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АЛҒЫСӨЗ
Маркшейдерия бүгінде тау-кен кешенінің негізгі буындарының бірі
болып табылады. Маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу кезіндегі басты
міндеттер тау-кен және геологиялық барлау жұмыстарын маркшейдерлік
қамтамасыз етуді жүргізу болып табылады. Осы жұмыстарды маркшейдерлік
қамтамасыз ету деп тау-кен кәсіпорнында әртүрлі міндеттерді шешу үшін
кейіннен пайдаланылатын қажетті маркшейдерлік құжаттаманы жасау және
деректерді алу түсініледі. Маркшейдерия құжаттармен, кәсіпорындардағы
тауар айналымымен және т. б. қағаз жүзінде жұмыс істемейтінін түсіну
керек. Бұл дәл анықтамалық нүктелер желісін құруға, рельефті арнайы
құрылғылармен түсіруге, мысалы, картографиялау процесіне және алынған
мәліметтерді арнайы бағдарламалық жасақтамада одан әрі өңдеуге
бағытталған далалық жұмыстар.
Қазіргі тау-кен өнеркәсібі маркшейдерсіз мүмкін емес. Бір қарағанда,
маркшейдерлік іс күрделі ештеңе емес-тірек нүктелерінің желісін құру,
болашақ объектілердің контурларын жерге және жер астына шығару, сондайақ алынған деректерді кейіннен карталар мен жоспарларға көшіру үшін жерді
түсіру. Бірақ бұл қарапайым қарапайымдылықтың артында бұл жұмыстың
барлық күрделілігі жатыр. Біріншіден, бұл орындалған жұмыс үшін үлкен
жауапкершілік. Шынында да, егер, мысалы, маркшейдерлік жұмыстарды
орындау кезінде болашақ объектінің контурлары дұрыс жасалмаса немесе
түсірілім кезінде қателіктер жіберілсе, онда барлық жұмыстар дұрыс
орындалмайды. Маркшейдерлік техниканың жұмысындағы қателік
материалдық ресурстардың жоғалуына ғана емес, сонымен бірге адам
құрбандықтарына әкелуі мүмкін.
Осыған байланысты оқу құралының авторлары осы материалдымаркшейдерлерді зерделеу кезінде маркшейдерлік іс саласындағы соңғы
жетістіктерді қолдана отырып, маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу
әдістемесі мен техникасы туралы неғұрлым толық және нақты түсінік алуға
ұмтылды. Жалпы оқу құралы "Техник-маркшейдер" біліктілігі үшін
"Маркшейдерлік іс" мамандығы бойынша өзектендірілген оқу бағдарламасын
ескере отырып құрастырылған.
Авторлар оқу құралына ғылыми және оқу әдебиетінде аз зерттелген
бірқатар бөлімдерді енгізді. Оқу құралында ұсынылған материал студенттің
маман ретінде қалыптасуына ықпал етуі керек, оқушының сабаққа деген
қызығушылығын
арттырады,
дағдыларды
дамытады,
танымдық
қызығушылықты қалыптастырады, оқуға деген ынтасын арттырады және
техник-маркшейдер мамандығының ерекшеліктеріне сәйкес таңдалады.
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1 БӨЛІМ. ӨНДІРІСТІК
ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

ҚЫЗМЕТТІҢ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ

1.1.
Пайдалы
қазбалар
қорын
есептеу
кәсіпорнындағы қорларды маркшейдерлік басқару

және

тау-кен

Пайдалы қазбалар қоры пайдалы қазбалар мен құнды компоненттердің
тоннажын ғана емес, сонымен қатар пайдалы қазбалары бар немесе пайдалы
қазбалардан тұратын геологиялық денені сипаттайтын белгілердің бүкіл
кешенін көрсететін геологиялық және тау-кен-техникалық ұғым, тау-кен
жұмыстарын жүргізу нысаны, сапасы, пайда болу жағдайлары және
шарттары тұрғысынан.
Қорларды есептеу орындалған геологиялық-барлау жұмыстарының
экономикалық тиімділігін айқындайды және жүргізілген барлаудың
орындылығы мен дұрыстығы туралы пайымдау үшін материал береді.
Пайдалы қазбалардың кез келген кен орнын өнеркәсіптік бағалау
орындалған геологиялық-барлау жұмыстарының экономикалық тиімділігін
айқындайтын және жүргізілген барлаудың орындылығы мен дұрыстығы
туралы пайымдау үшін материал беретін қорларды есептеумен аяқталады.
Мұндай жұмысты орындау үшін келесі деректерді алу қажет:
1. Кен орнын немесе кен орнын контурлаңыз. Бұл жер қойнауындағы
осы кен орнының минералдық шикізатының мөлшерін анықтаудың алғашқы
қадамы болып табылады. Бұл ретте пайдалы қазбаның мөлшері көлемдік
бірліктермен (мың, тонна, текше метр) айқындалуы мүмкін.
2. Кен денелерінің түріне және олардың жату жағдайларына
байланысты белгілі бір жүйе бойынша сынамалар алу жолымен пайдалы
қазбаның сапасын анықтау.
3. Минералды шикізаттың зертханалық, жартылай зауыттық және
зауыттық технологиялық сынақтарын жүргізу негізінде оны байыту және
минералды шикізаттан немесе кеннен пайдалы компонентті экономикалық
тұрғыдан тиімді алу әдістері мен әдістерін анықтаңыз.
4. Пайдалы қазбалар денелерінің пайда болу жағдайларын, оның ішінде
зерттелетін (барланған кен орнының) гидрогеологиялық және тау-кен
техникалық жағдайларын толық (егжей-тегжейлі) зерттеу.
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, келесі қорытынды жасауға
болады:
1. Қорларды есептеу кезінде барлық кен орны бойынша ғана емес,
геологиялық құрылымымен, кен денелерінің орналасу жағдайымен,
минералдық шикізаттың сапасымен, тау-кен техникалық немесе
гидрогеологиялық жағдайларымен ерекшеленетін оның учаскелері бойынша
да қорлар ескеріледі.
2. Қорларды есептеу кен массасының құрамына кіретін әрбір пайдалы
қазба бойынша жеке жүзеге асырылады. Бұл әсіресе күрделі немесе
полиминералды кендерге қатысты.
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3. Қорларды есептеу кезінде өндіру жұмыстарын жүргізу процесінде
жоғалтумен байланысты пайдалы компоненттердің ықтимал шығындары
есепке алынбайды.
Кен орнындағы минералдық шикізат қорларын есептеу жөніндегі
жұмыстарды жүргізу үшін негізгі параметрлер мынадай бастапқы деректерді
талап етеді:
1. Кен орнын есептеу блоктарына бөлу (қажет болған жағдайда кен
денесінің жекелеген блоктарының сапасы мен орналасу жағдайындағы
айырмашылықтарға байланысты) ;
2. Қорларды есептеу шекарасында әрбір блоктың, кен денесінің немесе
кен орнының ауданын анықтау;
3. Кен денесінің құрамына кіретін әрбір пайдалы компонент бойынша
орташа құрамды есептеу;
4. Блок, кен денесі немесе кен орны бойынша орташа қуаттылықты
есептеу;
5. Блоктар, кен денелері немесе кен орны бойынша әртүрлі кен
сорттарының көлемдік салмағының орташа мәндерін есептеу;
6. Орташа қуатты есептеу блогының, кен денесінің немесе кен орнының
ауданына көбейту арқылы алынған жер қойнауындағы кен көлемін есептеу
(қорларды есептеу әдісіне және кен орнының нақты жағдайларына
байланысты);
7. Есептеу блогындағы, кен денесіндегі немесе кен орнындағы кен
көлемін оның осы блоктағы, кен денесіндегі немесе кен орнындағы көлемдік
салмағына көбейту арқылы кен салмағын есептеу;
8. Кен салмағын блоктағы, кен денесіндегі немесе кен орнындағы
пайдалы компоненттің орташа құрамына көбейту арқылы әр пайдалы
компоненттің салмағын блок, кен денесі немесе кен орны бойынша есептеу.
Пайдалы қазбалар денелерінің орташа қуатын есептеудің ең қарапайым
және үнемді әдісі-орташа арифметикалық әдіс. Бұл әдіспен зерттелген
қималарда өлшенген қуаттардың жалпы сомасы өлшеулер санына бөлінеді
және блоктағы, бүкіл кен корпусындағы немесе бүкіл кен орнындағы кен
қабатының (денесінің) орташа қуаты алынады.
Кен денесінің қуаттылығы жоғары болған жағдайда орташа есептеу
қуатын анықтау дәлдігі барлау қазбаларының тығыздығының артуымен, яғни
кен денесінің әртүрлі сегменттерінде, әртүрлі жатыс жағдайларында қиылысу
нүктелерінің санының артуымен анықталады.
Кен денесінің түрі мен жағдайына, әр нақты кен орнының
тектоникалық және басқа жағдайларына байланысты олардың аудандарын
анықтаудың бірнеше әдісі бар. Олардың ішінде геометриялық әдіс,
планиметрдің көмегімен ауданды анықтау, ауданды курвиметрмен немесе
палеткамен анықтау сияқты кең таралған.
Пайдалы компоненттің орташа құрамын есептеу көп жағдайда
неғұрлым мұқият қарауды қажет ететін күрделі процесс болып табылады,
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әсіресе пайдалы компоненттің өте жоғары құрамы бар сынамаларды жиі
анықтау жағдайында.
Пайдалы компоненттердің орташа құрамын есептеу үшін бастапқы
материал бір немесе басқа әдіспен сынау нәтижелері болып табылады.
Пайдалы қазба қорларын есептеу жеке учаскелер (блоктар) бойынша
жүргізілетіндіктен, әр блокта пайдалы компоненттердің әртүрлі құрамы бар
көптеген сынамаларды қамтитын бірқатар қазбалар бар, орташа құрамды
есептеу ауыр және көп кезеңді іс болып табылады.
Бастапқыда пайдалы компоненттердің орташа құрамын жеке бөлімдер
немесе кенжарлар бойынша есептеу керек. Осыдан кейін бөлінген блоктың
барлық қазбалары бойынша компоненттердің орташа құрамы есептеледі.
Содан кейін осы қазбаларға сүйенетін бөлінген блоктар бойынша орташа
құрамды есептеу керек, содан кейін ғана барлық бөлінген кен денесі немесе
кен орны үшін, егер бұл қорларды есептеу шарттарында талап етілсе.
Пайдалы қазбалардың орташа құрамын есептеудің бірінші кезеңі оның
қазбалардағы немесе забойдағы барланған қимасы бойынша орташа құрамын
анықтау болып табылады. Пайдалы компоненттердің орташа құрамын
есептеудің бірнеше әдісі бар, олардың негізгілері орташа арифметикалық
және орташа өлшенген.
Практика пайдалы қазбалар қорын есептеудің 20-дан астам әдісін
біледі, олардың тек үш әдісі геологиялық барлау тәжірибесінде кеңінен
қолданылады: бөлімдер, блоктар және статистикалық әдістер. Қорларды
есептеудің басқа әдістері санау блоктарын бөлуге формальды-геометриялық
көзқарасқа байланысты кең таралмады, өйткені олар негізінен көмекші
әдістер болып табылады және қорларды есептеудің жеке операцияларын ғана
қамтамасыз етеді .
Қорларды есептеу тәжірибесі көрсеткендей, әдетте қарапайым
есептеулер мен үлкен графикалық жұмыстарды қажет етпейтін қарапайым
әдістер қолданылады. Қорларды есептеу дәлдігі таңдалған әдіспен емес,
бастапқы ақпараттың сенімділігі мен барлаудың егжей-тегжейімен
анықталатыны анықталды.
Тау-кен жұмыстарын геологиялық-маркшейдерлік қамтамасыз ету
Карьерлердегі пайдалы қазбалардың сапасын қалыптастыру жүйесінің
маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Геологиялық-маркшейдерлік
құжаттама өндірілген пайдалы қазбаның сапасын қамтамасыз етуді ескере
отырып, тау-кен жұмыстарын жоспарлаудың барлық сатыларында негізгі
ақпарат көзі болып табылады. Өндіру жұмыстарын жүргізу процесінде
геологиялық-маркшейдерлік қызмет тау-кен жұмыстарын жүргізудің
дұрыстығына және өндірілген пайдалы қазбаның талап етілетін сапасына
бақылауды жүзеге асырады. Ол пайдалы қазбаларды өндіру және олардың
қорларының жүрісы туралы есеп жүргізеді, пайдалы қазбалардың жоғалуы
мен сарқылуының мөлшерін анықтайды.
Өндіру жұмыстарына ағымдағы тау-кен-маркшейдерлік қызмет көрсету
нәтижесінде кен орнының және бірінші кезекте игеруге жататын
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учаскелердің геологиялық құрылымын нақтылау жүргізіледі; пайдалануға
тартылатын блоктардағы пайдалы қазбаның типтері мен сұрыптары,
кондициялық емес кендер, пайдалы қазбаның контурлары бойынша
учаскелер бөлінеді және контурланады; блоктардағы пайдалы қазбаның
типтері мен сұрыптары бойынша сапалық санаттар және сапалық
көрсеткіштердің өзгермелілігі айқындалады.
Геологиялық-маркшейдерлік қызмет өндіру жұмыстары процесінде
пайдалы қазбаның жоғалуы мен құнарсыздануына жедел бақылауды жүзеге
асырады. Барлық жұмыстың негізінде пайдалы қазбаларды сынамалау,
бастапқы
геологиялық-маркшейдерлік
құжаттама
мен
жиынтық
материалдарды жасау жөніндегі жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру жатыр.
Геологиялық-маркшейдерлік қызмет жұмысында бұрғылау-жару және қазутиеу жұмыстарына қызмет көрсету маңызды орын алады.
1.2. Қорларды жіктеу
Кен орындарының барлану дәрежесіне, шикізат сапасының зерттелуіне
және игерудің тау – кен техникалық жағдайларына сәйкес пайдалы
қазбалардың қорлары төрт санатқа бөлінеді А, В, С1, С2.
А санаты-пайдалы қазба денелерінің жату жағдайларын, нысандары
мен құрылысын, минералдық шикізаттың табиғи типтері мен өнеркәсіптік
сорттарын, пайдалы қазба денелерінің ішіндегі кенді емес және кондициялық
емес учаскелердің контурларын және тау-кен-пайдалану жұмыстарын
жүргізу шарттарын айқындайтын табиғи факторларды толық анықтауды
қамтамасыз ететін, егжей-тегжейлі зерттелген және зерттелген қорлар.
Пайдалы қазбалар қорларының контуры ұңғымалармен немесе тау-кен
қазбаларымен анықталады.
Басқаша айтқанда, А категориясының қорлары нақты, жан-жақты және
толық зерттелген және тау-кен өндірісін өндірістік жоспарлау мен
жобалауды қамтамасыз етеді.
В санаты-пайдалы қазба денелерінің, минералдық шикізаттың табиғи
және өнеркәсіптік сорттарының жату жағдайларының негізгі ерекшеліктерін,
нысандары мен құрылымын және олардың таралу заңдылықтарын әрбір
түрдің кеңістіктік жай-күйін дәл көрсетпей, пайдалы қазба денелерінің
ішіндегі кенді емес және кондициялық емес учаскелерді дәл контурламай,
тау-кен-пайдалану жұмыстарын жүргізу шарттарын айқындайтын пайдалы
қазбаның сапасын, технологиялық қасиеттерін және табиғи факторларды
нақтылауды қамтамасыз ететін егжей-тегжейлі зерттелген қорлар.
Пайдалы қазбалар қорларының контуры экстраполяцияның шектеулі
аймағын (тұрақты қуаты және пайдалы қазбаның тұрақты сапасы кезінде)
қоса отырып, барлау қазбаларының деректері бойынша анықталған.
Осылайша, В санатындағы қорларды ықтимал деп санауға болады,
оларды өнеркәсіптік пайдалануды шешуді қамтамасыз ететін дәрежеге дейін
зерттелген. Олар тау-кен кәсіпорындарының құрылысына салынған
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инвестициялардың негіздемесін және кен орнын игерудің техникалық
жобасын жасауды қамтамасыз етеді.
С1 санаты-тау-кен-пайдалану жұмыстарын жүргізу шарттарын
айқындайтын пайдалы қазба денелерінің орналасу жағдайларын, нысандары
мен құрылысын, оның табиғи типтерін, өнеркәсіптік сорттарын, сапасын,
технологиялық қасиеттерін және табиғи факторларын анықтауды қамтамасыз
ететін, егжей-тегжейлі зерттелген және зерттелген қорлар.
Пайдалы қазбалар қорларының контуры геологиялық және
геофизикалық деректер бойынша барлау қазбалары мен экстраполяция
негізінде айқындалған.
С1 санатындағы қорлар сенімділіктің жоғары дәрежесімен мүмкін деп
бағаланады, бірақ сапалық жағынан нашар зерттелген. Барлаудың мұндай
дәрежесі өнеркәсіптің перспективалық жоспарларын негіздеуге және кен
орындарын егжей-тегжейлі барлауды жобалауға мүмкіндік береді.
С2 санаты-жекелеген нүктелерде немесе зерттелген учаскелерге ұқсас
пайдалы қазбаның ашылуымен расталған геологиялық деректер негізінде
алдын ала бағаланған, ал пайдалы қазбаның сапасы жекелеген сынамалар
мен үлгілер бойынша немесе жапсарлас барланған учаскелердің деректері
бойынша анықталған пайдалы қазба денелерінің қорлары, жату жағдайлары,
нысаны мен таралуы.
Пайдалы қазбалар қорларының контуры қолайлы геологиялық
құрылымдар мен тау жыныстарының кешендерінде қабылданады.
С2 санатындағы қорлар мүмкін деп саналады, өте жақын анықталған
және сапалы зерттелмеген. Олар одан әрі геологиялық барлау жұмыстарын
негіздейді.
Өнеркәсіптік игеру үшін қорлардың дайындығы жалпы жағдайда А, В,
С1, С2 санаттарындағы пайдалы қазбалардың баланстық қорлары санының
арақатынасымен айқындалады. ҚМК тау-кен өндіру кәсіпорындарын салуға
және реконструкциялауға күрделі салымдарды жобалауға және бөлуге рұқсат
берілген аталған санаттар қорларының арақатынасы пайдалы қазбалар кен
орындарының үш тобы үшін белгіленген.
Бірінші топқа пайдалы қазбалар денелерінің тұрақты қуаты және
пайдалы компоненттердің біркелкі бөлінуі бар қарапайым құрылымдағы кен
орындары (учаскелер) жатады. Осы топтың кен орындары үшін қорлардың
кемінде 30% А және В санаттары бойынша, оның ішінде А санаты бойынша
кемінде 10%, ал С1 санаты бойынша-70% - дан аспауға тиіс.
Екінші топқа пайдалы қазбалар денелерінің тұрақты қуатымен немесе
пайдалы компоненттердің біркелкі бөлінбеуімен күрделі құрылымдағы кен
орындары (учаскелер) кіреді. Осы топтың кен орындары үшін В санаты
бойынша қорлардың кемінде 20% - ы және С1 санаты бойынша 80% - дан
аспайтын барлануға тиіс. Барлау кезеңінде барлау жұмыстарының өте
жоғары құны салдарынан А санатындағы қорларды анықтау мүмкін емес.
Үшінші топқа пайдалы қазбалар денелерінің күрт өзгеретін қуаты бар
немесе тек қана пайдалы компоненттердің құрамы сақталмаған өте күрделі
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құрылымдағы кен орындары (учаскелер) енгізілген. Бұл кен орындарында
барлау сатысында В санатындағы қорларды анықтау экономикалық тұрғыдан
тиімді емес. Тау-кен өндіру кәсіпорындарының құрылысына күрделі
салымдарды жобалауға және бөлуге С1 санатындағы қорлар базасында жол
беріледі.
Кокстелетін көмір кен орындары үшін А және В санаттары бойынша
қорлар А, В және С1 санаттары қорларының сомасынан кемінде 60% - ды,
оның ішінде А санаты бойынша кемінде 30% - ды құрауы тиіс.
Тау-кен өндіру кәсіпорындарын жобалау кезінде олардың одан әрі
дамуының ықтимал перспективаларын анықтау үшін (игерудің ең үлкен
тереңдігі мен ауданын анықтау, шахталық оқпандарды ашу тәсілі мен салу
орнын таңдау, карьердің контурын, құлау аймақтарын, құрылыстардың,
кірме жолдар мен үйінділердің орналасуын анықтау кезінде), сондай-ақ
минералдық ресурстарды неғұрлым толық пайдалану мақсатында С2
санатындағы қорлар мен баланстан тыс қорлар ескерілуге тиіс.
Өнеркәсіптік қорлар олардың қазуға дайындық дәрежесі бойынша
ашық және дайындалған болып бөлінеді.
Ашылған қорлар – игеру үшін күрделі тау-кен қазбаларын (шахталық
оқпандар, штольнялар, күрделі квершлагтар, еңістер және көтерілістер)
қосымша жүргізу талап етілмейтін өнеркәсіптік бөлігі. Әдетте, оларға кен
шоғырын немесе оның бөліктерін кен шоғырын қазу үшін одан әрі тау-кен
дайындау қазбаларын жүргізу белгіленген Тау-кен-күрделі қазбалармен кесу
көкжиегінен жоғары орналасқан қорлар жатады.
Дайындалған қорлар-өңдеу үшін қабылданған игеру жүйесінде
көзделген барлық тау-кен-дайындық қазбалары (тасымалдау және желдету
қуақаздары және т.б.) өткен өнеркәсіптік қорлардың бір бөлігі.
Өз кезегінде дайындалған қорлар белсенді және белсенді емес болып
бөлінеді.
Белсенділерге кесуге дайындалған және алуға дайын қорлар кіреді.
Қорлар қазу учаскелерінде кесуге дайындалған, онда тазарту
жұмыстарын жүргізу үшін тек ойық қазбаларды жүргізу қажет.
Қазуға дайын қорлар барлық дайындық және ойық қазбалар өткен және
дайындық жұмыстары толық жүргізілген учаскелерде болады (лаваны
жабдықтау, желдетуді қамтамасыз ету және т.б.).
Белсенді емес қорларға уақытша кентіректердегі, уақытша үйілген, су
басқан және өрт сөндіру учаскелеріндегі қорлар жатады.
Уақытша кентіректерде олар жойылған кезде қазбалардағы сақтандыру
кентіректерінен және оларды жою кезінде әртүрлі уақытша қорғалатын
объектілердің астынан алуға жобаланатын қорлар болып табылады.
Уақытша үйілген қорларға қазба үйінділерінің кесірінен кесу және алу
үшін қол жеткізу уақытша жабылған қорлар жатады, қайта бекітілгеннен
кейін бұл қорлар кесуге дайындалған, алуға дайын қорларға немесе уақытша
кентіректердегі қорларға ауыстырылуы мүмкін.
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Іргелес қазбалардан суды айдап шығарғаннан немесе түсіргеннен кейін
кесуге дайындалған, алуға дайын, уақытша кентіректерде уақытша үйілген
қорларға ауыстырылуы мүмкін қорлар уақытша су басқан болып есептеледі.
Өрт сөндіру учаскелеріндегі қорлар-бұл өрттің салдарынан бөгеттермен
оқшауланған кен орнының бөлігі, оны жойғаннан кейін кесуге дайындалған,
алуға дайын қорларға, уақытша кентіректердегі, уақытша үйілген немесе су
басқан қорларға ауыстырылуы мүмкін. Жоғарыда аталғандардың барлығы
негізінен көмір кен орындары мен түсті металл кен орындарын жерасты
игеру кезінде қорларды жіктеуге жатады. Қорларды олардың ашық игеру
кезінде өндіруге әзірлік дәрежесі бойынша, сондай-ақ басқа да пайдалы
қазбалардың кен орындары үшін бөлу біршама өзгеше және тиісті
нұсқаулықтарда көрсетілген.
Пайдалы қазба қорларын есептеу геологиялық барлау және тау-кен
жұмыстарының деректері бойынша айқындалатын сол немесе өзге
контурдың шегінде жүргізіледі. Кейбір жағдайларда мұндай контур пайдалы
қазбаның таралуының табиғи шекарасы болады, ал басқаларында-пайдалы
қазбаның құрамдас бөліктерінің құрамы немесе кен орнының қуаты бойынша
өнеркәсіптік жағдайлары бар шекара, үшіншіден-қорлардың белгілі бір
санатының контуры болады.
Тізбектегі қорлардың негізгі параметрлері-кен орнының ауданы, оның
қуаты, тығыздығы және құрамдас бөліктері.
Жер қойнауындағы қорларды есептеу кезінде пайдалы қазба
шоғырының көлемі немесе оның бір бөлігі мынадай формула бойынша
есептеледі:

V  S  mср +1

(1)
мұндағы S-есептеу контуры шегіндегі шоғырдың (оның бөлігінің)
ауданы;
mср-есептеу контуры шегіндегі шоғырдың орташа қуаты.
Шоғырдың жекелеген нүктелеріндегі қуаты кен шоғырының контурлық
сызығы мен барлау қазбалары жобаланатын проекция жазықтығына қалыпты
болып қабылданады.
Пайдалы қазбалар қоры бар
(2)
Q  V   ср  S  mср   ср
мұндағы γср-минералдың орташа тығыздығы.
Кен шоғырындағы пайдалы компоненттің қоры төмендегі формулалар
бойынша анықталады
P

Q  Cср
Q  C
немесе P 
1000
100

мұндағы Сср-в компонентінің орташа мазмұны %;
С ' ср - бірдей, бірақ 1 тоннаға грамммен.
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(3)

1.3. Кен орнын контурлау
Пайдалы қазбалардың кен орындарын контурлау-бұл табиғатта,
жоспарда және санау контурының бөлімдерінде орнату. Контурлау жауапты
міндет болып табылады, оны шешу кезінде барлаудың объективті
көрсеткіштерін (шоғырдың қуаты, компоненттердің құрамы, элементтер
және жату жағдайлары) пайдаланумен қатар геологиялық жағдайдың барлық
ерекшеліктерін ескеру қажет.
Контурлардың екі түрі бар – ішкі және сыртқы.
Ішкі –бұл минералды тапқан шекаралық барлау қазбалары арқылы
өтетін контур, ал сыртқы–пайдалы қазбаның таралуының табиғи шекарасы
арқылы өтетін контур немесе соңғысын анықтау мүмкін болмаған жағдайдашекаралас кенді қазбалар мен оларға іргелес кенді емес қазбалар арасындағы
кейбір нүктелер арқылы.
1.1-суретте контурланған кен орны көрсетілген. Ішкі және сыртқы
контурлар арасындағы кен орнының ауданы контураралық жолақ деп
аталады.

1.1-сурет - Шоғырды контурлау
Егер ішкі контурды құру әдетте қиын болмаса, онда сыртқы контурды
анықтау кен орны туралы көптеген деректерді талдауды қажет ететін күрделі
міндет болып табылады.
Интерполяция және экстраполяция әдістеріне негізделген сыртқы
контурды құрудың бірнеше әдістері белгілі.
Көбінесе сыртқы контур кез - келген компоненттің қуатын немесе
мазмұнын оқшаулау арқылы орнатылады. Сонымен, 1.2-суретте нөлге тең
қуаттың оқшаулануы-бұл пайдалы қазбаның таралуының табиғи шекарасы
және сонымен бірге кен орнының сыртқы контуры.
Кейде практикада сыртқы контурдың желісі үшін өндірістік шек
түрінде берілген шоғырдың ең аз қуатының оқшаулауын алады, мысалы, 0.5;
1; 2 м және т. б. осы оқшаулау шегінде қорлар есептеледі.
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Кейбір қиылысқан кен орындары үшін өнеркәсіптік шектен негізгі
компоненттің ең аз мөлшері, ал кейбір көмір кен орындары үшін күлдің ең
жоғары мөлшері алынады.
Кесу тәсілі бойынша сыртқы контурды анықтау кезінде

1.2-сурет - Қуаттылық
бойынша
шоғырды анықтау
Рисунок
10.2

1.3-сурет - Кенішті қима тәсілімен анықтау
а-барлау жоспары; б-I-I желісі бойынша кесу
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№ 1 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Қорларды есептеу
Жұмыстың мақсаты: жоспардағы шеткі нүктелерді (Ұңғымаларды)
жалғайтын есептеу контуры шегінде кен орнындағы кен орындарының
қорын есептеуді үйрену, көлемді палетканың екі әдісі. П. К. Собалевский
және көпбұрыштар әдісі. Әдістерге салыстырмалы бағалау жүргізу.
Бастапқы деректер:
1. 1: 1000 масштабында он геологиялық барлау ұңғымаларымен
барланған кен шоғыры учаскесінің жоспары. (сур.1.4)
2. Кестеде келтірілген ұңғымалар бойынша тереңдікті шоғырдың
ілінетін және жатқан жақтарына дейін өлшеу нәтижелері. 1 нұсқа бойынша.
3. Шоғырдың орташа тығыздығы γ = 2,6 т/м3
Талап етіледі:
1. Есептеу контуры шегінде кен шоғыры учаскесіндегі кен қорын (Q)
есептеу(1 - 2 - 3 -........8 - 9 - 1), жоспарда шеткі нүктелерді (Ұңғымаларды) екі
тәсілмен қосатын:
а) проф. П. К. Собалевскийдің көлемді палеткалары;
б) көпбұрыштар тәсілімен
2. Тәсілдерге салыстырмалы бағалау жүргізу
1ші кесте. Нұсқа бойынша метрмен жататынға (алымында) және
ілінетін (бөлімінде) кенжатынның бүйіріне дейінгі ұңғымалар бойынша
тереңдіктер

1.4-сурет - Кен шоғыры учаскесін барлау жоспары
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ШЕШІМ:
Проф. П. К. Собалевский көлемді палетка әдісі (изоляция әдісі)
пайдалы қазба кен орнының қуаттылық кестесін қолдануға негізделген.
Қуаттылық кестесін құру үшін (1.5-сурет) әрбір геологиялық барлау
ұңғымасының кен шоғыры учаскесінің жоспарында оның нөмірімен бөлгіште
ілінетін және жатқан бүйірге дейінгі тереңдіктердің айырмасы ретінде
айқындалатын шоғырдың қуаты есептеледі. Содан кейін, учаскенің
жоспарындағы соңғы нүктелер (ұңғымалар) түзу көмекші қарындаш
сызықтарымен қосылып, тең жақты үшбұрыштар түзеді. Параллель
сызықтары бар палетканың көмегімен интерполяция әдісін қолдана отырып,
үшбұрыштардың бүйірлерінде 0,5 м-ге тең резервуардың таңдалған
қимасының биіктігіне көбейтілген нүктелер табылған. Әрі қарай, учаскедегі
бірдей қуаттағы нүктелерді жалғай отырып, олар қуаттылық кестесін алады.
Әрбір оқшаулаудың қуатына санның азаю жағына негізімен үзілісте қол
қойылады. Шаршы жағы 1,0 см болатын шаршы паллет санау тізбегіне еркін
лақтырылады. Бір квадраттың ауданы-палетка негізінің ауданы Ѕ . Жоспар
учаскесінің масштабын ескере отырып 1: 1000 Ѕ=100м2. палетканы осындай
лақтырған кезде шоғырдың учаскесі есептеу контурының шегінде әрбір
шаршының ортасындағы қуатқа (m) тең негіздің ауданы (Ѕ) және биіктігі ( h)
бірдей призмалар қатарына бөлінеді.

1.5-сурет
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Палетканың
квадраттарының
бағандары
рим
цифрларымен
нөмірленеді (І, ІІ, ІІІ, ІV.......N), ал қатарлар-араб цифрларымен (1,2,3,.....n).
Әрі қарай, кестенің бағандары мен қатарлары бойынша mi қуаты жазылған әр
ұяшықтағы бағандар мен жолдарды бірдей цифрландыратын кесте жасалады.
Бағандардағы қуат сомасының қосындысы қатарлардағы қуат сомасына тең
болуы керек-бұл кестені бақылау.  m S Осылайша, танудың бірдей ауданы
бар призмалардың жалпы қуаты. Демек, санау тізбегіндегі пайдалы қазбалар
кен орнының көлемі
i

V  S  m

(4)

i

ал пайдалы қазбалар қоры

Q V    S  m  
i

i

(5)

i

1.1-кесте - Алаңдар бойынша шоғырлар қуаттарының сомаларын есептеу
1
2
3
∑mi

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

∑mi

∑mi

Кейде жақын маңдағы әдіс деп аталатын көпбұрыштар әдісін проф.
А.К. Болдырев ұсынған.
Әдістің мәні мынада: минералдың контурланған денесі бірнеше тікелей
көп қырлы призмаларға бөлінеді, олардың қорлары әр призма үшін бөлек
есептеледі.
Бүкіл кен орнындағы пайдалы қазбалар мен металдың жалпы қоры
жеке призмалардың қорларын қосу арқылы алынады.
Призмалардың негізі ретінде қызмет ететін көпбұрыштар келесідей
құрылады:
әрбір барлау өндірісін (ұңғыманы, шурфты) жақын орналасқан барлау
қазбаларымен (сурет. 1.6, а);
осы өндірісті ең жақын өндіріспен байланыстыратын сызықтардың
ортасына перпендикуляр қалпына келтіріледі, олар бір-бірімен қиылысып,
көпбұрыштар құрайды.
Осылайша салынған көпбұрыштың кез келген нүктесі басқа қазбаларға
қарағанда осы барлау қазбасына жақын. Сондықтан бұл әдіс жақын маңдағы
әдіс деп аталады. Ең жақын аймақты контурлау трафарет көмегімен ыңғайлы
(сурет. 1.6, б).
Қорларды есептеудің осы әдісімен пайдалы қазбалардың денесі жабық
көп қырлы призмалар тобына айналады, олардың негіздері жоғарыда аталған
әдіспен салынған көпбұрыштар, ал биіктігі - қазбалардағы дененің қуаты.
Бұл әдіспен ішкі және сыртқы контурларды таңдау ұсынылмайды,
өйткені перифериялық көпбұрыштар ішкі және сыртқы контурлар арасында
орналасқан жолақты жабады. Егер сіз сыртқы контурды сызсаңыз, онда
контураралық жолақ қазбаларға тартылатын учаскелерге бөлінеді.
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1.6-сурет - Көпбұрыштар әдісі
3. Жоғарыда келтірілген қорларды есептеу тәсілін салыстырмалы
бағалау формула бойынша пайызбен жүргізіледі
Q% 

Q Q
 100%
Q
2

1

ch

Q  Q2
Q ch 1
2

 5%

(6)

Санаудың екі әдісі арасындағы рұқсат етілген сәйкессіздік болуы керек
Бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:

1. Тау-кен жұмыстарын дамыту жобалары немесе жоспарлары бойынша
жер қойнауынан алынуға жататын баланстық қорлардың бір бөлігі:
А) өнеркәсіптік
В) ашылған
С) дайындық
Д) дайын
Е) бастапқы
2. Пайдалы қазбаның көлемі мынадай формула бойынша анықталады::
А) V=m  с  k
B) V=c  k /m
C) V=S/m
Д) V=m / S
E) V=S  m
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(7)

3. Проф. П. К. Соболевский әдісімен қорларды есептеу кезінде ауданы
қандай тәсілмен анықталады?
А) палеткалар
В) механикалық
С) аналитикалық
Д) графикалық
Е) графо-механикалық
4. Қазіргі уақытта жағдайы, қуаты, игеру мен өңдеудің күрделілігі
бойынша экономикалық тұрғыдан орынсыз, бірақ кейіннен өнеркәсіптік
игеру объектісі болып табылуы мүмкін қорлар қалай аталады:
А) барланған
В) баланстық
С) баланстан тыс
Д) зерттелген
Е) бастапқы
5. Пайдалы қазбалар қоры дегеніміз не?
А) жер қойнауындағы пайдалы қазбаның салмағы
В) пайдалы минералдардың бай кен орындары
С) кен минералдарының көп мөлшері
Д) өзінің сапасы бойынша өнеркәсіп талаптарына сай келетін пайдалы
қазба мөлшері
Е) пайдалы қазбалардың олардың экономикалық маңызы бойынша
барланған қорлары
6. Қорларды есептеудің нәтижесі:
А) пайдалы қазба мөлшерін анықтау
В) пайдалы қазба сапасын анықтау
С) пайдалы қазбаның техникалық қасиеттерін анықтау
Д) геологиялық және тау-кен техникалық жағдайларын анықтау
Е) бұзылған учаскелерді анықтау
7. Пайдалы қазба денелерінің, минералдық шикізаттың табиғи және
өнеркәсіптік сорттарының жату жағдайларының негізгі ерекшеліктерін,
нысандары мен құрылымын және олардың таралу заңдылықтарын әрбір
түрдің кеңістіктік жай-күйін дәл көрсетпей, пайдалы қазба денелерінің
ішіндегі кенді емес және кондициялық емес учаскелерді дәл контурламай,
тау-кен-пайдалану жұмыстарын жүргізу жағдайларын айқындайтын пайдалы
қазбаның сапасын, технологиялық қасиеттерін және табиғи факторларды
нақтылауды қамтамасыз ететін егжей-тегжейлі зерттелген қорлар қорларға
жатады.....
А) В Санаты
В) А Санаты
21

С) С1 Санаты
Д) С2 Санаты
Е) С1 және С2 санаттары
8. Пайдалы қазбалардың баланстық қорлары дегеніміз не?
А) пайдалы қазбалардың олардың экономикалық маңызы бойынша
барланған қорлары;
В) пайдалы қазбалардың өнеркәсіптік қорлары;
С) пайдалы қазбалардың алдын ала бағаланған қорлары;
Д) пайдалы қазбалардың барланған қорлары;
Е) ашылған, дайындалған және алуға дайын;
9. Жобаға сәйкес барлық дайындық және ойық қазбалар жүргізілген
дайындалған қорлар санынан қорлар деп аталады:
А) бастапқы
В) өнеркәсіптік
С) ашылған
Д) дайындалған
Е) алуға дайын
10. Жобалауды, тау-кен кәсіпорындарының құрылысына арналған
күрделі салымдарды негіздеу, пайдалану жұмыстарын ағымдағы жоспарлау
үшін қорлар қызмет етеді:
А) А санаты
В) В санаты
С) С1 санаты
Д) С2 санаты
Е) алуға дайын
1
А
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Жауап кілті
2
Е

3
А

4
С

5
Д

6
А

7
А

8
А

9
Е

10
А

2 БӨЛІМ. КҮРДЕЛІ ЖӘНЕ АҒЫМДАҒЫ МАРКШЕЙДЕРЛІК
ЖҰМЫСТАР ӨНДІРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
Тау-кен кәсіпорындарындағы маркшейдерлік жұмыстар күрделі және
ағымдағы маркшейдерлік жұмыстарға жүргізіледі:
Күрделі жұмыстарға бір реттік және жүйелі түрде қайталанатын
сипаттағы ірі жұмыстар жатады:
- тірек желісін құру немесе қайта құру, жауапты құрылыс жұмыстарын
қамтамасыз ету және т. б.
- түсірілім желілерін құру,
Ағымдағы маркшейдерлік жұмыстарға тұрақты орындалатын
жұмыстар, атап айтқанда, тау-кен қазбаларын (кемерлерді), бұрғылау-жару
жұмыстарын, көлік жолдарын түсіру, аршу және пайдалы қазба көлемдерін
айқындау және есепке алу, траншеяларды ұңғылау бағытын қамтамасыз ету,
тау-кен жұмыстарын жүргізу жоспарының орындалуын бақылау, кемерлер
еңістері мен карьер ернеулерінің орнықтылығын бақылау және т. б. жатады.
2.1. Маркшейдерлік жұмыстардың тірек желілері
Маркшейдерлік түсірілім ірі көлемде жүргізіледі (1:2000 – 1:500),
сондықтан, ол тірек нүктелерінің тығыз желілерін құруды қиындатады,
олардың орналасуы табиғи орталықтармен және белгілермен мықтап
бекітілген және жоспарда да, биіктікте де дәл анықталған. Тұрақтылық үшін
тірек желілері [2]:
- қазіргі жер бедері;
- нысанды әзірлеген шоғыр;
- тау-кен жұмыстары мен тау-кен қазбаларының дәйекті бағыты және
түпкілікті дамуы:
- негізгі техникалық құрылыстар мен көлік коммуникацияларын салу
жобалары мен мерзімдері [2].
Маркшейдер жұмысының жалпы уақытының едәуір бөлігін тау-кен
қазбаларының түсірілімдері мен өлшеулері алады, олардың негізінде тау-кен
жұмыстарының жоспарлары, қималар, гипсометриялық графиктер және
басқа да графикалық материалдар жасалады. Барлық графикалық
материалдардың геометриялық негізі түсіру координаталарына негізделген,
сондықтан координаталар жүйесі мен координаталық осьтердің бағытын
дұрыс таңдау өте маңызды [3].
Координаталар жүйесін дұрыс таңдау маркшейдерлік құжаттаманың
сапалы жасалуын және оны тау-кен геометриялық және басқа да мәселелерді
шешуде кеңінен қолдануды қамтамасыз етеді. Сәтсіз таңдау маркшейдердің
үлкен және қиын жұмысының құнсыздануына әкеледі.
Тау-кен кәсіпорындарындағы маркшейдерлік қызмет әртүрлі
жұмыстарды орындайды, бұл ретте түсірілім жүргізіледі және әртүрлі
мақсаттағы сызбалар жасалады. Түсірілім нәтижесінде: пункттердің
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координаттары; тау-кен және геологиялық барлау қазбаларының кеңістіктік
жағдайын көрсететін жоспарлар мен карталар жиынтығы; тау-кен
кәсіпорнының құрылысына қызмет көрсетумен байланысты сызбалар
жиынтығы; кен орындарының геологиясын, пайдалы қазбалардың
қасиеттерін және т.б. көрсететін тау-кен-геометриялық графиктер
жиынтығыалынады. [3]
Маркшейдерлік тірек геодезиялық желіні құрудың бастапқы пункттері
ретінде мемлекеттік геодезиялық желі мен қоюландыру желілерінің
пункттері қызмет етеді. Мемлекеттік геодезиялық желі триангуляция,
полигонометрия және трилатерация әдістерімен құрылады және 1-ші, 2-ші, 3ші және 4-ші кластағы желілерге бөлінеді. Ірі масштабтағы топографиялық
түсірілімдерді қамтамасыз ету және басқа инженерлік-техникалық
міндеттерді шешу үшін қалыңдатудың геодезиялық желілері салынады. Олар
триангуляция және полигонометрия желілеріне 1-ші және 2-ші разрядтарға
бөлінеді [1]
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 [3].
Координаталар жүйесіне қойылатын талаптар келесідей болуы керек:
- жер үсті жоспарлары, тау-кен жоспарлары және басқа маркшейдерлік
сызбалар бірыңғай координаттар жүйесінде жасалып, берік болуы тиіс.
Мұндай сызбалар іс жүзінде пайдалы болуы мүмкін, тіпті тау-кен кәсіпорны
тоқтаған кезде де;
- бір масштабтағы маркшейдерлік сызбалардың координаттық торы
бойынша бір-бірімен салыстыру (біріктіру) мүмкіндігі. Мысалы, жер үсті
жоспарлары мен тау-кен жоспарлары, бір-бірімен горизонт жоспарлары, таукен жоспарлары және тау-геометриялық графиктер және т. б.
- таңдалған жүйе картографиялық проекциямен келісілуі тиіс. Бұл
жерде маркшейдерлік түсірілімдерді елдің картографиясына пайдалану
мақсаты тұр;
- түсіру кезінде өлшенген шамалардан координаттарға ауысу
қарапайым және жаппай есептеу үшін ыңғайлы болуы керек[3].
2.2. Маркшейдерлік жұмыстардың тірек желілері мен түсірілім
негіздемесінің қысқаша сипаттамасы
Маркшейдерлік тірек желілері бірыңғай координаттар жүйесінде
құрылған жер бетіндегі және жер асты тірек желілеріне бөлінеді және
түсірілім негіздемесі мен түсірілім өндірісінің дамуына негіз болады.
Маркшейдерлік тірек желісін құрудың бастапқы пункттері ретінде
мемлекеттік геодезиялық желі және қоюландыру геодезиялық желілері
пункттері қызмет етеді. Координаталарды мемлекеттік координаттар
жүйесінен жергілікті координаттарға түрлендіру әрбір жеке аймақ үшін
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белгіленген "қайта есептеу кілттерін" пайдалана отырып, түрлендіру
жолымен жүзеге асырылады.
Жер бетіндегі маркшейдерлік тірек желілері "Маркшейдерлік
жұмыстарды өндіру жөніндегі нұсқаулық" белгіленген талаптарына сәйкес
триангуляция, трилатерация, төрт сыныпты, 1-ші және 2-ші разрядты
полигонометрия әдістерімен, III және IV сыныптарды нивелирлеу арқылы
құрылады"
2.1-кестеде 4-ші класты, 1-ші және 2-ші разрядты триангуляция
желілерінің сипаттамалары келтірілген.
2.1-кесте -Тірек маркшейдерлік желінің сипаттамасы

Көрсеткіштер
Үшбұрыш жағының ұзындығы, км, артық
емес
Бұрыштың ең аз рұқсат етілген шамасы:
- тұтас желіде
- үшбұрыштар тізбегіндегі байланыстырушы
- ендірмеде
Бастапқы Тараптар арасындағы немесе
бастапқы нүкте мен бастапқы тарап
арасындағы үшбұрыштардың саны, артық
емес
Бастапқы жағының ең аз ұзындығы, км
Үшбұрыштардың қалдықтары бойынша
есептелген бұрыштарды өлшеу СКП
Үшбұрыштағы шекті қалдық
Бастапқы (базистік) Тараптың салыстырмалы
қателігі, артық емес
Ең әлсіз жерде жақтың ұзындығын
анықтаудың
салыстырмалы
орташа
квадраттық қателігі, артық емес
* - дербес желілерді дамыту кезінде

4-класс

1 разряд

2 разряд

5

5

3

20°
-

20°
30°
30°

20°
30°
20°

-

10

10

2''

1
5''

1
10''

8''

20''

40''

1:200 000*

1:50 000

1:20 000

-

1:20 000

1:10 000

4-ші класстағы, 1-ші және 2-ші разрядтағы полигонометрия желілерінің
сипаттамасы 2.2-кестеде келтірілген.
1-разрядтағы параллель полигонометриялық жүрістер пункттері
арасындағы қашықтық шектік ұзындыққа жақын, 1,5 км-ден кем болмауы
тиіс. Аз қашықтықта ең жақын нүктелер сол разрядпен байланысады.
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2.2-кесте - Полигонометрия желілерінің сипаттамасы.

Көрсеткіштер
4-сынып
1 разряд
2 разряд
Жүрістің шекті ұзындығы, км:
жеке
10
5
3
бастапқы және түйін нүктелері арасында
7
3
2
түйін нүктелері арасында
5
2
1,5
Полигонның шекті периметрі, км
30
15
9
Жүріс жағының ұзындығы, км:
ең үлкен
2
0,8
0,35
ең кіші
0,25
0,12
0,08
орташа есептік
0,50
0,30
0,20
Барысында тараптардың саны, артық емес
15
15
15
Шекті салыстырмалы невязка барысы
1:25 000
1:10 000
1:5000
Бұрышты өлшеудің орташа квадраттық
қателігі (жүрістердегі және полигондардағы
2
5
10
қалдықтар бойынша),
Жүрістің немесе полигонның бұрыштық
байланысы, артық емес, мұндағы п5√n
10√n
20√n
жүрістегі бұрыштардың саны,
Ескерту.
1. Жекелеген жағдайларда полигонометрия жүрістерін мемлекеттік геодезиялық
желі пункттеріне жалғау кезінде жүрістің әдеттегі жақтары ұзындығының Жарық
алыстан өлшеуіштерін пайдалану арқылы 30% - ға ұлғайтылуы мүмкін.
2. Ерекшелік ретінде ұзындығы 1 км-ге дейінгі 1-ші разрядты полигонометрия
жүрістерінде және ұзындығы 0,5 км-ге дейінгі 2-ші разрядты полигонометрия
жүрістерінде 10 см-ге дейінгі абсолютті сызықтық байланыс рұқсат етіледі.
3. Шекті деңгейге жақын бұрыштық және сызықтық қалдықтардың саны 10% - дан
аспайды.
4. 1-ші және 2-ші разрядтағы полигонометрия жүрісінің ұзындығын 30% - ға
арттыруға жол беріледі, егер жүріс жағының дирекциялық бұрыштарын 5' '÷ 7"
дәлдігімен 15 жағынан кем емес және 3 км-ден кем емес сайын анықтау керек.

Егер 1-разрядты полигонометрия өту пункттері 4-сыныпты
полигонометрияның параллель жүру пункттерінен 1,5 км-ден кем
қашықтықта орналасса, онда осы жүрістер арасында 1-разрядты жүрісті
төсеу арқылы байланыстыру жүзеге асырылады.
Электрондық тахеометрлер мен жарық алыстан өлшегіштерді
пайдалана отырып салынатын 4-сыныпты, 1 және 2-разрядты
полигонометрия желілерінің сипаттамасы 2.3-кестеде келтірілген.
III және IV сыныпты нивелирлік желілер жоғары сыныпты
полигондардың ішінде жеке сызықтармен немесе тораптық пункттері бар
желілер жүйесі түрінде салынады.
III сыныпты нивелирлеу полигондарының рұқсат етілген периметрлері
150 км құрайды. III сыныпты нивелирлеу тура және кері бағыттарда
орындалады; полигондарда және желілер бойынша қалдықтар 10√L, мм
артық емес болуы тиіс, мұндағы L –жүрістің ұзындығы, км.
IV сыныпты нивелирлеу бір бағытта орындалады; полигондарда және
желілер бойынша қалдықтар 20√ L, мм артық болмауы тиіс, мұндағы L –
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жүрістің ұзындығы, км. IV сыныпты нивелирлеу желілерінің ұзындығы 50
км-ден аспауы тиіс.
2.3-кесте - Электрондық-цифрлық аспаптарды пайдалану кезіндегі
полигонометрия желілерінің сипаттамасы

Көрсеткіштер
Жекелеген
полигонометриялық
жүрістердің шекті ұзындығы*
жүрістегі п тараптарының
санына байланысты, км
Жүріс
жағының
ұзындығы**, км

ең

Бүйір ұзындығын өлшеудің
орташа квадраттық қателігі

аз

4-сынып
8 егер n = 30
10 егер n = 20
12 егер n = 15
15 егер n = 10
20 егер n = 6

1 разряд
10 егер n = 50
12 егер п = 40
15 егер n = 25
20 егер n = 15
25 егер n = 10

2 разряд
6 егер n = 30
18 егер n = 20
10 егер n = 10
12 егер n = 8
14 егер n = 6

0,25

0,12

0,08

500 м дейін
2 см

1000 м дейін
3 см

10000 м дейін 5
см

500-ден 1000м
10000 м астам
дейін 3 см
1:30 000
1000м астам
1:40 000
* - жүрістердің шекті ұзындығы:
- бастапқы және түйіндік нүктелер арасында n жақтарының санына байланысты
анықталған жеке инсульт ұзындығының 2/3 бөлігі;
- тораптық тармақтар арасында n жақтардың санына байланысты айқындалған жеке
жүріс ұзындығының 1/2 (жақтардың саны 2/3-ке азайған кезде және тиісінше 1/2);
** - желілерді Жарық алыстан өлшеуіштермен және электрондық тахеометрлермен
өлшеген кезде тараптардың шекті ұзындығы белгіленбейді, алайда жүрістің ең аз жағынан
ең жоғары мүмкіндігіне ауысудан аулақ болу керек

Егер түсіру желілерін құру кезінде өлшемдердің неғұрлым жоғары
дәлдігін қамтамасыз ететін аспаптар немесе өлшеу әдістемесі пайдаланылса,
түсіру желілерін құру параметрлерін өзгертуге жол беріледі, бұл ретте алдын
ала бағалау бойынша алынған пункттердің орналасу қателіктері белгіленген
шамалардан аспауы тиіс.
2.2.1. Жерасты маркшейдерлік желілер
Жер асты маркшейдерлік тірек желілері пайдалы қазбалар кен
орындарын ұтымды және қауіпсіз игеруді қамтамасыз етумен байланысты
тау - кен қазбаларын түсіруді орындау және тау-кен-геометриялық есептерді
шешу үшін басты геометриялық негіз болып табылады.
Жерасты маркшейдерлік тірек желісін құру тау-кен жұмыстарын
дамытудың перспективалық жоспарын ескере отырып жасалған техникалық
жоба бойынша жүзеге асырылады.
Кен орындарын штольнялармен және көлбеу оқпандармен ашу кезінде
жерасты маркшейдерлік тірек желілерін дамыту үшін бастапқы пункттер
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ашылатын қазбалардың сағасынан 300 м-ден алыс емес орналасқан кемінде
үш мөлшердегі кіреберіс пункттер болып табылады. Кен орындарын тік
оқпандармен ашу кезінде-тау-кен жұмыстарын жүргізудің әрбір
деңгейжиегінде
оқпан
жанындағы
қазбаларда
бекітілген
желіні
орталықтандыру және бағдарлау пункттері. Жер асты маркшейдерлік тірек
желісін бағдарлау гироскопиялық немесе геометриялық әдіспен жүзеге
асырылады. Желіні орталықтандыру және биіктікті беру шахтаның
өнеркәсіптік алаңындағы жақындау пункттері мен реперлерден жүргізіледі.
Кен орнын игеру кезеңінде жер бетіне шығатын барлық жаңадан өткен
тау-кен қазбалары жер үсті бетінің маркшейдерлік тірек желісінің
пункттеріне жер асты маркшейдерлік тірек желісін қосу үшін
пайдаланылады.
Жер асты маркшейдерлік тірек желілері полигонометриялық
жүрістерден және бас және дайындық Тау-кен қазбаларына салынатын
геометриялық және тригонометриялық нивелирлеу жүрістерінен тұрады.
Жер асты маркшейдерлік тірек желілерін салу полигонометриялық
жүрістерді гироскопиялық бағытталған жақтары (гиро жақтары) бар
секцияларға бөлу арқылы жүзеге асырылады.
Жер асты маркшейдерлік тірек желілері жабық, ашық және ілулі
жүрістар жүйесі түрінде жасалады. Аспалы жолдар екі рет төселеді немесе
гиросторондарға жалғасады. Ашық өткелдер қолданыстағы жер асты
маркшейдерлік тірек желісінің жақтары арасында салынады. Жер асты
маркшейдерлік тірек желісінің неғұрлым алыс орналасқан пункттерінің
бастапқы пункттерге қатысты орналасуының орташа квадраттық қателігі
жоспарда 0,8 мм-ден аспауы тиіс.
2.2.2. Карьерлердегі тірек желісі туралы жалпы мәліметтер
Карьерлерде маркшейдерлік түсірілімдерді жүргізу үшін жергілікті
жерде уақытша немесе тұрақты белгілермен бекітілген пункттер желісі
болып табылатын түсіру негіздемесі болуы қажет. Түсірілімге жататын
аумақтар, әдетте, шағын және Өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстармен
салынғандықтан, маркшейдерлік пункттер желісі айтарлықтай тығыз болуы
тиіс. Маркшейдерлік желілерді құру және дамыту үшін негіз геодезиялық
желілер болып табылады. Жер бетіндегі маркшейдерлік желілер тірек және
түсірілім болып бөлінеді.
Маркшейдерлік қызметтің тау-кен жұмысшысы тірек және түсіру
негіздемесінің мақсатын, оны жасау түрлері мен тәсілдерін; пункттердің
сақталуына әсер ететін факторларды; орталықтардың типтерін және нақты
кәсіпорын үшін оларды салу шарттарын; бетон қоспаларының құрамы мен
қасиеттерін, сондай-ақ маркшейдерлік негіздеу пункттерін бекіту кезінде
пайдаланылатын басқа да материалдардың қасиеттерін білуі тиіс. Ол
пункттерді орнату орындарын таңдай білуі, орталықтардың ұзақ уақыт
сақталуын қамтамасыз ететін төсеу технологиясын меңгеруі; Жер
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жұмыстары мен құрылыс ісінде, қарапайым металл конструкцияларды
құрастыруда қарапайым дағдыларға ие болуы тиіс. Тау-кен жұмысшысы
маркшейдерлік негіздеме пункттеріне ұқыпты қарауға, қажет болған
жағдайда оларды жөндеу және қалпына келтіру шараларын қабылдауға тиіс.
2.3. Тау-кен графикалық құжаттамасы
Тау-кен графикалық құжаттамасы жер бетінің рельефі мен жағдайы,
тау-кен қазбалары, кен орнының геологиялық құрылымы және т. б.
бейнеленген тау-кен кәсіпорындарына арналған сызбалар:
- бастапқы (түпнұсқа);
-тікелей өлшеу нәтижелері бойынша жасалады және туынды
(көшірмелер мен репродукциялар).
Бастапқы
графикалық
құжаттаманың
сызбалары
мөлдір
деформацияланбайтын синтетикалық материалдардан жасалған арнайы
пленкаларда немесе оның деформациясын төмендететін негізге желімделген
жоғары сапалы сызу қағазында өлшеу және есептеу материалдарының
негізінде жасалады.
Мақсаты бойынша тау-кен графикалық құжаттамасына жер бетінің,
тау-кен қазбаларының сызбалары кіреді, кейде жоспарлау, басқару және
бақылау үшін тау-кен геологиялық, арнайы өндірістік-техникалық сызбалар
мен сызбалар жасалады. Жер бетін бейнелеу кезінде бедер элементтері мен
жағдайлар, сондай-ақ тау-кен өндірісіне тән объектілер: Жер бетіне
қаттардың шығуы, тау-кен бөліністерінің шекаралары, тау-кен және барлау
қазбаларының бетіне шығатын сағаның тау жыныстарының жылжуы
нәтижесінде пайда болған құйғыштар, жыныс үйінділері және т. б. түсіріледі.
Тау-кен қазбаларының сызбалары әр қабат (қабат немесе горизонт),
линза, өзек бойынша жасалатын тау-кен жұмыстарының жоспарларынан; тік
жазықтыққа проекциялардан; тау-кен қазбаларының қималары мен
профильдерінен тұрады. Тау-кен жұмыстарының жоспарларында шахта
алабының техникалық шекаралары; тік бұрышты координаттар торы; жер
асты түсірілімдерінің жоспарлы және биіктік негіздеу пункттері;
кенжарлардың қозғалу мерзімдері көрсетілген осы қабат бойынша барлық
қазбалар; пайдалы қазбалардың орналасу жағдайларын сипаттайтын
деректер; өрт, көмір және газ шығарындылары, тау соққысы, судың жарылуы
орындары; Тектоникалық бұзылулар; сақтандырғыштардың, тосқауыл және
күзет кентіректерінің шекаралары; күзетілетін объектілер; сынамалар алу
орындары және сынамалау нәтижелері; 150-200 м сайын көлбеу тазалау,
дайындық қазбалары т. б. [5]
Маркшейдерлік графикалық құжаттар келесі негізгі талаптарға сай
болуы керек [6].
- дәл, яғни геометриялық элементтердің кескінін олардың масштабына
қажетті дәлдікпен беру. Мысалы, графикалық құрылыстардың дәлдігін ± 0,2
мм қабылдай отырып, жоспарда 1:500 масштабта бейнеленген элементтер
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үшін дәлдік ± 10 см-ден төмен болмауы керек. Көрсетілген талап табиғатта
нақты контурлары бар элементтерге ғана қатысты.
- жер бетінің бедері мен жағдайының элементтерін, тау-кен қазбаларын,
пайдалы қазбаның пайда болу нысандары мен элементтерін оларды
құрастыру кезінде толық бейнелеуге және тау-кен қазбаларын жүргізу
шамасына қарай жүйелі түрде толықтыруға мүмкіндік береді.
- көрнекі және ыңғайлы өлшенетін, яғни сызықтық және бұрыштық
шамаларды қажетті дәлдікпен, үлкен қосымша құрылыстарға немесе
есептеулерге жүгінбестен өлшеуге мүмкіндік беру.
- қабылданған шартты белгілерді сақтай отырып жасалады.
Маркшейдерлік сызбалардың түрлері және олардың қолданыстағы таукен кәсіпорындарындағы мазмұны кен орнының түріне, геологиялық
құрылымына және оны игеру әдісіне байланысты. Маркшейдерлік
графикалық құжаттама сызбалардың мынадай негізгі түрлерінен тұрады:
- проекциялар-жазықтықтағы кеңістіктің қажетті объектілерінің бейнесі
болып табылатын сызбалар. Маркшейдерлік тәжірибеде негізінен бір
жазықтыққа сандық белгілері бар проекциялар қолданылады. Тау-кен
қазбаларының жекелеген учаскелерін көрнекі кеңістіктік бейнелеу үшін
кейде аксонометриялық, аффиндік және перспективалық проекциялар
қолданылады.
- жоспарлар-жер беті мен тау-кен қазбалары объектілерінің көлденең
жазықтыққа ортогональды проекцияда жасалған, оларда жеке нүктелердің
сандық белгілері (z координаталары) немесе бейнеленетін беттің
горизонталдары көрсетілген проекциялары.
- тік проекциялар-ортогональды проекцияда тік жазықтыққа салынған
сызбалар. Тік жазықтықтағы проекциядағы объектілердің бейнесі көлденең
жазықтықтағы дизайн үлкен бұрмаланулар тудыратын және қарастырылып
отырған объектілердің түсініксіз немесе жеткіліксіз көрнекі бейнесіне
әкелетін жағдайларда қолданылады, мысалы, тік кен орнында жүргізілген
тау-кен қазбалары. Тау-кен қазбалары көлемінің бұрмалануын жою үшін
"және көлбеу шоғырда орналасқан басқа да объектілер, проекция жазықтығы
қаттың (өзектің) көлбеу жазықтығына параллель орналасады. Мұндай
сызбалар проекциялар мен көлбеу жазықтықтар деп аталады.
- кесулер-бұл белгілі бір бөлінген жазықтықта орналасқан
объектілердің бөлшектерінің бейнесі. Маркшейдерлік сызбалардың
құрамына тік және көлденең қималар кіреді, оларда тау жыныстары мен таукен қазбаларының қалыңдығының геологиялық құрылымы бейнеленген. Тік
геологиялық қималар барлау және тау-кен-пайдалану қазбаларының желілері
бойынша, сондай-ақ кен шоғырының жайылу бағыттары мен жайылу
айқышына қарай салынады.
Кесулердің масштабы, жоспарлар сияқты, көлденең және тік бағытта
бірдей қабылданады.

30

- профильдер-бұл тік кесу жазықтығында қарастырылып отырған
объектінің контурының қажетті сызықтары ғана бейнеленген сызбалар. Тік
секциялық жазықтықтар түзу сынған сызықтар арқылы өтуі мүмкін.
Профильдер кез-келген беттің биіктігіндегі өзгеріс сипатын, мысалы,
жер бедерін, шөгінділердің төменгі шекарасын, топырақты немесе тау-кен
шатырын осы бағытта бейнелеу үшін жасалады. Профильдер негізінен
ұзартылған Нысандар бойымен салынған, мысалы, темір жолдар мен
автомобиль жолдарының осьтері, тасымалдау жолдары және т. б. Неғұрлым
айқын және айқын көрініс үшін нүктелердің биіктігіндегі позициясының
өзгеруі үшін профильдің тік масштабы әдетте көлденеңінен 10 есе үлкен
болады.
2.3.1. Шахтаның тау-кен графикалық құжаттамасы
Көмір шахтасының тау-кен графикалық құжаттамасы екі топқа
жасалады:
- беттік құжаттама;
- жер асты тау-кен жұмыстарының құжаттамасы.
Беттік жоспарлар масштабта жасалады 1:1000, 1:2000, 1:5000.
Өндірістік алаңның жоспары, яғни шахта үстіндегі барлық ғимараттар
орналасқан жер бетінің учаскесі-1:500 немесе 1: 1000.
Беткі жоспарлар жылына кемінде бір рет толтырылуы керек. Көлденең
қимасының биіктігі hc = 0,25-0,50 м.
Көмір шахтасының тау-кен графикалық құжаттамасының екінші
тобының ішінде тау-кен жұмыстарының негізгі маркшейдерлік жоспарын
бөліп көрсетеміз.
Ең бастысы-түсірілім нәтижелері бойынша құрастырылған және
шахтаның басқа маркшейдерлік графикалық құжаттарын жасауға негіз
болатын тау-кен жұмыстарының жоспары.
Көмір шахталарындағы негізгі жоспарлардан басқа маркшейдерлік
графикалық құжаттама жиынтығына мыналар кіреді:
- кен орнының қиылысуының тік қималары;
- негізгі тасылым қазбалары бойынша профильдер;
- тау-кен қазбаларының тік жазықтыққа проекциясы (тік құлау кезінде);
- оқпан маңы қазбаларының жоспарлары;
- тазарту жұмыстарының жоспарлары.
Көмір шахталарының негізгі маркшейдерлік жоспарлары маңызды
техникалық және заңды құжаттар болып табылады. Құлау бұрышына
байланысты δ негізгі маркшейдерлік жоспарлардың 2 түрі қабылданады.
1. Қаттардың жайпақ және көлбеу жатуы кезінде негізгі жоспарлар
әрбір қат бойынша жеке көлденең жазықтыққа проекцияда жасалады.
2.Тік құлау кезінде негізгі горизонт жоспарлары жасалады, онда
көлденең жазықтыққа проекцияда осы горизонт бойынша барлық
қабаттардың тау-кен қазбалары көрсетіледі.
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Бұл жағдайда негізгі горизонт жоспарларында тазарту жұмыстары
көрсетілмейді, бірақ 1:2000, 1:1000 масштабтағы тік жазықтықтағы тау-кен
қазбаларының проекциясы бөлек жасалады.
Әр планшетте мыналар болуы керек: осьтік меридианның бойлығы;
жақтаудың оңтүстік-батыс бұрышының координаттары; жоспардың
масштабы.
Көмір шахтасының негізгі жоспарларына:
- өрістің техникалық шекаралары және тау-кен жұмыстарын қауіпсіз
жүргізу шекаралары;
- осы қабат бойынша барлық күрделі, дайындық, ойық, тазарту
қазбалары;
- дайындық және тазалау қазбалары бойынша еңіс бұрыштары (150-200
м сайын және одан сирек);
- көршілес тау-кен кәсіпорындарын өндіру (шекарадан 100 м);
- барлық нүктелері бар 1 және 2 разрядты теодолиттік жүрістер,
белгілері бар реперлер;
- пайдалы қазбаның пайда болу жағдайларын сипаттайтын деректер;
- қабаттың құлау бұрышы, оның қуаты, шекаралары;
- Тектоникалық бұзылулар сызықтары және олардың пайда болу
элементтері (α, δ ығыстырушы, Н);
- кентіректердің шекаралары;
- жер бетінің қорғалатын объектілері;
- тік проекциялар мен кесулер сызықтарының бағыттары.
Жоспарлар келесі ретпен жасалады: теодолиттік жүріс нүктелерін Х, У
координаттарына, абриске сәйкес жағдай жасалады, жер бетіндегі объектілер
оларды түсіру нәтижелері бойынша қолданылады.
Соңғысы сандық деректерді қолданады: Z биіктік белгілері, δ көлбеу
бұрыштар, m қуат, Δ кливаж .
Тік көлденең қималар 1:1000, 1:2000 масштабында міндетті түрде
магистраль және негізгі төсеніш арқылы жасалады. Тік қималарда
қойнауқаттың көлденең қимасы:
- күрделі құрылыстардың үстіңгі беті мен контурының профилі;
- пайдалы қазбаның үйінді астына немесе жер бетіне шығатын жерлері;
- тілікке түсетін барлық тау-кен қазбалары;
- қаттың аспалы және жатық жақтары;
- тектоникалық бұзылулар;
- жер бетіндегі опырылымдар мен жарықтардың шекаралары;
- сақтандырғыш кентіректердің шекаралары;
- барлау және техникалық ұңғымалар.
Көмір шахталарының басқа маркшейдерлік жоспарлары. Оларға
мыналар жатады:
- қабатты гипсометриялық жоспарлар;
- оқпан маңындағы қазбалар жоспары М 1: 200;
- көрнекі маркшейдерлік жоспарлар (аксонометриялық проекцияда);
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– тазарту қазбаларының жоспарлары (лавалар) - 1:200-1:1000 (қабат
жазықтығына проекцияда);
- тазалау қазбаларының тік жазықтыққа проекциясы (тік жатқан кезде).
[дәрістер ]
2.3.2. Ашық карьерлер мен кеніштердегі маркшейдерлік сызбалар
Тау-кен жұмыстарының горизонттары бойынша тау-кен қазбаларының
жоспарлары түсірілімнің тікелей деректері негізінде карьердің әрбір
горизонты бойынша жеке жасалады.
Карьердің көлеміне байланысты бұл жоспарлар кішігірім карьерлер
үшін 1:500, орташа карьерлер үшін 1:1000 және ірі карьерлер үшін 1:2000
масштабта жасалады.
Бұл жоспарлар квадрат планшеттердің графигінде жасалады:
- карьерді мерзімді түсіру үшін белгіленген күндердегі осы кемердің
жиектері және алу шектері;
- карьердің жобалық шекаралары тек осы көкжиек үшін;
- барлау қазбалары, гидрогеологиялық жағдай, жыныстардың
геологиялық контурлары және кен құрамы;
- түсіру желілері, профиль желілері және т. б.
Барлық карьердің тау-кен қазбаларының жиынтық жоспары 1:1000 1:5000 масштабында горизонт жоспарлары негізінде жасалады. Бұл
жоспарлар көрсетілуі керек:
- барлық кертпелердің жоғарғы және төменгі жиектері және олардың
биіктік белгілері кемінде 50 м сайын;
- карьердің жобалық шекаралары, жер бедері және жер бетінің
жағдайы;
- барлау қазбалары және тік тіліктердің желілері;
- шөгінділер, құлау, көшкіндер;
- жерасты пайдалану және дренаждық тау-кен қазбалары;
- ішкі үйінділер;
- пайдалы қазбалар денелері бетінің изогипстері.
Карьердің тау-кен қазбаларының тік қималары көлденеңінен немесе
барлау желілеріне орайластырылған көлденең бағыттар бойынша салынады.
Тау-кен жұмыстарының горизонт жоспарлары масштабында салынған бұл
қималарда:
- жер бетінің және кертпелердің профилі;
- берм енінің, кертпеш беткейлерінің және карьер бортының көлбеу
бұрыштарының нақты өлшемдері;
- кен орнының геологиялық құрылымы;
- өндіру және аршу кемеріндегі тау-кен жұмыстары арасындағы
арақатынас және т. б.

33

2.1-суретте қабат бойынша шахтаның тау-кен қазбалары жоспар
бөлігінің үлгісі көрсетілген.

2.1-сурет - Қабат бойынша шахтаның тау-кен қазбалары жоспарының үлгісі
Шашыранды кен орындарын ашық игеру кезінде полигондардың таукен қазбаларының жоспарлары (жалпы және жедел), сондай-ақ
полигондардың тау-кен қазбаларының тік қималары (барлау желілеріне
орайластырылған шөгінділер бойымен және көлденеңінен) жасалады.
Жер беті мен тау-кен қазбаларының жоспарлары квадрат
планшеттердің графигінде жасалады. Бастапқы құжаттаманың қалған
сызбалары форматтары 297x420; 594x420; 594x841 және 1189x841 мм
болатын парақтарда жасалуы мүмкін. Квадрат графикте пайдалы планшет
пішімі қабылданады:
- 1:5000-400x400 мм масштабтағы планшеттер үшін;
- 1:2000, 1:1000 және 1:500 масштабтағы планшеттер үшін-500x500 мм.
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Планшетке жақтары 100x100 мм төртбұрышты координаталық тор
салынады және оны қалыңдығы 0,1 мм тұтас сызықтармен қара түсті
тушьпен сызады. Тор сызығындағы координаттардың сандық мәндері
планшеттің оң және төменгі шеттерінде километрмен жазылады.
Координаталардың толық мәні оң жақ төменгі, оң жақ жоғарғы және сол жақ
төменгі бұрыштарда көрсетілген (қалған тор сызықтары үшін тек жүздеген
фракцияға дейін ондаған және бірнеше шақырым көрсетілген).
Планшеттің төменгі жақтауының сол жағында картограмма бөлігінің
орналасу схемасы орналастырылған, бұл планшетті көлеңкелейді. Титул
жазбасы (жоғары тұрған ұйымның, аталған тау-кен кәсіпорнының, учаскенің,
горизонттың атауы), сызбаның атауы және оның масштабы планшеттің
төменгі өрісінің ортасына орналастырылады. Планшеттің төменгі жиегінің
оң жағында планшеттің жасалған және толтырылған күні, планшетті жасаған
адамдардың тегі, лауазымы және қолдары белгіленген тақтайша
орналастырылады. 2.3 суретте планшеттің дизайнының үлгісі келтірілген.

2.2-сурет - Мансап жиынтық жоспарының үлгісі
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2.3-сурет - Планшет үлгісі
2.4. Маркшейдерлік жоспарлардың номенклатурасы
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. Планшеттің
номенклатурасы араб цифрларымен немесе араб цифрларының орыс
әріптерімен және рим цифрларымен үйлесуіне байланысты жазылуы мүмкін.
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Тау-кен жұмыстары бойынша планшеттер номенклатурасының негізіне
1:5000 масштабы алынды.
Ірі масштабтағы планшеттердің номенклатурасы планшетті 1:5000 бөлу
арқылы анықталады.
1:5000 планшетінде 1:2000 масштабтағы 4 планшет бар; бұл планшетті
өз кезегінде 4 бөлікке бөліп, біз 1:1000 масштабтағы планшеттерді аламыз,
бұл планшетті 4 бөлікке бөліп, бізде 1:500 масштабтағы планшеттер болады.
2.3-суретке сәйкес үлкенірек планшеттердің номенклатурасы жазылады:
Планшеттің масштабы 1: 2000-оның номенклатурасы 45+3455+52(18А);
Планшеттің масштабы 1: 1000-оның номенклатурасы 45+3455,5+53(18В-1);
Планшеттің масштабы 1:500 - 45+3454,25+53,75(18-142).
Тау-кен жұмыстарының планшеттері үшін қабылданған Номенклатура
жер бетіндегі планшеттердің номенклатурасымен байланысты. Салыстыру
кезінде өзара ауысу жасалуы мүмкін.
2.5. Маркшейдерлік жоспарлар мен геологиялық қималар үшін
шартты белгілер
Маркшейдерлік жоспарлар мен кесулер үшін шартты белгілер өлшемі
масштабтың шекті дәлдігінен аз болатын элементтерді бейнелеу үшін және
барлық объектілердің бірдей бейнесі үшін қолданылады.
Маркшейдерлік жоспарлар мен геологиялық қималарды және басқа да
тау-кен графикалық құжаттамаларды жасау кезінде өнеркәсіптің барлық
салаларының тау-кен өндіру кәсіпорындары үшін қабылданған шартты
белгілер пайдаланылады; жер бетінің сызбаларында негізінен топографиялық
карталар мен жоспарлар үшін бекітілген Шартты белгілер қолданылады.
Шартты белгілердің контурлары қара түспен орындалады. Геологиялық
жағдайды қолдану кезінде басқа түстер қолданылады. [5]
Тау – кен қазбалары; түстері: көгілдір – жынысты қопарып көмірмен
өткен негізгі қазбалар; сұр-тек көмірмен жүргізілген басқа қазбалар; ашық
қоңыр – жыныс бойынша өткен қазбалар. Көк-металл бекіткіш, жасыл-бетон
бекіткіш.
Қабаттар мен қабаттардың қуаты жасыл.
Геологиялық бұзушылықтар қызыл түспен көрсетілген
Маркшейдерлік тірек және түсіру желілері пункттерінің ашық және жер
асты тәсілдері кезіндегі шартты белгілері 2.4-кестеде келтірілген.
Сызуға байланысты маркшейдерлік шартты белгілерді төрт негізгі
топқа бөлуге болады:
- масштабты (контурлы) сызба масштабында сызылуы мүмкін
объектілерді бейнелеу кезінде қолданылады;
- масштабтан тыс нысандар шағын өлшемдерге байланысты сызба
масштабында сызуға болмайтын объектілерді бейнелеуде қолданылады;
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2.4-кесте - Ашық және жерасты әзірлеу тәсілдері кезінде
маркшейдерлік тірек және түсіру желілері пункттерінің шартты белгілері
Атауы
шартты белгі

1

Ашық әзірлемелердегі тармақ:
а) тірек желі
в) уақытша Түсіру желісі
в) уақытша Түсіру желісі

2

3

Пикет, реечная, Тахеометриялық
түсіру, бейінді желілер бойынша, тор
бойынша түсіру нүктесі және жердегі
стереофототүсірілім нүктесі
Тік бұрышты түсіру торы

4

Ашық әзірлемелердегі, жыныс
үйінділеріндегі және қоймалардағы
бейіндік желі
Ескертпе: бейіндік желінің нөмірін
және бейіндік сызық сүйенетін
Түсіру желісі пункттерінің
нөмірлерін көрсету қажет

5

Жерасты қазбаларындағы Пункт:
а) тұрақты тірек желісі
б) уақытша тірек желісі
в) 1-разрядты түсірілім желісі
г) 2-разрядты Түсіру желісі
Ескертпе: пункт нөмірін көрсету,
сондай — ақ 5А шартты белгілеуінде
к — төбе жабынында және Б-қазба
бүйірінде пункттердің орналасу
орнын көрсету қажет. Егер пункт
қазбаның табанында орналасқан
болса, онда әріпті қоюға болмайды.
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Шартты
Белгісі

Түсі

6

Белгілі биіктік белгісі бар нүкте:
а) рельс басында

2.4-кестенің жалғасы

б) қазба шатырында
в) қазба табанында
г) пайдалы қазба денесінің бетінде
Ескертпе: нүктенің биіктік белгісін
көрсету керек; сондай — ақ 6Г
шартты белгілеуінде к — төбе
жабынында және Б-қазба бүйірінде
пункттердің орналасу орнын көрсету
керек. Егер пункт қазбаның
табанында орналасқан болса, онда
әріпті қоюға болмайды

- түсіндірме контурлық, масштабтан тыс және сызықтық белгілерге
қосымша ретінде қызмет етеді. Оларға контурішілік белгілер, сандық
белгілер және түсіндірме қолтаңбалар жатады
2.5.1. Ашық әдіспен игеру кезіндегі тау-кен қазбаларының шартты
белгілері
Карьерлердің тау-кен қазбаларының шартты белгілері 2.5-кестеде
келтірілгенге сәйкес келуі тиіс.
3-шартты белгілерде соққылар арасындағы рим цифры (мысалы, IV)
жоғарыдан Кемер нөмірін көрсетуі керек; тау-кен және пайдалы
қазбалардағы кемерлер жоғарыдан төменге қарай нөмірленуі керек.
2.5-кесте - Ашық әдіспен игеру кезіндегі тау-кен қазбаларының шартты
белгілері
1

2

Атауы
шартты белгі
Барлық жоспарлардағы топырақ
қабаты бойынша кемердің еңісі

Шартты
Белгісі

Түсі

Барлық жоспарлардағы кемердің,
көтерменің және ордың еңісінің
жиегі:
а) жоғарғы
б) төменгі
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3

4

5

Карьер тау-кен қазбаларының
біріктірілген жоспарындағы кемердің
еңісі, егер Кемер еңісінің проекциясы
сызба масштабында болса:
а) 3,0 мм және одан астам
б) 3,0 мм кем
в) бейнеленбейді
Карьердің тау-кен қазбаларының
жиынтық жоспарындағы кемердің
еңісі:
а) аршу бойынша (мысалы, Кемер
еңісінің проекциясы сызба
масштабында 3,0 мм және одан астам
болғанда)
б) пайдалы қазбамен (мысалы,
сызба масштабындағы Кемер еңісінің
проекциясы 3,0 мм-ден аз болғанда)
в) ашылған және пайдалы қазбалар
бойынша
(мысалы, сызбаның масштабындағы
Кемер беткейінің проекциясы
суреттелмеген кезде)
Тау-кен қазбалары жоспарында
Горизонт бойынша (Кемер) қазылған
кеңістік):
а) бір ай ішінде

б) жыл ішінде

6

Карьердің тік қимадағы профилі

7

Келуге, съезд
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25-кестенің жалғасы

3Б шартты белгілеуінде еңістің жоғарғы және төменгі жиектерінің
кескіндері арасындағы қашықтық жоғарғы және төменгі жиектер сәйкес
келгенше сызба масштабындағы Кемер еңісінің проекциясына тең деп
қабылдануы тиіс; еңістің жоғарғы және төменгі жиектері сәйкес келген
жағдайда сызбада 3В шартты белгісін қолдану керек.
4А шартты белгісін қоңыр түспен орындауға рұқсат етіледі; 4Б және 4В
шартты белгілерінде еңістің жоғарғы және төменгі жиектерінің кескіндері
арасындағы қашықтықты 3Б және 3в шартты белгілердегідей қабылдау
керек.
Тазарту кенжарының бір ай ішінде шамалы жылжуы кезінде 5А шартты
белгісімен тоқсандағы өндірілген кеңістікті көрсету және айдың орнына
тоқсанды көрсету керек. Егер блоктарды көп қатарлы жару кезінде түсіру
барлық жарылған тау-кен массасын тиеп жөнелту аяқталғаннан кейін
жүргізілсе, онда 6А шартты белгіде тиеп жөнелту жалғасқан айларды көрсету
керек.
6-шартты белгіде карьердің тау-кен қазбаларының жиынтық жоспары
және оған карьердің профилі жасалған күнді көрсету керек.
7-шартты белгіде еңіс бағытын көрсеткі, цифрмен-кіру (шығу) еңісінің
бұрышын көрсетуі тиіс.
2.5.2. Игерудің жерасты тәсілі кезінде тау-кен қазбаларын шартты
белгілеу
Кен орындарын(оның ішінде шашыранды) игерудің жер асты тәсілі
кезіндегі тау-кен қазбаларының, ашық игеру тәсілі кезіндегі дренаждық
қазбалардың және оларды жоспарда бейнелеу үшін барлау жұмыстарының
шартты белгілері 2.6-кестеде келтірілгенге сәйкес келуі тиіс.
1, 2а және 3 масштабты шартты белгілеулермен 1 : 1000 кем емес
масштабтағы жоспарлардағы оқпандар мен шурфтардың сағалары мен
қималарын, осы қазбалардың бекітпелерін көрсете отырып, сызықтардың
арасындағы саңылауда бекітпе материалы үшін қабылданған түспен
көрсетілуі тиіс; 2Б масштабты шартты белгілеумен қазбаларды бекітпені сол
жоспарларда көрсетпей бейнелеу керек. 1-3 масштабсыз шартты
белгілеулермен 1:2000 масштабтағы жоспарларда оқпандар мен шурфтардың
тармақтары мен қималарын бейнелеу керек; 1:2000 масштабтағы
жоспарлардағы крепив жұмыстарын бейнелеу үшін 1-3 масштабсыз шартты
белгілердің контуры 0,5 мм бос орны бар қос сызықпен 1, 2а, осы шартты
белгілердің сыртқы өлшемдерін сақтай отырып көрсетілуі керек.
1-3 шартты белгілердің жанындағы тау-кен қазбаларының жоспарында
қазбаның атауы, оның мақсаты, қазбаның аузы мен табанының биіктік
белгілері және осы сызбада бейнеленген тау-кен жұмыстарының
көкжиегіндегі табан кернеуі көрсетілуі керек; бейнеленген горизонттың
биіктік белгісін 4 шартты белгілерде қазбаның атауы мен мақсаты, қазбаның
аузы мен табанының (4а) және сағаның (4б) биіктік белгілері көрсетілуі
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керек; масштабтағы шартты белгілерде сызықтар арасындағы жарықта
қазбаның бекітпесін түспен бейнелеу керек., материалды бекіту үшін
қабылданған.
5А масштабты шартты белгімен бекітпені көрсетпей қазбаны бейнелеу
керек (ойықты қазбалар, еңістер, гезенкалар және т.б.); 5Б масштабты
шартты белгімен бекітпені көрсете отырып қазбаны бейнелеу керек
(штольнялар, көлбеу оқпандар, квершлагтарды ашатын оқпан маңындағы
қазбалар және т. б.). Тау-кен қазбалары бекітілмеген кәсіпорындарда ағаш
бекітпелерді көрсетпеуге рұқсат етіледі. 5А және 5б шартты белгілерінде
қазбаның атауын көрсету керек; кейбір ойықты қазбалардың шартты
белгілерінде (қималар, түйіспелер, жалғаулар) атауды көрсетпеуге рұқсат
етіледі. Көлбеу өңдеулердің шартты белгілері үшін бағыттамамен көлбеу
бағыты мен бұрышы көрсетілуі тиіс; дөңес шартты белгілерінің жанында Гтәрізді бағыттамалармен көлбеу бөлігінің басы мен соңын оның масштабты
бейнесінде, мысалы, 5Б масштабты шартты белгілеуде көрсету керек. 5А
және 5б масштабсыз шартты белгілеулерді жоспардағы дайындық
қазбаларын 1:5000 масштабында бейнелеген кезде барлық жағдайларда
бекітпені көрсетпей пайдалану керек; 5В шартты белгілеуімен жоспардағы
дайындық қазбаларын 1:10000 масштабында, қазбаның негізгі атауымен
(квершлагтарды ашатын көлбеу оқпандарды, далалық және тасымалдау
штректерін), сондай-ақ жоспардағы ойық қазбаларды 1:5000 масштабында
бейнелеу керек.
6-шартты белгілерде қазбаның атауы мен мақсаты, сағаның биіктік
белгісі, қазбаның табаны мен бейнеленген горизонты көрсетілуі керек;
бейнеленгеногогоризонттың биіктік белгісін атап көрсету керек; көлбеу
қазбалардың сағаларын бейнелеу кезінде 6В қазбаның орташа көлбеу
бұрышы да көрсетілуі керек. Тік құлама қаттардың құламасын бейнелеген
кезде атауын, мақсатын және биіктік белгілерін көрсетпеуге рұқсат етіледі.
Бейнеленген горизонтқа қатысты өндіріс бағытын көрсететін 6А және 6б
шартты белгілеріндегі жартылай диагональ сызбаға бағытталуы керек,
сондықтан жоғары қарай жұмыс істеу үшін ол сызбаның төменгі
жақтауынан,ал төмен қарай жұмыс істеу үшін сызбаның төменгі жақтауына
бағытталған. Бекітпені көрсете отырып, қазба сағаларын бейнелеу кезінде
масштабты шартты белгілердің контурын 1 және 2а шартты белгілеріне ұқсас
қос сызықпен көрсету керек.
8-шартты белгілеуде штрихпен қатар қазбаны үңгілеу айы немесе
тоқсаны және жылы көрсетілуі тиіс; жыл ұңғыманы игерудің бірінші айы
үшін, қаңтар мен Желтоқсан үшін, сондай-ақ келесі жылға өткен жылы
кенжардың ұзақ тоқтауы кезінде кез келген ай үшін соңғы екі санмен
көрсетілуі тиіс.
10 шартты белгілерінде сызбалардағы 1:2000-нан кем емес
масштабтағы штрихтаудың бірдей бағытын ай үшін, 1:5000 масштабтағы тоқсан үшін және 1:10000 масштабтағы-жыл үшін салу керек; сандармен алу
айын, тоқсанын немесе жылын көрсету керек. Алынған жыл сондай - ақ
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желтоқсан мен Қаңтар немесе бірінші және төртінші тоқсандар үшін
игерілген кеңістік алаңында көрсетіледі; забой тоқтаған жағдайда жыл
ағымдағы жылы жұмыстар тоқтатылған ай немесе тоқсан үшін, ағымдағы
жылы немесе келесі жылы жұмыстар қайта жаңғыртылған ай немесе тоқсан
үшін көрсетілуі тиіс. Цифрлық деректерді тасымалдау және желдету
горизонттарының негізгі қазбаларының кескініне параллель салу керек. 10А
шартты белгісімен тау-кен қазбалары жоспарларының түпнұсқаларында, тік
жазықтықтағы проекцияларда, қималарда және барлық масштабтағы
сызбалардың көшірмелерінде өндірілген кеңістікті бейнелеу керек.
Сондай-ақ жоғары тау жыныстарын құлатып алу немесе опырылған
жыныстарды қайта жіберу кезінде.10Б шартты белгісімен жоспарда 1:2000нан аспайтын масштабта қазбаның ашық қазылған кеңістігі бар тазарту
ойығын бейнелеу керек; қазылған кеңістіктің шартты белгілеу алаңында бір
ай ішінде пайдалы қазбаның жоғалуын бейнелеу үшін қабылданған түспен
бір шаршы салу керек; пайдалы қазбаның тұрақты емес қалдырылған
кентіректері бар ашық өңделген кеңістікті суреттеу кезінде 1:2000-нан кем
емес масштабта барлық кентіректерді олардың пішіні мен табиғи жағдайына
сәйкес салу керек. 10 в белгісінде кеуде жоқ тіректерді олардың пішіні мен
табиғи жағдайына сәйкес бейнелеу керек.
2.6-кесте - Жер асты қазу тәсілі кезіндегі тау-кен қазбаларының шартты
белгісі
Атауы
1. Тік оқпанның аузы мен
қимасы:
а) дөңгелек
б) тікбұрышты

Шартты белгі
ауқымды
масштабсыз

Түсі
Қабылданған
түс
бекіту
материалы
үшін,
Қызыл және
көк

в) эллиптикалық
2. Шурфтың аузы мен қимасы:
а) тікбұрышты
б) дөңгелек
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3. Қазбаның аузы және
қимасы:
а) консервацияланған

б) жойылған
4. Көлбеу оқпан мен
штольняның аузы:
а) күмбез тәрізді қима
б) тікбұрышты және
трапецеидалды қима

5. Әзірлеу:
а) көлденең

б) көлбеу

в) көлденең және көлбеу
1:10000 масштабында
6. Тік және көлбеу қазбаның
сағасы және қимасы:
а) бейнеленетін горизонттан
жоғары қарай
б) бейнеленетіннен төмен
қарай

в) бейнеленген көкжиекті
қиып өтетін
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2.6-кестенің жалғасы
Қабылданған
түс
бекіту
материалы
үшін,
Қызыл және
көк
Қабылданған
түс
бекіту
материалы
үшін,
Қызыл және
көк

Қабылданған
түс
бекіту
материалы
үшін
(мысалы,
металл үшін)

Көк

Көк

7. Раскоска

8. Ай мен жылдың басындағы
қазба кенжарының жағдайы

2.6-кестенің жалғасы

Қабылданған
түс
бекіту
материалы
үшін
(мысалы,
бетон үшін)

9. Жағылған тазалау
қазбасының кенжары:
а) түсіру бойынша
б) болжам бойынша
10. Дамыған кеңістік:
а) Жалпы белгілеу; жоғары
қабаттан құлаған
жыныстардың құлауымен
немесе құлаған жыныстардың
қайта түсуімен;
б) пайдалы қазбаның тірек
кентіректерімен;
в) тіректермен-кенді емес
учаскелермен ( мысалы,
әктастан);
г) кергіш бекітпесі бар
д) толық құрғақ бетбелгімен
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2.6-кестенің жалғасы
Е) гидравликалық төсеммен
ж) бетон төсемімен

Көк

Жасыл

з) газдалған ПИ, қабаттық
және қабаттық опырылу және
өзін-өзі жою жүйелері кезінде
сынған кенді
и) майланған немесе ұрылған
ПИ шығарылғаннан кейін

к) қабатты алу кезінде

л) актированное

Қоңыр

11. Шекарасы
а) бір жыл ішінде өндірілетін
кеңістік;

Стандарт
бойынша
қабылданған
түс

б) бетбелгілер
в) майланған немесе ұрылған
ПИ
г) шатырды бірінші рет
отырғызу
д) қазбалы кеңістікті іске қос
12. Штрек Бутова
13. Жолақ
а) Бут
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қоңыр

б) беттоная

2.6-кестенің жалғасы
Жасыл

15. Әзірлеу:
а) көлденең
б) көлбеу
в) тік

16. Көлденең қима
17. Ұңғыма сағасы:
а) жер бетінде
б) жер асты
18. Ұңғыма:
а) Жалпы түрде
б) пайдалы қазбаның
сыйымды жыныспен
қиылысатын байланысы
19. Ұңғыманың пайдалы қазба
денесінің төбесімен немесе
топырағымен Кездесу нүктесі
немесе проекция
жазықтығының қиылысуы
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2.6. Тау-кен графикалық құжаттамасын есепке алу және сақтау
Кен орнын игеру кезінде тау-кен кәсіпорнында бастапқы, есептеу және
графикалық маркшейдерлік құжаттаманың үлкен саны. Пайдаланудың
қолайлылығы және құжаттаманың сақталуын қамтамасыз ету үшін әрбір
кәсіпорында оны тиісті есепке алуды, сақтауды ұйымдастыру қажет.
Кәсіпорынның маркшейдерлік бюросында құжаттаманы есепке алу үшін
арнайы түгендеу кітабы бар, онда кәсіпорынның өзінде тікелей дайындалған,
сондай-ақ басқа ұйымдардан алынған барлық маркшейдерлік құжаттар
(бастапқы құжаттар) жазылады.
Түгендеу кітабы құжаттама түрлеріне сәйкес үш бөлімнен тұруы керек:
Бастапқы құжаттама.
- есептеу құжаттамасы;
- графикалық құжаттама.
Бастапқы құжаттамада журналдардың нөмірлері, олардың атаулары,
олардағы жазбалардың басталу және аяқталу күндері, түсірілім орындары
мен объектілері, беттер саны, журналдарды сақтау орындары көрсетілуі тиіс.
Графикалық құжаттамада жоспарлардың, қималардың немесе
профильдердің атаулары, масштабы, координаттар мен биіктіктердің жүйесі,
құрастыру негізі (түсіру бойынша немесе басқа жоспарлар негізінде және
т.б.), жасау күні, толтыру кезеңділігі, құжаттардың жай-күйі, форматтары
мен оларды сақтау орындары көрсетілуге тиіс.
Кітапқа енгізілетін әрбір құжатқа түгендеу нөмірі беріледі.
Жоспарларда түгендеу нөмірі арнайы мөртаңба түрінде алдыңғы және артқы
жақтарының сол жақ төменгі бұрышына, ал журналдарда мұқабадағы түптеу
түбіршегіне және бірінші және соңғы беттерге қойылады. Көшірмелерде
олардың түпнұсқаларының түгендеу нөмірі К әрпін (көшірмесін) қоса
отырып көрсетіледі.
Түгендеу кітабының беттері нөмірленіп, кітап тігіліп, бөлім
басшысының қолымен және тау-кен кәсіпорнының мөрімен бекітілуі тиіс.
Түгендеу кітабы бойынша құжаттардың бар-жоғын тексеру жылына бір рет,
бұдан басқа, бас маркшейдердің істері басқа тұлғаға берілген жағдайда
жүргізіледі.
Барлық маркшейдерлік құжаттама тікелей кәсіпорында жеке
оқшауланған үй-жайда сақталады. Ол отқа төзімді, құрғақ, жеңіл және жақсы
желдетілуі керек.Маркшейдерлік бөлімнің үй - жайында немесе мұрағаттық
үй-жайда бастапқы құжаттама кеңселік немесе кітап шкафтарында, есептеу
және графикалық құжаттама жанбайтын шкафтарда (сейфтерде) сақталады.
Жұмыс жоспарлары шкафтарда ашық күйінде сақталады. Қатты негіздегі
және лавсанда жасалған планшеттер картон конверттерде сақталады және
шкафтардағы сөрелерге шетіне тігінен қойылады.
Өзінің маңызын жоғалтқан және жоюға жататын құжаттар жергілікті
қадағалау органдарымен келісім бойынша комиссияның қатысуымен (Таукен кәсіпорнының бас инженері мен маркшейдері және басшы ұйымның
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өкілі) өртеледі, ол туралы тиісті акт жасалады. Түгендеу кітабында әрбір
жойылған құжатқа қарсы тиісті белгі қойылады.
Бастапқы маркшейдерлік құжаттама материалдары маркшейдерлік
бөлімнен тыс берілмейді. Кәсіпорын қызметкерлері үшін маркшейдерлік
құжаттарды пайдалануға немесе олардың көшірмелерін түсіруге рұқсатты
бас маркшейдер, ал басқа ұйымдардың қызметкерлері үшін - кәсіпорын
бастығы береді. Маркшейдерлік құжаттаманы есепке алу, сақтау, толықтығы
мен дұрыстығы, сондай-ақ уақтылы дайындау және түзету үшін
кәсіпорынның бас маркшейдері толық жауапты болады. Маркшейдерлік
құжаттаманы сақтаудың тиісті жағдайларын қамтамасыз ету үшін кәсіпорын
басшысы
жауапты
болады.
Тау-кен
кәсіпорны
таратылғаннан
(консервацияланғаннан) кейін барлық маркшейдерлік құжаттама түгендеу
кітабы бойынша жоғары тұрған ұйымға тапсырылады, ол туралы Арнайы
комиссия акт жасайды.
№ 2 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Тау-кен графикалық құжаттамасына арналған шартты
белгілерді зерттеу және сызу.
Жұмыс мақсаты:
- негізгі шартты белгілерді зерттеу және тау-кен графикалық
құжаттамасын оқуды үйрену;
- жоспарлар мен геологиялық қималар бойынша тау-кен-геометриялық
есептерді шешу дағдыларын меңгеру.
Бастапқы деректер: тау-кен графикалық құжаттамасы, жерасты және
ашық тау-кен жұмыстарының тау-кен графикалық құжаттамасының
жиынтығы.
Жұмысты орындау тәртібі:
Тау-кен графикалық құжаттамасының шартты белгілерін зерттеу.
Шартты белгілерді (жиырма бес – отыз белгі) сызыңыз. Практикалық
жұмысты орындау нұсқалары 2.7-кестеде келтірілген.
Графикалық құжаттаманы зерттеу үшін келесі әдебиеттерді пайдалану
керек:
1. Маркшейдерлік жұмыстарды өндіру жөніндегі Нұсқаулық.
2. Тау-кен графикалық құжаттамасы МСТ 2.850-75.
3. В. Н. Попов, В. А. Букринский, П. Н. Бруевич Геодезия және
маркшейдерия: жоғары оқу орындарына арналған оқулық, 2017 ж.
4.Маркшейдерлік жоспарлардың үлгілері.
Есепте келесі сұрақтар көрсетілуі керек:
1. Тау-кен кәсіпорнының маркшейдерлік графикалық құжаттамасының
атауы және сызбаларының тізбесі.
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2. Графикалық құжаттаманы міндетті пайдалануды талап ететін негізгі
өндірістік міндеттердің тізбесі.
3. Графикалық тау құжаттамасына қойылатын талаптар.
4. Жерасты әдісі бойынша маркшейдерлік жоспарлар үлгілерінің
сипаттамасы.
5. Ашық әдіспен жоспар үлгілерін сипаттау.
2.7- кесте
Нұсқа
Тапсырма
1
Карьерлердің тау-кен қазбаларын, сондай-ақ шашыранды кен
орындарын экскаватор тәсілімен игеретін полигондарды белгілеу
2
Бульдозер-скрепер, драже және гидравликалық тәсілдермен алу
кезінде полигондардың тау-кен қазбаларын белгілеу
3
Тұз кәсіпшілігі қазбаларын белгілеу
4
Жоспарда бейнелеу үшін тау-кен, дренаж және барлау
қазбаларын белгілеу
5
Тік проекцияда бейнелеу үшін тау-кен және дренаж қазбаларын
белгілеу жазықтық және қимада
6
Оқпанды арматуралаудың және тау-кен қазбаларын бекітудің
арнайы әдістерінің бейнесі
7
Ұңғымалардың бейнесі
8
Барлау қазбаларының бейнесі
9
Тау-кен қазбаларындағы сақтандыру құрылыстарының белгілері
10
Тау-кен қазбаларындағы қауіптілік ошақтарын және тау-кен
жұмыстарын қауіпсіз жүргізу шекараларын белгілеу
Ескерту. Әр үлгіні сипаттау кезінде студент осы нарықтық жоспарда
көрсетілген өндірістік және технологиялық процестерді тұтас қабылдауды
көрсетуі керек.
Ұсынылған әдебиеттерді, атап айтқанда, маркшейдерлік жоспарлардың
үлгілеріне қоса берілген сипаттамаларды механикалық көшіруден аулақ болу
керек.
Оқытушы есепті тексергеннен және ауызша әңгімелесуден кейін жұмыс
есептелген болып саналады.
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№ 3 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Тау-кен қазбалары жоспары бойынша есептерді шешу
Жұмыс мақсаты:
- тау-кен қазбаларының жоспарлары бойынша есептерді шешуді
үйрену;
- тік оқпан тереңдігін, тау-кен жұмыстары көкжиегінің тереңдігін,
қазбаның еңісін (еңіс бұрышын) анықтай білу;
- жобаланатын қазбаның бағыттық бұрыштары мен ұзындығын анықтай
білу.
Міндеттерді шешу оқытушы берген тау-кен қазбаларының жоспарлары
бойынша жүргізіледі. Мәселелерді шешуге арналған бастапқы деректерді
мұғалім де береді
Орындау тәртібі:
1. Тік магистральдың тереңдігін анықтау:
H = Zу-Zз

(8)

мұндағы Zу және Zз-сағаның және зумпфтың биіктік белгілері;
H - тік магистральдың тереңдігі.
2. Тау-кен жұмыстарының көкжиегінің тереңдігін анықтау:
Нгг = Zу-Zб .

(9)

мұндағы Zу-тік оқпанның биіктік белгісі;
Zб-скипті оқпанның тиеу пунктінің (бункерінің) биіктік белгісі.
Алынған мән метрге дейін дөңгелектенеді.
3. Қазбаның еңісін (еңіс бұрышын) анықтау.
i (немесе учаскенің) қазбаның еңісі zi+1 және zi нүктелерінің биіктік
белгілерінің айырмашылығының осы нүктелер арасындағы қашықтықтың l
көлденең жазықтығына проекцияға қатынасымен анықталады:
Z  Zi
i  i 1
.
l
(10)
Егер қазбаның көрсетілген нүктелерінде биіктік белгілері болмаса,
соңғыларының әрқайсысын белгілі белгілері бар жақын екі нүктеден 0,1 м
дәлдікпен сызықтық интерполяциялау арқылы табады.
Егер i>0,050 болса, қазбаның көлбеу бұрышын градусқа дейінгі
дәлдікпен есептеңіз
 Z  Zi 
  arctg  i 1
.


l
(11)
51

4. Жобаланатын қазбаның Дирекция бұрышы мен ұзындығын анықтау.
Жоспарда дамудың жобалық жағдайын мұғалім белгілейді.
Орындалу реті:
- жобаланған қазбаның бастапқы нүктесінде абсцисса осіне параллель
бағыт жасалады, ал протрактор өндіріс осінің Дирекция бұрышын өлшейді.
- l өндіру ұзындығының көлденең проекциясын анықтайды.
- тау-кен жұмыстары жоспарының деректері бойынша жобаланатын
қазбаның басында (Zн) және соңында (Zк) қазба топырағының биіктік
белгілері анықталады.
- формула бойынша қазбаның көлбеу бұрышын есептеңіз:
 Z  Zк 
  arctg  н
.


l
(12)
- l өндірісінің ұзындығын есептеңіз.
l
L
.
cos 
(13)
Жұмыс жөніндегі есепте сипаттау бөлігі мен есептеуден басқа
есептерге өлшеу әдістемесін және есептеулерге қатысатын барлық мәндерді
түсіндіретін тау-кен қазбаларының тиісті эскиздері қоса берілуі қажет.
Оқытушы есепті тексергеннен және ауызша әңгімелесуден кейін жұмыс
есептелген болып саналады.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары:
1. Маркшейдерлік күрделі жұмыстар.
2. Тірек желілер, тірек желілердің жіктелуі.
3. Маркшейдерлік жоспарлардың координаттар жүйесі.
4. Маркшейдерлік жоспарлар мен бөлімдерде бейнеленген негізгі
нысандар.
5. Маркшейдерлік графикалық құжаттаманың мақсаты мен түрлері.
6. Шартты маркшейдерлік белгілер, тау-кен жұмыстары жоспарының
мазмұны.
7. Масштабты және масштабтан тыс белгілер.
8. Жоспарлар номенклатурасы.
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3 БӨЛІМ. ЖЕРАСТЫ МАРКШЕЙДЕРЛІК ТҮСІРІЛІМ
Тау-кен жұмыстарын жер асты тәсілмен жүргізу барысында тау-кен
кәсіпорнының маркшейдерлік қызметінің алдында кеңістікте тау-кен
қазбаларының орналасқан жерін бекіту, яғни маркшейдерлік жоспарларды
жасау және әртүрлі графикалық құжаттаманы жасау үшін негіз болатын
объектілерді және басқа да мәліметтерді түсіру міндеті туындайды. Демек,
жер асты маркшейдерлік түсірілім-бұл тау-кен қазбаларындағы бұрыштық
және сызықтық шамаларды аспаптық өлшеу негізінде бізді қызықтыратын
объектілердің кеңістіктік координаттарын анықтау процесі.
Жерасты маркшейдерлік түсіру объектілері:
- тау-кен өндірісі (негізгі, дайындық, ойық, тазарту, дренаж, барлау
және т. б.);
- барлау, техникалық, су төмендететін және басқа да бұрғылау
ұңғымалары; - тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу, сақтандыру және
тосқауыл кентіректерінің шекаралары;
- су басу, үйінділер, тау қазбаларының газдалуы, жер асты өрттерінің
ошақтары, суфлярлар, көмірдің (жыныстың) және газдың кенеттен
лақтырылатын орындары, су мен жүзгіштердің жарылуы, жер асты су
көздері, тау соққысы орталықтарының контурлары;
- пайдалы қазбалар шоғырларының жату элементтерін анықтау
нүктелері (созылу, құлау бұрышы, шоғырдың қуаты және оның құрылымы);
- тау-кен қазбаларындағы әртүрлі стационарлық жабдықтар мен
жасанды құрылыстардың орналасуы (көтергіш машиналар, сорғы
камералары, электровоз депосы, опрокидтер, BB қоймалары, медициналық
пункттер, желдеткіш қондырғылар және т.б.).
Маркшейдерлік жерасты түсірілімдері келесі міндеттерді шешуге
арналған: Тау-кен қазбаларының маркшейдерлік жоспарларын және басқа да
графикалық құжаттамаларды жасау; жобалық шешімдерді натураға шығару
және оларды бақылау; тау-кен қазбаларына бағыттарды белгілеу және
олардың дұрыс жүргізілуін қамтамасыз ету; тау-кен қазбаларының нақты
жағдайын және дайындық, сондай-ақ тазарту қазбаларында орындалған
көлемдерді анықтау үшін маркшейдерлік өлшеулер жүргізу, сондай-ақ
олардағы егжей-тегжейлі түсірілімдер жасау; тау-кен қазбаларының
3.1. Маркшейдерлік түсірілім түрлері
Маркшейдерлік жұмыстар пайдалы қазбалар кен орындарында, тау-кен
қазбаларында, жер асты коммуникацияларын төсеу кезінде және жер асты
нысандарын салу кезінде жүргізіледі. Геологиялық-маркшейдерлік
жұмыстарсыз тау-кен өндіру саласының кәсіпорындары өмір сүре алмайды,
бұрғылау-жару жұмыстары және жер деңгейінен төмен кез келген құрылыс
жұмыстары жүргізіле алмайды.
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Геодезиялық-маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу кезінде тау
жыныстарын алу барысына, монтаждау жұмыстарына немесе жер асты
объектісін пайдалануға әсер етуі мүмкін параметрлер туралы деректер
жиналады. Осы жұмыстарды орындау кезінде құрылыстарды жоспарлау,
жобалау, салу немесе қайта құру кезінде қолданылатын есептеулер мен
құрылыстар жасалады.
Маркшейдерлік жұмыстардың барлық түрлері жер бетінің әдеттегі
топографиялық түсіріліміне қарағанда әлдеқайда күрделі. Олар тиісті
техникалық нұсқаулар мен нұсқаулар негізінде жасалады.
Маркшейдерлік жұмыс-бұл мемлекетпен лицензияланған қызмет.
Мұндай лицензияны алу үшін маркшейдерлік түсірілімге мамандандырылған
компанияның қажетті жабдықтары болуы керек. Барлық өлшеу аспаптары
калибрленуі тиіс, олар уақтылы тексеруден өтуі тиіс. Маркшейдерлік
жұмыстарды өз біліктілігін растаған мамандандырылған білімі бар мамандар
ғана жүргізе алады. Түсірілімнің күрделі сипаты мен шарттарын ескере
отырып, қауіпсіздік техникасы талаптарын мүлтіксіз сақтау қажет.
Маркшейдерлік топ қызметінің негізгі бағыттары:
- тірек және түсірілім желілерін құру;
- жобада қамтылған деректерді натураға шығару;
- жер асты құрылысын жүргізу және тау жыныстарын барлау және
өндірумен байланысты жұмыстар үшін бағыттар мен координаттарды
анықтау;
- тау жыныстарының жай-күйін бақылау: олардың жүрісын,
деформациясын, тұрақтылығын, сондай-ақ өндірілетін пайдалы қазбалардың
жай-күйін бақылау;
- қазбалардың параметрлерін өлшеу, олардың көлемі мен
тұрақтылығын бақылау;
- қауіпті учаскелерді анықтау, оларды күшейту және қорғау бойынша
ұсыныстар шығару;
- жүргізілетін тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігін жалпы бақылау;
- түсіру нәтижелері бойынша графикалық құжаттаманы жасау.
Тапсырмаларды орындау барысында маркшейдерлер әртүрлі жұмыс
түрлерін орындайды, көлденең және тік түсірілім жүргізеді. Маркшейдерлік
жұмысты жүргізу әдістемесіне байланысты түсірілімнің мынадай түрлері
болуы мүмкін:
1. Біріктіру түсірілімдері (көлденең және тік) жер бетінде және жер
асты тау-кен қазбаларында орындалған түсірілімдердің геометриялық
байланысын орнатуға арналған. Түсірілімнің осындай түрлерін өндіру X, Y
және Z дирекциялық бұрыштары мен координаталарын жер бетінен тау-кен
қазбаларына беру мәселесін шешуге мүмкіндік береді, бұл жер бетінде
қабылданған бірыңғай координаттар жүйесінде жер беті мен тау-кен
қазбалары жоспарларының құрылуын қамтамасыз етеді.
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2. Негізгі жер асты қазбаларының көлденең және тік түсірілімдері
оларда маркшейдерлік жоспарларды жасау үшін негіз болып табылатын
жоспарлы және биіктіктегі тірек желілерін құру үшін жүзеге асырылады.
3. Дайындық қазбаларының көлденең және тік түсірілімдері. Дайындық
қазбаларында тірек желілерінің пункттеріне сүйенетін 1 разрядты түсіру
желілерін құру үшін теодолиттік жолдар салынады.
4. Ойық және тазалау қазбаларын түсіру. 1-разрядты түсіру желілерінің
негізінде Ойық және тазарту қазбаларын түсіруге, сондай-ақ оларда өлшеу
жүргізуге арналған 2-разрядты түсіру желілері дамиды. 2-разрядты түсіру
желілерін төсеу дәлдігі төмен аспаптармен (бұрыш өлшегіштермен, аспалы
буссольмен және жартылай шеңбермен және т.б.) жүзеге асырылады.
Жоспарланған тірек және түсіру желілерін құру кезінде теодолиттік
жүрістар жасалады, олардың мәні бұрыштарды теодолитпен, ал Тараптардың
ұзындығын – лента өлшеуішімен немесе диапазонмен өлшеу болып
табылады.
Теодолиттік жүріс тау-кен қазбаларында бекітілген пункттердің
координаталарын анықтау үшін орындалатын далалық өлшеулер мен есептеу
жұмыстарының жиынтығы болып табылады.
Дала жағдайларында (тау-кен қазбаларында) мынадай жұмыстар
жүргізіледі:
- теодолиттік жүріс пункттерін тұрақты немесе уақытша белгілермен
бекіту және орнын таңдау;
- жүрістің көлденең және тік бұрыштарын өлшеу;
- жүріс жағының ұзындығын өлшеу;
- станцияда теодолиттік жүрістің бұрыштық және сызықтық
шамаларын өлшегеннен кейін далалық бақылауды жүзеге асыру;
- алынатын қазбалардың егжей-тегжейін түсіру және эскиздерін жасау.
Камералдық жағдайда:
- теодолиттік түсіру журналындағы жазбаларды тексеру және өлшенген
бұрыштардың орташа мәндерін және жүріс жақтарының ұзындығын есептеу;
- X, Y және Z нүктелерінің координаталарын есептеу;
- бақылауды орындау (бұрыштық және сызықтық қалдықтарды
есептеу);
- жоспарға теодолиттік жүріс нүктелерін және алынатын мәліметтерді
енгізу.
Жер асты маркшейдерлік тірек желісі пункттерінің биіктік жағдайын
анықтау үшін:
а) III немесе IV сыныпты реперлерден жер асты тірек желісінің
бастапқы жағындағы пункттерге жоғарыдан тік жалғау түсірілімін
(координатын z беру);
б) көлбеу бұрышы 5-8°дейінгі қазбалардағы тірек желісі пункттерінің
биіктік жағдайын анықтау үшін геометриялық нивелирлеу;
в) көлбеу бұрыштары 5-8°жоғары қазбалар бойынша биіктіктерді беру
үшін тригонометриялық нивелирлеу.
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Түсіру желісі пункттерінің биіктігі теодолитті немесе бұрыштық
өлшеуіштерді салумен бір уақытта жүргізілетін тригонометриялық
нивелирлеу көмегімен анықталады. Жер бетінде қабылданған координаттар
жүйесінде тау-кен қазбаларында тірек және түсіру желілерін құру үшін жер
асты маркшейдерлік тірек желілерін бағдарлау және орталықтандыру
жүргізіледі. Осы мақсаттар үшін дирекциялық бұрыш және жерасты
полигонының бастапқы жағы пункттерінің координаттары анықталады.
"Желіні бағдарлау" термині жер асты маркшейдерлік тірек желісінің
бағдарланатын жағының (бір немесе бірнеше) Дирекция бұрышын анықтау
процесін түсіну керек. Жер асты полигонының жағын бағдарлау
геометриялық немесе гироскопиялық тәсілмен жүзеге асырылады.
Бағдарлаудың геометриялық тәсілі кезінде жер бетін бағдарлайтын
горизонтпен байланыстыратын қазбалардың сипатына байланысты тірек
желілерін бағдарлау мынадай тәсілдердің бірімен орындалуы мүмкін:
1) көлденең немесе көлбеу қазу арқылы;
2) бір тік өңдеу арқылы;
3) екі тік қазбалар арқылы.
Геометриялық бағдарлау әдістерімен қатар қазіргі уақытта жер асты
тірек желілерін гироскопиялық бағдарлау кеңінен қолданылады.
"Желіні центрлеу" термині жер асты маркшейдерлік тірек желісінің кезкелген нүктесінің X, Y және Z координаттарын анықтау процесін білдіреді.
Жер асты маркшейдерлік тірек желілерін орталықтандыру үшін бастапқы
деректер дәлдігі бойынша 1-разрядты аналитикалық желілерге немесе 1разрядты полигонометрияға сәйкес келетін жер бетіндегі тірек желісінің
пункттері болып табылады. Тік қазбалар (шахта оқпандары) арқылы желіні
орталықтандыру, әдетте, тік тау-кен қазбаларына түсірілген тіктеуіштердің
көмегімен жүзеге асырылады. Жер бетіндегі тіктеуіштердің немесе көлбеу
қазбалар мен штольнялардың сағасына жақын орналасқан пункттердің
координаталарын бастапқы пункттерден дәлдігі 2 разрядтан төмен емес,
жақтардың саны үштен аспайтын полигонометриялық жүрістер салу арқылы
анықтайды.
Жер бетінде қабылданған координаталар жүйесіндегі түсіру
пункттерінің қажетті дәлдігін анықтау үшін тірек және түсіру жер асты
маркшейдерлік желілерін құру кезінде бұрыштық және сызықтық шамаларды
өлшеуге маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу жөніндегі техникалық
нұсқаулықпен келісілген белгілі бір талаптар қойылады.
3.2. Жерасты тірек және түсіру желілері
Жер асты тау-кен қазбаларын және әртүрлі объектілерді (егжейтегжейлі) түсіру кезінде оларда неғұрлым жалпы және дәл геометриялық
құрылыстардан жеке және аз дәл құрылыстарға дәйекті көшу қағидаты
қабылданды. Тау-кен қазбаларында түсіру процесі тірек, ал олардың
негізінде түсіру желілерін құру болып табылады.
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Жер асты маркшейдерлік желілер олардың мақсаты бойынша келесідей
жіктеледі:
1) жерасты маркшейдерлік тірек желілері;
2) 1 разрядты түсіру желілері;
3) 2 разрядты түсіру желілері;
4) арнайы мақсаттағы жоспарлы және биіктік желілері.
Жер асты маркшейдерлік тірек желілері барлық жер асты
түсірілімдерінің негізгі геометриялық негізі болып табылады. Негізгі тау-кен
қазбалары (квершлагтар, штольнялар, көлбеу оқпандар, еңістер,
бремсбергтер, далалық, топтық және негізгі тасылым қуақаздары) бойынша
тірек желілерін құру үшін полигонометриялық өткелдер салынады.
Полигонометриялық жүрістің ұзындығы 2 км артық болған кезде ол қатты
дирекциялық бұрыштары бар секцияларға бөлінуі тиіс. Секциядағы
бұрыштардың саны 20-дан аспауы тиіс. Тірек желілері түсіру желілерін
дамытуға, тау-кен қазбаларының жоспарларын және басқа да графикалық
материалдарды жасауға, сондай-ақ әртүрлі маркшейдерлік және тау-кен
геометриялық есептерін аналитикалық шешуге арналған.
Жер асты маркшейдерлік тірек желілерін құру принциптері кен
орнының пайда болу жағдайларына және оны ашу әдістеріне байланысты.
Осыған байланысты жер асты тірек желілері белгілі бір дизайн
ерекшеліктеріне ие. Жер асты маркшейдерлік тірек желілерін құрудың алты
негізгі типтік құрылымын (жүйелерін) ажыратуға болады.
1. Бір көлденең қабатты жасау кезінде (сурет. 3.1, а). Тірек желісінің
бұл конструкциясы кен орны орталық - қос шахталық оқпандармен ашылған
кезде тән және негізгі бағыттардың қуақаздары мен оларға параллель
қазбалар бойынша төселетін полигонометриялық өткелдер жүйесі болып
табылады, нәтижесінде созылған, бір-біріне жақын орналасқан жабық
полигондар пайда болады.
2. Көлбеу емес және көлбеу қабаттарды өндіру кезінде (сурет. 3.1, б, е).
Кен орны желдеткіш түйіспелерінің шахта алаңының қапталында
ұңғысы бар көлбеу шахталық оқпандармен ашылған. Қолданылатын даму
жүйесіне байланысты тірек желісінің конструкцияларының екі түрін
ажыратуға болады:
а) үздіксіз даму жүйесін қолданған жағдайда (суретті қараңыз. 3.1. б)
полигонометриялық өткелдер екі қабатты қуақаздарға салынады. Оларды
желдету түйіспесімен қосқаннан кейін полигонометриялық өткелдер жер
бетіндегі маркшейдерлік тірек желісінің пункттеріне қосылады;
б) ұзын тіректермен созылған даму жүйесі қолданылған кезде (суретті
қараңыз. 3.1, е) және полигонометриялық өткелдер бір-біріне жақын
орналасқан жабық полигондарды құрайды. Қабатты қуақаз желдету
түйіспесімен қосылғаннан кейін полигонометриялық өткелдер жер бетіндегі
тірек желісінің пункттеріне қосылады.
3. Жұмсақ және көлбеу қабаттардың қадаларын жасау кезінде (сурет.
3.1, г, д). Кен орны күрделі квершлагы бар тік орталық қосарланған
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шахталық оқпандармен ашылды, ал шахта алаңының қапталдарында
желдеткіш оқпандары (шурфтар) өтті. Бұл жағдайда тірек желісінің
дизайнының екі нұсқасы пайда болуы мүмкін:
а) тораптық нүктелері бар полигондар жүйесін құрайтын
полигонометриялық өткелдер (сурет. 3.1, г);
б) түйіндік нүктелері бар полигонометриялық өткелдер және жабық
полигондар (ұзын тіректермен даму жүйесін қолданған жағдайда) (сурет. 3.1,
д).
4. Кен орны күрделі квершлагы бар орталық-қосарланған тік
оқпандармен ашылған кезде тік қабаттардың құламасын қазу кезінде. Негізгі
горизонттардағы тау-кен қазбаларының орналасуына байланысты тірек
желісінің конструкциясы ұсынылуы мүмкін:
а) бір-біріне жанасатын тұйық полигондар жүйесімен жабдықталады.
Мұндай тірек желілері өздігінен жануға бейім емес, шағын және орта қуатты
қабаттарды әзірлеу кезінде, далалық немесе топтық тасу штректері мен
учаскелік квершлагтар өткен кезде құрылуы мүмкін (сурет. 3.1, е):
б) тұйықталатын жүрістері бар және қайталама бақылау жүрістерін
төсейтін полигондар жүйесімен жабдықталады. Бұл опция өздігінен жануға
бейім қуатты тік қабаттардың қадаларын жасау кезінде пайда болады, қазу
учаскелері арасында өрт сөндіру тіректері қалған кезде (сурет. 3.1, ж).
5. Орталықта және қапталдарда тік оқпандар өтетін қуатты кен
шоғырларын игеру кезінде полигонометриялық өткелдер тік қазбалар
арқылы түсірілген тіктеуіштерге жанасып, квершлагтар мен далалық
қуақаздарға салынады (сурет. 3.1, з).
6. Жер асты әдісімен тұздарды игеру кезінде, кен орны тік орталық
қосарланған оқпандармен ашылған кезде, тірек желісі жабық өткелдері бар
бір-біріне жақын орналасқан полигондар жүйесі түрінде құрылады (сурет.
3.1, и).
Қарастырылған тірек желілерінің конструкциялары кен орындарын
игеру жағдайларының ерекшелігіне байланысты айтарлықтай кемшіліктерге
ие, оларға мыналарды жатқызуға болады:
- желі жақтарының шамадан тыс қатты бағыттаушы бұрыштарының
шектеулі саны немесе толық болмауы;
- полигонометриялық жүрістің қысқа жақтарының болуы, бұл
полигонометрия пункттерінің жағдайында қателіктердің тез жиналуына
әкеледі;
- жылжу пункттерін тірек желісін қажеттігін туғызады проложения
үлкен санын қайта жүріс кезінде олардың қалпына келтіру;
- қолдау желілерінің гетерогенділігі.
Егер шахта алаңдары үлкен болса және даму тереңдігінің артуына
байланысты қолданыстағы тірек желілерінің конструкцияларындағы
кемшіліктер ерекше байқалады.
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3.1-сурет-жер асты тірек желілерінің құрылымы:
1- тау-кен қазбаларындағы теодолиттік өткелдер; 2 - тік оқпандар;
3 - шурфтар; 4 - көлбеу оқпандар; 5 - түйіндік нүктелер; 6 - тұрақты пункттер

Қазіргі уақытта шағын габаритті гирокомпастардың көмегімен тірек
желісінің тараптарын автономды бағдарлауды қолдану ұсынылады, бұл
жоғарыда көрсетілген кемшіліктерді болдырмауға және аралық бағыттаушы
бұрыштары бар тірек желілерінің жаңа конструкцияларына көшуге мүмкіндік
береді. Бұл дизайнның мәні келесідей:
а) жерасты полигонометрлік желі секцияларға бөлінеді;
б) әрбір секцияда гирокомпастың көмегімен тараптардың бірінің
дирекциондық бұрышын дербес анықтайды;
в) бұрыштық өлшеулердің нәтижелерін және секциялардағы
тараптардың дирекциондық бұрыштарын автономды анықтау нәтижелерін
олардың салмақтық мәндерін ескере отырып теңестіреді.
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Аралық тірек бағыттаушы бұрыштары бар тірек желілерінің келесі
артықшылықтары бар:
а) желінің ең алыс пунктерінің орналасуы дәлдігі едәуір артады;
б) тірек желісінің біркелкілігі жақсарады;
в) тірек желісі сенімділігінің жоғары дәрежесі, демек, тау-кен
қазбалары жоспарларының сенімділігі қамтамасыз етіледі;
г) маркшейдерлердің Еңбек өнімділігі артады. Тірек желілерін құру
кезінде бұрыштық және сызықтық өлшемдерге қойылатын талаптар. Жер
асты тірек желісін құру кезінде полигонометриялық жүрістердегі бұрыштар,
әдетте, 30-дан кем емес есептеу құралдарының дәлдігімен теодолиттермен
өлшенеді".
Теодолит пен сигналдарды орталықтандыру тәсілі, сондай-ақ осы
операцияларды орындау дәлдігі полигонометриялық жүріс жақтарының
ұзындығына және тау-кен қазбаларында түсіру жүргізу жағдайларына
байланысты анықталады.
Көлбеу бұрышы 30° дейінгі қазбаларда полигонометриялық жүрістерді
салу кезінде көлденең бұрыштарды (жүріс бойынша сол жақ) бір толық
қайталаумен өлшейді. Бұрыштың бір мәні (бақылау бұрышы) мен оның
соңғы (орташа) мәні арасындағы айырмашылық 45"-тен аспауы тиіс. Егер
өлшенген бұрыштың бір жағы көлденең, ал екіншісі көлбеу болса, онда бұл
айырмашылық 90"-дан аспауы керек.
Көлбеу бұрышы 30° артық қазбаларда көлденең бұрыштар қабылдау
тәсілімен (кемінде екі) өлшенуі тиіс. Жекелеген тәсілдерден алынған
бұрыштардағы жол берілетін айырмашылықтар мынадай шамалардан аспауға
тиіс:
қазбаның еңіс бұрышы 31-450-45 болғанда
қазбаның еңіс бұрышы 46-600-60 болғанда
қазбаның еңіс бұрышы 61-700-90 болғанда
қазбаның еңіс бұрышы 71-750-120 болғанда
Жердегі сызықтардың ұзындығын анықтау әртүрлі құрылғылардың
көмегімен және әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін. Өлшеу әдісін
таңдау көбінесе бізде қандай құрылғы бар екеніне және өлшеу жүргізуге тура
келетін жағдайларға байланысты болады. Қашықтықты өлшеудің ең
қарапайым әдістерінің бірі-лазерлік таспамен өлшеу.
Лазерлік рулеткалар-Бұл батырманы бір рет басу арқылы қашықтықты
оңай және тез білуге мүмкіндік беретін қарапайым, жылдам өлшеулерді
орындауға арналған құрылғылар. Дәл нәтижелер мен өлшеу ыңғайлылығы
үшін көптеген лазерлік таспаларда анықтамалық нүктені таңдауға болады:
құрылғының алдыңғы жағы немесе арнайы жиналмалы кронштейн (мысалы,
рельстерден, қабырғалардан немесе басқа тік беттерден өлшеу кезінде).
Лазерлік рулеткалардың кейбір үлгілерінде оларды штативке орнату
мүмкіндігі бар.
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3.2-сурет - Лазерлік рулеткалар
Лазерлік диапазонның жұмыс принципі келесідей: лазер сәулесі
нысанадан шағылысады және құралмен тіркеледі. Құрылғы лазер сәулесі
нысанаға және артқа өтетін уақытты белгілейді. Лазер сәулесінің өту
жылдамдығы белгілі, бұл объектіге дейінгі қашықтықты анықтауға
мүмкіндік береді.
Лазерлік
қашықтық
өлшегіштерді
пайдаланудың
негізгі
артықшылықтары: өлшеудің жеңілдігі мен жылдамдығы, қашықтықты
айқындаудың жеткілікті жоғары дәлдігі (қазіргі заманғы лазерлік қашықтық
өлшегіштердің орташа дәлдігі ±1,5 мм), өлшеу таспалары мен рулеткалар
үшін кедергілері бар күрделі жерлерде пайдалану мүмкіндігі, нысанаға қарап
көрудің ыңғайлылығы (құралдың қандай да бір затқа "көру сәулесінің"
бағыты), қашықтықты ғана емес, басқа шамаларды да (аудан, көлем) өлшеу
мүмкіндігі.
Лазерлі рулеткаларды пайдаланған кезде аспапты қауіпсіз пайдалану
үшін белгілі бір ережелерді сақтау қажет:

құрылғыға арналған нұсқаулықта көрсетілген талаптарды
орындаңыз;

аспапты тек мақсаты бойынша пайдалану (өлшеу үшін);

лазер сәулесін адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз
(лазер сәулесі тіпті алыс қашықтықта да көзге зақым келтіруі мүмкін);

құралды көз деңгейінен жоғары немесе төмен пайдалану;

аспапты ашуға тыйым салынады (жөндеу және басқа да қызмет
көрсетуді мамандандырылған шеберханаларда жүзеге асыру қажет);

аспапты жарылыс қауіпті және тез тұтанатын заттардың жанында
пайдалануға тыйым салынады
Өлшеу үшін құрылғыны өлшенген қашықтықтың бастапқы нүктесіне
орнатып, өлшеу функциясын іске қосу керек. Осы нақты құрылғыдағы
қашықтықты өлшеу функциясын іске қосу үшін нұсқаулықты қолданыңыз
(әдетте өлшеу үшін бір түймені басу керек). Өлшеуден кейінгі қашықтық
дисплейде көрсетіледі. Нәтижелердің максималды дәлдігіне қол жеткізу
үшін, әсіресе үлкен қашықтықты өлшеу кезінде, лазерлік лента өлшеуішін
бекіту қажет, ол үшін ол штативке орнатылады.
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Түнде, ымыртта немесе егер өлшеу жүргізілетін объект көлеңкеленген
болса, өлшеу диапазоны өндіруші мәлімдегеннен үлкен болуы мүмкін. Ашық
күн сәулесінде кейбір модельдердегі максималды өлшенген қашықтық
қысқаруы мүмкін. Егер өлшеу мөлдір беттерге (су, шыны, мөлдір
пластмассалар), жылтыр немесе айна беттеріне дейін жүргізілсе, өлшеу
қателіктері болуы мүмкін.
Құрылғы Пифагор теоремасы бойынша қашықтықты өлшей алады.
Өлшеу деректерін орындау үшін тиісті функцияны іске қосыңыз. Бұл
процедура қол жетімді емес жерлерде қашықтықты өлшеуге көмектеседі.
Жанама өлшеулерді жүзеге асыру үшін:
* Барлық өлшеу нүктелері қабырға бетінде тігінен немесе көлденеңінен
орналасуы керек.
* Құрылғы бекітілген нүктеге айналған кезде жақсы нәтижеге қол
жеткізіледі (мысалы, құрылғының төменгі бөлігі қабырғаға бекітілген бетке
басылған).
* Өлшеу өнімі үшін трекинг функциясы (қашықтықты үздіксіз өлшеу)
шақырылуы мүмкін.
Алғашқы өлшеу мен өлшенген қашықтық дұрыс бұрыштармен
өлшенетініне көз жеткізіңіз. Функция тікбұрышты бөлмелердің, бөлімдердің
диагональдарын өлшеу кезінде пайдалы. Кейбір мақсаттар үшін трекинг
функциясын қолдану пайдалы (қашықтықты үздіксіз өлшеу).
1. Жер асты тірек желісінің пункттеріне сүйене отырып, 1 разрядты
түсіру желілері айтарлықтай ұзындығы мен ұзақ қызмет ету мерзімі бар
дайындық қазбалары (панельдік, аралық, желдеткіш, конвейерлік және басқа
да тау-кен қазбалары) бойынша теодолиттік жүрістер түрінде төселеді.
Түсірілім желісінің бекітілген пункттері осы қазбаларды түсіру үшін қызмет
етеді және 2 разрядты түсіру желісін дамыту үшін бастапқы болып табылады.
2. 2 разрядты түсіру желілері 1 разрядты Түсіру желісі пункттерінің
негізінде дамиды және ойық және тазарту қазбаларын түсіру үшін
геометриялық негіз болып табылады. Оларға бекітілген теодолиттік немесе
бұрыш өлшегіш жүріс пункттері әдетте осы қазбаларды түсіру кезінде немесе
тазарту кенжары (блок, лава) шегінде ойық қазбалардың іркілістерін орындау
үшін бір рет қана пайдаланылады.
1 және 2 разрядты теодолиттік және бұрыш өлшегіш өткелдер әдетте
екі рет жабылады немесе төселеді. Негізгі қазбаларда теодолиттік жүрістерді
салу кезінде олар бойынша кейіннен тірек желілері құрылатын жоспарларды
толықтыру үшін (кентіректерге немесе қауіпті аймақтарға жақындаған
қазбалардан басқа) сол және оң бұрыштарды бағыты бойынша өлшей
отырып, аспалы жүрістерді төсеуге жол беріледі.
1 разрядты түсіру желілерінің теодолиттік жүрістеріндегі бұрыштарды
өлшеу үшін 1' - ден кем емес есептеу құралдарының дәлдігімен теодолиттер
қолданылады, сондай-ақ түсіру кезінде еңбек өнімділігін арттыруды
қамтамасыз ету үшін аспалы теодолиттерді қолдану ұсынылады. Бұрыштар
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бір қайталанумен өлшенеді. Көлбеу бұрышы 30° артық қазбаларда бұрыштар
қабылдау әдісімен өлшенеді.
2 разрядты түсіру желілерінің жүрістарындағы бұрыштар бұрыш
өлшегіштермен немесе теодолиттермен өлшенеді. Бұрыштың бақылау және
соңғы мәндерінің немесе жартылай диаметрлердің арасындағы алшақтыққа
±5'артық жол берілмейді. Теодолиттерді пайдаланған кезде лимб бойынша
есептеулер минуттардың жұп санына дейін дөңгелектенеді.
1-разрядты түсіру желілерінің жүрістеріндегі желілерді өлшеу Болат
рулеткалармен немесе ленталармен орындалады.
3. Арнайы мақсаттағы жоспарлы және биіктік желілері жұмыстарды
жүргізудің жоғары дәлдігін талап ететін арнайы міндеттерді шешу үшін
(мысалы, тау-кен қазбаларының іркілістерін орындау үшін) тау-кен
қазбаларында салынады. Бұл желілердегі бұрыштық және сызықтық
өлшеулердің дәлдігі әр нақты жағдай үшін арнайы өлшеу бағдарламасымен
белгіленеді.
Кен орнының тау-кен геологиялық жағдайларына және кен орындарын
игерудің қолданылатын жүйелеріне байланысты жер асты теодолиттік
жүрістердің жанасуының әртүрлі нысандары мен әдістері пайда болуы
мүмкін.
Іс жүзінде жер асты теодолиттік жүрістардың келесі түрлері жиі
кездеседі:
Аспалы (немесе еркін) жүріс (сурет. 3.3. а) тау-кен қазбалары бойынша
жүрістің соңында тірек пункттеріне жанаспай төселеді. Мұндай жүрістар
тірек нүктесінен басталады,мысалы, A, белгілі координаттары және BA
жағының бұрышы. Кен орындарын игеру кезінде мұндай жүрістарды салуға
жиі жүгінуге тура келеді. Бақылау үшін оларды екі рет салу керек (алға және
кері бағытта).
Ашық жүріс (сурет. 3.3. б) басында және соңында белгілі
координаттары бар II және A тірек пункттеріне және белгілі Дирекциондық
бұрыштары бар I-II және AB тараптарына жалғасады. Мұндай жүрістар
координаттар мен дирекциондық бұрыштарында бақылауға ие.
Жабық жүріс (сурет. 3.3. в) тау-кен қазбаларында салынған тұйық
полигон болып табылады, онда бұрыштардың бағыты бойынша өлшенген сол
жақтан және ВА жақтардың ұзындығы және бұрыштары өлшенген. Тұйық
жүрісті жүру үшін II тірек пунктінің координаттары және I-II жағының
дирекциондық бұрышы белгілі болуы тиіс.
Толық емес бақылаумен ашық жүріс (сурет. 3.3. г) BA және CD с
тараптарының арасында белгілі дирекциондық бұрыштармен және А
пунктінің координаттарымен салынады. CD жағының бағыт бұрышы BA
жағының бағыт бұрышын анықтауға қарамастан гироскопиялық бағдарлау
арқылы анықталуы керек. Қатты бағыттаушы бұрыштардың болуы өлшенген
көлденең бұрыштарды бақылауға мүмкіндік береді.
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3.3-сурет - Жер асты теодолиттік жүрістердің түрлері
Жер асты тірек желілерін құру кезінде толық емес бақылаумен ашық
жүрістердің басқа түрлері де туындауы мүмкін, мысалы, бастапқы және
соңғы түсіру пункттерінің координаттары белгілі болған кезде екі тік
қазбалар арқылы бағдарлау кезінде жер асты жалғау полигоны.
Теодолиттік жүріс жүйелері (сурет. 3.3, д). Жер асты тау-кен
қазбаларында теодолит өткелдерін төсеу кезінде көбінесе бос немесе бос
емес болуы мүмкін полигон жүйелері жасалады. Жабық теодолиттік
жүрістардан тұратын бос полигон жүйелері белгілі координаттары бар
бастапқы нүктеге сүйенеді. BA жағының бағыт бұрышы белгілі болуы керек.
Көпбұрыштар жүйесі AB жағына жанасқан кезде А' және А бұрыштары
өлшенеді.
Маркшейдерлік тәжірибеде кейде қатты нүктелер мен бағыттарға
немесе қатты нүктелер мен бір түйінге негізделген бос емес көпбұрыштық
жүйелер құрылады.
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3.3. Шахтада маркшейдерлік пункттерді бекіту
Құрылған жерасты маркшейдерлік желінің мақсатына, қызмет ету
мерзіміне және теодолиттік жүріс 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.

3.4-сурет - Тұрақты маркшейдерлік белгілердің құрылысы:
а-қатты жыныстарда; б-суландырылған қазбада;
в-əлсіз бүйірлік жыныстарда

Тұрақты маркшейдерлік белгілердің құрылысы олардың тау-кен
қазбаларында орналасуына байланысты.
Белгі ұңғымада (3.4-сурет, А) немесе қазаншұңқырда (3.4-сурет, б, в)
бетондалған диаметрі 25-30 мм және ұзындығы 200-ден 700 мм-ге дейінгі
металл өзекшені білдіреді. 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.
Қазбаның төбесіне салынатын тұрақты маркшейдерлік пункттердің
конструкциясы (3.5-сурет) 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.Уақытша пункттер (маркшейдерлік белгілер),
әдетте, қазбалардың төбесінде, сондай-ақ бекіту рамаларының жоғарғы
жағында немесе металл аркаларда бекітіледі. Егер өндіріс жеткілікті күшті
және тұтқыр жыныстарға бекітілместен өтсе, онда орталық тікелей шатыр
жыныстарына бекітіледі (сурет. 3.6, а) немесе Теспеге соғылған ағаш
тығындарда (сурет. 3.6, в).
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3.5-сурет - Қазбаның төбесіндегі тұрақты белгілер:

а– бетондалған; Б-ағаш тығынның көмегімен бекітілген; в, г–тіктеуіш сымына
арналған тесіктердің ықтимал түрлері (1-металл жəне өзекше; 2–бетон; 3–ағаш
тығын; 4–мыс немесе қорғасын тығыны).

Ағаш бекіту кезінде суретте көрсетілген белгілер қолданылады. 3.6, б,
ал металл немесе анкерлік бекіткіштерде суретте көрсетілген белгілер. 3.6, ж.

3.6-сурет - Уақытша маркшейдерлік белгілер
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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 оның
бекітпесінің тіреулерінде немесе қазбаның қабырғаларына қарсы тез табу
үшін әр нүктенің нөмірі бар металл пластина (бренд) шегеленеді. 3.7 суретте
тұрақты және уақытша маркшейдерлік пункттер үшін маркалардың түрлері
көрсетілген. Бекітілмеген немесе бетон бекітпесі бар қазбаларда пункттердің
нөмірлері трафарет бойынша қазбалардың қабырғаларына майлы бояумен
жазылады.

3.7-сурет - Тармақтарды нөмірлеуге арналған маркалардың түрлері:
а-тұрақты; б-уақытша

Тұрақты пункттер бекітілгеннен кейін олардың қазбадағы орналасуы
және құрылымның эскизі теодолиттік түсірудің жұмыс кітабында және
координаттарды есептеу журналында сызылады. Салынған тұрақты пункттер
тау-кен қазбаларының жоспарларына жазылады және олардың әрқайсысына
паспорт жасалады. Барлық тұрақты пункттер нөмірленуі тиіс. Нөмірлеу
тәртібін жергілікті жағдайларға байланысты тау-кен кәсіпорнының бас
маркшейдері анықтайды.
3.4. Теодолит
орталықтандыру

пен

сигналдарды

жер

асты

түсіру

кезінде

Тау-кен қазбаларында теодолиттік жүрісті төсеу кезінде бұрыштық
және сызықтық шамаларды өлшеу үшін әр нүктеде теодолитті жұмыс
жағдайына орнату керек, яғни бақылаушының көзімен көру үшін көру
құбырын центрлеу, нивелирлеу және фокустау қажет. Бұрыштама қою
нүктелеріне бау тіктеуіштері ілінеді немесе сигналдар (нысаналық маркалар)
орнатылады.
Орталықтандыру дегеніміз теодолитті немесе сигналдарды олардың тік
осьтері маркшейдерлік белгінің ортасынан өтетін тік сызықпен біріктірілген
кезде дәл орнату деп түсініледі.
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Теодолитті орталықтандыру үшін негізінен сым немесе оптикалық
тіктеуіш қолданылады. Тау-кен кәсіпорындарында әдетте шнурдың келесі
түрлері қолданылады.
Қарапайым центрлік сызық (сурет.3.8, а) төменгі бөлігінде қайралған 3
металл корпусты білдіреді. Конус Болат ұшымен аяқталады 4. Тіктеуіш 1
сымға ілінеді, ол тіктеуіш корпусының жоғарғы бөлігіне бұралатын 2 Металл
тығынның саңылауына бекітіледі. Тіктеуіш конструкциясы Болат ұштықтың
сымы мен ұшының бір тік сызықта болуын көздейді.
Тіктеуіш бөксе жылжымалы инемен (сур.3.8, б) - ф. Ф. Павлов
қарапайым сызықтан ерекшеленеді, өйткені 1 инесі 2 басын айналдырған
кезде 3 ілгіш корпусына созылуы немесе алынып тасталуы мүмкін.
Сыртқы реттелетін тіктеуіш (сурет.3.8, в) және ішкі (сурет.3.8, г)
блоктармен. Бұл тіктеуіштердің конструкцияларында сым ол айналған кезде
блокқа оралады. Маркшейдерлік белгінің ортасына бекітілген баудың
жоғарғы бөлігі жүріссыз қалады. Ең ыңғайлы жұмыс ОР-2 (сурет.3.8, д)
қазіргі уақытта біздің өнеркәсіп шығаратын. Бұл тіктеуіштер 6 центрлік инені
қажетті биіктікте тез орнатуға мүмкіндік береді, өйткені 1 жеңінің жоғарғы
бөлігін басу арқылы тіктеуіш сымын қажетті қашықтыққа еркін шешуге
болады. Тіктеуішті шамалы шамаға көтеру немесе түсіру үшін бір қолмен
тіктеуіштің корпусын 4 ұстап тұру, ал екінші қолымен төлкені айналдыру
қажет. Бұл ретте төлкенің айналу бағытына байланысты бау катушкаға
оралады немесе одан оралады. Сымды тік сызыққа байлау үшін, гайканы 2
бұрағаннан кейін жеңді алып тастау керек, сымның бір ұшын 3 катушканың
саңылауына өткізіп, түйін байлау керек. Сымның екінші ұшын жеңнің екі
бүйірінен және бір орталық тесігінен өткізіп, тіктеуішті жинау керек. Жұмыс
аяқталғаннан кейін инені 5 кірпікпен ілгіш корпусына бұрау керек.

3.8-сурет - Центрлік шнурлы тіктеуіштердің түрлері
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Жер асты тау-кен қазбаларында түсіру кезінде сондай-ақ жарқырайтын
орталықтандырғыш тіктеуіштер қолданылады. Бұл тіктеуіштердің
корпусында сымды орауға арналған механизмнен басқа құрғақ элемент,
электр лампа және конустық пішіндегі мөлдір қақпақ орналасқан.
Шнур тіктеуіштерін дайындау кезінде дайындаушы зауыт шнурға
арналған тесіктің осіне қатысты иненің 0,5 мм-ден аспайтын ауытқуына
кепілдік береді. Бұл жағдайды тексеру үшін шнурлы сызық ілінеді, ал одан 57 м қашықтықта екі теодолит орнатылады, осылайша олардың визуалды
сәулелері шамамен 90° бұрыш жасайды, теодолиттердің визуалды
құбырлары тіктеуішке бағытталып, тіктеуіш сымы мен оның ұшы жіп
торының биссекторына түсетін жағдайға жетеді. Егер сурет өткірлігінің
өлшеу шегінен биссектора тор жіптердің бір теодолитов, онда поверяемый
тіктеуіш бөксе жатады жөндеу шеберхана.
Белгінің үстінде немесе ортасында теодолитті орталықтандырудан
басқа, шнурлы тіктеуіштер тау-кен қазбаларында бұрыштарды өлшеу
кезінде, сондай-ақ тау-кен қазбаларына бағыт беру кезінде сигнал ретінде
қолданылады.
Теодолиттер мен сигналдардың қазіргі заманғы конструкцияларында оларды
дәлірек орталықтандыру үшін оптикалық сызықтар мен оптикалық центр
қарастырылған. Бұл дизайнның тіктеуіштері құралдарға орнатылады.
Центриры білдіреді дербес алмалы-салмалы аспаптар. Оптикалық сызықтар
мен центрлер бір жақты және екі жақты болуы мүмкін. Бір жақты оптикалық
сызықтар тік көрінетін сәулені тек жоғары немесе төмен, ал екі жақты –
жоғары және төмен центрлеуге мүмкіндік береді. Құбырды зенит арқылы
аудара отырып, теодолитті маркшейдерлік белгінің астына шоғырландыруға
болады.
Маркшейдерлік тәжірибеде теодолит өткелдерін жер бетінде де,
шахтада да төсеу кезінде (ауа ағынының қарқынды жүрісы бар қазбаларда)
кейде қатты сызық қолданылады. Бұл екі жылжымалы металл түтіктерден
тұратын телескопиялық өзек. Төменгі түтікке бөлу бағасы 10'болатын
дөңгелек деңгей бекітілген. Шығарылатын түтікке сантиметрлік бөлімдер
қолданылады, олардың көмегімен құралдың биіктігін анықтауға болады.
Қатты тіктеуішті қолдану теодолитті белгінің ортасынан ±0,5 мм дәлдікпен
орталықтандыруға мүмкіндік береді. Қатты тіктеуіш тау-кен қазбаларында
түсіру кезінде кең қолданыс таппады, өйткені маркшейдерлік белгілер көп
жағдайда қазбаның төбесіне салынады, ал қатты тіктеуіш құралды тек
нүктенің үстінен орталықтандыруға арналған.
Тау-кен қазбаларында теодолиттік жүрістерді төсеу кезінде теодолит,
дискілі сигналдар және нысаналық маркалар штативте, консольде немесе
кергіш стоикте орнатылуы мүмкін.
Маркшейдерлік тәжірибеде теодолит көбінесе штативке орнатылады,
бірақ тік қазбаларда және жер асты көлігінің қарқынды жүрісы бар
қазбаларда теодолит өткелдерін төсеу кезінде оны қолдану ыңғайсыз.
Мұндай жағдайларда әртүрлі дизайндағы консольдер қолданылады.
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Теодолиттік түсірілім кезінде TK-1 және TK-5 теодолиттік консольдік
жиынтықтары маркшейдерлік құралдарды қолданады.

3.9-сурет-ТК-1 Теодолитті-консольді жиынтығы:

а-консоль; Б-дөңгелек деңгей; в-сымдық тіктеуіш; г-центр;
1-консольдің өкшесі;2-үш лобты пластина; 3-қуыс цилиндр;
4-жаңғақ; 5-шайба; 6-серіппелі бұранда; 7-центр; 8-жең;
9-консольді бұрауға арналған тұтқа; 10-кірпік.

TK-1 жиынтығы (сурет. 3.9) бес консольден, бес тұғырдан, нүктенің
астына центрлеуге арналған екі центриктен (жапсырмалардан), үш дөңгелек
деңгейден, бір бау тіктеуіштен және консольдерді ағаш тіреулерге немесе
теспелерге бекітілген тығындарға бұрауға арналған екі тұтқадан тұрады.

3.10-Theo020 үшін теодолиттік сигналдар:
а-жарық сигналы; б-нысаналық маркасы
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Көлденең бұрышты қажетті дәлдікпен өлшеген кезде теодолит
құбырын маркшейдерлік белгінің ортасына дұрыс бағыттау үшін сигнал
ретінде сымдық тіктеуіштерді қолданады. Кейде консольдерде түсіру кезінде
түсіру полигонының шыңдарын бекіту жүргізілмейді, визалау арнайы дискілі
сигналдарға немесе жарық сигналдарына немесе визирлік маркаларға жүзеге
асырылады (сурет. 3.10, а және б). Бұл жағдайда теодолитті сигнал бұрын
орнатылған жерде дәл орнатуға мүмкіндік беретін автоорталық стендтер
қолданылады.Диск сигналдары мен визуалды маркаларды пайдалану кезінде
сигнал дискісінің ортасы немесе марканың симметрия осі тік айналу осіне
сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
Диск сигналын тексеру келесі ретпен жүзеге асырылады:
- теодолиттен 3-5 м сигнал орнатады және оның осін тік күйге
келтіреді;
- сигнал дискісіне орнатылған нысананың көмегімен диск жазықтығы
нысаналау сызығына перпендикуляр болатындай жағдайға жетеді;
- жіптердің қиылысу торларын дискінің ортасына бағыттаңыз және
көлденең шеңбер бойынша санаңыз;
- сигнал дискісін көлденең осьтің айналасына бұраңыз және сигналдың
орнын 180° өзгертіңіз, оны тік оське айналдырыңыз. Дискінің ортасына қайта
кіріп, көлденең шеңбер бойынша кері санақты алыңыз;
- орташа санақты анықтап, оны көлденең шеңберге орнатып, сигнал
дискісін оның орталығы жіп торының қиылысуымен сәйкес келетін жерге
жылжытыңыз. Дискіні далада жылжыту үшін бұрандалары жоқ диск
сигналдарының эксцентриктілігі шеберханада түзетіледі. Нысаналық
марканың симметрия осінің оның айналуының тік осімен сәйкестігін тексеру
ұқсас түрде жүргізіледі.
Теодолиттік жүрістерді салу кезінде маркшейдерлік белгіні бекіту
орнына байланысты теодолит және сигналдар белгінің үстінде немесе
ортасында
орталықтандырылады.
Теодолит
пен
сигналдарды
орталықтандыру мүмкіндігінше үлкен дәлдікпен орындалуы тиіс (әсіресе
түсіру полигонында қысқа жақтар болған кезде). Осыған байланысты
бұрыштық өлшеулердің қажетті дәлдігіне қол жеткізу үшін маркшейдерлік
жұмыстарды өндіру жөніндегі техникалық нұсқаулыққа сәйкес теодолиттер
мен сигналдарды орталықтандыру әдістемесін таңдайды. Орталықтандыру,
жоғарыда айтылғандай, сым, қатты немесе оптикалық тіктеуіштердің
көмегімен, сондай-ақ автоматты тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл
жағдайда теодолит пен сигналдар түсіру нүктесінің үстінде немесе астында
штативтерге немесе консольдерге орнатылады.
Теодолитті маркшейдерлік белгінің астындағы штативке сымдық
тіктеуіштің көмегімен орталықтандыру мынадай түрде жүргізіледі:
маркшейдерлік белгінің ортасына сымдық тіктеуішті бекітеді; штативті
тіктеуіш штатив басының саңылауының ортасында орналасатындай етіп
орнатады, ал бастың өзі шамамен көлденең болады. Штативтің бұл
жағдайында аяқтар өндіріс топырағына бекітіліп, штативтің аяқтарын
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бекітетін бұрандалар бұралады; теодолит штативке орнатылып, оны
бұранданың көмегімен бекітеді; теодолитті жұмыс жағдайына келтіріңіз,
яғни орнату деңгейлері мен көру құбырының осьтері көлденең күйге
орнатылады (теодолит осі тік болуы керек); визуалды құбырдың ортасын
маркшейдерлік белгінің орталығының проекциясы болып табылатын Шнур
сызығының ұшымен біріктіріңіз.
Теодолитті немесе сигналды консольге орталықтандыру кезінде
консольді белгінің ортасына орнату алдын ала жүргізіледі. Консоль
консольдің жоғарғы алаңының саңылауының ортасы маркшейдерлік белгінің
ортасынан түсірілген тіктеуіш ұшына қарсы болғанша ағаш тірекке
бұралады. Бұл жағдайда консольдің жағдайы тұрақты және оның
платформасы шамамен көлденең болуын қамтамасыз ету керек.
Консольдерді қолдану жағдайында неғұрлым ыңғайлы және дәл
орталықтандыру үшін сайтта стенд орнатылады, оның жеңіне орталық
кентірек орнатылады. Тығыршық толығымен белгіленеді осындай жағдайы
үшін өткір кентірек совпадало с қалпын береді өлшеу. Стенд жеңі бар үш
жүзді пластинадан тұрады. Жеңнің осінің вертикалдылығы дөңгелек деңгей
арқылы басқарылады. Тұғырды нүктенің үстінен центрлеген кезде
маркшейдерлік белгі қазба топырағына салынған кезде Шнур тіктеуішін
центр кірпігіне іліп қояды. Тіреудің үстіне орналастырады және тіркейді,
осындай жағдайы үшін өткір өлшеу жобаланған орталыққа белгі.
Қазбаларды
металл немесе темірбетон
тіректермен
бекіту
жағдайларында, сондай-ақ бекітпе болмаған жағдайларда консольдердің
басқа түрлері қолданылады немесе консольдерді бұрауға арналған арнайы
кергіштер орнатылады. Консольдерді орнатқаннан кейін оларға теодолит
немесе сигнал бекітіледі. Теодолиттерді неғұрлым дәл орталықтандыру үшін
0,3-0,5 мм дәлдікпен маркшейдерлік белгінің астында немесе үстінде
оптикалық орталықтандыруды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін оптикалық
тіктеуіштер қолданылады.
Орталықтандыру келесідей жүзеге асырылады. Теодолит пен көру
түтігі көлденең күйге келтіріледі, содан кейін оптикалық тіктеуіштің
құбырына қарап, теодолит маркшейдерлік белгінің ортасының бейнесі
оптикалық тіктеуіштің түтігіндегі жіптер торының қиылысуымен үйлескенге
дейін штатив немесе консоль саңылауының шегінде қозғалады. Белгінің
ортасына центрлеу үшін кейбір теодолиттер құрал тұғырының төменгі бетіне
бекітілетін оптикалық тіктеуіштермен жабдықталады.
Оптикалық орталықтандыруды оптикалық центрлер де жасай алады.
Осы мақсатта оптикалық центр оның конструкциясына байланысты теодолит
тұғырына қойылады немесе штативке немесе консольге орнатылған теодолит
штативінің төлкесіне салынады. Центрирді көлденең қалыпқа келтіргеннен
кейін ол тұғырмен немесе теодолиттің штатившісімен бірге құбырда
байқалатын белгі орталығының бейнесі мен жіп торының қиылысуына дейін
жылжиды. Осыдан кейін центр стендтен шығарылады (немесе штативден
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шығарылады) және оның орнына теодолит орнатылады. Сол сияқты
сигналдарды визалау пункттеріне орнатады және орталықтандырады.
Қазіргі уақытта бақылау жүрістерін салу және полигонның аралық
шыңдарын бекітуді жүргізу қажет болмаған кезде түсірудің басқа түрлерін
орындау кезінде теодолиттер мен сигналдарды Автоматты орталықтандыру
кеңінен қолданылады.
Теодолит пен сигналдарды Автоматты орталықтандырудың мәні
арнайы құрылғылар теодолитті бұрын сигнал болған жерлерде орнатуға
мүмкіндік береді. Бұл маркшейдерлік белгінің ортасынан өтетін орнатылған
құралдардың тік осінің геометриялық орнын автоматты түрде қалпына
келтіруге мүмкіндік береді. Теодолит пен сигналдардың өзара алмасуы
оларды қосымша орталықтандырусыз жүзеге асырылады. Теодолит пен
сигналдарды автоматты түрде орталықтандыру кезінде түсіру тәртібі
келесідей.

3.11-сурет - Тірек пункттерінің екі тобы арасындағы теодолиттік жүріс
сызбасы
А, Б, В және Г, Д, Е тірек маркшейдерлік пункттерінің екі тобы
арасында болсын (сурет. 3.11) бақылау теодолиттік жүрісін салу қажет.
Мұны істеу үшін, В және В нүктелерінде стендтер бекітілген штативтер
немесе консольдер орнатылады, ал тіректердің жеңдеріне орталық тіректер
салынады, олар тіктеуіш көмегімен центрленеді. Орталықтандыруды
аяқтағаннан кейін, кентіректі алыңыз, теодолит В нүктесінде жеңге, ал В
нүктесінде – сигнал. А нүктесінде шнурлы тіктеуіш ілінеді, А-Б-В бақылау
бұрышын өлшейді. Қазбада түсіру кезінде 1-нүктені таңдап, штативті
орнатыңыз немесе консольді бұраңыз (бекітіңіз). Штативте (консольде) еркін
жерде тіреуіш орнатылады және оған сигнал бекітіледі. Содан кейін теодолит
Б нүктесінде стендтен алынады және оны В нүктесінде стендке өткізеді. В
нүктесінде тұрған Сигнал В нүктесіне беріледі, бұл жағдайда штативтегі
(консольдегі) тіректерді жылжытпау үшін белгілі бір Сақтық қажет.
Теодолитті ауыстырғаннан кейін және қосымша орталықтандыру сигналы
шығарылмайды. Сигнал В нүктесіндегі теодолит орнына, ал теодолит 1
нүктесіндегі сигнал орнына орнатылады. Кездейсоқ таңдалған нүктеде
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штатив (консоль) орнатылады, оған стенд пен екінші сигнал бекітіледі, содан
кейін теодолит 1 нүктесінде бұрышты өлшейді. Осы ретпен бұрыштар
бекітілген тұрақты нүктелердің астына штативті (консольді) орнату қажет
болғанша өлшенеді Г, Д және Е. Осы нүктелерде тіректерді кентірек пен
тіктеуіштің көмегімен орталықтандыру жүргізілуі тиіс. Түсіру процесінде
тараптардың ұзындығын өлшеу үшін тұғырларға теодолит және сигналдар
орнына кентіректер салынады.
Жоғарыда келтірілген мысалдан 1,..., 15 жүрістардың шыңдары
маркшейдерлік белгілермен бекітілмегенін және оларды қалпына келтіру
мүмкін еместігін көруге болады. Сондықтан мұндай түсірілім жоғалған
нүктелермен үш сатылы (үш консольді) түсірілім деп аталады.
Теодолитті орталықтандырудың дәлдігін әртүрлі тәсілдермен бірнеше
рет зерттеу нәтижелері бойынша сызықтық қателіктердің шамаланған
мәндерін көрсетуге болады:
Шнурлы тіктеуішпен бір реттік центрлеу №№..................1,2-1,5 мм
Оптикалық центрлеу .............................................................0,8-1,0 мм
Автоматты центрлеу.............. ............................................... 0,3-0,8 мм
3.5. Электрондық теодолиттер мен тахеометрлер
Электрондық тахеометрлердің барлық өндірілген модельдері
қолданылуына қарай бірнеше түрге бөлінеді:
 техникалық тахеометрлер. Осы типтегі электронды құрылғылар ең
арзан, өйткені олар тек шағылысатын диапазонмен жабдықталған және екі
қызметкерден-техникалық станция операторы мен рельстен тұратын топпен
геодезиялық өлшеуді қажет етеді;
 құрылыс
тахеометрлері. Олар шағылыспайтын диапазонмен
жабдықталған, яғни.шағылысуды да, шағылысуды да жүргізе алады.
Құрылыс тахеометрлерінің конструкциясында алидада жоқ;
 инженерлік тахеометрлер. Тапсырмалардың кең спектрін орындауға
арналған бұл құрылғылар аймақтың үш өлшемді модельдерін, түрлі-түсті
сенсорлық дисплейді, заманауи процессорды және ыңғайлы бағдарламалық
жасақтаманы, USB және flash карталары үшін слоттар мен порттарды құру
үшін қолданылатын камерамен жабдықталған. Инженерлік станциялардың
заманауи модельдері бірқатар Wi-Fi, Bluetooth байланыс арналарын
қолдайды.д.
Сонымен қатар, тахеометрлер жеке (тәуелсіз) элементтерден тұратын
модульдік және біріктірілген болып бөлінеді, онда құрылғылар бір
корпустың астына біртұтас механизмге біріктірілген. Соңғы түрлері-моторлы
және автоматтандырылған тахеометрлер. Олардың біріншісі бір уақытта
көптеген нүктелерде түсіруге мүмкіндік беретін сервоприводпен, екіншісі сервоприводпен және мақсаттарды тануға, түсіруге және бақылауға қабілетті
жүйелермен жабдықталған, іс жүзінде бұл роботты геодезиялық кешендер.
Бұл дизайндағы құрылғылар бір адамның өлшеуіне арналған, ал роботты
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жалпы станция қашықтан түсірудің жұмысына мүмкіндік береді, ал
нәтижелердің дәлдігі жоғары болады.
Түсіру сипаттамаларына сәйкес электронды тахеометрлер бөлінеді:

дөңгелек, жіп диапазонымен және алидаданың тік шеңберіндегі
цилиндрлік деңгеймен;

бақылау жүргізу кезінде аспаптың құбырында, сондай-ақ тік
рейкада ажыратылатын номограмма бойынша қашықтықтың жоғарылауын
және көлденең салынуын есептеу;

авторедукциялық, асулар және олардың ара қашықтықтарының
горизонталь орналасуы горизонталь рейка бойынша қос кескінді
дальномермен анықталады;

базасы жалпы станцияда орналасқан және көлденең экспозицияны
тікелей есептеуге арналған, ал тік бұрыштарды өлшеу асып кетуді есептеуге
мүмкіндік береді;

электро-оптикалық, түсіруді автоматтандыруға мүмкіндік беретін
қосымша электронды құрылғымен жабдықталған.
Егер жұмысты теодолитпен және тахеометрмен салыстыратын болсақ,
онда бірінші жағдайда журналға жазба жүргізу қажет, екіншісінде - тек абрис
жүргізу керек, ал арақашықтық, бұрыштар мен пикет нөмірлері бойынша
деректерді аспап жазып, жадында сақтайды. Бұл геодезиялық құрылғының
орналасқан жерін өзгерту кезінде сіз жаңа станцияны және алғашқы пикетті
орнатуыңыз керек, содан кейін оны шағылыстырғышқа апарып, тек бір
батырманы басу арқылы тахеометрмен есептелген өлшемдерді алуыңыз
керек.
Электрондық тахеометр автоматты режимде көлденең қашықтықты
өздігінен есептейді. Құрылғының мониторында көлбеу қашықтық, көлденең
және асып кету позициясы немесе көлбеу қашықтық пен бұрыштар (көлденең
және тік) көрсетіледі – деректердің екі нұсқасының біреуін оператор қолмен
басқарады.
Тахеометр табиғатқа шығарылған кезде өте қажет - оны координаттары
белгілі болған жерге орнатыңыз, бағдарлау нүктесінің координаттарын
орнатыңыз немесе бағдарлау үшін бағыт бұрышын енгізіңіз. Содан кейін
оның координаттарын енгізу арқылы шығару нүктесін орнатыңыз – бұрылу
бұрышы мен қашықтық құрылғының мониторында көрсетілген, оны осы
бағытта өлшеу керек. Әрине, тахеометрдің көмегімен нүктелер мен
объектінің биіктігі арасындағы қашықтықты өлшеуге, ығысумен өлшеуге
болады – бұл құрылғы теодолиттің барлық функцияларын орындайды.
Карьерде геодезиялық жұмыстарды орындау кезінде мұндай функция
ыңғайлы болады-кері серифинг арқылы өз координаттарын алу. Электронды
тахеометрді алғаш орнатқан кезде шағылысатын пленканы қолдана отырып,
карьердің шетінде орналасқан бірнеше объектінің координаттары есептеледі.
Карьерлік жұмыстар аяқталғаннан кейін аспап қайта орнатылады және кері
серифті пайдаланып, орнату нүктесінің координаттары есептеледі, сондай-ақ
карьердің түсірілімі жүргізіледі. Тахеометрді есептеу негізінде тиісті
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бағдарламалық қамтамасыз ету карьердегі орындалған жұмыстардың жалпы
сипаттамасы бар квадраттар бойынша схемалармен суретін тез алуға
көмектеседі.
Оның дизайны бойынша электронды тахеометр дала жұмыстарына
арналған. Шаң немесе кір, жаңбыр немесе қар, температураның өзгеруі–
мұның бәрі құрылғыға зиян тигізбейді. Жалпы станция модельдерінің ішінде
әр өндірушінің ерекше қатал жағдайларда жұмыс істеуге арналған
құрылғылары бар-олардың төмен температуралық режимі минус 30°C-қа
дейін.
Электрондық тахеометр-мамандарға қазіргі заманғы геодезиядағы
барлық жұмыс түрлерін өлшеудің жеткілікті жоғары дәлдігімен орындауға
мүмкіндік беретін әмбебап оптикалық-электрондық геодезиялық аспап.
Сонымен қатар, оны теодолит ретінде де, деңгей ретінде де, жарық диоды
ретінде де қолдануға болады. Бұл құрылғының әмбебаптығы оның көп
функционалдылығынан тұрады. Оның көмегімен сіз тікелей және жанама
өлшеулерді жасай аласыз, олар бірден дисплейге шығарылады. Оларға
мыналар жатады:
 қашықтықтарды (Ұзындықтар мен көлденең төсемдерді өлшеу);
 бұрыштарды (көлденең және тік анықтау);
 жоспарлы және биіктік координаттарын табу.
Осы стандартты функциялардан басқа, электронды тахеометр өзінің
техникалық мүмкіндіктері мен құрылғының электронды есептеу бөлігіне
енгізілген математикалық алгоритмдерін қолдана отырып, белгілі бір
қолданбалы есептерді шеше алады. Қажетті опцияларды таңдағаннан кейін,
бастапқы деректерді енгізіп, өлшеулерді бірнеше минуттан кейін
станциялардың экранында қажетті мәліметтер көрсетіледі:
 тахеометрдің тұру нүктесінің координаталарын, жергілікті жердегі
кері геодезиялық кертпешті шешу кезінде;
 қол жетпейтін қашықтық пен биіктікті айқындау жөніндегі
функцияны орындау кезінде көлбеу ұзындықты, көлденең созуды, нүктелер
арасындағы артуды;
 осы опциядағы өріс өлшеулерінен кейін алынған координаттары бар
нүктелер арқылы өтетін сызықтармен шектелген аудандар;
 сызықтық, бұрыштық, салыстырмалы, координаталық байланысы
жоқ теодолиттік жүріс координаттары, осы жүрісты теңестіріп, нүктелердің
шынайы координаттарын алу кезінде.
Бұдан басқа, электрондық тахеометрлер құрылымдық түрде
қарастырылған режимдерде бөлшектеу және түсіру жұмыстары кезінде
өздерінің функционалдық қабілеттерін пайдалануға мүмкіндік береді:
 нүктелерді натураға шығару;
 жергілікті жердегі желіні шығару;
 дөңгелек сызықты шығару;
 нүктелерді жобалау;
 өлшеу аспауға тиіс;
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топографиялық түсірілім;
 трасса түсірілімі;
 трассаның көлденең қималарын түсіру.
Электрондық станцияларды жұмыста сәтті қолдану үшін жеке
компьютерді және деректерді беру бағдарламалық жасақтамасын қолдана
отырып, геодезиялық процесті автоматтандырудың бүкіл кешенін қолданған
дұрыс. Бұл процесс адам факторы нәтижесінде қателіктердің алдын алып,
бастапқы деректерді аналитикалық дайындауды жеңілдетеді. Бұл далалық
Түсірілім мен бөлу жұмыстарын өңдеуге көмектеседі. Алынған нәтижелерді
өңдеу жылдамдығы және барлық геодезиялық өндірістің Еңбек өнімділігі
артады.
Электрондық тахеометрдің құрылғысын ескере отырып, оның үш
құрамдас бөлігін атап өткен жөн:
 оптикалық;
 механикалық:
 электрондық.
Құрылғының оптикалық, механикалық және тіпті электронды бөліктері
оптикалық-механикалық және оптикалық-электронды теодолиттерден
белгілі, олар уақыт өте келе өндірушілермен жақсарады.
Электрондық тахеометрлердің ерекшелігі - екі маңызды түйіннің
болуы:
 қашықтықты өлшеу және оларды сұйық кристалды дисплейге беру
үшін фазалық және импульсті инфрақызыл жарық диоды бар қашықтан
басқару құралы;
 бағдарламалық
жасақтамасы бар электронды-сандық есептеу
құрылғысы, барлық жұмыс режимдері және дисплейі бар панель, бұл барлық
нәтижелерді өз экранында көрсетуге мүмкіндік береді.
Мұндай электронды құрылғылардың құрамында өзара әрекеттесетін
төрт жүйені атап өткен жөн:

бағдарлау;

бағыттау;

өлшеу

өлшеу, есептеу және тіпті қарапайым теңдестірудің барлық
геодезиялық процестерін басқару және ұйымдастыру;
Бағдарлау жүйесіне өзара байланысты элементтердің, механикалық
түйіндердің, деңгейлердің (көлденең, дөңгелек, электронды), тік
құрылғылардың, компенсаторлардың және бекіту механизмдерінің осьтерінің
геометриясы жатады.
Бағыттау жүйесіне оның ішінде жылжымалы оптикалық жүйесі және
бекіту және бағыттау механизмдері бар визуалды құбыр жатады.
Өлшеу жүйесіне көлденең және тік шеңберлердің құрылғыларын
лимбаларды санау және бұрыштық мәндерді сандық түрлендіру жүйесі,
сызықтық шамаларды өлшеу және есептеу механизмдері бар қашықтықтан
өлшеу құрылғысы кіреді.
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Басқару жүйесіне экрандық дисплейі бар жұмыс панелі, қажетті
тапсырмалар режимдерін таңдауға және оларды басқаруға мүмкіндік беретін
электрондық-есептеуіш және бағдарламалық қамтамасыз ету кіреді.
Түрлі тараптардың сыртқы түрін электронного тахеометра жапон
фирмасының SOKKIA маркалы SET530RK3, показанного бейнеден
қарастыруға болады барлық бөлшектер және тораптар осы үлгідегі аспаптар.

3.12-сурет - Электронды тахеометрдің пайда болуы.
Олардың құрамына кіреді:

көлденең шеңбердің бекіту бұрандасы (1);

көлденең бағыттаудың микрометрлі бұрандасы (2);

тік шеңбердің бекіту бұрандасы (3);

тік бағыттаудың микрометрлі бұрандасы (4);

сандық және әріптік мәліметтер жиынтығына арналған пернетақта
тақтасы (5);

дисплей экраны, барлық деректерді визуалды түрде шығару үшін
(6);

аспапты көкжиектеуге арналған цилиндрлік деңгейдегі ампула (7);

цилиндрлік деңгейді түзетуге арналған түзету бұрандалары (8);

окуляр (9);
 окулярды фокустау (10);
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көру түтігін фокустау (11);

көру құрылғысы (12);

импульстік жарық диоды (13);

жоғарғы тұтқаны бекітуге арналған бұрандалар (14);

құралды тасымалдауға арналған тұтқа (15);

буссольді бекіту орны (16);

аккумулятор бөлімшесінің ілмектері (17);

аккумулятор бөлімшесі (18);

тахеометр тұғыры (19);

аспапты жұмыс жағдайына келтіруге арналған көтергіш

бұрандалар (20);

сыртқы қуат қосқышын қосу үшін қосқыш (21);

файлдарды беру кабелін жалғау қосқышы (22);

құралдың осін тік күйге келтіру үшін дөңгелек деңгей (23);

дөңгелек деңгейді түзету және оны жұмысқа қабілетті күйге келтіру
үшін түзету бұрандалары (24);

құрал тірегінің негізінің пластинасы (25);

тіреуішті бекіту ысырмасы (26);

оптикалық тіктеуіштің жіп тәрізді центрирін фокустау (27);

оптикалық тіктеуіш окуляры (28);

құралдың биіктігіне сәйкес келетін нүкте (29);

инфрақызыл сәулелену орны (31);

линза (30);

центр нүктесі (32).


Экраны, функционалды және сандық пернетақтасы бар жұмыс панелі
арқылы жұмыс процесін басқару мен ұйымдастырудың барлығы дерлік
орындалады. Оның көмегімен деректерді енгізу, оларды өңдеу, жазу және
ішкі жадта сақтау, жылдам қол жеткізу үшін бағдарламалау, сұйық
кристалды экранда әртүрлі өлшеулердің нәтижелерін алу және тіпті
құрылғының роботты маркасын пайдалану кезінде барлық операцияларды
қашықтан басқару жүзеге асырылады.
Әрбір электронды станциядағы басқару тақталары арқылы сіз қажетті
жұмыс режимдерін таңдай аласыз, мысалы, SET530RK3-де мұндай режимдер
бар:

барлық қажетті параметрлерді, тұрақты құрылғылар мен бақылау
жағдайларын орнатуға арналған конфигурациялар;

бағдарламалық жасақтамада қарастырылған тапсырмаларды
таңдауға болатын мәзір;

жылдам келістіру параметрлері;

өлшеу;

жады.
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3.13-сурет - Дисплейі бар жұмыс басқару панелі.
Геодезиялық өндірісте жиі кездесетін типтік мәселелерді шешу үшін,
өлшеу режимінің электрондық беттерінің әрқайсысында функционалды
пернелермен оларға жылдам қол жеткізуді және оларды кез-келген ретпен
орнатуды бағдарламалауға болады.
жұмыс тақтасының пайда болуы экрандағы барлық кескін элементтерін
және панель корпусындағы басқару элементтерін бөлшектей алады. Олар
келесі пернелер мен түймелерден тұрады:
 "ON" және "OFF" батырмаларын бір уақытта басқан кезде қосу (1)
және өшіру (1,23);
 әріптік-сандық пернетақта (2);
 "жоғары", "төмен", "солға", "оңға" (3);
 батареяны зарядтау деңгейінің суреті (4);
 компенсатордың индикациясын көрсету (5);
 кескін терезелерін нөмірлеу (6);
 ENTER-таңдалған режимге кіру және таңдалған әрекетті растау (7);
 қашықтан басқару пультімен жұмыс істеу датчигі терезесі (8);
 FUNC-үш өлшем терезесіне дәйекті өту үшін (9);
 SFT-өлшеу режимдері (призма, пленка, шағылыстырғышсыз) және
жұмыс пернетақтасында сандық белгілері бар әріптер арасында ауысу (10);
 BS-дұрыс терілмеген таңбаны жою (11);
 ESC-экрандағы алдыңғы бетке қайта шығу (12);
 (F1,F2,F3,F4) – жұмыс режимдерін таңдаудың функционалдық
пернелері (13);
 көрсетілген
беттегі функционалдық пернелер мен жұмыс
режимдеріне сәйкес келетін белгілер (14);
 Диапазоннан тыс - аспаптың жұмыс істемейтін жағдайына сәйкес
келетін экрандағы жазу (15);
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Көлденең бұрыштардың ГУ-жолы (16);
 Z-тік бұрыштардың жолы (17);
 D-A-көлденең төсемдер жолы (18);
 2787м-көлденең экспозицияның мәні(19);
 ppm-атмосфералық жұмыс жағдайына байланысты өлшеулерге
түзету (20);
 ПП-призманың тұрақты коэффициенті (21);
 берілген өлшем режимі "призмаға" таңдалған режимге сәйкес келеді
(22);
 сурет экраны мен жіп торын жарықтандыру (23).
Геодезияда жоғары дәлдікті жұмыстар кезінде оң шеңбер (КП) және
сол жақ шеңбер (КЛ) кезінде көру құбырының позицияларында өлшеулері
бар әдістемелерді пайдалану талап етіледі. Ыңғайлы болу үшін геодезиялық
өндіріс процесінде тахеометрдің екі жағында басқару панельдерінің болуы
қажет.
Өндірушіге қарамастан, барлық электронды тахеометрлер белгілі бір
сапалық айырмашылықтары бар техникалық сипаттамалардың бір спектріне
ие. Тиісті құралды таңдау үшін қажет негізгі құралдар:
 көру түтіктерінің өлшемдері мен ұлғаюы 26, 30, 36, 40 есе болуы
мүмкін;
 кескін түрі, әдетте құрылымдық түрде тікелей сурет салынған;
 қашықтықты өлшеу диапазоны: призмаға 6000 м дейін, пленкаға 800
м дейін, шағылыспайтын режимде 350 м дейін
 2, 3, 5, 6 секунд мәндері бар бұрыштық орташа квадраттық қателер;
 сұйық биаксиалды сенсорды білдіретін үш-алты минуттық өтемақы
диапазоны бар көлбеу бұрыштардың Автоматты компенсаторы;
 өлшеу режимдеріне байланысты сызықтық орташа квадраттық
қателер:
 дәл (бір реттік, көп реттік, орташаландырылған);
 жылдам (бір немесе бірнеше);
 призмаға өлшеу кезінде сызықтық қателіктер (СКП) дәлме-дәл
кезінде ± 2мм және жылдам өлшеу кезінде ± 6мм шегінде құрайды;
 пленкаға өлшеу кезінде сызықтық СКП дәл ± 3мм, жылдам ± 6мм
кезінде мәндері болады;
 жауапсыз режимде СКП мәндері осы режимде жұмыс істей алатын
құрылғылардың қашықтығына байланысты өзгереді. Олар ± 3 мм-ден ± 15
мм-ге дейін болуы мүмкін;
 қуат көздері әдетте литий-ионды батареялар болып табылады;
 импульс көздері-екінші, үшінші кластағы қызыл спектрдің жарық
диодтары;
 құралды орталықтандыруға 1,3 м биіктікте үш минуттан аспайтын
диапазонда электрондық деңгейді қолдана отырып, 1 мм дейінгі дәлдікпен
қол жеткізіледі;
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басқа сипаттамалар міндетті түрде құрылғыларды пайдалану
нұсқауларында көрсетілген.
Электрондық тахеометрлермен өлшеу кезінде барлық техникалық
сипаттамаларға қол жеткізу үшін олармен бірге қосалқы жабдық
қолданылады. Айта кету керек, барлық қосымша құрылғыларды бір
өндірушінің негізгі құрылғысымен бірге таңдаған жөн, сіз осындай керекжарақтардың толық тізімін бере аласыз:
 геодезиялық далалық және камералдық жұмыстардың барлық
процесін автоматтандыруға арналған тасымалды дербес компьютер
(ноутбук);
 салмағы ауыр және ағаштан немесе полимерлерден (фибергласс)
жасалған тахеометрді орнатуға және бекітуге ыңғайлы болу үшін кең
бастиектері бар штативтер, штативтер);
 штативті нүктенің үстіне қоюға және құрылғыны дәл центрлеуге
арналған Шнур сызығы;
 буссоль, аспапты жергілікті жерде солтүстік бағытқа бағдарлау үшін;
 көру түтігінің едәуір көлбеу бұрыштарына (90º-қа дейін) бағыттау
үшін қолданылатын диагональды саңылаулар (көзілдірікке бекітілген) ;
 әр түрлі күн сүзгілері;
 деректерді беруге арналған кабель және сақтау құрылғылары (флешжад) ;
 сигналдарды қабылдауға және көрсетуге арналған призмалар
(миниризмдер);
 призма ұстаушылар;
 шағылыстырғыштар және шағылыстырғыш пленкалар;
 рефлектор биіктігін реттеу адаптерлері;
 шағылыстырғыштарды сыртқы және ішкі бекітуге арналған адаптерадаптерлер;
 шағылыстырғыштардың көрінуіне арналған кезеңдер;
 триподы, биподы орнату үшін кезең бастап отражателем;
 аккумуляторлық батареялар және онымен бірге зарядтағыштар.
 Геодезиялық
бұрыштық өлшеу құралдарының стандартты
тексерулерінен басқа, тізімнің алғашқы екі тармағында жалпы
станциялардың сипаттамалық тексерулерін бөліп көрсету керек:
 лазерлік тіктеуіш;
 Жарық қашықтық өлшегіштің тұрақты түзетуін анықтау бойынша;
 оптикалық тіктеуіш осінің тіктігі;
 көлденең ось мен жіп торының перпендикулярлығы;
 жіп тор сызығының көлденең орналасуы;
 коллимациялық қатені анықтау бойынша;
 компенсатордың нөлдік орнын анықтау арқылы;
 дөңгелек деңгей осінің тіктігі;
 цилиндрлік деңгейдің жұмыс күйі
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3.6. Электрондық тахеометрмен жұмыс істеу тәртібі
Пункттердің координаттары мен биіктіктерін анықтау тікелей
геодезиялық есепті шешу жолымен жүргізіледі. Ол үшін Тахеометриялық
жүріс схемасына сәйкес көлденең және тік бұрыштар мен көлденең
төсемдерді өлшеу қажет
Жұмыстарды келесі әдістеме бойынша жүргізу:
1.
Станцияны пункттің үстіне орнату. Орындалу реті:
- элементтің үстіне штативті орнату
- оған тахеометрді бекіту
- окуляр көмегімен орталықтандыру және тахеометрді көкжиекке
келтіру.
2.
Бастапқы нүктеге бағдарлау. Орындалу реті:
- нысананың көмегімен әлсіреген бекіту бұрандалары кезінде нысанаға
дәлдеу
- бұрандаларды бекіту
- фокустау
- бұрандаларды жетілдіру арқылы нысанаға дәл бағыттау
3.
Өлшенетін пунктке бағыттау
- нысананың көмегімен әлсіреген бекіту бұрандалары кезінде нысанаға
дәлдеу
- бұрандаларды бекіту фокустау
- бұрандаларды жетілдіру арқылы нысанаға дәл бағыттау
4.
Деректерді өлшеу және жазу
5.
Станцияны ауыстыру
Кешенді өрістету. Штатив жергілікті жердің нүктесінен жоғары
орнатылады, тұғыр бекітіледі, тағанға тахеометр орнатылады және бекітіледі,
ол осыдан кейін оптикалық тіктеуіш пен оптикалық центр көмегімен
орталықтандырылады.
Рефлектор өлшенетін сызықтың қарама-қарсы ұшында штативке
орнатылады. Қуат көзі тахеометр штативінің жанында орналасады,
ажыратқыш Өшірулі күйіне орнатылады, қуат көзі тахеометр тұғырының
ұясына қосылады. Рефлектор тахеометрге бағытталған.
Өлшеу жүргізу. Өлшеуді бастамас бұрын қосқыш АКК жағдайында
орнатылады, бұл ретте Бағдарламаны құрылғының жедел жадына енгізу
басталады. Жазу аяқталғаннан кейін сандық таблода нүктемен нөл жанады.
Қуатты өшірген кезде жедел жадқа жазылған бағдарлама өшіріледі.
Көлденең төсемдерді анықтау D0. Көлбеу қашықтық өлшенеді, ол үшін
қосқыш Da күйіне орнатылады. Көрнекі құбыр жетекші бұрандаларды кезеккезек айналдыру арқылы шағылыстырғышқа бағытталған. Көлбеу қашықтық
кері санау түймесін басқаннан кейін автоматты түрде есептеледі. Z зениттік
қашықтық өлшенеді, ол үшін MZ зенитінің орны анықталады және оның мәні
микро-компьютерге енгізіледі. Қосқыш z күйіне орнатылады. Көру құбыры
шағылыстырғыш маркасына бағытталып, тік шеңберден л көрсеткіші
83

алынады. Li пернетақтаның көмегімен микро-компьютерге енгізіледі. Z
зениттік қашықтығы кері санау түймесін басқаннан кейін автоматты түрде
есептеледі. Қосқыш D0 күйіне орнатылады. Санау батырмасы басылады,
таблода D0 мәні көрсетіледі.
Көлденең бұрыштарды өлшеу. Ауыстырғыш позицияға орнатыла ма ?.
Көру құбыры мақсатты нысанаға бағытталған. N0=(Л+П±200)/2 формуласы
бойынша толық қабылдаумен өлшеу арқылы мақсатқа na0 бағыты
айқындалады. N0
бағытының
мәні
микро-компьютердің
жадына
пернетақтадағы теру арқылы енгізіледі, содан кейін түйме басылады ?0.
Бірінші және кейінгі бағыттар арасындағы көлденең бұрыштар кері санақ
түймесін басқаннан кейін автоматты түрде есептеледі.
Бағыт бұрыштарын өлшеу. Ауыстырғыш позицияға орнатыла ма?
Көру түтігі бағыттаушы бұрышқа бағытталған, оның бағыты белгілі. Бұл
бағыт NA0 толық қабылдауымен өлшенеді. Бағдарлаудың N0 бастапқы
бағыты N0=NA0-A0 формуласы бойынша есептеледі, мұндағы А0 –
бағдардың Дирекция бұрышы. N0 мәні микро-компьютердің жадына
пернетақтадағы теру арқылы енгізіледі, содан кейін түйме басылады ?0.
Толық қабылдаумен ni-нің келесі бағыты өлшенеді және оның мәні микроЭЕМ-ге енгізіледі. Келесі бағыттардың Аі дирекциялық бұрыштары санау
батырмасын басқаннан кейін автоматты түрде есептеледі.
Координаталардың өсуін анықтау. Көлденең төсем D0, Дирекция
бұрышы а өлшенеді. Ауыстырғыш позицияға орнатыла ма ?x (?y). Санау
батырмасы басылады. Сандық тақтада ма ?x (?y).
Есептеу аяқталғаннан кейін нәтиже тақтада көрсетіледі және әр
параметрге бекітілген жадқа жазылады.
3.7.Өлшеу нәтижелерін камералдық өңдеу
Далалық өлшеу нәтижелерін өңдеу үшін AutoCAD; GEMCOM; LisCAD
және т. б. бағдарламалар қолданылады. Осы бағдарламалардың көмегімен
маркшейдерлер камералдық жұмыстардың мынадай түрлерін орындайды:
- Маркшейдерлік тірек (Түсіру) желісі пункттерінің координаттары мен
биіктіктерін, жоспарлы және биіктік геодезиялық негіздемені есептеу;
- Тірек (Түсіру) желісі пункттерінің, ұңғымалар сағаларының
координаттары мен биіктіктерінің каталогтарын жасау;
- Горизонттар, бойлық және көлденең қималар бойынша тау-кен
жұмыстарының жағдайымен планшеттерді құрастыру және сызу;
- Ситуациялық жоспарларды, тау-кен жұмыстарының жоспарларын,
Топожоспарларды, схемаларды, бейіндерді және т. б. құру және сызу;;
- Аршылған жыныстар үйіндісінің көлемін есептеу;
- Рекультивациялық жұмыстардың көлемін есептеу;
-Құрылыс-монтаждау жұмыстарын, бақылау-қадағалау жұмыстарын
маркшейдерлік-геодезиялық қамтамасыз ету нәтижелерін өңдеу;
- Тауарлық қиыршық тас, құм көлемін есептеу;
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Бағдарламалық жасақтама өте ыңғайлы. Тахеометрде бөлу
жұмыстарын жүргізуге, суретке түсіруге, кері серифті, ауданды есептеуге
арналған кіріктірілген бағдарламалар пакеті бар. Пайдаланушының көрнекі
мәзірі барлық функциялар мен жалпы станцияны орнату арқылы біртіндеп
жүреді. Осылайша, қателіктерден аулақ болуға және қымбат қайта
өлшеулердің алдын алуға болады. Қарапайым пернетақтаның көмегімен
алфавиттік-сандық деректерді оңай енгізуге болады, ал үлкен графикалық
дисплей жұмыс кезінде жоғары жайлылықты қамтамасыз етеді.
Тахеометрдің жадының көлемі 10000 деректер блогына дейін жетеді, ал
тапсырмаларды басқару жүйесі далалық деректерді реттеуге мүмкіндік
береді. Деректердің икемді форматтарының арқасында өлшеу нәтижелері
әртүрлі өңдеу бағдарламаларына оңай бейімделеді. Деректердің қажетті
түрленуіне байланысты уақытты жоғалтуға жол берілмейді.
TSR 1201 Leica тахеометрінің деректері геодезиялық деректерді
өңдеудің кез-келген технологиялық тізбегіне енгізілуі мүмкін. Далалық
өлшеулерді Credo-DAT, RGS, AutoDesk Survey геодезиялық өлшеулерін
өңдеудің және теңестірудің әртүрлі бағдарламаларына оңай беруге болады.
Әрі қарай, нүктелердің теңдестірілген үш өлшемді координаттары жердің үш
өлшемді моделін құру, горизонтальды сызу және жағдайлық жоспар құру
үшін CREDO-MIX, CAD-Relief, TOPOCAD, AutoDesk Land Development
Desktop бағдарламаларына жіберіледі.
Кәсіпорында деректерді камералдық өңдеу үшін, Gemcom for Windows
– Gemcom Software International (Канада) фирмасының бағдарламалық өнімі
сияқты бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдері пайдаланылады. Gemcom
АҚШ, Канада, Австралия, Оңтүстік Африка, Азия, Латын Америкасы,
Африка, Еуропаның бірқатар елдерінде белсенді жұмыс істейді.
Gemcom ашық және жер асты тәсілімен қатты пайдалы қазбаларды
өндіру кезінде тау-кен өндірісін инженерлік қамтамасыз етудің практикалық
міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кешенді жүйе болып табылады.
Gemcom жүйесінің негізгі ерекшеліктері:
 Microsoft Windows ортасында стандартты Windows қосымшасы
ретінде іске асыру. Жүйенің барлық функционалды модульдері қазіргі
уақытта ең танымал Windows95/2000/XT/NT операциялық орталарында
жұмыс істеуге арналған және оңтайландырылған,
 Стандартты реляциялық деректер базасы (Microsoft Access немесе
Microsoft SQL-Server), деректерге қол жеткізу ODBC интерфейсі негізінде
жүзеге асырылады, бұл ыңғайлы және түсінікті интерфейсті ғана емес,
сонымен қатар басқа қосымшаларға (AutoCAD, ESRI ArcView3, MS Excel
және басқалары) ақпаратты импорттау және экспорттау мүмкіндіктерін де
қамтамасыз етеді. Дерекқорға көп пайдаланушыға қол жеткізуге қолдау
көрсетіледі.
 Өңделетін кеңістіктік деректердің интерактивті екі және үш өлшемді
визуализациясы.
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Visual Basic тілінде бағдарламаларды жазу және қосу мүмкіндігі бар
жүйенің ашық ортасы.
 Игеру
мен пайдаланудың салыстырмалы қарапайымдылығы.
Бағдарлама техникалық қолдау мен оқытудың ең аз мөлшері бар шалғай
жерлерде пайдалануға арналған.


3.14-сурет - Карьерлердегі тау-кен жұмыстарына ағымдағы
геологиялық-маркшейдерлік қызмет көрсету процесінде рәсімдер мен
ақпарат жүрісының реттілік сызбасы:
1-компьютерлік технологиялар; 2 – далалық жұмыстар; функционалдық
бағдарламалық модульдер: 3-геологиялық –пайдалану; 4-маркшейдерлік
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GEMCOM жүйесі әртүрлі практикалық тапсырмалар үшін икемді түрде
өзгертуге мүмкіндік беретін көп модульді құрылымға ие. Модульдердің бірі
ерекше рөл атқарады және жүйенің өзегі болып табылады. Ол пакеттің
барлық негізгі және жүйелік функцияларын қамтамасыз етеді. Басқа
модульдер қолданылады-олардың әрқайсысы белгілі бір функционалды және
логикалық бөлінген тапсырмалар тобын шешуге мүмкіндік береді.
Күнтізбелік жоспарлау. Макро командалар.
Жүйеде жоғары сапалы графика жасау үшін стандартты таңбалар мен
суреттердің үлкен кітапханасы бар.
№4 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: сымдық және оптикалық тіктеуіштерді тексеру және
зерттеу. Шнур және оптикалық тіктеуіштердің көмегімен орталықтау,
Автоматты орталықтау.
Мақсаты: сымдық тіктеуіштерді
орталықтандыру дағдыларын алу.

тексеру

және

тіктеуіштерді

Жұмыс тәртібі:
1. Зертханада құралдарды алыңыз.
2. Жүргізуге тексеру.
3. Жүргізуге орталықтандыру.
4. Құралдарды жинап, зертханаға тапсыру.
5. Аяқталған жұмысты қорғаңыз.
Аспаптар, жабдықтар, материалдар:
Орталықтандыру
және
нысаналау
тіктеуіштері,
Автоматты
орталықтауға арналған аппаратура, штативтер, сигналдар, тұғырлар,
теодолит
Теодолиттер мен сигналдарды ортаға келтіру
Теодолиттік жүрістердегі бұрыштарды өлшеу теодолит пен
сигналдарды орталықтандырудан, яғни оларды дәл орнатудан басталады.
Жер асты теодолиттік жүрістар үшін тараптардың қысқа ұзындықтары мен
ұзартылған пішіні тән, бұл жағдайда теодолит пен сигналдардың
орталықтандырылуының көлденең бұрыштарды өлшеу дәлдігіне әсері
айтарлықтай және осы операцияны орындауға ерекше назар аудару қажет.
Орталықтандыру көптеген жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін.
Маркшейдерлік тәжірибеде орталықтандырудың үш әдісі қолданылды:
механикалық тіктеуіш, оптикалық тіктеуіш (Центр) және автоматты.
Механикалық (Шнур) тіктеуішпен орталықтандыру кезінде сигнал
ретінде пайдаланылады. Бұл жағдайда теодолит штативке немесе консольге
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орнатылады, құрылғының Тік осі тік сызыққа, ал көру түтігі көлденең күйге
келтіріледі. Тіктеуіштің сымы қазбаның төбесіне бекітілген маркшейдерлік
белгінің саңылауына өткізіледі, ал тіктеуішті оның ұшы теодолит
құбырындағы жоғарғы орталыққа жанасатындай етіп түсіреді. Теодолитті
штатив немесе консоль платформасында жылжыту арқылы олар еркін ілулі
тік сызықтың ұшын жоғарғы центрмен біріктіруге жетеді.
Әр түрлі уақытта шнурдың көптеген конструкциялары ұсынылды.
Жұмыста неғұрлым ыңғайлы-бұл тік сызық бойымен қозғалатын тік
сызықтар, ал тік сызық сымы тік позицияны сақтайды. Шнур сызығының
массасы мен дизайнын дұрыс таңдау үлкен практикалық мәнге ие. Ауа
ағынымен тіктеуіштің ауытқуын азайту үшін салмағы кемінде 0,5-0,7 кг
тіктеуіштерді қолданған жөн. Тіктеуіш сымы жіңішке және берік, түйіндері
мен байламдарсыз болуы тиіс. Қазіргі уақытта өнеркәсіп кеңінен
қолданылады, реттелетін op-2 сызығы (сурет 3.15)

3.15-сурет - Реттелетін тіктеуіш ОР-2
Нүктенің үстінен оптикалық центрлеу оптикалық тіктеуіштің
(центрирдің) көмегімен жүзеге асырылады.
Қазіргі заманғы теодолиттік орта және жоғары дәлдік, әдетте,
оптикалық жауаптармен жабдықталған.
Олар орталықтандыру процесін жеңілдетедіодолит, әсіресе қатты жел
немесе қатты ауа ағынымен, сонымен бірге центрлердің дәлдігін арттырады.
Оптикалық сызықта теодолиттің тік осінің қуысында орналасқан 1
объектив нүктенің центрінің бейнесін, бірақ 3-топтың тегіс бетін жобалайды.
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Призма 2 сәуленің соққысын па 90° өзгертеді, орталықтың бейнесі оптикалық
тіктеуіштің 4 окуляры арқылы қаралады.
Теодолитке оптикалық тіктеуіштің дұрыс орнатылуын бақылау елеулі
қиындықтар болып табылады. Алайда, құрылғының алидад бөлігіне
орнатылған оптикалық сызықтардың пайда болуымен бұл кемшілік аузынан
жарақат алды. Алидадты 180° - қа қарапайым бұрау сізге тіктеуіштің дұрыс
орнатылуын бағалауға мүмкіндік береді. 2т2, 2т15, 2т15к теодолиттері
далалық дәлдеуді талап етпейтін оптикалық тіктеуіштермен жабдықталған.
Тіктеуішті фокустау окуляр мен тордан тұратын окулярлық дөңгелекті
оптикалық ось бойымен жылжыту арқылы жүзеге асырылады. Тор ұжымда
екі концентрлік шеңбермен ұсынылған. Көз бойынша орнату окулярдың
диоптриялық сақинасын айналдыру арқылы орындалады, бұл ретте окуляр
оптикалық ось бойымен қозғалады. Оптикалық тіктеуішке қойылатын негізгі
талап орындалуы тиіс – тіктеуіштің нысаналық осінің теодолиттің тік айналу
осімен сәйкес келуі.
Теодолит пен сигналдарды Автоматты орталықтандыру олардың
штативтерге орнатылған тұғырықтарда (трегерлерде) өзара алмасуы
жағдайында, мысалы, жоғалған нүктелері бар теодолиттік жүрісті төсеу
кезінде жүзеге асырылады 1', 2'..................15' I, II, III және IV, V, VI тұрақты
(тірек) маркшейдерлік пункттердің топтары арасында, бірақ үш сатылы
схема деп аталатын (1 және теодолит 2 сигналдарының жүрісы
көрсеткілермен көрсетілген) немесе консольдерді, авто-орталық тіректерді,
орталықтар мен деңгейлерді қамтитын арнайы жабдық жиынтығы болған
кезде. Бұл жағдайда қолданылатын диск сигналдары әртүрлі дизайнда болуы
мүмкін. Егер соққыны төсеу кезінде 3 тіректен сигнал алынып, оның орнына
теодолит қойылса, онда теодолиттің Тік осі сигналдың Тік осі болған жерде
болады, яғни құрылғыны автоматты түрде орталықтандыру жүзеге
асырылады.
Өлшеу қателігі көлденең бұрышына танытып, неточностью центрлеу
теодолита, азайтылуы мүмкін, қайта центрированием. Бұл жағдайда бір
қайталау немесе бұрышты өлшеу аяқталғаннан кейін теодолит
ығыстырылады, содан кейін қайтадан центрленеді және бұрышты өлшеу
қайталанады.
Тірек жер асты желілеріндегі көлденең бұрыштарды өлшеу дәлдігіне
қойылатын қолданыстағы талаптарға сәйкес тараптардың ұзындығы 20 м – ден
астам болғанда бір реттік орталықтандыруды, тараптардың ұзындығы 10 –нан
20 м – ге дейін болғанда қайталап және тараптардың ұзындығы 10 м-ге дейін
болғанда автоматты орталықтандыруды жүргізу қажет. Сымдық тіктеуіштерді
қолданған кезде ауа ағынының әсерін жою жөнінде шаралар қабылдануы тиіс.
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3.16-сурет - Автоматты орталықтандыру схемасы
Есеп мазмұны:
1. Орталықтандыру өндірісінің қысқаша сипаттамасы.
2. Сымдық тіктеуіштерді тексеру.
3. Орындалған жұмыс туралы қорытындылар мен ұсыныстар.
Бақылау сұрақтары:
1. Масштаб дегеніміз не?
2. Орталықтандырудың қандай түрлері бар?
3. Бұрышты өлшеу қатесі центрлеуге байланысты қалай анықталады?
4. Тараптардың ұзындығы центрлік қатеге қалай әсер етеді?
5. Өлшенген бұрыштың мәні центрлеуге әсер ете ме?
№ 5 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: көлденең бұрыштарды өлшеу қателіктері.
Мақсаты: центрлеу қателіктеріне және бұрыштарды өлшеу тәсілдеріне
байланысты көлденең бұрыштарды өлшеу қателіктерін анықтауды үйрену.
Материалдық қамтамасыз ету: қарындаш, калькулятор.
Жұмыс тәртібі:
1. Есептерді шешу үшін 3.1-кестеден бастапқы деректерді жазыңыз.
2. Шешу міндеттері.
3. Қорытынды жасауға.
4. Жұмысты ұйымдастырыңыз және қорғаңыз.
Тапсырманы орындау бойынша нұсқаулар:
Көлденең бұрыштарды өлшеу кезінде келесі қателер пайда болады:
өрескел, жүйелі, кездейсоқ.
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Өрескел қателіктер өлшеу процесінде бақылаушылар жіберген
қателіктердің салдарынан пайда болады. Мысалы, сызықты өлшеу кезінде
бүкіл таспада қате есептеу, бұрышты протектормен өлшеу кезінде бүтін
градус санын қате есептеу қате есептелген нәтиже және т.б. мұндай
қателіктер осы өлшеу жағдайларында күткеннен әлдеқайда үлкен. Сондықтан
өрескел қателіктер өлшеу нәтижесін бұрмалайды, сондықтан оны жарамсыз
етеді. Олар әдетте қайталама немесе бақылау өлшемдерімен, сондай-ақ
олардың пайда болуын болдырмайтын жұмыстарды ұйымдастырумен
анықталады.
Жүйелік қателер белгілі бір заңға сәйкес өлшеу нәтижелеріне кіретін
қателер деп аталады. Олар белгілі бір көзден, мысалы, өлшеу құралдарының
ақауларынан,
сыртқы
ортаның
әсерінен,
бақылаушының
жеке
физиологиялық ерекшеліктерінен, өлшеулерге қатысты формулалар мен
теориялық позициялардағы дәлсіздіктерден туындайды. Жүйелік қатенің
типтік мысалы-өлшеу таспасының ұзындығын дәл анықтау.
Өлшеу нәтижелеріне жүйелік қателіктердің әсерін өлшеу құралдарын
мұқият дайындау, жұмыстың ұтымды әдістемесін қолдану, сондай-ақ өлшеу
нәтижелеріне тиісті түзетулер енгізу арқылы, мысалы, өлшеу таспасын
немесе рулетканы түзету арқылы жиі алып тастауға немесе азайтуға болады.
Кездейсоқ өлшеу қателіктері сөзсіз. Олардың өлшеу нәтижелеріне
әсерін жою мүмкін емес. Әрбір нақты жағдайда кездейсоқ қатенің шамасы
мен белгісін алдын ала орнату мүмкін емес және оларды өлшеу
нәтижелерінен алып тастауға болмайды.
Кездейсоқ қателер әр түрлі сипаттағы қарапайым қателіктердің бір
уақытта әрекет етуі нәтижесінде пайда болады, олардың көздері өлшеуіш,
сыртқы жағдайлар және бақылаушы болып табылады.
Егер өлшеу нәтижелерінде өрескел қателіктердің пайда болу мүмкіндігі
алынып тасталса және түзетулер енгізу арқылы жүйелік қателіктерді азайтса,
онда кездейсоқ қателер орындалған өлшеулердің сапасын анықтайды.
Көлденең бұрыш β =BAC өлшеу қажет болсын.  Еріксіз қателіктерге
байланысты теодолит А нүктесінде емес, А1 нүктесінде пайыз болады.Содан
кейін қалаған бұрыштың орнына басқа β1 бұрышы өлшенеді. Айырмашылық
теодолиттің дәл емес орталықтандырылуына байланысты көлденең бұрышты
өлшеу қателігі деп аталады; көлденең қашықтық AA1 =теодолиттің
сызықтық центрлеу қателігі.     1 
Егер В және С дәл пайыздалмаса, онда сигналдардың дәл емес
орталықтандырылуына байланысты өлшеу
қателігі болады.      2 B, B1 және C, C1
нүктелері арасындағы көлденең қашықтық
сигналдарды орталықтандырудың сызықтық
қателігі деп аталады. Соңында, кезінде
теодолит пен сигналдардың сызықтық
центрлеу қателіктерінің болуы теодолит пен
сигналдардың дәл емес центрленуіне
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байланысты көлденең бұрышты өлшеу қателігі болады.
Көлденең бұрышты өлшеудің орташа квадраттық қателігі β теодолит
пен сигналдардың дәл болмауына байланысты формула бойынша
анықталады:
m  

 

2
l c2 a 2  b 2  l 2т a 2  b 2  2ab  cos 
2
2
2a  b







(15)

мұндағы a, b - өлшенген бұрыштың жақтары ұзындығының көлденең
проекциясы;
 c , т - теодолит пен сигналдарды орталықтандырудың сызықтық
қателіктері.
Формула келесі негізгі тұжырымдарды жасауға мүмкіндік береді:
- теодолит пен сигналдың дәлдігіне байланысты бұрышты өлшеу
қателігі әртүрлі мәнге ие болуы мүмкін, бұл маркшейдерден осы операцияны
мұқият орындауды талап етеді;
- теодолиттің центрлеу қателігінің бұрышты өлшеу қателігіне әсері
бұрыштың шамасына байланысты (теодолиттің центрлеу қателігінің ең үлкен
әсері 180° - қа жақын бұрыштарды өлшеу кезінде болады);
- теодолиттің орталықтандыру қателігінің өлшенген бұрышты
құрайтын тараптардың көлденең проекцияларының ұзындығының қателігіне
әсері;
- сигналдарды орталықтандыру қателігінің бұрышты өлшеу қателігіне
әсері бұрыштың шамасына тәуелді емес және оның жақтарының көлденең
проекциясының ұзындығына кері пропорционал.
Жер асты түсірілімінде көлденең бұрышты өлшеудің ең қолайсыз
жағдайлары басым, өйткені жер асты теодолиттік жүрістардың көптеген
бұрыштары 180° - қа жақын, ал жақтардың ұзындығы онша үлкен емес.
Сондықтан маркшейдер теодолит пен сигналдарды орталықтандыруға
ерекше назар аударуы керек.
Бұрышты қайталау әдісімен өлшеген кезде β бұрышының қателігі тең
болады:

m 2v m 02

mβ= 
n 2n 2
мұндағы mv-көру қатесі;
m0-санау қатесі;
n-қайталанулар саны.
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(16)

Құбырды сигналға апарған кезде оның көру осі өлшенетін бағытқа
қатаң сәйкес келмейді, бірақ онымен көру қателігі деп аталатын mv кішкене
бұрышын жасайды. Көру қателігінің мәні үш факторға байланысты: адам
көзінің сезімталдығы, құбырдың оптикалық қасиеттері және жіп торының
дизайны, сыртқы жағдайлар – сигналдың жарықтығы, атмосфераның
мөлдірлігі. Визалаудың орташа қателігі мынадай формула бойынша
айқындалады::
mυ= 

60 
х

(17)

мұндағы v-теодолиттің көру түтігінің ұлғаюы.
Теодолиттің лимбімен алынған кері санақ соңғысының нөлдік
бөлінуінен есептелетін кейбір орталық бұрышты немесе лимб доғасын
білдіреді. Алидада айналған кезде бұл бұрыш немесе доға 0° - дан 360° - қа
дейін өзгереді. Алайда, алидаданың бұрылу бұрышын Вернердің дәлдігіне
сәйкес келетін белгілі бір уақыт аралығында ғана бекітіңіз. Шын мәнінде,
егер көлденең бұрыш отыз секундтық теодолитпен өлшенсе, онда лимб
бойынша барлық есептеулер 30-ға көбейтіледі". Алидадтың нақты бұрылу
бұрыштары басқа мәндерді қабылдауы мүмкін, өйткені лимб бойынша
есептеу кезінде бұрыштың мәнін Вернердің дәлдігіне дейін дөңгелектеуге
әрқашан рұқсат етіледі. Осылайша, анықтамалық қателік-дөңгелектеу
қателігі. Көлденең шеңбер бойынша есептеудің орташа қателігі мына
формула бойынша анықталады:
m0 =



2 3

,

(18)

мұндағы τ-секундтағы кері санау дәлдігі.
Бұрышты қабылдау әдісімен өлшеген кезде β бұрышының қателігі тең
болады:
m 2 m 02
mi= 

n
n

(19)

Бастапқы деректер:
3.1-кестедегі мәліметтерге сәйкес центрлеу қателеріне және
бұрыштарды өлшеу тәсілдеріне байланысты көлденең бұрыштарды өлшеу
қателіктерін анықтаңыз.
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3.1-кесте
bм

1

11

13,5

29°

1

2

5"

10х

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25
32
47
59
65
74
81
90
10,5
11,5
12,5
13,6
14,9
15,0
16,2
17,8
18,9
19,3
20,1
21,8
22,4
23,4
24,5
25,4

23,5
32,4
25,7
15,4
32,4
12,5
26,8
27,9
21,7
32,5
34,7
26,8
24,9
37,8
12,5
14,9
16,3
15,7
20,7
24,6
27,8
25,0
25,7
21,1

35°
64°
105°
154°
63°
147°
168°
207°
63°
209°
229°
198°
161°
15°
36°
197°
208°
125°
139°
209°
112°
164°
162°
127°

2
4
1
0
2
1
1
2
2
3
1
0
3
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
0

1
3
1
2
1
0
1
0
1
1
1
1
2
0
2
0
1
1
2
1
1
2
2
1

10"
25"
30"
20"
15"
10"
20"
30"
10"
20"
5"
20"
15"
25"
30"
5"
30"
15"
10"
20"
5"
10"
20"
30"

18х
25х
20х
20х
10х
10х
18х
15х
22х
14х
25х
18х
24х
10х
22х
25х
18х
10х
12х
24х
22х
10х
24х
18х

нұсқа

а, м

,
бұршақ

c .
мм

 т,
мм





Өлшеу
әдісі
бұрыш
қайталанды

Қайталау
саны
немесе
қабылдау

қабылдау
қабылдау
қайталанды
қабылдау
қабылдау
қайталанды
қайталанды
қайталанды
қабылдау
қабылдау
қайталанды
қайталанды
қабылдау
қабылдау
қабылдау
қабылдау
қайталанды
қабылдау
қабылдау
қабылдау
қайталанды
қайталанды
қайталанды
қайталанды

3
6
1
2
5
4
6
3
2
5
3
1
1
2
2
3
4
3
2
3
3
2
3
4
2

Ескерту: топ оқушылары а және в на,  бұрыштың әрбір мәніне
журналдағы өз нұсқасына тең санды қосуы тиіс.
Есеп мазмұны:
1. Міндеттерді шешу
2. Тапсырмалар бойынша қорытындылар және жалпы қорытынды.
Бақылау сұрақтары:
1. Бұрыштарды өлшеу кезінде қандай қателер пайда болады?
2. Көру қатесі дегеніміз не?
3. Сілтеме қатесі дегеніміз не?
4. Көру және сілтеме қателері қалай анықталады?
5. Шешілген мәселелер бойынша қандай қорытынды жасауға болады?
6. Бұрыштарды өлшеу әдістерінің қайсысы дәлірек?
7. Қандай қателіктер сөзсіз?
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№ 6 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: жер асты теодолиттік түсіру нәтижелерін камералдық
өңдеу
Мақсаты: теодолиттік түсірілім нәтижелерін өңдеуді және түсірілім
жоспарын құруды үйрену.
Жұмыс тәртібі:
1. Өлшемді сызықтық және бұрыштық шамаларды алдын ала өңдеу;
(өлшенген көлденең бұрыштар мен төсемдер кестеде берілген.
2. 3.2-кестедегі нұсқаға сәйкес бастапқы бағыт бұрышын және бастапқы
нүктелердің координаттарын жазыңыз.
3. Көлденең өрнектерді есептеңіз.
4. Қалдықты таратқаннан кейін бұрыштық қалдықты және бағытты
бұрыштарды анықтаңыз.
5. Координаталардың өсуін есептеңіз, сызықтық қалдықтарды
анықтайды және оны жақтардың ұзындығына пропорционалды түрде
таратады.
6.
Теодолиттік
жүріс
нүктелерінің
координаталары
мен
координаталарының түзетілген өсуін есептеу.
7. Жер асты теодолиттік түсірілім жоспарын жасаңыз.
8. Ведомоста жұмыс жасаңыз.
9. Жоспар А-3 форматында 1:1000 масштабта сызылып, ГОСТ-у сәйкес
жасалады. (қараңыз. Шартты белгілер
10. Аяқталған жұмысты қорғаңыз.
Аспаптар, жабдықтар, Материалдар: бұрыштық және сызықтық
өлшеулердің далалық журналы, қарындаш, сызғыш, резеңке жолақ, А-3
форматы, қауырсын, тушь.
Тапсырманы орындау бойынша нұсқаулар:
Теодолиттік түсіру нәтижелерін өңдеу міндетіне теодолиттік кодтар
пункттерінің координаттарын есептеу және олардың жер асты тірек және
түсіру жоспарлы желілеріне қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау
дәлдігін бағалау кіреді.
Теодолиттік түсірілімді камералдық өңдеу мыналарды қамтиды:
- өлшенген бұрыштардың орташа мәндерін есептеуді бақылау;
- инсульт тараптарының көлденең қосымшаларын есептеу;
- жүрістің бұрыштық кедергісін анықтау және оның рұқсат етілген
шамасы кезінде кедергінің өлшенген бұрыштарға тең бөлінуі, дирекциялық
бұрыштарды есептеу;
- координаталардың өсуін, жүрістің сызықтық үйлеспеуін есептеу және
оның рұқсат етілген шамасымен үйлеспеушіліктің таралуы жақтардың
ұзындығына пропорционал;
- жүріс нүктелерінің түзетілген координаттарын анықтау.
Өлшенген бұрыштардың орташа мәндерін есептеу екі рет жасалады,
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содан кейін олар өлшеу нәтижелерімен салыстырылады, егер қате табылса,
ол жойылады.
Тараптардың өлшенген ұзындықтарын өңдеу ұзындыққа қажетті
түзетулерді енгізе отырып, арнайы журналда жүргізіледі. Бұрыштардың
тексерілген орташа мәндері және жақтардың ұзындықтарының көлденең
орналасуы координаталарды есептеу ведомосына жазылады. Нақты
бұрыштық тепе-теңдік полигонның формасына және оны байланыстыру
әдісіне байланысты өлшенген бұрыштардың қосындысы мен полигондағы
бұрыштардың теориялық қосындысы арасындағы айырмашылық ретінде
анықталады: f фак теор
екі белгілі тарап арасында жасалған бір нүктеде дәйекті өлшенген
бұрыштар

   

f 

i

1

 2 

мұнда және-белгілі тараптардың дирекциялық бұрыштары;  1  2
тұйық полигон
f 

   180 n  2
0

i

(20)

(21)

мұндағы - өлшенген бұрыштардың саны; " + " белгісі - полигонның
сыртқы бұрыштарын өлшеу кезінде, "-" ішкі бұрыштарды өлшеу кезінде; n
ашық полигон (сол жақ бұрыштар)
f  180 0 n 

   

  и   360 0 К

(22)
мұндағы және-бастапқы және соңғы жағына сәйкес бағытталған
бұрыштар, K-бүтін сан немесе нөл.  к  и Екі рет өткен ілулі полигонда оң
және сол жақ бұрыштардың қосындысы салыстырылады.
Полигонның нақты бұрыштық қалдықтары рұқсат етілген мәннен
аспауы тиіс, бұл жағдайда ол кері белгісі бар әрбір өлшенген бұрышқа тең
бөлінеді.
Полигондардағы рұқсат етілген бұрыштық қалдықтар формулалар
бойынша анықталады: f бастапқы жақтар арасында салынған жабық
полигондар мен полигондар
i

k

f   2m n

екі рет өткен ілулі жүрістар
f  2 2m2  nm2

(23)

(24)
Егер нақты бұрыштық тұтқырлық көрсетілген төзімділіктен асып кетсе,
бұрыштар қайтадан өлшенуі керек.
Жүрістің әрбір келесі жағының Дирекция бұрышы алдыңғы жақтың
Дирекция бұрышы және геодезиядан белгілі формула бойынша өлшенген сол
жақ бұрыш бойынша есептеледі
(ӘК)=(АВ)±1800 +л (25) 
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мұндағы (АВ) және (ВС)– тиісінше жүрістің алдыңғы және келесі
жақтарының дирекциялық бұрыштары, л – полигонның бағыты бойынша
өлшенген сол жақ бұрышы. 
Бұрыштық байланыс бөлінбегендіктен, инсульттің бағыттаушы
бұрыштарын есептеу нәтижесінде тұйық полигондарда қатесіз бастапқы
Дирекция бұрышы немесе ашық полигонда соңғы бастапқы жағының
Дирекция бұрышы алынады, бұл есептеулерді бақылау ретінде қызмет етеді.
Полигон пункттерінің координаттарының өсуін есептеу формулалар
бойынша есептеледі x y
y   sin AB 

(26)

мұндағы-жүріс жағының көлденең төселуі. 
Тригонометриялық функциялардың кестелерін қолдана отырып
формулаларды есептеу кезінде әр түрлі кварталдардың Директивті
бұрыштары румбиялық бұрыштар арқылы көрінеді. Координаталардың
өсуінде жақтың дирекциялық бұрышымен анықталатын белгілер болады;
координаталардың өсінділерін есептеуді бақылау үшін өрнектерді қолдану:
y  xtgr x  yctgr

(27)

Екі рет өткен немесе екі бастапқы пункттің арасында салынған тұйық
жүрістерде және жүрістерде, анықталғаннан кейін олардың қосындысымен
координаталық өсулер сызықтық сәйкессіздіктерді есептеп, координаталық
осьтер бойымен жалпы сызықтық тепе-теңдікті табады f x f y f 
Жүрістің салыстырмалы сызықтық қателіктері төменгі формула
бойынша анықталады
f  f2  f y2

(28)

мұндағы Р-жүрістің периметрі.

Ауытқу жүрісінің салыстырмалы сызықтық тепе-теңдігінің рұқсат
етілген шамасы жағдайында және кері белгілермен әрбір жақтың
ұзындығына тепе-тең бөлінеді, содан кейін өсімнің түзетілген мәндері және
полигон пункттерінің координаттары есептеледі. f x f y x y
Теодолиттік жүріс нүктелерінің координаттары формулалар бойынша
есептеледі:

xпосл  хпред  х
упосл  упред  у

Есептелген координаттарға
нүктелері қолданылады.

сәйкес

жоспарға

теодолиттік

(29)
түсіру
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Бастапқы деректер:
Шахтаның Шығыс қанатында 15 пункттен тұратын 2-разрядты тұйық
теодолиттік жүріс жүргізілген. Теодолиттік жүріс 20-тармақтан сағат тіліне
қарсы бағытта жүргізілген. Сол жақ көлденең бұрыштар және жүріс
жақтарының ұзындықтарының көлденең орналасуы 3.2-кестеде келтірілген.
Штректің ені 6м. Жоспардың масштабы М 1: 1000.
Есеп мазмұны:
1. Теодолиттік түсірім тізімдемесін есептеу сипаттамасы.
2. Теодолиттік түсірудің координаталарын есептеу ведомосі.
3. Жер асты теодолиттік түсірілім жоспары.
4. Орындалған жұмыс туралы қорытындылар мен ұсыныстар.
3.2-кесте

Нүктелер

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
32
31
33
32
34

Өлшенген көлденең бұрыштары

Көлденең ойықтар, м

93°15'28"

44,257

179°32'35"

41,362

177°15'30"

40,535

186°19'45"

37,667

175°35'30"

37,915

90°33'52"

33,735

183°00'30"

31,280

174°09'15"

34,877

99°43'15"

41,343

168°35'45"

48,520

184°53'52"

42,964

169°29'38"

36,018

183°36'22"

39,997

91°07'00"

46,182

Ескертпе: топ оқушылары Дирекция бұрышы мен координаталарының
әрбір мәніне журнал бойынша өз нұсқасына тең санды қосуы тиіс.
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Бақылау сұрақтары:
1.Бұрыштық байланыспауы дегеніміз не?
2. Көлденең бұрыштарды өлшеу кезінде қандай қателер пайда болады?
3.Абрис дегеніміз не?
4.3-ші шеректегі румб нешеге тең?
5.Бағыт бұрышы дегеніміз не?
6.Румб дегеніміз не және ол қалай анықталады?
7.Көлденең төсеу қалай анықталады?
8.Маркшейдерлік белгілер қалай бекітіледі?
9.Автоматты орталықтандыру қандай жағдайларда қолданылады?
Бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:
1. Маркшейдерлік тәжірибеде орталықтандырудың қандай әдістері
қолданылды:
А) автоматты механикалық тіктеуіш
В) механикалық тіктеуішпен, оптикалық тіктеуішпен және автоматты.
С) оптикалық тіктеуіш және автоматты
Д) лазерлік тіктеуішпен және оптикалық тіктеуішпен
Е) автоматты тәсілмен және лазермен
2. Мақсатына байланысты жер асты маркшейдерлік түсірілімдерді
қалай бөлуге болады: (қате табыңыз)
А) көлденең және тік жалғағыш түсірілімдер
В) негізгі қазбалардың көлденең және тік түсірілімдері
С) Ойық және тазалау қазбаларын түсіру
Д) жер үсті стереофотограмметриялық
Е) дайындық және тазалау қазбаларын өлшеу
3. Айдың соңғы күндерінде қандай түсірілім жасалады:
А) жерасты тік түсіру
В) жерасты теодолиттік түсіру
С) Ойық және тазалау қазбаларын түсіру
Д) дайындық және тазарту қазбаларын өлшеу
Е) Тахеометриялық түсіру
4.Жер бетінде және жер асты тау-кен қазбаларында орындалатын
түсірілімдердің геометриялық байланысын орнату үшін:
А) көлденең және тік жалғағыш түсірілімдер
В) негізгі қазбалардың көлденең және тік түсірілімдері
С) Ойық және тазалау қазбаларын түсіру
Д) жер үсті стереофотограмметриялық
Е) дайындық және тазалау қазбаларын өлшеу
99

5.Қысқа қашықтықтағы қайталама қазбаларда қандай құрылғылар
түсіріледі:
А) теодолит
В) буссоль және жартылай шеңбер
С) А және Д жауаптары және нивелир
Д) тахеометрмен
Е) А және В жауаптары
6. Дәлдігі бойынша теодолиттер бөлінеді
А) техникалық, дәл, дәлдігі жоғары
В) қолдану саласы бойынша, конструкция бойынша
С) түсіру әдісі бойынша, дәлдігі бойынша
Д) есептеу құрылғысының конструкциясы бойынша
Е) электронды, қолмен, тікелей бейнесі бар
7. Түсіру алдында алдын ала тексеру келесі мақсаттарда жүргізіледі:
А) тау-кен жұмыстарымен танысу және тау-кен қазбаларын жару орнын
анықтау;
В) тау-кен қазбаларын үңгілеу және көлік коммуникацияларын салу
үшін жолдама тапсырмалары;
С) тау-кен қазбаларын үңгілеу және тау-кен қазбаларын жару үшін
орынды анықтау үшін жолдама тапсырмалары;
Д) жаңа нүктелерді бекіту және көлік коммуникацияларын салу үшін
орындарды айқындау;
Е) жанасу үшін алдыңғы түсіру пункттерін (нүктелерін) табу,
жаңаларын бекіту үшін орындарды анықтау және полигонның схемасын
таңдау;
8. Егер ХА= 86,25м УА=14,78м  Х=-45,12м  У=15,21м тең болса,
Хв,Ув,  ав нешеге тең?
А) Хв= 45,12м
Ув= 56,25м
 АВ=16,45м
В) Хв= 65,54м
Ув= 22,35м
 АВ=15,48м
С) Хв= 65,32м
Ув=56,54м
 АВ = 43,52м
Ув=56,21м
Д) Хв=96,16м
 АВ = 52,14м
Е) Хв= 41,13м
Ув= 29,99м
 АВ = 47,614м
9.Суретте не көрсетілген ?
А) аркалы бекітпе элементтеріндегі тұрақты
пункттерді бекіту
В) қазба төбесіндегі тұрақты пункттерді бекіту
С) қазба топырағында уақытша пункттерді бекіту
Д)
уақытша
пункттерді
бекітпенің
ағаш
элементтеріне бекіту
Е) қазба топырағындағы тұрақты пункттерді бекіту
100

10. Теодолиттік жүрістер деп нені атайды:
А) тау-кен қазбаларының бүйірлерінде ғана салынған аралас пункттерді
қосатын сынған желілер
В) тау-кен қазбаларына салынған, тұйық немесе ашық көпбұрыштар
құрайтын аралас пункттерді қосатын түзу сызықтар
С) тау-кен қазбаларының топырағына ғана салынған, тұйық немесе
ашық көпбұрыштар құрайтын аралас пункттерді қосатын қисық сызықтар
Д) тек тұйық көпбұрыштар құрайтын сызықтар
Е) дұрыс жауап жоқ.
11.Суретте көрсетілгендей:

А) еркін ашық жүріс
В) еркін тұйық жүріс
С) бос емес ашық және тұйық жүріс
Д) көлденең төсемдерді гироскопиялық анықтаумен жүру
Е) жекелеген жақтардың дирекциялық бұрыштарын гироскопиялық
анықтаумен жүру
12. Уақытша белгідегі жіптік тіктеуішке арналған саңылау неше мм
артық болмау керек?
А) 3
В) 2
С)1
Д)10
Е)50
13. Суретте не көрсетілген?
А) аркалы бекітпе элементтеріндегі тұрақты
пункттерді бекіту
В) уақытша пункттерді бекітпенің ағаш
элементтеріне бекіту
С) қазба топырағында уақытша пункттерді бекіту
Д) қазбаның төбесіндегі тұрақты пункттерді
бекіту
Е) қазба топырағындағы тұрақты пункттерді
бекіту
14.Тұрақты пункттер тобы мен аралас нүктелер арасындағы қашықтық
бір-бірінен қанша болу керек?
А) 300-500м және 50м
В) 500-1000м және 20м
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С) 100-200м және 10м
Д) 100-150м және 20м
Е) 200-300м және 5м
15. Әр шахта үшін тұрақты және уақытша белгілерді кім нөмірлейді?
А) бас инженер
В) техник-топограф
С) учаскелік маркшейдер
Д) бас маркшейдер
Е) кеніш директоры
16.Тұрақты және уақытша белгілер қандай сандармен нөмірленеді?
А) Рим немесе араб, - Рим
В) мүлдем нөмірленбейді
С) Рим немесе араб, - араб
Д) тек римдік, - нөмірленбейді
Е) тек араб, - тек Рим
17.Бұрын түсірілген түсірілімнің көлденең бұрышының жанасу
нүктелерінде, кез келген теодолиттік жүрісті бастамас немесе толтырмас
бұрын қандай бұрышты өлшеу керек
А) Прима
В) тіктеуіш кезінде
С) бақылау
Д) зениттік
Е) көлбеу
18.Егер бұрыштардың қосындысы 539°58' болса, сол жақ бұрыштар
өлшенеді. Не тең f   ? n  5
А) 0°01'37"
В) -0°01'44"
С) -0°02'
Д) 0°02'15"
Е) 0°02'
19. Рулеткаларды компорлау мынадай мақсаттарда жүргізіледі:
А) олардың шынайы ұзындығын белгілеу;
В) "салмақта" өлшеу кезінде рулетканы салғаны үшін олардың
салмағын және түзетулерді айқындау»
С) өлшеу кезінде рулетканы созу үшін түзетулерді есептеу
Д) "салмаққа" өлшеу кезінде олардың құнын және сызықтың еңісі үшін
түзетулерді айқындау»
Е) өлшеу кезінде рулетка температурасы үшін түзетулерді есептеу;
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20. Егер жоспар 1:1000 масштабта жасалса, тірек пункттерінің
кенжарлардан..... метрден артық қалып қоюына жол берілмейді
А) 200
В) 300
С) 500
Д) 1000
Е) 50
21. Теодолит пен сигналдардың дәл еместігіне байланысты көлденең
бұрышты өлшеудің орташа квадраттық қателігі қандай формула бойынша
анықталады: 
А) m  





2
 c a 2  b 2    ò a 2  b 2  2ab  cos
2ab





B) m   

2
 2c a 2  b 2    2ò a 2  b 2  2ab  cos 
2 2
2a b

C) m  

2
 c a 2  b 2   ò a 2  b 2  2ab  sin 
2ab

Д m  

2
 2c a 2  b 2   2ò a 2  b 2  2ab  cos 
2a  b

Е) m  

2 2 2 2
 c a b   2ò a 2 b 2  2  a  b  cos 
2ab

 



 

 

















22. Секундтарда не тең? 
А) 30
В) 60
С) 2065026
Д) 206265
Е) 142792
23. Вертикаль дөңгелектке қандай есеп
көрсетілген?
А)  750 41 50
В) 7505742
С) 1200612
Д) 1205742
Е) 7400412
24. Автоматты центрлеу қандай жағдайларда қолданылады?
А) жағының ұзындығы - 20м
В) бүйірінің ұзындығы-5-10м
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С) бүйірінің Ұзындығы-30-50м
Д) жағының ұзындығы-1-2м
Е) жағының ұзындығы 50-100м
25. Теодолиттер дәлдіктері бойынша қалай бөлінеді :
А) жоғары дәлдіктегі және дәл
В) дәл және техникалық, минуттық
С) техникалық және секундтық
Д) жоғары дәлдікті және дәл, техникалық
Е) техникалық және минуттық, секундтық
26. VV әріптерімен теодолиттің қандай осьтері
көрсетілген
А) көлденең құбыр айналу осі
В) көру құбырының оптикалық осі
С) теодолиттің Тік осі
Д) тік шеңбер кезіндегі деңгей осі
Е) көлденең шеңбердің жазықтығы
27. Теодолиттңк жүрістерде
бағыттардың ұзындындықтары
рулеткамен қалай өлшенеді?
А) тау-кен қазбасына бекітілген шегелер бойынша
В) қазба топырағына бітелген қазықтар бойынша
С) қазбаның бүйіріне қағылған шегелер бойынша
Д) маркшейдерлік нүктелерден түсірілген тіктеуіштердің жіптері
арасында
Е) камера аралық кентіректерде соғылған нүктелер арасында
28.төмендегі формула бойынша қандай қорытынды жасауға болады:
(қате табыңыз) m  

 

2
 2c a 2  b 2   2ò a 2  b 2  2ab  cos 
2a 2 b 2







А) теодолит пен сигналдардың дәл еместігіне байланысты бұрышты
өлшеу қателігі айтарлықтай мәнге ие болуы мүмкін
В) теодолит пен сигналдардың дәлме-дәл орталықтандырылмауынан
бұрышты өлшеу қателігі шамалы шамаға ие
С) теодолиттің центрлеу қателігінің бұрышты өлшеу қателігіне әсері
бұрыштың шамасына байланысты;
Д) теодолиттің орталықтандыру қателігінің әсері өлшенетін бұрышты
құрайтын тараптардың көлденең проекцияларының ұзындығына кері
пропорционал;
Е) сигналдарды орталықтандыру қателігінің бұрышты өлшеу қателігіне
әсері бұрыштың шамасына тәуелді емес және оның жақтарының көлденең
проекцияларының ұзындығына кері пропорционал.
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29. Автоматты орталықтандырудың дәлдігі қандай?
А) 2-5мм
В) 0 ,2-0,5 мм
С) 0,1-0,2 мм
Д) 0,5-0,8 мм
Е) 35 мм2.
30. Тұйықталған полигон үшін бұрыштық тұтқырлық анықталады:
0
А)f     180 n  2
0
В)f      180 n

С)f      2n  2
0
Д)f   180 n  2
0
Е)f   180 n  2

Жауап кілті
1
А
11
А
21
В

2
Д
12
В
22
С

3
Д
13
Е
23
С

4
А
14
А
24
В

5
В
15
Д
25
Д

6
А
16
А
26
В

7
Е
17
А
27
Д

8
Е
18
С
28
Е

9
В
19
А
29
Д

10
В
20
В
30
А
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4 БӨЛІМ. ЖЕР АСТЫ ТҮСІРІЛІМДЕРІН БАҒДАРЛАУ
Жер асты маркшейдерлік негізін бағдарлау дирекциялық бұрыш пен
координаталарды жер бетіндегі геодезиялық негіздеме пункттерінен жер
асты негізінің белгілеріне беруді мақсат етеді.
Бағдарлау кезінде Дирекция бұрышының берілуіне ерекше назар
аудару керек, өйткені берілген Дирекция бұрышының жер асты
маркшейдерлік негізінің көлденең қатесіне әсері жер асты жолының
ұзындығының ұлғаюымен бірге артады.
Жер асты тірек желілерін бағдарлау және орталықтандыру үшін
бастапқы пункттер ретінде триангуляция пункттері пайдаланылады
Жер бетіндегі тірек желісінің пункттері шахта оқпандарының
сағасынан 300 м-ден алыс емес орналасады. Жақындау пункті және онымен
шектес тірек желісінің кемінде екі пункті тұрақты реперлермен
(орталықтармен) бекітіледі. Өнеркәсіптік алаңда кемінде үш репер салынады;
бұдан басқа, шахта үстіндегі ғимаратта, оқпан сағасына тікелей жақын жерде
екі қабырға репері салынады. Реперлердің биіктігін IV сыныптан төмен емес
дәлдікпен нивелирлеу арқылы анықтайды
Жер асты түсірілімдерін бағдарлау геометриялық, оптикалық,
магниттік және гироскопиялық әдістермен жасалады. Жер асты
қазбаларының жер бетімен қосылу түріне байланысты бағдарлаудың үш
геометриялық тәсілі қолданылады: штольня немесе көлбеу оқпан арқылы –
жер бетіндегі пункттерден жер асты қазбаларында бекітілген нүктелерге
дейін полигонометриялық жол салу; бір тік оқпан арқылы – оған тігінен
жобалаушы жазықтықты құрайтын екі тіктеуішті түсіру және жер бетіндегі
және шахтадағы тіктеуіштерге геометриялық жанасу есебіне жауап беру; таукен қазбаларымен қосылған екі тік оқпан арқылы кез келген оқпанға
тіктеуішті түсіру, оның бетіндегі координаталарын анықтау және жер
шахтадағы тіктеуіш.
Оптикалық әдіс бағыттарды жобалау арқылы бағдарлауда болады.
Магниттік бағдарлау магниттік көрсеткі бар құрылғылардың көмегімен
жүзеге асырылады: Нұсқаулық-буссоль, айна буссолы, деклинатор. Жер асты
түсірілімдерін бағдарлаудың гироскопиялық, ең озық әдісі астрономиялық
меридиан жазықтығында орнатылған гироскоп осінің қасиетін қолдануға
негізделген.
Геометриялық бағдарлау кезінде X және Y координаттарының берілуі
бір сәтте тік сызықтармен қиылысады, z координаттары тік магистраль
арқылы – арнайы өлшеу таспасы, сым ұзындығы өлшегіштер және басқа
құрылғылар; штольня немесе көлбеу магистраль арқылы – геометриялық
немесе тригонометриялық нивелирлеу арқылы жасалады. Жер асты
түсірілімдерін гироскопиялық және магниттік бағдарлау кезінде X, Y және Z
координаталарын шахтаға беру көрсетілген әдістердің бірімен тәуелсіз
жасалады.
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4.1. Біріктіру түсірілімдері және шахталарды бағдарлау әдістері
туралы жалпы мәліметтер
Анықтамалық-байланыстырушы
түсірілім
деп
жер
бетіндегі
түсіріліммен жер асты түсірілімдерінің геометриялық байланысын жүзеге
асыру түсініледі. Бұл жұмыстар күрделі маркшейдерлік жұмыстарға жатады;
олар жоғары дәлдікпен орындалады және тау-кен қазбаларында жоспарлы
тірек желісін құруға негіз болады.
Бағдарлы-жалғаушы түсірілімдердің (бағдарлардың) мақсаты:
-полигонды-теодолитті түсіру үшін шахтаның әрбір көкжиегінде
жоспарлы тірек желісін құру;
- жер үсті жоспарларымен бірыңғай координаттар жүйесінде тау-кен
жұмыстарының жоспарларын жасау.
Мысалы, қарастырайық: а нүктесін бетінен шахтаға тіктеуішпен
жобалау кезінде шамаға сызықтық қате жіберілген.
Осы қатенің нәтижесінде А тау-кен қазбалары бойынша қатесіз
теодолиттік жүрістің орнына-1-2-3-....- К а жүрісі өтеді-1'-2'-3'-...-К ' (4.1 а
сурет). К жүрісінің соңғы нүктесі жасалған қателікке байланысты барлық
басқа жүріс шыңдары сияқты мәнге ауысады.
Нүктені жобалау кезінде бұл қателік аз (5-7 мм) болғандықтан, ол
шешілетін тау-геологиялық есептердің дәлдігіне әсер етпейді.
Қателік дирекци бұрышын беру кезінде жасалады делік, ал X , Y
координаттары қатесіз беріледі (4.1, 6-сурет).
Бұл жағдайда бүкіл полигон бұрылады және шахтаның оқпанынан
оның қанаттарына дейінгі теодолиттік жүріс нүктелері R қашықтығына
пропорционал шынайы (қатесіз) жағдайдан көбірек алыстайды.

4.1-сурет-беру қателіктерінен жерасты полигонына соңғы нүктенің
қателігі
а – координаталары х,у; б-α дирекциялық бұрышы
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Шахтаның қанатында сызықтық қателік шаманы құрайды

(30)

Мысал. Жер асты түсірілімінің бірінші жағы қателікпен бағытталған;
осы жаққа сүйенетін жер асты теодолиттік жүрісінің ұзындығы L=2000 м-ге
тең.
Осы мәндер кезінде соңғы нүктенің оның қатесіз орнына қарсы
К' ығысуы к шамасына қарай жүреді

Егер негізгі тасымалдау қазбаларының ені 3-4 м болса, онда нүкте
жағдайында осындай қателік болған кезде осы кенжардың қазбалармен,
мысалы, көрші шахтамен кез-келген түйіспелері алынып тасталатыны анық.
Жоғарыда айтылғандар сілтеме-байланыстырушы түсірілімдердің
дәлдігін өлшеу үшін X, Y координаталарын емес, α-бұрыштың берілу
дәлдігін қабылдау керек екенін негіздеу ретінде қызмет етеді.
Бағдарлы-жалғаушы түсірілімдер (бағдарлар) күрделі маркшейдерлік
жұмыстарға жатады. Олар анда-санда орындалады, жұмыстың жоғары
дәлдігін және олардың тиісті ұйымдастырылуын талап етеді. Кейбір
жағдайларда бағдарлау кезінде өндірістік процесті тоқтату қажет, өйткені
жұмыс кезеңінде оқпан немесе бірнеше шахта оқпандары жұмыс істейді.
Тау-кен кәсіпорындарында бағдарлау екі түрлі әдіспен жүзеге
асырылады: геометриялық және физика-механикалық. Біріншісінде
геометрияның позициялары қолданылады, ал екіншісінде олар Жердің
магнит өрісінің немесе гироскоптың қасиеттерін пайдаланады.
Тау-кен қазбаларының жер бетіне қалай қосылғанына байланысты
геометриялық анықтамалық-байланыстырушы түсірілімдер штольня немесе
көлбеу магистраль арқылы, бір тік магистраль арқылы, екі және бірнеше
магистраль арқылы жасалуы мүмкін. Бағдарлаудың физика-механикалық
әдістері шахта оқпандарын, демек, технологиялық процесті тоқтатуды қажет
етпейді.
Маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес
жер асты маркшейдерлік тірек желісін бағдарлау екі рет тәуелсіз жүргізілуі
тиіс. Бір Тараптың бағдарлау нәтижелеріндегі алшақтық 3' - тен аспауы тиіс.
Соңғы нәтиже үшін орташа мән алынады.
Бір тік шахта оқпаны арқылы геометриялық бағдарлау шахта
оқпанының тереңдігі 500 м-ден аспаған кезде қолданылады.
Желіні орталықтандыру тік тау-кен қазбаларына түсірілген
тіктеуіштерге жанасу арқылы жүзеге асырылады. Екі тәуелсіз жобалау
бойынша анықталған жер асты пунктінің жағдайындағы айырмашылық
Н<500 м кезінде 5 см– ден және Н>500 м кезінде 0,01 Н (см) шамасынан
аспауы тиіс, мұндағы Н-оқпан тереңдігі, м.
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Желіні екі және одан да көп тік оқпандар арқылы бағдарлау кезінде жер
асты түсірілімінің бағдарланатын жағының Дирекция бұрышын
айқындаудың орташа квадраттық қателігі 1ʹ аспауы тиіс.
Гироскопиялық бағдарлау кезінде жер асты тірек желісінің
жақтарының бағыттаушы бұрыштарын анықтау үшін маркшейдерлік
гирокомпастар қолданылады, бұл орташа квадраттық қателікпен 1ʹ-ден
аспайтын бағдарлауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Жер асты
маркшейдерлік желісінің бағдарланатын жағының ұзындығы кемінде 40-50 м
болуы тиіс. Оның гироскопиялық азимуты екі рет анықталады.
4.2. Штольня арқылы түсірілімдерді бағдарлау
Кен орнын штольнямен немесе көлбеу шахталық оқпанмен ашқан кезде
жер асты горизонтын бағдарлау жер асты тірек желісінің CD-нің бастапқы
жағын жер бетіндегі тірек желісінің АВ жағына олардың арасында
полигонометриялық жүрісті салу арқылы қарапайым байланыстыруға дейін
азаяды-1-2-3-C-D. ол үшін L1 және L2, L3 және L4 жақтарының ұзындығы,
олардың көлбеу бұрыштары өлшенеді және осы жақтардың ұзындығының
көлденең проекциялары есептеледі. Сонымен қатар, сол жақ көлденең
Бақылау үшін полигонометриялық жүріс
бұрыштар өлшенеді......
алға және кері бағытта жасалады. Жер асты тірек желісінің CD-нің бастапқы
жағының бағыт бұрышы мына формула бойынша есептеледі
(31)
мұндағы (АВ) - белгілі АВ бағытының Дирекция бұрышы.
В-1, 1-2, 2-3 және 3 жақтарының бағыттаушы бұрыштары белгілі
жолмен есептеледі. Жер асты маркшейдерлік түсіруден бастапқы пункттің
координаттары формулалар бойынша есептеледі
(32)
(33)
4.3. Жер асты түсірілімдерін тік оқпандар арқылы бағдарлау
Бір және бірнеше тік магистральдар арқылы бағдарлау үш тәуелсіз
тапсырманы қамтиды: жер бетінен шахтаға нүктелерді жобалау, жер
бетіндегі баррельге түсірілген тіктеуіштерге жанасу, шахтадағы осы
тіктеуіштерге жанасу.
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4.3.1 Тік нүктелерді жобалау
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 нүкте болады деп болжанады.
Шахтаның бетінен нүктелерді жобалау кезінде жабдықтың орналасуы
суретте көрсетілген. 4.2. Оның орналасуы тау-кен жағдайларына сәйкес
жасалады.
7 жүкшығырлары іш қатуы бар екі храповикпен жабдықталуы тиіс.
Сым оралған шығырдың 9 барабанының диаметрі кемінде 250 мм болуы тиіс.
Лебедканың барлық бөліктері екі есе жүктемеге төтеп беруі керек. Сымдарды
оқпанға түсіруге арналған 8 бағыттаушы блоктардың диаметрі кемінде 150
мм болуы тиіс.
Тіктеуіштер үшін шахтаның тереңдігіне және ілінетін жүктің шамасына
байланысты диаметрі 0,5-тен 2,0 мм-ге дейінгі 1 болат сым қолданылады 2.
Сымға ілінетін жүк сымның үзілуге беріктік шегінің 60% - ынан аспауы тиіс.

4.2-сурет - Шахтаның бетіндегі нүктелерді тіктеуіштермен жобалау
кезінде жабдықты орналастыру схемасы
Жүк-штангаға киінген болат немесе қорғасын табақшалары (сурет. 4.3).
Пластиналардың салмағы 10-20 кг қабылданады. Тіктеуіштің ауытқуына
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жанама әсерін болдырмау үшін (шығыр және бағыттаушы блоктар
орнатылған құрылыстардың дірілі және т.б.) пайдаланылады (сурет.4.4)
тербелмелі конструкциялармен байланысы жоқ 5 тіректерге орнатылған 6
центрлік тәрелкелер. Ауа ағынының әсерін болдырмау үшін тіктеуіштердің
жүктері тыныштандырғыш бактарға орналастырылады 3. Қатты капеже
оқпанда немесе су айдынында су-успокоители қоршалады шатыр астында
орналасуы керек, айналадағыларға орындарымен бірге корей м парақтары
темір, тақтай, белгіленген отырып, көлбеу шамамен опущенного өлшеу.

4.3-сурет - Жобалау кезіндегі негізгі жүк:
а-10-20 кг шойын пластина; б-штангаға отырғызылған пластиналар
Нүктелерді жобалау және шахталарды бағдарлау кезінде оқпандар
тіктеуіш сымын өткізу үшін 10x10 см кесіктер қалдырып, 4 тұтас төсенішпен
(бөренелермен немесе тақтайлармен) жабылады.
Тіктеуіштерді жер бетінен шахтаға түсіру кезінде мынадай ережелер
сақталуы тиіс: оқпанда осы жұмысқа қатысы жоқ адамдар болмауы тиіс;
тіктеуішті түсіру шағын жүктерде (2-5 кг) жүргізіледі, негізгі жүк шахтада
ілінеді; түсіру жылдамдығы – 1-2 м/сек артық емес., тіктеуіштің тербелісін
тыныштандыру мақсатында тереңдігі бойынша 50-70 м сайын тоқтаумен,
әйтпесе тіктеуіш ату арасына түсуі мүмкін; түсіру кезінде жұмысқа жауапты
сым оның жарамдылығын тексере отырып, "қол арқылы" өтеді; бет пен
шахтаның арасында айқын сигнализация (телефон, дыбыс, жарық) болуы
тиіс.
Оқпандағы тіктеуіштердің орналасу дұрыстығы екі міндетті әдіспен
айқындалады:
а) жер бетіндегі және шахтадағы тіктеуіштер арасындағы қашықтықтың
айырмасы 2 мм–ден, яғни Сп-ОМ<2 мм-ден аспауы тиіс;
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б)" пошта арқылы", ол сызықша бойымен түсірілген сымнан жасалған
сақина болып табылады. Егер ол төмен түссе, онда магистральдағы сызық
ешқандай заттарға тиіп кетпейді.
Тексерудің басқа әдістері бар, бірақ олар іс жүзінде қолданылмайды
және негізінен теориялық қызығушылық тудырады.

4.4-сурет - Центрлік пластина
Негізгі жүкті шахтаға іліп қою кезінде сымның созылғанын және жүк
штангамен бірге еденде болатындығын ескеру қажет. Сымның ұзаруы мына
формула бойынша анықталады
(34)

,

(35)
мұндағы Q-Жүктің массасы, кг;
Н-оқпан тереңдігі, м;
Юнгтің Е-модулі;
S– сымның көлденең қимасының ауданы.
Сымның әртүрлі диаметрлері үшін K мәндері 4.1-кестеден алынуы
мүмкін.
4.1-кесте - Әр түрлі диаметрлер үшін K мәні.
d, мм
к, см

0,5
0,0255

0,8
0,0100

1,0
0,0064

Мысал: d = 1,5 мм; Н = 500 м; Q = 100 кг; м
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1,5
0,0028

2,5
0,0016

Бағыт сызықтарымен жобалаудың қателігі бір тік магистраль арқылы
бағдарлау дәлдігін анықтайды.
Магистральдағы тіктеуіштің тік қалыптан ауытқуы ауа ағыны, тамшы,
жанама тербелістер, жобалау кезінде жабдықтың дұрыс орнатылмауы және
центрлік пластиналар және т. б. есебінен болуы мүмкін.
Мысалы (сур. 4.5), бұл: А,В – жер бетіндегі тіктеуіштердің қалпы; А1,
- ауытқудың
В1 – шахтадағы осы тіктеуіштердің ауытқыған қалпы;
сызықтық шамалары; С – тіктеуіштердің арасындағы қашықтық; тіктеуіштердің тұстамасының ауытқу бұрышы (жобалаудың дәлсіздігі).
Жобалаудың орташа квадраттық қателігі мына формула бойынша
анықталады
(36)
мұндағы e-сызықтық жобалау қатесі;
с-тік сызықтар арасындағы қашықтық.
=8ˈ35˝
Мысал: C=2,0 м; содан кейін =8ˈ35
Егер A1, B1 тіктеуіштерінің ауытқыған тұстамасына 1000 м өткен жүріс
теодолиті жанасады деп болжасақ, онда жүрістің соңғы нүктесінің орны
жобалау дәлдігінің есебінен ғана орташа қателікпен анықталатын болады .

4.5-сурет - Сызықшалармен жобалау қателігін анықтау схемасы
Ерекше қолайсыз жағдайларда жер бетінен шахтаға нүктелерді жобалау
тербелмелі тіктеуіштермен жасалуы мүмкін. Бұл жағдайда бағдарлау
көкжиегінде әр тіктеуіштің демалу орнын табу қажет.
Мұны келесі жолдармен жасауға болады:
а) жіп торының биссекторына қатысты тік сызықтың тербелісін тікелей
бақылау, оның демалу жағдайын "көзбен" табу. Бұл әдіс шамалы
ауытқулармен ұсынылады;
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б) теодолиттің көру түтігінің окулярында кесілген шәкілдің көмегімен.
Демалудың орташа жағдайы тіктеуіштің солға және оңға ауытқуынан кейін
шкаланың есептеулері бойынша анықталады;
в) орталықтандыру тәрелкелерін пайдалана отырып, шкальдік тәсілмен;
г) айна көмегімен п. К. - кадрлар және т. б.
Центрлік табақшалары бар шкала әдісі ең ыңғайлы және оның мәні
келесідей (сурет. 4.6).

4.6-сурет - Тіктеуіштің демалу орнын және оған жанасуды айқындау
схемасы
С жақындау нүктесінде тербелмелі тіктеуішке тікелей жақын жерде
теодолит, ал тіктеуіштің жанында – М, N шәкілі және айна орнатылады. Көру
құбырындағы көлбеу тербелісті бақылай отырып, n шкаласы бойынша солға
және оңға, ал m шкаласы бойынша айна арқылы кері санақ жүргізуге болады.
Есептеуден Т0, п0 тіктеуіштің қалған орнына сәйкес келетін орташа мәндер
табылады. 0 тіктеуіштің демалу орны осы есептеулер бойынша сызықтың
қиылысында болады және табиғатта оны центрлік тақтайшаның көмегімен
бекітуге болады. Әрі қарай, теодолитпен бұрышты өлшеп, осы тіктеуішке
жапсыру жасалады.
Орталық тақтайшаның құрылғысы 4.7-суретте көрсетілген.
Центрлік табақ-Бұл екі өзара перпендикуляр жазықтықта тік
сызықтардың тербелісін байқауға мүмкіндік беретін құрылғы. Ол үшін оның
1 корпусында м және N екі шкаласы бар.
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3 бұрандаларды қолдана отырып, олар 6 ұяларына шкаланың
жазықтықтары бір-біріне перпендикуляр болатындай етіп бекітіледі. 5
тесіктері арқылы пластинаның корпусы ағаш арматураға мықтап бекітілген
ағаш арқалықтарға бұралған.
Пластинаның ортасында диаметрі 7-10 см болатын тесік бар, ол 9
алынбалы пирамидамен жабылған. Тербелістерді байқау алдында пирамида
алынады, тіктеуіш сымы тесік арқылы өткізіледі және оның соңына жұмыс
жүгі ілінеді. Жобалау кезінде тіктеуіштің ауытқуы осы тесік шегінде болады.
Тіктеуіштің тербелісін бақылау екі теодолиттің көмегімен жүзеге
асырылады. Теодолиттің көзілдірігін бақылап, шеткі шкала бойынша
есептеулермен бекітіңіз

4.7-сурет - Центрлік табақ
Т0, п0 шкалалары бойынша тіктеуіштің қалған орнына сәйкес келетін
орташа есептер табылғаннан кейін сым бекітіледі. Мұны істеу үшін
пирамида табаққа салынған, оған шұңқырлы тығын салынған және
пластинаның бұрандалары көмегімен визуалды түтікке ауысуды бақылап,
Осыдан кейін сызыққа жанасу
сызық қажетті позицияға орнатылады.
жасалады, яғни көлденең бұрыш пен ұзындық өлшенеді .
Шешімнің міндеттері жанасу алдында қою оқпан бетінде және
горизонтта бағдарлау жақындау нүкте. Жоспардағы жақындау нүктелері мен
тіктеуіштер тұрақты геометриялық фигураларды – үшбұрыштарды,
төртбұрыштарды және т.б. құрайды, олардың жақтары мен шыңдары арқылы
α Дирекция бұрышы және X, Y координаталары жер бетінен шахтаға
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беріледі. Жанасу тәсілі жер бетіндегі полигонометрия жағынан Дирекция
бұрышын беру қателігі (тіктеуіштердің тұстамасына және тіктеуіштердің
тұстамасынан жер асты түсірудің бірінші жағына) 30-дан аспайтындай болуы
тиіс".
Кез-келген жанасу әдісімен сенімді бақылау және өрескел қателіктерге
кепілдік болуы керек.
Қосылу әдісіне сәйкес, әдетте, бір тік магистраль арқылы бағдарлау
әдісі деп аталады. Кеңістікті бағдарлау орындалуы мүмкін жалғаушы
треугольниками, четырехугольниками, симметриялы (шкальным) әдісімен
тармағы.
4.3.2 Жалғағыш
тіктеуіштерге жанасу

үшбұрыштармен

және

Жарма

тәсілімен

Байланыстырушы үшбұрыштар әдісі қарапайым және кең таралған
жанасу әдісі (4.8-сурет). Бұл әдістің мәні келесідей.
Тірек желісінен шахтаның оқпанына 1 разрядты полигонометрия
төселеді және оқпанның жанына а жақындау нүктесі қойылады. Есептеу
нәтижесінде белгілі болады (МA), ХА, УА.
Шахтада үш шартты қанағаттандыратын A1, M1 тұрақты пункттері
бекітіледі: олардан тіктеуіштерге және тірек пункттеріне көріну болуы тиіс;
олар B және C тіктеуіштеріне жақын орналасуы тиіс; жоспарда пайда
болатын жер бетіндегі және шахтадағы байланыстырушы үшбұрыштар үшкір
бұрышты болуы тиіс (<2 - 3 болғаны дұрыс ).
(
)Байланыстырушы үшбұрыштардың әдеттегі және өткір
бұрыштары Т15 типіндегі теодолиттермен үш рет (қабылдаумен), ал Т5, Т2
теодолиттерімен – екі рет қайталаумен (қабылдаумен) өлшенеді,
қабылдаулардағы бұрыштардың алшақтығы 15-тен аспауы тиіс".
Кәдімгі бұрыштардың айырмашылығы байланыстырушы үшбұрыштың
өлшенген өткір бұрышының мәнінен 25-тен аспауы керек".
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4.8-сурет - Қимадағы байланыстырушы үшбұрыштармен тіктеуіштерге
жанасу схемасы
Жалғағыш үшбұрыштардың (үстіңгі беті) , (шахта)
жақтары кемінде 5 рет өлшенеді, бір жақтың жекелеген өлшемдері
арасындағы айырмашылық 2 мм-ден аспауы тиіс. Рұқсат етілген мәндерден
әр жақтың орташа ұзындығын анықтаңыз.
Қайта бағдарлау кезінде (бақылау үшін) тіктеуіштер ығыстырылады
және жер бетіндегі және шахтадағы барлық бұрыштық және сызықтық
өлшемдер қайталанады.
Камералдық жұмыстар келесі ретпен орындалады, басында жақындау
нүктелері кезінде бұрыштарды теңестіру жүргізіледі.
У бұрышының мәнін екі рет алуға болады (сурет. 4.9). тікелей
өлшенген мән және айырмашылық бойынша есептеледі . Нұсқаулыққа
сәйкес.
Бұрыштарды теңестіру үш әдіспен жүзеге асырылуы мүмкін:
а) егер тіктеуіштердің тербелісі шамалы болса және теодолиттің
көру түтігі торының биссекторының шегінен шықпаса, онда түпкілікті
нәтиже ретінде қабылданады, яғни теңестірулер жасалмайды;
б) елеулі тербелістер кезінде
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(36)

4.9-сурет - Байланыстырушы үшбұрыш
в) көбінесе кері белгісі бар бұрыштарға тең бөлінеді.

(37)

осыдан Δ
Жақындау нүктесіндегі бұрыштардың мәні:

(38)
(39)
(40)

Сызықтық шамаларды өлшеудің дұрыстығын бақылау косинус
формуласы бойынша тіктеуіштердің тұстамасы бойынша (жер үсті және жер
асты жалғағыш үшбұрыштарының жалпы жағы) жүзеге асырылады жер
бетіндегі үшбұрыш
;
(41)
шахтадағы үшбұрыш
(42)
<5 кезінде
(43)
мұндағы а-үшбұрыштың үлкен жағы.
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Нұсқаулық бойынша рұқсат:
(бетінде)
- (шахтада)
Ескертпе: жалғағыш үшбұрыштардағы бұрыштар мен ұзындықтарды
өлшеудің дұрыстығын алқаптар оқпанда әлі тұрған кезде далалық жұмыстар
кезінде бақылайды.
Тікбұрыштардағы бұрыштар есептеледі:
а) синус формуласы бойынша, егер
(44)
б) жуық формула бойынша, егер
(45)
(46)
в) тараптардың формулалары бойынша, егер

(47)

;
(48)

(49)
Үшбұрыштардағы бұрыштық тепе-теңдік кері белгімен есептелген ÐA
және ÐB бұрыштарына тең бөлінеді.
Егер
(50)
онда
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(51)
Үшбұрыштағы тең бұрыштардың қосындысы
(52)
Тікелей а бұрышын жер бетінен шахтаға беру әдеттегі теодолиттік
жүрістегідей, жалпы жағына шығатын екі бағыт бойынша схема бойынша
жасалады.
Мысалы:
(53)
Жер асты түсірудің бірінші нүктесіндегі координаттар Дирекция
бұрыштары сияқты бағыттар бойынша беріледі
-54
мұндағы координаталардың өсуі тең:
,

(55)

,
,

,

(56)

Бағдарлауды
бақылау:
жұмысты
қайталау,
нәтижесінде
нұсқаулыққа сәйкес екі мән алынуы мүмкін
Бір тік магистраль арқылы бағыттаудың геометриялық әдістерінен бұл
әдіс ең қарапайым және дәл барлық басқа әдістер магистральда пайдалы
байланыстырушы үшбұрыштар жасау мүмкін болмаған кезде ғана
қолданылады.
Байланыстырушы үшбұрыштармен қиылысатын бағдарлау дәлдігін
арттыруға болады:
- үшбұрыштың тиімді өткір бұрышты пішінін жасау арқылы;
- тіктеуіш арасындағы қашықтық ұлғайған кезде;
- бағдар кезінде желдеткіштерді сөндіру есебінен тау-кен қазбалары
бойынша ауа ағынының жылдамдығы төмендеген кезде.
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4.4. Шахталарды бағдарлаудың геометриялық әдістері және
қауіпсіздік шаралары кезіндегі жұмыстарды ұйымдастыру
Бағдарлауды бастамас бұрын барлық бөлшектердегі жұмыстарды
ұйымдастыру ойластырылуы тиіс. Бұл жұмыстың мүмкіндігінше қысқа
мерзімде және жоғары дәлдікпен орындалуы керек екендігіне байланысты,
бағдарлау бірнеше жылда бір рет жасалады және кейбір жағдайларда оны
қайталау мүмкін емес.
Әдетте, бағдарлау алдында жұмыс бағдарламасы жасалады, ол
бағдарлау кезінде жұмысты ұйымдастыру кестесін ұсынады. Бұл мысалда
мұндай бағдарлау 9,0 сағатқа тоқтауды қажет етеді. Бағдарлауды орындау
процесінде оның жауапты орындаушысы кестенің орындалуын үнемі
қадағалап отыруы керек.
Барлық жұмыстар екі кезеңге бөлінеді: оқпан тоқтағанға дейін және ол
тоқтағаннан кейін. Жеке операцияларды орындау әдістері алдын-ала
анықталады, бұрыштық және сызықтық шамаларды өлшеу дәлдігі
белгіленеді және күтілетін нәтиже алдын-ала есептеледі. Бағдарлау
жұмыстары жер бетінде және шахтада бір уақытта жүргізіледі.
Көкжиектерді бағдарлау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру және
жоспарлау
1. Клеттерді орнату.
2. Магистральдың бетіндегі қабаттасуы.
3. Блоктарды орнату.
4. Таразыларға ешкі орнату.
5. Тіктеуіштерді түсіру.
6. Шкалаларды орнату.
7. Тіктеуіштерді тексеру.
8. Теодолиттерді орталықтандыру.
9. Тербелістерді бақылау.
10. Бетіндегі бұрыштарды өлшеу.
11. Шахтадағы бұрыштарды өлшеу.
12. Жер бетіндегі қашықтықты өлшеу.
13. Шахтадағы қашықтықты өлшеу.
14. Аппаратураны жинау.
Бағдарлау бойынша тікелей жұмыстардың бүкіл циклын мыналарға
бөлген жөн:
- дайындық жұмыстары (бағдарлау сызбасын, құралдарды таңдау,
оларды тексеру, жабдықтың орналасуы, материалды оқпанға жеткізу,
жақындау нүктелерін бекіту, тірек пункттерінен оқпанға полигонометрия
төсеу);
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- жер бетіндегі жұмыстар (шығырлар мен тіктеуіштерді бекіту, оқпанды
көтермелерден (скиптерден) босату, оқпанды жабу, тіктеуіштерді түсіру,
тіктеуіштерге жанасқан кезде бұрыштар мен ұзындықтарды өлшеу);
- шахтадағы жұмыстар (түсірілген сымды қабылдау, негізгі жүктерді
ілу, тіктеуіштердің демалу жағдайын анықтау, оларға жанасу).
Жұмыс жүргізу үшін жер бетінде 4 адам және жанасу көкжиегінде 3
адам қажет. Бұл бригадалардың жұмысы қатаң келісілуі керек.
Бағдарлау кезіндегі қауіпсіздік шаралары:
а) бағдарлауға қатысатындардың барлығына жұмыс жүргізу кезінде
сақтықты сақтау туралы нұсқау беру, заттардың оқпанға құлауына жол
бермеу, оқпанды жапқан кезде тек сақтандыру белдіктерімен жұмыс істеуге
болады, бағдарлаумен байланысты емес бөгде адамдар оқпанда болмауы
тиіс;
б) бағдарлауды орындау уақыты мен мерзімі туралы Тау-кен
қадағалауы жазбаша ескертілуі тиіс, жұмыс кестесін шахтаның бас инженері
бекітеді;
в)оқпан мен зумпфтің аузы бөренелермен немесе тақтайлармен сенімді
жабылуы, тіктеуіштерді өткізу үшін 10x10 см тесік қалдырылуы тиіс;
г) оқпан астындағы тіктеуіштерді түсіру және көтеру кезінде адамдар
жанасатын көкжиекте болмауы тиіс;
д) жұмыс басшысы барлық жабдықтың Бекітілу сенімділігін жеке өзі
тексереді, тіктеуіш сымын қарап шығады, оны "қол арқылы" өткізе отырып,
сымда майысулар болмауы тиіс, жүк оған ажырауға екі есе беріктікті
қамтамасыз ету есебінен ілінеді;
е) бет пен шахта арасында сенімді байланыс болуы керек (әдетте
телефон, сирек – дыбыс, жарық); ол жұмыс басталар алдында орнатылады;
ж) жер бетінде және оқпан маңындағы аулада тіктеуіштерге жанасқан
кезде жұмыстардың бір мезгілде орындалуына жол бермеу.
4.5. Екі тік оқпан арқылы бағдарлау
Оқпандарды жалғайтын тау-кен қазбалары болған кезде мүмкін
болатын екі тік оқпандар арқылы бағдарлау бағдарлаудың ең сенімді
геометриялық әдісі болып табылады. Екі тік магистраль арқылы
геометриялық бағдарлау схемасы 4.10-суретте көрсетілген.
Шұңқырларға бір сызық түсіріледі. Бастапқы с нүктесінен А және В
тіктеуіштеріне теодолиттік өткелдер төселеді, олардың нәтижелері бойынша
тіктеуіштердің координаталары есептеледі.
Техникалық Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес тірек желісінің ең
жақын жағына қатысты 5 бетіндегі тіктеуіштерді қосатын сызықтың
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.
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4.10-сурет-екі оқпан арқылы бағдарлау
Жобалау міндеті төмен түсетін тіктеуіштермен шешіледі. Бірнеше
ондаған, кейде жүздеген метр арасындағы қашықтықта дизайн қателігі
бағыттың берілу дәлдігіне үлкен әсер етпейді. Сондықтан, әдетте,
сызықтардың қабылданбаған позициясы шкалаларды қолданбай анықталады.
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.
Xa, YA және XB,YB алу арқылы А және В сызықтарының
координаттары бетіндегі жанасудан есептеледі.
Кері геодезиялық есепті шеше отырып,
(57)
Шартты координаттар жүйесі енгізіледі. Шартты жүйенің ох ' осі жер
асты түсірілімінің бірінші жағы бойынша бағытталады, ал координаталардың
басы ретінде тіктеуіштердің бірі алынады (біздің мысалда – тіктеуіш а).
Осыдан ХА = YA = 0 және
Өлшенген және шартты жүйеде жер асты
полигонының нүктелерінің координаталарын есептеп, в сызығымен
аяқталады, содан кейін
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(58)
Шынайы координаттар жүйесіндегі жер асты түсірілімінің бірінші
жағының Дирекциондық бұрышы сызбаға сәйкес анықталады (сурет. 4.10)
формула бойынша
(59)
Белгілі бойынша, В сызығымен аяқталатын, бірақ нақты
координаттар жүйесінде жер асты жүрісінің барлық нүктелерінің
координаттары екінші рет есептеледі.
Бағдарлауды бақылау:
а) нұсқаулыққа сәйкес ;
(60)
б) шахтаның бетіндегі ақиқат жүйеде алынған в тіктеуіштің
координаталарын салыстыру. Сызықтық қалдықтар келесідей анықталады
және (61)
осыдан.

(62)

Нұсқаулыққа сәйкес жер асты түсірілімінің бірінші жағының
Дирекция бұрышын анықтаудың қателігі аспауы керек . Бұл шарт келесі
жағдайларда қанағаттандырылады
Әдісті бағалау. Геометриялық әдістердің екі баррелі арқылы бағдарлау
ең дәл болып табылады, өйткені жобалау қатесінің Дирекция бұрышын
анықтау қатесіне әсері шамалы. Осы әдіспен жерасты түсірілімін бағдарлау
кезінде оқпандар қысқа мерзімге (1,5-2,0 сағат), ал бір оқпан арқылы
бағдарлау кезінде 6-10 сағатқа тоқтатылады. Далалық және камералдық
жұмыстар
Бағдарлау дәлдігін арттыру үшін жер асты полигонында аз жақтар
жасау керек, яғни жақтар ұзақ болуы керек. Оқпандар бойымен созылған
полигон бағдарлау дәлдігін арттыруға көмектеседі.
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4.6. Гироскопиялық бағдарлау. Гироскопиялық бағдарлау негіздері
Гироскопиялық бағдарлау ХХ ғасырда оның белсенді дамуы байқалған
кезде пайда болды. Гироскопиялық бағдарлау әдісі геодезиялық және
маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу кезінде бағыттың азимутын, яғни
солтүстікке бағыт пен берілген нүктеге бағыт арасындағы бұрышты өлшеуге
арналған. Мысалы, ол метро құрылысы мен туннель құрылысында
құрылымның осінің кеңістігінде бағдарлау кезінде, жер асты желілерінің
жақтарын маркшейдерлік түсірілім кезінде құру, дамыту, бақылау,
толықтыру және жаңарту кезінде бағдарлау үшін, сондай-ақ басқа да арнайы
мәселелерді шешу үшін қолданылады.
Гирокомпас (немесе гиротеодолит) - гироскоп пен теодолит
конструктивті біріктірілген бұрыштық өлшеуіш құрал. Гирокомпас жағының
бағыттаушы бұрышын анықтау процесі гироскопиялық бағдарлау деп
аталады.
Гироскоп-бұл жылдам айналатын дене, оның массасы айналу осіне
қатысты симметриялы орналасқан. Қарапайым гироскоптың мысалыайналдыру жылдамдығы неғұрлым тез болса, соғұрлым ол берілген бағытты
сақтай отырып, тұрақтылыққа ие болады. Егер Q жазықтығы қисайған болса,
онда айналу осінің тік позициясын сақтай отырып, жоғарғы жағы қозғалады.
Қазіргі гирокомпастарда (гиротеодолиттер) гиро мотор жылдамдығы
20-60 мың об-қа дейін жетеді./ мин.
Гироскоп бос және бос болмауы мүмкін.
Еркін гироскоптың үш еркіндік дәрежесі бар. (сур. 4.11). Суретте үш
дәрежелі бос гироскоп көрсетілген, яғни оның айналуы үш өзара
перпендикуляр бағытта жүреді.
X осі-гироскоптың негізгі осі, Y осі, Z-гимбал осі. Гироскоптың
(шыбынның) Y осінің айналасында айналуымен оның негізгі осі x көкжиекке
қатысты көтеріліп, түсіп кетеді, яғни.тік жазықтықта орнын өзгертеді.
Z карданының осін айналдыра отырып, гирокомпастың негізгі осі x
көлденең жазықтықтағы жергілікті заттарға қатысты орнын өзгертеді, яғни
азимуттағы орнын өзгертеді.
Маркшейдерлік-геодезиялық түсірілімдерді бағдарлау үшін гироскоп
осінің екі негізгі қасиеті пайдаланылады:
- кеңістікте өз бағытын өзгеріссіз сақтау қабілеті, яғни гироскоп осі
сыртқы күштердің әсеріне қатысты белгілі бір тұрақтылыққа ие;
- күш қолдану әрекетіне перпендикуляр жазықтықтағы тепе-теңдік
жағдайына жақын гармоникалық тербелістер жасаңыз. Гироскоп осінің
тербелісі прецессия деп аталады. X осі p сыртқы күші әрекет еткенде –
Жердің ауырлық күші немесе жердің ауырлық күші (сурет. 4.12).
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4.11-сурет - Үш еркіндік дәрежесі бар гироскоп

4.12-сурет - Гирокомпас осінің прецессиясы
Бағдарлау үшін бос гироскоп дизайндағы үлкен қиындықтарға
байланысты қолданылмайды, дегенмен оны қолдану мүмкін.
Егер еркін гироскоп бір еркіндік дәрежесінен айырылса, онда ол еркін
емес, екі дәрежелі болады. Нәтижесінде ол кейбір қасиеттерін жоғалтады
және басқаларын алады (сурет. 4.12).
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Гирокомпаста X осі жердің немесе ол орнатылған базаның айналуына
өте сезімтал (сурет. 4.13). Жердің айналуы нәтижесінде X осі жер осіне
параллель, яғни берілген нүктеде шынайы меридиан бағытында орнатылады.

4.13-сурет - Гирокомпас осінің орны:
а-негіз жүріссыз; б –негіз сағат тілінің бағытына қарсы айналады; в-негіз сағат
тілінің бағыты бойынша айналады

Осылайша, гироскопиялық бағдарлау гироскоптың қасиеттеріне және
жердің өз осі бойынша күнделікті айналуына негізделген.
Жердің айналу жылдамдығы өте төмен (тәулігіне жердің бір айналымы86164с), бұл x осін шынайы меридиан бағытында орналастыруға мәжбүр
ететін күш аз дегенді білдіреді. Бұл күш құрылғының мойынтіректеріндегі
үйкеліс күштерін жеңе алмайды.
Гироскопты гирокомпасқа айналдыру үшін оған гирокомпастың негізгі
осі x меридиан бағытына бұрыла алатын бағыттаушы момент туралы
хабарлау керек. Мұны екі жолмен жасауға болады:
- бостандықтың бір дәрежесін жойыңыз, яғни үш дәрежелі
гирокомпастан, суретте көрсетілгендей, екі дәрежелі етіп жасаңыз. 4.13, б,
жүктің X осіне Р ілу арқылы және осылайша гироскоптың y кардан осіне
қатысты айналу мүмкіндігін бермейді;
- еркін гирокомпастың ауырлық центрін суспензия нүктесінен төмен
жылжытыңыз, яғни оны маятникке айналдырыңыз.
Мұндай бағытталған екі сатылы құрылғылар гирокомпалар (немесе
гиротеодолиттер) деп атала бастады.
Қазіргі уақытта MVT2, MVT2M, MVB4, MVG1 маркшейдерлік
гирокомпалары және Gi-B1, Gi-B2 және Gi-B21 гиротеодолиттері кеңінен
қолданылады.
Sokkia Topcon корпорациясының әзірлемесі-геодезиялық өлшеу
құралдарын өндіру саласындағы көшбасшылардың бірі, "Gyro x Автоматты
гиростанциясы"деп аталады. Құрылғы маятникті бұралу гирокомпасы мен
SRX маркалы роботты жалпы станцияны қамтитын жүйе. Жүйенің
гироскопиялық бөлігі (гиро блогы) жеке алынбалы тәуелсіз gyro X модулі
түрінде жасалады, ол құлыптардың көмегімен электронды тахеометр
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бағандарының үстіне мәжбүрлі түрде бекітіледі. Тахеометр өз кезегінде
штативке бекітіледі. Жалпы алғанда, гироблок дәстүрлі схема бойынша
жасалады – маятникті сезімтал элемент (che), оның ішінде гиро мотор,
бұралу құрылғысында тоқтатылған. Гиромотордың магниттік қорғаныс
экраны бар.
Электр қуаты гиромоторға екінші қуат көзінен (инвертор) икемді
сымдар арқылы жеткізіледі. Гироблоктың негізгі қуат көзі-қайта
зарядталатын батарея. Инвертор тұрақты ток кернеуін аккумулятордан (12 В)
үш фазалы айнымалы ток кернеуіне (115/400 В/Гц) түрлендіреді. Gyro X
корпусының төменгі бөлігінде маятникті ЧЭ іске қосуға мүмкіндік беретін
арреттегіш құрылғының тұтқасы орналасқан. Гироблок корпусында сондайақ азимуттық тербелістер процесінде ЧЭ гирокомпастың жүрісын көзбен
шолып бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ететін автоколлимациялық көру
каналының окуляры орналасқан. Gyro X гиростанциясы және оның құрамдас
бөліктері құрылғыны тасымалдау кезінде түзетудің бұзылуы мен
зақымданудың алдын алатын арнайы корпуста орналасқан.
Құрылғының ерекшеліктеріне тоқталайық. Гироблок азимутальды
тербелістердің фотоэлектрондық сенсорымен жабдықталған. Датчиктен
интерфейс кабелі арқылы ақпарат электронды тахеометрдің басқару панеліне
үздіксіз түседі және "Гиростанция"кіріктірілген арнайы тахеометр
бағдарламасымен автоматты түрде өңделеді. Gyro X гиростанциясы
бекітілген роботты тахеометрдің бақылау жүйесі алдыңғы тербелістерді
бақылау кезінде тахеометр корпусының көлденең жазықтықта бұрылуын
қамтамасыз етеді.
Өлшеу процесі аяқталғаннан кейін тахеометрдің көру құбырының
негізгі оптикалық осі автоматты түрде солтүстікке бағытталады және осы
бағытқа сәйкес кері санақ тахеометрдің көлденең шеңберіне беріледі. Әрі
қарай гироблок арреттиледі және тахеометрдің көмегімен солтүстіктің
бағытына қатысты Жердің берілген (немесе шығарылатын) нүктелеріне
көлденең бұрыштар өлшенеді. Маятниктік ЧЭ прецессиялық тербелістерін
бақылау нәтижелерін өңдеу "Гиростанция"тахеометр бағдарламасының
көмегімен жүзеге асырылады. Ол тербелістердің тепе-теңдік жағдайын
анықтайтын белгілі алгоритмдерді жүзеге асырады.
4.7. Тау-кен қазбаларын тік түсіру
Тік түсіру немесе нивелирлеу деп жекелеген нүктелердің биіктік
белгілерін (z координаталарын) алу үшін оларды кейіннен камералдық
өңдеумен белгілі бір тәртіппен жүргізілетін өлшеулер түсініледі.
Тау-кен кәсіпорындарында тік түсірулер мынадай мақсаттармен
жүргізіледі; жер асты қазбаларында салынған жекелеген нүктелердің
биіктігін алу үшін; белгілі бір еңісті қазбаларға тапсырма үшін; тау-кен
қазбаларының әртүрлі қималары бойынша бейіндер мен тік қималарды құру
үшін; тау-кен геометриялық есептер мен жер қойнауының геометризациясы
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бойынша есептерді шешуге байланысты пайдалы қазба шоғырының
(қабатының) тән нүктелерінің белгілерін анықтау үшін.
Биіктікті түсіруді екі тәсілмен жүргізуге болады: 1) геометриялық
нивелирлеу арқылы; 2) тригонометриялық нивелирлеу арқылы. Көлбеу
бұрышы аз (5-8° дейін) қазбаларда геометриялық нивелирлеуді қолданған
жөн. Көлбеу бұрышы 8° жоғары қазбаларда тригонометриялық нивелирлеу
қолданылады.
Барлық шахталардағы жер асты биіктік түсірілімдері біртұтас
жалпыодақтық деңгейге келтіріледі, ол үшін Балтық теңізінің орташа деңгейі
қабылданады. Осыған байланысты әр шахта алаңындағы жұмыс схемасы
келесідей. Шахтаның өндірістік алаңының шегінде үш немесе одан да көп
реперлер салынады, олардың белгілері Балтық координаттар жүйесінде IV
кластан төмен емес қателікпен нивелирлеу арқылы анықталады. Олардан
оқпан сағасына дейін нивелирлік жүріс салынады. Шахтаға z координаты
оқпан маңындағы қазбаларда орналасқан реперлерге беріледі. Соңғылардан
бастап бүкіл шахта алаңында нивелирлік тірек желілері дамытылуда. Тірек
жер асты биіктік желілері бұдан әрі жер асты қазбаларының биіктік
түсірілімін жүргізу үшін база болып табылады. Z координатасын жер асты
қазбаларына беру әдісі кен орнын ашу схемасына байланысты. Көлденең
қазбамен ашқан кезде биіктік белгісін беру геометриялық нивелирлеу
арқылы, ал көлбеу оқпан ашқан жағдайда тригонометриялық нивелирлеу
арқылы жүзеге асырылады. Егер кен орны тік оқпанмен ашылса, онда z
координатасын беру техникалық маркшейдерлік нұсқаулықта ұсынылған
тәсілдердің бірімен: ұзын таспамен, Болат сыммен және тереңдікті
өлшеуішпен жүргізілуі мүмкін.
Шахтадағы биіктік негіздемесінің пункттері қазба топырағында,
бүйірлері
мен
төбесінде,
сондай-ақ
стационарлық
жерасты
қондырғыларының іргетастарында орналасқан реперлер болып табылады.
Биіктік негіздемесі ретінде теодолиттік жүрістардың тұрақты пункттері де
қолданылады. Қозғалмаушылықты бақылауға арналған реперлер топтарға
салынады, олардың әрқайсысында 20-50 М арақашықтығымен кемінде екі
репер салынады. Реперлер топтары арасындағы қашықтық 500 м-ден аспауы
тиіс.
Биіктіктегі тірек желілері екі бастапқы тіректердің арасында ілулі және
жабық жүрістар түрінде салынуы мүмкін. 1:2000 түсіру масштабында биіктік
жүрістерін толықтыру негізгі қазбалардың 500 м жылжуынан кейін, 1:1000
масштабында түсіру кезінде тиісінше 300 м сайын жүргізілуі тиіс.
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4.14-сурет - Қазба топырағына салынатын арнайы реперлер
Биіктікті тірек желілерін құру кезінде геометриялық нивелирлеу
жүрістерінің болмауы ±50 √L, мм (L – жүрістің ұзындығы, км) аспауы тиіс.
Тригонометриялық нивелирлеудің көмегімен биіктікті тірек желілерін құру
кезінде жүрістердің қалдығы ±10 √n1+n2, мм аспауы тиіс; мұндағы n1 және
n2– тиісінше тура және кері жүрістердің жақтардың саны).
1 және 2 разрядты түсіру желілерінің биіктік негіздемесі
тригонометриялық нивелирлеумен қамтамасыз етіледі, ол түсірілім
жүрістерін төсеумен бір уақытта орындалады. 1 разрядты түсіру желілерінде
бұрыштар теодолитпен тікелей және кері бағытта өлшенеді. Бұл жағдайда
тікелей және кері жүрістерден асып кету 5 см-ден аспауы керек. 2 разрядты
түсіру желілерінде тік бұрыштарды теодолитпен де, бұрыш өлшегішпен де
өлшеуге болады. Түсірілім алға және кері бағытта жүзеге асырылады.
Тікелей және кері өлшемдерде алынған асып кетулердегі айырмашылықтарға
10 см-ге дейін жол беріледі.
1-разрядты түсіру желілерінің тригонометриялық нивелирлеу
жүрістеріндегі тұтқырлық 25 √n мм, 2 – разрядты түсіру желілерінің 50 √n,
мм (n-жүріс жағының саны) аспауы тиіс.
Топыраққа немесе шатырға салынған реперлердің дизайны
жоспарланған жер асты маркшейдерлік тірек желісінің тұрақты нүктелерімен
бірдей болуы мүмкін, бірақ арнайы реперлер де салынуы мүмкін (сурет.
4.14). Қазбалардың бүйірлеріне салынған реперлер мен маркалардың
конструкциялары суретте көрсетілген. 4.15. Көбінесе реперлер қазба
топырағына салынады, өйткені бұл жағдайда олар тау жыныстарының кен
орнын игеруден жылжуы нәтижесінде пайда болатын деформацияларды аз
сезінеді. Реперлер тау-кен кәсіпорнының әр горизонтында, сонымен қатар
тазарту жұмыстарының әсері аз жерлерде орналасуы керек. Әдетте, реперлер
оқпан маңындағы ауланың қазбаларында және негізгі тау-кен капиталдық
қазбаларда, оның шекарасын қоса алғанда, бүкіл шахта алаңының шегінде
биіктікті тірек желісі болатындай етіп салынады.
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4.15-сурет - Қазбаның бүйіріне салынатын арнайы реперлер
Реперлерді тану үшін бекітпе тіреулеріне жоспарлы тірек желісінің
пунктіне емес, марканың реперге тиесілігін көрсететін репер нөмірлері және
R әрпі бар маркалар бекітіледі. Реперлер маркаларды бекіту мүмкін емес
қазбаларда орналасқан жағдайларда, бекітпелерде немесе қазбалардың
бүйірлерінде бояулардың берік түрлерімен маркалардағы ақпаратты
алмастыратын тиісті жазбалар жасалады.
4.7.1. Кеніштің бетінен биіктік белгісін жер асты қазбаларына беру
Жер асты биіктік негізін құру:
а) жер бетіндегі белгілерді жер асты қазбаларына беру;
б) қазбаларда, тоннельдерде және басқа да салынып жатқан
құрылыстарда нивелирлік жүрістерді салу.
Жер асты қазбаларына белгі беру жер бетінде орналасқан кемінде екі
бастапқы реперден және жақындау қазбаларында кемінде екі реперден
жүргізіледі.
Жер асты қазбалары мен тоннельдерге белгілерді беру тік оқпандар,
желдеткіш ұңғымалары, көлбеу тоннельдер, порталдар мен штольнялар
арқылы жүзеге асырылады.
Белгіні әрбір берудің алдында бетінде бастапқы болып қызмет ететін
реперлер бойынша бақылау нивелирлеуді жүргізу қажет.
Белгілерді жер бетінен тік қазбалар арқылы беру жүргізіледі:
а) оқпанды жобалық белгіге дейін үңгілегеннен кейін;
б) оқпан маңындағы ауланы салғаннан кейін;
в) тұрақты тоннель қаптамасының бірінші бөлігінің трассасында
құрылыстан кейін.
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Порталдар, штольнялар және көлбеу тоннельдер арқылы белгілерді
беру күндізгі жер бетінен жер асты қазбаларына нивелирлік жүріс жүргізу
арқылы жүзеге асырылады.
Кейбір жағдайларда белгілерді порталдар мен штольняларға
тригонометриялық нивелирлеу әдісімен беру ұсынылады.
Белгінің
көлбеу
тоннельдер
(қазбалар)
арқылы
берілуін
тригонометриялық нивелирлеу арқылы бақылау керек.
Оқпанды жобалық тереңдікке дейін ұңғылау аяқталғаннан кейін белгіні
төменгі горизонтқа беру рулетка көмегімен жүргізіледі.
Тік оқпандар мен желдеткіш ұңғымалар арқылы белгілерді беру
рулетка мен нивелирлік рейкалардың көмегімен екі нивелирмен (біреуі –
күндізгі бетте, екіншісі – оқпан маңындағы аулада жер астында) жүргізіледі,
сондай-ақ қажетті дәлдікті қамтамасыз ететін шағылыспайтын лазерлік
рулеткалар мен басқа да аспаптар қолданылуы мүмкін.
Белгілерді беру рулетканы 10 кг күшпен тарту кезінде жүргізіледі.
Тік оқпан немесе ұңғыма арқылы шахтаға белгі беру кезіндегі
бақылаулар (сурет. 4.16) жер үсті және жер асты реперлеріне Орнатылатын
рельстер бойынша және оқпанға түсірілген рулетка бойынша есептеулерден
тұрады (әдетте нөл төмен). Рулетка бойынша есептеулер жер бетінде және
жер астында бір мезгілде екі деңгеймен жүргізіледі.
Белгі беруді құралдардың кемінде үш горизонты кезінде және/немесе
рулетканың үш жағдайы кезінде орындау қажет.
Жер бетіндегі және жер астындағы ауа температурасының айтарлықтай
айырмашылығы болған кезде (5° - тан астам) оны өлшеу бірнеше
горизонттарда жүргізіледі. Рулетканың соңғы температурасы үшін әр түрлі
горизонттағы термометр көрсеткіштерінің орташа мәні алынады.
Жер асты реперлері белгілерінің мәндері мынадай формула бойынша
есептеледі:
-b,
(63)
жер асты реперінің белгісі қайда;
- бетінде репер белгісі;
- бетіндегі рейка бойынша есептеу;
B-шахтадағы рейка бойынша есептеу;
- бетіндегі рулетка бойынша санау;
- шахтада рулетка бойынша есептеу;
- рулетканы компарирлеу үшін түзету;

132

- температура үшін рулетка ұзындығына түзету.
Температура үшін рулетка ұзындығына түзету мынадай формула
бойынша есептеледі:
(64)

Сурет. 4.16 жер бетінен жер асты қазбаларына белгі беру:
1-қабырғалық репер; 2-жерасты полигонометриялық белгі; 3нивелирлер;4-нивелирлік рейкалар; 5-копер; 6-жүгі бар рулетка
мұндағы k = 0,0000125-Болаттың сызықтық кеңею коэффициенті 1°;
- жер бетіндегі және шахтадағы орташа температура;
- рулетканы компарирлеу үшін түзету берілген температура.
Терең оқпандардағы белгіні (150 м астам) беру кезінде өз салмағының
әсерінен рулетканы ұзартқаны үшін мынадай формула бойынша есептелетін
түзету енгізіледі:
,
(65)
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рулетканың өз салмағының жартысы қайда;
- рулетка ұзындығы (осы берілісте пайдаланылған);
- серпімділік модулі (болат үшін Е = 2-10 кг / см2);
- см2 көрсетілген рулетканың көлденең қимасы.
Оқпандардың тереңдігі 150 м-ден жоғары болған кезде белгі беру үшін
өлшеу дискісінің толық айналым есептегіштерімен, үлестерді анықтауға
арналған құралмен және белгіні беру процесінде сыммен бекітілетін
рельстермен жабдықталған арнайы сым өлшеу құралын (тереңдік өлшегішті)
қолдану ұсынылады.
Әртүрлі горизонттар (немесе рулетканың әртүрлі ережелері) кезінде
берілістерден алынған белгілер мәндерінің алшақтықтары 4 мм – ден, ал
әртүрлі мерзімдік берілістер бойынша белгілер мәндерінің алшақтықтары-7
мм-ден аспауы тиіс. Терең оқпандар үшін Шақтамалар арнайы
есептеулермен белгіленеді.
көлбеу тоннель арқылы тура және кері нивелирлеуден
алынған жерасты реперінің есептелген белгісіндегі жол берілетін
айырмашылық тең шамадан аспауы тиіс , мұнда - штативтер саны.
4.7.2. Тау-кен қазбаларын нивелирлеу
Жер асты тау-кен қазбаларында биіктікті түсіруді немесе нивелирлеуді
мынадай негізгі мақсаттар үшін жүргізеді:
а) биіктікті негіздеу пункттерінің белгілерін анықтау, яғни реперлер;
б) тасымалдау жолдарының еңістерін бақылау;
в) қуып жететін немесе қарсы кенжарлармен жүргізілетін қазбаларға
бағыттың тік жазықтығындағы тапсырмалар.
Әрбір горизонтта жер асты биіктік желісін құру кезіндегі бастапқы
реперлер оқпан маңындағы аулаға салынған, белгілері тік жалғау
түсірілімінің деректері бойынша есептелген реперлер болып табылады.
Биік желілердің реперлері топырақта, бүйір қабырғаларында және
негізгі тау-кен қазбаларының төбесінде орналасады. Реперлер ретінде
жоспарланған тірек желісінің тұрақты нүктелерін пайдалануға болады.
Реперлердің қозғалмауын бақылау үшін олар бір-бірінен 20-50 м қашықтықта
жұптасып орналастырылады. Репер буларының арасындағы қашықтық 500 мден аспауы тиіс.
Жер асты биіктік түсірілімі геометриялық және тригонометриялық
нивелирлеу әдістерімен жүргізіледі.
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Геометриялық нивелирлеу көлбеу бұрышы 5-8° аспайтын тау-кен
қазбаларында қолданылады. Жер асты жағдайында салмағы аз, өлшемдері аз,
минималды көріну қашықтығы аз және ылғал мен шаңнан жақсы қорғалған
деңгейлер қолданылады.
Ортасынан тегістеу кезінде В нүктесінің А нүктесінен асып кетуін
анықтаудың келесі әдісі қабылданады.
Бұл жағдайда алдыңғы нүктенің артқы нүктеден асып кетуі "көзқарас"
минус "көзқарас" алға, яғни.
h =a – b

(66)

Алайда тау-кен қазбаларындағы деңгейленетін нүктелер топырақта да,
шатырда да орналасуы мүмкін. Барлық жағдайларда аталған формула әділ,
бірақ қазба топырағында орнатылған рейкалар бойынша есептеулерде қосу
белгісі, ал төбеде бекітілген нүктелерге нөлмен бекітілген рейкалар бойынша
есептеулерде алу белгісі болады.

;

(67)

(69)

h2 = b2 - a2 (68)

(70)

4.17-сурет - Артқы және алдыңғы рельстердің орналасуының және
асып кетуді анықтаудың төрт мүмкін жағдайы
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4.17-суретте артқы және алдыңғы нүктелердегі рельстердің
орналасуының төрт мүмкін комбинациясы бар № 1, 2, 3, 4 станциялары
көрсетілген. Жоғарыда көрсетілген Ережеге сәйкес, осы станциялардағы
асып кетулер төмендегі сызбалардың формулалары бойынша анықталады.
Белгілі белгілері бар А және В реперлері арасында нивелирлеу
кезінде және нивелирлік жүріс бір бағытта салынады және биіктік тепетеңдігін мына формула бойынша анықтайды
(71)
Тұйық жүрісте нивелирлеу бір бағытта жүргізіледі және биіктік тепетеңдігі мына формула бойынша анықталады
(72)
Аспалы жолдарда тегістеу алға және кері бағытта жүзеге асырылады
және биіктіктегі тепе-теңдік формула бойынша анықталады
(73)
Геометриялық нивелирлеуді жүргізу кезінде тірек полигонометрлік
желінің реперлері мен тұрақты пункттерінің белгілерін анықтау үшін
миллиметрдегі рұқсат етілген қалдықты мынадай формула бойынша
есептейді
(74)
мұндағы L - нивелирлік жүрістің ұзындығы, км.
Тасымалдау жолының бойлық профилін құру үшін жүргізілетін
геометриялық нивелирлеу олардың арасындағы қашықтық 10 немесе 20 м
болатын пикеттер бойынша орындалады.
Бұл ретте жол берілетін биіктік қалдығы мм– ден аспауы тиіс,
мұндағы L-нивелирлік жүрістің ұзындығы жүз метр. Жоғарыда көрсетілген
формулалар бойынша есептелген алынған биіктіктегі қалдықтар өлшенген
биіктіктер арасында кері белгімен бөлінеді.
Тікелей және кері бағытта тегістеу кезінде формула бойынша алынған
қалдықтардың жартысы ғана бөлінеді
(75)
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Бастапқы (бастапқы) нүктенің белгілі белгісі және түзетілген асып
кетулер бойынша барлық нивелирленген нүктелердің белгілері формула
бойынша есептеледі
(76)
Тригонометриялық нивелирлеу
Қазбаларда олардың көлбеу бұрышы 5-8° - тан асып, геометриялық
нивелирлеуді қолдану орынсыз болған кезде тригонометриялық нивелирлеу
қолданылады. Ол теодолиттермен 30" - ден төмен емес тік шеңбердің есептеу
құрылғыларының дәлдігімен орындалады, әдетте, жоспарланған жер асты
негізін (полигонометриялық өткелдерді) құрумен бір уақытта.
Тік, бұрыштар алға және кері бағытта бір қабылдаумен өлшенеді.
Өлшеулердің дұрыстығын бақылау-бұл нөлдік орынның тұрақтылығы. I
аспаптың биіктігін және V нысаналау биіктігін өлшеу рулеткамен екі рет
жүргізіледі. Рулетка бойынша есептеу 1 мм дейінгі дәлдікпен жүргізіледі.
Полигонометрия пункттері бойынша тригонометриялық нивелирлеуді
орындау кезінде мынадай талаптар орындалуы тиіс:

нөлдік орын мәндерінің алшақтығы 1,5'аспауы тиіс;

бір жақ үшін тура және кері нивелирлеуден анықталатын асып
кетулер айырмасы оның ұзындығынан 1:2000 аспауы тиіс;

теодолит немесе сигнал биіктігінің екі өлшемі арасындағы
айырмашылық 5 мм-ден аспауы тиіс.
Егер тригонометриялық нивелирлеу теодолиттік жүріс тармақтары
бойынша жүргізілсе, онда мынадай талаптар сақталуы тиіс: нөлдік орын
мәндерінің алшақтығы 3'аспауы тиіс;

екі тәуелсіз анықтамадан айқындалған бір Тараптың асып
кетуіндегі айырма оның ұзындығының 1:1000-нан аспауы тиіс;

теодолит немесе сигнал биіктігінің екі анықтамасының
арасындағы айырмашылық 10 мм-ден аспауы тиіс;

жүрістің биіктік байланысы 120 мм√L аспауы тиіс, мұндағы L жүрістің ұзындығы, км.
Тригонометриялық жүріс сызықтарының ұзындығын өлшеу жер асты
полигонометриялық жүрістердегі сызықтық өлшеулерге арналған талаптарға
сәйкес орындалады. Әрбір асып кету екі рет анықталады–тікелей және кері
жүрістардан. Екі өлшемнен асып кету екі жүрістің арифметикалық орташа
мәні ретінде анықталады. Есептелген орташа асып кетулерге түзетулерді
әрбір асып кету жүрісінің тепе-теңдігін тараптардың ұзындығына қарай
немесе асып кету салмақтарын ескере отырып бөлу арқылы алады
Тау-кен қазбаларында тригонометриялық нивелирлеудің кейбір мүмкін
сызбаларын қарастырыңыз.
Топырақта орналасқан екі А және В нүктелері болсын (сурет. 6.18, а).В
тармағының а тармағынан асып кетуін анықтау қажет.Ол үшін АВ жағының
көлбеу бұрышын өлшеуге арналған теодолитті А нүктесінде де, В нүктесінде
де орналастыруға болады, алдымен төменгі нүктеге қойыңыз. В нүктесінің
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үстінде сызық ілінеді, онда қандай да бір нүкте белгіленеді (мысалы, сымның
кіру нүктесі, тік сызықтың ұшы). Теодолиттің көру түтігін көру осы жерде
жасалады.
Суретте көрсетілген жағдай үшін асып кетуді есептеу. 4.18, а екі
формула бойынша шығарылуы мүмкін, олардың бірінде көлденең төсеу s
және көлбеу бұрыштың тангенсі v, екіншісінде көлбеу бұрыштың синусы V
және көлбеу ұзындық S қолданылады.

4.18-сурет - Тригонометриялық нивелирлеу схемасы
Егер көру биіктігі v арқылы,ал құрылғының биіктігі I арқылы
көрсетілсе, онда бірінші жағдай үшін
h+v = stgv +I
(77)
Осыдан
h = stgv + I–v
(78)
Екінші жағдай үшін
h+ v= Ssinv+i
(79)
Осыдан
h = Ssinv+ i–v
(80)
Егер теодолит А нүктесінен жоғары В нүктесіне орналастырылса, онда
асып кетуді анықтауға арналған формулалар келесідей жазылады:
h =stgv+ v –I;
(81)
h = S sinv+v-i
(82)
Жоғарыда келтірілген жағдайлар sinv немесе tgv қолданған кезде
формулалардың құрылымы бірдей екенін көрсетеді, тек тригонометриялық
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функцияның түрі өзгереді. Төменде біз тек бір жазбаны қарастырамыз:
көлбеу бұрыштың синусымен.
Егер А және В нүктелері өндіріс төбесінде орналасса және теодолит
төменгі А нүктесінің астына қойылса, онда суретке сәйкес. 4.18, б аламыз
h=Ssinv+v-i
(83)
Төбеде А нүктесі, ал В нүктесі өндіріс топырағында орналасқан кезде
(сурет. 4.18. в) асып кету мынадай формула бойынша айқындалады:
(84)

h=-Ssinv+v+i

Тригонометриялық нивелирлеу нүктелері а және өндіріс төбесінде
сақталмаған жағдайда (сурет. 4.18, г), ал теодолит жоғарғы нүктеде
орналасқан (В нүктесі), асып кету мына формула бойынша анықталады
h = Ssinv-v+i
(85)
№ 7 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Екі тік баррель арқылы бағдарлауды камералық өңдеу.
Жұмыстың мақсаты: екі тік магистраль арқылы бағдарлау
нәтижелерін жан-жақты өңдеуді үйрету
Жұмысты орындау тәртібі:
1. Шынайы жүйеде А және В сызықтарының координаттарын есептеңіз
және бетіндегі тік сызықтардың бағыттаушы бұрышын анықтаңыз.
2. Шартты координаттар жүйесін енгізіңіз және шартты жүйеде жер
асты полигоны нүктелерінің координаталарын есептеңіз.
3. Нақты координаттар жүйесінде жер асты түсірудің бірінші жағының
бағыттаушы бұрышын анықтаңыз.
4. Жер асты жолының барлық нүктелерінің координаттарын екінші рет
есептеңіз
5. Бірінші жақтың бағыттаушы бұрышын анықтау қатесін анықтаңыз.
Екі тік оқпан арқылы бағдарлауды есептеу (4.19-сурет)мынадай
тәртіппен жүргізіледі.
А және В сызықтарының координаттары (XA,YA және XB,YB)
бетіндегі жанасудан есептеледі.
Кері геодезиялық есепті шеше отырып, бетіндегі тіктеуіштердің
бағыттық бұрышын және тіктеуіштердің арасындағы көлденең қашықтықты
анықтайды:

;

(86)
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(87)
Шартты координаттар жүйесі енгізіледі. Шартты жүйенің ох ' осі жер
асты түсірілімінің бірінші жағы бойынша бағытталады, ал координаталардың
басы ретінде тіктеуіштердің бірі алынады (біздің мысалда – тіктеуіш а).
Содан кейін XA = YA = 0 және аА-1 = 0.
Өлшенген және шартты жүйеде жер асты
полигонының нүктелерінің координаталарын есептеп, в сызығымен
аяқтаңыз, содан кейін сызықшалар қақпағының Дирекция бұрышын және
формулалар бойынша сызықшалар арасындағы қашықтықты есептеңіз:

(88)
(89)
Координаттардың шынайы жүйесіндегі жер асты түсірілімінің бірінші
жағының дирекциялық бұрышы мынадай формула бойынша схемаға (49сурет) сәйкес анықталады:
> 90%
Белгілі бойынша, жер асты жүрісінің барлық нүктелерінің
координаталары екінші рет есептеледі, в сызықшасының координаталарын
есептеумен аяқталады, бірақ нақты координаттар жүйесінде.
Бағдарлауды бақылау:
а) нұсқаулыққа сәйкес
;
(91)
б) шахтаның бетіндегі ақиқат жүйеде алынған в тіктеуіштің
координаталарын салыстыру. Сызықтық қалдықтар анықталады:
Осыдан

Дирекция

и;

(92)

(93)
Нұсқаулыққа сəйкес жер асты түсірілімінің бірінші жағының
бұрышын анықтаудың қателігі аспауы керек . Бұл

арт қашан қанағаттандырылады .
Әдісті бағалау. Геометриялық тәсілдерден екі тік магистраль арқылы
бағдарлау ең дәл болып табылады, өйткені мұнда магистральға түсірілген

ш
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тіктеуіштердің арасындағы қашықтық үлкен, сондықтан жобалау қателігінің
Дирекция бұрышын анықтау қатесіне әсері шамалы. Жерасты түсірілімін осы
тәсілмен бағдарлау кезінде оқпандар қысқа мерзімге (1,5-2,0 сағат), ал бір
оқпан арқылы бағдарлау кезінде 6-10 сағатқа тоқтатылады. Далалық және
камералдық жұмыстар
Екі магистраль арқылы бағдарлау дәлдігін арттыру үшін жер асты
полигонында аз жақтар жасау керек, яғни жақтар ұзын болуы керек. Жер
бетіндегі және шахтадағы оқпандар бойымен созылған полигон бағдарлау
дәлдігін арттыруға көмектеседі.
Екі тік магистраль арқылы бағдарлау шешімі
Жер бетіндегі а, В тіктеуіштерінің координаттарын есептеу № 1
ведомосте жүргізілген.

4.19-сурет - Екі тік оқпан арқылы бағдарлау
Тіктеуіштің бағыттық бұрышын есептеу:
αАВ = arctg ∆х/∆у
αАВ =169,46 /-41,796 =103°51'18".

(94)

Шартты жүйеде шахтадағы полигонометрия нүктелерінің
координаталарын есептеу, онда А сызығының координаттары нөлге тең, ал
А-1 Дирекция бұрышы 0°00'00"болады.
Шартты жүйедегі пункттердің координаталарын есептеу нәтижелері №
2 ведомосте келтірілген.
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Шартты жүйедегі тіктеуіштің бағыттық бұрышын есептеу:
Шартты. αА'В'= arctg ∆у /∆х
Шартты. αА'В' =153,703 / 82,344 = 61°49'14".

(95)

Шынайы жүйеде А'-1' жерасты түсірілімінің бірінші жағының Дирекция
бұрышын анықтау:
αА'-1' = αАВ – αА'В' = 42°02'00''.
Шынайы
жүйеде
жерасты
полигонометриясы
пункттерінің
координаталарын есептеу № 3 ведомосте жинақталған.
4.2-кесте - №1 Ведомость.

Бағдарлау дәлдігін бағалау.
А және шахтадағы тіктеуіштер арасындағы қашықтықты есептеу:
Sш=∆х/cosαА'В'
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(96)

Sш=569,723-611,524/cos103°51’43”=482,022-12,629/sin103°51’43”= 174,475м.
Sn=174,538;

Sш=174,475;

rА'В' = ∆х /∆у;
tgrА'В' = +169,393/- 41,801= - 4,05237;αА'В'=103°51'43" ;

fх= 569,728-569,723 = 0,005;

(97)

fу= 482,089 – 482,022 = 0,067;

fабс=0,067; fотн= fабс/ Р = 0,067 /420,367 = 0,000159384 = 1 / 6274 <1/3184.
4.3-кесте - № 2 Ведомость.
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4.4-кесте - №3 Ведомость.

Бақылау сұрақтары:
1. Бетіндегі тік сызықтардың бағыттаушы бұрышын қалай анықтауға
болады?
2. Шынайы жүйеде жер асты түсірілімінің бірінші жағының
бағыттаушы бұрышын қалай есептеу керек.
3. Екі тік баррель арқылы бағдарлаудың артықшылықтары?
№ 8 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: биіктік белгісін жер бетінен тау-кен қазбаларына беру
Мақсаты: ұзын шахталық таспамен тік магистраль арқылы биіктік
белгісін анықтауды үйрену.
Жұмыс тәртібі:
1. Шахтаға биіктік белгілерін беру теориясын зерттеу;
2. Таспаны компарирлеу үшін түзетулерді есептеу;
3. Температураны түзетуді есептеңіз;
4. Өз салмағынан таспаны ұзарту үшін түзетуді есептеңіз;
5. Шахтадағы репер белгісін анықтаңыз.
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Материалдық қамтамасыз ету: калькулятор, қалам, ұзын таспа,
деңгей, рельстер, жүктемелер.
Тік түсіру – бұл өлшемдер мен есептеулердің жиынтығы, нәтижесінде
биіктіктер анықталады-жеке нүктелердің z координаттары. Көрші
шахталардың түсірілімдерін салыстыру және оларды жер бетімен
байланыстыру үшін.
Биіктік белгісін беру кезінде мынадай міндеттер шешіледі:
маркшейдерлік және геологиялық құжаттаманы жасау, маркшейдерлік
нүктелердің биіктігін анықтау.
Биіктік белгісін беру үш тәсілмен: Болат таспаның көмегімен; иә – 2
ұзындықты өлшеуішті қолдана отырып; ұзын таспаны қолдана отырып
жүргізіледі.
Биіктік белгісін ұзын таспамен беру әдісін қарастырыңыз:
1. Биіктік белгісі шахтаға тік оқпан арқылы ұзындығы 500 м ұзын
шахталық лентамен берілді (4.20-сурет). Белгі жүйесін Rа1 реперінен Rа2
реперіне қазбаның табанына бетондалады. а1 реперінің белгісі На1= 684,375 м
құрайды.
2. Таспаны шахтаға түсіргеннен кейін, компарирлеу кезінде жүкке
сәйкес келетін Q жүгі таспаға ілінді.
3. Жер бетінде нивелирдің көмегімен Nп-359,133м таспасы бойынша
санақ алынды.
4. Сонымен қатар, шахтада басқа деңгей Nш=2,864м таспасы бойынша
кері санақты алады.
5. Осыдан кейін рельстер бойынша жер бетіндегі және шахтадағы
үлгілер нивелирлермен алынады: а1 = 1,660 м; а2 = 1,496 м.
6. Өлшеулер ауаның орташа температурасы t=+10°С кезінде жүргізілді.
7. Таспа жұмыс жасамас бұрын көлденең жазықтықта t= +20°C
температурада сығылды.
8. Таспаның нақты ұзындығы 500,035м; градуирленгендердің орнына
105 м таспа металының үлес салмағы  = 7,8 т / м3, сызықтық кеңею
коэффициенті К = 0,000012, серпімділік модулі Е = 2000000 кг / см2
9. Ra2 жер асты реперінің белгісін есептеу қажет.
Шешім (мысал):
1. Lmn қашықтықты формула бойынша анықтаймыз:
L= Nп-Nш
(98)
L=359.133-2.864 = 356.269 м
2. Компарирлеу үшін түзетуді есептейміз:
∆k= L  L
3,5
 365,3  2,5м
∆k=
500

(99)
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4.20-сурет - Координатты ұзын таспамен беру
3. Температураны түзетуді есептейміз:
∆t=k  L  (t–t0)
∆t= 0,000012 – 356,3 • (10° - 20°) = -4,3 см

(100)

4. Біз өз салмағымыздан таспаны ұзарту үшін түзетуді формула
бойынша есептейміз:
l 
l 

10    L2
2E
2

10  7,8  (356,3)
 2,5см
2  2000000

(101)

∆2 түзетуді компарирлеу және өлшеу өндірісі кезіндегі жүктердің
теңдігіне байланысты енгізбейміз.
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5. Формула бойынша шахтадағы репер белгісін есептейміз:
НRa2= НRa1+a1-L-a2+∆k+∆l+∆2+∆t

(102)

НВ= 684,375 + 1,660 – 356,269 – 1,496 + 0,025 – 0,043 + 0,025 =328,277 м
Нұсқалар бойынша зертханалық-практикалық
арналған бастапқы деректер 4.5-кестеде келтірілген.

жұмысты

4.5-кесте - Нұсқалар бойынша бастапқы деректер

1 нұсқа
НА=680,370 м
М = 350,129м
N=2,800м
а =1,600м
b= 1,400м

2 нұсқа
НА=674,362 м
М= 349,130м
N = 2,764м
а =1,539м
b= 1,428м

3 нұсқа
НА=636,348м
М= 342,129м
М= 2,831м
а = 1,035м
b= 1,002м

4 нұсқа
НА=700,380м
М = 459,112м
М=2,937м
а=1,112м
b=1,015м

шешуге

5 нұсқа
НА=825,367м
М= 427,62м
М= 2,712м
а =1,305м
b=1,001м

6 нұсқа
7 нұсқа
8 нұсқа
9 нұсқа
10 нұсқа
НА=8 14,425м НА=697,505м
НА=700,535м
НА=684,392 м НА=703,565 м
М=529,252 м
М = 384,373м М = 375,293м М= 359,150м
М = 378,323м
N=2,804 м
N=2,877м
N= 2,880м
N=2,881м
N = 2,883 м
а= 1,622м
а = 1,673 м
а = 1,676м
а= 1,677м
а =1,679м
b= 1,437м
b= 1,505м
b= 1,512м
b= 1,513м
b= 1,515м
11 нұсқа
НА=695,485м
М= 370,243м
N=2,875 м
а=1,671 м
b=1,507м

12 нұсқа
НА=707,605м
М=382,363м
N=2,887м
а =1,683м
b=1,519м

13 нұсқа
14 нұсқа
15 нұсқа
НА=673,265м
НА=669,225 м НА=664,175м
=346,003мN= М=343,983м
М= 338,933м
2,851м
N= 2,849м
N = 2,844 м
а=1,647м
а=1,645 м
а =1,640м
b=1,483м
b=1,466м
b= 1,476м

16 нұсқа
17 нұсқа
НА=680,370м
НА=696,495м
М = 350,129м М= 371,253м
N = 2,800 м
N = 2,876м
а =1,600м
а =1 ,672 м
b= 1,400м
b= 1,508м

18 нұсқа
НА=694,475м
М= 369,233м
N=2,874м
а =1,670м
b= 1,506м

19 нұсқа
НА=711,645м
М=370,243м
N= 2,891м
а =1,687м
b= 1,523м

20 нұсқа
НА=708,615м
М=383,373м
N= 2,888м
а=1,684м
b= 1,520м

21 нұсқа
22 нұсқа
НА=660,135м
НА=657,105м
М =333,883 м М= 331,863м
N = 2,839 м
N = 2,837 м
а= 1,635 м
а= 1,633 м
b= 1,471м
b= 1,469м

23 нұсқа
24 нұсқа
25 нұсқа
НА=7 15,685м НА=652,055 м НА=65 1,045м
М = 386,403м М = 326,8 13м М= 323,783м
N = 2,895 м
N= 2,832м
N = 2,829 м
а =1,691м
а =1,628м
а= 1,628 м
b= 1,527м
b= 1,464м
b= 1,464м
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Жұмыстың мазмұны
1. Тік түсірудің қысқаша сипаттамасы.
2. Ұзын таспаның шахтасына биіктік белгісін беру кезіндегі жұмыс
тәртібі, схеманың сипаттамасы.
3. Мәселені нұсқалар бойынша шешу.
Бақылау сұрақтары:
1. Тік түсірілім деп нені атайды?
2. Биіктік белгісін беру кезінде қандай әдістер бар?
3. Мәселені шешу тәртібі.
№ 9 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Гироскопиялық бағдарлау
Мақсаты: Гироскопиялық бағдарлау нәтижелерін камералық өңдеуді
және дәлдікті бағалауды үйрену.
Жұмыс тәртібі:
1. Гироскопиялық бағдарлаудың мәнін зерттеу;
2. Меридиандардың жақындасу айырмасы үшін түзетулерді есептеу;
3. Гироскоптың түзетулерін есептеңіз;
4. Гироскопиялық азимутты есептеу (СD жақтары);
5. Дирекциондық бұрышты есептеу қажет (СD).
Материалдық қамтамасыз ету: калькулятор, сызғыш, қарындаш,
гирокомпас.
Тік қазбалар арқылы бағдарлау геометриялық және физикалық
әдістермен жүзеге асырылады. Геометриялық әдіспен тік сызықтар
қолданылады.
Жеке
тәсіліне
жатқызады:
магнитті,
оптикалық,
гироскопический.
Магниттік әдіс жердің магнит өрісінің сызығы бойымен орнатылған
магниттелген жебенің қасиетін қолданыңыз. Оның қарапайымдылығымен
жергілікті бұзылуларға байланысты кемшілік бар, жебенің бағыты өзгеруі
мүмкін. Бұл әдіс төмен бағдарлау дәлдігінде қолданылады.
Оптикалық әдіс – кеңінен қолданылмайды, өйткені ажыратымдылық
жеткіліксіз-әсер етеді: шаң, ылғалдылық және басқа факторлар.
Гироскопиялық әдіс маятник гироскопының осінің қасиеттерін
құрылғы орнатылған нүктенің астрономиялық меридианының жазықтығына
сәйкес келетін тепе-теңдік жағдайына жақын гармоникалық тербелістер
жасау үшін қолданады. Гирокомпастың жұмыс принципі жердің күнделікті
айналуына және үш өзара перпендикуляр жазықтықта еркін айналатын еркін
гирокомпастың қасиеттеріне негізделген.
Гироскопиялық бағдарлау-бұл гирокомпастың бағытты бұрышын
анықтау процесі (4.21-сурет). Гироскоп меридианның бағытын көрсетуге
қызмет етеді, ал Теодолит көмегімен ол бекітіледі
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Теодолиттік жүріс жағының осы бағытқа қатысты позициясы, яғни
дирекциондық бұрышы анықталады.
Үш әдіс – гироскопиялық кең таралған, өйткені оның бірқатар
артықшылықтары бар:
1.Бағыт бұрышы жоғары дәлдікпен анықталады;
2.Гироскопиялық бағдарлау баррельдің тереңдігіне, магистральдағы ауа
жүрісына, су тамшысына және басқа факторларға байланысты емес;
3. Оқпанда жұмысты тоқтату талап етілмейді;
4.Шағын еңбек шығындары, жоғары дәлдік, қиын емес, тұрақсыз
шатыры бар қазбаларда қолданылады- (қайта түсіру қажет емес);
5.Практикалық құндылық-шахта өрісінің кез-келген жерінде,
баррельден кез-келген қашықтықта дирекциондық бұрышты жоғары
дәлдікпен анықталады.
Еркін гироскоп (сурет 4.21, а) тұрады массивті ротор 1 гимбалды
құрайтын 2 және 3 екі сақинаға ілулі. Осылайша, үш өзара перпендикуляр
осьтің айналасында гироскоптың еркіндігінің үш дәрежесі жүзеге
асырылады: 2 сақиналы мойынтіректердегі хх' симметрия осі бойынша
ротордың меншікті айналуы; 3 сақиналы мойынтіректердегі у осі бойынша 2
сақинамен ротордың айналуы; 2 және 3 сақиналармен бірге z осінің
айналасында 4 негізгі мойынтіректерде ротордың айналуы. Үш осьтің
қиылысу нүктесі гироскоптың центрі немесе суспензия нүктесі деп аталады.
Сезімтал элементтің ауырлық орталығы (che) осы нүктеге сәйкес келуі керек.

4.21-сурет - Еркін гироскоптың схемалық сызбасы
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Егер ротор үлкен айналу жиілігімен хх ' осінің айналасында айналса
(қазіргі гироскоптардың айналу жиілігі 60 мың айн/мин дейін), онда
гироскоптың осі тұрақтылық пен кеңістіктегі позициясының өзгеруіне қарсы
тұру қабілетіне ие болады. 4 негізі кез-келген бағытта айналғанда,
кеңістіктегі гироскоптың ХХ' осінің орны өзгеріссіз қалады.
ГИРОКОМПАС МВТ2 (4.22-сурет) (бұралу ілмегі бар маркшейдерлік
жарылысқа қауіпсіз, екінші модель) жер асты маркшейдерлік түсірілімнің
жақтарын бағдарлауға арналған және жер бетіндегі маркшейдерлікгеодезиялық және инженерлік-геодезиялық жұмыстар кезінде бағдарлау үшін
пайдаланылуы мүмкін.

Гироставка гирокомпасты орнату нүктесінде меридианның
бағытын анықтауға арналған және бұралу суспензиясы бар маятникті
гирокомпас болып табылады.

Бұрыштық өлшеуіш бөлігі гармоникалық тербелістердің өзгеру
нүктелерін байқауға және бастапқы және бағдарланған жақтарға
байланыстыруға
арналған
және
автоколлимация
жүйесі
мен
жарықтандырғышы бар оптикалық теодолит болып табылады.

Трегер гиро мен бұрыш өлшегішті жалғауға, штатив басына
қатысты орнатуға, көкжиекке және айналдыруға арналған және сонымен
бірге электрмен жабдықтау блогынан ток өткізетін жарылысқа қарсы
муфтаның бір түрі болып табылады.

MVT2 гирокомпасының қуат көзі жартылай өткізгіш
түрлендіргіштен және жалпы жарылысқа қарсы корпусқа салынған
герметикалық
аккумуляторлардың
батареясынан тұрады.
МВТ2 гирокомпасының ерекшеліктері
мен артықшылықтары: жарылыс қауіпсіз
орындау кез келген шахталарда, оның ішінде
газ бен шаң бойынша қауіпті, ал кешеннің
шағын массасы мен габариттері, автономды
қоректендіру - тау-кен қазбаларының кез
келген нүктесінде бағдарлауды жүргізуге
мүмкіндік береді.
Бұралу
суспензиясы
бар
белгілі
4.22-сурет - Гирокомпас
гирокомпастарға
(гиротеодолиттерге)
МВТ 2
қарағанда,
ГИРОКОМПАСТЫ
MVT2
бағдарлау кезінде:

корпусты алдын - ала бағдарлау қажет емес және жеткілікті
бастапқы бағдарлау қажет (20-30 градус.) гирокомпас осі автоматты түрде
меридианға 1-3 градус дәлдікпен келеді.;

сезімтал элементтің жүрісын үздіксіз қадағалау талап етілмейді,
бақылау тек реверсия нүктесінің алдында ғана жүргізіледі;

гироблоктың жұмысына және бағдарлау дәлдігіне әсер етпейді,
бұрыш өлшегіш бөліктің (теодолиттің) айналуы және бастапқы және
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бағдарланатын жақтарға байлау гироблоктың жұмысы кезінде - реверсия
нүктелерін бақылау арасында жүргізіледі.
Гироскоппен жұмыс істеу тәртібі:
1. Жер бетіне О1 нүктесінде гирокомпас орнатылады, оның
белгілі В пунктіне көріну бар, гирокомпасты желіге қосады және
гирокомпас осі "тұрақтылық аймағына" енуін күтіңіз";
2. О1 нүктесі тірек желісіндегі нүктеден 70 м қашықтықта орналасқан;
3. В нүктесінде теодолит орнатылды және β0 = 285°05'08 бұрышы
өлшенді";
4. Гирокомпастағы теодолиттің лимбы бойынша құбырдың екі жағдайы
кезінде гирокомпастан В пунктіне бастапқы бағытқа сәйкес келетін N0 =
84°48'25" кері санағы алынды;
5. Гирокомпас осінің жүрісын бақылайды;
6. Орташа есептеуді N0 = 28,77 микроскопы бойынша анықтайды. Бұл
кері санақ гироскопиялық меридианның жағдайына сәйкес келеді;
7. Гирокомпасты өшіріп, аспапты шахтаға түсіреді;
8. Шахтада гирокомпас СD бағдарланатын жағынан пункттен 35 м
қашықтықта O2 нүктесінде орнатылады;
9. С нүктесінде теодолит орнатылды, βш = 134°27'22 бұрышы өлшенді";
10. Гирокомпас теодолиті құбырдың екі жағдайында nш = 242° 15
'20"кері санағын алды. Бұл кері санақ с нүктесіндегі гирокомпастан негізгі
бағытқа сәйкес келеді;
1. Гирокомпас осінің жүрісын бақылау арқылы пш = 26,12 микроскопы
бойынша орташа есептеу анықталды, бұл кері санақ шахтадағы
гироскопиялық меридианның жағдайына сәйкес келеді;
12. Микроскоп шкаласының бір бөлігінің бағасы t = 3';
13. Бастапқы жағының Дирекция бұрышы АВ = α0 = 155°55'44", O1
нүктесінің ординаты–57,4 км– У0 , О2 нүктесінің ординаты = 58,2 км – Уш,
гирокомпасты орнату орнының Ені = 50°. 
14.Жер асты жағының (СD) бағытты бұрышын есептеу қажет.
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4.23-сурет - Гироскопиялық бағдарлау
Шешім (мысал):
1. Меридиандардың жақындасу айырмасы үшін түзетуді есептейміз
    ( У 0  У ш ),

мұндағы-бағдарлау
өндірісі
орнының
коэффициент  
 " = 32,3 tg - 32,3 tg50  38 сек/км
 = 38(57,4 – 58,2)= -0°00'30"
2. Біз гирокомпастың түзетулерін есептейміз

ендігіне

   0   0  N 0  n0 t  360 0

(104)
.

0

=

(103)
байланысты

 =155 55'44"+285°05'08"-84°48'25"+ (28,77 3')- 360° = 357°38'46"– 360'

-2°21'14"
n0  t = 28, 77  3' = 1°26'19"
3. Гироскопиялық азимут жағын есептейміз (СD)
 г  ш  N ш  n ш t  1800
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(105)

 г  134°27'22"+242°15'20"-(26,12  3' ) -180°=195°24'20"

4. Бағыт бұрышын есептеңіз (CD)

аш =аг + + (106)  

аш = 195024'20"-2021'14"-0°00'30"=193002'36"
5. Бағыт бұрыштарын анықтау дәлдігін бағалау

M    m2 
m  
M

d
 1,5
4

(106)

M
 1,06
n

(107)

[  i ]
 1,5
n

( 108)

d=Г'-Г"=2

(109)

2

Зертханалық-практикалық жұмысты шешуге
бойынша бастапқы деректер 4.6-кестеде келтірілген.

арналған

нұсқалар

Жұмыстың мазмұны:
1. Бағдарлаудың физикалық тәсілдерінің қысқаша сипаттамасы.
2. Гироскопиялық бағдарлау және гироскоп, ГИРОКОМПАС MWT2
құрылғысының мәні туралы қысқаша сипаттама.
3. Гирокомпастың жұмыс тәртібі.
4. Мәселені гироскоппен шешу.
Бақылау сұрақтары
1. Гироскопиялық бағдарлаудың мәні неде?
2. Бағдарлау тәсілдері қандай?
3. Бағдарлаудың қандай әдістері физикалық?
4. Физикалық әдістердің мәні неде?
5. Гироскопиялық бағдарлаудың артықшылықтары.
6. Гироскопиялық бағдарлауды орындау тәртібі.
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4.6-кесте - Нұсқалар бойынша бастапқы деректер

1 нұсқа
β0=285°06'09"
N0=84°49'26"
n 0 =28,88
β ш=134°28'23"
Nш =242°16'21"
ҚШ =26,23

2 нұсқа
β0=285°07'10"
N 0=84°50'27"
n 0 =28,89
β ш=134°29'24"
Nш =242°17'22"
ҚШ =26,24

3 нұсқа
β0=285°08'11"
N 0=84°51'28"
n 0 =28,90
βш = 134°30'25"
Nш=242018'23"
ҚШ =26,25

4 нұсқа
β0=285°09'12"
N0=84°52'29"
n 0 =28,91
βш = 134°31'26"
Nш=242°19'24"
ҚШ =26,26

5 нұсқа
β0=285°10'13"
N 0=84053'30"
n 0 =28,92
βш = 134°32'27"
Nш =242°29'25"
ҚШ =26,27

6 нұсқа
β0=285°11'14"
N0=84°54'31"
n 0 =28,93
β ш=134°33'28"
Nш =242°21'26"
ҚШ =26,28
11 нұсқа
β0=285°16'19"
N0=84°59'36"
n 0 =28,98
β ш= 134°39'33"
Nш =242°26'31"
ҚШ =26,33

Нұсқа
7
β0=285°12'15"
N0=84°55'32"
n 0 =28,94
β ш=134°34'29"
Nш =242°22'27"
ҚШ =26,29
12 нұсқа
β0=285°17 '20"
N0=85°00'37"
n 0 =28,99
β ш=134°39'34"
Nш =242°27'32"
ҚШ =26,34

8 нұсқа
β0=285°13'16"
N0=84°56'33"
n 0 =28,95
β ш=134°35'30"
Nш =242°23'28"
ҚШ =26,30
13 нұсқа
β0=285°18'21"
N0=85001'38"
n 0 =29,00
β ш=134°40'35"
Nш =242°28'33"
ҚШ =26,35

9 нұсқа
β0=285°14'17"
N0=84°57'34"
n 0 =28,96
β ш=134°36'31"
Nш=242024'29"
ҚШ =26,3 1
14 нұсқа
β0=285°19'22"
N0=85°02'39"
n 0 =29,01
β ш=134°41'36"
Nш =242°29'34"
ҚШ =26,36

10 нұсқа
β0=285°15'18"
N0=84°58'35"
n 0 =28,97
β ш=134°37'32"
Nш =242°25'30"
ҚШ =26,32
15 нұсқа
β0=285°20'23"
N0=85°03'49"
n 0 =29,02
β ш=134°42'37"
Nш =242030'35"
ҚШ =26,37

16 нұсқа
β0=285°21'24"
N0=85°04'41"
n 0 =29,03
β ш= 134°43'38"
Nш =242°31'36"
ҚШ =26,38

17 нұсқа
β0=285°22'25"
N0=85°05'42"
n 0 =29,04
β ш= 134°44'39"
Nш =242°32'37"
ҚШ =26,39

18 нұсқа
β0=285°23'26"
N0=85°06'43"
n 0 =29,05
β ш= 134045'40"
Nш =242°33'38"
ҚШ =26,30

19 нұсқа
β0=285°24'27"
N0=85°07'44"
n 0 =29,06
βш = 134°46'41"
Nш =242°34'39"
ҚШ =26,31

Нұсқа 20 β0 =
285°25'28"
N0=85°08 '45"
n 0 =29,07
β ш= 134°47'42"
Nш =242°35'40"
ҚШ =26,32

21 нұсқа
β0=285°26'29"
N0=85°08'46"
n 0 =29,08
β ш=134°48'43"
Nш =242°35'40"
ҚШ =26,33

22 нұсқа
β0=285°27'30"
N0=85°09'47"
n 0 =29,09
β ш=134°49'44"
Nш =242°37'41"
ҚШ =26,34

23 нұсқа
β0=285°28'31"
N0=85°10'48"
n 0 =29,10
β ш=134°50'45"
Nш =242°38'42"
ҚШ =26,35

24 нұсқа
β0=285°29'32"
N0=85°11'49"
n 0 =29, 11
β ш=134°51'46"
Nш =242°39'44"
ҚШ =26,36

25 нұсқа
β0=285°30'33"
N0=85°12'50"
n 0 =29,12
β ш=134°52'47"
Nш =242°40'45"
ҚШ =26,37
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Бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:
1.
Полигонометрия
пункттері
бойынша
тригонометриялық
нивелирлеуді орындау кезінде жүрістің биіктік тепе-теңдігі аспауы тиіс...... ,
мұндағы L-жүрістің ұзындығы, км.
А) 120мм√ L
В) 240мм√ L
C) 65мм√ L
Д) 80мм√L
Е) 10мм√ L
2.Физикалық бағдарлау әдістеріне жатады.
А) магниттік, оптикалық,
В) оптикалық, гироскопиялық
С) гироскопиялық, магнитті
Д) магниттік, оптикалық, гироскопиялық
Е) магнитті, гироскопиялық, көлбеу қазбаларды бағдарлау
3.Бастапқы жағының бағыттаушы бұрышы m  1 қатемен анықталады,
содан кейін L  3000м қашықтықта орналасқан ең алыс к нүктесі қанша
метрге ауысады?
А) 3,73
В) 1,21
С) 0,87
Д) 2,64
Е) 4,42
4. Бір тік оқпан арқылы бағдарлау кезінде өлшенген және есептелген
қашықтықтар арасындағы рұқсат етілген айырмашылық артық болмауы тиіс:
А) 25-10мм
В) 10-20мм
С) 2-4мм
Д) 20-40мм
Е) 100мм
5. Тереңдігі 300 м дейін шахталарды бағдарлау кезінде диаметрі сым
қолданылады
А) 2,0-2,5 мм
В) 0,5-1,0 мм
С) 0,3-0,5 мм
Д) 1,5-2,0 мм
Е) 2,0-5,0 мм
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6.Жабатын зумпф және оқпан аузы тұтас сөремен берік тақта. Сымды
өткізу үшін диаметрі артық емес тесік қалдырыңыз.....қараңыз
A)10-15
B)20-25
С) 30-40
Д) 40-50
Е) 50-55
7.Оқпанда орналасқан тіктеуіштердің, оқпан қабырғалары мен
жабдықтардың жанасуын тексеру кезінде тіктеуіштердің арасындағы
қашықтық мыналардан артық таралмауы тиіс:
А) 15 мм;
В) 4мм
С) 10мм
Д) 20мм
Е) 2мм
8. Тереңдігі 300 м-ден асатын шахталарды бағдарлау кезінде диаметрі
сым қолданылады
А) 2-3 мм
В) 20 мм;
С) 5-10мм
Д) 0,1-0,5 мм
Е) 0,2-0,5 мм
9. Өлшенген ұзындығы с= 3,142 м, неге тең есептелген с, егер а=5,265
м, в=2,125 м  =1°05 '
А) 3,140 м
В) 2,456 м
С) 3,254 м
Д) 4,012 м
Е) 1,147 м
10. Есепті шешіп, егер берілген болса, байланыстырушы үшбұрыштағы
бұрыштық тепе-теңдіктің не екенін көрсетіңіз:а=4,850 м в = 3,280 м, с=1,586
м,   100500
А)  35
В)  40
С)  35
Д)  40
Е)  25
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11. Бағдарлау кезінде сымның диаметрі неге байланысты таңдалады
А) оқпан тереңдігіне
В) қолданылатын құралдар
С) өлшеу әдістері
Д) оқпан диаметрі
Е) орындаушылар саны
12. Шахталарды бағдарлау кезінде оқпандағы тіктеуіштердің орналасу
дұрыстығы:
а) оқпанның бекітпесіне салынған реперлерден өлшеулермен
тексеріледі.
В) тіктеуіштердің маятниктік тербелістері және центрлік тарелкаларды
пайдалану негізінде
С)" поштамен " және жер бетіндегі және шахтадағы тіктеуіштер
арасындағы қашықтықты өлшеумен
Д) тіктеуіштер мен бұрыштар арасындағы қашықтықты өлшеу
Е) оқпан тереңдігі мен енін өлшеу арқылы
13.Қозғалмайтын тіктеуіш деп тербеліс амплитудасының қанша мм-ден
аспайтыны айтады
А) 0,2-0,3мм
В) 0,1 -02мм
С) 0,2-0,5мм
Д) 0,5- 1,0мм
Е) 1,0- 1,5мм
14. Жалғағыш үшбұрыштың тәсілі бойынша оларға жанасқан кездегі
тіктеуіштердің бұрыштары:
А) синустардың немесе жақтардың формулалары бойынша есептеледі
В) Пифагор теоремасы бойынша есептеледі
С) сызықтық немесе бұрыштық серифтер әдісін қолдана отырып
жанама түрде анықталады
Д) косинустардың немесе тараптардың формулалары бойынша
есептеледі
Е) тікелей жанасу көкжиегінде өлшенеді
15.Сымды оқпанға түсіруге арналған бағыттаушы блоктардың диаметрі
кем дегенде болуы тиіс
А) 150мм
В) 200мм
С) 250мм
Д) 300мм
Е) 350мм
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16.Тіктеуіштің шеткі ережелеріне сәйкес келетін орташа есептеу
мынадай формула бойынша есептеледі:
1  r
А) N0    

2 n m 
1  r
В) N0    
2 n
m
 
С) N0    
m
 n
 
Д) N0    
m
 n
2

1    1  r 
Е) N0      
2 n  2 m 

2

17.Тіктеуіштерді жеңіл жүктемелермен баяу түсіреді ....... , олар
бағдарланған көкжиекте жұмыс жүктемелерімен ауыстырылады
А)5-10кг
В)2-5кг
С)1-2кг
Д)10-20кг
Е)3-5кг
18. Бұл формула: N0      
2 n
m 
А) гирокомпастың нөлдік орны
В) тіктеуіштің демалу жағдайына сәйкес келетін орташа есептеу
С) гироскопиялық азимуттарды анықтау
Д) орташа көлденең бұрышты есептеу
Е) асып кетуді айқындау
1

L

r

19. Шахталық тіктеуіштерге арналған жүктер құйылған және құрама
болуы мүмкін. Құйылған жүк ... тереңдікке дейін жобалау үшін
қолданылады.
А) 100
В) 200
С) 300
Д) 400
Е) 500
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20. Жер бетіндегі және шахтадағы тіктеуіштер
қашықтықтың айырмасы ... неше мм аспауы тиіс?
А)1
В) 12,5
С)3
Д)4
Е)5

арасындағы

Жауап кілті
1
А
11
А

2
Д
12
С

3
С
13
А

4
С
14
А

5
В
15
С

6
В
16
В

7
Е
17
Д

8
В
18
В

9
А
19
А

10
А
20
В
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5 БӨЛІМ.
ТҮСІРІСТЕРІ

ЖЕР

АСТЫ

ҚАЗБАЛАРЫНДАҒЫ

ДӘЛДІК

Тау-кен
қазбаларындағы
маркшейдерлік
түсіру
жұмыстары
маркшейдерлік жоспарларды құру кезінде, кен орнының немесе оның белгілі
бір учаскелерінің геологиялық құрылымының бөлшектерін анықтау, жатыс
элементтерін, тектониканы және пайдалы қазбалардың сапалық
көрсеткіштерін орналастыру және т.б. кезінде осы қазбалардың өлшемдері
мен кеңістіктік жағдайын анықтау үшін жүргізіледі. Кен орындарын игерудің
тиімді және қауіпсіз технологияларын қамтамасыз ету мәселелерін шешуде
маңызды мәнге ие түсіріс нысандары тау-кен қазбаларының параметрлері
(олардың сипаттық нүктелері), тектоникалқ бұзлулар орндары және түрлі
қызыметті камералар, бітеме жолатары, толтырма шекаралары, сутөкпе,
желдетпе және өртке қарсы қондырғылар мен құрылымдар, көлік жолдары,
алынған кеңістіктің өлшемдері, пішіні мен орны, тау қысымының пайда болу
элементтері (жарықшақ, опырылыс, күмбездер) және т.с.с. болып табылды.
Тау-кен қазбаларын өлшеу тау-кен жұмыстарының жай-күйі туралы
жедел деректерді алу, маркшейдерлік тау-кен-графикалық құжаттаманы
толықтыру, қорлардың қозғалысын есепке алу және т.б. мақсаттарда
жүргізіледі.
Тау-кен қазбаларында маркшейдерлік түсіру жұмыстарын орындау
ерекшеліктеріне сәйкес оларды келесі топтарға бөлуге болады:
- дайындық қазбаларын (штольнялар, штректер, еңістер, бремсбергтер,
квершлагтар, соқпақтар, пештер, дучектер, шығару шұңқырлары және т. б.)
түсіру және өлшеу;
- тазалау қазбаларын (лаваларды, тазалау кенжарлары мен түрлі
конфигурациялы камераларды) түсіру және өлшеу, жарылыс қазбаларын
(шахта камераларын, жарылыс ұңғымаларын және т.б.) түсіру және өлшеу.
Әдетте, бұл топтар түсіру тәсілдерімен ерекшеленеді, оларға дәлдік бойынша
әртүрлі талаптар қойылады.
Маркшейдерлік қызметтің тау-кен жұмысшысы дайындық және тазарту
қазбаларында түсірістер мен өлшеулерді орындау кезінде пайдалы қазбаның
жату жағдайларын, тау-кен қазбаларының орналасуы мен функциясын,
қолданылатын аспаптар мен оларға тиісті керек-жарақтарды қолдану
шарттары мен қағидаттық құрылымын, егжей-тегжейлі түсірулерді орындау
кезіндегі жұмыстардың тәртібі мен мазмұнын, еңбекті ұтымды
ұйымдастыруды және орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын
талаптарды білуге тиіс. Аталған жұмыстарды орындауға қатыса отырып, ол
маркшейдерлік нүктелерді бекітіп, таңбалай білуі, оларға штативтер мен
аспаптарды орната білуі, нүктелерге визирлік жабдықтар мен құрылғыларды
қоя білуі, детальдарды түсіре алуы, өлшеу нәтижелері мен эскиздерді
белгіленген үлгідегі далалық кітапшаға енгізе алуы, қауіпсіздік техникасы
бойынша тиісті талаптарды орындай алуы тиіс.
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5.1. Дайындық қазбаларын түсіру
Түсірілімге жоспарлардағы және қималардағы олардың кескіндері үшін
қажетті қазбалардың барлық ерекшеліктері жатады. Дайындық қазбаларын
түсіру 2-ші немесе 1-ші разрядтағы полигонометриялық жүрістер
пункттерінен перпендикулярлы, полярлы немесе басқа да тәсілдермен
орындалады. Жұмыстар "вчерне" қазбасының қимасы үшін де (бекітілмеген
қазбаның өлшемдері бойынша), сондай-ақ "жарықта" қимасы үшін де
(орнатылған бекітпені ескере отырып өлшемдер үшін) жүргізіледі.
Қазбалардың "вверне" бүйірлерін түсіру кезіндегі қашықтықты өлшеу
нәтижелерді дециметрге дейін, "жарықта" түсіру кезінде - сантиметрге дейін
дөңгелектеу арқылы орындалады.
Қазбаны аспаптық берілген бағыттан түсіруге рұқсат етіледі. Түсіру
айына кемінде бір рет бірінші күнгі жағдай бойынша және дайындық
қазбасын тоқтату сәтінде жүргізілуі тиіс.
Түсіру
нәтижелері
егжей-тегжейлі
абристі
және
есептеу
құжаттамасының тиісті журналдарын жүргізе отырып, бұрыштық және
желілік өлшемдердің стандартты журналына енгізіледі.
Көлбеу қазбаларды түсіру көлденең қазбаларды түсірумен
салыстырғанда қазбалар бойынша қозғалу және өлшеу аспаптарын орнату
қиындықтарынан тұратын бірқатар қиындықтарға ие. Қазбалардың көлбеу
бұрыштарында 55° дейін түсіру жұмыстарында әдетте орталық құбыры бар
теодолиттер қолданылады. Аспалы теодолиттерді көлбеу бұрышы 65°дейінгі
тау-кен қазбаларында қолданған жөн. Еңісі 65° жоғары қазбалар ортадан тыс
құбырмен теодолиттермен немесе иінді саптамаларды қолдана отырып
алынады.
Шығару қазбаларының түйісулерін түсіру кезінде олардың бүйір
беттерінің бастапқы бағыттар мен нүктелерге қатысты орнын анықтау қажет.
Ұңғылаудағы дайындық қазбаларын өлшеу есепті кезеңнің соңындағы
жағдай бойынша айына бір рет жүргізіледі. Өлшеу кезінде әр өндіріс үшін
егжей-тегжейлі эскиз жасалады. Өлшеулермен қатар, кенжардың эскиздері
жасалады және жер қойнауындағы пайдалы қазбалардың элементтері
анықталады. 5.1-суретке сәйкес есепті кезеңде қазбаның жылжуы, сол сияқты
l=l2-l1.

(110)

Есепке тек бекітпе паспортының және көлденең қимасының
өлшемдерін қанағаттандыратын қазбалардың бекітілген бөлігі ғана
қабылданады.
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5.1-сурет - Дайындық қазбаларын өлшеу
Қазбаның көлденең қималарын өлшеуді "қаранғыда" (5.1-сурет,б) және
"жарықта" (5.1-сурет,г) жасайды, бұл ретте қабырғалардан бастап жүріп келе
жатқан көлікке дейінгі саңылаулардың нақты өлшемдерін анықтайды және
оларды белгіленген техникалық пайдалану ережелерімен (ТПЕ) және
қауіпсіздік техникасы ережелерімен (ҚТ) салыстырады.
Ұңғылау және бекіту паспортына сәйкес әрбір қазбаның мақсатына
сәйкес көлденең қимасының белгілі бір ауданы болуы тиіс.
Қазбалардың көлденең қималарын олардың конфигурациясы мен
өлшемдеріне қарай өлшеуді рулеткамен жасайды немесе полярлық және
ординаттық-сызықтық әдістерді, сондай-ақ сызықтық серифтер әдісін
пайдаланады (5.2-сурет).
Көлденең трапеция тәрізді қазбалардың биіктігін тік сызық бойынша
(5.2 – сурет,а), ал көлбеу-қабаттың топырағына перпендикуляр бойынша (5.2сурет,б) анықтайды.
Үлкен көлденең қиманың Арка қазбаларын өлшеу тікелей таспа
өлшеуішімен қиын және дәл емес, сондықтан олар аралас әдістерді
қолданады. Олар жер асты құрылыстарын салу кезінде және қазбалар
бекітусіз өтетін кеніштерде кеңінен қолданылады.
Полярлық әдіс (5.2,в-сурет) шахта жолдарымен қозғалатын арбаға
орнатылған протектор принципіне негізделген. Рулетка жеңіл алюминий
полюсте нөлдік бөлікпен байланған.
Өлшеу кезінде полюстер осы бөлімдегі өндіріс контурының
нүктелеріне қолданылады, ал бақылаушы рулетканың екінші ұшын
протектордың центрімен біріктіріп, рулетка ұзындығын (L), ал протектор
арқылы оның көлбеу бұрышын (δni) есептейді. Протектор негізінің рельс
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деңгейінен биіктігі-тұрақты мән. Осы өлшеулер бойынша камералдық
жағдайларда полярлық әдіспен қазбаның контуры оның көлденең қимасында
берілген масштабта қолданылады.

5.2-сурет-қазбалардың көлденең қимасын өлшеу тәсілдері
а, б-рулеткалы; в-полярлық;
г-сызықтық керітпе; д-ординатты-сызықтық
Өлшеу әдісі кезінде сызықтық серифтер басында өлшеу бөлімдері
бойынша қазба топырағынан 0,5-1,0 м биіктікте реперлер бекітіледі (5.2сурет,г). Реперлер-теспелерге соғылған ағаш тығындар. Рулеткалар жеңіл
алюминий тірегіне нөлдік бөліктері бар ұштармен бекітіледі.
Орындаушылардың бірі өлшенетін қимада өндіріс контурының нүктелеріне
полюсті қолданады, ал басқа екі бақылаушы рулетка бойынша В және С-ны
алады. Нүктеден контурдың әзірлеу жағады қағазға тәсілі бойынша желілік
засечек пайдалана отырып, ауқымды желісін және циркуль.
Ординаттық-сызықтық тәсіл (5.2,д-сурет) биіктік бойынша берілген
аралықтарда кергіш тіреуден қазбаның қабырғасына перпендикулярларды
өлшеуге негізделген. Жоспардағы өндіріс контурлары графикалық түрде де
алынады. Үлкен қималы қазбалардың мұндай өлшемдері оның ұзындығы
бойынша 2-5 м арқылы жасалады.
Дайындық қазбаларын өлшеу кезінде олардың есепті кезеңдегі
ұзындығы мен жылжуын анықтап қана қоймай, өлшеу дайындық
жұмыстарынан өндіруді есептеу үшін де негіз болады. Dn дайындық
қазбасын қазу кезінде өндірілген пайдалы қазбаның мөлшері формула
бойынша есептеледі
Dn = Scp dγ,

(111)
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мұндағы Scp-қазбаның көлденең қимасындағы пайдалы қазбаның
орташа ауданы, м;
d-қазбаның жылжуы, м;
γ-көлемдік масса, т / м3.
Есептеу әрбір қазба бойынша жеке жүргізіледі, деректер
маркшейдерлік өлшеу бойынша пайдалы қазбаны өндіруді есепке алудың
арнайы кітаптарына жазылады.
5.2. Тазалау қазбаларын түсіру
Түсірілім әдісітемесі, көбінесе, қолданылатын даму жүйесінің
параметрлерімен анықталады. Көп жағдайда тазарту кеніші тазалау
кенжарларының тік сызықты желісі бар лаваларда жүргізілетін көмір кен
орындарында түсірілімге қойылатын негізгі талап түзулікті бақылау болып
табылады. Кен орындарында негізгі проблема, әдетте, атмосфера өте шаңды,
өлшеу дәлдігін айтарлықтай төмендететін қол жетімсіз қуыстардың түсірілімі
болып табылады. Тазарту қазбаларын түсіру үшін бұрыш өлшегіш аспаптар
ретінде көп жағдайда техникалық дәлдіктегі теодолиттер немесе бұрыш
өлшегіштер қолданылады. Түсірілетін теодолиттік немесе бұрыш өлшегіш
жүрістер екі жағынан тірек желісінің полигонометриялық жүрістер
пункттеріне сүйенуі және мынадай дәлдік сипаттамалары болуы тиіс:
бұрыштарды өлшеудің орташа квадраттық қателігі – теодолиттік жүрістер
үшін 40" және 10' бұрыш өлшегіш жүрістер үшін; тік – 60" теодолиттік және
10' бұрыш өлшегіш жүрістер үшін; жүрістің шекті ұзындығы – 1 км
(теодолиттік) және 0,3 км (бұрыш өлшегіш); екі қатты Тараптар арасында
өткен жүрістердегі полигонометриялық жүріс, – теодолиттік жүрістерде
1:1000 және бұрыш өлшегіш жүрістерде 1 : 200.
Өлшеулер пайдалы қазбаны өндіруді есепке алу, тау-кен
жұмыстарының жоспарларын толықтыру, жер қойнауынан қорлардың толық
алынуын, Бекітілу сапасын бақылау және тазарту алу кезінде тау-кен
жұмыстарын қауіпсіз жүргізу мәселелерін шешу мақсатында жүргізіледі.
Қысқа забойларда және шоғырдың тік құлауында лавалардың
ұзындығын рулетка өлшеуішімен анықтайды. Өлшеулер екі горизонттағы
маркшейдерлік нүктелерге байланады (5.3-сурет). Ұзын лавалар үшін А =
150-200 және одан да көп метр қажет, өйткені әдеттегі өлшеу кезінде
лавалардың қисықтығын ұстап алу қиын.
Барлық өлшеулер барлық мөлшерді көрсете отырып, далалық
журналдағы суретпен сүйемелденеді, сондай-ақ үйілген жерлер, төсемдер,
Бут жолақтары, қаттың қуаты және оның құрылымдық ерекшеліктері, қаттың
құлау бұрыштары, қуаты бойынша қалдырылған пайдалы қазбаның саны,
бекіту сапасы және оның бекітілген паспортқа сәйкестігі белгіленеді.
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5.3-сурет - Лаваны өлшеу схемасы
Лаваларды өлшеу 11-ші және 21-ші күндері аралық бақылаумен айдың
әрбір бірінші күніне дайындық қазбалары сияқты жүргізіледі. Лаваның
орташа ұзындығын (қабат жазықтығында) есепті айға ан, есепті кезеңнің
басына және соңына өлшеу; ап,а2– аралық өлшеулер анықтайды.
Есепті кезеңдегі лаваның жылжуы l тау-кен жұмыстарының ауқымды
жоспарына сәйкес графикалық түрде анықталады немесе белгілі өндіріс
көлеміне, D0 тазарту жұмыстарынан, ACR лавасының ұзындығынан, m
қабатының қуатынан және оның γ көлем массасынан есептеледі.
Лавадағы құлау бұрыштары мен резервуардың қуатын өлшеу жиілігі
кен орнының құлау кезіндегі төзімділігіне байланысты. Тұрақты қуатпен
өлшеу 15-20 м арқылы, ұстамау үшін – 10-15 м арқылы жасалады. Қуаттың
үш түрі бар: қалыпты т, тік бұранда және көлденең М. Бір қуаттан екіншісіне
ауысу 5.4-суретке сәйкес және формула бойынша жасалады:
m = mrsinα = mrcosα

(112)

Пайдалы қазбалар, мысалы, көмір қабаттары сирек кездеседі. Әдетте
олар күрделі құрылымға ие және жыныс қабаттарымен сынған (5.4-сурет,б).
Сондықтан өлшеу кезінде келесі күштерді есте ұстаған жөн:
т0-қабаттың жалпы қуаты;
т0п-жалпы пайдалы (тау жыныстарын қоспағанда, тек бір көмір
нүктелерінің қуаты);
тв-алынатын қуат (5.4-сурет,б), жоғарғы көмір шығынына
жатқызылған);
тпқ -көмір қабатының алынатын пайдалы қуаты.
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5.4-сурет - Тақтаныың қуатын анықтау схемасы
Әдетте өлшеу кезінде қалыпты шығарылатын қуат өлшенеді және одан
резервуардың пайдалы қуаты бөлінеді. Егер қазу резервуардың толық
қуатында жүргізілсе, онда t0, top өлшенеді. Көлбеу лавалардағы қабаттың
қалыпты қуатын, яғни шатыр мен топырақ арасындағы ең қысқа
қашықтықты өлшеу кезінде 5.4, В суретте көрсетілген техниканы ұстанған
жөн. Жұмысшылардың бірі нөлдік бөлу таспасын шатырдың жанында
ұстайды (А нүктесі), ал екінші ұшымен түсіруші топыраққа тиіп тұрған
доғаны сипаттайды (В нүктесі). Мұндай доғаның радиусы топырақ пен
қабаттың төбесі арасындағы ең қысқа қашықтық, яғни перпендикуляр т.
Тазарту жұмыстарынан пайдалы қазбаны өндіру мына формула
бойынша есептеледі

D0=acpLcpmBncpγ

(113)

Тау-кен қазбаларын өлшеу бойынша өндіруді есептеу арнайы
кітаптарда жүргізіледі. Кейде есептеу үшін арнайы ауқымды тау-кен
жоспарлары 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 барып, жұмысты тек қана
жалғастыру керек
өндіру желдетіледі кейін;
- 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.
5.3. Шахтада мәліметтерді түсіруге арналған аспаптар
Тау-кен қазбаларын маркшейдерлік түсіруге арналған негізгі құралдар
мен құралдарға техникалық дәлдіктегі теодолиттер, бұрыш өлшегіштер мен
рулеткалар (металл, тоқыма, лазер) жатады.
Магниттік массалар болмаған жағдайда маркшейдерлік түсірілімге
арналған аталған аспаптардан басқа аспалы буссоль және жартылай шеңбер
қолданылады.
Аспалы буссол дөңгелек корпус пен суспензиядан тұрады, оның
көмегімен буссол сымға бекітіліп, көлденең күйге келтіріледі.
Буссолидегі лимб градустық бөліктерге ие, олардың цифрлануы сағат
тіліне қарсы 0-ден 360° - қа дейін артады. Аяқтың диаметрі 0-180° буссол
ілулі тұрған сыммен бір тік жазықтықта жатыр. Корпустың ортасында ине
бекітілген, оның ұшында магниттік көрсеткі айналады. Жұмыс істемейтін
күйде жебе буссоль корпусына арретир көмегімен бекітіледі.
Азимутты анықтау үшін буссоль анықталған бағыттың екі нүктесінің
арасына сым тартылады. Буссоль сымның ұштарының біріне жақын,
анықталатын жақтың бағыты бойынша нөлдік бөлумен ілінеді. Арақашықтық
есептеу жасалады берут бойынша екі ұштары бағыттамалар. Содан кейін
буссол сымның екінші ұшына ілінеді, онда жебенің екі ұшы да есептеледі.
Магниттік азимуттың екі анықтамасынан орташа мән алынады, ал екі
азимуттың айырмашылығы 30'аспауы керек.
Аспалы жартылай шеңбер бисер соққысының бүйірлерінің көлбеу
бұрыштарын өлшеу үшін қолданылады. Ол аяқ киім мен екі ілгектен тұрады,
оның көмегімен жартылай шеңбер сымға ілінеді, жартылай шеңбердің
ортасындағы жұқа жіпке бекітілген салмақ сызығы. Лимбада нөлдік
диаметрден екі бағытта 0-ден 90° - қа дейінгі градус бөлімдері қолданылады,
бұл сымның көлденең күйінде тік сызықтың орналасуымен сәйкес келеді.
Сымның бұрышын өлшеу үшін оны жақсы тарту керек. Жартылай
шеңбер оның ұшынан 1/3 ұзындықта екі рет ілінеді. Көлбеу бұрышының
соңғы мәні үшін рұқсат етілген қателік ±15 болған кезде сызықтың соңында
жасалған өлшеу нәтижелерінен орташа мән алынады".
Соңғы жылдары Геодезиялық аспаптар саласындағы физика,
электроника және т.б. озық жетістіктерін пайдалануға негізделген жаңа
жоғары өнімді құрылғылар тау-кен қазбаларын түсіру үшін кеңінен
қолданыла бастады.
Жер асты камераларын түсіру үшін жарық проекторы кеңінен
қолданылады, олардың диапазондары визуалды түтік пен жарық проекторы
жасаған кеңістіктегі екі белгілі бағыт принципінде жұмыс істейді. Осы екі
жүйенің өзара байланысына байланысты диапазонды өлшегіштер
проекциялық, визуалды немесе проекциялық-визуалды деп аталады. Қарай
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визуалды дальномерам жатады құрал Д-1М. Бұл 2-ден 300 м-ге дейінгі
қашықтықты өлшеуге мүмкіндік береді. Сызықтардың ұзындығы 50 м – ге
дейін, сызықтық өлшеулердің қателіктері 1:100-1:200 құрайды.
Қол жетімді емес қашықтықты өлшеу кезінде жарық маркасын
жасайтын көз ретінде олар лазерлік техниканы сәтті қолдана бастады. ТВЛ-1
лазерлік бұрыш өлшегішпен-тахеометрмен ұзындығын ғана емес,
бұрыштарын да (көлденең және көлбеу) өлшеуге болады. Аспап тұрады
көрнекі, проектирующей және угломерной бөлшектер. Визуалды бөлігін
қамтиды көру құбырға байланысты фокусирующим бұранданы және
окуляром, пентапризмой с отсчетным микроскоппен және базистік
сызғышпен. Жобалау бөлігі LG-78 лазері бар корпустан тұрады. Бұрыш
өлшегіш бөлігінде көлденең және тік шеңберлер бар, олардың есептеулері
көзілдірік арқылы және санақ микроскопы арқылы алынады. Құрылғы
оптикалық центр, цилиндрлік деңгей, батарея блогы және қосылатын
кабельмен жабдықталған. Бұрыш өлшегішті-тахеометрді пайдалану
өлшеулер жүргізуге болатын қашықтықты ұлғайтуға және өлшеулердің
дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, соңғы 10 жыл ішінде әртүрлі типтегі лазерлік сканерлеу
жүйелері кеңінен қолданылады.
Жоғарыда келтірілген мысалдар қазіргі уақытта дәстүрлі (ескі)
маркшейдерлік құралдарды техникалық құрылғылардың неғұрлым
жетілдірілген (прогрессивті) түрлеріне ауыстыру бағытында мақсатты және
жеткілікті жемісті жұмыс жүргізіліп жатқанын көрсетеді.
5.4. Жер асты қуыстарының маркшейдерлік түсірістері туралы
түсінік
Жер асты қуыстары деп адамның іс-әрекеті (камералар, қоймалар) және
геотектоника мен жер асты суларының (карст) көрінісі нәтижесінде пайда
болған жер қойнауындағы жабық қуыстар түсініледі. Олар су, газ, тұздық
және жиналмалы сұйық материалдармен (мұнай, бензин, химикаттар және
т.б.) толтырылуы мүмкін. Ең көп кездесетіні-қуатты кен орындарын игеру
нәтижесінде пайда болған камералар.
Қатты пайдалы қазбалар кен орындарын жер астында игеру кезінде
камералардың өлшемдері ұзындығы бойынша 50-100 м,биіктігі бойынша 4070 м және ені бойынша 20-30 м жетеді. Кен орындарын шаймалау (еріту)
әдісімен игеру кезінде қуыстар одан да үлкен мөлшерде пайда болады:
биіктігі 800 м және диаметрі 200 м дейін. Өлшемдеріне, жай-күйіне және
оларға жақындау жүйесіне байланысты камералар бақылаушы тікелей
түсірілім жасай алатын (әзірлеудің бағандық жүйесі) қолжетімді және қол
жетімсіз болып бөлінеді, онда түсіру тек жақындау қазбаларынан ғана
мүмкін болады.
Әзірлеу жүйесіне байланысты камераға жақындау саны бірден бірнеше
болуы мүмкін, бірақ олар маркшейдерге тек бір жағынан (жүйелерде:
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қабаттық орталар, қабаттық-камералық, қабаттық құлату ұңғымалары)
немесе екі қарама-қарсы жағынан (жүйелерде: қабаттық қуақаздар, қабаттық
қуақаздар, тік құдықтармен мәжбүрлеп құлату) түсіру жүргізуге болатындай
етіп орналастырылады. Бұл жер асты қуыстарын маркшейдерлік түсірудің
өзіндік ерекшеліктері.
Соңғы жылдары көптеген жаңа оптикалық құрылғылар жасалғанына
және тау қуыстарын түсіру әдістемесі үнемі жетілдіріліп отырғанына
қарамастан, жағдайлардың күрделілігіне (қол жетімсіздік, шаң, Газдану және
ылғалдылық) байланысты мұндай түсірілімдерді орындау қиынға соғады.
Сондықтан қазіргі уақытта қойылған міндеттерді оңтайлы шешуге CMS 100
типті лазерлік сканерлеу жүйелерін (LSS) және фотопланиметрді, Жарық
қималарын қалыптастыруға арналған өзіндік құрылғыны қолдану кіреді,
оның көмегімен тәжірибе көрсеткендей, тау-кен қазбаларының пішінін,
көлемін және кеңістіктік жағдайын анықтауға болады.
Камераларды (қуыстарды) олардың мөлшеріне байланысты тікелей
түсіру әртүрлі тәсілдермен жүргізілуі мүмкін.
Әдетте, үлкен камераны түсірген кезде оның ортасына бұрыштық
өлшеуіш (теодолит немесе буссоль) соққысы қойылады, ол көрші камера
арқылы жабылады немесе келесі дайындық қондырғысына шығады. Егер
камераның қабырғалары мен төбелері салыстырмалы түрде тегіс болса, онда
түсіру ординат әдісімен жүзеге асырылады, ал ортасында биіктігі өлшенеді.
Егер қабырғалар біркелкі болмаса, онда 5 - тен 15 м-ге дейін көлденең
(бойлық) қималарды жасау керек. Бұл жағдайда камераның биіктігін өлшеу
өте қиын және кенжар жарылғаннан кейін немесе көлбеу құлаған кезде
газдалған кеннен жасалуы мүмкін. Пайдалы қазбадан бос камералардағы
бақылау түсірілімдері кезінде биіктігі ұзартылатын сырықтармен(рулеткасы
бар құбырлармен) немесе соңына газбен немесе жылы ауамен толтырылған
резеңке баллон (шарик) бекітілген жайма рулеткамен өлшенеді.
Маркшейдерде бұрыш өлшегіш аспаптар болған кезде камералардың
биіктігін түсіру жеңілдетіледі.
CMS 100 сканерлеу жүйесі түсірілімнің орындалу уақытын
оңтайландыру, сондай-ақ 1993 жылы Канадалық "Optech" компаниясының
тау-кен жұмыстарын жоспарлау процесін автоматтандыру мақсатында
әзірленген. "Cavity Monitoring System CMS100" жүйесі адамның онда болуы
үшін қол жетімсіз немесе қауіпті жер асты қуыстарын түсіруге арналған[10].
LSS CMS100 лазерлік сканерлеу басынан, жүйені басқаратын
Контроллерден және кірістірілген қуат көзі мен жад блогы бар қораптан
тұрады, ол тасымалдау жәшігі ретінде де қолданылады. Сонымен қатар,
сканерлеу басын қол жетімді емес қуысқа енгізу үшін Сіз мачталар мен
штангалардың арнайы жиынтығын қолдана аласыз [10].
Тікелей түсірер алдында ЛСЖ бағдарланады және шахтаның
координаттық торына дәстүрлі маркшейдерлік әдістер көмегімен байланады.
Лазерлік сканерлеу басы штативке немесе штангаға бекітіліп, қоршаған
кеңістікті сканерлейді. Басы көлденең жазықтықта 3600 және тік жазықтықта
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1400 айналады. Шекті көру бұрышын тік жазықтықта орнатуға болады.
Сканерлеу тығыздығын пайдаланушы анықтайды және 0,5-тен 100-ге дейін
өзгереді. Сканерлеудің максималды жылдамдығы-секундына 210. Сканерлеу
қашықтығы 20% шағылысуымен бетінде 350 м жетеді,бұл қара тау
жыныстарына сәйкес келеді. Алынған модельдің әр нүктесінің дәлдігі 2 см
аралығында болады. Сканерлеуді жарық болмаған кезде жүргізуге
болады[10].
Түсіру толығымен автоматты режимде де, қолмен де жүзеге
асырылады. Біріншісін пайдалану кезінде LSS ауқымында орналасқан
барлық беттер сканерленеді. Екінші режимді қолданған кезде сканерлеу үшін
аймақтың ең қызықты операторларын бөлуге болады. Максималды өлшеу
тығыздығы кезінде қуысты автоматты режимде толық түсіру (бір қуысты
бақылаудың толық циклі 53000 нүктеден тұрады) және шекті көру бұрышы
20 минуттан аспайды.
CMS 100 жад сыйымдылығы қуысты өлшеудің төрт толық
циклына(212000 нүкте), яғни төрт тәуелсіз объектіге жетеді. Түсіргеннен
кейін ЛСЖ деректерді беру және өңдеу үшін компьютерге кабель арқылы
қосылады [10].
Деректерді өңдеу кезінде бағдарламаға байланыстыру жүзеге
асырылатын маркалардың координаттары енгізіледі, содан кейін барлық
өлшенген нүктелердің координаттары автоматты түрде пайдаланушы
координаттар жүйесіне аударылады.
Сканер жиынтығына кіретін бағдарламалық жасақтама мыналарды
орындауға мүмкіндік береді:
- Контроллерден компьютерге деректерді айдау;
- координаттарды жергілікті координаталық жүйеге қайта есептеу;
- қуыстың 3D моделін құру;
- берілген қадаммен метрмен қуыс қималарын жасау;
-деректерді қуыстың және әрбір қиманың 3D-моделі бойынша (егер
олар жасалса) DXF форматына сақтау.
Әрі қарай өңдеу AutoCAD-да (қуыстың кеңістіктік моделін құру және
оның көлемін есептеу) немесе тау-кен жұмыстарын жоспарлауға арналған
мамандандырылған бағдарламада, мысалы, Gemcom немесе "Micromine"-де
жүзеге асырылады.
Қазіргі заманғы цифрлық технологияларды қолдану кезінде жер асты
қуыстарын суретке түсірудің фотопланиметриялық әдісі ерекше өзекті болып
табылады. Құрылғының өзі екі мөлдір емес пластина түрінде жасалған,
олардың арасында плексигласс сақиналы линза және оның негізгі фокусында
орналасқан,
электронды
шамда
қолданылатын
импульстік
шам
орналастырылған. Бірнеше бөлімді түсірген кезде сандық камераны
пайдалану, оны осы техникаға инновациялық технология ретінде
эксперименттік енгізу бүкіл түсірілім процесінің уақытын едәуір қысқартады
және түсірілім нәтижелерін өңдеуді жеңілдетеді. Олар көлденең қазбалардың
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үлкен өлшемдерінің көптеген бөлімдерін және терең тік және көлбеу
кендерді алып тастап, тез өңдей алады.
ФС фотопланиметрін қолдану арқылы түсіру әдістері туралы бұрын
ғылыми жұмыстар мен мақалаларда айтылған. Бұл жұмыста тік қазбаларды
түсіру принципі егжей-тегжейлі қарастырылады. Тік қазбаларда түсірілетін
қазбада алдын ала бекітілген екі бағыттаушы сым бойынша жарық түсіргіш
және сандық фотоаппарат түсіріледі. Жарық түсіргіш пен фотоаппарат
арасындағы қашықтық алынатын қимаға байланысты таңдалады[11].
Түсірілген бөлімдердің осы әдісімен сандық камераны бейне түсіру
режимінде пайдалану оны қашықтықтан басқаруды бақылау қажеттілігін
толығымен жояды, бұл жарық шамдарын суретке түсіру процесін едәуір
жеңілдетеді және сәйкесінше түсіру уақытын азайтады, сонымен қатар
түсірілген кен түсірудің контуры туралы толық Графикалық ақпарат алу
мүмкіндігін арттырады. Қималарды масштабтау үшін сандық камераның
көру аймағында масштабтау маркалары орналастырылған.
Қазба қимасының белгісі ұзындық өлшегіштің көмегімен анықталады
және оның көрсеткіштері тікелей аспапта Орнатылатын бейнекамераға
жазылады.
Түсіру алдында таймерді бейнекамера мен сандық фотоаппарат
мәзіріне синхрондау (орнату) жүргізіледі, осылайша түсіру процесінде
белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір тереңдікте түсірілген қималардың
жағдайы туралы ақпарат алу үшін[10].
Түсірілімнен кейін нәтижелерді компьютерге өткізіп, AutoCAD
бағдарламасында өңдеу керек. Осылайша, қималарды масштабтау, камера
осіне бұрышта орналасқан көлбеу Қималар мен қималарды түрлендіру,
қималардың ауданын есептеу және тағы басқалар сияқты мәселелер шешілді.
5.5. Жер асты тау-кен қазбаларының геологиялық құжаттамасы
Есептік геологиялық карталар геологиялық ұйымның нұсқауы бойынша
геодезиялық пункттер, жағдай мен жер бедері, сондай-ақ барлау қазбалары
мен басқа да объектілер (геодезиялық байланыстыру материалдары
бойынша) іріктеліп түсірілген қабылданған график парағы болып табылатын
топографиялық негізде жасалады. Топографиялық базаның масштабы барлау
талаптарына сәйкес белгіленеді және оны жасау үшін пайдаланылған
топографиялық картаның масштабынан кіші немесе үлкен болуы мүмкін.
Масштабы 1:10000 және одан кіші есептік геологиялық карталардың
топографиялық
негізі
мемлекеттік
топографиялық
карталардың
материалдары бойынша тиісті графиканың парақтарында жасалады. 1:5000
және одан да үлкен масштабтағы геологиялық карталардың топографиялық
негіздері мынадай өлшемдері мен белгілері бар төртбұрышты разграфкасы
бар парақтарда жасалады:
1) 1:5000 - 40x40 см масштабтағы Парақ және осы парақтың реттік
нөмірін көрсететін араб санымен белгіленеді (мысалы, 19);
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2) 1:2000 - 50x50 см масштабтағы парақ 1: 5000 масштабтағы парақтың
төрт бөлігіне бөлу нәтижесінде алынады және орыс алфавитінің А, Б, В, Г
әріптерінің бірімен белгіленеді (мысалы, 19-Г);
3) 1:1000 - 50х50 см масштабтағы парақ 1:2000 масштабтағы парақтың
төрт бөлігіне бөлу арқылы құрылады және А, б, в, г әріптерінің бірімен
белгіленеді (мысалы, 19 – Г - г).Топографиялық негіз фанерге желімделген
сызу қағазында жасалады. Дециметрлі шаршы тор қағазға қолданылады.
Барлау тау-кен қазбалары және геологиялық бақылаудың басқа да
объектілері негізге координаттар бойынша немесе графикалық жолмен
(қазбаны байланыстыру тәсіліне байланысты) салынады және тиісті шартты
белгілермен бейнеленеді.
Барлау шахталарын, штольняларды және басқа да тау-кен қазбаларын
үңгілеуге маркшейдерлік қызмет көрсету жөніндегі негізгі жұмыстар:
- тау-кен жұмыстары учаскесі үстінен және тұрғын үй және
өнеркәсіптік құрылыс аумағында жер бетін түсіру үшін геодезиялық желіні
дамыту, сондай-ақ жер асты түсірілімдері үшін жақындау пункттерін
айқындау;
- жер бетіндегі жобаланған құрылыс объектілерін, сондай-ақ тау-кен
қазбаларын натураға ауыстыру және байланыстыру;
- геологиялық бақылау объектілерінің жерасты қазбаларын,
құрылыстары мен жабдықтарын түсіру;
- орындалған тау-кен жұмыстарының және ілеспе өндірілген пайдалы
қазбаның көлемін өлшеу және анықтау;
- түсіру және геологиялық жұмыстар нәтижелері бойынша
маркшейдерлік құжаттама жасау;
- үңгілеудің дұрыстығын қадағалауды жүзеге асыру;
- есептік геологиялық құжаттаманы жасауға қатысу.
Барлық жер асты тау-кен қазбалары мен пайдалану барлау
ұңғымаларының геологиялық құжаттамасы:
- кен денесінің шынайы шекарасын және оны құрайтын кен түрлері мен
кенді емес учаскелерді белгілеу;
- кен орнының жекелеген бөліктері үшін ең ұтымды игеру жүйелерін
және осы жүйелердің құрылымдық элементтерін таңдау;
- тау-кен жұмыстарының барлық түрлерін жүргізудің ең ұтымды және
тиімді бағытын таңдау;
пайдалы қазбаларды алудың толықтығын бақылау.
Бастапқы геологиялық құжаттаманың мақсатына, мазмұнына және
егжей-тегжейіне байланысты ол мамандандырылған, егжей-тегжейлі және
жаппай болып бөлінеді.
Арнайы эскиздер үшін жоғары дәлдіктегі геологиялық бақылаулар
қажет.
Тау-кен қазбаларының егжей-тегжейлі геологиялық құжаттамасын кен
денесінің ең қызықты геологиялық учаскелері үшін ғана жүргізеді. Бұл
кеннің құрылымдық және текстуралық ерекшеліктерін, минералды
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ассоциациялардың парагенезисін, кен денесі құрылымының ерекшеліктерін,
кен орындарының геологиялық құрылымын дұрыс орнатуға мүмкіндік
беретін ең байытылған кен орындарының кеңістіктік орналасуын және басқа
да көптеген бөлшектерді анықтауға мүмкіндік береді. Егжей-тегжейлі
геологиялық құжаттаманы, сондай-ақ мамандандырылған құжаттаманы
білікті маман немесе оның тікелей бақылауымен басқа адам орындауы керек.
Кеніштік геологиялық қызмет тәжірибесінде тау-кен қазбаларының
жаппай құжаттамасы кең таралған. Геологиялық құжаттаманың осы түрі
барысында кен орнының өзіне тән геологиялық ерекшеліктерін көрсететін
негізгі бастапқы геологиялық құжаттар жасалады. Жаппай геологиялық
құжаттама материалдары геологиялық жоспарлар мен қималарды жасау үшін
бастапқы болып табылады.
Тау-кен қазбаларының жаппай геологиялық құжаттамасын Техникгеолог немесе кеніш геологы немесе ерекшелік ретінде геологтың
басшылығымен және тұрақты бақылауымен коллектор орындайды (осы
мақсатта кеніш геологы тау-кен қазбаларының құжаттамасын өзі, бірақ
коллектордың қатысуымен мерзімді түрде жүргізеді).
Геологиялық құжаттаманың барлық түрлерін (мамандандырылған,
егжей-тегжейлі және жаппай) қазба кен орны, екі қабырға, топырақ және
шатыр немесе ішінара сыпыру, кеніш пен шатыр құжатталған кезде, немесе
қабырғалар мен шатыр, немесе кенжар және екі қабырға және т. б.
Тау-кен қазбаларын құжаттаудағы толық сыпыру, сондай-ақ жартылай
сыпыру қуатты кен шоғырларымен ұсынылған кен орындарын геологиялық
зерттеуде кеңінен қолданылады. Бір жазықтықтың ішінара қашаулары (төбесі
мен кенжары) және кескіндемелері қуаты тау-кен қазбаларының қимасынан
аспайтын веналық және басқа денелермен ұсынылған кен орындарын
геологиялық зерттеу кезінде қолданылады.
Геологиялық құжаттаманың аталған түрлері тау-кен қазбаларының
кенжарын ілгері жылжытқаннан кейін орындалуы тиіс.
Жер асты тау-кен қазбаларының геологиялық құжаттамасы белгілі бір
ретпен жүргізіледі:
- кенжарды тексеруге дайындау-оны шаң мен кірден сым сыпырғышпен
немесе Кайлмен және балғамен немесе күшті су ағынымен тазарту;
- кенжарды немесе құжаттамаға жататын тау-кен қазбасының басқа
бөлігін тексеру;
- үлгілерді іріктеу және оларды қарау;
- кенжарды салу, кен денелері мен сыйымды жыныстардың жату
қуаттары мен элементтерін өлшеу;
- союдың сипаттамасы;
- эскизді маркшейдерлік нүктеге байланыстыру;
- сынамалар мен үлгілерді таңбалау және орау.
Әр түрлі жер асты тау-кен қазбаларының геологиялық құжаттамасының
әдістерін кен денелерінің пішіні мен мөлшеріне байланысты, тазарту
қазбаларының құжаттамасын ерекше бөліп қарастырыңыз.
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Кен денелерін олардың бойымен ашатын қуақаздардың геологиялық
құжаттамасы көптеген кен орындарын геологиялық зерттеу үшін өте
маңызды. Штректің геологиялық құжаттамасына сәйкес төмен қуатты кен
денесінің және сыпырғыш жыныстардың бір бөлігінің толық көлденең
қимасын жасауға, кен денесінің созылу әрекетін бақылауға, кен денесінің
негізгі жыныстармен байланысын орнатуға және ондағы пайдалы
компоненттердің таралуына болады.
Қуатты кен денелерінде штректер жатық бүйірден немесе кен денесінің
орталық бөліктерінен өтіп, оның қуатының аз ғана бөлігін ғана ашқанда,
штректердің геологиялық құжаттамасының құндылығы аз болады. Алайда,
геологиялық қызмет тәжірибесінде бұл деректерді ескермеу керек екендігі
анықталды.
Барлық тау-кен қазбалары олардың мақсатына қарамастан уақтылы
және сапалы құжатталуы және кен орнын геологиялық зерттеу үшін
пайдаланылуы тиіс. Мысалы, кен денесінің жатаған және кейде ілінетін
жақтарының сыйымды жыныстары бойынша өтетін далалық қуақаздардың
геологиялық құжаттамасы сыйымды жыныстардың петрографиялық
құрамын, олардың метаморфизмін және кен орнының құрылымдық
ерекшеліктерін зерттеу үшін құнды материал болып табылады.
Тік құлау бұрышы бар және қуаты аз талшықты кен орындарын ашатын
қуыстарда кенжар мен шатырды құжаттайды, кейде тек қана кенжар. Төмен
қуатты кен орындарында кенжар мен қазба қабырғалары немесе тек бір
қабырға құжатталады. Қуатты кен денесінің бір бөлігін ғана ашатын
қуыстарда, әдетте, екі қабырға, шатыр және кенжар құжатталады, яғни.
толық сыпыруды құрайды.
Қуақаздардағы кенжарлардың құжаттамасын кен орнындағы
кенденудің таралу сипатына байланысты белгілі бір аралықтар арқылы (1, 2,
4 м және одан астам) жүйелі түрде жүргізеді. Кен денесінің ең қызықты
жерлерін жиі құжаттау керек. Штрек кенжарларының құжаттамасы, әдетте,
сынама алатын орындармен сәйкес келеді, ал жекелеген жағдайларда
кенжарды сынамалар арасындағы аралықтарда да құжаттайды.
Кен орнын кесіп өтетін орталардың геологиялық құжаттамасы кен
орнын зерттеу үшін ерекше маңызды. Орт (сондай-ақ квершлагтар мен
штольнялар) құжаттамасының деректері бойынша Кен денесінің сыйымды
жыныстармен өзара байланысын орнатуға, кен денесінің қуатын әртүрлі
қималарда анықтауға, кендердің құрылымы мен құрылымын зерттеуге
болады; осы материалдар бойынша кендердің жекелеген табиғи және
өнеркәсіптік түрлерінің кеңістіктік және сандық бөлінуі белгіленеді.
Кен денесінің толық қуатын ашатын орталар құжаттамасы барлау
ұңғымаларының алғашқы геологиялық құжаттамасының деректерінен
құрылыстар мен тұжырымдарды тексеру үшін бақылау материалы ретінде
пайдаланылады. Бұл материал погоризонт геологиялық жоспарларын
құрудың негізгі көзі болып табылады. Орталар метр сайын жүйелі түрде
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құжатталады, ал төбесі мен екі қабырғасы, төбесі мен бір қабырғасы немесе
тек қабырғалары боялған.
Квершлагтар мен штольнялар әдетте сыпыру түрінде құжатталады – екі
қабырға да, шатыр да немесе тек бір қабырға мен шатыр. Бұл қазбалардың
құжаттамасын үздіксіз, метрден кейін, тікелей кенжардың жылжуынан кейін
жүргізу керек, өйткені тек осы жағдайда шаң мен кірмен жабылмаған немесе
бекітілмеген қазбаларды байқауға және аз уақыт ішінде жақсы нәтижелерге
қол жеткізуге болады.
Тазарту қазбаларының геологиялық құжаттамасы
Тазарту қазбаларының геологиялық құжаттамасының негізгі міндеті
пайдалы қазбаның толық алынуын бақылау және шығындармен және
құнарсызданумен күресу, сондай-ақ кен денесінің нысанын нақтылау және
ондағы пайдалы компоненттердің таралуын, кен денесіндегі тектоникалық
жарықшақтарды және кен мен сыйымды жыныстардың тау-кен техникалық
қасиеттерін бекіту болып табылады.
Тазарту қазбаларының геологиялық құжаттамасының материалдары
кен денесі мен ондағы кенді емес учаскелердің пішіні туралы, сондай-ақ кен
денесінде пайдалы компоненттердің таралуы туралы тиісті түзетулер мен
бастапқы түсініктерді енгізуге мүмкіндік береді, бұл өндіру жұмыстарын
жоспарлау және жүргізу кезінде ерекше маңызды. Тазарту қазбаларының
геологиялық-маркшейдерлік құжаттамасының материалдары бойынша,
бұдан басқа, тиісті есепті кезеңде өндірілген кеннің тоннажын анықтау
жүргізіледі.
Алайда, тазарту қазбаларының толық геологиялық-маркшейдерлік
құжаттамасы барлық жағдайларда алынбауы мүмкін, өйткені кейбір жұмыс
жүйелерінде геолог тазарту қазбасының барлық бөліктерінде бақылау жасай
алмайды.
Жоғарыда айтылғандай, кен орындарын игеру жүйелерінің алуан
түрлілігі геологиялық бақылаудың бірыңғай әдістемесін және тазарту
қазбаларының құжаттамасын жасауға мүмкіндік бермейді; оларды құжаттау
әдістері әртүрлі және негізінен кен орындарын игеру жүйесіне байланысты.
Құжаттама әдістерінің кейбір жалпы белгілері бар, олардың ішінде ең
алдымен тазарту қондырғысының құжатталған бетінің жекелеген бөліктерін
тау-кен жұмыстарының жоспарларына байланыстырудың қиындығы бар.
Тазалау қазбаларының геологиялық құжаттамасы маркшейдерлік негізде
жүргізілген жағдайда, бұл қиындық дерлік жойылады. Тазарту кеңістігін
маркшейдерлік түсіру онкүндікте немесе тіпті айына бір рет
жүргізілетіндіктен, геологиялық құжаттаманы тек сол мерзімде жүргізуге
болады. Бұл әрдайым өзін-өзі ақтай бермейді, өйткені тазарту жұмыстарын
жүргізу кезінде кенді ұсақтаудан кейін тазарту кеңістігінің жүйелі
құжаттамасы қажет. Сондықтан тазарту қазбаларының геологиялық
құжаттамасы, мүмкін болған жерде, тазарту кеңістігінің маркшейдерлік
түсірілімін жүргізгеннен кейін оны түзете отырып, сынамалаумен бір
мезгілде орындалуы тиіс.
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Тазарту қазбаларының геологиялық құжаттамасын өндірудегі белгілі
қиындық сонымен қатар құжатталған беттің біркелкі еместігін тудырады, бұл
әсіресе үлкен жалаңаш беттерді рәсімдеу кезінде байқалады. Құжатталатын
беттің геологиялық мазмұнын көлденең, көлбеу немесе тік жазықтыққа
жобалау құжатталатын элементтердің қалыпты қуаты мен кеңістіктік
жағдайының бұрмалануына әкеледі. Сондықтан тазарту қазбаларының тегіс
емес беттерінің құжаттамасын жекелеген шағын бөліктермен (учаскелермен)
орындау ұсынылады, олардың өзара кеңістіктік байланысы осы беттің нақты
бейнесін береді.
Тазарту қазбалары құжаттамасының маңызды ерекшелігі-олар тікелей
бақылау үшін жиі қол жетімді емес. Геологиялық құжаттама және тазарту
қазбаларын тікелей бақылау кенді ұсақтау ұсақ бұрғылау әдісімен
жүргізілетін жүйелерді қолдану кезінде мүмкін болады. Оларға топырақШығыс, төбелік және камералық-бағаналы жүйелер, кенді сақтайтын жүйеде
төбелік беткейлердің нұсқасы, өндірілген кеңістікті орналастыратын
жүйелер, өндірілген кеңістікті бекітетін жүйелер, қабатты құлау жүйесі
жатады. Мұндай жағдайларда құжаттама кезінде кенші геологы бақылау
кезінде бұрғылаушылар жұмыс істейтін жасанды тіректерді - аралық
бекітпеге төсемді, төсемді және т.б. жиі қолдануға мәжбүр болады, бұл,
әрине, құжаттама кезінде кейбір қолайсыздықтар туғызады.
Кенді ұсақтау ұзын Теспелерді немесе Мина ұңғымаларын жару
арқылы жүргізілетін көп жағдайларда тазарту кеңістігінде адамдардың
болуына жол берілмейді және геолог геологиялық элементтерді тікелей
бақылау арқылы құжаттауға мүмкіндігі болмайды.
Тазарту камералары мен дайындық тау-кен қазбаларының
қабырғаларын қарау көбінесе камера қабырғалары мен ондағы ауаның
шаңдануына байланысты қажетті нәтижелерге әкелмейді. Бұл жағдайда
олардың кеңістіктегі орнын нақты маркшейдерлік байланыстыруды
қамтамасыз ете отырып, шахта ұңғымаларының Керні мен шламын құжаттау
орынды болады. Керн мен шлам құжаттамасының деректері бойынша кен
денесінің контурын, кендердің заттық құрамын нақтылауға, теңгерімдік
кендерді алудың толықтығын анықтауға болады. Қарастырылған жағдай
негізінен едендік қуақаздарды игеру жүйелеріне, кен қазбалары бар
жүйелерде кен қазу ұңғымаларына, қабатты және қабатты құлау жүйелеріне
және т. б. қатысты.
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Бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
1. Түсірілім объектілері қандай?
2. Дайындық қазбаларын түсіру және өлшеу қалай жүргізіледі?
3. Дайындық қазбаларына қандай қазбалар жатады?
4. Тазарту қазбаларын түсіру және өлшеу.
5. Тазарту қазбаларына қандай қазбалар жатады?
6. Қазбалардың көлденең қималарын өлшеу.
7. Қазбалардың көлденең қималарын "жарықта"өлшеу.
8. Аспаптар түсіру үшін толығырақ ақпарат алу үшін шахтада.
9. Жер асты қуыстарын маркшейдерлік түсіру туралы түсінік.
10. Жер асты қуыстарын маркшейдерлік түсіру әдістері.
11. Жер асты тау-кен қазбаларының геологиялық құжаттамасы.
12. Жер асты тау-кен қазбаларының геологиялық құжаттамаларының
түрлері.
13. Геологиялық құжаттарды жүргізу кезектілігі.
14. Далалық қуақаздар мен кенжарлардың геологиялық құжаттамасы.
15. Орталар мен квершлагтардың геологиялық құжаттамасы.
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6
БӨЛІМ.
ҚАЗБАЛАРЫН
ЖҰМЫСТАР

ШАХТА
ЖҮРГІЗУ

ҚҰРЫЛЫСЫ
КЕЗІНДЕГІ

6.1. Шахталарды салу және
маркшейдерлік қызметтің міндеттері

қазбаларды

ЖӘНЕ
ТАУ-КЕН
МАРКШЕЙДЕРЛІК
жүргізу

кезіндегі

Шахталарды салу кезіндегі маркшейдердің негізгі міндеттері:
- жобаны және оның жұмыс сызбаларын зерттеу, оларды тексеру;
- жобаға сәйкес салуға жататын ғимараттардың, құрылыстардың және
күрделі тау-кен қазбаларының геометриялық элементтерін натураға
ауыстыру;
- жер бетіндегі құрылыстар мен тау-кен қазбаларын салу процесінде
натураға
шығарылған
геометриялық
элементтердің
сақталуына
маркшейдерлік бақылауды жүзеге асыру;
- салынған ғимараттардың, құрылыстардың және өткен тау-кен
қазбаларының нақты жағдайын көрсете отырып, түсірілім жасау және атқару
құжаттамасын жасау [12].
Жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін маркшейдер бетінің
технологиялық кешендерін, тау-кен өндірісін, Құрылыс және монтаж
жұмыстарының технологиясын білуі керек. Маркшейдер тау-кен кәсіпорнын
салу және пайдалану кезеңінде жоба элементтерін натураға көшірудің және
бақылау өлшемдерін өндірудің қажетті және жеткілікті дәлдігін қамтамасыз
ететін тиісті өлшеу әдістемесін таңдауы тиіс[12].
Жобаның геометриялық элементтерін табиғатқа беру және бекіту
жұмыстары бөлу деп аталады. Жобаланған ғимараттар мен құрылыстардың
бөлінуі олардың жердегі сипаттамалық нүктелері мен сызықтарын
көрсетуден тұрады, олар арқылы құрылыс кезінде қарапайым
құрылғылардың көмегімен құрылымның барлық бөліктерінің орнын
анықтауға болады.
6.2.
шығару

Тау-кен

қазбалары

жобасының

элементтерін

болмысқа

Бөлу жұмыстары тік шахталық оқпандардың ортасы мен осьтерін
болмысқа шығарудан, жоспарлы-биіктік бөлу желісін құрудан, әрбір ғимарат
пен құрылыстың басты осьтерін, іргетастардың осьтерін бөлуден және т.б.
басталады [12].
Бөлу жұмыстары бір немесе бірнеше келесі геометриялық элементтерді
табиғатқа беруден тұрады:
- көлденең бұрыш;
- көлденең қашықтық;
- берілген координаттары Х,У,Н нүктелері;
- берілген "i" көлбеуі немесе көлбеу бұрышы бар сызықтар[12].
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6.2.1. Жобалық көлденең бұрышты болмысқа шығару
Жобалық көлденең бұрыштың табиғатын беру немесе бөлу дегенімізбастапқы бағытта жобаға тең бұрыш құратын бағытты табу және бекіту.
NM сызығының оң жағындағы N нүктесінде β бұрышын салу керек
делік (6.1-сурет, а). Ол үшін теодолит N нүктесінде жұмыс жағдайына
орнатылады, алидадты нөлдік санақта лимбпен біріктіреді және теодолит кезкелген шеңберде-оң немесе сол жақта NM сызығы бойымен бекітілген
алидадпен басқарылады.
Лимбаны бекітіңіз, алидадты босатыңыз және лимбаға берілген
бұрышты қойыңыз. Содан кейін жерде әдеттегі ілу арқылы А1 нүктесін
белгілеңіз. Бұдан әрі салынуда мәні бұрышының сол арқылы басқа жағдайда
ережеде шеңбер алады точкуА2. Белгіленген А1 және А2 нүктелері
арасындағы қашықтық екіге бөлініп, а нүктесін белгілейді. Осылайша,
коллимациялық қатенің әсерінен бос β бұрышы жасалады. Осыған ұқсас, mn
сызығының сол жағындағы M нүктесінде (6.1-сурет, б) алидадты жобалық
бұрышқа тең санақта лимбпен біріктіріп, теодолит mn сызығы бойынша
бағытталған айырмашылықпен жасалады. Алидадты босатып, нөлдік санақта
лимбпен біріктіріңіз, В1 нүктесін алыңыз, ал басқа шеңберде В2 нүктесін
алыңыз. Әрі қарай, В нүктесін белгілеңіз. Осылайша, β бұрышы MN
сызығының сол жағындағы М нүктесінде салынады. Бұрыш құрылысының
дұрыстығы оны өлшеу арқылы тексеріледі.

6.1-сурет - Жобалау бұрышының жеріне көшіру сызбасы
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Егер β жобалық бұрышын жоғары дәлдікпен салу қажет болса, онда
шеңбердің бір позициясында салынған бұрыш 2-3 рет өлшенеді және оның β1
дәл мәнін алады ( 6.1 - суретті қараңыз, в). Әрі қарай, біз табамыз
Δβ = β — β1.

(114)

Жоба бойынша MB = d қашықтықты біле отырып, сызықтық түзетуді
формула бойынша есептеңіз
x = Δβ*ρ/d,
(115)
мұндағы ρ-радиандағы секундтар саны 206265".
В1 нүктесінен MB1 сызығына перпендикуляр жерге x мәнін қойып, В
нүктесін аламыз. MN мен В нүктесінің бағыты арасындағы бұрыш жоғары
дәлдікпен салынған β жобалау бұрышы болады.
Мысал: жобалау бұрышын салу қажет β = 45°10 'М нүктесінде бірнеше
өлшемдерден анықталған β бұрышы 45°09'24"; d=100 м.
Δβ = 36 " формуласына сәйкес x = 18 мм аламыз.
Сондықтан, жоғары дәлдікпен бұрыштың мәнін алу үшін В1 нүктесін
перпендикуляр бойымен MB1 сызығына 18 мм жылжыту керек.
6.2.2. Жобалық сызықты жергілікті жерде болмысқа шығару
Таспалар мен таспалардың көмегімен жобалық сызықты жерге
ауыстыру үшін бастапқы нүктеден көлбеу қашықтық берілген бағытта
орналастырылады, оның көлденең төселуі жобалық мәнге тең.
Көлбеу қашықтық формула бойынша есептеледі
D=d+Д;

(116)

мұндағы D - көлбеу қашықтық;
d - жобалық сызықтың ұзындығы;
Д – сызықтың көлбеуі, өлшеу құралы мен температураны салыстыру
үшін түзетулер сомасы.
Сызықтың еңісіне түзету мынадай формула бойынша есептеледі
(117)
мұндағы D = d/cosv; v-сызықтың көлбеу бұрышы.
v 5°-тан аз болғанда формулада D-ні d арқылы ауыстыруға болады.
Көлбеу үшін түзетпені формула бойынша да есептеуге болады
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(118)
h бұрышы немесе асып кетуі жоспар бойынша анықталуы немесе
табиғатта өлшенуі мүмкін. Еңіс үшін түзету плюс белгісімен өлшеу
нәтижесіне енгізілуі тиіс.
Δdк компарирлеу үшін сызық ұзындығына түзету рулетка паспорты
бойынша компарирлеу нәтижелері бойынша анықталады.
Температураға түзетпені мына формула бойынша анықталады:
(119)

Δdα=а(tиз-tо),

мұндағы а-өлшеуіш аспаптың температуралық коэффициенті, болат
үшін а=0,0000125;
tиз-сызықты өлшеу кезіндегі температура;
to-өлшеуіш аспап эталонмен салыстырылғандағы температура.
Мысал. Цехты бөлу кезінде 200 м жобалық сызықты өлшеп, бекіту
қажет.
Көлбеу үшін түзетпе 20,2 см - ге тең болды; компарирлеу үшін түзетпе 2,0 см-ге тең; температура үшін түзетпе-2,4 см-ге тең.
Жалпы түзету тең болады
Д = 20,2+ 2,0+ 2,4 = 24,6 см.
Компарирлеу және температура үшін түзету кері белгімен енгізіледі.
Осылайша, жерді кейінге қалдыру керек
D = 200,000 + 0,246 = 200,246 М.
Жергілікті жерге едәуір ұзындықтағы жобалау сызығын ауыстыру
үшін, жергілікті жердің күрделі беті кезінде бастапқы нүктеде теодолит
орнатылады және берілген бағыт бойынша жер бедерінің 1, 2, 3 иілу
нүктелері белгіленеді. А нүктесінен жобаға жақын lo қашықтықта В нүктесін
белгілеңіз. Содан кейін L1, L2, L3, L4 көлбеу сегменттерінің ұзындығын
және олардың көлбеу немесе асып кету бұрыштарын H1 және т. б. өлшеңіз.
Өлшенген көлбеу кесінділердің көлденең проекциялары мына формула
бойынша анықталады:
li LiL ,
температура және

(120)
компарирлеу үшін

мұндағы ΔL-көлбеу,
түзетпелердің қосындысы.
А және В нүктелері арасындағы қашықтықтың көлденең проекциясы
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∑l = l1+ l2 + l3 + l4

(121)

Жобада берілген көлденең қашықтықты алу үшін В нүктесінен lo d
үйінің мәнін көлденеңінен кейінге қалдырады және бөлінген сызықтан соңғы
нүктені алады (6.2-сурет).
,
(122)
мұндағы δ-рельефтің көлбеу бұрышының шамамен алынған мәні;

6.2-сурет - Берілген көлденең қашықтықты натураға ауыстыру
;

(123)

еңіс, температура және компарирлеу үшін түзетулер сомасы;
(124)
- домердің шамасы
6.2.3. Берілген координаттар бойынша нүктенің болмысқа шығару
Жобада берілген ХС, УС координаттары бар С нүктесін жергілікті жерге
ауыстыру қажет болсын. Бұл мәселені шешу үшін ХА, УА; ХВ, УВ белгілі
координаттары және α(АВ) дирекциялық бұрышы бар А және В кем дегенде
екі тірек нүктесі болуы қажет. Рельефтің жағдайына және С, А және В
нүктелерінің өзара орналасуына байланысты с нүктесін табиғатқа
ауыстырудың әртүрлі әдістері қолданылады.
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Полярлық әдіс сызықтық өлшеулер үшін қолайлы жағдайларда ашық
жерлерде қолданылады (6.3-сурет, а). Бұл жағдайда с нүктесін беру екі бөлу
элементі бойынша жүзеге асырылады - көлденең бұрыш β көлденең
қашықтық s.
Егер жобада β және S шамаларының мәндері берілмесе, онда олар кері
геодезиялық есепті шешу арқылы есептеулер арқылы анықталады.
С нүктесін құру реті келесідей:
- В және пунктінде теодолит орнатылып, лимб нөлдері мен
алидадтарды біріктіре отырып, көру түтігі А пунктіне жіберіледі;
- алидадты лимбус бойымен босатыңыз, алидадтың қозғалысымен
бұрыш бір шеңберде есептеледі, мысалы, КП-мен, содан кейін құбыр зенит
арқылы өтіп, КЛ-мен бұрыш салынады; бұрыштың әр орналасуымен олар SBC
ұзындығымен сызық салады;
- қажетті с нүктесі С1С2 сызығының ортасында болады. Демек, SBA
бұрышы-жобалық бұрыш β, ал AC - жобалық қашықтық.
Бөлу желісі пункттерінің қателіктерін, теодолитті орталықтандыруды
және нысана маркаларын қысқартуды есептемегенде, құрудың полярлық
әдісінің негізгі қателіктері:
- mβ жобалық бұрышын құру қателігі;
- md жобалық қашықтықты кейінге қалдыру қателігі;
- mф жерінде с нүктесін бекіту қателігі.
С нүктесін құрудың жалпы орташа квадраттық қателігі
(125)
мұнда mS - жобалық қашықтық шөгінділерінің орташа квадраттық
қателігі; mβ – жобалық бұрыш шөгінділерінің орташа квадраттық қателігі;
тАВ– бастапқы пункт жағдайындағы орташа квадраттық қателік; е – А және В
нүктелерінің үстіндегі аспаптарды орталықтандырудың сызықтық элементі;
mф -с нүктесінің орналасуын бекітудің қателігі.
Бұрыштық сериф әдісі қолайсыз жағдайларда сызықтық өлшеулер үшін
және С нүктесіне дейінгі үлкен қашықтықта қолданылады, бұл жағдайда с
нүктесін натураға ауыстыру тек бұрыштық шамалар бойынша жүзеге
асырылады (6.3-сурет, б).
Β және βВ бұрыштарының шамаларын анықтау үшін алдымен кері
геодезиялық есепті шеше отырып, α(АС) және α(ВС) Дирекция
бұрыштарының мәндерін есептеңіз, содан кейін өрнектен қажетті
бұрыштарды табыңыз
βB = α(ВС) –α (ВА),

(126)

мұндағы α(АВ) - белгілі АВ бағытының дирекциялық бұрышы.
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6.3-сурет - Берілген координаттар бойынша С нүктесін болмысқа
шығару тәсілдері
А және В нүктелерінде теодолиттер орнатылады (6.3, б-суретті
қараңыз) және βА және βB бұрыштарын бөліп, алынған бағыттардың
қиылысу орнына жақын жерде 1, 2, 3 және 4-нүктелер белгіленеді. Табиғи
түрде шығарылатын с нүктесінің орнын 1 - 2 және 3 - 4 сызықтары бойынша
созылған екі сымның қиылысу нүктесінде анықтайды.
Бұл әдіспен с нүктесін құру дәлдігі β1,β2 және (mβ1, mβ2) бұрыштарын
салу қателігіне және С (MF) нүктесін жерге бекітуге байланысты.
Сызықтық серифтер әдісі 1 және 2 тірек пункттерінен с анықталатын
нүктенің R1 және R2 қашықтығында өлшеу құралының (рулетка)
ұзындығынан артық емес қолданылады. Егер жобада R1 және R2 көлденең
қашықтықтары берілмесе, онда олардың мәндері есептеледі (6.3-сурет, в).
Көлбеу рельефте L1 және L2 сәйкес көлбеу қашықтықтар есептеледі. 1
және 2 нүктелерден екі таспаның көмегімен бұл қашықтықтар кейінге
қалдырылады және олардың ұштарын біріктіру нүктесінде С нүктесі
бекітіледі.
Тікбұрышты координаталар әдісі (6.3, г-суретті қараңыз) С нүктесі
геодезиялық тірек желісінің (құрылыс торының) немесе қызыл сызықтың
сызықтарының жанында орналасқан кезде қолданылады.
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Әдістің мәні мынада: геодезиялық негіз сызығы бойымен XC сегменті
кейінге қалдырылады, содан кейін алынған нүктеден теодолит YC
ұзындығына перпендикулярды қалпына келтіреді және берілген
координаттар бойынша С нүктесінің орналасқан жерін алады.
Осылайша шығарылған нүктенің орнын А немесе В нүктесінен
полярлық жолмен бақылауға болады. Тікбұрышты координаталар әдісінің
қателіктерінің көздері:
- тd1, тd2 - d1, d2 қашықтықтарын кейінге қалдыру қателері;
- m90 - тік бұрышты құру қателігі;
mф - с нүктесін белгілеудегі қателік.
Демек
(127)
Жармалар әдісі бөлуге жататын р нүктесі белгілі А және В нүктелері
арасындағы сызықтың белдеуінде немесе оның жалғасында орналасқан кезде
қолданылады. Бұл жағдайда міндет жақын орналасқан А немесе В нүктесінен
берілген бағыттағы с нүктесіне дейінгі жобалық қашықтықты Жарма сызығы
бойымен кейінге қалдыруға дейін азаяды.
6.2.4. Берілген еңісі бар сызықты болмысқа шығару
Берілген жобалық көлбеу немесе көлбеу бұрышы бар сызықты нақты
жерге ауыстыру міндеттері сызықтық құрылыстарды (жолдар, траншеялар,
құбыр желілері және т. б.) салу кезінде туындайды.)
Осы мәселелерді шешудің бірнеше мысалын қарастырыңыз.
Жобалық белгісі бар А нүктесінен АВ бағыты бойынша берілген
жобалық көлбеу бұрышы δо бар сызықты жылжыту және табиғи түрде бекіту
қажет. Ол үшін теодолит А нүктесінің үстіне орнатылып, құбырдың
визуалды сызығы В нүктесіне бағытталған. Тік шеңбердің цилиндрлік
деңгейінің көпіршігі ортаға әкелінеді және көру түтігі тік шеңбер бойынша
санау МО нөлінің орнын ескере отырып, берілген жобалық бұрышқа δо
сәйкес келетін позицияға орнатылады. I құралдың биіктігін өлшеп, оны С
нүктесінде рельсте бекітіңіз.
АВ желісінің жармасындағы 1, 2, 3, 4 қажетті нүктелерде құбырдың
нысаналық сызығы оларға жүйелі түрде орнатылатын рейкадан белгіленген
нүкте арқылы өтетіндей етіп қазықтар қағылады. А, 1, 2, 3, 4 нүктелерінде
бітелген бағандардың бастарын қосатын сызық жобамен берілген δо еңіс
бұрышына ие болады. Нв және НВ жобалық белгілері бар А және В нүктелері
арасында жобалық еңісі бар АВ сызығында орналасқан аралық нүктелерді
бекіту қажет болсын.
Бұл жағдайда А нүктесінің үстіне ia биіктігімен теодолит (6.4-сурет, а)
орнатылады, ал В нүктесінде орнатылған рельсте С нүктесі сол ia биіктігінде
белгіленеді. Теодолит құбырының көру сызығы аспаптың биіктігіне
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бағытталады. Бұл жағдайда аралық нүктелерді бекіту жоғарыда келтірілген
мысалдағыдай жүзеге асырылады.
Жоғары дәлдікті талап етпейтін жер жұмыстарын орындау кезінде
аралық нүктелерді бөлуді және бекітуді жұмысты орындаушылардың өздері
қарапайым визирлердің көмегімен жүзеге асырады. Визерлер-бұл Т әрпі
түрінде жалғанған екі тақтайша. Биіктігі бірдей (шамамен 0,8 м) үш Вазир
жасаңыз. Олардың екеуі А және В нүктелеріне орнатылады,ал үшіншісі (6.4сурет, б) барлық визирлердің жоғарғы жиектері бір сызықта болғанша
бітелетін аралық бағандарға орналастырылады.

6.4-сурет - Теодолиттің көмегімен берілген жобалау бұрышы бар
сызықты болмысқа шығару
Берілген і еңістің сызығын натураға ауыстыру мынадай түрде
жүргізіледі: А бастапқы нүктесінің үстінде (6.5-сурет), оның белгісі
нивелирді белгілейді және бұрыштаманың үстіндегі нысана сәулесінің "а"
биіктігін анықтайды.

6.5-сурет - Көлбеу сызықты нивелирмен бөлу
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d1, d2,d3,..., dК арақашықтығын 1,2,3,..., К нүктелеріне дейін өлшегеннен кейін
осы нүктелердегі рельстер бойынша b1, b2, b3,..., bK , і жобалық еңіске сәйкес
келетін, формула бойынша есептеледі
b =a + id; i = 1, 2, 3,..., К

(128)

Бекітілген нүктелерде нивелирлік рельсті дәйекті түрде орнатып, оны
тігінен жылжытып, ондағы үлгілер b1, b2, b3,..., bK-ге тең болғанша
шұңқырларды қағып алыңыз. 1, 2, 3,..., к шұңқырларының ұштарынан өтетін
түзу және берілген көлбеу сызық болады.
6.2.5. Жобалық белгіні жергілікті жерге ауыстыру
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу кезінде белгілерді жерге
ауыстыру міндеті шұңқырларды, траншеяларды қазу, қабырғалар, төбелер,
монтаж горизонттарын салу кезінде туындайды. Ғимарат қабырғаларына
берілген белгісі бар реперді бекіту кезінде мынадай түрде түседі (6.6-сурет).
Деңгей абсолютті HR белгісімен және ғимарат қабырғасымен белгілі R
репері арасындағы қашықтықтың ортасына орнатылады. Рельс R реперіне
орнатылады, оған (а) кері санақты алады және құралдың горизонтын
есептейді, ал қабырғаға г белгісі көлденең көрініс сәулесіне сәйкес жасалады
ГИ = HR + a

(129)

Содан кейін формула бойынша А репері (берілген HA белгісімен) мен R
репері арасындағы артуды есептеңіз
h = HA - ГИ

(130)

Егер (h) мәні теріс болып шықса, онда оның шамасы г құралының
көкжиегінен төмен түсіріледі және осы деңгейде ha репері бекітіледі; егер оң
болса, репер құралдың көкжиегінен жоғары орналасуы керек.
Табиғи жағдайда ағаш бағананы бекіту қажет болған кезде, оның
жоғарғы жағы берілген НВ белгісінде болады, жұмыс тәртібі келесідей
қабылданады (6.6-сурет).
Белгілі белгісі бар R репері мен В реперін бекіту орны арасында деңгей
орнатылады. R реперіне рельс орнатылады, кері санақ (а) алынады және
құралдың көкжиегі есептеледі
ГИ = На + а

(131)
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Содан кейін, рельсті бекітетін жерде баған қозғалады, оған рельс
орнатылады, кері санақ (в) алынады және берілген НВ белгісі мен бағанның
жоғарғы нүктесі арасындағы артықты есептейді:
h = ГИ – в – НВ

(132)

H мәнін бағаннан төмен орналастырғаннан кейін, олар оны кесіп
тастайтын белгі жасайды немесе жоғарғы жағы жобалық белгіде болатын
басқа бағанды бекітеді.
Берілген белгісі бар реперді натураға шығарған кезде екі жағдайда да
бақылау үшін барлық өлшемдер мен есептеулер екі рет қайталанады.

6.6-сурет - Берілген реперді натураға шығару
жобалау белгісі
6.3. Жазық және көлбеу тау-кен қазбаларына бағыт беру
Тау-кен қазу жұмыстарын бастар алдында маркшейдерде 1:200 немесе
1:500 масштабтағы оқпан маңындағы ауланың жобалық сызбасы, тау-кен
қазбаларының қималары мен түйісулерінің жобалық сызбалары болуы тиіс.
Жоспардағы оқпан маңындағы қазбаларға бағыттар жобалық
құжаттамада көрсетілген бұрылыстардың бұрыштары мен қашықтықтары
бойынша белгіленеді.
Тапсырма бағытындағы тік әзірлеу.
Тау-кен өндіру кәсіпорындарын салу кезінде де, пайдалану кезінде де
маркшейдерлік қызметтің маңызды жұмыстарының бірі тау-кен
қазбаларының жобалық орналасуын қамтамасыз ету болып табылады.
Осыған байланысты маркшейдер Техникалық жобаға немесе тау-кен
жұмыстарын дамытудың күнтізбелік жоспарына сәйкес қазбаларды салу
(серификациялау) орнын анықтайды, тапсырманы, бекітуді және бағытты
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ауыстыруды жүзеге асырады, жобалық профильді және бекіту паспортын
сақтай отырып, берілген бағыт бойынша қазбалардың жүргізілуін
бақылайды.
Дайындық қазбасының тік сызықты учаскесіне көлденең бағыт беру
теодолит, буссоль немесе гироскопиялық аспаптың көмегімен жобалық
немесе есептелген бұрышты табиғи түрде тұндыру немесе гиротеодолит
немесе гиробуссолидің көмегімен бағытты тікелей Дирекция бұрышы
бойынша ілу арқылы жүзеге асырылады.
Берілген бағыт бір-бірінен 1-ден 3 м-ге дейінгі қашықтықта кемінде үш
нүктемен маркшейдерлік белгілермен бекітіледі.
Бекітілген нүктелерден түсірілген тіктеуіш жарманы құрайды, оны
үңгілеушілер кенжарды бағдарлау үшін пайдалана алады. Кенжардың
жылжуына қарай бағыт тиісті бақылау өлшеулерін орындаумен ұзартылады.
Егер жоба бойынша әзірлеу өз бағытын өзгертсе, онда оның бұрылысының
әр нүктесінде жаңа бағыт орнатылады. Тау-кен өндірісі бір уақытта екі
кенжармен бір-біріне қарама-қарсы жүргізілген жағдайда, бір бөліктің
геометриялық осі оның екінші бөлігінің геометриялық осінің жалғасуымен
сәйкес келуі қажет.
Теодолитті қолдана отырып, көлденең жазықтықта өндіріс бағытын
анықтау екі жолмен жүзеге асырылады: бұрыштың дәлдігі құрылғының
дәлдігінен төмен болған кезде және бұрыштың дәлдігі құрылғының
дәлдігінен жоғары болған кезде.
Екі жағдайда да, өндіріс тек анықталған кезде,теодолит бастапқы
нүктеде (6.7-сурет,а) есептелген бұрыш бойынша да центрленеді β, өйткені
бастапқы нүктеден өндіріс қабырғаларына дейінгі қашықтық көру құбырына
түсу шегінен аз, құбырдың көру бағыты арқылы уақытша бағыт орнатылады.
Ол кем дегенде екі нүктемен (В1, В2) бекітіледі, ал теодолиттің тұру нүктесін
ескере отырып, бағыт белдеуі В, В1и В2 үш нүктесімен бекітіледі. Өндіріс 5тен 10 м-ге дейінгі уақытша бағытта өткен кезде, үш нүктемен тұрақты бағыт
орнатыңыз.

6.7-сурет - Бағыт беру сұлбасы:

а-аспаптың дəлдігінен төмен дəлдікпен;
B-аспаптың дəлдігінен жоғары дəлдікпен
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Егер көлденең бұрышты бөлудің қажетті дәлдігі құрылғының
дәлдігінен төмен болса, онда тұрақты бағытты орнату тәртібі келесідей.
Теодолит В нүктесінде қайта орнатылады, аспаптан мүмкіндігінше алыс
қашықтықта теодолит құбырының екі жағдайы кезінде β бұрышын салу
нәтижесінде пайда болған бағыттар тұстамасындағы П1 және П2 нүктелері
белгіленеді. Содан кейін P1-P2 қашықтығы жартысына бөлінеді және
ортасында (P нүктесінде) маркшейдерлік белгі бекітіледі. АВП бұрышы
есептелген β бұрышына сәйкес келеді.
П нүктесін бекіткеннен кейін АВП бұрышы қайта өлшеуге жатады.Β
бұрышының өлшенген және есептелген 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, p, p', p "
үш нүктесімен бекітілген жапырақ тұрақты бағыттың басы болады.
Бұрышты неғұрлым дәл салу қажет болған жағдайда (мысалы, қарамақарсы кенжарлармен қазбаларды жүргізу шарттары үшін) мынадай түрде
жасалады. Құбырдың бірінші жағдайында Cl нүктесін қою арқылы (6.7сурет,б) алынған АВС1 бұрышы қажетті дәлдікпен өлшенеді. АВС1= β)
бұрышының берілген β3 мәнімен салыстырмалы мәні, алынған Δβ=βизм-β
айырмасы қажетті бөліну дәлдігімен салыстырылады. Егер Δβ қажетті
дәлдіктен үлкен болса, онда АВС1 бұрышын түзету керек. Ол үшін BC1 = l
қашықтықты өлшеп, формулаларға сәйкес сызықтық түзетуді есептеңіз
немесе

(133)

Алынған түзетуге C1 нүктесін жылжытып, қалаған ABC бұрышын
алыңыз берілген мәнмен. Теодолитпен с нүктесіне келу, бір-бірінен 1-ден 3
м-ге дейінгі қашықтықта тағы екі В' және В" нүктелерін бекітіңіз.
Осылайша, ВВ'В" нүктелері бойынша жарма берілген бағыт болып
табылады.
Тік сызықты қазбаның бағытын белгілеу көлденең жазықтықта
Теодолит көмегімен жүзеге асырылады және қазбаның төбесінде уақытша
маркшейдерлік белгілермен сенімді бекітілген кемінде үш нүктемен
белгіленеді. Оқпан маңындағы ауланың қазбаларының осін натураға
ауыстыру басталатын бастапқы бағыт кесілгеннен кейін бекітілген негізгі
оқпан маңындағы ауланың I – II бағыты болып табылады.
Тік сызықты бөліктің бағыты белгілі β бұрышының табиғи
шөгінділерімен анықталады. Берілген бағыт бойынша A, b және c үш нүктесі
уақытша маркшейдерлік белгілермен бекітілуі тиіс, олардың арасындағы
қашықтық кемінде 2-3 м болуы тиіс. Ұңғымалар A, b, c нүктелерінің
қақпағын кенжарды с нүктесінен 40 м-ге дейін алып тастағанға дейін қолдана
алады.кенжарды 40 м-ден астам алып тастағаннан кейін, қазбаның өткен
бөлігін аспаптық тексеру және бағытты кенжарға ауыстыру қажет.
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Егер қазбаның бағыты оның осі бойынша емес, оған параллель,
мысалы, жолдың осі бойынша немесе қазбаның қабырғасына жақын
орналасса, онда маркшейдер берілген бағыттан қабырғалардың біріне дейінгі
l қашықтықты көрсетуі тиіс. Бұл қашықтық әдетте "кронштейн" деп аталады.
Тау-кен өндірісіндегі теодолит шығарған бағытты УСН-2 бағытының
Жарық көрсеткіші, ЛУН-3 бағытының лазерлік көрсеткіші және ЛВ-5м
лазерлік нысанасының көмегімен белгілеуге болады.
УСН-2 бағытының жарық көрсеткіші кенжарда жарық маркасын
жобалайтын жарық проекциялық аспап болып табылады, ол жарық көзінен
(электр лампасынан), конденсордан, айқыш тәрізді саңылауы бар
диафрагмадан және жарылысқа қауіпсіз корпусқа салынған объективтен
тұратын аспаптың оптикалық бөлігінен құрылады. Құрал жиынтығында
шахталық жарықтандыру желісінен электр шамын қоректендіруге арналған
трансформатор бар .
Орнату тақтасының көмегімен құрылғы теодолит шығарған бірінші
бағытты нүктенің астындағы ағаш немесе металл бекітпенің жоғарғы жағына
бекітіліп, оның астына центрленеді. Тік осьтің Жарық маркасы екінші
бағытты нүктенің тіктеуішіне және бақылау үшін –үшінші тіктеуішке
жобаланады. Үшін бағытталған жатқан жарық маркалы забойда кремальера
бар.
Кенжардың жылжуына қарай (80 м сайын) теодолит бағыт береді, үш
бағыт нүктесі бекітіледі және бағыт көрсеткіші қайта орналастырылады.
Лун-7 бағытының лазерлік көрсеткіші жарық көзі бар жарық
проекциялық аспап болып табылады.

6.8-сурет - ЛУН-7 лазерлік бағыт көрсеткіші.
Бұл 500 м қашықтықта айқын көрінетін қызыл түсті тар бағытты жарық
сәулесін жасайтын лазерлік жарық көзі бар жарық проекциялық бағыт
көрсеткіші.
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Жарылыстан қорғалған ул лазерлі бағыт көрсеткіші кеніш газы
және/немесе жанғыш шаң бойынша қауіпті тоннельдер мен тау-кен
қазбаларында көлденең және көлбеу тірек бағыттарын бекітуге арналған.
UNL-бұл 500 м қашықтықта лазерлік брендтің көрінуін қамтамасыз
ететін жеңіл автономды лазер көрсеткіші. Құрылғы ұшқынға қауіпсіз болып
табылады және тау-кен жұмыстарын жүргізу ауданындағы персонал үшін
қауіп төндірмейді. Құрылғы өте сенімді және қатаң жұмыс жағдайларына
және қоршаған ортаның ауыр жағдайларына төтеп бере алады.
Қорек көзі бас шахталық ерекше жарылысқа қауіпсіз СВГ-6А
шамшырағының сыртқы аккумуляторлық батареясы (УНЛ-01 түрлендіру
үшін) немесе Көрсеткіш корпусына Орнатылатын аккумуляторлық батарея
(УНЛ-03 түрлендіру үшін) болып табылады.
Батареяны зарядтау лампаның зарядтау үстелінде СВГ-6А бас
шамының фарасы арқылы немесе ИЗУ-2м типті жеке зарядтау құрылғысы
арқылы (УНЛ-01 түрлендіру үшін) немесе жеткізу жинағына кіретін арнайы
зарядтау құрылғысы арқылы (УНЛ-03 түрлендіру үшін) жүзеге асырылады.
Қоректендіру көзінен үздіксіз жұмыс істеу уақыты-кемінде 70 сағат (УНЛ
модификациясы үшін-01) және кемінде 24 сағат (УНЛ модификациясы үшін03).
Көрсеткіш қазбаның қабырғасына немесе төбесіне бекітілген
кронштейнге немесе геодезиялық штативке орнатылуы мүмкін. UNL-03
модификациясының көрсеткіші сымға реттелетін суспензиялардың
көмегімен де бекітілуі мүмкін.
Көрсеткіш ұшақтарда механикалық реттеумен де, оптикалық
теодолитпен де жеткізілуі мүмкін.
"Плутон-1в" лазерлік бағыт көрсеткіші мынадай элементтерден тұрады:
1 - көрсеткіш корпусы;
2 - фокустау сақинасы;
3 - дәл көлденең бағыттау бұрандасы
4 - дәл тік бағыттау бұрандасы
5 - көлденең айналу қысқыш бұрандасы;
6 - штангаға бекіту үшін орнақтық бұранда;
7 - штагқа бекіту кронштейні;
8 - штанга;
9 - штанганы ұзарту үшін қосымша буын;
10 - кабель;
11 - "PL-6" аккумуляторлық батарея;
12 - "PL-6" аккумуляторлық батареясы; Зу - 1";
13 - қосқыш;
14-линза қақпағы.
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6.9-сурет - "Плутон-1в" лазерлік бағыт көрсеткіші
Жарық көзі ретінде "Плутон-1в" лазер бағыты жартылай өткізгіш лазер
модулін пайдаланады. Лазерлік көрсеткішті стандартты түрде бекіту аспапты
нысанаға дөрекі бағыттауды қамтамасыз ететін штангалық конструкцияның
көмегімен жүзеге асырылады.
Аспаптың конструкциясы мынадай еркіндік дәрежесін қамтамасыз
етеді:
1. 360° көлденең жазықтықта өрескел бағыттау;
2. 360° тік жазықтықта өрескел бағыттау;
3. 15° көлденең жазықтықта дәл бағыттау;
4. 15° тік жазықтықта дәл бағыттау;
5. Бір штангаға 350 мм жылжу (штангалар саны шектелмейді).
"Плутон-1в" лазерлік бағыт көрсеткіші лазерлік сәулеленудің II
қауіптілік сыныбының аспабы болып табылады және жұмыс істеу кезінде
қандай да бір жеке қорғаудың арнайы шараларын, жас шектеулерін немесе
арнайы жұмыс дағдыларын талап етпейді.
УНЛ-01 модификациясының көрсеткіштері қызыл түсті сәулеленудің
дөңгелек дағымен лазерлік жарқылды қамтамасыз етеді, УНЛ-03
модификациясының көрсеткіштері сәулеленудің жасыл түсті тік сызығымен
жарқылдауды қамтамасыз етеді.
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Лазерлік бағыт көрсеткіші
УН-01 / А / 0
(оптикалық теодолитпен,
дақпен жарқыл)
Жеткізу жиынтығы:
* Лазер модулі· Теодолит *
ағытпасы бар Ұшқыннан қауіпсіз
аккумулятор батареясы· 2 дана)·
ағытпасы бар бас шырағының
фарасы (батареяны шамда зарядтау
үшін) * тасымалдауға арналған
контейнер

Лазерлік бағыт көрсеткіші
Ун-03/0/0
(тік жолақпен жарқыл)
Жеткізу жиынтығы:
* Лазерлік модуль *
аккумуляторлық батарея (2 дана) *
зарядтағыш * тасымалдауға арналған
контейнер * пайдалану құжаттамасы
UNL-03 модификациясының
көрсеткішін бекіту кіріктірілген
суспензиялардың көмегімен де,
кронштейннің көмегімен де мүмкін.

6.10-сурет - Лазерлік бағыт көрсеткішітерінің түрллері
Пайдалану шарттары:

қоршаған орта құрамында ГОСТ 12.1.011-78 сәйкес I санаттағы
жарылғыш қоспасы (жер асты жұмыстарындағы метан) және металдарға
агрессивті ауадағы тұз шаңы бар;

қоршаған орта температурасы + 5-тен + 35 °С-қа дейін;

35 °С температурада қоршаған ортаның салыстырмалы
ылғалдылығы 98 % ;

теңіз деңгейінен биіктігі 1000 м аспайды;

теңіз деңгейінен төмен тереңдігі 1500 м аспайды.
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6.1-кесте - Лазерлік көрсеткіштердің техникалық сипаттамалары:
Ун-01

Ун-03

0-ден -5-ке
дейін

0-ден -5-ке
дейін

25

-

-

20
5

Шығудағы сәулелену қуаты, мВт,
артық емес

1,5

6

Тұрақты ток кернеулерінің жұмыс
диапазоны, В

3,6±1

3,6±1

Көрсеткіш мақсат көрсеткіштерін
сақтайтын фондық жарықтандыру
диапазоны, лк

+0-ден -10-ға
дейін

+0-ден -10-ға
дейін

Жарылыстан қорғаудың түрі мен
деңгейі (МЕМСТ 31610.0-2014,
МЕМСТ 31610.11-2014 бойынша)

РО Ex ia I Ma
X

РО Ex ia I Ma
X

IP 54

IP 54

Параметр атауы
Көрсеткіш әрекетінің қашықтығы,
м
Лазерлік марканың орталық
ядросының мөлшері, мм, артық
емес
100 м қашықтықта тік Жарық
сызығының мөлшері:
Ені, мм, артық емес
ұзындығы, м, кем емес

Қабықпен қорғау дәрежесі

6.4. Тік жазықтықтағы қазба бағытын беру
Оқпан маңындағы ауланың қазбаларын жүргізу алдында оқпан
маңындағы және негізгі тасылым қазбаларының жобалық профилі
құрастырылуы тиіс. Бұл ретте тау-кен қазбаларының схемасына жобалық
еңістер мен қазбалардың еңіс бұрыштарының өзгеру нүктелері, осы
нүктелердің белгілері және олардың арасындағы қашықтық жазылады.
Белгілердің айырмашылығы және іргелес нүктелер арасындағы қашықтық
бойынша жобада көрсетілген еңістерге сәйкес келуі тиіс әрбір буын үшін
қазбалардың еңістері есептеледі.
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 ватерпастың , нивелирдің және УНС-2, ЛУН-7, ЛВ-5м
аспаптарының көмегімен жүзеге асырылады. Қазбаны ватерпаспен тексеру
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кезінде ол рельс немесе тазартылған топыраққа салынған тақтайға кенжарға
(қазбаны көтеру жағына) кіші "жастықпен" орнатылады. Егер өндірістің
көлбеуі байқалса, онда су тасқыны сызығы нөлдік белгіде болады.
Шахтада бағыттың тіктеуіштерін бекітуге арналған орынды таңдау
тіктеуіштер мен кенжарлық нүктені тез және сенімді бекітуге болатындай
және жұмыс кронштейнінің шамасы үңгілеушілер үшін ыңғайлы болатындай
есеппен жасалады. Тұрақты бекіту түріне қарамастан, жұмыс кронштейнінің
мәні 0,3-1,2 м аралығында болуы керек. Мұндай аралық бірқатар себептерге
байланысты. Қазба қабырғаларында әрдайым Сығылған ауа мен суаруға
арналған құбырлар, өрт сөндіру құбырлары, қуат кабельдері, дабыл және
басқару кабельдері және басқа да жабдықтар ілулі тұрады. Сондықтан 30 смден аз жұмыс жақшасы бар бағыт ыңғайсыз. Ол көбінесе союға дейін қажетті
биіктікте көрінбейді.
1,2 м-ден артық жұмыс жақшасын жасау да қажет емес. Жақшаны 1,2
м-ден астам өлшеу үшін сізге екі адам керек, бұл уақытты жоғалту және
адамдарды союдан алшақтату. Сонымен қатар, қиялдағы тік жазықтыққа
(бағыт жазықтығына) перпендикулярды шамамен қалпына келтіруге болады,
сондықтан бекітпені орнату үлкен қатемен жүзеге асырылады. Жақша
неғұрлым үлкен болса, сызықтар өндіріс осіне жақын болады. Тіктеуіштерді
бекіту өте қиын міндетке айналады және бірнеше адамның қатысуын талап
етеді. Сонымен қатар, желдету құбырларының тіректері қазбаның төбесінде,
ең жоғары бөлігінде ілулі тұр. Жұмыс кронштейні 1,2 м-ден асатын бағыт
көмектеспейді, бірақ проекторларға кедергі келтіреді.
Бағыт қазбаның жүріс жағынан да, жүріс жағынан да белгіленеді.
Алайда, темірбетон немесе аркалы металл бекітпесі бар қазбаларды бұрғылау
кезінде жүру жағынан бағыт берген жөн. Бұл өндірісті қауіпсіз пайдалану
үшін өте маңызды болып табылатын адамдардың өтуі жағынан бекітпені
дәлірек орнатуға қол жеткізеді.
Олар бағыт бойынша жұмыстарды ұңғымалар монтаж салған немесе
бұрғылау жұмыстарын жүргізген кезде орындауға тырысады.
Қазбаның еңісі УНС-2 бағытының Жарық көрсеткішінің көмегімен
берілуі мүмкін.
УНС-2 бағытының Жарық көрсеткіші кенжарда Жарық маркасын
жобалайтын Жарық проекциялық аспап (6.11-сурет) болып табылады, ол
жарық көзінен (электр лампасынан), конденсордан, айқастырма тәріздес
саңылауы бар диафрагмадан және жарылысқа қауіпсіз корпусқа салынған
объективтен тұратын аспаптың оптикалық бөлігінен құрылады. Құрал
жиынтығында шахталық жарықтандыру желісінен электр шамын
қоректендіруге арналған трансформатор бар. Деңгей құрылғыны көлденең
күйге келтіреді.
Орнату тақтасының көмегімен құрылғы теодолит шығарған бірінші
бағытты нүктенің астындағы ағаш немесе металл бекітпенің жоғарғы жағына
бекітіліп, оның астына центрленеді. Тік осьтің Жарық маркасы екінші бағытты
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нүктенің тіктеуішіне және бақылау үшін - үшінші тіктеуішке жобаланады.
Кенжарда Жарық маркасын фокустау үшін кремальер бар

6.11-сурет - УНС-2 жарықты бағыт көрсеткіші
Кенжардың жылжуына қарай (80 м сайын) теодолит бағыт береді, үш
бағытты нүкте бекітіледі жарықты бағыт көрсеткіші ретке келтіріледі.
Ол үшін көлбеу деңгейдің микрометрлі бұрандасы, мыңыншы көлбеуде
бөлінуі бар, құрылғының үстіне деңгей орнатылады. Биіктіктердің өзгеруіне
қолдайтын штангалар жетуде келтіру пузырька деңгейін ортасына.
Содан кейін жарық маркасының көлденең соққысы кенжардың
жобалық көлбеу сызығын көрсетеді. Берілген тік "қапсырма" бойынша марканың көлденең штрихынан қазбаның төбесіне дейінгі арақашықтық
бойынша - үңгілеу кезінде еңістің сақталуына бақылау жүргізіледі. Үстеме
деңгей 0,001 бөлу бағасымен ±0,02 шегінде жұмыс істейді.
Лун-7 лазерлік бағыт көрсеткішімен көлбеу орнату үшін ± 2º шегінде
сәуленің берілген көлбеуін қамтамасыз ететін сына компенсаторы түріндегі
оптикалық жүйе қолданылады. Берілген көлбеуді орнату коллиматордың
алдында орналасқан арнайы сақинаның көмегімен жүзеге асырылады, онда
мыңдаған көлбеулер бөлінеді.
Осы операцияларды орындағаннан кейін лазер сәулесі қазбаның
жобалық көлбеуін (көлбеуін) көрсетеді.
Құралдың биіктігін бастапқы нүктеде өлшегеннен кейін оны қазба
топырағын тексеру үшін қолданыңыз.
Қазбалардың көлбеу бұрышы 6º жоғары болған кезде тік жазықтықтағы
бағытты теодолит көмегімен орындауға болады.
Осьтік реперлер әдісі. 6.12-суреттегі A1 нүктесінде тұрақты немесе
уақытша маркшейдерлік белгі болып табылатын бастапқы репер салынсын.
Оның астына теодолит пен құбыр орнатылады, ол өндірістің бойлық осінің
бағытына бағытталған. А нүктесінен HT теодолит құбырының айналу осіне
дейінгі қашықтықты өлшеңіз-бұл тік "қапсырма" болады.
Онда аспап биіктігі
(134)
ГИ =НА-ht
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мұндағы НА - репердің белгісі,
ал тік "қапсырма" төменгі формула бойынша анықталады
(135)

h=Нп р- ГИ,

мұндағы Нпр-а нүктесіндегі қазба төбесіндегі жобалық белгісі.
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. Бұл позицияда
тіктеуіш бекітіледі жəне маркшейдерлік нүктеден бастап тіктеуіш
H3'басына дейінгі тік арақашықтықты өлшейді. Екінші позицияда
құбырлар h3 қашықтықты алады". H3 орташа қашықтықты анықтаңыз және
ақыр соңында 3 ең алыс бағыт нүктесінен тіктеуіш басының жоғарғы жағына
дейінгі қашықтық h3-ке сәйкес келетін етіп іліңіз. Осыдан кейін көлбеу
бұрышын бақылау өлшеуі жүргізіледі.

6.1-сурет - Теодолиттің көмегімен осьтік реперлермен тік жазықтықта
бағыт беру
Егер ол дизайнға сәйкес келсе, онда бұл тіктеуішті бағдар ретінде
қолдана отырып, тіктеуіштердің бастары визуалды сәуленің бағыты бойынша
және қалған 2 және 1 бағыт нүктелеріне орнатылады. Осылайша бекітілген 1,
2, 3 бағдарлы нүктелердегі тік сызықтар тік жазықтықта өндірістің жобалық
бағытын көрсетеді.
Бүйірлік реперлер әдісі. О нүктесінде теодолит орнатылсын (R0 R0 – оның көкжиегі). Көлбеу жазықтық көлбеу қазбаның топырағының жобалық
жазықтығына (6.13-сурет) δ бұрышпен параллель болады. Ең үлкен om
көлбеу сызығы арқылы тартылған тік жазықтық өндіріс осіне параллель
болады.
φ, δ және β бұрыштары арасындағы байланыс келесі формуламен
өрнектеледі:
,
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(136)

,

(137)

мұндағы е-реперлердің орналасу массаларында Q жазықтығынан
қазбаның қабырғаларына дейінгі қашықтық;
d-теодолит О-дан RI,,Ri ' реперлерінің әрбір жұпына дейінгі қашықтық
(горизонталь ойыстар).
Қазба қабырғаларында бүйірлік реперлерді l (көлденең төсеу) тең
аралықта бөлу үшін Q жазықтығынан қазба қабырғаларына дейінгі
қашықтықты анықтау қажет. Содан кейін жоғарыдағы формулаларға сәйкес
β1 және φi бұрыштарын есептеуге болады. Бұл бұрыштар теодолиттің көрнекі
сәулесін көлбеу жазықтықта орнатуға мүмкіндік береді. RI реперінің
орналасуы визуалды сәуленің өндіріс қабырғасымен қиылысу нүктесінде
болады.
Жұмысты жеңілдету үшін әр түрлі ei шамалары үшін қабылданған l
интервалдары бойынша β және φ бұрыштарының кестелері алдын-ала
жасалады.
Қазбалардың қабырғалары біркелкі емес болғандықтан, or нысана
сәулесі қазба қабырғасымен Ri нүктесінде емес, R2 нүктесінде және
сәйкесінше R2' емес, R2' - де қиылысуы мүмкін. Содан кейін R2, R2' нақты
реперлер сызығы өндіріс осіне (Q жазықтығына) перпендикуляр болмайды.
Бірақ бұл сызық р жазықтығында орналасқандықтан, оны бүйірлік реперлер
жұбы ретінде пайдалануға болады.
Көлбеу қазбалардағы бүйірлік реперлерді бөлу былайша жүргізіледі
(6.13-сурет). Жұмысты бастамас бұрын теодолиттің нөлдік орны нөлге
әкеледі. Өндірістің бойлық осін бекітетін о нүктесінің астына теодолит
орнатып, құралдың биіктігін өлшеңіз, көлденең шеңбердің нөлдері мен
алидадтарын біріктіріп,М нүктесіне лимб қойыңыз. R0, Ri0 бүйірлік
реперлерінің бірінші жұбы көлденең орнатылған құбырдың визуалды сәулесі
бойымен өндіріс осіне перпендикуляр орналасқан. RI RI бүйірлік реперлерінің
екінші жұбы үшін DL el e1' шамалары бойынша кестелерден β1, β1', φ1, φ1'
бұрыштарының мәндері таңдалады. Β1 көлденең бұрышы ОМ бағытынан
кейінге қалдырылады және тік шеңберде φ1 көлбеу бұрышына сәйкес келетін
кері санақ орнатылады. Теодолиттің көрнекі сәулесінің өндіріс
қабырғасымен қиылысында R1 репері бекітілген. Β1'және φ1' бұрыштарында
rii реперінің орны анықталады. Ұқсас әрекеттер тік шеңбердің екінші
жағдайында орындалады және олардан орташа мән алынады. Q жазықтығын
бақылау үшін δ бұрышы өлшенеді, ол үшін бекітілген реперлер арасында
жұқа сым тартылады. Бір станциядан теодолита қояды бүйір реперлер
арқылы аралықтары, l = 5м дейін 40м. Барлық бүйірлік реперлер бірдей
көлбеу жазықтықта орналасуы үшін құралдың биіктік айырмашылығы үшін
түзетулерді ескеру қажет.
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6.13-сурет - Теодолитпен, бүйірлік реперлермен тік жазықтықтағ
бағыт беру
6.5. Қисық сызықты қазбаға бағыт беру
Перпендикуляр әдісі. Ірі масштабта құрастырылған қисық сызықты
учаскенің схемасында(1:20 - 1:50), дөңгелек қисық оған жазылған
аккордтармен ауыстырылады, олардың айналу бұрыштары мен ұзындығын
алдын-ала есептейді (6.14-сурет).

6.14-сурет - Перпендикулярлар әдісі
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Осы схема бойынша хордалардан қазба қабырғаларына дейінгі әрбір 12 м арақашықтықты (перпендикулярларды) графикалық түрде анықтайды.
Аккордтың басынан (бұрылу нүктесінен) дейінгі перпендикулярлар мен
қашықтықтардың сандық мәндері барлық перпендикулярлардың негіздері
диаграммада келтірілген.
Радиус әдісі. Бұл жағдайда ірі масштабта құрастырылған қисық
сызықты учаскенің схемасы бойынша (6.15-сурет) хордадан 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:

.

(138)

мұндағы d-тік сызықты учаскедегі рамалардың осьтері арасындағы
қашықтық (бекіту паспорты бойынша);
s - қазбаның орташа ені;
R-қисық сызықты учаскенің дөңгелектену радиусы.

6.15-сурет - Радиус әдісі
Графикалық өлшеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша барлық
қажетті өлшемдер көрсетілген қисық сызықты учаскенің сызбасы жасалады.
Ірі масштабтағы қисық сызықты блоктық қазбаларға бағыт беру үшін
көмекші сызба жасалады, оған блок шегінде бар қуақаздың бір бөлігі,
түсірілім желісінің жақын пункттері және жобаланатын ортаның тік сызықты
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учаскесі салынады (6.16-сурет). Блок орталарының ұзындығы шамалы
болғандықтан, олардың бағытын нақты дәлдікпен анықтау үшін бастапқы
деректер графикалық әдіспен анықталады. Осы мақсатта 1:100 масштабында
көмекші сызба жасалады. Ортаның қисық сызықты бөлігі жобада берілген
шеңберлік доғасы ретінде О нүктесіндегі центрі бар R дөңгелектеу
радиусымен жүргізіледі, о орталығының жоспардағы орнын анықтау үшін
стрек пен ортаның осьтерінің қиылысу нүктесінен АВ және АС тең
кесінділері салынады:
(
В және С нүктелерінде қазбалар осіне перпендикуляр қалпына
келтіріледі. Перпендикулярлардың қиылысу нүктесі қисықтың орталығы
болып табылады. О ортасынан орттың қисық бөлігінің осі сызылады және
жобалық бөлімге сәйкес орттың бүйір қабырғалары ортты бұрғылау кезінде
оське параллель тартылады.
Стректің бүйір қабырғасымен қиылысу ортаның 1 және 2 нүктелерін
анықтайды. Әдетте, ортаны бөлу кезінде алдымен 2, 3, 4, 5 тауашалары
алынып тасталады, содан кейін бұрғыланады және толық қимамен
жұптасады .
Ортаның қисық сызықты бөлігін одан әрі үңгілеу графикалық түрде
анықталатын геометриялық элементтер бойынша жүргізіледі. Үңгілеуді
күнделікті бақылау мақсатында маркшейдер қажетті дөңгелектеу элементтері
көрсетілген нобай жасайды. Орт а-С бөлігін үңгілегеннен кейін C-D жаңа
бағытын белгілейді және т. б. Әрбір жаңа бағыттың тапсырмасы кезінде
ортаның өткен бөлігін түсіреді және оны маркшейдерлік жоспарларға
салады.

6.16-сурет - Орттың қисық сызықты бөлігіне бағыт беру
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№ 10 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: жерасты тау-кен кәсіпорындарында забойларды белгілеу
бойынша жұмыстар өндірісі
Мақсаты: өндірістің жобалық шекараларын тігінен және көлденеңінен
белгілеуді үйрену.
Жұмыс тәртібі:
Үңгілеу учаскесінің тау-кен шебері бағыт бойынша Штрек немесе
камера жүргізу үшін учаске бастығынан әрбір кенжарға бір данада жеке
көшірме алады.
Бұрғылаушы бұрғылауды қазудың басына дейін қазғышта белгіленген
жерлерде бұрғылайды. Шұңқырлар топырақтан 1,5 м биіктікте шығарылады.
Маркшейдерлік нүктелерді салу үшін қажетті мөлшерде бұрғылар болмаған
жағдайда, БВР жүргізілмеуі тиіс.
Көшірме-бұл 1:500 масштабта орындалған тау-кен жұмыстары
жоспарының(планшеттің) көшірмесі, оны учаскелік маркшейдер қазба
түсірілімі мен жоба бойынша жолдама тапсырмасынан кейін береді.
Көшірмедегі Маркшейдер штректің нақты орнын, маркшейдер қазбаны
түсіру жүргізілген және бағыт берілген санға жоспардағы қазбаны көрсетеді.
Толтыру күні, Орындаушының тегі және қолы көрсетіледі.
Көшірме жаңа бағыт берілгенге дейін және келесі көшірме берілгенге
дейін жарамды.
Көшірмедегі қызыл түс штректің жобалық орнын көрсетеді. Штректің
бағыт бойынша өтуі үшін бағыт сызығынан (жармадан) Штрек ернеулеріне
дейін солға-3.0 м, оңға-2.2 м (штректің жобалық ені 5.2 м) бұл бағыт т1956
негізгі нүктесінен -50 м қашықтықта жарамды, сондықтан өлшемдер осы
ұзындықта өзгеріссіз қалуы керек, өйткені қызыл түспен қазғышта
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6.17-сурет - Жоспардан көшірме
Кен шебері көшірмені алғаннан кейін, кен қазбасының кенжарын
бұрғылауды бастамас бұрын, келесі ретпен белгілеуі керек:
1. 2 маркшейдерлік нүктелерге ( негізгі т 1956 және бағытталған НТ)
жүктері бар тіктеуіштерді (сымды) (өлшемі =0,1 м×0,1 м х0,1 м.) топырақтан
шамамен 0,5 м-0,8 м биіктікке іліп қою керек.
2. Кенжардың күтімін анықтау үшін негізгі т 1956-дан кенжардың
кеудесіне дейінгі қашықтық рульмен өлшенеді.
3. Тау-кен шебері тіктеуіштерді бір сызыққа көздеу үшін т1956 негізгі
маркшейдерлік нүктесінен шамамен 0,5 м - 1,0 м қашықтыққа кетеді, ал
үңгілеуші сол уақытта қолында "шомполды" тік күйінде ұстап, оны
кенжардың кеудесіне тіреп, қағылады.
4. Тау-кен шебері маркшейдерлік нүктелерден тіктеуіштерді бір
сызыққа көзбе-көз біріктіреді (визрлейді) және "шомполды" нүктелер
арасындағы сызықпен қиыстырғанға дейін "солға" немесе "оңға" үңгілеушіге
бұйрық береді.
5. "Шомполды" бір белдікке тіктеуішпен салғаннан кейін үңгілеуші
оның кенжардың кеудесіндегі орнын бояумен (солидолмен немесе бормен)
белгілейді. Бұл бағыт сызығы болады.
6. Бағыт белгісі орнынан рулеткамен түбінің бойымен солға -3,0 м және
оңға-2,2 м, көшірмеде көрсетілгендей өлшенеді.
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6.18-сурет - Белгілеу өндірісі
Бұл бағыт t 1956 негізгі нүктесінен 50 м қашықтықта жарамды, яғни
3,15 м және 1,5 м өлшемдері қызыл түспен көрсетілгендей өзгеріссіз қалуы
керек.
Көшірмеде 0,15 көтерілу көрсетілген-бұл әр 10 м сайын штрек
топырағының белгісі алдыңғы белгіден 15 м жоғары болуы керек дегенді
білдіреді.
Қазбаның тігінен және көлденеңінен белгіленген жобалық
шекараларына сәйкес бұрғылау-жару жұмыстары жүргізіледі.
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6.19-сурет - Қазбаның жобалық шекараларының вертикаль және
горизонталь бойынша белгілеу
Белгілеуден кейін бұрғылау-жару жұмыстары жүргізіледі.
Негізгі міндет - забойды бұрғылау, ол құлағаннан кейін кентірек
жобада анықталған жерде және жобада белгіленгендей мөлшерде қалады.
Бұл міндет кентіректерді белгілеу арқылы шешіледі.
Егер кентірек жобамен белгіленгеннен үлкен көлемде ресімделсе, онда
бұл кеннің жобадан артық жоғалуына әкеп соғады.

6.20-сурет - Тау-кен жұмыстары жоспарынан көшірме
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Камерааралық кентіректердің толық жұмыс істеуі және олардың
жағдайының жобадан ауытқуы тау-кен жұмыстарының бұзылуына және
соның салдарынан кен алу учаскесіндегі геомеханикалық жағдайдың
нашарлауына әкеледі.

6.20.1-сурет - Тазарту кенжарларына (шомполмен) бағыт қою
Кенжар белгіленген тау-кен шебері қазбаның берілген бағыттан
ауытқыған және кентіректің толық жұмыс істемеген жағдайында кінәлі
тұлғаларды анықтау үшін қажетті таңбаларды есепке алу журналын
толтырады.
Егер кентірек ол болуы тиіс жерде ресімделмеген болса, онда оның
жалаңаштанған аралығының артуынан шатырдың қатпарлану қаупі
туындайды.
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6.21-сурет - Камера аралық кентіректерді толық өңдеу және олардың
орнын жобадан ауыстыру
Егер целик жобадағы есептеумен анықталғаннан аз мөлшерде
ресімделсе, онда оның бұзылу қаупі туындайды, содан кейін, әдетте,
шатырдың бөлінуі орын алады.
№ 11 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: кен қазбаларының қарсы кенжарлармен түйісуін есептеу.
Жұмыстың мақсаты: кен қазбаларының сынықтарын қарсы
кенжарлармен есептеуді үйрену.
Бастапқы деректер:1: 2000 масштабтағы тау-кен жұмыстары
жоспарының көшірмесі (сурет.6.22, А) және жобаланатын еңістің осьтік
сызығының разрезпо (сурет. 6.22, б). Жоспарда желдеткіш қуақаздары
бойынша 27-29 теодолиттік түсірімдер нихточкаларымен бекітілген желдету
және тасу қуақаздары және 43-46 тасу қуақаздары бейнеленген, оның осьтік
желісімен №2 еңіс жобасы салынған. А және В (X, У, Н) нүктелерінің
координаталары нұсқалар бойынша 6.4-кестеде келтірілген.
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6.22-сурет - №2 еңіс жобасы: а-жоспарда, б – қимада
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6.4-кесте - Нұсқалар бойынша қарама-қарсы жиектердің еңістігін
есептеуге арналған бастапқы деректер

нұсқа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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хА
м
уА

хВ
м
уВ

НА
м
НВ

561,390
341,220
561,390
348,730
561,390
345,110
561,390
347,290
561,390
342,140
561,390
344,270
561,390
345,730
561,390
343,950
561,390
346,020
561,390
347,810
561,390
345,290
561,390
342,150
561,390
344,870
561,390
348,03
561,390
340,210
561,390
342,090
561,390
348,760
561,390
340,990
561,390
349,030
561,390
348,620

687,230
386,630
681,470
386,630
684,130
386,630
687,070
386,630
682,190
386,630
683,510
386,630
685,420
386,630
686,730
386,630
687,140
386,630
688,050
386,630
681,920
386,630
689,280
386,630
681,070
386,630
680,160
386,630
689,020
386,630
685,210
386,630
682,790
386,630
680,560
386,630
687,410
386,630
686,320
386,630

151,140
200,375
153,210
200,375
152,930
200,375
157,640
200,375
154,720
200,375
155,190
200,375
156,070
200,375
158,090
200,375
159,240
200,375
151,010
200,375
154,230
200,375
151,840
200,375
151,310
200,375
153,460
200,375
159,090
200,375
155,620
200,375
151,310
200,375
158,770
200,375
152,050
200,375
154,260
200,375

0

286
291
286
294
286
297
286
292
286
294
286
293
286
295
286
296
286
297
286
298
286
299
286
296
286
295
286
294
286
293
286
296
286
290
286
297
286
292
286
291

 44  А
 28 В
/

//

54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24
54
24

00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30

Мұнда А және В нүктелерінің координаттары келесідей анықталады.
Тау-кен жұмыстарының жоспарынан графикалық дәлдікпен (44-а) –
тасымалдау қуақазында және (28-В) - желдету қуақазында кесінділер
алынады. Осы сегменттер бойынша қазбаларда А және В нүктелері алынып,
оларды бекітеді. Желдеткіш және жылжымалы қуақаздарды теодолиттік
түсірудің қазіргі нүктелері бойынша А және В нүктелеріне дейін бақылау
теодолиттік және нивелирлік жүрістер салынады, олардың координаттары
Х,У және Н. абсолюттік белгілері есептеледі, А және В примычных
жақтарының Дирекциялық бұрыштары да қуақаз бойынша бақылау
теодолиттік жүрістерден таңдап алынады.
Талап етіледі:
1. αAB көлбеу осінің бағыт бұрышын есептеңіз;
2. dAB көлбеуінің көлденең проекциясын және LAB көлбеу ұзындығын
есептеңіз;
3. Өндіріс осінің δАВ бұрышын есептеңіз;
4. А және В нүктелеріндегі қарама-қарсы кенжарларға бағыт беру үшін
β1 және β2 бөлу бұрыштарын есептеңіз.
Шешуі:
1. Кері геодезиялық есептің формуласын пайдалана
жобаланатын еңіс осінің Дирекция бұрышын (аАВ) есептеу
tg AB 

y yB  y A

x xB  x A

отырып,

(140)

2. Көлбеудің көлденең проекциясын есептеу (d) бақылау формулалары
бойынша жүргізіледі
d

x
cos

және

d

y
sin 

(141)

3. Өнімнің көлбеу бұрышын есептеу (δ) формула бойынша жасалады
tg 

H H B  H A

d
d

(142)

4. Еңістің көлбеу ұзындығын есептеу (L) бақылау формулалары
бойынша жүргізіледі
L

H
sin 

және

L

d
cos

(143)

5. А және В нүктелерінде қарама-қарсы кенжарлармен басқаруға
тапсырма беру үшін βА және βВ в бөлу бұрыштарының бағыты бойынша сол
жақ бұрыштарын есептеу формулалар бойынша жүргізіледі:
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 А  АВ А44 және  В  АВ В28 ,

(144)

Есептеулерді бақылау үшін схемалар жасалады (сурет. 6.23) βА және βВ
бөлу бұрыштарын графикалық анықтау үшін. Ол үшін тік сызық ерікті түрде
жасалады - X осі (сурет. 6, а). Ол сондай-ақ А нүктесін ерікті түрде
белгілейді. Содан кейін геодезиялық транспортирмен αАВ және αА-44
дирекциондық бұрыштарын өлшеп салады.

6.23-сурет-бөлу бұрыштарының схемалары
а-А нүктесінде; б-В нүктесінде
Осы бағыттар арасында қолданыстағы А-44 бағытынан АВ жобалық
бағытына дейін β бағыты бойынша сол жақ бұрыш өлшенеді және өрескел
қатені болдырмау үшін есептелген мәнмен салыстырылады.
Дәл осындай әрекеттер В нүктесінде жасалады (сурет. 6.23., б).
Бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
1. Тау-кен қазбаларына бағыттау тапсырмасы қалай қарастырылады?
2. Дөңгелектеу элементтері қалай орнатылады?
3. Қисық сызық қазбаларының бағытын белгілеудің қандай тәсілдері
бар?
4. Перпендикуляр әдіс дегеніміз не?
5. Радиус әдісі қандай?
6. Жалғастырылған аккордтардың тәсілі қандай?
7. Берілген координаттар бойынша нүктелер қалай беріледі?
10. Жобалық белгілер жерге қалай ауыстырылады?
11. Жобалық желілер рельефке қалай ауысады?
12. Берілген көлбеу сызықтар табиғатқа қалай ауысады?
13. Жобалық көлденең бұрыш табиғатқа қалай ауысады?
14. Көлденең жазықтықтағы бағыт тапсырмасы қалай қарастырылады?
15. Тік жазықтықтағы бағыт тапсырмасы қалай қарастырылады?
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7 БӨЛІМ. ҚАЗБАЛАРДЫ ҚАРАМА-ҚАРСЫ КЕНЖАРЛАРМЕН
ӨТУ КЕЗІНДЕГІ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР
7.1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
Қазбаларды қарсы кенжарлармен жүргізу шахталарды, жаңа
деңгейжиектерді немесе жекелеген учаскелерді салу уақытын қысқарту
мақсатында жүргізіледі. Қарама-қарсы кенжарлармен қазбаларды жүргізу
барысында маркшейдер жағдайларға байланысты қиындықтың әртүрлі
дәрежесіндегі бірқатар міндеттерді шешеді. Алайда, тіпті ең қарапайым
мәселелерді шешкен кезде, әдетте, кен орнын пайдалануға дайындау
технологиясының бұзылуына, қосымша шығындарға, шахталарды салу
мерзімінің ұлғаюына әкелетін өрескел қателер пайда болуы мүмкін
(маркшейдерлік түсірілім кезінде де, камералық жұмыстар кезінде де). Ол
үшін барлық маркшейдерлік өлшеулер мен есептеулер әр түрлі және тәуелсіз
тәсілдермен 2-3 рет жүргізілуі керек.
Жағдайларға қарамастан өтетін әрбір тау-кен қазбалары үшін қарсы
кенжарларды жабудың шекті қатесі белгіленеді. Берілген қателікке сүйене
отырып, маркшейдер түсіру және өндіріс бағыттарын белгілеу кезінде
қолданылатын құралдарды және өлшеудің жекелеген түрлерінің әдістемесін
белгілейді. Осының негізінде забойларды жабудың күтілетін қатесін алдын
ала есептеу жүргізіледі, ол белгіленген рұқсаттан аспауы тиіс.
Маркшейдерлік жұмыстардың бірнеше кенжармен қазбаны жүргізу кезіндегі
ерекше жауапкершілігін ескере отырып, олардың схемасы мен әдістемесін
анықтау кезінде мынадай ережелерді негізге алу қажет: жұмыстың жалпы
схемасы, оны жүзеге асыру тәсілдері және жекелеген элементтерді өлшеу
әдістері қазбаның кенжарларын қарсы алу кезінде қажетті дәлдікті
қамтамасыз етуі тиіс; маркшейдерлік өлшемдер мен есептеулер өрескел
қателіктердің пайда болу мүмкіндігін толығымен болдырмайтын объективті
бақылаумен сүйемелденуі тиіс.
Қазбаны бір уақытта жүргізу кезінде жағдайларға байланысты бірнеше
кенжарлармен келесі жағдайлар болуы мүмкін:
1) қазбаны бір-біріне қарай екі кенжармен жүргізеді;
2) бір қазбаның кенжарлары бір-біріне жетеді;
3) қазбаны бір кенжармен екіншісіне қарсы жүргізеді, онда тау-кен
жұмыстары жүргізілмейді.
Тау-кен қазбаларын жүргізудің барлық осы жағдайлары түйіспелер деп
аталады және оларды 3 негізгі түрге бөледі:
1) бір шахтаның шегінде жүргізілетін іркілістер, яғни өзара жер
астында байланысатын қазбалардың іркілістері;
2) әртүрлі шахталар арасында жүргізілетін іркілістер, яғни жер астында
өзара байланыспайтын қазбалардың іркілістері;
3) тік қазбалардың түйіспелері.
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Қазбаларды
қарама-қарсы
кенжарлармен
жүргізу
кезеңінде
маркшейдерлік өлшеулер кезінде кенжарды жабудың күтілетін қатесін алдын
ала есептеуде қабылданған әдістемені ұстану керек.
Бұл ретте маркшейдерлік жұмыстар барлық жағдайларда мынадай
тәртіппен орындалады:
1. Қарсы кенжарлармен жүргізілетін қазбалардың сызбасы жасалады.
Схеманың негізінде алдағы маркшейдерлік жұмыстардың түрлері
анықталады және тау-кен техникалық жағдайларын ескере отырып, қарсы
кенжарларды жабудың шамамен орны (нүктесі) белгіленеді.
2. Кенжарды жабудың күтілетін шекті қателігін (рұқсатын) белгілеу.
Ол нұсқаулыққа сәйкес қабылданады немесе шахтаның техникалық
басшысымен белгіленеді және маркшейдерге техникалық тапсырма түрінде
беріледі.
3. Маркшейдерлік жұмыстардың әрбір түрін орындау әдістемесін
таңдау, бұл ретте жекелеген элементтерді (бұрыштарды, ұзындықтарды,
артуларды) өлшеудің жекелеген тәсілдері мен тәсілдері көзделеді.
4. Забойларды жабудың шекті қатесін алдын ала есептеуді орындау.
Алдын-ала есептеу процесінде таңдалған жұмыс әдісіне сәйкес келетін және
қателіктердің жинақталу Заңы мен қателер теориясы негізінде жеке
элементтердің өлшеу қателіктерінің мәні қолданылады, олар жабылудың
күтілетін қателіктерін анықтайды.
5. Маркшейдерлік жұмыстар өндірісі:
а) жер бетіне жақындау нүктелерін салу.
б) бағдарларды орындау.
в) шахтаға биіктік белгісін беру.
г) шахтада теодолиттік жүрістерді салу.
Бұл ретте түсірілімнің барлық түрлері қабылданған өлшеу әдістемесіне
қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады, ал жекелеген өлшемдердің нақты
қателіктері алдын ала есептеуде белгіленген қателіктермен жүйелі түрде
салыстырылады және соңғысынан аспауы тиіс.
6. Көлденең және тік жазықтықтағы қазбаның қарама-қарсы кенжарына
бағыт беру үшін қажетті элементтерді (көлденең бұрыштар, қашықтықтар,
белгілер) есептеу; шахтада теодолиттік жүрістерді салу; есептеулер
маркшейдерлік түсірулер нәтижелерінің деректері бойынша жүргізіледі.
7. Қарама-қарсы кенжарлар жүргізетін өндіріс бағыты бойынша
тапсырма..
8. Берілген бағыттар бойынша қазба жүргізудің дұрыстығын сақтау
үшін бақылау түсірілімдерін жүргізу.
9. Көлденең жазықтықтағы түсірілімдерді жабу және алынған
нәтижелерді алдын-ала есептелген шекті нәтижемен салыстыру арқылы
соқтығысқаннан кейін қарама-қарсы кенжарларды жабудың нақты қатесін
анықтау. Алдын ала есептеу кезінде үш бағыт ескеріледі: бірінші бағыт Y'
осінің бойымен, екінші бағыт X' осіне перпендикуляр, ал үшіншісі - z тік
жазықтығында. Өткізгіштің болуына байланысты (қабат, өзек немесе тау
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жыныстарының байланысы) жауапты және жауапсыз (бос) бағыттар
ерекшеленеді. Жауапты бағыттар-қателіктер өндірістің технологиялық
мақсатына әсер етуі мүмкін. Маркшейдерлік жұмыстарды орындаудың
мұндай бірізділігі және олардың мазмұны күрделі және негізгі дайындық
қазбаларының барлық ақауларында сақталады, тек тау-кен техникалық
жағдайларына байланысты әр мәселені шешу кезінде жұмыс көлемі әр түрлі
болуы мүмкін.
7.2. Түйісу схемасын негіздеу және жауапты бағыттар бойынша
кенжарлардың рұқсат етілген айырмашылықтарын анықтау
Түйісілердің түрлері маркшейдерлік қолдаудың ерекшеліктері
тұрғысынан ерекшеленеді. Өз кезегінде, ақаулықтарды жою бойынша
маркшейдерлік жұмыстар түсірілетін қазбалардың көлбеу бұрышына
байланысты болады.
Біз бір шахтада және әртүрлі шахталардан жасалған ақаулық осьтерінде
орындалатын ақаулық осьтерінің кенжарларын жабудың күтілетін қатесін
анықтаймыз.
Бір шахтаның қазбалары істен шыққан жағдайда маркшейдерлік
негіздеме екі кенжарды жалғайтын жерасты қазбаларында ғана жасалады.
Жабу қателері забойлардың болжамды кездесу нүктесіндегі жауапты
бағыттар бойынша анықталады. Бұл К нүктесі түсірілетін қазбалар бойынша
бастапқы пункттерден кенжарлардың кездесу нүктелеріне дейін салынған екі
жүрістің соңғы нүктесі ретінде қарастырылады. Әр қозғалыс үшін біз әр
жауапты бағыт бойынша соңғы нүктенің күтілетін орташа квадраттық
қатесін анықтаймыз.
Қарама-қарсы кенжарлармен қазбаларды жүргізу дәлдігін есептеу
кезінде координаталық осьтердің шартты жүйесін қолданамыз, осы жүйенің
ординат Y' осін олардың кездесу орнында түсірілетін қазбалардың осімен
біріктіреміз. Содан кейін көлденең жазықтықта орналасқан және Y' осіне
перпендикуляр бағыт абсцисса X' осі, ал тік бағыт Z осі болады.
Бір шахта шегінде қазбалар іркіліс болған жағдайда түйісу дәлдігін
арттыру және өлшеу көлемін азайту үшін үш гиросторонды енгізу қажет.
Әр түрлі шахталардан жасалған ақаулық кезінде кенжарларға жақын
орналасқан нүктелердің координаталарын екі шахта үшін бірдей
координаттар жүйесінде жоғары дәлдікпен анықтау керек. Ол үшін жер
бетіндегі жалпы бастапқы пункттерден жақындау полигондары салынады,
жалғау түсірілімі жүзеге асырылады, ал жер асты қазбаларында Жоспарлыбиіктік негіздеме жасалады.
Жер асты тау-кен қазбаларында маркшейдерлік түсірілімдерді орындау
неғұрлым жалпы және нақтыдан жеке және аз дәл түсіру жұмыстарына
жүйелі көшу қағидаты бойынша жүргізіледі. Осыған сәйкес, алдымен
маркшейдерлік жер асты желілерін салу жүзеге асырылады, содан кейін
мәліметтер түсіріледі.
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Негізгі тау-кен қазбалары бойынша салынатын полигонометриялық
жүрістерден тұратын жер асты маркшейдерлік тірек желісін салу, бұл
жағдайда батыс және шығыс тасылым қуақаздары бойынша және түсіру
желілерін дамытуға және тау-кен қазбалары жоспарларын және басқа да
графикалық материалдарды жасауға, сондай-ақ әртүрлі маркшейдерлік және
тау-кен техникалық міндеттерді Талдамалық шешуге арналған.
Жер асты маркшейдерлік тірек желілері пункттерінің жағдайын
полигонометрия әдісімен анықтайды.
Көлденең бұрыштарды өлшеу 30 " есептеу құралдарының дәлдігімен
теодолитпен бір рет қайталау тәсілімен немесе қабылдау тәсілімен
жүргізіледі. Бақылау бұрышы мен оның түпкілікті мәні арасындағы
алшақтық 45-тен аспауы тиіс".
Жер асты полигонометриялық жүрістерде сызықтық өлшеулер үшін
ұзындығы 20-дан 50 м-ге дейін болат рулеткалар, АД-1М ұзын өлшегіштер,
3см-2 және СМ-5 типті жарық алыстан өлшегіштер пайдаланылады. Өлшеу
аспаптары бойынша есептер миллиметрге дейін тіркеледі. Әр аралық екі рет
өлшенеді, ол үшін өлшеу құралы ауысады.
Жабық жүрістердегі және екі қатты Жақтардың арасында салынған
жүрістердегі бұрыштық тұтқырлық мыналардан аспауы тиіс: мұндағы бұрыштарды өлшеудің орташа квадраттық қателігі; жүрістегі бұрыштардың
саны. Тұйық полигонометрлік жүрістердің сызықтық қалдығы жүрістің
ұзындығынан 1:3000 аспауы тиіс.
Жер бетіндегі полигонометриялық жүрістерді жобалау кезінде жүрістер
мүмкіндігінше созылған және тең жақты болуы тиіс; жүрістер бұрыштық
және сызықтық өлшеулер үшін қолайлы жер бойынша өтуі тиіс;
полигонометрия пункттері бөлу жұмыстарын жүргізу үшін ыңғайлы және
құрылысты дамыту кезінде пункттердің сақталуын қамтамасыз ететін
орындарда орналасуы тиіс.
Жер бетіндегі әртүрлі шахталардан қазбалардың істен шығуы кезінде
Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес 1 разрядты полигонометрия жүрісін
саламыз (7.1-кесте).
1:2000 масштабында тау-кен қазбаларының жоспарын шығару кезінде
жақындау пункттері, тірек жақтары және биіктік реперлері оқпан сағасына
және екі кенжардың түйіскен жерлеріне тікелей жақын орналасады.
7.1-кесте - 1-разрядты полигонометрияның негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіштер
Жүріс диагоналінің ұзындығы, км
Бастапқы және тораптық нүктелер арасындағы
жүрістің ұзындығы, км
Полигонның диаметрі, км артық емес
Жүріс жағының ұзындығы, км
Салыстырмалы инсульт қатесі
Бұрышты өлшеу
Бұрыштық қалдық
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1 разряд
5
3
15
0,12-0,8
1/10000
5.
10

7.3. Жауапты бағыттар бойынша кенжарлардың рұқсат етілген
айырмашылықтары
Жоспардағы жазық және көлбеу қазбалардың кенжарларының шекті
айырмашылығы (шамамен) формула бойынша есептеледі:
(145)
мұндағы δx-жоспардағы кенжарлардың шекті айырмашылығы;
l-тұрақты, балласталған рельс жолынан кенжарлардың кездесу орнына
дейінгі қашықтық (l=30 ... 40м);
V-рельсті және дөңгелекті жолтабан өлшемдерінің рұқсат етілген
айырмасы (V=28мм);
S - электровоздың қатаң базасы (K10 =1200mm маркалы электровоз
үшін).
м
Көлденең және көлбеу тасылым қазбаларының кенжарларының биіктігі
бойынша шекті алшақтығын мына формула бойынша есептейміз:
(146)
мұндағы -биіктік бойынша кенжарлардың шекті алшақтығы;
- жолдың нақты еңісінің жобалықтан жол берілетін ауытқуы (=0,002).
м
Тік қазбаның кенжарларының шекті айырмашылығы оның екі бөлігінің
тұрақты бекітпесі бар толық қимасы өткен кезде 0,1 м тар қимадан аспауы
тиіс - 0,40 м аспайды.
7.4. Кенжарлардың түйісу дәлдігін алдын ала бағалау
Қазбаларды қарама-қарсы кенжарлармен жүргізу кезінде жұмыс
басталғанға дейін әрбір жауапты бағыт үшін кенжарлардың жабылуының
дәлдігін алдын ала бағалауды орындау қажет. Ол үшін маркшейдерлік
жұмыстарды орындау әдістемесі және маркшейдерлік түсірілімдер кезінде
пайдаланылатын
маркшейдерлік-геодезиялық
құралдардың
тізбесі
көрсетілген түсіндірме жазбамен үңгілеуге қызмет көрсету бойынша
маркшейдерлік жұмыстардың жобасы жасалады. Бұдан басқа, маркшейдерлік
қызметтің кәсіпорын басшылығымен келісілген жауапты бағыттар бойынша
қазбалардың рұқсат етілген алшақтықтарының шамалары болуы тиіс.
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Кенжарларды жабудың дәлдігін алдын ала бағалау мыналарды
қамтиды: кенжарларды жабудың жалпы қателігін анықтайтын әрбір көз
бойынша жеке жауапты бағыт бойынша кенжарларды жабудың дәлдігін
бағалау; жауапты бағыт бойынша кенжарларды жабудың жалпы қателігін
есептеу; кенжарларды жабудың күтілетін қателігін есептеу және оны
белгіленген рұқсатпен салыстыру. Дәлдікті алдын ала бағалау алынған
күтілетін қателік белгіленген рұқсаттан аспаған жағдайда аяқталады.
Әйтпесе, маркшейдерлік жұмыстар мен құралдардың нақты әдістерін
қолдана отырып, күтілетін жалпы жабу қатесін есептеуді қайталау қажет.
Қажет болса, күтілетін жалпы қатенің мөлшерін анықтайтын жұмыс
түрлеріне арналған бақылаулар санын көбейту керек.
Қазбаларды қарсы кенжарлармен жүргізу кезінде үш бағыт
ерекшеленеді: түйісу осі бойынша (у осі); түйісу осіне перпендикуляр (х' осі)
және тік жазықтықтағы бағыт (Z' осі) (7.1-сурет).
Осы бағыттардың әрқайсысы жауапты немесе еркін болуы мүмкін.
Жауапты бағыт маркшейдерлік өлшеулердің дәлдігі жоғарылаған және қарсы
кенжарлардың жабылуының қателігіне белгіленген рұқсатты қамтамасыз
ететін бағыт болып саналады.
Мысалы, өткізгіш бойынша жүргізілетін көлденең қазбаның түйісуінде
тек бір бағыт жауапты болады – Z' осі бойынша тік жазықтықта; х', у' осьтері
бойынша көлденең жазықтықтағы басқа екі бағыт бос болады. Өткізгіш
бойынша жүргізілетін көлбеу қазбалардың түйісуінде х 'осі бойынша бағыт
жауапты бағыт болып табылады; у' және z' осьтері бойынша бағыттар бос
болады. Еркін бағыттар маркшейдерлік түсірілімде қарапайым техниканы
қолдануға мүмкіндік береді. Мәселен, мысалы, өткізгіште жүргізілген
көлденең қазбаның істен шығуы кезінде сапалы сәтсіздікті қамтамасыз ету
үшін тік жазықтықта жүргізілетін қазбаның бағыты берілген нүктелер
арасында жоғары дәлдіктің нивелирлік жүрісін салу қажет.

7.1-сурет - Түйіспенің шартты бағыты
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Қазбаны қарама-қарсы кенжарлармен жүргізу басталғанға дейін
кенжарларды жабудың рұқсат етілген қателігі белгіленеді, бұл маңызды
практикалық мәнге ие, өйткені оның мөлшеріне байланысты маркшейдерлік
түсірулер мен өлшеулер әдістемесі анықталады. Ақаулардың жол берілетін
қателігін шахтаның техникалық басшылығы қазбаның мақсатына, оның
түріне, тасу тегіне және басқа факторларға байланысты белгілейді. Қарсы
кенжарлар осьтерінің рұқсат етілген алшақтығының бекітілген мәнін
алғаннан кейін маркшейдер ақаулардың рұқсат етілгеннен аспайтын қателігін
қамтамасыз ететін маркшейдерлік өлшемдердің қажетті және жеткілікті
дәлдігін есептейді.
Сәтсіздіктің күтілетін қателігін алдын-ала есептеу тек бос емес
(жауапты) бағыттар үшін кенжардың жабылу жағдайының қателігін
анықтауға дейін азаяды. Маркшейдерлік өлшеулердің қажетті дәлдігін
есептеу дәйекті жуықтау әдісімен жүргізіледі. Бұл жағдайда өлшеудің әр
түрінің орташа квадраттық қателіктерінің белгілі бір мәндері қолданылады
және сәтсіздік жағдайының қателігі есептеледі. Егер жауапты бағыт бойынша
сәтсіздік нүктесінің жалпы күтілетін қателігі белгіленген рұқсаттан үлкен
болса, онда жоғары дәлдікті өлшеудің жекелеген түрлерінің әдістемесі
қабылданады және есептеулер қайталанады.
Бастапқы деректер:
Теодолиттік жүрістің А және В нүктелерінен қарсы кенжарлармен №2
еңіс өтеді. Кенжарлардың кездесу орны к нүктесіндегі №2 еңістің ортасы
бойынша күтіледі, теодолиттік және нивелирлік жүрістердегі барлық өлшеу
кешені екі рет орындалады.
Құралдар: теодолит 2Т30; нивелир НС4.
Бір білік білігі арқылы бағдарлау қатесінен кенжардың жабылуының
орташа қатесін формула бойынша анықтаймыз:
1
m X 0  M0R 0 у

(147)
мұндағы М " 0-бағдарлаудың орташа қатесі, сек;
R0у-жүрістің бастапқы нүктесін забойлар кездесуінің болжамды
нүктесімен ку бағытына, жауапты тұлғаға перпендикуляр қосатын сызықтың
проекциясы, М.
180
 60
М01  М02  
2 2
бағдарлау екі рет орындалғанын еск
ере отырып, бұл жағдайда дәлдікті алдын-ала бағалау үшін біз
қабылдаймыз:
60
 45
М01  М02  
2 2

3-шахта үшін RY01 = O'1O1 = 90,5 және 4-шахта үшін RY02 = 91 м
шамаларын полигонометриялық жүрістің орналасуымен жоспар бойынша
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графикалық түрде анықтаймыз. Подставив бұл шамалар формуласын
табамыз:
1
 45  166  0,036м
206265
1

 45  132  0,028м
206265

m X0А 
m X0В

Екі рет жұмыс істеген кезде ілулі полигонометриялық жүрістердегі
бұрыштарды өлшеу қателіктерінен кенжарлардың жабылуының орташа
қатесін формула бойынша анықтаймыз:

m Х  

m
 2

 R 2Yi ,

(148)

мұндағы m-бұрыштарды өлшеу қатесі;
ΣR2Yi барлық тікелей өлшенген бұрыштардың шыңдарынан ку
бағытына қарай, ку бағытына дейінгі қашықтықтар проекцияларының
квадраттарының қосындысы.
mβш шахтасындағы бұрыштарды өлшеу қателігі ± 20 "деп қабылданады;
жер бетіндегі көпбұрышты қозғалыстардағы бұрыштарды өлшеу қателігі mβn
±5"деп қабылданады
Забойлардың жабылуының орташа қатесін есептейміз:
- жер асты полигонометриялық жүрістердегі жақтардың ұзындығын
өлшеу қателіктерінен
0,0005 252
m Х1ш 
 25  1010  142  0,044м
2
- жер бетіндегі полигонометриялық жүрістегі жақтардың ұзындығын
өлшеу қателіктерінен
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7.2-кесте - Жерасты полигонометриялық өткелдер үшін ΣR2Yi
шамасын анықтау
Жүрістің
RYi, м
R2Yi, м2
Жүрістің
RYi, м
R2Yi, м2
шыңдары
шыңдары
1
125
19600
I
105
11025
2
157
18225
II
105
11025
3
147
16900
III
103
10609
4
133
15625
IV
102
10404
5
120
14400
V
100
10000
6
114
12996
VI
99
9801
7
103
10609
VII
98
9604
8
88
7744
VIII
96
9216
9
73
5329
IX
95
9025
10
58
3364
X
94
8836
11
43
1849
XI
92
8464
12
28
784
XII
90
8100
13
13
169
XIII
89
7921
XIV
84
7056
XV
76
5776
XVI
61
3721
XVII
46
2116
XVIII
31
961
XIX
15
225
2
ΣR Yi =253647
m Х1п 

0,00005  106
 25  10 8  93  0,029м
2

М х   0,036 2  0,028 2  0,035 2  0,037 2  0,044 2  0,029 2  0.064м

7.3-кесте - Полигонометриялық инсульт үшін Σ1icos2αi анықтамасы
жер бетінде
Тараптар
1icos2αi, м
Тараптар
1icos2αi, м
А-1
9
А-I
55
1-2
29
Σ1icos2αi = 93м
Жоспардың жауапты бағыты бойынша забойларды жабудың жалпы
орташа қатесін формула бойынша есептейміз:

М х   m 2x 01  m 2x 02  m 2xш  m 2xп  m 2x1ш  m 2x1п , м (149)
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Осыдан күтілетін қателік
Мкүт = 3Мх = ± 0,064 м болуы мүмкін, бұл ±
0,300 м тең белгіленген төзімділіктен аспайды.
Шахталық оқпан арқылы биіктік белгісін беру қатесінен биіктік
бойынша кенжарларды жабудың шекті қатесін мынадай формула бойынша
анықтаймыз:
h
m hñò  
(150)
2
Δh = 10 + 0,2Н, мм
мұндағы Δh-шахта білігінің тереңдігінің
арасындағы шекті сәйкессіздік;
Н-шахта оқпанының тереңдігі, м.

екі

тәуелсіз

бөлінісі

Формулада Н1 = 200 м және Н2 = 300 м мәндерін алмастыра отырып, біз
аламыз:
- 3 шахта оқпаны арқылы биіктік белгісін беру қатесінен:

mhсст.  

10  0,2  300
 0,049м
2

- 2 шахта оқпаны арқылы биіктік белгісін беру қатесінен:

m hст.2  

10  0,2  300
 0,049м
2

Жер бетіндегі геометриялық нивелирлеу қателіктерінен биіктіктегі
кенжарлардың қатесін формула бойынша анықтаймыз:

m hn  20 L , мм

(151)

мұндағы L-жүрістің ұзындығы, км.
Бұл қате:
m hn  20 1,8  0,026мм
Шахтадағы геометриялық нивелирлеу қателерінен биіктігі бойынша
забойларды жабу қатесін формула бойынша анықтаймыз:
m hш  50 L , мм
(152)
Шахтадағы геометриялық нивелирлеу қателерінен (O1 сызығынан 5
нүктеге дейінгі қозғалыс) биіктігі бойынша забойларды жабу қатесін келесі
формула бойынша анықтаймыз:
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L (015)  75м,
Бұл қате қайдан пайда болады:

m hn0А  50 0,075  0,0013мм
Шахтадағы геометриялық нивелирлеу қателерінен (О2 тіктеуішінен K
нүктесіне дейінгі жүріс) биіктігі бойынша кенжарларды жабу қатесін
мынадай формула бойынша анықтайды:

L (02К)  145м,
Бұл қате қайдан пайда болады:

m hn02  50 0,145  0,058мм
Тригонометриялық нивелирлеу қателерінен биіктікті жабу қатесін
формула бойынша анықтаймыз:
10 n1  n 2
m hт  
,м
2
(153)
10 9  10
m hт  
 0,030м
2
Барлық өлшеу кешенін екі рет орындау кезінде әр түрлі көздерден
алынған ақауларды ескере отырып, біз биіктігі бойынша забойларды
жабудың жалпы орташа қатесін табамыз:
2
2
1 m 2hcm.1  m 2hcm.2  m 2hn  m 2hш.01  m hш
.02  m hm
,м
Mz  
2
2

(159)

2
2
2
2
2
2
1 0,035  0,049  0,026  0,013  0,019  0,030
Mz  
 0,026м
2
2

Осыдан күтілетін қателік тең болады:
Мож = ± 3Мz = ±3·0,026 = ±0,078м
аспайды.

тең белгіленген рұқсаттан
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8 БӨЛІМ. КАРЬЕРЛЕРДЕГІ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖҰМЫСТАР
Маркшейдерлік
түсірілім-бұл
тау-кен
кәсіпорындарының
маркшейдерлік қызметінің әртүрлі инженерлік-техникалық мәселелерін
шешу және жоспарлау мақсатында орындалатын далалық және камералық
жұмыстардың жиынтығы.
Маркшейдерлік түсірілімдер белгілі бір ретпен жүргізіледі. Алдымен
тірек пункттерінің желісі жасалады, содан кейін егер түсірілімнің мақсаты
жоспар құру болса, мәліметтер түсіріледі. Әр түрлі инженерлік-техникалық
мәселелерді шешу үшін кейде тірек пункттерінің арнайы желісі құрылады.
Мәліметтер түсірілетін нүктелер жүйесі түсіру негіздемесі деп аталады.
Тірек желісі пункттерінің орнын анықтау үшін олардың координаттары
есептеледі. Бөлшектердің контурларына жататын нүктелердің орналасуы
ординат, сериф және полярлық координаттар әдісімен анықталады. Мұндай
нүктелер жоспарға графикалық түрде қолданылады.
Осылайша, барлық түсірілім жұмыстарына кіреді:

тірек пункттер желісін құру (түсіру негіздемесі);

мәліметтерді түсіру;

инженерлік-техникалық міндеттерді шешу үшін қосымша
пункттер желісін дамыту.
Қолдау желісін құру және бөлшектерді түсіру бойынша жұмыстар
әртүрлі уақыт кезеңдерінде немесе бір уақытта орындалуы мүмкін.
8.1. Карьерлердегі маркшейдерлік қызметтің міндеттері
Ашық тау-кен өндірісі бойынша маркшейдерлік жұмыстар ашық таукен жұмыстарының түсірілімін, жер бетінің жағдайын, сондай-ақ пайдалы
қазба кен орнын игеруге байланысты әртүрлі техникалық мәселелерді
шешуден тұрады. Бұл ретте триангуляциялық жұмыстар, бұрыш өлшегіш,
Тахеометриялық, мензульдық және фотограмметриялық түсірілімдер;
геометриялық және тригонометриялық нивелирлеу орындалады.
Сондай-ақ, тірек желісін құру және жұмыс торын немесе профиль
сызықтарын салу арқылы карьерлерде мәліметтерді түсіру әдістері
қолданылады.
8.2. Карьердің тірек желілері және жұмыс негіздемесі
Ашық тау-кен жұмыстарын түсіруге арналған тірек пункттерінің
желілері негізгі және толтырушы желілерге бөлінеді. Толтыру желісі
түсірілім негіздемесі деп аталады.
Тірек пункттерінің негізгі желісі Талдамалық (триангуляциялық) желі
құру және полигонометрия жүрістерін төсеу арқылы құрылады. Толтыру
желісі негізгі желінің пункттері негізінде құрылады және егжей-тегжейлерді
түсіруге қызмет етеді.
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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.
Ашық әзірлемелер алып жатқан аумақ, әдетте, аса үлкен емес және
ашық әзірлемелер учаскесінің нысанына байланысты тірек пункттерінің
негізгі желісі әртүрлі нысанда болады. Ұзартылған кен орындарын игеретін
карьерлер үшін үшбұрыштар тізбегі қарапайым және геометриялық тұрғыдан
тиімді болады.
Шағын кен орындарын игеретін карьерлер үшін триангуляциялық
желінің ең тиімді схемасы геодезиялық төртбұрыш немесе орталық жүйе
болады.
Ашық әзірлемелердің тірек пункттерінің негізгі желісі міндетті түрде
мемлекеттік триангуляцияға байланыстырылуы тиіс. Ерекше жағдайларда
ашық әзірлемелердің триангуляциялық желісі дербес болуы мүмкін.
8.2.1.Аналитикалық желілерді құру принциптері
Тау-кен кәсіпорнының аумағында маркшейдерлік жұмыстар үшін
басты геодезиялық негіз 1, 2, 3 және 4-сыныпты мемлекеттік триангуляция
пункттері, 4-сыныпты триангуляцияны алмастыратын полигонометрия, I, II,
III және IV сыныпты нивелирлік желінің маркасы мен репері болып
табылады.
Түсірілім және басқа маркшейдерлік жұмыстарды орындау үшін
түсірілім негіздемесінің тірек пункттерінің қосымша, неғұрлым тығыз желісі
құрылады. Түсіру (жұмыс) негіздемесі пункттерінің жағдайы басты
геодезиялық негіз пункттеріне қатысты айқындалады.
Қосымша тірек желісінің кейбір тармақтары жоғары дәлдікпен
анықталуы керек. Мұндай пункттерге жер асты тау-кен қазбаларының
сағасына жақын орналасқан кірме пункттер жатады. Жақындық нүктелерінен
жалғау түсірілімдері басталады, яғни жер асты түсірілімін бағдарлау (егер ол
жүргізілсе).
Кейбір жағдайларда негізгі геодезиялық негіз пункті қолайлы нүкте
бола алады.
Тау-кен кәсіпорындарының маркшейдерлері триангуляция әдісімен 1-4
класты триангуляция нүктелеріне қатысты жүйені немесе жеке нүктелерді
енгізу арқылы салған нүктелер желісі аналитикалық желі деп аталады.
Аналитикалық желілерді құрудан басқа, тірек пункттерінің желісін
қалыңдатуға полигонометрия мен теодолит өткелдерін төсеу арқылы қол
жеткізіледі. Аналитикалық желілердің, 1:15000 және 1:8000 дәлдік
полигонометриясының және теодолиттік жүрістердің пункттері барлық
маркшейдерлік міндеттерді шешуге арналған пункттер желісін құрайды және
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1:5000, 1:2000 және 1:1000 масштабтағы түсірілім кезінде түсірілім
негіздемесі болып табылады.
1 және 2-сыныптардың триангуляциясы жоқ аудандарда ірі
масштабтағы түсірілімдерді негіздеу үшін 3 және 4-сыныптардың
триангуляциясын кейіннен оларды жоғары сыныптардың триангуляциясына
байланыстыра отырып, дербес желілер түрінде жүргізуге рұқсат етіледі.
Кейбір жағдайларда жұмыс учаскесінде (қалалар мен жерасты қазбаларының
үстіндегі аумақтарды қоспағанда) басты геодезиялық негіздің пункттері
болмаған кезде түсірілім негіздемесінің пункттерін ғана пайдалана отырып,
түсірілім жүргізуге рұқсат етіледі.
Ресей аумағында маркшейдерлерді қамтитын ауқымды түсірілім үшін
жалпақ тікбұрышты координаттардың бірыңғай мемлекеттік жүйесі
қабылданды (тең бұрышты көлденең-цилиндрлік проекция).
Келесі бетте осындай проекция ережелерінің жалпы мәліметтері мен
негіздері және қолданылатын терминологиямен танысу келтірілген.
8.2.2.Гаусстың проекциясын құру принциптері
Гаусс проекциясы деп аталатын тең бұрышты көлденең цилиндрлік
беттің мәні келесідей.
8.1-суретте Солтүстік және Оңтүстік полюстер сәйкесінше С және Ю
нүктелерінде орналасқан R радиусының шарынан тыс бірінші жуықтауда
алынған жер беті көрсетілген. Біз жер шарын цилиндрге ақылмен
орналастырамыз, осылайша цилиндрдің беті шарға кейбір юов меридианына
тиіп кетеді. Бұл жағдайда цилиндр осі доптың ортасынан өтеді және жанасу
меридианының жазықтығына перпендикуляр болады.
Жер шарының бетінде А нүктесін аламыз, оның орналасуы
географиялық координаттармен анықталады – А нүктесі арқылы өтетін БА
меридиан доғасына тең s ендік және экватордың ГДБ доғасына тең l бойлық.
Егер А нүктесі мен РР цилиндрінің осі арқылы доптың қимасында В
нүктесіндегі жанасу меридианына перпендикуляр ЕАВ үлкен шеңберінің
доғасын құрайтын жазықтықты тартсақ, онда А нүктесінің орнын үлкен
шеңберлер доғаларының сегменттерімен анықтауға болады ОВ=XA және
ВА=УА, олар әдетте А нүктесінің сфералық тікбұрышты координаттары деп
аталады. Егер сенсорлық меридианның бойлығы белгілі болса, онда доптың
бетіндегі А нүктесінің орны толығымен анықталады.
Егер экватордың OE доғасы мен үлкен шеңбердің ве доғасы
психикалық түрде түзетіліп, цилиндрдің бетімен біріктірілсе, олар жанасу
меридианына перпендикуляр болып қалады, содан кейін бұл доғалар OE2
және VE1 цилиндрлерінің орнын алады, ал сфераның А нүктесі цилиндрдің
бетінде A0 позициясын алады; оның сфералық координаттары ХА=ОВ
(сфералық абсцисса) және УА=ВА=ВА0 (сфералық ордината) өзгеріссіз
қалады.
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8.1- сурет - Жер бетінің деңгейі
Цилиндрді О1О1 және О2О2 генераторлары бойымен ақылмен кесіңіз,
содан кейін оны жазықтыққа бұраңыз. Цилиндрді сканерлеу кезінде соя
жанасатын меридиан түзу сызыққа айналады және абсцисса осі ретінде
қызмет етеді, ал oe2 экваторының түзетілген доғасы жалпақ тікбұрышты
координаталар жүйесінің ординат осі болып табылады. Бұл координаталар
жүйесінің басталуы экватордағы О нүктесінде болады.
8.2-суретте SDU және SB0YU меридиандарымен шектелген жер
шарының жазықтыққа жайылған бөлігі көрсетілген, олардың мақсаты бұдан
әрі анықталады.
Осылайша, егер белгілі бір А нүктесінің сфералық координаттары бізге
белгілі болса, онда осы координаттар арқылы оның орналастырылған
цилиндрдің жазықтығындағы A0 орнын анықтауға болады. Алайда, мұндай
проекция ыңғайсыз, өйткені фигуралардың ұқсастығы сақталмайды.
Мысалы, жер бетінің A1B1 элементі (жолақ) шардан цилиндрге ауысқан
кезде, демек, жазықтыққа абсцисса осі бойымен созылып, a'1V' 1 мәніне тең
болады (8.1-сурет). Оларды шардан жазықтыққа ауыстыру кезінде
фигуралардың ұқсастығына жету үшін бұрмалану ординат осі бойымен
жасанды түрде енгізіледі. Сонымен қатар, бұл ординат осі бойынша
бұрмалау осы жердің абсцисса осі бойынша бұрмаланумен бірдей
болатындай етіп жасалады.
Ординат осі бағытында фигураның мөлшерін әдейі ұлғайту
нәтижесінде оның өлшемдері жер бетіндегі нақты өлшемдермен
салыстырғанда үлкен болады.
Фигуралардың көлемін ұлғайту соғұрлым үлкен болады, олар бойлық
меридианнан алыс орналасады. Жоғары геодезияда кіші бөліктердегі
фигуралардың ұқсастығын қамтамасыз ету үшін нүктелердің сфералық
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ординаттарын көбейткішке көбейту керек екендігі дәлелденді: 1 + Y2/6r2,
яғни А0 нүктесі үшін (8.1-сурет) жазықтықтағы ордината мәні болады:
yА = Y А (1 + Y2/6R2)

(154)

мұндағы: YА -жер бетіндегі А нүктесінің сфералық ординаты;
R-жердің радиусы.
Жазықтықтағы А0 нүктесінің абсциссасы оның сфералық абсциссасына
тең болады ХА, яғни хА = ХА.
Осылайша, егер абсцисса осі бойынша X1 сфералық абсцисстеріне тең
X1 нүктелерінің абсцисстерін, ал ординат осі бойынша (154) формула
бойынша есептелген ординаттарды алсақ, онда жазықтықта жер бетіндегі
фигураларға ұқсас фигураларды аламыз, яғни тең бұрыштары бар. Мұндай
проекция әдетте эквивалентті немесе конформды проекция деп аталады.
Жоғарыда сипатталған әдіспен оларды жер бетінен жазықтыққа ауыстыру
кезінде фигуралардың мөлшерінің ұлғаюына байланысты барлық бағытта
ұзындықтардың Ұлғаюы пайда болады, яғни проекция жазықтығындағы
ұзындықтар жер бетіндегі тиісті ұзындықтардан көп болады, соның
арқасында жергілікті жерде өлшенген және теңіз деңгейіне келтірілген
ұзындықтарға арнайы түзетулер енгізу қажет болады.
Жоғары геодезияда ұзындықты ұлғайтуға түзету оны жер бетінен
проекция жазықтығына ауыстыру кезінде формула бойынша бірінші
жуықтауда анықталатыны дәлелденді:
dS = S y2/2R2

(155)

мұндағы dS-қате;
S-жердегі сызықтың ұзындығы;
R-жердің радиусы
Сенсорлық меридианнан нүктелерді ұзындықты бұрмалау үшін түзету
шамасының ұзындығы бойынша 3 градусқа алыстаған кезде топографиялық
түсірілім кезінде өлшеу қателіктерінен аз болады. Сондықтан, егер сіз SBU
және SDU меридиандары арасында қоршалған жер бетінің жолағымен
шектелсеңіз (8.1 және 8.2-суреттер), сенсорлық меридианнан 3 градусқа
дейін. онда осындай алты градустық жолақ немесе аймақ шегінде шағын
масштабты топографиялық түсірілімдерді жасау кезінде түзетулер енгізудің
қажеті жоқ. Осының арқасында олар проекцияны қолдану кезінде жердің
бүкіл бетін меридиандармен бойлық бойымен алты немесе үш градустық
аймақтарға бөлуге келісті. Үш градустық аймақтар ауқымды түсірілім
кезінде қолданылады.
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8.2-сурет - Жер шарының жазықтыққа жайылған бөлігі
Әр аймақ үшін жердің бетіне ортаңғы меридиан бойымен тиетін өз
цилиндрі жасалады, оны әдетте осьтік меридиан деп атайды. Әрбір аймақ
үшін осьтік меридианның бойлығы мынадай формула бойынша
айқындалады::
мұндағы n-аймақ нөмірі.

6o n – 3o

(156)

Әрбір осындай аймақта тікбұрышты координаталар жүйесінің басталуы
осьтік меридианның экватормен қиылысу нүктесінде болады.
Солтүстік жарты шарда абсцисса оң, ординаттарда осьтік меридианның
шығысында плюс белгісі және батыста минус белгісі бар. Кейде кейбір
топографиялық карталарды жасау кезінде олардың теріс мәндерін жою үшін
барлық ординаттарға 500 км қосылады; сонымен қатар, аймақ нөмірі
алдыңғы жағында жазылады. Өздеріңіз білетіндей, Түсірілім аймағының
тірек желісі пункттерінің өзара жағдайын анықтау үшін кем дегенде бір
тармақтың координаттарын білу қажет. Жоғары геодезияда көлденеңцилиндрлік проекцияның барлық бұрмалануларын ескере отырып, нүктенің
географиялық координаттарынан тік бұрышты жазық координаттарға өту
формулалары шығарылады. Сондықтан Жер бетінің кез-келген нүктесінің
жалпақ тікбұрышты координаттарын анықтау үшін оның географиялық
координаттарын анықтау керек, содан кейін жоғары геодезия формулаларына
жүгініп, олар арқылы көлденең-цилиндрлік проекцияның жалпақ
тікбұрышты координаттарын есептеу керек.
Қарастырылған проекцияның бұл қасиеті оны біртұтас мемлекеттік
координаттар жүйесі ретінде қабылдауға мүмкіндік берді.
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Цилиндрлік проекцияның артықшылықтары жақсы белгілі:

Жазықтықта
графикалық
құрылымдарға
және
есептерді
аналитикалық жолмен шешуге ыңғайлы тікбұрышты координаттар жүйесі
алынады.

Көптеген топографиялық және маркшейдерлік түсірілімдерді жасау
кезінде оларды проекция жазықтығына келтіру үшін өлшеулерге түзетулер
енгізудің және есептеулерді қиындатудың қажеті жоқ.

Көлденең-цилиндрлік проекция елдің жалпы картографиясының
ажырамас бөлігі ретінде әр жоспарды пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз
етеді.
8.2.3. Жергілікті жерде сызықты бағдарлау
Сызықты бағыттау дегеніміз-оның бағытын бастапқы бағытқа қатысты
анықтау, мысалы, меридиан немесе жазық тікбұрышты координаталар
жүйесінің абсцисса х осі.
Меридианнан солтүстік бағытта берілген бағытқа дейін сағат тілінің
бағты бойынша өлшенетін бұрыш азимут деп аталады.
Егер бастапқы бағыт геодезиялық меридиан болса, онда азимут
геодезиялық азимут деп аталады. Егер-астрономиялық, онда-астрономиялық
азимут. Екі ұғымның жалпылауы-бұл термин-географиялық азимут немесе
жай - азимут.
Азимуттың мәні 0° - дан 360° - қа дейін. 8.3, а суретте көрсетілген: смеридианның солтүстік бағыты, А1 бұрышы – 1 нүктеге бағыттың азимуты
және А2 – 2 нүктеге бағыттың азимуты.

8.3-сурет - Бағдарлау бұрыштары:

а-географиялық азимуттар; б-магниттік азимут

Белгілі бір бағыттағы азимутты астрономиялық әдіспен анықтауға
болады-аспан денесіндегі бағыт (күн, жұлдыз) мен берілген бағыт
арасындағы көлденең бұрышты өлшеу арқылы. Астрономиялық жылнаманы
қолдана отырып есептелген шамның азимутын және өлшенген бұрышты біле
отырып, берілген бағыттың азимуты қарастырылады.
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Магниттік жебенің Солтүстік бағытынан берілген бағытқа дейін
есептелген бұрыш магниттік азимут деп аталады.
Компастың магниттік көрсеткісі шынайы меридианның бағытынан d
бұрышына ауытқиды, ол магниттік көрсеткінің ауытқуы деп аталады
(сурет.8.3. б).
Егер магниттік жебенің Солтүстік ұшы меридианнан шығысқа қарай
ауытқып кетсе, онда көлбеу шығыс деп аталады және оң деп саналады, ал
егер батысқа қарай болса, олар батыс деп аталады және теріс деп саналады.
Азимут магнитті азимутпен байланыстырады формуласы:
мұндағы А-азимут,

А=Ам+δ
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Ам-магниттік азимут және δ – магниттік көрсеткінің ауытқуы.
8.3. Карьерде мәліметтерді түсіру
Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезеңінде жасалған
топографиялық жоспарлар тау-кен кәсіпорнын салу кезінде де, пайдалы қазба
кен орнын пайдалану кезінде де барлық өндірістік-техникалық міндеттерді
шешу кезінде туындайтын талаптарды әрдайым қанағаттандыра бермейді.
Көбінесе бұл мәселелерді шешу үшін үлкен масштабтағы
топографиялық жоспарлар қажет, бұл маркшейдерді қайтадан түсіруге
мәжбүр етеді. Топографиялық жоспарларды толықтыру мақсатында түсірілім
жасау маркшейдердің күнделікті жұмысы болып табылады.
Түсірілімнің келесі түрлері бар: теодолит-бұрыш өлшеуішті,
нивелирлік, тахеометриялық.
Олардың барлығы беткі жоспарларды толтыру үшін де, техникалық
мәселелердің барлық түрлерін шешу үшін де кеңінен қолданылады. Ірі
масштабтағы жоспарларды жасау және бар жоспарларды толықтыру
мақсатында түсірілім кезінде әрдайым тиісті техникалық нұсқаулықтар мен
кең ауқымды түсірілімдерді жүргізу жөніндегі нұсқаулардың талаптарын
басшылыққа алу қажет.
Түсіру мақсатына, жергілікті жер бедерінің сипатына, климаттық
жағдайларға байланысты тиісті техникалық нұсқаулықтар мен нұсқауларда
көзделген түсірілімнің қандай да бір түрі қолданылады. Мысалы, егер Сіз
қолданыстағы беткі жоспарды толтыру үшін түсірілім жасауыңыз керек
болса және рельефті алып тастаудың қажеті болмаса, онда теодолиттібұрыштық өлшеуішті қолдану керек.
Жерді түсіру кезінде жаңа жоспар құру немесе бар жоспарды толтыру
үшін, жерді жоспарлағаннан кейін немесе тау-кен жұмыстарының әсерінен
оның рельефі өзгерген кезде, жалпы метрикалық немесе мензульдық
түсірілімдер қолданылуы керек.
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Маркшейдерлік практикада тахеометриялық түсірілім қоймаларда
пайдалы қазбалар үйінділерін түсіру кезінде кеңінен қолданылады, алайда
қолайлы жағдайларда және осы жұмыстар кезінде мензульді түсірілім
жүргізу керек.
Маркшейдерлік түсірілімдерді өндіру тәжірибесінде тік түсірілімдер
(нивелирлеу) кеңінен қолданылады. Геометриялық нивелирлеу көбінесе
әртүрлі инженерлік құрылыстардың, тас жолдар мен темір жолдардың, су
құбырларының және т.б. осьтері бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте
жүргізіледі және нивелирлеу поперечников.
Геометриялық нивелирлеу тірек пункттерінің белгілерін, әртүрлі таукен
техникалық
құрылыстары
мен
стационарлық
механикалық
қондырғылардың іргетастарының белгілерін анықтау үшін, тау-кен
қазбаларының сағасындағы тірек пункттерінің белгілерін анықтау үшін де
жүргізіледі. Жер асты түсірілімдерін биіктікте негіздеу үшін, сондай-ақ таукен қазбаларының әсерінен жер бетінің жылжу процесін бақылау кезінде.
Аудандарды нивелирлеу микрорельеф горизонттарын құру үшін немесе
өнеркәсіптік құрылыс кезінде немесе жерді жоспарлау кезінде жер
жұмыстарының көлемін анықтау үшін рельефі әлсіз жерлерде жүргізіледі.
Кеніш аумағындағы барлық топографиялық-геодезиялық жұмыстарды
орындау нәтижесінде жер бетінің жоспарлары, бойлық нивелирлеу
профильдері және басқа да графикалық құжаттама жасалады. Бастапқы,
есептеу және графикалық құжаттаманың тізбесі, сипаты мен мазмұны
"маркшейдерлік
жұмыстарды
өндіру
жөніндегі
техникалық
нұсқаулықпен"айқындалады.
8.3.1. Толтыру желісін құру
Толтыру желісі триангуляция пункттерінің желісін қоюлау, теодолиттік
жүрістерді төсеу, жекелеген пункттерді серифтермен салу жолымен, сондайақ пайдалану торын және бейінді желілерді құру жолымен карьердің өрісінің
көлеміне және тау-кен жұмыстарының сипатына байланысты құрылады.
Ашық тау-кен жұмыстары үздіксіз жүргізіліп жатқандықтан, түсірілім кен
орнын игерудің бүкіл кезеңінде жүзеге асырылады, сондықтан толтыру
желісінің құрылысын мезгіл-мезгіл қайталау қажет, өйткені алдыңғы
түсірілімдердің тірек нүктелері көбінесе кейінгі тау-кен жұмыстарымен
жойылады және оларды қалпына келтіру әрдайым мүмкін емес.
Тірек пункттерінің толтырушы желісін құру кезінде белгілердің
конструкциясы, далалық бақылау тәсілдері мен әдістері туралы,
қолданылатын құралдар туралы, Өлшеу және есептеу кезіндегі шектеулер
туралы қажетті мәліметтер және басқа да мәліметтер келтірілген тиісті
нұсқаулықтар мен нұсқауларды басшылыққа алу қажет.
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8.4-сурет - Толтыру желісін құру
8.3.2. Триангуляция желілері (аналитикалық желілер)
Триангуляцияны дамыту жолымен тірек пункттерінің толтырушы
желісін құруды ашық және Ойлы-қырлы жерлерде, терең карьерлердің
төменгі горизонттарында, ішкі және сыртқы үйінділерде әзірлеу алаңының
едәуір мөлшері кезінде қолданған жөн.
Далалық және камералық жұмыстардың көлемін азайту үшін
триангуляция желілеріне диагональды бағыттардан аулақ бола отырып,
дұрыс геометриялық пішіндер берілуі керек, мысалы, екі жақтың немесе
жоғары класты пункттердің арасындағы үшбұрыштар тізбегі немесе
геодезиялық төртбұрыштардың орталық жүйелері түрінде және т.б.
пункттердің сақталуын және триангуляция пункттерінен түсіру объектілеріне
жақсы көрінуін қамтамасыз ету өте маңызды.
8.3.3. Полигонометриялық желілер және теодолиттік жүрістер
4-ші триангуляция дәлдігіне сәйкес келетін Полигонометрия толтыру
желісін құру үшін тек ерекше жағдайларда ғана қолдануға болады
Ашық дамуларда теодолиттік қозғалыстар жиі кездеседі. Тау-кен
жұмыстарынан тыс құрылатын полигонометриялық желілер тораптық
нүктелері бар ұзартылған пішінге ие болуы немесе сызықтардың ұзындығын
өлшеу үшін ыңғайлы бағыттарда триангуляция пункттері арасында
жүргізілген жеке өткелдерді білдіруі тиіс.
Теодолиттік өткелдер әдетте карьер кертпелері бойынша салынады
(8.4-сурет). Тау-кен жұмыстарының дамуына қарай кертпештерге бекітілген
теодолиттік жүріс пункттері біраз уақыттан кейін жойылады. Үшін өндірістің
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алдағы түсірілім келеді қайтадан орындауға трудоемкую бойынша төсеу
теодолитных жүріс бойыншама. Бұл теодолиттік қозғалыс пункттеріндегі
карьерлерде маркшейдерлік түсірілімдердің жұмыс негіздемесінің маңызды
кемшіліктерінің бірі.
8.3.4. Жеке пункттерді керітпелермен орналастыру
Көпбұрыштарды төсеу көп еңбекті қажет ететін карьерлерде түсіру
негіздемесі пункттерінің орнын тікелей, бүйірлік немесе кері серифтердің
шешімімен анықтауға болады. Осы мақсатта әрбір қосымша түсірілім
алдында осындай түсірілімдер үшін тірек пункттерінің орналасу орындары
анықталады. Сонымен қатар, бұл барлық қажетті мәліметтерді тірек
нүктелерінің ең аз санынан түсіруге болатындай етіп жасалады.
Пункттерді серифтермен салу кезінде полигон өткелдерін салумен
салыстырғанда далалық және камералдық жұмыстардың көлемі әлдеқайда аз,
сондықтан серифтер арқылы суретке түсіру пункттерін құру кейбір
жағдайларда кең таралған.
8.3.5. Эксплуатациялық торлары
Әдістің мәні мынада: түсірілім негіздемесі пункттерінің желісі
шыңдары елді мекенде пункттермен бекітілген квадраттар немесе
тіктөртбұрыштар желісі түрінде құрылады. Тордың осьтері координаталар
осіне параллель немесе карьердің тау-кен жұмыстары фронтының бойымен
және көлденеңінен орналасады (8.5-сурет).
Пайдалану торының осьтік желілерінің бірі міндетті түрде карьердің
негізгі тірек желісінің пунктінен өтуі керек. Жердегі жұмыс торын бұзу үшін
алдымен оның ашық даму аумағында орналасу жобасын жасаңыз. Осыдан
кейін олар тордың негізгі және толтырғыш квадраттарын табиғи түрде
бөледі. Негізгі квадраттардың өлшемдері 100-200 м, 20-40-50 м, кейбір
жағдайларда тіпті 5-10 м.
Алдымен сіз тек негізгі квадраттарды бөлумен шектеле аласыз. Содан
кейін, тау-кен жұмыстары жүріп жатқанда, негізгі квадраттардың ішінде
толтырғыш квадраттар бөлінеді.
Толтырушы квадраттардың өлшемдері игерілетін пайдалы қазбаның
түріне, тау-кен жұмыстарының қозғалу жылдамдығына және қазу тәсіліне
байланысты қабылданады. Тау-кен жұмыстарының қозғалысы неғұрлым
қарқынды болса, тордың квадраттарының немесе тіктөртбұрыштарының
жақтары соғұрлым үлкен болады және керісінше. Мысалы, көп қабатты
экскаваторлармен қоңыр бұрышты көлденең немесе қуыс қабаттарды жасау
кезінде тор квадраттарының жақтары 40-50 м-ге тең болуы мүмкін. күшті тау
жыныстарын жасау кезінде квадраттардың жақтары 20, тіпті 10 м-ге дейін
жасалады.
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8.5-сурет - Эксплуатациялық торлары
Пайдалану торын табиғи түрде бөлу кезінде рельефті жалпы бөлу
сияқты әдістер қолданылады, мысалы, шахталар, жер бетіндегі құрылымдар,
жолдар және т. б. жоспарларын құру кезінде. Барлық жағдайларда алдымен
тордың негізгі осьтері бөлінеді, содан кейін проекциядағы квадраттар
көлденең жазықтыққа бөлінеді. Тор квадраттарының шыңдары металл
шыбықтармен, түтіктермен немесе ағаш тіректермен бекітілген, олар жер
бетімен деңгейде қазылған.
Пункттерді бекіту екі рет жүргізіледі. Торды бөлу кезінде нүктелер
уақытша нүктелермен белгіленеді, яғни. бағаналардың ұштарына шегелермен
соғылады. Содан кейін уақыт нүктелері тұрақты белгілермен ауыстырылады.
Бұл келесідей жасалады: уақытша нүктенің үстінде екі бағанада орналасқан
штангаға бекітілген сызық центрленеді; содан кейін уақытша нүктенің
орнына тұрақты нүкте бекітіліп, оның орталығы сызық бойымен белгіленеді.
Әрбір пункттің солтүстік жағынан 0,5 м қашықтықта тиісті жазуы бар
ағаш қақпалар орнатылады (пункт нөмірі).
Тордың барлық алаңына 1:1000 немесе 1:2000 масштабында жоспар
жасалады, онда тордың пункттері қабылданған нөмірлеуге сәйкес
белгіленеді. Тор нүктелерінің координаттары арнайы каталогқа жазылады.
Жергілікті жерде бекітілген пайдалану торының пункттеріне қатысты
карьердің жоғарғы жиегін түсіру жүргізіледі. Басқа кертпештердің
элементтерін түсіру тордың өңделген пункттерін қалпына келтіргеннен кейін
жүзеге асырылады. Бұл ретте, егер кертпештердің ені пысықталған
пункттерді қалпына келтіру үшін жеткілікті болса, онда тор пункттері келесі
кертпештерде тұстамалар немесе серифтер тәсілімен қалпына келтіріледі.
Қақпақтардың әдісі тордың екі өзара перпендикуляр сызықтарының
қиылысу нүктесінде Жаңа көкжиекте жоғалған нүктелерді қалпына
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келтіруден тұрады. Бұл сызықтардың бағыттары теодолиттердің көмегімен
ілулі. Бұл әдісті қолдану шұңқырлардың төмен биіктігінде немесе жұмсақ
беткейлерде мүмкін. Сериф әдісі - жоғалған нүктелердің орны сақталған тор
пункттерінде орнатылған екі теодолиттің негізгі осьтерінің қиылысуымен
анықталады.
Жоғалған тор пункттерін қалпына келтіру, егер қалпына келтірілетін
және сақталған пункттердің координаттары белгілі болса, кері геодезиялық
міндетті шешумен де жүргізілуі мүмкін.
Пайдалану торын құру арқылы тірек пункттерінің толтырғыш торын
құру көлденең жатқан қабат тәрізді шөгінділерді аз мөлшерде игеру кезінде
кең таралған. Пайдалану торлары карьерлерді маркшейдерлік түсіруді жұмыс
тұрғысынан негіздеудің сенімді және жеткілікті дәл тәсілі болып табылады.
8.3.6. Профильдық желілер
Тік беткейлері бар карьерлерді игеру кезінде мамандандырылған түсіру
әдісі қолданылады. Бұл әдіспен жұмыс негіздемесі, яғни егжей-тегжейлерді
түсіру үшін тірек-бұл елді мекендерде бекітілген профиль сызықтары.
Әдістің мәні келесідей. Карьерден тыс АБВД жабық полигоны (8.6сурет) немесе I-I және II-II параллель сызықтар (8.7-сурет) түрінде тірек
пункттерінің желісі құрылады.

8.6-сурет - Тұйық полигон түріндегі тірек пункттерінің желісі
Тұйық полигонның бүйірлерінде бір-бірінен тең қашықтықта
орналасқан 1-1, 2-2, 3-3 және т.б. параллель сызықтар жүйесін құрайтын
пункттер бөлінеді және бекітіледі. Сол сияқты карьердің екі жағына бөлінген
I-I және II-II сызықтарда 4-4', 5-5', 6-6' және т. б. параллель сызықтар пайда
болатындай тармақтар бекітіледі. Параллель профиль сызықтары арасындағы
қашықтық бірдей.
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8.7-сурет - Параллель сызықтар түріндегі тірек пункттерінің желісі
Мысалы, 4, 5, 6 және т. б. нүктелер арасындағы қашықтық 20 м-ге тең
болуы мүмкін. Сонымен қатар, осы негізгі нүктелер арасында әр 5 м сайын
тағы үш аралық нүкте бекітіледі.
Ашық әзірлемелер аумағында нивелирлік маркалар мен реперлер
түрінде биік тірек пункттерінің жеткілікті қалың желісі құрылады, ол
мемлекеттік биіктік желісіне байлануы тиіс.
Түсіру негіздемесі пункттерінің биіктік белгілері талап етілетін
дәлдікке байланысты геометриялық немесе тригонометриялық нивелирлеу
арқылы айқындалады.
Игеру тәсіліне, пайдалы қазба түріне байланысты нұсқаулыққа сәйкес
VI сыныпты немесе техникалық геометриялық нивелирлеу жүргізіледі.
Тригонометриялық нивелирлеу теодолиттік қозғалыстарды төсеу кезінде
және жекелеген нүктелерді серифтермен салу кезінде қолданылады.
Түсірілімге
жататын
ашық
әзірлемелердің
егжей-тегжейлері
мыналарды қамтиды:

жер бетінің бедері мен жағдайы;

аршу және өндіру кемерлерінің жоғарғы және төменгі жиектері
және кемерлердің бермалары мен еңістеріндегі кедір-бұдырлар;

жыныстардың тұрақты және уақытша үйінділері және пайдалы
қазба қоймалары;

тау-кен және барлау қазбаларының сағалары;

тау жыныстары мен пайдалы қазбалардың табиғи жалаңаштануы
және жанасуы;

тектоникалық бұзылыстар және т.б
Түсіруді оқиғаның себеп-салдарын ашық әзірлемелер негізінде
жүргізеді сол тәсілдермен қолданатын кезінде топографиялық түсірілімі.
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8.3.7. Перпендикуляр (лрдинаттар) әдісі.
Бұл әдістің мәні мынада: түсірілген объектінің жеке сипаттамалық
нүктелерінен перпендикуляр түсіру негіздемесінің бүйірлеріне түсіріледі.
Тірек пункттерінен перпендикулярлардың негізіне дейінгі арақашықтық және
перпендикулярлардың ұзындығы өлшенеді. Алынған объектінің жоспарына
қолдану үшін өлшенген деректер жеткілікті.
Карьер кемерінің жоғарғы және төменгі жиектерін түсіру кезінде (8.8 сурет) кемерлердегі тірек желісінің нүктелері-теодолиттік жүрістің шыңдары
немесе серифтермен анықталған нүктелер қолданылады. Баспалдақтың
жоғарғы жиегінің орнын түсіру үшін 1, 2, 3 және т.б. ең тән нүктелерді
таңдаңыз, осы нүктелердің ішінен Эккер көмегімен (топографтар 90° немесе
45° бұрыштарда бір-бірімен қиылысатын сызықтарды бұзу үшін қолданатын
құрылғы) перпендикуляр түзу сызыққа түседі. А (немесе Б) тірек пунктінен
перпендикулярлардың негізіне және di ұзындығына дейінгі li арақашықтығы
рулеткамен өлшенеді, олардың мәндері далалық журналда және түсірілімнің
абрисінде жазылады. Кемердің төменгі жиегі ұқсас түрде алынып тасталады,
бірақ төменгі Кемерде орналасқан тірек нүктелерін қолдана отырып.

8.8-сурет - Карьердің кермерлерінде тірек желісі пункттерінің
орналасуы
Егер алынатын объектілер тірек желісінің АБ сызығынан едәуір қашық
болса, онда оларды ординат тәсілімен түсіру үшін осы объектілерге жақын
жерде орналасуы АБ негізгі сызығына қатысты айқындалатын қосымша
сызық сызылады.
Жұмыс торы түрінде толтыратын тірек желісін құру кезінде әр
шаршыдағы
мәліметтерді
түсіру
8.9-суретте
көрсетілгендей
перпендикулярлар әдісімен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда нүктелермен
анықталған шеттің жоғарғы жиегінің орны 1, 2, 3, 4, 5, квадраттың АБ
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жағынан 2, 3, 4 нүктелеріне дейін di перпендикулярлары мен квадраттың
бүйірлеріндегі А-1 және Б-5 қашықтықтарын өлшеу арқылы алынады.

8.9-сурет - Эксплуатациялық тордың әрбір квадратында мәліметтерді
тұсіру
Сол сияқты, квадраттың В және Г нүктелерінің орналасуы қалпына
келтірілген төменгі жақта, төменгі жиектің орналасуы және басқа да
мәліметтер анықталады.
8.3.8. Полярлық әдіс
Бұл әдіс аймақтың жалпы метрикалық мензульдық түсірілімінде
кеңінен қолданылады. Мысалы, алынатын контурдың 1-ші нүктесі (8.10сурет) тірек нүктесіне және бастапқы жағына қатысты полярлық
координаттармен анықталады: B бұрышы және А - 1 = l қашықтық. Қолдау
пункттері аналитикалық желінің пункттері, көпбұрышты өткелдер,
пайдалану торлары және т. б. болуы мүмкін.
8.10-суретте карьердің екі шегінісінің егжей-тегжейін түсіру схемасы
көрсетілген. Теодолиттік жүрістің А және Б пункттерінен жоғарғы Кемерде
жоғарғы кемердің жиектерін түсіру жүргізіледі. 1, 2, 3, нүктелердің
орналасуы .... 10. Кемер жиегінің контурын бекітетін А және бұрыштардағы
нүктелерде
теодолитпен
және
контурдың
нүктелеріне
дейінгі
арақашықтықты қашықтық өлшеуішпен өлшеу арқылы анықталады.
Осыған ұқсас С және К тармақтарындағы төменгі Кемерде 1, 2, 3,
нүктелердің орнын анықтау жүргізіледі ..., 7, екінші кертпенің жиектерін
белгілейді.
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Мәліметтерді полярлық әдіспен түсірген кезде жалпы метрикалық
түсірудің далалық журналы жүргізіледі және егжей-тегжейлі түсірудің толық
сызбасы жасалады.

8.10-сурет - Полярлық түсіру әдісі
Мәліметтерді түсірудің нәтижелерін полярлық әдіспен камералдық
өңдеу тахеометрлік түсіру кезіндегідей жүргізіледі.
8.3.9. Профильдік түсіру әдісі
Алдын-ала бөлінген және жерге бекітілген профиль сызықтарының
негізінде егжей-тегжейлерді түсіру ашық әзірлемелерді түсірудің басқа
әдістерін қолдануға болмайтын жағдайларда, мысалы, жоғары тік борттарда
және карьердің шұңқырлары болмаған кезде қолданылатын түсірілімнің
арнайы түрі болып табылады.
Әдістің мәні мынада: профиль сызықтарының қақпақтарында карьердің
бүйірлері мен табанының беткі нүктелерінің орналасуы мен белгілері
анықталады. Содан кейін бұл нүктелер жоспарға қолданылады; Карьер
бетінің көлденең қималары және профиль сызықтары бойынша кесулер
түсіру кезіндегі Карьер пішіні мен көлемін анықтауға мүмкіндік беретін
графикалық құжаттаманы білдіреді. Егер карьер таяз болса, онда әр профиль
сызығының қақпағында А, б, в және т.б. сипаттамалық нүктелерінде кезең
кезекпен қойылады. Полигонның жоғарғы жағында немесе бейіндік сызықта
орналасқан қандай да бір М нүктесінде орнатылған теодолит станциядағы
тұрақты бағыт арасындағы B көлденең бұрыштарын өлшейді, мысалы, М-3
және маңызды кезеңге визирлеу сәулесі. Көлбеу бұрыштары да өлшенеді.
Содан кейін жоспар бойынша сызық белдеуіндегі пикет нүктелерінің
орнын анықтаңыз және осы нүктелердің белгілерін есептеңіз.
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М және 3 нүктелерінің координаталары белгілі болғандықтан, А, Ә, в
және т.б. нүктелерінің орнын анықтау үшін М нүктесінде bi көлденең
бұрыштарының өлшенген мәндерін салу жеткілікті. Осы бұрыштардың
бүйірлерін 3-3 профиль сызығымен кесіп өту жоспардағы а, б, в нүктелерінің
орнын анықтайды. М нүктесінің белгілі белгісіне сәйкес, көлбеу
бұрыштармен өлшенген және жазықтықта алынған м-а, м-б сызықтарының
көлденең төсемдері. А, б, в пикет нүктелерінің орналасуы ... 3-3 сызықтың
қақпағында m-a, m-B және т .б. жақтарын немесе A, B, B нүктелерінің
координаталарын есептеу арқылы алуға болады... мысалы, түзу серифтердің
шешімі, оның негізі 3-3 қақпағының негізі М-3 жағы болады, ал бұрыштары
3 - М базистің және 3-3 профиль сызығының бағыттаушы бұрыштарының
айырмашылығы ретінде алынған bi және y бұрыштарының өлшенген
бұрыштары болады.
Осылайша, әр профиль сызығындағы пикет нүктелерінің орнын
алғаннан кейін, карьердің бетінің оқшаулауын, сондай-ақ әр профиль үшін
тік кесулерді жасаңыз. Терең карьерлерде, кезеңдерді орнату қиын болған
кезде, пикет нүктелерінің орнын анықтау үшін оған бекітілген металл
шармен жұқа болат кабель қолданылады.
Бұл әдіспен түсіру техникасы келесідей.Карьердің қарама-қарсы екі
жиегінде, мысалы, 7-7 профиль сызығына сәйкес келетін А және В
нүктелерінде, Болат кабельдің ұштары карьерге лақтырылған қол
лебедкалары бар екі жұмысшы болады. Оған доппен бекітілген жұқа кабель
(диаметрі 10 см) 7-7 ' сызығының қақпағында орналасады. Маркшейдердің
сигналы бойынша трос шығырдың көмегімен ашық (қызыл) түске боялған
шармен бірге Карьер борты бойынша баяу түсіріледі; бақылау үшін қажетті
орындарда, мысалы, А, б, в және т. б. нүктелерінде шар тоқтайды және оған г
пунктінен теодолитпен визалаған кезде сигнал ретінде қызмет етеді. Г
нүктесінен шарға бастапқы 4-Г бағыттан аспаппен визалаған кезде bi
көлденең бұрыштары өлшенеді. Сонымен қатар, тік бұрыштар өлшенеді.
Өлшенген шамалар бойынша жоспардағы пикет нүктелерінің
позициялары анықталады және олардың белгілері есептеледі. Профильдік
әдістерді түсірген кезде профиль сызықтары мен пикет нүктелеріне көріну
сәулелері арасындағы бұрыштар 25o-30o-дан кем болмауын қамтамасыз ету
керек.
Профильдерді (тік кесінділерді) құру кезінде олар көрсетілуі керек:

жер беті;

биіктік торы және ординат;

бір айдағы (тоқсан, жыл) тау жыныстары мен пайдалы
қазбалардың игерілген учаскелері);

пайдалы қазбалар мен ірі жыныстардың геологиялық құрылымы;

барлау және дренаж жұмыстары және басқа да қажетті
мәліметтер.
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8.3.10. Фотограмметриялық түсіріс
Кейбір жағдайларда егжей-тегжейлерді түсіру және карьерлерді
қосымша түсіру кезінде жердегі фотограмметриялық түсіруді қолдану өте
ыңғайлы. Фототеодолиттерді қолдану жоспарларды анда-санда және қысқа
мерзімде толтыру қажет болған кезде, топографиялық тұрғыдан күрделі,
далалық жұмыстардың едәуір көлемін қажет ететін учаскелерді түсірген
кезде, сондай-ақ маркшейдер үшін қауіпті жұмыс кезінде ыңғайлы.
Фотограмметриялық түсірілім фототеодолиттермен, алынған фотосуреттерді
қолданыстағы жоспарлардағы тірек нүктелеріне байланыстыра отырып
жасалады.
8.4. Карьерлердегі арнайы маркшейдерлік жұмыстар
8.4.1. Карьерлердегі дренаждық құрылымдарды бөлу
Дренаждық (сутөкпе), ашылатын (траншеялық) және дайындық Тау-кен
қазбаларынан өту кезінде, сондай-ақ темір жол және тас жол салу кезінде
бөлу жұмыстары жүргізіледі.
Карьердің өрісін құрғатудың ашық әдісі алдын-ала немесе тау-кен
жұмыстарымен бірге жүргізілетін дренаждық және дренаждық арықтар
жүйесін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Жер асты құрғату тәсілі
дренажды жер асты қазбалары жүйесін: тік немесе көлбеу оқпандарды,
дренажды қазбалары бар штольняларды үңгілеуді талап етеді.
Арықтарды және жерасты дренаждық тау-кен қазбаларын үңгілеу үшін
бөлу шахталарды салу кезіндегідей жобалық деректер негізінде жүргізіледі.
Кіру және разрез траншеялары мен оның контурларын жүргізумен
байланысты маркшейдерлік жұмыстар берілген бағыт пен белгілер бойынша
траншея жүргізудің дұрыстығын бақылаудан, сондай-ақ тау жыныстарының
шығарылған және алуға жататын көлемдерін анықтаудан тұрады.
Карьердің бас жоспарында немесе кіру және кесінді орлардың арнайы
жобалық жоспарларында ор сағасының координаттары, осьтердің
дирекциялық бұрыштары, бұрылыс бұрыштары, қисықтардың радиусы, ор
табанының биіктік белгілері немесе басшылық еңістері көрсетіледі, сондайақ ордың көлденең бейіндері келтіріледі. Траншеяларды бақылау және бөлу
үшін жұмыс негіздемесінің нүктелері мен биіктіктегі реперлерінің жеткілікті
тығыз желісі жасалады. Траншеяның бойлық осі бөлінгеннен кейін оны
рельефтің күрделілігіне байланысты 20 немесе 50 метр сайын пикеттер
бойынша нивелирлеу жүргізіледі.
Карьердің дренаждық қазбаларының барлық кешеніне жоспар (1:10001:2000 масштабында) жасалады, ол кейіннен (қосымша дренаждық
қазбаларды пайдалану және жүргізу кезінде) жүйелі түрде толықтырылады.
Механикалық күрекпен немесе драглайнмен жабдықталған бір шөмішті
экскаватормен бұрғылау-жару жұмыстарын қолданбай орларды немесе кіру
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жолдарын үңгілеу тұтас кенжармен немесе сатылы кенжармен жүзеге
асырылуы мүмкін.

8.11-сурет - Пайдалы қазба шатырының құмдарына салынған көлденең
дренаж
Мұндай дренажды шатырдың сулы құмдарын ашқаннан кейін және
карьерді пайдалану кезінде ашық дренажмен бірге тәуелсіз немесе карьердің
өрісін су төмендететін ұңғымалармен кептіру кезінде жер асты суларын
ұстап алуға көмекші ретінде пайдалануға болады. Ол үшін карьердің шетінен
айналмалы немесе гидравликалық тәсілмен бұрғыланады және пайдалы
қазбаның шатырының Сулы қабатына сүзгі бағандары орнатылады (8.11сурет).
Пунктирмен көрсетілген ереже кемер, дрены мен құбырына
депрессиялық қоспаны қисық соңында, қаралып отырған кезең. Барлық
өлшемдер метрмен берілген.
Диаметрі 108-215 мм көлденең дрендердің ұзындығы станоктың
техникалық сапасына байланысты және мүмкіндігінше үлкен болуы керек
(кемінде 30 м). Дренаждар арасындағы қашықтық құрғатылған жыныстардың
сипатымен анықталады және формулалар бойынша есептеледі; ол 20-70 м
аралығында болады. Дренажды Карьер кемеріне қарай 0,003 кем емес
еңіспен төсейді, сонда ондағы судың қозғалу жылдамдығы 0,3 м/с-тан асады;
мұндай жылдамдықта дреннің құмның ұсақ бөлшектерімен тұнбасы
болмайды.
Көлденең ұңғымалардан су карьердің су жинағышына борт маңы
жабық дренажының құбырлары бойынша немесе құрғатылған кемердің
бойында орналасқан ашық ор бойынша бөлінеді.
Үлкен тиімділікті, жабдықтың қарапайымдылығын және көлденең
ұңғымалардың төмен құнын ескере отырып, тік дренажмен салыстырғанда,
олар карьерді пайдалану кезінде негізгі дренаж құралы ретінде кеңінен
қолданылуы керек.
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8.4.2.
көрсету

Бұрғылау-жару

жұмыстарына

маркшейдерлік

қызмет

Бұрғылау-жару жұмыстарына маркшейдерлік қызмет көрсету бұрғылау
ұңғымаларын немесе мина камераларын бұрғылау, бөлу және түсіру алдында
блокты түсіруден және оларды жоспарға түсіруден, сондай-ақ жарылған таукен массасының көлемін анықтаудан тұрады.
Блокты жаруға арналған ұңғымалардың санын анықтап, оларды дұрыс
орналастыру үшін жарылғыш блок түсіріледі. Бұл ретте пайдалы қазбаның
түріне, блок учаскесінің геологиялық құрылымына және кен орнының
күрделілігіне байланысты тұтастай алғанда түсіру жұмыстарының көлемі
әртүрлі. Кейбір жағдайларда кемердің жиектерін және кемерлердің
беткейлерінің пішінін сипаттайтын бірнеше профильдерді анықтау
жеткілікті. Күрделі кен орнында жарылыс жұмыстарын есептеу үшін кейде
блоктың пішінін ғана емес, сонымен қатар жарылыс блогын құрайтын тау
жыныстары мен минералдардың құрамын, қасиеттерін де білу қажет. Соңғы
жағдайда Ұңғымаларды бұрғылау мен құжаттамадан кейін көлденең
геологиялық қималар жасалады. тау жыныстары мен пайдалы қазбалардың
химиялық құрамын, беріктігін, физикалық қасиеттерін, құрылымын
сипаттайтын.
Кертпенің еңісін белгіленген бейін бойынша түсіру еңіс
конфигурациясына байланысты әр түрлі жолмен жүргізілуі мүмкін.
8.12-суретте әр түрлі пішіндегі еңістерді түсіру схемалары көрсетілген.
Мысалы, 1, 2, 3 нүктелерінің орнын анықтау үшін (8.12 а сурет) стендтегі
эклиметрді немесе бұрыштық өлшегішті, сондай-ақ ұзындықты өлшеуге
арналған рулетканы қолдануға болады. Бұл жағдайда әр профильдің жоғарғы
жиегіне, мысалы, шұңқырмен бекітілген А нүктесінде эклиметр немесе
бұрыш өлшегіш орнатылады. 1, 2, 3 нүктелеріне назар аудара отырып, көлбеу
бұрыштарды өлшеңіз. Ұзындықты өлшеу үшін таспа өлшемі қолданылады,
оның нөлдік бөлімінде жүктеме мен сым бекітілген. Кемердің табанында
тұрған жұмысшы шнурдың көмегімен бақылаушының нұсқауы бойынша
рулетка жүгін 1, 2, 3 және т.б. нүктелерде рет-ретімен орнатады, ал А
нүктесіндегі маркшейдер рулетка бойынша осы нүктелерден құралдың
тұрған а нүктесіне дейінгі қашықтықты есептейді. Кемердің төменгі
жиегіндегі 1-нүктенің орнын кемердің табанындағы жұмыс негіздемесінің
нүктелеріне қатысты түсіру арқылы да анықтауға болады.
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8.12-сурет - Әр түрлі пішіндегі қиябетті түсіру схемалары
Екінші жағдайда (8.12 Б-сурет) 2 және 3-нүктелердің қол жетімсіздігі
жағдайын жергілікті жерде белгіленген бейіннің А және Б нүктелерінде
Орнатылатын алыс өлшемді базистік саптамасы немесе телетопы бар
құралмен анықтайды.
Бұдан әрі маркшейдерлік жұмыстар жарылғыш Ұңғымаларды
жергілікті жерге бөлуден, ұңғымалар сағасының белгілерін және олардың
тереңдігін анықтаудан тұрады. Ұңғымалардың жобалық тереңдігі олардың
аузы мен жарылатын кемердің табаны белгілерінің айырмасы ретінде
ұңғымалардың қандай да бір көзделетін бұрылуын ескере отырып
анықталады. Ұңғымалардың нақты тереңдігі тікелей өлшеу арқылы
анықталады.
Құрылыс тасын (қиыршықтас, кеспе тастар және т.б.) өндіру бойынша
шағын карьерлерде қопсытуға (жаруға) дайындалған блоктың мөлшерін
есептеу оңайлатылған тәсілмен - бұрғыланған ұңғымалардың тор өлшемі
және олардың тереңдігі бойынша жүргізіледі. Бұл ретте ұңғымалар торының
мөлшері (әдетте осы кәсіпорынның қолда бар бұрғылау-жару жұмыстарының
жобасынан алынатын) тау жынысының беріктігіне, қопсытылатын блокты
құрайтын тау жыныстарының біркелкілігіне және кен орнының осы учаскесі
үшін басқа да геологиялық параметрлерге байланысты болады.
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8.13-сурет - Жергіліеті жерде жару ұңғымаларын бөлу схемасы
Өлшеу рулеткасының (немесе баудың) көмегімен блокта бұрғыланған
ұңғымалардың әрқайсысының тереңдігін өлшеу жүргізіледі. Әрі қарай, әр
ұңғыманың тереңдігін өлшеу нәтижелері жинақталады және алынған
нәтижеден барлық ұңғымалардың қайта бұрғылауының қосындысына тең
қайта өңдеу мөлшері алынады.
Бұрғылау - ұңғыманы қазылған блок орналасқан табаннан төмен
тереңдету. Бұл жарылыс кезінде босатылған блоктың табанының осы блок
орналасқан табанның үстінен асып кетуіне жол бермеу үшін қажет. Бұрғылау
жұмыстарын жүргізу кезінде Бұрғылау әдетте 0,5 - 1,5 м мөлшерінде
қабылданады, яғни.әр ұңғыма шамамен бір метрге тереңдетіледі. Блоктағы
ұңғымалар тереңдігінің қосындысы (ауыстырусыз) тордың ауданына
көбейтіледі. Яғни, егер тордың өлшемі 3х3 м болса, онда оның ауданы 9
шаршы метрге тең болады. М Біз бұрғыланған блоктың көлемін аламыз, ол
дамыған блокта жарылған (босатылған) тау-кен массасының алдын-ала
күтілетін көлемі ретінде қабылданады.
Бұл көлемді нақтылау жарылыс жасалғаннан және босатылған блок
өңделгеннен кейін жүргізіледі.
Жарылған блокты толық пысықтағаннан кейін түсіру жүргізіледі.
Жоспар бойынша түсіру мәліметтері бойынша негіздердің ауданы мен
блоктың биіктігі, содан кейін жарылған тау массасының нақты мөлшері
анықталады.
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№ 12 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: кеніштің тау-кен жұмыстары жоспары бойынша
мәселелерді шешу
Жұмыстың мақсаты: тау-кен жұмыстарының жоспарларын оқуды
үйрену, қабаттың геометриялық параметрлерін анықтай білу, сызық
бойынша тік кесу салу .
Студентке көмір разрезі учаскесінің тау-кен жұмыстарының жоспары
беріледі. Жоспарда: жер беті, барлау, жыныс және көмір кемерлері, жер асты
дренаждық қазбалар, ішкі үйінділер және көлік жолдары бейнеленген.
Талап етіледі:
1. Тау-кен жұмыстарының жоспарымен танысу.
2. Көмір қабатының геометриялық параметрлерін анықтаңыз: созылу,
құлау, қуат, тереңдік.
3.Тау-кен жұмыстарының параметрлеріне жалпы сипаттама беру (таукен және өндіру кемерлерінің саны, олардың биіктігі мен көлбеу бұрыштары,
жұмыс алаңдарының ені, Карьер ернеуінің еңіс бұрышы, жыныс
үйінділерінің биіктігі мен еңіс бұрыштары), аршу және өндіру жұмыстарын
механикаландыру тәсілдері және карьер еңістерінің (кемерлер, Карьер
ернеулері және үйінділер) орнықтылық жағдайы.
4.Орналасуы Y ординатасының мәні бойынша нұсқаға сәйкес
анықталатын АВ сызығы бойынша тік кесінді салу (8.1-кестені қараңыз).
Сурет 1:2000 масштабында орындалады.
Егер шығарылатын ұңғыманың координаттары X1,Y1 белгілі
болса,жобаның №1С барлау ұңғымасын шығару үшін геометриялық
элементтерді (бөлу бұрышы мен қашықтығы) есептеңіз (8.2 ші кестені
қараңыз) м тірек геодезиялық желінің М пунктінің координаттары
Yм=522756,0; Xм= 3115886, Zм = 185,82 м және бастапқы бағыттың Дирекция
бұрышы αмк = 2660 32/ 30//.
8.1-кесте - Тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша қиманы құру
үшін бастапқы деректер
нұсқа №
1
2
3
4
5
6
7
8

Мәні
ординаттар Y, м
522200
522220
522240
522260
522280
522300
522320
522340

нұсқа №
14
15
16
17
18
19
20
21

Мәні
Ординаттар Y, м
522460
522480
522500
522520
522540
522560
522580
522600
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9
10
11
12
13

522360
522380
522400
522420
522440

22
23
24
25
26

8.1 кестенің жалғасы
522620
522640
522660
522680
522700

8.2-кесте - Жобаланатын №1 барлау ұңғымасының координаттары

нұсқа №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Координаттары, м
X
Y
3115993,6
522863,4
3115970,3
522851,3
3115953,4
522833,3
3115934,0
522814,3
3115750,0
522710,8
3115986,0
522740,5
3115966,0
522741,8
3115940,2
522740,2
3115980,2
522670,4
3115971,4
522630,0
3115960,3
522631,0
3115940,4
522642,4
3115941,8
522668,2

нұсқа №
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Координаттары, м
X
Y
3115914,0
522604,3
3115910,0
522623,8
3115900,0
522631,7
3115903,0
522660,0
3115950,8
522680,0
3115940,0
522691,0
3115943,4
522671,3
3115930,8
522703,4
3115838,0
522570,0
3115842,8
522604,0
3115840,4
522594,4
3115850,3
522620,0
3115852,8
522660,8

Жоспары
1. Қаттың жайылуы тікелей тау-кен жұмыстары жоспарында немесе
жеке сызбада қаттың шатырының (немесе топырағының) белгілері бойынша
салынған оқшаулаулар бойынша жанама тәсілмен анықталады. Қабаттың
созылу бағыты ереже бойынша таңдалады: егер сіз бетіңізді созылу
бағытында тұрсаңыз, жазықтықтың құлауы оң жақта болуы керек.
Қаттың құлауы (еңкею бұрышы) мына формула бойынша есептеледі:
(158)
м;

где һ-қабаттың қиылысу жоспарындағы кесіндінің ұштарының артуы,

d-кесіндінің көлденең проекциясы, М.
Қойнауқаттың жату тереңдігі ұңғыма сағасының және қойнауқат
төбесінің белгі айырмашылығымен анықталады.
Қабаттың жатыс элементтері (құлауы және простирание) анықтау
бірнеше нүктелерінде учаскесінің мансап, қуаты және тереңдікке жату –
әрбір ұңғыма бойынша.
2. Кемердің немесе қайырманың биіктігі мынадай формула бойынша
есептелуі мүмкін:
(159)
һср
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гдеzв, zн-белгілер, тиісінше, кемердің немесе қайырманың жоғарғы
жиегінің, м;
пв, ДС-сәйкесінше жоғарғы және төменгі жиектердегі белгілер саны.
Карьер бортының еңіс бұрышын аналитикалық түрде, қаттың әртүрлі
бөліктеріндегі борттың қиылысуының 3-4 кесіндісінен анықтау керек.
3. Беткейлердің орнықтылық жай-күйін сипаттау кезінде сырғымамен
басып алынған кемерлердің санын, оның пішінін, фронты, тереңдігі бойынша
өлшемдерін, сырғыманың ығысу шамасын (кемердің төменгі жиегінен
сырғыманың табанына дейінгі қашықтық) көрсете отырып, сырғымаға
сипаттама беру.
4. Көлік жолдары мен дренаж қазбаларының і еңісі нүктелердің
артуының олардың арасындағы көлденең қашықтыққа қатынасы ретінде
анықталады:
(160)
5. 5-тармақты орындау кезінде ұңғыма сағасының және тірек
геодезиялық желі пунктінің белгілі координаттары бойынша шығарылатын
ұңғымаға дейінгі бөлу бұрышы мен арақашықтықты анықтау қажет.
№13 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: жылжымалы съезді жобалауды орындау
Жұмыстың мақсаты: жер жұмыстарының көлемін есептеуді үйрену.
Студент карьердің тау-кен жұмыстары жоспарының бөлігі көрсетілген
суретті алады. Жылжымалы съезді жобалау жағдайы нұсқамен айқындалатын
нүктеден орындалады (8.3-кесте). Нұсқаның нөмірі бірінші тапсырмаға ұқсас
айқындалады, съездің еңісі барлық нұсқалар үшін бірдей және I= 0,04-ке тең
болып қабылданады; траншеяның төменгі жағындағы ені кемінде 10 м болуы
тиіс.
Жоспары
Жылжымалы құлама өңделген кемерді (ол 8.14-суретте төменгі және
жоғарғы жиегімен көрсетілген) 2-қадамға-1-2-3 және 4-5-6 кесіп тастайды.
Съезді жобалау төменнен жоғары қарай жүзеге асырылады.
8.3-кесте - Жылжымалы съезді жобалау үшін бастапқы деректер
Нұсқа нөмірі
1
2
3
4
5
6
7

Жылжымалы съездің осінің бастапқы нүктесі
А
В
С
2А
2В
2С
3А
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8
9
10

3В
4А
4В

8.3-кестенің жалғасы

8.14-сурет - Сырғымалы құламаларды ашу схемасы
Жұмысты орындау үшін карьердің бортының бөлігін бақылау қағазына
көшіру керек, ол А нүктесінен солға немесе оңға (в, с..., 4В нұсқасына
байланысты) 25-30 см-ге анықталады.
Жылжымалы съезді құру келесі ретпен жақындау әдісімен жүзеге
асырылады:
1.Жылжымалы съездің осі осы кемерге диагональ бойынша нұсқамен
анықталатын нүктеден кемердің жоғарғы жиегіне (8.3-кесте) өткізіледі.
2. Алынған осьтен оңға және солға жұмыс алаңының ½ (a/2) кейінге
қалдырылады.
3. Төменгі көтергіштің жоғарғы жиегінің (4-нүкте) берілген кертпенің
төменгі жиегімен қиылысу нүктесінде 0 пикет (ПК 0) белгіленеді, одан 100 м
– ден кейін 1,2,3... пикет, ал 50 м-ден кейін аралық пикеттер: ПК1+50,
ПК2+50 және т. б.
4. Олар бойлық профиль жасайды, онда ол қолданыстағы төсеніштің
жоғарғы және төменгі жиектерін және бастапқы пикет – ПК 0 көрсетеді,
олардан I жылжымалы рельстің жобалық көлбеуі бойынша сызық сызылады.
Профильде жобалық сызықтың кірпіштің жоғарғы жиегімен қиылысу
нүктесін табыңыз. Профильдің Масштабы: көлденең -1:2000, тік – 1:200.
Биіктіктер торында мынадай бағандар болуы тиіс: кемердің жоғарғы және
төменгі жиектерінің 50 м арқылы нақты белгілері, түсу және қашықтықтың
жобалық еңісі, жобалық белгілер және пикет нөмірлері.
Жобалық белгілер (161) формула бойынша есептеледі.
Нп+1= Нп + id
мұндағы Нп+1-келесі нүктенің жобалық белгісі, м;
Нп-алдыңғы нүктенің жобалық белгісі, м;
i-осы учаскедегі жобалау желісінің еңісі;
d-пикеттер арасындағы қашықтық.
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(161)

5. Жобалық сызықтың кертпештің жоғарғы жиегімен қиылысу нүктесі
жылжымалы съездің орнын түзетіп, 5-нүктеден өту үшін жоспарға
ауыстырылады, әйтпесе сызықтың еңісі жобалық жиекке сәйкес келмейді/
6. 50 м-ден кейін 1:200 масштабында тік қималар салынады, оларда бар
кемердің еңісі, жылжымалы съездің еңістерінің орналасуы: ұсынылатын α=
750 бұрышындағы жоғарғы деңгей, қолданыстағы еңістің еңіс бұрышындағы
төменгі деңгей, сондай-ақ бойлық бейіннен алынған жобалық белгідегі
жұмыс алаңының (ор түбінің) жағдайы көрсетіледі.
Тік қималар түзетуді қажет етеді: жұмыс алаңынан төмен Топырақты
кесу немесе, керісінше, жұмыс алаңын ұлғайту мақсатында төсемдер
болмауы керек; дегенмен, алаңның ені қабылданған мәнге сәйкес келуі керек.
Тік қиманы түзеткеннен кейін, осы нүктеде жоспарға съезді түзету
жүзеге асырылады.
7. Жоғарғы бөліктің жоғарғы жиегінің және төменгі бөліктің жоғарғы
жиегінің орналасуы жоспарға ауыстырылады. Бар кемердің төменгі жиегі
мен сырғымалы съездің төменгі жиегі сәйкес келуі тиіс.
8. Сырғымалы түсу қабылданған шартты белгілерге сәйкес қызыл
тушьпен ресімделеді.
9. Тік қималар әдісімен жер жұмыстарының көлемі есептеледі. Есептеу
нәтижелері кестеге енгізіледі .
Бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
1. Түсірілім негіздемесін жасау кезінде қателіктерді анықтау үшін
қандай формулалар қолданылады?
2. Ашық әзірлемелерде түсіру және биіктік желілерінің пункттері қалай
бекітіледі?
3. Түсірілім желісінің әдісін таңдауға әсер ететін факторлар?
4. Мәліметтерді маркшейдерлік түсірудің нысаны қандай?
5. Карьерлерде қандай аспаптар мен құралдар түсіріледі?
6. Қандай тәсілдермен жүргізілуі түсіру толығырақ ақпарат алу үшін?
7. Ашық әзірлемелерде аудандарды анықтаудың қандай әдістері
қолданылады?
8. Аудару тәсілдері көлемін анықтау жыныстары мен пайдалы қазба?
9. Көлемді есептеу дәлдігі қандай формулалармен анықталады?
10. Тау-кен жұмыстарының жағдайы мен дамуын бақылау қалай жүзеге
асырылады?
11. Бұрғылау-жару әдісімен маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу
ерекшеліктері?
12. Қорлар қандай санаттарға бөлінеді?
13. Ашық игеру кезінде қорларды есепке алудың қандай әдістері
қолданылады?
14. Шығындар мен құнарсыздануды есепке алу қандай формула
бойынша жүргізіледі?
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9 БӨЛІМ. МАРКШЕЙДЕРЛІК ІСТІ БАҒДАРЛАМАЛАРМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
9.1. "Micromine" бағдарламасы туралы мәліметтер
Қазіргі
уақытта
мамандандырылған
тау-кен-геологиялық
бағдарламалық қамтамасыз етудің мүмкіндіктерімен таныс емес тау-кен
өндіруші компаниялар іс жүзінде қалған жоқ. Әр түрлі компаниялар
геологтар, кеншілер, маркшейдерлер және басқа мамандар үшін әртүрлі
бағдарламалық шешімдерді ұсынады, олар белгілі бір мәселелерді шешу
үшін мамандарға қажет еңбек пен уақытты едәуір оңтайландырады.
"Micromine" (Австралия) компаниясы Қазақстанда жақында жұмыс
істейді және осы кезеңде тау-кен өнеркәсібіне бағытталған IT нарығының
көшбасшыларының бірі болды.

9.1-сурет - Бағдарламада деректерді шығару
Модельдеудің бастапқы деректері-бұл кен орындары, оларды түсіру
және сынау туралы кестелік мәліметтер. Бұл деректер бағдарламаға
импортталады және кірістірілген тексеру алгоритмдерін қолдана отырып,
әртүрлі сәйкессіздіктер тексеріледі. Тексеру кезінде әртүрлі қателер
анықталады, олар көп жағдайда деректерді енгізу кезінде теруге дейін
азаяды. Бастапқы ақпаратты тексерудің бүкіл процесі орта есеппен 1-2
күннен аспайды. Импорттау, тексеру және қателерді түзету кезеңдерінен
кейін кәсіпорынның деректер базасы құрылады, ол кен орнын кейіннен
модельдеу және бағалау үшін қолданылады.
Деректер базасын құру бағдарламалық процессорға осы кестелік
деректерді графикалық терезеде түсіндіруге және олармен 3D объектілері
ретінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді, оларды өндіріс траекториялары мен
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осы траекториялар бойындағы сынақ деректері түрінде көруге мүмкіндік
береді. Сіз траектория бойындағы деректерді әртүрлі түрде – мәтін, Люк
немесе график түрінде көрсете аласыз.
Деректер базасын құру процесі ақпаратты түсіндіруге дайындау
кезеңінен тұрады. Бұл қажетті ақпаратты алудан, оның дизайнынан,
кесулерді жасаудан тұрады. Дайындық жұмыстары сонымен қатар әртүрлі
CAD қосымшаларынан векторлық ақпараттың барлық түрлерін импорттауды
қамтиды: ситуациялық жоспарлар, бөлімдер және басқа графика.
"Micromine"-де векторлық мәліметтерден басқа, 3D-ортаға байланған
және түсіндіру кезінде қолданылатын сканерленген графиканы қолдануға
болады.
Деректерді дайындау процесіне ақпаратты статистикалық өңдеу кезеңі,
қазіргі трендтерді, табиғи мәндерді бөлу, бос жыныстарды қосу рұқсаттарын
ескере отырып, кондициялық қиылыстардың қуатын есептеу кіреді. Бұл
ақпараттың барлығы 3D шолуда көрсетіледі және түсіндіру кезінде
қолданылады.

9.2-сурет - 3D кеңістікте растрларды байланыстыру
Қабаттардың пайда болу параметрлеріне және таңдалған модельдеу
әдісіне байланысты көмір қабаттарын түсіндірудің келесі әдістері бөлінеді:
1. Классикалық контурлау.
2. Шатырдың/табанның түсіндірмесі.
3. Орталық сызық бойынша түсіндіру.
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Классикалық контурлау көп жағдайда тік жатқан кезде қолданылады.
Бұл әдіс қатты пайдалы қазбаларды модельдеу кезінде кен денелерін
түсіндірумен бірдей: қабаттар қималар бойымен контурланады, содан кейін
бұл контурлар көлемдердің триангуляциялық модельдеріне қосылады.
Қабаттың шатырын/табанын түсіндіру көмір кен орындарын
түсіндірудің ең көп таралған әдісі болып табылады. Көп жағдайда ол қуыс
құлау және көлбеу жату үшін қолданылады және оны екі жолмен жүзеге
асыруға болады:
1) Тікелей түсіндірумен шатыр және табаны әр қабаттың көзқарастар
бойынша көмек желілерін, кейіннен бірлестігі осы желілердің
триангуляционные не сеточные беті.
2) Сынамалау
журналынан
қабаттардың
қиылысу
шатырының/табанының 3D-координаттарын есептеу, осы нүктелерді жеке
файлға іріктеу және таңдалған нүктелерден триангуляциялық не торлық
үлгілерді жасау арқылы жүзеге асырылады.
Нәтижесінде алынған Шатыр мен табанның беттері бірігіп,
резервуардың жалпы көлемді триангуляциялық моделін құрайды.

9.3-сурет - Тақталар свитасының қаңқалық моделінің мысалы
Тақтаның орталық сызығы бойынша түсіндіру - тек жұмсақ төсек және
әлсіз гипсометрия үшін қолданылады. Бұл шектеу модельдеудің осы түрі
үшін қолданылатын құралдардан туындайды – желілер (гридтер). Оны өткізу
тәртібі келесідей:
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1. Сынамалау журналынан тиісті қабаттың қиылыстарын іріктеу
жүргізіледі.
2. Әр өндіріс үшін орталық қиылысу нүктесінің координаттары
есептеледі.
3. Есептелген 3D нүктелерінің биіктік белгілері бойынша
гипсометриялық желі (грид) салынуда.
4. Қосымша есептелген 3D-нүктелердің (қиылыстардың) қуат деректері
бойынша қабат қуатының желісі (грид) салынады.
5. Бұл түсіндірудің соңғы қадамы-алынған гипсометрия гридтері мен
қуатын X, Y өлшемдері бар тордың нүктелері арасындағы қашықтыққа тең,
ал Z-де қуат гридінің мәніне тең блок моделіне түрлендіру.
Массивте құрылымдық бұзылулар болған кезде модельдеудің осы
әдісін қолдана отырып, беттерді құру кезінде осы өзгерістерді ескеруге
мүмкіндік беретін шектеулі контурларды қолданған дұрыс.
Алынған рамалық модельдер блок моделі деп аталатын қарапайым
блоктармен толтырылады, ол осы көлемдер ішіндегі сапаны егжей-тегжейлі
сипаттауға арналған. Блок моделінің қарапайым блоктарының мөлшерін
өнімді қабаттың қуаты мен оның компьютерінің ресурстары туралы
логикалық ойларға сүйене отырып, маман таңдау әдісімен таңдайды. Яғни
модельдің Элементарлық блогы неғұрлым үлкен болса – бағалау неғұрлым
қатал болады, ал ол неғұрлым аз болса, соғұрлым үлкен модель шығуда
пайда болады, бұл онымен жұмыс істеуді мүмкін емес етеді.

9.4-сурет - Блоктық моделінің мысалы
Блок моделінің қарапайым блоктарына сынаудың нақты деректерін
интерполяциялау әдістері онша көп емес:
1. Көпбұрышты әдіс.
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2. Кері қашықтық әдісі.
3. Кригинг әдісі.
Кері қашықтық әдістері және кригингтің әртүрлі нұсқалары
компьютерлік есептеу әдістеріне жатады, көпбұрышты әдіс қолмен
жасалады, бірақ сонымен бірге деректерді компьютерлік өңдеуде
қолданылады.
Интерполяцияны бастамас бұрын, іздеу эллипсі деп аталады, егер
қолмен санау аналогиялары жасалса, онда бұл қарапайым құралды 3D паллет
деп атауға болады. Іздеу эллипсі біркелкі іріктеу үшін секторларға бөлінеді
және осы секторларға енгізілген нақты үлгілерге байланысты процессор өзі
орнатылған блок моделінің элементар блогындағы орташа мазмұнды
есептейді. Бұл құралдың көмегімен блок моделінің әрбір элементар блогын
тәуелсіз бағалау жүзеге асырылады және барлық блоктар тиісті сапалы
сипаттама алады. Эллипстің өлшемдері теориялық жартылай графиктерді
зерттеу жолымен есептелуі немесе геологиялық барлау желісінің
тығыздығына және кен орнының осы күрделілік тобы үшін ҚМК
ұсынымдарына сәйкес процессорға тікелей көрсетілуі мүмкін.
Сонымен қатар, іздеу эллипсінің көмегімен қарапайым блоктың ажырау
санатын есептеуге болады, яғни.егер, мысалы, біз көрсеткен эллипс өлшеміне
2-3 өндіріс кірсе, онда блокқа бағалаудың сенімділігінің жоғары санаты
беріледі, әйтпесе ол төмен болады.
Санаттау әдістері де өте көп, олардың ішіндегі ең көп тарағандары:
1. Іздеу эллипсіне енген қазбалар саны бойынша.
2. Қазбалардың айналасындағы берілген қашықтық бойынша.
3. Интерполяцияланған сапалық сипаттамалардың стандартты
ауытқуына сәйкес.
Бұл процестің шығуында блок моделі алынады, онда әр элементар
блоктың өзіндік сандық және сапалық сипаттамасы болады. Барлық осы
ақпарат табиғи түрде 3d жұмыс кеңістігінде көрсетіледі және қателер көзбен
тексеріледі – бөлімдер мен жоспарларға сәйкес. Ақпаратты оқшаулау
карталары түрінде немесе әртүрлі сапалық сипаттамалары бар Блок
моделінің ұяшықтарына әртүрлі түстерді қою арқылы ұсынуға болады.
"Micromine" және "генетикалық және технологиялық параметрлер бойынша
жіктеу" процестерін қолдана отырып, бағдарламаны көмірдің сапалық
сипаттамасынан оның винтаждық құрамына автоматты түрде көшу өте
қарапайым.
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9.5-сурет - Ресурстар бойынша есептің жалпы түрі
Бағалаудың қорытынды есептері кестелік режимде ұсынылады және
кен орны бойынша да, оның жергілікті учаскелері бойынша да құрылуы
мүмкін (9.5-сурет).
Қорытындылай келе, Ресей нарығында тау-кен-геологиялық жүйелер
өте көп екенін атап өткім келеді, олардың функционалдығы шамамен бірдей,
және бұл жағдайда Сіздің компанияңыз пайдаланатын өнім емес, осы
жұмыспен айналысатын маманның біліктілігі бірінші орынға шығады.
"Micromine" компаниясы жаңадан бастаушылар үшін де, тәжірибелі
пайдаланушылар үшін де өз өнімімен жұмыс жасауды үйретеді. Сонымен
қатар, "Micromine" клиенттері өнімнің тұрақты жаңартуларын, телефон және
электрондық пошта арқылы кеңес беруді қамтитын техникалық қолдауды
пайдаланады. Біздің офистеріміз Ресей Федерациясының барлық уақыт
белдеулерінде орналасқан және сіз қай жерде болсаңыз да, Сізді
қызықтыратын сұраққа жедел жауап ала аласыз.
№ 14 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:
GGIS
""Micromine""
туралы
ақпарат.
негізгі
функционалдылыққа шолу. Пайдаланушы интерфейсі. жобаларда деректерді
ұйымдастыру. Геометриялық құрылыс әдістері.
Жұмыстың мақсаты: ""Micromine"" МГАЖ жұмысының негізгі
қағидаттарымен және функционалдық мүмкіндіктерімен; пайдаланушы
интерфейсінің элементтерімен; деректерді ұйымдастыру, сақтау және
басқару қағидаттарымен; жобаларды жасау және басқару тәсілдерімен; файл
түрлерімен; қарапайым геометриялық құрылыстардың әдістерімен және
командаларымен таныстыру.
Практикалық жұмысқа тапсырма:
Бұл практикалық жұмыста келесі тапсырмаларды орындау қажет.
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1. Құрылған жобаларда сақталатын әртүрлі тау-кен объектілерінің 3Dмодельдерін; пайдаланушы интерфейсінің элементтерін көру арқылы
"Micromine" GGIS негізгі функционалдық мүмкіндіктерімен танысу.
2. Жобаны Құру: Md_fio_group Жобасы.
3. Қарапайым геометриялық құрылымдардың негізгі әдістерімен және
командаларымен танысыңыз.
4. Шартты координаттар жүйесіндегі растрлық бейненің негізінде М
1:500 өнеркәсіптік алаңының жоспарын құру. К нүктесінің координаттары
шартты түрде қабылдансын (200; 200).
Орындау
тәртібі:
"Micromine"
МГАЖ
функционалдық
мүмкіндіктерімен танысу процесін әртүрлі тау объектілерінің бұрыннан
жасалған 3D-модельдері негізінде жүзеге асырған жөн. Мұғаліммен бірге тау
объектілерінің жасалған модельдерін қарастырыңыз, алдын-ала жүктелген
жоба бойынша экскурсия жасаңыз. Бағдарлама интерфейсімен, әртүрлі
панельдермен, терезелермен және мәзірлермен танысыңыз.

9.6-сурет-"Micromine" GGIS ортасында жобаны құру

258

"Micromine" GGIS ортасында жобаны құру. Жобаны құру үшін файл
жоба жасау тармағына өтіңіз. Жобаны құру терезесі ашылады , онда
болашақ жобаның атын (9.6-сурет), сондай-ақ оның орналасқан жерін
көрсету керек. Қызыл өрістерді толтыру міндетті екенін ескеріңіз,
бағдарлама тиісті ақпаратты көрсетпей-ақ осы немесе басқа операцияны
аяқтауға мүмкіндік бермейді.
Enter немесе ОК пернесін басу арқылы енгізілген ақпаратты растау
қажет.
Жаңа жоба құрылды: Md_fio_ Group жобасы. "Micromine" терезесінің
жоғарғы сол жақ бұрышында жаңа жобаның атауы пайда болды, ол қазір
белсенді жоба мәртебесіне ие.
Растрлық кескінді байланыстыру.
Визекс формасы терезесінде тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет
басу арқылы кескін пішінін таңдаңыз. Сурет терезесі пайда болады. Файл
өрісінде LR 1 файлының жолын Растр өндірістік алаңының жоспарын
көрсетіңіз. JPG.
Ескерту. Lr1 файлы Растр өндірістік алаңының жоспары.JPG алдын-ала
жүктелуі керек.
Әрі қарай, суретті байланыстыру процесін бастау үшін
"байланыстыру..." түймесін басыңыз. Суретті байланыстыру үшін 3 нүкте
қою керек. Көрсетілген нүктелер арасында түрлендірудің қаншалықты
дәйекті жүзеге асырылатындығының көрсеткіші болып табылатын орташа
квадраттық қатенің (RMS) мәнін алу үшін 4-ші нүктені қою керек. Құралдың
көмегімен нүктенің қабаттасу құралы нүктені к нүктесіне қойыңыз және
кестеде жоспарланған координаттардың мәндерін жазыңыз (X; Y) 200; 200 .
Сол сияқты, қабылданған масштабқа сәйкес координаттарын көрсете
отырып, тағы 2 немесе 3 нүкте қойыңыз. Ыңғайлы болу үшін Сіз белгіленген
нүктелерге қатысты нүктелі сызықтармен бағыттаушыларды құратын
бағыттағыштарды көрсету опциясын қосуға болады.
Байланыстыру үшін 4-ші нүктені көрсеткенде, RMS қатесі бағанасы
автоматты түрде толтырылады. RMS қатесінің мәні 0,01-ден аспайды.
Байланыстыру процедурасы аяқталғаннан кейін құралдар тақтасындағы
"Сақтау" түймесін басу керек. Нәтижесінде LR 1 байланыстыру файлы Растр
өндірістік алаңының жоспарын жасайды. GRF. Бұл "Micromine" файлы, ол
бұрын көрсетілген нүктелердің координаттарын сақтайды.
Мұны істеу үшін кескін терезесінің оң жағындағы пішіндерді нұқыңыз
және пайда болған терезеде "сақтау" таңдаңыз. Содан кейін тақырып өрісіне
Растр өндірістік алаңының LR 1 жоспарын енгізіп, ОК түймесін басу керек.
Орындалған әрекеттер нәтижесінде М 1:500 жоспарының фрагменті
"Micromine" GGIS ортасында берілген масштабта шартты координаттар
жүйесіне жүктеледі және Визекс терезесінде көрсетіледі.
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9.7-сурет - Өнеркәсіптік алаңның жоспары М 1: 500
Растрлық кескін негізінде өндірістік алаң жоспарын цифрландыру.
Алдымен жоспардағы көрініске өту керек, ол үшін T пернесін пайдалануға
немесе көру құралдар тақтасындағы жоспардағы көріністі басуға болады. Әрі
қарай, терезеде кесу немесе асып кету 0.00 мәніне орнатылғанына көз
жеткізу керек, осылайша барлық кейінгі геометриялық құрылымдар 0 биіктік
белгісінде орындалады.
Әр түрлі геометриялық элементтерді салу мүмкін
String редакторы тақтасында орналасқан құралдарды таңдау кезінде
әрекет ететін тиісті командалардың көмегімен. Цифрландыруды орындау
үшін Сізге келесі құралдар қажет:
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* жаңа жол: ашық және жабық болуы мүмкін жаңа жол жасайды;
* жолды жалғастыру: жолдың соңына нүктелер қосады;
• замкнуть стринг: қорытындылап отыр стринг, біріктіре жаңа сегменті
нүктесін басынан соңына нүкте;
* айна жолағы: айна жазықтығын анықтау арқылы таңдалған
жолақтардың айна көшірмелерін жасайды;

9.8-сурет - Растрлық кескінді байланыстыру терезесі
*

жолды

кеңейту:

параметр

тілқатысу

терезесінде

анықталған

қашықтықты кеңейтеді;
* X, Y, Z пернелері: тиісті оське параллель сызық салу үшін осы
пернелердің біреуін қысыңыз.
Алаңды цифрлау аяқталғаннан кейін осы жолды сақтау қажет, ол үшін
аты-жөнінсіз (аты-жөнсіз) қабат бойынша тінтуірдің оң жақ батырмасымен
басу қажет. STR) қарау терезесінде және сақтауды таңдаңыз. Пайда болған
терезеде өндіріс алаңын енгізіңіз. Содан кейін пішінді сақтаңыз, ол үшін
тінтуірдің оң жақ түймесімен аты жоқ қабатты басыңыз (өндірістік алаң.
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STR) және пішінді сақтауды таңдаңыз. Пайда болған терезеде тақырып
өрісіне өндіріс алаңын енгізіп, ОК түймесін басыңыз.
Ұсынылатын әдебиеттер:
Пайдаланушы нұсқаулығы: "Micromine" оқыту 2013 (14.0). –Б.1-6.
№ 15 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: бастапқы деректер түрлері. геологиялық-маркшейдерлік
мәліметтерді жүйелеу. геологиялық барлау ұңғымаларының деректер
базасын құру
Жұмыстың
мақсаты:
геологиялық-маркшейдерлік
деректер
файлдарын жасау және басқарудың негізгі принциптерімен және "Micromine"
ГГИС ортасында геологиялық барлау ұңғымаларының деректер базасын құру
тәсілімен таныстыру.
Талап етіледі:
Техникалық тапсырма және бастапқы деректер ӘЖ-де ұсынылған. А.
Бұл зертханалық жұмыста келесі тапсырмаларды орындау қажет:
1. Жобаны Ашу: Md_fio_group Жобасы.
2. Ұңғымалар идентификаторын жасаңыз Геологиялық барлау
ұңғымалары бойынша бастапқы деректердің DAT.
3. Ұңғымалардың сағаларын визуализациялау.
4. Геологиялық барлау ұңғымаларының деректер базасын құру: мдг
ұңғымаларының ДБ.
Орындау тәртібі:
Кешенді техникалық тапсырманы орындау үшін бұрын жасалған
жобаны ашу керек. Файлды | жобаны | басқаруды таңдаңыз, пайда болған
терезеде жобаңызды таңдап, Ашу түймесін басыңыз.
Бастапқы деректер файлын құру: ұңғымалардың идентификаторы.
DAT
Өздеріңіз білетіндей, "Micromine" GGIS үшін бастапқы деректер
ретінде әртүрлі сипаттағы ақпаратты қолдануға болады [1], тікелей
"Micromine" GGIS-те де, басқа жүйелер мен бағдарламаларда да
дайындалған. Файлды жасаңыз *.DAT тікелей түрде, яғни "Micromine" GGISте және жанама түрде – деректерді импорттау арқылы, мысалы, форматтағы
деректер *.xls. Бағдарламалық жасақтама ортасында файл жасау үшін Файл |
Жаңа таңдаңыз.... Пайда болған терезеде (сурет. 4) файл өрісіне ұңғымалар
идентификаторын енгізіп, ОК түймесін басыңыз.
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9.10-сурет-ИД ұңғымалардың бастапқы деректер файлын құру. DAT
Файл құрылымының редакторы терезесі ашылады, онда ұңғыма
файлының құрылымын қалыптастыру қажет.DAT, яғни өрістердің аттарын,
олардың түрлерін, енін, сондай-ақ үтірден кейінгі белгілердің санын
анықтаңыз. Бұл терезені суретте көрсетілгендей толтырыңыз. 5. Файл
құрылымын орнатқаннан кейін жоғарғы сол жақтағы "Сақтау" түймесін
басып, файл құрылымының редакторы терезесін жабыңыз. "Micromine"
ұңғымалар ID файлын құруды ұсынады. DAT, иә таңдаңыз. Әрі қарай,
кестеде көрсетілген барлау ұңғымалары туралы мәліметтерді құрылған
кестеге енгізіңіз. А. 1 қосымша. А. Алайда, бұл жағдайда Microsoft Excel
файлынан деректерді импорттау тиімдірек, өйткені геологиялық барлау
деректерінің көп бөлігі импортталған файлда бар. Ескерту. Файл
*.Ұңғымалар бойынша бастапқы геологиялық барлау деректерін қамтитын
XLS Техникалық тапсырма негізінде өзіңізді қалыптастырыңыз.
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9.11-сурет - DAT ұңғымалардың ИД бастапқы деректер файл
құрылымын анықтау
"Micromine"-ге деректерді импорттауға алдын-ала дайындауды
орындаңыз, атап айтқанда MS Office Excel-де топырақ пен шатырдың биіктік
белгілерін, сондай-ақ резервуардың тік қуатының мәндерін есептеңіз (5сурет). Ұңғымалар бойынша деректер * форматында ұсынылғаннан
кейін.XLS толық көлемде және тапсырманы орындау үшін қажет, оларды
"Micromine" ggis ортасына импорттауға болады.
Файлды импорттау үшін | Импорттау | Microsoft Excel файлын
таңдаңыз. Microsoft Excel файлын импорттау терезесінде (сурет. 6) дереккөз
бөлімінде импорттау үшін файл мен парақты көрсетіңіз. Содан кейін Мақсат
және ұңғымалар бөліміндегі файлды өріске енгізіңіз. Өріс кестесінде
импорттау үшін қажетті өрістерді таңдаңыз. Импортталғаннан кейін алынған
файлды көруге, қажет болған жағдайда оның құрылымын өзгертуге болады.
Файлды ашу немесе өңдеу үшін "мақсат" бөліміндегі файл өрісін
тінтуірдің оң жақ түймесімен нұқыңыз және ашылмалы тізімнен "өңдеу
немесе қарау" таңдаңыз, құрылымды өзгерту үшін "құрылымды өзгерту"
таңдаңыз.
Файлды
жасағаннан
кейін
ұңғымалардың
сағаларын
визуализациялау Vizex терезесінде жоспардағы ұңғымалардың сағаларын
көрсетуге болады. Ол үшін Визекс формасы терезесіндегі нүктелерді
тінтуірдің сол жақ батырмасымен екі рет басу керек. Нүкте терезесі пайда
болады (сурет. 7). Файл өрісіндегі енгізу деректері қосымша бетінде сіз
ұңғымалардың ID_ файлын таңдауыңыз керек, сонымен қатар кіріс
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файлындағы тиісті өрістерді көрсете отырып, Шығыс, Солтүстік және Z
координаттарын толтырыңыз.

9.12-сурет - Геологиялық барлау деректері бар кесте үлгісі
MS Office Excel ортасында
Тереңдігі (жабынға дейін)
Тереңдігі (табанға дейін)
Топырақ белгісі
Қуаттылық
Кенжар
Ескерту. Егер ағымдағы уақыт кезеңінде деректер толық көлемде
берілмесе және осының салдарынан оларды толықтыру немесе үйлестіру
қажет болса, онда ГГАЖ "Micromine" ортасында осындай мүмкіндік жүзеге
асырылады.Бұл жағдайда деректерді толықтыру тікелей бағдарламаның
өзінде сәйкес файлды үйлестіру арқылы жүзеге асырылады.
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9.13-сурет - Microsoft Excel деректерді импорттау

9.14-сурет - Геологиялық барлау ұңғымалары сағаларының нүктелерін
визуализациялау
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Нүктелер қосымша бетінде (9.14-сурет) опцияны қосыңыз таңбаларды
қолданыңыз және тінтуірдің сол жақ батырмасымен екі рет басу арқылы
әдепкі таңбаны таңдаңыз. Содан кейін, сол жақ батырманы екі рет басу
арқылы сары түсті әдепкі түс ретінде орнатыңыз.
Белгілер қосымша бетінде (9.15-сурет) белгілерді көрсету опциясын
қосыңыз және мәтін өрісі ретінде ұңғыма идентификаторлары бар атау өрісін
көрсетіңіз. Орналастыру өрісінде ұңғыма белгілерін ауыз нүктелеріне
қатысты оң жаққа орналастыру үшін 13 позицияны таңдаңыз.

9.15-сурет - Геологиялық барлау ұңғымалары сағаларының нүктелерін
визуализациялау. Нүкте қойындысы

9.16-сурет - Геологиялық барлау ұңғымаларының сағаларының
нүктелерін визуализациялау. Белгі қойындысы
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Визуализация параметрлерін орнату аяқталғаннан кейін тілқатысу
терезесінің пішінін сақтау керек. Мұны істеу үшін нүкте терезесінің оң
жағындағы пішіндерді нұқыңыз, пайда болған терезеде басқаша сақтау
таңдаңыз. Содан кейін сіз тақырып жолағына Id_bug енгізіп, ОК түймесін
басуыңыз керек. Осы процесс аяқталғаннан кейін геологиялық барлау
ұңғымаларының сағаларының нүктелері Визекс терезесінде көрсетіледі.
Геологиялық барлау ұңғымаларының деректер базасын құру
Бұл жағдайда мәліметтер базасын құру Id_skvazin файлының негізінде
жүзеге асырылады. Ұңғымалар туралы мәліметтер базасын құру үшін
ұңғымалар | мәліметтер базасы | құру қажет. Пайда болған терезеде
мәліметтер базасының атауы өрісіне MDG ұңғымаларының мәліметтер
базасын енгізіңіз. Сағалық Файл қосымша бетінде (9.17-сурет.) ауыз файлы
ретінде Id_скважин файлын таңдаңыз. Кіріс файлындағы тиісті өрістерді
көрсете отырып, Шығыс, Солтүстік және Z координаттарын, ұңғыманың ID 1
өрісін, сондай-ақ жалпы тереңдік өрісін толтырыңыз. Деректер базасын
құруды растау үшін ОК түймесін басыңыз.

9.17-сурет - Геологиялық барлау ұңғымаларының деректер базасын
құру. Ауыздық файл қойындысы
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Келесі қадам-дерекқорды визуализациялау. Ол үшін Визекс формасы
терезесінде тінтуірдің сол жақ батырмасымен екі рет басу арқылы
траекторияны таңдаңыз.

9.18-сурет - Геологиялық барлау ұңғымаларының траекторияларын
визуализациялау.
Енгізу деректері қосымша бетінде (9.19-сурет) дерекқор өрісін
тінтуірдің сол жақ батырмасымен екі рет басу арқылы MDG ұңғымаларының
мәліметтер базасын таңдаңыз. Тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу
арқылы әдепкі түс ретінде қоңыр түсті таңдаңыз. Траекторияның
қалыңдығын 0.15 мм орнатыңыз.

9.19-сурет - Геологиялық барлау ұңғымаларының траекторияларын
визуализациялау. Тереңдік Қойындысы
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Тереңдік қосымша бетінде (9.20-сурет) кенжардағы ұңғымалардың
тереңдік белгісін көрсету үшін қазбалардың тереңдігін көрсету опциясын
таңдаңыз. Қоңыр тереңдігі мен қауіп-қатер түсін орнатыңыз. Тереңдік
белгісін көрсету кезінде үтірден кейін тек 1 таңбаны көрсету үшін ондық
ұяшыққа 1 енгізіңіз. Ұңғыманың түбіне 2 метр (ұңғыманың траекториясына
қатысты әр бағытта 1 метр) тәуекел жасау үшін тәуекел ұзындығы өрісіне 1
енгізіңіз.
Әрі қарай, диалогтық терезенің пішінін сақтау керек. Мұны істеу үшін
нүкте терезесінің оң жағындағы пішіндерді нұқыңыз, пайда болған терезеде
басқаша сақтау таңдаңыз. Содан кейін тақырып өрісіне MDG
ұңғымаларының мәліметтер базасын енгізу керек және ОК түймесін басыңыз.
Визуализация процесі аяқталғаннан кейін белгілі бір объектінің қасиеттерін
көруге болады. Мұны істеу үшін оны тінтуірдің сол жақ батырмасымен
басып, "Сипаттар" қойындысына өту арқылы "Визекс" терезесінде таңдаңыз.
Сипаттар қосымша бетінде бастапқы файлды ашудың қажеті жоқ, объект
деректерін өңдеу мүмкіндігі бар.

9.20-сурет - № 2 практикалық жұмыс нәтижелері
Ұсынылатын әдебиеттер:
Пайдаланушы нұсқаулығы: "Micromine" оқыту 2013 (14.0). –Б.1-6.
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Бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
1. "Micromine" GGIS не үшін арналған?
2. Бағдарламаның пайдаланушы интерфейсінің негізгі элементтерін
тізімдеңіз және көрсетіңіз.
3."Визекс" ұғымы нені қамтиды?
4. "Micromine" GGIS ортасында "жоба" ұғымы нені қамтиды?
5. Жобаларды құру және басқару әдістерінің тізімін жасаңыз және
мысалдар келтіріңіз.
6. "Micromine" қолдайтын деректер түрлерін тізімдеңіз.
7. "Micromine" ГГИС ортасында геологиялық және геологиялықмаркшейдерлік деректерді ұйымдастыру, сақтау және басқару принциптерін
сипаттаңыз.
8. Геометриялық құрылымдардың негізгі командаларын тізімдеңіз және
сипаттаңыз.
9. "Micromine" ggis ортасында жасалған файл түрлерін тізімдеңіз және
сипаттаңыз.
10. "Micromine" GGIS ортасында "файл құрылымы" ұғымы нені
қамтиды?
11. Әр түрлі деректерді сақтауға арналған файл құрылымындағы
өрістердің түрлерін тізімдеңіз және әр түрді қысқаша сипаттаңыз.
12. Файлдарды құру тәсілдерін тізімдеңіз және мысалдар келтіріңіз.
13. Деректер базасы не үшін қажет (классикалық мағынада)?
14. "Ұңғымалар туралы мәліметтер базасы"ұғымын сипаттаңыз.
Ұңғымалардың мәліметтер базасын құрайтын кестелер құруға мысалдар
келтіріңіз
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10 БӨЛІМ. САПАНЫ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ
ЖҰМЫСТАРДЫҢ КӨЛЕМІН ЕСЕПКЕ АЛУ

ОРЫНДАЛҒАН

10.1. Қорларды есепке алу және жіктеу туралы жалпы мәліметтер
Тау-кен өндіру кәсіпорнының жоспарлы және тиімді жұмысы жер
қойнауындағы пайдалы қазба қорларының жай-күйі мен қозғалысын жүйелі
есепке алмай сәтті жүргізіле алмайды.
Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық тәсілмен игеретін
кәсіпорындардың баланстық қорларын есепке алу міндеттеріне мыналар
кіреді:
-жете барлау, техникалық шекаралардың өзгеруі, қайта бағалау (қайта
есептеу) нәтижесінде, сондай-ақ пайдалану процесінің (өндіру, әзірлеу
кезіндегі шығындар, кондициялық емес қорларды анықтау немесе
техникалық-экономикалық себептер бойынша жарамсыз және т. б.
нәтижесінде бастапқы баланстық (және баланстан тыс) қорлардың жай-күйі
мен өзгерістерін белгілеу.);
- кәсіпорынның бастапқы баланстық қорлармен қамтамасыз етілуін
бақылау, Өнеркәсіптік қорлардың саны мен сапасын белгілеу және оларды
алуға дайындық дәрежесі бойынша бөлу;
- кен орнын барлау, карьерді жобалау, пайдалану және жою
сатыларында пайдалы қазбаны неғұрлым толық алу мақсатында жер
қойнауын қорғау жөніндегі іс-шараларды жүйелі бақылау және жүзеге асыру.
Баланстық және баланстан тыс қорлар да есепке алуға жатады.
Баланстық қорлар деп олардың сандық және сапалық сипаттамалары
мен техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша тиімді өндірілетін
және халық шаруашылығында пайдаланылатын жер қойнауындағы пайдалы
қазбалардың барланған және жеткілікті зерттелген қорлары саналады.
Пайдалы қазбалардың баланстан тыс (кондицияланбаған) қорларына
жер қойнауындағы барланған және зерттелген қорлар жатады, олар
техниканың қазіргі деңгейі және аудан экономикасының жай-күйі кезінде
қазіргі уақытта әзірлеу немесе өнеркәсіптік пайдалану үшін жарамсыз.
Барлану немесе зерттелу дәрежесі бойынша баланстық қорларға А + В
санатындағы, сондай-ақ С1 санатындағы қорлар жатады, бірақ соңғылары
жоғары санаттағы қорлардан бөлек есепке алынады.
Бастапқы баланстық қорлар (ҚМК бекіткен) белгіленген техникалық
шекаралар немесе тау-кендік бөлу шегінде оны пайдалануға беру сәтінде
карьердің жобасында игеруге қабылданған қорлар болып табылады.
Карьерді пайдалану кезеңіндегі бастапқы баланстық қорлардың
қозғалысы келесі түрде ұсынылуы мүмкін:
А + В санаты үшін С1 санаты үшін
-Д - (С+Пф) И1
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(162)

мұндағы Б1 және Б2-есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы А+В
санатының баланстық қорлары, т;
Д-есепті кезеңде өндірілген пайдалы қазбаның саны, т;
С-есепті кезеңде есептен шығарылған қорлардың саны, т;
ҚҚ-есепті кезеңдегі пайдалы қазбаның нақты ысырабының барлық
түрлері, т;
И1-есепті кезеңде А+В санаты қорларының өзгеруі, т;
Б1 ' және Б2' - есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы С1 санатының
баланстық қорлары, т;
И2-есепті кезеңдегі С1 санатындағы қорлардың өзгеруі, т.
Өнеркәсіптік қорлар-бұл көмір, кен және басқа қазбалардың қорлары,
әдетте, дамыған немесе пайдалануға дайындалған туған жері бойынша А
және В категориялары. Өнеркәсіптік қорлардың саны жобалық шығындарды
шегергендегі баланстық қорлардың сомасын құрайды.
Жобалық шығындар-игеру кезінде жер қойнауында қалдыруға
жобаланатын кондициялық баланстық қорлардың бір бөлігі. Олар
белгіленген стандарттар шегінде мансап пен пайдалану бойынша жалпы
шығындардан тұрады.
Кен орнын игеру және пайдалануға дайындау дәрежесіне байланысты
өнеркәсіптік қорлардың ішінен ашылған, дайындалған және алуға дайын
қорлар бөлінеді. Карьер қорларының көрсетілген түрлерімен қамтамасыз
етілу дәрежесі оның негізгі өндірістік қызметін бағалайды.
Ашылған қорлар кен орнын немесе оның учаскелерін ашу бойынша
барлық қажетті жұмыстар жүргізілген (күрделі траншеялар немесе съездер
өткен, құрғату бойынша жұмыстар жүргізілген және т.б.) өнеркәсіптік
қорлардың бір бөлігі болып табылады, яғни жобада көзделген қосымша
күрделі тау-кен қазбаларын жүргізу талап етілмейді.
Ашылғандардың ішінен дайындалған қорлар, қазу үшін қажетті тау-кен
жұмыстары жүргізілген аршу жыныстарын толығымен жалаңаштайды.
Бұл қорлар қабаттың немесе кен денесінің үстіңгі бетімен шектелген,
төселетін жыныстардан аршу жұмыстарымен жалаңаштанған массив шегінде
(0,5-3,0 м) анықталады, оның тазартылуы тау-кен жұмыстары үшін үлкен
кедергі болып табылмайды;
- жайылу бойынша - есептелетін қорлар блогының шекаралары;
- созылымның қиылысуы-жобада, Кемер паспортында немесе
қауіпсіздік қағидаларында көзделген алаң (берма) енінің қашықтығында
жоғары жатқан кемердің төменгі жиегінен салынған еңістің тұрақты
бұрышының көлбеу жазықтығымен (бетімен) ;
- төменнен-игерудің жобалық тереңдігімен, қаттың немесе кен
денесінің топырағымен, дренажды горизонтпен немесе тереңдікпен, мұнда
кемерлер мен алаңдардың беткейлерінің конвергентті беттері тау-кен
жұмыстарын жүргізу үшін жеткілікті траншея түбінің енін береді.
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Дайындалған қорлардың жалпы санынан өндіруге дайындық дәрежесі
мен мерзімдері бойынша қорлардың белсенді және белсенді емес түрлері
бөлінеді.

10.1-сурет - Өндірістік қорларды өндіруге дайындық дәрежесі бойынша бөлу:
1-қазуға дайын; 2-дайындалған; 3-уақытша кентіректерде; 4-ашылған

Белсенділер қатарына алуға дайын және тазартылатын қорлар кіреді.
Қауіпсіздік және техникалық пайдалану ережелерін бұзбай кез келген
уақытта алуға болатын қорлар алуға дайын деп саналады. Бұл ретте пайдалы
қазбаны жобаға немесе бекітілген Тау-кен жұмыстарының жоспарына сәйкес
сақтандырғыш бермаларды қалдыра отырып, кертпенің қалыпты ені мен
биіктігі кезінде толық қазып алуға болады. Қорлардың бұл түрі карьердің
тау-кен жұмыстарын егжей-тегжейлі жедел есептеу үшін негіз болып
табылады.
Тау жыныстарынан тазартылмаған, қабаттың (кен денесінің) көлбеу
жатуынан немесе аршу кемерлерін жару кезінде орналасқан шатырдың кедірбұдырлығынан қалған, тиеу кезінде жоғалған және теміржолдардың
балластынан қалған, селективті өндіру кезінде ілеспе аршу және т. б. қорлар
дайындалғандардың қатарынан тазартылмаған қорлар деп есептеледі.
Тұқымды тазалағаннан кейін бұл қорлар қазуға дайын қорларға
ауыстырылады.
10.1.1. Шығындарды жіктеу
Тау-кен өндірісі тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі оны өндіру
кезінде пайдалы қазбаның баланстық қорларын алудың толықтығы мен
сапасы болып табылады.
Технологиялық процестерді, ашық дамудың қарқыны мен масштабын
механикаландырудың қазіргі деңгейінде сандық және сапалық шығындар,
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әдетте, өзара байланысты. Сондықтан ашық әдіспен игерілетін кең таралған
пайдалы қазбалардың көптеген кен орындары мен кен орындары үшін
мұндай байланыс қарастырылған.
Жалпы жіктеуде шығындар екі сыныпқа бөлінеді: жалпы және
операциялық.
Жалпы карьерлерге пайдалы қазбалардың баланстық қорларының
сақтандыру және тосқауыл кентіректеріндегі ысыраптары жатады, оларды
алу жобада көзделмеген.
Пайдалану шығындары екі топқа бөлінеді: массивтегі шығындар және
сынған минералдардың жоғалуы. Массивтегі шығындарға: топырақ пен
қабаттың (шоғырдың) төбесіндегі, селективті қазып алу кезіндегі, тау-кенгеологиялық
және
гидрогеологиялық
жағдайлардың
күрделілігіне
байланысты, өрт, су басқан және үйілген учаскелердегі шығындар жатады.
Қабаттың (шоғырдың) төбесінде және топырағында көлденең жатқан
кездегі шығындар кедір-бұдырлардың кесілуі (жыныстың бітелуіне жол
бермеу үшін), пайдалы қазба қыртысының жоғарғы қабатын тазарту кезінде
әдейі қазып алу немесе аршу жыныстарын (өндіру кемерінің шатырын) қазып
алумен бір мезгілде пайда болады. Сол себептерге байланысты немесе
топырақтың әлсіз жыныстарына байланысты топырақ қабатында минералды
қабат қалады.
Жұмсақ, көлбеу және тік қабаттарда немесе кен денесімен және
көлденең жұмыс алаңдарымен байланыста болған кезде пайдалы
қазбалардың жоғалуы әр тау-кен горизонтында үшбұрышты призмалар
түрінде пайда болады. Кен орнының төбесінде (ілулі жағында) бұл пайдалы
қазбалардың призмалары тау жынысымен бірге алынып, қоқысқа
шығарылады, ал топырақта (жатқан жағында) - кентастар түрінде қалады
(10.2-сурет).

10.2-сурет - Геологиялық бұзушылыққа байланысты пайдалы қазба
шығындары
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Мұнда шығындарды азайтуға шелек сыйымдылығы аз экскаваторларды
тазарту және тиеу үшін, жарылыс жұмыстары кезінде қалыпты кемерді екі,
үш сатыға және т. б. бөлу арқылы қол жеткізуге болады.
Өнеркәсіптік емес қуаты, күлі немесе пайдалы құрамдас бөлігі бар
пайдалы қазба шоғырының учаскелерін ашу кезінде мұндай учаскелердің
қорлары кәсіпорынның баланстық қорлары қатарынан есептен шығаруға
жатады.
Карьерлердегі стихиялық құбылыстармен байланысты шығындар. Бұл
шығындар тобына мыналар жатады:
- көмірдің, күкіртті және күкіртті пайдалы қазбалардың өздігінен
тұтануы (өрт) салдарынан болған ысыраптар;
- карьердің тау-кен жұмыстарының маңайында су ағызу бассейнінің
үлкен алаңы бар су айдындары немесе ағын сулар (өзен, бұлақ, лог және т. б.)
болған кезде көктемгі су тасқындарында карьерге судың үлкен көлемінің
жарылуы салдарынан болған шығындар;
- кен өндіру кенжарында сырғыма жыныстарының жылжуы салдарынан
карьердің сырғыма учаскелеріндегі шығындар, нәтижесінде пайдалы
қазбаның бір бөлігі қирап, сырғыма астында жоғалады, ал бір бөлігі
жыныспен араласады және кондициялық емес болады.
Сынған пайдалы қазбалардың жоғалуын қалыпқа келтіру және есепке
алу қиын. Жеке түрлер үшін осы топтың шығын мөлшерін тек эмпирикалық
немесе жанама әдістермен анықтауға болады.
Жарылыс жұмыстарындағы шығындар пайдалы қазбаның ұсақ және ірі
кесектерінің қазылған кеңістікке немесе тау-кен жұмыстарынан тыс
шашырауына, сондай-ақ үйінділерге жіберілетін бос жыныспен араласуына
байланысты болады.
Тиеу және тасымалдау кезіндегі шығындар экскаватор шөмішін
думпкар немесе самосвал шанағының үстінен дәл орталықтандырмау, көлік
ыдыстарының шамадан тыс артық тиелуі, экскаваторлар шөмішінің Тұғыры
мен вагондар люктерінің толық жабылмауы немесе осы құрылғылардың
дұрыс жұмыс істемеуі салдарынан туындайды. Конвейер арқылы жеткізу,
сондай-ақ науалар мен науалар арқылы жеткізу (әсіресе люктерге тиеу
кезінде және таспалардың сынуы мен қисаюына байланысты жүктерді
тасымалдау кезінде және т.б.) шығындармен бірге жүреді.
Карьерлер аумағында тиеу, ауыстырып тиеу және тасымалдау кезінде
сынған пайдалы қазбаның шығыны 1-3% және одан да көпке жетеді.
Сапалық ысыраптар (құнарсыздану немесе қоқыстану) кондициялы
пайдалы қазбаға бос жыныстардың немесе игеріліп жатқан шоғырдың
денесіндегі сыйымды жыныстардан және қосылыстардан (қабаттасулардан)
кондициялық емес пайдалы қазбаның араласуы салдарынан болады.
Кенді карьерлерде сапалық ысыраптар (құнарсыздану) өндірілген
Кендегі пайдалы компоненттің (мысалы, металдың) оның массивтегі
құрамымен салыстырғанда пайыздық құрамының төмендеуімен анықталады.
Сонымен қатар, осы заттардың айырмашылығының массивтегі пайдалы
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компоненттің бастапқы мазмұнына қатынасы, пайызбен көрсетілген, өндіру
кезінде кеннің сарқылуының мәні немесе көрсеткіші болып саналады.
Көмір кен орындарын игеру кезінде сапалы шығындар (көмірдің
бітелуі) отынның калориметриялық қабілетін төмендететін бос жыныстардан
және кондициялық емес көмірден тұратын негізгі жыныстар мен қабат
қабаттарын өндіру процесінде оған араластыру нәтижесінде алынған
көмірдегі күлдің пайыздық мөлшерін көбейту арқылы анықталады.
10.1.2. Сандық және сапалық ыжоғалымдарды нормалау
Ашық тау-кен өндіру шарттары үшін қолданыстағы нұсқаулықтарға
сәйкес нормалауға жатады:
- топырақта немесе кен шоғырының жатқан жағында, кен алу
учаскесінің ішіндегі кентіректерде сынбаған пайдалы қазбаның жоғалуы;
- дайындық қазбаларында сыйымды жыныстарды алу кезінде,
шоғырдың топырағында немесе жатқан бүйірінде қалдырылған блокты
(учаскені) селективті әзірлеу кезінде, ал қажет болған жағдайларда тиеу,
түсіру, қоймалау және сұрыптау орындарында сынған пайдалы қазбаның
шығындары;
Өтелген баланстық қорлардың ысырабын азайту мақсатында өндіру
кезінде бос жыныстарды немесе кондициялық емес пайдалы қазбаларды
араластырудан болатын сапалық ысыраптар (құнарсыздану).
Ашық әдіспен игеру кезінде пайдалы қазбалардың сандық және
сапалық ысыраптарының нормативтік көрсеткіштері әрбір қазу бірлігі (блок,
учаске) үшін есептеледі. Белгілі бір жоспарлы кезеңге жатқызылған жиынтық
деректер тұтастай кәсіпорын (мансап) бойынша әзірлеу кезінде пайдалы
қазбаның нормативтік ысыраптарының деңгейін көрсетуі тиіс.
Игерілетін кен орындарының геологиялық жағдайларының алуан
түрлілігімен жекелеген кемерлер қарапайым және күрделі құрылыстың
блоктарына (учаскелеріне) бөлінеді.
Қарапайым блоктар дерлік біртекті геологиялық құрылымға ие,
сондықтан оларды игеру кен орнының немесе карьердің бүкіл қуаты
бойынша жалпы түрде жүргізілуі мүмкін.
Күрделі блоктар гетерогенді геологиялық құрылымымен ерекшеленеді,
өйткені олардың құрамындағы пайдалы қазбалармен қатар, олардың
денесінде бос жыныстардың немесе стандартты емес минералдардың
қабаттары (қоспалары) болады.
Кен орындарының түйіспелері мен даму технологиясының әртүрлі
элементтерінде салыстырылатын опциялар сандық және сапалық
шығындардың мөлшерімен де, олардың арақатынасымен де ерекшеленуі
керек. Бұған алынатын баланстық қорлардың және түйіспелі кеңістіктің бүкіл
беті (жазықтығы) бойынша ұстап алынатын сыйымды жыныстардың
шекараларын өзгерту есебінен қол жеткізіледі. Сондықтан жеке блоктар үшін
нормативтік көрсеткіштерді белгілеу дәлдігі байланыс аймағында тау-кен
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жұмыстарын жүргізудің салыстырылатын нұсқаларының санына байланысты
болады.
Төменде кейбір есептеу формулалары келтірілген, атап айтқанда,
ықтимал дамудың екі шекаралық нұсқасы үшін шығындар коэффициентін
және араласатын жалпы жыныстар санының қатынасын анықтау. Мысалы,
жұмсақ кен орындарын игеру кезінде сандық шығындар - бұл учаскенің бүкіл
ауданы бойынша кен орнының төбесінде немесе топырағында жоғалған
минералды қабаттар, ал сапалы шығындар-бос жыныстың немесе стандартты
емес пайдалы қазбалардың қабаттары шатырда немесе топырақта жиналған
кезде, олардың құрамы өндірілген пайдалы қазбалармен араласады.
Егер игеру шатырда және топырақта бір мезгілде пайдалы қазбаның
жоғалуымен экскаваторлармен (бір шөмішті немесе көп шөмішті) жүзеге
асырылса, яғни құнарсыздану коэффициенті мына формула бойынша
анықталады
(163)
мұндағы, - кен орнының шатыры мен топырағындағы пайдалы
қазба қабаттарының қуаты, м;
m-шоғырдың қуаты, М.
Шығынсыз игеру кезінде, бірақ кен шоғырының шатыры мен
топырағында сыйымды жыныстардың қабаттарын ұстап қалу кезінде (10.3сурет) құнарсыздану коэффициенті мынадай формула бойынша анықталады
(164)

мұндағы, - шоғырдың төбесі мен топырағына сәйкес келетін
жыныстардың аралас қабаттарының қуаты, м;
,- бітелетін жыныстар мен минералдардың тығыздығы.
Игеру кен орнының шатыры мен топырағында сандық шығындары бар
роторлы экскаваторлармен жүргізілген жағдайда шығын коэффициенті
формулалар бойынша анықталады
(165)
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10.3-сурет - Қазбаның сандық және сапалық шығынын нормалау
сызбасы
10.2. Шығындар мен құнарсыздануды есепке алу
Шығындарды есепке алуды геологиялық қызмет кеніштің
маркшейдерлік қызметімен бірлесіп тау-кен жұмыстарының дамуына қарай
жүйелі түрде жүргізеді. Есепке алу кен бойынша да, кен құрамына кіретін
пайдалы компоненттер бойынша да жүргізіледі. Полиметалл кен орындарын
игеру кезінде пайдалы қазбалардың ысырабы мен құнарсыздануы жоғары
тұрған ұйымдар белгілейтін негізгі компоненттер бойынша айқындалады.
Қабылданған төрт шығын тобының ішінен тек алғашқы үш топтың
шығындары жоспарланады. Тау-кен жұмыстарының дұрыс жүргізілмеуінен
туындаған төртінші топтағы шығындар жоспарланбайды және шығын
нормаларына енгізілмейді. Жекелеген жағдайларда тау-кен жұмыстарын
қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету үшін жылдық жоспарларды жасау кезінде
кентіректерді тиісті учаскелерде (ескі қазбаларда, жойылған өрт
ошақтарында және т.б.) қалдыру көзделеді, бірақ олар шығын нормаларына
енгізілмейді және төртінші топ бойынша (тау-кен жұмыстарын дұрыс
жүргізбеуден болған ысыраптар) есепке алынады.
"Бірыңғай нұсқаулықта" шығындарды есепке алуды әр блок, учаске,
қабат, Кемер, көкжиек, мансап және жалпы кеніш бойынша бөлек жүргізу
ұйғарылады. Алайда, мұндай бухгалтерлік есеп көптеген жағдайларда өте
қиын және оған көптеген қызметкерлердің қатысуын талап етеді. Сондықтан
"бірыңғай нұсқаулыққа" қосымша ескерту енгізілді, оған сәйкес жеке
блоктар, учаскелер, кемерлер және т.б. бойынша шығындарды бөлек есепке
алу қиын болған кезде, жалпы кеніш, шахта немесе мансап бойынша
шығындарды есепке алуға рұқсат етіледі. Әрбір жекелеген жағдайда есепке
алу тәртібін министрліктердің салалық бас басқармалары белгілейді.
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Нақты ысыраптарды толық көрсету үшін кеніштердің маркшейдерлері
мен геологтары пайдалы қазбаның барлық жоғалған кентіректерін жүйелі
түрде өлшеп, жоспарлар мен разрездерге жазып отыруға, жүйелі түрде
забойдан кейінгі сынауды жүргізуге, нобайлар жасауға және игеріліп жатқан
шоғырлардың қуаттарын өлшеуді жүргізуге және кентіректерді өлшеу және
кен денелерінің қуаттарын өлшеу нәтижелерін тау-кен қазбаларын өлшеу
журналдарына енгізуге міндетті.
Есепті кезеңде пайдаланылған (өтелген) қорлардың контуры шегінде
жұмыс істелмеген қорларды шығындарға жатқызу блоктың (учаскенің)
паспорты, маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу жөніндегі техникалық
Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес жасалатын маркшейдерлік жоспарлар мен
кесіктер бойынша жүргізіледі.
Әрбір есепті кезеңде жоғалған учаскелердің (кентіректердің)
контурлары маркшейдерлік жоспарларда түрлі түсті түрлі-түсті сызықтармен
(жылдар бойынша) қоршалады. Учаскенің контурының ішінде кентіректің
қалдырылған күні көрсетіледі. Барлық жоғалған кентіректер маркшейдерлік
жоспарларда қабылданған шартты белгілерге сәйкес белгіленеді және
пайдалы қазба кентіректерін есепке алудың арнайы журналында есепке
алынады.
Жер қойнауындағы пайдалы қазбалардың нақты шығындары дайындық
және тазарту қазбаларында қалдырылған кентіректердегі және сынған
құлаған пайдалы қазбалардағы шығындардан тұрады.
Жер қойнауындағы ысыраптардың шамасын және пайдалы қазбаның
құнарсыздану дәрежесін айқындау үшін мынадай бастапқы деректер белгілі
болуға тиіс:
Б-жер қойнауындағы пайдалы қазбаның өтелген баланстық қорлары, т
немесе м3;
Д-өндірілген пайдалы қазбаның мөлшері, т немесе м3;
с-пайдалы қазбадағы компоненттің құрамы,%, г / т немесе г / м3;
а-өндірілген пайдалы қазбадағы компоненттің құрамы,%, г / т немесе г /
3
м;
в-пайдалы қазбаны қамтитын (құнарландыратын) жыныстағы
компоненттің құрамы,%, г / т немесе г / м3;
В-өндіру кезінде пайдалы қазбаға түскен бұзылатын жыныстардың
саны, т немесе м3.
Пайдалы компоненттің жоғалуы пайызбен формула бойынша
анықталады
(166)

Егер құнарландырғыш жыныстағы пайдалы компоненттің құрамы В=0
болса, онда формуласы түр қабылдайды:
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(167)
мұндағы P кентіректердегі және сынған пайдалы қазбалардағы
шығындарды қамтиды.
Абсолютті шамада жоғалған пайдалы қазбаның мөлшері (т, м3) мына
формула бойынша анықталады
(168)
Бір құрауыштың және өндірілген пайдалы қазбаның құрамы пайдалы
қазбаның (отқа төзімді саз, әктастар, доломиттелген әктастар, доломиттер
және т.б.) кондициялылығын сипаттайтын жағдай болып табылмайтын
пайдалы қазбалар үшін шығындар өтелген учаскенің баланстық қорлары мен
осы учаскеде өндірілген, құнарсыз жыныс алып тасталған пайдалы қазбаның
мөлшері арасындағы айырма ретінде абсолюттік мәндері бойынша
айқындалады.
Шығындарды
пайдалы
компоненттің
құрамы
ескерілмейтін
тәсілдермен анықтау, мысалы, мыс ұсақталған Кендегі күкірт және т.б.
сенімді бола алмайды және шығындарды есептеу кезінде жол берілмейді.
Технологиялық немесе басқа да себептер бойынша қайта өңдеуге
болмайтын арнайы үйінділерде өндірілген және қоймаланған кен
шығындарға жатпайды. Мүмкін болса, кен шығыны тікелей өлшеулермен
анықталады. Егер жоғалған кенді тікелей өлшеу мүмкін болмаса, онда олар
жоғарыда келтірілген формулалар бойынша анықталады.
Пайдалы қазбаның құнарсыздануын есепке алу пайдалы қазбаның
Құнарсыздануын құнарсызданушы жыныс пен өндірілген пайдалы қазбаның
арақатынасы бойынша немесе пайдалы қазбадағы және құнарсызданушы
жыныстағы негізгі компоненттің құрамы бойынша анықтайды.
В кенін де, В кенін де қамтитын в кенін де және өндірілген д массасы
бойынша Р пайдалы қазбасының құнарсыздануы мынадай формула бойынша
анықталады
(169)

мұндағы А-өтелген баланстық қорлардан алынған пайдалы қазбаның
мөлшері, т немесе м3.
Өндірілген пайдалы қазбаны құнарландыратын жыныстың мөлшерін
өлшеу нәтижелері бойынша маркшейдерлік қызмет анықтайды.

281

Пайдалы қазбадағы және құнарсыз жыныстағы негізгі компоненттің
құрамы бойынша құнарсыздануды (%- бен) мынадай формула бойынша
анықтайды
(170)
Егер бұзылатын жыныста пайдалы компоненттер болмаса,яғни B = 0
болса, онда бұл формула пайда болады:
(171)
В қоздырғыш жынысының санын формула бойынша анықтауға болады
(172)
Ұрықтануды анықтау пайдалы қазбаның құрамындағы негізгі
компонент бойынша жүзеге асырылады. Пайдалы қазбаға енгізілген және
еріксіз құнарсыздануды тудыратын бос жыныс қабаттарының қуаты
қолданыстағы ережелерге сәйкес игеру жобасында немесе тау-кен
жұмыстарының жылдық жоспарында ескеріледі.
10.2.1. Жоғалымдарды
бойынша шаралар

мен

құнарсыздандыруды

қысқарту

Пайдалы қазбалардың жоғалуы мен сарқылуына қарсы күрес ұлттық
маңызы бар маңызды оқиға болып табылады. Тау-кен кәсіпорнының
маркшейдерлік қызметі геологиялық қызметпен бірлесіп өндірілген және
жоғалған кеннің есебін, сондай-ақ шығындар мен құнарсызданудың есебін
жүргізеді, өтелген қорларды кәсіпорын балансынан есептен шығаруды
ресімдейді, кәсіпорын басшылығы арқылы нормативтік және жоспарлы
ысыраптар мен құнарсызданудың жобасын әзірлейді және Министрлікке
бекітуге ұсынады.
Маркшейдерлік бөлім жүйелі аспаптық
тазарту және барлық басқа тау-кен қазбалары мен кен үйінділерін
түсіру,
тау-кен қазбаларының бұрын жасалған жұмыс жоспарларын жүйелі
түрде толықтырады және жаңаларын жасайды.
Геологиялық бөлім тау-кен қазбаларының жүйелі геологиялық
құжаттамасын және массивтегі кендер мен жыныстарды сынамалауды
жүргізеді, техникалық бақылау бөлімімен бірлесіп, сынған тау-кен массасын
сынамалауды жүргізеді. Геологиялық бөлім сондай-ақ кеннің ылғалдылығы
мен көлемдік салмағын анықтау үшін сынамалар алуды жүргізеді, сынамалау
нәтижелері бойынша Кен денесінің сілеміндегі, сынған кен массасындағы
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және кенге түсетін сыйымды жыныстардағы пайдалы компоненттердің
орташа құрамын есептейді.
Кәсіпорынның тау-кен бөлімі мен геологиялық-маркшейдерлік қызметі
кеніштің тау-кен қадағалауымен бірлесіп, кеннің ысырабы мен
құнарсыздануына жан-жақты талдау жүргізеді, олардың себептерін
анықтайды және оларды жою үшін іс-шаралар белгілейді.
Пайдалы қазбалардың жоғалуын азайту үшін көрсетілген шаралармен
қатар:

кедей кендерді арнайы үйінділерде қоймалауды ұйымдастыру;

кен байыту фабрикаларында жанаспалы аймақтардан тазартылған
кендерді байыту және кедей, кейбір жағдайларда кондициялық емес кендерді
халық шаруашылығының мұқтаждары үшін пайдалану мақсатында резервтік
қуаттарды енгізу және жаңа қуаттар құру;

байыту фабрикаларының қалдықтары мен металлургиялық
зауыттардың шаңын олардан негізгі және ілеспе компоненттерді алу үшін
пайдалану;

кен орындарын игеру жүйесін үнемі рационализациялау және
тау-кен
жұмыстарын
ұйымдастыру,
осы
жұмыстарды
барынша
механикаландыру.
Кенді байыту мөлшерін азайту үшін:

кен орнын ашық игеру кезінде мұқият таңдау жасаңыз;

тазалау кеңістігін салу үшін жеткізілетін жыныспен кенді
араластыруға жол бермеу, тазалау камералары мен блоктардағы төсемнің
ықтимал бұзылуын болдырмау;

кенді кенмен бірге мүмкін болатын ұруға жол бермеу үшін кен
денесінің түйіспелі бөліктерін соңғысының анық емес түйіспелері бар кен
орындарында Теспе сынамасын жүргізу;

қуатты кен денелеріндегі қуаты аз кен тамырларын (мысалы,
сирек металдар кен орындары) және кенді емес учаскелерді іріктеп алуды
жүргізу;

бірақ кен денесінің бүйірінен жыныстардың шығып кетуіне және
оларды рудамен араластыруға жол берілмейді.
Осы іс-шараларды орындау кеннің ысырабы мен құнарсыздануын
қысқартуға, қара, түсті және сирек металдар өндірісін ұлғайтуға, тау-кен
кәсіпорны
жұмысының
техникалық-экономикалық
көрсеткіштерін
жақсартуға мүмкіндік береді.
10.3. Өндіруді есепке алу және маркшейдерлік бақылау
Орындалған тау-кен жұмыстарын және пайдалы қазбаны өндіруді
есепке алуға байланысты маркшейдерлік жұмыстар тиісті нұсқаулықтар мен
өкімдермен айқындалатын мерзімде кезең-кезеңімен жүргізіледі.
Ашық тау-кен қазбалары кезінде алынған тау-кен жыныстары мен
пайдалы қазбалардың көлемін есептеу аршу және өндіру жұмыстары
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бойынша бөлек жүргізіледі. Бұл жағдайда көлемді есептеу үшін тау
геометриясының әдістері мен әдістері қолданылады: арифметикалық орта, тік
және көлденең қималар, сондай-ақ тұрақты геометриялық фигуралардың
көлемін есептеу арқылы. Осы немесе басқа әдісті қолдану кен орнының
сипатына, қазу әдістеріне, үйінділердің пішініне, түсіру түрлеріне,
маркшейдерлік құжаттамаға және т. б. байланысты болады. Пайдалы қазбаны
аршу және өндіру көлемін анықтау, әдетте, аршу және өндіру жұмыстарының
жедел есебін маркшейдерлік бақылау мақсатында жүргізіледі.
Аршуды жедел есепке алу карьерден әкетілетін жыныс тиелген
вагондар немесе автомашиналар саны бойынша жүзеге асырылады. Жедел
есепке алуды маркшейдерлік бақылау аршу бойынша орындалған тау-кен
жұмыстарын есепке алу негізінде жүргізіледі. Бұл ретте аршу көлемі есепті
кезеңнің басы мен соңындағы аршу кенжарларының аспаптық түсірілімі
негізінде айқындалады. Аршу көлемдерін есептеу жоспарлар мен бейіндер
бойынша көлденең немесе тік қималар әдісімен жүргізіледі, ол үшін әдетте
жұмыс жоспарлары мен 1:500 масштабтағы профильдер пайдаланылады.
Белгіленген кезең үшін есепке алуды бақылау жедел есепке алу
деректерін және аршу жұмыстарының маркшейдерлік өлшеулерін салыстыру
арқылы жүзеге асырылады. Жедел есепке алу мен маркшейдерлік
өлшеулердің деректері салыстырылады, олардың мәні жақын болуы тиіс.
Карьерден пайдалы қазбаларды өндіруді есепке алу ілеспе және негізгі
өндіруге бөлініспен жүргізіледі. Ілеспе өндіру әдетте күрделі және дайындық
жұмыстары арқылы алынады. Негізгі өндіру-тау-кен қабаттарынан, сондайақ эксплуатациялық аршу өндірісінде алынған пайдалы қазба.
Өндірісті жедел есепке алуды маркшейдерлік бақылау көбінесе
қоймалардағы қалдықтарды өлшеу негізінде немесе массивтегі пайдалы
қазбаларды өлшеу арқылы жүзеге асырылады.
Қойма қалдықтарын өлшеу кезінде есепті кезеңде өндірілген пайдалы
қазбаның салмағы мынадай формула бойынша айқындалады::
Q = Q1 - Q2 + Q3

(173)

мұндағы Q1-тұтынушыларға бухгалтерлік есеп деректері бойынша
жіберілген пайдалы қазбаның салмағы (оның ішінде шахтаның өз
қажеттіліктеріне жұмсалған);
Q2 және Q3-қоймалардағы, мөлшерлеу алаңдарындағы, бункерлердегі,
сондай-ақ тиелген, бірақ шығыс бойынша жүргізілмеген вагондардағы
пайдалы қазба қалдықтары, тиісінше есепті кезеңнің (айдың) басында және
соңында, Т.
10.3.1. Маркшейдерлік өлшеулер
Тау-кен жұмыстарын жүргізу процесінде жұмыс істеп тұрған күрделі,
дайындық және тазарту тау-кен қазбаларының кенжарлары үздіксіз
284

қозғалады.
Жүргізілетін тау-кен қазбаларында маркшейдерлік түсірілім жүргізіледі, осы
түсіру пункттері бекітіледі және осылайша, дәлдік дәрежесі жоғары
маркшейдерлік жоспарда әрбір тау-кен қазбаларының орны мен ұзындығы
белгіленеді. Алайда, тұрақты теодолиттік немесе тахеометриялық түсірілім
қажеттілігі жиі талап етілмейді.
Мұндай жұмыстар тау-кен қазбаларын маркшейдерлік өлшеу (немесе
жай өлшеу) деп аталады, олар өз сипаты бойынша әртүрлі ағымдағы
мақсаттар үшін, негізінен есепті кезеңнің соңында маркшейдерлік жоспарды
толықтыру үшін орындалатын маркшейдерлік түсірілімнің қарапайым түрін
білдіреді.
Бір айдағы қазбаның жылжуы есепті және келесі айлардың бірінші
күндеріндегі кенжардың жағдайы арасындағы қашықтыққа тең.
Өлшеулердің екінші міндеті-өндірілген пайдалы қазбаның мөлшерін
(салмағын) анықтау. Маркшейдерлік өлшеу кезінде бұл сан мынадай
формула бойынша анықталады:
Q=Vq

(174)

мұндағы V-пайдалы қазбалар бойынша қазып алу көлемі;
q-массивтегі (кентіректегі) пайдалы қазбаның көлемдік (үлестік)
салмағы.
Жалаңаштау ауданын мезгіл-мезгіл өлшеу керек, ұңғылау жылдамдығы
неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жиі өлшеу жүргізіледі.
Алу көлемін анықтау кезінде қазбаның ұзындығы қазбаның
учаскесіндегі бірнеше анықтамадан алынған жалаңаштау ауданының орташа
мәніне көбейтіледі. Әдетте аудан жоспарға сәйкес геометриялық әдіспен
немесе планиметрмен өлшенеді.
Тазалау кенжарының орташа ерлігі жоғарғы және төменгі
қуақаздардағы тазарту кенжарының орташа арифметикалық мәні ретінде
алынады.
Есептеуге енгізілетін ауданды анықтаудың барлық тәсілдері кезінде
қазылған кеңістікте қалдырылған кентіректердің жиынтық ауданы алынып
тасталады.
10.3.2. Қоймалардағы пайдалы қазбалардың көлемін анықтау
Өндірілген пайдалы қазбалар қоймаларға, конустарға немесе сақтау
алаңдарына түседі. Сақтау орындарында сақталатын минерал көбінесе дұрыс
геометриялық көлемді алады-конус, сына, обелиск немесе призматоид.
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10.4-сурет - Дұрыс геометриялық көлем
Бұл фигуралардың көлемін геометриялық есептеулермен анықтауға
болады. Сонымен, конустың көлемі:
V = 1/3 H n R2
мұндағы: h-конустың биіктігі;
R-оның негізінің радиусы.
n - "пи" саны"

(175)

Егер конус кішкентай болса, онда оның биіктігі тікелей тегістеуішпен
өлшенеді. Конустың едәуір мөлшерімен биіктік жанама түрде анықталады.
Бұл жағдайда екі жағдай болуы мүмкін. Егер конус биіктігі белгілі эстакада
немесе конвейер астында орналасса, онда оның биіктігін эстакада биіктігі
(немесе конвейердің басы) мен конустың шыңы арасындағы айырмашылық
ретінде анықтауға болады.
Егер конустың биіктігін айналадағы заттарға немесе заттарға қатысты
анықтау мүмкін болмаса, онда оны конустың генератрицасының көлбеу
бұрышымен есептеуге болады (дұрыс пішінді конус үшін).
Ұқсас әдістермен басқа геометриялық фигураларды құрайтын пайдалы
қазбалар үйіндісінің көлемін есептеуге болады.
Есеп айырысу қиындайды, егер үйінді бар қате вытянутую нысаны. Бұл
жағдайда оның көлемі тік параллель қималар әдісімен анықталады. Мұны
істеу үшін, тән жерлерде немесе тең қашықтықта, пышақ ойықтың осіне
перпендикуляр параллель тік жазықтықтармен кесіледі. Көршілес қималар
арасында жасалған әрбір бөліктің көлеміѕіиѕі + 1 мынадай формула бойынша
анықталады:
V1 = li (Si + Si+1)/2
мұндағы li-көрші бөлімдер арасындағы қашықтық.

(176)

Үйіндінің басы мен ұшының және жақын қималарының арасында
жасалған шеткі бөліктерінің V 'және V '' көлемдері формулалар бойынша
анықталады:
(177)
V '= l 'S1/2 жəне V" = l " Sn / 2
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мұндағы l' және l " - үйіндінің бастапқы және соңғы шекарасынан
жақын қималарға дейінгі қашықтық (S1 және Sn).
Үйіндінің толық көлемі қималар арасындағы жекелеген бөліктер
көлемінің қосындысы ретінде анықталады.
Үйіндінің әрбір тік қимасының ауданын анықтау нивелирлеу және
сызықтық өлшеулер негізінде жүргізіледі. Бұл деректер масштабты сызбаға
қолданылады және көлденең қиманы планиметрмен анықтайды. Бөлімдер
арасындағы қашықтық тікелей өлшенеді.
Мұндай есептеулерді жеңілдету үшін кейде үйіндіні жинау орны
түсіріліп, үйіндінің болжанған қималарының нүктелерінде бағдарлық
кезеңдер орнатылады.
Үлкен скрепер қоқыстары көбінесе тұрақты емес геометриялық
фигураларды құрайды және айтарлықтай аудандарды алады. Мұндай
қоймалардың көлемі көбінесе параллель көлденең қималар әдісімен
есептеледі.
Осы мақсатта үйіндіні Тахеометриялық түсіру жүргізіледі, содан кейін
оның пішіні жоспарда көлденеңінен бейнеленеді. Үйіндінің көлемі көршілес
көлденең қималар арасында орналасқан қабаттар көлемінің қосындысы
ретінде анықталады. Бөлімдер арасындағы қашықтық әдетте 0,5-1 м құрайды.
Екі көршілес көлденең қималар арасындағы қабаттың көлемі мына формула
бойынша анықталады:
Vi = h/2 [(Si + Si+1) - 1/3S'i]

(178)

мұндағы h-қабаттың биіктігі;
Si және Si+1 - көршілес қабаттарды шектейтін көлденең контурдағы
аудандар;
S' - түзету алаңы.
Әрбір қабат үшін түзету ауданы 10.6-суретте келтірілген схема
бойынша айқындалады, онда мысал үшін III қабат үшін түзету ауданының
анықтамасы көрсетіледі.
Қабаттың горизонталь жоспарын құрыңыз және оның шамамен центрін
О нүктесінде анықтаңыз.
О нүктесінен бірнеше радиалды сызықтар тартылады1, 2, 3... Содан
кейін қабаттың көлденең контурлары арасында Қоршалған аймақ
қарастырылады. Қиылысу нүктесінде, радиалды желілерінің сұлбасы
(контуры) бар жоғарғы (аз көлемі бойынша) көлденең қабатын құрып,
көптеген тікелей, қатарлас көрші радиальды тікелей. Мысалы, сызыққа
сәйкес келетін нүкте2, сызыққа параллель кесінді салынады3, және т.б.
шеңбер бойымен. Бұл ретте пайда болатын dSi элементтерінің аудандары
(схемада көлеңкеленген) жиынтықталады және нәтижесінде үшінші қабаттың
түзету ауданы алынадыѕ'3.
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10.6-сурет - III қабат үшін түзету ауданын анықтау
Есептеулерді алаңдарды жүргізеді айтуға болады. Ол үшін көлденең
сызықтар, радиалды сызықтар жеке қағаз парағында сызылады және
көлденең сызықтар арасында орналасқан сызықтардың сегменттеріне тең
сегменттер олардың қиылысу нүктесінен салынады. Сегменттердің ұштары
үшінші қабат үшін S'3 түзету ауданын шектейтін тегіс қисықпен жалғанады.
Бұл аймақ планиметрмен анықталады.
Үйіндінің көлемін өрескел есептеу үшін түзету ауданын қабаттың
төменгі және жоғарғы қимасының аудандары арасындағы айырмашылықтың
жартысына тең қабылдауға болады.
Қойма алаңының беті тегіс болмаған жағдайда оны түсіру міндетті
түрде жүргізіледі және көлденең қимасы 0,5 немесе 1 м рельефтің бейнесінен
жоспар жасалады. Үйіндінің жалпы көлемі қойма алаңының кедірбұдырлығын ескере отырып анықталады.
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ҚАБЫЛДАНҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР
МПИ - Пайдалы қазбалар кен орны
ПИ - пайдалы қазбалар
ГГД - тау-кен графикалық құжаттамасы
МГД - маркшейдерлік графикалық құжаттама
м - метр
км - километр
т - тонна
ЛСЖ - лазерлік сканерлеу жүйесі
ГИ - аспаптың көкжиегі
ТПЕ - техникалық пайдалану ережелері
КТ - қауіпсіздік техникасы
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ГЛОССАРИЙ
Аэрофототүсірілім - ұшу аппаратынан жер бетінің учаскесін суретке
түсіру.
Деректер базасы - қандай да бір түрде жүйелендірілген дербес
материалдардың (баптардың, есептеулердің, нормативтік актілердің, сот
шешімдерінің және өзге де осыған ұқсас материалдардың) объективті
нысанда ұсынылған жиынтығы.
Буссольдік түсіру - тау-кен қазбаларын буссоль (компас) және
жартылай шеңбер бауларының көмегімен түсіру.
Растрлық кескіндерді векторлау
векторға түрлендіру.

-

кескінді растрлық көріністен

Кеңістіктік деректердің векторлық моделі - координаталық
жұптардың жиынтығы түрінде нүктелік, сызықтық және көпбұрышты
кеңістіктік объектілердің сандық көрінісі.
Фотокамераның сыртқы бағдары - камераның кеңістіктегі орналасу
параметрлері: орналасуы (координаттары: x, y, z) және бағдары (бұрылу және
еңкею бұрыштары: омега, фи, каппа).
Географиялық координаттар - астрономиялық және геодезиялық
координаталар туралы жалпыланған түсінік, егер тік сызықтардың
ауытқулары ескерілмесе.
Географиялық (шынайы) азимут - географиялық меридианның
солтүстік бағытынан берілген бағытқа дейін сағат тілінің бағыты бойынша
есептелетін және 0 - ден 360о - ға дейін өзгеретін көлденең бұрыш.
Геодезиялық биіктік - жер эллипсоидінің бетінен нүктенің биіктігі.
Геодезиялық бойлық - берілген нүктенің геодезиялық меридианы мен
бастапқы геодезиялық меридианның жазықтықтары арасындағы екі қырлы
бұрыш.
Геодезиялық ендік - белгілі бір нүктеде жер эллипсоидінің бетіне және
оның экваторының жазықтығына қалыпты құрылған бұрыш.
Геодезиялық координаталар - үш шама, олардың екеуі экватор мен
бастапқы меридианның жазықтықтарына қатысты кеңістіктің белгілі бір
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нүктесінде жер эллипсоидының бетіне қалыпты бағытты сипаттайды, ал
үшіншісі - жер эллипсоидының бетінен жоғары нүктенің биіктігі.
Геоид - толық тыныштық пен тепе-теңдік жағдайында мұхиттардың
бетіне сәйкес келетін және континенттердің астында жалғасатын деңгей
бетінен пайда болған жер фигурасы.
Геоақпараттық жүйе - кеңістіктік (географиялық) деректерді және
қажетті объектілер туралы олармен байланысты ақпаратты жинау, сақтау,
талдау және графикалық визуализациялау жүйесі.
Геометриялық нивелирлеу - көлденең визирлік осі бар геодезиялық
аспаптың көмегімен нивелирлеу.
Глонасс - Ресей Федерациясының ғаламдық навигациялық спутниктік
жүйесі (GNSS). Ғаламдық навигациялық спутниктік жүйе.
ГНСС (GNSS) – Ғаламдық навигациялық позициялау жүйесі. Бұрын
GPS – Ғаламдық позициялау жүйесі деп аталды.
Дисторсия - камера объективінде пайда болатын бұрмаланулар.
Жер эллипсоид - жердің пішіні мен көлемін сипаттайтын эллипсоид.
Маркшейдерлік іс - тау-кен инженері мамандығы. Неміс тілінен
аударылған: Шекараны белгілеу өнері.
Жердегі лазерлік сканер - жер бетінде геодезиялық және
маркшейдерлік дәлдігі жоғары түсірілімдерді орындауға арналған сканер.
Кері геодезиялық тапсырма - сызықтың бастапқы және соңғы
нүктелерінің осы координаталарына сәйкес ұзындығы мен бағытын анықтау.
Ортофотоплан - бұл аэрофототүсірілім немесе ғарыштық түсіру
жолымен алынған, кейіннен ортотрансформалау әдісі арқылы суреттерді
орталық проекциядан ортогональға түрлендіру арқылы жергілікті жердің дәл
геодезиялық негіздегі топографиялық жоспары.
Осьтік меридиан - бетіндегі координаталар жүйесінің осі ретінде
қабылданған меридиан.
Пиксельдер - камераның фотосезімтал матрицасында кадрдың жеке
бөлігі туралы ақпаратты сандық түрде сақтайтын нүктелер.
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Жазық
тікбұрышты
геодезиялық
координаталар
жер
эллипсоидінің беті белгілі бір математикалық заң бойынша көрсетілген
жазықтықтағы тікбұрышты координаталар.
Геодезиялық меридиан жазықтығы - белгілі бір нүктеде жер
эллипсоидінің бетіне нормаль арқылы өтетін және оның кіші осіне параллель
жазықтық.
Жазықтық бастауыш меридиана ‒ жазықтық меридиана жүргізіледі
есебінен долгот.
Өңдеуден кейінгі - далалық өлшеу нәтижелерін камералдық өңдеу.
Меркатордың проекциясы - Меркатордың эквивалентті цилиндрлік
проекциясы - негізгі картографиялық проекциялардың бірі. Герард Меркатор
өзінің "атласында"қолдану үшін жасаған.
Кеңістіктік тест-объект - тест-объект, координаттары белгілі
таңбаланған нүктелердің кеңістіктік өрісі.
Растрлық деректер моделі - кеңістіктік объектілердің оларға берілген
объект класының мәндері бар растр (пиксель) ұяшықтарының жиынтығы
түріндегі сандық көрінісі.
Референц-эллипсоид - геодезиялық өлшемдерді өңдеу және
геодезиялық координаталар жүйесін белгілеу үшін қабылданған Жер
эллипсоид.
Деңгей беті - теңіздер мен мұхиттардың тыныш күйдегі беті,
материктердің астында жалғасады.
Фотограмметриялық сканер - аналогтық аэрофотосуреттерді (сандық
кескін) түрлендіруге арналған жоғары ажыратымдылықтағы сканер (15 мкм).
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