлемі мынадай формула 

бойынша айқындалады:: 
 

В2 = СН1 − В𝑛𝑛                                                   (3.12) 
 
мұндағы Н1-себілетін қабаттың қалыңдығы; 
Вп-іргетастар жастықтарының көлемі. 
СП жабынының ауданы сыртқы қабырғалардың осьтеріндегі 

құрылыстың бастапқы алаңынан т қабырғалары алып жатқан алаңнан шегеру 
арқылы есептеледі: 

 
СП = С − (Р − 4а1)а1 − Т                                     (3.13) 

 
Т жоспарындағы ішкі қабырғалардың ауданы бір-біріне сәйкес келеді, 

өйткені "ішкі қабырғалар" бөлімі бойынша жұмыс көлемін есептеу кезінде 
қалыңдығы көрсетілген ішкі қабырғалардың ұзындығының аралық нәтижесі 
жазылады. 

СП1 қабатаралық жабындардың ауданын анықтау үшін (3.13) формула 
бойынша алынған шамадан ал жарықтағы саты торларының ауданы алынып 
тасталады : 

 
СП = (СП − Ал) × Э − 1                                     (3.14) 

 
мұндағы Э-ғимараттағы қабаттар саны. 
Қабырға сылағының ауданы бұрын есептелген шамалар бар формула 

бойынша да орналасқан: 
 

Ш = (Р2 + 2Л − П) × ЭНв                                   (3.15) 
 
 
мұндағы Нв - еденнің таза еденнен төбеге дейінгі биіктігі; 
L-ішкі қабырғалардың ұзындығы; 
П-қабырғалардың өзара жанасу учаскелерінің және қалқалардың 

қабырғаларға жанасу учаскелерінің ұзындығы; қабаттық жоспарларда 
әдеттегі тәртіппен есептеледі. 

Бастапқы P және C мәндерін есептеп, ілеспе нәтижелерді қолдана 
отырып, қосымша есептеулерсіз қарапайым формулаларды қолдана отырып, 
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B1 қазаншұңқырының периметрі бойынша Іргетастардың 
қабырғаларына топырақты кері толтыру көлемі формула бойынша сол 
тұрақты шамаларды пайдалана отырып есептеледі (еңістер кезінде 1: 1): 

 
 

В1 = [(Р + 2Н + 4а3)(а3 + 0,5Н − 0,20)] × Н,     (3.11) 
 
 
B2 жертөле (жер асты) едендеріне кері себу көлемі мынадай формула 

бойынша айқындалады:: 
 

В2 = СН1 − В𝑛𝑛                                                   (3.12) 
 
мұндағы Н1-себілетін қабаттың қалыңдығы; 
Вп-іргетастар жастықтарының көлемі. 
СП жабынының ауданы сыртқы қабырғалардың осьтеріндегі 

құрылыстың бастапқы алаңынан т қабырғалары алып жатқан алаңнан шегеру 
арқылы есептеледі: 

 
СП = С − (Р − 4а1)а1 − Т                                     (3.13) 

 
Т жоспарындағы ішкі қабырғалардың ауданы бір-біріне сәйкес келеді, 

өйткені "ішкі қабырғалар" бөлімі бойынша жұмыс көлемін есептеу кезінде 
қалыңдығы көрсетілген ішкі қабырғалардың ұзындығының аралық нәтижесі 
жазылады. 

СП1 қабатаралық жабындардың ауданын анықтау үшін (3.13) формула 
бойынша алынған шамадан ал жарықтағы саты торларының ауданы алынып 
тасталады : 

 
СП = (СП − Ал) × Э − 1                                     (3.14) 

 
мұндағы Э-ғимараттағы қабаттар саны. 
Қабырға сылағының ауданы бұрын есептелген шамалар бар формула 

бойынша да орналасқан: 
 

Ш = (Р2 + 2Л − П) × ЭНв                                   (3.15) 
 
 
мұндағы Нв - еденнің таза еденнен төбеге дейінгі биіктігі; 
L-ішкі қабырғалардың ұзындығы; 
П-қабырғалардың өзара жанасу учаскелерінің және қалқалардың 

қабырғаларға жанасу учаскелерінің ұзындығы; қабаттық жоспарларда 
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жеткілікті дәлдікпен жұмыс түрлері мен конструкциялардың көлемін 
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толық емес мүмкіндіктер қарастырылған [13]. 

 
3.12. Нормативтік еңбек сыйымдылығын және машина 

сыйымдылығын есептеу. Жұмыс көлемдерінің орындалуын бақылау 
жоспар-кестелерін жасау 

 
Талап етілетін еңбек және машиналық уақыт шығындары бірыңғай 
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Қазбаларды ұңғылау кезінде жекелеген операцияларға арналған уақыт 
нормалары Е36 жинағы Бнир бойынша анықталады. Тау-кен ұңғылау жұмыс. 
1 шығарылым. 

Төменде 13,2 м2 ұңғымада қимасы бар қазбаны бұрғылау және жару 
әдісімен бұрғылау жұмыстарының күрделілігін және аркалы металл 
бекітпемен бекітілген 2,25 м циклге қалдықтарды анықтауға мысал 
келтірілген.  Ұңғылау 2пнб-2Б бұрғылау-тиеу машинасымен жүзеге 
асырылды (3.2-кесте) 

 
3.2 кесте - Еңбек шығындары  

Процестер I-ші 
процесс 
бойынша 
жұмыс 
көлемі 
циклге 

I-ші процесс 
бойынша бнир 
бойынша уақыт 
нормасы, 
адам-
сағ/өлш.бірл. 

Попра-
вочный 
коэффици
енті 

Қабылданғ
ан норма 
уақыт; 
адам-Ш / 
бірл. изм. 

I үдеріс 
бойынша 
еңбек 
шығындары, 
адам / өлшем 
бірлігі 

I Wi Нврі PKI=k1 k2 Нвріп= 
 Нвры Пкі 

Tpi= 
Wi Нвріп 

Теспелерді 
бұрғылау, м 140 0,13 1,0 0,130 18,20 

Тау-кен 
массасын тиеу, 
м3 

29,7 0.27 0.9 0,297 7,22 
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3.2 кестенің жалғасы 
Процестер I-ші 

процесс 
бойынша 
жұмыс 
көлемі 
циклге 

I-ші процесс 
бойынша бнир 
бойынша уақыт 
нормасы, 
адам-
сағ/өлш.бірл. 

Попра-
вочный 
коэффици
енті 

Қабылданғ
ан норма 
уақыт; 
адам-Ш / 
бірл. изм. 

I үдеріс 
бойынша 
еңбек 
шығындары, 
адам / өлшем 
бірлігі 

Бекіту, рамка 3 5,9 0.9 6,49 15,93 
Желдеткіш 
құбырларды ілу, 
м 

 
2,25 

 
0.054 

 
1.1 

 
0,059 

 
0,13 

Рельс 
жолдарының 
төсемі, м 

 
2,25 

 
0,8 

 
1.1 

 
0,88 

 
1,98 

Ойықтарды 
әзірлеу және 
бекіту 
 

2,25 0.85 1.0 0,935 1,91 

Жиыны:    73,53Тр  
 

 
* k1 және k2-үңгілеу операцияларын орындау шарттарына байланысты 

Бнир белгілеген түзету коэффициенттері.   
 
Операциялардың күрделілігін анықтау олардың ұзақтығын формула 

бойынша анықтауға мүмкіндік береді: 
 
 

вi

врii
i Kn

HW
t




                                             ,                (3.17) 

 
 

мұндағы Pi-I-ші процесті орындайтын жұмысшылар саны; 
Кв-уақыт нормасын орындау коэффициенті. 

  Алынған мәліметтер негізінде қазбаны қазуды ұйымдастыру кестесі 
құрылады.  

Төменде бір нақты объект бойынша жұмыс жүргізудің күнтізбелік 
жоспары берілген (3.3-кесте). 

 
 
 
 
 
 
 
 



257

  

3.2 кестенің жалғасы 
Процестер I-ші 

процесс 
бойынша 
жұмыс 
көлемі 
циклге 

I-ші процесс 
бойынша бнир 
бойынша уақыт 
нормасы, 
адам-
сағ/өлш.бірл. 

Попра-
вочный 
коэффици
енті 

Қабылданғ
ан норма 
уақыт; 
адам-Ш / 
бірл. изм. 

I үдеріс 
бойынша 
еңбек 
шығындары, 
адам / өлшем 
бірлігі 

Бекіту, рамка 3 5,9 0.9 6,49 15,93 
Желдеткіш 
құбырларды ілу, 
м 

 
2,25 

 
0.054 

 
1.1 

 
0,059 

 
0,13 

Рельс 
жолдарының 
төсемі, м 

 
2,25 

 
0,8 

 
1.1 

 
0,88 

 
1,98 

Ойықтарды 
әзірлеу және 
бекіту 
 

2,25 0.85 1.0 0,935 1,91 

Жиыны:    73,53Тр  
 

 
* k1 және k2-үңгілеу операцияларын орындау шарттарына байланысты 

Бнир белгілеген түзету коэффициенттері.   
 
Операциялардың күрделілігін анықтау олардың ұзақтығын формула 

бойынша анықтауға мүмкіндік береді: 
 
 

вi

врii
i Kn

HW
t




                                             ,                (3.17) 

 
 

мұндағы Pi-I-ші процесті орындайтын жұмысшылар саны; 
Кв-уақыт нормасын орындау коэффициенті. 
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құрылады.  
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3.3 кесте - Объект бойынша жұмыс жүргізудің күнтізбелік жоспары 

 
 
Объектілік күнтізбелік жоспарлар негізінде тау-кен қазбалары кешені 

құрылысының күнтізбелік жоспарын құруға болады (3.4-кесте). 
 

3.4 кесте - Құрылыстың күнтізбелік жоспары 

 
 
Ескертулер: 1. "Б" бағаны бойынша Номенклатура құрылыстың түрі мен 

ерекшеліктеріне байланысты белгіленеді. 
2. Тау-кен және құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемін бөлу бөлшек 

түрінде беріледі: алымында - күрделі салымдар көлемі, бөлімінде - тау-кен 
және құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі. 

 
Күнтізбелік жоспарға жобаның бас инженері қол қояды және Тапсырыс 

берушімен келісіледі. 
Жоспар-кесте - бұл жұмыс кезеңдерінің белгілі бір реттілігі және оларды 

орындау мерзімі. 
Мұндай жоспар кез-келген жұмыс түрін орындау туралы құжатқа 

қосымша ретінде жасалады. Бұл құрылыс, машина жасау және т. б. қатысты 
болуы мүмкін. 

Оның басты мақсаты-жұмысты бөліктерге бөлу. 
Орындалу процесін тездету үшін барлық жұмысты кішкене бөліктерге 

бөлген жөн. Жоспарда жауапты тұлғалар, орындалу мерзімі, адам-сағат саны, 
сондай-ақ толық нұсқаулықтар мен ұсынымдар көрсетілуі тиіс. 

Төменде мысал ретінде тау-кен кәсіпорнының жұмыс істеген 
алаңдарында рекультивациялық жұмыстарды жүргізудің жоспар-кестесі 
келтірілген (8-қосымша). 
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Жұмыстарды орындау барысында күтпеген қиындықтар туындауы 
мүмкін, олар тапсыру мерзімін ұлғайтуы мүмкін (жұмыс көлемінің ұлғаюы, 
қаржыландырудың азаюы және т.б.) [15]. 

 
3.13. Жұмсалатын материалдық ресурстардың сапалық және 

сандық көрсеткіштері 
 
Өндіріс процесіне үш элемент қатысады: тірі еңбек, құралдар және 

еңбек объектілері. Еңбек объектілері ретінде өндіруші салалардағы Табиғи 
ресурстар (пайдалы қазбалар), сондай-ақ өңдеуші өнеркәсіптердегі 
материалдық ресурстар (шикізат, материалдар, отын, энергия және т.б.) 
әрекет етеді. 

Материалдық ресурстар-бұл өндіріс процесінде тұтынылатын Еңбек 
заттары, оған негізгі және қосалқы материалдар, жартылай фабрикаттар мен 
компоненттер, технологиялық қажеттіліктерге отын мен энергия кіреді. 

Материалдық ресурстардың мәнін, құрамын және жіктелуін түсіну 
үшін оларды ұтымды және үнемді пайдалану мәселесінің өзектілігін 
көрсететін кейбір теориялық және әдістемелік аспектілерді қарастыру қажет. 

Материалдық ресурстарды ұтымды және үнемді пайдалану ұғымдарын 
анықтауға болмайды. Олар анық емес және материалды тұтынуды 
басқарудың екі түрлі процесін сипаттайды. 

Материалдық ресурстарды үнемді пайдалану әлеуметтік өндірістің 
материалдық шығындарын азайтуға, әртүрлі шығындарды жоюға 
бағытталған саналы түрде жүзеге асырылатын шаралар жүйесін қамтиды. 

Үнемдеу категориясы, үнемділік категориясынан айырмашылығы, 
құбылыстың өлшенетін, сандық жағын көрсетеді. Сонымен қатар, үнемділік 
үнемдеуге қол жеткізудің құралы немесе әдісі бола алады. Осылайша, 
материалдық ресурстарды үнемдеу дегеніміз-белгілі бір сапа деңгейін 
қамтамасыз ету немесе оны жақсарту кезінде, сондай-ақ Әлеуметтік және 
экологиялық талаптарды сақтау кезінде өнімнің бірлігіне немесе көлеміне 
материалдық шығындарды азайтуға бағытталған іс-шаралар жиынтығы (ішкі 
өндіріс, салалық, сирек Ұлттық экономика). 

Материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану оларды жетілдіруді және 
оларды өндіру мен өңдеудің ең қолайлы әдістерін іздеуді қамтиды. 
Материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану өнімнің тұтынушылық 
қасиеттерін, оны өндіру мен тұтынудың техникалық-экономикалық және 
ұйымдастырушылық деңгейін арттыруға және неғұрлым толық пайдалануға 
бағытталған іс-шаралар кешенін көздейді. Сонымен қатар, материалдарды 
тұтынуды рационализациялау процесі салааралық және ұлттық 
экономикалық, көбінесе салалық және ішкі өндірістік деңгейлердегі іс-
шараларға негізделген. 

Демек, материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану-бұл ақылға 
қонымды, ұлттық экономикалық тұрғыдан орынды, материалдық 
ресурстардың барлық пайдалы компоненттерін барынша пайдалану, әрдайым 
өнімнің материалдық сыйымдылығының төмендеуімен қатар жүрмейді, бірақ 
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материалдық ресурстарды үнемдеу дегеніміз-белгілі бір сапа деңгейін 
қамтамасыз ету немесе оны жақсарту кезінде, сондай-ақ Әлеуметтік және 
экологиялық талаптарды сақтау кезінде өнімнің бірлігіне немесе көлеміне 
материалдық шығындарды азайтуға бағытталған іс-шаралар жиынтығы (ішкі 
өндіріс, салалық, сирек Ұлттық экономика). 

Материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану оларды жетілдіруді және 
оларды өндіру мен өңдеудің ең қолайлы әдістерін іздеуді қамтиды. 
Материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану өнімнің тұтынушылық 
қасиеттерін, оны өндіру мен тұтынудың техникалық-экономикалық және 
ұйымдастырушылық деңгейін арттыруға және неғұрлым толық пайдалануға 
бағытталған іс-шаралар кешенін көздейді. Сонымен қатар, материалдарды 
тұтынуды рационализациялау процесі салааралық және ұлттық 
экономикалық, көбінесе салалық және ішкі өндірістік деңгейлердегі іс-
шараларға негізделген. 

Демек, материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану-бұл ақылға 
қонымды, ұлттық экономикалық тұрғыдан орынды, материалдық 
ресурстардың барлық пайдалы компоненттерін барынша пайдалану, әрдайым 
өнімнің материалдық сыйымдылығының төмендеуімен қатар жүрмейді, бірақ 

  

әрқашан жиынтық әлеуметтік еңбек шығындарын үнемдеуді және оның 
өнімділігін арттыруды білдіреді. 

Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру жеке 
кәсіпорынның экономикасы үшін де, тұтастай мемлекет үшін де үлкен 
маңызға ие. 

Материалдық ресурстарды үнемдеу және ұтымды пайдалану қазіргі 
экономикалық жағдайдағы кәсіпорынның тиімділігіне қалай әсер етеді? 
Материалдық ресурстарды үнемдеудің өндіріс тиімділігін арттырумен нақты 
байланысын байқауға болады. 

Экономикалық тиімділіктің бастапқы өлшемі өнімнің жоғары сапасы 
кезінде шығындар бірлігіне пайданы барынша көбейту болып табылады, ал 
пайданы ұлғайтудың неғұрлым маңызды көздері сату (өткізу) көлемінің өсуі 
және өндіріс пен өткізу шығасыларының төмендеуі болып табылады. Халық 
шаруашылығы мен өнеркәсіптік кешеннің көптеген салаларын өндіру және 
сату шығындарының құрылымында материалдық шығындар ең үлкен үлеске 
ие. Осылайша, материалдық ресурстарды үнемдеу шығындарды азайтудың 
маңызды көзі болып табылады, яғни кірістің өсуі мен өндірістің кірістілігін 
арттырудың маңызды көзі болып табылады. 

Тағы бір аспект - өнімнің бәсекеге қабілеттілік факторлары. Бір 
жағынан, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі оның сапасы мен шығындар негізінде 
қалыптасатын құнына байланысты. Екінші жағынан, соңғы жылдары 
экологиялық проблемалар шиеленісе түсті, бұл ресурстарды үнемдеу мен 
қоршаған ортаны қорғаудың басым мәселелері ретінде алға жылжуға ықпал 
етті. Сондықтан көбінесе өнімнің бәсекеге қабілеттілік деңгейі көбінесе 
материалдың сыйымдылығы, металл сыйымдылығы, өнімнің энергия 
сыйымдылығы, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және өндірістің 
ресурс сыйымдылығының басқа көрсеткіштері сияқты факторлардың 
әсерінен қалыптасады. 

Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру материалдық 
шығындардың бірдей мөлшерінде өндірілетін өнім көлемінің ұлғаюын 
қамтамасыз етеді. 

Шикізат пен материалдардың номенклатурасы мен сапасы өндірістік 
қуаттың көлемін және оны пайдалану дәрежесін, негізгі факторлардың 
қайтарым деңгейін және еңбек өнімділігінің артуын анықтайды. 

Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру өндіруші 
салалардағы қаржы ресурстарын үнемдеуге ықпал етеді. Өндіруші салалар 
капиталды көп қажет ететіндігімен қатар, олардың Қор сыйымдылығы мен 
еңбек сыйымдылығы жоғары. Демек, ұтымды материалды тұтыну өндіріс 
салаларында еңбек ресурстары мен өндірістік қорларды тиімді пайдалануға 
ықпал етеді. 

Материалдық ресурстар материалдық еңбек объектілері болып 
табылады, яғни олар материалдық ресурстарды өндіруге, өндіруге және 
пайдалануға байланысты еңбек пен отын-энергетикалық ресурстардың 
шығындарын жинақтайды. 
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Сонымен, материалдық ресурстардың абсолютті және салыстырмалы 
шектеулері туралы ұғымдар бар. Ресурстардың салыстырмалы түрде 
шектеулі болуы оларды тұтынудың өсу қарқынының олардың өндірісінің 
немесе көбеюінің өсу қарқынынан асып кетуімен байланысты. Материалдық 
ресурстардың едәуір бөлігі жаңартылмайтын көздерден келеді. Бұл дәстүрлі 
шикізат түрлерінің сарқылуының нақты қаупімен де, қазіргі уақытта оларды 
өндіру және кәдеге жарату әдістерімен қоршаған ортаны ластаудың қауіпті 
ауқымымен де байланысты. 

Ұлттық экономикалық кешенде еңбек объектілері ретінде 
пайдаланылатын барлық материалдық ресурстар шартты түрде шикізат және 
отын-энергетика болып бөлінеді. 

Шикізат - бұл әртүрлі, мысалы, өнеркәсіптік өнімдерді өндіру үшін 
тікелей қолданылатын елдегі еңбек заттарының жиынтығы. 

Шикізат (шикі материал) деп өндіруге және өндіруге жұмсалған және 
өңдеу процесінде жаңа сапалық қасиеттерге ие бола отырып, өзінің табиғи 
формасын өзгертетін кез-келген еңбек заты түсініледі. 

Шикізаттың әртүрлі топтары бар. 
1. Өнімді өндіруге қатысу сипаты бойынша, яғни өнімді құруда 

орындалатын функцияға байланысты шикізат негізгі және көмекші болып 
бөлінеді. Шикізаттың негізгі түрлеріне өндірілетін өнімнің негізін 
құрайтындар жатады; қосалқы шикізат өнімді өндіруге қатысады, оның 
материалдық негізі болып табылмайды, тек оған белгілі бір қасиеттер, 
қасиеттер береді, мысалы, тұтынушылық қасиеттерді, презентацияны және т. 
б. жақсартады. 

2. Еңбек шығындарының сипаты мен мөлшері бойынша шикізат 
бастапқы және қайталама болып бөлінеді. Соңғысына өндіріске шикізат 
ретінде қайта тартылуы мүмкін өндіріс және тұтыну қалдықтары жатады. 

3. Шығу критерийі бойынша шикізат өнеркәсіптік және 
ауылшаруашылық болуы мүмкін. Өнеркәсіп, өз кезегінде, өндіруші және 
өңдеуші өнеркәсіптен алынатын шикізатқа бөлінеді. Ауыл шаруашылығы 
шикізаты-Бұл ауыл шаруашылығы салаларының өнімі және ауыл 
шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу нәтижесінде алынған өңдеу өнеркәсібі 
салаларының өнімі. 

4. Қалыптасу сипаты бойынша шикізат минералды, органикалық және 
химиялық болып бөлінеді. 

5. Қайта өндіру дәрежесі бойынша шикізат ресурстары қайта 
өндірілмейтін және қайта өндірілмейтін болуы мүмкін (бұл көбінесе табиғи 
ресурстарға қатысты). 

Барлық шикізат ресурстары келесі сапалық белгілер бойынша 
жіктеледі: 

- негізгі пайдалы компоненттердің құрамы; 
- жату тереңдігі; 
- сорттары; 
- талшықтардың ұзындығы мен беріктігі; 
- тұқым және т. б. 
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Сонымен, материалдық ресурстардың абсолютті және салыстырмалы 
шектеулері туралы ұғымдар бар. Ресурстардың салыстырмалы түрде 
шектеулі болуы оларды тұтынудың өсу қарқынының олардың өндірісінің 
немесе көбеюінің өсу қарқынынан асып кетуімен байланысты. Материалдық 
ресурстардың едәуір бөлігі жаңартылмайтын көздерден келеді. Бұл дәстүрлі 
шикізат түрлерінің сарқылуының нақты қаупімен де, қазіргі уақытта оларды 
өндіру және кәдеге жарату әдістерімен қоршаған ортаны ластаудың қауіпті 
ауқымымен де байланысты. 

Ұлттық экономикалық кешенде еңбек объектілері ретінде 
пайдаланылатын барлық материалдық ресурстар шартты түрде шикізат және 
отын-энергетика болып бөлінеді. 

Шикізат - бұл әртүрлі, мысалы, өнеркәсіптік өнімдерді өндіру үшін 
тікелей қолданылатын елдегі еңбек заттарының жиынтығы. 

Шикізат (шикі материал) деп өндіруге және өндіруге жұмсалған және 
өңдеу процесінде жаңа сапалық қасиеттерге ие бола отырып, өзінің табиғи 
формасын өзгертетін кез-келген еңбек заты түсініледі. 

Шикізаттың әртүрлі топтары бар. 
1. Өнімді өндіруге қатысу сипаты бойынша, яғни өнімді құруда 

орындалатын функцияға байланысты шикізат негізгі және көмекші болып 
бөлінеді. Шикізаттың негізгі түрлеріне өндірілетін өнімнің негізін 
құрайтындар жатады; қосалқы шикізат өнімді өндіруге қатысады, оның 
материалдық негізі болып табылмайды, тек оған белгілі бір қасиеттер, 
қасиеттер береді, мысалы, тұтынушылық қасиеттерді, презентацияны және т. 
б. жақсартады. 

2. Еңбек шығындарының сипаты мен мөлшері бойынша шикізат 
бастапқы және қайталама болып бөлінеді. Соңғысына өндіріске шикізат 
ретінде қайта тартылуы мүмкін өндіріс және тұтыну қалдықтары жатады. 

3. Шығу критерийі бойынша шикізат өнеркәсіптік және 
ауылшаруашылық болуы мүмкін. Өнеркәсіп, өз кезегінде, өндіруші және 
өңдеуші өнеркәсіптен алынатын шикізатқа бөлінеді. Ауыл шаруашылығы 
шикізаты-Бұл ауыл шаруашылығы салаларының өнімі және ауыл 
шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу нәтижесінде алынған өңдеу өнеркәсібі 
салаларының өнімі. 

4. Қалыптасу сипаты бойынша шикізат минералды, органикалық және 
химиялық болып бөлінеді. 

5. Қайта өндіру дәрежесі бойынша шикізат ресурстары қайта 
өндірілмейтін және қайта өндірілмейтін болуы мүмкін (бұл көбінесе табиғи 
ресурстарға қатысты). 

Барлық шикізат ресурстары келесі сапалық белгілер бойынша 
жіктеледі: 

- негізгі пайдалы компоненттердің құрамы; 
- жату тереңдігі; 
- сорттары; 
- талшықтардың ұзындығы мен беріктігі; 
- тұқым және т. б. 

  

Шикізаттың сапалық сипаттамалары қолданылатын техниканы, 
жабдықты, технологияны, өндіріс көлемін, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 
анықтайды, өндірістің барлық техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 
анықтайды, демек, өндіріс тиімділігінің деңгейіне әсер етеді. 

Материалдар деп алдын ала өңдеудің бір немесе бірнеше сатысынан 
өткен және дайын өнімді дайындау процесінде одан әрі өңдеуге арналған 
Еңбек өнімдері түсініледі. Материалдық ресурстардың құрамдас бөлігі 
ретінде материалдарға өндіру және өңдеу салаларында еңбек жұмсалған 
еңбек заттары жатады. 

Материалдардың жіктелуі шикізат ресурстарының жіктелуіне ұқсас. 
Шикізатқа әдетте өндіруші өнеркәсіп өнімдері (кен, мұнай, көмір, құм, 

қиыршық тас) және ауылшаруашылық өнімдері (астық, картоп, мақта), ал 
материалдарға өңдеу өнеркәсібінің өнімдері (қара және түсті металдар, 
цемент) жатады. 
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Ықтимал және нақты отын-энергетикалық ресурстарды (ter) 
ажыратыңыз. 

Әлеуетті ТЭР-бұл қандай да бір экономикалық аудан, тұтастай алғанда 
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Неғұрлым " тар " мағынада ter түсініледі: 
1) табиғи ОЭР (табиғи отын) - көмір, сланец, шымтезек, табиғи және 

пайдалы газ, жер асты газдандыру газы, отын; судың, желдің табиғи 
механикалық энергиясы, Атом энергиясы; табиғи көздер отыны - күн, жер 
асты буы және жылу сулары; 

2) отынды қайта өңдеу өнімдері - кокс, брикеттер, мұнай өнімдері, 
жасанды газдар, байытылған көмір, оның електері және т.; 
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3) негізгі технологиялық процесте алынатын қайталама энергетикалық 
ресурстар - отын қалдықтары, жанғыш және ыстық газдар, пайдаланылған 
газ, өндіріс өнімдерінің физикалық жылуы және т. б. 

Минералды шығу тегі табиғи шикізаттың ең көп тобы. Ол өнеркәсіптің 
минералдық-шикізат базасын құрайды және оның қара және түсті 
металлургия, отын, электр энергетикасы және т. б. сияқты негізгі 
салаларының дамуын айқындайды. 

Материалдық шығындар өндіріс процесінде тұтынылған материалдық 
ресурстарды білдіреді. Ресми статистикада өнімнің өзіндік құнына кіретін 
материалдық шығындардың құрамына келесі элементтер кіреді: шикізат пен 
негізгі материалдар, қалдықтарды қоспағанда, сатып алынған өнімдер мен 
жартылай фабрикаттар, көмекші материалдар, отын және энергия [13]. 

 
3.14. Шикізат ресурстарын ұтымды пайдалану әдістері және 

олардың тиімділігі 
 
Материалдық ресурстар өндірістің негізгі факторларының бірі болып 

табылады. Олар өнімнің материалдық құрамын құрайды, сонымен қатар 
белгілі бір дәрежеде өндіріс процесін қамтамасыз етеді. Өз кезегінде өнімдер 
қоғамның қажеттіліктері мен қажеттіліктерін қанағаттандырады. Сондықтан 
қоғамның әл-ауқаты материалдық ресурстардың қалай пайдаланылатынына, 
өндіріс процесінің материалды тұтыну тұрғысынан қаншалықты тиімді 
екендігіне байланысты. Экстенсивтіден экономиканың қарқынды түріне 
көшу кез-келген мемлекеттің экономикасына материалдық ресурстарды 
ұтымды және үнемді тұтыну проблемасын сөзсіз қояды. 

Шикізат және отын-энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдаланудың 
негізгі бағыттары: 

* Отын және отын-энергетикалық теңгерім құрылымын жақсарту; 
* шикізатты өнеркәсіптік кәсіпорындарда тікелей пайдалануға мұқият 

және сапалы дайындау; 
* шикізат пен отынды тасымалдау мен сақтауды дұрыс ұйымдастыру - 

ысырапқа және сапаның төмендеуіне жол бермеу; 
* шикізатты кешенді пайдалану; 
* Өндіріс қалдықтарын пайдалану; 
* шикізатты екінші рет пайдалану. 
Өнеркәсіпте қолданылатын минералды және органикалық шикізаттың 

әртүрлі түрлері, әдетте, тиісті дайындықты қажет етеді. Осы мақсатта 
шикізатты бастапқы өңдеудің әр түрлі түрлері қолданылады, олардың әр 
салада өзіндік ерекшеліктері бар. 

Шикізатты бастапқы өңдеудің негізгі түрлеріне шикізатты байыту 
жатады (қара және түсті металлургиядағы кендер, кокс-химия өндірісіндегі 
көмір). 

Байыту-бұл шикізатты бастапқы өңдеудің бір түрі, ол одан әрі 
техникалық мүмкін және экономикалық тұрғыдан тиімді өңдеуге немесе 
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пайдалануға жарамды өнімдерді шығарудан тұрады. Байыту мүмкіндік 
береді: 

* табиғи қазбадағы пайдалы компоненттің құрамын арттыру; 
* одан зиянды қоспаларды алып тастаңыз; 
* минералдарды бір-бірінен ажыратыңыз. 
Шикізатты байыту нәтижесінде екі негізгі өнім алынады: концентрат 

және қалдықтар (қалдықтар). Қазіргі уақытта өндірілетін түсті және сирек 
металдардың 95% - дан астамы, темір кендерінің көп бөлігі, барлық дерлік 
фосфориттер, асбест және гранит кендері, көмірдің 40% - дан астамы 
байытуға кетеді. 

Байытудың экономикалық орындылығы келесідей: 
* өнеркәсіптің шикізат базасы кеңеюде; 
* Шикізатты дайын өнімге кейінгі қайта өңдеу арзандатылады; 
* дайын өнімнің сапасын арттыру қамтамасыз етіледі; 
* шикізатты өндіру орнынан оны өңдеу орнына дейін тасымалдауға 

арналған көлік шығыстары қысқартылады; 
* көлік құралдарына қажеттілік азаяды және оларды пайдалану 

тиімділігі артады. 
Материалды тұтыну тиімділігінің динамикасы және өнімнің 

материалды тұтыну деңгейі оның сипатын анықтайтын көптеген 
факторлардың, қозғаушы күштердің, белгілі бір процестің себептерінің 
әсерінен қалыптасады. 

Оларды жіктеу сыртқы және ішкі (өндірісішілік) факторларға 
топтастыруға, сондай-ақ техникалық, технологиялық, ұйымдастырушылық 
және экономикалық сипаттағы факторларға бөлуге негізделген. Сыртқы 
факторлар кіреді: 

1. Ресурсты үнемдеуді мемлекеттік реттеу - Мемлекеттік 
бағдарламалау; салық жүйесі; баға белгілеу жүйесі; амортизациялық саясат; 
қаржы-кредит саясаты; стандарттау. Мемлекеттік ресурстарды үнемдеу 
саясатын іске асыруда салалар мен өндірістерді техникалық дамыту, аз және 
қалдықсыз технологияларды құру және енгізу және т.б. бағдарламалары 
маңызды рөл атқарады. оларды жүзеге асыру және кәсіпорындарды 
материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға ынталандыру үшін мемлекет 
белгілі бір қаржылық тетіктерді пайдаланады. Маңызды орын сонымен қатар 
өнімнің материалдық сыйымдылығының шекті мәндерін стандарттарда 
бекітуге жатады. 

2. Нарық конъюнктурасы-материалдық ресурстарға ұсыныс пен баға 
(кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын қалыптастыруда маңызды рөл 
атқарады); кәсіпорын өніміне сұраныс пен баға (шығарылатын өнімнің түр-
түрін алдын ала анықтайды); көлік-дайындау шығыстарының деңгейі 
(жеткізушілерді таңдауға әсер етеді); бәсекелестік (ассортимент, сапа, баға 
саясаты және т.б. саласында шешімдер қабылдау кезінде әсер етеді). 

3. Ғылыми-техникалық даму-жаңа материалдардың (берілген 
қасиеттері бар прокаттың, жаңа конструкциялық материалдардың және т.б.); 
жаңа технологиялардың (қалдықсыз, тұйық өндірістік циклдің және т. б.); 
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жаңа техниканың (материалдарды пайдалану коэффициенттерінің 
жоғарылауымен); жаңа энергия көздерінің; жаңа білімнің пайда болуынан 
көрінеді. 

4. Жалпы экономикалық факторлар-тұтастай алғанда кәсіпорынның 
стратегиясына және нәтижесінде материалдық ресурстарды пайдалану 
процесіне әсер етеді. Бұл елдегі экономикалық жағдай; жалпы экономиканы 
мемлекеттік реттеу; халық шаруашылығы инфрақұрылымының жай-күйі 
және т. б. 

5. Басқа факторлар - экологиялық (қоршаған ортаның ластануы, 
пайдалы қазбалар қорларының сарқылуы); табиғи-климаттық (ғимараттар 
мен құрылыстарды салу кезінде материалдық ресурстардың шығынына 
температуралық режимнің, ылғалдылықтың әсері, отын-энергетикалық 
ресурстардың шығыны; қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен қорғау 
қажеттілігі); саяси және т. б. 

Ішкі факторлар сыртқы факторлардың әсеріне реакциядан басқа ештеңе 
емес. Алайда, бұл кәсіпорында материалдық ресурстарды пайдаланудың 
тікелей деңгейін анықтайтын ішкі факторлар. 

Техникалық факторлар жобалау сатысында көрінеді және өнім 
бірлігіне материалдық ресурстардың жекелеген түрлерін тұтынуды азайтуға 
және өнімнің сапасы мен техникалық сипаттамаларын жақсартуға әсер етеді. 
Бұл топқа Біз кәсіпорынның ассортиментінде бар өнімдердің дизайнын 
жақсартуға байланысты факторларды қосамыз: 

* өнімнің абсолютті және (немесе) меншікті салмағын азайту-
машиналардың прогрессивті түрін таңдау; машиналардың кинематикалық 
схемаларын жетілдіру; машиналар мен жабдықтардың бірлік қуатын, 
өнімділігін және т. б. арттыру; бөлшектердің неғұрлым ұтымды материалын 
таңдау; беріктіктің оңтайлы қорларын белгілеу; дайындамалардың неғұрлым 
ұтымды түрін таңдау; бөлшектердің оңтайлы геометриясын айқындау, 
күрделі конфигурацияларды қарапайымдарымен ауыстыру; біріздендірілген 
бөлшектер мен тораптарды қолдану; машиналардың сапасын, сенімділігі мен 
ұзақ; 

* тұтынылатын материалдардың сапасын арттыру-материалдардың 
жоғары берік маркаларын, төмен қоспаланған болаттарды, үнемді прокат 
профильдерін, прокаттан жасалған дәнекерленген құрылымдарды, сорттық 
суықтай тартылған металды, вакуумдалған болаттан жасалған прокатты және 
т. б. қолдану.; 

* қымбат және тапшы материалдарды ауыстыру-қара металдар 
прокатын алюминий, магний және басқа да жеңіл қорытпалармен ауыстыру; 
түсті және Қара металдар мен қорытпаларды пластмассалармен ауыстыру; 
түсті металдар мен қорытпаларды металл керамикамен ауыстыру; 
сүреклопластарды, шыны пластиктерді және басқа да алмастырғыштарды 
қолдану; қайталама ресурстарды пайдалану. 

Технологиялық факторлар өндіріс сатысында жұмыс істейді, бұл 
қалдықтар мен материалдардың жоғалуын азайтады. Оларға мыналар 
жатады: 
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жаңа техниканың (материалдарды пайдалану коэффициенттерінің 
жоғарылауымен); жаңа энергия көздерінің; жаңа білімнің пайда болуынан 
көрінеді. 

4. Жалпы экономикалық факторлар-тұтастай алғанда кәсіпорынның 
стратегиясына және нәтижесінде материалдық ресурстарды пайдалану 
процесіне әсер етеді. Бұл елдегі экономикалық жағдай; жалпы экономиканы 
мемлекеттік реттеу; халық шаруашылығы инфрақұрылымының жай-күйі 
және т. б. 

5. Басқа факторлар - экологиялық (қоршаған ортаның ластануы, 
пайдалы қазбалар қорларының сарқылуы); табиғи-климаттық (ғимараттар 
мен құрылыстарды салу кезінде материалдық ресурстардың шығынына 
температуралық режимнің, ылғалдылықтың әсері, отын-энергетикалық 
ресурстардың шығыны; қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен қорғау 
қажеттілігі); саяси және т. б. 

Ішкі факторлар сыртқы факторлардың әсеріне реакциядан басқа ештеңе 
емес. Алайда, бұл кәсіпорында материалдық ресурстарды пайдаланудың 
тікелей деңгейін анықтайтын ішкі факторлар. 

Техникалық факторлар жобалау сатысында көрінеді және өнім 
бірлігіне материалдық ресурстардың жекелеген түрлерін тұтынуды азайтуға 
және өнімнің сапасы мен техникалық сипаттамаларын жақсартуға әсер етеді. 
Бұл топқа Біз кәсіпорынның ассортиментінде бар өнімдердің дизайнын 
жақсартуға байланысты факторларды қосамыз: 

* өнімнің абсолютті және (немесе) меншікті салмағын азайту-
машиналардың прогрессивті түрін таңдау; машиналардың кинематикалық 
схемаларын жетілдіру; машиналар мен жабдықтардың бірлік қуатын, 
өнімділігін және т. б. арттыру; бөлшектердің неғұрлым ұтымды материалын 
таңдау; беріктіктің оңтайлы қорларын белгілеу; дайындамалардың неғұрлым 
ұтымды түрін таңдау; бөлшектердің оңтайлы геометриясын айқындау, 
күрделі конфигурацияларды қарапайымдарымен ауыстыру; біріздендірілген 
бөлшектер мен тораптарды қолдану; машиналардың сапасын, сенімділігі мен 
ұзақ; 

* тұтынылатын материалдардың сапасын арттыру-материалдардың 
жоғары берік маркаларын, төмен қоспаланған болаттарды, үнемді прокат 
профильдерін, прокаттан жасалған дәнекерленген құрылымдарды, сорттық 
суықтай тартылған металды, вакуумдалған болаттан жасалған прокатты және 
т. б. қолдану.; 

* қымбат және тапшы материалдарды ауыстыру-қара металдар 
прокатын алюминий, магний және басқа да жеңіл қорытпалармен ауыстыру; 
түсті және Қара металдар мен қорытпаларды пластмассалармен ауыстыру; 
түсті металдар мен қорытпаларды металл керамикамен ауыстыру; 
сүреклопластарды, шыны пластиктерді және басқа да алмастырғыштарды 
қолдану; қайталама ресурстарды пайдалану. 

Технологиялық факторлар өндіріс сатысында жұмыс істейді, бұл 
қалдықтар мен материалдардың жоғалуын азайтады. Оларға мыналар 
жатады: 

  

* материалдарды пайдалану коэффициенттерін арттыруға, қалдықтар 
мен ысыраптарды қысқартуға және т. б. бағытталған техникалық 
сипаттамалары жақсартылған жаңа жабдықты енгізу, қолданыстағыларын 
жаңғырту және реконструкциялау.; 

* материал үнемдеудің озық технологияларын енгізу-дәл құю 
(прокаттан жасаудың орнына), ыстықтай қалыптау (еркін соғудың орнына), 
суық және ыстықтай түсіру (жоңқаны алудың орнына) әдістерін қолдану, 
ұнтақ металлургия әдісімен дайындамалар мен бөлшектерді дайындау және 
т. б.; 

* қатайту технологиясының әдістерін енгізу-беткі қатаю; жабындарды 
жағудың прогрессивті әдістері (лак-бояу, металл, пластмасса және т. б.).); 

* бөлшектерді дайындау және өңдеу әдістерін жетілдіру-
материалдарды ұтымды пішу (фотооптикалық белгілеуді қолдану, еселік 
және өлшемдік материалдар мен дайындамаларды пайдалану); 
дайындамаларды дайын бөлшектердің пішіні мен мөлшеріне жақындату; 
өңдеуге арналған рұқсаттарды азайту; 

* Өндірісті механикаландыру және автоматтандыру деңгейін арттыру. 
Көптеген ұйымдастырушылық және экономикалық факторлар 

материалдық ресурстарды тұтыну деңгейіне тікелей емес, конструктивті, 
технологиялық және инновациялық факторлар арқылы әсер етеді, яғни олар 
дизайн процесінде де, өндіріс процесінде де көрінуі мүмкін. 

Ұйымдастырушылық факторлар материалды тұтынудың тиімділігін 
арттыру мақсатында өндірістің құрылымы мен ұйымдастырылуын 
жетілдіруге бағытталған. Олар: 

* өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру-мамандандыру, кооперация және 
құрамдастыру деңгейін арттыру; шикізатты кешенді пайдалану; қалдықтарды 
жинауды, сұрыптауды және пайдалануды ұйымдастыру; 

* материалдық ресурстар шығынын нормалау жүйесін жетілдіру; 
* материалдық ресурстарды нақты пайдалану есебін жетілдіру; 
* материалдық ресурстармен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру - 

материалдық ресурстарға қажеттілікті есептеу әдістерін, қор нормаларын 
және т. б. жетілдіру; материалдардың сапасын, жеткізілімдердің 
жиынтықтылығын бақылау және т. б.; тасымалдау кезінде шығындарды жою; 
қойма шаруашылығын ұтымды ұйымдастыру және сақтау кезінде 
материалдық ресурстардың шығындарын жою; өндірістік процестің 
үздіксіздігін қамтамасыз ету; 

* ақаулардың алдын алу мақсатында дайындамалар мен өнімдердің 
сапасын бақылауды жетілдіру; 

* өнім шығарудағы құрылымдық өзгерістер; 
* персоналдың құрамы, қозғалысы және біліктілігі. 
Экономикалық факторлар кәсіпорында материалдық ресурстарды 

пайдалану процесін ұтымды етуге ықпал ететін жағдайлар жасауды 
анықтайды. Шын мәнінде, бұл конструктивті, технологиялық, инновациялық 
және ұйымдастырушылық факторларды сәтті жүзеге асырудың шарттары. 

Экономикалық факторларға мыналар жатады: 
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* жұмыскерлерді экономикалық (моральдық және материалдық) 
ынталандыру жүйесі-машиналардың прогрессивті модельдерін әзірлегені, 
олардың салмағын азайтқаны, сапасы мен пайдалану сипаттамаларын 
арттырғаны, тапшы материалдарды алмастырғыштарды және т. б. 
пайдаланғаны үшін жобалаушылар мен конструкторларды ынталандыру; 
материалдар мен отын-энергетика ресурстарын үнемдегені үшін негізгі және 
көмекші жұмысшыларды, қызмет көрсетуші және әкімшілік персоналды 
ынталандыру; жұмыскерлерді қалдықтар мен қайталама ресурстарды 
пайдалануды ұлғайтуға ынталандыру • ; 

* материалдық ресурстарды ұтымсыз пайдаланғаны үшін 
экономикалық жауапкершілік жүйесі - орындаушылардың шикізатты, 
материалдарды, отынды, энергияны, суды артық жұмсағаны, технологиялық 
процесті бұзғаны, жұмыстағы ақауға жол бергені және т. б. үшін 
материалдық жауапкершілігін арттыру.; 

* кәсіпорынның экономикалық жағдайы-кәсіпорындар алынған 
пайданы өз бетінше басқаратын жағдайда, материалды тұтынудың 
тиімділігін арттырудың маңызды факторы кәсіпорын қызметінің тиімділігі 
болып табылады. Табысты өндірістік-шаруашылық қызмет кәсіпорынға 
материалдық ресурстарды ұтымды және үнемді пайдалануға (ҒЗТКЖ 
жүргізу, жаңа техниканы сатып алу, технологияларды жетілдіру, 
материалдық ынталандыру және т.б.) жеткілікті көңіл мен қаражат бөлуге 
мүмкіндік береді. 

Материалды тұтынудың тиімділігін арттыруға бағытталған іс - 
шаралар, ең алдымен, бастапқы өндірістік бөлімде-кәсіпорында қабылдануы 
керек. Нақты кәсіпорындарда материалдарды үнемді және ұтымды пайдалану 
нәтижесінде халық шаруашылығы деңгейінде де қажетті нәтижеге әкеледі. 

Шикізат пен материалдарды, отын мен энергияны пайдалану 
тиімділігін арттырудың маңызды шарты ресурстарды үнемдеудің тиімді 
экономикалық механизмінің болуы болып табылады. Экономикалық дамыған 
елдердің тәжірибесі ресурстарды үнемдеу саясаты мемлекет қызметінің 
басымдықтарының бірі болып табылатын ұтымды және үнемді материалды 
тұтыну саласындағы ең үлкен нәтижелерге қол жеткізгенін көрсетеді. 

Әрине, ресурстарды үнемдеуге көшу ресурстарды (еңбек, материалдық, 
қаржылық, зияткерлік, ақпараттық) пайдалануды кешенді 
рационализациялауды, ішкі және сыртқы нарықтардың нақты қажеттіліктерін 
ескере отырып өндірісті құрылымдық қайта құруды, ғылыми-техникалық 
прогрестің жетістіктерін енгізуді, басқарудың, талдаудың және болжаудың 
жаңа әдістерін, басқарудың мемлекеттік-әкімшілік және нарықтық 
әдістерінің үйлесімін, заңнамалық ынталандыру мен санкцияларды қолдану 
кезінде ресурстарды үнемдеуді мемлекеттік және муниципалды қолдау мен 
реттеуді талап етеді [13]. 
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* жұмыскерлерді экономикалық (моральдық және материалдық) 
ынталандыру жүйесі-машиналардың прогрессивті модельдерін әзірлегені, 
олардың салмағын азайтқаны, сапасы мен пайдалану сипаттамаларын 
арттырғаны, тапшы материалдарды алмастырғыштарды және т. б. 
пайдаланғаны үшін жобалаушылар мен конструкторларды ынталандыру; 
материалдар мен отын-энергетика ресурстарын үнемдегені үшін негізгі және 
көмекші жұмысшыларды, қызмет көрсетуші және әкімшілік персоналды 
ынталандыру; жұмыскерлерді қалдықтар мен қайталама ресурстарды 
пайдалануды ұлғайтуға ынталандыру • ; 

* материалдық ресурстарды ұтымсыз пайдаланғаны үшін 
экономикалық жауапкершілік жүйесі - орындаушылардың шикізатты, 
материалдарды, отынды, энергияны, суды артық жұмсағаны, технологиялық 
процесті бұзғаны, жұмыстағы ақауға жол бергені және т. б. үшін 
материалдық жауапкершілігін арттыру.; 

* кәсіпорынның экономикалық жағдайы-кәсіпорындар алынған 
пайданы өз бетінше басқаратын жағдайда, материалды тұтынудың 
тиімділігін арттырудың маңызды факторы кәсіпорын қызметінің тиімділігі 
болып табылады. Табысты өндірістік-шаруашылық қызмет кәсіпорынға 
материалдық ресурстарды ұтымды және үнемді пайдалануға (ҒЗТКЖ 
жүргізу, жаңа техниканы сатып алу, технологияларды жетілдіру, 
материалдық ынталандыру және т.б.) жеткілікті көңіл мен қаражат бөлуге 
мүмкіндік береді. 

Материалды тұтынудың тиімділігін арттыруға бағытталған іс - 
шаралар, ең алдымен, бастапқы өндірістік бөлімде-кәсіпорында қабылдануы 
керек. Нақты кәсіпорындарда материалдарды үнемді және ұтымды пайдалану 
нәтижесінде халық шаруашылығы деңгейінде де қажетті нәтижеге әкеледі. 

Шикізат пен материалдарды, отын мен энергияны пайдалану 
тиімділігін арттырудың маңызды шарты ресурстарды үнемдеудің тиімді 
экономикалық механизмінің болуы болып табылады. Экономикалық дамыған 
елдердің тәжірибесі ресурстарды үнемдеу саясаты мемлекет қызметінің 
басымдықтарының бірі болып табылатын ұтымды және үнемді материалды 
тұтыну саласындағы ең үлкен нәтижелерге қол жеткізгенін көрсетеді. 

Әрине, ресурстарды үнемдеуге көшу ресурстарды (еңбек, материалдық, 
қаржылық, зияткерлік, ақпараттық) пайдалануды кешенді 
рационализациялауды, ішкі және сыртқы нарықтардың нақты қажеттіліктерін 
ескере отырып өндірісті құрылымдық қайта құруды, ғылыми-техникалық 
прогрестің жетістіктерін енгізуді, басқарудың, талдаудың және болжаудың 
жаңа әдістерін, басқарудың мемлекеттік-әкімшілік және нарықтық 
әдістерінің үйлесімін, заңнамалық ынталандыру мен санкцияларды қолдану 
кезінде ресурстарды үнемдеуді мемлекеттік және муниципалды қолдау мен 
реттеуді талап етеді [13]. 

 
 
 
 

  

3.15. Материалдық ресурстарға жоспарлы қажеттілік 
 
Материалдық ресурстарға қажеттілік негізгі өндіріске арналған 

ресурстарға қажеттіліктен, жоспарлы кезеңнің соңында ауыспалы қорларды 
құруға және қолдауға қажеттіліктен және өндірістік емес қызметті қоса 
алғанда, шаруашылық қызметтің басқа түрлеріне қажеттіліктен құралады. 

Материалдық ресурстарға қажеттілікті есептеу кезінде оларды жабу 
үшін қаражаттың болуын ескеру қажет. Өтеу көздері меншікті немесе қарыз 
қаражаты болуы мүмкін. Материалдық ресурстарға қажеттілік 
материалдардың барлық номенклатурасы бойынша құндық және заттай 
көріністе жоспарланады. Кәсіпорынға материалдарды жеткізу көлемі мен 
мерзімі оларды өндірістік тұтыну режимімен, өндірістік қорлардың қажетті 
деңгейін құрумен және сақтаумен анықталады. 

Қажетті материалдық ресурстардың көлемі Жаңа жабдықты енгізуге, 
жабдықтар мен құралдарды өндіруге, пайдалану және технологиялық 
қажеттіліктерге, аяқталмаған өндірістің қажетті резервін құруға және 
ауыспалы қорларды қалыптастыруға қажетті материалдарға қажеттіліктен 
тұрады. Материалдық ресурстарға қажеттілік қалдықтар мен Ішкі 
қамтамасыз ету көздерін ескере отырып, кәсіпорынның материалдық-
техникалық қамтамасыз ету балансы негізінде анықталады. 

Материалдық ресурстарға қажеттілікті анықтауды үш әдіспен жүзеге 
асыруға болады: детерминистік — өндіріс жоспарлары мен тұтыну 
стандарттары негізінде; стохастикалық — өткен кезеңдердегі қажеттіліктерді 
ескере отырып, ықтималды болжам негізінде; бағалау — Тәжірибелік-
статистикалық бағалау негізінде. Әдісті таңдау материалдық ресурстардың 
сипаттамаларына, оларды тұтыну жағдайларына және қажетті есептеулер 
жүргізу үшін тиісті деректердің болуына байланысты. 

Ең көп таралған әдіс-бұл өнім шығару бағдарламасына және өнім 
бірлігіне материалдарды тұтыну нормаларына негізделген тікелей есептеу 
әдісі. Оны жеке деп атайды. Бұл әдіспен есептеулер формула бойынша 
жасалады: 

 

                                          (3.18) 
 
мұндағы Р-материалға жалпы қажеттілік; Ни-бұйымға жұмсалатын 

шығын нормасы; Пи — осы бұйымды өндіру бағдарламасы. 
Материалдық ресурстарға қажеттілікті есептеудің егжей-тегжейлі әдісі 

мынадай формула бойынша айқындалады:: 
 

                                         (3.19) 
 
мұндағы nd-шығын нормасы; PD — жоспарланған кезеңдегі 

бөлшектерді өндіру бағдарламасы.  
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Үлгілік өкілдер бойынша әдіс кезінде материалдық ресурстарға 
қажеттілік мынадай формула бойынша айқындалады:: 

 

                              (3.20) 
 
мұнда Ғтип-үлгілік өкіл дайындауға арналған материалдардың шығыс 

нормасы; Ббщ — осы топтың бұйымдарын өндірудің жалпы бағдарламасы. 
Шығарылатын өнімнің құрамына кіретін шикізатқа, негізгі және 

қосалқы материалдарға қажеттілікті анықтау үшін бөлшектелген және егжей-
тегжейлі әдістер қолданылады. Бұл әдістер Электр энергетикасы, машина 
жасау және металл өңдеу салаларында кеңінен қолданылады. 

Материалдық ресурстарға қажеттілікті айқындаудың статистикалық 
әдістері өндірістің құрылымы мен көлемінің өзгеруін, сондай-ақ жаңа 
техниканы пайдалану мен өндірісті ұйымдастыруды жетілдіруге байланысты 
ресурстар шығыстарының нормаларын ескере отырып, өткен кезеңдердегі 
материалдық ресурстардың нақты шығысы туралы деректерді пайдалануға 
негізделеді. Материалдық ресурстарға қажеттілік бұл ретте мынадай 
формула бойынша айқындалады:: 

 

                                          (3.21) 
 
мұндағы РП, Рпр - жоспарланған және өткен кезеңдердегі материалдық 

ресурстардың жоспарлы қажеттілігі мен нақты шығысы; 
Кпр, Кп — өндірістік бағдарламаға және материалдық ресурстарды 

тұтынуға сәйкес динамикалық өзгерістердің коэффициенттері. 
Бұл әдіс негізінен материалдық ресурстардың едәуір 

номенклатурасында және салыстырмалы түрде аз шығындарда қолданылады. 
Жабдыққа қажеттілікті (түрлері бойынша) оның өнімділігіне және 

түрлері бойынша өнім өндіру жоспарына қарай айқындайды: 
 

                                   (3.22) 
 
мұнда п-өнім түрлерінің саны; Н "- өнім бірлігін дайындауға арналған 

уақыт нормасы; П " — өнім өндіру бағдарламасы; Т — жоспарлы кезеңдегі 
жұмыс күндерінің саны; Ксм — жұмыс ауысымдарының саны; /см — 
ауысым ұзақтығы; Кио — жабдықты пайдалану коэффициенті; Кин-
нормалардың өзгеру (жоғарылау немесе төмендеу) коэффициенті. 

Ауыспалы қорларды қалыптастыруға арналған материалдық 
ресурстардың қажеттілігі жоспарлы кезеңнің басында қордағы күтілетін 
материалдардың қалдығына сүйене отырып, формула бойынша есептеледі: 
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Үлгілік өкілдер бойынша әдіс кезінде материалдық ресурстарға 
қажеттілік мынадай формула бойынша айқындалады:: 

 

                              (3.20) 
 
мұнда Ғтип-үлгілік өкіл дайындауға арналған материалдардың шығыс 

нормасы; Ббщ — осы топтың бұйымдарын өндірудің жалпы бағдарламасы. 
Шығарылатын өнімнің құрамына кіретін шикізатқа, негізгі және 

қосалқы материалдарға қажеттілікті анықтау үшін бөлшектелген және егжей-
тегжейлі әдістер қолданылады. Бұл әдістер Электр энергетикасы, машина 
жасау және металл өңдеу салаларында кеңінен қолданылады. 

Материалдық ресурстарға қажеттілікті айқындаудың статистикалық 
әдістері өндірістің құрылымы мен көлемінің өзгеруін, сондай-ақ жаңа 
техниканы пайдалану мен өндірісті ұйымдастыруды жетілдіруге байланысты 
ресурстар шығыстарының нормаларын ескере отырып, өткен кезеңдердегі 
материалдық ресурстардың нақты шығысы туралы деректерді пайдалануға 
негізделеді. Материалдық ресурстарға қажеттілік бұл ретте мынадай 
формула бойынша айқындалады:: 

 

                                          (3.21) 
 
мұндағы РП, Рпр - жоспарланған және өткен кезеңдердегі материалдық 

ресурстардың жоспарлы қажеттілігі мен нақты шығысы; 
Кпр, Кп — өндірістік бағдарламаға және материалдық ресурстарды 

тұтынуға сәйкес динамикалық өзгерістердің коэффициенттері. 
Бұл әдіс негізінен материалдық ресурстардың едәуір 

номенклатурасында және салыстырмалы түрде аз шығындарда қолданылады. 
Жабдыққа қажеттілікті (түрлері бойынша) оның өнімділігіне және 

түрлері бойынша өнім өндіру жоспарына қарай айқындайды: 
 

                                   (3.22) 
 
мұнда п-өнім түрлерінің саны; Н "- өнім бірлігін дайындауға арналған 

уақыт нормасы; П " — өнім өндіру бағдарламасы; Т — жоспарлы кезеңдегі 
жұмыс күндерінің саны; Ксм — жұмыс ауысымдарының саны; /см — 
ауысым ұзақтығы; Кио — жабдықты пайдалану коэффициенті; Кин-
нормалардың өзгеру (жоғарылау немесе төмендеу) коэффициенті. 

Ауыспалы қорларды қалыптастыруға арналған материалдық 
ресурстардың қажеттілігі жоспарлы кезеңнің басында қордағы күтілетін 
материалдардың қалдығына сүйене отырып, формула бойынша есептеледі: 

 

  

                                  (3.23) 
 
мұндағы 000 — жыл соңына күтілетін қалдық; ҚҚ-сатып алу жоспары 

әзірленген айдың 1 — күніне нақты қалдық; СӨС — Жоспарлы кезең 
басталғанға дейінгі нақты қалдық айқындалған күннен бастап кәсіпорынға 
күтілетін түсімдер; Рожа-сол кезең үшін күтілетін Шығыс. 

Кәсіпорынның сатып алу балансына материалдар қажеттілігі кіреді: 
* өнім өндірісі (Рп); 
* жаңа техниканы енгізу (Р11Т); 
* жөндеу-пайдалану мұқтаждары (Ррэ); 
* аяқталмаған өндірісті құру (Ripu, 
* ауыспалы қорлардың пайда болуы (Р3). 
Бұл қажеттілікті қамту көздері болуы мүмкін: 
* жоспарлы кезеңнің басында күтілетін қалдықтар (0ож); 
* жоспарлы кезеңнің басындағы аяқталмаған өндірістегі материалдар 

(ЖҰЖ); 
* ішкі ресурстарды жұмылдыру (Мвн); 
* материалдарды сырттан сатып алу және әкелу (Зс). 
Осылайша, материалдық тепе-теңдікті келесі түрде ұсынуға болады: 
 

           (3.24) 
 
Сатып алудың жоғарыда келтірілген балансы өнеркәсіптік 

кәсіпорындардағы материалдық ресурстардың қозғалысын логистикалық 
басқару құралы ретінде қызмет етеді. 

Стратегиялық сатып алуды жоспарлау оны ағымдағы сатып алуды 
жоспарлаудан айтарлықтай ерекшелейтін ерекшеліктерге ие. 

Кәсіпорындағы материалдық ресурстарды сатып алуды жоспарлаудың 
жалпы стратегиясы қаржылық, операциялық және логистикалық 
менеджменттің өзара әрекеттесу процесінде дамиды. Өндірісті ұйымдастыру 
және кәсіпорынның жалпы логистикалық стратегиясы бойынша аталған 
салалардың талаптарын үйлестіру және үйлестіру сатып алу логистикасының 
міндеті болып табылады. Аталған салалардағы кәсіпорынның саясатын 
анықтайтын негізгі критерийлер (көрсеткіштер) схемада көрсетілген (сурет. 
3.13). 

 



270

  

 
 
3.13 сурет -Материалдық ресурстардың сатып алу логистикасы 

стратегиясы 
 
Шығарылатын өнімнің күрделілігіне, жиынтықтаушы бұйымдар мен 

материалдардың құрамына байланысты сатып алу әдісін негіздеу және 
таңдау жүргізіледі. 

Сатып алу логистикасында сатып алудың үш негізгі әдісі бар[2]: 
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стратегиясы 
 
Шығарылатын өнімнің күрделілігіне, жиынтықтаушы бұйымдар мен 

материалдардың құрамына байланысты сатып алу әдісін негіздеу және 
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Сатып алу логистикасында сатып алудың үш негізгі әдісі бар[2]: 

  

 1. Көтерме сатып алу. 
 2. Шағын партиялармен тұрақты сатып алулар. 
 3. Сатып алу қажеттілігіне қарай. 
Біз сатып алудың аталған әдістерін сипаттаймыз. 
Көтерме сатып алу. Бұл әдіс тауарларды бір уақытта үлкен партиямен 

жеткізуді қамтиды (көтерме сатып алу). Артықшылықтары: құжаттардың 
қарапайымдылығы, бүкіл партияны жеткізуге кепілдік, сауда жеңілдіктерінің 
жоғарылауы. Кемшіліктері: қоймаларға үлкен қажеттілік, капитал 
айналымының баяулауы. 

Шағын партиялармен тұрақты сатып алулар. Бұл жағдайда Сатып 
алушы белгілі бір уақыт аралығында оған жеткізілетін тауарлардың қажетті 
мөлшеріне тапсырыс береді. Артықшылықтары: капитал айналымын 
жеделдету, сақтау орындарын үнемдеу. 

Сатып алу қажеттілігіне қарай. Бұл әдіс тұрақты сатып алуға ұқсас, 
бірақ тауарлар саны шамамен анықталады, әр Тапсырыстың орындалуы 
жеткізуші мен сатып алушы арасында келісіледі, тек жеткізілген тауарлар 
саны төленеді. Артықшылықтары: капитал айналымын жеделдету, белгілі бір 
мөлшерде сатып алу міндеттемелерінің болмауы. 

Аталған әдістерден басқа, олардың әртүрлі комбинациялары мүмкін: 
баға белгілеу ведомостары бойынша тұрақты (күнделікті, ай сайынғы) сатып 
алу, тауарды дереу тапсырумен сатып алу және т.б. [5]. 

 
3.16. Шикізат, энергетика және материалдық-техникалық 

құралдарды пайдаланудың нормативтік көрсеткіштері 
 
Материалдық ресурстардың шығынын нормалау-өнім бірлігін өндіруге, 

өндіруге немесе жұмыс бірлігін өндіруге материалдық ресурстарды 
өндірістік тұтынудың жоспарлы шараларын белгілеу. 

Шығын нормалары негізінде кәсіпорындар бойынша және жалпы 
салалар бойынша материалдық ресурстарға қажеттілік есептеледі, олардың 
негізінде кәсіпорынның бөлімшелеріне материалдарды беру лимиттері 
жасалады, өндірістік учаскелерді материалдық ресурстармен қамтамасыз ету 
жүзеге асырылады. Материалдық ресурстарды үнемдеу-өндіріс тиімділігін 
арттыру жолдарының бірі. 

Кәсіпорын өндіретін өнімнің бірлігіне жұмсалатын шығын нормасы 
материалдық ресурстарды жоспарлаудың және ұтымды пайдаланудың 
дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында белгіленеді. 

Норма-бұл өндірістің осы (жоспарда көзделген) шарттары кезінде өнім 
бірлігін өндіруге жұмсалуы мүмкін шикізаттың, материалдардың, отынның, 
энергияның барынша көп мөлшері. Нормалардың келесі негізгі түрлері бар 
(олардың мақсаты бойынша): 

 шахтаның және оның жекелеген буындарының өндірістік қуатын 
пайдалану нормалары. Олардың құрамына, атап айтқанда, өнім бірлігіне 
арналған жабдықтың жұмыс уақытының нормалары кіреді; 
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 өнім бірлігіне жұмсалатын жұмыс уақыты шығындарының 
нормалары және оларға сәйкес бағалар. Олар тау-кен жұмыстарының 
жекелеген түрлеріне (қазбалар жүргізу) еңбек немесе ақшалай мәнде 
айқындалады); 

 өндірістік процесті ұйымдастыру нормалары. Олардың құрамына 
тау-кен жұмыстарын ұйымдастыру кестелері кіреді (циклдік, ағындық, 
желілік); 

 өнім сапасының нормалары.  Олар пайдалы қазбадағы күл, ылғал, 
күкірт және т. б. пайызы туралы деректерді қамтиды.; 

 өндірісті ұйымдастыру және басқару жөніндегі нормалар. Оларға 
тау-кен машиналары мен жабдықтарын ұстауға және пайдалануға арналған 
қаржылық және материалдық ресурстардың шығындар нормалары кіреді, ал 
шығындарды шартты тұрақты және шартты айнымалыларға нақты бөлуді 
ұйымдастыру маңызды. 

Тау-кен кәсіпорындарында осы нормалардың ішінде көмекші 
материалдарды тұтыну нормалары ерекше орын алады. Бұл жағдай 
шахталардың материалдық ресурстардың көп мөлшерін тұтынатындығымен 
түсіндіріледі (тау-кен қазбаларын бекіту, жарылғыш және жанар-жағармай 
заттары және т.б.). 

Материалды тұтыну нормасы-бұл ұйымдастырушылық-техникалық 
жағдайларда және жұмыс көлемінің бірлігін орындау үшін прогрессивті 
технологиямен жеткілікті сапалы материалдың максималды рұқсат етілген 
мөлшері. Тау-кен өнеркәсібінде материалдарды тұтыну нормаларының екі 
түрі қолданылады: кеңейтілген және өндірістік. 

Материалдарды тұтынудың ұлғайтылған нормалары әдетте өндірілген 
өнімнің 1000 тоннасына белгіленеді, мысалы, өндірілген көмірдің 1000 
тоннасына орман материалдары (м3) шығындарының нормасы. Материалдар 
шығысының өндірістік нормалары олардың көлем бірлігіне жұмыстардың 
жекелеген түрлері үшін белгіленеді. Мысалы, тау-кен қазбаларын жүргізу 
кезіндегі жарылғыш заттардың шығын нормасы массивтегі жыныстың 1 м3-
не. 

Материалдық шығындар нормасы таза нормадан, жойылуы қиын 
қалдықтардың нормаларынан және жойылуы қиын шығындардың 
нормаларынан тұрады. 

Материалдар шығынын нормалау талдау және тәжірибе-статистикалық 
жолмен жүргізіледі. Статистикалық деректерге негізделген тәжірибелік-
статистикалық жол бірқатар факторлардың нормалар мөлшеріне әсерін 
ескермейді. 

Аналитикалық есептеу әдісі ең прогрессивті және ғылыми негізделген; 
нормаларды әзірлеу техникалық-экономикалық есептеулер негізінде жүзеге 
асырылады және нормативтік жұмыс тәжірибесінде кеңінен қолданылады. Ең 
маңыздысы-материалдарды пайдалану коэффициенті және өнім бірлігіне 
материалдарды тұтыну. Нормаларды есептеу әдісімен анықтау әдісі өте алуан 
түрлі (тұтыну үшін бастапқы деректер сияқты). Осылайша, білмей нормасы 
бекітпе материалдары-1 м қазбаның көлемі мен жүргізу әзірлеу 1000 т, 
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жекелеген түрлері үшін белгіленеді. Мысалы, тау-кен қазбаларын жүргізу 
кезіндегі жарылғыш заттардың шығын нормасы массивтегі жыныстың 1 м3-
не. 

Материалдық шығындар нормасы таза нормадан, жойылуы қиын 
қалдықтардың нормаларынан және жойылуы қиын шығындардың 
нормаларынан тұрады. 

Материалдар шығынын нормалау талдау және тәжірибе-статистикалық 
жолмен жүргізіледі. Статистикалық деректерге негізделген тәжірибелік-
статистикалық жол бірқатар факторлардың нормалар мөлшеріне әсерін 
ескермейді. 

Аналитикалық есептеу әдісі ең прогрессивті және ғылыми негізделген; 
нормаларды әзірлеу техникалық-экономикалық есептеулер негізінде жүзеге 
асырылады және нормативтік жұмыс тәжірибесінде кеңінен қолданылады. Ең 
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материалдарды тұтыну. Нормаларды есептеу әдісімен анықтау әдісі өте алуан 
түрлі (тұтыну үшін бастапқы деректер сияқты). Осылайша, білмей нормасы 
бекітпе материалдары-1 м қазбаның көлемі мен жүргізу әзірлеу 1000 т, 

  

анықтайды нормасын олардың шығындарын 1000 т амӛз өндіру. Жарылғыш 
материалдардың шығыс нормаларын есептеу 1000 тонна көмір өндіруге 
немесе бұрғылау-жару жұмыстарының паспорттары негізінде 1 м дайындық 
қазбасын жүргізуге жүргізіледі, онда зарядтың мөлшері мен теспелердің 
саны көрсетіледі. 

Іс жүзінде дәл бастапқы деректердің немесе есептеу техникасының 
болмауына байланысты есептеу әдісін қолдану мүмкін болмайтын жағдайлар 
жиі кездеседі. Бұл жағдайда материалдарға қажеттілікті анықтау кезінде 
басқа әдістерді қолдануға болады: аналогия және динамикалық 
коэффициенттер бойынша рл нормаларын есептеу. 

Көмір шахталарында қажеттілікті динамикалық коэффициенттер 
бойынша анықтау әдісі жиі кездеседі. Оның мәні өткен кезеңдегі Ресей 
Федерациясының нақты шығыны kn материалдарын тұтынудың орташа 
төмендеуі үшін KRI өндірістік бағдарламасының өзгеруіне 
түзетілетіндігінде. Материалдарға қажеттілік мына формула бойынша 
анықталады: 

 
Q = РфКпрКн                                              (3.25) 

 
Айта кету керек, бұл әдіс әр жұмыс орнындағы жоспарлау кезеңіндегі 

техникалық және технологиялық өзгерістердің ерекшеліктерін ескермейді. 
Нормалар мен стандарттар тұрақты мәндер емес, өйткені өндіріс 
технологиясы, жұмысты механикаландыру және автоматтандыру 
жетілдіріледі, олар әдетте өзгереді. 

Өндіріс процесінде шикізат пен негізгі материалдарды, қосалқы 
материалдар мен отын-энергетикалық ресурстарды тұтыну нормалары 
бөлінеді. Ірілендіру дәрежесі бойынша материалдық ресурстарды тұтынуды 
нормалау жеке, топтық және ірілендірілген орта салалық болып бөлінеді. 
Жеке деп белгілі бір кәсіпорын, цех, учаске өндірісінің ұйымдық-техникалық 
жағдайларында белгілі бір өнімнің өндірістік бірліктеріне белгіленген 
нормалар түсініледі. Жеке нормалар минералдық шикізатты барлау, өндіру, 
байыту, тасымалдау және сақтау процестерінің тау-геологиялық, 
экономикалық-географиялық және табиғи-климаттық жағдайларындағы 
айырмашылықтарды көрсетеді. Топтық-бұл бірқатар біртекті кәсіпорындарда 
бірдей өнімді өндіруге белгіленген тұтыну нормалары. Ірі орташа салалық 
нормалар сала бойынша біртекті өнім өндіруге тұтастай алғанда прогрессивті 
жеке және топтық нормалардың орташа өлшенгені ретінде белгіленеді. 
Жоспарланған кезеңнің уақытына сәйкес материалдық ресурстарды 
тұтынудың перспективалық және ағымдағы (жылдық) нормалары 
ажыратылады. Перспективалық нормалар перспективалық (бес жылдық) 
жоспардың негізі болып табылады және ұзақ мерзімге есептелуі тиіс. 
Жылдық нормалар бір жылға материалдық ресурстардың қажеттілігі мен 
бөлінуін анықтау үшін қолданылады және өнім немесе жұмыс бірлігін 
өндіруге арналған материалдық ресурстардың орташа жылдық шығынын 
білдіреді. Ағымдағы нормалар кәсіпорындарда өндірістің қазіргі 
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ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларына, сондай-ақ цехтар мен 
жұмыс орындарын материалдармен жабдықтауды ұйымдастыруға және 
олардың ұтымды тұтынылуын бақылауға қатысты қолданылады. 

Нормаларды әзірлеу тікелей кәсіпорындарда жүзеге асырылады, ал 
оларды сала бойынша жалпылау және олардың сақталуын бақылау — 
Өнеркәсіптік бірлестіктерде, министрліктер мен ведомстволарда жүзеге 
асырылады [4]. 

 
Практикалық тапсырма 
 
6-7-қосымшаларды қолдана отырып, тау-кен қазбаларын, ғимараттар 

мен құрылыстарды жөндеуге арналған ақаулық ведомостарын өз бетінше 
толтыру. 

 
 
Өзіндік бақылау сұрақтары 
 
1. Анықтама беріңіз.  
2. Метрология қандай бөлімдерден тұрады.  
3. Қандай басты мақсат-метрология.  
4. Бұл конвейер?  
5. Өлшем бірлігі дегеніміз не.  
6. Өлшемдердің негізгі сипаттамаларына не жатады.  
7. Өлшеу құралының метрологиялық мәні қандай.  
8. Өлшемдерді метрологиялық қамтамасыз ету дегеніміз не.  
9. Өлшемдерді метрологиялық қамтамасыз ету негіздерін атаңыз.  
10. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің техникалық негіздерін атаңыз. 
11. Жұмыстарды орындаудың Нормативтік еңбек сыйымдылығын 

есептеу. 
12. Жұмыс көлемінің орындалуын бақылау жоспар-кестесін жасау. 
13. Материалдық ресурстар шығысының көрсеткіштері. 
14. Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру. 
15. Шикізат ресурстарын топтастыру. 
16. Шикізат ресурстарын ұтымды пайдалану әдістері. 
17. Шикізат ресурстарын топтастырудың сыртқы факторлары. 
18. Шикізат ресурстарын топтастырудың техникалық факторлары. 
19. Материалдық ресурстарды тұтыну деңгейіне 

ұйымдастырушылық және экономикалық факторлардың әсері. 
20. Материалдық ресурстарға жоспарлы қажеттілікті анықтау. 
21. Стратегиялық жоспарлау бұл ма? 
22. Материалдық ресурстар шығынын нормалау. 
23. Динамикалық коэффициенттер бойынша материалдық 

ресурстарға қажеттілікті анықтау әдісі. 
24. Ірілендіру дәрежесі бойынша шикізатты жұмсау нормалары. 
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ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларына, сондай-ақ цехтар мен 
жұмыс орындарын материалдармен жабдықтауды ұйымдастыруға және 
олардың ұтымды тұтынылуын бақылауға қатысты қолданылады. 

Нормаларды әзірлеу тікелей кәсіпорындарда жүзеге асырылады, ал 
оларды сала бойынша жалпылау және олардың сақталуын бақылау — 
Өнеркәсіптік бірлестіктерде, министрліктер мен ведомстволарда жүзеге 
асырылады [4]. 

 
Практикалық тапсырма 
 
6-7-қосымшаларды қолдана отырып, тау-кен қазбаларын, ғимараттар 

мен құрылыстарды жөндеуге арналған ақаулық ведомостарын өз бетінше 
толтыру. 

 
 
Өзіндік бақылау сұрақтары 
 
1. Анықтама беріңіз.  
2. Метрология қандай бөлімдерден тұрады.  
3. Қандай басты мақсат-метрология.  
4. Бұл конвейер?  
5. Өлшем бірлігі дегеніміз не.  
6. Өлшемдердің негізгі сипаттамаларына не жатады.  
7. Өлшеу құралының метрологиялық мәні қандай.  
8. Өлшемдерді метрологиялық қамтамасыз ету дегеніміз не.  
9. Өлшемдерді метрологиялық қамтамасыз ету негіздерін атаңыз.  
10. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің техникалық негіздерін атаңыз. 
11. Жұмыстарды орындаудың Нормативтік еңбек сыйымдылығын 

есептеу. 
12. Жұмыс көлемінің орындалуын бақылау жоспар-кестесін жасау. 
13. Материалдық ресурстар шығысының көрсеткіштері. 
14. Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру. 
15. Шикізат ресурстарын топтастыру. 
16. Шикізат ресурстарын ұтымды пайдалану әдістері. 
17. Шикізат ресурстарын топтастырудың сыртқы факторлары. 
18. Шикізат ресурстарын топтастырудың техникалық факторлары. 
19. Материалдық ресурстарды тұтыну деңгейіне 

ұйымдастырушылық және экономикалық факторлардың әсері. 
20. Материалдық ресурстарға жоспарлы қажеттілікті анықтау. 
21. Стратегиялық жоспарлау бұл ма? 
22. Материалдық ресурстар шығынын нормалау. 
23. Динамикалық коэффициенттер бойынша материалдық 

ресурстарға қажеттілікті анықтау әдісі. 
24. Ірілендіру дәрежесі бойынша шикізатты жұмсау нормалары. 

  

25. Тау-кен кәсіпорындарын салуға арналған жобаларда не көзделуі 
тиіс. 

26. Қандай жағдайларда дизайн бір және екі кезеңде жүзеге 
асырылады.  

27. Тау-кен кәсіпорындарын жобалау кезінде не қамтамасыз етілуі 
керек.  

28. Жобалау қандай ретпен жүзеге асырылады. 
29. Шахтаның технологиялық схемасына қандай талаптар қойылады. 
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ГЛОССАРИЙ  
 

ЖАЛПЫ ҰҒЫМДАР 
 
ТАУ ӨНДІРІМІ:  Жердің қойнауындағы немесе оның бетіндегі 

оның функционалдық мақсатын орындау және 
белгілі бір уақыт мерзімі ішінде сақтау 
мақсатында тау-кен жұмыстарын жүргізу 
нәтижесінде жасалған жасанды құрылыс. 
 

ЖЕР АСТЫ ӨНДІРІСІ:  Жер қойнауында жүргізілетін тау-кен 
қазбалары, оның жер бетіне шығатын немесе 
шықпайтынына қарамастан, оның көлденең 
қимасының контуры бойынша тау 
жыныстарымен немесе ішінара басқа 
қазбалармен шектелген. 
 

АШЫҚ ӨНДІРІС:  Карьерлік өріс шегінде қалыптасатын және 
оның жер бетіне жанасуы салдарынан 
көлденең қимасының ашық контуры бар тау-
кен қазындысы. 
 

БАРЛАУ ӨНДІРІСІ:  Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеуге және 
барлауға арналған Тау-кен өндірісі. 
 

ПАЙДАЛАНУ ӨНДІРІСІ:  Пайдалы қазбалар кен орындарын пайдалануға 
арналған жерасты қазбалары. 
 

ҚАЗЫП ӘЗІРЛЕУ:  Кенді денеге, қабатқа немесе оның бөлігіне 
қол жеткізуді ашатын және дайындық 
қазбаларын жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін жерасты тау-кен қазбалары. 
 

ДАЙЫНДЫҚ ӘЗІРЛЕУ:  Шахта алаңын ашқаннан кейін контурлау және 
оның жекелеген бөліктерін тазарту ойығына 
дайындау үшін жүргізілетін жерасты тау-кен 
қазбасы. 
 

ЖАРАҚАТ САЛАТЫН 
ӘЗІРЛЕУ:  

Дайындық жұмыстары процесінде жүргізілетін 
және қазуға көзделетін пайдалы қазба 
массивіне тікелей іргелес жер асты тау-кен 
қазбалары. 
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ГЛОССАРИЙ  
 

ЖАЛПЫ ҰҒЫМДАР 
 
ТАУ ӨНДІРІМІ:  Жердің қойнауындағы немесе оның бетіндегі 

оның функционалдық мақсатын орындау және 
белгілі бір уақыт мерзімі ішінде сақтау 
мақсатында тау-кен жұмыстарын жүргізу 
нәтижесінде жасалған жасанды құрылыс. 
 

ЖЕР АСТЫ ӨНДІРІСІ:  Жер қойнауында жүргізілетін тау-кен 
қазбалары, оның жер бетіне шығатын немесе 
шықпайтынына қарамастан, оның көлденең 
қимасының контуры бойынша тау 
жыныстарымен немесе ішінара басқа 
қазбалармен шектелген. 
 

АШЫҚ ӨНДІРІС:  Карьерлік өріс шегінде қалыптасатын және 
оның жер бетіне жанасуы салдарынан 
көлденең қимасының ашық контуры бар тау-
кен қазындысы. 
 

БАРЛАУ ӨНДІРІСІ:  Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеуге және 
барлауға арналған Тау-кен өндірісі. 
 

ПАЙДАЛАНУ ӨНДІРІСІ:  Пайдалы қазбалар кен орындарын пайдалануға 
арналған жерасты қазбалары. 
 

ҚАЗЫП ӘЗІРЛЕУ:  Кенді денеге, қабатқа немесе оның бөлігіне 
қол жеткізуді ашатын және дайындық 
қазбаларын жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін жерасты тау-кен қазбалары. 
 

ДАЙЫНДЫҚ ӘЗІРЛЕУ:  Шахта алаңын ашқаннан кейін контурлау және 
оның жекелеген бөліктерін тазарту ойығына 
дайындау үшін жүргізілетін жерасты тау-кен 
қазбасы. 
 

ЖАРАҚАТ САЛАТЫН 
ӘЗІРЛЕУ:  

Дайындық жұмыстары процесінде жүргізілетін 
және қазуға көзделетін пайдалы қазба 
массивіне тікелей іргелес жер асты тау-кен 
қазбалары. 
 
 
 

  

КҮРДЕЛІ ИГЕРУ:  Шахтаға тау-кен кәсіпорнының бүкіл жұмыс 
мерзімі ішінде немесе осы мерзімнің едәуір 
бөлігінде қызмет көрсететін, кен орнын немесе 
оның бір бөлігін ашуға немесе дайындауға 
арналған, күрделі салымдар есебінен 
жүргізілетін және кәсіпорынның негізгі 
қорларының балансында есептелетін жерасты 
тау-кен өндірісі. 
 

АШУ ҚАЗЫНДЫЛАРЫ 
ӘЗІРЛЕУ:  

Пайдалы қазбалар мен жыныстарды оқпанға 
немесе жер бетіне тасымалдауға арналған жер 
асты тау-кен өндірісі. 
 

ҚОЙНАУҚАТТЫҚ 
ҚАЗБА:  

Пайдалы қазба қабаты бойынша жүргізілетін 
жер асты тау-кен өндірісі. 
 

ДАЛА ӨНДІРІСІ:  Пайдалы қазбалар кен орнынан белгілі бір 
қашықтықта және әдетте кен орнының немесе 
резервуардың бетіне параллель бос жыныстар 
арқылы жүргізілетін жер асты тау-кен өндірісі. 

 
ТАЗАЛАУ ҚАЗБАЛАРЫ 

 
ТАЗАЛАУ ӨНДІРІСІ:  Пайдалы қазбаны алу жүзеге асырылатын 

пайдалы қазбаның қабаты немесе шоғыры 
бойынша жүргізілетін жер асты тау-кен 
қазбалары. 
 

ЛАВА:  Бір жағы пайдалы қазбалар массивінен, 
екіншісі - төсеу материалының қабырғасынан 
немесе қазылған кеңістіктің құлаған 
жынысынан құралған едәуір ұзындықтағы 
(бірнеше ондағаннан бірнеше жүз метрге 
дейін) тазарту тау-кен өндірісі. 
 

КЕНЖАР:  Пайдалы қазбаның немесе жыныстың тікелей 
қазу орнын шектейтін және тау-кен 
жұмыстарын жүргізу нәтижесінде қозғалатын 
бет. 
 

КЕҢ СОЮ:  Ені негізгі жүргізілетін қазбаның кенжарының 
енінен және қиманың енінен тұратын қазбаның 
кенжары. 
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ТАЗАЛАУ КАМЕРАСЫ:  Екі жағынан пайдалы қазбамен немесе 
кентіректермен шектелген және жер бетіне 
тікелей шыға алмайтын, ұзындығы шағын (12-
16 м дейін) кенжары бар тазарту тау-кен 
қазбасы. 

 
ТІК ҚАЗБАЛАР 

 
ТІК ӨНДІРУ:  Пайдалы қазбаның қалыңдығында немесе 

жыныста тігінен өтетін жер асты қазбалары. 
 

ШАХТА ОҚПАНЫ:  Жер бетіне тікелей шығатын және шахта 
алаңы, оның қанаты немесе блогы шегінде жер 
асты жұмыстарына қызмет көрсетуге арналған 
тік, сирек көлбеу қазбалар. 
 

СОҚЫР ШАХТА 
БАРРЕЛІ:  

Жер бетіне тікелей шығуы жоқ, жер асты 
пайдалану жұмыстарына қызмет көрсетуге 
арналған, ең алдымен пайдалы қазбаларды 
төменгі деңгейжиектерден жоғарғы деңгейге 
көтеруге арналған тік немесе көлбеу қазбалар. 
 

ГЕЗЕНК:  Жер бетіне тікелей шығуы жоқ, пайдалы 
қазбаны немесе жынысты жоғары жатқан 
қазбалардан өз массасы күшінің әсерінен 
төмен жатқан қазбаларға немесе көмір 
шахталарында механикалық тәсілмен арнайы 
ыдыстарға түсіруге арналған тік қазбалар. 
 

ҰҢҒЫМА:  Цилиндрлік қиманың тік, сирек көлбеу тау-кен 
өндірісі, оның диаметрі тереңдіктен әлдеқайда 
аз, тау жыныстарында немесе пайдалы 
қазбаларда жер бетінен немесе жер асты 
қазбаларынан горизонтқа кез-келген көлбеу 
бұрышпен барлау және пайдалану мақсатында 
бұрғылаудың механикалық немесе 
механикалық емес әдістерімен жүзеге 
асырылады. 
 

ШУРФ:  Жер бетінен жүргізілген және геологиялық 
барлау немесе пайдалану жұмыстарына 
арналған көлденең қимасының шағын ауданы 
әдетте тік, сирек көлбеу таяз қазбалар. 
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ТАЗАЛАУ КАМЕРАСЫ:  Екі жағынан пайдалы қазбамен немесе 
кентіректермен шектелген және жер бетіне 
тікелей шыға алмайтын, ұзындығы шағын (12-
16 м дейін) кенжары бар тазарту тау-кен 
қазбасы. 

 
ТІК ҚАЗБАЛАР 

 
ТІК ӨНДІРУ:  Пайдалы қазбаның қалыңдығында немесе 

жыныста тігінен өтетін жер асты қазбалары. 
 

ШАХТА ОҚПАНЫ:  Жер бетіне тікелей шығатын және шахта 
алаңы, оның қанаты немесе блогы шегінде жер 
асты жұмыстарына қызмет көрсетуге арналған 
тік, сирек көлбеу қазбалар. 
 

СОҚЫР ШАХТА 
БАРРЕЛІ:  

Жер бетіне тікелей шығуы жоқ, жер асты 
пайдалану жұмыстарына қызмет көрсетуге 
арналған, ең алдымен пайдалы қазбаларды 
төменгі деңгейжиектерден жоғарғы деңгейге 
көтеруге арналған тік немесе көлбеу қазбалар. 
 

ГЕЗЕНК:  Жер бетіне тікелей шығуы жоқ, пайдалы 
қазбаны немесе жынысты жоғары жатқан 
қазбалардан өз массасы күшінің әсерінен 
төмен жатқан қазбаларға немесе көмір 
шахталарында механикалық тәсілмен арнайы 
ыдыстарға түсіруге арналған тік қазбалар. 
 

ҰҢҒЫМА:  Цилиндрлік қиманың тік, сирек көлбеу тау-кен 
өндірісі, оның диаметрі тереңдіктен әлдеқайда 
аз, тау жыныстарында немесе пайдалы 
қазбаларда жер бетінен немесе жер асты 
қазбаларынан горизонтқа кез-келген көлбеу 
бұрышпен барлау және пайдалану мақсатында 
бұрғылаудың механикалық немесе 
механикалық емес әдістерімен жүзеге 
асырылады. 
 

ШУРФ:  Жер бетінен жүргізілген және геологиялық 
барлау немесе пайдалану жұмыстарына 
арналған көлденең қимасының шағын ауданы 
әдетте тік, сирек көлбеу таяз қазбалар. 

  

КӨЛДЕНЕҢ ҚАЗБАЛАР 
 
КӨЛДЕНЕҢ ӨҢДЕУ:  Көлденеңінен немесе тау жыныстарының 

қалыңдығында немесе тау жыныстарында 
көлбеу бұрышы аз жер асты қазбалары. 
 

ШТОЛЬНЯ:  Жер бетінен кен орнына өткен және пайдалы 
қазбаларды тасымалдауға немесе қосалқы 
мақсаттарға арналған Тау-кен қазу. 
 

ШТРЕК:  Көлденең немесе көлбеу бұрышы бар, әдетте, 
3° - тан аспайтын, жер бетіне тікелей шығуы 
жоқ және көлбеу жатқан кен орнының 
бойымен немесе кез-келген бағытта-көлденең 
жатқан кезде жүзеге асырылады. 
 

КВЕРШЛАГ:  Жер бетіне тікелей шығуы жоқ және кен 
орнының кеңею сызығына қиылысатын 
жыныстар бойынша немесе кейбір бұрышпен 
жүргізілген және пайдалы қазбаны 
тасымалдау, желдету, адамдардың қозғалысы, 
сутөкпе үшін, электр кабельдері мен байланыс 
желілерін төсеу үшін пайдаланылатын 
көлденең немесе көлбеу қазбалар. 
 

ОРТ:  Көлбеу бұрышы 0-3° аспайтын, жер бетіне 
тікелей шыға алмайтын және кен орнының 
шоғыры шегінде қиылысқан және қуатты 
қабаттың аспалы және жатқан жақтарында 
өткен қазбаларды қосуға арналған көлденең 
қазба. 

 
КӨЛБЕУ ТАУ-КЕН ҚАЗБАЛАРЫ 

 
КӨЛБЕУ ӨҢДЕУ:  Пайдалы қазбаның қалыңдығында немесе тау 

жынысы бойынша горизонтқа белгілі бір 
бұрышпен өтетін жер асты қазбалары. 
 

КӨЛБЕУ ШАХТА 
ОҚПАНЫ:  

Жер бетіне тікелей шығатын, әдетте, пайдалы 
қазба кен орнын немесе оның бір бөлігін ашу 
үшін жүргізілетін жерасты күрделі тау-кен 
өндірісі. 
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БРЕМСБЕРГ:  Жер бетіне шыға алмайтын, әдетте, қаттың 
немесе шоғырдың құлау бағыты бойынша 
жүргізілген және механикалық 
құрылғылардың көмегімен шахта өрісінің 
өңделетін бөлігінен төмен орналасқан 
шахтаның тасымалдау горизонтына пайдалы 
қазбаны түсіруге арналған көлбеу қазба, 
сондай-ақ кен алу өрісінің негізгі 
горизонтынан таза ауа беру үшін 
пайдаланылады. 
 

ТҮСУ:  Механикалық құрылғылардың көмегімен 
әртүрлі жүктерді түсіруге арналған жер бетіне 
тікелей шығуы жоқ көлбеу қазба. 
 

ЕҢІС:  Жер бетіне тікелей шыға алмайтын, қаттың 
көтерілісі немесе құлауы бойынша өткен және 
тау-кен массасын төменгі деңгейжиектерден 
механикалық құрылғылардың көмегімен 
жоғары орналасқан тау-кен қабаттарына 
тасымалдауға арналған көлбеу қазба. 

БЕТКЕЙ:   Жер бетіне тікелей шыға алмайтын, оның 
топырағы бойынша шоғырдың құлауы немесе 
көтерілісі бойынша жүргізілген және өз 
салмағының әсерінен әртүрлі жүктерді 
түсіруге, сондай-ақ тазарту кенжарларын 
желдетуге арналған көлбеу қазба. 
 

ЖҮРІСЖОЛЫ:  Бремсбергке немесе одан 20-40 м қашықтықта 
еңіске параллель жүргізілетін, негізінен 
адамдардың қозғалысы, сондай-ақ жүктерді 
жеткізу, желдету және басқа мақсаттар үшін 
қызмет ететін, жер бетіне тікелей шыға 
алмайтын көлбеу қазба. 
 

КӨТЕРІЛІС:  Жер бетіне тікелей шыға алмайтын, шоғырдың 
көтерілісі немесе сыйымды жыныстар 
бойынша жүргізілетін, көмірді немесе 
жынысты төмен орналасқан горизонттарға 
қайта жіберу, жабдықтарды, толтыру және 
басқа материалдарды бір горизонттан екінші 
горизонтқа жеткізу, адамдардың қозғалысы, 
желдету, құбырлар мен электр кабельдерін 
орналастыру және барлау мақсатында қызмет 
ететін көлбеу немесе тік тау-кен қазындысы. 
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БРЕМСБЕРГ:  Жер бетіне шыға алмайтын, әдетте, қаттың 
немесе шоғырдың құлау бағыты бойынша 
жүргізілген және механикалық 
құрылғылардың көмегімен шахта өрісінің 
өңделетін бөлігінен төмен орналасқан 
шахтаның тасымалдау горизонтына пайдалы 
қазбаны түсіруге арналған көлбеу қазба, 
сондай-ақ кен алу өрісінің негізгі 
горизонтынан таза ауа беру үшін 
пайдаланылады. 
 

ТҮСУ:  Механикалық құрылғылардың көмегімен 
әртүрлі жүктерді түсіруге арналған жер бетіне 
тікелей шығуы жоқ көлбеу қазба. 
 

ЕҢІС:  Жер бетіне тікелей шыға алмайтын, қаттың 
көтерілісі немесе құлауы бойынша өткен және 
тау-кен массасын төменгі деңгейжиектерден 
механикалық құрылғылардың көмегімен 
жоғары орналасқан тау-кен қабаттарына 
тасымалдауға арналған көлбеу қазба. 

БЕТКЕЙ:   Жер бетіне тікелей шыға алмайтын, оның 
топырағы бойынша шоғырдың құлауы немесе 
көтерілісі бойынша жүргізілген және өз 
салмағының әсерінен әртүрлі жүктерді 
түсіруге, сондай-ақ тазарту кенжарларын 
желдетуге арналған көлбеу қазба. 
 

ЖҮРІСЖОЛЫ:  Бремсбергке немесе одан 20-40 м қашықтықта 
еңіске параллель жүргізілетін, негізінен 
адамдардың қозғалысы, сондай-ақ жүктерді 
жеткізу, желдету және басқа мақсаттар үшін 
қызмет ететін, жер бетіне тікелей шыға 
алмайтын көлбеу қазба. 
 

КӨТЕРІЛІС:  Жер бетіне тікелей шыға алмайтын, шоғырдың 
көтерілісі немесе сыйымды жыныстар 
бойынша жүргізілетін, көмірді немесе 
жынысты төмен орналасқан горизонттарға 
қайта жіберу, жабдықтарды, толтыру және 
басқа материалдарды бір горизонттан екінші 
горизонтқа жеткізу, адамдардың қозғалысы, 
желдету, құбырлар мен электр кабельдерін 
орналастыру және барлау мақсатында қызмет 
ететін көлбеу немесе тік тау-кен қазындысы. 

  

ПЕШ:  Пайдалы қазбалар бойынша, қаттың немесе 
шоғырдың көтерілісі бойынша жүргізілетін 
және желдетуге, адамдардың қозғалуына, 
жүктерді тасымалдауға, сондай-ақ екі 
көлденең параллель жүргізілген қазбаларды 
қосуға арналған жерасты тау-кен қазбалары: 
көлік қабатты, қабатасты немесе ярусты 
соқпағы бар қуақаз; жоғары жатқан қабаттың 
(ярустың, кіші этаждың) төменгі қабаттағы 
желдету қуақазымен көліктік қуақаз. 
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ҚЫСҚАША ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Оқу құралын авторлар ұжымы  «0712000 – Жер асты құрылымдарының 

құрылысы» мамандығы бойынша «071209 3 – Техник-құрылысшы» 
біліктілігі бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру жүйесі үшін өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен 
бағдарламаларының талаптарына сәйкес әзірледі. 

Бұл оқу құралы кәсіби модульдер бойынша теориялық және 
практикалық курстың негізгі материалдарын қамтиды: ПМ 10 "Тау-кен 
құрылыс жұмыстарының технологиялық процесін ұйымдастыру"; ПМ 11 
"Тау-кен құрылыс жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама 
жасау"; ПМ 12 "Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау және көлемін 
есепке алу". 

"Жерасты құрылыстарын салуды ұйымдастыру" оқу құралы үш 
бөлімнен тұрады. 

"Тау-кен құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру " бірінші бөлімінде тау-
кен құрылыс жұмыстарын циклді ұйымдастыру қағидаттары қарастырылған, 
негізгі тау-кен қазу процестерінің қысқаша сипаттамасы берілген, тау-кен 
қазбаларын жүргізу кезінде жұмыстарды ұйымдастыру кестесі туралы 
ұғымдар берілген, жұмыстарды циклді ұйымдастыру кестесін есептеу және 
нақты жағдайлар үшін жұмысшылардың шығу кестесін жасау әдістемесі 
көрсетілген, нұсқама өткізу және жұмыстарды жүргізуге наряд-тапсырма 
беру тәртібі сипатталған. Өндірістік процестерді операциялық бақылау, 
кәсіби міндеттерді шешу кезінде ақпараттық технологияларды пайдалану, 
тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын 
бақылау, еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің талаптарына және 
техникалық картадағы жұмыстарды жүргізу жөніндегі нұсқауларға сәйкес 
жұмыс орнын ұйымдастыру тәртібі ашылды. 

"Тау-кен құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған жобалау-сметалық 
құжаттама" деген екінші бөлімде жұмыстарды орындауға арналған жобалау-
сметалық құжаттаманы талдау тәртібі баяндалған, сметалар мен бірлі-жарым 
нормативтер қаралған. Өнеркәсіптік материалдарға қойылатын пайдалану, 
технологиялық және экономикалық талаптарды айқындау, сенімді, қауіпсіз, 
үнемді және тиімді Конструкциялық материалдарды, машиналар мен 
механизмдерді айқындау, технологиялық процестердің экономикалық 
тиімділігін айқындау тәртібі берілген. Мемлекеттік стандарттардың 
талаптары мен конструкторлық және технологиялық құжаттаманы ресімдеу 
ережелері көрсетілген. Тау-кен кәсіпорнының учаскелері бойынша айлық 
жоспардың негізгі көрсеткіштерінің, тау-кен құрылыс кәсіпорны учаскесінің 
жылдық жұмыс жоспарының есептері берілді, қажетті машиналар мен 
тетіктердің тізбесімен өндіріс әдістерін таңдау жүргізілді. Бұрғылау-жару 
жұмыстарының паспортын жасау кезінде параметрлерді есептеу, процестер 
бойынша жұмыстардың көлемі мен ұзақтығын есептеу, қазбалардың 
көлденең қимасының нысаны мен құрылымдық өлшемдерін анықтау, бекітпе 
элементтерінің параметрлерін есептеу және 1 м қазбаға бекіту 
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ҚЫСҚАША ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Оқу құралын авторлар ұжымы  «0712000 – Жер асты құрылымдарының 

құрылысы» мамандығы бойынша «071209 3 – Техник-құрылысшы» 
біліктілігі бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру жүйесі үшін өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен 
бағдарламаларының талаптарына сәйкес әзірледі. 

Бұл оқу құралы кәсіби модульдер бойынша теориялық және 
практикалық курстың негізгі материалдарын қамтиды: ПМ 10 "Тау-кен 
құрылыс жұмыстарының технологиялық процесін ұйымдастыру"; ПМ 11 
"Тау-кен құрылыс жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама 
жасау"; ПМ 12 "Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау және көлемін 
есепке алу". 

"Жерасты құрылыстарын салуды ұйымдастыру" оқу құралы үш 
бөлімнен тұрады. 

"Тау-кен құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру " бірінші бөлімінде тау-
кен құрылыс жұмыстарын циклді ұйымдастыру қағидаттары қарастырылған, 
негізгі тау-кен қазу процестерінің қысқаша сипаттамасы берілген, тау-кен 
қазбаларын жүргізу кезінде жұмыстарды ұйымдастыру кестесі туралы 
ұғымдар берілген, жұмыстарды циклді ұйымдастыру кестесін есептеу және 
нақты жағдайлар үшін жұмысшылардың шығу кестесін жасау әдістемесі 
көрсетілген, нұсқама өткізу және жұмыстарды жүргізуге наряд-тапсырма 
беру тәртібі сипатталған. Өндірістік процестерді операциялық бақылау, 
кәсіби міндеттерді шешу кезінде ақпараттық технологияларды пайдалану, 
тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын 
бақылау, еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің талаптарына және 
техникалық картадағы жұмыстарды жүргізу жөніндегі нұсқауларға сәйкес 
жұмыс орнын ұйымдастыру тәртібі ашылды. 

"Тау-кен құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған жобалау-сметалық 
құжаттама" деген екінші бөлімде жұмыстарды орындауға арналған жобалау-
сметалық құжаттаманы талдау тәртібі баяндалған, сметалар мен бірлі-жарым 
нормативтер қаралған. Өнеркәсіптік материалдарға қойылатын пайдалану, 
технологиялық және экономикалық талаптарды айқындау, сенімді, қауіпсіз, 
үнемді және тиімді Конструкциялық материалдарды, машиналар мен 
механизмдерді айқындау, технологиялық процестердің экономикалық 
тиімділігін айқындау тәртібі берілген. Мемлекеттік стандарттардың 
талаптары мен конструкторлық және технологиялық құжаттаманы ресімдеу 
ережелері көрсетілген. Тау-кен кәсіпорнының учаскелері бойынша айлық 
жоспардың негізгі көрсеткіштерінің, тау-кен құрылыс кәсіпорны учаскесінің 
жылдық жұмыс жоспарының есептері берілді, қажетті машиналар мен 
тетіктердің тізбесімен өндіріс әдістерін таңдау жүргізілді. Бұрғылау-жару 
жұмыстарының паспортын жасау кезінде параметрлерді есептеу, процестер 
бойынша жұмыстардың көлемі мен ұзақтығын есептеу, қазбалардың 
көлденең қимасының нысаны мен құрылымдық өлшемдерін анықтау, бекітпе 
элементтерінің параметрлерін есептеу және 1 м қазбаға бекіту 

  

материалдарының шығынын есептеу, бекітудің көтеру қабілетін есептеу 
әдістері келтірілген. Қазба жұмыстарын жүргізу әдістерінің нұсқаларын, 
бекітпелердің түрлерін, қабылданатын машиналар мен механизмдерді 
техникалық-экономикалық салыстыру, тау-кен жұмыстарының тиімділігі мен 
еңбек өнімділігін арттыру әдістемесі берілген. 

"Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау және көлемін есепке алу 
"үшінші бөлімінде кенжарлардың ұзындығын өлшеу және тау-кен 
қазбаларының нақты қималарының сәйкестігін бақылау, тау-кен 
қазбаларындағы жөндеу жұмыстарының көлемін, реттілігі мен кезеңділігін 
анықтау, технологиялық жабдықтың техникалық жай-күйі мен қалдық 
ресурсын тексеру ережелері мен әдістері берілген. Құрылыс немесе 
пайдалану процесінде туындаған ақауларды жою бойынша техникалық 
құжаттаманы жасау, қабылданатын объектілердің негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін анықтау, жекелеген элементтер мен 
жұмыстарды тапсыру-қабылдау актілерін толтыру тәртібі ашылды. 
Нормативтік еңбек сыйымдылығы мен машина сыйымдылығының есебі 
жүргізілді, шикізат ресурстарын ұтымды пайдалану әдістері мен олардың 
тиімділігі көрсетілді. 

Оқу құралы орта буын мамандары үшін негізгі ақпаратты қамтиды 
және: 

 - білім алушылардың теориялық сабақтарда және өзіндік дайындық 
барысында алған білімдерін тереңдетуге және бекітуге ықпал ету; 

 - білім алушылардың оқу және нормативтік әдебиеттерді 
Шығармашылық, өз бетінше талдау қабілетін дамыту; 

 - алынған материалды жүйелеу және жалпылау, оны сыни бағалау 
қабілеттерін дамыту; 

 - өз білімін практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру және 
нығайту;  

-жеке тақырыптарды зерттеу және бекіту кезінде өзін-өзі тексеруге 
арналған материал ретінде қызмет етіңіз.  
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жұмсаудың элементтік сметалық нормаларының жинағы. Құрылыс 
жұмыстарына сметалық нормалар мен бағаларды қолдану жөніндегі жалпы 
ережелер. 
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ҚОСЫМШАЛАР 
 

1-қосымша 
(міндетті) 

 
 
 

Жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабы 
(тау-кен жұмыстарын жүргізетін өндірістік кәсіпорындар) 

Күні _ _ _ _ _ _ Ауысым ______ 
  

Р/н 

Бригадирдің, 
звеньевтердің, 

жұмысшылардың 
тегі 

Мамандық 
Жұмыстарды 
жүргізу орны 

(Өндіру) 

Жұмыс 
өндірісіне 

Наряд, жұмыс 
көлемі 

1 2 3 4 5 
 
Наряд берді ___________________                                 
(лауазымы, тегі, Қолы) 
 
Есеп тапсырылды  ___________________                     
(лауазымы, тегі, Қолы) 
 

Кәсібі, жұмыс 
түрі бойынша Б 

және Е жөніндегі 
нұсқаулықты 

сақтау 

Ағымдағы 
Нұсқаулық және 

қауіпсіздік шаралары 

Жұмысшының 
қолы 

Нарядтың 
орындалуы 

немесе 
орындалмау 

себептері 
6 7 8 9 

 
Шахтаға түсті__________ адам                 
 
Шахтадан шықты___________ адам                                  
 
(Г/шебері жеке өзі не тексергенін немесе 
ауысымдағы жұмыстарды жүргізуге жауапты) 
_______________________________________ 
(лауазымы, тегі, Қолы) 
 
Алдыңғы ауысымның ескертулері: 
__________________________________________________________________ 
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ҚОСЫМШАЛАР 
 

1-қосымша 
(міндетті) 

 
 
 

Жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабы 
(тау-кен жұмыстарын жүргізетін өндірістік кәсіпорындар) 

Күні _ _ _ _ _ _ Ауысым ______ 
  

Р/н 

Бригадирдің, 
звеньевтердің, 

жұмысшылардың 
тегі 

Мамандық 
Жұмыстарды 
жүргізу орны 

(Өндіру) 

Жұмыс 
өндірісіне 

Наряд, жұмыс 
көлемі 

1 2 3 4 5 
 
Наряд берді ___________________                                 
(лауазымы, тегі, Қолы) 
 
Есеп тапсырылды  ___________________                     
(лауазымы, тегі, Қолы) 
 

Кәсібі, жұмыс 
түрі бойынша Б 

және Е жөніндегі 
нұсқаулықты 

сақтау 

Ағымдағы 
Нұсқаулық және 

қауіпсіздік шаралары 

Жұмысшының 
қолы 

Нарядтың 
орындалуы 

немесе 
орындалмау 

себептері 
6 7 8 9 

 
Шахтаға түсті__________ адам                 
 
Шахтадан шықты___________ адам                                  
 
(Г/шебері жеке өзі не тексергенін немесе 
ауысымдағы жұмыстарды жүргізуге жауапты) 
_______________________________________ 
(лауазымы, тегі, Қолы) 
 
Алдыңғы ауысымның ескертулері: 
__________________________________________________________________ 

 
 
 

  

2-қосымша  
        (міндетті)  

 
Жұмыстарды орындауға арналған ауысым сайынғы нарядтар кітабы 

(металлургия, байыту, құю-машина жасау, энергетика, құрылыс, монтаждау 
және жөндеу-пайдалану өндірістік кәсіпорындары))             

                             
Күні _ _ _ _ _ _ Ауысым ______ 

  

Р/н 

Бригадирдің, 
звеньевтердің, 

жұмысшылардың 
тегі 

Мамандық Жұмыстарды 
жүргізу орны  

Жұмыс 
өндірісіне 

Наряд, жұмыс 
көлемі 

1 2 3 4 5 
 
Наряд берді ___________________                                 
(лауазымы, тегі, Қолы) 
 
Есеп тапсырылды  ___________________                     
(лауазымы, тегі, Қолы) 
 

Кәсібі, жұмыс 
түрі бойынша Б 

және Е жөніндегі 
нұсқаулықты 

сақтау 

Ағымдағы 
Нұсқаулық және 

қауіпсіздік шаралары 

Жұмысшының 
қолы 

Нарядтың 
орындалуы 

немесе 
орындалмау 

себептері 
6 7 8 9 

       
Алдыңғы ауысымның ескертулері: 
__________________________________________________________________ 
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          3-қосымша  
            (міндетті) 

 ________________________ 
              Кәсіпорын 

Наряд-рұқсат беру журналы 
                                                                                                                        

                                                                          
     Жазба үлгісі 

  
Күні, 

уақыты 
№ наряд-рұқсат Тұлға, 

выдавшая 
наряд 

 

Жұмыстардың 
атауы 

   28.02.2014 ж. № 4-6 
Құрамында үш адам бар В. 

Н.Петровтың бригадасы 
жіберілді. 

Жұмыста үзіліс жасалды. 
28.02.2014 ж. № 4-6 наряд 
бойынша құрамында үш 

адам бар В. Н. Петровтың 
бригадасы қайта жіберілді. 

Жұмыс аяқталды, наряд 
жабылды 

 

Алибаев Б. Б. №4 ресиверді 
престеу 

                                                                                                                         
        

Ескертпе наряд-рұқсаттарды тіркеу наряд-рұқсаттамалардың келіп 
түсуіне қарай наряд-рұқсаттамалардың берілген күні мен уақытына 
қарамастан хронологиялық тәртіппен жүргізіледі. 
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          3-қосымша  
            (міндетті) 

 ________________________ 
              Кәсіпорын 

Наряд-рұқсат беру журналы 
                                                                                                                        

                                                                          
     Жазба үлгісі 

  
Күні, 

уақыты 
№ наряд-рұқсат Тұлға, 

выдавшая 
наряд 

 

Жұмыстардың 
атауы 

   28.02.2014 ж. № 4-6 
Құрамында үш адам бар В. 

Н.Петровтың бригадасы 
жіберілді. 

Жұмыста үзіліс жасалды. 
28.02.2014 ж. № 4-6 наряд 
бойынша құрамында үш 

адам бар В. Н. Петровтың 
бригадасы қайта жіберілді. 

Жұмыс аяқталды, наряд 
жабылды 

 

Алибаев Б. Б. №4 ресиверді 
престеу 

                                                                                                                         
        

Ескертпе наряд-рұқсаттарды тіркеу наряд-рұқсаттамалардың келіп 
түсуіне қарай наряд-рұқсаттамалардың берілген күні мен уақытына 
қарамастан хронологиялық тәртіппен жүргізіледі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

  

       4-қосымша  
  

Қызметкердің денсаулығына немесе өміріне қауіп төнген кезде 
жұмысты орындаудан бас тарту парағы 

 
Учаске (цех, қызмет) ____________жұмыстарды жүргізу орны ___________ 

                                                                             
 Аты-Жөні _____________ Күні __________ Уақыт _________________ 

                                                                                          
 Мамандық _________________________ Ауысым ______________ 

 
Жұмыс басталар алдындағы қауіптер мен тәуекелдер кестесі: 

Қауіптер Тәуекел Қауіптер Тәуекел Қауіптер Тәуекел 
Бар Жоқ Бар Жоқ Бар Жоқ 

1 Наряд 
немесе наряд – 
рұқсатсыз 
жұмыс 

                

2 Жабдықтың 
тірі 
бөліктеріне 
қол жеткізу. 

          жұмыс 
орында
ры; 

    

3 қауіпсіз емес 
немесе 
бекітілмеген 
кенжардағы 
жұмыс 

                

 
Жұмыс орны еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына 

сәйкес келмейді.  
 
Менің денсаулығыма немесе өміріме қауіп бар __________. 
 
Жұмыс өндірісінен бас тартамын. 
 
Жұмысшының қолы _______________________ 
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             5-қосымша  
             (ұсынылатын) 

  
Кесте Д. 1 нарядты өзгерту дәптері 

 
 

Кәсіпорын ______________________ учаске / цех ____________________ 
 
Күні _____________ Ауысым _______________ 
  

Р/н Ф. 
И. 
О. 

Бұрын 
берілген 
нарядтың 

өзгеру 
себептері 

Жұмыс 
өндірісіне 

өзгертілген 
наряд, 
жұмыс 
көлемі 

Өзгертілген 
нарядты 
орындау 
кезіндегі 
қауіптер 

мен 
тәуекелдер 

Өзгертілген 
нарядты 
өндіру 

кезіндегі 
қауіпсіздік 
шаралары 
бойынша 
ағымдағы 
нұсқама 

 

Өзгертілген 
нарядты алған 
жұмысшының 

қолы 

1 2 3 4 5 6 7 
       
                     
 
Киім өзгерді __________________________                       

(лауазымы, тегі, Қолы) 
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             5-қосымша  
             (ұсынылатын) 

  
Кесте Д. 1 нарядты өзгерту дәптері 

 
 

Кәсіпорын ______________________ учаске / цех ____________________ 
 
Күні _____________ Ауысым _______________ 
  

Р/н Ф. 
И. 
О. 

Бұрын 
берілген 
нарядтың 

өзгеру 
себептері 

Жұмыс 
өндірісіне 

өзгертілген 
наряд, 
жұмыс 
көлемі 

Өзгертілген 
нарядты 
орындау 
кезіндегі 
қауіптер 

мен 
тәуекелдер 

Өзгертілген 
нарядты 
өндіру 

кезіндегі 
қауіпсіздік 
шаралары 
бойынша 
ағымдағы 
нұсқама 

 

Өзгертілген 
нарядты алған 
жұмысшының 

қолы 

1 2 3 4 5 6 7 
       
                     
 
Киім өзгерді __________________________                       

(лауазымы, тегі, Қолы) 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6-қосымша  
ТАУ-КЕН ҚАЗБАЛАРЫН ЖӨНДЕУГЕ АРНАЛҒАН АҚАУЛЫҚ 

ВЕДОМОСІ 
1. Қазбаның атауы .......................................................................... 
пласт........................... көкжиек ................................ 
2.  пикет№........................................... 
3. Жөндеуге жататын қазба учаскесінің ұзындығы ............. М. 
4. Пикеттегі учаскенің орналасқан жері: от ................ м, дейін ........... М. 
5. Қазбаның Қима ауданы, м2: .....................  ..................... 
 жарықта нақты  
деформацияға дейін қалыпты ..................... ..................... 

 
ведомості жасау кезеңіне ..................... ..................... 

 
жөндеуден кейінгі жобалау ..................... ..................... 

 
6. Қазбаның көлбеу бұрышы................бұршақ. 
7. Бұрғылау бойынша тау жыныстарының санаты ................ 
8. Бекіту сипаттамасы:  жөндеуге 

дейін  
жөндеуден 

кейінгі жоба 
бойынша 

   
бекіту материалы ..................... ..................... 

 
бекіту түрі ..................... ..................... 

 
рамалар арасындағы қашықтық, м ..................... ..................... 

 
1 м қазбаға арналған рамалар саны ..................... ..................... 

 
рамаларды керу (тұтас немесе сызып 
тастау) 

..................... ..................... 
 

9. Бекіткішті алудың қиындық дәрежесі: 
Қима ауданының өзгеруі (қалыптыдан%)............... ; 
тіректі топыраққа батыру................М. 
10. Бекітпені алу тәсілі (механикаландырылған немесе 
механикаландырылмаған ................................ 
11. Шығарылатын тұқымның көлемі: 
рамаға.....................м3; 
1 м қазбаға................м3. 
12. Кентірек бойынша өндірісті кеңейту: 
барлығы................ м3; 
1 м қазбаға................ м3. 
13. Өндірісті кеңейту кезінде тұқымды дамыту әдісі ........................... 
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14. Қазбаны кеңейтуден бастап жыныстың көлемі, м3 босатылған 
түрде: 

рамаға................ ; 
1 м қазбаға................ 
15. Рамаларды алу және қазбаны кеңейту кезінде шығарылатын 
жыныстың жалпы көлемі, м3 босатылған түрде: 
1 жақтауда................ ; 
1 м қазбаға................ 
 
 
 
Комиссия: Учаске бастығы  

 
(қолы)  
 

 Маркшейдер  
 

(қолы) 

 Нормалаушы 
 

(қолы) 
 

 
Тексеру күні"............» .................... 20 ..... г. 
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14. Қазбаны кеңейтуден бастап жыныстың көлемі, м3 босатылған 
түрде: 

рамаға................ ; 
1 м қазбаға................ 
15. Рамаларды алу және қазбаны кеңейту кезінде шығарылатын 
жыныстың жалпы көлемі, м3 босатылған түрде: 
1 жақтауда................ ; 
1 м қазбаға................ 
 
 
 
Комиссия: Учаске бастығы  

 
(қолы)  
 

 Маркшейдер  
 

(қолы) 

 Нормалаушы 
 

(қолы) 
 

 
Тексеру күні"............» .................... 20 ..... г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7-қосымша  
 
 

"Экспресс-Инфра" 
ЖШС бас директоры 

 / З. И.  
Трудин / Трудин З. И. 11.06.2017 ж. 

 
 

№ 11 / 13а ақаулы ведомость үй-жайды (ғимаратты) жөндеу) 

Нысанның атауы: "Лакримоза" ЖШС қасбеті» 

Объектінің мекен-жайы: г. Қарағанды, Первомайская к-сі, д. 8 

Р/н Анықталған ақаулар мен 
зақымданулар 

Жою үшін қажетті 
жұмыстар 

Анықталған 
ақаулар көлемі 

Жою 
мерзімдері 

1 Карниз плиталары 
бетонының жарықтары 

Карниз плиталарының 
қорғаныш бетон қабатын 
қалпына келтіру 

2 текше метр 2018 ж. 

2. Іргетастық ағулар мен 
қабырғалық науалардың 
зақымдануы 

Зақымдалған 
элементтерді 
мырышталған металға 
ауыстыру 

250 қума метр 2018 ж. 

3. Сыртқы құламалар 
сылағының жарықшағы 

Цемент-әк ерітіндісін 
қолдану. Акрил бояумен 
жабу 

30 ш. м 2018 ж. 

 
 
 
Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы / Рамзин /л. с. Рамзин Бас 
инженеры / Загребельный / Ю. Д. ЗагребельныйТехник / Лавринов / Н. Н. 
Лавринов 
 
"Үй-жайды/ғимаратты жөндеуге арналған ақауы бар ведомость" құжатының 
мысалы» 
Дереккөз: https://assistentus.ru/forma/defektnaya-vedomost/ 
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8‑қосымша  
 

N Қосымша _____ 
шартқа N _____ 

бастап "___"__________ 20 ___ г. 
 

Жұмыстарды орындаудың жоспар-кестесі 
 
г._______________ "___"__________ ____ г. 
 
N   
п/п 

Жұмыстардың атауы        
Саны (көлемі) 
(өлшем бірлігі))  
жұмыстарды          

 
Жұмыстың 
басталу 
аяқталу 
мерзімі        

Ескертпе       

 1              2                   3             4              5        
 
Нысан _____________________ мекен-жайы бойынша: 
_________________________________ 
 
1.   

 
 
 
Топырақтың құнарлы 
қабатын алу, тасымалдау 
және қоймалау (қажет 
болған жағдайда) жөніндегі 
жұмыстар  

   
Подготовительный
этап             

2.   
Қалпына келтірілетін 
территорияны тазарту               

  

3.  Мелиорациялық жұмыстар       Бірінші кезең      
4.  Эрозияға қарсы жұмыстар   
5.   

 
Өсімдік топырағының 
механикалық құрамы мен 
құнарлылығын жақсарту     

  

6.  Бетті тегістеу   Қорытынды кезең 
7.   

Орман отырғызу, аумақты 
көгалдандыру               

  

 
Тараптардың қолдары: 
 
Мердігер - ___________________________________        
М. П. 
Тапсырыс беруші - ____________________________________        
                                           М. П. 


