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АЛҒЫСӨЗ
Тау-кен саласын дамытуда қазіргі кезеңінде ең маңызды бағыттардың
бірі жаңа техника мен технологияларды енгізу, өндірістік процесстерді
кешенді автоматтандыру мен механикаландыру негізінде тау-кен
кәсіпорындарында техника қайта жаңартару болып табылады.
Маркшейдерлік жұмыстардың өндірісі бірқатар басқа пәндермен және
ең алдымен геодезиямен тығыз байланысты. Маркшейдерлік істе
геодезиялық әдістер мен құралдар кеңінен қолданылады. Тау-кен қазбаларын
түсіру геодезиялық желі және нивелирлеу пункттерінен жүргізіледі. Таукен жұмыстарының
пландары
жер
бетінің
топографиялық
пландарымен салыстырылады.
Тиісті маркшейдерлік түсірілімсіз және графикалық құжаттамасыз кен
орындарының нысандары мен қасиеттерінің геометриясын, оларда болатын
процесстерді, сондай-ақ қорлар мен шығындарды есептеуді зерттеу мүмкін
емес. Осылайша, геология, тау геометриясы, сызу және топографиялық сызу
негіздері сияқты пәндер бір-бірімен тығыз байланысты.
Тау-кен жұмыстарын пландау мәселелерін дұрыс шешу және олардың
дұрыс жүргізілуін бақылауды қамтамасыз ету үшін маркшейдер тау-кен ісін
жақсы білуі керек.
Механикалық құбылыстармен байланысты ғылыми-техникалық
міндеттерді шешудің іргелі принциптері мен әдістерін, механизмдер мен
машиналардың бөлшектерін кинематикалық және динамикалық талдау
әдістерін, жаңа техника мен жаңа технологияларды пайдалану дағдыларын
меңгеру Техникалық механиканың негіздерін зерделеуге мүмкіндік береді.
Оптикалық, оптикалық-механикалық және электронды-оптикалық
құрылғыларды есептеу электроника мен электротехникамен қатар физика
заңдарына негізделген.
Өнеркәсіпте ғылым мен техниканың дамуы жағдайында графикалық
ақпараттың көлемі артады, құжаттардың күрделілігі артады, графиканың
ақпаратты ұсынудың көрнекі нысаны ретіндегі рөлі артады, осыған
байланысты қазіргі уақытта автоматтандырылған жүйелер тау-кен
өнеркәсібінде белсенді енгізілуде, бұл өндірісті ақпараттандыру негізінде қол
жеткізіледі.
Сондай-ақ, қазіргі заманғы көзқараста маркшейдерлік іс кен орнын
ұтымды және қауіпсіз игеруді қамтамасыз етуге бағытталған күрделі ғылым
болып табылатынын атап өткен жөн. Жер үсті және жер асты құрылыстарын
қорғауға, тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз етуге көп көңіл
бөлінеді. Маркшейдерлік ғылым шешетін маңызды міндет жер қойнауын
қорғау жөніндегі іс-шаралардың сақталуын бақылау болып табылады.
Қызметкерлердің еңбек өнімділігі мен тәртібін арттыруда, жазатайым
оқиғалардың, жабдықтардың бұзылуының және басқа да штаттан тыс
жағдайлардың санын азайтуда еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша
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дұрыс ұйымдастырылған жұмыс маңызды рөл атқарады. Еңбекті қорғау
жөніндегі талаптарды сақтау қызметкерлердің қызметтік міндеттерін
орындау кезінде олардың қауіпсіздігін ғана емес, сондай-ақ кәсіптік
аурулардың профилактикасын, жұмыс үзілістері кезінде қызметкерлердің
жақсы демалуы мен тамақтануын ұйымдастыруды, оларды қажетті арнайы
киіммен, гигиеналық құралдармен және т. б. жабдықтауды қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді.
Пайдалы қазбалар кен орындарын неғұрлым толық және кешенді
пайдалануды қамтамасыз ету үшін маркшейдерлік жұмыстарды уақтылы
және жоғары сапалы жүзеге асыру, тау-кен жұмыстарын тиімді, қауіпсіз
жүргізу және жер қойнауын қорғау маркшейдерлік жұмыстарды сауатты
ұйымдастырусыз қол жеткізу мүмкін емес.
Маркшейдерлік жұмыстар жоғары қауіпті жағдайда жүргізіледі:
қысылған жағдайлар мен жұмыс істеп тұрған жабдықтың болуы, тау
жыныстарының құлау мүмкіндігі, шаңдану және т.б. жұмыстарды
мүмкіндігінше қауіпсіз орындау үшін тиісті салалық және жергілікті
нұсқаулықтарда, нұсқаулықтар мен қауіпсіздік нұсқауларында көрсетілген
барлық ережелер мен сақтық шараларын қатаң сақтау керек. Жазатайым
оқиғалардың
алдын
алудың
қажетті
шарты
барлық
Жұмыс
орындаушылардың еңбек және өндірістік тәртіпті қатаң сақтауы болып
табылады.
Осыған
байланысты
тау-кен
мамандықтарының
инженерліктехникалық персоналы мен жұмысшыларын даярлау жоғары кәсіби және
ғылыми-техникалық негізде жүргізілуі тиіс, күрделі тау-кен техникалық
жағдайлары және тиісінше тау-кен өндірісінің жаңғыртылатын технологиясы
болған кезде білім мен іскерліктің жеткілікті көлемін қамтамасыз етуі тиіс.
Прогрессивті техникаға қызмет көрсететін, өз жұмыс орындарындағы
еңбек қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ететін жұмысшылардың кәсіби
біліктілік деңгейіне қойылатын талаптар үнемі артып келеді. Оқу орындары
мен тау-кен өндіруші кәсіпорындар арасында үздіксіз байланыс бар, оның
негізі білім алушылардың тікелей карьерлерде, кеніштерде және шахталарда
өндірістік практикадан өтуі болып табылады.
Қазіргі жағдайда жұмысшыларды оқыту техникалық минимум
бағдарламасымен шектелмейді. Осыған байланысты кітап авторлары осы
материалды
зерделеу
кезінде
маркшейдерлік
қызметтің
тау-кен
жұмысшыларына Маркшейдерлік іс саласындағы соңғы жетістіктерді
пайдалана отырып, маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу әдістемесі мен
техникасы туралы неғұрлым толық және нақты түсініктер алуға ұмтылды.
Жалпы оқу құралы "Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы"
біліктілігі үшін "Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы"
мамандығы бойынша өзектендірілген оқу бағдарламасын ескере отырып,
маркшейдерлік жұмыстарда жұмысшыларды дайындау мақсатында
құрастырылған, тау-кен жұмыскеріне күнделікті жұмыс кезінде ғана емес,
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сонымен қатар оның техникалық ой-өрісін кеңейту және білімі мен
дағдыларын жетілдіру үшін қажетті материалдарды қамтиды. Оқу құралын
жазу кезінде авторлар тау-кен өндіру саласындағы жетекші кәсіпорындардың
өндірістік тәжірибесін, ғылыми-педагогикалық тәжірибені, сондай-ақ
маркшейдерлік-геодезиялық жабдықтар мен ГАЖ технологиялардың
заманауи жетістіктерін пайдаланды. Сондай-ақ, әр түрлі әдеби көздерде және
мерзімді баспасөз құралдарында жарияланған және жарияланған
материалдар, олардың тізімі кітаптың соңында келтірілген.
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1-БӨЛІМ. ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ НЕГІЗДЕРІ
Кіріспе
Тау-кен өнеркәсібі үшін геодезия міндеттеріне: аумақтарды
топографиялық түсіру, тау-кен өндірісі объектілерінің, ғимараттар мен
құрылыстардың жобаларын натураға көшіру, кен орындарын игерудің
жекелеген сатыларындағы әртүрлі өлшемдер, тау-кен өндірісі объектілерінің
құрылысы және пайдалы қазбалар кен орындарын игеру процесінде
деформациялар мен жылжуларды анықтау кіреді. Осы міндеттерді шешу
жолымен жүзеге асырылады:
- аэрофототүсірілім (АФТ), ғарыштық түсірім, су астында жер
бетіндегі, жер астындағы (шахталарда және басқа тау-кен қазбаларында), жер
үстіндегі сызықтар мен бұрыштарды өлшеу;
- пландар, профильдер және арнайы мақсаттар жасау;
- өлшеу нәтижелерін есептеу өңдеу;
- графикалық құрылыстар және карталарды, пландар мен профильдерді
ресімдеу.
Тау-кен өндірісі объектілерін жобалау геодезиялық өлшеу әдістерін
кеңінен қолдануды талап етеді. Осы өлшеулердің нәтижелері бойынша
жасалған пландар, карталар, профильдер тау-кен жұмыстарының барысын
бақылауға, кен орындарының құрылымы мен қасиеттерін, олардағы
процестерді зерттеуге мүмкіндік береді. Осылайша, геология, тау
геометриясы, сызу және топографиялық сызу негіздері сияқты пәндер бірбірімен тығыз байланысты.
Қазіргі уақытта барлық жаңа геодезиялық өлшеу және маркшейдерлік
техника электроникаға негізделген. Қашықтықты өлшеу үшін өлшеу
таспаларының, таспалардың, сымдардың орнына электромагниттік
толқындар - лазерлік диапазондар қолданылады.
Электроника бұрыштық өлшеулерді электронды теодолиттер мен
тахеометрлер сияқты құралдармен автоматтандыруға мүмкіндік берді.
Геодезия мен маркшейдерияға лазерлік техниканы енгізу
нивелирлеудің жаңа әдісін – "лазерлік жазықтықты" құруға әкелді.
Заманауи технологияларды енгізу нәтижесінде көптеген міндеттерді
шешу дерлік автоматтандырылған.
Жаңа техника мен жаңа технологияларды енгізу, соның ішінде
Техникалық механика негіздерін зерделеуді міндеттейді. Механикалық
құбылыстармен байланысты ғылыми-техникалық міндеттерді шешудің іргелі
қағидаттары мен әдістерін, механизмдер мен машиналардың бөлшектерін
кинематикалық және динамикалық талдау әдістерін меңгеру оларды
пайдалануды практикалық және қауіпсіз жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Геодезиялық жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік ережелерінің
талаптарын сақтауға ерекше назар аудару керек. Жұмысты бастамас бұрын
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студенттер оларды өндірудің қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін үйренуі керек.
Геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздіктің негізгі шаралары
мыналарға жинақталады.
Таулы және биік таулы аудандарда сиретілген атмосферадан, тау
желдерінен, сел ағындарынан, тас шөгінділерден және т.б. туындаған
қауіптерді ескеру қажет, қарқынды көлік қозғалысы бар құрылыс салынған
аумақтарда жұмыс орнын жалаушалар мен сигналдар түріндегі ескерту
белгілерімен қоршау қажет. Найзағай кезінде жұмыс істеуге тыйым
салынады. Орманды жерлерде түнде және қатты желде жүруге тыйым
салынады. Орманда жұмыс істейтін адамдар олардың жұмыс учаскелеріндегі
орман өрттерінің шығу ошақтарын жоюға шаралар қабылдауға, байқалған
өрт туралы жақын маңдағы орманшылыққа дереу хабарлауға тиіс. Темір
жолдардағы жұмыс орнын, уақытын және тәртібін жол дистанциясының
бастығымен келісу керек. Маркшейдерлік нүктелерді бекітуге және жұмыс
істеп тұрған механизмдер мен машиналардың әрекет ету аймағында
аспаптарды орнатуға тыйым салынады.
Бұл бөлімде геодезиялық жұмыстардың негіздері қарастырылған:
жердің нысаны мен мөлшері, координаттар жүйелері туралы жалпы
мәліметтер, Топографиялық пландар мен карталарды оқи білу,
масштабтардың түрлері және олардың ерекшеліктері, маркшейдерлік
негіздеменің уақытша және тұрақты пункттерін және реперлерді, маркаларды
салу, бұрыштық және сызықтық өлшеулерді өндіруге арналған құралдар
туралы мәліметтер, пикеттерді өндіру және бөлу тәртібі және
маркшейдерлік-геодезиялық аспаптарға қойылатын негізгі талаптар, сондайақ оларға күтім жасау. Бұл ақпарат дайындық және көмекші жұмыстарды
жүргізу, маркшейдерлік негіздеменің уақытша және тұрақты нүктелерін
белгілеу, тірек маркшейдерлік желілерді құру кезінде қажет.
Бөлімнің мақсаты
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар істей біледі:
1. Жер бедерін оқу;
2. Топографиялық карталарды, пландарды және жергілікті жердің
қималарын жасау;
3. Тау-кен жұмыстарының орналасуы мен мақсатын тану;
4. Құрал-саймандардың және аспаптардың құрылысы мен мақсатын
сипаттау;
5. Аспаптар мен құралдарды жұмысқа дайындау;
6. Аспаптар мен құралдарды орнату және жұмысқа дайындау;
7. Жұмыс орнында маркшейдерлік-геодезиялық құралдар мен
аспаптарды күту ережелерін сақтау, тасымалдау кезінде және сақтау кезінде
құралдар мен аспаптарды тапсыру және қабылдау;
8. Кәсіпорындағы авариялар туралы дабыл беру жүйесін білу;
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9. Жұмыс орында қауіпсіздік және техникалық ережелерді сақтау;
10. Аспаптарды техникалық пайдалану ережелерін сақтау;
11. Түсіру жұмыстары орнын барлауды жүргізу;
12. Жүргізуге арақашықтықты өлшеу;
13. Реперлер мен маркшейдерлік негіздеме пункттерді бекітуді
орындау;
14. Реперлер мен маркшейдерлік пункттерді нөмірлеу;
15. Қосалқы тау-кен қазбаларда пикеттерді бөлуді жүзеге асыру.
Кәсіби терминдер
Абсолюттік биіктігі
Бергсштрихи
Рельеф қимасының биіктігі
Төсеу
Карта
План
Жер бедері
Репер
Белгілер мен қысқартулар
ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
ЦНИИГАиК - Орталық ғылыми-зерттеу институты
аэротүсірілім және картография
RTK - жаһандық позициялау жүйелерінің режимдері

геодезия,

Қажетті оқу материалдары
1. Оқу топографиялық картасы
2. Инженерлік калькулятор
3. Компас
4. Протектор
5. Маркшейдерлік-геодезиялық құралдар мен жабдықтар
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын, курстардан өту ұсынылады:
1. Тригонометрия негіздері
2. Оптика туралы жалпы мәліметтер
3. Геология негіздері
4. Геодезия негіздері
5. Сызу және топографиялық сызу негіздері
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6. Техникалық механика негіздері
7. Электроника негіздерімен электротехника
8. Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау қағидалары
1.1.

Маркшейдерлік пландардың координаттар жүйесі

1.1.1. Жердің нысаны мен мөлшері туралы жалпы мәліметтер
Жер дұрыс геометриялық дене емес, оның физикалық беті (әсіресе жер
беті) күрделі. Жердің физикалық бетінің жалпы ауданы 510 миллион км2
құрайды, оның 71% - ы мұхиттардың үлесіне және 29% - ы құрлыққа тиесілі.
Жердің орташа биіктігі 875 м, мұхиттың орташа тереңдігі 3 800 м.
Жалпы жер фигурасы туралы идеяны бүкіл планета тыныш күйде
мұхиттардың ақыл-ойымен шектелген деп елестету арқылы алуға болады.
Мұндай жабық бет әр нүктесінде тік сызыққа перпендикуляр, яғни.ауырлық
күшінің әрекет ету бағытына [16].
Геоидтың негізгі деңгейі немесе беті-мұхиттардың тыныш күйдегі
орташа су деңгейіне сәйкес келетін және континенттердің астында
жалғасатын бет. Жер ішіндегі массалардың біркелкі бөлінбеуіне байланысты
геоид дұрыс геометриялық пішінге ие емес және оның бетін математикалық
түрде білдіру мүмкін емес.

1.1-сурет - Жер пішіні
Алайда, геоид беті РР1 кіші осі бойынша PQ1P1Q эллипсінің
айналуынан алынған айналу эллипсоидінің математикалық бетіне жақын
келеді. Сондықтан геодезиялық және картографиялық жұмыстарда геоидтың
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беті сфероид деп аталатын айналу эллипсоидінің бетімен ауыстырылады (1.1сурет).
Сфероид бетінің айналу осі арқылы өтетін жазықтықтармен қиылысу
сызықтары меридиандар деп аталады және сфероидта эллипстермен
ұсынылады. Сфероидтың айналу осіне перпендикуляр жазықтықтармен
қиылысу сызықтары шеңберлер болып табылады және параллельдер деп
аталады. Жазықтығы сфероидтың ортасынан өтетін Параллель экватор деп
аталады. Oq = A және or = b сызықтары сфероидтың үлкен және кіші
жартылай осьтері деп аталады (a – экватордың радиусы, b – жердің жарты
осі). Жер сфероидінің өлшемдері осы жартылай осьтердің ұзындығымен
анықталады [16].
Α = (А – b)/а шамасы сфероидты қысу деп аталады.
Геодезиялық жұмыстар үшін жер эллипсоидінің өлшемдері
қабылданды: a = 6 378245 м, b = 6356863 м, α = 1 : 298,3.
Сығымдау мөлшерін үлкен жартылай осі бар А = 300 мм глобусты
енгізу арқылы бағалауға болады, бұл жағдайда мұндай Глобус үшін а – в
айырмашылығы тек 1 мм болады. Красовский эллипсоидінің қысылуы
Жердің жасанды серіктерінің қозғалысын бақылау нәтижелерінен алынған
тұжырымдармен расталады.
Шамамен есептеулерде эллипсоидтың беті радиусы 6371,1 км болатын
шардың (көлемі бойынша жер эллипсоидіне тең) беті ретінде қабылданады.
Радиусы 20 км-ге дейінгі жер бетінің кішігірім учаскелері үшін
эллипсоидтың беті жазықтық ретінде қабылданады.
Жер бетінің графикалық бейнелерін жасау үшін ортогональды
проекциялау әдісі қолданылады.
Әдістің мәні мынада: Жердің физикалық бетінің барлық нүктелері(А,
В, С, D) жер эллипсоидының бетіне проекцияланады, олар арқылы тік
сызықтар деңгей бетімен қиылысқанға дейін сызылады (1.2-сурет).
Қиылыста А, b, C, d нүктелері алынады, олар тиісті жер нүктелерінің
көлденең проекциялары деп аталады. Осылайша, жер бетіндегі әрбір сызық
оның деңгейлес бетіндегі көлденең проекциясына сәйкес келеді.
A, b, c, d нүктелерімен көрсетілген фигура-жер бетіндегі АВСD
төртбұрышының проекциясы. Деңгей беті қисық болғандықтан,
проекцияланған тік сызықтар бір-біріне параллель емес. АВСD кеңістіктік
фигурасының пішінін оның abcd проекциясы арқылы бағалау үшін AA, Bb,
Cc, Dd қашықтықтарын жердің нүктелерінен деңгей бетіне дейін білу керек.
Бұл қашықтықтар рельефтің биіктіктері деп аталады. Ауданның кішкене
бөлігін бейнелеп, Ро деңгейінің қисық беті осы учаскенің ортасындағы Ро
бетіне тиіп тұрған көлденең р жазықтығымен ауыстырылады.
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1.2-сурет - Ортогональды проекциялау әдісі
Р көлденең жазықтығына перпендикуляр орналасқан Aа, Bb, Cc, Dd тік
сызықтары бір-біріне параллель болады. ab, bc, cd, da жақтары және олардың
арасындағы бұрыштар тиісті сызықтар мен рельеф бұрыштарының Р
жазықтығына
көлденең
проекциялар
болып
табылады.
Рельеф
сызықтарының көлденең проекциялары көлденең төсемдер деп аталады.
Жергілікті жердің нүктесі арқылы өтетін деңгейлік беттен бастап
есептеу басы ретінде қабылданған бастапқы деңгейлік бетке дейінгі тік
қашықтық осы нүктенің абсолюттік (геодезиялық) биіктігі, ал оның сандық
мәні белгі деп аталады. Деңгей беті кездейсоқ таңдалғанда, белгілер шартты
және сәйкесінше нүктелердің биіктігі шартты болады. Егер белгілер деңгей
бетіне қатысты анықталса, онда белгілер абсолютті болады.
1.1.2. Маркшейдерлік істегі қолданылатын жазық тікбұрышты
координаттар жүйесі
Тау-кен кәсіпорындарындағы маркшейдерлік қызмет әртүрлі
жұмыстарды орындайды, бұл ретте түсірілім жүргізіледі және әртүрлі
мақсаттағы сызбалар жасалады. Түсірілім нәтижесінде: пункттердің
координаттарын; тау-кен және геологиялық барлау қазбаларының кеңістіктік
жағдайын көрсететін пландар мен карталар жиынтығын; тау-кен
кәсіпорнының құрылысына қызмет көрсетумен байланысты сызбалар
жиынтығын; кен орындарының геологиясын, пайдалы қазбалардың
қасиеттерін және т.б. көрсететін тау-кен-геометриялық графиктер
жиынтығын алады [17].
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Барлық сызбалар таңдалған жүйеде нүктелердің координаталарына
сәйкес жасалады. Оларды пайдалану таңдалған координаттар жүйесіне
байланысты, ал маркшейдерлік сызбаларсыз бірде-бір тау-кен кәсіпорны
жұмыс істей алмайды.
Кеңістіктегі тармақтың орнын анықтау кезінде олар практикада үш
өзара перпендикуляр осьтерді қолданады: OX, OY, OZ (1.3-сурет).
Геодезия мен маркшейдерлік істе математикадан айырмашылығы,
сызбадағы абсцисса осі тігінен орналасқан және Меридиан бағытына сәйкес
келеді. Осьтердің қиылысу нүктесі-шығу тегі. Координаталық осьтер
центрінің солтүстігінде орналасқан нүктелердің абсцисса мәні оң,
оңтүстігінде теріс деп саналады. Координаталар осьтерінің орталығынан
шығысқа қарай орналасқан нүктелердің ординаталарының мәндері оң, ал
батысы теріс деп саналады.

1.3-сурет - Координаталық осьтер
Координаттар теріс болуы мүмкін, бұл геодезия мен маркшейдерлік
істің барлық мәселелерін шешуде кейбір қолайсыздықтар тудырады.
Ординаттың теріс мәндерімен жұмысты болдырмау үшін әр аймақта
координаталардың басы аймақтың осьтік меридианынан батысқа қарай 500
км-ге ауыстырылады (1.4-сурет).
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1.4-сурет - Тікбұрышты координаттар
Маркшейдерлік тәжірибеде шартты тікбұрышты координаттар жүйесі
кеңінен қолданылды, онда жүйенің басталуы, яғни, О, ерікті түрде
таңдалады, ал ОХ осі аймақтың осьтік меридианына параллель, OY' осі ох-қа
перпендикуляр болады.
Кеңістіктік және жазық полярлық координаттар жүйелері іс жүзінде
кеңінен қолданылады, әсіресе ашық тау-кен жұмыстарын, пайдалы қазбалар
қоймаларын, үйінділерді және т.б. түсіру кезінде [17].
Координаттар жүйесіне қойылатын талаптар мынадай болуы тиіс:
а) жер бетінің пландары, тау-кен жұмыстарының пландары және басқа
да маркшейдерлік сызбалар бірыңғай координаттар жүйесінде жасалуы және
ұзақ уақыт сақталуы тиіс. Мұндай сызбалар іс жүзінде пайдалы болуы
мүмкін, тіпті тау-кен кәсіпорны тоқтаған кезде де;
б) бір масштабтағы маркшейдерлік сызбалардың координаттық торы
бойынша бір-бірімен салыстыру (біріктіру) мүмкіндігі. Мысалы, жер үсті
пландары мен тау-кен пландары, бір-бірімен горизонт пландары, тау-кен
пландары және тау-геометриялық графиктер және т.б. Мұндай
комбинациялар әртүрлі маркшейдерлік мәселелерді шешуде қажет:
сәтсіздіктер, құрылыстарды қайта өңдеу, тау-кен жұмыстарын бір-бірімен
өзара байланыстыру және т.б.;
в) таңдалған жүйе картографиялық проекциямен келісілуі тиіс. Мұнда
маркшейдерлік түсірілімдерді елдің картографиясы үшін пайдалану мақсаты
бар;
г) түсіру кезінде өлшенген шамалардан координаттарға өту қарапайым
және жаппай есептеу үшін ыңғайлы болуы тиіс.
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Тапсырма У картасы бойынша 149,7 шаршы метр (66-12) биіктік
белгісі бар нүктенің тікбұрышты координаттарын анықтау-34-37-В-в-4 (1қосымша).
1. Тікбұрышты координаталарды анықтау үшін нүктелер өлшеуіш пен
көлденең шкаланы қолданады. Нүктенің абсциссін табу үшін өлшеуіш
ерітіндіні перпендикуляр бойымен нүктеден ең жақын төменгі (Оңтүстік)
километр сызыққа дейін алады және көлденең шкала бойынша бұл
қашықтықты метрмен табады. 6066 қол қойылған ең жақын оңтүстік
шақырымдық сызықтан көрсетілген нүктеге дейінгі қашықтық 534 м-ге тең
болды. Бұл мән оң жақта километрлік сызыққа жазылады. Абсцисса
нәтижесінде 149,7 белгісі бар нүкте тең болады:
х = 6066534 м = 6066 км 534 М.
2. Ординаттарды көлденең масштабтың көмегімен табу үшін нүктеден
ең жақын сол (батыс) километр сызығына дейінгі перпендикуляр бойынша
метрмен қашықтықты өлшейді (бұл қашықтық 342 м-ге тең) және оның
шамасы оң жақта ең жақын сол (батыс) километр сызығына қол қояды (бұл
жағдайда бұл сан 4312). Содан кейін биіктігі 149,7 болатын нүктенің
ординаты у = 4312342 М, яғни (4) - 312 км 342 м болады.
3. Нүктенің тікбұрышты координаттарын жазамыз: (6066534, 4312342).
Тапсырма У картасы бойынша-34-37–В-в-4 (1-қосымша) тікбұрышты
координаттары бар объектіні табыңыз (6065974, 4313800).
1. Бірінші төрт сан бойынша объект осы шаршының оңтүстік жағынан
974 м және оның батыс жағынан 800 м қашықтықта квадратта (65-13)
орналасқанын анықтаймыз.
2. Біз бұл қашықтықты картадағы метр мен көлденең масштабтың
көмегімен кейінге қалдырамыз және олардың қиылысында біз қалаған
нысанды - бөлек тұрған ағашты табамыз.
Тапсырма Берілген нысан (68-11) квадратта орналасқан, оның
солтүстік-батыс бұрышында x0 = 6068 км, y0 = 4311 км координаттары бар.
1. Карта масштабын ескере отырып, объект орналасқан квадраттың ең
жақын тік және көлденең сызықтарынан өлшенген қашықтық Δx = 424 м =
0,424 км; Δy = 568 м = 0,568 км.
2. Нысанның тікбұрышты координаттарын есептеңіз:
x = 6068,000 + 0,424 = 6068,424 км;
y = 4311,000 + 0,558 = 4311,558 км.
1.1.3. Тікбұрышты координаттардың аймақтық жүйесі
Жер бетіндегі нүктелердің орналасуы координаталармен анықталадытаңдалған координаттар жүйесінің бастапқы нүктелеріне, сызықтарына
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немесе жазықтықтарына қатысты берілген нүктелердің орналасуын
сипаттайтын шамалар.
Жалпы мемлекеттік координаттар жүйесінде Красовский эллипсоиды
және Гаусс-Крюгердің тең бұрышты (конформды) көлденең-цилиндрлік
проекциясы қолданылады [18].

1.5-сурет - Гаусс-Крюгер проекциясы
Жер бетіндегі кезкелген М нүктесінің кеңістіктік орнын екі
географиялық координатамен анықтауға болады-ендік ϕ және бойлық λ (1.5сурет).
Эллипсоидтың беті бойлық бойымен аймақтарға бөлінеді. Шағын
масштабтағы беттерді түсіру үшін алты градустық аймақтар қолданылады,
1:25000 және одан үлкен масштабты түсіру үшін үш градустық аймақтар
қолданылады. Аймақтар батыстан шығысқа қарай, Гринвич меридианынан
нөмірленеді (1.6-сурет). Әр аймақ тегіс тікбұрышты координаталардың
тәуелсіз жүйесін құрайды. Бұл жүйенің элементтері-т. О-шығу тегі; охаймақтың осьтік меридианы; OY - экватор сызығы [18].
N нөмірі бар алты градустық аймақтың Гринвич осьтік меридианының
бойлығы мына формула бойынша орналасқан:
λ = 6° N - 3°

(1.1)
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1.6-сурет - Жер шарының аймақтарға бөлінуі
Үш градустық аймақтың осьтік меридианының бойлығы оның нөмірімен
мынадай формула бойынша анықталады:
λ =3°n
(1.2)
М нүктесінің географиялық ендік-бұл нүкте арқылы өтетін MO тік
сызығы мен экватор жазықтығы арасындағы ϕ (MOM1) бұрышы. Ендік
экватордағы 0° - дан солтүстікке немесе оңтүстікке қарай 90° - қа дейін
өзгереді, бұл нүкте қай жарты шарда орналасқанына байланысты. Солтүстік
жарты шарда ендік солтүстік деп аталады, ал оңтүстігінде – оңтүстік.
М нүктесінің географиялық бойлығы-бастапқы меридианның
жазықтығы арасындағы диедральды бұрыш λ1 Mo P2 және осы нүктенің
меридиан жазықтығы Р1ММ1Р2 (1.7-сурет). Лондонға жақын орналасқан
Гринвич астрономиялық обсерваториясынан өтетін Гринвич Меридианы
географиялық координаттар жүйесіндегі бастапқы меридиан ретінде
қабылданды. Бойлықтар Гринвич меридианынан батысқа немесе шығысқа
қарай өзгереді және 0° – дан 180° - қа дейінгі мәндерді алады және тиісті
атауларға ие-батыс немесе шығыс бойлықтары [18].
Географиялық координаттар жүйесі қарапайым, бірақ практикалық
қолдану үшін ыңғайсыз, өйткені географиялық координаттар бұрыштық
шамаларда, ал олардың сызықтық мәндері жер эллипсоидінің әртүрлі
бөліктерінде бірдей емес. Сондықтан маркшейдерлік түсірілім үшін жазық
тікбұрышты координаттар жүйесі қолданылады.
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1.7-сурет - Координаттардың географиялық жүйесі
Тапсырма Аймақтардың осьтік меридианының бойлығын анықтау: 1)
5-ші; 2) 39-шы.
1) λ = (5×6°) - 3° = 27° шығыс бойлығы (Ш.),
2) λ = 180° - [(39-30)×6°) - 3°] = 129° Батыс бойлық (з. д.).
Тапсырма Осьтік меридиандардың бойлығы қандай аймақтарды
анықтаңыз:
1) 153° С. Д.; 2) 27° С. д.
1. Шығыс жарты шарға арналған аймақ нөмірі мына формула бойынша
есептеледі:
N = (λ + 3°) / 6° = (153° + 3°) / 6° = 26.
2. Батыс жарты шарға арналған аймақ нөмірі мына формула бойынша
есептеледі:
N = (180° - λ - 3°) / 6° + 30 = (180° - 27° - 3°) / 6° + 30 = 55.
1.2. Топографиялық негіз
Рельефтің топографиялық негізі - бұл жер бетінің (нақты аумақтың)
жазықтықта карталар мен Пландар түрінде қысқартылған проекцияланған
бейнесі (1.8-сурет). Бас жоспарды жасай отырып, нақты деректер ретінде
Аналогты
нысанда
ұсынылатын
және
геологиялық-геодезиялық
қызметтермен бақыланатын 1:2000-1:10000 масштабының топографиялық
негізі қолданылады.
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1.8-сурет - Жергілікті жердің топографиялық жоспары
Топографиялық негізде ақпарат көрсетіледі:
- талап етілетін аумақтың бедерінде, биіктіктерде, ойпаттарда;
- қолда бар ғимараттар, құрылыстар, үйлер;
- ормандар, су айдындары, жыралар түріндегі табиғи аймақтар;
- жолдар мен коммуникацияларда;
- учаскенің шекарасы.
Топографиялық жоспарлар инженерлік-геодезиялық зерттеулердің
нәтижелері негізінде ресімделеді. Топографиялық деректерді құрастырудағы
негізгі талаптарға мыналар жатады: нақтылық, дәлдік, көрнекілік (1.9-сурет).

1.9-сурет - Жергілікті жердің топографиялық планын жасау
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1.2.1. Жер бедері
Рельефтің бейнесі - топографиялық пландар мен карталар мазмұнының
маңызды элементі. Жер бедері - жер бетіндегі кедір-бұдырлардың жиынтығы,
аумақтың маңызды сипаттамасы. Пландар мен карталардағы рельеф
көлденеңінен бейнеленген (1.10-сурет). Бұл жер бетінің көлденең қимасынан
алынған із [18].

1.10-сурет - Бедердің бейнесі
Көлденең - бұл барлық нүктелері теңіз деңгейінен бірдей биіктіктегі
қисық сызық.
Көршілес горизонтальдар арасындағы биіктіктегі h қашықтық
рельефтің көлденең қимасының биіктігі деп аталады. Бұл мән жоспардың
масштабына және рельефтің сипатына байланысты.
Көршілес горизонтальдар арасындағы жоспардағы d қашықтық көлбеу
төсеу деп аталады. Көлбеу неғұрлым тік болса, соғұрлым аз болады және
керісінше. Көлденең белгілер әрдайым рельефтің көлденең қимасының
биіктігіне көбейтіледі және оны таңдау рельефтің сипатына және картаның
масштабына байланысты болады.
Рельефтің негізгі формалары (1.11-сурет):
таулар немесе төбелер-айналадағы рельефтің күмбезді немесе конус тәрізді
формасы, ең биік нүктесі-шыңы. Таудың бүйір беттері беткейлерді немесе
беткейлерді құрайды;
шұңқырлар немесе депрессиялар - жер бетінің жабық тостаған тәрізді
ойықтары. Шұңқырдың ең төменгі нүктесі түбі деп аталады;
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1.11-сурет - Бедер пішіні
жоталар-екі беткейден пайда болған созылған және біртіндеп бір
бағытта төмендейтін төбе. Беткейлер жоғарғы бөлігінде біріктіріліп, көбінесе
жотаның осі деп аталатын бөлу сызығын (немесе су айдынын) құрайды;
шұңқыр - ұзартылған пішінді депрессия. Ең төменгі нүктелерден өтетін
шұңқырдың бойындағы сызық су ағыны немесе талвег деп аталады. Кең
алқаптар-аңғарлар. Тік беткейлері бар шұңқыр-шатқал;
ер-тоқым-ер-тоқымның пішініне ие, бұл екі жотаның бір нүктеде
конвергентті су қоймаларымен үйлесуі;
жазық-жазық пішінді; теңіз деңгейінен 200 м – ден кем биіктікте – ойпатты;
200 м-ден астам биіктікте-үстіртті [18].
Тапсырма Анықтау биіктігі бөлінген тығыздалған көлденең (1.12сурет) қиманың биіктігі кезінде h = 2,5 м.

1.12-сурет - Рельеф қимасының биіктігі 2,5 м болатын горизонталь жоспары
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1. Бергштрихтің бағыты бойынша қалыңдатылған горизонталь мәні
Белгілі (225 м) мәнінен аз екендігі анық.
2. Қалыңдатылған горизонталь горизонталдан белгілі мәні бар,
қиманың биіктігі h = 2,5 м, біз қалаған мән 4×2,5 м, яғни 10 м-ден аз екенін
аламыз.
3. Қалыңдатылған көлденең мәнді есептеңіз:
225-10 = 215, М.
Тапсырма 1:50000 масштабтағы картада 151,6 М белгісін
контурлайтын көлденең биіктігін анықтаңыз (сурет. 1.13).
1. Бергштрихтен сыртқа қарай, бұл көлденеңнің биіктігі 151,6 м-ден аз
екенін көруге болады.
2. 1:50000 масштабы үшін бедер қимасының биіктігі h = 10 м құрайды.
Сондықтан, осы көлденеңнің белгісі 150 м-ге тең, өйткені бұл мән 151,6
мәніне жақын және аз сан және қиманың биіктігі 10 м-ге көбейтілген.

1.13-сурет - Көлденең биіктіктерді анықтау
Тапсырма У картасы бойынша-34–37–В-в-4 (1-қосымша) су тегеурін
мұнарасының орналасқан жерінің биіктігін анықтаңыз (66-14).
1. Екі горизонталь арасында орналасқан нүктенің биіктігін анықтау
үшін оған ең жақын төмен горизонталь Н биіктігін тауып, осы нүктеге
горизонталдан h асып кетуін қосу керек. Нүктенің горизонтальдан асып кетуі
ең жақын төмен горизонталдан (АС) нүктеге дейінгі қашықтықтың қима
биіктігіне көбейтілген екі көршілес горизонталь (АВ) арасындағы
қашықтыққа қатынасына тең.
2. Нысан биіктігі 150 м және 152,5 м болатын екі горизонталь арасында
орналасқан, өйткені қиманың биіктігі h=2,5 м. Біз биіктігі 150 м және объект
арасындағы көлденең қашықтықты сызғышпен өлшейміз: AC = 2,5 мм, ал
биіктігі 150 м және 152,5 м болатын горизонтальдар арасындағы өлшенген
қашықтық AB = 6,5 мм болды.
3. Нысанның орналасқан жерінің биіктігі тең болады:
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Н + h = 150 м + (АС/АВ)×h=150 м + (2,5 мм / 6,5 мм)×2,5 м= = 150 м +
0,38×2,5 м = 150, 96 м.
1.2.2. Топографиялық карталар мен пландар
Радиусы 10 км-ге дейінгі жер бетінің кішкене бөлігін бейнелегенде, ол
көлденең жазықтыққа проекцияланады. Алынған көлденең өрнектер азаяды
және қағазға қолданылады, яғни олар топографиялық жоспарды алады –
жердің қисықтығын ескерместен салынған рельефтің кішкене бөлігінің
қысқартылған және ұқсас бейнесін алады. Топографиялық Пландар үлкен
көлемде жасалады 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 құрылысты қамтамасыз ету
үшін бас Пландар, техникалық жобалар мен сызбалар жасау үшін
қолданылады. Пландар солтүстікке бағытталған 4040 см немесе 5050 см
квадрат жақтауларымен шектеледі [19].
Жазықтықта едәуір аумақтарды бейнелегенде, олар сфералық бетке
проекцияланады, содан кейін олар картографиялық проекциялар деп
аталатын кескін салу әдістерін қолдана отырып, жазықтыққа
орналастырылады. Осылайша, топографиялық карта алынады-жердің
қисықтығын ескере отырып, жер бетінің маңызды бөлігінің жазықтығында
белгілі бір математикалық заңдарға сәйкес қысқартылған, жалпыланған және
салынған сурет.
Картаның шекаралары-шынайы меридиандар мен параллельдер.
Картаға географиялық координаттар торы – картографиялық тор деп
аталатын меридиандар мен параллельдер сызығы және координаталық тор
деп аталатын тікбұрышты координаттар торы қолданылады.
Карталар шартты түрде бөлінеді: - ауқымды - 1:10 000, 1:25 000, 1:50
000, 1:100 000; - орташа масштабты - 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000; кішігірім-1: 1 000 000-нан аз. Мазмұны бойынша карталар географиялық,
топографиялық және арнайы болып бөлінеді.
Топографиялық картадағы түзу сызықтың ұзындығын сандық,
сызықтық және көлденең таразылармен өлшеуге және кейінге қалдыруға
болады. Сандық масштаб карта парағының Оңтүстік жақтауының астында
көрсетіледі және мысалы, 1:25 000 масштаб үшін "1 см - 250 м" ретінде
оқылады [19].
Тапсырма У-34-37-В (СНОВ) оқу картасы бойынша (1-қосымша)
сандық масштабтың көмегімен триангуляция нүктесі (74-15 шаршы) мен
шіркеу (66-10 шаршы) арасындағы түзу сызықты анықтаңыз.
1. Картаның масштабы 1: 50 000. Картадағы өлшеуіш пен сызғыштың
көмегімен осы екі нүкте арасындағы қашықтықты өлшейміз (9,9 см).
2. Карта бойынша өлшенгенді масштаб бөлгішіне көбейту арқылы
қашықтықты есептейміз:
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9,9 см×50 000 см = 495 000 см = 4 950 м = 4 км 950 м.
Тапсырма У-34-37-в (СНОВ) оқу картасы бойынша (1-қосымша)
сандық масштабтың көмегімен квадратта (66-10) 171,8 биіктік белгісі бар
триангуляция пункті мен квадраттағы жел диірмені (66-12) арасындағы тік
сызық бойынша арақашықтықты анықтау.
1. Картаның масштабы 1:25 000-ға тең, яғни картада 1 см 250 м жерге
сәйкес келеді. Картадағы есептегіш пен сызғыштың көмегімен нүктелер
арасындағы қашықтықты өлшейміз (8,6 см).
2. Карта бойынша өлшенгенді масштаб бөлгішіне көбейту арқылы
қашықтықты есептейміз:
8,6 см×25 000 см = 215000 см = 2 150 м = 2 км 150 м.
Есептеулер жүргізбеу үшін сызықтық масштаб деп аталатын шкаланы
(номограмма) қолданыңыз. Қысқа ұзындықтағы түзу сызықтарды өлшеу
кезінде сызықтық масштабты қолдану ыңғайлы. Картада сызықтық масштаб
шкаласы (1.14-сурет) сандық масштабта орналасқан [19].

1.14-сурет - Сызықтық масштаб
Тапсырма У–34–37–В-в-4 (СНОВ) оқу картасы бойынша (1-қосымша)
ұн тарту (шаршы (66-14)) мен кірпіш (шаршы (66-13)) зауыттары арасындағы
қашықтықты сызықтық масштабта табыңыз.
1. Картадан берілген қашықтықты метрдің ерітіндісіне алып, оның оң
аяғын нөлдің оң жағындағы соққылардың біріне (700 м толық санау)
орнатамыз, осылайша метрдің сол аяғы нөлдің сол жағындағы шкала
аралығына түседі (нөлден санау - 140 м) (1.15-сурет). Қажетті қашықтықкресттермен белгіленген соққылар арасындағы қашықтық-840 м.

1.15-сурет - Сызықтық масштаб
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2. Қашықтықты өлшеу дәлдігін арттыру үшін біз көлденең масштабты
қолданамыз. АВ кесіндісі-көлденең масштабтың негізі, АС кесіндісі-көлбеу
сызықтармен сызылған негіз (1.16-сурет).

1.16-сурет - Көлденең масштаб
3. Негіз шамасының мәні сандық масштабқа байланысты.
Көлденең масштаб бойынша кесінділерді өлшеу дәлдігі 0,1 мм-ге тең
шектеумен шектеледі. 0,1 мм кесінді графикалық дәлдік деп аталады.
Масштабтың шекті дәлдігі-кез-келген масштабтың жоспарында 0,1 мм сәйкес
келетін жердегі Көлденең қашықтық.
Тапсырма 1:5000 масштабтағы карта бойынша сызықты өлшеу кезінде
өлшеуіштің ерітіндісі 4 негізге, 5 оннан және 2 жүзден тең болды. Жердегі
сызықтың ұзындығын анықтаңыз.
Берілген масштабта 1 см-бұл 50 м. Базаның ұзындығы - 2 см, содан
кейін оның берілген масштабтағы мәні: 50 м × 2 = 100 м, оныншы негіз - 10
м, жүзден - 1 м. Осылайша біз өлшенетін сызықтың ұзындығын аламыз:
100 × 4+10 × 5 + 1 × 2 = 4520 м = 4 км 520 М.
Тапсырма 1:25 000 масштабтағы картада 1270 м тең сегментті кейінге
қалдырыңыз.
1. 1:25000 (1 см-де – 250 м) масштаб үшін көлденең масштабтың негізі
4 см – ге тең, сондықтан 250 м × 4 = 1000 м, содан кейін оныншы негіздер100 м, жүзінші негіздер-10 м. Кесіндінің берілген ұзындығын базаның мәніне
бөліп, негіздердің санын, оныншы және жүзден бірін аламыз:
1270 м ÷1000 м = 1,27.
2. Біз компас ерітіндісін орнатамыз: көлденең масштабта бір негіз,
оннан екісі – шашыраңқы негізде 2 бөлім және жеті жүзден – тік көлбеу
сызықтар бойынша 7 бөлім. Бұл берілген сегменттің ұзындығына тең болады:
1000 м × 1 + 100 м × 2 + 10 м × 7 = 1270 м.
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Тапсырма У-34-37-В-в-4 (СНОВ) оқу картасы бойынша (1-қосымша)
көлденең масштабтың көмегімен naked қараңыз шыңы (шаршы (65-11)) мен
андог шыңы (шаршы (66-11)) арасындағы қашықтықты табыңыз.
1. Нысандар арасындағы қашықтықты өлшеуішпен өлшеңіз. Картаның
масштабы 1:10 000 болғандықтан, жазылған негіздің сол жағындағы
көлденең масштаб бойынша 1:1 деген жазу бар..., негіздердің санын
анықтаймыз-9, оннан бір бөлігі-0, жүзден бір бөлігі-9.
2. Көлденең масштаб негізінің ұзындығы 1 см, жергілікті жерде-бұл
100 м сәйкес келеді. Сонда бір базаның мәні:
100 м × 1 = 100 м, оныншы негіз-10 м, жүзден-1 м.
3. Қашықтық тең болады:
100 м × 9 + 10 м × 0 + 1 м × 9 = 909 м.
1.2.3. Шартты белгілер
Маркшейдерлік сызбалар үшін шартты белгілердің жіктелуі жер
бетіндегі топографиялық Пландарға ұқсас. Барлық шартты белгілер төрт
топқа бөлінеді (1.17-сурет).
Контурлық немесе масштабты белгілер. Оларға ауданды анықтауға
мүмкіндік беретін барлық заттар кіреді (мысалы, есепті кезеңдегі кен
орнының ауданы, жер бетінде салынған ғимараттар мен құрылыстардың
ауданы, шахта алаңының ауданы, құрылыстар үшін қалған қауіпсіздік
тіректері және т.б.).

1.17-сурет - Шартты белгілердің жіктелуі
Масштабтан тыс белгілер көлемі графикалық дәлдіктен кем
объектілерді, мысалы, геологиялық барлау ұңғымаларын, маркшейдерлікгеодезиялық пункттерді, теодолиттік жүріс нүктелерін белгілеу үшін
пайдаланылады.
Аралас шартты белгілер объектінің ұзындығын жоспарда масштабта
бейнелеуге болатын және осы объектінің енін масштабта бейнелеу мүмкін
болмаған кезде (мысалы, темір жолдар мен кішігірім Пландардағы тау-кен
қазбалары) ұзын объектілерді бейнелеу үшін қолданылады. Олардың
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ұзындығын жоспар бойынша анықтауға болады, ал енін - мүмкін емес,
өйткені ол жоспарға масштабта қолданылмайды.
Түсіндірме шартты белгілер-мысалы, қаттардың құлау бұрыштары,
алынатын қаттың құрылымдық бағаналары, геологиялық барлау
ұңғымаларындағы түсіндірме жазулар, жыныстар мен пайдалы қазбалар
кливажының
бағыты,
тау-кен-көлік
жабдығының
лаваларында
пайдаланылатын тасылым түрі және т. б.
Маркшейдерлік сызбаларда бейнеленген объектілердің түріне
байланысты шартты белгілер бес топқа бөлінеді:
- геодезиялық және маркшейдерлік желілердің тірек пункттері;
- жер бетінің жағдайы мен бедерінің элементтері;
- тау - кен және геологиялық-барлау қазбалары;
- тау жыныстары және олардың жату элементтері;
- кен орындарының геометриялануымен және пайдалы қазбаларды
игерумен байланысты арнайы белгілер.
Тау-кен графикалық құжаттамасының сызбаларын жасау кезінде таукен өндіруші кәсіпорындар үшін қабылданған шартты белгілер
пайдаланылады. Жер бетінің сызбаларында топографиялық карталар мен
Пландар үшін бекітілген Шартты белгілер қолданылады.
Негізгі маркшейдерлік сызбалар жалпы мемлекеттік тікбұрышты
координаттар жүйесінде және Балтық биіктік жүйесінде жасалады. Мұндай
Пландарды пайдалану үшін Сіз планшеттердің номенклатурасын білуіңіз
керек.
Номенклатура екі мәселені шешуге мүмкіндік береді:
- жер шарындағы осы планшеттің орнын анықтаңыз;
- планшеттерді бір-бірімен буындарда тез біріктіріп, бүкіл игеріліп
жатқан пайдалы қазбалар кенішінде бірыңғай жоспар құрыңыз.
Әр планшеттің номенклатурасы планшеттегі координаталық тордың
сол жақ төменгі бұрышының координаттарымен анықталады. Бұл
координаттар планшеттің төменгі сол жақ бұрышында жазылған. Планшеттің
номенклатурасы араб цифрларымен немесе араб цифрларының орыс
әріптерімен және рим цифрларымен үйлесуіне байланысты жазылуы мүмкін.
Тау-кен жұмыстары бойынша планшеттер номенклатурасының негізіне
1:5000 масштабы алынды. Әр түрлі масштабтағы планшеттерді бөлудің
жалпы схемасы (1.18-сурет)
Ірі масштабтағы планшеттердің номенклатурасы планшетті 1:50000
бөлу арқылы анықталады.
1:50000 планшетінде 1:25000 масштабтағы 4 планшет бар; бұл
планшетті өз кезегінде 4 бөлікке бөліп, біз 1:10000 масштабтағы
планшеттерді аламыз, бұл планшетті 4 бөлікке бөліп, бізде 1:500
масштабтағы планшеттер болады.
Планшеттің масштабы 1: 50000-оның номенклатурасы (М-37-87);
Планшеттің масштабы 1: 25000-оның номенклатурасы (М-37-87-м-б);
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Планшеттің масштабы 1: 10000 - (М-37-87-Г-г-1);

1.18-сурет - Әр түрлі масштабтағы планшеттерді бөлудің жалпы схемасы
А - 1:1000000 масштабтағы планшеттің номенклатурасы; б-1: 50000;
1:25000 және 1:10000 масштабтағы планшеттің графигі
Тау-кен жұмыстарының планшеттері үшін қабылданған Номенклатура
жер бетіндегі планшеттердің номенклатурасымен байланысты. Салыстыру
кезінде өзара ауысу жасалуы мүмкін.
Планшеттердің форматы 1:5000 - 4x4 дм, ал масштаб үшін
қабылданады 1:2000, 1:1000, 1:500 - 5x5 ДМ. Планшеттің жалпы өлшемі
1:500-1:2000 - 56 х 54 см.
Планшеттің төменгі бөлігінде координаталық тордың астында
кәсіпорынның атауы, тау-кен жоспары, қабат, жоспарды толтырған
орындаушының аты-жөні, ал төменгі сол жақ бұрышта планшет
номенклатурасы көрсетілген.
1.3. Маркшейдерлік-геодезиялық құралдар мен аспаптар
Маркшейдердің негізгі жұмыс құралдары - өлшеу құралдары, олар:
теодолит, нивелир, тахеометр және т. б.
Бұл құрылғылардың функционалды және дизайн ерекшеліктері бірбірінен ерекшеленеді. Ғылыми-техникалық прогресс ең жоғары деңгейдегі
өлшеу техникасын жетілдіруде өз ізін қалдырды, бірақ олардың жұмыс
принциптері мен мақсаты соңғы онжылдықтарда, тіпті ғасырларда аз өзгерді
[14].
Маркшейдерлік жұмыстардың негізгі түрлерінің бірі көлденең
бұрыштар мен көлбеу бұрыштарды арнайы бұрыштық өлшегіштердің
көмегімен өлшеу болып табылады. Бұрыштық өлшеулер мен жалпы
өлшеулерді жүргізу үшін келесі құрылғылар қолданылады:
- бұрыш өлшегіштер;
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- теодолиттер;
- тахеометрлер;
- лазерлік сканерлер;
- RTK жүйелері.
1.3.1 Теодолиттер
Теодолит - өлшеу аспабы, оның негізгі мақсаты - тік және көлденең
бұрыштарды, қашықтық өлшеу жіптері бойынша қашықтықты өлшеу.
Теодолиттердің негізгі өлшеу элементтері-лимбалар-көлденең және тік
дөңгелек таразылар. Бақылау оптикалық көру түтігі арқылы жүргізіледі, ол
бақылау нүктесіне бағыттайтын және бекітетін бұрандалардың көмегімен
жүргізіледі. Оптикалық теодолит жинағының құраушылары-цилиндрлік
деңгей, тіктеуіш (механикалық немесе оптикалық - аспапты тірек нүктесінің
үстінен немесе астынан дәл орнату үшін) [14]. Үлгілерді алу үшін санау
микроскопы (микрометр) қолданылады. Теодолиттің геометриялық схемасы
мен құрылғысы 1.19-суретте көрсетілген.

1.19-сурет - Теодолиттің геометриялық схемасы:

1-көлденең шеңбердегі деңгей, 2-тірек, 3-көтергіш бұрандалар, 4-көлденең шеңбердің
бұрандасы, 5-алидаданың тірек бұрандасы, 6-алидаданың бекіту бұрандасы, 7-көру түтігі,
8-тік шеңбердің лимбі, 9-тік шеңбердің деңгейі, 10-тік шеңбердің алидадасы, 11құбырдың кесу осі, 11-баған, 13-бекіту бұрандасы, 14-бекіту бұрандасы, 15-көлденең
шеңбердің алидадасы
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Теодолиттер дәлдік дәрежесі бойынша - дәлдігі жоғары, дәл,
техникалық; мақсаты бойынша - далалық, тау-кен, әрекет принципі
бойынша-оптикалық, фото -, гиротеодолиттер және электрондық теодолиттер
болып бөлінеді.
Тау теодолиттері қарапайым құрылғылардан беріктік пен ұтқырлыққа,
сондай-ақ ластану мен ылғалдан қорғауға қойылатын жоғары талаптармен
ерекшеленеді, өйткені олар жер асты қазбаларының ауыр жағдайларында
қолдануға арналған.
Электрондық теодолиттер есептеулерді автоматтандыруға және
нәтижелерді есте сақтауға мүмкіндік беретін компьютермен жабдықталған.
Гиротеодолиттер (1.20-сурет) бағдарлау бағыттарын анықтау үшін
маркшейдерлік түсірілімдерде қолданылады, Гаусс-Крюгер проекциясында
меридиандарды жақындастыру үшін дирекция бұрыштарына түзетулер
енгізіледі.

1.20-сурет - Гидротеодолит
Олар жердің күнделікті айналуына және үш өзара перпендикуляр
жазықтықта еркін айнала алатын еркін гирокомпастың қасиеттеріне
негізделген принцип бойынша жұмыс істейді. Гирокомпасы алады
арақашықтық есептеу жасалады бойынша угломерному құрылымына, ол
оқиды ережелер гироскоп және табады арасындағы бұрыш онымен азимутом,
ол анықтау қажет.
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1.3.1.1. Теодолиттің негізгі тексерулері. Маркшейдерлік-геодезиялық
аспаптың түріне қарамастан, оның бөліктерінің өзара орналасуы бірқатар
геометриялық жағдайларды қанағаттандыруы керек. Осы шарттардың
сақталуы тексерулер деп аталатын белгілі бір әрекеттерді орындау арқылы
белгіленеді.
Барлық
маркшейдерлік-геодезиялық
аспаптар
жұмыс
басталғанға дейін тексерілуі тиіс.
Тексерулер өлшеу нәтижелеріне ықтимал қателіктердің әсерін
болдырмау мақсатында орындалады.
Теодолиттің негізгі осьтеріне (1.21-сурет) жатады:
НН-теодолиттің көлденең осі,
ZZ-теодолиттің тік осі (құрылғының айналу осі),
Көлденең шеңбердегі цилиндрлік деңгейдің uu осі,
WW-көру құбырының визуалды осі.

1.21-сурет - Теодолиттің негізгі осьтері
Цилиндрлік
деңгейдің
осін
тексеру.
Көлденең
шеңбердің
алидадындағы цилиндрлік деңгейдің осі алидаданың айналу осіне
перпендикуляр болуы керек (1.22-сурет).
Тексеруді орындау алдында теодолит көкжиегін жасаймыз.
Алидаданың цилиндрлік деңгейі екі көтергіш бұрандаға параллель
орнатылады. Содан кейін біз көтергіш бұрандаларды бір уақытта қарамақарсы бағытта бұрап, деңгей көпіршігін нөлге шығарамыз. Әрі қарай,
алидаданы 90° бұраңыз және деңгей көпіршігін үшінші көтергіш бұрандамен
бұрап, нөлге дейін шығарыңыз. Алидаданы 180° бұраңыз және деңгей
көпіршігінің жылжуын тексеріңіз. Ол 1 бөлімнен аспауы керек.
Жіп торын тексеру. Жіп торының көлденең соққысы теодолиттің тік
айналу осіне перпендикуляр болуы керек.
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1.22-сурет - Теодолиттің цилиндрлік деңгейін тексеру
Тік осьтің тік орналасуымен біз телескопты кез-келген нүктеге
бағыттаймыз. Бағанды азимут бойымен бағыттаушы бұрандамен бұрап,
жіптердің торының көлденең сызығына қатысты нүктенің орнын байқаймыз.
Нүктенің қалпы өзгерген жағдайда (тордың штрихынан түскен), жіптердің
торын түзету бұрандаларының көмегімен бұру қажет. Ол үшін көзілдіріктің
корпусын бұрап, оны телескопқа бекіту үшін 4 бұранданы босатыңыз (1.23сурет).

1.23-сурет- Жіп торын бекіту:

1-көзілдіріктің бекіту бұрандасы; 2, 3-көлденең және тік
жіп торының түзету бұрандалары; 4-жіп торы
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Нысаналық осьті тексеру. Құбырдың көрнекі осі құбырдың айналу
осіне перпендикуляр болуы керек.
Тексеруді орындау кезінде шеңбердің 2 позициясында қашықтағы
нүктеге назар аударыңыз және L және P есептеулерін аламыз, теодолиттің
Қос дәлдігін қабылдау кезінде C=(L-P±180°)×2 коллимациялық қатені
есептейміз.
Егер коллимациялық қате көп қос дәлдік теодолита, онда наводящим
бұранданы алидады қоямыз көлденең айналымда сенімді санау, бірдей (Л-с)
немесе (С+с). Бұл жағдайда жіп торының ортасы нүктенің кескінінен
ауысады. Біз жіп торының бұрандаларын жабатын қақпақты бұрап, тік түзету
бұрандаларының бірін босатып, көлденең түзету бұрандаларымен әрекет
етіп, жіп торының ортасын нүкте бейнесімен біріктіреміз. Белгілеп қойып,
әлсіреген бұрандалар, тексеруден қайталаймыз.
Құбырдың айналу осін тексеру. Құбырдың айналу осі алидаданың
айналу осіне перпендикуляр болуы керек.
Теодолитті құрылымның қабырғасына жақын орнатып, біз 25 - 30º
көлбеу бұрышта жоғары орналасқан р нүктесіне қараймыз (1.24-сурет). Біз
құбырды көлденең күйге келтіреміз және қабырғаға жіп торының центрінің
проекциясын саламыз. Біз құбырды зенит арқылы аударамыз, қайтадан р
нүктесіне қараймыз және оның проекциясын анықтаймыз. Егер нүктенің екі
проекциясының кескіндері жіп торының биссекторының шегінен шықпаса,
тексеру орындалды деп есептеледі. Әйтпесе, құбырдың айналу осінің орнын
түзету керек.

1.24-сурет - Көру құбырының айналу осін тексеру
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1.3.1.2. Теодолитпен жұмыс көлденең және тік бұрыштарды өлшеу
болып табылады.
Көлденең бұрыштар келесі жолдармен өлшенеді: қабылдау, қайталау
және дөңгелек қабылдау әдісі.
Бұрыштарды өлшеу реті:
1. Бақылау үшін теодолитті дайындау келесі әрекеттерден тұрады:
1) орталықтандыру;
2) құрылғының негізгі осін тік күйге келтіру;
3) бақылау үшін көру құбырын орнату.
Аспаптың орындалатын жұмыстың дәлдігіне байланысты өлшенетін
бұрыштың үстінен (астынан) центрлеу жіп тіктеуіші немесе оптикалық центр
көмегімен орындалуы мүмкін.
Жіп сызығымен центрлеу (1.25-сурет). Теодолит штативтің басына
бұрандамен бекітіледі. Штатив аяқтарының көмегімен штативтің басы
көлденең, ал тіктеуіштің ұшы бұрыштың жоғарғы жағын бекітетін белгінің
ортасына тікелей жақын орналасқандығын бақылай отырып, алдын ала
орталықтандыру жүргізіледі [12].
Алдын ала орталықтандыру нәтижесінде тіктеуіш ұшы белгінің
ортасынан 1-2 см ауытқып кетуі мүмкін. Ойын нақтылайды қозғалысын
теодолита арналған оголовке штатива. Ол үшін бұранданы алдын-ала
босатыңыз және орталықтандыру нақтыланғаннан кейін қайтадан бекітіңіз.

1.25-сурет - Орталық сызық
Оптикалық центр көмегімен центрлеу. Жоғарыда көрсетілген тәртіппен
жіп тіктеуіштің көмегімен алдын ала орталықтандыруды жүргізеді. Әрі
қарай, жіп сызығы бүйірге бұралып, бұранданы бұрап алыңыз да, теодолитті
штативтің басына сәл жылжытып, нүктенің кескінін оптикалық центр
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торының ортасына енгізіңіз, содан кейін теодолит бұрандамен қайтадан
бекітіледі.
Теодолиттің негізгі осін тік күйге келтіру көлденең шеңбердің
алидадындағы деңгей көмегімен, көтеру бұрандаларымен әрекет етеді.
Теодолиттің осін тік күйге келтіргеннен кейін орталықтандыру бұзылуы
мүмкін. Сондықтан теодолиттің осін орталықтандыру және тік күйге келтіру
бірнеше дәйекті жуықтау арқылы жүзеге асырылады.
Көру құбырын көзге орнату үшін олар оны жеңіл фонға бағыттайды
және диоптериялық көзілдірік сақинасын айналдыру арқылы жіп торының
айқын көрінуіне қол жеткізіледі.
Құбырды зат бойынша орнату үшін алдымен коллиматорлық
Нысананы (бағдарлы нысананың нысанасын) пайдалана отырып, оның үстіне
бұрыштама соғылады. Байқалған зат құбырдың көру аймағына енгеннен
кейін, аяқ пен көру түтігінің бекіту бұрандалары қысылады. Айналдыру
арқылы кремальерлер бақыланатын заттың нақты бейнесіне қол жеткізеді.
Алидада және көру түтігінің жетекші бұрандаларымен әрекет ете отырып,
жіп торының ортасын бақыланатын нүктемен біріктіріңіз [12].
Көрінетін жердің айқын көрінуін алғаннан кейін және оның кескінін
жіп торының орталығымен біріктіргеннен кейін көзді аздап жылжыту керек.
Егер рельеф нүктесінің бейнесі жіп торына қатысты ауысса, онда параллакс
бар.
Жіп торының параллаксын жою кремальердің кішкене айналуы арқылы
жүзеге асырылады.
2. Көлденең бұрыштарды өлшеу үшін негізінен бір бұрышты өлшеу
кезінде әдістер әдісі, станцияда үш немесе одан да көп бағыттар арасындағы
бұрыштарды өлшеу кезінде дөңгелек әдістер әдісі қолданылады.
Қабылдау тәсілі. АВС бұрышын өлшеу үшін (1.26-сурет) теодолит в
бұрышының жоғарғы жағына орнатылып, лимбты бекітіп, оң жақ а нүктесіне
апарады. Алидаданы бекітіп, a1 көлденең шеңбер бойынша есептеледі. Әрі
қарай, алидадты босатып, сол жақ нүктеге барып, a2 санағын жасаңыз.
Өлшенген бұрыштың шамасы:
β = a1 - a2.

(1.3)

Бұрыштың бұл өлшемі жартылай прием деп аталады. Аспаптық
қателіктердің әсерін бақылау және әлсірету үшін бұрыш тік шеңбердің
екінші күйінде өлшенеді, лимбты 5-10° ауыстырады.
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1.26-сурет - Көлденең бұрышты өлшеу принципі
Екінші жарты шеңбердегі бұрышты өлшеу теодолиттің тік шеңберінің
басқа жағдайында жүргізіледі. Осындай екі өлшем қабылдауды құрайды.
Егер бірінші және екінші жартылай үйінділердегі бұрыштың мәндері
есептеу құрылғысының қосарланған дәлдігіне (теодолит үшін 4Т30П
СКП=1') аспайтын болса, онда соңғы нәтиже үшін арифметикалық орта
алынады.
Өлшеу және есептеу нәтижелері бұрыштық өлшеу журналына
енгізіледі (1.1-кесте).
1.1-кесте - Көлденең бұрыштарды өлшеу журналы
Түсіру орны оқу полигоны
Құрал 4Т30 П № 6007
Тұру
нүктелерінің
№№

1

№№
нысаналық
заттар

Күні 15.05.2020 ж.
Орындаушы Абишев Н.С.
Көлденең шеңбер
бойынша
есептеулер
0
/

1
2

192
174

43
34

1
2

14
356

11,5
01,5

Бұрыштың мәні
КЖ және КЖ
кезінде
0
/
КП
18

09

КЛ
18

10

Бұрыштардың
орташа мәні
0

/

18

09,5
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Дөңгелек тəсілдер əдісі. Теодолитті нүктенің үстіне қойып, 1, 2, 3, 4
сағат тілінің бағыты бойынша барлық бағыттарға кезекпен бұрыштама
қойып, санақ жүргізеді. Аяқтың қозғалмайтындығына көз жеткізу үшін соңғы
нұсқаулық бастапқы бағытта жасалады. Бұл әрекеттер бірінші жарты
аймақты құрайды. Екінші жарты жолда лимб жылжытылады, құбыр зенит
арқылы өткізіледі және сағат тіліне қарсы бағытта барлық бағыттарға дәйекті
түрде қол қойылады.
Ауданның контурларын полярлық координаттар әдісімен түсірген
кезде "нөлден"әдісі қолданылады.
"Нөлден" әдісі. Теодолитті бұрыштың жоғарғы жағына орнатқаннан
кейін, көру түтігі сол жаққа бағытталған. Лимбаны аудару тұтқасы лимб
нөлін санау құрылғысының нөлімен біріктіреді (көлденең шеңбер бойынша
0°00'санау).
Открепляют алидаду және бұрыштама оң жақ нүктесін. Оң жақ нүктеге
қараған кезде санау өлшенген бұрыштың мәнін береді.
Бұл әдістің кемшілігі бар, өйткені өлшеу нәтижесі теодолитте
коллимация қателігі немесе көлденең осьтің көлбеуі болған кезде
бұрмалануы мүмкін. Толық қабылдаумен өлшеу кезінде бұл қателіктер
алынып тасталады. Алайда, егер аспаптық қателер рұқсат етілген мәндерден
аспаса, "нөлден" әдісі рельефтің жағдайын түсіру кезінде қолайлы нәтиже
береді.
3. Тік бұрыштарды өлшеу. Тік жазықтықта теодолит көлбеу
бұрыштарды немесе зениттік қашықтықты өлшейді. Оң және теріс көлбеу
бұрыштарды ажырату әдетке айналған.
Оң бұрыш құбырдың көлденең айналу осінің деңгейінен жоғары
орналасқан нүктеге бағыт пен визуалды осьтің көлденең жағдайына сәйкес
келетін бағыт арасындағы айырмашылық арқылы қалыптасады.
Теріс бұрыш-құбырдың визуалды осінің көлденең позициясы мен
құбырдың көлденең айналу осінен төмен орналасқан нүктеге бағыт
арасындағы бұрыш.
Тік бұрыштарды өлшеу кезінде бастапқы (негізгі) бағыт көлденең
бағыт болып табылады.
Көлбеу бұрыштардың мәндерін есептеу үшін нөлдің орны анықталады.
Нөлдік орын-бұл нысаналық осьтің көлденең жағдайына және нөлдік нүктеде
(МО) көлденең шеңбердің алидадындағы деңгей жағдайына сәйкес келетін
тік шеңбер бойынша кері санақ.
М0 келесідей анықталады: теодолитті орнатыңыз, оны жұмыс
жағдайына келтіріңіз, айқын көрінетін қашықтағы нүктені табыңыз және сол
жақ шеңберде оған құбыр жүргізіңіз. Берут санауы бойынша тік шеңбер
(КЛ). Құбыр зенит арқылы өтеді, теодолит 180° - қа бұрылады және
қайтадан, енді шеңбер бойымен сол нүктеге жетеді. Нөл нүктесіндегі деңгей
көпіршігінің жағдайын бақылайды және тік шеңбер (КП) бойынша екінші
санақты алады. М0 формула бойынша есептеледі:
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М0 = (КЛ + КП) / 2.

(1.4)

Есептеулер тік шеңбердің шкаласы бойынша жүргізіледі, ал көлбеу
бұрышы формула бойынша анықталады:
v = (КЛ - КП) / 2 = КЛ - М0 = М0 – КП.

(1.5)

Өлшеу нәтижелері журналға енгізіледі (1.2-кесте).
М0 көлбеу бұрыштарын есептеудің ыңғайлылығы үшін нөлге жақын,
тіпті 0 - ге тең болған жөн.
Егер нөлдің орны теодолиттің (1') есептеу құрылғысының Қос
дәлдігінен асып кетсе, оны түзетеді. Ол үшін тік шеңбердің (КЛ, КП) екі
позициясы кезінде бір нүктеге бағыттау арқылы М0 мәнін бірнеше рет
бақылайды және оның орташа арифметикалық мәнін есептейді.
1.2-кесте - Тік бұрыштарды өлшеу журналы
Түсіру орны оқу полигоны
Құрал 4Т30 П № 6007
Бақылау
нүктелерінің
№№
1
2

Күні 15.05.2020 ж.
Орындаушы Абишев Н.С.

Тік шеңбер бойынша
есептеулер
КЛ
КП
°
+6
-1

´
28
15

°
-6
+1

МО (нөл орны)
´
26
15

°
+0
0

´
01
00

Көлбеу бұрышы
°
+6
-1

´
27
15

1.3.2 Электрондық тахеометрлер
Электрондық тахеометр-тік, көлденең бұрыштарды, сондай-ақ
қашықтықты бір уақытта өлшеуге арналған құрылғы. Оларды пайдаланудың
негізгі бағыты-жер бетіне қатысты жер нүктелерінің орналасуы мен биіктігін
анықтау.
Электрондық тахеометрлердің жұмыс істеуінің екі тәсілі бар – фазалық
(шығарылатын және шағылысқан сәуленің фазалық айырмасы тіркелетін
бұрыштарды өлшеу үшін) және импульстік (қашықтықты өлшеу үшін,
сәуленің бару және қайту уақытының айырмасы бойынша) [14].
Электрондық тахеометр әмбебап және зияткерлік геодезиялық аспап
болып табылады (1.28-сурет). Кіріктірілген микропроцессор тахеометрге
көптеген мәселелерді өз бетінше шешуге мүмкіндік береді:
 тікелей және кері геодезиялық тапсырма;
 аудандарды есептеу, серифтерді есептеу, тахеометриялық түсіру
және натураға шығару;
 салыстырмалы базалық сызықты өлшеу;
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қол жетпейтін қашықтық пен биіктікті анықтау.
Электрондық тахеометрдің келесі мүмкіндіктері бар:
- құрылғының вертикалдығын бақылаудың электрондық жүйесі
(электрондық деңгейлер мен компенсатор);
- лазерлік қашықтық өлшегіш;
- коллимация мен рефракцияны есепке алу жүйесі тахеометрмен
орындалған барлық өлшемдер мен есептеулерді сақтайтын жад, Бұл
тахеометрмен тек бір шеңберде жұмыс істеуге мүмкіндік береді;
- сервомоторлармен және байқаушының ең аз қатысуымен
роботтандырылған режимде өлшеулер жүргізетін шағылыстырғышты
автоматты түрде қармау және қадағалау мүмкіндігімен жабдықталған.
Алынған деректер тахеометр жадында сақталады және компьютерге
берілуі мүмкін. Сұйық кристалды экран мен пернетақтаны қолданудың
арқасында кез-келген басқа геодезиялық құрылғыларға қарағанда жалпы
станцияны басқару қиын емес. Сонымен қатар, жалпы станцияны пайдалану
кезінде орындалатын жұмыс көлемі әлдеқайда көп болады.
Жалпы станциялардың қолдауымен алынған барлық өлшеулер
дәлдіктің ең жоғары деңгейіне ие-бұрыштарды өлшеу кезінде қателік жарты
секундқа жетуі мүмкін, ал қашықтықты өлшеу кезінде олар 1 мм дәлдікпен
алуға барлық мүмкіндікке ие.
1.3.2.1. Тахеометрмен жұмыс (1.27-сурет). Станциядағы жұмыс
дәйектілігі өте қарапайым, ал ыңғайлы интерфейс деректерді енгізу кезінде
қателерді жояды.


1.27-сурет - Электрондық тахеометр құрылғысы
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Тахеометрлер станцияны бірнеше тәсілмен жариялауға мүмкіндік
береді, оларға белгілі нүктедегі және белгісіз нүктедегі станция өлшемдердің кез келген комбинациясындағы екі және одан да көп тармақтар
бойынша кері керу және т. б. жатады. Станцияны жариялаудың ең қарапайым
әдісі-белгілі нүктедегі станция.
Компьютерге деректерді беруді геодезиялық жабдықпен, сондай-ақ
Windows операциялық жүйесінің стандартты жеткізіліміне кіретін
HyperTermin
бағдарламасымен
жеткізілетін
мамандандырылған
бағдарламалардың көмегімен жүргізуге болады.
Құрылғының пернетақтасы өте қарапайым және қолдануға ыңғайлы.
Ол функционалдық пернелермен жабдықталған.
Үлкен сұйық кристалды дисплей навигацияны және графикалық кеңестерді
көруді жеңілдетеді [9].
1.3.2.2. Электрондық тахеометрді тексеру және түзету.
Цилиндрлік деңгейдің осі құралдың айналу осіне перпендикуляр болуы
керек.
Цилиндрлік деңгейді тексеру және түзету үшін:
Орнату құралы арналған штатив. Көкжиек процедурасын орындаңыз.
Алидаданы 180° бұраңыз, егер көпіршік орталықта қалса, онда шарт
орындалады. Егер көпіршік қозғалса, онда түзету процедурасын орындау
керек. Шпильканы пайдаланып, көпіршікті түзету бұрандасымен ортасынан
ауытқу доғасының жартысына жылжытыңыз. Қалған ығысуды көтергіш
бұрандамен нөлге келтіреміз.
Дөңгелек деңгейді тексеру жəне түзету.
Цилиндрлік деңгейді реттегеннен кейін дөңгелек деңгейді тексеру
қажет. Егер көпіршік нөлдік нүктеде болмаса, дөңгелек деңгейдегі
бұрандалармен туралаңыз.
Центрирдің оптикалық осьтері құралдың тік осьтеріне сəйкес келуі
керек.
Оптикалық центрирді тексеру және баптау үшін құралды штативке
орнату қажет. Құралдың астына жерге "X" белгісі бар қалың қағаз парағын
салыңыз. Оптикалық центр арқылы қарап, "X" үлгісі визуалды брендтің
ортасында болғанша деңгей бұрандаларын реттеңіз. Алидаданы 180°бұраңыз.
Егер жердегі сурет визуалды брендтің ортасына сәйкес келсе, ешқандай
параметрлер қажет емес.
Егер жердегі сурет визуалды брендтің ортасына сәйкес келмесе,
оптикалық центрді орнатыңыз. Алтыбұрышты пайдаланып, "X" кескіні P
позициясында болғанша, бұрандаларды бұраңыз. P позициясы - "Х" - ны b
маркасының центрімен байланыстыратын сызық нүктесінің орталығы.
Тік шеңбердің нөлдік орны жəне коллимация қатесі.
Тегістеу процедурасын орындаңыз. Көру құбырын КЛ күйіне бұраңыз.
Көлденең жазықтықтан 45° қашықтықта орналасқан нүктеге барып, негізгі
өлшеу экранының ВK1 өрісіндегі тік бұрыштың кері санағын алыңыз.
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Құралды 180° бұраңыз және визуалды құбырды KП күйіне бұрып, ВK2
өрісіндегі тік бұрыштың кері санағын алыңыз, өлшенген тік бұрыштың
мәндерін ВK1 + ВK2 бірге қосыңыз.
Егер тік шеңбердің нөлі орнатылса, түзету қажет емес:
- "Зенитте" және ВK1 + ВK2 360°береді,
- "Горизонт" және ВК1 + ВК2 180° немесе 540°сомасында беріледі.
Егер ВK1 + ВK2 жоғарыда келтірілген мәндердің біреуін қосылмаса,
түзету қажет.
Юстирлеу. Реттеу мәзіріне кіру үшін [MENU] түймесін басыңыз, КЛ
кезінде көлденең жазықтықтың жанындағы нүктеге өлшеңіз. [ENT] түймесін
басыңыз. Тік бұрыш көрсетілген:
V0 dir = Horiz setting;
VA1 - КЛ кезіндегі тік бұрыш (көлбеусіз мән);
HA1 - КЛ кезіндегі көлденең бұрыш (көлбеусіз мән);
X1 - КЛ кезінде X осінің көлбеу мәні;
Y1 - КЛкезінде Y осінің көлбеу мәні.
1.3.3 Лазерлік сканерлер
Пайдалы қазбаларды ашық тәсілмен өндіру кезінде лазерлік
сканерлеуді пайдалану орын ауыстырған жыныстың көлемдерін жедел
айқындауға, жобалық шамалардан ауытқуларды есептеуге, көлемдерді
ескеруге және шығындарды пландауға мүмкіндік береді.
Тау-кен өнеркәсібінде сканерлеу көптеген инженерлік-өндірістік
міндеттерді шешу үшін қолданылады. Тау-кен ісінде лазерлік сканерлеу-бұл
өлшеудің жоғары дәлдігі және жоғары өнімділік, бұл осындай жұмыстарда
өте маңызды.

1.16-сурет - Лазерлік сканер
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Қазіргі сканерлер (1.28-сурет) айтарлықтай әрекет ету радиусы кезінде
(50 м дейін) түсіру объектілерін жайғастырудың жоғары дәлдігіне ие (6 мм
дейін). Сканерді электрмен қоректендіру айнымалы ток желісінен немесе
кернеуі 12 вольт (жұмыс уақыты 8 сағатқа дейін) екі зарядталатын
батареядан жүзеге асырылады.
Техникалық тұрғыдан алғанда, үш өлшемді лазерлік сканер екі негізгі
бөліктен тұрады: жоғары жылдамдықты шағылыспайтын диапазон және
Лазер сәулесінің бағытын автоматты түрде өзгертетін айналмалы айна.
Сканердің жұмысы радар қағидаты бойынша жұмыс істей отырып,
бетті жоғары жылдамдықпен сканерлейді, оның сипаттамаларын анықтайды,
оларды үш өлшемді координаттар жүйесінде сандық көрініске айналдырады.
Диапазон минутына 50 мың нүктеге дейін өңдей алады. Сканерленген
нүктеге дейінгі қашықтық 50 метрге жетуі мүмкін және 4 миллиметр
дәлдікпен анықталады, координаталарды есептеу дәлдігі (X, Y, Z) 6
миллиметр.
Жұмысты бастамас бұрын сканерлеу аймағы - айна бұрылу бұрышы
орнатылады, оның бөлінуінде лазер сәулесі жоғары жылдамдықпен
таралады. Сканерлеу аймағын көлденеңінен 360° дейін және тік бағытта 270°
дейін орнатуға болады. Сондықтан сіз лазерлік сканердің айналасындағы
барлық нүктелерді түсіре аласыз.
Жұмыс кезінде әр сканерленген нүкте үшін үш кеңістіктік координат
анықталады, олар сандық массив ретінде жазылады. Сонымен қатар, әр нүкте
үшін оның түсі анықталады. Бұл сізге аумақтың сандық үш өлшемді
модельдерін алуға мүмкіндік береді.
Қашықтықты өлшеудің импульстік әдісі сигналдың қабылдау-беру
құрылғысынан объектіге және кері өту уақытын өлшеуге негізделген;
Қашықтықты өлшеудің фазалық әдісі жіберілген және қабылданған
модуляцияланған сигналдардың фазалық айырмашылығын анықтауға
негізделген;
Қашықтықты өлшеудің триангуляциялық әдісі-нүктенің кеңістіктік
орнын анықтау үшбұрыштың шешіміне дейін азаяды.
Оптикалық құрылғылардан айырмашылығы, олар айқын көрінетін
лазер сәулесін шығарады. Кейбір модельдерде өтемақы шегінен асатын
көлбеу кезінде автоматты түрде өшіру мүмкіндігі бар. Диаметрі 5-7 мм
болатын лазерлік дақтың тік дизайнының дәлдігі 100 м дейінгі қашықтықта 5
секундқа жетеді.
1.3.4 RTK жүйелері
Қазіргі уақытта кинематикалық жерсеріктік навигация (RTK) — бұл
ғаламдық навигациялық жерсеріктік жүйеде (GNSS) - GPS, ГЛОНАСС,
GALILEO және COMPASS (1.29-сурет). RTK жүйелері базалық станциядан
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түзетілген нақты уақыт координаттарын алатын мобильді қабылдағыштың
дәл орналасуы мен навигациясын қамтамасыз етеді.
Бұл әдіс геодезия, тау-кен өндірісі, Құрылыс мониторингі және нақты
егіншілік үшін жасалады [9].
RTK-бұл GNSS спутниктік навигациялық жүйесін қолдана отырып
алынған географиялық координаттардың дәлдігін графикалық дәлдікке дейін
жақсартудың әдістері мен әдістерінің жиынтығы. Бұл кинематикалық өлшеу
әдісі, онда екі GPS және / немесе ГЛОНАСС қабылдағыштарында
радиомодем немесе GSM модемі арқылы радио немесе ұялы байланыс желісі
бар, олардың арасында деректерді беру және қабылдау үшін. Бір қабылдағыш
берілген координаттармен бекітілген және тірек немесе негіз деп аталады, ал
екіншісі жылжымалы деп аталады.

1.29-сурет - RTK-жүйелер
RTK режимінің басты артықшылығы-нақты уақыттағы сигналдарды дәл
өңдеу мүмкіндігі. Сигналдардың дәлдігі мен үндестірілуімен ерекшеленетін
навигациялық түзетулерді алу әдістері:
- өңдеуден кейінгі әдіс миллиметрмен ең дәл түзетуге мүмкіндік береді,
бірақ деректерді жинау және өңдеу үшін көп уақыт қажет;
- нақты уақыттағы дифференциалды әдістер (DGNSS) нақты уақыт
режимінде жұмыс істей алады, бірақ түзетулердің дәлдігі бір метрге жетеді.
RTK режимінде жұмыс істеген кезде параметрлер нақты уақыт режимінде
көлденеңінен 1 см және тік бағытта 2 см дәлдікпен алынады. Бұл нақты
уақыттағы дәлдіктің ең жоғары деңгейі.
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RTK әдісінің кемшіліктері - анықтамалық станцияға қатысты диапазон
шектеулі (әдетте 10-20 км), нақты уақыттағы байланыс арнасына қажеттілік
және қолайсыз спутниктік навигация жағдайында жұмыс істей алмау.
RTK технологиясы өндіріс деңгейіне жетті және геодезияда кеңінен
қолданылады, дегенмен RTK нақты қолдану деңгейіне ие және оны дәстүрлі
GPS түсіру әдістеріне қосымша ретінде қарастыруға болады.
1.3.5 Аспаптар үшін сызықты өлшем
Сызықтық өлшеу үшін қолданылатын құрылғылар үш топқа бөлінеді:
механикалық, оптикалық және физика-оптикалық.
1.3.5.1. Механикалық құрылғылар (1.30-сурет) қашықтықты тікелей
өлшеу үшін қолданылады. Оларға жер өлшегіш таспалар, рулеткалар,
арқандар, ұзындықты өлшегіштер, дәнекерленген сымдар жатады.

а
б
в
1.30-сурет-өлшеуіш ленталар мен рулеткалардың түрлері:
а – ЛЗ өлшеу таспасы; б-геодезиялық Болат рулетка;
в-жабық корпустағы геодезиялық фибергласс рулеткасы

Жер таспаларының ұзындығы 20 м, 24 м және 50 м құрайды. ЛЗ (жер
өлшегіш лента) және ЛЗШ (жер өлшегіш штрих таспа) белгілерімен жер
өлшегіш ленталарды білдіреді. Таспаның екі ұшында да жер
жазықтығындағы жолақты тегістеуге және 10 кг қуаттылықпен өлшеу кезінде
маңызды кернеуді қамтамасыз етуге арналған тұтқалар бар. LZ тәрізді өлшеу
таспалары ені 2,5 см-ге дейін және ұзындығы 20, 24 немесе 50 м болатын
болат жолақтан жасалған. 30 метрлік таспалар жиі кездеседі. Таспаның
ұштарында оларды жерге бекітілген түйреуіштермен бекітуге арналған
кесіктер бар. Таспада метрлік және дециметрлік бөлімдер көрсетілген.
Сақтау үшін таспа арнайы сақинаға оралған. Таспаға 6 (немесе он бір) шеге
жиынтығы қоса беріледі.
Рулеткалар-ұзындығы 20, 30, 50, 75 немесе 100 м миллиметрлік
бөлімдері бар тар (10 мм-ге дейін) темір таспалар. Жоғары дәлдікті өлшеу
үшін сызықтық кеңею коэффициенті аз Инвар қорытпасынан (64% темір,
35,5% никель және барлық қоспалардың 0,5%) дайындалған рулеткалар
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қолданылады. Төмен дәлдікті өлшеу үшін тоқыма және талшықты таспалар
қолданылады.
Оптикалық диапазондардың арасында жіп өлшегіштер мен ауыспалы
негізі және ауыспалы параллактикалық бұрышы бар диапазондар кең
таралды.
Жіп диапазондары тәуелсіз құрылғылар емес. Олар маркшейдерлікгеодезиялық аспаптармен (теодолиттер, нивелирлер, кипрегельдер) үйлеседі,
бұл оларға жан-жақтылық береді.
Жіп диапазонының теориясы ол қолданылатын визуалды құбырдың
түрімен анықталады: сыртқы немесе ішкі фокустаумен.
Бұл визуалды түтік, оның жіптерінің торында визуалды оське қатысты
симметриялы орналасқан қосымша соққылар қолданылады.
Физикалық диапазондарға радио, жарық және лазерлік диапазондар
кіреді.
Желінің ұзындығын өлшеу үшін лазерлік диапазондар қолданылады,
бұл қашықтықты өте қысқа мерзімде байланыссыз әдіспен өлшеуге
мүмкіндік береді.
Лазерлі қашықтық өлшегіш дәлме-дәл өлшеуге арналған, қателігі 1-3
мм, 5-10 метр (моделіне байланысты).
Лазерлік рулетканың жұмыс принципі импульстік немесе фазалық
әдіске негізделген. Біріншісі импульстің диапазоннан бетке және артқа өту
уақытына негізделген қашықтықты есептейді. Фазалық өлшеу әдісі
күрделірек және шығарылатын және қабылданатын сәулелердің
айырмашылығына негізделген.
Визер-бұл сәулені 15 метрден асатын қашықтыққа дәл бағыттау үшін
үлкейтетін оптика. Кәсіби модельдерде функция дисплейге ортасында көру
нүктесі бар суретті көрсететін камера түрінде болады. Лазерлік диапазонның
функциялары зерттелетін объектілердің периметрін, ауданын және көлемін
анықтауға мүмкіндік береді (1.31-сурет).
Аудан мен көлем стандартты түрде, құрылғыны қолдану арқылы
немесе бір жағынан бір нүктеден өлшеу арқылы есептеледі. Ауданды алу
үшін біз алынған мәліметтерді көбейтіп, ұзындығы мен енін өлшейміз, қажет
болған жағдайда көлемді есептеу үшін биіктікке көбейтеміз.

1.31-сурет - Лазерлік қашықтық өлшеуішпен көлемді анықтау
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Жиналмалы
типтегі
қапсырмалар
диагональды
өлшеулерді
бұрыштардан жасауға мүмкіндік береді, мұнда қашықтық өлшегіш
корпусының тығыз орналасуы мүмкін емес.
Деректерді сақтау үлкен жобалармен жұмыс істеуді жеңілдетеді, бұл
блокнотқа жазу қажеттілігін жояды. Компьютерге немесе смартфонға
деректерді беру негізінен кабель арқылы жүзеге асырылады, бірақ көптеген
модельдер Bluetooth модулімен жабдықтала бастайды. Өлшеулер стандартты
мәтіндік форматтарда берілуі немесе жобаның толық сызбасына айналдыруға
болатын арнайы бағдарламаларға жүктелуі мүмкін. Үздіксіз өлшеу
қашықтық өлшегішті нақты уақыт режимінде нысанаға дейінгі қашықтықты
жаңартатын нақты лазерлік рулеткаға айналдырады.
Биіктікті өлшеу тау-кен қазбаларындағы камералардың өлшемдері
туралы жан-жақты, қазбаның биіктігін және т. б. өлшеу кезінде нақты
деректер алуға мүмкіндік береді. Қашықтық өлшегіштен негізге және соңғы
нүктеге дейінгі қашықтықты өлшеу жеткілікті. Алынған мәліметтер мен
бұрыштар негізінде құрылғы биіктігін есептейді.
Ұзын өлшемді құралдардың жіктелуі 1.3-кестеде келтірілген.
1.3-кесте - Ұзын өлшемді құралдардың жіктелуі
Нақты ұзындықтың номиналдыдан рұқсат
Жұмыс таспасының
етілген ауытқулары, ±мм
ұзындығы, м
1 сынып
2 сынып
3 сынып
5
1,0
2,0
10
0,5
1,0
2,5
20
1,0
2,0
4,0
30
3,0
5,0
50
2,0
5,0
7,0
75
7,5
10,0
100
10,0
14,0
Жеке дециметрлік бөлімдер
0,2
0,3
0,4
және метрлік интервалдар
Жеке сантиметрлік бөлімдер
0,1
0,2
0,3
Жеке миллиметрлік бөлімдер
0,05
0,1
0,2
1.3.5.2. Сызықтық өлшеулер өндірісі. Механикалық құралдармен
сызықтарды өлшеу принципін қарастырыңыз.
Механикалық құралдарды (рулеткалар, ленталар және т.б.) сызықтық
өлшеулерді өндіру бойынша жұмысқа компарирлеуден өткен ғана рұқсат
етіледі. Салыстыру дегеніміз-өлшеу құралының ұзындығын ұзындық
өлшемімен
салыстыру
процесі.
Маркшейдерлік
тәжірибеде
компараторлардың бірнеше түрі белгілі. Ең көп таралған қарастырайық.
LZ таспасын анықтамалық таспаның көмегімен тегіс жазықтықта
(мысалы, тақтай, тас) салыстыру үшін номиналды ұзындықтың сегменті
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өлшенеді және нөлдік соққыларын біріктіре отырып, бірқатар тексерілген
таспалар қойылады. Компартирленген құрал қажетті күшпен қысылады және
тартылады. Салыстырылатын өлшеу таспасының эталонмен салыстырылуын
орындаңыз және таспа мен эталонның соңғы соққыларының сәйкес келмеу
мәнін, яғни Dl айырмашылығын анықтаңыз.
Кейіннен бұл мән өлшеуге қатысатын таспа (рулетка) кесіндісінің
ұзындығына пропорционалды өлшеу нәтижелерін түзету үшін енгізілетін
компарирлеу үшін түзетулерді есептеу үшін пайдаланылады. Егер Dl 1-2 ммден жоғары болмаса, компарирлеу үшін түзетуді елемеуге болады.
Сызықты ілу. Ұзындықты өлшеу алдында сызықтардың ұштары
бекітіліп, ілулі және тазаланады. Бекіту сызықтың ұштарында уақытша
немесе тұрақты белгілер мен кезеңдерді орнатудан тұрады (1.32-сурет). Ұзын
сызық аралық кезеңдермен белгіленеді. Бір тік жазықтықта орналасқан тік
нүктелердің қатарындағы жердегі сызықтың белгіленуі сызықтың ілінуі деп
аталады, яғни өлшеу процесінде өлшеу таспасы жапырақтан – сызықтың
ұштары арқылы өтетін тік жазықтықтан салынады.

1.32-сурет - Сызық ілу
Сызықтардың ұзындығын таспамен өлшеу. Сүйеніп бойынша қойылған
елеулі кезеңдеріне, екі мерщика созуы лентасын қиылысында желісін
белгілей отырып, лентаның ұштары втыкаемыми жерге шпилькалармен
(1.33-сурет). Өлшеулер ілгерілеген сайын артқы өлшегіш пайдаланылған
түйреуіштерді жерден шығарады және оларды кейінге қалдырылған
таспалардың санын есептеу үшін пайдаланады.
Өлшенген қашықтық тең:
D=20n+r,
мұндағы n-кейінге қалдырылған бүтін таспалар саны;
r-қалдық (соңғы таспа бойынша санау, 20 м кем).

1.33-сурет - Таспамен сызық өлшеу схемасы
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(1.6)

Ұзындығы екі рет өлшенеді - алға және кері бағытта. Айырмашылық
1/2000-нан аспауы керек (қолайсыз жағдайларда - 1/1000). Соңғы мән үшін
орташа мән алынады.
Қашықтықты өлшеу ЛЗ таспасымен өлшеуге ұқсас.
Түзетулер енгізу. Өлшенген қашықтықтар компарирлеу, температура
және көлбеу үшін түзетулермен түзетіледі.
Компарирлеу үшін түзету мынадай формула бойынша айқындалады
Dk = n Dl ,

(1.7)

мұндағы Dl-таспаның ұзындығы мен Эталон арасындағы айырмашылық;
n-төселген таспалар саны.
Таспаның ұзындығы стандарттан үлкен болса-түзету оң, ұзындығы аз
болса-теріс. Компарирлеу үшін түзету егер Dl > 2 мм болса, өлшенген
қашықтықтарға енгізіледі.
Температураға түзету мынадай формула бойынша айқындалады::
Dt = aD(t-t0),

(1.8)

мұндағы a-кеңеюдің жылу коэффициенті (болат үшін a = 0.0000125);
t және t0-өлшеу кезінде және компарирлеу кезінде таспаның
температурасы.
Көлбеу үшін түзету өлшенген көлбеу қашықтықтың d көлденең
орналасуын анықтау үшін енгізіледі:
d = D cos n,

(1.9)

мұндағы n-көлбеу бұрышы.
Формула бойынша есептеудің орнына өлшенген d қашықтығына
көлбеу үшін түзетуді енгізуге болады:
d=D+Dn.

(1.10)

Көлбеу үшін түзетудің минус белгісі бар. ЛЗ лентасымен өлшеу кезінде
көлбеу бұрыштары 2° - тан асқан кезде түзету ескеріледі.
Егер сызық әртүрлі көлбеу бөлімдерден тұрса, онда көлденең қималар
табылып, нәтижелер жинақталады.
Таспамен өлшеу дәлдігі әртүрлі жағдайларда әр түрлі және
байланысты:
- таспаның жармаға дұрыс салынбауы, оның тік еместігі;
- таспа температурасының өзгеруі;
- таспаның еңіс бұрышының эклиметрмен өлшенгеннен ауытқуы;
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- таспаның тең емес керілуі;
- таспаның ұштарын бекіту қателері, топырақтың сипатына
байланысты және т. б.
ЛЗ таспасымен өлшеудің салыстырмалы дәлдігі 1:2000 тең.
Жіптің қашықтық өлшегіші топографиялық (Тахеометриялық) түсіру
кезінде нүктелер арасындағы қашықтықты анықтауда қолданылады.
Қашықтықты жіп өлшеуішімен өлшеген кезде d айнымалы негізінің мәні
берілген қашықтықта ε бұрышында көрінетін қашықтық өлшегіш рельстің p
санымен көрсетіледі. П мәні төменгі және жоғарғы диапазонды өлшеу жіптерінен
алынған рельстегі үлгілердің айырмашылығы ретінде анықталады (1.34-сурет).

1.34-сурет - Жіп өлшегішпен қашықтықты анықтау схемасы
Ішкі фокустары бар телескоптар үшін қажетті қашықтық келесідей
анықталады:
D = Kn= 100n.
(1.11)
Жіп диапазонының дәлдігі өлшенген қашықтықтан 1:400 құрайды.
Тапсырма Егер осы рулеткамен төрт өлшем белгілі болса (тура және
кері бағыттарда) - 199,826; 199,820; 199,817; 199,813 М - компаратордың
ұзындығы кезінде lк= 199,822 м.
1. Рулетка өлшемдерінің орташа мәнін есептейміз, мәні n = 4:
∆ Lк = (lк-Lн) / n

(1.12)

Lср = (199,826 +199,820 + 199,817 + 199,813) /4 =199,819 м,
LК = (199,822-199,819) / 4 = 0,00075 М.
Қашықтықты электромагниттік лазермен өлшеу кезінде лазер сәулесі
қашықтық өлшенетін объектінің бетіне бағытталған. Бағыттау визуалды
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түрде жүзеге асырылады, яғни. "лазерлік дақ" арқылы, ал үлкен қашықтықта
олар осы мақсат үшін рулетка корпусында бар арнайы оптикалық визирді
пайдаланады. Бір [DIST] пернесін бірнеше секундтан кейін басқаннан кейін
дисплейде өлшенген қашықтықтың мәнін оқуға болады.
Көлденең жазықтықта орналасқан сызықтарды өлшеу үшін диапазонда
осі лазер сәулесіне параллель болатын кіріктірілген цилиндрлік деңгей бар.
Таспа өлшеуішінің жұмыс тақтасында жарық аз жағдайда ыңғайлы жұмыс
істеуді қамтамасыз ететін флуоресцентті жарықтандырылған экран бар.
Сондай-ақ, панельде функционалды пернелер бар (әріптік-сандық панель).
Өлшеу нәтижелері рулетканың электрондық жадында сақталады, оның
көлемі модельге байланысты.
Қолмен лазерлік диапазондардың диапазоны әдетте 0,2-200 м құрайды.
Қашықтықты өлшеу дәлдігі 1-3 мм-ге тең СКП-мен сипатталады.
Барлық дерлік диапазондардың бағдарламалық жасақтамасы әртүрлі
қарапайым математикалық функцияларды орындауға мүмкіндік береді:
- тікбұрышты нысаны бар жер учаскесінің немесе үй-жайдың ауданын
сызықтық өлшеу нәтижелері бойынша есептеу;
- бөлменің көлемін есептеу;
- қол жетімсіз объектілердің көлденең және тік сызықтарының
ұзындығын жанама өлшеулер арқылы анықтау.
№ 1.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: «Лазерлік қашықтық өлшегіштің көмегімен сызықтық өлшеулер»
Мақсаты: Leica Disto A5 лазерлік лента өлшеуішімен қарапайым
қашықтықты өлшеу.
Жұмыс барысы:
Қашықтықты қарапайым өлшеу үшін келесі қадамдарды орындау керек:
- аспапта өлшеу нүктесін орнатыңыз;
- құрылғыны оның санау жазықтығы қашықтық есептелуі керек
объектінің нүктесіне немесе жазықтығына сәйкес келетін етіп орнатыңыз;
- "On/Dist" пернесін басу арқылы лазер сәулесін қосыңыз»;
- қашықтықты өлшеу керек объектіге лазер сәулесін бағыттаңыз (сурет.
1.35);
- "On / Dist" пернесін тағы бір рет басыңыз.
Таңдалған өлшем бірліктеріндегі өлшенген қашықтық дисплейде
бірден пайда болады. Нәтижені өріс журналына жазыңыз.
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1.35-сурет - Қашықтықты қарапайым өлшеуге арналған иллюстрация
1.3.6 Нивелирлеуге арналған аспаптар мен құрылғылар
Нивелирлеу-биіктікті тірек желісін құру үшін және топографиялық
түсірілім кезінде, сондай-ақ тау-кен қазбаларының сағалары мен
контурларын жобалау, профильдер мен тіліктер салу, инженерлік
құрылыстарды, темір және тас жолдарды салу және пайдалану және т. б.
мақсатында жүргізілетін геодезиялық Өлшем түрлерінің бірі.
Нивелирлеу əдісіне сəйкес: геометриялық, тригонометриялық,
барометрлік, механикалық жəне гидростатикалық нивелирлеу.
Әдіске байланысты нивелирлеу: нивелир немесе Теодолит көмегімен
нивелирлі рейкалармен жиынтықта орындалады.
Нивелир-нүктелердің биіктіктері мен биіктіктерін (белгілерін)
анықтауға арналған геодезиялық аспап.

1.36-сурет – Нивелирдың құрылғысы
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МЕМСТ 10528-76 «Нивелирлер. Техникалық шарттар» нивелирлер
дәлдігі бойынша 3 топқа бөлінеді – СҚО-дан дәлдігі 1 км қосарланған
жүріске 0.5 мм-ден аспайды; СҚО-дан дәлдігі 1 км қосарланған жүріске 3 ммден аспайды және СҚО-дан техникалық 1 км қосарланған жүріске 10 мм-ден
аспайды.
Нивелир шифріндегі сандар қос нивелирлік жүрістің 1 км-де
миллиметрден асуды өлшеудің орташа квадраттық қателігін көрсетеді.
Мысалы, Н-3 нивелирі үшін орташа квадраттық қателік 1 км жүрісте 3 мм
құрайды. Деңгей құрылғысы 1.36 суретте көрсетілген.
Нивелирлік жұмыстарды толық автоматтандыруға цифрлық (кодтық)
нивелирлерді қолдану арқылы қол жеткізіледі. Код деңгейі кіріктірілген
мини-компьютерлермен жабдықталған, екі жақты рельстерде кодталған
бөлімдер бар.
Сандық нивелир жартылай автоматты режимде тегістеуге мүмкіндік
береді (1.37, а сурет). Нивелир көлденең қалыпқа келу сызығын орнатуды
қамтамасыз ететін айналмалы компенсатормен жабдықталған. Көру түтігінің
объективі көру сызығына перпендикуляр орналасуы мүмкін және Рельсті дәл
есептеу үшін оптикалық микрометр ретінде қолданылады. Рельстің толық
есебі (сурет. 1.37. б сурет) нивелирлік рейка бойынша оқылатын және миниЭЕМ-ге қолмен енгізілетін өрескел мәннен (метр, дециметр, сантиметр) және
электрондық құрылғымен тіркелетін микрометриялық мәннен (миллиметр
және олардың үлесі) тұрады. Толық санау құбырдың көру аймағында
көрсетіледі және берілген бағдарлама бойынша асып кетуді есептеуді
орындайтын компьютердің жадына жіберіледі. Алынған нәтижелер одан әрі
автоматты түрде өңдеу үшін сыртқы сақтау құрылғысына берілуі мүмкін.
Нивелир 1 км қос жүрісте орташа квадраттық дәлсіздікпен 0,2 мм артуды
өлшеуді қамтамасыз етеді.

1.37-сурет - Сандық нивелирлері:

a-Reni 002A (жалпы көрініс); б-рейка бойынша есептеу
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Мысалы, "CarlZeiss" фирмасының ReNi 002A дәлме-дәл нивелирі I
және II дәлдік сыныптарын нивелирлеуді орындауға арналған. Ол жауапты
инженерлік құрылыстарды салу кезінде құрылыс ісінде де, ғылым мен
техниканың бірқатар қолданбалы мәселелерін шешуде де қолданылады.
Дөңгелек деңгейдегі екі нүктенің арасына нивелир орнатып, бастапқы
және соңғы реперлердің биіктіктері туралы ақпаратты, станция нөмірлерін
және басқа ақпаратты мини-компьютердің жадына енгізіп, визуалды
құбырды артқы және алдыңғы рельстерге кезекпен бағыттап,
"санау"түймесін басыңыз.
Станциядағы барлық есептеулер мен нивелир жүрісін байланыстыру
арнайы бағдарламалар пакетін қолдана отырып, мамандандырылған шағын
компьютерді орындайды.
ReNi 002A электронды нивелирі автоматты режимде нивелирлеуді
орындауға мүмкіндік береді.
Нысаналық осьті көлденең қалыпқа орнату үшін нивелир нысаналау
сызығын көкжиекке 1-ден кем келтіру дәлдігімен жоғары дәлдікті
компенсатормен жабдықталған". Рельс бойынша санау (1.37, б сурет)
нивелирлік рейка бойынша есептелетін өрескел мәннен және электрондық
құрылғымен тіркелетін микрометриялық мәннен тұрады. Алынған мәндер
алдыңғы порт арқылы сыртқы сақтау құрылғысына кейіннен негізгі
компьютерде автоматты түрде өңдеу үшін берілуі мүмкін.
ReNi 002A электронды дәлдік нивелирінің негізгі техникалық
сипаттамалары:
- Қос нивелирлік жүрістің 1 км орташа квадраттық дәлсіздік - ±2 мм;
- Визалаудың ең аз қашықтығы-1,5 м;
- Компенсаторды орнатудың орташа дәлдігі - + 0,05";
- Компенсатордың жұмыс диапазоны - ± 10';
- Жұмыс температурасының диапазоны--20°С-тан +45°С-қа дейін;
- Аспаптың массасы - 7,0 кг.
Рейкалар бойынша санауларды кодпен тіркей отырып, оларды кейіннен
аспаптарға кіріктірілген шағын ЭЕМ-де өңдей отырып және дербес
компьютермен қосылу мүмкіндігі бар цифрлық нивелирлерді пайдалану
нивелирлік жұмыстар процесін іс жүзінде толық автоматтандыруға
мүмкіндік береді.
Нивелирлеу жиынтығына нүктелер арасындағы артықты анықтауға
мүмкіндік беретін нивелирлік рельстер түріндегі қосалқы жабдық кіреді.
Тегіс рельстердің төрт түрі бар: қатты ағаш, жиналмалы, жылжымалы;
телескопиялық, талшықты және дәнекерленген.
МЕМСТ 11158-83 сәйкес үш типтегі нивелирлеуге арналған рельстер:
РН05, РН3, РН10. Әріптермен: Р – рейка, Н – нивелирлік, әріптерден кейін
тұрған цифрлармен - с шамасы 1 км жүрісте көрсетіледі. Әр нивелирге бір
жиынтықта бір типтегі екі нивелир рейкасы бар.
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Тегістеу кезінде 10 мм бөлімдермен бір жақты немесе екі жақты дойбы,
қатты немесе жиналмалы рейкалар қолданылады (1.38-сурет).

а

б

в

1.38-сурет - Нивелирлік рейка:

а) жиналмалы ағаш, б) телескопиялық, в) башмак

Екі жақты рейкалар, қатты немесе жиналмалы, ұзындығы 3 м. Мұндай
рейкалардың бір жағында қара бояумен (қара жағы) дойбы сантиметрлік
бөлімдері қолданылады және 5 және 10 сантиметрлік бөлімдер бөлінген.
Рейканың қара жағының нөлдік кері санағы оның өкшесіне сәйкес келеді.
Рейканың екінші жағында дойбы бөлімдері қызыл бояумен (қызыл
жағы) қолданылады, ал өкшелердің қызыл жағында, әдетте, 4687 ММ қатты
және 4468 жиналмалы рейкаларға сәйкес келеді. Рейканың әр дециметрі
цифрландырылған, ал бөлу саны төменнен жоғарыға қарай артады. Рейки
тікелей және кері цифрландырумен шығарылады.
Нивелирлік рейкалардың қызыл жақтары нивелирлік жұмыстардың
дұрыстығын бақылау үшін қолданылады.
1.3.6.1. Нивелирлеудің әдістерін қарастырамыз.
Геометриялық нивелирлеу көлденең көрінетін сәулені қолдану
принципіне негізделген және оны екі жолмен орындайды:
Ортасынан нивелирлеу - негізгі әдіс. А нүктесінен В нүктесінің асуын
өлшеу үшін (1.39-сурет) нивелир нүктелер арасындағы ортада (әдетте, тең
қашықтықта) орнатылады және оның нысаналық осін көлденең қалыпқа
келтіреді.
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Сурет 1.39-асып кетуді "ортасынан" анықтау»
А және В нүктелерінде нивелирлік рейкалар орнатылады. Артқы
рельске а кері санағын және алдыңғы рельске в кері санағын алыңыз.
Нивелирлеу кезінде рейкалар жермен қапталған шұңқырларға, металл
балдақтарға немесе арнайы аяқ киімге орнатылады. Кейбір жағдайларда,
тегістелетін нүкте рельефті көрсетпеуі керек, рельстер рельефтің ерікті қатты
нүктелеріне орнатылуы мүмкін.
Нивелирлік рейка оған бекітілген дөңгелек деңгейдің көмегімен тік
күйге орнатылады. Жұмысты бастамас бұрын, рейканың жазықтығының
дөңгелек деңгейінің осінің параллелизмі қарапайым жіп сызығын қолдана
отырып тексеріледі. Егер рейканың деңгейі болмаса, 1500 мм-ден кем
санаған кезде оған көзге тік жағдай беріледі, ал 1500 мм-ден астам санаған
кезде рейканы тіктеу сызығына қатысты алға және артқа баяу шайқайды; бұл
ретте рейканың тіктеу жағдайына сәйкес келетін есептеудің ең аз мәні
нивелирлеудің далалық журналына енгізіледі.
Асып кету формула бойынша есептеледі:
h = a – b.

(1.13)

Бақылау үшін асып кету екі рет өлшенеді – рейкалардың қара және
қызыл жақтары. Соңғы нәтиже үшін орташа мән алынады.
Алға нивелирлеу кезінде (1.40-сурет) деңгей А нүктесінің үстіне
орнатылады және K құралының биіктігін өлшейді (әдетте рельс көмегімен).
Биіктігі анықталуы керек В нүктесінде рельс орнатылады. Нивелирдің
визуалды осін көлденең күйге келтіре отырып, B кері санағын рейканың қара
жағы бойынша алыңыз.
Асып кету формула бойынша есептеледі:
h = і-b.
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(1.14)

Егер А және В нүктелері олардың арасындағы нивелирдің бір
қондырғысынан асып кетуді өлшеу мүмкін болмайтындай етіп
орналастырылса, асып кетуді бөліктер бойынша өлшейді, яғни нивелирлік
жүріс салынады.
"Ортасынан" нивелирлеу кезінде жердің қисықтығы мен рефракцияның
асып кетуге әсері нөлге тең, ал "Алға" нивелирлеу кезінде қисықтық пен
рефракцияның әсері рейкадан нивелирге дейінгі қашықтық 100 м-ден асқан
кезде ескеріледі.

1.40-сурет - Асып кетуді "Алға" тәсілімен анықтау
Нивелирлеу белгілерді едәуір қашықтыққа беру үшін, сондай-ақ
рельефтің профилін жасау үшін жүргізілген кезде, ортақ нүктелермен өзара
байланысты бірнеше станциядан нивелирлеу қолданылады. Мұндай тегістеу
күрделі деп аталады.
Тригонометриялық
нивелирлеу-көлбеу
сәулемен
орындалған
нивелирлеу. Тік бұрыштар мен асып кетулерді өлшеуге мүмкіндік беретін
геодезиялық құрылғылардың көмегімен орындалады (теодолиттер,
тахеометрлер, кипрегельдер). Тригонометриялық нивелирлеу кезінде асып
кетуді 100 м қашықтықта 4 см-ге дейінгі қателікпен анықтауға рұқсат етіледі.
А нүктесінде h артуын анықтау үшін теодолит орнатылады, оны жұмыс
жағдайына келтіреді және көру құбырының айналу осінің биіктігін аспаптың
биіктігі
деп
аталатын
нүктеден
(i)
жоғары
өлшейді.
Көбінесе рельефті түсірген кезде теодолиттің құбыры құралдың биіктігіне
тең биіктікте жер бетінен жоғары орналасқан маңызды нүктеге немесе
рейкаға бағытталған (1.41-сурет).
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1.41-сурет - Тригонометриялық нивелирлеу схемасы
Бұл жағдайда есептеу айтарлықтай жеңілдетілген:
h = d * tgv немесе h = S·sinv.

(1.15)

1.3.6.2. Нивелирлер өлшеу аспаптары ретінде тексеруге жатады.
Техникалық деңгейлердің негізгі тексерулерін қарастырыңыз.
1.Дөңгелек деңгейдің осі деңгейдің айналу осіне параллель болуы
керек.
Дөңгелек деңгейдегі көпіршікті шеңбердің ортасына көтергіш
бұрандалармен алып, оны 180°бұраңыз. Деңгей көпіршігі орнында қалуы
керек. Олай болмаған жағдайда, түзету деңгейінің бұрандаларымен әрекет
ете отырып, біз көпіршікті ауытқу доғасының жартысына, ал ортасында көтеру бұрандаларымен қайтарамыз. Тексеру шарт орындалғанға дейін
қайталанады.
2. Жіп торының көлденең соққысы деңгейдің айналу осіне
перпендикуляр болуы керек.
Біз телескопты рельске бағыттаймыз және көлденең жіптің екі
ұшындағы рельске тең екенін тексеріп, құбырды бұрамыз. Егер олар тең
болмаса, біз осы жағдайға жеткенге дейін түзету бұрандаларын босатып,
торды ашамыз.
3.Цилиндрлік деңгейдің осі визуалды құбырдың визуалды осіне
параллель болуы керек.
Біз 60-80 м қашықтықта бекітілген екі нүктені А және В тәсілдерімен
туралаймыз:" ортасынан "және"алға". Біз екі асып кетуді аламыз:
h1= a1-b1 ("ортасынан" әдісі бойынша-екі нүктедегі санақ
айырмашылығы ретінде);
h2= i-b1 ("Алға" әдісімен - құралдың биіктігі мен В нүктесіне сілтеме
айырмашылығы ретінде).
Егер асып кету 4 мм-ден аспаса, шарт орындалады. Әйтпесе, біз "алға"
әдісімен дұрыс санауды есептейміз: b1 = i– h1 және рейкада бұл санауды
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элевациялық бұрандамен орнатамыз. Дақ цилиндрлік деңгейдің кезең
ортасында тік түзеу бұрандалармен деңгейін. Тексеру шарт орындалғанға
дейін қайталанады.
Тапсырма Артқы рейка (а) бойынша есеп 1500 мм, Алдыңғы (b)
бойынша – 2400 мм. А нүктесінен В нүктесінің (h) асу мәнін анықтаңыз.
Асып кетуді мына формула бойынша анықтаймыз: h = a-b;
h = 1500-2400 = -900 ММ.
Тапсырма Рейка бойынша есепті оқыңыз (1.42-сурет).

1.42-сурет - Н-3 нивелирінің көру өрісі
Рейка бойынша есеп - 1150 сәйкес келеді.
№ 1.2 практикалық жұмыс
Тақырыбы: "Тригонометриялық нивелирлеу әдісімен асып кетуді
анықтау".
Жұмыстың мақсаты: Тригонометриялық нивелирлеу әдісімен асып
кетуді анықтауды үйрену.
Жұмыс барысы:
1.Тригонометриялық нивелирлеу әдісінің мәнін зерттеу.
2.Әдіспен асып кетуді анықтаңыз
3.Далалық өлшеу нәтижелерін өңдеу.
Материалдық қамтамасыз ету: Теодолит, нивелирлік рейка,
калькулятор.
Далалық өлшеулер:
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Қашықтық өлшегіш жіптер бойынша есептеу n1= 1709, n2= 2311;
Тік шеңбер бойынша санау: КП = - 4°31', КЛ = 4°43'.
Нөлдің орнын формула бойынша анықтаймыз (1.4):
МО =

КП + КЛ −4°31′ + 4°43′
=
= 0°06′
2
2

(1.5) формуласы бойынша KP және KL көлбеу бұрыштарын
есептейміз):
v = КП-МО = 354°3' - 0°07' =5°36',
v = МО-КЛ = 0°07' - 5°43' =5°36'.
Қашықтық қашықтықты анықтаңыз:
D´=100 (n2 - n1) = 100 х (2311-1709) = 60,2 м.
Біз көлденең сызықты есептейміз:
𝑠𝑠 = 𝐷𝐷 ⋅ cos2 𝜈𝜈 = 60, 2 ⋅ cos2 5°36′ = 59, 6м

Нүктелер арасындағы асып кетуді екі формула бойынша есептейміз
(қашықтық қашықтық арқылы және көлденең төсеу арқылы):
h = ½ * ѕіп 2V = 0,5·60,2 * ѕіп 2 * 5°36 ' =5,8 м;
h = d * tgv = 59,6 * tg5°36'=5,8 м.
1.3.7 Маркшейдерлік-геодезиялық құралдарға, аспаптар
жабдықтарға қойылатын жалпы талаптар. Күтім және сақтау

мен

Маркшейдерлік-геодезиялық аспаптар жұмыс, сақтау, Тасымалдау,
тасымалдау және орнату кезінде өзіне ұқыпты қарауды талап ететін дәлдігі
жоғары өлшеу құрылғылары болып табылады.
Геодезиялық аспаптар олардың сақталуы мен жарамдылығы үшін
жауапты белгілі бір адамға беріледі.
Теодолит, нивелир, электрондық тахеометр және т.б. аспаптар
футлярмен, штативпен, жіп тіктеуішпен, көру құбырының объективіне
алмалы-салмалы күнқағарға қарсы блендамен, түзету айлабұйымдарымен
және оптикалық беттерді тазалауға арналған жұмсақ матамен жабдықталуы
тиіс. Маркшейдерлік-геодезиялық аспаптарды тексеру және пайдалану
кезінде операциялық бұрандалармен (бекітетін және бағыттайтын)
әрекеттерді тірекке жеткен кезде бағыттайтын бұрандалардың айналуын
тоқтата отырып, ең аз күш-жігермен орындау керек. Туралау бұрандалары
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қалыпты тартқышпен бекітілуі керек. Жұқа ағартқыш пленкамен жабылған
линзалар мен көзілдіріктердің оптикалық беттерін алкогольмен немесе
ылғалмен жуғаннан кейін ғана жұмсақ шүберекпен сүртуге болады.
Геодезиялық аспаптар сақталатын үй-жай құрғақ, таза болуы тиіс,
аспаптар зауыт қаптамаларында болуы тиіс. Аспаптарды ұзақ уақыт сақтауға
арналған қойма үй-жайларында тұрақты температура болуы тиіс +15-+20 °С.
Электрондық
тахеометр
Жарық
шағылыстырғыштармен
де
жинақталады. Ол корпуста тасымалданады және штативті нүктенің үстіне
сенімді орнатқаннан кейін штативке бекітіледі.
Лазерлік рулеткалар корпуста болуы тиіс. Электрондық геодезиялық
аспаптардың аккумуляторлары сақтау процесінде маманның бақылауымен
мезгіл-мезгіл қайта зарядталуы керек.
НЗ және НЮ нивелирлеріне арналған нивелирлік рейкалар жұптасқан
болуы тиіс: оларда таразының дойбы бөлімдері тек қара жағында ғана емес,
сонымен қатар рейканың өкшесіне қатысты қызыл жағында да бірдей болуы
тиіс.
Нивелирлік рейкалар (желілік өлшеу аспаптары) шкалалардың түзу
сызықтығы мен ұзындығын сақтауы тиіс. Сондықтан оларды зақымданудан
қорғау керек: оларға отыруға, шұңқырларды соғуға болмайды, бірақ оларды
иыққа тіреп алып жүру керек.
Аспаптарды жұмыс орнына тек футлярда жеткізуге рұқсат етіледі,
штатив пен рейкалар бүктелген болуы тиіс. Теодолитті немесе нивелирді
штативте тасуға станция арасындағы қашықтық 1 км-ге дейінгі жерде жұмыс
істеу кезінде жол беріледі.
Штатив аяқтың кеңеюімен биіктігі бойынша реттеледі, олар бастың
көлденең күйіне (көзге) орналастырылады. Құрылғы штативке қойылып,
дереу бұрандамен бекітіледі. Құрылғыны ұзақ уақыт тікелей күн сәулесінде
қалдырмаңыз. Жаңбыр кезінде оны пластикалық сөмкемен жауып немесе
қорапқа салу керек. Егер құрылғы жаңбырға ұшыраса, оны жұмсақ
шүберекпен немесе дәретхана қағазымен кептіру керек. Қыста жылы бөлмеге
енгізілген құрылғы оның ішкі бетіне, әсіресе оптикалық құрылғылардың
ішіне ылғалдың түсуіне жол бермеу үшін бірнеше сағат бойы корпустан
шығарылмайды. Штативтерді төменгі жағында белдікпен тартылған және
бекітілген аяқтары бар тік күйде орналастыру керек. Қалған құрылғылар
сөрелерде немесе шкафта бір-бірінен 10 см қашықтықта сақталуы керек.
Желілерді рулеткалармен немесе ленталармен өлшеу кезінде оларды
шешу кезінде кенепте ілмектер пайда болмауын қамтамасыз ету керек.
Сондықтан таспаны аздап тарту керек. Өлшеу кезінде рулетканы немесе
лентаны ластануды, ысқылауды және бөліністердің зақымдануын болдырмау
үшін жерге сүйреп апарудың орнына екі жағынан алып жүреді. Таспаны
шайқау және тарту кезінде оның бұралып, бұйралар пайда болуына жол
бермеу керек, өйткені таспа сынуы мүмкін. Жолдың жүру бөлігі арқылы
өлшеу кезінде рулетка төсемінің немесе таспаның қозғалыстағы көлікпен
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өтуін болдырмау үшін жалаушамен бақылаушыны қою қажет. Көшу
жағдайында, әсіресе лас жолдарда, грейдерлерде, лента өлшегішінің
кенептері бірнеше жерде де бұзылады. Өлшеу аяқталғаннан кейін таспаны
кірден тазартып, құрғатып сүрту керек, содан кейін техникалық мұнай
желеімен майлаңыз. Бұл таспа өлшеуішінің кенептерін коррозиядан
сақтайды. Өту кезінде таспалар мен рулеткалар арнайы дайындалған жәшікке
салынады.
Жұмысты оптикалық қашықтық өлшегіштермен, жарық және радио
қашықтан өлшегіштермен орындау кезінде алдымен нақты аспапты
пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, қолдану және сақтау ережелерімен
танысу керек.
Төсеу қораптарын ашқан кезде, қайта төсеу кезінде құрылғылардың
сынуын болдырмас үшін ұялардағы жеке бөліктердің орнын есте сақтау
керек. Геодезиялық қашықтық өлшегіштер қымбат және күрделі оптикалық
және оптикалық-электрондық аспаптар болып табылатынын және оларды
ұқыпты және ұқыпты ұстау қажет екенін есте сақтаған жөн. Аспаптары бар
жәшіктерді жерге тастауға болмайды, тасымалдауды тек итеру және ұру
кезінде амортизация құралдарымен жабдықталған арнайы орама жәшіктерде
жүзеге асыру керек. Сынуды немесе қисаюды болдырмау үшін алыс өлшемді
рейкаларды жерге тастауға, мақсатына сай пайдаланбауға және ұзақ уақытқа
жаңбырда немесе ылғалды үй-жайда қалдыруға болмайды.
Алыстан жарық өлшегіштерде қосқыштарды қосуға және тұтқаларды
олардың не үшін арналғанына көз жеткізбестен бұруға болмайды. Аспап
корпусының қақпақтарын ашуға, аккумулятор батареясын бөлшектеуге,
жалғағыш кәбілдерді майыстыруға немесе басуға тыйым салынады. Тұтқалар
мен қосқыштарға олардың сынуын болдырмау үшін айтарлықтай күш салуға
болмайды.
Өлшеу аяқталғаннан кейін оптикалық қашықтық өлшегіштерді, жарық
және радио қашықтан өлшегіштерді үй - жайдағы салу жәшіктерінен шығару
керек және бөлме температурасын қабылдағаннан кейін оларды таза құрғақ
фланельмен немесе күдері матамен сүрту керек. Төсеу қорабында әрдайым
ылғал сіңіретін пакет болуы керек.
Аккумуляторлық батареяны мақсатсыз пайдалануға, оны сарқылуға
дейін жеткізуге болмайды. Батареяларды қайта зарядтау үшін өндіруші
ұсынған зарядтағышты пайдалану керек.
Бұл талапты және зарядтау режимдерін сақтамау аккумулятордың
толық істен шығуына әкеледі. Оптикалық аспаптарды, өлшеуіш ленталарды,
рулеткаларды, жарық және радио қашықтан өлшеуіштерді құрғақ үй - жайда
аккумуляторлық батареялардан бөлек сақтау қажет.
3R класты лазерлік жабдықты пайдалану қауіпті болуы мүмкін.
Сондықтан лазерлік аспаптармен (сәуле шығарғыштармен) жұмыс істеу
кезінде қауіпсіздік шараларын стандарттарға сәйкес сақтау керек: IEC608251, Am2 (2001): "Лазерлік құрылғылардың қауіпсіздігі".
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Ескерту 1. Лазерлік жабдықты тек білікті және даярланған персоналға
орнатуға, баптауға және пайдалануға рұқсат етіледі.
Ескерту 2. Осы лазерлерді пайдалану орындары лазердің жұмысы
туралы тиісті ескерту белгісімен белгіленуі тиіс.
Ескерту 3. Адамдар лазер сәулесіне тікелей немесе оптикалық құралсыз
қарамауы үшін сақтық шараларын қолдану қажет.
Ескерту 4. Лазер сәулесі өзінің пайдалы жолының соңында үзілуі тиіс
және егер сәуленің қауіпті жолы лазерлік сәулеленуден қорғау мақсатында
персоналдың болуы мен жұмысына бақылау жүргізілетін учаскеден тыс
болса, міндетті түрде үзілуі тиіс.
Ескерту 5. Мүмкін болса, лазер сәулесінің жолы көз деңгейінен
әлдеқайда төмен немесе жоғары болуы керек.
Ескерту 6. Лазерлік құрылғы пайдаланылмаған кезде, ол рұқсат
етілмеген персонал үшін қол жетімді емес, бірге сақталуы керек.
Ескерту 7. 3R класындағы лазер сәулесін (тіпті кездейсоқ) призмалар,
металл заттар мен терезелер сияқты айналы шағылысатын беттерге
бағыттауға тыйым салынады. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін арнайы
сақтық шараларын қолдану қажет.
Қауіпті қашықтық лазерден қашықтығы болып табылады, онда лазерлік
сәулелену немесе сәулелену барынша рұқсат етілген шамаға ие, оның әсеріне
персонал денсаулығына қауіп төндірмей ұшырауы мүмкін.
1.4. Геодезиялық және маркшейдерлік желілердің пункттері мен
реперлері
Тау-кен кәсіпорындарына маркшейдерлік қызмет көрсету жергілікті
жердегі жағдайы жоғары дәлдікпен анықталған тірек пункттер желісінсіз
мүмкін емес.
Жерге бекітілген және дәл анықталған координаттары бар нүктелер
тірек нүктелері деп аталады.
Көлденең бағытта дұрыс кескінді қамтамасыз ететін нүктелер
Планданған базаның тармақтары деп аталады.
Жергілікті жерде биіктікті (белгіні) бекітуге арналған пункттер биіктік
негізінің пункттері болып табылады.
Планды және биіктік негізінің геометриялық өзара байланысты
пункттерінің жиынтығы жер бетінде де, жер асты тау-кен қазбаларында да
құрылатын тірек / түсіру геодезиялық / маркшейдерлік желілерді білдіреді.
Геодезиялық/маркшейдерлік желінің мақсатына және оның қызмет ету
мерзіміне байланысты пункттер тұрақты және уақытша болып бөлінеді.
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1.4.1 Геодезиялық желілер
Геодезиялық желілер - бұл геодезиялық пункттердің орталықтарына
жатқызылған белгілі координаттары, биіктіктері бар жер бетіндегі бекітілген
нүктелер жиынтығы. Координаталарды жатқызатын белгілері бар
геодезиялық
пункттер
орталықтарының
құрамдас
элементтері
орталықтардың "маркалары" деп аталады. Маркалардың екі түрі бар:
кейбіреулері бетонға салынған, басқалары құбырға дәнекерленген. Маркада
жұмысты орындаған ұйым атауының бастапқы әріптері, марканың немесе
репердің нөмірі көрсетіледі. Бренд нөмірі жақын орталықтарда қайталанбауы
керек.
Жер бетіндегі тұрақты геодезиялық пункттерді бекіту арнайы
инженерлік құрылғылармен және құрылыстармен жүзеге асырылады. Жақсы
сақталуын және танылуын қамтамасыз ету үшін жергілікті жерде
геодезиялық пункттер орнатылады (1.43-сурет) тиісті сыртқы безендіруі бар:
сыртқы белгісі, арықтары, қорғандары, тану бағаналары немесе тану
белгілері.

1.43-сурет - Сыртқы белгі-пирамида
Геодезиялық пункттер ұзақ уақыт бойы пайдалануға есептелген және
мемлекеттің қорғауында болады [11].
Биіктікті (белгіні) ұзақ және сенімді бекітуге арналған геодезиялық
белгі репер деп аталады (1.44-сурет). Планданған координаттар реперге
берілуі мүмкін, бірақ репердің негізгі мақсаты − деңгей бетіне қатысты
биіктікті сақтау.
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Орталықтар мен реперлерді салу кезінде "Топографиялық-геодезиялық
жұмыстардағы қауіпсіздік техникасы жөніндегі ереженің" және жұмыс
түрлері бойынша жалпыға міндетті нұсқаулықтардың барлық талаптары
қатаң сақталуы тиіс.
Орталықтар мен реперлерді салу жөніндегі жұмыстарды бақылау және
қабылдау қолданыстағы "топографиялық-геодезиялық және картографиялық
жұмыстарды
бақылау
және
қабылдау
тәртібі
туралы
Нұсқаулықтың"талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Барлық салынған
орталықтар мен реперлер "сақталуын бақылау үшін геодезиялық пункттерді
тапсыру туралы актілер"бойынша олардың сақталуын бақылауға тапсырады.

1.44-сурет - Топырақ репері
Орталықтар мен реперлерді салу аяқталғаннан кейін мынадай құжаттар
ұсынылады: жұмыстардың бүкіл ауданына түсіндірме жазба; қатесі 1,0 м
аспайтын репердің координаттарын көрсететін ғасырлық, іргелі реперлерді
салу журналы; геодезиялық пунктті салу, зерттеу, қалпына келтіру
карточкасы; пункттерді салу, триангуляция, полигонометрия, нивелирлеу
карточкасы.
1.4.1.1. Жоғары сыныпты нивелирлеу нәтижелерін геодезиялық биіктік
негіздемесі ретінде пайдалану үшін кейінгі нивелирлік жұмыстар кезінде
нүктелер жергілікті жерде тұрақты немесе уақытша нивелирлік белгілермен реперлермен немесе өлшеулер дәлдігі шегінде уақыт бойынша ұзақ
сақталуын және қозғалмауын қамтамасыз ететін маркалармен бекітіледі.
Нивелирлік белгілер негізінен белгілі биіктіктері бар нүктелерді
белгілеу және жергілікті жерде сақтау үшін қызмет етеді. Олар іргелі,
тұрақты және уақытша болып бөлінеді.
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I және II сыныпты нивелирлеу желілерінде 50-60 км арқылы деңгей
өлшеу станцияларының, негізгі өзен және көл су өлшеу бекеттерінің
жанында іргелі реперлер орнатылады. Іргелі реперден 50-150 м қашықтықта
негізгі реперді жақсы табу және пайдалану үшін репер спутнигі
орналастырылған.
Тұрақты нивелирлік белгілер барлық кластағы нивелирлік желілерде 56 км сайын орнатылады. Олардың бөледі топырақ тасты, қабырға.
Құрылыстарды салу кезінде олар тұрақты құрылыс реперлерін қояды.
Топырақ репері (1.45-сурет) металлдан (рельс) шұңқырға бетондалады, ал
ағаш шұңқырға көміледі. Жоғарғы бөлігінде белгіні беру нүктесі бөлінеді.

1.45--сурет - Топырақ репері
Қабырға реперлері мен маркалары (1.46-сурет) жаппай құрылыстардың
қабырғаларына, көпірлер мен гидротехникалық құрылыстардың тіректеріне:
бөгеттер, шлюздер, сорғы станциялары және т. б.
Олардың отливают шойыннан, қалайды бұл выдолбленное шлямбуром
тереңдету қабырғаға тас ғимараттар (құрылыстар) және цементті ерітіндімен
толтырады, сондықтан оның торцевая часть сөйледі бетінен қабырғаның
50мм. Репердің жанында ғимараттың қабырғасына елтаңба эмблемасы және
"Геодезиялық пункт мемлекетпен қорғалады" деген жазуы бар өлшемі 16×22
см күзет металл тақтайшасы бекітілген. Репердің соңғы жағында репер
салған мекеме және репер нөмірі жазылған.
Уақытша белгілер топографиялық түсірілім кезеңіне орнатылады.
Геодезиялық желі реперін бекіту және орнату кезінде оны салу орнына
қойылатын негізгі талаптар:
- тәсілге оңай қол жетімді болуы керек;
- жақсы көрінуі керек;
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- реперлердің ұзақ мерзімді сақталуын қамтамасыз етуі тиіс;
- репердің орналасуы аумақтың мақсатты пайдаланылуына теріс әсер
етпеуі тиіс (мысалы, болжамды құрылыс салынатын жерлерде топырақ
орталықтарын салуға болмайды).

1.46-сурет - Қабырға реперлері
1.4.1.2. Планды мемлекеттік геодезиялық желілер негізгі геодезиялық
негіз болып табылады және триангуляция, трилатерация, I, II, III және IV
сынып полигонометриясы әдістерімен құрылатын 1,2,3,4 сынып желілеріне
бөлінеді. Әдісті таңдау желіні құрудың қажетті дәлдігімен және
экономикалық тиімділігімен анықталады.
Триангуляция
әдісі.
Инженерлік-геодезиялық
жұмыстардағы
триангуляциялық желілер топографиялық түсірілімдер мен бөлу жұмыстары
үшін, сондай-ақ құрылыстардың деформацияларын бақылау үшін негіз
ретінде пайдаланылады.
Түсірілім жұмыстары үшін триангуляциялық желі оның негізінде
дамыған қоюландыру желілерінің ұзындығын қысқартуға мүмкіндік береді
және төменгі разрядтар мен түсірілім желілеріндегі қателерді азайтуға
көмектеседі. Осы мақсат үшін желі класын таңдау негізінен түсірілім
алаңымен анықталады. Сонымен, ірі қалалар үшін 2-ші сыныпқа дейін
триангуляция қолданылады. Түсірілім үшін бастапқы негіздеме-4 класты
триангуляция. Триангуляция 1 және 2 разрядты қалыңдату желілерін құру
үшін де қолданылады.
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1.6-кесте - 4-сыныпты, 1 және 2-разрядты триангуляция желілерінің
сипаттамасы
п.п.
1
2

3
4
5
6
7
8

Көрсеткіштер
Үшбұрыш жағының ұзындығы, км, артық емес
Бұрыштың ең аз рұқсат етілген шамасы:
тұтас тізбекте
үшбұрыштар тізбегінде
ендірмеде

4 сынып
5
20о

Бастапқы Тараптар арасындағы немесе
бастапқы тарап пен нүкте арасындағы
үшбұрыштардың саны
Үшбұрыштардың
қалдықтары
бойынша
2//
есептелген бұрыштарды өлшеу СКП
Невязка үшбұрыш
8//
Бастапқы жағының ең аз ұзындығы, км
Базистік жақтың салыстырмалы қателігі
1:200000
Ең әлсіз жерде жақтың салыстырмалы қателігі
-

1 разряд
5

2 разряд
5

20о
30о
30о
10

20о
30о
20о
10

5//

10//

20//
1
1:50000
1:20000

40//
1
1:20000
1:10000

Триангуляция әдісімен инженерлік-геодезиялық желілерді дамыту
кезінде үшбұрыштардың тізбектері (сызықты созылған объектілер үшін),
орталық жүйелер (қалалық және өнеркәсіптік аумақтар үшін), геодезиялық
төртбұрыштар (көпір және гидротехникалық құрылыстар үшін) неғұрлым
типтік құрылыстар болып табылады.
Жергілікті жерде үшбұрыштар желісін құрайтын геодезиялық пункттер
жүйесі бекітілген (1.47-сурет). Бұл желіде бастапқы нүктенің координаттары
анықталады, әр үшбұрыштағы көлденең бұрыштар, сондай-ақ азимут
бойынша желінің масштабы мен бағытын анықтайтын негізгі жақтардың В
және азимуттарының ұзындығы өлшенеді.
Жердегі триангуляция үшбұрыштарының шыңдары жерге салынған
арнайы орталықтармен бекітіледі. Орталықтың үстіне жоғарғы жағына
бекітілген цилиндрі бар металл немесе ағаш мұнара орнатылады, оның Тік
осі орталықтың осіне сәйкес келуі керек. Бұл цилиндрге басқа нүктелерден
бақылау кезінде бұрыштама қойылады.

1.47-сурет - Триангуляция әдісі
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Триангуляция әдісінің негізгі артықшылықтары оның жеделдігі және
әртүрлі физикалық-географиялық жағдайларда пайдалану мүмкіндігі болып
табылады; барлық өлшенген шамаларды тікелей далада сенімді бақылауды
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін желідегі артық өлшемдердің көп саны;
желідегі аралас нүктелердің, әсіресе тұтас пункттердің өзара жағдайын
анықтаудың жоғары дәлдігі [12].
Әдісі полигонометриялық. Бұл әдістің мәні мынада: жер бетінде
ұзартылған бір бағытты құрайтын геодезиялық пункттер жүйесі бекітілген
(1.48-сурет) немесе тұтас желіні құрайтын қиылысатын өту жүйесі. Көршілес
инсульт нүктелерінің арасында s жақтарының ұзындығы, ал нүктелерде β
айналу бұрыштары өлшенеді.
Полигонометриялық жүрісті азимуттық бағдарлау оның соңғы
нүктелерінде анықталған немесе берілген азимуттардың көмегімен жүзеге
асырылады, сонымен бірге бастапқы бұрыштарды өлшейді.

1.48-сурет - Полигонометрия әдісімен тірек желісін құру схемасы
Полигонометрия әдісі жүрістің бірнеше жағы арқылы кейбір негізгі
пункттерді бөлуді көздейді, олардың арасында бұрыштар неғұрлым жоғары
дәлдікпен өлшенеді; бұл жағдайда жүрістің координаттарын анықтау аз
қателіктермен жүргізіледі.
1.7-кесте - 4-сыныпты, 1 және 2-разрядты полигонометрия желілерінің
сипаттамасы
№п.п
1

2
3

4
5
6
7

Көрсеткіштер
Жүрістің шекті ұзындығы, км:
жеке
бастапқы және түйін нүктелері арасында
түйін нүктелері арасында
Полигонның шекті периметрі, км
Жүріс жағының ұзындығы, км
ең үлкен
ең кіші
орташа есептік
Барысында тараптардың саны, артық емес
Шекті салыстырмалы невязка барысы
Орта квадратическая өлшеу қателігі бойынша
невязкам да бағыттарына және полигондарда)
Жүрістің немесе полигонның бұрыштық
тұтқырлығы, артық емес

4 сынып

1 разряд

2 разряд

10
7
5
30

5
3
2
15

3
2
1,5
9

2
0,25
0,5
15
1:25000
2//

0,8
0,12
0,3
15
1:10000
5//

0,35
0,08
0,2
15
1:5000
10//

5//√n

10//√n

20//√n
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1.4.2. Карьердегі тірек желісі
Әдетте, карьердегі тірек желісі кем дегенде 3 пункттен тұрады, олар
карьердің борттарында олардың толық қозғалмауын қамтамасыз ететін
жерлерде орнатылады.
Негізгі тірек желісінің пункттерін Ашық тау-кен жұмыстарын жүргізу
шекарасынан тыс, осы пункттердің сақталуы ашық әзірлемелердің бүкіл
жұмыс істеу мерзіміне қамтамасыз етілетіндей етіп салу керек.
Тірек нүктелерінің негізгі желісі, әдетте, тригонометриялық желіні құру
арқылы және тек ерекше жағдайларда полигонометрия арқылы құрылуы
керек.
Пункт Мемлекеттік Геодезиялық желіге байланған нүктені білдіреді, ол
кәсіпорынның күшімен дербес салынады.
Тұрақты маркшейдерлік пункттердің конструкциясы әртүрлі болуы
мүмкін және тірек пункті орналасатын тау жыныстарына байланысты
болады.
Қатты топырақтардағы карьерде тірек нүктесін құру үшін диаметрі 70
мм және ұзындығы 3 м болатын металл құбырды қолдануға болады, ол
топырақтың қату тереңдігінен асатын тереңдікте бұрғыланған ұңғымаға
орнатылып, бетондалады (1.49, 1.50-сурет).

1.49-сурет - Тірек желісі пункттерінің орталығын орындау схемасы
жартасты топыраққа салынған Карьер
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1.50-сурет - Құм карьерінде тірек желісінің пунктін салу
1.4.3 Жерасты тірек және түсіру желісінің пункттері мен реперлері
Құрылған жерасты маркшейдерлік желінің мақсатына, қызмет ету
мерзіміне және теодолиттік қозғалыс пункттерін бекіту әдісіне байланысты
олар тұрақты және уақытша болып бөлінеді. Тұрақты нүктелер
маркшейдерлік тірек желісіне тән. Олар олардың толық қозғалмауын
қамтамасыз ететін орындарда орнатылады. Әдетте, тірек қысымы немесе
өңдеу аймақтарында, сондай-ақ жаңа қазбаларды бөліп шығару немесе
оларды кеңейту болжанатын жерлерде орналасқан қазбаларда пункттер
орнатудан аулақ болу керек.
1.4.3.1. Тұрақты маркшейдерлік белгілердің құрылысы олардың тау-кен
қазбаларында орналасуына байланысты. 1.51-суретте қазба топырағында
бекітілген конструкциялар, тұрақты белгілер көрсетілген. Белгі ұңғымада
бетондалған (1.51, а сурет) немесе шұңқырда (1.51, б, в сурет) диаметрі 25-30
мм және ұзындығы 200-ден 700 мм-ге дейінгі металл стержень. Өзек
басының жоғарғы жағында тесік бұрғыланады немесе диаметрі 2 мм-ден
аспайтын өзек жасалады немесе крест тәрізді ойық қолданылады. Пункттің
ортасын ұзақ уақыт сақтау үшін мыс немесе қорғасын штепсель өзектің
басына басылады және оған өзек немесе ойық жасалады.

73

1.51-сурет - Қазба топырағындағы тұрақты белгілердің құрылысы
Қазбаның төбесіне салынатын тұрақты маркшейдерлік пункттердің
конструкциясы теодолитті орталықтандыру үшін ыңғайлы болуы тиіс.
Тұрақты маркшейдерлік пункттер, сондай-ақ тау-кен қазбаларындағы арнайы
реперлер оның бүйір қабырғаларына салынуы мүмкін. Мұндай нүктелер,
әдетте, бетондалады.
Қазбаның табанына салынатын пункттің ортасы төменгі бөлігінде
Ілмек түрінде ойылған немесе майыстырылған, қазбаның табанына
бетондалған металл істік болып табылады. Істіктің ұзындығы қазба
табанының жыныстарының тұрақтылығына байланысты таңдалады. Істіктің
басына тесік бұрғыланады, өзек немесе пункттің ортасын бекітетін крест
тәрізді ойық қолданылады.

1.52-сурет - Қазбаның шатырындағы пункттердің орталықтары:
1-металл өзек; 2-бетон; 3-мыс немесе қорғасын тығын; 4-ағаш тығын

Қазбаның төбесіне салынатын орталық оған нығыздалған мыс
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(қорғасын) тығынның металл өзегінің төменгі бөлігінде бұрғыланған
ойықпен немесе тесікпен бекітіледі; өзекшені бетондайды немесе ағаш
тығынға немесе бекітпеге бітейді (1.52-сурет).
Қазбаның бүйірлерінде орналасқан Орталық 1.53-суретте көрсетілген.
1-штанганы қазбаның бүйіріне бетондалған 2 алтыбұрышты металл істікке
салады. Штанганы белгілі бір позицияға бекіту үшін оның соңында
алтыбұрышты тесіктері бар 3 екі кірістіру және 4 шектегіш түйреуіш бар.

1.53-сурет - Қазба бүйірлеріндегі пункттің орталығы
Күрделі тау-геологиялық жағдайларда тұрақты пункттің неғұрлым
тұрақты конструкциясы ұзындығы 0,6 - 1,5 м кергіш типті анкер болып
табылады.
Сонымен қатар, қатты сынған жыныстарда анкерлік типтегі орталықтар
бұзылған контурдың жұмыс аймағымен байланыста болмауы керек, ол үшін
ұңғымалардың аузын құбырдан өткізгішпен жабдықтау керек (1.54, а сурет).

1.54-сурет - Маркшейдерлік пункттерді бекітуге арналған кергіш типті
анкерлер:
1-анкер; 2-кондуктор; 3-қатайған жыныстар аймағы
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Әлсіз және ұсақ қабатты жыныстарда якорьдің бүкіл ұзындығы
бойымен алдын-ала қатайтылған массивпен байланысқан орталықтар
тұрақты болады (1.54, б сурет.).
Орталықтарды Сулы жыныстарға бекіту үшін композицияның бетоны
қолданылады: тез жиналатын цементтің бір бөлігі, құмның бір бөлігі және
қиыршық тастың бір бөлігі.
Шатырдағы орталықтар цемент ерітіндісімен бекітіледі, цементтің бір
бөлігіне құрғақ құмның екі бөлігі алынады, су 0,7 бөліктен аспайды.
Беріктіктің 50% қамтамасыз етілетін қатаю уақыты цемент ерітіндісі
үшін екі күнді, ал бетон үшін екі - үш күнді құрайды. Тез тартылатын
цементті қолданған кезде бетон немесе цемент ерітіндісі 3 сағаттан кейін
50% беріктікке ие болады.
Тұрақсыз жыныстарда орталықтарды теспелерге бекіту тез қататын
полиэфир, эпоксид немесе несепнәр формальдегид шайырларының
көмегімен жүзеге асырылады. Беріктендіретін құрамдарды Теспеге беру
теспеде маркшейдерлік орталықтың өзегімен бұзылатын патрондарда немесе
сорғының көмегімен айдау арқылы жүзеге асырылады.
Тұрақты белгілердің орталықтары коррозияға төзімді болуы керек.
Тесіктің, керндің диаметрі немесе орталықтардың ойықтарының ені 2 мм-ден
аспауы тиіс.
Тұрақты нүктелерді бекіту эскиздері координаталарды есептеу
журналына енгізіледі.
Салынған тұрақты пункттер тау-кен қазбаларының Пландарына
жазылады және олардың әрқайсысына паспорт жасалады. Барлық тұрақты
және уақытша пункттер нөмірленуі тиіс. Нөмірлеу тәртібін жергілікті
жағдайларға байланысты тау-кен кәсіпорнының бас маркшейдері анықтайды.
Нөмірлерді бір қазбада қайталауға жол берілмейді.
Биіктік белгісі бар тұрақты пунктті немесе реперді таңбалау кезінде
олардың нөмірлерінен басқа пункттің қазбаның топырағында немесе
төбесінде тиісінше орналасуын білдіретін Рп немесе Рк әріптері көрсетілуі
тиіс.
1.4.3.2. Уақытша пункттер (маркшейдерлік белгілер) қазбалар
шатырында, сондай-ақ бекіту жақтауларының жоғарғы жағында немесе
металл аркаларда бекітіледі. 1.55-суретте көрсетілген уақытша пункттердің
орталықтары әртүрлі бекітпелері бар қазбаларға арналған: ағаш, металл
немесе анкерлік және металл аркалы.
Консольдерді немесе үш сатылы жүйені қолдана отырып,
полигонометриялық жүрістерді салу кезінде уақытша пункттер қажеттілігіне
қарай бекітіледі.
Егер қазба жеткілікті күшті және тұтқыр жыныстарда бекітусіз
жүргізілсе, онда орталық тікелей шатыр жыныстарында немесе теспелерде
бітелген ағаш тығындарда бекітіледі, сондай-ақ ағаш бекіту кезінде 1.55, а
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суретте көрсетілген белгілер қолданылады. Металл немесе анкерлік бекітпе
кезінде - 1.55, б, в суретте көрсетілген белгілер.

1.55-сурет - Уақытша пункттердің орталықтары:

1-металл элементтері бекіткіштер; 2-ағаш немесе металл сына; 3-металл бұрыш;
4-кескішпен кесілген бұдырлар; 5-мыс сымнан жасалған ілмек

Тау-кен қазбасындағы маркшейдерлік пункттер баудың бір мәнді
қалпы, сондай-ақ тіктеуішті ілудің ыңғайлылығы мен жылдамдығы
қамтамасыз етілетіндей бекітілуі тиіс.
Қазбада тұрақты немесе уақытша маркшейдерлік пунктті тез табу үшін
оның бекітпесінің тіреулерінде немесе қазба қабырғаларында әрбір пунктке
қарсы оның нөмірі бар металл пластинка (Марк) ілінеді. 1.56-суретте тұрақты
және уақытша маркшейдерлік нүктелер үшін маркалардың түрлері
көрсетілген.

1.56-сурет - Тармақтарды нөмірлеуге арналған маркалардың түрлері
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Бекітілмеген немесе бетон бекітпесі бар қазбаларда пункттердің
нөмірлері трафарет бойынша қазбалардың қабырғаларына майлы бояумен
жазылады.
1.5. Тау-кен қазбаларында пикеттерді бөлу
Жер асты тау-кен қазбаларында пикеттерді бөлу өзінің орналасқан
жерін тез анықтау, қандай да бір кезеңдегі қазба және өндіру жұмыстарының
кенжарының жылжуын анықтау мақсатында жүргізіледі.
Әдетте, көлденең немесе көлбеу тау-кен қазбаларын қазу кезінде ол
пикеттермен белгіленген белгілі бір ұзындықтағы бөлімдерге бөлінеді.
Пикеттер арасындағы ең кең қашықтық 10 м табиғи ұзындыққа тең
қабылданады. Пикеттердің орналасқан жері маркшейдерлік Пландарға,
пикеттер мен тірек/ түсірілім желісінің нүктелері арасындағы өлшенген
қашықтықтардың нәтижелері бойынша қолданылады (сурет. 1.57). Шахтада
қазба бортында пикет нөмірі бар тақтайша бекітіледі. Нөмірлеу қазбаның
басынан бастап оның жылжуына қарай реттік нөмір беріле отырып
жүргізіледі.

1.57-сурет - Маркшейдерлік жоспардың көшірмесі
Қазбада болған кезде, ең жақын пикеттің нөмірі бойынша ондағы
орналасқан жеріңізді оңай анықтауға болады. Мысалы, PK3 жанында
орналасқан, орналасқан жері-өндіріс басталғаннан 30 м. Сондай-ақ,
кенжардан соңғы пикеттің нөмірі бойынша бүкіл өндірістің ұзындығын тек
соңғысынан кенжарға дейінгі қашықтықты өлшеу арқылы есептеуге болады.
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Тапсырма. Сонғы PK15 пикеттен кенжарға дейінгі қашықтығы-8 м.
Қазбаның ұзындығың анықтау.
Біз бүкіл өндірістің ұзындығын бірден анықтаймыз. Ол болады:
LВ =15х 10 + 8 =158 М.
Маркшейдерлік өлшеулер өндірісінде де пикеттерге сүйенуге болады.
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары
1. Маркшейдерлік істе қандай координаттар жүйесі қолданылады?
2. Тікбұрышты координаттар жүйесінің мәні неде?
3. Рельефтің негізгі компоненттері қандай?
4. Масштабтың негізгі түрлерін анықтаңыз.
5. Көлденең және тік бұрыштар өлшеу үшін қандай құрылғылар
қолданылады?
6. Нивелир не үшін арналған?
7. Тахеометр жұмыс принципі.
8. Маркшейдерлік-геодезиялық аспаптардың негізгі тексерулері не үшін
жүргізіледі?
9. Теодолиттер дәлдікке байланысты қалай бөлінеді?
10. Теодолитті жұмыс жағдайына орнату тәртібін айтыңыз.
11. Көлденең бұрышты қабылдау әдісімен өлшеудің мәні неде?
12. Көлденең бұрышты қайталау әдісімен өлшеудің мәні неде?
13. Дөңгелек әдістер арқылы бірнеше бұрыштарды өлшеудің мәні неде?
14. Сызықтық өлшеулерді өндіруде қандай құрылғылар қолданылады?
15. Компарация не үшін жасалады?
16. Қашықтықты өлшеу кезінде қандай түзетулер енгізіледі?
17. Жіп қашықтық өлшегіштің мәні неде?
18. Нивелирлік рейкалар және олардың түрлері.
19. Нивелирдің негізгі тексерістері қандай?
20. Нивелирлеудің үрлерін атаңыз.
21. Геометриялық нивелирлеудің мәні неде?
22. Нивелирлер дәлдік бойынша қалай жіктеледі?
23. "Ортадан нивелирлеу"әдісінің мәні неде?
24. "Алға нивелирлеу" әдісінің мәні неде?
25. Нивелир жүрісінде асып кеткен және белгі нүктелерді қалай есептейді?
26. Маркшейдерлік пунктер мен реперлердің негізгі түрлерін атаңыз.
27. Маркшейдерлік-геодезиялық аспаптармен ұқыпты жұмыс істеудің негізгі
ережелерін баяндаңыз.
28. Пикет нөмірі бойынша бүкіл өндірістің ұзындығын қалай есептеуге
болады?

79

29. Сызықтың ұзындығын неше рет өлшейді?
30. Нивелирлік рейкалар не үшін екі жақты жасалады?
Бөлім бойынша тест сұрақтары
1. Жердің математикалық дұрыс формасы деп аталады
А) сфероид
В) шар
С) геоид
Д) эллипсоид
Е) референц-эллипсоид
2. Эллипсоидтың кіші осі деп аталады
А) өріс
B) полярлық
C) полюсі
Д) кіші осьпен
Е) айналу осі
3. Жер эллипсоидінің ортасынан өтетін параллель
A) меридиан
B) эллипс
C) айналу осі
Д) жер радиусы
Е) экватор
4. Екі нүктенің биіктік айырмашылығы деп аталады
А) белгі
B) сыну
C) асып кету
Д) арттыру
Е) нивелирлеу
5. Абсолютті биіктіктің сандық мәні деп аталады
A) абсолюттік биіктігі
B) салыстырмалы биіктігі
С) абсолютті белгі
Д) геодезиялық биіктігі
Е) ортометриялық биіктігі
6. Әлемдік мұхиттың бүкіл жер бетінен қанша % құрайды?
A) 70 %
B) 30 %.
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C) 29 %
Д) 71 %.
Е) 80 %
7. Шектелген денені деңгей беті деп атайды
A) сфероидпен
B) эллипсоидпен
C) эллипс
Д) референц-эллипсоид
Е) геоид
8. Айналу эллипсоидінің қималары кіші оське перпендикуляр жазықтықтар
деп қалай аталады?
A) экватормен
B) параллельдермен
C) меридиандар
Д) эллипс
Е) сфероидтармен
9. Геоид бетінен жоғары нүктенің биіктігі деп аталады
A) геодезиялық биіктігі
B) салыстырмалы биіктігі
C) абсолютті белгі
Д) ортометриялық биіктігі
Е) абсолюттік биіктігі
10. Жергілікті жердегі нүктелердің орнын анықтау тәсілдері (қате жауап)
A) тікелей sans-serif
B) перпендикуляр
C) полярлық координаттар
Д) сызықтық серифтер
Е) бүйірлік серифтер
11. Румбтың мәні қандай?
A) 0° - дан 360° - қа дейін
В) 0° - дан 90-ға дейін
C) 0 ° - дан 180° - қа дейін
Д) 0 ° - дан 360° - қа дейін
Е) 0 ° - 270°
12. Айналу эллипсоидінің бетін кіші ось арқылы өтетін жазықтықтармен
кесіп өткен кезде эллипстер алынады, олар аталады
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A) параллельдер
B) ендік
C) меридиандар
Д) Бойлықтар
Е) экватор
13. Жер эллипсоидінің бетіндегі нүктенің биіктігі деп аталады
A) абсолюттік биіктік
B) салыстырмалы биіктік
C) абсолютті белгі
Д) геодезиялық биіктік
Е) ортометриялық биіктік
14. Өлшенген мән өлшем бірлігімен салыстырылатын өлшемдер?
A) жанама
B) орта
C) қажетті
Д) артық
Е) тікелей
15. Өлшеуге жататын сызықтың ұштары жерге қалай бекітіледі?
А) мұнаралар
B) бағаналар
C) белгілері
Д) кезеңдер
Е) рейкалармен
16. Өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау үшін мән?
A) орташа квадраттық қателік
B) кездейсоқ қателік
C) шекті қателік
Д) арифметикалық қателік
Е) ықтимал мәні
17. Жұмыс өлшемінің ұзындығын қалыптыдан салыстыру процесі деп
аталады
A) өлшеу арқылы
B) ауытқу
C) компарирлеу
Д) айырмашылық
Е) дұрыс жауап жоқ
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18. Көлбеу бұрыштың қандай мәні бойынша көлденең төсеу көлбеу
ұзындыққа тең?
A) 2° - тан аз
B) 2°артық
C) 0°
Д) 2°тең
Е) 8°
19. Өлшеу нәтижелеріне әсерін жою мүмкін емес қателер?
А) жүйелі
B) өрескел
C) кездейсоқ
Д) жеке
Е) аспаптық
20. GHS құру әдісі, үшбұрыштардың барлық жақтары мен бұрыштары
өлшенетін жерде үшбұрыштар желісі құрылған кезде?
А) полигонометрия
В) триангуляция
С) жергілікті желі
Д) қоюландыру желілері
Е) трилатерация
21. Нивелирлік желілер неше сыныпқа бөлінеді?
A) 5
B) 7
C) 4
Д) 3
Е) 2
22. Түсірілім қандай принцип бойынша жүзеге асырылады?
A) жалпыдан жекеге
B) жеке меншіктен жалпыға
C) жеке меншіктен
Д) жалпы
жоқ верный ответ.
23. Пландар мен карталарда оларды бейнелеу үшін қолданылатын рельефтің
әртүрлі нысандарының арнайы белгілері қалай аталады?
А) шартты белгілермен
В) белгілері
С) арнайы белгілермен
Д) арнайы белгілермен
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Е) шартты белгілермен
24. Үлкен масштабтан кішіге ауысқан кезде Картада және жоспарда
бейнеленген рельеф объектілерін таңдау және жалпылау процесі қалай
аталады?
А) геодезиялық жалпылау
B) жалпылау
C) картографиялық жалпылау
Д) заңдастыру
Е) минералдану
25. Жағдай мен рельефті бейнелейтін Пландар деп аталады
A) көлденең
B) тік
C) арнайы
Д) жер үсті
Е) топографиялық
Өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар
1. Нүктенің географиялық координаттарын тіктөртбұрыштармен анықтаңыз
координаттары Х = 0 км және У = 7500 км.
2. Егер сызбадағы кесінді 1 см, ал оған сәйкес келетін сызық 100 м екендігі
белгілі болса, сандық Масштабты анықтаңыз.
3. С нүктесінің биіктігін анықтаңыз (сурет. 1.58), егер h = 1 м;
НА = 5,0 м; НВ = 6,0 м; аb = 20 мм; ас - 14 мм; bс = 6 мм.

1.58-сурет - 3-тапсырмаға
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4. Егер көлденең шеңбердің лимбінен алдыңғы нүктеге санау 82°48', ал артқы
нүктеге - 277°34'болса, сол жақтың мәнін көлденең бұрыштың бағыты
бойынша анықтаңыз.
5. Өлшенген көлденең бұрыштың мәнін есептеңіз, егер көлденең шеңберлер
бойынша болса: КП а1 =23°37', а2 =340°59' және
KЛ а3 =202 ° 44', а2 =160°08'
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2-БӨЛІМ. ТІРЕК ЖӘНЕ ТҮСІРІЛІМ ЖАСАУ
Кіріспе
Тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін маркшейдерлік қамтамасыз
етудің негізі тірек желілері болып табылады. Маркшейдерлік тірек желілері
түсірілім негіздемесін дамытудың негізгі геометриялық негізі болып
табылады, бұл өз кезегінде түсірілім жұмыстарын жүргізуге және кен орнын
дұрыс және қауіпсіз игеруге байланысты маркшейдерлік мәселелерді шешуге
негіз болады.
Анықтамалық/түсіру маркшейдерлік негіздемесі (желі) деп бірге
немесе
бөлек
теңестірілген
геометриялық
өзара
байланысты
полигонометриялық және нивелирлік қозғалыстардың жиынтығы түсініледі.
Тау-кен кәсіпорындарының маркшейдерлік қызметінің алдында тау-кен
өндірісі үшін қызығушылық тудыратын тау-кен қазбалары мен басқа да
объектілердің кеңістіктік жағдайын уақтылы және дәл анықтау міндеттері
туындайды. Олардың кеңістіктік координаттары тау-кен жұмыстарының
Пландарын және басқа графикалық құжаттаманы құруға және толықтыруға,
сондай-ақ пайдалы қазбалар қорларын ұтымды және қауіпсіз өңдеудің
бірқатар өндірістік мәселелерін шешуге негіз болады.
Осы мәселелерді шешу үшін тау-кен кәсіпорнындағы маркшейдерлік
қызмет тірек және түсірілім желілерін жасайды.
Өндірістің жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша жедел және
үйлесімді жұмыс жасау мақсатында маркшейдерлік жұмыстарды орындау
геодезия, тау геометриясы, сызу және топографиялық сызу негіздері сияқты
бірқатар басқа пәндермен тығыз байланысты.
Жұмыстарды жүргізу кезінде жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін
қауіпсіздік техникасы бойынша ережелер мен сақтық шараларын сақтау
қажет. Жер бетінде және карьерлерде жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік
шараларының негізгі ерекшеліктері келесідей.
Көлік қозғалысы қарқынды аумақтарда жұмыс орнын ескерту
белгілерімен қоршау қажет. Найзағай кезінде жұмыс істеуге тыйым
салынады. Темір жолдардағы жұмыс орнын, уақытын және тәртібін жол
дистанциясының бастығымен келісу керек. Карьерлерде тау жыныстарының
құлауы мүмкін жерлерде сигналдық белгілер мен қоршаулар орнату қажет.
Маркшейдерлік нүктелерді бекітуге және жұмыс істеп тұрған механизмдер
мен машиналардың әрекет ету аймағында аспаптарды орнатуға тыйым
салынады. Терең карьерлерде адамдарды түсіру және көтеру арнайы
көлікпен қамтамасыз етілуі тиіс.
Жер асты тау-кен қазбаларында жұмыс істеу кезінде негізгі қауіпсіздік
шаралары келесідей.
Маркшейдерлік желілердің пункттерін төбесі жақсы жерлерде, рельс
жолдары мен троллей сымдарының жағында салу қажет. Конвейерлік
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жеткізумен жабдықталған қазбаларда аспаптарды орнатуды және өлшеу
жұмыстарын жүргізуді адамдардың өтуі үшін тек бір жағынан орындау
керек. Тұйық қазбаларда жергілікті желдету желдеткіштері жұмыс істеген
жағдайда, ал газды шахталарда метан мөлшері өлшенгеннен кейін ғана
болуға рұқсат етіледі. Тау-кен қазбаларында жалғыз жүруге және онда бір
адамды қалдыруға тыйым салынады.
Бөлімнің мақсаты
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар істей біледі:
1. Сызықтық өлшеулер жасау;
2. Қосалқы жабдықты (рейкалар, межелер, штативтер, тіктеуіштер)
орнату;
3. Тіктеуіштердің желісін және нивелирлік рейкалар бөліктерін
баяндау;
4. Тірек және түсіру негіздемесін жасау кезінде өлшеу жұмыстарын
жүргізу;
5. Далалық журналдарды толтыру;
6. Эскиз жасау;
7. Құралдарды, аспаптарды және жабдықтарды тасымалдау ережелерін
сақтау;
8. Далалық құжаттаманы ресімдеу;
9. Түсіру жұмыстарын қауіпсіз жүргізу талаптарын сақтау.
Кәсіби терминдер
Кеніш
Шатыр тіліктер
Шолып байқау
Қолдау желісі
Шахталар
Белгілер мен қысқартулар
ИТҚ - инженерлік-техникалық қызметкерлер
ОКҚ - орташа квадраттық қателік
Қажетті оқу материалдары
1. Инженерлік калькулятор
2. Сызғыштар, қарындаштар
3. Сызуға қажетжабдықтары
4.Сызу құралдары
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5. Маркшейдерлік құралдар мен құралдар
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын курстардан өту ұсынылады:
1. Топографиялық негіз
2. Мемлекеттік геодезиялық желі
3. Геодезиялық және маркшейдерлік құралдар мен аспаптар
4. Геодезиялық аспаптар. Құрылғы. Тексеру
5. Көлденең және тік бұрыштарды өлшеу принципі
6. Геометриялық нивелирлеу өндірісі
7. Тригонометриялық нивелирлеу
8. Тау геометриясы
9. Сызу және топографиялық сызу негіздері
10. Қауіпсіздік техникасы
2.1. Жер бетіндегі жұмыстар
Маркшейдерлік түсірілімдер үлкен көлемде жүзеге асырылады және
геодезияға қарағанда аз аумақтарды қамтиды. Жер бетіндегі маркшейдерлік
желілер тірек және түсірілім болып бөлінеді.
Тірек желісін құру жөніндегі жұмыстар арнайы орындалатын жұмыс
жобасы бойынша жүргізіледі, онда мемлекеттік геодезиялық желінің
нүктелері айқындалады (2.1-сурет), тірек желісі нүктелерінің саны мен
орналасу орындары, жұмыс көлемі, жұмыстарды орындау техникасы мен
технологиясы және басқалары. Нүктелерді байланыстыру геодезиялық
желінің жақын нүктелеріне қатысты орындалады. Байланыстырудың келесі
әдістері қолданылады:
- 3 арнайы GPS қабылдағышы мен таратқышы (біреуі тірек желісінде,
екіншісі геодезиялық желінің мемлекеттік пунктінде) болған кезде GPS
пайдалану әдісі;
- геодезиялық желі пункттеріне сүйенетін және бекітілетін пункттер
арқылы жүргізілген теодолиттік жүріс әдісімен.
Маркшейдерлік тірек желісінің пункттері арнайы реперлермен
(орталықтармен) бекітіледі, олардың салынуы 1-бөлімде толығырақ
сипатталған.
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2.1-сурет - Жер бетінде тірек желісін құру
Тірек желісінің тұрақты пункттері кәсіпорынның бүкіл өмір сүру
кезеңінде олардың сақталуы мен қозғалмауын ескере отырып орнатылады.
Тірек желісі пункттерінің орналасу тығыздығы түсіру жұмыстарының
қажеттілігіне сәйкес келуі тиіс.
Қолданыстағы тірек желісі қалыңдатылған кезде, жеңілдетілген
теңестіру әдістері жұмыс негіздеу нүктелерінің санын көбейту үшін кеңінен
қолданылады.
Жеңілдетілген теңдеулер геодезиялық төртбұрыш, орталық жүйе және
басқалар сияқты қарапайым жүйелерге, сондай-ақ кеніштік триангуляция,
микротриангуляция желісіне оқшау пункттерді енгізу үшін қолданылады.
Түсіру желілері тірек желісі пункттерінің негізінде дамиды және
жергілікті жер бедерінің контурларын түсіру, барлау қазбаларының жобасын
натураға көшіру, барлау қазбалары мен геологиялық барлау бақылау
объектілерін (сынама алу орындары, табиғи және жасанды жалаңаштау)
байланыстыру және басқа да жұмыс түрлерін жүргізу үшін тікелей негіз
болады.
Жер бетіндегі тірек маркшейдерлік-геодезиялық желілердің жіктелуі
келесі схемамен сипатталады (2.2-сурет).
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2.2-сурет - Тірек геодезиялық желінің жіктелуі
Нивелирлеу түсірілімнің биіктік негіздемесін қамтамасыз етеді, яғни
тірек пункт үшінші координатаны - теңіз деңгейінен биіктікті алады.
Шахта бетінің аумағында топырақта немесе ғимараттардың
қабырғаларында кемінде 3 биік репер салынады. Жақындау нүктесі
реперлердің бірі бола алады.
Маркшейдерлік-геодезиялық тәжірибеде қолданылатын құралдар мен
аспаптар геометриялық нивелирлеуді жоғары дәлдікпен жүргізуге мүмкіндік
береді, сондықтан 3 және 4-сыныптардың дәлдігіне оңай қол жеткізіледі.
2.1.1. Рекогносцировка
Полигонометрия және трилатерация әдістерімен геодезиялық желіні
құру Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес әзірленген техникалық жобалар
бойынша орындалуы тиіс.
Карталарда жасалған жоба далалық барлау процесінде түзетіледі.
Барлауды орталықтарды салумен және сыртқы белгілерді салумен біріктірген
жөн. Осындай жұмыстарды ұйымдастыру кезінде техникалық басшылық
барлаушыға жүктеледі, ол белгілер үшін соңғы орындарды, соңғыларының
биіктігін тағайындайды, салынған белгілер арасындағы көрінудің болуын
тексереді және оларды қабылдауды жүргізеді.
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Барлаудың басты мақсаты жобаланған пункттерді түпкілікті таңдау
және геодезиялық белгілердің биіктігін нақтылау болып табылады.
Барлаудың басында бастапқы пункттердегі орталықтар мен сыртқы
белгілердің жай-күйі тексеріледі. Бастапқы пункттерді зерттегеннен кейін
жоғары сынып желілерінен бастап жобаланған желі пункттерін барлауға
кіріседі.
Барлау процесінде геодезиялық белгілер мен орталықтардың ұзақ
мерзімді сақталуын қамтамасыз ететін орындарды таңдап, желілік
пункттердің орналасуын нақтылайды.
Топырақты зерттеу негізінде әр пунктте орталықтардың түрлері
анықталады. Қолданыстағы триангуляция пункттеріне тікелей жақын жерде
жаңа орталықтар салуға жол беруге болмайды.
Пункттер жолдардан, телефон желілерінен белгінің екі есе биіктігінен
және жоғары кернеулі электр беру желілерінен кемінде 120 м қашықтықта
орналастырылады.
Белгінің биіктігі жобаланатын теодолит қондырғысының биіктігіне
шамамен тең биіктіктен пунктте немесе оған жақын жердегі жергілікті жерді
тексергеннен кейін ғана нақтыланады. Барлауды орындау шамасына қарай
әрбір тармақ бойынша қажетті мәліметтер барлау журналына енгізіледі.
1 және 2 разрядты талдау желісі мен полигонометрия пункттерін барлау
кезінде дәптерге желінің жобасын нақтылау үшін пайдалы түрлі деректерді
жазумен шектеледі.
Егер желі базисті жобаласа, барлау процесінде оның негізгі нүктелерін
өлшеу және орналастыру орны үшін оның соңғы жолын таңдаңыз.
Барлау нәтижесінде геодезиялық желінің соңғы жобасы жасалады.
Геодезиялық желілерді барлауды орындау кезінде қауіпсіздік
талаптары негізінен қауіптілігі жоғары аудандарда (объектілерде)
геодезиялық белгіні салу орнын таңдауға, көрінуді белгілеу үшін ағаштар
мен діңгектерге көтерілуге, сондай-ақ қажет болған жағдайда осы немесе
басқа мақсаттар үшін ағаштардағы діңгектер мен қадаларды орнатуға
қойылады.
Барлау-құрылыс жұмыстарын орындау нәтижесінде мынадай
материалдар ұсынылады:
а) 1 : 25 000-1 : 100 000 масштабтағы полигонометрия және
трилатерация желісінің жергілікті жерде жүзеге асырылған схемасы;
б) салынған пункттер тізімі;
в) пункттерді салу карточкалары және белгілерді қабылдау актілері;
г) орталықтарды қайта салу актілері және орталықтандыру парақтары;
д) салынған белгілерді олардың сақталуын қадағалауға тапсыру
актілері;
е) жұмыс ауданының физикалық-географиялық және басқа да
ерекшеліктері туралы, қаладан тыс және қалалық аумақтарда желілерді құру
және бекіту ерекшеліктері туралы мәліметтерді қамтитын түсіндірме жазба;
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радиодан алыс өлшемді полигонометрия мен трилатерацияны қолдану
жағдайларында көрсетілген радиотолқындардың ықтимал әсері туралы ойпікірлермен желі тараптарының бойындағы трассалардың сипаттамалары
мен профильдері берілуге тиіс. Жазбада сондай-ақ жобадан жіберілген
ауытқулардың техникалық-экономикалық негіздемесі және келесі жұмыс
процестерін ұйымдастыру жөніндегі ұсыныстар келтірілуі тиіс.
Сыртқы геодезиялық белгілерге қойылатын негізгі талаптар: беріктік
және ұзақ мерзімді сақтау, тұрақтылық, қаттылық, белгілерде жұмыс істеу
ыңғайлылығы және олардан көтерілу және түсу қауіпсіздігі болып табылады.
Нысаналық цилиндрдің конструкциясы бақылаулар кезінде бүйірлік
жарықтандырудың ең аз әсерін қамтамасыз етуі тиіс (нысаналық
цилиндрлердің аз майлылығы). Белгінің ішкі пирамидасын сыртқы жағынан
және бақылаушы үшін алаңнан толық оқшаулау қамтамасыз етілуі тиіс.
Бақылаушы үшін алаң құрал пирамидасымен жанаспайтындай
талаптың маңызы зор.
Нысаналық сәулелердің рефракциялық (бүйірлік) қисаюын болдырмау
үшін белгі бөлшектері нысаналық сәулелер белгінің негізгі бағаналары мен
бөлшектерінен 20 см жақын болмайтындай бақыланатын бағыттарға қатысты
орналасуы тиіс [3].
Тапсырма. Бұрыштардың теңестірілген мәндерін табыңыз және
өлшеудің БК анықтаңыз. Бұрыштардың алынған мәндері қабылдау әдісімен:
 1=58°27'35",  2=73°08'10",  3= 48°23'30".

Шешім:
1. fΔ бұрыштардың қиылыспаушылығын анықтау:
fΔ =  1 +  2 +  3 =58°27'35" +73°08'10"+48°23'30''-180°=179°59'15"180° = - 45" .
Әрбір өлшенген бұрышқа түзету енгізу:
𝑣𝑣 =

𝑓𝑓𝛥𝛥
𝑛𝑛

=

45′′
3

=+15′′.

2. Бұрыштардың теңестірілген мәндерін анықтаймыз:
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 1= 58°27'35" + 15" = 58°27'50";
 2 = 73°08'10" + 15" = 73°08'25";
 3= 48°23'30" + 15" = 48°23'45".
Бақылау:  1 +  2 +  3 = 180°

58°27'50" + 73°08'25" + 48°23'45" = 180°
3. Орташа өлшеу қателігін табамыз:
𝑚𝑚 = ±

𝑓𝑓𝛥𝛥

√3

=±

45′′
√3

= ±26′′.

2.1.2. Өлшеу жұмыстары. Құрылғыларды орнату. Бұрыштық және
сызықтық өлшеулер өндірісі
Маркшейдерлік жұмыстарды орындау барысында тірек маркшейдерлік
желілерді құру, қайта құру және маркшейдерлік түсірілімдерді орындау
кезінде сызықтық және бұрыштық шамаларды өлшеу жүргізіледі.
Триангуляция мен полигонометрияда көлденең және тік бұрыштарды
өлшеу үшін тек шыны шеңберлері бар оптикалық теодолиттер
қарастырылған, олардың суреттері теодолит құбырының жанында
орналасқан санақ микроскопының көру аймағына беріледі.
Теодолит жұмыс басталар алдында зерттелуі тиіс. Теодолитті зерттеуді
оның жекелеген бөліктерін дайындау және жинау сапасын, олардың өзара ісқимылының дұрыстығын анықтау, өлшеу құрылғыларының қателіктерін
және аспапты сипаттайтын тұрақты шамаларды анықтау мақсатында
жүргізеді.
Теодолитті нүктенің ортасына орнату центрлеу деп аталады, ал
құрылғының осін тік күйге келтіру (яғни, аяқтың жазықтығын көлденең
күйге келтіру) - құралды горизонттау.
Теодолит пен сигналдарды орталықтандыру тәсілдері 2.1-кестеде
келтірілген.
Теодолитті немесе сигналды орталықтандыру үшін сымдық
тіктеуіштерді пайдалану кезінде тіктеуішті ауа ағынының әсерінен қоршау
бойынша шаралар қабылдануы тиіс.
2.1-кесте - Теодолит пен сигналдарды орталықтандыру тәсілдері
Бұрыштың кіші жағының
көлденең төселуі, м
5-10
10-20

Центрлеу әдісі

Автоматты орталықтандыру оптикалық орталықтандыру
немесе тіктеуішпен екі рет орталықтандыру (әрбір
орталықтау кезінде бұрышты өлшеумен) теодолитті
шнурлы тіктеуішпен бір рет орталықтандыру
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Құралды
орталықтандыру
дәлдігі
геодезиялық
пункттерде
Орнатылатын нысаналық мақсаттарды орталықтандыру дәлдігі сияқты
бұрышты өлшеудің талап етілетін дәлдігімен мынадай формула бойынша
айқындалады:
′′
𝑚𝑚𝛽𝛽
⋅S
(2.1)
l=
′′
2 \{𝜌𝜌

Бұрыштық өлшеулер. Тірек маркшейдерлік геодезиялық 1 және 2
разрядтарды және түсіру желілерін құру кезінде үш әдіс қолданылады: жеке
бұрышты өлшеу әдісі, қайталау әдісі, дөңгелек әдістер әдісі.
Әдісті таңдау негізінен нүктедегі көлденең бұрышты өлшеу дәлдігімен
талап етілетін геодезиялық жұмыстардың түрімен анықталады.
Жеке бұрышты өлшеу әдісі тек бір бұрышты өлшеу қажет болған кезде
қолданылады, мысалы, полигонометриялық және теодолиттік қозғалыстарды
салу кезінде.
Қайталау әдісі жеке бұрыштарды қайталанатын теодолиттермен өлшеу
кезінде де қолданылады.
Дөңгелек әдістер әдісі бір нүктеде бір уақытта бірнеше бұрышты өлшеу
үшін қолданылады.
Көлбеу бұрышы 30о артық қазбаларда бұрыштарды өлшеуді келесі
ережелерді сақтай отырып, екі әдіспен орындау ұсынылады:
- әр қабылдау алдында теодолиттің тік айналу осін тік күйге орнатыңыз
және құрылғыны қайта бағыттаңыз;
- бұрышты қайта өлшеу алдында бастапқы санау шамамен 180о
өзгереді.
Жекелеген тәсілдерден алынған бұрыштардағы айырмашылық 1' - ден
аспауы тиіс; жартылай алаңдар арасындағы бұрыштардың алшақтықтары 2.2кестеде келтірілген шамалардан аспауы тиіс.
2.2-кесте - Жартылай шеңберлер арасындағы бұрыштардың рұқсат етілген
алшақтықтары
Жартылай шеңберлер арасындағы бұрыштардың рұқсат етілген алшақтықтары
Көлбеу бұрыштары
31-45о
46-60о
61-70о

Көлденең және көлбеу
қазбалардың түйіскен жерінде
1'20''
1'50"
2'30"

Көлбеу қазбада
2'00"
2'30"
4'00"

Барлық далалық өлшеулер маркшейдерлік жұмыстарды жүргізуге
белгіленген талаптарға сәйкес көлденең бұрыштарды далалық өлшеулер
журналына енгізіледі [3].
Желінің тұрақты пункттерін пайдалану алдында бақылау бұрышы
өлшенеді; бұрыштың алдыңғы мәні мен бақылау мәні арасындағы
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айырмашылық 1-ден аспауы тиіс". Өлшеу нәтижелері бұрыштық және
сызықтық өлшеулер журналына жазылады.
Сызықтық өлшемдер. Полигонометриялық жүрістердегі жақтардың
ұзындығын қажетті дәлдікті қамтамасыз ететін Болат компарирленген
рулеткалармен, Жарық алыстан өлшеуіштермен және басқа да аспаптармен
өлшейді. Болат рулеткалар (таспалар) 1:15000-нан аспайтын салыстырмалы
дәлсіздікпен ықшамдалуы тиіс.
Сызықтық өлшеулер салыстыру кезіндегі кернеуге тең өлшеу
құралының тұрақты кернеуімен жүзеге асырылады. Кернеу күші
динамометрмен бекітіледі. Ауа температурасы, егер оның компарирлеу
температурасына қатысты өзгеруі 5О-дан асса, ескеріледі.
Полигонометриялық қозғалыстардың жақтары екі рет өлшенеді - алға
және кері бағытта. Сызықтарды бір бағытта өлшеуге рұқсат етіледі: аралық
тіктеуіштердің ығысуымен, жақтың көлбеу бұрышының өзгеруімен немесе
қайта өлшеу кезінде рулетканың ығысуымен.
Гиросторларға жақын орналасқан аспалы жолдарда тараптардың ұзындығы
міндетті түрде алға және кері бағытта өлшенеді.
Өлшеуіштермен өлшеген кезде аралық тіктеуіштердің тұстамадан және
биіктік белгілерінен визалау сызығынан ауытқуы 10 м аралықтың ең аз
ұзындығы кезінде 10 см-ден аспауы тиіс. Есептеулер миллиметрге дейін
қабылданады, әр интервал екі рет өлшенеді, екінші өлшеу рулетканы
жылжыту арқылы жүзеге асырылады. Аралықтың екі өлшемі арасындағы
айырмашылық 5 мм-ден аспауы керек.
Тірек геодезиялық желілерді құру кезінде және әртүрлі инженерлік
мәселелерді шешу кезінде қашықтықты дәл анықтаудың физикалық
әдістерінің дамуына байланысты желілер электронды құрылғылармен
өлшенеді: жарық және радио өлшеу құралдары.
Тапсырма. mβ = 10" және S = 100 м қашықтықта бұрышты өлшеу
дәлдігін анықтаңыз.
Шешім: формулаға сүйене отырып (2.1) анықтаймыз:
l = 10" ·10 000 / 2· 206265 = 0,2 см
Тапсырма. Егер қашықтық өлшегіш 64,1 см, ал қашықтық өлшегіш
коэффициенті к= 100 болса, теодолиттің 2Т30 М жіп өлшегішімен өлшенген
сызықтың ұзындығын есептеңіз.
Шешім: өлшенген ұзындықтың мәні формула бойынша есептеледі:
D'= kd= 100х64,1 см = 64,1 м
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2.2. Тірек желісін бағдарлау және центрлеу. Жер асты желісі
пункттеріне биіктік белгісін беру
Топографиядағы бастапқы бағыттар ретінде бағыттар қолданылады:
шынайы (географиялық) меридиан, магниттік меридиан, аймақтың осьтік
меридиан.
Бағыттаушы бұрыштарға мыналар жатады: шынайы азимут, магниттік
азимут, Дирекция бұрышы немесе ромбус.
Ақиқат (географиялық) азимут (Аи) – нүктенің географиялық
меридианының Солтүстік бағытынан бағдарланатын сызықтың бағытына
дейін сағат тілінің бағыты бойынша есептелетін бұрыш.
Магниттік азимут (Ам) – нүктенің магниттік меридианының Солтүстік
бағытынан берілген сызықтың бағытына дейін сағат тілінің бағыты бойынша
есептелетін бұрыш.
Дирекциялық бұрыш (α) - километрлік тордың тік сызығының
Солтүстік бағытынан (аймақтың осьтік меридианынан) берілген сызықтың
бағытына дейін сағат тілінің бағыты бойынша есептелетін бұрыш.
Жоғарыда аталған бағыттаушы бұрыштар 0º-ден 360º-қа дейін өзгереді.
Румб (r) – меридианның ең жақын бағытынан (солтүстік немесе
Оңтүстік) бағдар сызығының бағытына дейін есептелетін сүйір бұрыш.
Румбаның өзгеру шегі 0º-ден 90º-қа дейін.
Румбаның тиісті азимутпен (бағыттаушы бұрыш) байланысы 2.3-суретте
көрсетілген.
СВ: rI = AI,
AI = rI ;
ЮВ: rII = 180° – АI,
АII = 180° – rII;
АIII =180° + rIII;
ЮЗ: rIII = АIII – 180°,
АIV = 360° – rIV.
СЗ: rIV = 360° – АIV,

2.3-сурет - Румбаның тиісті азимутпен байланысы
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Бағдарлы-жалғау түсірілімі шахтаның тау-кен жұмыстарының әрбір
горизонтында жер бетінде қабылданған координаттар жүйесінде тірек
маркшейдерлік желіні құру үшін орындалады. Бағдарлар нәтижесінде жер
бетінің Пландарымен бірыңғай координаттар жүйесінде тау-кен
жұмыстарының Пландарын жасау мүмкін болады. Бағдарлар тау-кен
қазбаларына бағыт беру, оларды қарсы кенжарлармен жүргізу, жобаға сәйкес
тау-кен жұмыстарын дамыту және т. б. үшін қажет.
Жер асты түсірілімін бағдарлау үшін қазба аузының жанындағы жер
бетінде жақындау деп аталатын тірек нүктесін бекіту және анықтау қажет.
Жақындау пункті тригонометриялық немесе полигонометриялық
тәсілмен мемлекеттік геодезиялық желі пункттерінің (4, 3 және жоғары
сыныптардың
триангуляциясы
немесе
көрсетілген
сыныптардың
триангуляциясын дәлдігі бойынша ауыстыратын полигонометрия) негізінде
айқындалады [3].
Бағдарлаудың 2 әдісі бар: геометриялық (көмекші байланыстырушы
фигураларды жасағанда және олардың элементтерін өлшегенде), бір тік
шахта баррелі арқылы бағдарлау тік және физикалық (магниттік,
гироскопиялық және оптикалық) тербелісті седативтерді қолдана отырып,
шахта магистралінің тереңдігі 500 м-ден аспайтын жерде жүзеге асырылады.
Жобалау міндеті төмен түсетін тіктеуіштермен шешіледі. Бірнеше
ондаған, кейде жүздеген метр арасындағы қашықтықта дизайн қателігі
бағыттың берілу дәлдігіне үлкен әсер етпейді. Тіктеуіштердің бекітілмеген
қалпы шкалаларды қолданбай анықталады.
Бір тік шахталық оқпан арқылы геометриялық бағдарлауды шахта
оқпанының тереңдігі 500 м-ден аспаған кезде тіктеуіштердің тербелістерін
тыныштандырғыштарды пайдалана отырып орындайды.
Бір тік қазу арқылы екі тәуелсіз жобалау бойынша анықталған пункттің
жағдайындағы айырмашылық Н<500 м кезінде 5 см - ден және Н>500 м
кезінде 0,0001 Н шамасынан аспауы тиіс, мұндағы Н-оқпан тереңдігі.
Геометриялық бағдарлау әдісі кезінде беттің тау-кен қазбаларымен
байланысы шахта оқпанына түсірілетін тіктеуіштердің көмегімен жүзеге
асырылады, екі тіктеуіш кеңістікте барлық көлденең қималары бірдей
Дирекция бұрышы бар тік жазықтықтың орнын анықтайды. Жер асты
түсірілімін бағдарлаудың мәні тіктеуіштердің ауытқымаған қалпын
белгілеуде (жобалау міндеті), жер бетіндегі тіктеуіш тұстамасының Дирекция
бұрышын айқындауда (жер бетіндегі түйісу міндеті) болып табылады.
Штольня немесе көлбеу оқпан арқылы бағдарлау тау-кен
қазбаларындағы маркшейдерлік пункттерге тірек желісінен жоғары
дәлдіктегі қос (тұйық) полигонометриялық жүрісті төсеу арқылы жүзеге
асырылады (2.4-сурет).
Бұл ретте жүрістің салыстырмалы қателігі 1:3000 - 1:5000 аспауы, ал
тұйық полигонометриялық жүрістің бастапқы немесе бағдарланатын
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жағының дирекциялық көміріндегі айырмашылық - 3' аспауы тиіс.

2.4-сурет - Штольня арқылы жер асты қазбаларын бағдарлау схемасы: а-тік
қима; б-план
Бір тік оқпан арқылы бағдарлау: жер бетінен шахтаға екі нүктені
жобалауды; жер бетіндегі осы нүктелерге және олардың тау-кен жұмыстары
көкжиегіндегі проекцияларына жанасуды; есептеулерді қамтиды (2.5-сурет)
[14].

2.5-сурет - Бір тік баррель оқпан арқылы бағдарлау
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Бір тік магистраль арқылы бағдарлау жауапты міндет болып табылады,
өйткені бағытты берудегі қателіктер ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.
Жолдаманы бір оқпан арқылы берудің қиындығы тіктеуіштердің еңкейген
қалпын табу қиындығымен, сондай-ақ объективті бақылау алудың шектеулі
мүмкіндіктерімен байланысты.
Геометриялық бағдарлау әдістерімен нүктелер тіктеуіштермен
жобаланады. Тіктеуіштер қозғалмайтын және тербелмелі болуы мүмкін.
Бекітілген тік сызықпен жобалау кезінде магистральдағы тік сызық
қатаң тік позицияны алады және сонымен бірге көлденең жазықтықтағы
проекцияда жер бетіндегі және шахтадағы тік сызыққа сәйкес келетін нүкте
бірдей болады деп болжанады
Екі тік оқпан арқылы бағдарлау, оқпандарды қосатын тау-кен
қазбалары болған жағдайда, бағдарлаудың ең сенімді геометриялық әдісі
болып табылады. Екі тік оқпан арқылы геометриялық бағдарлау схемасы
(2.6-сурет).

2.6-сурет - Екі тік оқпан арқылы геометриялық бағдарлау схемасы
Екі оқпан арқылы бағдарлау кезіндегі дала жұмыстары да екі кезеңге
бөлінеді: оқпандар тоқтағанға дейін және олар тоқтағаннан кейін.
Тірек желісінен оқпандар тоқтағанға дейін жер бетіне 1 разрядты
полигонометрия (1:10000) төселеді және оқпандардың жанында жақындау
нүктелері бекітіледі.
Оқпан маңындағы аулаларда 1, n жақындау нүктелері қойылады және
олардың арасында дәлдігі жоғары полигон жүрісі салынады (1:3000-1:5000).
Осы жұмыстарды орындағаннан кейін оқпандарды тоқтату жүргізіледі.
Олардың әрқайсысында бір сызық түсіріледі, ал теодолиттер кіреберіс
нүктелеріне орнатылады.
Бақылаушылар бір уақытта тіктеуіштерге
жанасады (бұрыштық және сызықтық шамаларды өлшейді).
Техникалық нұсқаулықтың талаптарына сәйкес тірек желісінің ең
жақын жағына қатысты 5 бетіндегі тіктеуіштерді қосатын сызықтың
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Дирекция бұрышын есептеудің орташа қателігі ±20" аспауы тиіс, сондықтан
жұмыстарды жүргізу алдында дәлдікті бағалау орындалуы тиіс.
Алдын ала талдау бұрыштық және сызықтық өлшеулердің дәлдігін
таңдауға мүмкіндік береді.
Шахтада оқпандарды жалғайтын қазбалар бойынша 1 разрядты
теодолиттік жүріс салынады. Екі оқпан арқылы бағдарлау кезінде
тіктеуіштерді бақылау жүргізілетін нүктелерге дейін жүрістерді төсеу
жөніндегі жұмыстарды алдын ала (тіктеуіштерді түсіргенге дейін) жүргізу
керек.
Тау-кен қазбаларын гироскопиялық бағдарлау - гирокомпастың
көмегімен тоннельдің, үңгілеудің және т. б. кез келген нүктесінде
географиялық меридианның бағытын анықтауға мүмкіндік беретін әдіс.
Бұл бағдарлау әдісін қолдану кен орнын көлбеу бұрышы 70о-дан
асатын көлбеу шахталық оқпандармен ашу кезінде міндетті болып табылады.
Оның жұмысы юла принципіне негізделген: жоғары жылдамдықта
айналатын шыңның осі міндетті түрде тік позицияны алады.
Гироскоп-жер асты қазбаларын аса жоғары дәлдікпен гироскопиялық
бағытта жүргізуге мүмкіндік беретін аса күрделі сандық аспап.
Тау-кен қазбаларын гироскопиялық бағдарлау жер асты қазбалары
кезінде біріктіру түсірілімі кезінде жүргізіледі. Мұндай бағдарлаудың
мақсаты-бірыңғай координаттық жүйеде жер бетінің де, қазбаның жер асты
горизонттарының да геодезиялық пландарын жасау, жердегі геодезиялық
желіге қатысты тірек маркшейдерлік желіні бағдарлауды қамтамасыз ету;
жер бетінде әрекет ететін координаттар жүйесіндегі нүктелер сериясының
координаттарын
дәл
белгілеу
маркшейдерлік
әдісімен
желіні
орталықтандыруды қамтамасыз ету.
Жерден тау қазбаларына биіктік белгілерін беру-біріктіруші
түсірілімнің тағы бір мақсаты.
Артықшылығы-тәулік уақытына, ұңғыма тереңдігіне, шахта оқпанынан
еркін қашықтыққа қарамастан қойылған міндеттерді орындау мүмкіндігігироскопиялық бағдарлау әдісін басқа тәсілдер арасында жетекші
позицияларға шығарады. Сонымен қатар, басқа зерттеу әдістерін қолдану
кезінде қажет болатын объектідегі барлық жұмыстарды тоқтатудың қажеті
жоқ.
Бұл түсірілім жаңа кеніштерді салу кезінде және одан әрі жаңа
көкжиектерді дайындау кезінде орындалады. Түсірілім тау-кен қазбаларында
маркшейдерлік тірек желісін құру үшін деректер базасы ретінде қызмет етеді.
Тік жалғағыш түсіру. Тік қосылым түсірілімінің деректерін
пайдалана отырып шешілетін міндеттерге мыналар жатады:
- пайдалы қазбаны ашу, дайындау және игеру мәселелерін шешу үшін
кен орнының немесе кәсіпорынның шекарасы шегінде пайдалы қазбаның
және сыйымды жыныстардың пішіні бейнеленген геологиялық және
маркшейдерлік құжаттаманы жасау;
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- тік жазықтықтағы бағыттарды белгілеу үшін жер бетіндегі және тау-кен
қазбаларындағы маркшейдерлік нүктелердің (реперлердің) биіктігін анықтау;
- тазарту жұмыстарымен өңдеу кезінде жер беті деформацияларының
шамаларын есептеу;
- көліктің қалыпты жұмыс істеуі, кен орнын құрғату, өндірілетін
пайдалы қазбаның сапасын есепке алу үшін қажетті жобаланатын және
өткен тау-кен қазбаларының бейіндерін жасау;
- көрші шахталардың, шектес горизонттардың биіктігі бойынша өзара
байланыстыру үшін қауіпсіздік техникасы мәселелері бойынша іс-шаралар
кешенін орындау;
- тау-кен қазбалары ескі су басқан немесе газданған қазбаларға,
қолданыстағы жерасты өрттеріне, кенеттен лақтырылудан, тау соққысынан
қауіпті учаскелерге жақындағанда қауіпсіздік аймақтарын белгілеу және т. б.
Техникалық нұсқаулыққа сәйкес тау-кен қазбаларына биіктік белгілері
дәлдігі бойынша IV сыныптан төмен емес мемлекеттік желі пункттерінен
берілуі мүмкін.
Желіні орталықтандыру тік тау-кен қазбаларына түсірілген
тіктеуіштерге жанасу арқылы жүзеге асырылады. Тіктеуіштердің
координаталары жақындау пункттерінен екі жағының саны үштен аспайтын
2 разрядтан төмен емес полигонометриялық жүрістерді салу арқылы
анықталады.
Тік қазбада жеткілікті көріну кезінде орталықтандыру үшін дәлдігі
жоғары лазерлі немесе оптикалық проекторларды пайдалануға рұқсат етіледі.
Тапсырма Жобалау қателігін, тау-кен жұмыстарының көкжиегіндегі
түйісу қателігін, екі тік магистраль арқылы көлденең қосылу түсіріліміндегі
жалпы қатені анықтаңыз.
Шешімнің реттілігі
1. Теодолиттік жүрістің бастапқы жағының бағыттаушы бұрышының
орташа квадраттық қателігін анықтаймыз. RУ және ЅХ мәндерін графикалық
түрде анықтаймыз. Есептеулерді 2.3-кестеге келтіреміз.
2.3-кесте - RУ, ЅХ анықтамасы
Жоспардағы
кесіндінің атауы
В-1'
В -2'
B-3'
В -4'
В-5'

Rу, м

R2У,м2

179
136
76
54

32041
18496
5776
2916

10
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ΣR2У = 59329

Жоспардағы
кесіндінің атауы
1-1'
2-1"
3-2"
4-3"
5"-4"
5-5'
ΣS2x = 2297

SХ, м

S2Х,м2

28
7
1
14,5
28,5
21

784
49
1
210
812
441
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Бұрыштарды өлшеудің орташа қателіктеріне байланысты тіктеуіш (в)
жағдайының орташа қателігі құрайды:

𝑀𝑀𝛽𝛽 = ±

𝑀𝑀𝛽𝛽 = ±

15

206265

𝑚𝑚𝛽𝛽
𝜌𝜌

× √∑ 𝑅𝑅𝑦𝑦2 ,

× √59329 = ±0,018м немесе 18 мм.

Сызықтардың ұзындығын өлшеу қателіктеріне байланысты В көлбеу
позициясының орташа қателігі тең болады:

𝑀𝑀𝑠𝑠 = ±

1

5000

𝑀𝑀𝑠𝑠 = ±𝑓𝑓отн × √∑ 𝑆𝑆 2 𝑥𝑥 ,

× √2297 = ±0,010 м немесе 10 мм.

Бірінші жақтың бағыттау бұрышының орташа қателігін анықтаймыз:
𝑀𝑀𝑎𝑎 = ±

𝑀𝑀𝑎𝑎 = ±

206265
181700

𝜌𝜌′′
𝑐𝑐

× √𝑀𝑀𝛽𝛽2 + 𝑀𝑀𝑆𝑆2 ,

× √182 + 102 = ±23,5′′.

2. Дирекция бұрышының рұқсат етілген қатесін анықтаймыз және оны
техникалық нұсқаулық бойынша рұқсат етілген қатемен салыстырамыз:
Мдоп = 2Ма=2×23, 5 = ±47".
Техникалық нұсқаулық бойынша рұқсат етілген қателік 60", сондықтан
Mdop белгіленген талаптарды қанағаттандырады.
3. Екі білік арқылы бағдарлаудың жалпы қателігін анықтаймыз:
𝑀𝑀 = ±√𝑚𝑚12 + 𝜃𝜃 2 + 𝑀𝑀𝑎𝑎2 = ±√122 + 42 + 23,52 = ±26,6′′ .

2.2.1. Бағдарлау кезіндегі ерекшеліктер

Жалғағыш түсірілімдер жоғары дәлдікпен орындалуға және қателіктер
мен есептеулерді болдырмайтын ұйымдастыру мен әдістемені көздеуге тиіс.
Дәлдікті бақылау-бұл қажетті нәтижелердің алынған мәндерінің
айырмашылығы. Тау-кен қазбаларын бағдарлау кезінде екі тәуелсіз бағдар
бойынша анықталған Дирекция бұрышының айырмасы 3' - тен аспауы тиіс.
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Егер бір бағдарлаудың орташа квадраттық қателігі 60-тан аспаса, бұл шарт
орындалуы мүмкін" (2.6-сурет).
Екі тік оқпан арқылы бағдарлану кезінде жақындау пунктін
оқпандардың арасына салу керек. Жақындау пунктінің орналасқан жері одан
шахта оқпанына түсірілетін тіктеуіштердің сымдарына кедергісіз қаралу
мүмкіндігін ескере отырып таңдалады. Жақындау пунктін анықтау дәлдігі
жоғары болуы тиіс. Пункттер саны кемінде 3.
Көлденең және көлбеу қазбалар бойынша теодолиттік жолдар төселеді,
тік жазықтықтың орнын бекітетін тік сызықтар тігінен түсіріледі.

2.6-сурет - Бағдарлау қатесінің инсульт нүктелерінің ығысуына
әсері
Геометриялық әдіспен жер беті мен тау-кен қазбалары арасында
тікелей байланыс жүзеге асырылады.
Ашылған кен орындарының тәсіліне қарай тау қазбаларына биіктік
белгілерін беру кен орындарын штольнялармен немесе әлсіз көлбеу
оқпандармен ашу кезінде геометриялық нивелирлеу арқылы жүргізіледі.
Бұл жағдайда жабық полигондар түрінде бір бағытта нивелирлік жолдар
немесе алға және кері бағытта ілулі жолдар салынады. Қозғалыстардың
болмауы аспауы керек:
FH ±50 мм √𝐿𝐿,

(2.2)

мұндағы L-сызықтың ұзындығы, км.

Белгіні беру екі рет тәуелсіз жүзеге асырылады. Егер ашылатын тау-кен
қазбаларының көлбеу бұрыштары 5-8° - тан асса, биіктік белгілерін беру
тригонометриялық нивелирлеу арқылы жүзеге асырылады. Бұл міндетті
орындау үшін тік шеңбердің кемінде 30 дәлдігімен теодолиттерді қолдану
талап етіледі". Жүрістің әрбір жағы бойынша асып кету тура және кері
бағыттарда айқындалады.
Биіктік белгісін беру кезінде рұқсат етілген Δh айырмасы шахта
оқпанының тереңдігіне байланысты болады:
h=(10+0,2 Н), мм

(2.3)
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мұндағы H-дің тереңдігі, м.
Көлденең байланыстырушы түсірілімнің ең жауапты бөлігі дирекция
бұрышын анықтау (беру) болып табылады, өйткені бүйірді бағдарлаудағы
қателік бастапқы нүктеден алыстаған сайын өсетін жүріс нүктелерінің
планды ығысуына әкеледі:
m=mα × L / ρ

(2.3)

мұндағы mα / ρ-бастапқы жақтың бағыттаушы бұрышын анықтаудағы
қателік;
L-инсульт ұзындығы.
Биіктіктерді тік тау-кен қазбалары арқылы беруді ұзындық өлшегіш,
тереңдік өлшегіш, жарық алыстан өлшегіш, қажетті дәлдікті қамтамасыз
ететін басқа да аспаптар мен әдістер, оның ішінде басты көтергіш арқан
бойынша орындайды.
Құрылымдық жағынан ұзындығы ДА-2 (2.7-сурет) қол жүкшығырынан
және оған оралған болат сымы бар 3 барабаннан тұрады. Тұтқаны 5 айналдыру
кезінде 4 роликтер жүйесі сымды қозғалысқа келтіреді және 2 өлшеуіш дискіні
айналдырады, оның бір айналымы 1 м өткізілген сымға тең. Толық
айналымдар санын 1 Арнайы санауыш белгілейді, ал толық емес айналымдар
1 мм дейінгі дәлдікпен өлшеу дискісінің жиегіне салынған шәкілде көрсетіледі
[17].
Құрылғы жиынтығында сонымен қатар жүк рельстерінен 1-2 м жоғары
сымға киілетін 4 Бақылау рейкасы бар.

2.7-сурет - ДА-2 ұзындықты өлшегіш
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Болат таспаның көмегімен шахтаға биіктік белгісін беру принципі
(сурет. 2.8) 4 қол шығырының барабаны оған оралған болат өлшеуіш лентамен
7 уақытша сақтандыру сөресіне орнатылады 3. Шағын жүгі бар таспаны (3-5
кг) оқпан маңындағы ауланың жиегіне дейін түсіреді, содан кейін лентаны
компарирлеу кезінде қабылданған 2 жұмыс жүгін таспаға іліп қояды, ал 6
нивелирлері бетінде және шахтада қажетті санауларды алады. Бетінде
нивелирмен Rп бастапқы реперінде орнатылған 1 (ап) рейка бойынша есептеуді
және таспа бойынша (Rп) 5 есептеуді алады. Оқпан маңындағы ауланың
көкжиегінде нивелирді орнату нүктесінен rш жерасты реперінде орнатылған
таспа (пш) және рейка (аш) бойынша 5-кері санақты алады.

2.8-сурет - Шахтаға болат таспаның көмегімен
биіктік белгісін беру
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Бақылау кезінде TP бетіндегі және tш оқпан маңындағы ауланың
көкжиегіндегі ауа температурасы өлшенеді, оған белгі беріледі. Содан кейін
таспаның орнын биіктігі бойынша 1-2 м-ге өзгертіңіз, бетінде және шахтада
орнатылған деңгейлердің горизонттары және бірқатар бақылаулар
қайталанады.
Әрбір бақылау сериясы үшін биіктік айырмасы мынадай формула
бойынша анықталады:
hизм = nп – nш + aп – aш.

(2.4)

Өлшемдердің екі сериясынан есептелген һизм мәндері техникалық
Нұсқаулықта белгіленген рұқсат етілген ауытқудан h = (10 + 0,2 H) мм аспауы
тиіс, мұндағы Н - оқпан тереңдігі, м.
Һизм орташаланғаннан кейін түзетулер анықталады: таспаның
компаряциясы үшін, таспаның термиялық кеңеюі үшін, таспаның өз
массасынан ұзаруы үшін, өлшеу және компарирлеу кезінде таспаның жүк
массаларының айырмашылығынан ұзаруы үшін.
Rш шахтасындағы репердің белгісі мынадай формула бойынша
анықталады:
Нш = Нп + hизм,

(2.5)

мұндағы Нп - бастапқы репердің бетіндегі белгісі және һизм шамасы түзетулерді
қамтиды.
Тереңдікті өлшеу үшін ДА-2 ұзындықты өлшеуіштің көмегімен
шахтаға биіктік белгісін беру кезінде 1 ұзындықты өлшеуіштің және 2
бағыттаушы блоктың көмегімен сымды оқпанға түсіріп, бастапқы және
соңғы үлгілерді міндетті түрде ала отырып, өлшенетін кесіндінің басталу
және аяқталу орындарын бекіту жеткілікті (сурет. 2.9). Тереңдікті өлшеу
кезінде 3 сантиметрлік бөлімдері бар жүк рельсі сымның соңына бекітіледі,
ал 1-2 м қашықтықта 4 Бақылау рельсі бекітіледі (ол жоғарғы позицияда
көрсетілмейді). Беріліс схемасы болат таспаны қолданатын схемаға ұқсас.
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2.9-сурет - ДА-2 ұзындықты өлшеуіштің көмегімен
шахтаға биіктік белгісін беру схемасы
Жоғарғы алаңда жер бетіндегі бекітілген қалыпта үлгілер алынады:
Nп - есептегіш және өлшеуіш диск шкаласы бойынша;
tп - өлшеуіш дискінің термометрі бойынша;
п - рейка шкаласы бойынша жер бетіндегі тұру нүктесіндегі нивелирмен;
бастапқы Rп реперінде орнатылған рельс бойынша бетіндегі тұру
нүктесіндегі ап - нивелирмен.
Осыдан кейін 4 Бақылау рельс деңгей деңгейіне түсіріліп, қайта
есептеледі. Жүк-рейканы оқпан маңындағы ауланың көкжиегіне түсіреді
және ұқсас есептеулер жүргізеді:
Nш - есептегіш және өлшеуіш диск шкаласы бойынша;
tш - оқпан маңындағы аулада термометр бойынша;
ш - рейки шкаласы бойынша шахтада тұру нүктесіндегі нивелирмен;
аш - Rш -ның анықталған реперінде орнатылған рельс бойынша
шахтада тұру нүктесінде нивелир.
Бетіндегі сияқты, содан кейін бақылау рельстегі үлгілерді алыңыз. Бұл
бақылаудың бірінші кезеңін аяқтайды. Содан кейін сым мен нивелирлердің
жағдайын өзгертіп, оқпан маңындағы ауланың көкжиегінен бастап кері
тәртіпте бақылау жүргізіледі. Rп және Rш реперлері арасындағы биіктік
айырмасы әрбір бақылау сериясы үшін мына формула бойынша есептеледі:
hизм = Nп – Nш + aп – aш - п + ш.

(2.6)
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Рұқсат етілген сәйкессіздік кезінде һизм арифметикалық орташа мәнін
есептеп, келесі түзетулерді анықтаңыз:
- сым диаметрі үшін;
- дискіні компарирлеу үшін;
- оқпандағы температура айырмашылығынан туындаған сымның жылулық
кеңеюі үшін;
- диск шеңберінің жылу кеңеюі үшін.
Шахтадағы репердің белгісі (Rш) мынадай формула бойынша
есептеледі::
Нш = Нп + hизм + l1 + l2 + l3 + l4.

(2.7)

Биіктік белгісін қысқа таспамен немесе рулеткамен беру ұзын
шахталық лентамен бірдей схема бойынша жүргізіледі, бірақ кезең-кезеңмен
[17].
Оқпанда да жүрістегі бөлімшесінде сояды уақытша нүкте - шеге.
Өлшеулер интервалдар бойынша жүргізіледі.
Өлшемдердің дұрыстығы сонымен қатар ∆Н <(10 + 0,02 Н) формуласы
бойынша бақыланады, мм. Репердің биіктік белгісі - Zrрb = Zrpa - HCP.
Биіктік белгілерін берудің бұл әдісі көп уақытты қажет етеді және
қауіпті, сондықтан ол таяз тік қазбаларда қолданылады.
Микроэлектрониканың, лазердің және компьютерлік технологияның
дамуы электромагниттік толқындардың таралу уақытын өлшеуге негізделген
электромагниттік диапазондарды кеңінен қолдануға қызмет етеді.
Электромагниттік
толқындардың
диапазонына
байланысты
электромагниттік диапазондар арасында алыстан өлшегіштер мен радио
қашықтан өлшегіштер ерекшеленеді, ал алыстан өлшегіштер ең көп таралған.
4ст-3 Жарық қашықтық өлшегіші (сурет. 2.10) қоюлану желілеріндегі
қашықтықты өлшеуге, аэротүсірілімдерді Планды байланыстыруға,
топографиялық түсірілімдер үшін түсірілім негіздемесін жасауға, Ашық таукен жұмыстарына маркшейдерлік қызмет көрсетуге және т.б. арналған, 4ст-3
дербес аспап ретінде және 2Т сериялы теодолитке қондырма ретінде
пайдаланылуы мүмкін.
Радио қашықтан өлшегіштер аз қоныстанған және қол жетімді емес
аудандардағы геодезиялық пункттер арасындағы сызықтарды өлшеу кезінде
қолданылады.
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2.10-сурет - 4СТ-3 жарық қашықтық өлшегішінің жалпы көрінісі
Тапсырма. Жер бетінен шахтаға беру кезінде биіктік белгісін есептеу.
Берілген: n1 =0,738 м; n2 = 348,412 м; а=1,112 м; b=0,639 м,
Р = Р0 = 10 кг; tкомп =20° ; tnoв = -16°; 1шах = +6°; α = 0,000012.
1. Жалпы түзетуді анықтаңыз:
а) компарирлеу үшін-0,009 м,
б) температура үшін - ∆l1= 348×0,000012(-5° -20°) = -0,102 м,
в) таспаны өз салмағынан созу үшін -∆l0 = 1,95(3,48)2 = +0,024
Жалпы түзету-∆l = -0,087 м;
2. Биіктік белгісін есептейміз:
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Н= (348,412 -0,739) -1,1 12 + 0,639 -0,087 = 347,1 13м.
Тапсырма. ДА-2 өлшенген шахтаның тереңдігін есептеу.
Берілген: Nш = 375,820 м; Nn = 25,072 м; n = 0,154 м; nш = 0,262 м;
а=1,750 м b=1,325 м; d=0,8 мм; tcp = + 10°;
t д = +20°; t д к = +20°; L = l,002 м; α1 =0,000012; α2=0,000011.
1. Түзетулерді есептеу:
а) ∆l Дпр = 0,001 х 3,14 х 0,8 х 351 = +0,881 м;
б) ∆lКД = (1,002- 1, 000) х 351 = +0,702 мм;
в) ∆ltкп = 0,000012 х 351 х (10- 15) =- 0,019 м;
г) ∆ltд = 0,000011 х 351 х (15- 20) = - 0,018м.
2. Жалпы түзету ∆l = +1,546 м.
3. Шахтаның тереңдігін есептеңіз:
Н = (375,820 - 0,262) - (25,072 - 0,154) - 1,750 + 1,325 + 1,546 = 351,761 м.
2.2.2. Бағдарлау
қауіпсіздік шаралары

жөніндегі

жұмыстарды

орындау

кезіндегі

Бағдарлау жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде мынадай қауіпсіздік
шаралары қолданылуға тиіс:
1. Бағдарлауға кірісе отырып, маркшейдер шахтаның техникалық
қадағалауы арқылы жұмыстың басталуы мен аяқталуы туралы хабарлауы
және бағдарлауға қатыспайтын адамдарға оқпан маңындағы аулада және
шахта үстіндегі ғимаратта болуға үзілді-кесілді тыйым салуы тиіс.
Ескерту жазбаша түрде, шахта бойынша өкімдер кітабы арқылы
жасалуы және шахтаға жауапты тұлғалардың қолхатымен оқылуы тиіс.
2. Шахтаны бағдарлау бойынша жұмысқа қатысатын жұмысшыларға
түсіндірме берілуі тиіс:
а) шахта оқпанымен мұқият жұмыс істеу қажеттілігі туралы; шахта
оқпанына жыныс кесектерінің, жаңқалардың, шегелердің, құралсаймандардың және т. б. құлауына жол бермеу.
б) маркшейдердің рұқсатынсыз шахта оқпанына жақындауға және
өндірістік процесс талап етпейтін сәттерде оның жанында болуға жол бермеу
туралы.
3. Шахта оқпаны жер бетінде және әрбір бағдарланатын горизонтта
тіктеуіштерді түсіру және көтеру уақытын қоса алғанда, барлық жұмыс
уақытында тақтайлармен сенімді жабылуы тиіс.
4. Зумпф немесе шахта оқпанының бағдарланатын горизонттан төмен
бөлігі уақытша, өте берік сөремен жабылуы тиіс.
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5. Тіктеуіштерді түсіруге кіріскен кезде жер бетіндегі жұмыстардың
басшысы жұмыстардың жер асты бөлігінің басшысын ескертуі және оның
ескертудің қабылданғаны туралы растауын алуы тиіс.
6. Тіктеуіштерді түсіру және көтеру 5 кг аспайтын жүктемемен
жүргізілуі тиіс.
7. Бағдарлау жетекшісі жүктерге сымның бекітілуін жеке өзі тексеруге
міндетті.
8. Шахта оқпанының жабындарында және аралық горизонттарда
диаметрі 10 см-ден аспайтын тіктеуіш сымын өткізу үшін тесіктер кесіледі.
9. Шахталық тіктеуіштерді түсіру және көтеру 1м/сек артық емес
жылдамдықпен біркелкі жүргізілуі тиіс. Әрбір 50 м сайын түсетін тіктеуіштің
тербелісін тыныштандыру үшін шағын аялдама жасалуы тиіс.
10. Тіктеуіштерді түсіру және көтеру кезінде ешкім шахта оқпанына
жақын болмауы тиіс.
11. Жұмыс жетекшісі барлық сымды жеке қарап, оны "қол"арқылы
өткізуге міндетті.
12. Сым жұмыс жүктемесінің екі еселенген салмағынан кем емес
жүктемеге шыдауы тиіс.
13. Шахта оқпанында жұмыс істей бастағанда жер асты маркшейдері
маркшейдерді жер бетінде ескертуге міндетті.
14. Бағдарлауды жүргізу кезінде бағдарланатын горизонттар мен
үстіңгі қабаттың телефон байланысы қамтамасыз етілуі тиіс.
15. Бағдарлауды бастамас бұрын тіктеуіштерді түсіру және көтеру
бойынша дыбыстық сигнал беру жүйесі әзірленуі тиіс
№ 2.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: байланыстырушы үшбұрыштың әдісімен сызықтарға Жанасу.
Мақсаты: байланыстырушы үшбұрыштың шешімдері
Берілген: бетінде
шахтада
 Д´С´А´=10º23'00"
αсд= 192º40'00"
Хс=1507,502 м
С´Д´=32,130 м
Ус=1794,766 м
 ДСА=284º39'30"
а´= 3,642 м
ДС=25,170 м
в´= 5,797 м
а= 3,932 м
с´= 2,154 м
в= 1,836 м
γ´=1º20'32"
с= 2,156 м
γ=10º45'00"
Шахтадағы СД бастапқы жағындағы нүктелердің бағыттаушы бұрышы
мен координаттарын (Хс´, Ус´) есептеңіз (2.11-сурет).
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2.11-сурет - Байланыстырушы үшбұрыш әдісімен жанасу схемасы
Шешімнің реттілігі:
Байланыстырушы үшбұрыштың шешімі-белгілі үш жағынан және γ
бұрышынан α және β бұрыштарын есептеу.
1) Синус теоремасы бойынша жер бетіндегі және шахтадағы α және β
бұрыштарын анықтаймыз:
sinα = (а/с) × sinγ
sinβ = (в/с) × sinγ

sinα´= (а´/с´) × sinγ´
sinβ´= (в´/с) × sinγ´

2) Үшбұрыштағы бұрыштық тепе-теңдікті анықтаңыз және оны бірдей
таратыңыз есептелген бұрыштарда, егер рұқсат етілген бұрыштық байланыс
10" аспаса
Сызықтық өлшеулерді бақылау мына формула бойынша анықталады:
𝑐𝑐 = √𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏 2 − 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.

3) Жер асты жағының дирекция бұрышын есептейміз:
αс´д´= αвс+ ε+ β + β1 - δ1 ± 3 × 180º.
4) Шахтадағы бастапқы нүктенің координаттарын есептеңіз:
Хс´= Хс + асоsαсв+ а1соsαс1в1;
Ус´= Ус + аsinαсв+ а1sinαс1в1.
5) Бетіндегі α және β үшбұрыштарындағы бұрыштарды анықтаймыз:
sinα = (а/с) × sinγ = (3,932/2,156) × sin10º45'00" = 19º53'15";
sinβ = (в/с) × sinγ = (1,836/2,156) × sin10º45'00" = 9º08'22".
6) Үшбұрышта сәйкессіздікті тауып, оны шешіңіз:
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-03
sinα=160º08'45"
-04
sinβ= 9º08'22"
sinγ=10º45'00"
∑=180º00'07"

түзетілген бұрыштар:
160º08'42"
9º08'22"
10º45'00"
∑=180º00'00"

7) Бақылау:
𝑐𝑐 = √a2 + b 2 − 2ab𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
= √3,9322 + 1,8362 − 2 × 3,932 × 1,836 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐10°45′ 00′′ =
= √4,646 = 2,156 м.

8) Шахтадағы α және β үшбұрыштарындағы бұрыштарды анықтаймыз:
sinα´´=(а´/с´) × sinγ´=(3,642/2,154) × sin1º20'32" = 2º16'11";
sinβ´´=(в´/с´) × sinγ´=(5,797/2,154) × sin1º20'32" = 3º36'51".
9) Үшбұрыштағы тепе-теңдікті тауып, оны барлық бұрыштарға бірдей
таратыңыз:
+ 04
sinα´=2º16'11"
+04
sinβ´= 176º23'09"
sinγ´=1º20'32"
∑=179º59'52"

түзетілген бұрыштар:
2º16'15"
176º23'13"
1º20'32"
∑=180º00'00

10) Бақылау:
𝑐𝑐′ = √a′2 + b′2 − 2a′b′𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐′ =
= √3,6422 + 5,7972 − 2 × 3,642 × 5,797 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐1°20′32′′ =
= √4,655 = 2,157 м.

11) Тараптардың бағыттаушы бұрыштарын есептейміз:

αСА = αсд -  ДСА±180º=192º40'00" - 284º39'30"-180º00'00"= 88º00'30"
αА´С´ = αСА+(α +α´)±180º= 88º00'30"+ (2º16'15" +160º08'42")-180º = 70º25'27"
αс´д´ = αА´С´-  Д´С´А´±180º=70º25'27" - 10º23'00"+180º00'00"= 260º46'26"
αСВ = αДС -  ДСА ±180º= 192º40'00"-295º24'30"+180º= 77º15'30"
αВ´С´ = α´СВ´- (β+β´) ±180º=77º15'30"(9º08'18"+176º23'13")+180º = 71º43'59"
αДС = αВ´С´+  Д´С´А´ ±180º= 71º43'59"+9º02'27"+180º = 260º46'26"
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12) Шахтадағы с нүктесінің координаттарын анықтаймыз:
Хс´= Хс + в × соsαСА + в´× соsαА´С´
Хс´= 1507,502 + 1,836 × соs88º00'30" + 5,797 × соs70º23'26 = 1510,265 м
Ус´= Ус + в × sinαСА + в´× sinαА´ С´
Ус´= 1794,766 + 1,836 × sin880º0'30" + 5,797 × sin70º23'26 = 1802,061 м
13) Бақылау:
Хс´= Хс + а × соsαСВ + а´× соsαВ´С´
Хс´= 1507,502 + 3,932 × соs77º15'30" + 3,642 × соs71º43'59 = 1510,260 м
Ус´= Ус + а × sinαСВ + а´× sinαВ´ С
Ус´= 1794,766+3,932 × sin77º15'30" + 3,642 × sin71º43'59 = 802,059 м.
2.3. Жер асты тау-кен қазбаларындағы жұмыстар
Жер асты маркшейдерлік тірек желілері пайдалы қазбалар кен
орындарын дұрыс және қауіпсіз игеруді қамтамасыз ететін тау-кен
қазбаларын түсіру және тау-кен-геометриялық есептерді шешу үшін басты
геометриялық негіз болып табылады.
Бұл желілерді құру және дамыту үшін негіз мемлекеттік геодезиялық
желілер мен жер бетіндегі жергілікті маңызы бар желілер болып табылады.
Тірек желісін дамыту негізгі тау-кен қазбалары бойынша
полигонометриялық жүрістерді салу арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте
көлденең бұрыштар 20 " аспайтын қателікпен өлшенеді, ал тараптар 1 3000нан аспайтын нәтижелердің айырмашылығымен тікелей және кері
бағыттарда екі рет айқындалады.
Жерасты маркшейдерлік тірек желісінің пункттері топтарға (топта
кемінде үш пункт) салынады. Топтардағы нүктелер арасындағы қашықтық
шамамен 50 м, ал топтар арасында 300-500 м болуы керек.
Тірек желілердің пункттерін бекіту және олардың координаттарын
анықтау геодезиялық желілердің тиісті класына немесе разрядына
қойылатын талаптарға сәйкес жүргізіледі.
Жер асты маркшейдерлік желілерінің пункттері олардың жұмыс істеу
мерзіміне және бекіту тәсіліне сәйкес тұрақты және уақытша болып бөлінеді.
Жер асты тірек желілері негізгі дайындық қазбаларына салынған
полигонометриялық жүрістерден тұрады.
Полигонометрические қадамдар бөлінген секция гироскопически
бағдарлы тараптар (гиросторонами). Қолдау желілері (2.12-сурет) жабық,
ашық және ілулі қозғалыстар түрінде жасалады.
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2.12-сурет - Шахталық тірек желілері
Аспалы өткелдер екі рет төселуі немесе гиросторондарға жалғасуы
тиіс.
Биіктік
пункттерін
айқындайды
геометриялық
және
тригонометрическим нивелированием.
Полигонды секцияларға А-В, С-Д және т.б. гиросторондармен бөлу 1,52 км және одан астам арқылы жүргізіледі. Гиросторлар, әдетте, 20-30
бұрыштардан кейін орналастырылады.
Тау-кен қазбаларының жылжуына қарай жер асты тірек желісі мезгілмезгіл толықтырылып отырады. Егер жоспар 1:2000 масштабта және 1:1000
масштабтағы жоспар кезінде 300 м құрастырылса, тірек пункттерінің
кенжарлардан 500 м артық артта қалуына жол берілмейді.
Қауіпті аймақтар шекарасына жақын жерде тау-кен жұмыстарын жүргізу
кезінде (су басқан, газданған қазбалар) соңғы пунктті қазбаның кенжарынан
алып тастау қазбалар 50 м қашықтыққа жақындағанда 30 м аспауы тиіс
көрсетілген шекаралар мен 150 м аймақ шекарасы бойымен қазбаларды
жүргізу кезінде.
Жерасты маркшейдерлік түсіру желілері.
Жерасты түсіру желілері-тау-кен қазбаларын түсіру үшін негіз болып
табылады. Олар дайындық, Ойық және тазарту қазбаларына салынған
теодолит және бұрыш өлшегіш өткелдерден тұрады.
Теодолиттік жүрістер тірек желісінің пункттеріне, ал бұрыш өлшегіштер
теодолиттік және полигонометриялық жүрістер пункттеріне сүйенеді.
Кейіннен полигонометриялық жүрістер салынатын қазбаларда теодолиттік
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жүрістерді салу кезінде сол және оң жақ бұрыштарын өлшей отырып, ілінетін
жүрістерге жол беріледі. Аспалы жүрістердің ұзындығы 1:2000 масштабтағы
және 300 м масштабтағы 1:1000 масштабтағы тау - кен қазбаларының
Пландары үшін 500 м аспайды.
Дайындық қазбасының кенжарынан теодолиттік жүріс пункттерінің
артта қалуы 50 м - ден аспауы тиіс, егер қазба өткізгіш - Топырақ, төбе
немесе кенжарда жақсы көрінетін жыныс қабаты бойынша жүргізілсе, және
өндіру бағыты бойынша жүргізілгенде 100 м-ден аспауы тиіс. Егер өндіріс
қауіпті аймақтар бағытында жүрсе, онда кенжардан артта қалу 20 м-ден
аспауы керек.
Теодолиттік жүрістердегі бұрыштар Т30 типті теодолиттермен,
электрондық теодолиттермен немесе тахеометрлермен өлшенеді, теодолит
пен сигналдарды - жіп тіктеуіштермен орталықтандырады.
Теодолиттік жүрістердегі сызықтардың ұзындығын рулетканы "қолдан"
созған кезде екі рет Болат аралас рулеткалармен өлшейді, санауларды
миллиметрге дейін алады.
Тау-кен қазбаларында көлденең түсірілімдерді орындау алдында олар
жүргізілетін маркшейдерлік пункттер белгіленіп, бекітіледі. Пункттерді
орнату орындарын таңдау кезінде:
- пункттер олардың толық қозғалмауын қамтамасыз ететін байырғы
жыныстарда және тірек қысымының немесе қосымша өңдеудің әсер ету
аймағынан тыс жерлерде бекітілген;
- нүктелер арасындағы тараптар мүмкіндігінше бірдей болды, орташа
есеппен 30-50 м;
- пунктте орнатылған бұрыштық өлшеу құралына жақындау кез келген
жағынан қамтамасыз етілді;
- пунктте жұмыс істеу тасымалдауға, жеткізуге және басқа да өндірістік
процестерге кедергі келтірмеді.
Шекті ұзындығы 0,3 км болатын бұрыштық өлшеуіштерде жақтардың
ұзындығы екі рет болат немесе таспа өлшеуіштерімен өлшенеді, өлшеу
кезінде үлгілерді сантиметрге дейін алады.
Жер асты полигондарының түрлері жəне бұрыштар мен
ұзындықтарды өлшеуге қойылатын нұсқаулық талаптары. Жер асты
полигондарының келесі түрлері бар ( 2.13-сурет).
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2.13-сурет - Жер асты полигондарының түрлері:

а-жабық; б-аспалы; в - толық бақылаумен ашық;
г, д, е - толық емес бақылаумен ашық; ж, з - полигондар жүйелері

Жабық және аспалы өткелдер қатты координаттары бар бір пунктке және
қатты бағыттаушы бұрышы бар бір жағына тіреледі. Тұйық жүрісте бақылау
жүрістің бұрыштық және сызықтық тепе - теңдігі бойынша, ілініп тұрған
кезде-бастапқы нүктеге және жағына кері жүрісті төсеу арқылы жүзеге
асырылады.
Бос емес полигонометриялық өткелдерде артық бастапқы деректер бар.
Мұндай қозғалыстың тар нүктесі-оның ортасы, мұнда ең үлкен қателік
байқалады.
Толық бақыланбаған ашық полигондар дирекциялық бұрыш бойынша
(дирекциялық бұрышы гироскопиялық бағыттаудан алынған жаққа
тұйықталу) және X, Y координаттарында (екі оқпан арқылы бағдарлау
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жағдайы немесе координаталары жер бетіндегі жанасудан алынған ұңғымаға
түсірілген тіктеуішке жүрістің тұйықталуы) жүзеге асырылады.
2.13, ж, з суретте көрсетілген полигон жүйелері тау-кен жұмыстарын
тереңдету, жаңа көкжиектерді ашу және тау-кен қазбалары бойынша өткен
жолдарды жабу нәтижесінде пайда болады. Мұндай полигон жүйелері одан
әрі теңестірілуге жатады.
Теодолитті көпбұрышты қозғалыстарды төсеу кезінде үш мән
өлшенеді: көлденең бұрыш β, көлбеу бұрыш δ және L сызығының ұзындығы.
Жоғары дәлдіктегі қозғалыстарды төсеу кезінде нүктелерде сол және
оң жақ бұрыштарды өлшеу ұсынылады. Олардың сомасы 360° беруі керек
немесе Нұсқаулықта белгіленген мөлшерде ерекшеленуі керек.
2.3.1. Жер асты тірек желілерін құру кезіндегі барлау
Барлау кезінде, егер бұл геодезиялық белгілер биіктігінің едәуір
азаюына және пункттерге жақсы қол жеткізуді қамтамасыз етуге байланысты
болса, желі жобасын ішінара өзгертуге жол беріледі. Желінің жобасын
айтарлықтай өзгертуге жол берілмейді, өйткені ол геометриялық схеманың
нашарлауына және желіні құру дәлдігіне әкелуі мүмкін.
Нақты жағдайларға байланысты (жұмыстарды орындау мерзімдері,
жергілікті жер бедері және т.б.) пункттерді алдын ала тексеру не геодезиялық
белгілер жасалғанға дейін, не онымен бір мезгілде орындалуы мүмкін.
Ғимаратпен бір уақытта орындалатын барлау Прогрессивті, өйткені
оның бірқатар артықшылықтары бар. Құрылған белгілерді пайдалана
отырып, барлаушы әрбір бағыт бойынша пункттер арасындағы кедергілердің
болуын анықтай алады және теодолиттің көмегімен олардың координаттарын
анықтау үшін өлшеулер жүргізе алады. Белгілерді салумен бірге барлауды
жүргізу жақсы нәтиже береді: нүктелер арасында көрінудің болмауына
әкелетін белгілердің координаттарын дәл анықтау жағдайлары іс жүзінде
алынып тасталады.
Пункттерді барлау кезінде жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін,
әсіресе діңгектерді орнату, биіктікке көтеру, пункттен пунктке өту және т. б.
кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша белгіленген ережелерді қатаң сақтау
қажет.
2.3.2. Жерасты тірек желісін құру
Шахтада жер асты маркшейдерлік түсірілімдерді орындау кезінде, жер
бетіндегі сияқты, үш негізгі қағиданы ұстанады:
а) жалпыдан жекеге, үлкен шамаларды өлшеуден кішіге. Бұл жағдайда
қателіктердің аз жинақталуы орын алады;
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б) барлық өлшемдер қажетті дәлдікке сәйкес келуі керек. Артық өлшеу
көп артық жұмысты қажет етеді, төмен ағым - тау-кен жұмыстарын орындау
кезінде қателіктерге әкеледі;
в) барлық маркшейдерлік жұмыстар міндетті бақылаумен орындалуы
тиіс.
Тау-кен қазбаларын түсіру жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін түрлі әдістермен және аспаптармен орындалады.
Жер асты полигонометриясында бұрыштарды өлшеу кезінде Т2, Т5,
Т15
теодолиттері
қолданылады.
Кезінде
проложении
жерасты
полигонометрических жүріс қолданады теодолиты (тахеометры) СКП өлшем
көлбеу бұрышының 15".
Көлбеу
бұрышы
30о
кем
қазбалар
бойынша
төселетін
полигонометриялық жүрістерде бұрыштар бір қайталаумен немесе
қабылдаумен өлшенеді. Бұрыштарды қайталау тәсілімен өлшеу кезінде
бұрыштың бір және соңғы (орташа) мәні арасындағы айырмашылық 45-тен
аспауы тиіс". Бұрыштарды қабылдау тәсілімен өлшеу кезінде жартылай
рамалар арасындағы бұрыштардың алшақтығы 1' - ден аспауы тиіс.
Түсіру үшін теодолитті орнату 2.14-суретте көрсетілген.

2.14-сурет - Теодолитті орнату схемасы:
а) штативте, б) консольде
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2.15-сурет - ТК-1 теодолитті-консольді жиынтығы
Консольдердің құрылымы 2.15-суретте көрсетілген. Жинаққа мыналар
кіреді: а) консоль, б) дөңгелек деңгей, в) сым сызығы, г) центр. Консоль
мыналардан тұрады: 1 - консольдің өкшесі, 2 - үш лобты табақ, 3 - қуыс
цилиндр, 4 - гайка, 5 - шайба, 6 - серіппелі бұранда,7 - центрик, 8 - втулка, 9 консольді бұрауға арналған тұтқа, 10-кірпік.
Теодолитті
орталықтандыру
әдісі
тараптардың
ұзындығына
байланысты: D = 5-10 м кезінде автоматты орталықтандыру қолданылады; d=
10-20 м кезінде - оптикалық орталықтандыру немесе жіп тіктеуішпен екі рет
орталықтандыру; d>20 кезінде - жіп тіктеуішпен бір рет орталықтандыру.
Теодолит пен сигналдардың сызықтық центрлеу қателері центрлеу
әдісіне байланысты және 0,5-тен 2 мм-ге дейін.
Тау-кен қазбаларында құралды орталықтандыру тәсілдері: жіп
тіктеуіштері, оптикалық Центр және автоматты.
Ұзындығы 5-10 м болған кезде автоматты орталықтандыру
қолданылады; тараптардың ұзындығы 10-20 м болған кезде - әрбір
орталықтау кезінде бұрышты өлшей отырып, теодолитті тіктеуішпен екі рет
орталықтандыру; тараптардың ұзындығы 20 м астам болған кезде теодолитті тіктеуішпен бір рет орталықтандыру қолданылады.
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Тіктеуіштерді орталықтау əдістемесі:
а) маркшейдерлік нүктеге тіктеуіш ілу. Түйінсіз жіңішке мықты капрон
сымы болып табылатын тіктеуіш жібі маркшейдерлік нүктеге әрқашан
төменнен бұрылады;
б) тік сызықтың астына штативті орнатыңыз, осылайша тік сызық
шамамен штативтің басындағы тесіктің ортасында орналасады (сурет. 2.16),
ал штативтің жазықтығы шамамен көлденең болуы керек. Штативті
тіктеуіштің астына жылдам орнату бойынша дағдыларды тәжірибе
жинақтайды;
в) теодолитті штативке орнатып, оны жұмыс жағдайына келтіреді; бұл
ретте көру құбыры көлденең қалыпта болуы тиіс (тік шеңбердің алидадының
"О" лимбасын "О" біріктіреді);
г) центрлік тіктеуішті көру құбырының жоғарғы ортасына дейін
түсіреді, бірақ тіктеуіштің ұшы оған тимейтіндей, бірақ тікелей жақын
болатындай етіп түсіреді;
д) теодолитті штатив немесе консоль алаңы бойынша екі өзара
перпендикуляр бағытта қозғалта отырып (бұл ретте лимб жазықтығы
көлденең болуы тиіс), құралды орталықтандыруды жүргізеді;
е) құралды орталықтандырғаннан және тегістегеннен кейін, тік сызық
бүйірге қарай тартылып, бұрыш өлшенеді, содан кейін бақылау үшін центр
қайтадан тексеріледі.

2.16-сурет - Бұрышты өлшеу кезіндегі орталықтандыру қателігі
Центрировочный тіктеуіш бөксе болуы тиіс үстіне өлшенетін
бұрышты, ал визирлі отвесы өтеді орталықтары арқылы басқа да аралас
нүкте. Егер бұл орындалмаса, теодолит пен сигналдарды орталықтандыру
арқылы бұрышты өлшеу кезінде қате пайда болады (2.17-сурет).
Көру құбырының жоғарғы ортасы ±0,5 мм дәлдікпен жағылуы тиіс.
Егер құралдың осы орталығы болмаса, онда құралға өзара перпендикуляр
орнатылған басқа екі теодолиттің көмегімен оны өзіңіз қолдана аласыз.
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2.17-сурет - Жер асты тау-кен қазбаларында
нүктенің астындағы жіп сызығымен центрлеу
Полигонометриялық жүрістердегі жақтардың ұзындығын динамометр
(Р=10 кг) бойынша өлшеу кезінде оларды кере отырып, жарық алыстан
өлшеуіштермен немесе болат рулеткалармен өлшейді. Қойылатын аралық
нүктелер сызығының жармасынан ауытқуға 10 см-ден артық жол берілмейді.
Температураны есепке алу 5°С дәлдікпен жүргізіледі.
Өлшеуішпен өлшенген сызықтардың ұзындығына компарирлеу,
температура және салбырау үшін түзетулер, ал жарық алыстан өлшеуішпен –
аспапты пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта көзделген түзетулер енгізіледі.
Екі жағдайда да сызықты көкжиекке келтіру үшін түзету енгізіледі.
Маркшейдерлік пункттерден түсірілген жіп тіктеуіштерінің рулеткасы
бойынша есептеулер бір мезгілде және миллиметрге дейінгі дәлдікпен
жасалады. Ығыстырылған өлшегіш снарядтың ұзындығы тура және кері
бағытта бірнеше рет өлшенеді, жекелеген өлшемдер арасындағы рұқсат
етілген айырмашылық ±5 мм-ден аспауы тиіс.
Жер асты тірек желілерін өңдеу өлшеу журналдарындағы есептеулерді
бақылауды, өлшенген ұзындықтарға түзетулер енгізуді, қалдықтарды
есептеуді, желілерді теңестіруді, ең алыс нүктелер жағдайының қателігін
бағалауды қамтиды.
Түсірілім желілері жүрістерінің бұрыштық қалдықтары рұқсат етілген
мәндерден аспауы тиіс. Салыстырмалы сызықтық қалдықтар: жабық
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теодолит өткелдерінде - 1:1500; ашық және екі рет салынған жолдарда 1:1000 аспауы керек.
Түсірілім желілері пункттерінің координаттарын есептеу алдында
бұрыштық және сызықтық өлшеулер журналдарындағы жазбалар мен
есептеулерді, сондай-ақ орындалған өлшеулердің белгіленген рұқсаттарға
сәйкестігін тексереді.
Түсірілім желілерінің жүрістерін теңестіру талаптарға сәйкес бөлек
тәсілмен орындалады. Координаталардың мәндерін сантиметрге дейін
дөңгелектеуге болады, теодолиттік қозғалыстардағы бағыттаушы бұрыштар 10-ға дейін".
2.4-кесте - Жер асты полигондарындағы бұрыштарды, ұзындықтарды өлшеу
кезіндегі талаптар
Жұмыс түрлері

I бұрыштарды өлшеудің орташа қателігі:
Көлденең
Тік
2.Көлденең бұрыштарды өлшеу:
а) көлбеу бұрышы бар қазбаларда г"< 30°
бұрыш бір қабылдаумен өлшенеді
немесе бір қайталау;
Арасындағы алшақтық және жол аралық
қашықтығы бір болатындай
бұрыштың соңғы мәні
Жеке жартылай аймақтар арасындағы
алшақтық (қабылдау әдісі);
б) көлбеу бұрышы бар қазбаларда г> 30°
бұрыш екі әдіспен өлшенеді:
- көмір арасындағы алшақтық
жеке иемалар;
- жартылай домендердегі сәйкессіздік
байланысты
қазбаның көлбеу бұрышының өзгеруінен.
3.Сызық ұзындығын өлшеудің
салыстырмалы қателігі
4. Жүрістің шекті ұзындығы, км.

Тірек желісі
Түсіру желілері
(полигонометрия) Теодолиттық
Бұрыш
жолдар
өлшегіш
жолдар
20"
30"

40"
60"

45"

1,5"

10'
10'

2'
1,5'

2-4'
1:3000

2-5'
1:1000

1:200

1,5-2,0

1,0

0,3
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2.4. Карьерлердегі тірек және түсіру желілері
Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық игеру кезінде маркшейдерлік
жұмыстардың қазіргі заманғы ұйымдастырылуы жұмыстардың әр кезеңде
қажетті дәлдікпен өлшеулер жүргізе отырып, жалпыдан жекеге жүйелі түрде
өтуімен сипатталады.
Жұмыс істеп тұрған карьерде тірек желісі карьердің борттарын түсіру,
жарылғыш ұңғымаларды байлау және т. б. үшін пайдаланылады.
Жер бетінің деформациясын, карьерлер борттарының, аршу
жыныстары үйінділерінің, топырақ үйінділерінің бөгеттерінің, сондай - ақ
гидроүйінділердің, шлам мен қалдық қоймалардың орнықтылығын бақылау
кезінде бақылау станцияларының бейінді желілерінің тірек реперлерін
айқындау үшін бастапқы ретінде пайдаланылатын маркшейдерлік тірек
желісінің пункттері оларды жүргізу кезеңінде орнықтылығын қамтамасыз
ететін орындарда орналастырылады.
Түсіру желілері маркшейдерлік тірек желісі пункттерінің базасында
орындалады. Жер бетін, аршу жыныстарының үйінділерін түсіру кезінде
және карьерлерді түсіру үшін түсіру желілері мынадай талаптарға сәйкес
құрылады: түсіру желісінің негізгі пункттері түсіру алаңын біркелкі жабуы
тиіс, олардың тығыздығы: 1:5000 - 4 Пункт; 1:2000 - 10 пункт; 1:1000 - 16
пункт масштабында түсіру кезінде 1 км2 есебінен айқындалады; әрбір
планшетте түсіру кезінде тұрақты орталықтар мынадай масштабта бекітілуі
тиіс: 1:5000 - кемінде үш негізгі пункт, 1:2000 - кемінде үш негізгі пункт,
1:екі; 1: 1000 - бір тармақ жеткілікті [3] .
Түсіру пункттері әрбір жұмыс істеп тұрған кемердің төменгі алаңында
бір-бірінен 400 м аспайтын қашықтықта орналасады.
Түсірілім желілері рельефке, жоспардағы карьердің пішініне, тау-кен
технологиясына және басқа да себептерге байланысты келесі жолдармен
салынуы мүмкін (сурет. 2.18):
Геодезиялық серифтер әдісі түсіру желісінің пункттері тірек
маркшейдерлік желі пункттерінен едәуір қашықтыққа алыстатылған
жағдайларда қолданылады.
Аналитикалық желілер әдісі екі жағы да жылжымалы карьерлерде
қолданылады.
Теодолиттік жүріс тәсілдері өндіру және аршу жұмыстары фронтының
үлкен ұзындығы бар және кертпеш алаңдарының желілік өлшемдері үшін
қолайлы карьерлерде қолданылады.
Теодолиттік өткелдер екі белгілі нүктелер (А, В - маркшейдерлік тірек
желісінің пункттері) немесе жабық полигондар арасында салынады.
Теодолиттік жүрістер бастапқы нүктелерге жанасқан кезде теодолиттік
жүрістің жанасқан жағы мен маркшейдерлік тірек желісінің пункттеріне екі
бағыт арасындағы бұрыштар өлшенеді.
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Теодолиттік жүріс нүктелері арасындағы қашықтық 400 м-ден аспауы
және, әдетте, 100 м-ден кем болуы тиіс. Жүрістің ұзындығы 2,5 км-ден
аспауы тиіс.
Бұрыштық қалдық аспауы керек:
fβ =30"√𝑛𝑛 ,
мұндағы n - өлшенген бұрыштардың саны.

(2.8)

2.18-сурет - Карьерлерде түсірілім негіздемесін жасау тәсілдері
а-теодолиттік қозғалыстармен; б - серифтермен; в-полярлық тәсілмен

Бұрыштарды өлшеу кезінде үш сатылы схеманы қолданған жөн.
Теодолиттерді орталықтандыру 2-3 мм аспайтын қателікпен жүргізілуі тиіс.
Теодолиттік жүрістердегі ұзындықтарды өлшеу Болат өлшеуіш ленталармен,
рулеткалармен, қашықтық өлшеуіштермен орындалады. Сызықтардың
ұзындығын жанама әдістермен анықтауға болады, бірақ барлық жағдайларда
өлшеулер алға және кері бағытта жүргізілуі керек және екі тәуелсіз өлшеу
арасындағы айырмашылық 1:1000-нан аспауы керек.
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Теодолиттік жүрістердегі сызықтық тұтқырлыққа жүріс ұзындығының
1:3000-нан аспауына жол беріледі. Өлшенген ұзындыққа температураға,
компарирлеуге, сымның салбырауына, сызықтардың көкжиекке келтірілуіне
түзетулер енгізілуі тиіс. Егер өлшеу және компарирлеу температураларының
айырмасы 5° - тан асқан жағдайда температура үшін түзету енгізіледі.
Горизонтқа келтіру үшін түзету 1°көлбеу бұрышынан бастап енгізіледі.
Карьерлердің түсіру желілері үшін тірек негіздеме ретінде I, II, III және IV
сыныпты қозғалыстарды нивелирлеу реперлері пайдаланылуы мүмкін.
Карьерлердегі нүктелердің биіктік жағдайын анықтау үшін биіктік
негіздемесі бөлінеді. Түсіру желісі пункттерінің биіктігі техникалық
геометриялық немесе тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықталады.
Темір жол көлігімен карьерлерде геометриялық нивелирлеу
қолданылады. Нивелирлеу үшін кез-келген түрдегі техникалық деңгейлер
мен нивелирлік рельстер қолданылады. Тірек желісінің пункттері арасында
орындалатын техникалық тегістеу бір бағытта жүргізілуі мүмкін. Аспалы
өткелдерге рұқсат етіледі, бірақ алға және кері бағытта төселеді.
Геометриялық нивелирлеу кезінде үлгілер тек бір жіптен алынады.
Рельстердің қара және қызыл жағында анықталған асып кету айырмашылығы
10 мм-ден аспауы керек.
√𝐿𝐿жол берілетін жүріс қалдығы 50, мм, мұндағы L-жүрістің ұзындығы,
км.
Тригонометриялық нивелирлеу рельссіз көлігі бар карьерлерде, сондайақ геодезиялық серифтер әдісімен түсірілім желісін құру кезінде таралды.
Тригонометриялық нивелирлеу көмегімен пункттердің биіктігін айқындау
кезінде тік бұрыштар көлденең бұрыштармен бір мезгілде тік шеңбердің 30"дан төмен емес есептеу құралдарының дәлдігімен теодолиттермен
(тахеометрлермен) өлшенеді. Аспаптың және нысаналық мақсаттың биіктігі
1 см дейінгі дәлдікпен өлшенуі тиіс. Тік бұрыштарды өлшеудің дұрыстығын
бақылау-тік шеңбердің нөлдік орнының тұрақтылығы.
Тригонометриялық нивелирлеу қозғалыстары биіктігі геометриялық
нивелирлеу нәтижесінде анықталған нүктелерге негізделуі керек. Олардың
ұзындығы 2,5 км-ден аспауы керек. Тура және кері асып кетудің
айырмашылықтарына жол берілмейді, см:
0,04[L]√𝑛𝑛 ,

(2.9)

мұндағы L - жүрістің ұзындығы, м;
п - жүрістің жолдарының саны.

Түсіру желісінің пункттері полярлық әдіспен немесе геодезиялық
сериф
әдісімен
анықталған
кезде
пункттер
арасындағы
арту
тригонометриялық нивелирлеу арқылы тікелей және кері бағытта немесе бір
бағытта, бірақ кемінде екі пункттен анықталады. Бұл жағдайларда
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анықталатын асып кетулердегі айырмашылықтар (сантиметрмен) 0,03 L - ден
аспауы тиіс, 1 км-ге дейінгі қашықтық кезінде және 0,0 L, 1 км-ден астам
қашықтық кезінде (L-сызықтардың ұзындығы, м). Егер бір жақты тегістеу
кезінде тарап 700 м-ден асса, онда асып кетуді анықтауға жердің қисықтығы
мен рефракциясына түзетулер енгізу керек.
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары
1. Қолдау желісінің дамуы қалай жүзеге асырылады?
2. Түсірілім желілерін дамытудың негізі неде?
3. Барлаудың мақсаты не?
4. Барлау нәтижесінде не болады?
5. Сыртқы геодезиялық белгілерге қойылатын негізгі талаптарды тізімдеңіз.
6. Орталықтандыру әдістерін тізімдеңіз.
7. Полигонометриялық жүрістердің ұзындығын қандай құрылғылар өлшейді?
8. Консоль жиынтығы не үшін арналған?
9. Бағдарлау тәсілдері қандай?
10. Жер бетінен тау-кен қазбаларына бағдарлау кезінде түсіру желілерінің
қандай шамалары беріледі?
11. Тік тау-кен қазбалары арқылы желіні орталықтандыру қалай жүзеге
асырылады?
12. Биіктік белгісін беру кезінде қандай әдістер бар?
13. Егер ашылатын тау-кен қазбаларының көлбеу бұрыштары 5-8° - тан асса,
биіктік белгілерін беру қандай нивелирлеу арқылы жүзеге асырылады?
14. Шахтаның тереңдігін өлшеуге арналған қарапайым құрылғы?
15. Жер асты тірек желісін қашан толықтырады?
16. Жер асты полигонометриясында бұрыштарды өлшеу кезінде қандай
құрылғылар қолданылады?
Бөлім бойынша тест сұрақтары
1. Негізгі геодезиялық жұмыстарға мыналар жатады:
А) тахеометрлік түсіруді орындау
В) элементтердің дәлдігін алдын ала бағалау
С) Пландар мен кесінділерді құру
D) дала жұмыстарын орындау
Е) геодезиялық желілерді құру және элементтерді анықтау дәлдігін алдын
ала бағалау
2. Геодезиялық желі дегеніміз не?
А) орны бірыңғай координаттар жүйесінде айқындалған, жергілікті жерде
бекітілген нүктелердің жиынтығы
В) өлшеулерді камералдық өңдеу
С) далалық өлшеулер
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D) полигонометриялық жолдар
Е) трилатерация
3. Геодезиялық желі өлшеу түрлеріне байланысты әдістермен құрылады:
А) триангуляция және трилатерация
В) триангуляция, трилатерация, полигонометрия және олардың
комбинациялары
С) спутниктік триангуляциямен және полигонометриямен
D) трилатерация және комбинациялармен
Е) комбинациялармен
4. Суретте геодезиялық желіні құрудың қандай әдісі көрсетілген?
А) трилатерация
В) нивелирлеу
С) бүйірлік серифтер
D) полигонометрия
Е) перпендикуляр
5. Триангуляция
А) жүйенің барлық жақтарының ұзындығын өлшейтін геометриялық
фигураларды салу
В) жергілікті жерде сынған ашық және тұйық желілер жүйесін құру
С) кеңістіктік үшбұрыштарды шешу, шыңдардың координаттарын анықтау
D) Жердің физикалық беті нүктелерінің абсолюттік белгілерінің
айырмасын анықтау
Е) үшбұрыштардың бірінің көлденең бұрыштары мен бүйірінің ұзындығын
өлшейтін бір-біріне жанасатын үшбұрыштарды жергілікті жерде салу
6. Геодезиялық желілерді құру және дамыту:
А) триангуляция пункттерінен
В) үлкен дәл құрылыстардан ұсақ және аз дәлдікке дейін
С) дәлдіктен
D) жалпыдан жекеге
Е) төмен класты желіден жоғары деңгейге дейін
7. Планданған геодезиялық желі мыналарға бөлінеді: (дұрыс емес жауап
табыңыз)
А) мемлекеттік геодезиялық желі
В) жергілікті маңызы бар геодезиялық желілер
С) түсіру геодезиялық желілері
D) арнайы геодезиялық желілер
Е) нивелирлік желілер
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8. Бастапқы нүкте – бұл
А) жергілікті жерде орталықпен белгіленген пункт
В) координаттары белгілі пункт
С) маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу үшін пайдаланылатын пункт
D) координаттары тәжірибелік жолмен анықталатын пункт
Е) белгімен белгіленген тармақ
9. Геодезиялық желілерді құру үшін:
А) Пландар
В) кесіктер
С) техникалық жоба
D) планшеттер
Е) графиктер
10. Кен орнын ашу тәсіліне байланысты тау-кен қазбаларына биіктік
белгілерін беру жүргізіледі:
А) геометриялық және тригонометриялық нивелирлеу
В) геометриялық нивелирлеу
С) тригонометриялық нивелирлеу
D) теодолитті түсіру
Е) Тахеометриялық түсірумен
11. Геометриялық нивелирлеу кезінде биіктік белгісін жер бетінен шахтаға
беру кезінде нивелирлік жүрістердегі тұтқырлық аспауы тиіс:
А) Z = 10 n 1  n 2
В) ±50 мм L
С) h = 10 мм
D) ±30 мм L
Е) ±70 мм L
12. Егер ашылатын тау-кен қазбаларының көлбеу бұрыштары асып кетсе,
бұл жағдайда биіктік белгілерін беру тригонометриялық нивелирлеу
арқылы жүзеге асырылады.
А) 80°
В) 5-8°
С) 10-15°
D) 75°
Е) 0-6°
13. Екі тік шахталық оқпан арқылы бағдарлау бойынша жұмыстар
мыналардан тұрады: (дұрыс емес жауапты табу)
А) шахтаға жақын кіретін пункттердің ендірмелері
В) аршу жұмыстарының көлемін есептеу
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С) шахталардың әрқайсысына бір тіктеуішті түсіру
D) жер бетінде қабылданған жүйеде тіктеуіштердің координаталарын
анықтау
Е) бағдарлауды есептеу
14. Қандай байланыс түсірілімі сенімді және дәл?
А) бір тік оқпан арқылы
В) штольня арқылы
С) екі тік оқпан арқылы
D) көлбеу баррель арқылы
Е) тік оқпан арқылы
15. Екі тік баррель арқылы бағдарлау дәлдігін арттыру үшін Тараптар
А) жабық
В) қысқа
С) ашық
D) сынған
Е) ұзын
16. Шахтадағы байланыстырушы полигонның деректері бойынша екі тік
оқпан арқылы бағдарлау кезінде координаталар жүйесіндегі тіктеуіштердің
координаталары есептеледі ме?
А) салыстырмалы
В) абсолютті
С) еркін
D) шартты
Е) жазық
17. Екі тік оқпан арқылы бағдарлау кезінде жер асты желісінің бағдарланған
жағының бағыттаушы бұрышын анықтаудың СКП неге тең?
А) 2 минуттан артық емес
В) 3 минуттан артық емес
С) 1 минуттан артық емес
D) 3 минуттан кем емес
Е) 1 секундтан артық емес
18. Өлшеу дәлдігінің негізгі өлшемі
А) ықтимал қателік
В) орташа квадраттық қателік
С) шынайы қателік
Д) орташа қателік
Е) кездейсоқ қателік
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19. Триангуляциядағы бақылау мен дәлдікті арттыру үшін өлшеулер
қолданылады
А) сызықтық
В) артық
С) бұрыштық
Д) тікелей
Е) жанама
20. Өлшемдер мыналарға бөлінеді:
А) тең емес
В) қажетті
С) тікелей және жанама
Д) тең
Е) артық
21. Жүйелік қателіктердің пайда болу көзіне байланысты олар бөлінеді:
А) аспаптық
В) жеке
С) сыртқы ортаның әсері
Д) теориялық
E) жоғарыда аталған барлық опциялар
22. Өлшеу дәлдігінің өлшемі бола алады:
А) орташа, ықтимал немесе орташа квадраттық қателік
В) орташа қателік
С) ықтимал қателік
Д) орташа квадраттық қателік
Е) кездейсоқ қателік
23. Өлшеу деп саналады:
А) жанама мағыналар
В) физикалық шаманың мәндерін эмпирикалық жолмен табу
С) тікелей мәндер
Д) нәтижелерді алу
Е) қателіктерді анықтау
24. Геодезиялық желі пункттері жергілікті жерде жерасты құрылыстарымен
бекітіледі …
А) пирамидалар
В) турлар
С) сигналдармен
Д) орталықтар
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Е) цилиндрлермен
25. Құралдың центрлеу дәлдігі мына формула бойынша анықталады:
m  S
А) l = 
2 
В) l =

2 
m  S

С) S =

l  2 
m

Д) S =

m

l  2 
m 2
Е) l = 2 S


26. Бастапқы нүкте – бұл
А) жергілікті жерде орталықпен белгіленген пункт
В) координаттары белгілі пункт
С) маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу үшін пайдаланылатын пункт
Д) координаттары тәжірибелік жолмен анықталатын пункт
Е) белгімен белгіленген тармақ
27. Құралдың центрлеу дәлдігі мына формула бойынша анықталады:
m  S
А) l = 
2 
В) l =

2 
m  S

С) S =

l  2 
m

Д) S =

m

l  2 
m 2
Е) l = 2 S


28. Қолдау желісі өлшеу түрлеріне байланысты әдістермен жасалады:
А) триангуляция және трилатерация
В) триангуляция, трилатерация, полигонометрия және олардың
комбинациялары
С) спутниктік триангуляциямен және полигонометриямен
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Д) трилатерация және комбинациялармен
Е) комбинациялармен
29. Геодезиялық желілерді құру үшін
А) Пландар
В) кесіктер
С) техникалық жоба
Д) планшеттер
Е) графиктер
30. Карьерлердің түсіру желілері үшін тірек негіздеме ретінде нивелирлік
жүрістердің реперлері пайдаланылады
А) I, III сыныптар
В) I, II, III, IV сыныптар
С) III, IV сыныптар
Д) II, IV сыныптар
Е) I, IV сыныптар
Өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар
1. mβ = 12" және S = 120 м қашықтықта бұрышты өлшеу дәлдігін анықтаңыз.
2. Егер қашықтық өлшегіш 83,6 см, ал қашықтық өлшегіш коэффициенті к =
100 болса, 2Т30М теодолиттің жіп диапазонымен өлшенген сызықтың
ұзындығын есептеңіз.
3. Бастапқы жағының дирекциялық бұрышы m  1 қатемен анықталады .
L=3600 м қашықтықта орналасқан ең алыс К нүктесі қанша метрге
жылжиды?
4. Жер бетінен шахтаға беру кезінде биіктік белгісін есептеңіз.
Берілген: n1 =0,824 м; n2 = 348,412 м; а=1,562 м; b=0,835 м,
Р = Р0 = 12 кг; tкомп =23° ; tnoв = -10°; 1шах = +5°; = 0,000016.
5. ДА-2 өлшенген шахтаның тереңдігін есептеңіз.
Берілген: Nш = 421,756 м; Nn = 26,172 м; n = 0,244 м; nш = 0,376 м;
а=1,750 м;
b=1,325 м;
d=0,8 мм;
tср = + 12°;
tД =+24°;
t д к = +21°;
L=2,002 м;
а1 = 0,000014;
а2 = 0,000012.
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3-БӨЛІМ.
ТАУ
ЖЫНЫСТАРЫНЫҢ
ТҮСІРІЛІМІН ЖҮРГІЗУ ЖҰМЫСТАРДЫ

МАРКШЕЙДЕРЛІК

Кіріспе
Маркшейдерлік түсірілім-алынған деректерді шахталар/кеніштердің,
карьерлердің пландары мен карталарына, пайдалы қазбалар шоғырларының
орналасуы мен қасиеттеріне кейіннен көшіре отырып, объектінің орналасқан
жері мен нүктелерінің биіктіктерін табу мақсатында жерде және жер астында
өткізілетін сызықтық және бұрыштық өлшеулер кешені. Маркшейдерлік
түсіру процесінде алынған деректер тау-кен өндіру кешені кәсіпорындарын
салу және пайдалану процесінде әртүрлі инженерлік міндеттерді шешу үшін
де пайдаланылады. Барлық маркшейдерлік түсірілімдер маркшейдерлік
жұмыстарды жүргізуге және топографиялық түсірілімге қойылатын
талаптарды қатаң сақтай отырып, жобаға сәйкес жүргізіледі.
Маркшейдерлік түсірілім жұмыстарын жүргізудің алғашқы негізгі
талабы-жалпыдан жекеге дейінгі қағидат [17]. Бұл талап өлшеудің сөзсіз
қателіктерін жинақтау мүмкіндігін азайтуға және түсірудің дәлдігін
арттыруға мүмкіндік береді. Осылайша, жер бетінде түсіру кезінде алдымен
үлкен ауданда триангуляцияның тірек желісі құрылады, оның негізінде
жағдайларға байланысты қоюлану желілері дамиды, содан кейін ғана түсіру
жұмыстары жүргізіледі (рельеф, тау-кен жұмыстары және басқа да тау-кентехникалық объектілер). Жер асты түсірілімінде бұл талап келесідей
көрінеді. Шахталық оқпаннан шахталық өрістің шекарасына дейін бағдарлыжалғау түсірілімінің нәтижелері бойынша күрделі және негізгі дайындық
қазбаларына тірек желілері құрылады, олардың негізінде әртүрлі мақсаттағы
қазбаларда түсіру негіздемесі дамиды.
Екінші негізгі талап-маркшейдерлік түсірілімдерді міндетті түрде
бақылау, яғни оларды өндірудің дұрыстығын растау. Мысалы, өлшеулерді
бақылау қайталама өлшеулер түрінде, есептеулерді бақылау - "екі қолмен"
есептеу және т.б., құрылымдарды бақылау – көлденең төсемдер мен асып
кетулердің есептелген мәндері бойынша пландар мен бөлімдер бойынша
тексеру түрінде және т. б.).
Үшінші талап-түсірілімнің қажетті дәлдігін қамтамасыз ету. Өлшеу
әдісін оңтайлы таңдау керек, өйткені дәлдік жеткіліксіз болған кезде
айтарлықтай қателіктер пайда болады, ал түсірілімнің шамадан тыс дәлдігі
еңбек пен уақыттың шамадан тыс шығындарына әкеледі.
Түсірілім жұмыстарын жүргізу кезінде жұмысты қауіпсіз жүргізуді
дұрыс ұйымдастырудың маңызы зор. Маркшейдерлік топтардың қозғалысы
тау-кен кәсіпорны бекіткен белгіленген қозғалыс трассасы (бағыты) бойынша
жүргізілуі тиіс. Темір жолдар мен автожолдар арқылы өту көрсеткіштермен
белгіленген арнайы орындар бойынша жүзеге асырылуы тиіс.
Маркшейдерлердің кемерден кемерге немесе жарылған тау массасы бойынша
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өтуіне осы учаскелерді түсіру кезінде ғана, бірақ міндетті түрде қызмет
көрсетілетін объектінің техникалық қадағалау өкілінің рұқсатымен жол
беріледі. Түсіру жұмыстарына қатысатын маркшейдерлік қызметтің
мамандары мен жұмысшылары міндетті түрде жарылыс жұмыстарының
жүргізілгені туралы хабарлайтын ескерту дыбыстық немесе жарық
сигналдарын білуге және бірінші сигнал кезінде қауіпті аймақтан кетуге тиіс.
Бөренелерді түсіру кезінде рельстерді үстіңгі жиекке немесе үстіңгі жиекке
және олардың астына төменгі жиекке қоюға болмайды. Тау-кен техникасы
мен механизмдерінің жұмыс аймағында суретке түсіруді олар тоқтағаннан
және оператормен байланыс расталғаннан кейін ғана жүргізуге рұқсат етіледі
[3].
Тау-кен технологиясын жетілдіру және оның қауіпсіздігін арттыру
бойынша көптеген ұсыныстар маркшейдерлік қамтамасыз ету әдістерін
әзірлеумен тығыз байланысты. Жұмыстың сапасы мен қауіпсіздігін бағалау
кезінде атқарушы маркшейдерлік түсірілім маңызды орын алды. Ғылымитехникалық прогресті жеделдету және жер қойнауы мен жер бетін қорғау
туралы заңнаманы сақтау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану туралы
мәселенің өткірлігі жас мамандарды даярлау кезеңінде геодезия, тау-кен ісі,
тау-кен геометриясы, маркшейдерлік жұмыстарды ұйымдастыру, Еңбекті,
қоршаған ортаны қорғау және өндірістік оқытудан өтумен табиғатты ұтымды
пайдалану саласындағы теориялық және практикалық білімді меңгеруге
міндеттейді.
Бөлімнің мақсаты
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар істей біледі:
1. Маркшейдерлік толық түсірілімді орындау;
2. Полигонометриялық, теодолиттік жолдарды салу;
3. Биіктік белгілерін жер бетінен шахтаға беру;
4. Биіктік белгілерінің артуын есептеу;
5. Полигонометриялық, теодолиттік қозғалыстарды есептеуді жүргізу;
6. Тау-кен қазбаларының контурларын (ұңғылау, тазарту қазбалары,
ұңғымалардың сағалары, ұңғымалардың еңіс бұрыштары, ұңғыманың
тереңдігі) түсірудің жүйелілігін сақтау;
7. Түсірілім жобасын әзірлеу ережелерін сақтау;
8. Түсіру жобасын келісуге қатысу;
9. Үйінділер мен қоймаларды түсіруді орындау;
10. Маркшейдерлік түсірілімдерді жүргізу кезінде еңбекті қорғау, өрт
және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі ережелерді сақтау.
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Кәсіби терминдер
Көшірмесі
Бітіру кестесі
Копер
Нүктелер бұлты
Үйінді
Рекультивация
Қойма
Қажетті оқу материалдары
1. Маркшейдерлік аспаптар, аспаптар және қосалқы жабдықтар
2. Маркшейдерлік далалық құжаттаманың үлгілік нысандары
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын курстардан өту ұсынылады:
1. Топографиялық негіз
2. Маркшейдерлік-геодезиялық құралдар мен аспаптар
3. Тірек және түсіру негіздемесін жасау
4. Геодезия
5. Тау-кен ісі
6. Тау геометриясы
7. Маркшейдерлік жұмыстарды ұйымдастыру
8. Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану
3.1. Маркшейдерлік түсірілім жобасын әзірлеу
Маркшейдерлік түсіру жұмыстарын жүргізуге қойылатын талаптардың
орындалуын қамтамасыз ету мақсатында маркшейдерлік түсіру жобасы
жасалады, ол маркшейдерлік қызмет басшысымен және кәсіпорынның
техникалық басшысымен келісіледі.
Мұндай жоба белгілі бір кәсіпорынның жұмыс істеу параметрлеріне
байланысты маркшейдерлік жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптарды
нақты және уақтылы орындау үшін жасалады. Бұл түсірілім сапасын
жақсартуға мүмкіндік береді.
Маркшейдерлік түсірілім жобасы келесі бөлімдерді қамтиды:
1. Жұмыс ауданы туралы мәліметтер және алынатын объектінің
сипаттамасы. Осы бөлім түсіру жұмыстарын жүргізудің жеке ерекшеліктерін
айқындау, сондай-ақ жұмыстардың көлемін (графикалық материалдармен
сүйемелденеді) белгілеу мақсатында әзірленеді.
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2. Қолданыстағы тірек / түсіру желісі және оны қалыңдату қажеттілігі
туралы ақпарат. Бөлімде қолданыстағы тірек/түсіру желісі туралы өзекті
ақпарат (құру әдістері, пункттердің координаттары, маркшейдерлік
тірек/түсіру желісі пункттерінің орналасу пландары) көрсетілуі тиіс, оның
негізінде, қажет болған жағдайда, оны дамыту немесе қоюлау әдістері
қаралады. Түсірілім негіздемесін дамыту/қоюлау әдісін таңдау кезінде
түсірілім жұмыстары жеткілікті негіздемемен қамтамасыз етілгенін ескеру
қажет, қаралатын әдістер өлшеудің болмай қоймайтын қателіктерін жинақтау
мүмкіндігін азайтуға және түсірудің дәлдігін арттыруға, сондай-ақ артық
өлшеулерді болдырмауға мүмкіндік береді.
3. Түсіру әдісін таңдау және негіздеу. Бұл бөлімде белгілі бір объектіні
түсірудің мүмкін әдістері мен әдістері қарастырылады. Қарастырылған
нұсқалардың негізінде өлшеудің оңтайлы әдісі таңдалады, ол еңбек пен
уақыттың қажетсіз шығындарынсыз жеткілікті дәлдікті қамтамасыз етеді.
4. Аспаптар мен құралдарды таңдау және негіздеу. Осы бөлім түсіру
жұмыстарының таңдалған әдісіне (тәсіліне) сәйкес аспаптар мен құралсаймандарды, сондай-ақ қосалқы жабдықтарды есептеуді қамтуы тиіс.
5. Жұмыстарды орындаушылардың санын анықтау. Бөлімде
қабылданған түсіру әдісі (тәсілі) және оны өндіру аспаптары мен құралдарын
таңдау негізінде маркшейдерлік түсірілімді орындаушылар санын анықтау
орындалады.
6. Маркшейдерлік түсірілімді жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен
еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі негізгі ұйымдастырушылық ісшаралар мен талаптар. Бөлім маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу кезінде
алынатын объектінің ерекшеліктері мен сипаттамаларын, қолданылатын
түсіру әдісін (тәсілін), қолданылатын құралдар мен жабдықтардың құрамын,
сондай-ақ жұмыстарды орындаушылар санын ескере отырып әзірленген
қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар мен
талаптарды қамтуға тиіс. Іс-шараларды әзірлеу және талаптарды айқындау
кезінде қызмет көрсетілетін кәсіпорынның ішкі нормативтік актілерімен
және маркшейдерлік жұмыстарды өндіруге қойылатын талаптармен
белгіленген қолданыстағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды
қамтамасыз ету қағидаларын басшылыққа алады. Іс-шаралар кезең-кезеңмен
жұмыстардың мәнін, жұмыстардың әрбір кезеңінде еңбек қауіпсіздігін және
еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды, жауапты адамдарды
бекіте отырып, әрбір кезеңнің орындалу мерзімдерін (уақытын) қамтуға тиіс.
3.2. Жер бетіндегі түсіру жұмыстары
Жер бетіндегі негізгі түсірілім жұмыстары жер бетінің топографиялық
Пландарын жаңарту, қоймалар мен үйінділерді түсіру, жерді
рекультивациялау кезіндегі, гидроүйінділердегі, шлам - және қалдық
қоймаларындағы жұмыстар болып табылады.
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Түсірілім жұмыстарын жүргізу кезінде жер бетінің күрделілігіне және
осы аумақта орындалатын өндірістік жұмыстардың сипатына байланысты
оларға белгіленген өндіріс талаптары мен дәлдігін сақтау қажет.
3.2.1. Топографиялық түсірілім
Топографиялық пландардың мазмұнын жаңарту және жағдайдың
қазіргі жай-күйіне және жергілікті жер бедеріне сәйкес келтіру мақсатында
қажеттілігіне қарай топографиялық түсірілімді орындайды.
Құрылыс жүргізілетін ұйымдардың өндірістік-шаруашылық қызметі
аумақтарының учаскелерінде жер бетінің пландары ол аяқталғаннан кейін
жаңартылады. Пысықталатын учаскелердің пландары жылжу процестері
аяқталғаннан кейін немесе өндірістік қажеттілікке қарай жаңартылады.
Тау-кен жұмыстарының зиянды әсерінен қорғалуға жататын
объектілер, жаңадан салынған объектілер, ойықтар, құйғыштар және ірі
жарықтар, жергілікті жердің игерілетін учаскелерінің шекаралары олардың
пайда болуына қарай жер бетінің пландарына салынады.
Пландар ағымдағы өзгерістерді түсіру материалдары, топографиялық
түсірудің жер бетіндегі әдістері, жаңадан салынған ғимараттар мен
құрылыстардың атқарушы түсірілімдері, далалық зерттеу материалдары,
аэрофототүсірілім материалдары бойынша жаңартылады/толықтырылады
немесе қайта құрастырылады [2].
Топографиялық түсірілім далалық және камералдық жұмыстар кешені
болып табылады, оны орындау барысында объектінің сипаттамаларын
анықтау кезінде негізгі қызмет ететін жергілікті жерде берілген нүктелердің
өзара Планды-биіктік орналасуы айқындалады.
Жер бетіндегі топографиялық түсірілімнің ең көп таралған түрлері:
- тахеометриялық түсірілім
- жер бетін нивелирлеу;
- фототеодолитті түсіру;
- лазерлік сканерлеу;
- аэрофототүсірілім;
- аралас түсірілім.
3.2.1.1. Тахеометриялық түсірілім шағын учаскелерде немесе жердің
қиын жағдайларында орындалады. Тахеометриялық түсірілім жүргізу кезінде
жоспарда және биіктігі бойынша түсіру объектісі нүктелерінің жағдайын тік
және көлденең бұрыштарды, сондай-ақ аспаптан түсіру объектісі (пикет)
нүктелеріне дейінгі қашықтықты өлшеу арқылы анықтайды.
Тахеометриялық түсірілім тахеометрдің немесе теодолиттің және
түсірілім негіздемесі нүктелерінен алыс өлшемді рейканың көмегімен
орындалады. Жалпы метрикалық түсіру схемасы 3.1 суретте көрсетілген.
Түсірілім станция деп аталатын құрылғының бір қондырғысынан жүзеге
асырылады, пикеттердің Планды және биіктіктегі орналасуы анықталады:
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көлбеу бұрышы өлшенеді ν, s пикет нүктесіне дейінгі көлбеу қашықтық және
бастапқы бағыт пен пикет (түсіру) нүктесінің бағыты арасындағы көлденең
бұрыш β. Пикет нүктелеріне рейка орнатылады. Пикеттердің биіктігін
анықтау үшін i құралдың биіктігін және теодолитті немесе тахеометрді ір
рейкасына (рейк бойынша есеп) бағыттау биіктігін өлшеу қажет.

3.1-сурет - Тахеометрлік түсіру схемасы
d көлденең жазулары мына формула бойынша есептеледі:
𝑑𝑑 = 𝑆𝑆 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜈𝜈.

(3.1)

Тұру нүктесі мен пикет нүктесі арасындағы h асып кетуі мынадай
формула бойынша есептеледі::
ℎ = 𝑑𝑑 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑖𝑖 − 𝑖𝑖р .
(3.2)
Түсіру нүктелерінің биіктігін формула бойынша есептейміз:
𝐻𝐻П = 𝐻𝐻СТ + ℎ,

(3.3)

мұндағы НСТ-түсіру негіздемесі (станция) нүктесінің биіктігі.
Түсіру процесінде далалық журналды жүргізу кезінде әрбір станцияда
барлық өлшеулердің нәтижелері жазылады, бедердің, жиектердің,
жағдайдың, бағдарлау пункттері мен сызықтарының сипатты сызықтарын
көрсете отырып, алынатын жердің кескінін білдіретін абрис жасалады.
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3.1-кесте - Тахеометриялық түсірілім журналы

VI кенті станциясы

Нүктелердің
биіктігі, м

Асып кету М,
h=d×tg ν + i– iр

Көлденең төсеу d,
м

күні 15.07.2020 ж.
Орындаушы Омаров К. А.

Бұрыш бұрышы, ν

дық шеңбер

Тік санау

Көлденең шеңбер
бойынша санау

Қашықтық
өлшегіш бойынша
есептеу

Көру нүктелері

Түсіру орны ОФ өндірістік алаңы
Аспап Т 30 № 6007

190,30 МГ =
90°00'
К=100
С=0,0
ір =1,52 м
i=1,52 м

0o 00′

X
1

35,1 217o 15′

90° 28′

–0°28′

35,1

–0,28

190,02

2

9,8

269o 03′

91o 10′

–1o 10′

9,8

–0,20

190,10

3

28,1 325o 51′

89o 27′

+0o 33′

28,1

+0,27

190,57

4

51,0 330o 01′

89o 39′

+0o 21′

51,0

+0,31

190,61

5

75,5 348o 20′

89o 26′

+0o 34′

75,5

+0,75

191,05

6

81,7 344o 52′

79o 28′

+10o 32′ 79,0

+14,68

204,98

7

59,9 325o 11′

75o 23′

+14o 37′ 56,1

+14,63

204,93

8

36,7 316o 15′

65o 03′

+24o
57′

30,2

+14,05

204,35

9

28,0 273o 15′

52o 05′

+37o
55′

17,4

+13,55

203,85

10

28,2 261o 41′

55o 59′

+34o
01′

19,4

+13,09

203,39

11

38,8 230o 33′

69o 22′

+20o
38′

34,0

+12,80

203,10

X
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0o 01′

Ескертпе және
эскиздер

Деректер кестесіндегі және абристегі пикет нөмірлері сәйкес келуі тиіс.
Көлденең интерполяциялау керек пикеттер арасында көлбеу бағытын
көрсететін көрсеткілер жасалады. Рельефті схемалық түрде, жағдайды
түсіндірме жазулары бар шартты белгілермен көрсетуге болады. Түсіру
аяқталғаннан кейін аспапты түсіру негіздемесінің бастапқы нүктесіне
келтіреді және лимб бағдарын (көкжиектің тұйықталуы) тексереді, оны
өзгертуге 1,5' - тен артық жол берілмейді. Бақылау мақсатында және
рұқсаттамаларды ("терезелерді") болдырмау үшін тахеометрлік түсіру
кезінде әрбір станциядан көршілес станциялардан анықталған бірнеше
пикетті айқындаған жөн. Түсіру нүктелері түсіру аумағын біркелкі жабуы
тиіс [2]. Тахеометриялық түсірілімді жүргізу журналының мысалы 3.1кестеде келтірілген.
Егер оптикалық-механикалық немесе электронды тахеометрлер жалпы
өлшеу үшін қолданылса, ең үлкен өнімділік алынады. Оптикалықмеханикалық тахеометрлер көлденең төсемді және рельстен асып кетуді
қосалқы есептеусіз анықтауға мүмкіндік беретін түрлендіргіштермен
жабдықталған. Мұндай түрлендіргіштер Қос кескіні бар жүйеде оптикалық
компенсатор түрінде немесе кескін құрылғы құбырының көру өрісіне
енгізілген номограмма түрінде жасалады (сурет. 3.2). Номограммалық
түрлендіргіші бар тахеометрлермен көлденең төсемдер мен асып кетулерді
айқындау тәртібі негізгі қисықты рельс бойынша еркін есептеуге апарудан
және 1 және 2 асып кетулердің қисықтары бойынша есептеуді алудан тұрады.
Номограммалар бойынша өлшеулер "шеңбер лево"көру құбырының жағдайы
кезінде жүргізіледі. Өлшеулер ұзындығы 3 немесе 4 м тігінен Орнатылатын
рельстің көмегімен 1 см-ден кейін бөлу шкаласымен жүзеге асырылады.
Рельсте құрылғының биіктігіне тең нөлдік рельсті орнатуға арналған
жылжымалы өкше бар. Пайдаланылуы мүмкін қарапайым нивелирлік
рейкалар.

3.2-сурет - Номограммалық тахеометр құбырының көру өрісі:

1-негізгі қисық, 2-көлденең төсеу қисығы, 3 және 4 – асып кету қисықтары

141

Рельефтің
нақты
пландарын
құруға,
әртүрлі
нысандарды
топографиялауға және т.б. жұмыс және уақыт шығындарын азайту кезінде
жүргізілген өлшеулердің дәлдігін едәуір арттыру электронды станциямен
түсірілім жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.
Түсіру жоғарыда аталған әдістерге ұқсас. Түсіруді орындау үшін
электрондық тахеометр станцияда орнатылады және оны өлшеу шарттарына
сәйкес реттейді. Пикеттерде шағылыстырғыштары бар арнайы белгілер
қойылады, оларға апарған кезде қашықтық, көлденең және тік бұрыштар
автоматты түрде анықталады. Егер тахеометрдің рефлекторсыз режимі болса,
онда
тіректі
нүктелерде
өлшеулер
жүргізуге
болады,
онда
шағылыстырғышпен ілгіш орнату мүмкін емес. Өлшеу кезінде тахеометрдің
есептеу құрылғысы көлденең төсемді, координаталардың өсуін және H асып
кетуін автоматты түрде есептейді. Құрылғының мониторында көлбеу
қашықтық, асып кету және көлденең төсеу немесе тік және көлденең
бұрыштар мен көлбеу қашықтық көрсетіледі (3.3-сурет). Осы немесе басқа
нұсқаның шығуын түсіруші қолмен таңдайды.
Өлшеу дәлдігі тахеометр моделінің техникалық мүмкіндіктеріне,
сондай-ақ көптеген сыртқы параметрлерге байланысты: ауа температурасы,
қысым, ылғалдылық және т.б. қашықтықты өлшеу диапазоны тахеометрдің
жұмыс режиміне де байланысты. Тоқтаусыз режимдегі өлшеу диапазоны
өлшеу жүргізілетін беттің шағылысу қасиеттеріне тікелей байланысты.

3.3-сурет - Электрондық тахеометр мониторында түсіру деректерін шығару
Жеңіл тегіс бетке өлшеу диапазоны қараңғы бетке өлшенген
максималды мүмкін болатын қашықтықтан бірнеше есе көп. Сызықтық
өлшеулердің максималды диапазоны: шағылыстырғышы (призмасы) бар
режим үшін – бес шақырымға дейін (бірнеше призмамен одан да алыс);
шағылыспайтын режим үшін – бір шақырымға дейін. Қайтымсыз режимі бар
жалпы станция модельдері кез-келген бетке дейінгі қашықтықты өлшей
алады, бірақ бұтақтар мен жапырақтар арқылы жүргізілген өлшеу
нәтижелеріне абай болу керек, өйткені сигнал аралық заттан көрінуі мүмкін.
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Көрнекі түтіктің фокустық жүйесімен біріктірілген диапазонды
өлшегіші бар жалпы станциялардың модельдері бар. Мұндай құрылғылардың
артықшылығы-қашықтықты өлшеу дәл қазіргі уақытта құрылғының
визуалды құбыры орнатылған объектіде жүзеге асырылады.
Өлшеу барысында алынған барлық деректер арнайы сақтау
құрылғысында (ақпарат жинағышта) сақталады. Оларды интерфейс кабелі
арқылы компьютерге беруге болады, онда арнайы бағдарламаны қолдана
отырып, рельефтің немесе топографиялық жоспардың сандық моделін құру
үшін өлшеу нәтижелерін түпкілікті өңдеу жүзеге асырылады. Электрондық
тахеометрді компьютермен бөлісу рельеф моделін құру процесін толығымен
автоматтандыруға мүмкіндік береді.
3.2.1.2. Рельефі әлсіз жердің ірі масштабты пландарын жасау үшін беткі
қабат тегістеледі. Түсірілімнің атауы шартты болып табылады, өйткені,
мысалы, Тахеометриялық түсірілімде бетті тегістеу де жүзеге асырылады,
бірақ ол рельефтің айқын формалары бар жерде орындалады. Бұл жұмыс түрі
елді мекендерді, өндірістік ғимараттарды, аэродромдарды және т.б. салу
кезінде кеңінен қолданылады. [10].
Беттік нивелирлеудің мәні-белгілі бір ереже бойынша орналасқан
нүктелерді жерге түсіру, олардың биіктіктері құрылғы (деңгей) құрған
көлденең визуалды сәуленің көмегімен орындалатын геометриялық
нивелирлеу арқылы алынады. Нүктелер арасындағы асып кету осы
нүктелерде орнатылған рельстер бойынша санақ айырмашылығы ретінде
алынады.
Рельефтің сипатына және рельефтің жағдайына, сондай-ақ тегістелетін
беттің ауданына байланысты әр түрлі тегістеу әдістері қолданылады:
- параллель сызықтар;
- магистральдар (полигондар);
- бойынша квадратам.
Барлау процесінде тегістеу аймағының шекаралары, рельефтің сипаты
және басқалары нақтыланады.
Параллель
сызықтар
бойымен
тегістеу
кезінде
параллель
магистральдық жолдар салынады, көбінесе рельефтің сипаттамалық
сызықтары бойымен, перпендикуляр сызықтар (көлденең сызықтар) әр
жолдың екі жағына бөлінеді. 40 м - ден кейін 1:2000 және 20 м масштабта
түсіргенде-1:1000 және 1:500 масштабында түсіргенде пикеттер бекітіліп,
жағдай жойылады. Параллель сызықтар бойынша бетті тегістеу схемасы 3.4суретте көрсетілген. Пикеттердің биіктігін анықтаңыз.
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3.4-сурет - Бетті нивелирлеу схемасы:

а-параллель бейінді сызықтар бойынша; б-магистральдар мен көлденең қималар бойынша

Сонымен қатар, пикетаждың 6ивкасы жағдайды түсіреді. Теодолит
бағыты магистраль бойымен салынып, пикетаж бойынша геометриялық
нивелирлеу жүргізіледі. Магистральды тегістеу екі рет, алға және кері
бағытта жүзеге асырылады. Жағдайды түсіру нәтижелері абриске,
нивелирлеу нәтижелері нивелирлік журналға енгізіледі.
Полигон әдісі жақсы анықталған рельефі бар ашық жерлерде
қолданылады. Түсірілімді орындау үшін негіз, әдетте, су айрықтары мен
тальвегтер бойынша салынатын өзара тұйықталған жолдар (магистральдар)
болып табылады. Нивелирлеу схемасы 3.5 суретте көрсетілген. Көлденең
сызықтар магистральдарға перпендикуляр бөлінеді. Пикетаж магистральдар
мен көлденең сызықтар бойымен бөлінеді; жол бойында олар жағдайды
түсіреді. Жағдайды түсіру және нивелирлеу нәтижелері абрис құрастыра
отырып, нивелирлік түсіру журналына енгізіледі. Пикеттердің биіктігін
анықтаңыз.
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3.5-сурет - Полигондар әдісімен нивелирлеу схемасы
Квадраттар бойынша тәсіл тік пландау жобасын жасау және жер
жұмыстарының мөлшерін есептеу мақсатында рельефтің қимасының биіктігі
шағын (0,1-0,5 м) үлкен масштабта (1:500-1:5000) рельефі әлсіз ашық жер
учаскелерін топографиялық түсіру кезінде пайдаланылады.
Жоспарды алу үшін далалық және камералдық жұмыстардың келесі
кешенін орындау қажет:
1) жергілікті жерді барлауды жүргізу;
2) жергілікті жерде квадраттар желісін салу;
3) учаскенің геометриялық нивелирлеуін орындау;
4) нивелирлеу нәтижелерін өңдеуді жүргізу;
5) тегістеу жоспарын жасаңыз.
Барлау процесінде тегістеу учаскесінің шекаралары, рельефтің сипаты,
квадраттар торын салу схемасы, сондай-ақ квадраттар жақтарының
ұзындығы нақтыланады.
Жоспарда ұзындығы 100 м болатын негізгі квадраттардан тұратын
квадраттар торының жобасы жасалады. Рельефті түсірудің дәлдігін арттыру
мақсатында квадраттар торын қоюлатады:толтырушы квадраттардың
жақтары 1:500 және 1:1000 масштабты түсіруде 20×20 м; 1:2000 және 1: 5000
масштабты түсіруде 40×40 м немесе 50×50 м қабылдайды.
Тордың жобасы рельефтің контурына жақын жерге ауыстырылады,
содан кейін тордың жалпы контурының 1-3 ең ұзын жағының орналасуы
анықталады, оның бастапқы нүктесі 1-ге бекітіледі (3.6, а сурет) және 1-3
жағының бағытын N қадамен белгілейді. Теодолит немесе тахеометр 1-ші
нүктенің үстіне орнатылады және 1-N клапандағы көру түтігі негізгі
квадраттардың (2 және 3) шыңдары әр 100 м сайын бекітілетін
шұңқырлардың орнын бақылайды. Қашықтықты өлшеуіш таспамен немесе
алыстан өлшеуішпен (лазерлік лента өлшеуішімен) өлшейді. Жалпы
контурдың 3 бұрыштық нүктесінде тік бұрыш теодолитпен (тахеометрмен)
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тік шеңбердің екі позициясында "нөлден"жасалады. Негізгі квадраттардың
нүктелерін бекітіңіз (4, 5), бөлуді жалғастырыңыз, содан кейін 5 нүктесінде
дұрыс бұрыш жасаңыз және т. б.

3.6-сурет - 20×20 м жақтары бар квадраттар торы:
а-тордың жалпы схемасы; б-жағдайдың абрис түсірілімі

7-ші нүктеде 1-ші нүктені бақылау жүзеге асырылады: 7-5 жағына
перпендикуляр, 7-1 қашықтық дизайнға тең өлшенеді және Г бақылау
нүктесін білдіреді. Г және 1 нүктелерінің сәйкес келмеуінің сызықтық мәні
орындалған құрылымдардың AL абсолютті тепе-теңдігін білдіреді. Оның
рұқсат етілген шамасы жалпы контурдың L ұзындығының 1/2000 ретінде
қабылданады, яғни ДГдоп — L/2000.
Негізгі квадраттардың шыңдары арқылы торды нақты Пландау үшін А
теодолиттік қозғалысы жасалады-3-5-7-геодезиялық желінің ең жақын
нүктелеріне сүйенетін с (сурет. 3.6, а).
IV сыныпты нивелирлеу және Техникалық нивелирлеу биіктік
геодезиялық желінің екі-үш жақын реперлеріне қатысты жалпы контур
бойынша негізгі квадраттар шыңдарының белгілерін анықтайды.
Толтыру квадраттарының торы ағаш қақпақтармен бекітіледі.
Пикеттерді бөлумен бір мезгілде квадраттардың бүйірлерінен
контурлар мен жергілікті заттардың тиісті нүктелеріне дейінгі сызықтық
өлшеулермен жағдайды түсіру жүзеге асырылады. Түсіру нәтижелері абриске
енгізіледі, онда жебелер беткейлердің бағытын көрсетеді (сурет. 3.6, б).
Егер учаскенің ауданы 200×200 м-ден аспаса және рельефтің шарттары
бойынша барлық шыңдарды бір станциядан тегістеуге болатын болса, деңгей
учаскенің ортасына орнатылады және тордың барлық шыңдарына дәйекті
түрде орнатылатын рельстер бойынша үлгілерді алады.
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Егер учаскені бір станциямен тегістеу мүмкін болмаса, онда барлық
шыңдарды қамтуға болатын бірнеше станция бар. Бұл ретте бақылау үшін
аралас станциялардың әрбір жұбында екі байланыстырушы нүкте болуы тиіс.
Тік түсіру кезінде нивелирдің визуалды сәулесінің ұзындығы 150 м-ге
дейін рұқсат етіледі, бұл бір станциядан 4 га-ға дейінгі аумақты тегістеуге
мүмкіндік береді. Ол үшін деңгей, мысалы, төрт негізгі квадратқа ортақ 9
шыңының жанына қойылады (3.6, а сурет) нивелирлік жүріс жүргізілген
негізгі квадраттардың кемінде екі шыңы бойынша аспаптың көкжиегін
анықтайды.
Жер бетінің едәуір беткейлері бар жерлерде нивелирлеу құрылғының
бірнеше қондырғыларынан жүзеге асырылады, ал журнал схемасында (сурет.
3.7) АВ-ның тиісті шекаралық сызығын жүргізеді.
Мысалы, Cm - де.1 алдымен белгілі белгілері бар 21 және 22 нүктелер
тегістелді, рейканың қара жағы бойынша сәйкес үлгілер A2 = 2248 мм =
2,248 м және A6 = 1042 мм = 1,042 М журнал схемасында жазылады.
Құрылғы көкжиегінің мәндерін есептеңіз:
ГП'1 = Н2 + а2 = 79,990 +2,248 м.

(3.4)

ГП''1 = Н6 + а6 =81,203 + 1,042 = 82,245 м

(3.5)

ГП1 орташа мәні 82,242 м құрайды. Әрі қарай, журнал схемасына
түсіру кезінде квадраттардың әр шыңында кезекпен жерге орналастырылған
рейканың қара жағы бойынша есептеулер жазылады. 0,01 м-ге дейін
дөңгелектелген метрмен санау ұсынылады. АВ нивелирлеу шекарасы жұмыс
процесінде айқындалады. Cm2-де. әрекеттерді Cm 1 сияқты қайталайды.
Жер бетінің белгілері ереже бойынша есептеледі: құрылғының
көкжиегі (осы станция үшін тұрақты сан), осы нүктедегі рельстің кері санағы.
Белгілердің мәндері 0,01 м-ге дейін дөңгелектелген квадраттардың тиісті
шыңымен журнал-схемада жазылады (3.7-сурет).
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3.7-сурет - Тегіс емес беттің квадраттары бойынша нивелирлеу журналысхемасы
Нивелирлеу нәтижелерін камералық өңдеу кезінде бастапқыда
нивелирлік қозғалыс теңестіріледі. Тепе-теңдікке жол берілген жағдайда, ол
кері белгісі бар барлық асуларға біркелкі бөлінеді және қозғалыс
нүктелерінің соңғы биіктігін есептейді. Байланыстырушы нүктелердің
байланыстырылған белгілері бойынша әр станция үшін есептелген
құрылғының горизонтын қолдана отырып, аралық нүктелердің белгілері
есептеледі.
№3.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: "Рельефтің берілген қимасының масштабы 1: 1000 көлденеңінен
жоспар құру»
Мақсаты: Байланыстырушы нүктелерді нивелирлеу деректері негізінде 0,5 м
арқылы рельеф қимасының биіктігі 1: 1000 масштабтағы көлденеңінен
жоспар құру.
Жұмыс барысы:
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Байланыстырушы нүктелердің белгілерін есептеу:
1. Екі жақты рельстердегі санақ бойынша біз орташа асып кетуді есептейміз:
ℎср =

ℎкр +ℎч
2

(3.6)

,м

мұндағы һкр-рейканың қызыл жағы бойынша анықталатын асып кету;
һч-рейканың қара жағы бойынша анықталатын асып кету.
2. Алгебралық сомасы асып кеткен орта үшін тұйықталған нивелирлік
белгіден барысы тиіс нөлге тең, олай болмаған жағдайда орын биіктік
невязка.
3.2-кесте - Байланыстырушы нүктелерді нивелирлеу журналы
Түсіру орны ОФ өндірістік алаңы
Құрал 4Н3 № 2754
№
Санақ
№ нүктелер
ст
артқы передн
1

9
8

2

8
19

3

19
9
(Рп.4)

2412
7098
1321
6005
1582
6266

2661
7348
2113
6796
0533
5319

∑ℎ ∑ℎ 24685 24670
−
=
−
2
2
2
2
= 12342
− 12335
= +7мм

күні 19.06.2020 ж.
Орындаушы Липец А. Т.

Асып кету
+

0249
0250

Орташа
асып кету
+
-3
0250

∑ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 = 7мм

Нүктелердің

0253

78,605
78,352

0792
0791

1049
1047
∑ℎ
= +7мм
2

Түзетілген
асып кету
+
-

-2
0791

-2
1048
1048

0793

1046
1041

+1046

1046

77,559

78,605

∑ℎч = 0

3. Егер невязка зат өндіреміз ұштастыруы асып кеткен арасындағы
байланыстырушы нүктелер. Рұқсат етілген тепе-теңдікті кері белгімен әр
станцияға 1 мм дәлдікпен тең етіп таратамыз.
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4. 8, 19 байланыстырушы нүктелердің белгілерін 9 бастапқы нүктенің белгісі
бойынша 4-репердің белгісіне тең есептейміз (3.2-кесте). 3.2-кесте
нивелирлеу журналын ресімдеудің мысалы болып табылады.
Аралық нүктелердің белгісін есептеу:
5. Аспаптың көкжиегін (ГИ) рейканың қара жағын есептеу бойынша (3.4)
формула бойынша анықтаймыз):
ГИст.1 =78,605+2,412=81,01 7м,
ГИст.2 =78,352+1,321=79,673 м,
ГИст.3 =77,559+1,582=79,141 м.
6. Вычисляем белгілер шыңы квадраттар бойынша жазып берілген схемада
(3.8 сурет) санау:
𝐻𝐻с = ГИ − с,

(3.7)

мұндағы ГИ - құралдың көкжиегі;
с - алаңның жоғарғы жағындағы рейканың қара жағы бойынша
санау.
Квадраттардың шыңдарының белгілерін есептеу (3.8 сурет):
I Станция
Н1=81,017-01 11=80,906 м;
Н2=81,017-0,812=80,205 м;
Н3=81,017-1,589=79,428 м;
Н4=81,017-2,211=78,806 м;
Н5=81,017-1,300=79,717 м;
Н6=81,017-1,391=79,626 м;
Н7=81,017-2,014=79,003 м.
III Станция
Н10=79,141-0,411=78,730 м;
Н14=79,141-1,289=77,852 м;
Н18=79,141-1,921=77,220 м.

II Станция
Н11=79,673-1,463=78,210 м;
Н12=79,673-1,749=77,924 м;
Н15=79,673-1,673=78,000 м;
Н16=79,673-2,052=77,621 м;
Н20=79,673-2,421=77,252 м.

Н13=79,141-1,435=77,706 м;
Н17=79,141-2,021=77,120 м;

7. 1:1000 масштабында квадраттар торын сызыңыз. Шаршы жағы: а=50 м.
Біз квадраттардың шыңдарында есептелген белгілерге қол қоямыз, оларды
метрдің оннан бір бөлігіне дейін дөңгелектейміз.
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3.8-сурет - Бетінің тегістеу схемасы
8. Біз жоспардағы көлденең сызықтарды графикалық интерполяция әдісімен
саламыз (3.9-сурет).

3.9-сурет - Жер бедерінің қимасы -0,5 м 1:1000 масштабтағы көлденең
қимадағы жоспар
Бедер қимасының биіктігі 0,5 м. Бірдей белгілері бар нүктелер тегіс
қисық сызықтармен - көлденең сызықтармен қосылады. Көлденең обводим
қоңыр тушьпен – сызықтарының қалыңдығы 0,2 мм [19].
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3.2.1.3. Фототеодолиттік (фототопографиялық) түсіру топографиялық
карталар мен олардың суреттері бойынша Пландар жасау үшін орындалатын
процестер кешені болып табылады. Түсірілімнің бұл түрі топографиялық
карталар мен Пландарды, сондай-ақ фототүсірілім материалдарын пайдалана
отырып, жергілікті жердің цифрлық модельдерін жасауға мүмкіндік береді.
Түсірілген объектінің сипаттамаларын оның бір суреттегі кескінінен
немесе кеңістіктің әртүрлі нүктелерінен алынған қабаттасқан суреттерден
зерттеуге болады. Егер объектіні зерттеу кезінде бір суреттің қасиеттері
қолданылса, онда қажетті ақпаратты алудың бұл әдісі фотограмметриялық
деп аталады. Егер ол бірнеше қабаттасқан суреттермен зерттелсе, онда әдіс
стереофотограмметриялық деп аталады.
Физика, әсіресе оптика жетістіктерінің негізінде түсірілім және өңдеу
аспаптарының заманауи линзалары жасалды. Химияның арқасында қара-АҚ
және түрлі-түсті фотоматериалдарды шығару игерілді. 3.10-суретте
фототеодолит түсірілімінің суреті көрсетілген.

3.10-сурет - Фототеодолит түсірілімінің суреті
Жердегі фототеодолит түсірілімі теодолиттің фотокамерамен үйлесуін
білдіретін фототеодолитпен бірге немесе бөлек орындаумен орындалады.
Түсірілетін объектілердің кеңістіктік жағдайын алу үшін суретке түсіру
кем дегенде екі станциядан жүргізілуі тиіс, олардың арасындағы қашықтық
(суретке түсіру базисі) және биіктік айырмасы белгілі болуы тиіс. Суретке
түсіру базистері мүмкіндігінше түсірілетін Объектінің жалпы бағытына
параллель орналасатындай етіп таңдалады (суретке түсірілетін жер
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учаскелері рельефінің горизонттары), Базис сызықтарының көлбеуі 10° - тан
аспауы керек (3.11-сурет). Негіздердің ұштары арасында өзара көріну
қамтамасыз етілуі керек.

3.11-сурет - Суретке түсіру базисын таңдау
Фототеодолит
қондырғысы
станциясының
геодезиялық
координаталарын анықтау мақсатында тірек/Түсіру желісі пункттеріне
көлденең және тік бұрыштар өлшенеді, одан әрі жергілікті жерді суретке
түсіру орындалады. Базистің екі ұшынан суретке түсіру жарықтың
айырмашылығы аз болуы үшін аз уақыт аралығында жүзеге асырылады [2].
Фотостанциялардан түсірілімнің алыс шекарасына дейінгі ең жоғары
арақашықтық жасалатын топографиялық жоспардың дәлдігіне қойылатын
талаптармен, фототеодолит пен түсірілімдерді камералдық өңдеуге арналған
аспаптардың техникалық мүмкіндіктерімен айқындалады.
Фототеодолит түсірілімін жүргізу топографиялық жоспарды жасау
кезінде жергілікті жердің нүктелерінің координаттарын жеткілікті жоғары
дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, рельефті зерттеу
кезінде түсірілген фотосуреттерден алынған мәліметтер негізінде рельефтің
сандық модельдерін дайындауға болады.
Топографияның бұл түрі бірқатар маңызды артықшылықтарға ие:
- дәл камераларды пайдалану және деректерді компьютерлік өңдеу
арқылы орындалған өлшеулердің жоғары дәлдігі;
- дала жұмыстарын орындау кезінде жоғары Еңбек өнімділігі (бұл
жағдайда өлшеу емес, суретке түсіру ғана жүзеге асырылады);
- автоматтандыру құралдарын, компьютерлерді қоса алғанда,
деректерді өңдеудің камералдық құралдарын кеңінен пайдалану мүмкіндігі;
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- фотографиялық тәсілмен ақпарат алу есебінен алынған деректердің
жоғары сенімділігі мен объективтілігі;
- графопостроительдерді қолдану арқылы алынған деректерді өңдеу
процесін автоматтандыру мүмкіндігі;
- зерттелетін объект туралы ақпаратты қашықтықтан жинау мүмкіндігі,
бұл көбінесе таңдаудың шешуші факторына айналады, мысалы, қиын жерлер
немесе жұмыс қауіпті жерлер (жартастар, тау бөктері, батпақтар).
Белгіленген артықшылықтармен қатар, түсірілімнің бұл түрі де
кемшіліктерге ие. Оларға фотографиялық түсірілімдердің метеожағдайларға
тәуелділігі және барлық технологиялық процестерді бақылау мақсатында
далалық геодезиялық жұмыстарды орындау қажеттілігі жатады. Сондықтан,
ақпарат алудың басқа әдістерімен ақылға қонымды үйлесім ғана еңбек пен
қаражаттың ең аз шығынымен мәселені шешуді қамтамасыз ете алады.
3.2.1.4. Лазерлік сканерлеуді қолданудың негізгі саласы Ашық тау-кен
қазбалары, жартастар, жөнделетін Құрылыс конструкциялары, жоғары
объектілерді, зауыт цехтарын, гидротехникалық объектілерді, жол
тораптарын, теміржолдарды, туннельдерді, көпірлерді зерттеу болды. Бұл
қол жетімділігіне, қауіпсіздігіне байланысты объект туралы жеткілікті дәл
және толық ақпарат бере алмаған жағдайда топотүсіруді орындаудың
дәстүрлі технологияларына тамаша заманауи балама.
Лазерлік сканерлеу (сурет. 3.12) кеңістіктік координаттары бар
нүктелер жиынтығымен бүкіл қоршаған кеңістіктің сандық моделін құруға
мүмкіндік беретін әдіс. Дәстүрлі жалпы станциялардың басты
айырмашылығы-өлшеудің мүлдем басқа жылдамдығы, өлшеу басын
көлденең және тік жазықтықта автоматты түрде айналдыратын серво.
Сканермен жұмыс келесідей.
1. Түсіру басталар алдында сканерлеу аймағы мен тығыздығы
(көршілес нүктелерге дейінгі тік және көлденең қашықтық) анықталады.
Сканер объектінің координаттар жүйесін анықтауға қызмет ететін, сонымен
қатар жеке сканерлеуді теңестіру үшін геодезиялық негіздеме ретінде
қолданылатын арнайы мақсатты нысандарды максималды тығыздықпен өз
бетінше тауып, сканерлей алады.
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3.12-сурет - Лазерлік сканерлеу
Түсірілімнің барлық процесі толығымен автоматтандырылған,
оператордың қатысуынсыз секундына 5 мың Өлшем жылдамдығымен
жүргізіледі. Түсірілім кезінде алынған "шикі өлшемдер"нүктелер жиынтығы
("бұлт") (3.13-сурет), ол CAD форматында сызбалар, схемалар түрінде
ұсынылуы керек.
Сканермен жұмыс келесідей орындалады.
1. Түсіру басталар алдында сканерлеу аймағы мен тығыздығы
(көршілес нүктелерге дейінгі тік және көлденең қашықтық) анықталады.
Сканер объектінің координаттар жүйесін анықтауға қызмет ететін, сонымен
қатар жеке сканерлеуді теңестіру үшін геодезиялық негіздеме ретінде
қолданылатын арнайы мақсатты нысандарды максималды тығыздықпен өз
бетінше тауып, сканерлей алады.
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3.13-сурет – Аалдын-ала нәтижелер – «нүктелер бұлты»
Сканерлеуден кейін барлық түсірілетін жер, сканердің көру өрісінің
шегіндегі жергілікті жердің объектілерін қоса алғанда, координаттары
сканердің көмегімен анықталған нүктелермен біркелкі жабылады және бір
мезгілде әрбір нүктеден шағылысқан сигналдың деңгейі тіркеледі. Өлшеу
кезінде құрылғының дисплейінде осы станциядан алынған рельефтің бейнесі
пайда болады, бұл рельефтің сандық кескіні сияқты.
Өлшеулерден кейін алынған объект моделі бірнеше миллиметр
дәлдікпен координаттары бар нүктелердің үлкен жиынтығы (жүздеген
мыңнан бірнеше миллионға дейін). Лазерлік сканермен түсіру нәтижесінде,
әдетте, "нүктелер бұлттары"деп аталатын бірнеше нүктелер тобы алынады.
Қарап шығу кезінде объектінің тек бір бөлігін көруге болатындықтан,
объектіні барлық жағынан сканерлеу қажет. Барлық "нүктелер бұлттарын"
бірыңғай геометриялық кеңістікке теңестіргеннен (біріктіргеннен) кейін
түсіру объектісінің бірыңғай сипаттамасы алынады. Сканерлеу кезінде
теңестіру процесі тіркеу деп аталады.
2. Бір сканерлеуді ("тігуді") жасау үшін тірек нүктелері іргелес
сканерлерде көрсетілуі керек. Осы мақсатта түсіру кезінде тірек нүктелерінде
шағылыстырғыштар
(трипель-призмалар),
шағылысу
коэффициенті
неғұрлым жоғары жарық шағылыстырғыш пластиналар немесе жапсырмалар
орнатылады. Әр түрлі сканерлеулерден алынған объектінің координаттарын
байланыстыру үшін бірыңғай координаттар жүйесін таңдап, ондағы әр
жағдай үшін сканерлеу орталықтарын анықтау керек, мысалы, электронды
жалпы станцияны қолдану.
Қолданылатын жабдықтың мүмкіндіктеріне байланысты сканерлеу
цифрлық бейне-немесе фототүсіріліммен сүйемелденеді.
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Сканерлердің көмегімен рельефті суретке түсіру фототеодолиттік
суретке түсіру сияқты рельефтің екі нүктесінен (базистің ұшынан) жүзеге
асырылуы мүмкін.
Жердегі лазерлік сканерлеу әуе түсірілімін қолдану экономикалық
себептер бойынша ақталмаған немесе рельефтің барлық микроформалары
мен күрделі учаскелерін көрсету қажет Жергілікті аумақтардағы рельефтің
және жергілікті жердің үлгілерін түсіру және құру кезінде пайдаланылуы
мүмкін.
Лазерлік сканерлеу түсіру аймағындағы рельефтің барлық формаларын
түзетуге және өңдеуден кейінгі процесте белгілі бір элементті көрсету
қажеттілігін нақтылауға мүмкіндік береді.
3.2.1.5. Аэрофототүсірілім арнайы навигациялық және фотографиялық
аппаратурамен жабдықталған әр түрлі ұшу аппараттарын (әдетте, ұшқышсыз
ұшқыштарды) пайдалана отырып, жердегі жұмыстар негізінен мүмкін
болмаған жағдайларда жүргізіледі (3.14-сурет) [2]. Бұл сулы-батпақты
жерлер, көшкін орындары, химиялық қалдықтармен ластанған аумақтар
болуы мүмкін. Зерттеу жүргізу нәтижесінде ортофотопландар мен модельдер
цифрлық түрде алынатын болады.

3.14-сурет - Аэрофототүсірілім өндірісі
Түсірілім жұмыстарының осы түрінің нәтижесінде жоспардың
контурлық бөлігі мен рельефі тікелей камералдық жағдайда аэротүсірілімдер
бойынша алынады. Белгілі бір сенімділік пен дәлдікті қамтамасыз ету үшін
түсіру процесіне келесі талаптар қойылады:
- суреттердің белгіленген бойлық қабаттасуы-60 немесе 80 %;
- суреттердің көлбеу бұрыштары-4°дейін;
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- бір маршрут шегіндегі ұшу биіктігін өзгерту - 50 м артық емес;
- суреттің есептелген сызықтық майлауының мәні - 0,05 мм-ден
аспайды.
3.2.1.6. Аралас түсірілім-бұл бір бөлімді түсірудің бірнеше әдістері мен
әдістерінің параллель орындалуы. Мысалы, планды топографиялық түсірілім
мен беткі қабаттың үйлесімі. Түсірілім жұмыстарының аралас әдісі жиі
қолданылады.
3.2.2. Қоймалар мен үйінділерді түсіру
Қоймалардағы пайдалы қазбалар қалдықтарының көлемі және
қорлардың жай-күйі мен қозғалысын дұрыс есепке алу үшін үйінділердегі
жыныстардың саны туралы деректерді алу мақсатында қоймалар мен
үйінділер түсіріледі.
Ашық кен қоймаларында (жыныс үйінділерінде) қоймалау басталғанға
дейін 0,25-0,50 м арқылы бедердің қимасымен 1:1000 кем емес масштабта
алаңды пландау және оның топографиялық түсірілімі орындалуы тиіс. Түсіру
нүктелері олардың ұзақ мерзімді сақталуын ескере отырып бекітіледі.
Түсіру алдында қоймалардың (үйінділердің) беті тегістеледі.
Пайдалы қазбалар үйінділерінің көлемін олардың нысанына қарай
рулеткалық өлшеумен немесе түсіру нәтижелері бойынша анықтайды [2].
3.2.2.1. Салыстырмалы түрде дұрыс геометриялық пішіндегі үйінділер
көлемін анықтау үшін (мысалы, конус тәрізді, пирамида тәрізді, трапеция
тәрізді қимасы бар призмалық) қажетті параметрлерді өлшеу шаралары
орындалады. Үйінділердің абристері биіктігі, ұзындығы, ені және басқа да
өлшемдері көрсетіле отырып, өлшеу журналына енгізіледі. Көлемдер
геометриялық тұрақты денелер көлемінің формулалары бойынша есептеледі
[2].
3.2.2.2. Күрделі беттері бар үйінділердің көлемін анықтау үшін
Тахеометриялық,
фотограмметриялық
тәсілмен
немесе
лазерлік
сканерлеумен түсіру орындалады. Осы әдістерді өндіру техникасы 3.2.1. т.
баяндалған.
Түсірілімді Тахеометриялық тәсілдермен орындаған жағдайда келесі
ережелерді сақтау керек (3.15-сурет):
- пикеттер рельефтің тән нүктелерінде таңдалады;
- түсіру желісін қалыңдату үшін өтпелі нүктелерді анықтауға рұқсат
етіледі.
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3.15-сурет - Үйінді бөлігінің тахеометриялық түсірілімін жүргізу схемасы
Қоюлану нүктелеріне дейінгі қашықтық 100 м аспауы тиіс;
- асып кету тікелей және кері бағытта анықталады;
- көлемі 100 мың м3 дейінгі үйінділерді түсіру кезінде құралдан
пикеттерге дейінгі қашықтық 60 м – ден, үлкен көлемдегі үйінділерде-100 мден аспауы тиіс. Қоюлану нүктелері мен пикеттерге дейінгі қашықтықта
көрсетілген
шектеулер
электрондық-оптикалық
тахеометрлермен
орындалатын түсірілімге қолданылмайды.
- үйінділер жоспары 1:1000 немесе 1:500 масштабта жасалады.
Пышақтың беті сандық белгілермен немесе 0,5 м арқылы рельефтің көлденең
қимасымен бейнеленген
Қоймаларды (үйінділерді) түсірудің фотограмметриялық тәсілін
қолданған жағдайда түсірудің осы түріне қойылатын талаптарды
басшылыққа алады.
3.2.2.3. Ұзартылған пішінді үйінділерді түсіру, әдетте, Профильді
сызықтар әдісімен жүзеге асырылады. Үйіндіні (қойманы) полигонның ені
бойынша (түсіруге жататын аумақ) толтырмас бұрын шеттері үйінді
шекараларына бекітілетін және қақпақтармен немесе қадалармен (3.16, а, б
суреттеріндегі А, В, С, D, Е, F, М, N нүктелері) белгіленетін бейінді сызықтар
бөлінеді. Көлденең Профильді сызықтар арасындағы қашықтық суретке
түсетін объектінің күрделілігіне байланысты орнатылады, бірақ 25 м-ден
аспайды, бір Профильді сызық пышақтың бойымен салынады. Әр профиль
сызығы пикеттерге бөлінеді. Профиль сызықтарының тірек және пикет
нүктелерінің координаттары түсіру желісінің нүктелерінен полярлық әдіспен
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анықталады. Бейіндік сызықтар бойындағы қайырманың (қойманың) тән
нүктелерінің орнын Тахеометриялық тәсілмен анықтайды, бұл ретте рейканы
сызық тұстамасына көзбен шолып орнатады. Бейіндік сызық бойындағы
пикеттер арасындағы қашықтық 25 м-ден аспауы тиіс. Барлық өлшеу
нәтижелері далалық журналдарға енгізіледі.

3.16-сурет - Профиль сызықтары әдісімен түсіру схемасы
Қайырманың ені кезінде, эстакада немесе оның үстіндегі басқа
құрылыс шегінде түсіру жұмыстары жеңілдетіледі. Жұмыс схемасы 3.16, в
суретте келтірілген. К нүктесі эстакадада соғылады, оның орналасуы, I, II
нүктелер сияқты, профильге қолданылады (қағаз негізіндегі сурет). Жеңіл
тіктеуіштерді а, m, к, с, f нүктелерінен түсіретін бауларды тартады,
осылайша оларды қайырманың бетіне проекциялайды (а', m', к', с', f'
нүктелері). Пышақ бетінің орналасу профилінде графикалық түрде алу үшін
Li және hi сызықтық өлшеулерді орындаңыз.
3.2.2.4.
Қоймалардың
(үйінділердің)
көлемін
есептеу
мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен түсірілген
объектінің үш өлшемді бейнесін салу немесе профильдік сызықтардың түсіру
деректері бойынша салынған тіліктердің негізінде жүргізіледі.
Егер қоймалау қойма тұрақты және ауыспалы бөліктерден тұратындай
ұйымдастырылған болса, онда қойманың (үйіндінің) ауыспалы бөлігі
маркшейдерлік өлшеуге жатады. Қоймадағы пайдалы қазбаның жалпы
қалдығы қойманың (үйіндінің) тұрақты бөлігінің және маркшейдерлік
өлшемдер бойынша айқындалған айнымалы сомасы ретінде алынады.
3.2.2.5. Жабық қоймаларда өлшеу жүргізуге ыңғайлы және қауіпсіз
орындар жабдықталуы тиіс.
Жабық қоймаларда (бункерлерде) түсірудің бір тәсілі-пайдалы
қазбалардың (шикізаттың) көлемін анықтау үшін қабырғалар мен қойманың
басқа құрылымдық элементтеріне бөлу қолданылған кезде өлшеу және
есептеу, олардың негізінде жабық қойманың геометриялық деректерін ескере
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отырып градуирлеу кестесі жасалады. Қойманы өлшеу кезінде оның орташа
биіктігі бөлу мәніне және градуирлеу кестесіне сәйкес бөлімдерге
жобаланады.
Мысалы, минералдың орташа биіктігі "13" мәніне бөлінеді (3.17-сурет),
көлемнің мәні 1560 м3 бітіру кестесіне сәйкес қабылданады.

3.17-сурет - Жабық қоймадағы пайдалы қазбаны (шикізатты) өлшеу
Кейбір жағдайларда тікелей жабық қоймада (бункерде) түсіру
жұмыстарын жүргізу мүмкін болмаған жағдайда, оның толтырылмаған
бөлігін өлшеу жүргізіледі. Бұл ретте қойманың (бункердің)тиелген бөлігі
көлемінің оның толтырылмаған бөлігінің биіктігіне тәуелділігін көрсететін
кесте алдын ала жасалуы тиіс.
Өлшеулер Өлшеу жүргізу үшін арнайы бөлінген орында бекітілген
биіктік бойынша бекітілген нүктеден тау-кен массасының (шикізаттың)
бетіне дейінгі арақашықтықты айқындаудан тұрады. Қашықтықты өлшеу
өлшеу таспасының бункеріне соңында жүк бекітілген рулетканы түсіру
арқылы қамтамасыз етіледі (3.18-сурет). Толтырылмаған бөлік биіктігінің
мәні кемінде үш өлшемнің орташа мәні ретінде қабылданады. Егер
өлшемдердің біреуінің мәні басқаларынан күрт ерекшеленетін болса, онда
толтырылмаған бөліктің биіктігін қосымша бақылау өлшеуін орындайды.
Жүктің мөлшері қойманың (бункердің) параметрлеріне байланысты болады,
Жүктің массасы өлшеу таспасының қажетті керілуін қамтамасыз етуі тиіс.
Өлшеу кезінде өлшемдердің барлық деректері қойма көлемін анықтау
бойынша одан әрі есептеулер үшін нобай салу арқылы далалық журналға
жазылады.
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3.18-сурет - Бункердегі өлшеу схемасы
3.2.2.6. Ең жоғары дәлдік және ең аз еңбек шығынымен өлшеу
жылдамдығы үш өлшемді сканерлеуді қамтамасыз етеді. Ашық қоймаларды
(үйінділерді), сондай-ақ жабық қоймаларды (бункерлерді) түсіру кезінде де
қолдануға болады. Құрылғының жұмыс принципі келесідей.
- сканерлеу жүйесін қойманың жоғарғы жағында немесе пышақтың
үстінде белгілі бір жерлерде орнатыңыз (бекітіңіз);
- сканерді барлық түсірілетін нысан сканерлеу аймағына түсетін етіп
теңшеңіз. Қажет болған жағдайда бір-бірімен сканерлеудің жалпы
учаскелерін қамтамасыз ете отырып, бірнеше сканерлеу жүйесі орнатылады
(3.19-сурет);
- берілген уақыт аралығымен қолмен немесе автоматты әдіспен тікелей
сканерлеу жүргізіледі.

3.19-сурет - Қоймаларды түсіру үшін сканерлеу жүйелерін орнату
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Сканерден түсіру нәтижелері мамандандырылған бағдарламалық
жасақтаманың көмегімен өңдеу үшін компьютерлік құрылғыға импортталады
(3.20-сурет).

3.20-сурет - Көлемді есептеумен қойманың үш өлшемді моделін жасау
3.2.3 Жерді қалпына келтіру жұмыстары
Рекультивация объектілері ретінде: карьерлердің (разрездердің)
қазылған кеңістігі (картерлері), ішкі және сыртқы жыныс үйінділері,
кондициялық емес кендердің үйінділері, қалдық қоймалары, темір және
автомобиль жолдары, кәсіпорынның өнеркәсіптік алаңдары және тау-кен
жұмыстары аяқталғаннан кейін мақсаты бойынша пайдалануға болмайтын
басқа да объектілер қаралады.
Бүлінген жерлерді одан әрі игеру мақсатында рекультивация негізінен
бес бағытта жүргізіледі:
- ауыл шаруашылығы-егістікке, жайылымға, шабындық жерлерге,
бағбандыққа, көкөніс өсіруге;
- орман шаруашылығы-жер екпелері, саябақ, орман тоғайлары;
- Су шаруашылығы-әртүрлі мақсаттағы су қоймалары;
- азаматтық және өнеркәсіптік құрылыс;
- рекреациялық-демалыс объектілерін құру.
Жерді рекультивациялау жөніндегі жұмыстар жерді қалпына келтіру
жөніндегі ведомстволық нұсқауларда баяндалған тиісті талаптарды сақтай
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отырып, бірінен соң бірі жүйелі түрде екі кезеңде жүргізіледі: тау-кентехникалық және биологиялық іс-шаралар [1].
Тау-кен-техникалық қалпына келтіруді орындау кезінде маркшейдерлік
қызмет шешетін мәселелер шеңбері тау-кен кәсіпорындарындағы жалпы
қабылданған маркшейдерлік жұмыстармен салыстырғанда біршама ерекше.
Тау-кен жұмыстарымен бұзылған жерлерді қалпына келтірудегі
маркшейдерлік жұмыстар мыналарды қамтиды:
- қалпына келтірудің тау-кен-техникалық кезеңін жобалау үшін қажетті
графикалық құжаттаманы дайындау;
- қалпына келтіру бойынша тау-кен-техникалық жұмыстарды
қамтамасыз ету;
- рекультивацияланған аумақтардың атқарушы түсірілімі [2].
Бірінші кезекте жер бетінің топографиялық пландарының, тау-кен
қазбалары мен аршу жыныстары үйінділерінің пландарының мазмұны
жергілікті жердің, тау-кен қазбалары мен үйінділерінің жай-күйіне сәйкес
рекультивацияның тау-кен техникалық кезеңінің басында, оларға жер бетіне
зақым келтірудің барлық түрлерін бөле отырып келтіріледі.
Жаңартылған топографиялық негіз негізінде рекультивация жобасы
әзірленуде. Маркшейдер жобаның геометриялық элементтерін заттай
шығарады және тау-кен-техникалық жұмыстарды орындау процесінде
олардың орындалуына бақылау жүргізеді (3.21-сурет). Рекультивациялаудың
тау-кен-техникалық кезеңін өткізу кезінде маркшейдерлік қызмет мерзімді
өлшеулердің (түсірілімдердің) нәтижелерін жоба деректерімен салыстыра
отырып, уақыт пен кеңістікте бүлінген жерлерді қалпына келтірудің жүйелі
түсірілімдерін (өлшеулерін) жүргізетіндігі бақылауға алынады. Жүргізілетін
пландау, топырақты алу, оларды жаңа жерге орналастыру бойынша
орындалған жұмыстардың көлемі түсірілуге және есепке алынуға жатады;
үйілме Топырақтардың шөгуіне бақылау және рекультивациялау жобасына
сәйкес жыныс үйінділерінің геометриялық параметрлерінің сақталуына
бақылау жүргізіледі.
Ауыл шаруашылығы немесе құрылыс мақсаттарында қалпына
келтірілетін мульдалардың бедері бастапқы пландарда, әдетте, қимасының
биіктігі 0,5 немесе 1,0 м көлденеңінен бейнеленеді. Аралас тау жыныстары
мен топырақтың түсіру және көлемін есептеу тәсілдері техногендік рельефтің
пішініне байланысты белгіленеді.
Рекультивацияланған учаскелердің атқарушы түсірілімі мынадай
масштабта орындалады:
- 1: 2000 ауыл шаруашылығы, рекреациялық және құрылыс мақсатында
рекультивациялау кезінде 0,5 немесе 1,0 м арқылы көлденең қиманың
биіктігімен;
- 1: 5000 орман шаруашылығы, Су шаруашылығы және басқа да
рекультивациялау мақсаттарында 1,0 немесе 2,0 м арқылы көлденең қиманың
биіктігімен.
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3.21-сурет - Рекультивация кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар
Тау-кен-техникалық жұмыстардың аяқталу кезеңінде қалпына
келтірілген жерлерді беру актісіне графикалық материалды және
рекультивациялық
жұмыстар
бойынша
маркшейдерлік
есептілікті
дайындайды [2].
3.2.4 Гидроүйінділердегі, шлам және қалдық қоймаларындағы
жұмыстар
Гидроүйінділерді, шлам және қалдық қоймаларды салу және пайдалану
кезінде маркшейдерлік жұмыстардың құрамына кіреді:
- топырақ үйіп бекітілген бөгеттердің, қойыртпақ құбырларының, су
ағызу арықтарының және басқа да құрылыстардың жобалық жағдайын
натураға ауыстыру;
- қоршау құрылыстарының жобалық параметрлерінің сақталуын
бақылау;
- қоршау құрылыстарын, тұндырғыш тоғандардағы үйінділер мен су
кемерлерінің деңгейін мерзімді түсіру;
- бақылау станцияларының бейінді желілерінің тірек реперлерін
Планды және биіктік байланыстыру.
Топырақ үйіп бекітілген бөгеттердің (бөгеттердің), қойыртпақ
өткізгіштердің, су жинайтын арықтардың және басқа да құрылыстардың
осьтері мен контурларының жобалық жағдайын натураға ауыстыруды
маркшейдерлік тірек геодезиялық желі пункттерінен теодолиттік жүрістерді
салу арқылы, полярлық тәсілмен немесе басқа да тәсілдермен жүргізеді.
Жобалық деректерді натураға ауыстыру тәсілдерінің сипаттамасы осы оқу
құралының 5-бөлімінде жазылған.
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Бөгеттердің және басқа да қоршау құрылыстарының жобалық
параметрлерінің сақталуын бақылау жоба әзірленген ҚНжЕ талаптарын
басшылыққа ала отырып, толықтыру түсірілімдерін жүргізу жолымен жүзеге
асырылады.
Гидро үйінділерін, шлам және қалдық қоймаларын салу және
пайдалану процесінде толықтыру түсірілімінің кезеңділігі қоршау
құрылыстарын қалыптастыру жылдамдығына, шаю карталарына және
тұндырғыш тоғандарда су деңгейінің көтерілуіне байланысты белгіленеді.
Түсіру 1:2000 немесе 1:5000 масштабында аршу жыныстарының сыртқы
үйінділерін түсіру үшін белгіленген талаптарды сақтай отырып орындалады.
Гидроүйінділердің, шлам мен қалдық қоймалардың түсіру объектілері:
топырақ үйіп бекітілген бөгеттердің (бөгеттердің) контурлары, қойыртпақ
құбырларының, су ағызатын арықтардың трассалары және басқа да
гидротехникалық құрылыстар; тұндырғыш тоғандардағы су кемерінің
шекаралары, шаю жыныстарының контурлары; үйінділерге кірме жолдар,
тұрақты электр беру, байланыс желілері және басқа да коммуникациялар [2].
3.3. Тау-кен кәсіпорындарын салу кезіндегі түсіру жұмыстары
Тау-кен кәсіпорындарын салу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар
маркшейдерлік істің жауапты бөлігін құрайды.
Тау-кен кәсіпорындарын салу кезінде шешілетін негізгі міндеттер
шахта оқпандарын ұңғылау мен арматуралауды бақылау үшін арнайы өлшеу
мен түсіруден; құрылыс процесінде шахталық көтергіштің геометриялық
элементтерінің арақатынасының нақты сақталуын бақылаудан; кен-күрделі
қазбалардың бағыты, еңісі мен қималарының өлшемдері бойынша дұрыс
жүргізілуін маркшейдерлік бақылаудан; ғимараттар мен құрылыстардың
деформацияларын анықтаудан; құрылыс объектілері мен жүріп өткен тау-кен
қазбаларын кейіннен олардың пландар мен қималарда бейнеленуімен
атқарушы түсіруден тұрады.
3.3.1 Ғимараттарды, құрылыстарды және копрлерді тұрғызу
кезіндегі түсіру жұмыстары
Ғимараттарды, құрылыстарды және копрлерді салу кезіндегі түсіру
жұмыстары Құрылыс процесінде олардың геометриялық элементтерінің
арақатынасының нақты сақталуын бақылау, сондай-ақ олардың
деформацияларын уақтылы анықтау мақсатында орындалады. Біз бұл
маркшейдерлік жұмыстарды мұнара копрларының құрылысын бақылау
мысалында қарастырамыз (3.22-сурет).
Копрды орнату бойынша жұмыстар басталғанға дейін маркшейдермен
оқпан осьтерінің бекітілуінің дұрыстығы тексеріледі, сондықтан оқпан
орталығының координаттарын және осьтердің бағытын бірнеше жоғарғы
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қабаттарда басты алып жүретін атыстарды түсіру жолымен қайта анықтау
талап етіледі.
Мұнара копрларын салу кезінде жұмыстар бөлінеді:
- Копр іргетасының құрылғысымен байланысты (нөлдік цикл жұмысы);
- Копр мұнарасын тұрғызу бойынша.

1.66-сурет - Мұнаралы кран
Нөлдік цикл жұмысы кезінде маркшейдер:
- алдын ала тексерілген оқпан осьтерін орауға ауыстыру;
- болашақ қазаншұңқырдың сутөкпе жүйесінің осьтерін және копрға
жанасатын барлық жерасты коммуникацияларын бөлу;
- қазаншұңқырдың контурын белгілеу және оны қазықтармен бекіту;
- оқпан осьтерін қазаншұңқырдың түбіне ауыстыру, олардан іргетас
жастығының қалыптарын, іргетастың ішкі және сыртқы қалыптарын орнату
орындарын бөлуді орындайды;
- іргетасты және оның жабынын бетондау аяқталғаннан кейін түсіру.
Өлшемдерді тексеру үшін оқпан осьтерінен түсіру (барлық аралықтардың
ұзындығын өлшеу), ал қабаттасудың көлденеңдігін тексеру үшін нивелирлеу
жүргізіледі. Өлшеу нәтижелері тірек жазықтықтарының биіктік белгілерін
көрсете отырып, іргетас жобасының жұмыс сызбасына қолданылады. Оқпан
осьтерін іргетастың сыртқы жағынан бетондалған қапсырмаларға және
жабын арқалықтарына ауыстыру қажет [2].
Құрама конструкциялардан ғимараттар мен құрылыстарды салу
кезіндегі жұмыстар.
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Ғимараттың (құрылыстың) қаңқасының бағандарын іргетастың
жоғарғы
плитасына
құрастырмалы
болат
немесе
темірбетон
конструкцияларынан жобалық күйге орнатпас бұрын, монтаждық тор
жасалады, оның нүктелері бағандардың орталықтарымен сәйкес келуі керек.
Бірақ, жұмыстың ыңғайлылығы үшін тірек нүктелері жағына қарай
жылжиды, бұл оларды бүкіл орнату процесінде пайдалануға мүмкіндік
береді.
Бағаналардың әрқайсысының тік күйге дұрыс орнатылуын екі өзара
перпендикуляр жазықтықта екі теодолитпен (электрондық тахеометрлермен)
өлшеу рельсіндегі бағаналардың жоғарғы жағына көлденең төселген немесе
жоғарғы осьтік сызғыштарды коллимациялық жазықтықпен колоннаның
негізіне төмен қарай миллиметрлік сызғыш немесе шкала бойынша ығысуды
анықтай отырып тексеру ұсынылады (3.23-сурет).
Темір-бетон және металл бағаналарды орнату кезіндегі ауытқулар
белгіленген рұқсаттарға сәйкес қабылданады.
Құрастырмалы болат құрылымдардан салынған мұнара копрінің
қаңқасы келесі әдістердің бірімен жеке деңгейлер салынған сайын
тексеріледі:
- отвестік жазықтықта. Теодолиттердің осьтік нүктелерден көлбеу
визамен орындалады;
- отвестік желісі. Оқпанға қатысты белгіленген пункттерден тік
визалау және лазерлік аспаптармен; желдің жылдамдығы 2 м/с кем болатын
тіктеуіштермен, сондай-ақ сызықтық өлшеулермен орындалады.

3.23-сурет - Бағаналардың вертикалдығын теодолитпен тексеру тәсілдері:
а-бағаналардың негізіне осьтік сызықшаларды жобалау; б-сол сияқты, рельске;
в-бағананың жоғарғы М және төменгі N осьтік тәуекелдеріне қолданылатын рельске
визалау; О және О1-теодолит тұрған нүктелер
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Жақтаудың әр деңгейін орнату аяқталғаннан кейін, магистральдың екі
осіне параллель тік проекциялардағы бағандар қатарларының сызбалары
жасалады. Сызбаларда әр бағанның орналасуының миллиметрден ауытқуы,
деңгейлердің биіктік белгілері, бағандардың осьтері арасындағы қашықтық тірек тақталарына бекітілген жерлерде көрсетілген (3.24-сурет) [17].

3.24-сурет - Мұнаралы копр қаңқасының бағандарының тік проекциясының
мысалы (қызыл сызықтар – бағандар осінің вертикальдан ауытқуы).
Жылжымалы (жылжымалы) қалыптағы монолитті темірбетоннан
жасалған копра мұнарасын салу кезінде (3.25-сурет) маркшейдер орындайды:
1. Тексеруді мөлшерлерін, нысаны мен ережелері қалыпты, ол
жиналады фундаментной плитада. Басында маркшейдер қалыптың дұрыс
құрастырылуын қалыптарға шығарылған оқпан осьтерінен қалыптарды
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секцияларға бөлетін әрбір қалқанның жазықтығына дейінгі қашықтықты
өлшеу, сондай-ақ секция бұрыштарындағы жұмыс еденін нивелирлеу арқылы
тексереді.
2. Қалыптың қозғалысы процесінде жұмыс еденінің және салынатын
бөлшектердің биіктігін анықтау үшін арматураға бұрыштарда шахтаға және
копрдың сыртқы бөлігіне жүйелі түрде көбейтілетін дециметрлік бөліктері
бар ағаш тақтайшалар бекітіледі. Жұмыс еденінің биіктігі әр 20 м сайын
тексеріледі, таспаның таспасы копердің түбіне салынған. Осы деректердің
нәтижелері бойынша көрсеткіштер 20 мм-ден артық болған кезде қалып
қозғалысының бақылау рейкаларының деректерімен салыстырғанда
рейкалардағы есептер түзетіледі.

3.25-сурет - Жылжымалы қалыптағы мұнара копрінің құрылысы
3. Копр мұнарасын тұрғызу кезінде жоспардағы жылжымалы қалыптың
жағдайын тік визалау құралдарының (зенит - аспап) немесе тіктеуіштердің
көмегімен бақылайды. Нысаналық маркалардың немесе тіктеуіштердің
орналасу орындары қалыптың көлеміне және копрдың биіктігіне байланысты
анықталады. Тұрғызу кезінде биіктігі 50 м-ге дейінгі копрларды бақылау
нүктелері әдетте діңгек бөлігінің бұрыштарында (үш-төрт) және лифт
бөлімінде (біреуі) орналастырылады; үлкен биіктікте оларды копрдың
сыртқы қабырғаларының бұрыштарына да қою керек.
Пішіннің жағдайын бақылау үшін зенит-құрылғы консольдік
нүктелерге дәйекті түрде орнатылып, маркалар шкаласы бойынша есептеледі
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(сурет. 3.26). Бастапқы және кейінгі есептеулердің айырмашылығы бойынша
бастапқы жағдайға қатысты көлденең жазықтықта жылжымалы қалыптың
жылжуы. Қалыптың жағдайын тіктеуіштермен тексеру кезінде олардың түсу
нүктелерін орталықтандыру пластиналарымен немесе бағыттағыштармен,
блоктармен бекітеді [14].

3.26-сурет- Жылжымалы қалыптарды бақылау кезіндегі нысаналық маркалар
мен зенит-аспаптардың жағдайы:

1-консоль пункті; 2-зенит-аспап; 3-қалыптың қалқаны; 4-қалыптың жұмыс едені; 5, 6 және
7 - қалыптың іске қосылыстарына, шеңберлеріне және күнқағарына тиісінше бекітілген
нысаналық маркалар; 8 және 9 - сыртқы және ішкі аспалы мінбелер; 10-нысаналық
таңбаларды бақылауға арналған мінбелердегі тесіктер

Тіктеуіштердің жабдығы схемалардың біріне сәйкес орналастырылады
(3.27-сурет):
1) жүкшығыр 3 және 4 центрлік пластиналар 2 қалыптың жұмыс
еденіне бекітіледі;
2) 7 шығырлар нөлдік алаңда орнатылады, ал 8 бағыттаушы блоктар
кронштейндерге шеңберлерге, домкраттық рамалардың тіректеріне немесе
қалыптың жұмыс еденінің түбіне бекітіледі.
Қалыптың ауытқулары нөлдік алаң деңгейінде бекітілген пластинаның
осьтеріне қатысты тіктеуіш ұшының орналасуымен немесе тіктеуіштен
мұнара қабырғаларына дейінгі өлшеулермен анықталады. Пластиналар
олардың осьтері Копр осіне параллель болатындай етіп бекітіледі.
Бақылау нәтижесі бойынша ережеге сәйкес жүзеге асырады
қалыптарды құрайды сызба проекциялар бірқатар қима копр арналған
көлденең жазықтық немесе сызба бейінді желілерінің қабырғалар копр.
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3.27-сурет - Қалыптың жағдайын тексеру кезінде тіктеуіш жабдығының
орналасуы:

1 - қалып қалқаны; 2 - жұмыс едені; 3 - жұмыс еденіндегі шығыр; 4 - центрлік пластина;
5 - координатометрлер; 6 - тіктеуіштер; 7 - нөлдік алаңдағы шығырлар; 8 - блок; 9 - лифт
бөліміндегі тіктеуіш

3.3.2 Тік тау-кен қазбаларын (шахта оқпандарын) түсіру)
Тік тау-кен қазбаларын (шахта оқпандарын) түсіру ұңғылау
тіктеуіштерінен орындалады.
Шахта
оқпандарының
қималарымен
бір
мезгілде
тірек
табандықтарының астындағы (бетон бекіткенде), бекіту рамаларының
астындағы (ағаш бекіткенде) "ойықтарды" және шахта оқпанын ұңғылау
журналын жасау үшін қажетті барлық басқа элементтерді өлшейді.
Бірінші буынды үңгілеудің вертикалдылығын, оқпанның жобалық
қимасының және жарықта сақталуын бақылау уақытша ұңғылау орталық
тіктеуішінен орындалады, оның ілу нүктесі белгіленеді
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3.28-сурет - Шаблон жақтауының орнатылуын және бірінші буынды
үңгілеуді бақылау:
1-рамка-шаблон; 2-уақытша бекітпе; 3-тіктеуіш; 4-қалып; 5-тірек тәжі
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радиустарды шаблонмен немесе рулеткамен өлшеу, сондай-ақ оларды
дизайнмен салыстыру арқылы шаблондағы маркшейдер (3.28-сурет).Ұңғыма
кезінде қабырға аузы Болат ілмектерге ілінетін металл канал сақиналарымен
бекітіледі. Сақиналар тұрақты тау жыныстарындағы деңгей мен сызық
бойынша 1 м – ден кейін, әлсіздерде-0,5-0,6 м-ден кейін орнатылады және
қатайтылады.
Оқпанды бірінші тірек тәжіне дейін үңгілегеннен кейін маркшейдер
шаблон жақтауының шетінен бастап бөрене табанына дейінгі тік
арақашықтықты рулеткамен жүйелі өлшеу жолымен тірек тәжі үшін
сақиналы бөрене жақтауының көлденеңдігін тексереді. Дөңгелек паллет
жолақтарын төсегеннен кейін қалып жиналады. Дөңгелек қабырғалардың
көлденеңдігі деңгейдің көмегімен немесе шаблон жақтауынан қашықтықты
өлшеу арқылы тексеріледі. Оқпанның ортасына қатысты жоспардағы
шеңберлі қабырғалардың дұрыс орнатылуын радиусты өлшеу арқылы
тексереді; уақытша орталық тіктеуіштен қалыптың сыртқы бетіне дейін.
Ауыздың тұрақты тірегі төменнен жоғары қарай тірек тәжін салғаннан кейін
орнатылады. Бірінші Байланыс тұрақты бекітпемен бекітіледі, содан кейін
магистральдың мойнына төрт осьтік қапсырма, әр осьте екеуі бетондалады.
Осьтердің орнын кронштейндерге оқпанға жақын жердегі осьтік пунктте
Орнатылатын теодолиттің көмегімен немесе осьтік пункттер арасында
тартылған сымдардан түсірілген тіктеуіштердің көмегімен ауыстырады.
Оқпан осі қапсырмаларға екі рет тәуелсіз тасымалданады, олардың
арасындағы айырмашылық 5 мм-ден аспауы тиіс [7].
Оқпан сағасының бекітпесінің жоғарғы бөлігінде су асты рамасына
арналған ұялар (ойықтар) қалдырылады, анкерлік болттар салынады немесе
тұрақты копрды нығайту үшін құдықтарды ұяларға қалдырады. Маркшейдер
әсіресе якорь болттарының ұяларының дизайнға сәйкестігін мұқият
тексереді. Оқпан сағасының жоғарғы бөлігін бекіту аяқталғаннан кейін үлгіраманы негізгі ұңғылау (нөлдік) рамасымен ауыстырады, ол оқпанды оның
барлық тереңдігіне үңгілеу үшін қызмет етеді. Ойын рамалары орындайды
осьтер бойынша оқпан, ал көлденеңдігін - нивелиром және нивелирлік
рейкамен.
Ұңғыманы бақылау және магистральдағы тұрақты бағдарлау
магистральдағы барлық маркшейдерлік өлшеулер жүргізілетін тік сызықтар
жүйесі түріндегі геометриялық негіздің көмегімен жүзеге асырылады.
Магистральға түсетін сызықтардың саны мүмкіндігінше аз қабылданады.
Олардың орналасуы баррельдің көлденең қимасының пішініне және онда
ұңғымалық жабдықтың орналасуына байланысты. Тіктеуіштерді түпкілікті
бекіткеннен кейін олардың арасындағы арақашықтықты өлшейді және осьтік
тармақтарға байланыстыруды жүргізеді.
Тіктеуішті пайдалану алдында оның ілу нүктесінде бекітілуінің
дұрыстығын тексереді және оқпандағы тіктеуіштің жағдайын оның бүкіл
ұзындығы бойынша тікелей қарау, "почтаны" түсіру және оқпанның
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сағасындағы және кенжардағы тіктеуіштердің арасындағы қашықтықты
салыстыру арқылы оқпанның қабырғаларына немесе ұңғылау жабдығына
жанасуының жоқтығына көз жеткізеді.
Оқпанды ұңғылау процесінде тіктеуіштердің жағдайын оқпан
осьтерінен тіктеуіштерге дейінгі арақашықтықты өлшеу жолымен жүйелі
түрде бақылайды. Оқпан тереңдеген сайын тіктеуіштердің сымдары ұзарады.
Орталық тік сызық магистральдың бүкіл тереңдігіне түсуді есептей отырып
бекітіледі және оны бекіту нүктесі берілмейді.
Таңдалған горизонтта бұрыштық профильден 1 кронштейні баррель
тіректеріндегі тіктеуішке қатысты симметриялы түрде бетондалады (сурет.
3.29). Қапсырманың көлденең сөрелерінде бойлық ойықтар бар. Сөрелерде 2
жолағы қолданылады, оның ортасында дөңгелек тесік бар, оған тік арқан
өтеді. Тік сызық тынышталғаннан кейін, кабель тесіктің ортасында
болатындай етіп орнатылады. Жолақ бұрандалармен кронштейнге бекітіледі.
Содан кейін сымға 4 жең қойылады, оның сыртқы диаметрі штанганың
тесікшесіне тең, ал ішкі тесік кабельдің диаметрінен сәл үлкен. Жіберіп
втулку тесігі планкалар, төменнен бекітіп, оның гайкой.

3.29-сурет - Тік оқпанда осьтік ұңғылау тіктеуішін бекіту
Оқпанды ұңғылау кезінде ұңғылау тіктеуіштерінің орнына тік сәулесі
бар бағыттардың лазерлік көрсеткіштерін пайдалануға болады.
Оқпанның жыныс қабырғаларын бөлу дұрыстығы (қима вчерне) 6-8 м
үңгілеу арқылы маркшейдермен тексеріледі, нәтижелері үңгілеу журналында
тіркеледі.
Тексеру осы қиманың сегіз бағыты бойынша радиустарды өлшеу
жолымен Орталық ұңғылау тіктеуішінен жүргізіледі.
Кәдімгі жағдайларда тік магистральдардың тұрақты бекітпесі
жылжымалы металл қалыптың көмегімен монолитті тез қататын бетоннан
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жасалады. Орталық тіктеуішке қатысты қалыптың орнын параметр бойынша
кемінде сегіз нүктеде тексеру керек. Қалыптың көлденеңдігі дөңгелек
қабырғаларға фландрлар орната отырып, шланг нивелирімен тексеріледі.
Бірінші буыннан төмен тұрақты бекітпені салу кезіндегі бақылау
өлшеулері бірінші буындағы бекітпені салу кезіндегідей жүргізіледі.
Врубтарды тірек тәждерінің астына бөлу және қалыптың орнатылуын
тексеру жоғарыда орналасқан тәждің қабырғаларына салынған биік
реперлерден жүзеге асырылады.
Бөшке қабырғалары бетондалғаннан кейін және мықтап бекітілгеннен
кейін ғана бетондалады. Әрбір 4-5 м сайын орталық тіктеуіштен оқпан
қабырғаларына дейін өлшеулер жүргізіледі [14].
Оқпан қабырғаларының тұрақты бекітпесінде оқпанның өткен бөлігінің
тереңдігін анықтау үшін реперлер салынады (оларды бекітпенің тірек
табандықтарына салу сенімдірек болады). Қиманың периметрі бойынша
реперлерді салуға арналған орындар оларға өлшеу үшін қол жетімділік
қамтамасыз етілетіндей етіп таңдалады. Реперлер ретінде осьтік ұңғылау
тіктеуіштерін бекітетін қапсырмалар пайдаланылуы мүмкін. Әр реперде
нөмірі бар алюминий тақтайшасы болуы керек. Биік белгі реперлер арқылы
анықтайды берудің белгілер болат рулеткой жылғы үстіңгі қабаттағы
реперлер арналған төменгі.
Оқпанның едәуір тереңдігі кезінде биіктік белгілерінің жүйелі
берілуінен қателіктердің жиналуын болдырмау мақсатында бақылау
реперлерінің биіктік белгілері тікелей оқпанның сағасына салынған реперден
анықталады. Ол үшін ұзындықты өлшеуіш ДА-2 немесе ұзын болат таспаны
қолданыңыз. Бақылау реперлері оқпан маңындағы ауланы бөлу кезінде және
басқа да жауапты бөлімдерде бастапқы болып қызмет етеді.
Анықтау тереңдігін өткен оқпан мен көлемін вынутой тұқымды
орындайды өлшеулер жылғы реперлер. Жалпы алғанда, қиманың периметрі
бойынша симметриялы орналасқан кенжар нүктелеріне үш-төрт тереңдікті
өлшеңіз. Кенжардың соңғы жылжуы үшін 0,1 м дәлдікпен жүргізілген
өлшеулерден орташа арифметикалық мән алынады.
Тұрақты бекітпе қабырғаларының, жыныстардың құлаған жерлерінің
нақты қалыңдығын және оларды бітеу тәсілін, жарықшақтарды және бекітпе
деформациясының басқа да көріністерін оқпанды бекіту процесінде өлшейді.
Оқпанды ұңғылау кезінде маркшейдерлік түсіру және өлшеу
нәтижелері "оқпанды ұңғылау журналына" үнемі енгізіледі [2].
3.3.3 Көлденең және көлбеу тау-кен күрделі қазбаларын түсіру
Түсірілімге кен орындарын дұрыс пайдалану үшін маңызы бар
қазбалар контурлары, геологиялық бұзушылықтар, сынамаларды алу
орындары және басқа да егжей-тегжейлер жатады. Көлденең және көлбеу
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тау-кен қазбаларын түсіру жер асты тірек желісінің пункттерінен
орындалады.
Түсіру жұмыстары әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады:
1. Перпендикуляр (ординат), полярлық тәсіл немесе теодолит
(тахеометр) көмегімен орындалатын қималар.
2. Лазерлік сканерлеу.
Ординат әдісімен тау-кен қазбаларының контурларын түсіру кезінде
теодолиттік жүрістің жақтарына қатысты қазба қабырғаларының орнын
анықтайды. Ол үшін жарманың бойымен жүріс жақтары рулетканы созады
және тән жерлерде жүріс жағынан қазбалардың сол және оң жағына дейінгі
қашықтықтар (ординаттар) өлшенеді. Сонымен бір мезгілде ординат
негіздерінен теодолиттік жүрістің бастапқы (кіші) шыңына дейін созылған
рулетка бойынша арақашықтықты (абсцисса) тіркейді. Өлшеу саны өндіріс
конфигурациясының күрделілігіне және түсіру масштабына байланысты.
Өлшеу нәтижелері қазба контурларының нобайына шығарылады абрис (3.30-сурет) және маркшейдерлік пландарды құру үшін қолданылады
[14].

3.30-сурет - Ординат әдісімен мәліметтерді түсіру
Абрис жүрістің әр жағы үшін жасалады. Барлық эскиздер теодолиттік
түсірілім журналында немесе арнайы абрис кітаптарында қолмен жасалады.
Күрделі конфигурациядағы қазбалардың контурларын егжей-тегжейлі
түсіру кезінде полярлық әдіс қолданылады. Бұл әдістің мәні 3.31-суретте
келтірілген [14].
26-шы нүктеде теодолит (тахеометр) жұмыс жағдайына келтіріліп,
бастапқы санақты нөлге тең етіп, лимбпен 25-ші нүктеге қойылады. Содан
кейін, қозғалыссыз лимбамен алидад 1, 2,..., 7 нүктелеріне кезекпен келіп, β1,
β2, …, β7, β25. үлгілерін алады. β25 кері санағы нөлге жақын болуы керек.
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Сонымен қатар, таспамен немесе жіп диапазонымен құрылғыдан аталған
нүктелерге дейінгі қашықтық өлшенеді. Барлық өлшеу нәтижелері өріс
журналында жазылады (немесе құрылғының сақтау құрылғысында
тіркелген), нүктелер мен жағдайдың орналасуы көрсетілген абрис жасалады.

3.31-сурет - Мәліметтерді полярлы түрде түсіру
Перпендикуляр (ординат) немесе полярлық әдіспен қазбаны түсіру
кезінде
биіктік
түсірілімі
нивелирлеу
(геометриялық
немесе
тригонометриялық) арқылы орындалады.
Маркшейдерлік жұмыстарда заманауи электронды тахеометрлердің
кеңінен қолданылуына байланысты қазіргі уақытта тау-кен қазбаларын
түсіру үшін қималардың ыңғайлы тәсілі болып отыр.
Үңгілеуде және жарықта көлденең және көлбеу қазбалардың қимасын
түсіру 5 м сайын тахеометрмен қазба конфигурациясының күрделілігін және
тән орындарын ескере отырып жүргізіледі (бір көлденең қимаға кемінде сегіз
пикет, 3.32суретті қараңыз).

3.32-сурет - Қима тәсілімен қазбаның түсірілімін орындау сызбасы
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Түсіру деректері аспаптың есте сақтау құрылғысында тіркеледі,
Орындаушы нүктелердің орналасуын және далалық журналдағы жағдайды
көрсете отырып абрис жасайды.
Қазіргі техникалық прогресс жағдайында лазерлік сканерлеу әдісі
түсірілім жұмыстарында қолдануға қол жетімді болды. Жоғары
ажыратымдылықтағы лазерлік сканерлер алынатын тау-кен қазбаларының
егжей-тегжейлі деректерін жинайды (3.33-сурет). Жоғары дәлдіктегі суреттер
сканерлеумен бір уақытта жер астында ойнатылады, талдау мен байланыс
үшін контекст пен қолдауды қамтамасыз етеді. Сканердің бағытына
қарамастан, біріктірілген туралау өңдеуден бұрын сканерлеуді автоматты
түрде түзетеді. Планшет контроллерінің мүмкіндіктері пайдаланушыларға
сканерлеулермен бірге көру үшін CAD жолдары мен беттерін импорттауға
мүмкіндік береді. Бұл сканерлеулер арасындағы нақты уақытты
салыстыруды жеңілдетеді және пайдаланушыларға оны жер астындағы
жоспармен (жобамен) немесе геологиялық модельдермен тікелей
салыстыруға мүмкіндік береді.
Далалық жұмыстардың барлық нәтижелері кейіннен камералдық
есептеулерге және графикалық өңдеуге жатады.

3.33-сурет - Сканерлеу нәтижесінде алынған жер асты қазбасының бейнесі
("нүктелер бұлты»)
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3.4. Кен орындарын игерудің ашық тәсілі кезіндегі түсіру
жұмыстары
3.4.1. Карьерлерде түсіру жұмыстарының әдістері
Карьерлерді түсіру аэро- немесе жер үсті фотограмметриялық түсіру,
лазерлік сканерлеу, тахеометрлік түсіру, мензульді түсіру әдістерімен және
перпендикулярлар тәсілімен орындалады.
Карьерлерді түсіру объектілері:
- тау-кен қазбалары (кертпелер, құламалар, орлар, блоктардың
жарылысы кезіндегі бөлу сызықтары, құламалар, дренаждық қазбалар, су
бұрғыш жыралар және т. б.);
- ішкі жыныстардың үйінділері;
- барлау қазбалары және кен орнының геологиялық құрылымының
заттай көрінетін элементтері;
- қауіпті аймақтардың шекаралары (өрт, су басқан тау-кен қазбалары,
көшкіндер, опырылымдар және т. б.);
- карьердегі және ішкі үйінділердегі көлік жолдары, таспалы
конвейерлер және олар арқылы өтетін жолдар, кемерлер арасындағы
сатылар;
- құрылыстар (эстакадалар, көтергіштер, аспалы арқанды жолдар,
электр
қосалқы
станциялары,
тұрақты
электр
беру
желілері,
Гидромеханизация қондырғылары, бөгеттер, су ағызғыштар, құбырлар, сорғы
және жер сору қондырғыларының үй-жайлары) [2].

3.34-сурет - Карьерде электронды тахеометрмен маркшейдерлік түсірілімді
өндіру процесі

180

Түсірілім кезінде пикеттер контурлар мен беттердің барлық
сипаттамалық нүктелерінде жиналады (сурет. 3.34). Пикеттер арасындағы
және кертпештердің жиектеріндегі қашықтық түсіру масштабына және
объект контурының күрделілігіне байланысты 20-50 м құрайды.
Аршылған жыныстардың үйінділерін 1:5000 масштабында түсіру
кезінде пикеттер арасындағы қашықтық 100 м аспауы тиіс; жарылған
жыныстардың беттерін 1:1000 - 10 м масштабында, 1:2000 - 20 м
масштабында түсіру кезінде [2].
Түсіру кезеңділігі өндірістік қажеттілікке қарай, бірақ үш айда бір
реттен сиретпей, ал кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жағдайлары
үшін - алты айда бір реттен сиретпей белгіленеді. Егер түсіру экскавация
және тау-кен массасын тасымалдау үшін ақы төлеу мақсатында қазу көлемін
анықтауға арналған болса, онда ол ай сайын орындалады.
Карьердің жерасты дренаждық тау-кен қазбаларын түсіру Ашық таукен қазбаларын түсіру жүргізілген масштабта орындалады.
Төменде бүгінгі таңда ең көп сұранысқа ие түсіру әдістерін
қарастырамыз.
Аэрофотограмметриялық түсірілім тау-кен қазбаларының, аршу
жыныстары үйінділерінің және пайдалы қазбалар қоймаларының Пландарын
жасау, карьердің цифрлық моделін жасау және толықтыру үшін
қолданылады. Аэрофототүсірілім материалдары карьердің және оған іргелес
аумақтың фотоПландары мен фотосхемаларын жасау, карьердің түсірілім
желісі пункттерінің координаттары мен биіктіктерін анықтау үшін де
пайдаланылады.
Аэрофототүсірілім әсіресе ірі карьерлерді түсіру үшін кеңінен
қолданылады. Түсірілім алдында түсіру параметрлері есептеледі және
далалық жаттығулар өткізіледі, оның ішінде әр стерео жұпты төрт таңбамен
қамтамасыз етеді. Белгілер олардың ұзақ мерзімді сақталуын және кейінгі
аэротүсірілімдер үшін пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін орындарда
орналастырылады. Таңбалардың координаттарын анықтау дәлдігі Түсіру
желісі пункттерінің координаттарын анықтау дәлдігіне сәйкес келуі тиіс.
Биіктігі опознаков анықтайды геометриялық немесе тригонометрическим
нивелированием.
Карьерлерді
аэрофототүсіруді
орындау
үшін,
әдетте,
мамандандырылған ұйымдар тартылады.
Маркшейдерлік құжаттаманы жасауға арналған аэрофототүсірілім
белгіленген техникалық талаптарды сақтай отырып, ірі ауқымды
аэрофототопографиялық түсірілімге арналған аэрофотоаппаратурамен
орындалады [2].
Аэрофототүсірілім материалдарын өңдеу нәтижесінде карьердің үш
өлшемді цифрлық моделі жасалады (толықтырылады), оның негізінде
графикалық маркшейдерлік құжаттама жасалады, шығарылған тау
жыныстарының көлемін есептейді және басқа қолданбалы есептерді шешеді.
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Жердегі фотограмметриялық (стереофотограмметриялық) түсірілімді
дербес
немесе
Тахеометриялық
түсіріліммен
бірге
қолданады.
Фототеодолитті түсіруді қолданудың тиімділігі карьердің орналасу
жағдайына және даму жүйесіне байланысты. Жалпы жағдайда тиімділік
неғұрлым жоғары болса, борттар арасындағы қашықтық неғұрлым көп болса
және түсірілім кезінде негіздер аз болса.
Таяз карьерлерді түсіру кезінде базистер борттарда, терең карьерлердің
төменгі кемерлерін түсіру кезінде – кемерлер алаңдарында орналасады.
Барлық жағдайларда карьердің нақты конфигурациясына, жұмыс фронтының
бағытына және даму жүйесіне сүйену керек.
Жерүсті стереофотограмметриялық түсіру материалдарын өңдеу үшін
аналогты фотограмметриялық аспаптарды, сондай-ақ цифрлық және
талдамалық фотограмметриялық жұмыс станцияларын пайдалануға жол
беріледі. Аналогты фотограмметриялық аспаптарды пайдалану кезінде
өлшеулерді автоматты түрде тіркеу және оларды әрі қарай аналитикалық
өңдеу үшін оларды компьютерлік технологиялардың көмегімен жұптастыру
ұсынылады.
Бүгінгі таңда маркшейдерлік түсірілімнің жылдам әдістерінің ішіндегі
ең объективті және дәл-лазерлік сканерлеу. Бұл әдіс автоматтандырудың
жоғары деңгейіне, сондай-ақ жоғары жылдамдық пен өлшеу тығыздығына
байланысты өте қысқа мерзімде үлкен жұмыс көлемін орындауға мүмкіндік
береді. Қажет болса, сканерді кез-келген тасымалдаушыға орнатуға болады,
ол оны адам тыйым салынған өте қауіпті жерлерге апарады. Лазерлік сканер
қашықтан түсіре алады.
Лазерлік сканерді қолдану арқылы түсіру технологиясы 3.2.1.4. т.
жазылған. осы бөлімнен тұрады.
Тахеометриялық түсіруді түсірудің дәлдігін қанағаттандыратын
теодолиттер немесе тахеометрлер орындайды. Көлденең шеңбер бойынша
санауларды ондаған минутқа дейін дөңгелектеуге жол беріледі.
Құралдан пикетке дейінгі қашықтық түсірілетін объектінің
контурының айқындығына байланысты түсіру масштабында белгіленген
мәндерден аспауы тиіс.
Түсіру желісінің әрбір пунктінен бақылау үшін көрші пункттерден
алынған учаскелерде орналасқан қосымша пикеттер алынады.
Әр станцияда абрис жасалады, онда шеттердің және басқа түсіру
объектілерінің орналасуы көрсетіледі. Есептеу көлденең проложений және
биіктік пикеттер орындайды барысында камералдық өңдеу.
Электрондық тахеометрмен түсіруді орындау кезінде аспаптан
шағылыстырғышқа дейінгі шекті қашықтық аспаптың тиісті техникалық
сипаттамаларына және көріну жағдайларына сүйене отырып белгіленеді.
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3.4.2. Бұрғылау-жару жұмыстарын маркшейдерлік қамтамасыз ету
Бұрғылау-жару жұмыстарын маркшейдерлік қамтамасыз ету
мыналарды қамтиды:
- бұрғылау-жару жұмыстарының жобасын жасау үшін графикалық
құжаттаманы (маркшейдерлік негіз) дайындау;
- жұмыс учаскесінде жарылғыш қазбалардың жобалық жағдайын
натураға ауыстыру үшін негіз жасау.
Бұрғылау-жару жұмыстарының жобасын жасау үшін жоспардан және
қажет болған жағдайда тау-кен қазбаларының тілігінен көшірме жасалады.
Пландар жоба жасалған кезде толықтырылуы керек. Ол үшін аспаптық
түсірілім жасалады, нәтижесінде олар анықталады:
- еңістің жоғарғы жиегінің орналасуы;
- бұрын жарылған тау массасынан толық тазартылған еңіс шекарасы
және алдыңғы жарылыстан кейін қалған тау массасының контуры;
- кемердің төменгі және жоғарғы алаңдарының тән нүктелерінің
биіктігі;
- байланыс желісі мен уақытша темір жол тіректерінің жағдайы;
- бұрғылау және жарылу бойынша әртүрлі сипаттамалары бар
жыныстардың контурлары;
- тектоникалық бұзылулардың жағдайы және жарылу сипаттамасы;
- қауіпті аймақтардың шекаралары.
Бұрғылау-жару жұмыстарының жобасы негізінде жару ұңғымаларының
жағдайы табиғи түрде шығарылады. Ұңғымаларды бөлу түсіру желісінің
нүктелерінен полярлық әдіспен немесе перпендикуляр әдіспен жүзеге
асырылады. Бұл ретте бұрыштар ±5' аспайтын қатемен салынады,
қашықтықты өлшеу қатесі ±0,1 м аспауы тиіс. Ұңғымалардың ауыздары
ұңғыманың биіктігін, ұңғыманың нөмірін және жобалық тереңдіктің
жарылысын, топырақ кедергісінің мөлшерін және бұрғылау көлеміне кіретін
бұрғылау машинасының нөмірін көрсететін шұңқырлармен бекітіледі.
Ұңғымаларды аспаптық бөлу жарылыс учаскесі карьердің жобалық
шекарасында орналасқан кезде немесе күрделі құламаларды, сондай-ақ
тазартылмаған кенжарлар кезінде бірінші қатардағы Ұңғымаларды ұңғылау
жағдайларында жүргізіледі. Блок ішіндегі жарылыс ұңғымаларының
сағаларын бөлуді тау-кен учаскесінің шебері жүргізеді.
Бұрғылау-жару жұмыстарының элементтері 3.35-суретте көрсетілген.
Жарылыс қазбаларын жүргізгеннен кейін маркшейдер бұрғыланған
ұңғымалары бар блоктың атқарушы жоспарын жасайды. Бұрғылау торының
параметрлері әрбір ұңғыма үшін жарылғыш заттың зарядын оңтайлы
есептеуді қамтамасыз ететін дәлдікпен өлшенуі тиіс.
Жарылыс ұңғымаларының сағаларын түсіру жарылыс блогының
тесілуіне қарай және жарылысқа белгіленген блок шегінде жарылыс
қазбаларын үңгілеу аяқталғаннан кейін міндетті түрде жүргізіледі.
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Ұңғымалардың
сағалары
жұмыс
көлеміне
және
кәсіпорынның
маркшейдерлік қызметінің техникалық жабдықталуына байланысты кезкелген оңтайлы тәсілмен анықталады. Жарылыс ұңғымаларының тереңдігі
оларға өлшеу таспасын түсіру арқылы анықталады, оның бос ұшында жүк
ілулі.
Атқару
жоспарының
көшірмесі
бұрғылау-жару
жұмыстары
паспортының негізі болып табылады. Жоспарға ұңғымалар мен жағдай
объектілерінен басқа, жарылғыш блок арқылы өтетін барлау және дренаж
ұңғымалары қолданылады. Бұрғылау-жару жұмыстары паспортының арнайы
кестесінде бұрғылау торының параметрлері, сағалардың және ұңғымалар
тереңдігінің белгілері, сондай-ақ еңістің салыну шамасымен және жоғарғы
жиектен ұңғымаға дейінгі қашықтықпен айқындалатын табан бойынша
кедергі көрсетіледі.

3.35-сурет - Бұрғылау-жару жұмыстарының элементтері:

h-кертпеш биіктігі; ω1-топырақ бойынша кедергі; p-бұрылу шамасы

Жарылыс жұмыстарын жүргізгеннен кейін қазылған кеңістіктің
жағдайы анықталады. Бұрғыланған, жарылған және жарамсыз Ұңғымаларды
маркшейдерлік есепке алу жүзеге асырылады.

184

3.5. Кен орындарын игерудің жерасты тәсілі кезіндегі түсіру
жұмыстары
Жерасты өндіру әдісімен тау-кен жұмыстарын маркшейдерлік
қамтамасыз ету кезінде түсіру объектілері болып табылады:
- дайындық және тазарту сияқты барлық тау-кен қазбалары; барлау,
гидрогеологиялық, техникалық ұңғымалар; әртүрлі мақсаттағы камералар,
көлік жолдары;
- дайындық қазбаларында және қорғалатын объектілердің астында
қалған пайдалы қазба кентастары, Бут жолақтары, төсеу шекаралары;
- жер бетімен байланысы бар, екі шахтаны немесе жеке блоктарды
тәуелсіз желдетумен біріктіретін, жұмыс істеп тұрған тау-кен қазбаларында
орнатылған күрделі оқшаулағыш бөгеттер; жұмыс істеп тұрған қазбаларға
судың, жүзбелердің, қойыртпақтардың жарылуы бойынша қауіпті өрт
учаскелері мен учаскелерін оқшаулайтын бөгеттер;
- сутөкпе және желдеткіш құрылғылары;
- тау соққысы, кен жыныстары мен газдың кенеттен шығуы, газдың
немесе шаңның жарылуы орындары; өрт, газдың суфлярлық бөлінуі, судың
жарылуы, жүзу, батпақтану орындары; күшейтілген су біліну орындары: кен
қазбаларындағы карсттар мен үйінділердің күмбездері (биіктігі 1 м-ден
астам) [2].
Адамдардың болуына тыйым салынған тау-кен қазбаларын түсіру
жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әдістермен және аспаптармен
орындалады.
Жер асты тау-кен қазбаларында маркшейдерлік түсіру жұмыстарын
орындау ерекшеліктеріне сәйкес келесі топтарға бөлуге болады:
-көлденең және көлбеу (штректер, еңістер, бремсбергтер, квершлагтар,
орталар және т. б.) дайындық-ойық қазбаларын түсіру.);
- тік және тік көлбеу қазбаларды түсіру (көтеріліс, кен түсіру, дочек, шығару
шұңқырлары және т. б.);
- тазалау қазбаларын (Лаваларды, тазалау кенжарлары мен түрлі
конфигурациялы камераларды) түсіру);
- жару қазбаларын түсіру (терең жару ұңғымалары және т.);
- жер асты үйінділерін және қоймаларды түсіру.
Дайындық және тазарту қазбаларында түсіру жұмыстарын орындау
кезінде маркшейдерлік қызметтің мамандары мен жұмысшылары: пайдалы
қазбаның жату жағдайларын, тау-кен қазбаларының орналасуы мен
мақсатын, қолданылатын аспаптар мен оларға тиісті керек-жарақтардың
қолдану шарттары мен принципті құрылысын, егжей-тегжейлі түсіруді
орындау кезіндегі жұмыстардың тәртібі мен мазмұнын, еңбекті ұтымды
ұйымдастыруды және орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын
талаптарды білуге тиіс.
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3.5.1. Көлденең жəне көлбеу дайындық-ойық қазбаларын түсіру
Көлденең және көлбеу дайындық-ойық қазбаларын түсіру 2-ші немесе
1-ші разрядтағы полигонометриялық өту пункттерінен орындалады.
Түсірілімге Пландар мен кесінділерде оларды көрсету үшін қажетті
қазбалардың барлық ерекшеліктері жатады.
Дайындық қазбалары, әдетте, шахта алаңын жеке қазу учаскелеріне
бөлетін және оларды тазартуға дайындау үшін ойық жұмыстарын жүргізуге
жағдай жасайтын тау-кен қазбалары деп аталады.
Блоктарда, панельдерде және басқа да қазу учаскелерінде тазарту
жұмыстарының алдыңғы жағын жасау үшін рудада жүргізілетін дайындық
жұмыстары ойық деп аталады.
Дайындау-кесу қазбаларын түсіру 3.3.3 т. т. жазылған әдістермен
теодолиттік және бұрыш өлшегіш жүрістерді салумен бір мезгілде
орындалады. бұл бөлім (перпендикуляр, полярлық, қима немесе лазерлік
сканерлеу).
Жұмыстар қазбаның қимасын жарыққа түсіру үшін (белгіленген
бекітпені ескере отырып, өлшемдер үшін) және мүмкіндігінше үңгілеуде
(бекітілмеген қазбаның өлшемдері бойынша) жүргізіледі. Қазбаның
бүйірлерін үңгілеуде түсіру кезіндегі қашықтықты өлшеу нәтижелерді
дециметрге дейін, жарықта түсіру кезінде — сантиметрге дейін дөңгелектеу
арқылы орындалады [2].
Қазбалардың контурларын түсірумен бір мезгілде түсіру объектілеріне
жататын барлық элементтерді түсіруді орындайды. Түсірілімнің барлық
егжей-тегжейлері бұрыштық және сызықтық өлшеулер журналындағы
абриске сәйкес келеді.
3.5.2. Тік және тік көлбеу қазбаларды түсіру
Тік және тік көлбеу қазбаларды түсіру көлденең түсіріліммен
салыстырғанда қазбалар бойынша қозғалу және оларға өлшеу құралдарын
орнату қиындықтарынан тұратын бірқатар қиындықтарға ие.
Тік және тік көлбеу қазбалардың геометриялық параметрлерін
аспаптық түсіру биіктігі бойынша кемінде 3-5 м сайын және өзіне тән
орындарда (габаритті емес учаскелер, қималардағы күрт ауысулар)
жүргізіледі. Жаппай бекіту кезінде ұңғымадағы қималар бекітуді орнатқанға
дейін
өлшенеді.
Тіктеуіштен
қазбаның
қабырғаларына
дейінгі
арақашықтықты өлшеу ұңғылау сөресінен жүргізіледі.
Көлбеу өрлеме және басқа тік-көлбеу қазбаларды Берілген бағыт
бойынша үңгілеу кезінде қималарды өлшеуден басқа (көлденең және тік
жазықтықтарда) өрлеме қабырғаларын бағыт осіне (солға, оңға, жоғары және
төмен) нормаль бойынша өлшеу жүргізіледі.
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Бекітпесі жоқ, Ұзындығы үлкен тік кен түсірілімдерін сканерлеуші,
ультрадыбыстық және басқа да арнайы аспаптар мен құрылғылардың
көмегімен түсіру ұсынылады, оларды кез келген тік және тік көлбеу
жұмыстарды түсіру үшін де қолдануға жол беріледі [2].
3.5.3. Тазалау қазбаларын түсіру
Тазарту жұмыстарының ерекшеліктеріне, кен орнын игеру
жағдайларына байланысты тазарту қазбаларын түсіру құрал-саймандық
түсірудің көмегімен немесе алынған кеңістіктің негізгі өлшемдерін (кенжар
сызығының ұзындығы, қазбаның орташа ені мен биіктігі) анықтау қателігі
1:100-ден аспайтындай етіп түсіру желісінің пункттерінен рулеткалық
өлшеумен жүргізіледі. Аспаптық түсірілімнің нәтижелері тиісті абрис
жүргізіле отырып, бұрыштық және желілік өлшемдер журналына енгізіледі.
Түсірілім
әдісі
көбінесе
қолданылатын
даму
жүйесінің
параметрлерімен анықталады. Кен орындарында қол жетімсіз қуыстардың
түсіру жұмыстары негізгі проблема болып табылады.
3.5.3.1. Ашық өңделген кеңістікпен (кергіш бекітпесі бар төбе, тұрақты
және тұрақты емес кентіректері бар, камералық-бағандық, дүкенмен,
салумен, қабатты опырумен) қазу жүйелері кезінде тазалау қазбаларын түсіру
аспаптық маркшейдерлік өлшеулер негізінде жүргізіледі.
Тазалау
кенжарлары
жағдайының
контурлық
нүктелері
Тахеометриялық түсірумен немесе Түсіру желісі пункттерінен рулеткалық
өлшеумен анықталады. Ойықтың төбелік кіріс жүйесі кезінде тазалау
кенжарының жағдайы Кемер элементтерін өлшей отырып, рулеткалық
өлшеумен анықталады.
Тазалау жұмыстарының контурын түсірумен бір мезгілде камераның
топырағы мен шатыры бойынша тригонометриялық нивелирлеу жүргізіледі
немесе тазарту қазбасының биіктігін лазерлік рулетканың көмегімен ұзын
рейкамен өлшейді. Биіктікті өлшеу қазбаның ортасында, сол және оң жақ
бортта жүргізіледі.
Далалық өлшемдер бойынша алынған нүктелер мен олардың
белгілеріне дейінгі көлденең қашықтық есептеледі. Бұл мәліметтер алынған
қазбалардың жоспары мен көлденең қималарын жасау үшін жеткілікті.
3.5.3.2. Ашық өңделген кеңістігі бар игеру жүйелерінде (қабаттық
қуақаздармен немесе орталармен, кейіннен салынатын ашық камералармен
әзірлеу жүйелері) ашық камераларды түсіру және камерааралық
кентіректердің өлшемдерін бақылау адамдардың пайдаланылған кеңістікке
кіруінсіз лазерлік сканерлеу технологиясын қолдана отырып, арнайы
аспаптармен жүргізіледі.
Кейбір жағдайларда, әсіресе кен орындарын игеру кезінде, пайдалы
қазбаларды қазып алғаннан кейін, жер қойнауында үлкен қуыстар пайда
болады. Сканерлеу жүйелерінің әртүрлілігі қол жетімді емес нүктелер мен
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кеңістіктерді суретке түсіру туралы шешім табуға мүмкіндік береді.
Түсірілім жұмыстары камерадағы қауіпсіз жерде немесе штативтегі қолайлы
қазбада базистік штанганың орнатылуынан тұрады, оның соңында сканерлеу
жүйесі күшейтіледі (3.36-сурет). Нысаналық диоптердің көмегімен базистік
штанганы түсіру негіздемесінің бүйір бағытына перпендикуляр орнатады.
Сканерлеу жүйесінің жұмыс принципі лазерлі сканерлеу диапазонын
қолдануға негізделген, ол қуысқа енгізілгеннен кейін 360° айналады, бұл
бұрыштар мен қашықтықтар туралы мәліметтерді үздіксіз жинауды
қамтамасыз етеді.
Ереже забойының (контурдың камера) қазу жүйесінде подэтажными
қазбаларымен анықталады рулеточным тиеу пунктерінен орналасқан ара
қазбаларында
Пайдалы қазбаны қазумен тік құлау кезіндегі тазарту кенжарының жайкүйі жайылу бойынша кенжардан жоғарғы және төменгі горизонттардың
қуақаздарында орналасқан пункттерге дейінгі арақашықтықты өлшеу
жолымен анықталады.
Тік құламалы шоғырларды қазған кезде пайдалы қазбаны қазумен көтеріліс
бойынша тазарту кенжарының жағдайын бау мен аспалы жартылай
шеңбердің көмегімен алуға болады. Жүрістің соңындағы пункттердің
биіктіктеріндегі алшақтыққа оның ұзындығының 1:200-ден аспауына жол
беріледі.

3.36-сурет - Қуыстарды сканерлеу
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3.5.3.3. Қазылған кеңістікті тікелей өлшеу мүмкін болмайтын
ұңғымалармен (қабаттық және қабаттық құлау) кенді ойып қазу жүйелері
кезінде ойылған кеннің көлемі жанама тәсілмен айқындалады. Блоктардың
пайдаланылған учаскелерінің шекаралары оларды түсіру нәтижелері
бойынша (еңіс бұрышы, тереңдігі) жарылыс ұңғымалары контурларының
негізінде белгіленеді, ал ұңғымалар жарылғаннан кейін құлаған алқап
өтелген болып есептеледі [2].
Жарылғыш ұңғымалардың сағаларын түсіру түсіру желісінің
пункттерінен орындалады. Ұңғымалардың көлбеу бұрыштары бұрыш
өлшегіштің көмегімен анықталады, ал ұңғымалардың тереңдігі электронды
акустикалық аппаратурамен, ұңғыма түбіне дейін итерілетін диаметрі 3-4 мм
болат сымның көмегімен немесе ұзындығы 50 м-ге дейін ойықты серпімді
рулетка және ұзындығы 1 -1,5 м жеңіл металдан жасалған және ұзындығы
жеткілікті өлшеуіш станға қосылатын таяқшалардың көмегімен өлшенеді
[17].
Кен қазу арқылы тік құлау кезінде тазарту кенжарының орнын
кенжардан жоғарғы және төменгі горизонттардың ойықтарында немесе
қуыстарында орналасқан түсіру нүктелеріне дейінгі қашықтықты өлшеу
арқылы анықтауға болады. Түсіруді тазарту кенжарларды пайдаланғанда
потолкоуступных жүйелерді орындайды рулеточным тиеу нүктесінен түсіру
жүріс өлшеуге элементтеріне кемерлер.
3.5.4. Терең жарылғыш ұңғымаларды түсіру
Терең жарылғыш ұңғымаларды түсіру ұңғымалардың сағаларын түсіру
желісінің нүктелеріне байланыстырудан, ұңғымалардың тереңдігін,
бағыттарын және олардың көлбеу бұрыштарын анықтаудан тұрады. Бұл
жағдайда рұқсат етілген қателіктер: тереңдігі үшін - 0,2 м; осьтің жоспарда
бағыты және көлбеу бұрышы үшін - 1°.
Бұрғылау-жару
жұмыстарының
жобасына
сәйкес
жарылыс
ұңғымаларының
орталықтары
мен
осьтерінің
нақты
орналасуы
маркшейдерлер жүзеге асыратын түсіру және бөлу жұмыстарының сапасына
тікелей байланысты.
Терең жарылғыш ұңғымаларды түсіру әдістемесі бұрғылаудың
технологиялық схемаларына байланысты, онда ең алдымен бұрғылау бағыты
(көлденең, көлбеу, тік), ұңғымалардың орналасуы (параллель, желдеткіш
тәрізді) және бұрғылау жабдықтары сияқты параметрлерді ескеру қажет.
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3.37-сурет - Ұңғымаларға бағыттарды белгілеу:

а-желдеткіш тәрізді орналасқан кезде көлденең; б-тік жазықтықта; в-параллель орналасқан
кезде көлденең

Ұңғымалардың желдеткіш тәрізді орналасуы кезінде оларды бұрғылау
станоктарын орнату нүктесі блоктың шекараларының қиылысында
(жоспарда) орналасатындай етіп салынған камералардан бұрғылайды (сурет.
3.37, а). Ұңғылау аяқталғаннан кейін камералар суретке түседі, нәтижесінде
камераның контурларынан басқа АВ бағытының орны анықталады, бұл С
нүктесінің координаттарын есептеуге мүмкіндік береді.алынған мәліметтер
бойынша ABC көлденең бұрышы және С нүктесін бөлу үшін ұшақтың
қашықтығы анықталады. камераның төбесінде С нүктесі қойылады, оның
астында бұрыштық өлшеуіш құрылғы орнатылады, оны SB бағытына
бағыттайды және болашақ ұңғымалардың бағытын белгілейді. Бұл бағыттар
камералардың төбесіне орнатылған ағаш арқалықтарға бекітілген.
Бұрғылау кезінде жолақтардағы нүктелерден тік сызықтар түсіріледі,
олар бойынша жоспардағы Ұңғымаларды бағдарлау жүзеге асырылады [17].
Егер көлбеу ұңғымаларға бағыт беру қажет болса, камерада с
нүктесінде бұрыштық өлшеуіш құрылғы бұрғылау машинасының айналу
осімен бірдей биіктікте орнатылады. Ағаш штангаға тіктеуішті бекітіп,
осылайша тік шеңбердегі көлденең жазықтықтағы бағытты бекіткеннен кейін
қажетті еңкею бұрышы төселіп, камера қабырғасына және тіктеуішке N және
m нүктелері белгіленеді (3.37, б сурет) болашақ ұңғыманың көлбеуін
анықтайды. Ұңғымалардың желдеткішін бұрғылағаннан кейін бақылау
түсірілімі жүргізіледі. Параллель ұңғымаларға бағыт беру кезінде (3.37, в
сурет) тау-кен қазбасында mn бағытының тұстамасында нүктелерді ретретімен бөледі 1, 2, 5, 4, 5, 6, онда бұрыш өлшегіш аспап орнатылады және
β1, β2, β3, β4, β5, β6 бұрыштары салынады. Көру сәулесінің бағытында қазба
қабырғасында ұңғыманың ортасына белгі қойылады (көбінесе бормен), оның
жанында оның нөмірі жазылады. Ұңғымаларды бұрғылау аяқталғаннан кейін
оларды бақылау түсірілімі жүргізіледі [17].
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Көлденең және көлбеу ұңғымалардың ұзындығы 3-4 мм диаметрлі
болат сыммен өлшенеді, ұңғыманың түбіне дейін итеріледі немесе ұзындығы
50 м-ге дейін серпімді серпімді таспамен және ұзындығы 1 - 1,5 М
шыбықтармен, жеңіл металдан жасалған және жеткілікті ұзындықтағы
өлшеуіш диірменге қосылады.
3.5.5. Сынған тау массасының қалдықтарын түсіру
Кенжарларда (ашық қазбаланған кеңістікте), жер асты және жер үсті
жыныс үйінділерінде және кен қоймаларында үзілген тау-кен массасының
қалдықтарын түсіру рулеткалық өлшеу жолымен немесе тахеометрлік түсіру
нәтижелері бойынша орындалады.
3.5.5.1. Тахеометриялық түсірілім үйінділердің, күрделі беттері бар
қоймалардың көлемін анықтау үшін орындалады. Тахеометриялық түсірілім
жүргізу кезінде пикеттер өзіне тән нүктелерде таңдалады және пикеттер
арасындағы қашықтық 10 м-ден аспауы тиіс.
Үйіндінің, қойманың беті сандық белгілермен немесе 0,50 м сайын
бедердің қимасы бар горизонтальдармен бейнеленеді.
Рулетка өлшеуіші салыстырмалы түрде дұрыс геометриялық пішіндегі
үйінділердің (кен қоймасының) көлемін анықтайды. Үйінділердің абристері
биіктігі, ұзындығы, ені және басқа да өлшемдері көрсетіле отырып, өлшеу
журналына енгізіледі. Көлемдер геометриялық тұрақты денелер көлемінің
формулалары бойынша есептеледі.
3.5.5.2. Кен массасын анықтау үшін кен қазатын игеру жүйесі кезінде
дүкендегі сынған кеннің жағдайын Тахеометриялық түсіру жүргізіледі.
Бетбелгісі бар жүйелерде бетбелгінің орны анықталады, сондай-ақ отырғызу
жұмыстарын орындау алдында әрбір қабаттың тазартылуы тексеріледі.
3.5.5.3. Кенді ұңғымалармен ұсақтай отырып игеру жүйелерінде
(қабаттық және қабаттық құлау) сынған тау-кен массасы қалдықтарының
көлемі жанама тәсілмен анықталады. Камерадағы (блоктағы) тау-кен
массасының қалдығы мөлшерінің мәні ұрылған тау-кен массасының саны
мен тиеп жөнелтілген тау-кен массасының мөлшері арасындағы айырма
ретінде қабылданады. Шағылған тау-кен массасының саны шағылған тау-кен
массасының көлемдік салмағының мәніне көлем көбейтіндісімен
анықталады.
3.5.5.4. Кен қосқыштардағы, жер асты бункерлеріндегі тау-кен
массасының қалдықтарын түсіру бір айда (есепті кезеңде) орындалған таукен жұмыстарының көлемін өлшеумен қатар орындалады.
Барлық жұмыс істеп тұрған кенді түсірулерге, уатылған кен
бункерлеріне кәсіпорынның техникалық қызметімен оның геометриялық
параметрлері және басқа да техникалық сипаттамалары, ең жоғары
сыйымдылығын қоса көрсетілген паспорт болуы тиіс.
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Кен түсірулерді, бункерлерді өлшеуді жүргізу үшін өлшеуді орындауға
ыңғайлы және қауіпсіз орындармен жабдықталуы тиіс.
Толтырылмаған бөлікті өлшеу үшін арнайы бөлінген жерде бекітілген
биіктік бойынша бекітілген нүктеден тау-кен массасының бетіне дейінгі
қашықтықты өлшеу арқылы анықтайды (3.2.2.5 т.ұқсас)., сурет. 3.18).
Қашықтықты өлшеуді кен түсіргішке, өлшегіш лентаның бункеріне соңында
жүк бекітілген рулетканы түсіру жолымен қамтамасыз етеді. Толтырылмаған
бөлік биіктігінің мәні оның үш өлшемінің орташа мәні ретінде қабылданады.
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары
1. Түсірілім орындаушыларының саны неге байланысты?
2. Бақылау мақсатында және тахеометрлік түсіру кезінде
олқылықтарды ("терезелерді") болдырмау үшін не істейді?
3. Аралық нүктелер неше рет тегістеледі?
4. Горизонтальдар қандай әдіспен құрылады?
5. Сканерлеуді "тігу" үшін түсірудің қандай шарты орындалуы керек?
6. Бетті тегістеу әдістері қандай?
7. Ретінде өлшеу тереңдігі жару ұңғымаларын?
8. Жер асты маркшейдерлік түсірілім объектілерін атаңыз.
9. Жалпы метрикалық түсірілім кезіндегі әрекеттер тізбегін сипаттаңыз.
10. Қабатты бұзу арқылы кен орнын игеру жүйесінде тау-кен контурын
қалай анықтауға болады?
Бөлім бойынша тест сұрақтары
1. Жер асты маркшейдерлік түсірілімге қандай түсірілім қатысы жоқ?
А) мензульная
B) көлденең және тік жалғағыш түсірілімдер
C) тау-кен қазбаларын тригонометриялық нивелирлеу
D) Ойық және тазалау қазбаларын түсіру
E) дайындық және тазарту қазбаларын өлшеу
2. Шахтада жұмыс жасамас бұрын маркшейдер нені тексеруі керек?
A) бірден жұмысқа кірісіңіз
B) құралдар
C) жұмыс орнының тазалығы
D) жұмыс орнының қауіпсіздігі
E) суландыру
3. Түсіру алдында алдын ала тексеру келесі мақсаттарда жүргізіледі:
A) жанасу үшін алдыңғы түсіру пункттерін (нүктелерін) табу, жаңаларын
бекіту үшін орындарды анықтау және полигонның схемасын таңдау;
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B) тау-кен жұмыстарымен танысу және тау-кен қазбаларын кесуге арналған
орынды анықтау;
C) тау-кен қазбаларын үңгілеуге және көлік коммуникацияларын салуға
арналған жолдама тапсырмалары;
D) тау-кен қазбаларын үңгілеу және тау-кен қазбаларын жару үшін орынды
анықтау үшін жолдама тапсырмалары;
E) жаңа нүктелерді бекіту және көлік коммуникацияларын салу үшін
орындарды айқындау;
4. Маркшейдерлік жұмыстарды жүргізуге кім рұқсат етіледі?
A) 16 жасқа толған тұлғалар
B) 17 жасқа толған тұлғалар
C) 19 жасқа толған тұлғалар
D) 15 жасқа толған тұлғалар
E) 20 жасқа толған тұлғалар
5. Теодолит пен сигналдарды олардың тік осьтерінің жалғаулары
полигонның маркшейдерлік пунктінің орталығы арқылы өтетін жағдайға
орнату қалай аталады?
A) өлшеу арқылы
B) көшіру
C) горизонталь
D) орталықтандыру
E) жобалау
6. Шахтада теодолитті түсіру кезінде тау-кен қазбаларының контурларын
түсіру жүргізілуі мүмкін:
A) полярлық немесе ординат-сызықтық тәсілмен
B) бұрыштық немесе сызықтық серифтер
C) мензульді түсірумен
D) перпендикуляр және параллель әдістерге
E) көлденең немесе бұрыштық серифтермен
7. Шахтада тік түсіру кезінде қандай жұмыс жасалмайды?
A) пайдалы қазба қорларын есептеу;
B) тау-кен қазбаларында салынған пункттердің z координаталарын анықтау;
C) негізгі тасымалдау қазбаларының еңісін бақылау;
D) тік жазықтықтағы тау-кен қазбаларына бағыт беру тапсырмалары
қарсы кенжарлармен жүргізілетін қазбаларға;
E) пайдалы қазба шоғыры нысанының бейнесін зерттеу;
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8. Терең жарылғыш ұңғымаларды түсіру кезінде тереңдігі үшін рұқсат
етілген қателіктер, м; сондай-ақ жоспардағы осьтің бағыты мен көлбеу
бұрышы үшін, ° сәйкесінше
A) 0,3 м және 0,5°
B) 0,02 м және 1°
C) 0,3 м және 2°
D) 0,2 м және 1°
E) 0,2 м және 0,5°
9. Сызықтық өлшеулердің максималды диапазоны: рефлектор (призма)
режимі үшін
A) 1 км-ге дейін
B) 4 км-ге дейін
C) 1500 м ге дейін
D) 25 км
E) 5 км-ге дейін
10. Ашық қоймаларда (үйінділерде) қоймалау басталғанға дейін орындалуы
тиіс
A) қоймаға (үйінді) алаңды бұрыш өлшегіш түсіру)
B) алаңды пландау және оның топографиялық түсірілімі
C) алаңды қойма (үйінді) ретінде суару)
D) алаңды суару және оның топографиялық түсірілімі
E) алаңды Пландау және оны жалғаушы түсіру
11. Шахтада теодолиттік жүрістерді төсеу кезінде сызықтардың көлбеу
бұрыштары анықтау мақсатында өлшенеді
А) тау-кен қазбасының тік жазықтықтағы жағдайы
B) көлбеу сызықты көлденең салу және нүктелер арасындағы асу
C) ∆х және ∆у координаталарының, сондай-ақ құрал көкжиегінің өсуі
D) маркшейдерлік пункттердің координаттарын анықтау
E) тау-кен қазбасының жобалық жағдайын анықтау
12. Тау-кен қазбаларының контурлары түсірілуі мүмкін
A) сызықтық немесе бұрыштық серифтер
B) мензульді түсірумен немесе тригонометриялық әдіспен
C) ординат-сызықтық немесе полярлық тәсілдермен
D) фотограмметриялық әдіспен
E) геометриялық нивелирлеу
13. Тік түсіру кезінде тау-кен қазбалары бойынша
A) бағыттардың дирекциялық бұрышы
B) асып кету және Z пункттердің (пикеттердің, реперлердің) координаты)
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C) пункттердің (нүктелердің) координаттары Х және У
D) олардың нақты көлбеуі
E) нүктелер арасындағы қашықтық.
14. Рельефтің қимасының биіктігі шағын (0,1-0,5 м) үлкен масштабта (1:5001:5000) рельефі әлсіз ашық жер учаскелерін топографиялық түсіру кезінде
нивелирлеу әдісі қолданылады
А) барометрлік
B) полигондар тәсілімен
C) квадраттар бойынша тәсілмен
D) үшбұрыштар тәсілімен
E) "ортасынан" тәсілімен»
15. Жақсы анықталған рельефі бар ашық жерлерде топографиялық түсірілім
кезінде нивелирлеу әдісі қолданылады
А) барометрлік
B) полигондар тәсілімен
C) квадраттар бойынша тәсілмен
D) үшбұрыштар тәсілімен
E) "ортасынан" тәсілімен»
Өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар
1. D' = 36 м, көлбеу бұрышы V = -1 5 ° , құралдың нүктедегі биіктігі кезінде А
және В нүктелері арасындағы артықты анықтаңыз
А (i= 1,36 м) және В (ν = 2,5 м) нүктесінде рельс бойымен көріну биіктігі.
2. Нөлдік орын (MO) және v көлбеу бұрышының мәндерін есептеңіз
теодолиттің тік шеңбері бойынша келесі есептеулер:
ТЗО: КП = 171°38'; КЛ = 8°24' .
3. А және В нүктелерінде рельстер бойынша есептеулер бар:
а = 1117 мм және b = 2649 ММ.
Балтық теңізінің деңгейіне қатысты қай нүкте басқасынан жоғары
орналасқан?
4. Келтірілген нәтижелердің қайсысы: +2,21; +4,46 және -3,72 М асуды
тригонометриялық тәсілмен анықтау 59,8 м қашықтық өлшеу қашықтығы, V
= +4°48' еңкею бұрышы, i = 1,47 м аспап биіктігі және V = 2,00 м визирлеу
биіктігі үшін дұрыс болып табылады?
3.38-суретте теодолит 2Т30 есептеу микроскопының көру өрісі
5.
көрсетілген.
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3.38-сурет - Санау микроскопының көру өрісі
Көлденең және тік шеңберлер бойынша есептеулерді анықтаңыз.
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4-БӨЛІМ. МАТЕРИАЛДАРДЫ КАМЕРАЛДЫҚ ӨҢДЕУ
Кіріспе
Маркшейдерлік тау-кен графикалық құжаттамасы инженерлік графиканың
басқа түрлерімен салыстырғанда өзіндік ерекшеліктерінің тұтас спектрімен
сипатталатын жер қойнауын пайдаланушы құжаттамасының неғұрлым
маңызды түрлерінің бірі. Мұндай ерекшеліктерге, ең алдымен, мыналар
жатады:
- жоғары дәлдіктегі және графикалық модельдерді координаталық
байланыстыру;
- көрсетілетін тау-кен-геологиялық объектілердің геометриялық күрделілігі;
- деректерді үнемі өзектендіру қажеттілігі;
- тау-кен графикалық құжаттама ақпаратының құпиялылық деңгейі.
Компьютерлік технологиялардың кең дамуына байланысты қазіргі
уақытта
тау-кен
өнеркәсібінде
АЖЖ,
ГАЖ,
ТГАЖ
сияқты
автоматтандырылған жүйелер белсенді енгізілуде.
Өнеркәсіпте ғылым мен техниканың дамуы жағдайында графикалық
ақпараттың көлемі артады, құжаттардың күрделілігі артады, графиканың
ақпаратты ұсынудың көрнекі формасы ретіндегі рөлі артады. Қалыптасқан
жағдайда маркшейдерлік қызмет мамандарына қойылатын маңызды талап
өндірісті ақпараттандыру саласындағы білім мен дағдылардың жоғары
деңгейі болып табылады. Жоғары геодезия, геодезия, сызу және
топографиялық сызу негіздері сияқты "материалдарды камералдық өңдеуді
орындау" өндірістік модулін қалыптастыратын пәндер саласындағы
теориялық және практикалық білім деңгейі де маңызды болып табылады.
Бұл бөлімде геологиялық және тау-кен-техникалық ақпараттың
жалпыланған, ықшам және қабылдауға ыңғайлы түрдегі тасымалдаушысы
болып
табылатын
Тау-кен-графикалық
құжаттаманың
түрлері
қарастырылған. Ол қазіргі уақытта геотехникалық ортаның жай-күйі мен
даму заңдылықтарын көрсетеді.
Маркшейдерлік графикалық құжаттамаға өлшеу нәтижелері бойынша
бірыңғай координаттар жүйесінде құрастырылған сызбалар және оларды
геометриялық проекциялау әдістерімен математикалық өңдеу жатады. Бұл
құжаттар барлау, пайдалы қазбалар қорын есептеу, тау-кен жұмыстарын
жобалау, кен орнын ұтымды пайдалану, жер қойнауы мен жер бетін қорғау,
ғимараттар мен құрылыстарды тау-кен жұмыстарының зиянды әсерінен
қорғау, тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету және т. б.
міндеттерді шешуге арналған.
Олар жер қойнауын кешенді игерудің барлық сатыларында, яғни
геологиялық барлау және тау-кен жұмыстарын жобалау кезінде, тау-кен
кәсіпорнында желдету, энергиямен жабдықтау, сутөкпе және тау-кен
массасын тасымалдау Пландарын жасау кезінде, құрылыстар мен табиғи
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объектілерді тау-кен әзірлемелерінің зиянды әсерінен қорғау мәселелерін
шешу кезінде және т. б. пайдаланылады.
Маркшейдерлік құжаттама негізінде тау-кен кәсіпорындарын пландау,
қаржыландыру және жою жүзеге асырылады. Көрсетілгенге байланысты ол
қатесіз, тексеру үшін қолжетімді және ұзақ мерзімді болуға тиіс.
Бөлімнің мақсаты
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар істей біледі:
1. Маркшейдерлік құжаттардың құрамы мен мақсатын білу;
2. Маркшейдерлік құжаттаманы жасаудың негізгі тәсілдері және
онымен жұмыс істеу ережелері;
3. Маркшейдерлік құжаттарды дайындау бойынша тиісті жұмыстарды
орындау;
4. Түсірілім нәтижелерін маркшейдерлік пландарға жазыңыз;
5. Геологиялық-маркшейдерлік бейіндегі мәтіндік және графикалық
материалдардың көшірмесін жасау;
6. Ақпараттық технологиялар арқылы ақпаратты өңдеу және беру;
7. Маркшейдерлік құжаттаманы жасауға, көбейтуге және сақтауға
арналған құралдар мен жабдықтарды профилактикалық тексеруді және қажет
болған жағдайда мүмкін болатын жөндеуді жүзеге асыру;
8. Түсіру нәтижелерін жоспарға бекіту;
9. Нақты азимутты, тікбұрышты және географиялық координаттарды
анықтау;
10. Компьютерде геологиялық, геофизикалық, гидрогеологиялық және
маркшейдерлік-геодезиялық тапсырмаларды бағдарламалау және іске асыру
дағдыларын меңгеру;
11. Ақпаратты жинау және жинақтау;
12. Компьютерлік графика негіздерін меңгеру;
13. Кен орындарының модельдерін ажырату;
14. Есептеу құжаттамасын жүргізуге қойылатын талаптарды сақтау.
Кәсіби терминдер
Векторлық проекция
Тау-кен графикалық құжаттамасы
Бастапқы сызбалар
Өндірістік сызбалар
Жиынтық жоспар
Далалық журналы
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Белгілер мен қысқартулар
ЭЕМ - электрондық есептеу машинасы
АЖЖ - автоматтандырылған жобалау жүйесі
ГАЖ - геоақпараттық жүйе
ТГАЖ - тау-кен геологиялық ақпараттық жүйесі
МЕМСТ - мемлекеттік жалпыодақтық стандарт
Қажетті оқу материалдары
1. Компьютерлік техника
2. Мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету
3. Маркшейдерлік-геодезиялық құралдар мен жабдықтар
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын курстардан өту ұсынылады:
1. Геология негіздері
2. Геодезия
3. Метрология, стандарттау және сертификаттау
4. Сызу және топографиялық сызу негіздері
5. Өндірісті ақпараттандыру негіздері
6. Маркшейдерлік түсірілімдер мен өлшеулерді орындауға өндірістік
оқыту
4.1. Есептеу құжаттамасын жүргізу
Есептеу нәтижелері есептеу құжаттамасында тіркеледі, оған далалық
өлшеулердің деректерін камералдық өңдеу нәтижелері бар ведомостар,
журналдар мен каталогтар (координаталар мен биіктіктерді есептеу
журналдары, маркшейдерлік желілер пункттерінің координаттары мен
биіктіктерінің каталогтары, тау массасы мен пайдалы қазбаның көлемдерін
есептеу және т.б.) жатады. Жер бетін түсіру және кен орындарын жер
астында игеру кезінде және салынып жатқан тау-кен кәсіпорындарында
ашық әзірлемелер бойынша есептеу құжаттамасының құрамына кіретін
материалдардың тізбесі [2] әдістемелік ұсынымдарда және салалық
нормативтік
құжаттамада
қамтылған.
Есептеу
құжаттамасының
журналдарында тау-кен кәсіпорнының бас маркшейдері қол қойған соңғы
бетте олардың жалпы саны көрсетілген нөмірленген беттер болуы тиіс. Әрбір
журналдың нөмірі, титулдық жазбасы, мазмұны және бастапқы деректер мен
өлшеу нәтижелері алынған журналдарға сілтемелері болуы тиіс.
Есептеу құжаттарындағы жазбалар нақты жазумен ресімделеді. Қате
есептеулер Мұқият сызылып, жазбада дұрыс нәтижелер көрсетілген орынды
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көрсетеді. Есептеулердің соңында қалдықтар анықталады және оларды
қолайлы мәндермен салыстырады.
Есептеу
құжаттамасына
мынадай
журналдар
жатады:
полигонометриялық
жүрістер
жақтарының
ұзындығын
есептеу;
полигонометриялық жүрістерді есептеу және теңестіру; нивелирлік
жүрістерді теңестіру және маркшейдерлік тірек желісі пункттерінің
биіктіктерін есептеу; маркшейдерлік Түсіру желісі пункттерінің
координаталары мен биіктіктерін есептеу; пайдалы қазба қорларын,
ысыраптарды есепке алуды, тау массасы мен пайдалы қазбаны алу
көлемдерін есептеуді түсіру, маркшейдерлік тірек геодезиялық желісі
пункттерінің координаттары мен биіктіктерінің каталогы;
барлау және техникалық ұңғымалар сағаларының координаттары мен
биіктіктерінің каталогы. жерді рекультивациялау кезінде топырақ пен тау
жыныстарының жылжу көлемін есептеу және т.б. Оларды жүргізуге
қойылатын талаптар::
- жұмыстың әрбір түрі аталуы, қайда және не орындалғаны көрсетілуі
тиіс, бағдарлау үшін полигонның сызбасы немесе өлшеу кезінде
кенжарлардың нобайы келтіріледі;
- бақылау үшін есептеулер екі қолмен жасалады;
- ескертпеде бастапқы деректер (далалық журналдың нөмірі, беті және
т. б.) көрсетіледі.);
- түсірілім бойынша әрбір аяқталған жұмыс дәлдікті бағалаумен
аяқталуы тиіс.
Есептеу құжаттамасына бағдарларды есептеу және биіктік белгілерін
жер бетінен шахтаға беру журналдарының телнұсқалары, сондай-ақ жер
бетіндегі және шахтадағы негізгі пункттер мен биіктік реперлерінің
координаттар каталогтары жатады. Көшірмелер жыл сайын толықтырылуы
керек
Маркшейдерлік өлшеулер мен есептеулердің нәтижелері тау-кен
графикалық құжаттамасы түрінде ресімделеді.
4.1.1. Өлшеу және есептеу журналдары
Өлшеу журналдары мен есептеу құжаттамасын ұйым (тау-кен
кәсіпорны) орындайтын маркшейдерлік жұмыстардың барлық түрлері
бойынша жүргізеді.
Орындалатын жұмыс түріне сәйкес келетін типтік формалардың
журналдарын пайдалану ұсынылады. Негізгі жұмыс түрлері бойынша өлшеу
журналдарының
үлгілік
нысандары
тау-кен
кәсіпорындарының
(ұйымдарының) маркшейдерлік қызметтерінің қызметін регламенттейтін
нормативтік құжаттарда келтірілген.
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Өлшеу журналдарына маркшейдерлік қызмет қызметкерлері тау-кен
кәсіпорнының объектілерінде орындаған сызықтық және бұрыштық
өлшеулердің далалық журналдары жатады.
Олардың түгендеу нөмірлері болуы және нөмірленген беттері болуы
тиіс. Бұл беттердің жалпы саны журналдың соңғы бетінде бас маркшейдердің
қолымен белгіленеді және расталады [2].
Журналдарда тікелей жұмыс орнында өлшенген шамалардың орташа
мәндері есептеледі және алынған нәтижелердің нұсқаулық талаптарына
сәйкестігі анықталады. Өлшеу және есептеу нәтижелері қарапайым
қарындашпен жазылады. Журналдардағы жазбалар анық және түсінікті,
қандай да бір тазартусыз болуы тиіс. Қате жазбаларды мұқият кесіп тастау
керек және жаңа деректерді жоғарыдан немесе бүйірден жазу керек. Бұл үшін
бөлінген жерлердегі егістіктерде Орындалатын жұмыстардың нобайлары мен
схемалары келтіріледі. Журналдың титулдық парағында оның атауы, нөмірі
және мекен-жайы көрсетіледі, журнал жоғалған жағдайда оны қайтару керек.
Далалық өлшеулер мен есептеулердің деректері камералық жағдайда
тексеріледі. Тексеру нәтижелері журналға тиісті жазбамен тіркеледі. Егер
есептеулерде қателер табылса, олар жазылған сандар көрінетін етіп
сызылады, ал дұрыс мәндер жақын жерде жазылады. Өлшеу журналдарында
оларға сәйкес есептеу журналдарына сілтемелер беріледі.
№ 4.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: «Теодолиттік түсірілім нәтижелерін камералдық өңдеу»
Мақсаты: Теодолиттік түсірілім нәтижелерін өңдеуді үйрену.
Материалдық қолдау: өріс журналы, координаталарды есептеу парағы,
қарындаш, калькулятор, шарлы қалам.
Жұмыс барысы:
Жабық теодолиттік жүрістің шыңдарының координаталарын есептеу
тізбегі:
1) Полигондағы бұрыштық қалдықты есептейміз:
f = ∑β - ∑βт = 540°08' - 540°00' = 0°08' .
Жабық теодолиттік инсульт үшін ішкі бұрыштардың қосындысы
белгілі:
∑βт = 180º х (5-2) =180º
∑βпр =540°08' .
Алынған бұрыштық қалдық рұқсат етілгеннен аспауы керек, ол
формула бойынша анықталады:
f βдоп =± 1´√п =± 1´√5= 2.2.
2) f β ≤ f β доп болған кезде, f β бұрыштық тұтқырлығы кері белгімен
барлық өлшенген бұрыштарға тең бөлінеді.
3) Сызықтардың бағыттаушы бұрыштарын есептеу.
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Бастапқы бағыттаушы бұрыш пен бағытталған бұрыш бойынша
инсульттің барлық басқа жақтарының бағыттаушы бұрыштары есептеледі.
Оң жақ бұрыштар үшін:
αп+1 = αисх. + 180º+ βиспр .
ά 2-3 = 111°21' ± 180° - 118°21'30" = 172°59'30"
ά 3-4 = 172°59'30" ± 180° - 72°19' = 280°40'30"
ά 4-5 =280°40'30"± 180° - 120°23'30" = 340°16'60"
ά 5-1 = 340°16'60"± 180° - 89°40'30" = 430°36'30"
ά 1-2 =430°36'30"- 180°- 139°20'30" = 471°15'56"
Бағыттау бұрыштарын есептеуді бақылау-бастапқы бағыттау бұрышын
алу.
4) Тікбұрышты координаталардың өсуін есептейміз:
∆ Х =d×cos α ;
∆ У = d×sin α
0
1) ∆ Х = 62,44×cos 172 59 '30 "=-61,91м
∆ У = 62,440×sin 172059 '30 "=8,04м
2) ∆ Х = 57,52×cos 2800 40 '30"=10,38м
∆ У = 57,52×sin 2800 40 '30"=-56,57м
3) ∆ Х = 50,09×cos 3400 16 ' 60"=47,11м
∆ У = 50,09×sin 3400 16 ' 60"=-16,99м
4) ∆ Х = 42,76×cos 430036 '30 "=14,36м
∆ У = 42,76×sin 430036 '30 "=40,27м
5) ∆ Х = 27,47×cos 471015 '56 "=-9,91м
∆ У = 27,47×sin 471015 '56 "27,47=25,61м
5) fх және fу есептейміз - сәйкесінше абцис және ординат осьтері
бойынша координаталардың өсуіндегі сызықтық қалдықтар. Тұйық
теодолиттік жүріс үшін:
f ДХ = ∆ х; f Ду = ∆ у.
6) Салыстырмалы сәйкессіздікті мына формула бойынша анықтаймыз:
fSабс = √f∆𝑥𝑥 + f∆𝑦𝑦 ;

fSабс = 0,0009  0,1296  0,1305  0,3612 м;
fSабс = fs / Р;
fsотн=

1

S обс
P



1
1
1


,
240.28  0,3612 665.22 1000

мұндағы Р-жүру периметрі.
Сәйкессіздік рұқсат етілген мән шегінде болады және барлық
есептелген координаттар өсіміне түзетулер түрінде таратылады.
7) Сәйкессіздік таратамыз:
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δΔx= f∆х d / Р
δΔу = fΔуd / Р ,
мұндағы Р-инсульт периметрі, d-әр жақтың ұзындығы.
Түзетілген өсім сомасын бақылау 0-ге тең болуы тиіс .
8) Формулалар бойынша теодолиттік жүрістің барлық нүктелерінің
координаталарын есептейміз:
Хn+1 = Хn + ∆ Хn+і;
Уп+1 = Уn + ∆Уn+і
Х2 = х1-∆х1=111,21+(-61,92)=49,29м
У2 = У1∆У1=111,21+7,95=119,16м
Х3 = х2-∆х2= 49,29+10,37=59,66м
У3 = У2-∆У2= 119,16+(56,66)=62,5м
Х4 = х3-∆х3= 59,66+47,11=106,77м
У4 = У3-∆У3= 62,5+(17,07)=45,43м
Х5 = х4-∆х4= 106,77+14,35=121,12м
У5 = у4-∆у4=
45,43+40,21=85,64м
Бақылау: 1 нүктесінің бастапқы координатын алу.
9) Барлық есептелген нәтижелерді тұйық теодолиттік жүрістің
координаталарын есептеу ведомосына енгіземіз (2-қосымша).
№ 4.2 практикалық жұмыс
Тақырыбы: "Тахеометриялық түсірілімді камералдық өңдеу»
Мақсаты: Жалпы метрикалық журналды өңдеуді үйрену.
Материалдық қамтамасыз ету: тахеометриялық түсірілім журналы,
калькулятор, шарикті қалам.
Жұмыс барысы:
1 станциядағы тахеометриялық түсірілім журналын есептеу.
1. Әр станция үшін тік шеңбердің нөл (МО) орнын анықтаймыз
МО ст1=(КП+КЛ)/2 = (-360°26´10´´+360°26´34´´)/2=+0°00´12´´
2. Көлбеу бұрыштарды есептейміз: υ=КЛ-МО немесе υ=МО-КП
υст1=-0°26´10´´-0°00´12´=-0°26´22´
υ1=+0°00´12´-(-0°00´05´)=+0°00´17´
υ2=+0°00´12´´-(-0°04´05´)=+0°04´17´
υ3=+0°00´12´´-(-2°00´10´)=+2°00´22´
υ4=+0°00´12´´-0°25´10 ´=-0°24´58´
3. Формула бойынша көлденең төсемді есептейміз:
S ст1=D´·cos2υ = 82,5 cos2 (-0°26´22´) = 82,5м
S1=34,7· cos2 0°00´17´´=34,7м;
S2=28,7· cos2 0°04´17´´=28,7м
S3=26· cos2 2°00´22´´=26м;
S4=17,8· cos2(-0°24´58´´)=17,8м
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4. Формула бойынша асып кетуді анықтаңыз:
h ст1=S·tg υ = 81,5·tg (-0°26´22´´) = -0,633
h 1= 34,7 ·tg 0°00´17´´=+0,003;
h 2=28,7·tg 0°04´17´´=+0,036
h 3=26·tg 2°00´22´´=+0,911
h 4=17,8·tg (-0°24´58´´)=-0,129
5. Станцияның биіктік белгілерін есептейміз: Нi+1=Нi+h
Нст2=128,128-0,633=127,495м
Н1=128,128+0,003=128,131м;
Н3=128,128+0,911=129,039м;

Н2=128,128+0,036=128,164м
Н4=128,128-0,129=127,999м

Біз маркшейдерлік жұмыстардың барлық станцияларында мәліметтерді
есептеу арқылы жалпы өлшеу журналын толтырамыз (3-қосымша).
4.1.2 Ақпараттық
құжаттаманы жүргізу

технологиялар

көмегімен

есептеу

кезінде

Тау-кен графикалық құжаттамасын жүргізу кезінде цифрлық
технологияны
енгізу деректер базасындағы
ақпаратты
оңтайлы
ұйымдастыруды, модельдердің метрикалық дәлдігін, көп пайдаланушы
режимдерінде деректерді тұрақты және дұрыс жаңарту мүмкіндігін
қамтамасыз етуі тиіс.
Электрондық құжат айналымы тек дамуға ғана емес, сонымен қатар
кәсіпорындағы барлық процестерді айтарлықтай жеңілдетуге мүмкіндік
беретін заманауи технология болып табылады.
Маркшейдерлік жұмыстарды қамтамасыз етуді ақпараттандыру және
цифрландыру нарығында мамандандырылған бағдарламалық өнімдердің кең
таңдауы бар. Олардың барлығында көптеген ортақ және функционалдық
айырмашылықтар бар.
Мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы таңдағанда, тау-кен
кәсіпорны көптеген факторларға, соның ішінде өндіріс көлеміне, өндірістікөндірістік қызмет бағытына, бағдарламалық жасақтаманың өзіне, қолда бар
компьютерлік қолдаудың сипаттамаларына, бағдарламалық жасақтаманы
сатып алудың экономикалық тиімділігінің есептеулеріне және т. б. назар
аударады.
Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, маркшейдерлік
міндеттерді шешу үшін мемлекеттік бақылау органдарымен келісілген және
мемлекеттік жүйе тізілімінде тіркеуден өткен бағдарламалық өнімдер
(бағдарламалар) пайдаланылуы мүмкін. Компьютерлік бағдарламалық өнімді
қолдана отырып шешілген шығыс құжатындағы бастапқы деректер далалық
журналдардағы жазбалармен және шығыс құжаттары журналдарындағы және
координаттар каталогтарындағы мәліметтермен, ал нақты сәйкессіздіктер
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мен сәйкессіздіктер рұқсат етілген мәндермен салыстырылады. Тексерілген
шығыс құжаттарына орындаушы қол қояды. Жинақтағыштармен
(тіркеушілермен) жабдықталған өлшеу құралдарымен жұмыс істеу кезінде
далалық ақпарат электрондық түрде (қатты дискілерде немесе винчестерде)
сақталады, сондай-ақ қағаз негізге басып шығарылады және түптеледі.
Жер бетінің, шахталар мен қималардың тау-кен қазбаларының сандық
модельдері түсіру немесе сканерлеу нәтижелерін енгізу және графикалық
пландарды векторлау арқылы жасалады. Бұл ретте қолданыстағыларға
барынша жақын шартты белгілер мен қаріптерді қолдануға жол беріледі.
Бағдарламалар бойынша есептеу кезінде құжаттаманы жүргізу
мыналарды қамтиды:
1) кіріс құжаттарын толтыру, олардың толтырылуын бақылау;
2) есепті шешу кезінде анықталған бастапқы деректердегі қателерді
түзету;
3) шығыс құжаттарын бақылау және ресімдеу.
Есептеулердің ішкі бақылауы жоқ тапсырмалар өріс журналынан
бастапқы деректерді енгізуді қоса алғанда, "екінші қолмен" өңделеді.
Бағдарламалық жасақтамамен жұмыс істеуді оқытуды бағдарламалық
өнімді әзірлеуші компанияның өкілдері тікелей сатып алушыны
(лицензияларды пайдаланушыны) техникалық қолдау шеңберінде жеке және
мамандандырылған түрде жүргізеді.
4.2. Маркшейдерлік графикалық құжаттама. Мақсаты, жалпы
талаптар
Тау-кен графикалық құжаттамасы негізгі материал болып табылады, ол
бойынша кен орындарын игерудің ағымдағы мәселелері және геологиялық
және геомеханикалық жағдайларды болжау міндеттері шешіледі; тазарту
және дайындық қазбаларын дамытуды пландау жүргізіледі; кәсіпорынды
жобалау және реконструкциялау жүзеге асырылады; тау-кен жұмыстарын
қауіпсіз жүргізу шарттары белгіленеді. Мақсаты бойынша тау-кен
графикалық құжаттамасы сызбалардың екі жиынтығына бөлінеді (карталар,
пландар, профильдердің бөліктері және т.б.): жер бетінің сызбалары және
тау-кен жұмыстарының сызбалары. Әр жиынтықта тау-кен графикалық
құжаттамасының бастапқы және туынды сызбалары бар.
Бастапқы сызбаларға мыналар жатады: кен орындарын игерудің ашық
әдісімен жер бетінің пландары мен тау - кен қазбаларының сызбалары, жер
асты әдісімен-тікелей өлшеу нәтижелері негізінде жасалған тау-кен
қазбаларының сызбалары. Туынды сызбаларға бастапқы сызбалардан
алынған немесе қажет болған жағдайда арнайы мазмұнмен толықтырылған
және кәсіпорынның ағымдағы міндеттерін шешуге арналған көшірмелер
жатады.
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Пайдалы қазбаларды игеру әдісіне байланысты графикалық
құжаттамадағы
кейбір
ерекше
айырмашылықтарға
қарамастан,
маркшейдерлік сызбаларға жалпы талаптар қойылады.
Барлық сызбалар бірыңғай координаттар жүйесінде жасалады, әйтпесе
оларды геологиялық барлауға, құрылысқа және кен орнын игеруге
байланысты әртүрлі инженерлік-техникалық мәселелерді шешуде пайдалану
мүмкін болмайды.
Құрастырылған сызбалар қабылданған масштабқа сәйкес графикалық
дәлдікке сәйкес келуі керек. Осы масштабтағы жоспардың графикалық
дәлдігі жоспардағы 0,2 мм сәйкес келетін жердегі көлденең қашықтық деп
аталады. Мысалы, 1:2000 масштабтағы тау - кен пландары үшін графикалық
дәлдік 0,4 м, 1:5000 масштабы үшін-1,0 м. Графикалық дәлдік жоспардың
қажетті масштабын таңдауды анықтайды, онда берілген ең кіші
өлшемдермен немесе дәлдікпен объектілерді көрсету үшін.
Маркшейдерлік
сызбаларда,
әсіресе
тау-кен
жұмыстарының
пландарында түсірілім кезіндегі барлық деректердің толық бейнесі болуы
тиіс. Өңделмеген немесе түсірілген, бірақ тау-кен жұмыстары жоспарына
енгізілмеген қазбалар, тәжірибе көрсеткендей, күтпеген іркілістерге әкелуі
мүмкін, ал бұл кейде аварияларға, қазбалардың су басуына және жазатайым
оқиғаларға алып келеді.
Сызбалар визуалды болуы керек-бұл оларды оқуды және практикалық
қолдануды жеңілдетеді. Түсінікті болу үшін қазбалар түрлі түспен боялады,
мысалы, бозғылт-қоңыр түспен - жыныс қазбалары; геологиялық
бұзушылықтар қызыл нүктелі сызықтармен бейнеленеді; құрылыстар мен
табиғи объектілер үшін қалдырылған сақтандырғыш кентіректер қызыл түсті
сызықтармен контурланады; жер бетіндегі кірпіш және тас құрылыстар
қызғылт түспен боялады; өзендер, көлдер және басқа да су айдындары көк
түспен боялады және т. б.
Тау-кен жұмыстарының пландарында және басқа маркшейдерлік
сызбаларда МЕМСТ-қа сәйкес бірыңғай белгілер мен Бірыңғай шартты
белгілер болуы керек.
Графикалық құжаттама қаралатын объектілер бейнесінің тиісті
толықтығы мен дәлдігіне ие болуы және көрнекі және ыңғайлы өлшенуі тиіс,
оған мынадай талаптар қойылады:
1. Кез келген кәсіпорындар үшін тау-кен графикалық құжаттамасын
жасау кезінде "тау-кен графикалық құжаттамасына арналған шартты
белгілерге" және "масштабтың топографиялық пландарына арналған шартты
белгілерге" сәйкес шартты белгілер, планшеттерді рамалық ресімдеу,
координаттар жүйесі бөлігінде бірыңғай талаптар қолданылуы тиіс 1:5000,
1:2000, 1:1000 және 1:500»
2. Бастапқы графикалық құжаттаманың сызбалары өлшеу және есептеу
материалдарының негізінде жасалуы керек.
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3. Графикалық құжаттама мынадай шекті қателіктермен сипатталатын
қажетті дәлдікке ие болуы тиіс: координаталар торына ауытқу бойынша
маркшейдерлік тірек және түсіру желілері пункттерінің жағдайы - 0,2 мм;
тірек немесе түсіру желілерінің бір - біріне жақын пункттерінің өзара
жағдайы - 0,4 мм; тірек және түсіру желілерінің жақын пункттеріне қатысты
контурлардың жағдайы-0,6 мм.
4. Бастапқы графикалық құжаттама қатты немесе жұмсақ негізге және
мөлдір өзгермейтін синтетикалық материалдарға желімделген жоғары сапалы
сызу қағазында орындалуы тиіс. Туынды графикалық құжаттаманы мөлдір
синтетикалық материалдарда, калькада, сызба қағазында, жарық сезгіш оң
қағазда және пленкада орындауға рұқсат етіледі.
5. Тау-кен графикалық құжаттамасының сызбалары тау-кен
қазбаларының анық және толық бейнесін, пайдалы қазбаның жату
нысандары мен жағдайларын және олардың жер бетімен арақатынасын беруі
тиіс.
Таулы графикалық құжаттаманың сызбалары олардың мақсаты мен
мазмұнына байланысты масштабта орындалады 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000, 1:10 000 және 1:25 000. Тау-кен графикалық құжаттамасының
міндетті сызбаларының құрамы, оларға сәйкес келетін масштабы мен бедер
қимасының биіктігі, сондай-ақ оларда бейнеленген объектілер салалық
Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес көрсетіледі.
Құрылыс сипаты мен мақсатына сәйкес маркшейдерлік құжаттаманың
барлық сызбалары бастапқы және туынды болып бөлінеді.
Бастапқы сызбалар барлық басқа сызбаларды жасауға негіз болып
табылады. Олар қатаң негізі бар стандартты планшеттерге желімделген
жоғары сапалы сурет қағазында, сондай - ақ өзгермейтін мөлдір
синтетикалық
материалдарда-қалыңдығы
100-130
мкм
полимерлі
пленкаларда, бір жақты сурет беті бар, механикалық түрде күңгірт түсіру
нәтижелері бойынша тікелей орындалады. Бастапқы сызбаларға жер бетінің
пландары, тау-кен жұмыстарының пландары, шахталардың өндірістік
алаңдарының пландары, тау-кен жұмыстарының көлденең пландары және
т.б.
Туынды сызбалар-бұл қазіргі жұмыс үшін сызбалар. Олар, әдетте,
бастапқы сызбалардан көшірме және көшірме болып табылады, қажет болған
жағдайда арнайы мазмұнмен толықтырылады және кәсіпорынның ағымдағы
мәселелерін шешуге арналған. Туынды сызбалардың тізімі және оларды
өндіруге қойылатын талаптар салалық нұсқаулықтарды белгілейді. Бұл
сызбалардың өлшемдері шектелмейді. Олар сурет қағазының парақтарында,
мөлдір синтетикалық материалдарда, қағаз бақылау қағазында, фотосезімтал
қағазда және фотосезімтал диазотипті қағаз қағазында жасалады.
Мақсаты бойынша барлық сызбалар бес жиынтыққа бөлінеді:
- жер бетінің сызбалары;
- тау-кен қазбаларының сызбалары;
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- тау-кен геологиялық және тау-геометриялық сызбалары;
- өндірістік-техникалық сызбалар;
- тау-кен жұмыстарын дамытуды пландаумен және тау-кен
жұмыстарын басқарумен байланысты сызбалар.
Маркшейдерлік қызмет үшін алғашқы үш жиынтық қажет, төртінші
және бесінші жиынтықтардың сызбалары олардың туындылары болып
табылады.
Жер бетінің сызбалары. Бұл жинаққа жер бетінің рельефі мен
жағдайын көрсететін сызбалар кіреді (4.1-сурет). Олар 1:500-1:25000
масштабында жасалады. Ірі пландар тау-кен тәжірибесінде кездесетін
жекелеген мәселелерді шешу үшін қолданылады. Шағын масштабты пландар
тау-кен кәсіпорындары тобының орналасуы туралы түсінік береді және таукен-өнеркәсіптік ауданды игеруге байланысты жалпы міндеттерді шешуге
мүмкіндік береді.

4.1-сурет - Жер бетінің жоспары
Жер бетінің сызбаларында әдеттегі топографиялық пландарда
бейнеленген элементтерден басқа, тау-кен кәсіпорындарына тән объектілер:
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ойықтар, құйғыштар, жыныс үйінділері, үйінділер астындағы пайдалы
қазбаның шығулары (мысалы, көмір қабаттары), Жер және тау-кен
бұрмаларының шекаралары, геологиялық-барлау ұңғымалары, жерасты
коммуникациялары мен олардың жанындағы құрылыстар, тірек және түсіру
геодезиялық және маркшейдерлік желілер пункттері, тау-кен қазбаларының
сағалары және т. б. салынады.
Тау-кен қазбаларының сызбалары. Бұл жинаққа кен орнының
ашылуын, дайындығын және игерілуін көрсететін тау-кен қазбаларының
сызбалары тобы; күрделі тау-кен қазбалары мен көлік жолдарының
сызбалары тобы; кен орнын игеру кезінде қауіпсіздік кентастары мен қауіпті
аймақтарды есептеу сызбалары тобы кіреді (4.2-сурет). Сызбалар кен
орындарының көлеміне және олардың мақсатына байланысты 1:500-1:5000
масштабта жасалады.
Сызбалардың негізгі тобы 1:1000-1:2000 масштабында жасалатын таукен жұмыстарының пландары болып табылады.
Кен орындарын жер астында игеру кезінде тау-кен жұмыстарының
пландары олардың құлау бұрышына байланысты көлденең немесе тік
жазықтыққа проекцияда қабаттар (желімдер) бойынша жасалады. Мұндай
пландар негізгі құжат болып табылады.
Жер асты жұмыстарындағы тау-кен қазбаларының жоспары тау-кен
жұмыстарын жүргізу процесінде кезең-кезеңімен толықтырылатын, осы
шоғырды игеру туралы Уақыт пен кеңістікте толық түсінік беретін
динамикалық сызба болып табылады. Мұнда тау-кен қазбалары бойынша
Қималар мен профильдер егжей-тегжейлі көмекші сызбалар болып
табылады.

4.2-сурет - Тау-кен қазбаларының орналасуы
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Ашық әзірлемелерде кен орны және оны игеру шарттары туралы ең
үлкен ақпаратты әдетте кертпештер бойынша жасалатын пландар емес, тік
қималар (профильдер) береді. Карьер бойынша жиынтық планы-бұл қысқа
Қызмет мерзімі бар статикалық сурет.
Тау-кен геологиялық жəне тау-геометриялық сызбалары. Бұл
жиынтық сызбаларының құрамы мен мазмұны тау-кен ісінің тиісті
саласының шахталық және кеніштік геологиясы жөніндегі нұсқаулықтармен
айқындалады. Бұған кен орындарының геологиялық карталары мен
қималары, кен орындарының пішіні мен құрылымын сипаттайтын сызбалар
(топырақ беті мен кен орнының төбесінің гипсометриялық пландары,
шөгінділер, жатыс изоглубиндері), әртүрлі сапалық көрсеткіштердің
кеңістіктік орналасуы, пайдалы қазбалар мен аралас жыныстардың
физикалық-механикалық қасиеттері, кен орнының тектоникасы, қорларды
есептеу пландары мен қималары және т. б.
Өндірістік-техникалық сызбалар - сипаттайтын және нақтылайтын: кен
орнын ашу, қорларды өңдеу тәртібі, шахта оқпандары мен оқпан маңындағы
қазбалар, көтеру және тасымалдау, игеру жүйелері, механикаландыру, таукен қазбаларының көлемі, тау-кен қазбаларын бекіту және бұрғылау-жару
жұмыстарының паспорттары, үйінді және төсеу шаруашылығы, желдету,
қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және еңбекті қорғау,
авариялардың алдын алу және жою пландары, сутөкпе, энергия үнемдеу, жер
бетіндегі технологиялық кешен және т. б.
Арнайы пландар мен бөлімдер үшін үлкен масштабтар қолданылады
1:200, 1:100, 1:50, 1:20, сондай - ақ кішігірім-1:10000, 1:25000.
Тау-кен жұмыстарын пландауға және басқаруға арналған сызбалар
алдағы кезеңге (ай, тоқсан, жыл, бесжылдық) тау-кен жұмыстарын дамытуды
пландау жөніндегі графикалық материалдар жиынтығын, өндірісті басқару
схемаларын, байланысты, сигнализацияны және т. б. қамтиды.
Маркшейдерлік сызбалар әдетте проекцияларға, кесулерге және
профильдерге бөлінеді.
Маркшейдерлік пландар сандық белгілері бар проекцияларда
жасалады. Олар жер бетін, тау-кен қазбаларын, маркшейдерлік тірек
пункттерінің орналасуын және түсіру желілерін және т. б. бейнелеу үшін
қолданылады.
Тік жазықтыққа проекциядағы тау-кен қазбаларының пландары әрбір
тік құламалы қабат, өзек немесе кен денесі бойынша жеке жасалады.
Шахтада, кеніште немесе карьерде тау-кен қазбаларының кеңістіктік
орналасуы туралы бірыңғай визуалды идея үшін арнайы визуалды сызбалар
жасалады.
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4.3-сурет - Аксонометриялық проекцияда жоспар құру әдістемесі:

а-координаттар осі; б-бірінші горизонттың жоспары; в-кеніштің үш горизонтының
аксонометриялық проекциясындағы жоспар

Көрнекі сызбалар аксонометриялық, афиндік немесе векторлық
проекцияларда жасалады. Аксонометриялық проекцияда жоспар құрудың
мысалы 4.3 суретте көрсетілген.
Мұндай көлемді модельді кескін мен кен денесінің өзі үшін жасауға
болады.
Жоғарыда келтірілген графикалық құрылыс техникасын қолдана
отырып, кеніш бойынша көрнекі маркшейдерлік жоспар құруға
болады(сурет.
4.4).

4.4-сурет - Аксонометриялық проекциядағы кеніш бөлігінің тау-кен
қазбаларының жоспары
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Тау-кен қазбаларының негізгі пландары техникалық және заңды
құжаттар болып табылады.
Тау-кен қазбаларының бастапқы сызбаларына, тау-кен жұмыстарын
қауіпсіз жүргізу шекаралары мен сақтандыру кентіректеріне түсірудің
толықтығы мен дұрыстығын басқа Орындаушы тексеру күнін және
тексерушінің қолын тиісті есептеу құжаттамасына енгізе отырып тексеруі
қажет. Тау-кен графикалық құжаттамасының барлық сызбаларына бас
маркшейдер, ал геологиялық мазмұны бар сызбаларға және тау-кен
кәсіпорнының бас геологы қол қоюы тиіс. Тау-кен кәсіпорнының барлық
қызметтері мен бөлімшелерін графикалық құжаттамамен толық және жедел
қамтамасыз ету мақсатында әдетте оны көбейту жүргізіледі (бастапқы
сызбалардан олардың ауқымын өзгертпей немесе өзгертпей көшірмелер мен
репродукциялар дайындау). Маркшейдерлік сызбаларды көбейту тәсілдері
кескінді берудің нақтылығы мен қажетті дәлдігін қамтамасыз етуі тиіс.
Кен орны игерілген сайын тау-кен кәсіпорындарының маркшейдерлік
бөлімдерінде көптеген маркшейдерлік құжаттар, соның ішінде графикалық
құжаттар жинақталады.
Құжаттаманы есепке алу үшін барлық негізгі маркшейдерлік құжаттар
(түпнұсқалар) енгізілетін арнайы түгендеу кітабы жүргізілуі тиіс. Әрбір
құжатқа өзінің түгендеу нөмірі беріледі. Түгендеу кітабын нөмірлейді, тігеді,
мөрмен бекітеді, оған бөлім басшысы қол қояды.
Құжаттарды сақтау үшін отқа төзімді, құрғақ және жарық үй-жай
бөлінуі тиіс. Терезелерде жапқыштар немесе металл торлар, ал есіктерде
сенімді құлыптар жасалуы керек.
Графикалық құжаттар, әсіресе планшеттер мен пландар шкафтарда
кеңейтілген түрде сақталады.
Сурет полимерлік үлдірлер сақталатын бөлмеде ауаның салыстырмалы
ылғалдылығы 16-20°температурада 50-80% шегінде сақталуы тиіс.
Планшеттік жүйеде лавсанның бастапқы сызбаларын картон конверттерде
сақтау ұсынылады. Конверттер секцияларға бөлінген шкафта тігінен
орналастырылады.
Пластмассадан жасалған жиынтық пландарды орамдарда сақтауға
болады.
Қандай да бір құжатты жоғалту немесе бүлдіру актімен ресімделеді.
Сондай-ақ, актілер жойылуға жататын барлық құжаттарды ресімдейді.
Негізгі маркшейдерлік құжаттаманың материалдарын тау-кен
кәсіпорнынан (ұйымынан) тыс шығаруға рұқсат етілмейді. Кәсіпорын
қызметкерлері үшін маркшейдерлік құжаттарды пайдалануға немесе олардан
көшірмелер түсіруге рұқсатты кәсіпорынның бас маркшейдері, ал басқа
ұйымдардың қызметкерлері үшін - кәсіпорын бастығы береді.
Маркшейдерлік құжаттарды есепке алу, сақтау және олардың
дұрыстығы, оларды уақтылы дайындау және толықтыру үшін бас
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маркшейдер жауап береді. Маркшейдерлік құжаттаманы сақтаудың тиісті
жағдайларын жасауға кәсіпорын басшысы жауап береді.
Сақтау мерзімі бойынша маркшейдерлік құжаттама төрт топқа
бөлінеді:
1) онда көрсетілген жұмыстар аяқталған күннен бастап үш жыл ішінде
сақталуға тиіс құжаттама: пайдалы қазбалардың қалдықтарын айқындау
жөніндегі материалдар, жобаны натураға ауыстыру жөніндегі сызбалар, таукен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу шекараларының есептері, таситын тау-кен
қазбаларындағы рельс жолдарының бойлық бақылау профильдері,
жұмыстардың барлық түрлері бойынша өлшеу журналдары және т. б.;
2) жекелеген объектілер жойылғанға дейін және тау-кен қазбалары
өтелгенге дейін сақталуға жататын сызбалар: тік шахта оқпандары мен
мұнара копрларын арматуралаудың атқарушы профильдері, шахта
оқпандары қабырғаларының профильдері, тасылым тау-кен қазбаларындағы
рельс жолдарының атқарушы бойлық профильдері және т. б.;
3) тау-кен кәсіпорны жойылғанға дейін сақталуға жататын сызбалар:
жер бетінің пландары, кондициялық емес пайдалы қазбалар үйінділерінің
пландары, шахта үйінділерінің осьтік пункттерінің схемалары, жер бетінің
жылжу процестерін және жер асты әзірлемелерінің әсерімен тау-кен
жұмыстарын зерделеу жөніндегі сызбалар, жер асты маркшейдерлік планды
тірек желілерінің және биіктік негіздемесінің схемасы және т. б.;
4) жойылуға жатпайтын сызбалар: тау-кен кәсіпорны аумағының жер
бетінің пландары, тау-кендік бөлу жоспары, өнеркәсіп алаңының жоспары,
жер беті мен тау-кен қазбаларының түсірілімдері планшеттерінің орналасу
картограммалары, тау-кен қазбаларының сызбалары, маркшейдерлік тірек
желісінің орналасу схемалары, құрылыстар мен табиғи объектілер астындағы
сақтандыру кентіректерін есептеу жөніндегі сызбалар, шахта алқаптары
арасындағы тосқауыл кентіректерін есептеу жөніндегі сызбалар.
Тау-кен кәсіпорны таратылғаннан (консервациядан) кейін талап
етілетін маркшейдерлік құжаттарды Жоғары тұрған ұйымның түгендеу
кітабы бойынша тапсырады.
Маркшейдерлік құжаттаманы пайдаланудың және сақтаудың жалпы
тәртібі, сондай-ақ оны тапсыру тәртібі және тау-кен кәсіпорнын жою немесе
консервациялау кезінде тапсырылатын құжаттаманың тізбесі нұсқаулықпен
айқындалады.
Құжаттаманың толықтығына, дұрыстығына және сақталуына, оны
уақтылы жасауға немесе толықтыруға кәсіпорынның бас инженері, бас
маркшейдері және бас геологы жауап береді.
Құжаттарды сақтау мен пайдаланудың қажетті жағдайларын
қамтамасыз етуге тау-кен кәсіпорнының басшысы жауапты болады.
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4.2.1 Қағаз негізінде графикалық құжаттаманы жүргізу
Қағаз негізіндегі графикалық құжаттаманы жасау кезінде бастапқы
сызбалар стандартты планшеттерде жасалуы керек. Алаңдарды ескере
отырып, планшеттердің өлшемдері: 440´460 мм - 1:5000 масштабта; 540´560
мм - 1:500-1:2000 масштабта.
Полимерлі сурет материалдары тау-кен графикалық құжаттамасының
бастапқы және туынды сызбаларын жасау үшін қолданылады.
Бастапқы сызбаларды дайындау үшін қалыңдығы 100 - 130 мкм
полимерлі пленкаларды қолдануға болады, оларға келесі талаптар қойылады:
пленканың механикалық әдіспен күңгірт бір жақты сызу беті болуы керек.
Деформацияға тұрақты көлденең тұрақтылық беру үшін пленка кемінде
үш ай бойы кеңейтілген көлденең күйде сақталуы керек. Пленканы кесу
сызбаның белгіленген өлшемдеріне сәйкес жүргізіледі және бұдыр, майысу,
ластану және қарындаш іздері болмаған кезде жұмысқа жіберіледі.
Суретті қолданған кезде сызбаның штрих элементтерін бірдей жарық
көшіру қасиеттері бар қара немесе түрлі-түсті тушьпен саңылаусыз және
жыртылмай бекіту керек. Жазулар мен шартты белгілер қолмен сызылуы
немесе деколдармен жазылуы мүмкін. Бастапқы сызбалардағы түстегі
фондық элементтер факсимильді көшірмелерде дақтардың пайда болуын
болдырмау үшін көрсетілмейді.
20 км2-ден аз учаскелер үшін кен орындарын ашық және жер асты
тәсілмен игеру кезіндегі тау-кен қазбаларының сызбалары шаршы
планшеттерде жасалады.
4.2.2 Мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің
көмегімен графикалық құжаттаманы жасау
Қазіргі уақытта мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманың
көмегімен графикалық құжаттаманы жасау кеңінен қолданылады.
Есептеу техникасы мен компьютерлік модельдеу құралдарының дамуы
ұжымдық қолжетімділіктің қашықтағы дерекқорларымен (ДҚ) жұмыс істеу
және тау-кен технологиясы объектілерінің цифрлық модельдерін пайдалану
негізінде маркшейдерлік міндеттерді шешуді автоматтандыру үшін база
құрды.
Қазіргі уақытта көптеген компьютерлік бағдарламалар бар, олар
кәсіпорынның бірыңғай ақпараттық кеңістігінде интеграция дәрежесі мен
тәсілдерімен, әртүрлі бастапқы деректермен және шығыс графикалық
құжаттаманы қалыптастыру құралдарымен жұмыс істеу мүмкіндігімен
ерекшеленеді.
Тау-кен графикалық құжаттамасын жасау кезінде:
- тау-кен қазбаларының аспаптық түсірілімдерін өңдеу нәтижесінде
алынған маркшейдерлік құжаттаманы цифрлық маркшейдерлік модель
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деректері бойынша автоматты режимде жасайтын автоматтандырылған
технология;
-тау-кен қазбаларының векторлық жоспары тау-кен қазбаларының
маркшейдерлік
жоспарының
растрлық
компьютерлік
бейнесін
векторландыру нәтижесінде құралатын растрлық-векторлық технология;
- геоақпараттық технологиялар мен CAD қосымшаларын қолдана
отырып, жер бетінің сандық топографиялық Пландарын жасау.
Тау - кен кәсіпорнының кеңістіктік-геометриялық ақпаратына
маркшейдерлік және геологиялық мәліметтер кіреді. Сондықтан, ХПК
міндеттерін ақпараттық қамтамасыз ету үшін екі компоненттен тұратын
Карьердің Цифрлық Моделі (КЦМ) әзірленді: Цифрлық Маркшейдерлік
модель (ЦММ) және Цифрлық Геологиялық Модель (ЦГМ).
4.2.2.1. Бүгінгі таңда Тау-Кен кәсіпорындарында компьютерлік
бағдарламалар қолданылады: CREDO, Gemcom, Surpac, Vulkan, MineScape,
MineSight және т. б.
CREDO бірнеше ірі жүйелерден және зерттеу жүргізу мен жобалаудан
бастап объектіні пайдалануға дейін әртүрлі объектілерді құру процесінде
ақпаратты өңдеудің бірыңғай технологиялық желісіне біріктірілген бірқатар
қосымша міндеттерден тұрады. Кешен жүйелерінің әрқайсысы әртүрлі
салалардағы
(инженерлік-геодезиялық,
инженерлік-геологиялық
іздестірулер, жобалау және басқалар) ақпаратты өңдеуді автоматтандыруға
ғана мүмкіндік бермейді.), сонымен бірге аумақтың бастапқы жай-күйін
(бедер моделін, жағдайды, геологиялық құрылысты) және құрылатын
объектінің жобалық шешімдерін сипаттайтын бірыңғай ақпараттық кеңістікті
өз деректерімен толықтыру қажет.
Credo кешенін қолдана отырып ақпаратты өңдеудің технологиялық
желісі "CREDO-технология"деп аталды.
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4.5-сурет - Жергілікті жердің цифрлық моделін жасау және түзету
CREDO кешенінің негізгі функциялары (4.5-сурет):
• құрылған жергілікті жердің цифрлық моделі негізінде топопландар
мен планшеттердің сызбаларын қалыптастыру, автоматтандырылған жобалау
жүйелеріне және геоақпараттық жүйелерге жергілікті жердің цифрлық
моделі бойынша деректерді экспорттау;
• іздестіру алаңының немесе жолағының геологиялық құрылымының
цифрлық моделін құру және түзету;
• инженерлік-геологиялық қималар мен колонкалардың сызбаларын
жергілікті жердің геологиялық құрылысының сандық моделі негізінде
қалыптастыру, автоматтандырылған жобалау жүйесінде қималардың
геологиялық құрылымының экспорты;
• өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылысы нысандарының бас
пландарын жобалау;
• тік орналасуды жобалау;
• жобаланатын объектідегі жер жұмыстарының көлемін есептеу;
• көлік құрылымдарын жобалау;
• автомобиль жолдарының жаңа құрылысы мен реконструкциясын
жобалау;
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• құрылыс жұмыстарын геодезиялық қамтамасыз ету.
Surpac. Тау-кен өндірісінің деректерін өңдеу мамандандырылған
жүйелердің көмегімен жүзеге асырылады, олардың бірі - Surpac.
Ол пайдаланудың қарапайымдылығы, қуатты үш өлшемді графика
және жұмыс процестерін автоматтандыру мүмкіндігі арқасында жұмыстың
тиімділігі мен дәлдігін қамтамасыз етеді. Surpac бойынша тау-кен
индустриясына кен орнының қорларын есептеу мен бағалауды жүргізуге
және пайдалы компонентті неғұрлым тиімді әрі ұтымды алуды пландауға
мүмкіндік береді.
Бағдарлама келесі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді:
- геология және қорларды модельдеу;
- ақпараттық деректерді басқару;
- бағалау және модельдеу;
- тау-кен жұмыстарын пландау;
- кеніш маркшейдериясы және кеннің сапасын бақылау.
БҚ пайдалы қазбалар қорын алу процесін оңтайландыру мақсатында
бұрғылау ұңғымаларының бастапқы деректерімен кригингтік үлгілерді
салыстыру және көлемдерін жылдам есептеуді және куәландыруды
орындайды.
Маркшейдерлік түсірілімдердің деректерін камералдық өңдеу
өлшеулерді, көлемдер мен алаңдарды есептеуді автоматтандырумен жүзеге
асырылады; позициялық геометриялық есептерді шешу (бейіндер мен
қималарды құру кешені); маркшейдерлік қызметтің арнайы міндеттері
орындалады; арнайы регламенттелген және қосымша есептік құжаттаманы
қалыптастыру және жүргізу; тау-кен өндіру кәсіпорнының басқа
қызметтерімен неғұрлым тығыз өзара іс-қимыл жүзеге асырылады.
Тау-кен кәсіпорнының маркшейдерлік қызметінің негізгі міндеттерінің
бірі тау-кен массасын, өтелген қорларды алу және тасымалдау көлемін
есептеу болып табылады. Ол үшін маркшейдерлік қамтамасыз ету модулінде
көлемді өлшеу және есептеу блогы қарастырылған (4.6-сурет) және әртүрлі
әдістермен фигуралардың аудандары. Әдісті таңдау кәсіпорынның
техникалық шарттарымен, сондай-ақ дәлдік көрсеткіштерімен анықталады.
Карьерлерде шығарылған тау-кен массасының көлемі есепті кезеңнің
басы мен соңында құрылған карьердің цифрлы топографиялық моделі
бойынша жүргізіледі. Егер жыныстар жарылыспен алдын ала қопсыта
отырып әзірленсе, содан кейін ұзақтығы бір айдан асатын кезең ішінде
тиелсе, шығарылған тау-кен массасының көлемін дұрыс анықтау үшін
төменгі деңгейжиектерге шөгінділерді ескере отырып, жарылысқа дейін және
одан кейін блокты түсіру қажет.
Бағдарламалық жасақтаманы электронды тахеометрлермен бірге
пайдалану жергілікті және көп қолданушы режимдерінде мүмкін.
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4.6-сурет - Септеу үшін Surpac бағдарламалық кешенін қолдану
тахеометриялық түсіру деректері бойынша қорлар
Түсірілім нәтижелерін (тахеометриялық, теодолиттік қозғалыстар,
нивелирлеу), нүктелерді, тіректерді, орындаушыларды, құралдарды жүйенің
барлық пайдаланушылары қолдана алатын бірыңғай дерекқорға енгізуге
болады. Бұл ақпараттың қайталануын болдырмауға, шахтаның, карьердің,
үйінділердің, іргелес аумақтардың әртүрлі учаскелерінде жұмыс істеу кезінде
орындаушылардың өзара алмасуын қамтамасыз етуге, түсірілімдерді іздеу
рәсімін жеңілдетуге, жүйені әкімшілендіруге мүмкіндік береді. Сонымен
қатар, Бірыңғай ақпаратты пайдалану кәсіпорында маркшейдерлік
жұмыстарды жүргізу кезінде орындаушылық тәртіпті бақылауды арттырады.
Даму жүйесіне байланысты нақты позицияның жалпы моделі
көкжиектерге, қабаттарға, бөлімдерге, панельдерге және т. б. бөлінеді. Таукен қазбаларының нақты жағдайының жалпы қаңқалық моделін толықтыру
есепті кезеңдегі әрбір өлшеуге жүргізіледі.
Кеніштердегі маркшейдерлік, геологиялық және техникалық қызметтер
арасында деректер алмасуды және жоғары тұрған бөлімшелерге деректерді
ұсынуды деректерді сақтаудың орталықтандырылған сервері (АШД) арқылы
жүргізуге болады.
AutoCAD-AutoCAD Civil 3D кен орнының үш өлшемді моделін
құрумен қатар, жобалық графикалық 2D құжаттамасының толық жиынтығын
алуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарлама Топографиялық жоспар, атқарушы
схема немесе сызба, жұмыс көлемін есептеу, геометриялық параметрлерді
бақылау түрінде AutoCAD-та дайын нәтиже жасамас бұрын геодезиялық
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өлшемдерді өңдеу, өрісте жұмыс істеу үшін бастапқы деректерді дайындау,
далалық геодезиялық өлшеулер процесін жылдамдатады.
Ұңғымаларды топографиялық пландарға, бойлық профильдерге және
бөлімдерге орналастыру процесі автоматты немесе интерактивті болуы
мүмкін. Ұңғымалар сызбада автоматты түрде жасалады, егер олар жасалған
кезде базаға кеңістіктік жағдай туралы ақпарат енгізілсе. Егер ұңғыманың
кеңістіктік жағдайы туралы ақпарат болмаса, онда мұндай өндіріс сызбада
интерактивті түрде орналастырылады.

4.7-сурет - Геологиялық қиманы құру мысалы
Геологиялық қималардың құрылысы (4.7-сурет) профильдерде де,
AutoCAD Civil 3D бөлімдерінде де қарастырылған. Қима учаскесі бойынша
қабаттардың литологиялық және стратиграфиялық шекаралары автоматты
түрде жасалады. Бұл шекараларды салу кезінде топырақтың жасы ескеріледі,
бұл геологиялық инженер құрылыстың осы кезеңінде орындай алатын сынық
қабаттардың жағдайын қолмен түзету қажеттілігін едәуір азайтады.
Кесу құрылысында-белгілі бір тегістеу коэффициентімен рельеф
сызығы бойымен шекараларды туралау. Дұрыс таңдалған коэффициент
геологиялық қабаттардың кез-келген жағдайында оңтайлы нәтиже алуға
мүмкіндік береді. Рельефті тегістегеннен кейін арнайы функцияларды
қолдана отырып, алынған кесу шекараларын интерактивті түрде өңдеуге
болады. Мысалы, сіз кез-келген жерде қабатты сызып, қабаттың шекарасын
түзете аласыз немесе оны рельефке қарай реттей аласыз, сонымен қатар
линза жасай аласыз.
GS-ДЕ.Geology Professional тау жыныстары мен дисперсті
Топырақтардың штрихтерінің кітапханасын қамтиды. Бұл штрихтер
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мәліметтер базасын құру кезеңінде топыраққа тағайындалады. Сондықтан
геологиялық бөлімнің түпкілікті дизайны, яғни штрихтерді қолдану дереу
жүзеге асырылады.

4.8-сурет - Стильдерді орнату
Шығу құжаттамасын жасау үшін AutoCAD Civil 3D-де стильдердің
ерекше жүйесі бар (4.8-сурет) сурет объектілерінің сыртқы түрін тиімді
басқаруға мүмкіндік береді:
- жоспардағы/профильдегі / қимадағы ұңғыманың стильдері бойлық және
көлденең профильдердегі ұңғыманың бағандары мен бағандарының
жоспарында ұңғыманы көрсету форматын анықтайды;
- профильдегі/бөлімдегі геологияны көрсету стилі профильдер мен секциялар
түрлеріндегі геологиялық ақпаратты көрсету форматын анықтайды;
- геологиялық-литологиялық бағандардың стильдері сызбада олардың
көрсетілу форматын анықтайды.
Ұңғыма бағанының құрылымы сызбаға енгізілетін ақпарат жиынтығын
анықтайды, мысалы, ауыздың абсолютті белгісі, бағанның жалпы тереңдігі,
қабат нөмірі, қабат тереңдігі.
GS функционалдығы.Geology Professional әр түрлі кесу сызықтарында
ұсынылған геологиялық ақпаратты беруге және біріктіруге мүмкіндік береді
(4.9-сурет). Бұл сызбада осы геологиялық зерттеулерге негізделген бірыңғай
модель алуға мүмкіндік береді.
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4.9-сурет - Geotechnical Module көмегімен геологиялық деректерді ұсыну
Геологиялық деректерді графикалық бейнелеу (сызбада көрсетілген)
мен деректерді семантикалық ұсыну (геологиялық ұңғымалар базасы)
арасындағы байланыс үнемі жүзеге асырылады. Ұңғымалар туралы ақпарат
өзгерген кезде сызбадағы мәліметтер жаңартылады. Сонымен қатар,
Сызбадан кейбір ақпаратты дерекқорға жазу мүмкіндігі бар: ұңғыма аузының
координаттары, кез-келген нүктеде литологиялық қабаттардың орналасу
тереңдігі туралы мәліметтер және т. б.
Геологтар анықтаған топырақтың төбелері мен табандары автоматты
түрде жер жұмыстарын есептеу және объектілерді 3D визуализациялау үшін
қызмет ететін беттерді жасайды (сурет. 4.10).
Беттер ұңғымалар бойынша инженерлік-геологиялық ізденістердің
нақты деректері бойынша немесе көрсетілген еннің дәлізінде ақпарат
салынған
қима
бойынша
геологияға
тең
қабылданған
кезде
экстраполяцияланған деректер бойынша қалыптастырылуы мүмкін.
Геологиялық деректерді экспорттау Land XML форматын қолдана
отырып, AutoCAD Civil 3D tin бетінде тікелей жүзеге асырылады, сонымен
қатар деректерді осы бағдарламаға қажетті форматтың автоматты түрде
жасалатын файлы арқылы жіберуге болады.
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4.10 -сурет – Технологиялық өтудің көлденең қималары
Мicromine кен орындарын бағалау, тау-кен жұмыстарын жобалау,
оңтайландыру және пландау құралдарын ұсынатын кен орындарын 3Dмодельдеуге арналған кешенді шешім болып табылады.
"Маркшейдерия" модулі (4.11-сурет) ашық және жерасты тау-кен
жұмыстарында түсіру нәтижесінде жиналған нүктелерді, сызықтарды,
беттерді және көлемдерді есептеу мүмкіндігімен маркшейдерлік деректерді
импорттау және өңдеу үшін арнайы әзірленген. Ол далалық өлшеулерді
өңдеудің негізгі құралын ұсынады, маркшейдерлік құрылғылардан
деректерді импорттау мен экспорттауды қолдайды.
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4.11-сурет – «Маркшейдерия» Модулі
Мысалы, лазерлік сканерлеу нәтижелерін өңдеу бірнеше негізгі
кезеңдерден тұрады: сканерлеуді "тігу", координаталарды түрлендіру,
беттерді құру.
1. Өңдеудің негізгі мақсаты-алынған бетті толығымен жабу үшін бір
сканерлеуді жасау. Бірыңғай сканерлеуді ("тігу") жасау үшін іргелес
сканерлерде көрсетілетін тірек нүктелері (шағылыстырғыштар (трипель
призмалары), шағылыстырғыш пластиналар немесе жапсырмалар) бойынша
сканерлеуді біріктіру әдісі қолданылады.
2. Беттерді алу-өңдеудің маңызды кезеңдерінің бірі. Бағдарламалық
жасақтаманы қолдана отырып, "нүктелер бұлты" негізінде қарапайым дұрыс
математикалық беттерді (жазықтық, сфера, цилиндр және т.б.) жасаңыз
немесе күрделі ("дұрыс емес") бетті триангуляция әдісімен жақындатыңыз.
Әрбір сканерлеу үшін нүктелердің координаттары координаталар
жүйесінде анықталады, оның орталығы сканерлеу орталығына сәйкес келеді.
Сондықтан
әртүрлі
сканерлеулерден
алынған
объектінің
координаттарын байланыстыру үшін бірыңғай координаттар жүйесін таңдау,
ондағы әрбір жағдай үшін сканерлеу орталықтарын анықтау (мысалы,
электрондық тахеометрдің көмегімен) және алынған барлық координаттарды
бірыңғай жүйеге түрлендіру қажет. Объектілерді тануды оператор жүзеге
асырады және көбінесе түпкі мақсат бойынша анықталады.
Мысалы: бұл нүкте бұлтының өзі, күрделі бет, секциялар жиынтығы,
жоспар, күрделі 3D моделі немесе әртүрлі геометриялық параметрлердің
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(ұзындық, периметр, диаметр, аудан, көлем) өлшеу жиынтығы болуы мүмкін
(4.12-сурет).

4.12-сурет - Карьерді сканерлеу нәтижелері бойынша "нүктелер бұлты"

4.13-сурет - Ортофотопланды лазерлік деректермен біріктіру
сканерлеу
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Осындай жолмен жасалған беттер стандартты DXF, IGES, VRML, SAT,
STL немесе DGN форматтарында ұсынылған және сәйкесінше деректерді
кез-келген CAD және 3D қосымшаларына экспорттауға болады (4.13 және
4.14 сурет).

4.14-сурет - 1:500-1:2000 масштабты топографиялық пландар жасау
Егер сканерлеу сандық бейнемен немесе фотосуретпен бірге жүрсе,
онда өңдеу кезеңінде сканерлеуге нақты түстер мен құрылым бере отырып,
объектінің сканерленген бейнесін оның бейнесімен біріктіруге болады.
Беттердің кіріктірілген модельдерін қолдана отырып, сіз берілген
қашықтықта көлденең қималарды ала аласыз және бүкіл бетті есептей аласыз
(4.15 сурет).
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4.15-сурет - Сканер алған туннельдің қимасын жобалық қимамен салыстыру
Алынған мәліметтер негізінде олар құрылымның геометриясының
жобадан ауытқуын бағалайды және жобадан ауытқумен жасалған бетінің
өңделмеген аймақтарын анықтау үшін оның бетіне талдау жасайды.
Сканерлеу жүйелерімен шынайы түстерді бекіту немесе оларды сандық
камералармен біріктіру мүмкіндігінің арқасында олар фотореалистік сапа
объектілерінің үйлесімді модельдерін алады, олар бойынша бөлімдер
жасайды және құрылымдық сызықтар бөледі.
Бір жүйеде жинақталған сканерлеу нәтижелері сізге түсіру объектісінің
үш өлшемді моделін алуға, жағдайды жан-жақты бағалауға және модельді
байланысты тапсырмалар үшін пайдалануға мүмкіндік береді: жобалау, қайта
құру, планданған өзгерістерді визуализациялау, секциялар салу, қалпына
келтіру, қайта құру және т. б. үшін құрылыс материалдарының мөлшерін
есептеу.
Жердегі лазерлік сканерлеу тау жыныстарының көлемін дәл есептеуге
мүмкіндік береді. Лазерлік сканер жұмысының нәтижесі-үйінді немесе қойма
жабылатын өлшенген нүктелер желісі. Жеңілдетілген геометриялық
фигураны салатын және оның көлемін есептейтін бірнеше ондаған
өлшемдерге ие және белгілі бір жүйелілігі бар жүздеген мың нүктелер,
мысалы, 10 см. Тұрақты емес пішіндегі фигураның бетін осындай егжейтегжейлі сипаттау көлемді есептеу кезінде жоғары дәлдікке (СҚО < 1%) қол
жеткізуге мүмкіндік береді.
Mincom MineScape - қатты минералдардың кез-келген түрін өндіретін
тау-кен кәсіпорындарында қолданылады. Геологиялық модельдеу, жобалау,
тау-кен жұмыстарын пландау, геологиялық мәліметтер базасын
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қалыптастыру,
маркшейдерияны
автоматтандыру,
бұрғылау-жару
жұмыстары, драглайндар, карьерлік жолдарды жобалау, өндірілетін пайдалы
қазбалардың сапасын модельдеу, қорларды санат бойынша есептеу үшін
арналған.
Карьер жолдарын жобалау (Haulage Roads) – модуль драглайндарға
арналған тасымал қазбалары мен кіреберістерді пландауға мүмкіндік береді.
Осы қосымшаның көмегімен инженер бірнеше минут ішінде күрделі жол
конструкцияларын жасайды және көлденең және тік туралау және жер
жұмыстарының көлемін есептеу (жағалаулар/ойықтар) функцияларын
қолдана отырып, осындай дамудың бірнеше нұсқаларын салыстырады.
Жарылыс ұңғымаларының жерасты желдеткіштерін жобалау (Ring
Design) – бұл жерасты бұрғылау жұмыстары мен жарылыстарды жобалауға
мүмкіндік беретін интерактивті үш өлшемді автоматтандырылған жобалау
ортасы (3D CAD). Егжей-тегжейлі визуализация және жобалау құралдары
әртүрлі деңгейдегі планданған және кезектен тыс жұмыстарды қарастыруға
және бірнеше минут ішінде жерасты қазбаларының күрделі құрылымдарын
жасауға мүмкіндік береді.
Жерасты маркшейдериясы (Underground Survey) – бұл қосымша кен
орнын жерасты қазу жағдайында маркшейдерлік жұмыстар үшін арнайы
әзірленген. Модуль түсіру нүктелерінен деректерді сақтауды және өңдеуді,
сондай-ақ осы ақпаратты басқаруды қамтамасыз етеді, стандартты
маркшейдерлік және ортогональды өлшеулерді жүргізуге мүмкіндік береді.
3D CAD визуализация құралдары пайдаланушыға түсірілім нүктелері мен
өлшемдері бойынша базада сақталатын кез келген деректерді қарауға және
қолда бар ақпарат негізінде қазбалар схемасын жасауға мүмкіндік береді.
Үш өлшемді күнтізбелік пландау (Schedule 3D) – қазу бірліктерінің 3D
визуализациясын қамтамасыз ететін Күнтізбелік Пландау құралына арналған
қондырма. Компонент жер асты жұмыстарын Пландау, қазу блоктарын құру,
визуализациялау және таңдау үшін қолданылады
инженерлер жобаны Пландау сатысында егжей-тегжейлі әзірлеуі керек, бұл
жалпы процесті жеңілдетеді.
№ 4.3 практикалық жұмыс
Тақырыбы: "AutoCAD бағдарламасымен танысу".
Мақсаты: AutoCAD бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын игеру.
Жұмыс барысы:
Бағдарлама интерфейсі:
1. AutoCAD-ең көп таралған АЖЖ бірі. AutoCAD-тің басқа ажж-лері
интерфейсті конфигурациялаудың, өз командаларын құрудың және жобалау
процестерін автоматтандырудың бай мүмкіндіктерін ажыратады. Autocad-да
3D модельдеудің жақсы құралдары бар, ал кіріктірілген autolisp тілі
дизайнды автоматтандыру тұрғысынан өте үлкен мүмкіндіктер береді.
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2. Командаларды шақыру.
AutoCAD командаларының көпшілігін екі жолмен шақыруға болады:
- Таспадағы тінтуірдің сол жақ батырмасымен басу (3);
- Пәрмен жолына команданың атын енгізу (11);

4.16-сурет - AutoCAD интерфейсі
3. AutoCAD командаларынан басқа, нысандарды сызу процесін
өзгертетін, сонымен қатар сыртқы түрін өзгертетін көптеген режимдер бар.
Бұл режимдер арнайы панельдерде қосылады.
Экрандағы AutoCAD интерфейсі элементтерінің орналасуын қысқаша
қарастырыңыз:
1-Бағдарлама мәзіріне қоңырау шалу түймесі
2-Жұмыс кеңістігін / жұмыс кеңістігін таңдау.
Жұмыс кеңістігінің 4 түрі бар:
• Сурет салу және аннотация / сурет салу және аннотация;
• 3D негізгі / 3D Basics;
• 3D модельдеу / 3D моделі;
• Классикалық AutoCAD / Классикалық AutoCAD.
3 - Таспа (Ribbon). Онда барлық дерлік AutoCAD командалары
орналасқан.
4 - Жылдам бастау мәзірі. Онда әрқашан қолында болуы керек
командалар бар - жаңа файл жасау, сақтау, басып шығару және т. б.
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5 - Анықтаманы іздеу және шақыру. Осы терезеге пәрменді немесе терминді
енгізіңіз және AutoCAD сізге осы сөз кездесетін мақаланың анықтамалық
жүйесінде табады.
6 - Сипаттар тілқатысу терезесін шақыру түймесі.
7 - Түрі текше (View cube). Шеттерін немесе бұрыштарын басу арқылы текше
үш өлшемді кеңістіктің түрлері арасында ауыса аласыз.
8 - модель кеңістігі мен Парақ кеңістігі арасында ауысу.
• Модель кеңістігі (model space) – бұл объектілерді сызу және модельдеу
жүзеге асырылатын шексіз аймақ (әдетте 1:1 масштабта). Модель кеңістігінде
де басып шығаруға болады.
•Парақ кеңістігі - парақтарды басып шығаруға арналған аймақ. Шын
мәнінде, бұл таңдалған форматтағы қарапайым қағаз парағының аналогы.
Негізінен басып шығару үшін қолданылады.
9 - Күй тақтасы. Ол нысанды байланыстыруды, әртүрлі сызу және
модельдеу режимдерін қосады / өшіреді. Егер батырма көк түспен
бөлектелген болса – режим қосулы, сұр болса - өшірулі.
10 - Көмекші панель. Онда парақтар арасында ауысу, Аннотация масштабын
реттеу және т. б. жүзеге асырылады.
11 - Командалық жол. Командаларды енгізу және AutoCAD жүйесінің
хабарламаларын шығару үшін қызмет етеді.
12 - Координаттар жүйесі (XY).
Координаттар жүйесі.
1. Көрнекі координаттар.
Бұл енгізу әдісі ең қарапайым: нүкте координаттарын пайдаланушы
модель аймағын тікелей басу арқылы енгізеді. Мысалы, пәрменді шақыру
арқылы line (сызық) экранның сол жақ батырмасын басу арқылы сызықтар
сала аламыз.
Пәрменді <enter>пернесін басу арқылы аяқтауға болады.
Бұл әдіс алдын-ала жобалау кезінде өзін дәлелдеді, онда дәл құрылымдар
қажет емес. Нысанды байланыстыру режимін (osnap) қосу арқылы осы енгізу
әдісінің дәлдігін арттыруға болады.
2. Абсолютті координаттар.
Абсолютті координаттар ретінде декарттық (OXY) және полярлық
координаттар әрекет ете алады. Абсолютті координаталар жүйесінің
ерекшелігі-бұл басы барлық құрылымдар пайда болатын бекітілген тірек
басы (0,0 нүкте). Декарттық жүйеде нүкте жазықтықтағы екі координатамен
берілген, мысалы:
5, 25.
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4.17-сурет - Декарттық координаттар жүйесі
Мұнда бірінші координат-x, екіншісі-y. Егер үш өлшемді кеңістіктегі
нүктені орнату қажет болса, онда z қосылады (әдепкі бойынша z=0):
3, -5.25, 9.
Координаттар бүтін сандар да, нақты сандар да болуы мүмкін.
Полярлық координаттарда біз айналу бұрышы мен нүктеге дейінгі
қашықтықты көрсетеміз. Бұл жағдайда AutoCAD келесі жазу түрін
қолданады қашықтық < бұрыш. Мысалы: 5.25<60.
Бұл нүкте тірек басынан 5.25 қашықтықта 60° бұрышпен тартылған
түзу сызықта екенін білдіреді. Егер z (z=10) координаты қажет болса, онда ол
үтір арқылы мынадай түрде көрсетіледі: 5.25<60,10.

4.18-сурет - Полярлық координаттар
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3. Салыстырмалы координаттар.
Салыстырмалы координаттар үшін анықтамалық нүкте-соңғы
енгізілген нүкте. Оларды белгілеу үшін @символы қолданылады.
Салыстырмалы декарттық координаталардың жазбасы келесідей: @x, y, z.
Егер құрылыстар жазықтықта (XY) жасалса, онда z көрсетуге
болмайды.
Салыстырмалы полярлықты жазу: @ қашықтық<бұрыш, (z).
1-кесте.
Команда аты Командалық жол Белгіше

Шеңберде
орналасуы

Кесінді

Line / L

Home | Line

Болдырмау

Undo / u

Өшіру

Erase / E

Quick Access
Toolbar | Undo
Modify | Erase

Шеңбер

Circle / C

Home | Circle

Төртбұрыш

Rectangle

Home | Rectangle

Басып шығару

Print / Plot + P

Quick Access
Toolbar I Print

Әрекет (әдепкі)
Көрсетілген екі нүктеде ол түзу
сызық сызады
Алдыңғы команданы жояды
Нысанды жояды
Шеңбер көрсетілген орталық пен
радиуста салынады
Екі нүктеде тіктөртбұрыш салады
(қарама-қарсы шыңдар)
Басып шығару " диалогтық
терезесін шақырыңыз»

Кесінді (Line)
Тапсырма 1. Көрнекі координаттар деп аталатын сегментті саламыз.
Line пәрменін шақырыңыз, модель аймағына апарыңыз (қара экран) және сол
жақ батырманы басыңыз. Осылайша біз бірінші нүктені көрсеттік. Әрі қарай,
жүгіргіні бүйірге қойып, сегменттің екінші нүктесін көрсетіп, тінтуірдің сол
жақ батырмасымен нұқыңыз. Біз бір сызық салдық.
Сіз байқағаныңыздай, команда әлі де жұмыс істейді және жүйе бізден
тағы бір нүктені енгізуді күтеді. Үшінші нүктені, содан кейін тағы біреуін
енгізіңіз. Көріп отырғаныңыздай, біз 2 жолды алдық. Пәрменді <Enter>
немесе <Esc>басу арқылы үзіңіз.
Мұндай құрылыс әрдайым ыңғайлы емес.
Абсолютті координаталарды қолдана отырып үшбұрыш саламыз.
"Line" командасын іске қосыңыз (сегмент). Бірінші нүктенің координаттарын
(50,
50)
пәрмен
жолына
енгізіп,
<Enter>түймесін
басыңыз.
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4.19-сурет - Абсолютті координаттар
Содан кейін қалған нүктелердің координаттарын енгізіп, close(c)
пәрмен жолына енгізу арқылы пішінді жабыңыз):
Specify
first
point: 50,
50 <enter>
Specify
next
point: 50,
150 <enter>
Specify
next
point: 100,
50 <enter>
Specify next point: 50,50<enter>.
Әрекетті болдырмау (Undo)
Егер сіз қателескен болсаңыз, онда кез-келген алдыңғы әрекетті
болдырмау үшін (AutoCAD-та орындалған) 3 жол бар:
1) түймесін басыңыз
2) тіркесімді басыңыз <Ctrl > + < Z>
3) пәрмен жолына енгізу: u
Екіншісі ең ыңғайлы, өйткені бұл Windows-тағы бағдарламалар үшін
әмбебап жою комбинациясы.
Сызылған нысандарды жою үшін батырманы басу немесе erase пәрмен
жолына енгізу керек, содан кейін жойылған нысандардың жанындағы
тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, оларды әрі қарай таңдап,
<Enter>түймесін басыңыз.
Тапсырма 2. Ромбты салыстырмалы координаттарға салыңыз. Оларға
өту @ таңбасының көмегімен жүзеге асырылады.
"Line" командасын іске қосыңыз (сегмент). Бірінші нүктенің абсолютті
координаттарын пәрмен жолына енгіземіз, содан кейін қалған нүктелерге
қатысты және суретті жабыңыз:
Specify first point: 200, 50 <enter>
Specify next point: @30, 30 <enter>
Specify next point: @-30, 30 <enter>
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……………………………………..
Specify next point: c <enter>.

4.20-сурет - Салыстырмалы координаттар
Тапсырма 3. Трапецияны полярлық координаталарды қолдана отырып
сызыңыз.
Олардың
құрылымы
келесідей:
@'сызықтың
ұзындығы'<'градустағы бұрыш'. Line (кесінді) командасын шақырыңыз.
Бірінші нүктенің абсолютті координаттарын көрсетіңіз. Әрі қарай, қалған
нүктелердің полярлық координаттарын енгізіңіз. Фигураны жауып, соңғы
сызықты аяқтаңыз.

4.21-сурет - Полярлық координаттар
Specify first point: 150, 125.5
Specify next point: @60<45
--//-- --//-- --//-- : @-100<0
--//-- --//-- --//-- -: @60<-45
Specify next point: c
Шеңбер (Circle)
Сегмент сызығынан кейін шеңбер (доғамен бірге) ең көп таралған
примитив болып табылады. Circle пәрменін пәрмен жолынан немесе пәрмен
жолынан іске қосуға болады .
Сызықты салу сияқты, біз 2 нүктені
көрсетуіміз керек. Бірінші нүкте-шеңбердің центрі, екіншісі-орталықтан
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шеңбердің доғасына дейінгі қашықтық, яғни радиус. Нүкте мен радиусты
экранда да, координаталық жолмен де көрсетуге болады.

4.22-сурет - Шеңбер құру
5,5 нүктесінде және 30 радиусы бар шеңберді сызыңыз. Бұл үшін:
1. Circle (шеңбер) пәрменін шақырамыз);
2. Орталық координаттарын пәрмен жолына енгізіңіз, нұқыңыз<enter>;
Specify center point for circle: 135, 70.
3. Радиусты енгізіңіз, <enter > түймесін басыңыз;
Specify radius of circle or [Diameter]: 30.
Шеңбер салынған.
Тіктөртбұрыш (Rectangle)
Тіктөртбұрыш бізге сурет салу үшін жақтау болады. Rectangle
командасын шақыру арқылы біз оның екі қарама-қарсы шыңдарын көрсете
отырып, тіктөртбұрыш жасай аламыз.
1. Төменгі сол жақ нүктенің координаттарын 0,0 енгізіп, <enter >
түймесін басыңыз
Specify first corner point or [...]: 0, 0
Жоғарғы оң жақ 297,210 және нұқыңыз <enter>:
Specify other corner point or [...]: 210, 297
Нәтижесінде, егер біз бәрін дұрыс жасасақ, келесі суретті алуымыз
керек (4.23-сурет):
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4.23-сурет - Орындалған тапсырмалардың нәтижесі
Тапсырма 4. Салыстырмалы полярлық
құрыңыз. Есепке командаларды жазыңыз.

координаттарда квадрат

Орто-режимдегі жұмыс.
Осы өшірілген режимдерде 5х5 квадратын құруға тырысайық. Біз
жоғарғы сол жақ бұрыштан бастаймыз. Бірінші нүктені қойыңыз, содан кейін
жүгіргіні оңға бұрыңыз, сызықтың көлденеңдігін сақтауға тырысыңыз және 5
қашықтықты пәрмен жолына енгізіңіз, <enter>түймесін басыңыз. Содан кейін
жүгіргіні төмен жылжытып, операцияларды қайталаңыз. Ал, квадрат болды
(сурет.
4.24)?

4.24-сурет - Орто-режим өшірілген кездегі нәтиже
Егер сіз өте ұқыпты болсаңыз және сіз шаршыны алсаңыз да, мұның
бәрін жеңілдетуге болады – құрылыстың бұрышын бекіту керек. Квадрат
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(тіктөртбұрыш) салу үшін орто режимі (Ortho mode) өте қолайлы. Ол
экранның төменгі жағындағы күй тақтасында орналасқан.

4.25-сурет - Күй тақтасы
Бұл режимді қосу / өшіру үшін F8 түймесін басыңыз. Қосылғаннан
кейін Сіз желіні тек 4 бағытта – солтүстік/шығыс/батыс/оңтүстік бағытта
салуға болатындығын көресіз.

4.26-сурет - Орто-режим кезіндегі сызықтардың бағыты
Бұл режимді қосқаннан кейін сіз бірнеше секунд ішінде тіпті дірілдеген
қолыңызбен тіктөртбұрыш жасай аласыз. Бірақ байыпты түрде, бұл режим іс
жүзінде өте жиі қолданылады.

4.27-сурет - Орто-режим қосылған кездегі нәтиже
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Әдетте ол үнемі қатысуды қажет етпейді, кейде тіпті кедергі келтіреді.
Сондықтан оның бір реттік аналогы бар – Shift пернесін басып тұрыңыз және
сіздің сызықтарыңыз дұрыс бұрыштарда салынады.
Полярлық бақылау режимдері.
Полярлық бақылау режимі-бұл кеңейтілген орто режимі, онда сіз
көлбеу бұрышты өзіңіз таңдайсыз. Режим күй жолағындағы ортогональды
режимнің жанында орналасқан.

4.28-сурет - Күй тақтасы
Пайдалануды бастау үшін оны қосу керек (тінтуірдің сол жақ
батырмасын басу арқылы). Бұл F10 режимі үшін жылдам перне. Әрі қарай,
полярлық бақылау режимінің белгішесіндегі тінтуірдің оң жақ батырмасын
басу арқылы бұрыш қадамын таңдау керек.

4.29-сурет - Полярлық бақылау режимінің белгішесі
Енді құрылыс кезінде таңдалғанға көбейтілген бұрышта сызықтар салу
оңай болады.

4.30-сурет - Таңдалғанға көбейтілген бұрышта сызықтар салу

237

=120).

5-тапсырма. 6-к полярлы бақылау көмегімен өзіңіз жасаңыз (бұрыш

Орнын ауыстыру. Айналмалы Масштаб. Айна симметриясы.
4.2-кесте.
Команда аты

Командалық
жол

Жылжыту

Move

Бүру

Rotate

Масштаб

Scale

Айна
симметриясы

Mirror

Белгіше

Шеңберде
орналасуы
Home | Modify |
Move
Home | Modify |
Rotate
Home | Modify |
Scale
Home | Modify |
Mirror

Әрекет (әдепкі)
Таңдалған нысанды жылжыту
Таңдалған нысанды айналу
нүктесінің айналасында бұру
Таңдалған нысанды масштабтау
Симметрия сызығы мен объектіні
көрсете отырып, симметриялы
кескін салу

Нысандарды жылжыту (Move)
Осы команданың көмегімен сіз нысанды немесе объектілер тобын
жылжытуға болады. Кездейсоқ өлшемдер сызығын сызыңыз және move
командасын шақырыңыз.
Select objects: Бөлеміз желіні және нажмем <enter>.
Specify base point or [Displacement] <..> : Нысанның жанындағы нүктені
нұқыңыз (немесе оның координаттарын енгізіңіз), ол Негізгі болады. Нысан
онымен бірге қозғалады.
Specify second point or <use first point as displacement>: нүктенің жаңа орнын
нұқыңыз (немесе жаңа координаттарды енгізіңіз).

4.31-сурет - Сызықты жылжыту
Бұл команданы шақырудың балама және ыңғайлы әдісі::
1. Жылжытылатын нысанды таңдаңыз (оны тінтуірдің сол жақ
батырмасымен басу арқылы)
2.Нысанның бір нүктесін таңдаңыз (сол батырмамен)
3. < < Бос орын>> 1 рет басыңыз.
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4. Экранда жаңа позицияны көрсетіңіз немесе нүктенің жаңа координаттарын
енгізіңіз.
Бұрылу (Rotate)
Осы команданың көмегімен нысандарды бұруға болады. Еркін
тіктөртбұрышты сызыңыз және команданы шақырыңыз.

4.32-сурет - Бұрылу команда (Rotate)
Select objects: тіктөртбұрышты таңдап, <enter>Specify base point түймесін
басыңыз: бұрылыс болатын нүктені нұқыңыз (немесе оның координаттарын
енгізіңіз).
Specify rotation angle or [Copy / Reference]: 60 айналу бұрышын енгізіңіз (оң
бағыт – сағат тіліне қарсы) немесе тінтуірмен көрсетіңіз (шамамен).

4.33-сурет - Объектінің айналуы
Сондай-ақ, айналдыруды басқа жолмен жүзеге асыруға болады:
1. Бөлеміз поворачиваемый объект.
2. Біз бұрылыс болатын нүктені бөлектейміз.
3. <Бос орын> 2 рет басыңыз.
4. Экранда жаңа позицияны көрсетіңіз немесе бұрылу бұрышын
енгізіңіз.
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Масштаб (Scale)
Бұл команда негізгі нүктеге қатысты объектілердің көлемін көбейтеді
немесе азайтады.
Select objects: Бөлеміз желіні және нажмем <enter>.
Specify base point: деформация (масштабтау) орын алатын нүктені нұқыңыз.
Specify scale factor or [Copy / Reference]: масштабтау коэффициентін енгізіңіз
(2 – екі есе көбейтіңіз, 0.5 – екі есе азайтыңыз), <enter>түймесін басыңыз.
Команданы орындаудың жылдам нұсқасы:
1. Масштабталатын нысанды таңдаңыз.
2. Масштабтау орын алатын нүктені таңдаңыз.
3. <Бос орын> 3 рет басыңыз.
4. Пәрмен жолына масштабты коэффициентті енгіземіз: мысалы 2
Айна симметриясы (Mirror)
Табиғатта және техникада біз көптеген симметриялы денелер мен
фигураларға тап боламыз. Mirror командасының көмегімен симметрия
сызығына қатысты нысандарды Айнаға айналдыруға болады. Шыңдардың
координаталары бар тікбұрышты үшбұрышты сызыңыз(0,0); (20;20); (0;20).
Содан кейін mirror командасын шақырыңыз. Пәрмен жолының сұрауларына
жауап ретінде біз келесі әрекеттерді орындаймыз:
Select objects: біз шағылысатын нысанды (Үшбұрыш) бөлектейміз. Specify
first point of mirror line: симметрия сызығының бірінші нүктесін енгізіңіз: 0,
20.
Айна жолының екінші нүктесі: симметрия сызығының екінші нүктесін
енгізіңіз: 20, 20.
Erase source objects? [Yes / No]: бастапқы сызықты өшіру қажет болса,
<enter> түймесін басыңыз, Y енгізіп, <enter > түймесін басыңыз.

4.34-сурет - mirror командасымен жұмыс
Симметриялы нысанды құрудың тағы бір тәсілі:
1. Бөлеміз объект.
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2. Симметрия салынатын объектінің нүктесін таңдаңыз.3.
<Бос орын> 4 рет басыңыз.4.
Симметрия сызығының екінші нүктесін көрсетіңіз. Нысаннан таңдауды алып
тастау үшін <enter > түймесін басыңыз .
AutoCAD-да нысанды байланыстыру.
Координаттар бойынша AutoCAD-та геометрия құру әрдайым ыңғайлы
емес, ал визуалды енгізу дәл емес. Бұл мәселені Object snap режимі шеше
алады (нысанды байланыстыру). Режимнің бір немесе бірнеше нұсқасын
таңдау арқылы жүйе тінтуірдің жүгіргісін берілген қасиеті бар ең жақын
нүктеге автоматты түрде байланыстырады. Бұл сызықтың ортасы, оның
соңғы нүктесі, шеңбердің ортасы және т. б. болуы мүмкін.
4.3-кесте.
Белгіше

Байлау
Temporary track point
From
Endpoint
Midpoint
Intersection
Apparent Intersect
Extension
Center
Quadrant
Tangent
Perpendicular
Parallel
Node
Insert
Nearest
None

Атауы / Әрекеті
Бақылау нүктесі
Ығысуы
Соңғы нүкте
Ортаңғы нүкте
Қиылысу нүктесі
Проекциялардың қиылысу нүктесі
Жалғасы
Орталық (шеңбер)
Квадрант нүктесі
Сызыққа жанасу сызығы
Сызыққа перпендикуляр
Сызыққа параллель
Түйін нүктесі
Кірістіру нүктесі
Ең жақын
Ештеңе / байланыстыру жүзеге
асырылмайды

Күй жолағында (немесе F3 пернесін басу арқылы) және бір рет басу
арқылы қосылатын тұрақты байланыстыруды да қолдануға болады.
Байланыстыруды бір рет пайдалану үшін құру кезінде басу Керекtrl +
тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз, содан кейін ашылмалы мәзірден
қажетті опцияны таңдап, тінтуірдің сол жақ батырмасымен нұқыңыз (сурет.
4.35, а). Әрі қарай, бір команда ішінде ол қосылады.
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а)

б)

4.35-сурет - Мәзірден команда таңдау
Тұрақты нысанды байланыстыру опцияларын өзгерту үшін күй
жолағындағы белгішені тінтуірдің оң жақ түймесімен нұқып, содан кейін
қызықтыратын опцияны тінтуірдің сол жақ батырмасымен нұқыңыз.
Сонымен қатар, егер байланыстыру таңдалмаса, ол қосылады (сурет. 35, б).
Егер сіз бірден бірнеше байланыстыру опцияларын өзгертуіңіз керек болса,
ашылмалы мәзірден "Орнату"(Параметрлер) таңдауыңыз керек.
Мәзір ашылады:

4.36-сурет - Мәзір " Setting"
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Қажетті байланыстарға құсбелгі қойып, ОК түймесін басыңыз.
Байланыстырудың мысалдарын талдайық.
Endpoint (соңғы нүкте)
4.37-суретте пішінді үшбұрышқа дейін аяқтау керек. Ол үшін
"Endpoint"байланыстыруды қосу керек.

4.37-суретт - Пішінді үшбұрышқа дейін аяқтау
1) "line" командасын іске қосыңыз - сегмент.
2) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы > Endpoint мәзірінен таңдаңыз >
төменгі оң жақ шыңның жанындағы тінтуірдің сол жақ батырмасымен
нұқыңыз;
3) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы > Endpoint мәзірінен таңдаңыз >
жоғарғы оң жақ шыңның жанындағы тінтуірдің сол жақ батырмасымен
нұқыңыз.
Немесе жай ғана ұстаймыз қосылған тұрақты байланыстыруға
"Еndpoint және" деген нүктеге басасыз шамамен тік төртбұрыштың.
Midpoint (Орта)
Сегменттің ортасында ортасы бар шеңбер саламыз.
1) "circle" пәрменін іске қосыңыз;
2) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы > мәзірден таңдаңыз Midpoint >
жолдың ортасына жақын тінтуірдің сол жақ батырмасымен нұқыңыз;

4.38-сурет - Midpoint командасымен жұмыс
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3) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы > Endpoint мәзірінен таңдаңыз >
кесіндінің оң жақ жоғарғы жағындағы тінтуірдің сол жақ батырмасымен
нұқыңыз.
Quadrant және Center (Квадрант және шеңбер орталығы)
Осы байланыстырғыштардың көмегімен көпбұрышты шеңбердің
ортасына жазамыз.
1)
"line"
командасын
іске
қосыңыз
сегмент.
2) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы > Орталық мәтінмәндік мәзірден
таңдаңыз > шеңбердің ортасына жақын тінтуірдің сол жақ батырмасымен
нұқыңыз.

4.38-сурет - Center командасымен жұмыс
3) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы >мәзірден таңдаңыз Quadrant >
тінтуірдің сол жақ батырмасымен шамамен 1 нүктені нұқыңыз (0 градус
бұрыш);

4.39-сурет - Quadrant командасымен жұмыс
4) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы > мәзірден таңдаңыз Quadrant >
тінтуірдің сол жақ батырмасымен шамамен 2 нүктені(-90 градус) басыңыз;
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5) 2-3, 3-4, 4 нүктелерін-шеңбердің ортасын қосыңыз.
Perpendicular (Перпендикуляр)
Ромбты көлбеу сызықпен перпендикулярмен байланыстырамыз.
1) "line" командасын іске қосыңыз - сегмент.
2) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы > midpoint контекстік мәзірінен
таңдаңыз > шаршының ортасына жақын сол жақ батырманы басыңыз (1
нүкте);

4.40-сурет - Perpendicular командасымен жұмыс
3) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы >мәтінмәндік мәзірден таңдаңыз >
сызықтың жанындағы сол жақ батырманы басыңыз (2 нүкте);
4) Сол сияқты, Midpoint және Perpendicular байланыстырғыштарын орнатып,
3-4 сызық сызыңыз.
Tangent (Жанасу сызығы)
Екі шеңберге жанасу сызығын саламыз.
1) "line" пәрменін іске қосыңыз – сегмент;
2) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы > мәтінмәндік мәзірден
таңдаңыз > шеңбердің жоғарғы жағындағы сол жақ батырманы басыңыз (1
нүкте);

4.41-сурет - Tangent командасымен жұмыс (1 нүкте)
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3) Shift + тінтуірдің оң жақ батырмасы > мәтінмәндік мәзірден таңдаңыз
Tangent > басқа шеңбердің жоғарғы жағындағы сол жақ батырманы басыңыз
(2 нүкте);

4.42-сурет - Tangent командасымен жұмыс (нүкте 2)
4) Сол сияқты, Tangent байланыстыруды орнатып, 3-4 сызығын сызыңыз.
Көріп отырғаныңыздай, әртүрлі байланыстар бірдей жұмыс істейді.
Қалған режимдерді өзіңіз сәтті үйренесіз деп үміттенеміз. Осы пайдалы
құралды қолдануға сәттілік!
AutoCAD ішіндегі қабаттар.
Қабатты құру және жою. Сызықтың салмағы. Сызық түрі. Қабат түсі
Күрделі жоспардың немесе схеманың сызбасындағы сызықтар мен
мәтіннің қарапайым жиынтығы тіпті дайындалған инженер мен дизайнерді
де есінен тандырады. Сондықтан, AutoCAD бағдарламашылары ұзақ уақыт
бойы сызықтарды, мәтінді және басқа примитивтерді қабат деп аталатын
топқа біріктіруді ойлап тапты. Қабаттардың түсін өзгертуге, сызықтардың
түрі мен қалыңдығын орнатуға, өшіруге, мұздатуға болады. Сызбада
қабаттардың болуы онымен жұмыс істеуді айтарлықтай жеңілдетеді.
Қабаттармен жұмыс істеуге арналған командалар Layers тақтасында
(home қойындысы) орналасқан. Жоғарыдағы үшінші жолда сіз ағымдағы
қабатты таңдай аласыз, сонымен қатар белгішелердің біреуін басу арқылы
қабат қасиеттерін өзгерте аласыз.

4.43-сурет - Қабаттармен жұмыс істеуге арналған командалар
1) On / off-қабаттың көрінуін қосады / өшіреді;
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2) Freeze-қатыру қабаты. Ол сонымен қатар қабатты жасырады, бірақ
алдыңғы режимнен айырмашылығы, қалпына келтіру нәтижесінде қабат
қайта пайда болмайды;
3) Lock – қабатты құлыптау. Қабат көрінетін болып қалады, бірақ өңдеу
пәрмендері қол жетімді болмайды;
4) түс - қабаттың түсі.
Жаңа сурет салу кезінде әдепкі бойынша тек бір 0 қабаты қол жетімді.
Бұл жүйелік қабат, оны жою мүмкін емес.
Барлық жаңа нысандар ағымдағы қабатта жасалады. Нысанның
қабатын өзгерту үшін оны таңдау керек, содан кейін ашылмалы мәзірге
қажетті қабатты орнату керек. Сондай-ақ, Сипаттар тақтасында нысанды екі
рет нұқу немесе Properties таңдау үшін контекстік мәзірге кіру арқылы
қабатты таңдауға болады.
Сипаттар тілқатысу терезесін нұқыңыз .
Экранда қабаттардың
тізімін және қосымша қасиеттер жиынтығын көреміз:
Linetype-сызық түрі;
Line weight-желі қалыңдығы;
Transparency-ашықтық;
Plot-басып шығару кезінде қабаттың көрінуі.

4.44-сурет - Қабатты құру және жою
Жаңа қабат (жаңа қабат) жасау үшін батырманы басу керек , содан
кейін оның атын енгізіп, <enter> түймесін басыңыз .
Қабатты жою үшін (жою қабаты) қабатты таңдап, нұқыңыз .
Бұл
жағдайда жою мүмкін емес: • ағымдағы; • 0 (нөл); • нысандарды қамтиды.
Басу арқылы сіз таңдалған қабатты ағымдағы етіп жасайсыз.
Сызық салмағы
Сызықтың салмағы-басып шығарылған парақтағы сызықтың
қалыңдығы.
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Қабат сызығының қалыңдығын өзгерту өте қарапайым, ол үшін сізге
қажет:
1-қалаған қабаттың тиісті line weight жолында тінтуірдің сол жақ
батырмасымен 2 рет басыңыз;
2-тізімнен қажетті қалыңдығын таңдаңыз;
3-Ok-да тінтуірдің сол жақ батырмасымен нұқыңыз.

4.45-сурет - Сызық салмағын таңдау
Енді басып шығару кезінде осы қабаттың сызықтары қажетті
қалыңдықта болады. AutoCAD ішіндегі әртүрлі сызықтардың қалыңдығын
көру үшін күй жолағында сызықтардың салмағын көрсетуді (Show/Hide line
weight) қосу керек (5 оң жақтағы батырма қара крест түрінде, сурет. 4.46).

4.46-сурет - Күй тақтасы
Сызық түрі
Енді сызық түрін штрих-нүктелі етіп өзгертіңіз. Continuous (негізгі)
сөзін нұқыңыз және сызық түрін таңдау терезесіне өтіңіз (select Linetype).
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4.47-сурет - Сызық түрін таңдау
Пайда болған терезеде нүктелі таңдаңыз (ISO long-dash dot), егер ол
жоқ болса, оны жүктеңіз. Жүктеу түймесін басып, Load немесе Reload
Linetype терезесінде ISO long-dash dot таңдаңыз.

4.48-сурет - Қалаған сызық түрін жүктеу
3) OK түймесін басыңыз.
4) Select Linetype терезесінде жүктелген сызықты таңдап, қайтадан OK
түймесін басыңыз.
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Сызық түрі орнатылады.
Қабат түсі
Қабат жасалғаннан кейін оның түсін өзгерту қиын емес. Егер сізде
қабат сипаты (Layer Properties Manager) тілқатысу терезесі ашық болса, сізге
қажет:
1) Color бағанының тиісті жолын (түсті шаршы) нұқыңыз;
2) қойындыдан қажетті түсті таңдаңыз – Index color (стандартты түстер), егер
сізде түстер жеткіліксіз болса, Сіз True Color қойындыларын (Rgbi HSL түс
модельдері) немесе Color Books түстер жиынтығын пайдалана аласыз;
3) түсті таңдағаннан кейін ОК түймесін басыңыз.

4.49-сурет - Қабаттың түсін таңдау. 1 нұсқа
Қабаттың түсін қабаттар қасиеттері тілқатысу терезесіне кірмей
өзгертуге болады. Ол үшін сізге қажет:
1) layers тақтасында home tape қойындысында қабаттар тізімін ашыңыз;
2) қабат атауының жанындағы шаршыны нұқыңыз.
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4.50- сурет -Қабаттың түсін таңдау. 2 нұсқа
AutoCAD-та штрихтау жасау жəне өңдеу.
Штрихтау - параллель сызықтарды жабық фигураға салу, AutoCADтың әрбір жаңа нұсқасы пайдаланушыға ыңғайлы болады. AutoCAD-та тек
қана сызықтармен штрихтау мүмкін емес, ою-өрнегімен, сондай-ақ бір түсті
және градиент құю пайдалануға болады. Бұл командалардың барлығы бірдей
жүзеге асырылады.
Команда жұмысы:
1) пәрменді енгізіңіз hatch (штрихтау) немесе таспадағы түймені басыңыз
(home-draw қойындысы).
Таспада өзгерістер болады: "hatch creation"
қойындысы іске қосылады – штрихтау жасау.

4.51-сурет - Штрихтау жасау. "Hatch creation" қойындысы"
2) "Hatch Pattern" қойындысында сызық немесе толтыру үлгісі таңдалады,
"Properties" қасиеттер терезесінде түр тікелей таңдалады:
• "Pattern" – сызықтау
• "Solid" – құю
• "Gradient" - градиент
3) төменде сызықтардың түсі мен сызықтардың арасындағы кеңістікті таңдай
аламыз (фон). «Properties» қойындысында мөлдірлік, сызық бұрышы және
масштаб параметрлері бар.
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4.52-сурет - Фигураны (объектіні) штрихтау
4) Таңдаңыз:
- " Pattern" жолдарының түрі: "ANSI 32";
- "Hatch pattern scale" масштабы: 30.
5) Суреттің ішіне апарыңыз және тінтуірдің сол жақ батырмасын басыңыз.
Команда циклді түрде конфигурацияланған, сіз көптеген нысандарды көрсете
аласыз, бірақ фигуралар жоқ болғандықтан, <enter>түймесін басыңыз.
Штрихтау сызылған.
Үлгімен штрихтау жасау
Тіктөртбұрышта біз кірпішке еліктейтін штрихтау жасаймыз:
1) "hatch" командасын шақырыңыз;
2) Таңдаңыз:
- " Pattern" жолдарының түрі: AR-BRSTD;
- "Hatch pattern scale" штрихтау масштабы: 1;
- "Angle"көлбеу бұрышы: 0;
3) Тінтуірдің жүгіргісін тіктөртбұрыштың ішіндегі аймаққа апарыңыз,
тінтуірдің сол жақ батырмасын және <enter> басыңыз .
Штрихтау дайын.
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4.53-сурет - Үлгісі бар штрихтау жасау
Құю ("Solid")
Енді құю құралын қолданыңыз ("Solid"). Оның әрекет ету принципі
штрихтерге ұқсас, бірақ сонымен бірге фигураның ішіндегі аймақ қатты
түспен толтырылады. Мысал файлындағы қабырғаларды сұр түспен
бояймыз.
1) "hatch" командасын шақырыңыз";
2) таңдаңыз:
- жолдарының түрі "Pattern" : Solid;
- түсті таңдау бағанында сұр түсті таңдаңыз (қосымша түстер " Select color "
диалогтық терезесінде орналасқан");
- "Hatch pattern scale" масштабы: 1;
- "Angle"көлбеу бұрышы: 0;
3) тінтуірдің жүгіргісін қабырғалардың ішіндегі аймаққа апарыңыз,
тінтуірдің сол жақ батырмасын және <enter> басыңыз .
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4.53-сурет - Құюмен жұмыс ("Solid")
Градиент ("Gradient") құю ("solid") сияқты жұмыс істейді, бірақ шаблон
мен екі түсті көрсетеді.
AutoCAD-та мəтін құру.
Мәтін кез-келген сызбаның ажырамас бөлігі болып табылады. Мәтіннің
сыртқы түрін өңдеу үшін шрифт, биіктік және таңбалық стильдерді қамтитын
мәтіндік стильдер бар.
AutoCAD-да жазулар жасау үшін бір жолды және көп жолды мәтіндер
бар. Мәтінге сызбаның ағымдағы күйіне, оның объектілері мен сыртқы
жағдайларына (уақыт, күн және т.б.) байланысты өзгермелі параметрлер кіруі
мүмкін. Мұндай параметрлер өрістер деп аталады. Мәтіндік примитивтер
аннотативті болуы мүмкін, яғни.пайдаланушы орнатқан аннотациялардың
масштабына байланысты өлшемге ие.
Командаларды шақыру тәсілдерін қарастырыңыз.
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4.4-кесте.
Белгіше

Шеңберде
орналасуы

Команда

Әрекет

Home
Annotation | Text

text

Қарапайым мәтін құру. Команда циклде жұмыс істейді,
сондықтан бір қоңырауда бірнеше жазба жасауға болады.

Annotate |
Multiline Text

mtext

Стильдерді өңдеу және қолдану мүмкіндігімен көп жолды
мәтін құру.

Бір жолды мәтін
1) AutoCAD - да жаңа файл жасаңыз;
2) біз " single text" пәрменін шақырамыз - бір жолды мәтін.
3) келесі сұрауларға келесі әрекеттерді орындаймыз:
Specify start point of text or [Justify/Style]: мәтін басталатын нүктені
көрсетіңіз;
Specify height: 5 мәтінінің биіктігін енгізіңіз, <enter>;
Мәтіннің specify rotation: 0 мәтінінің бұрышын енгізіңіз, <enter>;
4) содан кейін мәтінді сұр тікбұрышты аймаққа енгіземіз (4.54-сурет).

4.54-сурет - Мәтін енгізу
Егер жазу барысында <enter> пернесін бассаңыз, курсор келесі жолға
өтеді, қайта басқан кезде тоқтату пәрмені. Егер сіз < Esc> бассаңыз, мәтін
сақталмайды.
Бір жолды мәтінді өңдеу үшін оны тінтуірдің сол жақ батырмасымен
екі рет нұқыңыз, содан кейін қажетті түзетулерді енгізіп, <enter>, содан кейін
<Esc>түймесін басыңыз.
Көп жолды мәтін
1) "Multiline text" командасын шақырыңыз";
2) бастапқы нүктені көрсетіңіз;
3) мәтін аймағын құру арқылы екінші нүктені көрсетіңіз. Болашақта арнайы
жүгірткілердің көмегімен оның биіктігі мен енін өзгертуге болады.
Өрістердің енін өзгерту де қол жетімді.

255

4.55-сурет - Мәтін аймағын қалыптастыру
Осы уақытта таспада мәтіннің қасиеттері мен өңдеу құралдары
көрсетіледі. Бұл Microsoft Word сияқты!
Негізгі құралдар:
1 - Мәтін стилін таңдау;
2 - Мәтіннің биіктігі;
3 - Қаріпті өңдеу;
4 - Мәтінді туралау;
5 - Арнайы таңбаларды енгізу (дәлірек айтқанда, олардың коды): диаметрі,
дәрежесі, түбірі және т. б.;
6 - Мәтіннен іздеу және ауыстыру;
7 - Мәтінді өңдеу терезесін жабады. Егер сіз жай ғана бассаңыз, жүйе мәтінді
сақтауды сұрайды.

4.56-сурет - Мәтін қасиеттері мен оны өңдеу құралдары таспасы
Жасалған көп жолды мәтінді өңдеу үшін мәтін аймағын екі рет басу
керек.
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Мәтін стилі
Жеке мәтін стилін жасау үшін таспада annotate > Text қойындысына
өтіп, панельдің төменгі сол жақ бұрышындағы кішкентай көрсеткіні басу
керек (сурет. 4.57).

4.57-сурет - Өзіңіздің мәтіндік стиліңізді жасау. Қойынды "Annotate"
" Text style " тілқатысу терезесі ашылады - мәтін стилі (4.58-сурет).
1) New түймені басу арқылы жаңа стиль жасаңыз;
2) ашылған терезеде стиль атауын енгізіңіз;
3) OK түймесін басыңыз.

4.58-сурет - Тілқатысу терезесі "Text style "
Мәтін параметрлерін таңдауға көшіңіз:
1) Қаріпті таңдаңыз. Ажыратымдылығы бар қаріптерді пайдалануды
ұсынамыз .shx, олармен AutoCAD жылдамырақ. "Simpex.shx", кейбір
параметрлерден кейін ол МЕМСТ сияқты болады.
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2) Таңбалардың биіктігін енгізіңіз.
3) Мәтіннің қысу (созылу) коэффициентін 0.8 ені бойынша көрсетіңіз.
4) Қаріптің көлбеу бұрышын енгізіңіз (градуспен) – 15.
5) Set Current ағымдағы орнату түймесін басыңыз.
6) Apply түймесін басу арқылы параметрлерді қолданыңыз.
7) Біз диалогтық терезеден шығамыз – Сancel түймесі.

4.59-сурет - Стиль параметрлерін өңдеу
Енді біздің стиліміз қолдануға дайын.
Бірінші сұрау үшін бір жолды мәтін құру кезінде:
Specify start point of text or [Justify/Style]: Style енгізіңіз;
Enter style name or [?] < Mystyle>: қажетті стильдің атын көрсетіңіз.
Әрі қарай, қарапайым мәтінді құрудың стандартты схемасына сәйкес әрекет
етеміз.
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары
1. Маркшейдерлік құжаттаманың міндетті жиынтығына не кіреді?
2. Өлшеу журналдарына не жатады?
3. Далалық өлшеу және есептеу деректерін қалай тексереді?
4. Есептеу құжаттамасына не жатады?
5. Маркшейдерлік өлшеулердің нәтижелері не түрінде жасалады?
6. Бастапқы сызбаларға қандай сызбалар жатады?
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7. Маркшейдерлік құжаттама қалай сақталады?
8. Есептеу құжаттамасына қандай талаптар қойылады?
9. Тау-кен графикалық құжаттамасына қандай талаптар қойылады?
10. CREDO. Қолдану саласы. Жүйенің ерекшеліктері.
11. ГАЖ технологияларын қолдануға не мүмкіндік береді?
12. Компьютерлік графика қандай мәселелерді шешу үшін қолданылады?
13. Платформада қандай мамандандырылған бағдарламалар бар
AutoCAD?
14. AutoCAD-та графикалық кескіндер қалай жасалады?
15. Құрылыс үшін қандай геометриялық примитивтер қолданылады
AutoCAD графикалық нысандар?
Бөлім бойынша тест сұрақтары
1. Көлденең жазықтыққа ортогональды проекцияда жасалған сызбалар деп
аталады
А) проекциямен
B) Пландармен
C) профиль
D) нобаймен
E) кесу арқылы
2. Ұзындығы масштабта көрсетілуі мүмкін және ені тек шартты түрде
болатын ұзартылған объектілерді бейнелеу кезінде қолданылатын шартты
белгілер деп аталады
A) ауқымды
B) масштабтан тыс
C) әртүрлі масштабтағы
D) түсіндірме
E) масштабсыз
3. Маркшейдерлік графикалық құжаттаманың әрбір жиынтығы өз
құрамында..... сызбалар
A) көшірмелері мен репродукциялары
B) жер бетінің және тау-кен жұмыстарының сызбалары
C) эскиздер мен эскиздер
D) бастапқы және өндірістік
E) планшеттер мен кесулер
4. Тік жазықтықтағы ортогональды проекцияда салынған сызбалар деп
аталады
A) тік проекциялар
B) профильдер
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C) эскиздер
D) кесіктер
E) Пландар
5. Маркшейдерлік графикалық құжаттама қандай талаптарға сай келмейді
A) бірыңғай координаттар жүйесінде құрылуы
B) көрнекі және мазмұнды болу
C) ыңғайлы өлшеу
D) әлем елдеріне бағытталған болу
E) динамикалық болу
6. Сызбалардың тізімі мен мазмұны, олардың ауқымы байланысты
A) кеніштің қызмет ету мерзімінен бастап және Қазақстан Республикасының
Еңбек туралы Заңымен айқындалады;
B) инженерлік құрам біліктілігінен босатылады және "жер қойнауы және жер
қойнауын
пайдалану
туралы"
ҚР
кодексімен
айқындалады»
C) кен орнын ашу тәсілінен туындайды және "жер қойнауы және жер
қойнауын
пайдалану
туралы"
ҚР
кодексімен
анықталады»
D) кен шоғырларының көлемінен және маркшейдерлік жұмыстарды өндіруге
қойылатын талаптармен айқындалады
E) геологиялық құрылыстан және осы кен орнын игеру тәсілінен алынған
және маркшейдерлік жұмыстарды өндіруге қойылатын талаптармен
айқындалады
7. Мақсаты бойынша маркшейдерлік сызбалар бөлінеді
А) жер беті мен тау-кен қазбалары сызбаларының жиынтығы
В) жұмыста сызбалар жиынтығы және пайдаланылмайды
Г) тау-кен машиналары мен кешендерінің сызбалары
D) ұңғымалар мен оқпандардың сызбалары
Е) трасса жоспары мен бейінінің сызбалары
8. Сызбалардың тізімі мен мазмұны, олардың ауқымы мыналарға байланысты
А) геологиялық Құрылыс және кен орнын игеру тәсілі
В) кен орнының техникалық шарттары
Г) тау-кен жабдықтарының механикалық
D) пайдалы қазбаның физикалық қасиеттері
Е) климаттық жағдайлар
9. Туынды сызбалар үшін негіз ретінде келесі материалдар ұсынылады
А) сызу қағазы, мөлдір синтетикалық үлдірлер, калька
В) дәптер парақтарында
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Г) қатты немесе қатты желімделген жоғары сапалы сызу қағазы
серпімді негіз
D) фотоқағаз
Е) тек фотосезімтал қағаздар
10. Бастапқы графикалық құжаттама қайда сақталуы керек
А) сейфтермен және оларды сақтауға арналған құралдармен жабдықталған
арнайы үй-жайда;
В) геология кабинеттерінде
Г) зертхана-кабинеттерде
D) кәсіпорынның бас маркшейдерінің кабинасында
E) оңай қол жетімді жерде
11. Тау-кен қазбаларының Пландарын толықтыру қажет
E) айына 1 реттен кем емес
В) жарты жылда кемінде бір рет
Г) үш жылда бір рет
D) жылына кемінде бір рет
Е) жылына екі рет
Тапсырмалар студенттердің өзіндік жұмысына арналған
1. А (Н = 15 м) және В (Н = 20 м) нүктелері арасындағы шынайы
қашықтықты графикалық түрде анықтаңыз, Масштаб: 1:100 (4.60-сурет).

4.60-сурет - 1 тапсырмаға
2. Өлшеу, алаң, тұйық контурының, изображенного жоспарында (4.61сурет) полярлы планиметрдің көмегімен механикалық тәсілмен.
М 1: 100.
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4.61-сурет - 2 және 3-тапсырмаларға
3. Параллель палетканың көмегімен графо-аналитикалық тәсілмен
жоспарында бейнеленген (4.61-сурет) тұйық контурының алаңың өлшеу.
М 1: 100.
4. Жоспарда көрсетілген АВ сызығының профилін құрыңыз (сурет. 4.62).

4.62-сурет - 4-тапсырмаға
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5-БӨЛІМ. ЖҮРГІЗУГЕ МАРКШЕЙДЕРЛІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ТАУ-КЕН ЖҰМЫСТАРЫ
Кіріспе
Шахта объектілерін салудың жаңа технологиясын енгізу, жұмыстарды
кешенді механикаландыру және кен орындарын игерудің терең
көкжиектеріне көшу маркшейдерлік қызметке барынша жоғары талаптар
қояды.
Қазіргі жағдайда маркшейдер құрылысқа тікелей қатысады және
технологиялық жабдықты орнатудың дәлдігіне әсер етеді. Бұл осы жабдықты
пайдалану қауіпсіздігіне, механизмдердің тозу деңгейіне және шахтаны
көтерудің жоғары жылдамдығын игеру қарқынына әсер етеді.
Объектілерді салу кезінде бөлу жұмыстары мен бақылау өлшемдерінің
әдістерін жетілдірусіз, стационарлық жабдықты монтаждау және тексеру
кезінде маркшейдерлік жұмыстардың заманауи технологиясынсыз, сондай-ақ
заманауи жоғары өнімді өлшеу құралдарынсыз құрылыстың жоғары
тиімділігі мен сапасына кепілдік беру мүмкін емес. Сондықтан кешеннің
жекелеген элементтерін өзара байланыстыруды қамтамасыз ететін өндірістік
алаңды қамтитын пункттер желісі негізінде бөлу жұмыстарының
технологиясы жаңартылып, жетілдірілуде.
Маркшейдерлік қызметтің алдына қойылған мәселелерді жоғары
Геодезия, геодезия, тау геометриясы негіздері, сызу және топографиялық
сызу негіздері сияқты қалыптастыратын пәндер бойынша кәсіптік практика
және өндірістік оқыту барысында дағдыларсыз қазіргі заманғы деңгейде
шешу мүмкін емес.
Кен орындарын ұтымды және тиімді игеру пайдалы қазба қорларының
жай-күйі мен қозғалысын нақты жолға қойған жағдайда мүмкін болады.
Мұндай есепке алудың міндеттеріне жекелеген сорттар бойынша пайдалы
қазбалар қорларының санын және өндіруге дайындық дәрежесін анықтау,
тау-кен кәсіпорнының қорлармен қамтамасыз етілу деңгейін белгілеу, кен
орнын пайдалану процесінде қорлардың қозғалыс сипатын белгілеу, пайдалы
қазбаны жер қойнауынан алу дәрежесін анықтау кіреді. Бұл мәселеде
қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану саласындағы
теориялық және практикалық білім үлкен рөл атқарады.
Еңбекті қорғау да маңызды. Адам мен табиғи ортаны қауіпті және
зиянды факторлардан қорғаудың заманауи техникалық жүйелері мен
технологияларының қауіпсіздік көрсеткіштерін арттыру үшін қорғаныс
құралдары кеңінен қолданылады (5.1-сурет) - экобиоқорғау техникасы.
Қорғау
құралдары
еңбек
өнімділігін
төмендетпеуге
және
технологиялық процестерді бақылау жағдайларын нашарлатпауға тиіс.
Тау-кен өнеркәсібінде: қалдықтарды толық кәдеге жаратқанға дейін
әзірленген технологияларды енгізу қажет. Пайдалы қазбаларды өндірудің
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ашық, сондай-ақ жерасты тәсілі кезінде де қолдануға; пайдалы қазбалардың
кен орындарын игерудің геотехнологиялық әдістерін кеңінен қолдануға, бұл
ретте жер бетіне тек нысаналы компоненттерді ғана алуға ұмтылуға; табиғи
шикізатты оны өндіру орнында байыту мен қайта өңдеудің қалдықсыз
әдістерін пайдалануға міндетті.

5.1-сурет - ЖҚҚ және ЖҚҚ қорғау құралдары
Бөлімнің мақсаты
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар істей біледі:
1. Жер/тау-кендік бөлу шекараларында тірек желісін және түсіру
негіздемесін құру;
2. Тау-кен және жер бөліністерінің шекараларын нақтылы түрде
шығару;
3. Алынған нәтижелерді камералдық өңдеуді жүргізу және жер
учаскесінің шекараларын натураға шығару актілерін жасау;
4. Қойнауқаттық және қойнауқаттық емес кен орындарының жату
элементтерін анықтау;
5. Пайдалы қазба қорларының қозғалысын есептеу мен есепке алуды
орындау;
6. Бас жоспардың сызбаларында желінің жобасын жасауға қатысу;
7. Шахта бетінде технологиялық кешен салу кезінде бөлу жұмыстарын
жүргізу;
8. Ғимараттар мен құрылыстардың жобалық осьтерін натураға
ауыстыруға қатысу;
9. Шахталық оқпанды профильдік түсіруді орындау;
10. Қосымша элементтерді тірек-бөлу желісіне салыңыз;
11. Жерасты түсіру негіздемесін жасаңыз;
12. Полигонометриялық қозғалыстар жүйесін теңестіру;
13. Нивелирлеу жүрісін салу арқылы пункттердің биіктігін анықтау;
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14. Экобиоздан қорғау техникасын қолдану;
15. Маркшейдерлік өлшеулерді орындау;
Бақылауға
сдвижением
және
тау
жыныстарының
16.
деформацияларын;
17. Тау-кен жұмыстарын дамыту Пландарын жасау;
18. Игерілетін объектілерді қорғау шараларын қолдану.
Кәсіби терминдер
Қорлардың балансы
Бұрғылау-аттыру жұмыстары
Көшірмесі
Табиғатқа шығару
Бағыт тапсырмасы
Конвейерлер
Маркшейдерлік өлшеу
Жоба
Қажетті оқу материалдары
1. калькулятор
2. сызғыш, протектор
3. миллиметрлік қағаз
4. сурет қағазы
5. маркшейдерлік құралдар мен құралдар
Белгілер мен қысқартулар
БАЖ - бұрғылау-арттыру жұмыстары
ИТҚ - инженерлік-техникалық қызметкерлер
ҰҚҚ - ұжымдық қорғау құралдары
СББ - сапаны бақылау бөлімі
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын курстардан сәтті өту ұсынылады:
1. Жоғары геодезия негіздері
2. Геодезия
3. Геодезиялық және маркшейдерлік аспаптар
4. Көлденең және тік бұрыштарды өлшеу
5. Нивелирлеу
6. Тау геометриясы
7. Сызу және топографиялық сызу негіздері
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8. Еңбекті қорғау
9. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану
5.1. Тау-кендік бөлу шегінде тау-кен жұмыстарын жүргізуді
бақылау
Барлық тау-кен жұмыстары бекітілген жобаға (паспортқа) және тау-кен
жұмыстарын дамытудың күнтізбелік жоспарына сәйкес орындалуы тиіс.
Тау-кен жұмыстарын дамыту пландарын жасау кезінде маркшейдерлік
қызмет жер/тау-кендік бөлу шегінде олардың жүргізілуінің сақталуына
бақылау жүргізеді.
Кеніштегі және карьердегі қауіпсіз жағдайлардың қамтамасыз етілуін
бақылаудың негізгі міндеттеріне мыналар жатады: барлау ұңғымаларын
бұрғылауды бақылау, тау-кен жұмыстарының жоспарын жасауға қатысу [2].
Тау-кен қазбаларын жүргізуді бақылаудың мақсаты тау-кен жұмыстары
өндірісінің жобаға сәйкес келуі болып табылады.
Жобаны натураға көшіру үшін тау-кен қазбаларына бағыттар және
оларды жүргізу шекараларын белгілеу белгіленеді.
Тау-кен қазбаларына бағыттарды белгілеу үшін, сондай-ақ маркшейдер
әзірлеу жүйелерінің конструктивтік элементтерін сақтау үшін:
- "жұмыс өндірісіне" қабылданған жобалық құжаттаманы мұқият
зерделеу»;
- тау-кен қазбаларының жобалық жағдайын тиісті бастапқы тау-кен
графикалық құжаттамасына (планшеттер, пландар, қималар) шығару);
- тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу бойынша жалпы белгіленген
талаптарды сақтау. Оларды орындау қауіпсіздігі жағдайлары қамтамасыз
етілмеген жерлерде жұмыс жүргізуге тыйым салынады.
Маркшейдерлік жұмыстар тау-кен учаскесінің немесе шахтаның ИТҚ
ілесіп жүруімен орындалуы тиіс. Маркшейдерлік жұмыстарды орындау
орындарында, оларды өндіру кезінде барлық технологиялық процестер
тоқтатылуы тиіс.
Тау-кен қазбаларына бағыт беру және кентіректердің шекарасын
анықтау үшін негіз болып түсіру желісінің жабынға немесе қазба борттарына
(кентіректерге)
салынған
маркшейдерлік
нүктелері
табылады.
Маркшейдерлік нүкте - диаметрі 2 мм саңылауы бар металл марканы бекітіп,
ойыққа соғылған ағаш тығын. Маркшейдерлік нүктелердің орналасу
координаттары полигонометриялық жүрістерді немесе түсіру желілерін салу
арқылы анықталады.
Қазындыларды қазушы (бұрғылаушы) қазуда белгіленген орындарда
кенжарды бұрғылау басталғанға дейін бұрғылайды. Қазба борттарында
маркшейдерлік нүктелерді төсеу кезінде бұрғылар қазба топырағынан
шамамен 1,5 м биіктікте бұрғыланады. Маркшейдерлік нүктелерді салу үшін
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қажетті мөлшерде бұрғылаулар болмаған жағдайда, бұрғылау-жару
жұмыстары жүргізілмеуі тиіс.
Маркшейдерлік өлшеулерді өңдеу және есептеу және тау-кен
графикалық құжаттамасын жүргізу маркшейдерлік жұмыстарды өндіруге
қойылатын талаптарға сәйкес немесе компьютерлік техниканың көмегімен
мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде орындалуы
тиіс.
Жинақтағыштармен
(тіркеушілермен)
жабдықталған
өлшеу
құралдарымен жұмыс істеу кезінде далалық ақпарат қағаз негізінде де,
электрондық түрде де (қатты дискілерде) сақталады.
Қазбаны қазуға арналған эскизді (көшірмені) маркшейдерлер
маркшейдерлік нұсқаулар кітабында тиісті жазбасы бар берген адамның және
алған адамның қолын қойғызып, уақтылы беруі тиіс. Көшірме келесісі
берілгенге дейін жарамды.
5.2. Жұмыстардың учаскесінде қазбалардың жобалық жағдайын
натураға ауыстыру үшін негіз жасау
Тау-кен қазбаларын жүргізу тау-кен жұмыстарының бекітілген жобалау
құжаттамасы және оған қоса берілетін жобалау пландары мен жұмыс
сызбалары негізінде жүзеге асырылады.
Шахталарды салу кезіндегі маркшейдерлік қызметтің міндеттерінің
бірі-жобаның жұмыс сызбаларын алдын-ала зерттеу және тексеру,
жобаланған құрылыстарды натураға ауыстыру, ғимараттардың құрылысы
мен қазбаларды маркшейдерлік бақылауды жүзеге асыру, олардың нақты
жағдайының Пландары мен бөлімдерін жасау.
Бөлу жұмыстарына арналған негізгі құжаттар пландар, тік кесулер
және бөлуге қажетті барлық өлшемдерді көрсететін бөлшектердің жұмыс
сызбалары болып табылады. Маркшейдерлік түсірілімнің деректері тау-кен
жұмыстарын дамытудың күнтізбелік пландарын жасау, кен орнының
геологиялық құрылымын зерттеу, пайдалану учаскелерінің қызметіне
байланысты әртүрлі міндеттерді шешу және т. б. үшін пайдаланылады.
Маркшейдерлік қызмет жер асты жағдайларында тау-кен қазбаларын
үңгілеуді қамтамасыз етуге бағытталған және мынадай элементтерді:
берілген координаттары мен биіктігі бар нүктелерді, көлденең бұрышты,
көлденең және көлбеу қашықтықты, көлденең, көлбеу және тік бағыттарды
натураға ауыстырумен байланысты бөлу жұмыстарын жүргізеді. Бағыттарды
қазба кенжарына ауыстыру тиісті аспаптарды (теодолит, нивелир және т.б.)
қолдану арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Бөлінудің барлық элементтері өтетін
қазбалардың тиісті орындарында белгілі бір түрде бекітілуі тиіс.
Тау-кен жұмыстарының жобасына сәйкес тау-кен қазбаларына
маркшейдерлік қызмет көрсету мынадай міндеттерді шешуге келіп тіреледі:
1) қазба орнын нақты көрсету;
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2) көлденең және тік қазбаларға бағыт беру жазық;
3) қазбалардың қисық сызықты учаскелерін бөлу;
4) қарсы кенжарлармен өтетін қазбаларға бағыт беру.
Аталған міндеттер нұсқаулықта көзделген әдістемеге сәйкес қажетті
дәлдікпен орындалатын арнайы маркшейдерлік жұмыстарды өндіру негізінде
шешіледі.

5.2-сурет - Жер бетіндегі бағыттарды ауыстыру
5.2.1. Жер бетіндегі жұмыстар
Маркшейдерлік қызмет көрсету кезінде жұмыс пландары мен
тіліктерге салынатын қоймалар, үйінділер, гидроүйінділер, шлам және
қалдық қоймалары және т.б. жер бетіндегі жұмыс объектілері болып
табылады. Әрі қарай, табиғатқа беру үшін тән нүктелер анықталады.
Жерге шығарылған кезде жобалық нүктелердің планды орналасуы
келесі әдістермен алынады: полярлық және тікбұрышты координаттар, тік
бұрышты сериялер, сызықты сериялер, жобалық, Жарма бойынша өлшеу
[16]. Әр әдісті қолдану жердің топографиялық жағдайларына, бастапқы
нүктелердің тығыздығына, жобалау объектілерінің конфигурациясына
байланысты.
Далалық жұмыстар басталғанға дейін жобалық нүктелерді жерге
шығару әдісіне қарамастан, көлденең бұрыштардың жобалық мәні р және D
қашықтықтары есептеледі. Алынған деректер бойынша жер-кадастрлық
геодезиялық жұмыстарды жүргізу жобасының құрамына енгізілетін негізгі
Графикалық құжаттардың бірі болып табылатын жобалау нүктелерін
натураға шығарудың бөлу сызбасы жасалады.
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Полярлық координаталар әдісі-р жобалық нүктесінің рельефіне ауысу р
(Pj) жобалық көлденең бұрышын салудан және D жобалық қашықтықтың
алынған бағытында орналасудан тұрады (5.3-сурет).

5.3-сурет - Полярлық координаттар әдісі
Бастапқы 1-нүктеге қатысты Р нүктесінің жердегі орнын анықтау
дәлдігі 1-2 және Р-1 немесе Р-1 және 1-3 сегменттері арасындағы жобалық
бұрышты құру дәлдігіне, 1 және Р нүктелері арасындағы D жобалық
қашықтықтың шөгуіне, сондай-ақ р жобалық нүктесінің орналасуын
жергілікті жерге бекітуге байланысты.
Тікбұрышты координаталар әдісі жердегі р жобалық нүктесінің орнын
бастапқы сызықтан анықтауға болатын жағдайда қолданылады, мысалы 1-2
(сурет. 5.4), D1 = X және D2 = y екі сегментінің көмегімен, олардың біреуі 1-2
сызықтың бағыты бойынша, ал екіншісі D2 оған перпендикуляр орналасқан.

5.4-сурет - Тікбұрышты координаталар әдісі
Осы әдіспен далалық жұмыстар келесідей жүргізіледі:
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1) 1-2 бағыт белдеуіндегі тірек желісінің бастапқы нүктесінен Dx
кесіндісін кейінге қалдырады және бастапқы сызықта о нүктесін белгілейді;
2) O нүктесінде дұрыс бұрыш жасаңыз;
3) алынған бағыт бойынша D2 кесіндісі салынады, оның соңы белгімен
бекітіледі.
Нәтижесінде жергілікті жерде Р жобалық нүктесі алынады.
Тікелей бұрыштық сериф әдісі, егер жергілікті жерде бастапқы
нүктелердің тығыз желісі болса немесе сызықтық өлшеулер жүргізу мүмкін
болмаса қолданылады. Жердегі жобалық бұрыштарды салу бір теодолитпен
(тахеометрмен) орындалады):
1) 1 және 2-тармақтардың әрқайсысында салынады (5.5-сурет) тік
шеңбердің екі жағдайында тиісінше жобалық көлденең бұрыштар;
2) 1-С және 2-С бағыттарының қиылысындағы с жобалық нүктесінің
жағдайын алады;
3)1-С және 2-С бағыттарының әрқайсысында сәулелердің шамамен
қиылысатын жерінде с және с', d және d ' екі нүктесінен белгілейді;
4) нүктелер арасында жұқа жіптерді тартыңыз;
5) шпагаттар қиылысындағы с нүктесінің орнын белгілейді.
Жердегі с нүктесін беру дәлдігі жобалық бұрыштарды салу дәлдігіне, φ
бұрышының мәніне байланысты (5.5-сурет) бастапқы пункттерден
анықталатын нүктеге дейін а және b арақашықтығы және С нүктесі натураға
шығарылған кезде.
Жергілікті жерге ауыстыру үшін бастапқы пункттерді таңдау кезінде
оңтайлы нұсқа болып табылады, онда φ бұрышы кемінде 40° және
140°аспайды.

5.5-сурет - Тік бұрышты кесу әдісі
Гидроүйінділерді, шлам және қалдық қоймаларды салу және пайдалану
кезінде маркшейдерлік жұмыстардың құрамына кіреді:
- топырақ үйіп бекітілген бөгеттердің, қойыртпақ құбырларының, су
ағызу арықтарының және басқа да құрылыстардың жобалық жағдайын
натураға ауыстыру;
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- қоршау құрылыстарының жобалық параметрлерінің сақталуын
бақылау;
-қоршау құрылыстарын, тұндырғыш тоғандардағы үйінділер мен су
кемерлерінің деңгейін мерзімді түсіру;
- бақылау станцияларының бейінді желілерінің тірек реперлерін
Планды және биіктік байланыстыру [2].
Су үйінділерін, шлам және қалдық қоймаларын түсіру объектілері:
топырақ үйіп бекітілген бөгеттердің (бөгеттердің) контурлары, қойыртпақ
құбырларының, су ағызатын арықтардың трассалары және басқа да
гидротехникалық құрылыстар; тұндырғыш тоғандардағы су кемерінің
шекаралары, шаю жыныстарының контурлары; үйінділерге кірме жолдар,
тұрақты электр беру, байланыс желілері және басқа да коммуникациялар
болып табылады. Осы объектілердің осьтері мен контурларының жобалық
жағдайын натураға ауыстыру теодолиттік жүрістерді салу арқылы, полярлық
тәсілмен немесе басқа да тәсілдермен маркшейдерлік тірек геодезиялық желі
пункттерінен жүргізіледі.
Бөгеттердің және басқа да қоршау құрылыстарының жобалық
параметрлерінің сақталуын бақылау жоба әзірленген ҚНжЕ талаптарын
басшылыққа ала отырып, толықтыру түсірілімдерін жүргізу жолымен жүзеге
асырылады.
Гидро үйінділерін, шлам және қалдық қоймаларын салу және
пайдалану процесінде толықтыру түсірілімінің кезеңділігі қоршау
құрылыстарын қалыптастыру жылдамдығына, шаю карталарына және
тұндырғыш тоғандарда су деңгейінің көтерілуіне байланысты белгіленеді.
Түсіру 1:2000 немесе 1:5000 масштабында аршылған жыныстардың сыртқы
үйінділерін түсіру үшін белгіленген талаптарды сақтай отырып орындалады
[2].
5.2.2. Тау-кен кәсіпорындарын салу кезіндегі жұмыстар
Тау-кен кәсіпорындарын салу кезінде жұмыстар жер бетіндегі тірек
және түсіру желілері негізінде жүргізіледі. Шахта құрылысы кезінде
маркшейдер өндірістік алаңда аспаптық бөлуді орындайды:
- шахталық көтеру осьтері және құрылыстардың геометриялық
элементтерін натураға ауыстыру; шахталық оқпандарды ұңғылау және
арматуралауды бақылау үшін арнайы өлшеу және түсіру;
- шахталық көтерудің геометриялық элементтерінің арақатынасын салу
процесінде нақты сақталуын бақылау;
- қазбаларды жүргізуге арналған бағыттарды белгілеу және оларды
өткізудің дұрыстығын маркшейдерлік бақылау; құрылыс объектілерін және
өткен тау-кен қазбаларын, кейіннен оларды Пландар мен қималарда бейнелеу
және т. б.
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Бөлу жұмыстары деп құрылымның жобасын табиғатқа беру
жұмыстары түсініледі. Негізгі бөлу жұмыстары шахталық оқпандардың
осьтері немесе бөлу желісінің жақтары болып табылатын жергілікті жерде
өнеркәсіптік алаңның негізгі осьтерін салудан тұрады [13].
Бөлу жұмыстары (5.6-сурет) көлденең және тік жазықтықта жүргізіледі
және көлденең бұрышты, нүктені, қашықтықты, биіктік белгісін, оқпан
осьтерін және т. б. натураға көшіруден тұрады.

5.6-сурет - Бетіндегі бөлу жұмыстары
Өнеркәсіптік алаңдағы бөлу жұмыстары оқпаннан 300 м-ден аспайтын
қашықтықта орналасқан маркшейдерлік желі пункттерінен оқпанның
ортасынан және Х координаттары бойынша оқпанның осьтерінен, оқпанның
ортасында және оқпанның осьтерінің дирекциялық бұрыштарынан
басталады.
Оқпанның ортасы екі рет тәуелсіз шығарылады, екі ұйғарымның
жағдайындағы айырмашылық 0,5 мм-ден аспауы тиіс. Шахта оқпандарының
осьтік сызықтары кемінде алты пунктпен бекітіледі. Өнеркәсіптік алаңнан
тыс жерде кемінде екі нүкте салынуы керек. Көршілес нүктелер арасындағы
қашықтық кемінде 50 м болуы керек. Оқпанды оқпанның ортасына бөлу
жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін осьтік пункттер мен маркшейдерлік
тірек желісінің пункттеріне 2-разрядты полигонометриялық жүріс төселеді
және олардың координаттары есептеледі.
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Жолақты іргетастарға арналған бөлу жұмыстары шұңқырдың дұрыс
әзірленуін, қалыптарды орнатуды және іргетастың жоғарғы жағындағы
жобалық белгілерді қалыпқа келтіруді тексеруден тұрады.
Болат шабатын коперлерді монтаждау ішкі өткізгіш раманың осьтерін
және Іргетастардың осьтерін копрдың жиегіне бөлуді, металл
конструкциялардың дұрыс орнатылуын бақылауды, Копр станын бейінді
түсіруді, сондай-ақ тігісті алаңның бөлу осьтерін, бағыттаушы шкивтерді
және түсіру қисықтарын алып тастауды қамтиды.
Болат қаңқасы бар мұнара копрларын салу кезінде орындалатын бөлу
жұмыстары негізінен раманың бірінші және кейінгі деңгейлерінің
бағандарының осьтерін бөлуден тұрады.
Шахта оқпанын тау-кен қазу жабдығымен жарақтандыру және оның
сағасының құрылысы кезеңінде маркшейдерлік жұмыстар құрылыс Бас
жоспарында және ұңғылау жабдығын орналастыру сызбаларында көрсетілген
өлшемдер бойынша бөлу желісінің немесе оқпан осьтерінің құрылысын
жарақтандыру үшін қажетті уақытша ғимараттар мен құрылыстардың
осьтерін натураға шығаруды; көтеру білігі мен машина білігіне қатысты
көтергіш машина рамасының орнатылуын, сондай-ақ көтергіш машина
білігінің орнатылуын бақылауды білдіреді.
Құрылыстарды салу және басқа да жұмыстар кезінде жобалық белгілері
бар нүктелерді шығару қажеттілігі туындайды. Бұл операцияны табиғатта
орындау әдетте деңгеймен жүзеге асырылады (сурет. 5.7), ол жұмыс орнында
орналасқан белгілі биіктігі бар А репері мен В нүктесі арасында орнатылады,
оның НВ белгісі жобада көрсетілген.
Жобалық белгіні шығару кезінде шығару орнында орнатылған рейканы
жоғары көтереді немесе төмен түсіреді, ол бойынша есептеу есептелгенге тең
болуына қол жеткізеді. Осыдан кейін, рейканың өкшесінің астына баған
қойылады, оның жоғарғы жағы дизайн белгісінде орналасқан. Өнеркәсіптік
алаңда ғимараттар мен құрылыстардың негізгі осьтері шығарылады және
нақты бекітіледі, бұл ретте ғимараттар мен Іргетастардың негізгі осьтері
құрылыстың барлық кезеңінде сақталатындай етіп салынуы тиіс.
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5.7-сурет - Жобалық белгілері бар нүктелерді шығару
Тапсырма. Биіктік белгісін қазаншұңқырға схема бойынша беру
кезінде (5.8-сурет), ұзындығы 30 метрлік металл өлшеуіш және екі деңгей
қолданылды.

5.8-сурет - Биіктік белгісін беру
Репердің жоғарғы жағындағы биіктік белгісін қабылдап (НРп = 107,469
м), оған нивелирлік рейка бойынша есептеу а = 1285 мм, төменгі реперде
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нивелирлік рейка бойынша есептеу (НРн), в = 1421 мм, рулетка бойынша
есептер тиісінше С1 = 1043 мм және С2 = 18,369 м, репердің биіктігін
қазаншұңқыр кенжарында есептеңіз.
Шешімі.
1. 5.8 суретке сәйкес:
Нн= НРп+а - (С2 - С1) - в.
2. Бастапқы деректерді ескере отырып, біз тапсырмаларды аламыз:
Нн = 107,469 + 1,285 - (18,369 - 1,043) - 1,421 = 90,007 м.
5.2.3. Карьерлердегі маркшейдерлік жұмыстар
Карьерлердегі маркшейдерлік жұмыстардың негізгі түрлері:
- тірек және түсірілім желілерін дамыту;
- тау-кен әзірлемелерін және басқа да тау-кен техникалық объектілерін
түсіру;
- тау-кен жұмыстарының жай-күйі мен даму серпінін көрсететін
графикалық құжаттаманы жасау;
- пайдалы қазбалар қорларының, өндірудің және ысырабының
қозғалысын есепке алу, алдағы кезеңге кәсіпорынның қорлармен қамтамасыз
етілуін айқындау;
- пайдалы қазбаның алынған көлемін есептеу және аршу, жарылған
массаның қозғалысын есепке алу;
- бұрғылау-жару жұмыстарын маркшейдерлік қамтамасыз ету;
- пайдалы қазбаның геометриясын-жатуы мен сапасын зерттеу, осы
қасиеттердің кеңістікте таралуын бейнелейтін тау-кен геометриялық
графиктерін құрастыру;
-тау-кен жұмыстарын басқару үшін қажетті түрде барлық тау-кенгеометриялық ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және ұсыну;
- пайдалы қазбаларды алудың толықтығын, шығындар мен
құнарсыздану нормаларының сақталуын бақылау;
- тау-кен жұмыстарын көшкіндер мен опырылулардан қауіпсіз
жүргізуді қамтамасыз ету, олардың жай-күйін бақылау [2].
Қазіргі заманғы карьер-бұл қуатты, өнімділігі жоғары тау-кен
кәсіпорны. Тау-кен жұмыстары едәуір аумақта (бірнеше шаршы
шақырымнан ондаған шаршы шақырымға дейін) жүргізіліп, жазық жерде
200-500 м тереңдікке жетеді, ал таулы аудандарда шеткі кемерлер
арасындағы биіктік айырмашылығы 600 м-ден асады.
Карьерде бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу кезінде маркшейдердің
міндеті жарылыс жобасын тау-кен геометриялық ақпаратымен қамтамасыз
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ету, жарылыс қазбаларының геометриялық элементтерін бақылау, сондай-ақ
жарылысты сапалық және сандық бағалау болып табылады.
Жарылыс учаскесі карьердің жобалық шекарасында орналасқан кезде
немесе күрделі құламаларды үңгілеу жағдайларында кемер алаңындағы
жарылыс қазбаларының жобалық жағдайы аспаппен анықталады.
Жарылыс қазбалары сағаларының белгілері оларды бөлгеннен кейін
техникалық немесе тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықталады.
Ұңғымаларды бөлу нәтижелері бойынша оларды бұрғылау жобасы жасалады,
онда әрбір ұңғыма үшін оның негізгі элементтері көрсетіледі.
Блокты толтырғаннан кейін ұңғымаларды атқарушы түсіру, олардың
тереңдігін анықтау және олардың нақты элементтерінің кестесін құру жүзеге
асырылады.
Орындау түсірілімінің материалдары бойынша 1:1500 немесе 1:1000
масштабында жарылыс блогының паспорты жасалады, оның негізінде
жарылыстың техникалық есебі орындалады. Жарылыс паспортына аймақ
ішіндегі құрылыстар мен механизмдер көрсетілген жарылыс қаупі бар
аймақтың жоспары қоса беріледі.
Жарылыс жобасын дайындау мен орындаудың барлық кезеңдерінде
маркшейдер жобаның геометриялық элементтерінің сақталуын, жарылыс
маңындағы құрылыстар мен құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді
бақылайды. Маркшейдер жобаны бұзып өткен жарылыс қазбаларын
жарамсыз деп табуы, қауіпсіздік немесе пайдалану нормалары бұзылған
кезде жарылыс жобаларын ресімдемеуі тиіс. Жарылыстан кейін жарылған
блоктың түсірілімі орындалады, ол бойынша жарылған тау массасының
нақты шығымы, қопсыту коэффициенті, жыныстардың ұсақталу дәрежесі,
құлау шамасы және т. б. анықталады.
"Түсті металлургияның тау-кен өндіру кәсіпорындарының карьерлері
үшін бұрғылау-жару жұмыстарының салалық нормативтеріне" сәйкес
қабылданған бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлері 5.1-кестеде
келтірілген. Жарылыс жұмыстары басталар алдында жарылысқа жоба
жасалады.
Жарылысқа арналған жоба блоктар жоспарынан, әрбір ұңғыма
бойынша зарядтарды түзету есебінің кестесінен және жаппай жарылыс
жүргізу тәртібінен тұруы тиіс. Есептік кестеде жарылыс туралы барлық
негізгі мәліметтер келтірілуі тиіс.
Карьердің горизонттары соңғы жобалық контурға жақындаған кезде
карьердің бортын өтеудің берілген бұрышын қалыптастыру үшін
ұңғымаларды контурлы жару жүргізіледі.
Тау жыныстарының тік бұрыштарына жету үшін алдын-ала жару
әдістері кеңінен қолданылады.
Алдын-ала саңылау күшті тау жыныстарында қолданылады, мұнда au ≥
70°көлбеу бұрыштарға қол жеткізуге болады.
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Алдын ала Саңылау түзетін ұңғымалар контур маңы аймағында
технологиялық ұңғымалар жарылғанға дейін жарылады. Оларды жару бір
уақытта 10-15 данаға дейін топтарда жүзеге асырылады. Зарядтардың
басталуы жоғарыдан жасалады.

Баяулау аралығы, м /
сек

Тау-кен массасының
1м ұңғымадан шығуы,
м3

ЖЗ үлестік шығысы,
кг / м

9,4

31,1-24,8

0,509-0,691

V

7,5

9,4

5,5-5,1

172-187

5,3-5,0

23-18

24,8-21,0

0,691-0,896

IV

15

17,5

8,3-7,4

393-428

8,1-7,2

38-31

59,0-46,9

0,380-0,520

V

15

17,5

7,4-6,8

428-471

7,2-6,2

31-25

46,9-39,6

0,520-0,680

Қараюдың
(забойканың)
ұзындығы, м

7,5

Ұңғымалар қатарлары,
қатардағы ұңғымалар
(ОТП) арасындағы
тұрақтылар, м

Кемердің биіктігі, м

IV

Ұңғыма диаметрі 250 мм
6,1-5,5
158-172 5,6-5,3
29-23

Ұңғымаларды
бұрғылау тереңдігі, м

Жыныстардың жарылу
санаты

Ұңғымадағы зарядтың
салмағы, кг

5.1-кесте - БВР параметрлері

Соңғы қатардағы технологиялық ұңғымалар (алдын ала Саңылау
түзетін ұңғымалардың бірінші қатары) Саңылау түзетін контурдан қалған
ұңғымаларға қарағанда (ұңғымалар торына қарағанда) 1,7-2 есе азайтылған
қашықтықта орналастырылады, олардағы заряд 30-35% - ға азаяды.
Ұңғымалардың орналасуының барлық ұсынылатын параметрлері және
зарядтар шамалары есептік болып табылады және жарылыс жұмыстарын
жүргізу кезінде қағидаларға сәйкес нақты блоктар (учаскелер, жағдайлар)
үшін жарылыс жұмыстарының жобаларын әзірлегенге дейін тәжірибелік
жарылыстардың нәтижелері бойынша түзетуге жатады.
Ұңғымалардың сағаларын бөлу кезінде маркшейдер құралмен
жарылатын блоктың шекараларын ғана алып, оларды кемердің жоғарғы
жиегіне белгілейді. Егер жарылатын блоктың шекарасы кертпенің
қорғалмаған еңісі кезінде шығарылса, онда алдыңғы жарылыстың
ұңғымалары жармасының сызығы шығарылуы тиіс. Блок ішіндегі жарылыс
ұңғымаларының сағаларын бөлуді шебер-жарушы жүзеге асырады.
Жарылыс ұңғымаларының сағаларын аспаптық бөлу жарылыс
учаскелері карьердің жобалық шекарасында орналасқан және күрделі
құламаларды үңгілеу жүзеге асырылатын жағдайларда ғана жүргізіледі.
Жарылыс қазбаларын натураға шығарудың негізгі құрал-саймандық тәсілдері
полярлық және перпендикулярлар болып табылады, бұл ретте түсіру
желісінің пункттері пайдаланылады. Бұрыштар 5' аспайтын қателікпен
кейінге қалдырылады. 50 м-ден аз қашықтықты қашықтық өлшегішпен
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өлшеуге болады. Перпендикуляр әдісін қолданған кезде қашықтық
дециметрге дейін дөңгелектенеді.
Ұңғымалардың ауыздары ұңғыманың биіктігін, ұңғыманың нөмірін
және жобалық тереңдіктің жарылысын, топырақ кедергісінің мөлшерін және
бұрғылау көлеміне кіретін бұрғылау машинасының нөмірін көрсететін
шұңқырлармен бекітіледі.
Егер карьер жоғары шұңқырлармен өңделсе және дизайн нәтижесінде
олар дұрыс емес пішінге ие болса, онда оларды түсіру керек.
Жарылыс қазбаларын жүргізгеннен кейін маркшейдер бұрғыланған
ұңғымалары бар блоктың атқарушы жоспарын жасайды. Бұрғылау торының
параметрлері әрбір ұңғыма үшін жарылғыш заттың зарядын оңтайлы
есептеуді қамтамасыз ететін дәлдікпен өлшенуі тиіс.
Атқару
жоспарының
көшірмесі
бұрғылау-жару
жұмыстары
паспортының негізі болып табылады. Жоспарға ұңғымалар мен жағдай
объектілерінен басқа, жарылғыш блок арқылы өтетін барлау және дренаж
ұңғымалары қолданылады. Бұрғылау-жару жұмыстары паспортының арнайы
кестесінде бұрғылау торының параметрлері, сағалардың және ұңғымалар
тереңдігінің белгілері, сондай-ақ еңістің салыну шамасымен және жоғарғы
жиектен ұңғымаға дейінгі қашықтықпен айқындалатын табан бойынша
кедергі көрсетіледі. Жарылыс жұмыстарын жүргізгеннен кейін қазылған
кеңістіктің жағдайы анықталады, бұрғыланған, жарылған және жарамсыз
Ұңғымаларды маркшейдерлік есепке алу жүзеге асырылады.
Аршу, дренаждық және басқа да траншеяларды жүргізу кезіндегі
маркшейдерлік жұмыстар олардың геометриялық параметрлерін бөлуді,
траншея осьтерінің жобалық жағдайын натураға шығаруды, қазба топырағы
бойынша еңістерді белгілеуді, пландар мен тіліктер жасай отырып, бақылау
түсірілімдерін орындауды қамтиды.
Бөлу және кейінгі бақылау-түсіру жұмыстары жобаны басшылыққа ала
отырып орындалады. Траншея жүргізуге арналған жоба мынадай
материалдарды қамтуы тиіс: түйісу нүктелерінің координаталары, негізгі
бағыттардың дирекциялық бұрыштары, бұрылыс бұрыштарының шыңдары
мен түйісетін қисықтардың радиусы арасындағы қашықтықты көрсете
отырып, бұрылу бұрыштары бар траншея жоспары; траншея беті мен
топырағының профилінде бар және жобалық белгілерді көрсете отырып,
траншея бойынша бойлық қима; кірулер, олардың қималары мен осьтері
реттілігін, сондай-ақ теміржолдар мен дренаждық арықтардың бейнесін
көрсете отырып, жер бетінің профилі мен жобалық сағалардың
координаталары, қазбалар осьтерінің дирекциялық бұрыштары және олардың
қималары көрсетілген жарылыс қазбалары.
Бөлу жұмыстары теодолит өткелдерін төсеу арқылы жүзеге
асырылады, олардың нүктелерінен бос жыныстарда траншеялар жүргізу
кезінде осьтер мен жоғарғы жиектердің орналасуы және тау жыныстарында
траншеялар жүргізу кезінде жарылғыш ұңғымалардың орналасуы заттай
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ауыстырылады. Жарылыс ұңғымаларының тереңдігі траншеяның жобалық
көлбеуіне сәйкес есептеледі. Ор осінің тік сызықты учаскелеріндегі бұрылу
бұрыштары және жоғарғы жиектердің жағдайы 50-100 м сайын уақытша
пикеттермен, қисық сызықты учаскелерде - қажетті таңбамен 10 м дейінгі
қашықтықта бекітіледі.
Траншеяларды жүргізгеннен кейін бақылау түсірілімі және тегістеу
жүзеге асырылады, олардың нәтижелері бойынша траншеялардың, тұрақты
жолдардың жоспары мен көлденең қималары жасалады.
Карьерлерде автомобиль жолдарын салу кезінде бөлу жұмыстары
еңістер, дөңгелектеу радиусы және жол төсемінің ені туралы мәліметтерді
қамтитын жобалау материалдары бойынша орындалады.

5.9-сурет - Жүк көтергіш автомобиль көлігі
Жер бөлінісі шегіндегі немесе ашық әзірлемелердің экономикалық
мүдделілігі аумағындағы автомобиль жолдары III сыныпты, яғни жергілікті
маңызы бар автожолдарға жатады.
Осыған байланысты автожолдар құрылысы мынадай негізгі ережелерді
сақтай отырып жүргізілуі тиіс:
- жолдарға бөлінетін жалпы жолақтың ені 30 м-ге дейін рұқсат етіледі.;
- жер бедеріне байланысты жекелеген учаскелерде ең жоғары еңіске
(көтерілуге), сондай-ақ карьердегі басшылық еңістерге 0,06-дан 0,10-ға дейін
жол беріледі;
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- жоспардағы жолдың бағыты көліктің берілген жылдамдықтарымен
қозғалыс қауіпсіздігін және ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс;
- автожол трассалары мүмкіндігінше қысқа қашықтықпен өтуі тиіс;
- қисықтардың радиусы 175 м-ден 75 м-ге дейін, ал тікелей карьерде
(автокөлік түріне және олардың жүк көтергіштігіне байланысты) 30-10 м-ге
дейін рұқсат етіледі.
Автомобиль
жолының
жобасына
бұрылыс
нүктелерінің
координаталары, түзу учаскелер мен қисықтардың өлшемдері көрсетілген
жол жоспары, жобалық еңістер, нақты және жобалық белгілер көрсетілген
бойлық және көлденең бейіндер кіреді.
Жол құрылысы аяқталғаннан кейін бақылау түсірілімі орындалады,
оның нәтижелері жаңадан салынған жолдардың олардың жобалық жағдайына
сәйкестік дәрежесін белгілеуге мүмкіндік береді.
Конвейерлік көліктегі маркшейдерлік қамтамасыз ету конвейер осінің
азимутын анықтау және оны жоспардағы монтаждық рамалар мен роликтерді
қою үшін натураға көшіру; монтаждық раманың басының белгілерін берілген
еңіс бойынша анықтау және берілген еңісі бар жобалық белгілер бойынша
монтаждық рамаларды қою үшін реперлердің бүйірлік жұптарын белгілеу
болып табылады.
Конвейер осін шығару тәртібі.
1. Берілген азимут бойынша қазбаның тік сызықты учаскесіндегі
конвейер осі олардың координаттарын есептей отырып, қатты бетон
нүктелермен бекітіледі. Нүктелер 150-200 м арқылы беріледі, ал конвейердің
басында және соңында (жетек және кернеу камераларында) ось олардың
арасындағы 5-10 м қашықтықта 2-3 бетон нүктелермен бекітіледі, олар
"тұстама"бойынша бағыттарды белгілеу үшін пайдаланылады. Конвейер осін
бекіту оны орнатқанға дейін ұсынылады.
2. Монтаждау жұмыстары үшін әрбір 70-150 м сайын қазба қимасына
көлденеңінен кемінде 2 м биіктікте "кергіш қарнақтар" бекітіледі, онда
теодолиттің көмегімен маркшейдермен конвейердің осі белгіленеді, ол
"пропилмен"бекітіледі. Шыбықтар арасында сым кесу арқылы тартылады,
бұл конвейердің осі. Сым бойынша жылжымалы тіктеуіш түсіріледі, одан
конвейерді "жоспарда"қою үшін монтаждау схемасына сәйкес барлық
қажетті желілік өлшеулер жүзеге асырылады. Кергіш штангаларды орнату
аралықтарының саны конвейерді монтаждау жылдамдығымен анықталады.
Бүйірлік репер жұптарын орнату тәртібі
1. Конвейерлік қазбаның борттарындағы реперлердің бүйірлік жұптары
10-20 м аралықтарда орнатылады.
2. Реперлерді маркшейдер монтаждық раманың басынан шамамен 0,5
м биіктікте, конвейердің барлық ставының берілген еңісі бойынша орнатады.
Әр репер жұбының белгілері есептеледі және әр репер жұпынан бастап
раманың басына немесе топыраққа салынған тірек тақтасына дейінгі орнату
өлшемдері құрылымның мөлшеріне байланысты есептеледі.
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Реперлердің әр жұпына нөмір беріледі. Барлық реперлер жоспарда
маркшейдерлік негіздеу нүктелеріне байланысты.
Маркшейдер жұмыс өндірісі үшін әрбір репер жұбынан раманың
басына және тірек плитасына дейінгі өлшемдерді көрсете отырып, эскиз
(жоспар, схема) береді.
Конвейерді орнатудың тиімділігі үшін шаблондарды дайындаған жөн:
рама ені бойынша, роликтердің рамкаға перпендикулярлығын тексеру үшін
шаршы және т. б.
Үйінді сыйымдылығын толтыру кезінде маркшейдерлік қызметтің
ұсынымдары бойынша үйінді түзудің әрекет ету радиусында үйінді
конвейерін жылжыту жүргізіледі. Үйінді түзгіштер мен көлік-үйінді
көпірлерінің жұмысы маркшейдерлік түсірілімдерді орындау кезінде
Орнатылатын жекелеген тораптардың деформацияларына жол берумен
регламенттеледі
Карьерлердегі көлік жолдарына қызмет көрсету жөніндегі
маркшейдерлік жұмыстар забойлық теміржол жолдарының трассаларын,
автожол трассаларын бөлуді және жолдардың нақты және жобалық
жағдайының сәйкестігін белгілеу үшін оларды мерзімді кескіндеуді қамтиды.
Темір жолдардың еңістерін бақылау үшін техникалық нивелирлеуді
орындау жолымен бейінді аспаптық тексеру жүргізіледі.
Жобада қабылданған жүк көлігі түріне байланысты карьерде көлік
коммуникацияларын салуға және одан әрі дамытуға байланысты
маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстардың өзіндік ерекшеліктері бар.
Жүктерді рельс жолдары арқылы тасымалдау ірі карьерлерде кең
таралғандардың
бірі
болып
табылады.
Бірқатар
карьерлердегі
теміржолдардың ұзындығы 100-150 км-ге жетеді. Жүк көтергіштігі 100 т
және одан да көп думпкардан тұратын электр пойыздары стационарлық
карьерішілік жолдар бойынша жоғары жылдамдықты дамытады.
Сондықтан карьерлердің теміржол коммуникацияларын салу және
пайдалану кезінде маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстарды жүргізуге
жоғары талаптар қойылады. Ведомстволық (карьер) темір жолдар
стационарлық және жылжымалы болып бөлінеді. Карьер темір жолдарын
салу кезіндегі маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстарға мыналар жатады:
- жоспардағы және бейіндегі трассалардың осьтерін натураға шығару;
- бағыттамалы бұрмаларды, бұру жолдары мен құламаларды бөлу;
- стационарлық коммуникацияларды (станцияларды, жол өтпелерін
және т. б.) бөлу.);
- теміржол трассаларын планды-биіктік бақылау, жылжымалы құрам
габариттерін бақылау және құрылыстардың жақындауы.
Көлік-қоқыс көпірлерін маркшейдерлік қамтамасыз ету көпірдің рельс
жолдарының жағдайын, сондай-ақ оның көлденең, тік және бұрыштық
қозғалғыштығын бақылауды жүзеге асырудан тұрады.
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Рельс жолдарының жағдайын бақылау теодолиттік түсіру мен
геометриялық нивелирлеуді орындау арқылы жүзеге асырылады. Түсіру және
тегістеу нәтижелері бойынша рельс жолдарының жоспары мен профилі
жасалады. Бұл ретте олардың нақты жағдайы көпірдің техникалық
паспортында көрсетілген нормативке сәйкес келуі тиіс.
Жыныс үйінділерінде мынадай маркшейдерлік жұмыстар орындалады:
- жыныс үйінділерін түсіру фронты мен қабылдау қабілетін есептеу;
- көлік жолдарын трассалау, бөлу және пішіндеу;
- мерзімді Планды-биіктік түсірілімі;
- жыныс үйінділерінің деформациясын бақылау;
- сыртқы үйінділерге бөлінген алаңдарда топографиялық түсіру,
алынатын Топырақ қабатының қуаты мен көлемін анықтау.
Сыртқы және ішкі жыныс үйінділерін маркшейдерлік түсіруді
карьердің тірек пункттерінің қолданыстағы желісі негізінде жүргізеді.
Үйінділер алып жатқан алаң біртіндеп ұлғайған кезде жеке ендірмелер
немесе 2-3 және одан да көп пункттерден тұратын күрделі емес талдау желісі
түріндегі тірек пункттері үйінділер бетінде құрылады. Бұл жағдайда
орталықтарды салуға арналған орындар ең көне, тығыздалған қоқыс
учаскелерінде таңдалады.
5.2.4. Кен орындарын игерудің жерасты тәсілі кезіндегі жұмыстар
Кен орындарын игерудің жерасты әдісі кезінде тау-кен қазбаларын
салу орнын (ұңғыманың аузы, шурф қимасының орталығы, оқпан, штольня,
квершлаг, штрек және т.б.) нақты көрсету міндеті геологиялық барлау және
тау-кен жұмыстары тәжірибесінде кең таралған болып табылады. Белгіленген
нұсқаулықтарда тау - кен қазбалары сағаларының жағдайын айқындаудың
қателігі: кен орындарын барлау кезінде - жоспар бойынша 1 м және биіктігі
бойынша 0,3 м; кен орындарын ашу және игеру кезінде-тау-кен
қазбаларының мақсатын, оларды ұңғылау технологиясын және т. б. ескере
отырып, жобалық материалдарда (сызбаларда) белгіленген рұқсат беру. Таукен қазбаларының сағаларын көрсету принципі кері геодезиялық есепті
шешуге негізделген және іс жүзінде бір нүктені натураға шығаруға дейін
азаяды.
Тапсырма. Штректің сағасын (қима ортасын) натурада көрсету
(5.10-сурет) квершлагқа салынған 5 және 6 маркшейдерлік пункттердің
берілген (жоспардан және қимадан алынған) Х7, У7, Н7 координаттары және
Х5, У5, Н5 және Х6, У6, Н6 екі бастапқы нүктелерінің координаттары бойынша
(жақындау қазбалары).
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5.10-сурет - Штрек сағасын натураға шығару схемасы
Шешім.
1. 6-5 және 6-7 сызықтардың бағыттаушы бұрыштарын есептейміз:
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡6 − 5 =

у6−у5
х6−х5

,

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =

2. 6-7 сызықты көлденең төсеу:

у7−у6
х7−х6

.

d = √(у7-у6)2 +(х7-х6)2.
3. 6 және 7 нүктелер арасындағы асып кету:
h= Н7-Н6.
4. 6-7 сызықтың көлбеу бұрышы:
tg v = h/d.
5. Әрі қарай анықтаймыз:
1) бөлу көлденең бұрышы:
α6-5 α7-6 кезінде 360°қосу керек;
2) бөлу ұзындығы:

β=α6-5 – α7-6,

l= d/cos v.
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Негізгі бөлу элементтерін есептегеннен кейін олар олардың мәндерін
табиғатқа бере бастайды: 6-шы нүктеде теодолит Жұмыс жағдайына
орнатылады, 0 көлденең шеңбер бойымен лимб нөлдері мен алидадты
біріктіріп, 7-ші нүктеге қойылады. Содан кейін, лимбты бекітіп, алидадты
"сол жақ шеңбермен" (КЛ) бұрышқа бұрып, теодолиттің санау
микроскопымен оның мәнін бекітеді. Бұл жағдайда кіреберіс қазбаның
қабырғасы мен шатырының түйіскен жеріндегі (немесе қазба қабырғасына
жақын шатырдағы) Визир сәулесі бағыты бойынша С1 нүктесін белгілейді,
осылайша βл-ге тең бұрыш кейінге қалдырылады. "Оң шеңбер" (КП) кезінде
де βп бұрышын кейінге қалдырып және С2 нүктесін белгілеп дәл солай
жасайды. 7-нүкте орналасатын тік сызықтың соңғы орны үшін С нүктесі
арқылы өтетін, с нүктесінде С1 және С2 арасында орналасқан сызық алынады.
Алынған 6-С бағыты бойынша теодолиттің тік шеңберіне көлбеу
бұрышы және тік сызық кескіні бар жіптер торының көлденең сызбасының
қиылысу нүктесі квершлагтың қабырғасында және тік сызықта түйінмен
белгіленеді. 6-бағыт бойынша қосарланған өлшеумен-6-7 қашықтықтан
квершлаг қабырғасына 7-нүктені шығарудың дұрыстығына көз жеткізіледі.
Осы нүктеден тиісті өлшемдерді жоғары, төмен, солға және оңға бөліп,
квершлагтың бүйірінде болашақ штректің жобалық қимасының контуры
көрсетілген.
5.3. Тапсырма бағыттарын жерасты кен қазбаларында
Тау-кен қазбалары белгілі бір бағытта және көліктің жұмысын, су
жинағыштарға судың ағуын қамтамасыз ететін берілген еңіспен өтеді.
Ұңғылау бағыты жобамен анықталады.
Тау-кен қазбаларына бағыт беру және кентіректердің шекарасын
анықтау үшін негіз болып түсіру желісінің жабынға немесе қазба борттарына
(кентіректерге) салынған маркшейдерлік нүктелері табылады.
Камералық-бағандық әзірлеу жүйесі кезінде түсірілім негіздемесін
жасау үшін маркшейдерлік нүктелер тау-кен қазбаларының қабырғаларына
теодолиттік жүрісті төсеу арқылы, осы панельден жақын орналасқан
штректің төбесіндегі тұрақты немесе уақытша маркшейдерлік пункттерге
сүйене отырып немесе кентіректерге бұрын берілген маркшейдерлік
нүктелерге сүйене отырып, "Үшбұрыш" тәсілімен қойылады.
Маркшейдерлік
нүктелердің
орналасу
координаттары
полигонометриялық жүрістерді немесе түсіру желілерін салу арқылы
анықталады. Бағытты бекітетін нүктелер "Н" әрпі бар таңбалармен және
басқа әдістермен белгіленеді. Осы нүктелер бұзылған немесе оларда
өндірістік қажеттілік болмаған кезде олар маркаларымен бірге жойылуға
жатады.
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5.3.1. Көлденең жазықтықтағы даму бағытын белгілеу
Көлденең жазықтықтағы бағыттар:
- маркшейдерлік нүктелерді беру кезінде теспеде тікелей қазбаның
төбесінде (жартас жыныстарында) бекітілген екі тіктеуішпен (оған металл
таңбасы (ортасы) соғылған, тіктеуішке арналған саңылауы бар ағаш тығын));
- ағаш бекіткіште бекітілген маркшейдерлік белгілермен бағытты
белгілеу кезінде үш тіктеуішпен (есіктің толық емес жалақылары).
Маркшейдерлік пункттерді төбесіне тау учаскесінің ИТҚ қатарындағы,
биіктікте жұмыс істеу әдістеріне үйретілген адам қояды (бекітеді).
Тірек немесе түсіру желісінің қолда бар пункттерінен жобалық тау кен қазбалары бұрылысының есептік бұрышы алдын ала - егер кенжардың
жағдайы белгілі болса немесе орнында-тікелей шахтада 1:500 масштабтан
кем емес масштабтағы тау-кен жұмыстары жоспарының көшірмесіне
түсірілген бағытты тапсырма сәтінде түсіру нәтижелері бойынша
анықталады. Екі жағдайда да бұрылу бұрышы теодолиттік жүрістің алдыңғы
жағы мен берілген бағыттың Дирекция бұрыштарының мәндерінің
айырмашылығы ретінде анықталады. Бағытталған сымдық тіктеуіштердің
арасындағы қашықтық 2 м-ден 3 м-ге дейінгі шектерде белгіленеді [2].
Тік сызықты қазбаның бағытын белгілеу көлденең жазықтықта
теодолиттің көмегімен жүзеге асырылады және қазбаның төбесінде уақытша
маркшейдерлік белгілермен сенімді бекітілген кемінде үш нүктемен
белгіленеді (5.11-сурет).

5.11-сурет - Көлденең жазықтықта игеру бағытын белгілеу
Жергілікті жағдайларға байланысты бағыттардың маркшейдерлік
нүктелері қазбаның осі бойынша немесе оған параллель, қазбаның
қабырғаларының біріне ығыстырылып бекітіледі. Кез келген жағдайда
қазбаның төбесі бойынша бекітілген тіктеуіштен қазбаның қабырғаларына
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дейін берілген бағытқа перпендикуляр арақашықтық (қапсырма өлшемі)
көрсетіледі.
Маркшейдер үңгілеушілер үшін ірі масштабтағы нобай жасайды, онда
тіктеуіштердің орны мен қапсырмалардың өлшемі көрсетіледі. Тіктеуіштерді
қазба кенжарының жылжуына қарай алып жүру керек. Қашықтық 50 метрге
дейін ұлғайған кезде (А) нүктесінде орнатылған Теодолит көмегімен жаңа
нүктелер (негізгі және бағыттық) орнатылады.
Бекітілген нүктелерден түсірілген тіктеуіш жарманы құрайды, оны
үңгілеушілер кенжарды бағдарлау үшін пайдалана алады. Кенжардың
жылжуына қарай бағыт тиісті бақылау өлшеулерін орындай отырып,
кенжардың кеудесіне ауыстырылады.
Өндіріс тек анықталған кезде, в бастапқы нүктесінде теодолит
центрленеді және есептелген бөлу бұрышымен β құбырдың көрнекі көрінісі
арқылы уақытша бағыт орнатылады, өйткені бастапқы нүктеден өндіріс
қабырғаларына дейінгі қашықтық визуалды түтікке көріну шегінен аз
болады.
Ол кем дегенде екі нүктемен (В1, В2) бекітіледі, ал теодолиттің тұру
нүктесін ескере отырып, бағыт белдеуі В, В1 және В2 үш нүктесімен
бекітіледі. Өндіріс 5-тен 10 м-ге дейінгі уақытша бағытта өткен кезде, үш
нүктемен тұрақты бағыт орнатыңыз.
Егер көлденең бұрышты бөлудің қажетті дәлдігі құрылғының
дәлдігінен төмен болса, онда тұрақты бағытты орнату тәртібі келесідей.
Теодолит В нүктесінде қайта орнатылады, құралдан мүмкіндігінше алыс
қашықтықта кл және КП теодолит құбырының екі жағдайы кезінде β
бұрышын салу нәтижесінде пайда болған бағыттар тұстамасындағы П1 және
П2 нүктелері белгіленеді. Содан кейін П1-П2 қашықтығы жартысына бөлінеді
және ортасында (P нүктесінде) маркшейдерлік белгі бекітіледі.
АВП бұрышы β бөлу бұрышына сәйкес келеді. П нүктесін бекіткеннен
кейін АВП бұрышы қайта өлшеуге жатады. Β бұрышының өлшенген және
жобалық мәндерінің арасындағы айырмашылық төзімділік шегінде болуы
керек.
Егер бұл шарт орындалса, ВП Визир сәулесі тұстамасында теодолиттің
көмегімен бір-бірінен 1-ден 3 м-ге дейінгі қашықтықта тағы екі П', П"
нүктелері қойылады. Осылайша, П, П', П" үш нүктесімен бекітілген жапырақ
тұрақты бағыттың басы болады.
Өткізгіштер бұл бағытты кенжарды 50 м-ге дейін алып тастағанға дейін
қолдана алады, содан кейін қазбаның өткен бөлігін аспаптық тексеру және
бағытты кенжарға ауыстыру қажет.
Егер қазбаның бағыты оның осі бойынша емес, оған параллель,
мысалы, жолдың осі бойынша немесе қазба қабырғасының жанында
орнатылса, онда маркшейдер берілген бағыттан қабырғалардың біріне дейінгі
қашықтықты көрсетуі тиіс. Бұл қашықтық әдетте кронштейн деп аталады.
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Бұдан әрі маркшейдер ірі масштабта (1:500-ден кем емес) эскиз
(көшірме) жасайды, онда тіктеуіштердің қалпы, берілген бағыттың сызығы
және бекітілген тіктеуіштерден қазба қабырғаларының жобалық жағдайына
дейін берілген бағытқа перпендикуляр қапсырмалардың өлшемі көрсетіледі
(5.12-сурет).

5.12-сурет - Штрек қазуға көшірме
Қазбаның тік сызықты учаскелеріне бағыт қапсырмалардың өлшемдері
оның барлық ұзындығында өзгеріссіз қалатындай етіп беріледі.
Тапсырма. Үшін үңгілеу вент. осі 118°31'45" дирекциялық бұрышқа
сәйкес келетін бағытта өтетін бөлгіш штрек бағытын көрсету қажет
(5.12-сурет). 1923-1956 жерасты полигонометриялық жүрісінің соңғы
жағының Дирекция бұрышы 117°20'15"болды.
Шешімі.
Бағыт тапсырмасы екі кезеңнен тұрады: есептелген және берілген бағытты
табиғи жолмен алып тастау, оны белдіктерден бекіту.
Бірінші-есептеу кезеңі талап етілетін бағытқа параллель бағытты
шығару үшін бөлу бұрышын (бұрылу бұрышын) анықтаудан тұрады.
1. Бөлу бұрышын есептейміз:
β = а1923-1956 – аштр,
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а1923-1956 = а1956-1923 ± 180°,
Осыдан

а1956-1923 = 117°20'15" ± 180° = 295°20'15",
βпр = 295°20'15" - 118°31'45" = 176°48'45".

2. Берілген бағытты алып тастау-біз келесідей жүзеге асырамыз. 1956
нүктесінде теодолит орнатыңыз. Оның көмегімен 1923 нүктесіне бағыттан βпр
=176°48'45"бұрышын кейінге қалдырамыз.
Алынған бағыт қиырдан бастап тіктеуіштермен бекітіледі.
5.3.2. Қазбаның қисық сызықты учаскесіне бағыт беру
Қазбаның қисық сызықты учаскесіне бағыт беру перпендикуляр,
радиус және қысқа аккордтар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
Перпендикуляр əдісі. Үлкен масштабта (1:20-1:50) жасалған қисық
сызықты учаскенің схемасында дөңгелек қисық олардың айналу бұрыштары
мен ұзындығын алдын-ала есептеп, оған жазылған аккордтармен
ауыстырылады (5.13-сурет). Осы схема бойынша хордалардан қазба
қабырғаларына дейінгі әрбір 1-2 м арақашықтықты (перпендикулярларды)
графикалық түрде анықтайды. Хорда басынан бастап (айналу нүктесінен)
барлық перпендикулярлардың негіздеріне дейінгі перпендикулярлар мен
қашықтықтардың сандық мәндері диаграммада келтірілген [18].

5.13-сурет - Перпендикулярлар тәсілімен бағыт беру сызбасы
Радиус əдісі. Бұл жағдайда қисық сызықты учаскенің схемасына сәйкес
кең таралған әдіс (5.14-сурет) ірі масштабта құрастырылған, хордадан
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қазбаның қабырғаларына дейінгі қашықтықты дөңгелектеу радиусының
бағыты бойынша графикалық түрде анықтайды, содан кейін қазбаның
сыртқы d1 және ішкі d2 жақтары бойынша көрші тіректердің осьтері
арасындағы қашықтықты есептейді. Көрсетілген қашықтықтар формулалар
бойынша есептелуі мүмкін:
𝑑𝑑1 = 𝑑𝑑 + 𝑑𝑑

𝑑𝑑2 = 𝑑𝑑 − 𝑑𝑑

𝑆𝑆

2𝑅𝑅
𝑆𝑆

2𝑅𝑅

5.1.

;

,

мұндағы d-тік сызықты учаскедегі рамалардың
қашықтық (бекіту паспорты бойынша);
S-қазбаның орташа ені;
R-қисық сызықты бөліктің дөңгелектену радиусы.

5.2.
осьтері

арасындағы

5.14-сурет - Бағыт тапсырмасын радиус тәсілімен үңгілеуге көшірме жасау
Графикалық өлшеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша барлық
қажетті өлшемдер көрсетілген қисық сызықты учаскенің сызбасы жасалады.
Қазбаның қисық сызықты учаскелерінде қапсырма өлшемдері
қазбаның жобалық осіне перпендикуляр әрбір 1-3 м сайын көрсетіледі
Көшірмелерде Жаңа қажетті нүктелерді салу үшін бұрғыларды
бұрғылауға арналған орындар көрсетіледі.

289

5.3.3. Тік жазықтықта өндіріс бағытын белгілеу
Тік жазықтықта қазбаның бағытын белгілеу нивелир немесе Теодолит
көмегімен Орнатылатын осьтік немесе бүйірлік реперлермен жүзеге
асырылады. Сондай-ақ жарық және лазерлік бағыттар көрсеткіштері
қолданылады.
Тік жазықтықтағы (еңістіктегі) бағытты белгілеуді маркшейдер
жобамен қазбаның еңісінің нақты мәні анықталған жағдайда жүргізеді.
Мұндай бағыт қазбаның борттарында берілетін кемінде екі жұп
"қабырға" (бүйір) реперлерімен белгіленеді. Бағыттар сымның бүйірлік
жұптары арасындағы кернеумен бекітіледі. Тікелей қазбаның бортындағы
(жартас жыныстары) репер - бұл сым үшін саңылауы бар металл маркасы
(орталығы) бар, бұрғылауға бітелген ағаш тығын. Қазбаларды ағаш бекіту
кезінде металл марка (орталық) тікелей бекіткішке қағылады.
Қазбаның еңісі жобамен анықталады. Тік жазықтықтағы қазбаның
жобалық жағдайы 1: 250-ден кем емес масштабтағы кесіндіге шығарылады.
Реперлердің орналасу орны алдын ала - кенжар белгілі болған жағдайда
немесе шахтада, көшірмеге (тіліктің көшірмесі) түсірілген түсіру нәтижелері
бойынша анықталады.
Бүйірлік (қабырға) реперлерді орнату деңгей, теодолит немесе
электронды тахеометр көмегімен жүзеге асырылады (5.15-сурет):
- маркшейдерлік тірек немесе түсіру желісі нүктелерінен реперлер
тапсырмасы ауданында орнатылған аспаптың көкжиегі анықталады;
- құралдың горизонты қазбаның қабырғаларына бір-бірінен 2-5 м
қашықтықта жұппен шығарылады (маркшейдер белгілейді) және бормен
белгіленеді;
- реперлердің бірінші жұбы (құралдың тұрақ орнынан) құралдың
горизонт деңгейінде белгіленеді-нүктелер құралдың горизонт сызығында
крестпен белгіленеді;
- екінші жұпқа дейінгі қашықтықты маркшейдер орнатады және
құралдың белгіленген горизонт сызығына қойылады. Реперлердің екінші
жұбының біріншісіне қатысты асып кетуі жобада берілген ондық бөлшекпен
көрсетілген еңіс бойынша есептеледі.
Құралдың горизонт сызығында белгіленген реперлердің екінші
жұбының нүктелері а шамасына нормаль бойынша төмен түсіріледі және
нүкте бормен белгіленеді-реперлердің екінші жұбының орналасу орны.
Реперлерді салу нүктелерінде тереңдігі 200 мм-ден 300 мм-ге дейінгі
шұңқырлар бұрғыланады, оларға ағаш тығындар бітеледі, содан кейін
бақылау өлшемдері қайталанады және реперлердің орталықтары металл
маркалармен бекітіледі. Маркшейдерлік нүктеден берілген реперлерге (L)
дейінгі арақашықтық өлшенеді.
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Rp2
2-5 м

a

3.15 м

Rp1

1.5 м

L

5.15-сурет - Тік жазықтықта өндіріс бағытын белгілеу
Көлбеу немесе көлбеу бұрышқа байланысты тік жазықтықта бағытты
анықтаудың әртүрлі әдістері қолданылады.
Қазбалардың еңіс бұрышы 5-6º (I= ±0,1) дейін болғанда тік жазықтықта
бағыт беру ватерпас, нивелир көмегімен жүзеге асырылады.
Нивелирді пайдалану кезінде қабырғалық (бүйірлік) реперлер қазба
топырағының жобалық жағдайынан 1-ден 1,5 м-ге дейінгі қашықтықта
немесе рельстердің бастары жобалық еңісі бар бір параллель жазықтықта
орналастырылады (5.16-сурет).

5.16-сурет - Тік жазықтықтағы өндіру бағытын қабырға реперлері бойынша
нивелирмен белгілеу сызбасы
Рельстердің басынан бастап d биіктігінде R1 репері осы реперден 5-тен
6 м қашықтықта бекітіледі, сол қабырғада А нүктесі белгіленеді, ол
нивелирдің визуалды сәулесінің проекциясы болып табылады, ал R1 реперіне
орнатылған рельс бойынша А кері санағы алынады.
Нивелирлік рейка мен А нүктесі арасындағы l қашықтықты өлшей
отырып, берілген і еңіс бойынша асып кетуді есептейді.
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А нүктесінен тігінен (a+h) тең өлшемді бөліп, R2 реперінің орнын
анықтаңыз.
R1 және R2 жармасы берілген көлбеу сызықты көрсетеді. Сол сияқты,
реперлер қазбаның қарама-қарсы қабырғасында қалпына келтіріледі.
Реперлер тау-кен жұмыстарының жоспарына және кесіндіге
шығарылады, реперлер әрекетінің барлық аралығына өзгеріссіз, жобалық
қазбаның топырағы мен шатырына дейінгі "қапсырмалар" графикалық түрде
анықталады. Берілген еңіс бойынша үңгілеу нобайы (көшірме) (5.17-сурет)
орындаушыларға (тау-кен учаскесіне) маркшейдерлік нұсқаулар кітабына
қол қойғызып беріледі.

5.17-сурет - Берілген еңістің штрек қазуына көшірме жасау
Қазбалардың көлбеу бұрышы 6º жоғары болған кезде тік жазықтықтағы
бағытты Теодолит көмегімен орындауға болады.
Осьтік реперлер әдісі. Қазбаның көлбеу бағытын анықтау үшін тиісті
жұп реперлер арасында шнурлар қазбаның бойымен тартылады. Барлық
сымдар арқылы өтетін жазықтық табиғатта d қашықтықта рельс басының
жобалық позициясынан қорғайтын жобалық көлбеуді көрсетеді.
A1 нүктесінде (5.18-сурет) тұрақты немесе уақытша маркшейдерлік
белгі болып табылатын бастапқы репер салынған. Оның астына теодолит
орнатылып, құбыр өндірістің бойлық осінің бағытына бағытталған
(5.19-сурет). А нүктесінен ht теодолит құбырының айналу осіне дейінгі
қашықтықты өлшеңіз - бұл тік "қапсырма" болады.
Теодолиттің тік шеңберіне қазбаның еңістігінің жобалық бұрышына δ
сәйкес келетін кері санақ орнатылады және ең алыс бағыттағы 3 нүктенің
тіктігіне визаланады. Теодолит құбырына қарап, сызық басының жоғарғы
жағын жіп торының орташа көлденең жіптерімен біріктіріңіз.
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Бұл позицияда тіктеуіш бекітіледі және маркшейдерлік нүктеден
бастап тіктеуіш h3' басына дейінгі тік арақашықтықты өлшейді. Екінші
позицияда құбырлар h3" қашықтықты алады. Орташа қашықтық h3
анықталады және ақыр соңында сызық 3 ең алыс нүктесінен көлбеу басының
жоғарғы жағына дейінгі қашықтық h3 сәйкес келетін етіп ілінеді.

5.18-сурет - Тік бағытта дамыту бағытының тапсырма схемасы
жазықтықтар теодолитті осьтік реперлермен
Осыдан кейін көлбеу бұрышын бақылау өлшеуі жүргізіледі. Егер ол
дизайнға сәйкес келсе, онда олар сызықшаның басын және қалған 2 және 1
бағдарлы нүктелеріне орнатып, визуалды сәуленің бағытын бағдарлайды.
Осылайша бекітілген 1, 2, 3 бағдарлы нүктелердегі тік сызықтар тік
жазықтықта өндірістің жобалық бағытын көрсетеді.
Тапсырма. -30,132 м және -29,097 м-ге тең биіктік белгілері бар
нүктелер арасындағы рельсті көлбеу анықтаңыз. Олардың арасындағы
қашықтық 108 м. Табу көлбеу бұрышы.
Шешімі. Көлбеу мөлшері көлбеу бұрышының тангенсіне тең:
h

Н2−Н1

−29,097−(30,132)

𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛿𝛿 = =
=
= +0,009,
𝑙𝑙
𝑙𝑙
108
𝑖𝑖 =+0,009 = 0,9 %; 𝛿𝛿= arctg 0,009 = 0°30'56".

Тапсырма. Берілген көлбеу кезінде - 0,15 және реперлер арасындағы
қашықтық 3,0 м, қабырға реперлерінің жұптары арасындағы артықты
анықтаңыз.
Шешімі. Асып кету мөлшері:
𝛥𝛥ℎ = 3,0 × 0,15 = 0,45 м
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5.19-сурет - 4Т30П теодолит жіберу тапсырмасы
5.3.4. Тазалау кенжарларына жіберу тапсырмасы
Камералық-бағандық жүйе кезінде кентіректерде маркшейдерлік
нүктелерді салу кезінде тазалау кенжарларына жіберу тапсырмасы CADқосымшалардың көмегімен тау-кен жұмыстары жоспарының көшірмесін
жасай отырып, тазалау камераларының (кенжарлардың) нақты жағдайын
түсіру нәтижелері негізінде орындалады. Көшірмеде кентіректердің барлық
түрлерінің орналасуы, өлшемдері мен нөмірлері, өңдеу шекаралары, жобаға
сәйкес шоғырдың контуры көрсетілуге тиіс (5.20-сурет).
Кенжар азимутының жобалық мәніне сәйкес оның бағыт сызығы
(тұстамасы)
жүргізіледі,
сондай-ақ
қарама-қарсы
кентіректердегі
маркшейдерлік нүктелерден осы тұстамаға дейінгі арақашықтық көрсетіледі
(жұпталған маркшейдерлік нүктелердің қосылу сызығы бойынша). Бағыт
сызығымен қиылыстар кемінде екі (кентіректің екі қатары) болуы тиіс. Осы
тұстамадан кентіректердің жобалық жағдайына дейінгі арақашықтық
көрсетіледі. Көшірмеде көрсетілген қашықтықтардың барлық мәндері
пайдаланылатын CAD-қосымшаның мүмкіндіктері арқылы айқындалады.
Маркшейдерлік өлшеулерді өңдеу және есептеу және тау-кен
графикалық құжаттамасын жүргізу маркшейдерлік жұмыстарды өндіруге
қойылатын талаптарға сәйкес немесе компьютерлік техниканың көмегімен
мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде орындалуы
тиіс.
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Қазбаны қазуға арналған эскизді (көшірмені) маркшейдерлер
маркшейдерлік нұсқаулар кітабына тиісті жазбасы бар берген адамның және
алушы адамның қолын қойғызып, уақтылы беруі тиіс. Көшірме келесісі
берілгенге дейін жарамды.

5.20-сурет - Тау-кен жұмыстары жоспарының көшірмесі
Тапсырма. Егер: (А) және (В) нүктелерінің биіктік белгілері НВ
=113,67м; НА =111,27м;; көлденең төсеу ЅАВ =110 м.
Шешім:
1. АВ сызығының көлбеуін есептейміз:
i=tgν= h/ SАВ
i = (113.67 - 111.27)/110=+0.022 или i = +2,2;
ν = arctg (+0,022) = 57,3°(+0,022) = +1,3°.
2. h АВ = 2,40 м асып кететіндіктен, ВА сызығының көлбеуі i = -0,022, ν =1,3°, ол ВА бағыты бойынша көлбеу көлбеуін сипаттайды.
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№ 5.1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: «Тау-кен қазбаларына жіберу тапсырмасы»
Мақсаты: тау-кен қазбаларын дөңгелектеу және түйіндестіру жобаларын
жасауды үйрену.
Жұмыс тәртібі:
1. Сол жақты (8-ші нүктеден 12-ші нүктеге дейін) көлденең бұрыштар мен
өндіріс бағытын анықтау үшін қажетті жақтардың ұзындығын есептеңіз;
2. 8-9-10-11-12-13 жобалық полигонның координаттарын есептеңіз;
3. 1:100 масштабында қисық сызықты учаскеде қазбаны үңгілеу үшін жұмыс
сызбасын салу.
Материалдық қамтамасыз ету: калькулятор, қарындаш, Сағыз, сызғыш,
түрлі-түсті тушь, А-3 форматы.
Жұмыс жүрісі:
1. 8 және 12 нүктелер арасында қисық сызықты өндіріс өтуі керек.
2. R осінің радиусы=14 м. Қисықтың орталық бұрышы α= 120°. Бағыт
бұрышы (7-8) = 181°15'00", шахтаның оқпан осінің дирекциялық бұрышына
сәйкес келеді.
3. Оқпан осіне бекітілген 8 нүктенің координаталары бар: X = 1966, 405м,
У = 3427,857 м. 12-ші нүктеден 13-ші нүктеге дейінгі қашықтық жоба
бойынша 12-13=10 м құрайды. Қазбаның жобалық ені 4 м.
4. Өндірістің қисық сызықты учаскесін n = 4 бөлікке бөліп, қисық сызықты
учаскенің осін аккордтармен ауыстыру ұсынылады.
5. Вычисляем:
1) Жүріс бойынша сол жақ (8-ші нүктеден 12-ші нүктеге дейін) қазбаға бағыт
беру үшін қажетті көлденең бұрыштар;
2) жобалық полигонның координаттары 8-9-10-11-12-13
Шешімі.
1. Бір аккордқа сәйкес келетін орталық бұрышты есептеңіз:
α:n=120°:4=30°
2. Бір аккордтың ұзындығын есептеңіз:
𝐿𝐿 = 2 ⋅ 𝑅𝑅 ⋅ sin
120°

𝛼𝛼

2𝑛𝑛

,

𝐿𝐿 = 2 ⋅ 14 ⋅ sin
= 7,247м.
2⋅4
3. Β1 және β 2 бұрыштарын қисықтың бастапқы және соңғы нүктелерінде
есептейміз:
1

𝛽𝛽1 = 𝛽𝛽5 = 90°+ ⋅ (180° −
2

𝛼𝛼

2𝑛𝑛

𝛼𝛼

) = 180° − 2𝑛𝑛 = 180° −

4. β 2, β3 және β4 аралық бұрыштарын есептейміз:
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120°
2⋅4

= 165°.

𝛼𝛼

𝛽𝛽2 = 𝛽𝛽 = 𝛽𝛽4 = 180° − = 180°
𝑛𝑛

120
4

= 150°.

5. Жобалық полигон шыңдарының координаттарын есептейміз.
Шешім кестеге нүктелердің координаталарын есептеу ведомосін жинақтайды
6. Жобалық полигон шыңдарының алынған координаттары бойынша М:100де "Қисық сызықты қазбаны бөлу жоспарын" графикалық түрде құрамыз, :
- координаттар мен координаттар торы көк түспен безендірілген;
- жобалау қисығы және өндіріс осінен оның қабырғаларына дейінгі жобалық
қашықтық қызыл түспен безендірілген;
- жоспарда β1, β2, β3, β4, β5, α, R бұрыштары көрсетілген;
- полигон нүктелері 7, 8, 9, 10, 11, 13, аккордтар қара түспен безендірілген.
5.2-кесте - нұсқалар бойынша бастапқы деректер
1 нұсқа
α (7-8) =182°16'01"
Х= 1967,410 м
У=3428, 858 м

2 нұсқа
α (7-8) =183°17'02"
Х= 1968,415 м
10 м астам

3 нұсқа
α (7-8) =184°18'03"
Х= 1969,423 м
10 м астам

4 нұсқа
α (7-8) =185°19'04"
Х= 1965,402 м
У = 3426,850 м

5 нұсқа
α (7-8) =186°20'05"
Х=1964, 414м
10 м астам

6 нұсқа
α (7-8) =187°21'06"
Х=1964,398 м
10 м астам

7 нұсқа
α (7-8) =188°22'07"
Х= 1967,400 м
У = 3428,800 м

8 нұсқа
α (7-8) =189°23'08"
Х= 1967,389 м
У = 3428,840 м

9 нұсқа
α (7-8) =190°24'09"
Х= 1966,500 м
10 м астам

10 нұсқа
α (7-8) =191°25'10"
10 м астам
У = 3427,841 м

4 нұсқа
α (7-8) =192°26'11"
Х= 1967,404 м
10 м астам

12 нұсқа
α (7-8) =193°27'12"
Х= 1968,324 м
10 м астам

13 нұсқа
α (7-8) =194°28'13"
Х= 1966,413 м
10 м астам

14 нұсқа
α (7-8) =195°29'14"
Х= 1968,920 м
У =3428,935 м

15 нұсқа
α (7-8) =196°30'15"
Х= 1968,810 м
У = 3427,920 м

16 нұсқа
α (7-8) =197°31'16"
Х= 1967,525 м
У = 3428,765 м

5.4. Маркшейдерлік өлшеулер өндірісі
Маркшейдерлік өлшеу есептік кезеңде қозғалған барлық тау-кен
жұмыстарының жартылай аспаптық түсірілімін немесе рулеткалық
өлшеуішпен түсірілімін білдіреді.
Өлшеудің мақсаты маркшейдерлік графикалық құжаттаманы
толықтыру, тау-кен жұмыстарының орындалған көлемін, өндірілген пайдалы
қазбаның көлемін, шығындар мен құнарсыздану шамаларын айқындау болып
табылады.
Өлшеуді жоғары тұрған ұйым белгілеген кезеңділікпен, бірақ айына
кемінде бір рет жүргізеді.
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Өлшеулер әр айдың бірінші күніне жүргізіледі. Жұмыс барысында
маркшейдер арнайы өлшеу кітапшасында тау-кен қазбаларының нақты жайкүйін, барлық анықталған бұзушылықтарды және геометриялық
өлшемдердің жобадан ауытқуын құжаттауы тиіс. Бұл кітап маркшейдерлік
өлшеудің бастапқы құжаты болып табылады, сондықтан ондағы барлық
жазбалар мен эскиздер ұқыпты және анық болуы керек. Беттер нөмірленуі
керек. Тау-кен қазбаларын жүргізу көлемдерін төлемге қабылдау кезінде
маркшейдер қазбаның бағыты мен еңісі бойынша ұстамдылығын, үңгілеуде
және жарықта берілген (жобалық) қиманың сақталуын, бекітпенің дұрыс
орнатылуын және оның кенжардан қалыс қалуын, тұрақты рельс жолын
төсеуде, трапта, суағар жырашығын үңгілеуде, бекітпені тұрғызуда және
шахта оқпандарын арматуралауда жобаның сақталуын тексереді.
5.4.1. Маркшейдерлік мансапты өлшеу
Карьерде маркшейдерлік өлшеуді жүргізу кезінде аршу және өндіру
көлемі туралы деректер тау-кен кәсіпорнының жоспарды орындауын
нақтылау, сондай-ақ жұмысшыларға жалақы есептеу үшін негіз болып
табылады. Аршу мен өндіруді есепке алу негізінен есепті кезеңнің басы мен
соңына (онкүндік, ай сайын) тау-кен жұмыстарын түсіру және өлшеу
нәтижелері бойынша жасалған 1:500 масштабтағы ірі ауқымды жұмыс
пландары мен бейіндері бойынша жүргізіледі. Жүргізілген аршу көлемін
есептеу әдісін таңдау жер бетінің рельефіне, тау-кен жұмыстарының
сипатына, маркшейдерлік түсірудің түріне байланысты болады. Тік және
көлденең қималар, арифметикалық орта, көлемді палетка және басқалары
қолданылады.
Әр түрлі кәсіпорындардың (тау-кен байыту, тау-кен өндіру,
металлургия кәсіпорындары, порттар және т.б.) аумағында әртүрлі
материалдар (кен, концентрат және т. б.) сақталатын көптеген қоймалар бар.
Бұл материалдар толығымен немесе ішінара қозғалады, жөнелтіледі немесе
жүктеледі.
Өндірістік қызметті жүргізу үшін белгілі бір материалдың қазіргі
уақытта қойма аумағында қанша екенін білу қажет. Маркшейдерлік
өлшеулер материалдардың көлемін бақылауға көмектеседі.
Қоймалардағы пайдалы қазба қалдықтары ай сайын есепті айдың соңғы
ауысымының соңындағы жағдай бойынша өлшенеді. Қатарлар мен
үйінділердің пішіні мен мөлшеріне байланысты пайдалы қазбаның көлемін
рулеткалық өлшеуішпен, профильдер әдісімен немесе тахеометриялық
түсірумен анықтайды. Рулеткалық өлшеу үйінділер немесе қатарлар дұрыс
пішінді және кішкентай болған жағдайда қолданылады. Бұл жағдайда
үйіндінің немесе қатардың көлемін анықтау үшін рулеткамен негіздің
биіктігін, енін, ұзындығын, диаметрін және т. б. өлшеу жүргізіледі. Бұл
шамаларды белгілі геометриялық фигураларға алмастыра отырып, қатардың
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пішіні мен өлшемдерінің дұрыстығына байланысты ±6-14% қателігі бар
көлемді есептеңіз.
Дұрыс емес пішіндегі ірі қатарлардың көлемін анықтау кезінде
Тахеометриялық түсірілімді, ал қатарлардың ұзартылған пішіні кезінде
бейіндер әдісін пайдаланады. Бұл жағдайда пайдалы қазбаларды үйінділерге
жинауға арналған жер учаскесінде алдын-ала топографиялық түсірілім
жасалады және үлкен масштабта көлденеңінен учаске жоспарын жасайды.
Түсірілімнің осы тәсілдерінің орындалуы осы нұсқаулықтың 3-бөлімінде
баяндалған.
Қоймадағы материалдың нақты салмағы есептелген салмақтан өзгеше
болуы мүмкін. Бұл материалдар ауа-райының әсерінен қорғалмай ашық
жерде жиналатындығына байланысты. Тасымалдау кезінде топырақтың
физикалық қасиеттері өзгереді, атап айтқанда: ылғал мөлшері мен
фракциялық құрамы. Осыған сәйкес оның салмағы өзгереді. Қоймадағы
материалдың нақты салмағы түсіру және есептеу әдістерінің қателігіне
байланысты есептік салмақтан да ерекшеленуі мүмкін.
5.4.2. Жер асты тау-кен қазбаларын маркшейдерлік өлшеу
Жер асты тау-кен қазбаларын өлшеу мынадай мақсаттар үшін
орындалатын түсірілімдерді білдіреді:
1) тау-кен қазбаларының ұзындығы мен нақты қималарын анықтау;
2) қазба кенжарларының жылжуын және орындалған жұмыстардың
көлемін анықтау;
3) тазалау кенжары желісінің орташа ұзындығын анықтау;
4) маркшейдерлік пландарды нақтылау, жер қойнауындағы пайдалы
қазбалардың ысырабын есепке алу, қабаттар құрылымының сипаттамасы
үшін қажетті деректерді алу.
Тазарту қазбаларын өлшеу пайдалы қазбаны өндіруді есепке алу, тау-кен
жұмыстарының пландарын толықтыру, жер қойнауынан қорлардың толық
алынуын, бекітілу сапасын бақылау және тазарту алу кезінде тау-кен
жұмыстарын қауіпсіз жүргізу мәселелерін шешу мақсатында жүргізіледі.
Тазалау қазбаларын (кенжарларды) өлшеу кезінде мыналар
анықталады: геометриялық орналасуы, қазбаның параметрлері мен
контурлары, планды және биіктік орналасуы, іргелес дайындық қазбаларын
қорғау жөніндегі іс-шаралардың сақталуы (бекітпенің, бут жолақтарының
және т.б. арнайы түрлерінің болуы).
Тазалау кенжары сызығының тік сызықты пішіні және қысқа ұзындығы
кезінде оны өлшеу жерасты полигонометрия нүктелерінен кенжарға дейінгі
қашықтықты өлшеу жолымен рулетка көмегімен жүргізіледі. Тазалау
кенжары сызығының едәуір ұзындығында оның конфигурациясы бұрыш
өлшегіштермен, аспалы буссольмен немесе тахеометриялық тәсілмен түсіру
жолымен анықталады. Түсіру нәтижелері бойынша тазалау кенжарының
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жағдайы тау-кен қазбаларының жоспарына жазылады, ол бойынша тазалау
кенжарының орташа ұзындығы анықталады
Тазалау кенжарларын өлшеу кезінде:
- тазарту кеңістігі бөлшектерінің эскизі;
- өлшеу жүргізілетін нүктелердің орналасуы, пайдалы қазбаның қалған
кентіректерінің немесе қазылған кеңістікті ұстап тұру кезінде бут қуақаздары
мен жолақтарының орналасқан жері мен өлшемдері;
- бекіту паспортын бақылау мақсатында бекітпе элементтерін өлшейді;
- құлау бұрыштары, қаттың қуаты мен құрылымы;
- тектоникалық бұзылулардың, қойнауқаттың қысылуының және т.б.
Егер лавалар түзу сызықты және ұзындығы шағын болса, жайпақ және
көлбеу қабаттарда тазарту қазбаларын өлшеу рулетка өлшеуіштерімен
жүргізіледі. Есепті кезеңнің басында және соңында лаваның жағдайын
анықтау маркшейдерлік пункттерден тазалау кенжары желісіне дейінгі
қашықтықты өлшеу арқылы тасымалдау және желдету қуақаздарында өлшеу
бойынша жүргізіледі. Кенжардың қисық сызығы кезінде оны аспаптық түсіру
жүргізіледі.
Барлық өлшеулер бұрын орындалған осы қазбаның түсіру
нәтижелеріне сүйенеді, қажет болған жағдайда (мысалы, қазбаның бағытын
өзгерту) – аспаптық түсіру орындалады.
Кенжар сызығын тау-кен жұмыстарының жоспарына жаққаннан кейін
есепті кезеңдегі кен кенжарының орташа жылжуы, ал өңдеу алаңы
анықталады. планиметрмен анықталады немесе Surpak, Майкромайн және т.
б. сияқты бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы өңдеу
нәтижесінде алынады.
Тік қабаттарда кенжардың төбелік кіріс формасы кезінде кенжардың
барлық контурлары рулеткамен өлшенеді, содан кейін оның жағдайы
жылжымалы және желдету қуақаздары бойында орналасқан маркшейдерлік
түсіру немесе тірек желісінің пункттеріне байланады.
Тазарту қазбаларының өлшемдері тазарту кеңістігінің бөлшектері мен
олардың өлшемдері көрсетілген суреттермен сүйемелденеді.
Өлшеулер рулеткамен жүзеге асырылады, барлық деректер өріс
кітапшасында жасалған эскизге жазылады (5.21-сурет).
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5.21-сурет - Тазарту қазбасын өлшеу сызбасы
Өлшеулердің барлық деректері далалық кітапшаларға және тау-кен
жұмыстарын есепке алудың тиісті журналдарына (үлгісіне) енгізіледі.
Өлшеулер нәтижелерінің негізінде маркшейдер нормативтен тыс ысыраптар
болған және пайдалы қазбалар құнарсызданған жағдайда, сондай-ақ іргелес
жатқан дайындық қазбаларын қорғаудың қабылданған шаралары сақталмаған
жағдайда тазарту қазбалары бойынша жұмыстарды жарамсыз деп тануға
құқылы.
Дайындық тау-кен жұмыстарын өлшеу таспамен, сондай-ақ болат
немесе лазерлік рулеткамен жүзеге асырылады. Кенжарды бекітудің соңғы
рамасынан немесе тікелей кенжардың өзінен маркшейдерлік желілердің ең
жақын пунктіне дейінгі қашықтықты өлшеңіз. Қазбаның жылжуы
маркшейдерлік пункттен есепті кезеңнің басы мен соңындағы қашықтықтың
айырмасы ретінде есептеледі.
Ұңғылаудағы дайындық қазбаларын өлшеу есепті кезеңнің соңындағы
жағдай бойынша айына бір рет жүргізіледі. Бұл ретте нұсқаулыққа сәйкес:
1) көлденең қиманың өлшемдері ("вчерне" және "жарықта"), жылжуы,
пайдалы қазбаның, сыйымды жыныстардың қуаты және олардың қазбаның
көлденең қимасындағы жағдайы, жыныстың шатырдан шығып кетуінің
өлшемдері, тұрақты және уақытша бекітпенің ұзындығы анықталады;
2) көлденең және тік жазықтықтарда берілген жобалық (паспорттық)
бағыттың сақталуы, бекітпенің материал бойынша паспортқа (жобаға) және
қондырғының тығыздығына сәйкестігі, тау-кен қысымының зиянды әсерінен
қорғаудың қабылданған шараларының сақталуы, қазбалардың көлденең
қимасының жобалық өлшемдерінің сақталуы және т. б. бақыланады.;
3) іргелес қазбалардың өзара жағдайын байланыстыру жүргізіледі [13].
Өлшеу кезінде әрбір қазба бойынша егжей-тегжейлі эскиз жасалады
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Қазбаның жылжуы маркшейдерлік желінің кенжарға жақын пунктінен
екі рет рулеткалық өлшеумен анықталады. Сызықтық өлшеулер үлгілерді
сантиметрге дейін дөңгелектеу арқылы металл немесе таспалы таспалармен
жүзеге асырылады.
Өлшеулер жоспарға жазылған маркшейдерлік немесе арнайы өлшеу
нүктелерінің рулеткаларымен жүргізіледі (5.22-сурет).
Есепті кезеңнің басы мен аяғындағы нүктеден кенжарға дейінгі
қашықтықтың айырмашылығы кенжардың қозғалу шамасын береді.
Жылжуды жыныс, бекітпе, көмір бойынша анықтайды. Қазбалардың қимасы
тән жерлерде өлшенеді және бекіту паспортына сәйкес келмейтін учаскелерді
анықтайды.
Өлшеу деректері жұмыс кітапшасына, содан кейін тау-кен жұмыстары
журналына енгізіледі. Өлшеу нәтижелері негізінде маркшейдер көлденең
қиманың жобалық өлшемдері, көлденең және тік жазықтықтардағы жобалық
бағыт сақталмаған жағдайда дайындық қазбаларын жүргізу бойынша
жұмыстарды қабылдамауға құқылы.

5.22-сурет - Дайындық қазбасын өлшеу сызбасы
Тау-кен қазбаларын өлшеу бойынша өндіруді есептеу арнайы кітаптарда
жүргізіледі. Кейде есептеу үшін арнайы ауқымды тау-кен пландары
жасалады.
Шахтада түсіру және өлшеу жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен
еңбекті қорғаудың келесі негізгі ережелері сақталуы керек:
- газдалған кенжарларға және бекітілмеген учаскелерге кіруге болмайды,
- жеке қорғаныс құралдары әрқашан өзіңізбен бірге болуы керек;
- жарылыс жұмыстары кезінде баспанаға бару және қазу желдетілгеннен
кейін ғана жұмысты жалғастыру;
- транспортерлерге бармау және олар бойынша жүктер мен құралдарды
жібермеу;
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- көлік қозғалғанда, конвейерлер мен тау-кен машиналарының жұмысы
кезінде қауіпсіз жерде болу.
Пайдалы қазба үйінділерін өлшеу кезінде осы үйінділерінің көлемі
анықталады, ал өндіру салмақтық мәнде ескеріледі. Өндіруді есепке алу үшін
үйіндідегі пайдалы қазбалардың көлемдік массасын білу қажет. Жинақталған
пайдалы қазбаның көлемдік массасы анықталуы мүмкін:
1) тиеп жөнелту кезінде пайдалы қазбаның көлемін өлшеумен және
кейіннен дұрыс пішіндегі шағын қатарларда өлшеумен;
2) темір жол вагондарындағы пайдалы қазбаның көлемін өлшеумен және
өлшеумен;
3) пайдалы қазбаны кейіннен өлшей және алуды өлшей отырып,
үйіндіден қазып алумен;
4) арнайы дайындалатын жәшіктерде пайдалы қазбаның көлемін
өлшеумен және өлшеумен жүзеге асырылады.
Қоймалардағы, бункерлердегі және доңғалақтардағы пайдалы қазба
қалдықтарын өлшеу есепті кезеңнің соңғы ауысымының соңындағы жағдай
бойынша ай сайын жүргізіледі.
Тау-кен кәсіпорындары өндірілген пайдалы қазбаны тұтынушыға жіберу
үшін темір жол вагондарының уақтылы берілмеуінен арнайы қоймалар
құруға, содан кейін бос кеніштің түсуіне қарай экскаваторлар, грейферлер
және басқа да тау-кен-көлік техникасын пайдалана отырып, оларды түсіруге
мәжбүр.
Өндірілген пайдалы қазбаларды қоймаға қоймас бұрын алаңдарды
дайындау жүргізіледі. Қолданыстағы шахталар мен кеніштерде қоймалар
кірме жолдар бойындағы өнеркәсіп алаңында құрылады, оларды
эстакадалардың астына орналастыру кейде арнайы авариялық қоймалар
жасайды. Қоймалар астындағы алаңдар тегістеліп, роликтермен оралады.
Үйінділер негізінің жоспары 1:200-1:500 масштабтағы түсірілім нәтижелері
бойынша жасалады, бетінің оқшаулауы 0,25 м сайын қимамен жүргізіледі.
Бұл жоспар одан әрі пайдалы қазбалардың (қалдықтардың) көлемін есепті
кезеңнің басына немесе соңына есептеу үшін пайдаланылады.
Қоймадағы пайдалы қазбаның көлемі оның түріне, формасына және
орналасуына қарай рулетка өлшеуішімен, профильдер әдісімен,
Тахеометриялық немесе мензульдық түсірумен анықталады.
Электрондық тахеометрлерді қолдана отырып маркшейдерлік
жұмыстарды орындау және компьютерлік бағдарламаларды пайдалана
отырып көлемді есептеу кезінде қағазға басып шығарылады және өлшеуге
мынадай құжаттар тігіледі:
- көлемі 1:1000-нан кем емес көмір қоймасының жоспары. Жоспарда
үйіндінің нөміріне қол қойылады немесе оның көлемі немесе маркасы
(сорты) көрсетіледі. Көлемін анықтау үшін бастапқы ақпаратты сақтау
туралы қажетті мәліметтер (жұмыс кітапшалары, каталогтар және ақпаратты
сақтау файлдары) көрсетіледі.
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- осы бағдарламадағы көлемді есептеудің шығыс ведомосі.
Электрондық түрде орындалатын өлшеу материалдары ағымдағы
жылды есептемегенде, маркшейдерлік бөлімде 3 жыл бойы сақталады.
Бункерлер астындағы теміржол вагондарындағы немесе шахта
ауласынан әлі шығарылмаған вагондардағы пайдалы қазба қалдықтарын
өлшеу жүргізілмейді, өйткені тиелген вагондардың салмағы белгілі.
Эскиздер, эскиздер және цифрлық жазбалар түріндегі өлшеу
нәтижелері сол жерде бірден жұмыс кітапшаларына қарапайым қарындашпен
енгізіледі. Тау-кен қазбаларын өлшеу журналындағы осы кітапшалардың
негізінде пайдалы қазбаны өндіру есебі жүргізіледі, дайындық және тазарту
қазбаларының эскиздері жасалады және тау-кен жұмыстарының
маркшейдерлік пландары толықтырылады. Эскиздерде өлшеу нүктелерінің
орны, олардан қазбаның кенжарына дейінгі есепті кезеңнің басы мен
аяғындағы қашықтық, кентіректердің орналасқан жері мен өлшемдері,
қазбалар қималарының өлшемдері, қаттардың құрылымын суреттеу және
өлшеу кезінде құжаттамаға жататын басқа да бөлшектер көрсетіледі. Тау-кен
жұмыстарын өлшеу журналдарында қазба кенжарларының жылжу шамасы,
олардың қимасы, кен алу ауданы, пайдалы қазбаның тығыздығы, қаттың
өнімділігі, кен алу көлемі және әрбір дайындық және тазарту қазбалары
бойынша есепті кезеңде өндірілген пайдалы қазбаның массасы жазылады.
Тау-кен қазбаларын өлшеу журналындағы деректер жекелеген қазбалар,
учаскелер және жалпы шахта бойынша орындалған тау-кен жұмыстарының
көлемін анықтауға, жұмыс істеп тұрған және резервтік кенжарлар желісінің
ұзындығын анықтауға, пайдалы қазбаны өндіруді есептеуге, тазарту
қазбаларының негізгі және өлшеу (жұмыс) пландарын толықтыруға
мүмкіндік береді. Әрбір тазарту қазбалары үшін аса ірі масштабтағы өлшеу
пландарын жасауға жол беріледі және өлшеу деректері бойынша тау-кен
жұмыстарының дамуына қарай толықтырылады. Бұл пландарда есепті
кезеңнің басы мен аяғындағы кенжар сызығының конфигурациясы, пайдалы
қазбалар кентастары, қуаттың сандық мәндері және кен шоғырының құлау
бұрыштары, құрылымдық бағаналар және басқа геологиялық элементтер
көрсетіледі.
5.5. Пайдалы қазбалар қорларының жай-күйі мен қозғалысын,
ысыраптары мен құнарсыздануын есепке алу
Әр кәсіпорында қорлардың қозғалысын есепке алу жүргізіледі, бұл таукен кәсіпорнының балансында көрсетілген қорлардың санын мерзімді
анықтау болып табылады.
Техникалық шекаралар шегіндегі баланстық және баланстан тыс
қорлар да есепке алуға жатады. Ол құрылыс басталғаннан бастап жылына 1
рет жабылғанға дейін арнайы нысанда жүзеге асырылады, онда:
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1) игерудің басындағы және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай
бойынша техникалық шекара шегіндегі пайдалы қазбаның саны;
2) есепті кезең үшін және әзірлеу басталғаннан бастап барлау, қайта
бағалау, техникалық шекаралардың өзгеруі, өндіру, есептен шығару және
ысыраптар нәтижесінде қорлардың өзгеруі;
3) баланстық қорлардың қалдығы және оны есепті кезеңнің соңына
барлаушылық дәрежесі мен өндіруге дайындық дәрежесі бойынша бөлу [1].
Пайдалану ысыраптары мен құнарсызданудың мөлшерін көрсететін
негізгі құжат «Пайдаланылған блоктар бойынша кен ысыраптары мен
құнарсыздануын есепке алу» кітабы болып табылады. Бұл кітап жылына екі
рет – бірінші қаңтарда және бірінші шілдеде жедел есепке алу деректерін
пайдалана отырып толтырылады.
Пайдалы қазба шығындары:
- тау-кен жұмыстарын заңсыз жүргізуден, технологияның бұзылуынан
және жобаларда жіберілген қателіктерден экономикалық залалдың орнын
толтырмай орны толтырылмайтын;
- залалды ішінара немесе толық өтеумен шығындар.
Жобалау және жоспарлау кезінде шығындардың келесі түрлері
ерекшеленеді:
- жобалық-кен орнын толық игергеннен кейін кәсіпорын құрылысының
жобасында жер қойнауында қайтарымсыз қалдыруға көзделген пайдалы
қазбаның баланстық қорларының бір бөлігі;
- қолданылатын әзірлеу жүйелерінің әрқайсысы үшін нормативтікесептелген ысыраптар;
- жоспарлы - игерудің қолданылатын жүйелері үшін ысыраптар
нормативтеріне сәйкес жоспарлы жұмыстарды жасау кезіндегі жыл сайынғы
белгіленген ысыраптар;
- пайдалану немесе нақты-жер қойнауында өңдеу кезінде қалдырылған
немесе үйінді бос жыныстарда шығарылған баланстық қорлардың бір бөлігі.
Шахтада минералды шикізатты ұтымды пайдаланудың және тау-кен
кәсіпорындарының жоспарлы жұмысының маңызды шарттарының бірі
ретінде пайдалы қазбалар қорларының қозғалысын мұқият есепке алу
ұйымдастырылуы керек.
Кезеңділігі, мақсаты, есеп беру нысандары бойынша пайдалы
қазбалардың мемлекеттік және ағымдағы есебін ажыратады.
Бастапқы есепке алудың негізі алу бірліктері бойынша қорларды жедел
есепке алу және өндіруді, ысырапты және құнарсыздықты геологиялықмаркшейдерлік есепке алу деректерін пайдалану болып табылады.
Кен алу бірлігі бойынша қорларды есепке алу тау-кен геологиялық
жағдайларды ескере отырып жасалған паспортқа сәйкес және оны өңдеу
жобасына сәйкес жүзеге асырылады.
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Қорлардың бастапқы есебі ай сайын негізгі пайдалы компоненттер
бойынша да, өнеркәсіптік маңызы бар ілеспе компоненттер бойынша да
жүргізіледі.
Қорларды олардың өндіруге дайындық дәрежесі бойынша есепке алу
ашылған, дайындалған және алуға дайын қорлар жөніндегі салалық
нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.
Пайдалы қазбалар қорларының жай-күйі мен қозғалысын және тау-кен
өндіру кәсіпорнының өнімділігін жедел есепке алу негізінде геологиялық,
маркшейдерлік және басқа да қызметтер кәсіпорын үшін белгіленген
нормативтерге сәйкес өндіру жоспарының орындалуын және ашылған,
дайындалған және алуға дайын қорлардың орнын толтыруды қамтамасыз
ететін тау-кен жұмыстарын дамыту бағыты бойынша ұсыныстар
дайындайды.
Кен алу бірліктерінен өндірілген кен массасының мөлшері
маркшейдерлік өлшеудің деректері бойынша, көбінесе маркшейдерлік
өлшеудің тікелей әдістерімен немесе пландарға немесе тіліктерге салынған
маркшейдерлік аспаптық түсірімдердің нәтижелері негізінде белгіленеді.
Тау-кен жұмыстарын айлық өлшеу актісі орындалған жұмыстардың
бекітілген жобаларға немесе техникалық паспорттарға сәйкестігін, сондай-ақ
тазарту жұмыстары мен тау-кен қазу жұмыстарының барлық түрлерін
жүргізу нәтижесінде қорлардың өзгеруін көрсететін бастапқы құжат болып
табылады.
Қорларды жиынтық есепке алудың мақсаты кен алу бірліктері
(бастапқы есепке алу объектілері) бойынша есепке алу көрсеткіштерін
жинақтау жолымен қорлардың тұтас көкжиек, учаске, кен орны бойынша
қозғалысы туралы жинақталған деректерді алу болып табылады және барлық
қолданыстағы, дайындалатын және таратылатын кен алу бірліктері бойынша
тоқсан сайын жүзеге асырылады.
№8 нысан бойынша қорлардың есептік балансы «ҚР Жер қойнауының
бірыңғай мемлекеттік қорының кен орындарындағы пайдалы қазбалар
қорларын есепке алу және олардың жыл сайынғы қорлар балансын жасау
жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес әр жылдың 1 қаңтарына жасалады.
Өндірілген деп жер бетіне шығарылған, ТББ қызметі сынап көрген
және қабылдаған кондициялық кен саналады.
Жер асты учаскесі есепті кезеңде өндірген кеннің жалпы мөлшері
салмақтық есепке алу жолымен анықталады. Өндірілген кеннің массасы екі
өлшеудің нәтижелері бойынша есептеледі: кен бар вагондар және байыту
фабрикасының алдындағы бетіндегі бос вагондар.
Пайдалану блогының паспорты-тазарту және тау-кен пайдалану
жұмыстарын жүргізу нәтижесінде пайдалы қазбалар қорларының қозғалысын
көрсететін, өндіру кезінде кеннің пайдалану шығындары мен
құнарсыздануын ескеретін негізгі құжат. Бұдан басқа, паспортта тау-кен
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жұмыстарының жобалық және нақты орындалған көлемі мен сапалық
көрсеткіштері салыстырылады.
Паспортты (кестелер мен графикалық қосымшаларды) толтыруды
шахтаның геологиялық-маркшейдерлік қызметі жер асты тау-кен
жұмыстарын айлық өлшеу актілері, блоктарды (панельдерді) өңдеу
жобалары, геологиялық құжаттама және пайдалану-барлау, тау-кен
дайындық, ойық қазбалар мен тазарту жұмыстарын сынамалау негізінде
жүргізеді.
Өндірілген кенді үйінділерге уақытша қоймалау кезінде оның мөлшері
фабрикаға жөнелту кезінде өлшенген жөнелтілген тауарлық кен көлемін
және есепті кезеңнің басы мен соңына қоймалардағы (үйінділер, бункерлер
және т.б.) кен қалдықтарын ескере отырып белгіленеді.
Сынаманың массасы және көлік ыдыстарындағы сынама алу
нүктелерінің саны сауыттардың көлеміне, кен құрамындағы пайдалы
компоненттердің өзгергіштігіне байланысты анықталады және тиісті
нұсқаулықпен регламенттеледі.
Жер бетіне берілген және жеке үйінділерге салынған кондициялық
емес және баланстан тыс кендер өндіруге қосылмайды.
Үйінділерден кондициялық емес немесе баланстан тыс кендерді
пайдалану (қайта өңдеу) қажет болған жағдайда олар геологиялық қорлардың
теңгеріміне енгізілуі, ТББ қабылдануы және тұтынушыға жөнелтілуі, содан
кейін есепті кезеңде "үйінділерден" деген белгімен өндіру көлеміне қосылуы
тиіс [1].
Көптеген пайдалы қазбаларды өндіруді есепке алу салмақ бірліктерінде
(тонналарда) жүргізіледі, сондықтан пайдалы қазбаның кентіректегі және
қопсытылған күйдегі көлемдік салмағының мәнін білу қажет.
Тау-кен кәсіпорындарында өндіруді есепке алу әдістері:
- барлық өндірілген пайдалы қазбаларды толық өлшеу;
- тау-кен қазбаларын маркшейдерлік өлшеу бойынша;
- статистикалық есеп бойынша;
- қоймалардағы пайдалы қазба қалдықтарын маркшейдерлік өлшеу
бойынша.
Ең дәл әдіс - бұл бірінші, бірақ тау-кен кәсіпорындарының үлкен
өнімділігімен өндірілген барлық минералды өлшеу мүмкін емес. Өлшеу тек
көлік ыдыстарының толық жүктелуін бақылау үшін таңдалады.
Жоғарыда қарастырылған тау-кен қазбаларын маркшейдерлік өлшеу
бойынша өндіруді есепке алу өрескел қателіктерден тұрады, өйткені
көлемдер 3-5% дәлдікпен анықталады. Бұл әдіс қорларды, жер қойнауындағы
пайдалы қазбалардың жоғалуын есепке алу, статистикалық есепті бақылау,
Өндірісті дайындық және тазарту қазбалары мен шахтаның немесе карьердің
учаскелері бойынша бөлек бөлу үшін қолданылады.
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Өндірілген пайдалы қазбаның статистикалық немесе жедел есебін
шахтадан берілген вагоншалардың немесе скиптердің саны мен салмағы
бойынша кеншілердің өздері жүргізеді.
Бақылау және браковка жүктелген пайдалы қазбалар вагонеткаларды
жүргізеді околоствольном ауласында. Вагонеткадағы пайдалы қазбалардың
орташа массасын тиелген 10 вагоншаға дейін өлшеу жолымен белгілейді.
Кенжарда вагоншалар борт деңгейіне дейін тиеледі, ал оқпан жанында 5-6
жерде пайдалы қазбаны тасымалдау кезінде оның Құндыз мөлшерін
анықтайды. Алынған мән кейіннен вагонетканы тиеу бойынша ақаусыз
норма болып саналады.
Тау-кен кəсіпорындарында қалдықтарды маркшейдерлік өлшеу бойынша
өндіруді есепке алу негізгі болып табылады.
Есепті кезеңдегі өндіру мынадай формула бойынша айқындалады::
D = Ок + Т –Он ,

т.

(5.2)

мұндағы D - қоймалардағы қалдықтарды өлшеу бойынша өндіру, т;
Т - тұтынушыға пайдалы қазбаны жөнелту (жүкқұжаттар бойынша), т;
Он, Ок - есепті кезеңнің басына және соңына өлшеу бойынша қалдықтар,

Өндірудің статистикалық есебіне сәйкес D ' есепті кезеңнің аяғындағы
статистика бойынша кәсіпорынның қоймаларындағы пайдалы қазба
қалдықтарын анықтайды:
О'к = D' - Т + Он

(5.3)

Есепті кезеңнің соңындағы Ок өлшеу бойынша және О 'к статистикасы
бойынша қалдықтар айырмасы AD = Ок - О'к өндіруді айқындаудың қателігін
береді .
∆D қателігі статистика бойынша өндіруді есепке алу қатесінен
туындайды.
Барлық тау-кен кәсіпорындарында бухгалтерлік есептің бұл әдісі
негізгі болып саналады.
Есепке алудың жоғары дәлдігі (Ок - Он) < Т, ал Т-тиеуді тау-кен
кәсіпорны мен тұтынушы бақылайтындығымен қамтамасыз етіледі және оны
шартты түрде қатесіз қабылдауға болады.
Өндірісті есепке алудың бұл әдісінің кемшілігі-бұл жерде бухгалтерлік
есеп жалпы шахтада жүргізіледі. Есепті айда учаскелер мен кенжарлар
бойынша өндіруді тау-кен қазбаларын өлшеу бойынша өндіруді есепке алу
кезінде алынған пайыздық арақатынас бойынша бөледі. Есепке алу қабаттар
бойынша бөлек жүргізіледі.
Есепті кезеңнің аяғындағы баланстық қорлар мына өрнектен
анықталады:
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Бк = Бн – С – З ± И – А – П,

(5.4)

мұнда Бн - есепті кезеңнің басындағы баланстық қорлар;
С - есепті кезеңдегі есептен шығарылған баланстық қорлар;
З - есепті кезеңде баланстан баланстан тыс кезеңге ауыстырылған
қорлар;
И - есепті кезеңдегі баланстық қорлардың өзгеруі;
А - есепті кезеңде таза пайдалы қазбаны өндіру (құнарсыз масса) ;
П - есепті кезеңдегі пайдалы қазбалардың нақты шығындары.
Егер жете барлау процесінде пайдалы қазбаны бос жыныспен
алмастыру учаскелері анықталса; жұмыс істемейтін қуаты, күрделі
геологиялық жағдайлары бар учаскелер баланстық қорлар есептен
шығарылуы мүмкін.
Баланстық қорлардың болуы туралы деректер тау-кен кәсіпорнының
қызмет ету мерзімін анықтау немесе нақтылау үшін негіз болады. Тау-кен
кәсіпорнының қызмет ету мерзімі өндірістік қорлардың жылдық өнімділікке
қатынасына тең.
Алынған тау-кен массасының көлемін маркшейдерлік есепке алу
өнеркәсіптік қорлардың қозғалысын, пайдалы қазбаның ысырабы мен
құнарсыздануын есепке алу үшін аршу және өндіру жұмыстарының
орындалуын бақылауды қамтамасыз етуі тиіс, сондай-ақ көлемдерді есептеу
бойынша тапқан төлем есептеледі.
Көлемді анықтаудың ұтымды әдісін таңдау тау жыныстарын қазудың
технологиялық әдістеріне байланысты. Көлемді анықтау үшін түсіру әдісін
таңдау керек. Бүгінгі таңда кең таралған әдістердің бірі-Тахеометриялық, ол
жедел есепке алу әдісін бақылау үшін қолданылады және айына бір рет,
онкүндікте жүзеге асырылады.
Көлемдерді көлденең немесе тік қималар арқылы есептеуге болады.
Көлемді есептеу әдісін таңдау өндірілген кеңістіктің формасына және
құлаған кездегі жарылған массаға, түсіру әдісіне байланысты.
Тахеометриялық түсіруде кертпештердің жиектерінің орнын анықтаған кезде
көлденең қималар қолданылады. Аудандарды анықтау жоспар бойынша
1:1000 немесе 1:2000 масштабында мынадай тәсілдермен: планиметрмен,
талдау және графоаналитикалық тәсілмен, сондай-ақ GJ палеткамен
орындалады.
Аналитикалық тәсіл. Өлшенетін аймақ көпбұрыш түрінде болған кезде
және оның барлық шыңдарының тікбұрышты координаттары белгілі болған
кезде қолданған жөн.
Графикалық әдіс. Бұл әдіс жоспарда бейнеленген сюжет қарапайым
геометриялық фигураларға - үшбұрыштарға, тіктөртбұрыштарға, трапецияға
(сурет. 5.23).
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5.23-сурет - Графикалық әдіс: геометриялық фигураларға бөлу
Қисық шекаралары бар шағын аудандардың аудандарын анықтау үшін
палеткалар қолданылады (5.24-сурет). Шаршы палетка - бұл мөлдір
материалға-целлулоид, плексиглас, шыны немесе балауызға қолданылатын
кішкентай квадраттар торы. Учаскенің ауданы жоспардағы учаскенің
бейнесіне салынған палетка торларын қарапайым есептеумен анықталады.
Аудан бір квадраттың ауданына көбейтілген учаскенің шекарасына сәйкес
келетін палетка квадраттарының санына тең. Бір шаршының ауданы оның
көлеміне және жоспардың масштабына байланысты.

5.24-сурет - Палетканың көмегімен ауданды айқындау:
а) шаршы, б) нүктелі, в) сызықтық

Механикалық әдіс. Жоспардағы қисық фигуралардың үлкен аудандары
планиметрмен өлшенеді.
PLANIX 7 роликті планиметр (сурет. 5.25) көлденең жылжуды
қамтамасыз ететін роликтері бар. Сандық пернетақта жоспардың ауданын
есептейтін жеке масштабты енгізуге мүмкіндік береді.
Координаттар картографиялық материалдардың нақты масштабын
ескере отырып алынуы мүмкін. Планиметрді басқару сандық пернетақта мен
трекердегі түймелердің арқасында қарапайым және ыңғайлы. PLANCOM-ны
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компьютерге қосу арқылы біз DXF файлына түрлендіруге болатын координат
файлын аламыз (бағдарламаны пайдалану кезінде). Нәтижелерді басып
шығару үшін PLANCOM KP-21C тікелей қосылатын арнайы принтерді
пайдалануға болады.

5.25-сурет - Планиметр электронды
Пайдалы қазбалардың жоғалуы-бұл кен орнын игеру кезінде жер
қойнауынан шығарылмаған, сондай-ақ тау-кен кәсіпорнының сақтау, тиеу
және көлік жолдарында қалған бос жыныстардың қоқыстарына түсетін
пайдалы қазбалардың баланстық қорларының бөлігі.
Шығындарды есепке алу пайдалы қазбалар және оның құрамындағы
негізгі пайдалы компоненттер (қорғасын, мырыш, мыс, алтын, күміс)
бойынша жүргізіледі. Ілеспе компоненттердің шығындары жоғалған кеннің
мөлшері және кен орнының баланстық қорларындағы ілеспе
компоненттердің орташа құрамы бойынша анықталады.
Пайдалы қазбалар шығынының пайда болу себептері бойынша жіктелуі
жер асты қазу кезіндегі нақты шығындар топтарға бөлінеді:
I топ - жалпы шахталық шығындар-күзет кентіректерінде (құрылыстар,
су қоймалары, тау-кен қазбалары астында), тосқауыл кентіректерінде
(көршілес шахта алқаптары арасында).
II топ - геологиялық және гидрогеологиялық себептер бойынша
шығындар-кен орнының бұзылуынан, күрделі құрылымынан туындаған;
жыныстардың сулануынан туындаған шығындар.
III топ-пайдалану шығындары.
Шығындар мен құнарсыздануды есепке алу пайдалану блоктары
бойынша бөлек жүргізіледі.
Шығындар мен құнарсыздықтың нақты саны тікелей және жанама
әдістермен анықталады. Тікелей әдіспен шығындар мен құнарсыздықтың
мөлшері анықталады:
а) жүйелі түрде жүргізілетін түсірілімдер мен жоғалған кеннің және
араласатын бос жыныстардың көлемін өлшеу негізінде;
б) геологиялық-маркшейдерлік пландар мен қималарда көрсетілетін
кен денелерінің контурларын тазарту кеңістігін түсіру нәтижелері бойынша
жасалған нақты өңдеу контурларымен салыстыру бойынша.
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Жанама әдіспен:
Шығындар (Б) баланстық қорлар блогында есепте тұрған және блоктан
өндірілген кен балансының (Бдоб) көлемінің айырмасы бойынша
анықталады.) құрамындағы пайдалы компоненттерді ескере отырып:
П= Б-Бдоб. (т.)
(5.5)
Тікелей әдіс кезіндегі шығындар олардың пайда болуына байланысты,
ал жанама түрде – блокты өңдеуден кейін анықталады.
Шығындар мен құнарсыздануды есептеу оларды есептеу үшін барлық
қажетті бастапқы деректер көрсетілетін жедел есепке алу кітаптарында
жүргізіледі.
Блоктағы (камерадағы) кен шығынының және құнарсыздануының
соңғы шамасы блоктағы тазарту жұмыстары аяқталғаннан кейін оны салу
немесе жеткізу (шығару) қазбаларын өтеу алдында белгіленеді, ол туралы
тиісті акт жасалады.
Пайдалану - пайдалы қазбаларды өндіру кезіндегі шығындар, олар екі
топқа бөлінеді:
1) массивтегі пайдалы қазба шығындары-дайындық қазбаларындағы
кентіректердегі және тазарту кеңістігіндегі алаң бойынша; кенжатынның
қуаты бойынша (жабындағы немесе топырақтағы);
2) істен шыққан пайдалы қазбаның шығындары - құлау, үйінділер және
т. б. орындарында қалдырылған пайдалы қазбаның толық шығарылмауы
нәтижесінде пайда болатын шығындар.
Нақты шығындар жобалық, нормативтік және жоспарлы болып
бөлінеді: Кен орынды дамыту процесінде нақты шығындар нормативтік
шығындармен салыстырылады. Бірінші және екінші арасындағы
айырмашылықтың оң мәні тау-кен жұмыстарының дұрыс жүргізілмеуінен
немесе тау-геологиялық жағдайлардың күтпеген өзгеруінен туындайтын
нормативтен тыс ысыраптарды білдіреді.
Жоспарлы ысыраптар - тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарының
белгілі бір күнтізбелік кезеңіне есептелген нормативтік ысыраптар.
Шығындар кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне
әсер етеді, атап айтқанда себептердің бірі:
а) барлауға өнімсіз шығындарды ұлғайту;
б) күрделі шығындар амортизациясының өсуі;
в) кәсіпорынның қызмет ету мерзімін қысқарту;
г) өндірілетін ПҚ өзіндік құнын арттыру;
д) көмірдің өздігінен тұтану қаупі туындаған жағдайларда жүргізіледі.
Тапсырма. Қалдықтарды маркшейдерлік өлшеу бойынша өндіруді есепке алу
ОН=1000т; ОК =2500 т; Т= 120000 т; D'=127000 т.
Шешім:
1. Бір айдағы қалдықтарды өлшеу бойынша өндіру:
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D = ОК+Т-ОН=121500 т., ∆D = 121500-127000=-5500 т.
2. Қоймаларды өлшеудің ең жоғары мүмкін қатесін қабылдай отырып ма =
±5%, айдың басында қалдықтарды өлшеу қателігі бар:

ал айдың соңында:

т.,

т.,
3. Өлшеу бойынша өндіруді есепке алудың жалпы қателігі, егер жөнелтуді
қатесіз қабылдаса, тең болады:
т.,
немесе барлық өндірілген минералдардың 0,18%.
4. Қалдықтарды маркшейдерлік өлшеу және статистикалық есепке алу
бойынша өндіруді есептеудегі нақты айырмашылық:
%.
5. Егер барлық өндіру тек тау-кен қазбаларын өлшеу бойынша ғана
ескерілетін болса, онда өндіруді есепке алудағы қателік тең болар еді:

131 тонна емес.

т.,

Қорытынды: нәтижелерді салыстыра отырып, біз осы тау-кен өндірісі мен
қоймадағы қалдықтар үшін тау-кен өндірісін 45 есе өлшеуге қарағанда
қалдықтар туралы есеп дәлірек екенін анықтаймыз.
№ 5.2 зертханалық-практикалық жұмыс
Тақырыбы:"Карьерлердегі арнайы маркшейдерлік жұмыстар".
Мақсаты: тау-кен жұмыстарының кең ауқымды көлденең Пландары бойынша
аршу және өндіру көлемін анықтау.
Зертханалық-практикалық жұмысты шешу үшін шартты белгілерге
сəйкес А - 3 форматындағы парақта 1:1000 масштабтағы Ашық тау-кен

313

жұмыстарының жоспарын сызып, жоспарға сəйкес аршу жəне өндіру
көлемін анықтау қажет.
Жұмыс тәртібі:
1. 1:1000 масштабта ашық тау-кен жұмыстарының жоспарын жасау;
2. Тау жыныстарын аршу және өндіру көлемін анықтау.
Орындау тəртібі:
1) Кемердің жоғарғы және төменгі жиектерін тахеометриялық түсіруді
пайдаланған кезде көлем формула бойынша көлденең қималар әдісімен
есептеледі:
𝑆𝑆𝐵𝐵 + 𝑆𝑆𝐻𝐻
𝑉𝑉 =
⋅ ℎср ,
2

мұндағы V-блоктың (кірудің) көлемі SB SН - тиісінше жоғарғы және төменгі
қималардың ауданы;
һср-блоктың орташа биіктігі.
Көлемі V1, V2, V3 және т. б. блоктар бойынша бөлек қарастырылады.
2) Аршу жұмыстарының
анықтайды:

жалпы

көлемін

мына

формула

бойынша

VB= V1 + V2 +V3 т. б.
3) Аутопсия қорларын есептеу үшін формула қолданылады:
QB=VB   ,
мұндағы VB-блоктар бойынша аршу жұмыстарының сомасы, м3;
𝛾𝛾 - тұқымның көлемдік салмағы, т/м2.
4) Өндіру көлемін V1 V2, V3 және т. б. блоктар бойынша жеке анықтайды.
Өндірудің жалпы көлемін формулалар бойынша анықтаңыз:
VД= V1+ V2+ V3 и т.д.
5) Өндірісті есептеу үшін формуланы қолданыңыз:
6)
7) QД=VД   ,
мұндағы-пайдалы қазбаның көлемдік салмағы, т / м2.𝛾𝛾
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№ 5.3 практикалық жұмыс
Тақырыбы: "Тау-кен өндірісі мен оның қозғалысын есепке алу»
Мақсаты: тау-кен массасын өндіруді және оның жер асты тау-кен учаскесі
шегіндегі қозғалысын есепке алуды орындау.
Жұмыс барысы:
1. Бастапқы деректерді есепке алу және қозғалыс ведомосына енгіземіз:
Бастапқы деректерді сары түспен белгіленген ойылған тау-кен
массасының көлемін және оның қозғалысын есепке алу ведомосына
(4-қосымша) енгіземіз. Маркшейдерлік өлшеу деректері бойынша
айқындалған сынған тау-кен массасының көлемін есептеуге арналған
деректер бағандарға енгізілген 7, 8, 9, 10, 22, 35 (әр өндіріс, камера
бойынша). 19, 20, 21-бағандарды алдыңғы есепті кезеңнің соңына кен
орындарындағы тау-кен массасының қалдықтарын қайта жаза отырып
толтырамыз. Жыныс үйінділері мен кен қоймаларының жай-күйін өлшеу
және есепке алу нәтижелері бойынша 30, 31, 33, 34-бағандар толтырылады.
2. Сынған тау-кен массасының көлемін (11-баған) қазбаның жалаңаш
ауданының оның биіктігіне көбейтіндісі немесе қазбаның ұзындығының
оның көлденең қимасына көбейтіндісі ретінде есептейміз.
Ойылған тау-кен массасын және кенжардағы тау-кен массасының
қалдықтарын кен / жынысқа бөлуді (12, 13, 23, 24-бағандар) геологиялық
қызмет маркшейдерлік түсіру нәтижелері негізінде жүргізеді (көгілдір түспен
бөлінген). Кеннің/жыныстың көлемдік салмағын да геологиялық қызмет
айқындайды (14, 15, 25, 26-бағандар).
3. Кен/тау жынысының көлемін тиісті көлемдік салмаққа (бағандарға)
көбейту арқылы сынған кен/тау жынысы мен оның қалдықтарының санын
есептейміз 16, 17, 18, 27, 28, 29).
4. Рудамен араласқан және "тауға" берілген жыныстардың санын, яғни
құнарсыздануды есепті кезеңнің басы мен аяғындағы кенжарлардағы
қалдықтарын ескере отырып,
тау-кен массасының ішінен сынған
жыныстардың қозғалысының нәтижелері бойынша анықтаймыз (32 – баған =
18 – баған + 21-баған-29-баған-30-баған-31-баған). Сол сияқты "тауға"
берілген кеннің мөлшерін анықтаймыз, бірақ соғылған кеннің ысырабын
ескере отырып (36 – баған = 17 – баған + 20 – баған-28-баған + 33-баған-34баған-35-баған).
Геологиялық-маркшейдерлік есеп бойынша өндіру көлемін кенжардағы
қалдықтарды және сынған кеннің ысырабын ескере отырып, сынған
кен/жыныс қозғалысының нәтижелері бойынша жиынтықпен анықтаймыз
(37-баған = 32-баған + 36-баған).
"Тауға" берілген тау массасының санын "тауға" (бетіндегі үйіндіге)
берілген тау жынысы санының және геологиялық-маркшейдерлік есеп
бойынша "тауға" берілген тау массасының (30-баған + 37-баған) қосындысы
ретінде есептейміз.
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5. Кен алу бірліктері (панелдер, блоктар) және тау-кен учаскесі
бойынша қорытындыларды жинақтаймыз.
6. Біз жолды бақылауды орындаймыз.
5.6. Тау жыныстары қабатының, жер бетінің жылжуын және
өңделетін объектілерді маркшейдерлік бақылау
Жер бетінің жылжуын және өңделетін объектілерді маркшейдерлік
бақылау қозғалыс процесінің параметрлерін одан әрі нақтылауды, өңделетін
объектілерде туындайтын деформациялардың түрі мен шамасын белгілеуді,
топырақтың (жер бетінің) деформациялары мен құрылыстардың
деформациялары арасындағы өзара байланысты белгілеуді, су айдындарын
өңдеу кезінде тау-кен қазбаларындағы судың сүзу дәрежесін айқындау және
т. б. мақсатында жүргізіледі.
Тау жыныстарының қозғалыс процесін тікелей табиғи түрде зерттеу
кезінде, яғни тау-кен жұмыстары аймағында зерттелетін учаскеде реперлер
саны көп бақылау станциясы салынады.
Бақылау станциясы деп Топырақтағы (топырақтағы), ғимараттардың
іргетастарындағы (цоколдарындағы) немесе объектілердегі-құбырлардағы,
темір жол рельстеріндегі, технологиялық жабдықтардағы жобаланатын таукен жұмыстарының үстінен жер бетіне салынған реперлер желісі түсініледі.
Бақылау станциялары тау-кен қазбаларында да салынады. Топырақтағы
реперлер, әдетте, белгілі бір ретпен, тегістеу қозғалысының негізгі
қималарының профильдік сызықтары бойымен және қабаттың бойымен
орналастырылады. Көбінесе профильдік сызықтар қабаттың созылуына
қатысты еркін бағытта салынуы керек, бірақ өңделетін объектілердің
(құбырлар, темір жолдар, каналдар және т.б.) осіне параллель болуы керек.
Жүйелі түрде жүргізілетін геометриялық өлшеулер арқылы станция
реперлерінің уақыт пен кеңістіктегі орнын бақылайды. Реперлердің
байқалған жылжуын өндірілген тау-кен жұмыстарымен салыстыра отырып,
қозғалыс процесінің дамуының қажетті заңдылықтарын анықтаңыз.
Жер бетінің құрылыс салынған учаскелерінде, сондай-ақ таулы
жерлерде реперлердің бейінді желілерінің үзілуіне жол беріледі.
Маркшейдерлік бақылау нәтижелері қолданылады:
- ғимараттарды, құрылыстарды және табиғи объектілерді тау-кен
қазбаларының зиянды әсерінен қорғау шараларын белгілеу және таңдау
кезінде;
- объектілер үшін сақтандыру кентіректерін салу кезінде;
- пайдалы қазбаның ең аз шығынын қамтамасыз ететін объектілер
астындағы кенжатындарды (қабаттарды) игерудің ұтымды тәсілдерін
белгілеу және таңдау кезінде;
- қозғалыстар мен деформациялардың болжамды мәндерін есептеу
әдістерін әзірлеу кезінде және т. б.
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Ашық әзірлемелер кезінде тау жыныстарының жылжуын бақылау және
бақылау нәтижелерін өңдеу карьерлердің маркшейдерлік қызметінің
маңызды міндеттері болып табылады. Көшкін ошақтарын жүйелі бақылау екі
негізгі кезеңге бөлінеді:
1) көшкін ошақтарын барлау және анықтау;
2) көшкін ошақтарын бақылау.
Ашық игеру кезінде тау жыныстарының жылжуы (борттар мен
карьерлер кертпештерінің орнықтылығын жоғалту) негізінен тау-кен
қазбаларын жүргізуден туындаған қол тимеген массивтің кернеулі жайкүйінің өзгеруімен байланысты. Тау жыныстарының жойылуы белгілі бір
мөлшерде массивте сырғанау беттері деп аталатын беттерде қайтымсыз
ығысу деформациясын тудыратын жанасу кернеулерінің әсерінен болады
(5.26, 5.27-сурет).
Карьерлердің бүйірлерін жылжыту түрлері келесі түрлерге бөлінеді:
- шөгінділер беткейдің жоғарғы бөлігінен төменгі бөлікке аз мөлшерде
сусымалы массалардың біртіндеп айналуымен сипатталады. Мұндай
қозғалыс көлбеу бұрышы тау жыныстарының адгезиясы болмаған кезде ішкі
үйкеліс бұрышынан үлкен болған кезде пайда болады;
- құлау тау жыныстарының массаларының сырғу беті бойынша
жылжуы, олар мыналар болуы мүмкін: геологиялық бұзылулармен және
жарықшақтықпен әлсіреген беттер; Карьер топырағына қарай құлайтын
қабаттасу жазықтықтары; жаңадан пайда болған беттер;
- оплывиналар орын жыныстарында қабілетті насыщаться сумен және
көшетін бірі қатты текучее жағдайы;
- шөгу - тұтас сырғанау бетін құрмастан борпылдақ жыныс
массаларының борт маңы учаскелерін тік түсіру.
Олардың пайда болу себептері болуы мүмкін: ылғалдану кезінде
күшейетін борпылдақ жыныстардың үйінділерінің тығыздалуы; жоғары
кеуекті шөгінділердің сумен қанықтылығы; көлбеу түбінде әлсіз пластикалық
қабаттардың болуы.
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5.26-сурет - Жер бетінің жылжу сызбасы
Көшкіндер тау жыныстарының қозғалысы баяу жүретіндігімен
сипатталады, процесс ұзақ уақытқа созылады және үлкен тау жоталары
қозғалады. Көшкін кезінде қозғалатын массивте пластикалық деформациялар
пайда болады. Қозғалысқа байырғы жыныстар да, үйінді жыныстары да
қатыса алады.

5.27-сурет - Жер бетінің жылжуы
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Карьерлер борттарының орнықтылығы еңісті ұстап тұратын күштер
мен оны жылжытуға ұмтылатын күштер арақатынасымен анықталады. Бұл
күштердің шамасына кен орнының физикалық-механикалық қасиеттері,
жердің климаттық ерекшеліктері және тау-кен технологиялық факторлары
әсер етеді
Бақылау нәтижесінде сырғу сипаты, жылжитын массивтің, сырғу
бетінің өлшемдері, сырғу процесінің сатылары (бастапқы, белсенді, сөнетін),
тау-кен жұмыстары немесе жер бетіндегі және жер астындағы құрылыстар
үшін жыныстардың сырғу қаупінің дәрежесі белгіленуі, сондай-ақ сырғыма
құбылыстарын жою жөніндегі іс-шаралар әзірленуі тиіс.
Бақылау станцияларын салу және оларды бақылау алдын ала жасалған
және бекітілген жоба бойынша жүргізіледі.
5.6.1. Маркшейдерлік бақылау әдістері
Тау жыныстарының қалыңдығы мен жер бетінің қозғалу процесі
аспаптық
бақылау арқылы,
модельдерде
негізінен
эквивалентті
материалдардан (зертханалық әдіс) және теориялық зерттеулер жүргізу
арқылы зерттеледі.
Зертханалық жағдайда тау жыныстарының қозғалыс процесін зерттеу
кезінде зерттелетін аймақтың жалпақ және көлемді модельдері жасалады,
оларда қазбаның қазылуы және оның қозғалыс процесі еліктеледі.
Тау-кен қазбаларының жай-күйін зерттеу және қаттың төбесіне қабат
төсеу үшін салынатын жер асты бақылау станцияларындағы бақылаулар
репер буларының арасындағы қашықтықты мерзімді өлшеулерден тұрады.
Дайындық қазбаларында бұдан басқа реперлерді нивелирлеу
жүргізіледі. Қашықтықты өлшеу үшін жылжымалы ағындар, магнитофондар,
реостат және импульстік датчиктер және басқа арнайы жабдықтар
қолданылады.
Тау-кен жыныстары қабаттарының орын ауыстыруын бақылау тау-кен
қазбаларынан (лавалардан) немесе жер бетінен өткен ұңғымаларға
салынатын тереңдік реперлердің көмегімен жүргізіледі. Ұңғыманың әрбір
тереңдік реперінен сым тартылып, жүк тиеледі. Жүктен жүктің астына
бекітілген тұрақты реперге дейінгі қашықтықты жүйелі түрде өлшеу
қалыңдықтың жеке қабаттарының қалай жылжитындығын бағалауға
мүмкіндік береді.
Тау жыныстарының жылжуына бақылау жүргізу үшін (5.28-сурет)
карьердің бортында бақылау станциялары салынады, оларда мерзімді түрде
(белгілі бір уақыт аралығында) аспаптық бақылау жүргізіледі.
Бақылау станцияларының реперлері Карьер бортының созылуына
перпендикуляр сызықтар бойынша салынады.
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5.28-сурет - Бақылау станциялары
Бейінді желілер борттың тұрақтылығының әлсіреуіне ықпал ететін
факторлар немесе жекелеген кертпештер бар жерлерде (кертпенің тік
бұрышы, карьердің үлкен тереңдігі, қабаттарды кесу, тектоникалық
бұзылулардың болуы, сулану және т.б.) борттың орнықты емес жерлерінде
орналастырылады. Әрбір профиль сызығының ұзындығы оның екі шеті де
күтілетін орын ауыстыру аймағынан тыс болатындай етіп есептеледі. Әрбір
кертпешке кемінде екі кертпеш салынады: біреуі кертпеш жиегінің жанында,
екіншісі кертпеш топырағының жанында. Реперлерді орнату орындары
оларда жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Маркшейдерлік
өлшеулер циклі реперлерді нивелирлеуді, олардың арасындағы қашықтықты
анықтауды, жеке кемерлерді, тау жыныстарының үйінділерін, геологиялық
құрылым элементтерін аспаптық түсіруді қамтиды.
Станциялардағы бақылаулар жылжымалы шамаға, жылдамдыққа,
көшкін немесе құлау қаупі бар құрылыстардың санатына байланысты 5-10
күннен бір жылға дейінгі аралықпен орындалуы мүмкін.
5.6.2. Бақылау станциясының жобасын жасау
Бақылау станциясының жобасын жасау бақылау станциясын салу және
бақылау жүргізу үшін міндетті болып табылады. Жоба 1:1000 немесе 1:2000
масштабтағы бақылау станциясының жоспарынан, бейінді желілер бойынша
геологиялық қималардан және қысқаша түсіндірме жазбадан тұрады.
Бақылау станциясының жоспарында:
1) жер бетінің бедері;
2) тау-кен қазбаларының нақты жағдайы;
3) тау-кен қазбаларының жобалық жағдайы;
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4) күзетілетін объектілердің астындағы жерүсті құрылыстары мен
сақтандырғыш кентіректер жатады.
Жоспарға жоспар ауқымында жасалған бейінді желілер бойынша
геологиялық қималар қоса беріледі.
Түсіндірме жазбада байқаулардың мақсаты көрсетіледі және
баяндалады:
а) қабаттардың жатуының тау-геологиялық жағдайларын және оларды
байқау учаскесінде игерудің тау-кен-техникалық шарттарын сипаттау;
б) реперлерді бекіту тәсілдері, бақылау әдістемесі, қолданылатын
аспаптар мен аппаратура;
в) станцияны қолданыстағы тірек желісіне байланыстыру тәсілі;
г) бейінді желілерді және реперлер мен материалдардың қажетті санын
есептеу.
Бақылау станцияларының өлшемдері бедердің тау-кен геологиялық
жағдайларына байланысты бейінді сызықтардың санымен және олардың
ұзындығымен айқындалады. Қозғалыстарды бақылау кезінде созылымның
қиылысуының кемінде екі бейіндік желісін және төсемнің жайылуы бойынша
біреуін салу ұсынылады.
Бақылау станциясын бөлу жер бетіндегі маркшейдерлік тірек желісінен
құралмен жүргізіледі. Места отырғызу реперлер атап колышками белгілейтін
қиылысында. Жапырақтан ауытқу 5 см-ден аспауы керек.
Бақылау станцияларын салу әрбір бейінді желіде тірек және жұмыс
реперлері салынатындығында. Бақылау станциясын салумен бір мезгілде
бастапқы реперлер салынады, олардан тірек реперлерінің биіктігі бойынша
орналасуы анықталады (бейінді желіні өңдеу басталғанға дейін) және
олардың қозғалмауы бақыланады (өңдеу кезеңінде).
Бастапқы реперлер бақылау станциясының жұмыс істеу мерзіміне
олардың толық қозғалмауы қамтамасыз етілетін жерлерде (кемінде үш
мөлшерде) салынады.
Бастапқы реперлер өңделмеген аумақта орналасқан маркшейдерлікгеодезиялық желінің пункттері бола алады.
Бақылау станциясын бөлу құралмен жүргізіледі. Бейінді желілерде
реперлерді салу орындары қазықшалармен белгіленеді; қазаншұңқырлардың
жармадан ауытқуы 5 см-ден аспауы тиіс.
Реперлердің конструкциясы және оларды салу тәсілдері мыналарды
қамтамасыз етуі тиіс:
- бақылау өндірісінің ыңғайлылығы;
- реперлердің топырақпен берік байланысы және топырақтың
маусымдық қатуы мен еруі әсеріне төзбеу;
- бақылаудың барлық кезеңіне сенімді сақтау;
- дизайнның қарапайымдылығы және өндірістің арзандығы.
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а)

б)

в)

5.29-сурет - Жасырын және ашық реперлерді салу схемалары
Топырақ реперлері диаметрі 30-50 мм металл құбырлардан, диаметрі
16-30 мм өзектерден, рельс сынықтарынан, ағаш қазықтардан және т. б.
дайындалады. Реперлердің ұзындығы топырақтың қату тереңдігіне
байланысты белгіленеді. Металл реперлердің бастары жарты шарда өңделеді,
оның ортасында диаметрі 1,0-1,5 мм тереңдігі 5 мм-ге дейін тесіктер
бұрғыланады. Ағаш қазықтар вбиваются соғылған шегелер-бабына
сферическими шляпками, олар түсіріледі керн немесе орналасу.
Жасырын (А) және ашық (б, в) реперлерді ажыратыңыз (5.29-сурет).
Төсеу әдісіне сәйкес реперлер бетондалған және бітелген. Бетондалған
реперлер диаметрі 100-120 мм ұңғымаларда және арнайы қазаншұңқырларда
салынады. Репердің төменгі бөлігі топырақтың қату тереңдігінен төмен
болуы керек (5.30, а сурет).
Қысқа мерзімді бақылау станцияларында ұзындығы 0,6-0,7 м және одан
да ашық типтегі металл және ағаш реперлер қолданылады (5.30, б, в сурет).
а)
б)
в)

5.30-сурет - Бетондалған (а) және бітелген (б, в) реперлерді салу схемалары
Ғимараттар мен құрылыстардың толық жұмыс істеуін бақылау кезінде
бақылау станциялары топырақ пен қабырға реперлерінің жиынтығынан
тұруы керек (5.31, а сурет).
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Қабырға реперлері ғимараттардың периметрі бойынша жертөле
деңгейінде орналасады. Ғимараттың әр жағына кемінде үш репер қойылады.
Қабырғалық репердің типтік дизайны мен бетбелгі схемасы ұсынылған (5.31,
б сурет).
а)

б)

5.31-сурет - Ғимараттың толық жұмыс істеуін бақылау станциясының
жоспары және қабырға реперінің схемасы
Тау-кен қазбаларында (штрекаи, квершлагтар, оқпандар) тау-кен
жыныстары қалыңдығының сырғу әсерін зерттеу үшін, сондай-ақ жартылай
өңделетін және өңделетін қабаттарға бақылау станцияларын салу
ұсынылады. Мұндай станциялардың орналасу орындары лавалар, бұрғылау
қуақаздары, тау-кен қазбалары, терең ұңғымалар болып табылады.
5.6.3. Станциядағы бақылауларды өндіру және өңдеу
Бақылау станциясының өлшемдері профиль сызықтарының санымен
және олардың ұзындығымен анықталады.
Профиль сызықтарының саны мен олардың арасындағы қашықтық
геологиялық жағдайларға, рельефке және жердің жағдайына байланысты
белгіленеді. Әдетте, сызықтардың саны кемінде үш болуы керек; екеуі –
созылу және біреуі-қабаттардың бойымен. Профильді қиылысу
сызықтарының екі ұшындағы экстремалды реперлер қозғалыс аймағынан тыс
жерде болуы керек, осы аймақтан тыс созылу сызығында ұштардың бірі
болуы мүмкін. Профильдік сызықтардың ұзындығы созылу қималарында
және қабаттардың созылуы бойынша графикалық түрде анықталады.
Қабаттың қиылысу қимасындағы профиль сызығының ұзындығы
келесідей анықталады.
Болжамды тазарту қазбасының шекарасынан (5.32-сурет) β - ∆β
(тазарту қазбасының төменгі шекарасында) және γ-∆γ (жоғарғы шекарада)
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бұрыштарымен түпкі жыныстардың үйінділермен жанасуына дейін және
одан әрі φ бұрышпен - жер бетімен қиылысқанға дейін жүргізіледі.
Бұл сызықтардың жер бетімен қиылысу нүктелері профиль сызығы
бойымен бетінің жылжу аймағының болжанған шекарасында орналасқан.

5.32-сурет - Профиль сызығының ұзындығын анықтау
вкрест қорларының барын және оның орналас қыртысты
Бір қабатты алу жағдайлары үшін профиль желісінің жұмыс бөлігі АВ
кесіндісімен анықталады. А және В нүктелерінен 50-100 м сайын кемінде үш
тірек репер салынады (екі репер – көтеріліс жағынан және біреуі – құлау
жағынан).
Қойнауқаттың жайылуы бойынша төселетін бейінді сызықтың
орналасуы тазарту қазбасының жоғарғы және төменгі шекараларына қатысты
анықталады. Ол үшін тазарту қазбасының ортасынан қаттың қиылысу
қимасында жер бетімен қиылысқанға дейін (О1 нүктесі) көкжиекке θ
бұрышпен сызық жүргізіледі. Профиль сызығы O1 нүктесінен өтуі керек.
Әр түрлі бассейндер үшін θ бұрышының мәні эмпирикалық
формулалармен анықталады. Қарағанды бассейні үшін заттай бақылаулар
негізінде оның шамасы қаттың құлау бұрышына байланысты 5.3-кесте
бойынша анықталуы мүмкін.
5.3-кесте - Пластың құлау бұрышынан θ тәуелділігі α
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Созылу бойынша профиль сызығының ұзындығы және созылу
қиылысындағы профиль сызықтарының орналасуы бөлімде созылу бойынша
анықталады (5.33-сурет).
Ол үшін кенжардың болжамды тоқтау нүктесінен (едәуір мөлшердегі
сақтандырғыш кентірек, шахталық өрістің шекарасы және т.б.) немесе
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кесінді пештен түпкі жыныстарда δ-∆δ бұрышымен және одан әрі,
үйінділерде, φ бұрышымен жер бетіне шыққанға дейін (С нүктесі) сызық
жүргізіледі. Содан кейін кенжардың болжамды тоқтау орны жер бетіне (к
нүктесі) жобаланады және оған дейін тазарту қазбасына қарай КД=1,75 Нср
кесіндісі салынады. Профиль желісінің жұмыс бөлігі СД кесіндімен
анықталады. Қаттың жұмыс істелмеген бөлігіне ең жақын қиылысатын
бейінді сызық кесу пешінен немесе кенжарды тоқтату орнынан кемінде 0,85
Нср қашықтықта салынады (5.33-сурет, О2 нүктесі). Бірінші бейіндік
сызықтан екінші сызыққа дейінгі қашықтық 50 м-ге тең болып қабылданады
(О3 нүктесі).
Жұмыс реперлері арасындағы қашықтық игеру тереңдігіне байланысты
анықталады.
Қысқа мерзімді бақылау станциясының профильдік желісінің
ұзындығын анықтау. Қысқа мерзімді бақылау станциясы қысқа мерзімде
жылжулар мен деформациялар шамаларын алу қажет болатын жер бетінің
учаскесінде немесе учаскенің жанында салынады. Ол қабаттың бойында
орналасқан бір профиль сызығынан тұрады (5.33-сурет).

5.33-сурет Қойнауқаттың созылуы бойынша бейіндік сызықтың ұзындығын
анықтау
Станцияның төсеу учаскесінде тазалау қазбасының кенжары кесу
пешінен Д = 1,4 Нср кем емес қашықтыққа алыстатылуы тиіс, мұнда Нср –
игерудің орташа тереңдігі.
Созылу қимасында профиль сызығының орналасуы, алдыңғы
жағдайдағыдай, максималды шөгу бұрышы θ арқылы анықталады.
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5.34-сурет - Қысқа мерзімді станциядағы профиль сызығының ұзындығын
анықтау
Созылу бойынша кесіндіде (5.34-сурет) тазарту қазбалары кенжарының
орналасқан жерінен бақылау басталар алдында қазбаланған кеңістік жағына
қарай 40° бұрышпен, үйінділерде – φ бұрышпен сызықтар жүргізіледі. А
және В нүктелері тазарту қазбасының кенжарының берілген жағдайында
жылжу аймағының шекаралары болып табылады.
В нүктесінен кенжардың жылжуына қарай BB = cT кесіндісі салынады,
мұндағы с-кенжардың қозғалуының орташа жылдамдығы, м / тәул.;
Т-станциядағы барлық бақылаулардың болжамды кезеңі, тәулік.
В нүктесінде профиль сызығының экстремалды жұмыс репері
орналастырылған. Екінші экстремалды репер А нүктесінде өндірілген
кеңістіктің астына қойылады. R тіреуіші В нүктесінен кемінде 50 м
қашықтықта қозғалатын кенжардың алдына қойылады.
Далалық өлшеулердің нәтижелері бойынша шектес реперлер
арасындағы артулар мен көлденең қашықтықтар есептеледі және масштабта
бақылау станциясының жоспарын жасайды 1:500, 1:1000, 1:2000, онда
Профильді сызықтар, тау-кен жұмыстары, жағдай мен жер бедері, сондай-ақ
тау жыныстарының жылжуы кезінде пайда болатын барлық реперлердің,
карьердің жақтары мен жарықтардың орналасуы көрсетілген беткейлердің
профильдері бейнеленген. В, профильдердің жоғарғы бөлігінде әр репердің
ығысу векторлары және карьерлердің жиектері мен жақтарының жай-күйі
бағаланатын сызықтар бойынша реперлердің ығысу жылдамдығының өзгеру
графиктері жасалады.
Бақылау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру бақылау мүмкіндігін
қамтамасыз етуі тиіс. Өлшемдер мынадай шарттарға сәйкес болуы тиіс:
геометриялық нивелирлеу кезінде екі өлшемнің арту айырмасы 3 мм - ден,
тригонометриялық өлшемде - 5 мм-ден аспауы тиіс, ұзындығы 10 м және 8
мм-ден 30-40 м-ге дейін.
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5.7. Тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарларын әзірлеу үшін
құжаттаманы дайындау
Тау-кен жұмыстарын қауіпсіз және ұтымды жүргізуді қамтамасыз ету
мақсатында "жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" ҚР
Кодексінің [1] талаптарының бірі Төтенше жағдайлар министрлігінің
аумақтық органдарының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы құрылымдық
бөлімшелерімен келісілген тау-кен жұмыстарын дамытудың жылдық
жоспарының болуы болып табылады.
Тау-кен жұмыстарын дамытудың жылдық Жоспары (бұдан әрі-жылдық
жоспар) деп жер қойнауын пайдаланушы жасаған және мынадай көзделген
жұмыстардың бағыттары мен көлемдерін айқындайтын құжат түсініледі::
- жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияның (келісімшарттың)
талаптарында;
- жер қойнауын пайдалануға байланысты жобалау-техникалық
құжаттамамен;
- тау-кен жұмыстарын дамыту сызбаларымен;
- оларды өндіру кезінде пайдалы қазбалар шығынының
нормативтерімен және минералдық шикізатты қайта өңдеу кезінде пайдалы
қазбалар шығынының нормативтерімен (қайта өңдеу өндірістері болған
кезде);
- жер қойнауын қорғау, минералды шикізатты ұтымды, кешенді
пайдалану, жер қойнауын пайдаланумен байланысты тау-кен жұмыстарын
қауіпсіз жүргізу, тау-кен жұмыстарының қоршаған ортаға зиянды әсерін
болдырмау жөніндегі іс-шаралар.
5.35-суретте жылдық жоспардың негізгі компоненттері көрсетілген.

5.35-сурет - Тау-кен жұмыстарын дамытудың жылдық жоспары құрамының
схемасы
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Жылдық жоспарды пайдалы қазбалар кен орындарын игеруді
жүргізетін жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорындардың тау-кен
жұмыстарын дамыту жоспарларын әзірлеу және келісу жөніндегі әдістемелік
ұсынымдардың талаптарына сәйкес жер қойнауын пайдаланушының, оның
ішінде маркшейдерлік өндірістік - техникалық қызметтері әзірлейді.
Маркшейдерлік қызмет бұл процесте жетекші функцияны орындайды,
өйткені әзірлеу тау-кен жұмыстарының жоспарларын олардың ағымдағы
нақты жағдайына сәйкес жаңартудан және жасаудан басталады. Одан әрі таукен жұмыстарының жоспарарына геологиялық қызметтің деректері мен
кәсіпорынның өндірістік қуатына сүйене отырып, жоспарланған кезеңге
жобалық тау-кен қазбалары салынады. Жоспарлы тау-кен жұмыстарын
орындау кезектілігі тоқсан сайын (күнтізбелік жоспар) көрсетіледі,
жоспардағы тоқсандық жұмыс көлемін әр түрлі түспен бөледі (сурет. 5.36,
5.37, 5.38, 5.39).
Жоспарлы жұмыстарды күнтізбелік жоспар бойынша бөлу кен орнын
(қазу бірлігін) қазудың жобалық тәртібін қатаң сақтай отырып жүргізіледі.
Жылдық жоспарға құжаттама қағаз негізінде қолмен де, мамандандырылған
бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен де жасалады, тау-кен
жұмыстарын жоспарлауды толық автоматтандыруға болады.

5.36-сурет - Ашық тау-кен жұмыстарын дамыту жоспары
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5.37-сурет - K-MINE геоақпараттық жүйесінің көмегімен ашық тау-кен
жұмыстарын дамыту жоспарын дайындау

5.38-сурет - CAD-жүйесінің көмегімен жер асты тау-кен жұмыстарының
күнтізбелік жоспарын дайындау

329

5.39-сурет - Жер асты тау-кен жұмыстарын дамытудың үш өлшемді
моделінің мысалы
Жер қойнауын пайдаланушының өндірістік-техникалық қызметтері
тау-кен жұмыстарын дамытудың күнтізбелік жоспары негізінде
жоспарланатын кезеңге арналған жұмыстардың барлық негізгі көлемдерін,
сондай-ақ оларды қауіпсіз және ұтымды жүргізу жөніндегі іс-шараларды
айқындайды.
Сауатты әзірленген негіз сапалы жылдық жоспарды алуға және
белгіленген тәртіппен оны келісуден сәтті өтуге мүмкіндік береді.
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары
1. Тау-кен қазбаларына қандай аспаптар мен құралдар арқылы бағыт
береді?
2. Қазба топырағынан қандай қашықтықта қабырға реперлері
орнатылады?
3. Тау-кен қазбаларына қандай мақсатпен бағыт береді?
4. Тау-кен қазбасына бағыт беру кезінде перпендикулярлардың әдісі
қандай?
5. Тау-кен өндірісінің бағытын белгілеу кезінде радиус әдісі қандай?
6. Жер бетіндегі маркшейдерлік қызмет көрсету объектілерін атаңыз.
7. Жобалық нүктелерді жерге шығару жолдары қандай?
8. Ретінде бекітіп, аузын жару ұңғымаларын блок карьерде шығару
кезінде олардың затқа?
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9. Нысанның жобалық орнын табиғатқа шығару кезінде кейінге
қалдырылған көлденең бұрышты қалай анықтауға болады?
10. Маркшейдерлік өлшеудің мақсаты не?
Бөлім бойынша тест сұрақтары
1. Тазарту қазбаларында өлшеу жүргізу үшін әдіс кеңінен қолданылады:
А) мензульный
В) тахеометриялық
С) фототопографиялық
D) полярлық
Е) перпендикуляр
2. Барлық тау-кен жұмыстары бекітілген жобаларға сәйкес орындалуы тиіс.
Жобадан ауытқу жағдайында маркшейдер:
А) жаза қолдану
В) бұзушылықты жою
С) нұсқама беру
D) жиынтық ведомостарды толтыру
Е) тау-кен қазбаларында өлшеулерді орындау
3. Маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу жөніндегі техникалық нұсқаулыққа
сәйкес үйінділердің бірінші санатына жатқызылды:
А) бір-біріне жабысатын үйінділер
В) беті күрделі үйінділер
С) геометриялық пішіні дұрыс емес үйінділер
D) тасымалданған және тасылған үйінділер
Е) дұрыс геометриялық пішіні бар үйінділер
4. Маркшейдерлік өлшеулердің нәтижелері бойынша жедел есепке алуды:
А) биіктік желісін құру
В) пайдалы қазба мен жыныстың өндірілуі мен көлемін есепке алу
С) жергілікті жерді барлау
D) шахталық көтергіштің геометриялық элементтерін бақылау
Е) жер бетіндегі егжей-тегжейлі бөлу үшін
5. Тау-кен қазбаларын маркшейдерлік өлшеулерді жай-күйі бойынша
орындайды:
А) әр айдың бірінші күніне
В) жыл соңында
С) екі ай бойынша
D) бір онкүндік бойынша
Е) алдыңғы ай бойынша
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6. Маркшейдерлік жұмыстарды өндіру жөніндегі техникалық нұсқаулықта
үйінділердің ... санаты көзделген:
А) 2
В) 4
С) 6
D) 8
Е) 3
7. Тау-кен қазбаларын маркшейдерлік өлшеу ... түсірілім болып табылады:
А) жеңілдетілген
В) дәлдігі жоғары
С) дәл
D) күрделі
Е) орташа
8. Маркшейдерлік қызмет пайдалы қазбалар кен орындарын барлаумен
айналысады (жаңасын табу):
А) барлау қазбаларының орналасу орнын нақты көрсетеді
В) түсірілім жүргізеді және пландар жасайды
С) өткен қазбаларды құжаттайды және графикалық құжаттаманы жасайды
D) пайдалы қазба қорларын есептеуді жүргізеді
Е) ғимараттар мен құрылыстардың геометриялық элементтерін натураға
ауыстырады
9. Маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу жөніндегі техникалық нұсқаулыққа
сәйкес үйінділердің бірінші санатына жатқызылды:
А) бір-біріне жабысатын үйінділер
В) беті күрделі үйінділер
С) геометриялық пішіні дұрыс емес үйінділер
D) тасымалданған және тасылған үйінділер
Е) дұрыс геометриялық пішіндері бар үйінділер$
10. Маркшейдерлік өлшеулердің нәтижелері бойынша жедел есепке алуды:
А) биіктік желісін құру
В) пайдалы қазба мен жыныстың өндірілуі мен көлемін есепке алу$
С) жергілікті жерді барлау
D) шахталық көтергіштің геометриялық элементтерін бақылау
Е) жер бетіндегі егжей-тегжейлі бөлу үшін
11. Шахталарды салу кезінде қандай құжат басым?
А) топографогеодезиялық жұмыстар туралы техникалық есеп
В) жер жұмыстарының жобалық пландары
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С) аумақтың топографиялық планы
D) құрылыс және бас жоспар
Е) ұңғылау жабдығын орналастырудың жобалық жоспары
12. Шахта құрылысын жүзеге асыру үшін әрбір тау-кен кәсіпорнының
белгіленген тәртіппен бекітілген болуы міндетті:
А) кен орнын игеру жоспары
В) кен орнын игеру жобасы
С) шахтаның бас жоспары
D) шахта бетінің жоспары
Е) құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесі
13. Оқпан маңындағы қазбалардың түйіндесу бағытын белгілеу үшін негізгі
жобалау құжаттамасы:
А) оқпан маңындағы ауланың жоспары және жобалық профиль
В) топырақ белгісі мен жұмыс сызбалары көрсетілген оқпан бойынша тік
кесу
С) жобалық профиль және жұмыс сызбалары
D) погоризонт пландары
Е) үстіңгі бет жоспары және оқпанды ұңғылау журналы
14. Оқпан маңындағы ауланың полигонының координаттарын есептеу
координаттар жүйесінде есептеледі:
А) шартты
В) абсолютті
С) салыстырмалы
D) бірыңғай
Е) тікбұрышты
15. Карьерлерді түсіру үшін қандай әдіс еңбек қауіпсіздігін арттыруға
мүмкіндік береді?
А) стереофотограмметриялық
В) перпендикуляр
С) полярлық
D) геодезиялық серифтер
Е) Тахеометриялық
16. Жарылыс кезінде карьерде дыбыстық сигналдар беріледі, ал бірінші
сигнал – бұл ... . .
А) жауынгерлік
В) ескерту
С) тоқтату
D) тоқта
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Е) жарылғыш
17. Жарылыс кезінде карьерде дыбыстық сигналдар беріледі, ал үшінші
сигнал – бұл ... . .
А) жауынгерлік
В) ескерту
С) тоқтату
D) тоқта
Е) жарылғыш
18. Жер бетінде немесе тау жыныстарының қалыңдығында орналасқан
қандай да бір объектілердің астында тау жыныстарын жүргізу?
А) осы объектілердің жұмыс істеуі
В) жылжыту мульдасы
С) шекаралық бұрыш
D) жер бетінің деформациясы
Е) ашық даму туған жері
19. Тазарту кенжарларының әр айдың бірінші күніндегі жағдайы
А) тазарту жұмыстарын өлшеу нәтижелері бойынша
В) геологтардың кеңесі бойынша
С) машинистің өлшеулері бойынша
D) тән нүктелерге байланыстыру деректері бойынша
Е) көрнекі жағдай бойынша
20. Пайдалы қазбаларды үздіксіз тасымалдауА) конвейерлік көлікпен
В) Автомобиль көлігімен
С) скреперлік қондырғылармен
D) өздігінен жүретін жабдықпен
Е) Электровоз көлігімен
21. Көлбеу құрайтын тау жыныстары массаларының баяу жылжуы және
көбінесе оның негізі жұмсақ сырғанау беті деп аталады
A) шөгу
B) құлауымен
C) шөгу
D) көшкін
E) деформация
22. Қосымша жұмыс істейтін құрылымдар мен табиғи нысандар үшін қауіпті
қозғалыстар мен деформациялардың негізгі түрлеріне мыналар жатады:
A) шөгу,иілу, қисықтық, көлденең сырғу, көлденең деформация
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B) құйғыштар, ірі жарықтар, көз жасы
C) қатпарлар, жарықтар, көз жасы
D) шөгу, қисаю, қисықтық, микрожарықтар, жарықтар, қатпарлар
E) жарықтар, судың жарылуы, су басу
23. Тау-кен жұмыстарының әсерінен жылжуға ұшыраған учаске деп
аталады.....
A) жылжыту мульдасы
B) түсіру аймағы
C) су құбыры жарықтары аймағы
D) толық қозғалыс аймағы
E) тірек қысым аймағы
24. Беткейлердің, карьерлер мен үйінділердің едәуір учаскелерін қамтуы
мүмкін көлбеу тау жыныстарының тез, дерлік тез бұзылуы және жылжуы деп
аталады
A) шөгу
B) көшкін
C) шөгу
D) опырылу
E) жылжу
25. Жер бетінде бақылау жүргізу кезінде қойылған міндеттерге байланысты
бақылау станциялары бөлінеді
A) типтік және арнайы
B) ұзақ мерзімді және қатардағы
C) жобалық және планды
D) Планды және ауқымды
E) уақытша және тұрақты
Өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар
1. Биіктік белгісін қазаншұңқырға схема бойынша беру кезінде (5.40- сурет),
ұзындығы 30 метрлік металл өлшеуіш жəне екі деңгей қолданылды.
Репердің жоғарғы жағындағы биіктік белгісін қабылдап (НРп = 306,834 м),
оған нивелирлік рейка бойынша есептеу А = 1344 мм, төменгі реперде
нивелирлік рейка бойынша есептеу (НРн), в = 1552 мм, рулетка бойынша
есептер тиісінше С1 = 1254 мм және С2 = 1641 мм, репердің биіктігін
қазаншұңқыр кенжарында есептеңіз.
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5.40-сурет - 1-тапсырмаға
2. Осі 02°28'15" бағыттаушы бұрышқа сәйкес келетін бағытта өтетін
штректі үңгілеу үшін бағытты көрсету қажет (сурет. 5.41). Штрек бойымен
салынған 15-а жерасты полигонометриялық жүрісінің соңғы жағының
Дирекция бұрышы 97°20'45"құрады.

5.41-сурет - 2-тапсырмаға
3. -129,132 м және -128,096 м-ге тең биіктік белгілері бар нүктелер
арасындағы рельсті көлбеу анықтаңыз. Олардың арасындағы қашықтық 107
м.
4. Анықтау көлемі көпбұрыш (сур. 5.42) оны үшбұрыштарға бөлу
арқылы. М 1: 10 000.

336

Сурет 5.42-4-тапсырмаға
5. Егер: (А) және (В) нүктелерінің биіктік белгілері НА =129,257 М; НВ
=125,572 м; көлденең төсеу ЅАВ =113 м.
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6-БӨЛІМ. «МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАРДАҒЫ ТАУ-КЕН
ЖҰМЫСШЫСЫ» БІЛІКТІЛІГІ БОЙЫНША НЕГІЗГІ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІН ОРЫНДАУ
Кіріспе
Практикалық жұмыстарды орындау болашақ мамандардың еңбек
қызметіне дайындығын, олардың кәсіби дербестігі мен бағыттылығын,
еңбекке деген ынтасын қалыптастырады.
Осындай жұмыс мүмкіндік береді терең зерттеп, қойылған міндеттер
мен кешенді келе, оларды шешу. Оқу орнының қабырғасынан шыққан маман
Маркшейдерлік
іс
саласындағы
өндірістік,
ұйымдастырушылықбасқарушылық немесе ғылыми-зерттеу жұмыстарына жақсы дайын болуы
керек. Ол жеткілікті құзыретті, білімді, алған білімдерін іс жүзінде қолдана
білуі, маркшейдерлік жұмыстарды орындаудың озық әдістерін игеруі және
оларды өндіруге байланысты мәселелерді сәтті шешуі керек.
«Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы» біліктілігі
бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау кәсіптік практикада
өндірістік оқыту алған кезде оқушыларға өзінің болашақ қызметімен
танысуға, қандай кәсіпорындар олардың әлеуетті жұмыс орны бола
алатынын, жұмыс берушілердің жас мамандарға қоятын талаптары қандай
екенін білуге мүмкіндік береді.
Бөлімнің мақсаты
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар 3-санаттағы
«Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы» біліктілігін ала алады.
Кәсіби терминдер
Жұмыстарды талдау
Біліктілігі
Дағдылар
Ғылыми-техникалық әлеуеті
Есеп
Практикалық жұмыс
Қажетті оқу материалдары
1. Маркшейдерлік жұмыстарды өндіруге қойылатын талаптарға сәйкес
осы бөлімнің тапсырмаларын орындауды қамтамасыз ететін оқу орнының
материалдық-техникалық базасы. «Маркшейдерлік жұмыстар өндірісі» бейіні
бойынша (құралдар, материалдар, жабдықтар, сақтау орны, практикалық
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жұмыстар жүргізуге арналған полигон және т.б.) бөгде ұйымның есебінен
қамтамасыз етілуі мүмкін.
2. «Маркшейдерлік жұмыстар өндірісі» бейіні бойынша ақпараттық
материалдар.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын тақырыптар бойынша курстардан
өту ұсынылады:
1. Маркшейдерлік-геодезиялық құралдар, аспаптар мен жабдықтар
2. Тірек маркшейдерлік желіні дамыту. Элементтер мен реперлерді
белгілеу.
3. Бөлу жұмыстарын жүргізу тәртібі мен тәсілдері.
4. Өлшеу жұмыстарын жүргізуге қойылатын талаптар.
5. Тау-кен жұмыстарының маркшейдерлік түсірілімін жүргізу.
6. Қолдау желісін және түсірілім негіздемесін құру.
7. Жобалау объектілерінің ережелерін заттай ауыстыру тәртібі мен
тәсілдері.
8. Маркшейдерлік өлшеулерді орындау тәртібі және өндіріске
қойылатын талаптар.
9. Далалық және есептеуіш маркшейдерлік құжаттаманы жүргізу.
10. Тау-кен графикалық маркшейдерлік құжаттама.
11. Тау жыныстары қабатының, жер бетінің жылжуын және өңделетін
объектілерді маркшейдерлік бақылау.
12. Пайдалы қазбалар қорларының жай-күйі мен қозғалысын,
ысыраптарын және құнарсыздануын есепке алу.
13. Пайдалы қазба элементтерін түсіру.
14. Пайдалы қазбалар қорын есептеу.
15. Тау-кен жұмыстарын жүргізуді маркшейдерлік бақылау.
16. Тау-кен жұмыстарын дамыту Пландарын әзірлеу үшін құжаттаманы
дайындау.
6.1.
3
разрядты
«Маркшейдерлік
жұмыстарда
тау-кен
жұмысшысы» біліктілігін алуға арналған практикалық жұмыстар
Практикалық жұмыстар қажетті кадрлық және ғылыми-техникалық
әлеуеті бар басқа ұйымдарда немесе оқу орнының кафедраларында жүргізілуі
тиіс. Тапсырмалар нақты жағдайлар мен қамтамасыз етілуіне және/немесе
бөгде ұйым (практикадан өту орны) ұсынған ақпараттық (бастапқы)
материалға, оның техникалық жарақтандырылуына және өндірістік
қызметіне сүйене отырып, оқу орнының материалдық-техникалық базасы
негізінде орындалады. Практикалық жұмыстардың нәтижелері есеп түрінде
ресімделеді.
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3-разрядты «Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы»
біліктілігін алу мақсатында маркшейдерлік жұмыстардың негізгі түрлерін
өндіру бойынша дағдыларды игеру үшін іс жүзінде мынадай жұмыстарды
орындау ұсынылады:
1. Маркшейдерлік жұмыс түріне байланысты құралдар мен аспаптарды
жұмысқа дайындау.
2. Маркшейдерлік тірек желісінің пункттері мен реперлерін қалау.
3. Екінші дәрежелі тау-кен қазбаларында пикеттерді бөлу.
4. Тау-кен қазбаларының өлшеу жұмыстары.
5. Тау-кен қазбаларын егжей-тегжейлі маркшейдерлік түсіру.
6. Жер бөлу шекарасында тірек желісін және түсіру негіздемесін құру.
7. Тау-кен және жер бөліністерінің шекараларын нақтылы шығару.
8. Тірек бөлу желісінің пункттерін құру.
9. Маркшейдерлік өлшеулер өндірісі.
10. Маркшейдерлік құжаттарды ресімдеу.
11. Тау жыныстары қабатының, жер бетінің жылжуын және өңделетін
объектілерді бақылау.
12. Пайдалы қазбалар қорларының жай-күйі мен қозғалысын,
ысыраптарын және құнарсыздануын есепке алуды жүргізу.
13. Пайдалы қазба кен орнының параметрлерін анықтау.
14. Пайдалы қазбалар қорларының көлемін есептеу.
15. Тау-кен жұмыстарын дамыту пландарын әзірлеу.
6.1.1. Маркшейдерлік жұмыс түріне байланысты құралдар мен
аспаптарды жұмысқа дайындау
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) маркшейдерлік жұмыс түрін таңдау;
2) таңдалған жұмыс түрін орындау үшін құралдар, аспаптар мен
жабдықтардың тізімін анықтау;
3) маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін орындалуы
қажет әрекеттер мен манипуляцияларды әрбір аспап, құрал және жабдық
бойынша сипаттау;
4) таңдалған жұмыс түрін орындау үшін құралдардың, аспаптардың
және жабдықтардың дайындығын талдау.
6.1.2.
қалау

Маркшейдерлік тірек желісінің пункттері мен реперлерін

Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) маркшейдерлік тірек желісінің салынатын пунктінің (реперінің)
түрін таңдау;
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2) жұмыстарды орындауға арналған құралдардың, аспаптар мен
жабдықтардың тізбесін айқындау;
3) Қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
4) маркшейдерлік тірек желісінің пунктін (реперін) белгілеу процесін
сипаттау;
5) орындалған жұмысты талдау.
6.1.3. Екінші дәрежелі тау-кен қазбаларында пикеттерді бөлу
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) пикеттерді бөлуді орындау үшін өндірісті таңдау;
2) жұмыстарды орындауға арналған құралдардың, аспаптар мен
жабдықтардың тізбесін айқындау;
3) қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
4) осы жұмысты орындау процесін сипаттау;
5) орындалған жұмысты талдау.
6.1.4. Тау-кен қазбаларының өлшеу жұмыстары
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) маркшейдерлік жұмыс түрін таңдау;
2) таңдалған жұмыс түрін орындау үшін құралдар, аспаптар мен
жабдықтардың тізімін анықтау;
3) қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
4) таңдалған жұмыс түрі барысында қандай өлшемдер жасалғанын
сипаттау;
5) әрбір өлшеудің орындалуын сипаттау (қандай тәсілмен, қандай
есептеулер алынды, далалық құжаттаманы толтыру);
6) орындалған өлшеулердің нәтижелерін талдау.
6.1.5. Тау-кен қазбаларын егжей-тегжейлі маркшейдерлік түсіру
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) маркшейдерлік түсірілім түрін таңдау;
2) таңдалған жұмыс түрін орындау үшін құралдар, аспаптар мен
жабдықтардың тізімін анықтау;
3) қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
4) жұмыстың орындалу процесін сипаттау (жұмыс орны, тәсілі, ісәрекеті, далалық құжаттаманы толтыру);
5) орындалған жұмысты талдау.
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құру

6.1.6. Жер бөлу шекарасында тірек желісін және түсіру негіздемесін

Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) қолдау желісін құру және түсіру негіздемесі үшін объектіні таңдау;
2) тірек пункттерінің санын, оларды салу түрі мен орнын айқындау;
3) таңдалған жұмыс түрін орындау үшін құралдар, аспаптар мен
жабдықтардың тізімін анықтау;
4) қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
5) жұмысты орындау процесін сипаттау;
6) атқарылған жұмысты талдау.
6.1.7. Тау-кен және жер бөліністерінің шекараларын нақтылы
шығару
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) жұмыстарды орындау орны мен мақсатын белгілеу;
2) таңдалған жұмыс түрін орындау үшін құралдар, аспаптар мен
жабдықтардың тізімін анықтау;
3) қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
4) жұмысты орындау процесін сипаттаңыз;
5) атқарылған жұмысты талдау.
6.1.8. Тірек бөлу желісінің пункттерін құру
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) практикалық жұмыс тапсырмасын орындау үшін тірек бөлу желісін
таңдау;
2) пункттердің санын, оларды салу түрі мен орнын айқындау;
3) таңдалған жұмыс түрін орындау үшін құралдар, аспаптар мен
жабдықтардың тізімін анықтау;
4) Қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
5) жұмысты орындау процесін сипаттау;
6) атқарылған жұмысты талдау.
6.1.9. Маркшейдерлік өлшеулер өндірісі
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) маркшейдерлік өлшеуді жүргізу орнын таңдау;
2) жұмысты орындауға арналған құралдардың,
жабдықтардың тізбесін айқындау;
3) Қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
4) жұмысты орындау процесін сипаттау;
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аспаптар

мен

5) атқарылған жұмысты талдау.
6.1.10. Маркшейдерлік құжаттаманы ресімдеу
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) практикалық тапсырманы орындау үшін маркшейдерлік құжаттама
түрін таңдау;
2) таңдалған жұмыс түрін орындау үшін құралдар, аспаптар мен
жабдықтардың тізімін анықтау;
3) қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
4) жұмысты орындау процесін сипаттау;
5) атқарылған жұмысты талдау.
6.1.11. Тау жыныстары қабатының, жер бетінің жылжуын және
өңделетін объектілерді бақылау
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) тау жыныстары қабатының, жер бетінің жылжуын және өңделетін
объектілерді бақылау үшін объектіні таңдау;
2) Бақылау станциясының жобасын жасау;
3) жұмыстарды орындауға арналған құралдардың, аспаптар мен
жабдықтардың тізбесін айқындау;
4) қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау шаралары;
5) жұмысты орындау процесін сипаттау;
6) атқарылған жұмысты талдау.
6.1.12. Пайдалы қазбалар қорларының жай-күйі мен қозғалысын,
ысырабын және құнарсыздануын есепке алуды жүргізу
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) кәсіпорындағы пайдалы қазбалар қорларының, ысыраптарының
және құнарсыздануының жай-күйі мен қозғалысын есепке алу түрлерін
сипаттау (практикадан өту орны);
2) есепке алу түрлерінің бірін жүргізу процесін, оның мақсатын,
мақсатын сипаттау;
3) орындалған жұмысты талдау.
6.1.13. Пайдалы қазба кен орнының параметрлерін анықтау
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) практикалық тапсырманы орындау үшін объектіні таңдау;
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2) тапсырманы орындауға арналған құралдардың, аспаптардың және
жабдықтардың жұмыс мақсаты мен тізбесін айқындау;
3) жұмысты орындау процесін сипаттау;
4) атқарылған жұмысты талдау.
6.1.14. Пайдалы қазба қорларының көлемін есептеу
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) практикалық тапсырманы орындау үшін объектіні (кен шоғыры/кен
денесі/кен алу бірлігі және т. б.) таңдау;
2) тапсырманы орындауға арналған құралдардың, аспаптардың және
жабдықтардың жұмыс мақсаты мен тізбесін айқындау;
3) жұмысты орындау процесін сипаттау;
4) атқарылған жұмысты талдау.
6.1.15. Тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарларын әзірлеу
Бұл практикалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз:
1) тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарын жасау үшін өндірістік
бірлікті (учаске/шахта/карьер) таңдау;
2) жұмыс мақсатын белгілеу және тапсырманы орындау үшін құралдар,
аспаптар мен жабдықтардың тізімін анықтау;
3) жұмысты орындау процесін сипаттау;
4) атқарылған жұмысты талдау.
6.2. Еңбекті қорғау талаптары, өрт және электр қауіпсіздігі
ережелері
Практикалық тапсырмаларды орындау кезінде оқушыларға еңбекті
қорғау талаптарын, өрт және электр қауіпсіздігі ережелерін, маркшейдерлік
жұмыстарды қауіпсіз жүргізу техникасын сақтауға көп көңіл бөлу қажет.
Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысына қауіпті және
зиянды өндірістік факторлар әсер етуі мүмкін:
- құрылыс машиналары мен механизмдері
- жұмыс орнындағы шудың жоғары деңгейі;
- жұмыс аймағының жоғары және төмен ауа температурасы;
- электр тізбегіндегі кернеудің жоғары мәні;
- жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы;
- жабдық, құрал-сайман, мүкәммал беттерінің өткір жиектері,
бұдырлары және кедір-бұдырлығы;
- жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттар.
Барлық маркшейдерлік жұмыстар тау-кен жұмыстарын жүргізу
қауіпсіздігі ережелерінің (қызмет көрсетілетін Кәсіпорынның саласы
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бойынша) жалпы белгіленген талаптарын және тікелей тау-кен кәсіпорны
(ұйымы) белгілеген тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу жөніндегі
талаптарды сақтай отырып орындалады.
Негізгі талаптарға мыналар жатады:
1. Маркшейдерлік жұмыстарға:
- медициналық куәландыруден өткен және денсаулық жағдайы
бойынша қарсы көрсетілімдері жоқ;
- арнайы бағдарлама бойынша оқытудан өткен;
- жұмыс орнында кіріспе және алғашқы еңбек қорғау бойынша
нұсқаулықтардан өткен;
- жұмыс жүргізудің қауіпсіз тәсілдерін үйретуден өткен;
- жұмыс орнындағы тағылымдаманы өткен;
- белгіленген тәртіпте еңбек қауіпсіздігі талаптарын білуін тексеру
және дербес жұмысқа рұқсат алудан өткен жасы 18-ден кем емес тұлғалар
жіберіледі.
2. Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы оларға
қойылатын талаптарға сәйкес арнайы киіммен, аяқ киіммен және басқа да
жеке қорғаныш құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз етілуі тиіс.
3. Өзінің тікелей басшысына адамдардың өмірі мен денсаулығына
қауіп төндіретін кез келген жағдай туралы, жұмыс орнында болған әрбір
жазатайым оқиға туралы, өзінің денсаулық жағдайының нашарлауы туралы,
оның ішінде жіті ауру белгілерінің байқалуы туралы хабарлауға.
4. Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсете білу, медициналық
қобдишаны пайдалану.
5. Маркшейдерлік жұмыстармен айналысатын тау-кен жұмысшысының
электр қауіпсіздігі бойынша тиісті тобы болуы тиіс.
6. Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы осы жұмысты
қауіпсіз орындау ережелеріне оқытылған жағдайда, міндеттемеге кіретін
немесе әкімшілік тапсырған жұмысты орындау. Мысалы, биіктікте жұмыс
жасау кезінде орындаушыларда осы жұмыстарды орындау дағдылары және
оларға рұқсат болуы керек.
7. Өту жолдарын, өту жолдарын, жұмыс орындарын, өртке қарсы
құрал-саймандары бар қалқандарға, өрт крандары мен жалпы рубильникке
баратын жолдарды үйіп тастауға тыйым салынады.
8. Оларды орындау қауіпсіздігі жағдайлары қамтамасыз етілмеген
орындарда маркшейдерлік жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады.
9. Маркшейдерлік жұмыстарды орындау орындарында, оларды өндіру
кезінде барлық технологиялық процестер тоқтатылуы тиіс.
10. Маркшейдерлік жұмыстар кезінде жабдықты пайдалану бекітілген
технологиялық құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
11. Темекі шегуге және тамақ ішуге осы мақсат үшін арнайы бөлінген
орындарда ғана рұқсат етіледі.
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12. Мамандық үшін белгіленген еңбек және демалыс режимдерін
сақтау.
Еңбекті қорғау талаптары, Жұмыс басталар алдында, жұмыс
уақытында, авариялық жағдайларда және жұмыс аяқталғаннан кейін өрт
және электр қауіпсіздігі ережелері 6.1, 6.2, 6.3 және 6.4-суреттерде
келтірілген.
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6.1-сурет - Жұмыс басталар алдындағы еңбекті қорғау талаптары
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6.2-сурет - Авариялық жағдайларда еңбекті қорғау талаптары
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6.3-сурет - Жұмыс кезінде еңбекті қорғау талаптары
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6.4-сурет - Жұмыс аяқталғаннан кейін еңбекті қорғау талаптары
Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзуға немесе
орындамауға жол берген жұмысшы өндірістік тәртіпті бұзушы ретінде
қарастырылады және тәртіптік жауапкершілікке, ал салдарына байланысты қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін; егер бұзушылық кәсіпорынға
материалдық залал келтірумен байланысты болса, онда кінәлі белгіленген
тәртіппен жауапқа тартылуы мүмкін.
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары
1. Ашық әдіспен тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде жарылғыш
ұңғымаларды бұрғылау контурын табиғи түрде ауыстыру үшін қандай
құралдар, аспаптар мен жабдықтар қажет?
2. Жер асты тірек желісінің тұрақты пунктінің бетбелгісін сипаттаңыз.
3. Аралық нүктелер неше рет тегістеледі?
4. Жер асты тау-кен үнгілеу көлбеу қазбаларды тік сызықты учаскесін
қандай әдістермен түсіруді орындауға болады? Әдістердің бірін сипаттаңыз.
5. Маркшейдерлік есептеу құжаттамасына қандай негізгі талаптар
қойылады?
6. Маркшейдерлік графикалық құжаттарды сақтауға қойылатын негізгі
талаптар қандай?
7. Сіздің мансабыңыздағы егжей-тегжейлерді маркшейдерлік
түсірушілердің бірі кенеттен өзін нашар сезінген жағдайда сіздің
әрекеттеріңіз қандай болуы керек?
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8. Маркшейдерлік жұмыстар арнайы киімде қандай мақсатта
орындалады және оған қандай талаптар қойылады?
9. Ғимараттардың жанында жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғаудың
қандай ерекше талаптары бар?
10. Жұмыс кезінде орындаушылардың бірінің сүйегі сынған жағдайда
сіздің әрекеттеріңізді сипаттаңыз.
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ГЛОССАРИЙ
Абрис – далалық өлшеулердің барлық нәтижелері сандық деректермен
және графикалық құрылымдармен жазылған учаскенің схемалық сызбасы.
Абсолюттік биіктік – берілген нүктедегі тік сызық бойынша Балтық
теңізі деңгейіне дейінгі қашықтық.
AutoCAD – Autodesk әзірлеген екі және үш өлшемді
автоматтандырылған жобалау және сызу жүйесі.
Тік бұрыш – бұл екі бағыт арасындағы тік жазықтықтағы бұрыш.
Тік (нивелирлеу) – бір-біріне қатысты биіктік бойынша жергілікті жер
нүктелерінің орналасуын анықтайтын түсірілім.
Көшірме – үлкен немесе жалпы сызбаның қандай да бір бөлігінің
көшірмесі.
Горизонт құралы (ГҚ) – осы станциядағы нивелирдің визуалды
сәулесінің белгісі.
Геодезиялық пункт – планды координаттары мен биіктіктері белгілі
жергілікті жердің нүктелері.
Геоақпараттық жүйе (географикалық ақпараттық жүйе, ГАЖ) –
кеңістіктік (географическая) деректерді және қажетті объектілер туралы
олармен байланысты ақпаратты жинау, сақтау, талдау және графикалық
визуализациялау жүйесі.
Көлденең төсеу – рельеф сызығының көлденең жазықтыққа
проекциясы.
Тау-кен өндірісі – жер қойнауында немесе жер бетінде жасалған
жасанды қуыс.
Тау-кен графикалық құжаттамасы – жер бетінің,
тау-кен
қазбасының бедері мен жағдайы, кен орнының геологиялық құрылымы және
т. б. бейнеленген тау-кен кәсіпорындарына арналған сызбалар.
Өрескел қателіктер – өлшеу процесінде бақылаушылар жасаған
қателіктер, қателіктер нәтижесінде пайда болады.
Бойлық – Гринвич меридианынан Батыс-Шығыс бағытта жердегі
нүктенің орнын анықтайтын бұрыштық шама.
Кенжар – пайдалы қазбаның немесе оны қамтитын жыныстардың
кеңістікте қозғалатын беті, олардан тікелей қазу жүзеге асырылады.
Төсеу – картадағы (жоспардағы) екі көршілес горизонталь арасындағы
қашықтық.
Жер бөлу – тау-кен жұмыстарын жүргізетін кәсіпорынға пайдалануға
берілген жер учаскесі.
Бастапқы бағыттар – географиялық меридиан, магниттік меридиан
және аймақтың осьтік меридиан.
Карта – жердің қисықтығын ескере отырып, белгілі бір математикалық
заңдарға сәйкес салынған жер бетінің едәуір бөлігінің жазықтығындағы
кішірейтілген сурет.
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Біліктілік – қандай да бір еңбек түріне жарамдылық дәрежесі,
дайындық деңгейі.
Координаттар – нүктенің жазықтықтағы, бетіндегі немесе кеңістіктегі
орнын анықтайтын бұрыштық немесе сызықтық шамалар.
Маркшейдер – бұл кен орындарын барлау және пайдалы қазбаларды
өндіру саласында, сондай-ақ құрылыста жұмыс істейтін маман.
Картаның (жоспардың) масштабы – картадағы (жоспардағы) сызық
ұзындығының жергілікті жердің тиісті сызығының көлденеңінен салыну
ұзындығына қатынасы.
Micromine –
тау-кен геологиялық ақпараттық жүйе
тау-кен
инженерлері, геологтар және маркшейдерлер үшін қолданбалы кәсіби
бағдарламалық қамтамасыз етуге жатады.
Номенклатура – бұл әртүрлі масштабтағы карта парақтарын белгілеу
жүйесі.
Шеберлік – бұл жаттығулар, тәжірибе, әдет арқылы алынған ақыл.
Есеп – жүргізілген жұмыс, оны орындау тәсілдері мен нәтижесі туралы
ақпаратты қамтитын құжат.
Жоспар – жердің қисықтығын ескерместен ортогональды проекцияда
салынған жер бетінің кішігірім учаскелерінің қысқартылған бейнесі.
Подбурок – қысқа шпур.
Практикалық жұмыс – оқушылардың кәсіби міндеттерді орындау
бойынша, оның ішінде техникалық құрылғылармен жұмыс істеу тәсілдерін
меңгеру үшін білім, білік және дағдыларды қалыптастыруға бағытталған
тапсырмаларды белгілейтін оқу іс-әрекетінің бір түрі.
Асып кету – бұл екі нүктенің абсолютті (немесе шартты) биіктіктерінің
айырмашылығы.
Бағдарламалық жасақтама (бағдарламалық жасақтама)
–
компьютерді басқару үшін қолданылатын бағдарлама немесе көптеген
бағдарламалар.
Профиль – бұл белгілі бір бағыт бойынша рельефтің тік бөлімі.
Бөлу сызбасы – құрылымның жеке элементтерін табиғатқа беру үшін
барлық қажетті мәліметтерді қамтитын сурет.
Бөлу – жер бетін меридиандар мен параллельдермен бөлу жүйесі. Әр
парақ шеңбермен шектелген.
Барлау – жұмыс өндірісінің алдын -ала жобасын нақтылау мақсатында
түсіруге жататын жер учаскесін тексеру процесі.
Түйісу – үңгілеу бір-біріне қарай немесе рет-ретімен жүзеге
асырылатын тау-кен қазбалары.
Жүйелік – белгілі бір заңға сәйкес өлшеу нәтижелеріне кіретін қателер.
Кездейсоқ өлшеу қателіктері сөзсіз және олардың өлшеу нәтижелеріне
әсерін жою мүмкін емес.
Жапырақ – бұл екі нүктеден өтетін тік жазықтық.
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Жармалық бақылаулар – бақылау пункттерінің жармадан ауытқулары
бойынша нүктелердің көлденең жылжуын анықтау әдісі.
Түсірілім – жергілікті жер учаскесінің жоспарын немесе картасын
жасау мақсатында немесе арнайы инженерлік – техникалық міндеттерді
шешу үшін орындалатын өлшемдер жиынтығы.
Техникалық құжаттама – бағдарламалық және аппараттық
қамтамасыз етуді қоса алғанда, техника объектілерін: ғимараттарды,
құрылыстарды, өнеркәсіптік бұйымдарды жобалау (құрастыру), дайындау
және пайдалану кезінде пайдаланылатын құжаттар жиынтығы.
Топографиялық түсірілім – бұл топографиялық карталар мен Пландар
жасау үшін жергілікті жерде орындалатын геодезиялық жұмыстар кешені.
Нөлдік жұмыс нүктесі – жобалық және нақты белгілер тең болатын
нүкте.
Шартты белгілер – жергілікті жердің әртүрлі объектілері, сондай – ақ
олардың сапалық және сандық сипаттамалары үшін Пландар мен карталарда
қолданылатын арнайы белгілер.
Кентірек – кен орнын игеру процесінде алынбайтын немесе уақытша
алынбайтын пайдалы қазбалар шоғырының бөлігі.
Геодезиялық пункттің орталығы – геодезиялық пункттің
координаттарын тасымалдаушы болып табылатын құрылғы.
Түзету – құрылғының дизайнындағы оның сапалық жұмысына әсер
етуі мүмкін геометриялық қатынастардың сәйкессіздігін жою.
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1-қосымша

2-қосымша
Тұйық жүрістің теодолиттік координаталарын есептеу ведомості

Есеп: Оңдыбаева А. С.
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3-қосымша

№
Изм.
Горпроложение Таулардың Санау
Бұрыш
Асып
онда қашықтық
есебі.
Тік
көлбеу
түсучек
шеңбер
шеңбер
шешім
Станция 1 МО=0°0012 i=h = 1,460 м Н=128,128 м + нұсқа№
КЛ-2610
Ст 2
0°00´00´´
КП+2634
Ст 2
-0°26´22´´ -0,633
82,5
82,5
КП
КП
-0°00´05´´
1
34,7
34,7
+0°00´17´´ +0,003
20°12´20´´
-0°04´05´´
2
28,7
28,7
100°12´15´´
+0°04´17´´ +0,036
-2°00´10´´
3
26
26
216°26´05´´
+2°00´22´´ +0,911
+0°25´10
4
-0°24´58´´ -0,129
17,8
17,8
312°24´10´´
´´
Станция 2 МО=-0°0042 i=h=1,475 м Н=127,495 м
Ст 1
0°00´00´´
КЛ-1040
Ст 3
83
83
75°15´30´´ КП+0916 -0°09´58´´ -0,241
КП
КП
1
29,5
29,5
23°00´50´´ +0°15´15´´ -0°15´57´´ -0,137
2
32,4
32,4
112°52´30´´ +0°13´35´´ -0°14´17´´ -0,066
3
45,4
45,4
173°32´10´´ +0°45´15´´ -0°45´57´´ -0,206
4
59
59
178°24´30´´ +1°30´15´´ -1°30´57´´ -0,209
5
33,5
33,5
323°46´10´´ +0°16´10´´ -0°16´52´´ -0,125
3 станция МО=+0°0002 i=h=1,400 м Н=127,254
Ст 2
0°00´00´´
КП +1040
Ст 4
85
85
287°31´47´´ КЛ -1036 -0°10´38´´ -0,263
КЛ
КЛ
1
22,2
22,2
30°42´30´´ -1°08´00´´ -1°08´02´´ -0,439
2
36,8
36,8
100°50´55´´ +0°04´50´´ +0°04´48´´ +0,051
3
42
42
146°29´35´´ -1°46´10´´ -1°46´12´´ -0,742
4
26
26
210°09´30´´ -2°27´20´´ -2°27´22´´ -0,686
5
25
25
302°39´30´´ -0°15´10´´ -0°15´12´´ -0,111
Станция 4 МО=+0°0010 i=h=1,430 м Н= 126,991
Ст 3
0°00´00´´
КП +2040
Ст 5
68
68
98°43´08´´ КЛ -2020 -0°20´30´´ -0,155
КП
КП
1
41,5
41,5
23°03´55´´ -0°13´05´´ -0°13´15´´ -0,276
2
67,8
67,8
46°23´30´´ -0°51´25´´ -0°51´35´´ -0,678
3
32
32
134°26´20´´ +0°12´45´´ +0°12´35´´ +0,132
4
39
39
223°20´00´´ +1°25´30´´ +1°25´20´´ +0,546
5
28
28
210°00´50´´ +0°20´05´´ +0°19´55´´ +0,174
Станция 5 МО=+0°0015 i=h=1,370 м Н=126,836
Ст 4
0°00´00´´
КП+0430
КЛ -0400 -0°04´15´´
КЛ
КЛ
1
34
34
22°00´05´´ +0°08´35´´ +0°08´20´´ +0,082
2
20
20
125°52´50´´ +0°25´25´´ +0°25´10´´ +0,146
3
12
12
202°56´10´´ -0°16´40´´ -0°16´55´´ -0,079
4
28,5
28,5
289°49´25´´ -0°47´55´´ -0°48´10´´ -0,340

Абсолютн.
белгі

127,495
128,131
128,164
129,039
127,999

127,254
127,358
127,429
127,289
127,286
127,37
126,991
126,815
127,605
126,512
126,568
127,143
126,836
126,715
126,313
127,123
127,537
127,165

126,918
126,982
126,757
126,496
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Шағылған тау-кен массасының көлемін және оның қозғалысын есепке алу ведомосі 4-қосымша

361

4-қосымша (жалғасы)

