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Базалық (тірек) конспект  оқу жоспары бойынша құрастырылған,  2009 жылы бекітілген 
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III.Тәртіптің тақырыптық жоспары«Ұңғыманы бұрғылау және тау-кең ісі 

негіздері» пәнінен. 

№ 

п/п 
 Бөлімдер мен тақырыптардың атауы Сағат саны 

  теория практика 

 1 бөлім.Тау-кең ісі негіздері.   

1.1. Жалпы түсінік. Тау-кен жұмыстары мен тау-кен 

қазындылары 
2 2 

1.2. Тау жыныстары, олардың қасиеттері мен 

классификациясы 
2 2 

 2 бөлім. Бұрғылап-аттыру жұмыстары   

2.1. Қопару теориясының элементтері және жарылғыш 

заттар 
2 2 

2.2. Өнеркәсіптік жарылғыш заттар 2  

2.3. Жару түрлері мен жару құралдары 4 2 

2.4. Жару материалдарын сақтау және сақтауға 

қойылатын талаптар 
2  

2.5. Жару материалдарын тасымалдау.Қауіпсіздік 

техникасына байланысты талаптар 
2  

2.6. Шпурлауды бұрғылаудың технологиясы мен 

техникасы 
2 2 

2.7. Жару жұмыстарының әдістері 2 2 

2.8. Бұрғылап-аттыру жұмыстарын ұйымдастыру мен 

жүргізу бойынша жалпы ережелер 
2 2 

 3 бөлім. Тау қазындыларын өту барысындағы 

желдету,жарықтандыру және сутөкпе жұмыстары 
  

3.1. Тау қазындыларын желдету 4 2 

3.2. Тау қазындыларын жарықтандыру 2 2 

3.3. Тау қазындыларын өту барысындағы сутөкпе 

жұмыстары 
2 2 

 4 бөлім.Тау-кең қазындыларындағы жыныстарды 

тиеу және тасымалдау 
  

4.1. Жыныстарды тиеу 2 2 

4.2. Жыныстарды тасымалдау 2 2 

 5 бөлім.Тау-кең қазындыларын бекіту   

5.1. Таудағы қысым 2  

5.2. Таулы крепи материалдары 2  

5.3. Таулы-барлаулық қазындылардың конструкциясы 

мен крепи есептеу 
6 4 

 6 бөлім. Таулы-барлаулық қазындыларды өту   

6.1. Жерасты көлденең қазындыларын өту 4 

 
2 

6.3. Қиын таулы-геологиялық жағдайлардағы 

қазындыларды арнайы тәсілмен өту 
2  

6.5. Тау қазындыларының ликвидациясы мен 2  



консервациясы 

 Барлығы: 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мазмұны. 

              Бет. 

   

 1 бөлім. Тау-кең ісі негіздері  

1.1. Жалпы түсінік. Тау-кен жұмыстары мен тау 

қазындылары 
4 

1.2. Тау жыныстары,және олардың қасиеттері мен 

классификациясы 
9 

 2 бөлім. Бұрғылау-ату жұмыстары  

2.1. Қопару  теориясының элементтері мен жарылғыш 

заттар 
11 

2.2. Өнеркәсіптік жарылғыш заттар 13 

2.3. Жару тәсілдері мен құралдары 17 

2.4. Жарылыс материалдарын сақтау және тасымалдау 24 

2.5. Шпурларды бұрғылаудың технологиясы мен  

техникасы  
28 

2.6. Жару жұмыстарының тәсілдері 33 

   

 3 бөлім.Тау қазындыларын өту барысындағы 

желдету,жарықтандыру,сутөкпе жұмыстары 
 

3.1. Тау қазындыларын желдету 36 

3.2. Тау қазындыларын жарықтандыру 53 

3.3. Тау қазындыларын өту барысындағы сутөкпе 

жұмыстары 
56 

  4 бөлім. Таулы-барлаулық қазындылардағы 

жыныстарды тиеу және тасымалдау 
 

4.1. Жыныстарды тиеу 60 

4.2. Жыныстарды тасымалдау 64 

 5 бөлім. барлаулық қазындыларды бекіту  

5.1. Таулы қысым 78 

5.2. Таулы крепи материалдары 81 

5.3. Конструкции и расчет крепи горно-разведочных 

выработок. 

82 

 

  6 бөлім. Таулы-барлаулық қазындыларды өту  

6.1. Жерасты көлденең қазындыларын өту 99 

 

6.2. Қиын таулы-геологиялық жағдайлардағы 

қазындыларды арнайы тәсілмен өту. 
115 

6.4. Тау қазындыларының ликвидациясы мен 

консервациясы 
121 

 

 

 

 

 

  



Кіріспе 

1 бөлім.Тау-кең ісі негіздері. 

 

1 сабақ. Жалпы түсінік. Таулы жұмыстар және тау қазындылары 

 Жоспар: 

1. Тау қазындылары туралы түсінік және тау қазындыларының көлденең қиылысу 

пішіндері 

2. Тау қазындыларының классификациясы 

3. Тау қазындыларының элементтері 

 

1. Тау қазындылары. 

 Тау қазындылары-Жер қойнауында немесе жер бетінде орналасқан, тау 

жұмыстарын жүргізу нәтижесінде құрылған және тау жыныстары массивіндегі бос 

кеңістік(қуыс) болып табылады 

 Тау қазындыларының көлденең қиылысу пішіндері 

Форма поперечного сечения зависит от физико-механических свойств горных 

пород, назначения и срока службы выработки, материала крепи, размеров ее 

поперечного сечения, направления и величины горного давления. Көлденең қиылысу 

пішіні-таужыныстарының физико-механикалық қасиеттеріне  

 ГОСТ 22940-85 бойынша көлденең қазындыларға қиылысудың 2 пішіні 

берілген-трапециялы(т) және тік бұрышты-сводчатая (ПС) және қиылысу мөлшері 

сватада беріледі 

 Шахталы оқпанның көлденең қиылысу пішіні тік бұрышты немесе домалақ 

болуы мүмкім.  

 Барлаулық шурфтар және восстающие. Восстающие-пішіні тік бұрышты болып 

келеді.  

 Шурфтардың типтік қиылысулары: Тік бұрышты (П), квадратты (Кв) және 

домалақ (Кр).  

 Таулы-барлаулық қазындының көлденең қиылысу ауданы дегеніміз-

перпендикуляр  жазықтықтағы енінің ауданы(S) 

 

1. Тау қазындыларының классификациясы 

 

Барлық тау қазындылары келесілерге бөлінеді: 

1. Жер бетіне шығысы бойынша 

1.1 Ашық – көлденең қиылысудың тұйық емес контурына ие. Оларға: 

копуштар,тазартпалар,арықтар, карьерлер жатады. 

1.2 Жер асты тау қазындылары  –көлденең қиылысудың тұйық контурына ие.  

Оларға: штольнялар, туннелдер, шурфтар, шахта оқпаны, квершлагта,  штректер, 

орттар, рассечкалар, восстающие,  гезенкилер жатады.  

2. Құлау бұрышы бойынша: 

2.1 Горизонтальді –қазынды осінің құлау бұрышы 3
0
.Оларға  штольня, квершлаг, 

штрек, орт, рассечка, туннел жатады 

2.2 вертикальді және еңістелген –қазынды осінің құлау бұрышы 3
0 

көп.Оларға: 

шурф, шахта оқпаны, гезенка, восстающие жатады. 

3. Қиылысу ауданының  Sк берілген мөлшеріне L қатынасына байланысты 

(ұзындықты,тереңдікті): 

3.1. Ұзындықты L>S - шурф,шахта оқпаны, квершлаг, штрек, орт. 

3.2. Көлемдік S>L – камералар, околоствольные дворы. 

4. Мақсатына байланысты: 

 

 



Түп - тау жыныстарының (немесе ашылған) жер асты тiк даяр тау кенi орнын астынан 

шектейтiн бетi. 

Саға – жер асты тау қазындысының жер бетiмен және жер асты қиылыстың жазықтығы 

Түйiндес - екi немесе бiрнеше қазындының қиылыстын орыны. Түйiндестiң ажыратылуы: 

қарапайым - бiр қазындының осі тура бағытта қалады  жұмырланған - екi қазындының осі 

бiр жақты және екi жақты. 

Ниш – тау кен қазындысының қабырғасын тереңдету жабдықты орналастыру, тағы басқа 

материалдар үшiн қазба, адамдарды жасыру үшiн және көлiктiң қозғалысында. 

   Бақылау сұрақтар 

 1 Тау кен орны деген не? 

 2 Қандай ұстанымдар бойымен тау кенi орындары жiктелуге болады?  

 3 Сiз тiк тау кен қазындарын атаныз? 

4 Атап өтiңiз және  барлық көлбеу қазындыларды атап берініз? 

5 Қандай көлденең қималарды пiшiндер барлау өндiрулерiн жүргiзуде пайдаланады? 

 6 Түйiндес деген не? 

7 Тау кенi класификация тағайындалу бойынша? 

 

Тәжірибелік сабақ  

2 Канаваның тереңдігін, көлемін, енін, қиылысу ауданын табу,  

                жыныстардың келесі жағдайларға 

 

№ Жыныс Жыныстын 

көрінетін қуаты М, 

м  

Насос қуаты 

m, м 

Жыныс сипаты 

1 Борпылдақ 60,0 2,0 Жылдам 

2 Тығыз 100,0 2,0 Жылдам 

3 Борпылдақ 60,0 3,0 Жылдам 

4 Борпылдақ 100,0 1,5 Баяу 

5 Құмдақтар 40,0 1,0 Жылдам 

6 Құмдақтар 20,0 1,6 Жылдам  

7 Тығыз 50,0 1,4 Баяу 

8 Құмдақтар  20,0 1,0 Жылдам 

9 Саздақтар 40,0 1,0 Баяу  

10 Тығыз 30,0 1,5 Жылдам  

11 Құмдақтар  30,0 2,0 Жылдам 

12 Саздақтар 10,0 1,5 Жылдам  

13 Борпылдақ 100 2,0 Жылдам  

14 Құмдақтар 80,0 1,5 Жылдам 

15 Тығыз 60,0 1,5 Баяу 

 

 

 

 



 

 

2. Тау жынысы, олардыңның сипаттамасы және жiктеу. 

Жоспар; 

    1. Тау жыныстарының қаттылығы бойынша жiктеуi ( Протодьяконов М. М.)  

    2. Орнықтылық арналған тау жыныстарының жiктеуi.   

    3. Бұрғыланғыштық бойынша тау жыныстарының бiртұтас жiктеуi. 

    4. Тау жыныстарының борпылдақтылығы. 

1. Тау жыныстарының бекінісі бойынша жіктелуі Протодьяконов М.М. 

 

    Бекiнiс - тау кен қазындысын өтудегі  тау жынысының бұзушылыққа қарсыласу   

қабiлетi. Профессор Протодьяконов М. М тау жыныстардың бекініс туралы түсінік 

жүргізді оларды салыстыру үшiн тау жыныстарының бекiнiс коэффицентін 0.4 20ге дейiн 

енгiздi 

                            
710

сжб
f   , бсж –қаттылықтың қысылуға шектеуі , Па   

Коэффицентке байланысты бекініс , барлық тау жыныстарға  I ден X дейінгі 

санаттар берілді  I категорияларға қатты жыныстар, ал X категорияларға жымсақ 

жыныстар. 

 

2. Тұрақтылыққа байланысты тау жыныстардың жіктелуі  

 

    Тау жыныстардың тұрақтылықғы– тау жыныстардың құлауға қарсы қасиеті 

арқылы әр түрлі аумақты алады .  

Барлық тау жыныстардың бөлінуі: 

а. аса тұрақсыз – тез арада бекіту керек немесе алдын ала бекіту керек; 

б. тұрақсыз –біраз ашуға болады және тез бекіту кереки; 

в.орта тұрақты – 5-10м ашуға болады; 

г. тұрақ–10м және одан аса ашылады, ерекше қабырғасы тұрақты; 

д. үлкен шамада тұрақты –үлкен аумақта құламайды ,бекіту керек емес; 

 

3. Тау жынысының бұрғыланғыштыққа бірігіп жіктелуі (ЕНВ). 

 

1. Тау жынысының бұрғыланғыштыққа бірігіп жіктелуі. Бұл жіктелуде жыныстар 

20санатқа бөлінеді, сатылап көрсеткенде (I категория –жұмсақ жыныстар,  

ХХ –қатты ). Бұл жіктелу  ЕНВ мен СУСНах өткізді. 

Категорияларды мына стандарттармен табуға болады: 

- Қысылған ауа күшімен 0,5 Мпа; 

- Бұрғытәж кәсіпорынның орындалуында, армирленген қатты балқымалар ВК-15, ВК 

- 8В, ВК - II құрылысы тереңделген 110
0 

және алаңы таттанған 2мм-ге; 

- Бұрғытәж ауданы  шпурларды бұрғылауда  қолдық, колонкалы, телескопты  

перфораторлармен 40 мм болады; 

- Бұрғылауда са шығымы 4-5 л/мин болу керек; суық жыныс бұрғылауда басқа 

өніммен араласады; 

- Ауа қысымын әр 5 мин сайын монометрмен бақылау керек; 

- Шпур бұрғылауда бір забойда 3 - 6 шпур бұрғылайды тереңдігі  1,3-1,5м ,  1-2 

шпурүстінгі , орта және астынғы забойда. 

Шпурда бір метр бұрғылау уақыты есептеледі және ЕНВ арқылы жыныс 

қаттылығын анықтайды . 

4. Тау жынысының ұлғаюы. 

 



ұлғаюы – жыныс қасиеті тұтастан алғанда оз мөлшерінін көбеюі –сапалық 

коэффициентінің ұлғаюы 

 

                            1. 
Vц

V
К разр

. V – жыныс ұлғаю мөлшері м
3
.  

Vц –тұтас жыныс мөлшері, м
3
. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

 

1. Тұрақтылыққа байланысты тау жыныстардың жіктелуі?  

2. Келісесінбе  Согласно каким данным присваиваются категории по буримости 

3. Тау жынысының ұлғаюы ? 

4. Тау жынысының бұрғыланғыштығы?  

 

Тәжірибелік сабақ  

2. Жыныс санатын анықтау. 

 

БИЛЕТ № 1  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. углистых сланцев 

2. выветренных андезитов  

3. тығыз яшм  

 

БИЛЕТ №2.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:   

1. сульфидті  магнетитті кен  

2. базальтер 

3. кенді брекчий  

 

БИЛЕТ№3.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:   

1. құмды - сазды алевролит  

2. борпылдақ саздақтар  

3. кварцтелген диорит  

 

БИЛЕТ №4.  

       Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. кварцті грейзен  

2. өте тығыз джеспилиттер  

3. антрацит және басқа қатты көмірлер  

 

БИЛЕТ №5.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. пемзы  

2. өзгертілмеген змеевик  

3. қатты кварцтелген әктәс  



 

БИЛЕТ №6.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. кварцті тығыз альбитофир  

2. выветренных крупнозернистых габбро  

3. тығыз плотного солончака  

 

БИЛЕТ №7.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. оталькованных змеевиков  

2. жұмсақ көмірлер 

3. микрограниттер  

 

БИЛЕТ №8.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. сиенит – порфир  

2. оруденелых пироксенов  

3. лимониттер  

 

БИЛЕТ №9.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. трепела  

2. медноколчеданных руд  

3. буланған әктәсті туффиттер 

 

БИЛЕТ № 10.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. кварцті грейзен  

2. орта түйіршікті трахиттер  

3. тығыз доломит  

 

БИЛЕТ №11.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. қатты серпентинизирленген дунит 

2. VI-VII санатты қатқан жыныстар  

3. ұсақ желвакті фосфорит  

 

БИЛЕТ №12.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. жұмсақ борлы жыныс 

2. кварцті қатты желденген порфирлер  

3. кремнилі әктас   

 

 

 



БИЛЕТ №13.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. микрокварцит с прожилками кварца  

2. тығыз кварцты альбитофир  

3. үлкен түйіршікті марганецті кен  

 

БИЛЕТ №14.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. жұқа түйіршікті опок  

2. кварцтелмеген  филлиттер  

3. браунитті кендер 

 

БИЛЕТ №15.  

    Бұрғыланғыштық санатын анықтау (ЕНВ) және тау жынысынын бекініс 

коэффициенті Протояконов бойынша:  

1. желденген мончекиттер 

2. кремнилі құмтастар  

3. кварц желілі сульфидсіз  

 

 

 

 

 

4. 4. Аумақты тарату бойынша жұмыс категориясы. 

5.  Каждому учащемуся выдается геологический разрез для работы. 

6.  
 

7.  1.мәлімет , жыныстардын қасиетін кестеге толтыру. 

8.  

9. ҚАСИЕТЕРІ  

10. Жыныс ,жұмыс аумағында жүргізілген барлау жұмысы   

Кварцтелген  диорит 

Өте тығыз джеспилиттер 

Кремнилі  құмтастар 

Сульфидті  магнеитті кен 

руды 



11.           кесте 1.1 

№ 

п/п 

Аты және тау 

жынысынын 

қысқаша түсінігі  

Шартт

ы 

белгісі 

ЕНВ 

бойын

ша 

санаты 

Прото

дьякон

ов 

бойын

ша 

бекітп

е 

коэфф

иценті 

Ұлғаю  

коэфф

ициент

і 

Цимба

ревич 

бойын

ша 

көлден

ең 

таралу 

коэфф

иценті 

Масса 

көлемі 

кг/м
3
 

Ескерт

у 

лер  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12.  

13. ЖҰМЫС КӨЛЕМІ  

14. Тау кен қазындысын өту кезінде  

15.           кесте  1.2 

№ 

п/п 
Қазынды аты  

Өту 

метражы 

Өту метражын категория бойынша бөлу Ес

кер

тул

ер 

II III IV V VI VII … … XX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

2 БӨЛІМ. БҰРҒЫЛАУ ЖАРУ ЖҰМЫСЫ  

 

3 Сабақ. Журу және жарылғыш заттар жайлі теориялық элементтер. 

 

Жоспар : 

1. Журу және жарылғыш заттар қысқаша теориялық мәлімет. 

2.  ВВ-ның негізгі қасиеттері 

 

1. Журу және жарылғыш заттар қысқаша теориялық мәлімет. 

Жару жұмысы газдың топталып ұмтылу арқылы пайда болған газ арқылы 

өткізеді . Жарылыстын бір белгісінін бірі болып тез қысымның өсуі сыртқы ортаға 

және соққы күшінін пайда болуы. Ішкі белгісі – дауыстық белгі және босатылуы. 

Жарылудың түрлері: 

- физикалық – қазандықтардың жарылуы, қатты ұшқын болуы; 

- химиялық – атомды жарылу ядроның бөлінуіне негізделген, термоядралық – 

ядронын ситтезделуінен ; 

Тау кен ісінең негізі химиялық жарылуда қолданылады . 

Жарылғыш заттар деп сыртқы күш әсерінен лезде бір агрегаттық күйден екінші 

күйге өтетін, сол сәтте жоғары мөлшерде жылу мен газ бөлетін, механикалық жұмыс 

жасай алатын заттарды айтамыз. Жарылғыш заттарың ауысуы құрамына кіретін 

компоненттердің қышқылдануына байланыстыболады. 

Жарудың түрлері келесі қасиеттерге байланысты келесі түрге бөлінеді: жану, 

жарылғыш жану және детонация. 

Жану  – жылдамдық < 400 м/с. Бұл жағдайда жару жүргізілмейді. 

 

Отқа сезімталдылығы және соққыға әсері сынапқа қарағанда төмен 

болғандықтан оның орнына ТНРС қолданылады.. 



 Тенерес суда ерімейді, ол сары криссталл тәріздес ұнтақ.  Ұшқынға өте 

сезімтал және ол арқылы тез тұтанады. Ол дүмпіткіш құрамында аралық ЖЗ ретінде 

қызмет атқарады. 

  Еклік ЖЗ бризанттыларға жатады, олардың негізгі тітіркену формасы  

дүмпіту болып табылады. Сыртқы әсерлерге сезімталдылығы аз болғандықтан олар өте 

қауіпсіз болып келеді. 

 Тетрил – иісі жоқ, сары кристалл тәріздес ұнтақ. Күшті соққы әсерінен немесе 

үйкелуден жарылуы мүмкін. 

 Гексоген – өте қуатты ЖЗ, иіссіз ақ кристалл тәріздес зат және металдармен 

әрекеттеспейді. Тетрилға қарағанда механикалық әсерлерге сезімталдығы жоғары. 

Дүмпіткіш пен аммониттерді жасауда қолданылады. 

 Тэн – иіссіз ақ кристаллды зат, суда ерімейді, металмен әрекетеспейді. ДШ 

жасауда қолданылады.Сыртқы механикалық әсерлерге өте сезімтал болып келеді. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. ЖЗ арналған талаптарды атап көрсет. 

2. ЖЗ түрлерін атап шық. 

3. ЖЗ дегеніміз не? Олар не үшін қолданылады? 

4. Оқдәрілер дегеніміз не? 

5. Бірлік  ЖЗ атап шық. 

6. Екілік ЖЗ атап шық. 

 

Практикалық сабақ 

 

    ЖЗ-ғы оттекті балансты келесі жағдайлар бойынша анықтау:  

 

 

№ 

Заттар Химиялық 

формуласы  

Атомдық және 

молекулярлық 

массасы  

Нұсқалары 1 2 

1 Аммиак селитрасы   NH4NO3 80 

2 Гексоген  C3H6N6O6 222 

3 Сынап HgC2O2N2 284 

4 Нитроглиголь C2H4N6C4 152 

5 Динитронафталин C10H6N2O4 218 

6 Калий селитрасы  KNO3 101 

7 Калия хлораты  KClO3 1225 

8 Калия перхлораты  KClO4 1385 

9 Клетчатка  C6H10O5 162 

10 Натрий  селитрасы  NaNO3 85 

11 Ағаш ұнтақ  C15H22O10 362 

12 Нитроглицерин  C3H5N3O9 227 

13 Октоген C4H8N8O3 296 



14 Пикритті қышқыл  C6H3N3O8 229 

15 Тетранитрометан CN4O8 196 

16 ТЭН  C5H8N4O12 316 

 

Сабақ 4: Жару түрлері мен тәсілдері 

Жоспар: 

1. Жару құралдары  

2. Жару тәсілдері  

 

1. Жару құралдары. 

     Бастапқы импульс және жарылысты қоздыруды беретін  құралдарды жару 

құралдары деп атайды. 

Жару құралдары келесідей бөлінеді: 

1. Капсюль-дүмпіткіш  КД; 

2. Оттық білте ОБ; 

3. Жағу құралдары ЖҚ; 

4. Электродүмпіткіш ЭД; 

5. Дүмпітуші бау ДБ; 

6. Электрлі жарылу құралдары. 

 

1. Капсюль-дүмпіткіш құрамы :  

   

 

сурет. 2.4 

 

1. Кумулятивті тереңдеу – соққы толқынының энергиясы. 

2.  Екілік дүмпітуді қабылдау, күшейту және негізгі зарядқа жеткізу. Егер біріншілік 

сынап болса онда гильза мысты немесе қағаз тәріздес. 

3. Біріншілік ЖЗ(сынап, қорғасын). Егер біріншілік болса – қорғасын. 

4. ЖЗ тығындаушы . 

5.  Ұшқынды беру үшін арналған 2-2,5 мм кеңістік . 

6. Металлды немесе қағазды гильза  d≈7   ℓ=45-51мм 

7. ОШ орналастыру үшін арналған кеңістік. 

Қаптама – әрбір қорапқа 100 данадан, ал 5 қорап металлды қорапқа орналасады.Олар 

ағаш қорапқа қапталады. 
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2. Оттық білте  жүрекшеден және су өткізбейтін бөліктен тұрады.Білте қаптамасы 

бірнеше жіппен оралған. 

 

 

 

1 – бағыттауыш жіп; 2 –  оқ дәрілі жүрекше; 3 – байлам; 4 – шайыр;  

5 – асфальт; 6 – полихлорвинилді және асфальтті қаптама. 

 

  ОШ димаметрі 6 мм, жану жылдамдығы 1 см/с. 

 Ажыратады: 

ОШП – (пластикатты) –су асты жарылыстарын және ылғалдылықты жоғарлату 

жағдайы . 

ОША – құрғақ және ылғал забойға арналған (асфальт төселген). 

ОШДА – екі қабатты асфальт – ылғалдылықты жоғарлату үшін. 

Қаптама – 10 м айналым, бухт бойынша 25 айналым, 12 бухт – ағаш жәшіктерге.  

ОШ жағу құралдары. 

1. Сіріңке –  ПБ бойынша тек 1 білтені жағуға болады. 

2. Фитиль – калий селитрасымен қаныққан жүрекше , жану жылдамдығы 1-2 

см/мин. 

3. Жағу шамы – қағазды гильза,  2/3 бөлігі жанармаймен толтырылған, ал 1/3 

инертті («ручка») d≈10 мм   ℓ=20 см. Үйкеу пластинасынан тұрады.Жағу шамы жанған 

кезде үш түрлі түсте болады: 

Ақ алау – жану ұзақтығы 10-15сек. 

Қызыл – білтенің жану ұзақтығы. 

Ашық жасыл – жану ұзақтығы 15 сек. Жану процесі аяқталғаны туралы сигнал 

береді. 

4. Жанғыш оқ ОШ топпен жағуға арналған. 

5. Затравка –  ОШ қиындысы,жану білтелерінің саны бойыншакесілген.  

 

3. Дүмпіткіш білте - ДБ 
ОШ –дан айырмашылығы оның жүрекшесі тэннен тұрады. Жану жылдамдығы  

7000 м/с. ДБ   КД, ЭД арқылы жанады немесе ДБ жалғанған  соққылағыш оқ арқылы. 

Сыртқы ақ қаптамасы қызыл жіптен немесе қызыл түсті пластикалық қаптамадан 

тұрады. 

ДША, ДШДА, ДШП (суға төзімді). 

Сынақ жүргізу кезеңінде дүмпіткіш жіпше болады, олар ВВ қабатымен 

қапталған.  

рис. 2.5. сурет. 2.5. 



 

 

1 – бағыттауыш жіптер; 2 –білтенің жанғыш жүрекшесі;  

3,4,5 – сәйкесінше бірінші, екінші және үшінші спиральды байлам;  

6 – ішкі изоляционды қаптама. 

 

 

4. Электродүмпіткіш – КД айырмашылығыэлектр тогын жылу энергиясына 

айналдыратын электртұтатқыштан тұрады. Электртұтатқыш үш түрлі болады: 

1. Металды көпір  (жағу көпірі); 

2. Тоқөткізгіш құрамды – ол жылу арқылы тұтанады; 

3. Электртұтатқыштың тесілуінен пайда болған ұшқын арқылы іске асады. 

Қазіргі уақытта біріншісі қолданылады. 

 

1 – гильза; 2 – екілік заряд; 3 – біріншілік заряд; 4 – чашечка; 

5 – жағу көпірі; 6 – жану басы; 7 – детонаторлы сымдар; 

8 – пластмассалы тығын; 9 – жану бөлігі 

а – ЭД жылдам әсерлі; б – ЭД баяу әсерлі;  

в – ЭД қысқа баяу әсерлі; 

 

Қаптама – әр қатарда  5 данадан, әр жәшікте 45-50 данадан,содан кейін металлды 

қаптамаға. 

Әсер ету принципі бойынша келесідей ажыратылады: 

1. ЭД – жылдам әсерлі – электртұтатқыш кеңістік. ЭД бірнеше маркіде 

шығарылады: қорғағыш (жуан гильзалар, отты бәсеңдеткіш гильза,гильза 

сыртындағы отты бәсеңдеткіш қабат). 
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2. ЭДКЗ – қысқа баяу әсерлі – электртұтатқыш арасындағы бәсеңдеткіш гильза 

құрамы (кремнийлі, ферросилицийлі және т.б).  ЭДКЗ шығарылады 

(бәсеңдеу милс ).  

ЭД-КЗ-15 – әр 15, 15, 30, 45, 60милс. 

ЭДКЗ-25 - 25, 50, 75, 100, 150, 250 милс. 

ЭДКЗ  қосымша бәсеңдеткішпен 35, 70, 110 милс. 

Бір электржарылғыш желіге негізінен ұқсас бәсеңдеткіш ЭД алған дұрыс. 

3. ЭДЗД – баяу әсерлі  ЭДКЗ дан айырашылығы оның бәсеңдеуі 500милс 

жоғары. 

Қазіргі уақытта бәсеңдеу интервалы  0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 4; 6; 8; 10 с ЭДЗД 

шығарылады. 

ЭДЗД-ны  қауіпті газы және шаңы бар шахталарда қолдануға тыйым салынады.  

ЭД подразделяются на непредохранительные и предохранительные (в индексе буква 

П). 

Сымдар. Полихлорвинилильді немесе полиэтиленді қаптамамен қапталған 

мысты, алюминийлі және болатты. Ұзындығы 1-4м. (жанғыш).Жер асты тау 

жұмыстарында негізінен жұмсақ магистральды сымдар қолданылады. 

Жару  машиналары – қазіргі уақытта тек конденсаторлы жарылғыш 

машиналар шығарылады: индикаторлы, аккумуляторлы және батареялы. 

Тау қазындыларын өту кезінде және қауіпсіз жағдайда, сондай ақ шпурлар саны 

100-ге дейін болған кезде көбінесе КПМ-1А жару машинасы қолданылады. 

Бақылаушы өлшегіш аспаптар – желінің дұрыстығын және қарсыласуын 

анықтау үшін қолданылады. 

 Р-353 өлшегіш көпірі.  

 ЛМ-1 сызықты жару көпірі. 

ВИО – 3 (жару сынағышы),  ОВЦ-2 және М-57 омметрі 

 

2.  Жару әдістері 

Кез келген жару әдісі кезінде қауіпті аумақ шекарасы белгіленеді , күзетшілер 

қойылады және  сигнал беріледі. 

1. Ескерту – бір ұзақ сигнал,бұл сигналдан кейін барлық адамдар қауіпсіз 

аумаққа көшіріледі. 

2.  Жару сигналы – екі ұзақ сигнал, бұдан кейін жарушы ОШ жағады немесе 

тоқты қосады. 

3. Қорытынды  сигналы – үш қысқа сигнал. Бұл сигнал жару жұмыстарының 

аяқталғанын білдіреді. 

 

1-гильза;   2-екілік заряд ; 3-бірінші заряд; 4-чашечка; 

5-қыздыру көпірі.  6-жанғыш басы; 7-детонаторлы сымдар; 

8-плостмасты қақпақ 9-жанғыш құрал 

 а-Э.Д. лезде қимылдағыш. б-Э.Д. баяу қимылдағыш 

в-Э.Д. қысқа баяу қимылдағыш 

 

Тысы- қатарда 5-еуден , 1 корапта 45-50 дана; кейінпайкіленген металды қорапқа, кейін 

ағаш жәшікке  

Жұмыс істеу принціпі бойынша ажыратылады: 

1. ЭД- лезде қимылдағыш –электр тұтанғыш; чашечка 

Кенестігінен (отверстие) алдында орналасқан . ЭД бірінші түрлері шығарылады: 

сақтандырғыш (қалын гильза,гильза түбінде от сөндіргіш, гильза сыртында өрт сөндіргіш 

қабаты). 



2.  ЭД  қысқа баяу қимылдағыш – электртұтанғышпен гильза чашкасының арасында, 

баяулатқыш құрал.(қорғасында сурел кремнимен,ферросилиций және т.б.) шығарылатын 

ЭД КЗ ( баяулау милс) 

ЭД-КЗ-15-15,30,45,60 милс кейін. 

ЭДКЗ-25-25,5075,100,150,250милс кейін. 

   Қосымша 35,70,110милсбаяуланған ЭДКЗ бар 

Бір электрдетонаторлы жүйеге бірдей юаяуланған ЭД алған жөн. 

3. ЭДЗД-баяу әрекет етуші, ЭДкз МЕН САЛЫСТЫРҒАНДА БАЯУЛАДЫ 500 МИЛС 

ЖОҒАРЫ 

Қазіргі кезде баяулау интервалы 0,5;0,75;1;1,5;2;4;6;8;10 с. Болатын ЭДЗД шығарылады. 

ЭДЗД-ны газ және шан қауіпі бар шахтада қолдануға тиым салынады ЭД 

сақтандырғышты және сақтандырғышты емес деп бөлінеді 

Сымдар полихлорвинильді және полиэтиленді қабаттағы мысты, аллюминді және болатты 

металдардан тұратын магистральды сымдар 

Жару машиналары қазіргі кезде тек конденсаторлы жару машиналары 

шығарылады:аккумуляторлы индикаторлы және батореялы 

Қаупі жоқ аймақтарда тау-кен қазбаларын көбінесе өту кезіндет 100 данға дейін шнурлар 

болса VКПМ-1ржару машиналары қолданылады. 

БӨА-жүйеніңкедергісін өлшуеге арналған 

Өлшуеіш көпірлер Р-353 линейны мостик взырвника ЛИ-1 ВИО-3( жарылғыш сынап),ом 

метр ОВЦ-2 және М-57 

2. Жару Тәсілдері  

Барлықт жару жұмысында қауіпті шекара бөлінеді, күзет постылары орнатылады және 

дыбыстық белгі беріледі  

1. Ескертуші 1-ұзын дабыл, бұл белгіден кейін жару жұмыстарына қатыспайтын 

адамдар қаупі жоқ аймаққа  көшіріледі. 

2. Боевой сигнал 2-ұзақ дабыл, осы белгіден кейін жарушы ОШ-ныжағады немесе ток 

қосады. 

3. Отбойны сигнал 3-кысқа дабыл, Бұл белгіжұмыс аяқталған  белгілейді. 

САБАҚ 5 Жарылыстар тәсілдері 

                                                         Отты жару 

Келесі реттіліктен тұратын шарттар  

1. Жанғыш және бақылаушы түтіктер дайындау . 

 

1)Капсуль детонатор 

      2) Отты білті 

      3) Сығылу жері  

2.14. сурет 

Жанғыш түтіктер-ол ОШ бөлігі , КД-ға кірістірілген оның ұзындығы жанатын 

шнурлармен тікелей байланысты  

      (    )  см 

 - жанғыштар саны 

 -бір жағуда кететін орташа уақыт  

 =(5-10)c 

Т-жарылыс аимағынан қауіпсіз аймаққа көшірелетін уақыт 

 -ОШ орташа жарылу жылдамдығы 

 =1см/сек 



Жанғыш түтіктің ұзындығы 1 метрден асу мүмкін емес  

Жанғыш түтік жұмсақ үстелдің үстінде  жасалады ВМ дайындайтын ғимараттын арнайы 

бөлмесінде  немесе ВМөді сақтайтын қоймада 25м. Арақашықтықта қауіпті  зонаның 

сыртында ащық алаңда дайындалады. Контрлаушы түтік жанғыш түтіктен 

айырмашылығы оның ұзындығы 60см-ге кіші. Гильза қағаздан жасалу керек  

2. Патрон-боевик дайындау Патрон-боевик бұл жанғыш түтік кірістірілген БВ 

патроны. Тікелей жару жұмыстарында дайындалады 

 

3. Шпульді зарядтар . Патрон-боевик ,ең ақырғы жіберіледі. 

4. Шпур забойкасы .Ең кішті забойка болып саз бен құм косылысы болып табылады . 

забойка ұзындығы шпур терендігінің 
 

 
бөлігіне тең болу керек. 

5. ОШ жағу және жану жарылыс саның сезіміне байланысты есептеледі колдану 

шарттары көлденен және еңістелген құлау бұрышы     қазындыны өту кезіндегі 

газжәне шаң жоқ аймақтарға. 

Артықшылығы:қарапайымдылығы ,БӨА қажет етпейді. 

Кемщілектері: қаупі жоғарлайды, зарядталу сапасын БӨА тексеру  мүмкіншілігі 

жоғаолайды, қосымша улы заттардың бөлінуі. 

 

                                                           Электрлік жару 

Келесі реттілікпен орындалады 

1.ЭД тексеру және кедергісі бойынша тандау  ВМ қоймасының  арнайы бөлмесінде 

жұмсақ стөл үстінде жүргізіледі.Ол үшін арнайы БӨА 10 метрлер Р-3043,өлшегіш 

көпір Р-3053,ал ЭД –ны темір құбырға орналастырады  

 

2. Жүйені жалғау түрлерін тандау электр жарғыштың жүйелердің  жалғаудын 3 түрі 

қарастырылған  

1. Тізбектей  

2.Паралельді  

3.Аралас 

3. Патрон-боевикті дайындау .Патрон-боевик бұл БВ патронына кірістірілген ЭД 

тікелей жұмыс орнында дайындалады  

4-5. Шпурді забойкалау және зарядтау отын жаруға байланысты жүргізіледі  

6.Тандалған түріне байланысты жүйені мондаждау зарядтан ток көзіне карай 

жүргізіледі  

7. Электр жарғыш жүйені тексеру фактіленген және есептелген кедергі 

айырмашылығын 10 -дан аспау керек 



8.Магистралды сымдар ток көзіне жалғасады және жарылыс орындалады.Жару орнына 

желдету жұмыстарынан кейін 5-минуттан кейін рұқсат етіледі.Қолдану 

шарттарыЭлектр жаруды кез келген жағдайда орын дауға болады. 

Артықшылығы:жару жұмыстары кезінде қауіпсіздігі , сапасын тексеру мүмкіншілігі. 

Кемшіліктері: Қолдану күрделілігі , элертр жарғыш жүйені өлшеу  

 

                                                         Элетрлі жану жарылысы 

  Электрлі жану кезін детонатор ОШ оттан жарылды , электр жарғышты өртеген;жағу 

құралы ретінде ОШ электро жағу құбырлары (ЭЗТ-2) электро жанғыштар (ЭЗ-ОШ-Б) 

және элетро жаққаштар потроны қолдануы  біркезде жарылатын зарядтар,және 

бұрғылау жару жұмысы кезінде және көлденен ,еністелген құлау бұрышы 30  

 

Артықшылығы:қарапайымдылығы, арзандылығы 

Кемшілігі:ОШ қауіпсіз жағылады 

 
  Бақылаушы сұрақтар 

1.Жару тәсілдерінатап өт 

2.Капсульді детонатордын құрылысын суретте 

3.ОШ-нын құрылысын жіне ерекшеліктерін суретте  

4.ДШ деген не? 

5.КД және ЭД –нын айырмашылықтары 

6.Білетін жару тәсілдерін атап өт 

7.Отты жарылыс кезендері 

8.Электрлі жарылыс кезендері 

9. 

10.Элетр жанғыш жарылысты суретте 

 

 

 

6 Сабақ. Жарылғыш материалдарды сақтау және тасмалдау 

Жоспар  

1.ВМ-ны тексеру және жою 

2.Сақтау 



3.ВМ-ны тасымалдау 

1.ВМ-ны тексеру ,жою,сақтау 

Жарылғыш заттар(ЖЗ)және жару тәсілдері (ЖТ) тасымалдау кезінде және сақтау кезінде 

өзінін құрамын ауыстыруы мүмкін оны қолданған кезде қауыпты болуы мүмкін.Сол үшін 

сақтау мерзімі өткен сон және барлық күмән жарылғыш материалдын сапасына күмән 

түскенде оның сапасына тексеру жасайды және төменді жояды.Барлық жарылғыш заттар 

сыртқы кабын тексерген сон қоданылады.Тарының бұзылымдары жоқ болғанда т.б.Тарада 

бұзылымдар болмағанда және қабында бұзылымдар болмағанда оларды жинап тексеруден 

өткізеді.ЖЗ дымқылдыққа және детонаторды тасмалдауға тексереді. 

    Дымқылдыққа тексеру үшін пробаларды   50г. алып 65   кептіріледі одан шыққан сон 

салмағын өлшеп пайызын анықтайды. 

    Детонаторлар химиялық ,экспедитция және детонаторды тасымалдауға тексеру өтеді 

3г.жарылғыш зат және 6г. талька менен араластырылады. Оны аранайы моншаға салынып 

ондағы судың температурасы 75 . Осы мен онын химиялық тұрақты екенін білуге болады.  

 

 

ЖЗ. Олар елдімекендер және индустриялық ғимараттардан қашықтықта 

орналасады және биіктігі 2 м-ден кем емес қабырғалармен шарбақталады. 

Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде әдетте мезгілдік немесе тіпті өткінші 

шығынның қоймаларын жасайды. Мезгілдік қоймаларының ғимараттары тақтайлы, сазды 

немесе  топырақты  болуы мүмкін. Ағашты  қабырға  және шатырлар өртке қарсы бояумен 

жамылады. Қызметтің мерзімі 2 жылға дейін.Мезгілдік қоймалар өртке қарсы және 

найзағайға қарсы құрал-жабдықтармен қамтамасыздандырылуы керек. Қойманың 

айналасында қоршаулармен тәуліктік күзет болуы керек. Қоймаларда жарық түсіру 

мәселесі 2 жолмен шешіледі: 1-сі аккумлятормен 2-сі сақтандырғыш бензинді лампалармен.  

Егер 6 айдан артық жұмыс істемесе ондай қоймаларды палаткада, күркеде, үңгірде 

немесе ауыр жүк көлігіне орналастыруға болады. 

Күркемен палаткада 3т ЖЗ және 10000 дүмпіткіштерді бірге сақтауға болады , ал 

бөлек орналастырсақ онда 18т ЖЗ немесе 25000 дана дүмпіткішті сақтауға болады. Жүк 

машинасында ЖЗ-ды жүк көтерімділігінің 2/3 бөлігінен артық және 5000-ден артық 

дүмпіткіштерді сақтауға болмайды, және дүмпіткіштер арнайы киізбен қапталған жәшікте 

орналасуы керек. . 

Аз уақытты қоймалар тәуліктік күзетпен және ең қарапайым қоршаулармен 

қоршалуы керек.. 

Сақтау пункттері жарылу жұмыстарының жүргізіліп жатқан аймағынан, жолдан, 

рельсті жолдан, 300м қашықтықта орналасуы керек және оны мына формуламен 

анықтайды 

  

qkr BB   

мұнда rв —қауіпсіз аймақ , м; 

q —зарядтың салмағы ЖЗ (қойманың кеңістігі ), кг; 

кв —пропорционалды коэффицент  5—8. 

Қоймаларының арасындағы арақашықтықты таңдау кезінде 1 қойма жарылған 

кезде 2-ші қоймаға жарылу толқыны әсерін жеткізбейтіндей арақашықтықты ескереді, 

мына формуламен анықтайды 

qkr   

мұнда r —қауіпсіз арақашықтық, м; 

 k — пропорционалды коэффицент  k = 0,25, ал дүмпітуі жоғары болса k = 0,5÷0,7; 

 q — қойманың кеңістігі, кг. 

Қойманың арасы дүмпіткіштермен және дүмпіту бауы қойма мен ЖЗ арасы мына 

формулмен анықталады 



nrД 06,0  

мұнда п — дүмпіткіштердің саны (1м-де 5 дүмпіткіш). 

Әр бір қоймада ЖЗ бекіту журналы болуы керек және оны басқарушы адамдар 

қадағалау керек. 

ЖЗ келуі және берілуі ЖЗ-дың кіріс шығыс журналында толтырылуы керек.  

Күнделікті ЖЗ санап журналмен салыстыру керек. ЖМ –дарын берілуі арнайы қағазбен 

беріледі, онда саны, жарылатын аймақ белгіленеді. 

 

3.  Жарылғыш материалдарды тасымалдау. 

Барлау жұмыстары кезінде автокөлік немесе арбамен кей кезде қол жүк секілді 

тасымалданады. 

ЖМ-дарын тасымалдайтын машиналар арнайы жабдықтармен жабдықталуы керек. 

Олар: өшіргіш, 2 өрт сөндіргіш. ЖЗ мен дүмпіткіштерді негізінде бірге тасымалдауға 

болмайды, кей кезде арнайы рұқсатпен 500кг ЖЗ мен 5000 дана дүмпіткіштер тасуға 

болады. 

ЖМ-дар жәшікте 2 қатарлы және түбімен арасына киіз орналасады. Жүк 

машинасында ЖЗ-ды жүк көтерімділігінің 2/3 бөлігінен артық тасымалдауға болмайды. 

Бұл талапты тек қана аммиакты силитралы ЖЗ бұза алады. 

Арбамен тасымалдаған кезде немесе сол секілді транспортта тасыған кезде 

нитроглицеринді ЖЗ 300 кг дейін, аммиакты селитраны тасыған кезде 500 кг дейін 

тасымалдауға болады. Арбамен тасымалдаған кезде жылдамдығы қадамды болуы керек, ал 

автокөлікте 20 км/сағ аспау керек. Тек дүмпіткіш, дүмпіткіш баулар және нитроглицерин 

болмаған жағдайда ғанажылдамдықты арттыруға болады. Автокөліктермен арбаларда 

арнайы белгілер болу керек. 

Аялдамалар тұрғын үйлердан 200м ал жолдардан 100м қашықтықта іске асу керек. 

Қопарылғыш материалдың тасуы брезент немесе тері сөмкелерде және жеңіл 

фанера жәшіктерде жүзеге асады. Дүмпіткіштерді тасымалдау арнайы жұмсақ 

материалмен қапталған сөмкелерде жүзеге асады, ал ЖЗ-мен ЖҚ-дар бөлек сөмкеде және 

әр біреуі 10 кг аспауы керек, ал ЖЗ өзі болса 20 кг тасуға болады. ЖҚ-дар жарғыштар өзі 

тасиды, ал ЖЗ-ды тасымалдағыштар тасымалдайды. ЖМ-ды бадямен шақталы оқпаннан 

түсіру кезінде жылдамдық 2 м/с аспауы керек. ЖЗ-пен ЖҚ-дар бөлек түсіріледі. Ал 

аммиаксилитралы ЖЗ түсіру кезінде 4м/с аспауы керек. Клетте және бадяда ЖЗ өзі ғана 

тасымалданады. 

 

 

Сабақ 7 Шпурларды бұрғылаудың технологиясы мен техникасы. 

 

Жоспар: 

1. Бұрғылау тәсілдері  

2. Шпурларды бұрғылау кезінде керекті жабдықтар мен құралдар 

3. Бұрғылау машинасын таңдау  

 

1. Бұрғылау тәсілдері  

 



 Тау қазындының қаттылығына байланысты айналмалы, айналмалы соққылама, 

соққылама және соққылы бұрылысты тәсілдерді анықтайды. 

Соққылы бұрылысты бұрғылау тәсілі. Бұл бұрғылау әдісінде жынысқа 1800-

2500 соққы минутына жасайды және әрбір соққы кезінде 10°-15° бұрылып отырады. 

Аспаптың жынысқа түйісетін жерін бұрғы ал шешілмелі болса ЖТА деп атайды.  

Айналмалы бұрғылау әдісі. Аспаптың айналымы кезінде ұңғыма тура әсерін 

тигізіп және аспаптың берген күшіне байланысты жынысты бір сыпыра қалыңдығын 

алып отырады. Бұл ЖТА-ты тістерімен берген күшке байланысты. 

Бұл әдісте осьтік салмақ пен айн/жиілігі негізі рөл атқарады. 

  Айналмалы соққылы әдісі. Мұнда бір біріне тәуелсіз 2 механизм жұмыс 

істейді. Олар ратоционды қозғалтқышпен соққылы поршенді механизм. 

 Бұл әдіс профессор М.М. Протодьяконовтің қаттылық коэфиценті бойынша 6-

14 санаттарда бұрғылайды. 

Ең үнемдісі айналмалы бұрғылау болып табылады.Бұл әдістер механикалық 

әдістер болып табылады. Бұлардан басқа импульсті, жылулық т.б. әдістер бар. 

 

 2. Шпурларды бұрғылау кезінде керекті жабдықтар мен құралдар 

 

Жалпы мағлұмат. 

 Ашық және жер асты тау қазындыларды шпурларды келесі әдістермен 

бұрғылайды: 

- Соққылы бұрылысты; 

- Айналмалы соққылы әдісі; 

- Айналмалы әдіс. 

Соққылы бұрылыты бұрғылау машинасы. 

Бұл бұрғылау әдісінде жынысқа 1800-2500 соққы минутына жасайды және әрбір 

соққы кезінде 10°-15° бұрылып отырады. Аспаптың жынысқа түйісетін жерін бұрғы ал 

шешілмелі болса ЖТА деп атайды. Соққылы бұрылысты бұрғылау әдісі 5-20 кат. 

Бұрғылайды. 

.  

 .  

 

           Кесте   2.1 

Перфор

атор 

Масс

а, кг 

Соққы

энер- 

гиясы, 

Дж 

Соққы 

Жиілі- 

гі, с-1 

Айна-

лу 

момент

, Н м 

Ауа  

шығы

ны, 

м
3
/мин 

Номиналды

ауа 

қысымы, 

МПа 

Шпур 

диамет- 

рі, мм 

Шпур 

тереңд

ігі, м 

Қаттылық 

коэфицен

ті, f 

рис. 2.24 рис. 2.24 



 Тасымалды перфораторлар  

ПП36 

(ПР20) 

24 36 38; 33 18 2,7 0,5 32-40 2 12 

ПП50 

(ПР25) 

30 50 34 20 3,3 0,5 36-40 3 14 

ПП54 

(ПР27) 

32 54 38; 33 26,5 4,1 0,5 40-46 4 14 

ПП63 

(ПР30) 

35 60 30 26,5 3,8 0,5 40-46 5 20 

 Колонкалы перфораторлар  

ПК 50 50 88; 26 33,4 49 5,7 0,5 40-65 12 16 

ПК 60 60 90 45 160 9,2 0,5 40-65 25 16 

ПК 75 75 176,6 37 255 12,7 0,5 40-85 50 16 

 Телескопты перфораторлар  

ПТ 38 38 49; 46 43,3; 

40 

19,6 3,2-3,4 0,5 36-40 4 17 

ПТ 48 48 86,3; 

80,4 

43,3; 

38,4 

32,3; 

29,4 

5,3-5,9 0,5 52-45 15 20 

 



3. Бұрғылау машинасын таңдау  

 

Бұрғылау машинасын жерасты тау қазындысында таңдау СНиП III-11—77 арқылы 

жүзеге асады. Кестеде горизонталды,еңісті бағытта және жыныстың қаттылығын 

ескеріліп жасалған бұрғы машиналар берілген. Барлау жұмыстарындағы жыныстардың 

қаттылығына байланысты ауыр қолды перфораторлар қолданылады, ал СБК. Н-2М 

бұрғылау қондырғысын қолданғанда  ПК-60 бұрғылау машинасын қолданылады. 

Горизонталды бағыттағы қазындыларды бұрғылау кезінде келесі шарттарды 

ескеру керек: 

бұрғылау машинасын таңдауда жыныстың қаттылығы ескерілуі керек; 

бұрғылау аймағы ұңғыманың еңсесінен биік немесе тең болуы керек; 

бұрғылау тереңдігі бұрғы машинасының мінездемесінде берілген тереңдікке сай 

болуы керек; 

қондырғының габориттері тасымалдаушы техникадан аспау керек (вагонеток, 

электровозов). 

Бұрғылаушының жұмыс орны жақсы желдетілген, жарықтанған, паспорт 

бойынша орнатылған және ЖЗ болмауы керек. 

Ауысымның алдында ұңғыманы тексеріп тазалауы керек. Қолды УПБ-1 

перфоратормен жұмыс істеген кезде майлау керек . Құбырлар қисық болмауы керек 

және дұрыс жалғануы керек. Шлангыны машинаға жалғамай тұрып қысылған ауамен 

үрлейді. Бұдан кейін паспорт бойынша шпурды белгілеп шлангыны машинаға жалғап 

бұрғылау жұмысын жүзеге асырады. 

Бұрғылау үрдісіннде бұрғылаушы ЖС шығымын үнемі қарап керек болса ЖТА 

ауыстырып майлайтын жерін майлап жәнеде ең бастысы паспортта көрсетілген 

мәліметтерді практикалық жүйеде жүзеге асырылуын қадағалау керек.  

Кесте 2.2 

Қазындыла
р 

Бұрғылау 
машинасының түрі 

Жыныстың мінездемесі 

Бұрғылау 
машинасы 

Қаттылық 
коэффицент

іМ.М. 
Протодьяко
в бойынша 

СниП 
бойынш

а 
категор

ия 
Горизонтал
ьды және 
еңісті 

Жүк 
машиналарындағы 
қондырғылар: 

   

 Айналмалы әдіс 2-6 V-VII БУЭ 
 Айналмалы 

соққылама  
әдіс 7-12 VIII-IX 

БУ-110-1-
1М для 
f=2-9; 

БГА-1М 
для f≤11 

 Соққылы бұрылысты 
әдіс: 

   

 колонкалы 
>12 

IX и 
выше 

ПК-80, 
ПК-75 ГП-

1, ГП-2 
 УПБ-1 санағанда 

қолды перфораторлар 
>4-5 

Выше 
VII-VIII 

ПП-54, 
ПП-63 

60-90 
бұрышты

 
 

Телескопты 
перфораторлар. 

>4-5 
Выше 

VII-VIII 
ПТ-36М и 

др. 

 

 

Практикалық сабақ 

БВР-дің негізгі параметрлерін анықтап шпурдың орналасу схемасын жасау 



 

Забойдағы шпурлардың орналасуы.  

 

1.  Шпурдың ұзындығы  

мBlm ,)9.07.0(   

В –Шпурдың ені, м  

0,7  - XVIII-XX 

0,8 - XVI-XVIII  

0,9  - V-XV  

2. Көмекші және контурлаушы шпурлардың ұзындығы мlll mjrвс ,  

3. Врубты шпурдың ұзындығы мll оквр ,2,1   

4. Цикл бойынша шпур саны 

 штfSrN ,72   

f – қаттылық коэффициенті Протодьяконов бойынша 

Sr –қиманың ауданы, м
2
 

5. Врубты шпурдың саны шт
N

Ncp ,
3

0.1 
  

6. Контурлаушы шпур саны шт
N

Nok ,
3

5.1 
  

7. Көмекші шпур саны штNNNN okврвс ),(   

Конспекті пайдаланып врубты таңдау және схемасын жасау:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Қазынды 

Қиманың 

ауданы, 

м
2
 

Өлшемдері, мм  ЕНВ 

бойынша 

жыныс 

категориясы 

Ені Ұзындығы Биіктігі 

1 Горизонталды ПС 5,4 2070 -  ХХ 

2 Горизонталды Т 4,4 Төбелер-1700 

Жерлер2240 
  

XVIII 

3 Шурф П 32 1820 2440 - VIII 

4 Шурф П 0,9 1080 1400  XVIII 

5 Шурф П 1,5 1180 1880 - XIV 

6 Горизонталды Т 3,7 Төбелер1480 

Жерлер2000 
 2110 

XII 

7 Шурф П 3,2 1500 2120 - XV 

8 Шурф П 2,3 1180 1880 - VI 

9 Шурф П  4,3 1820 2440 - XII 

10 Горизонталды ПС 8,8 3600 - 2700 IX 

11 Горизонталды ПС 8,2 3400 - 2400 XIX 



12 ГоризонталдыТ  2,8 Төбелер1200 

Жерлер1500 
 1900 

V 

13 Шурф П 2,0 1180 1730 - VI 

14 Шурф П  5,4 2020 2680 - X 

15 Шурф П  4,3 1820 2440 -  

 

ЖЗ. Олар елдімекендер және индустриялық ғимараттардан қашықтықта 

орналасады және биіктігі 2 м-ден кем емес қабырғалармен шарбақталады. 

Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде әдетте мезгілдік немесе тіпті өткінші 

шығынның қоймаларын жасайды. Мезгілдік қоймаларының ғимараттары тақтайлы, сазды 

немесе  топырақты  болуы мүмкін. Ағашты  қабырға  және шатырлар өртке қарсы бояумен 

жамылады. Қызметтің мерзімі 2 жылға дейін.Мезгілдік қоймалар өртке қарсы және 

найзағайға қарсы құрал-жабдықтармен қамтамасыздандырылуы керек. Қойманың 

айналасында қоршаулармен тәуліктік күзет болуы керек. Қоймаларда жарық түсіру 

мәселесі 2 жолмен шешіледі: 1-сі аккумлятормен 2-сі сақтандырғыш бензинді лампалармен.  

Егер 6 айдан артық жұмыс істемесе ондай қоймаларды палаткада, күркеде, үңгірде 

немесе ауыр жүк көлігіне орналастыруға болады. 

Күркемен палаткада 3т ЖЗ және 10000 дүмпіткіштерді бірге сақтауға болады , ал 

бөлек орналастырсақ онда 18т ЖЗ немесе 25000 дана дүмпіткішті сақтауға болады. Жүк 

машинасында ЖЗ-ды жүк көтерімділігінің 2/3 бөлігінен артық және 5000-ден артық 

дүмпіткіштерді сақтауға болмайды, және дүмпіткіштер арнайы киізбен қапталған жәшікте 

орналасуы керек. . 

Аз уақытты қоймалар тәуліктік күзетпен және ең қарапайым қоршаулармен 

қоршалуы керек.. 

Сақтау пункттері жарылу жұмыстарының жүргізіліп жатқан аймағынан, жолдан, 

рельсті жолдан, 300м қашықтықта орналасуы керек және оны мына формуламен 

анықтайды 

  

qkr BB   

мұнда rв —қауіпсіз аймақ , м; 

q —зарядтың салмағы ЖЗ (қойманың кеңістігі ), кг; 

кв —пропорционалды коэффицент  5—8. 

Қоймаларының арасындағы арақашықтықты таңдау кезінде 1 қойма жарылған 

кезде 2-ші қоймаға жарылу толқыны әсерін жеткізбейтіндей арақашықтықты ескереді, 

мына формуламен анықтайды 

qkr   

мұнда r —қауіпсіз арақашықтық, м; 

 k — пропорционалды коэффицент  k = 0,25, ал дүмпітуі жоғары болса k = 0,5÷0,7; 

 q — қойманың кеңістігі, кг. 

Қойманың арасы дүмпіткіштермен және дүмпіту бауы қойма мен ЖЗ арасы мына 

формулмен анықталады 

nrД 06,0  

мұнда п — дүмпіткіштердің саны (1м-де 5 дүмпіткіш). 

Әр бір қоймада ЖЗ бекіту журналы болуы керек және оны басқарушы адамдар 

қадағалау керек. 

ЖЗ келуі және берілуі ЖЗ-дың кіріс шығыс журналында толтырылуы керек.  

Күнделікті ЖЗ санап журналмен салыстыру керек. ЖМ –дарын берілуі арнайы қағазбен 

беріледі, онда саны, жарылатын аймақ белгіленеді. 

 

3.  Жарылғыш материалдарды тасымалдау. 



Барлау жұмыстары кезінде автокөлік немесе арбамен кей кезде қол жүк секілді 

тасымалданады. 

ЖМ-дарын тасымалдайтын машиналар арнайы жабдықтармен жабдықталуы керек. 

Олар: өшіргіш, 2 өрт сөндіргіш. ЖЗ мен дүмпіткіштерді негізінде бірге тасымалдауға 

болмайды, кей кезде арнайы рұқсатпен 500кг ЖЗ мен 5000 дана дүмпіткіштер тасуға 

болады. 

ЖМ-дар жәшікте 2 қатарлы және түбімен арасына киіз орналасады. Жүк 

машинасында ЖЗ-ды жүк көтерімділігінің 2/3 бөлігінен артық тасымалдауға болмайды. 

Бұл талапты тек қана аммиакты силитралы ЖЗ бұза алады. 

Арбамен тасымалдаған кезде немесе сол секілді транспортта тасыған кезде 

нитроглицеринді ЖЗ 300 кг дейін, аммиакты селитраны тасыған кезде 500 кг дейін 

тасымалдауға болады. Арбамен тасымалдаған кезде жылдамдығы қадамды болуы керек, ал 

автокөлікте 20 км/сағ аспау керек. Тек дүмпіткіш, дүмпіткіш баулар және нитроглицерин 

болмаған жағдайда ғанажылдамдықты арттыруға болады. Автокөліктермен арбаларда 

арнайы белгілер болу керек. 

Аялдамалар тұрғын үйлердан 200м ал жолдардан 100м қашықтықта іске асу керек. 

Қопарылғыш материалдың тасуы брезент немесе тері сөмкелерде және жеңіл 

фанера жәшіктерде жүзеге асады. Дүмпіткіштерді тасымалдау арнайы жұмсақ 

материалмен қапталған сөмкелерде жүзеге асады, ал ЖЗ-мен ЖҚ-дар бөлек сөмкеде және 

әр біреуі 10 кг аспауы керек, ал ЖЗ өзі болса 20 кг тасуға болады. ЖҚ-дар жарғыштар өзі 

тасиды, ал ЖЗ-ды тасымалдағыштар тасымалдайды. ЖМ-ды бадямен шақталы оқпаннан 

түсіру кезінде жылдамдық 2 м/с аспауы керек. ЖЗ-пен ЖҚ-дар бөлек түсіріледі. Ал 

аммиаксилитралы ЖЗ түсіру кезінде 4м/с аспауы керек. Клетте және бадяда ЖЗ өзі ғана 

тасымалданады. 

 

 

Сабақ 7 Шпурларды бұрғылаудың технологиясы мен техникасы. 

 

Жоспар: 

4. Бұрғылау тәсілдері  

5. Шпурларды бұрғылау кезінде керекті жабдықтар мен құралдар 

6. Бұрғылау машинасын таңдау  

 

2. Бұрғылау тәсілдері  

 

 Тау қазындының қаттылығына байланысты айналмалы, айналмалы соққылама, 

соққылама және соққылы бұрылысты тәсілдерді анықтайды. 

Соққылы бұрылысты бұрғылау тәсілі. Бұл бұрғылау әдісінде жынысқа 1800-

2500 соққы минутына жасайды және әрбір соққы кезінде 10°-15° бұрылып отырады. 

рис. 2.24 рис. 2.24 



Аспаптың жынысқа түйісетін жерін бұрғы ал шешілмелі болса ЖТА деп атайды.  

Айналмалы бұрғылау әдісі. Аспаптың айналымы кезінде ұңғыма тура әсерін 

тигізіп және аспаптың берген күшіне байланысты жынысты бір сыпыра қалыңдығын 

алып отырады. Бұл ЖТА-ты тістерімен берген күшке байланысты. 

Бұл әдісте осьтік салмақ пен айн/жиілігі негізі рөл атқарады. 

  Айналмалы соққылы әдісі. Мұнда бір біріне тәуелсіз 2 механизм жұмыс 

істейді. Олар ратоционды қозғалтқышпен соққылы поршенді механизм. 

 Бұл әдіс профессор М.М. Протодьяконовтің қаттылық коэфиценті бойынша 6-

14 санаттарда бұрғылайды. 

Ең үнемдісі айналмалы бұрғылау болып табылады.Бұл әдістер механикалық 

әдістер болып табылады. Бұлардан басқа импульсті, жылулық т.б. әдістер бар. 

 

 2. Шпурларды бұрғылау кезінде керекті жабдықтар мен құралдар 

 

Жалпы мағлұмат. 

 Ашық және жер асты тау қазындыларды шпурларды келесі әдістермен 

бұрғылайды: 

- Соққылы бұрылысты; 

- Айналмалы соққылы әдісі; 

- Айналмалы әдіс. 

Соққылы бұрылыты бұрғылау машинасы. 

Бұл бұрғылау әдісінде жынысқа 1800-2500 соққы минутына жасайды және әрбір 

соққы кезінде 10°-15° бұрылып отырады. Аспаптың жынысқа түйісетін жерін бұрғы ал 

шешілмелі болса ЖТА деп атайды. Соққылы бұрылысты бұрғылау әдісі 5-20 кат. 

Бұрғылайды. 

.  

 .  

 

           Кесте   2.1 

Перфор

атор 

Масс

а, кг 

Соққы

энер- 

гиясы, 

Дж 

Соққы 

Жиілі- 

гі, с-1 

Айна-

лу 

момент

, Н м 

Ауа  

шығы

ны, 

м
3
/мин 

Номиналды

ауа 

қысымы, 

МПа 

Шпур 

диамет- 

рі, мм 

Шпур 

тереңд

ігі, м 

Қаттылық 

коэфицен

ті, f 

 Тасымалды перфораторлар  

ПП36 

(ПР20) 

24 36 38; 33 18 2,7 0,5 32-40 2 12 

ПП50 

(ПР25) 

30 50 34 20 3,3 0,5 36-40 3 14 

ПП54 

(ПР27) 

32 54 38; 33 26,5 4,1 0,5 40-46 4 14 

ПП63 

(ПР30) 

35 60 30 26,5 3,8 0,5 40-46 5 20 

 Колонкалы перфораторлар  

ПК 50 50 88; 26 33,4 49 5,7 0,5 40-65 12 16 

ПК 60 60 90 45 160 9,2 0,5 40-65 25 16 

ПК 75 75 176,6 37 255 12,7 0,5 40-85 50 16 

 Телескопты перфораторлар  

ПТ 38 38 49; 46 43,3; 19,6 3,2-3,4 0,5 36-40 4 17 



40 

ПТ 48 48 86,3; 

80,4 

43,3; 

38,4 

32,3; 

29,4 

5,3-5,9 0,5 52-45 15 20 

 



3. Бұрғылау машинасын таңдау  

 

Бұрғылау машинасын жерасты тау қазындысында таңдау СНиП III-11—77 арқылы 

жүзеге асады. Кестеде горизонталды,еңісті бағытта және жыныстың қаттылығын 

ескеріліп жасалған бұрғы машиналар берілген. Барлау жұмыстарындағы жыныстардың 

қаттылығына байланысты ауыр қолды перфораторлар қолданылады, ал СБК. Н-2М 

бұрғылау қондырғысын қолданғанда  ПК-60 бұрғылау машинасын қолданылады. 

Горизонталды бағыттағы қазындыларды бұрғылау кезінде келесі шарттарды 

ескеру керек: 

бұрғылау машинасын таңдауда жыныстың қаттылығы ескерілуі керек; 

бұрғылау аймағы ұңғыманың еңсесінен биік немесе тең болуы керек; 

бұрғылау тереңдігі бұрғы машинасының мінездемесінде берілген тереңдікке сай 

болуы керек; 

қондырғының габориттері тасымалдаушы техникадан аспау керек (вагонеток, 

электровозов). 

Бұрғылаушының жұмыс орны жақсы желдетілген, жарықтанған, паспорт 

бойынша орнатылған және ЖЗ болмауы керек. 

Ауысымның алдында ұңғыманы тексеріп тазалауы керек. Қолды УПБ-1 

перфоратормен жұмыс істеген кезде майлау керек . Құбырлар қисық болмауы керек 

және дұрыс жалғануы керек. Шлангыны машинаға жалғамай тұрып қысылған ауамен 

үрлейді. Бұдан кейін паспорт бойынша шпурды белгілеп шлангыны машинаға жалғап 

бұрғылау жұмысын жүзеге асырады. 

Бұрғылау үрдісіннде бұрғылаушы ЖС шығымын үнемі қарап керек болса ЖТА 

ауыстырып майлайтын жерін майлап жәнеде ең бастысы паспортта көрсетілген 

мәліметтерді практикалық жүйеде жүзеге асырылуын қадағалау керек.  

Кесте 2.2 

Қазындыла
р 

Бұрғылау 
машинасының түрі 

Жыныстың мінездемесі 

Бұрғылау 
машинасы 

Қаттылық 
коэффицент

іМ.М. 
Протодьяко
в бойынша 

СниП 
бойынш

а 
категор

ия 
Горизонтал
ьды және 
еңісті 

Жүк 
машиналарындағы 
қондырғылар: 

   

 Айналмалы әдіс 2-6 V-VII БУЭ 
 Айналмалы 

соққылама  
әдіс 7-12 VIII-IX 

БУ-110-1-
1М для 
f=2-9; 

БГА-1М 
для f≤11 

 Соққылы бұрылысты 
әдіс: 

   

 колонкалы 
>12 

IX и 
выше 

ПК-80, 
ПК-75 ГП-

1, ГП-2 
 УПБ-1 санағанда 

қолды перфораторлар 
>4-5 

Выше 
VII-VIII 

ПП-54, 
ПП-63 

60-90 
бұрышты

 
 

Телескопты 
перфораторлар. 

>4-5 
Выше 

VII-VIII 
ПТ-36М и 

др. 

 

 

Практикалық сабақ 

БВР-дің негізгі параметрлерін анықтап шпурдың орналасу схемасын жасау 



 

Забойдағы шпурлардың орналасуы.  

 

2.  Шпурдың ұзындығы  

мBlm ,)9.07.0(   

В –Шпурдың ені, м  

0,7  - XVIII-XX 

0,8 - XVI-XVIII  

0,9  - V-XV  

2. Көмекші және контурлаушы шпурлардың ұзындығы мlll mjrвс ,  

3. Врубты шпурдың ұзындығы мll оквр ,2,1   

4. Цикл бойынша шпур саны 

 штfSrN ,72   

f – қаттылық коэффициенті Протодьяконов бойынша 

Sr –қиманың ауданы, м
2
 

8. Врубты шпурдың саны шт
N

Ncp ,
3

0.1 
  

9. Контурлаушы шпур саны шт
N

Nok ,
3

5.1 
  

10. Көмекші шпур саны штNNNN okврвс ),(   

Конспекті пайдаланып врубты таңдау және схемасын жасау:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Қазынды 

Қиманың 

ауданы, 

м
2
 

Өлшемдері, мм  ЕНВ 

бойынша 

жыныс 

категориясы 

Ені Ұзындығы Биіктігі 

1 Горизонталды ПС 5,4 2070 -  ХХ 

2 Горизонталды Т 4,4 Төбелер-1700 

Жерлер2240 
  

XVIII 

3 Шурф П 32 1820 2440 - VIII 

4 Шурф П 0,9 1080 1400  XVIII 

5 Шурф П 1,5 1180 1880 - XIV 

6 Горизонталды Т 3,7 Төбелер1480 

Жерлер2000 
 2110 

XII 

7 Шурф П 3,2 1500 2120 - XV 

8 Шурф П 2,3 1180 1880 - VI 

9 Шурф П  4,3 1820 2440 - XII 

10 Горизонталды ПС 8,8 3600 - 2700 IX 

11 Горизонталды ПС 8,2 3400 - 2400 XIX 



12 ГоризонталдыТ  2,8 Төбелер1200 

Жерлер1500 
 1900 

V 

13 Шурф П 2,0 1180 1730 - VI 

14 Шурф П  5,4 2020 2680 - X 

15 Шурф П  4,3 1820 2440 -  

 

 

   1        2                 3                    4 

 

 

сурет. 2.52. 

 

1. Жарылған қалдықтардың бағыты– бұзылған жыныс (60-70 %) берілген жерге 

бағытталады. Зарядтар екі топқа бөлінеді 

Достоинство:  тау жыныстарын жинау кезіндегі артықшылықтар 

Зарядтардың жатыс пішіні бойынша Qo QВ схемасы және поперечнті профиліндегі 

бағытталған қалдықтардың үиіндісі 

 

Басты зарядтан бөлек көмекші зарядттар жобаланады Qв cо қалдықтардың 

жобаланған бағыты бойынша.Зарядтың күші Qв < Q0. Көмекші заряд белгіленген уақыт 

аралығында жарылады  ол 0,5-2 с. 

2. Жарылған тау жыныстарының қабатталған калдықтары жердің жоғарғы алаңына 

түседі (мысалы, наносы) төменгі немесе өңделген арақашықтықта. 

Тікелей қатынаста өзгереді 2-і жалаңаш тау жыныстары жару кезінде  түрленеді 

және бағыты бойынша қалдықтар әр түрлі болады.Мүмкін ұңғымалы, сол сияқты 

камералы зарядтар. 

Бірінші жарылыстан кейін үлкен көлемдегі тау жыныстары бұрғылау 

жұмысында шығынсыз еңбексіз жүреді. 

 

 

 

Жарудың кіші камера схемасы 

  

  1 – жарылғыш заряд; 2 – 

табаны. 

 

рис. 2.53. сурет. 2.53. 



       сурет. 2.54. 

 

Жиекті әдіс (кіші камералы) ерекшелігі жару жұмыстары қолмен жүргізіледі 

(ломмен, күрекпен немесе  БВР көмегімен) бұрыш бағыты бойынша 0,2 х 0,2 ден 0,5 х 

0,5 м.Бұрғылау механизмі болмаған жағдайда катты тау жыныстарын опыру үшін 

ауыстырады. 

Ерекшеліктері: бірінші жару жұмыстарынан кейін үлкен көлемдегі тау жыныстар 

бұзылады бұл бұрғылау жұмысына кететін еңбекті азайтады   

Бақылау сұрақтары: 

1. Шпурлы тәсілді бейнелеу. 

2. Зарядтарды орналастыру реттілігін көрсетіңіз. 

3. Ұңғымалы заряд тәсілін бейнелеңіз. 

4. Қазандықты заряд тәсілін көрсетіңіз. 

5. Камералы заряд тәсілін бейнелеңіз. 

6. Жиекті тәсілді бейнелеңіз. 

 

 

Бөлім 3. Вентиляция, освещение и водоотлив при проведении горных 

выработок 

 

3.1Өңделген тау жыныстарын желдету. 

Тақырып10. 3.1.1 Кеннің ауалы құрамы. 

 Атмосфералы ауа өзімен газды шаңды, көлемі бойынша 79% N, 20,96% О2 және 

0,04% СО2. Сонымен қатар, ауада өзгерісті ауалы сулы пар орта есеппен 1%. 

 Кенді ауа– бұл газдың шаңы, жер асты шұңқырларды толтырады. Кенді ауа  таза 

деп аталады, егер оның құрамы атмофералыға жақын болса, ал оның зияны нормаға 

сәикес келмеиді.Қарсы жағдайда оны бүлінген деп атайды.Бүлінуі өндіру жағдайына 

байланысты болады  , тау жыныстарының ауадағы жылдамдығы,газ аралас тау 

жыныстары б9рылысты болады.  

 Основными примесями, загрязняющими рудничный воздух, является CO2, CO, 

NO, NO2, H2S, SO2, CH4 и пыль.  

 Көміртегі СO2 – газ, Тыныс алуға зиян және жанғыш; Жалпы салмағы ауадан 

1,5 есе көп, жыныста аса жиналады. Жалпы салмағы 6% - әлсіз және тұрақсыз, 10% - 

опырылғыш. Салмағы ПБ 0,5%.  

 Орманның шіруінен құрылады, қышқылды жыныс, таза күиде тау жынысынан 

және кенді судан бөлінеді. Екінші жағдайда адамдардың демалуымен жарылыс 

жұмыстары болып табылады. Демалған адамда ауа 16,6% О2 и 4,4% СО2 құрайды. 

 Көміртегі қышқылы СО – өте улы газ, түссіз және иіссіз, меншікті салмағы 

ауаның меншікті салмағына сәйкес,және ол жеңіл.Оның негізгі қауіпқілігі қандағы 

қызыл шариктер (гемоглобин) ~ в250-300 есе тез бірігеді СО чем с О2. 0,5% 1 сағаттан 

кейін жіберіледі, құрамында 13 дан 75% жарылғыш қоспалы затты құрайды, жарылыс 

кезінде үлкен көлемді алады 30%, СО ұшынудың басты амалы болып таблады, ол 3 

деңгейден тұрады: 

1. әлсіз – бас ауыру,құлақтағы шум,жүрексоғысы басайналу; 

2. күшті – естен тану және денесін ұстамау; 

3. өлімге алып келетін –етен тану және дірілдеу. 

Допустимая норма по ПБ – 0,0016%. 

СО кеннің жануы кезінде бөлінеді, ару жұмысы жаруда ДВС және метанның 

жарылуы. 

Азот оксиды NO и NO2 – өте улы және кенді ауада құрамы үлкен емес 

көлемінің өзі көздің жастануын,құлақтың , ауыздың тамақтың ауруын тудырады, . 



Пайыздық көрсеткіштері 0,025%, ерекшелігі ушыну тез болмайды 4-30 сағаттан соң 

байқалады.  

Допустимая норма по ПБ – 0,00025%. Жару жұмыстарында мыналар түзіледі.  

Азот көлемін жер асты жұмыстарында азайту ВВ кислародтың нолдік дарежесін 

қабылдау керек, сонымен қатар жарылған массаны ұңғыма табанына иналады. NО суда 

жақсы араласады, поэтому для уменьшения их концентрации используется водяной 

туман при взрывах и орошение водой взорванной горной массы.  

Күкіртсутек H2S – шіріген жұмыртқа иісі бар өте улы газ.Құрамында16%  

болғанда жарылғыш зат түзіледі,бірақ оның қасиеттері улылығына қарағанда 

азырақ,себебі оның 0,05% мөлшерінде улану болады.ПБ бойынша рұқсат етілген 

мөлшері – 0,00066%.  

H2S органикалық заттар шіріген кезде,тау жыныстары және минералды 

көздерден,күкіртті колчедан ыдыраған кезде,көмірде және жыныста тесіктер мен 

жарықшақтар ыдырауы кезінде түзіледі.  

 Күкіртті газ SO2 – көздің шырышты бөлігіне аз мөлшерінің өзі  қарқынды әекет етеді 

Атауы  глазоедки SO2+H2O = H2SO4. Оның 0,05% құрамының өзі аз демалғанның 

өзіндеөмірге қауіпті болып келеді Рұқсат етілген мөлшері ПБ бойынша 0,00035%.  

SO2 жару жұмыстары кезінде құрамында күкірті бар жыныстардан,кенішті өрт кезінде 

және де кейбір жыныстардан CH4 метан және H2S күкіртсутектен түзіледі.  

 Метан СН4 – кенішті ауаның ең қауіпті қоспасы болып табылады . Оның көп 

бөлінуі негізінен көмірлі шахталарда болінеді. Бұл газ түссіз және иіссіз болады ,ауаға 

қарағанда аса жеңіл сол себептен қазындының жамылғысысында жиналады. Улы 

емес,бірақта дем алу қиын  . Оның қауіптілігі 5-16%  ауалы қоспасында СН4 –

жарылғыш затқа айналады. Гримучи газ атауына ие СН4 9,1% қоспасы жарылыстың ең 

қуатты күшіне ие. СН4 мөлшері 16% асса қоспа жарылғыш қасиетінен айырылады.  

 ПБ бойынша рұқсат етілу мөлшері  – 0,75% көп емес. СН4 бөлінуіне байланысты 

келесілерге жіктеледі: 

1. Қарапайым немесе көрінбейтін– жыныстардың қопарылуы кезінде,жетдеткіш 

тоқтаған кезде көзге көрінбейтің тесіктер мен жарықшақтардан үздіксіз бөлінуі.  

2. Суфлярлы–ұзақ уақытқа созылатын,көрінетін тесіктер мен жарықшақтардан 

бөлінуі.СН4 арнайы құбырөткізгіш арқылы шығаруға болады. Уақыт өте ол 

әлсірейді. 1860ж Англия  шахтасында суфлярлы газ 9 жыл жанды. Үлкен суфлярлар 

Донбаста, Кузбаста, Карағандыда.  

3. Аяқ асты – көмірмен жыныстың выделение в значительной степени, 

сопровождающееся выбросом больших масс угля или породы. Бұл бөлім өте қысқа 

уақытта және үлкен қауіп төндірмейді. Орны Донбаста, Кузбаста, Воркутта, 

Карағандыда,  

Соңғы жылдары жыныстардың шығарымдылары және газдардың атқылауы құмтас 

қабатында 800м тереңдікте болады.  

 СН4  негізінен көмірден, тұздан және кейбір басқа пайдалы қазбалардан 

бөлінеді. 

Белгілері –  массивтегі соққылар, қышқылдану, үстіңгі беті  матовой. Геофон 

өлшеу құрылғысы бар. Олар бірнеше тоннадан 15 мың тоннаға көмір шығарылады.  

 СН4  отпен әрекеттескенде газды жылытуға жетерлік жарылыс болады. Бұл 

уақыт көлемі жылы көзінің температурасына t
0  

байланысты.  

 СН4  жануын болдырмас үшін шахтада ашық отты жағуғу, шылым шегуге, 

электр құрылғыларын қолдануға тыйым салынған. 

 СН4  газын болдыпмау: 

1. ПБ нормасына дейін желдету; 

2. Сілкініс жарулары; 

3. Газды сору; 

4. гидроүзіліс; 



5. ұңғыманы бұрғылау. 

Кенішті шаң – бұл ауаның құрамындағы ұсақ бос жыныстар мен пайдалы 

қазбаның кішкентай бөліктері. Олар ауаның құрамында ұзақ уақыт сақталады. Кенішті 

ауа кеніштегі ауаның жарылуына және кәсіби ауруларға әкеп соқтыруы мүмкін. Темір 

кенішінде туындайтын шаң шахтада жарылмайды, бірақ әр түрлі ауруларға әкеп 

соқтырады. Бұл адамға азбестты(асбестоз) кремнилі(силикоз) күлді, (силикоз), 

(антракоз) шаңды ауруға ұшыратады . Бұдан басқа қауіпті әрекет шаң адам ағзасына 

зиянды бұл жанғыш және жарылғыш. Жарылыс күші құрамындағы шаңның салмағына 

байланысты. Жарылысқы барлық шаң қатысады, оны тасығыштың  жоғарғы жағында 

қалың шаң қалыптасады. Шаңның ылғал болуы жарылуына кері әсер етеді.  

Наиболее эффективной мерой борьбы с взрывчатостью угольной пыли является 

осланцевание.  

Шаңға қарсы мейрам: 

1. эффективті желдету; 

2. ұңғымалы шпурды жуу; 

3. көмір пласттарын алдын ала сумен тазалау; 

4. Сулы орлар– ауада қалқыған шаңды отырғызу үшін арналады  

5. пневмогидроорошение – форсункадан шыққан суды ауамен үгітіп шығару; 

6.  ауалы -механикалық көбік; 

7. жіктастау; 

8. жіктасты заслондар; 

9. шаңдатқыштар; 

10.  
Жер астында жұмыс істейтін жұмысшыларға метеорологиялық жағдайы 

қамтамассыз етілуі керек (ауаның құрамынан басқа физикалық жағдайы): ауаның 

қозалу жылдамдығы ылғалдылығына , t
0
.  

Ауаның ағысты жылдамдығы ПБ дан аспауы керек: 

1. Адамдармен жүктерді көтеріп түсіру жылдамдығы -  8
м
/с аспауы керек; 

2. Қалған жыныстарды – 6 
м
/с. 

Ең төменгі рұқсат етілген жылдамдық t
0
 15

0
С тан төмен болмау керек және 

0,15
м
/с. есеппен шаңды факторларды  0,35

м
/с тан аспау керек. 

Таза ауаны енгізіп ластанған ауаны шығару желдету деп аталады.  

Жер асты тау қазыныларын желдету кезінде тау жыныстары физикалық 

құрамын сақтайды ПБ нормативіне сәикес. 

Қайтабастау жұмыстары улы газдарды желдеткеннен кейін тау кен 

мастерінің рұқсатымен жүргізіледі.  

Ауа нормасы. Керекті ауаның есептік саны. 

 Жерасты тау қазындысына мынадай көлемде ауа болу керек,жұмыс жасау 

орнында О2 көлемі 20%,дан төмен болмауы керек СО2 - көлемі0,5%, басқа газдар 

көлемі ПБ нормасынан аспауы керек.  

 Улы заттар ауада, өңдеуге түсетін(жаңа ағын) 0,3 ПДК бойынша аспауы керек. 

 Улы заттармен жұмыс орнында ПДК,заттардан сонымен қатар желдету кезінде 

тез арада сыртқа шығарылулары керек.  

 Желдетілген жыныстарды тексерудің мынадай әдіс тәсілдері бар. 

Бірмезгілде жұмыс жасайтын жұмысшылар саны Q = 6*n м
3
/мин, (3.1) где 6м

3
/мин –

ауа нормасы на 1 адамға. n – жұмысшылар саны. Бұл жұмыс көлемі жерастында 

есептеледі, және жұмыс орнында өзге улы заттар кездеспейді.  

1. шаңды – ауаның жалпы көлемі ең аз ауаның ағынын қамтамассыз ету керек. Q = 

60*V*Sсв = 60*0,35*Sсв. где S (3.2)  – жарықтағы ауаның ағымы, м
2
, V – Ең аз 

ауаның жылдамдығы шаңды факторды есепке алғанда V тен үлкен немесе  0,35 м/с 

қа тең..  



2. По СО2 и СН4 орта есеппен. Q = q1*T*в, м
3
/мин., (3.3) 

 q1 –берілетін ауаның көлемі шахтаның қауіптілігіне байланысты, м
3
/мин., Т – орта 

күндік пайда, m, в – пайданың теңсіздік коефиценті(қарапайым= 1,05-1,15). 

Барлық газды шахталары газдылығына байланысты мынадай 
категорияларға бөлінеді:  
 

 

 

        Санаты 1 т.да орта күндік пайдаСН4 в м3/т болып бөлінеді. 

Шахта Кеніш 

I санат до 5 до 1,0 

II санат 5-10 до 14 

III санат  10-15 14-21 

Жоғарғыкатегориялы ≥ 15  ≥ 21 

 

 Құрамындағы СО2  ге байланысты келесідей бөлінеді. Бөлінген СН4  немесе СО2                               

ні белгіленген мөлшерге жеткізу үшін ауның пайдасы м
3
/мин на.  

 

Санат ауның м3/т.на 1 т.қазба 

шахталар Кеніштер 

I санат 1,0 1,4 

II санат 1,25 1,75 

III санат 1,50 2,10 

 

 Для сверхкатегорных шахт количество воздуха определяется по фактическому 

выделению газа. Ең аз ауаның құрамы осылай болу керек, яғни келген газдың құрамына 

сәикес келеді ПБ,бойынша бірақ < 1,5 м
3
/ мин  шахта үшін< 2,1 м

3
/мин ал кеніш 

үшін1 т ортакүндік пайдамен.  

3. Жару жұмыстарында және газда. 

 

3.1.5 Тұйықтық забойдағы ауан жаңарту    

Тұйықтың забойының ауасын тазарту- мүмкіндігі жасанды- келесі бейнемен жасалады : 

1)табиғи ауаны жаңартушы  қауіпсіздіктің жөніндегі көлденең өндірімнің ауасын тазарту- 

бұл ұзындықа дейін тік 10м рұқсат ететілетін - ал тереңдікте  5м-ге деиін 

2)ауасын тазарту раструпен-  20м тереңдіке дейін   жырылғыш жұмыстың қолданысымен 

биік таулы аудандарда бұл шұңқырдың проходкасында қолданылады және аудандарда 

желдің үстем бағытымен 

3.2 көмек қоспаның және құбырлардың көмегімен 

      сурет 3.17 

60м құбыр ұзындығында қолданады. 

4)ауыны эжектермен тазарту 

ПТБ тау-тыңшылықтың өндірімінің ауасын тазарту-қысам ауамен түс- ауызекі, тыйылады 

компрессордан.Қысымдағы аумаен тек эжектермен ғана жұмыс істеуге болады. 



 
3 –вентиляционная труба 

Эжектор құрмы сопло,раструб  және шыға берісті вентеляциялық құбырдаң 

тұрады.Потрубыктың ұзындығы 150-170м. Құбырдың ұзындығы ауаның жеткізу үшін бір 

эжекторомен 40-50м-ге келеді. 

Артықшылығы-сенімділік жұмычта 

3.15 Ауаны желдеткішпен тазарту.Қолданыста 3 түрін қолданады 

Айдаушы тәсіл-құбырдың боиымен кіріп қазындының ішімен шығады.Бұл әдіс 

ұзындығы 300м аспаитын,жарылу қауіпі бар шанданған немесе газданған қазындыларда 

қолданады.Техника қаупсіздігі ержелеріне саи желдету құбырының забоида қалцы 8-5 м 

аспау тиіс. 

Артықшылығы-таза ауа тікелей забоиға келеді 

Кемшілігі- желдету кезінде қазындының толық ластануының себептерінен жұмыстың 

тоқталуы.Сору әдісі ұзын қазындыларында кен қолданад. 

 
5.2 Сору әдісі-ұзын қазындыларында кен қолданыс тапқан.Онда барлығы таза аумен 

қамтамасыздандырылады 

Кемшілігі- забоидан толық тазартылмауы 

 
5.3. Аралас әдісі-терең қазындыларда ауаның қозғалысын жылдамдату үшін қолданады. 

Кемшілігі-газды қазындыларда қолданылмаиды   

Артықшылығы-жоғарыда көрсетілген әдістегідей 

с перемычкой 

 без перемычки 

рис. 3.18. 

рис. 3.19. 



всасывающий и нагнетательный     вентиляторы 

расположены в выработке 

 

Бұл құрама схема ауасын тазарту- екі желдеткішпен өндіріледі.  

Негізгі желдеткіш  сорғыш болып табылады, ал қосалқы – айдамалау. 

Сорғыш(негізгі) вентилятордың өндірімділгі бас 10 - 15% > бұл ауасын тазарту- 

айдамалау қоспамен және бас 20 - 30% > - қоспамен.  

    Арада негізгі бұл кесек-кесек қиманың көлденеңнің, ал анда-санда тік өндірімінің 

өтуінде қолданылады газға және тозаңға қауіпті өндірімдерде қолданылмайды.  

Артықшылығы: құрама ауасын тазарт- ауасын тазарт- уақытын кейін шұғыл 

жұмыстардың дейін 5 - 10мин қысқарту қояды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 3.22 
1 – скважина перекрытая, 

вентиляционной 

перемычкой;  

2 – действующая 

вентиляционная скважина; 

3 – вентилятор местного 

проветривания. 



  Бұл әдісте желдеткіш құбырларынын ұзындығы ұңғыма терендігімен анықталады 

және ұзындық паидалану забоидын ұнғымасымен. Бұл ұзындық бір талаи. Егер 

жыныстар жарылмаған болса,онда ұңғыманы құбр ретінде қолдануға болады 

Ұңғыманын диметірі кем болмау керек< 300мм.  

5.2. Проветривание с помощью вспомогательной параллельной выработки.  

 Жеке арада желдету уақиғаларда созылған қос алқы көмекші(ауа жанарту). 2 өндірім 

арқылы 50 - 100м қосыла забойдың өрлеуінің мылқау қоспалармен жабылады 

сбойлармен қайнайтын. негізгі өндірімге  ауа арқасында басты ауасын тазарту- 

вентиляторының күйзелісінің жүреді.   .    

 

 1 – вентиляторы, подающие в забой выработок свежий воздух; 

 2 – основная разведочная выработка; 

 3 – вентиляционная перемычка; 

 4 – вспомогательная вентиляционная выработка. 

 

Оборудование для проветривания. 

Вентиляционные трубы. 

Тау-тыңшылықтың жұмыстарында кен майысқақ ауаны жаңартудың құбырлары 

қолданылады екіжақты резвалы  жабындымен бір-неше еннен арнаулы мақта-мата 

матадан деген жаса- м кірлегіш. Бір тігістерден түрінде айдың рәсімдеиі және оған 

металды күршік,туробұрағыш көмегімен. Осы құбырларда 300 , 400, 500 және 

600ммдиаметрге деин болады  және ұзындықпен 5, 10 және 20м шығарылады. 

Болтармен қосылады.  

 Қолданылу біледі және бақыр құбырлар ұзындықпен 2,5;  3,5м диаметр оның 

түрлісінің, соның ішінде 500, 600 және 800мм Олар фланецпен бұрамдамалармен және 

белбулермен қосылады. 

 

 ауаны темір құбырының салпыншағының әдіс-айлалары 

 

а и б  -  көлденең өндірімдерде;; в – тік. 

 

 

б 
в 

рис. 3.23. 

а 

б 
в 

рис. 3.24. 



 . Тыңшылықтың өндірімінің ауасын тазарт- үшін бұл проходкада оларды қолданады  

және центробежынды  желдеткіш қолданады 

 Негізгі желдеткіш     Центробеженді желдеткіш 

        1 –спиральный кожух; 

        2 – рабочее колесо; 

        3 – диффузор. 

 

. желдеткіш шағын; бұл оның қондырғысының өндірінде оның немесе арнаулы 

камердің ғимаратының  аумақтауының зары болуы 

  Желдеткіштін негізгі параметрлері беріліс (Qв), қысым(h) кернеу, алымдылық(N) 

болып табылады.            

 

Тәжірбиелі сабақ №12 

 

Есептеу ауаны желдеткіш қондырғысының параметрлерін және толтыр- ауаны 

желдеткіш төлқ ұжатының 

    Есеп: келесі тізбектілікте өндіріледі 

1. Ауа схемасын желдету. Бұл тік өндірімнің проходкасында, а бұл көлденең 

өндірімнің ұзындығында 300 м дейін ауасын тазарту- айдамалау нобайы ең тиімді. 

2Ауаның саны забойдың ауасын тазарт- үшін қажетті бұл айдамалау схемасы 

Qзаб =
t

4*21
LSQ чф ** , м

3
 /мин.  (3.5) 

t - время проветривания ПО ПБ не 30 мин. 

Qф фактический расход ВВ на цикл (см.паспорт буровзрывных работ) 

Sч – площадь сечения вчерне, м
2
  

L – длина выработки, м. Если в проекте из одной выработки проходится другая, то 

брать суммарную длину. 

3. Проверка количества воздуха на скорость воздушной струны 

V=
св

заб

S

Q

*60
≥0.35 м/с (3.6) 

Sсв - площадь сечения в свету, м
2
 

0,35 – минимально  допустимая скорость воздуха по ПБ с учетом пыли. 

Если V получится меньше допустимой, то перечитать 

 

рис. 3.25. 

рис. 3.26. 
рис. 3.27. 

рис. 3.26. 
рис. 3.27. 



                                         су төгудiң бiр сатылы сұлбасы 

 

1 – аспалы сорғыш;    5 – блок;  9 – жай жүретін шығыр. 

2 – сорғыш қозғалтқышы;   6 – шкив; 

3 – сорғыш қозғалт.арналған кабель;        7 – арқан ұшы; 

4 – кабельді шығыр;               8 – сутөкпелі құбыр; 

 

 

сурет.3.36. 

 



 Қайта қотарылу станциясын  қолданғанда су төгудің сұлбасы 2 немесе көпсатылы 

болуы мүмкін .  

 

Көпсатылы су төкпенің  схемасы 

 1 – забойлы сорғышс; 

2 – аспалы сорғыш; 

3 –аспалы сорғыштың сутөкпесі; 

4 – көлденең сорғыш; 

5 – су жинағыш; 

6– көлденең сорғыштың сутөкпесі. 

Бір сатылы сұлбада сутөкпемен бірге тереңдігі 350м дейін оқпандар өтеді, мысалы 

ВП-3С. 

 
Аса терең емес сутөкпелі қондырғылар 

Тау қазындылары (канавалар, шурфтар) 

    Бұл қондырғылар көп жағдайда жер бетінде монтаждалады, бұл жағдайда тау 

қазындысының тереңдігі сору деңгейінен төмен болмауы қажет, яғни максималды 8 м-ге 

дейін. 

   Су ағыны 0,3 м куб /сағ болғанда сутөкпе бадьяларда тау жынысымен бірге орындалады. 

  Жер бетінде монтаждалатын сорғыштарға келесілер жатады : жылжымалы арбалы, 

ортадан тепкіш сорғыштар, винтті және көлемді. 

 

 

4 Бөлім. Тау жыныстарын тау-кен барламаларында тиеу және тасымалдау 

Жынысты тиеу 

Жоспар 

1. Тау жынысын тиеу  

2. Тау жынысын тасымалдау 

3. Скреперлеу  

 

 

сурет. 3.37. сурет. 3.37. 



Жынысты тазалау ауыр және көп еңбекті қажет ететін өндірістік үрдіс болып 

табылады. Ол өту жұмыстарының 50% , ал тік тау қазбаларын өткенде 70 пайызын 

алады.  

 Жынысты жазалау жұмыстарының құрамына келесіден тұрады: 

1. Забойды тексеру және оны қауіпсіз қалыпқа келтіру; 

2. Жынысты бөлшектеу; 

3. Ірі кесектерді ұсату; 

4. Жыныстарды арнайы ыдыстарңға тиеу; 

5. Жынысты үйіндіге қарай немесе  шахта оқпанына қарай итеріп жер бетіне көтеру ; 

6. Жынысты вагонға тиеу пунктеріне жеткізу. 

Жынысты тазалау 2 негізгі процестерден тұрады: тиеу және тасымалдау (көтеру, 

шегіндіру). 

16 сабақ: 

1. Тау жынысын тиеу 

Жынысты тиеу тәсілдері. 

 1.1 Қолмен тиеу. 

 Жұмыстың өнімділігіне көп жағдайда топырақтың күйі әсер етеді. Жұмыс 

өнімділігін арттыру мақсатында темір парақтарды қолдануға болады.  

 Жару жұмыстарының алдында қазынды маңына, забойдан 4-5 м қашықтықта 

темір парақтар орналастырылады. Парақтарды арнайы есеп бойынша, яғни негізгі 

масса осы парақтарға түсу үшін қояды. Жұмыс өнімділігі 25-35 % жоғарылайы. 

 Жұмыс өнімділігіне көбінесе жынысты лақтыру қашықтығы әсер етеді. 

 Забой жылжуына байланысты рельсті жолдан 5-6 м артта қалу үрдісі байқалады. 

Соған байланысты жынысты 2-3 рет лақтыру қажеттілігі туындайды.  

 Жұмысты жеңілдету үшін және өнімділігін арттыру мақсатында рельс 

жолдарының уақытша қысқа буындары қолданылады.  

Горизонталь немесе еңістелген тау қазындыларын жүргізгенде скреперлі 

қондырғыларды қолданады  (Т-2,0; Т-3,0; Т-4,8 және ПС-2,0; ПС-2,7 немесе ПС-4,2)  .  

 Скреперлі қондырғы келесілерден тұрады: қозғалтқышы бар скреперлі шығыр, 

скрепер(ысырып тиегіш), скреперлі сөре, жұмыс және бос жүрісті арқан, скреперлі 

блок . 

 Скреперлі шығырлар 2 немесе 3 барабанды болуы мүмкін. Көбінесе 2 барабанды 

шығыр кең таралған.  

  
1.2 Жынысты жыныстиеу көліктерімен тиеу. 

 Тиегіш көліктер массивтен бөлінген тау-кен жыныстарын көлік құралына тиеуді 
механизациялау үшін арналған. Тиегігш көліктер қопсытылған және жер бедерінде 

жататын тау массасын қармап алады да қажетті биіктікке көтеріп арнайы көлікке 
жеткізеді. Тиегіш көліктер келесі белгілер бойынша жіктеледі : 



 
 

 
1. Атқарушы мүшесінің түріне байланысты (шөмішті, тарақты, тырмалағыш, 

қалақты және т.б) 

  

 

 

 

 

 

 

 
1. 2. Атқарушы мүшесінің әрекет ету қағидалары бойынша (кезеңдік және үздіксіз) 

 

 

 

 

 а - кезеңдік ;    б - үздіксіз. 

3. Тау қазындысын қармау әдістері бойынша (төменгі, бүйірлік, жоғарғы). 

4. Көлік құралына жүкті тиеу және түсіру әдісі бойынша (сатылы, түзу, бүйірлі) . 

рис. 4.11. 

рис. 4.14. 

рис. 4.12. рис. 4.13. 

рис. 4.11. 

рис. 4.12. рис. 4.13. 

рис. 4.14. 



          Тура тиейтін көліктерге тау массасын қармап алып вагонетка толтыратындар 

жатады. Бүйірлі тиейтін көліктер вагонеткаларды немесе конвейерлерді толтырады. 

 4. Жүріс типі бойынша: 

доңғалақты, рельсті, шынжыртабанды, пневмо доңғалақты.  

5. Энергия көзі бойынша: пневматикалық, электрлі.  

 Пневматикалық энергияны қысылған ауа магистралінен резеңкелі кабель 

арқылы алады, ал электрлі электрлі күштік жүйеден кабель арқылы алады. 

 Көлденең тау кен  барламаларын өтуде пневматикалық тиегіш көліктер 

қолданылады .  

Аса үлкен емес қазындыларда кіші өлшемді көліктер қолданылады. 

ППН-1С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)есетін сырма 

Б) есетiн - жәшiктi сырма 

В) жәшiктi сырма. 

                      Блок арқанның қалыңдығы 25-30 есе артық диаметр болуы керек. Блоктiң 

бекiтуiн тәсiл жыныстарды орнықтылықтан бағынышты болады. 

рис. 4.15. рис. 4.15. 

рис. 4.16. 

1 – шөміш; 

2 – басқару пульті; 

3 – бүйір қабырға; 

4 – дөңгелекті жұп ; 

5 – пневмо бағана; 

6 – жылжымалы пневмоқозғалтқыш; 

7 – көтеру  пневмоқозғалтқышы 

 



 

 
А)есетін сырма 

Б) есетiн - жәшiктi сырма 

В) жәшiктi сырма.  

Ысырып тиегiш полкілерi жыныстарды сырмадан тікелей ваганеткаға тиеу үшін 

арналған. Ысырып тиегiш полкілер құрылымы бойынша ағаш стационарлық  және 

металлдық-жылжымалы болады. 

 

Жынысты ысырып тиегiш жинауымен тау - барлау өндiрулерiн жүргiзудің 

технологиялық сұлбаларының  кең таралғаны келесiлер:  

4.Жыныстарды вагонеткага тиеу 

1-блок  2-сырма 3-шығыр 4-сөре 

5. Скрепердi тау массаны жинауы үшін штольняның жүргiзуi.  

Ысырып тиегiш қондыру сағаға төмпектейдi.    50-60 м сырмалаудың тиiмдi 

ұзындығы.. Сырмалаудың ұзындығын 120-150м дейiн үлкейтуге болады, 

шағылысқан скреперлер қолдану арқылы. 

 

 а-металлдық жылжымалы сөрелері 

жүк шығырмен полкінің астында 

 б- металлдық жылжымалы сөрелері 

жүк шығырмен полкінің астында; 

в- ағаш ысырып тиегiш сөрелер. 
 

 



 

        6.Рассечкадан жыныстарды тазалау,көлденең бағытта өткен қазындыда                     

                             1-блок  2-скрепер 3-лебедка 4-полок 

        7.Рассечкадан жыныстарды тазалау,шурф өткеннен соң 

 

 

  

 

5.Жыныстарды рассечкадан  сырмамен тазалау 

 

1 – шурф; 

2 - рассечка; 

3 – ниша для бурового 

инструмента; 

4 – зумпф; 

5 – Сырма шығырының камерасы 



 

       
      6.Жыныстарды рассечкадан тазалау,көтеріліп өтілген 

 

  Сырма мен қазынды қабырғасы арасындағы саңылау 150-200 мм болуы керек. 

Артықшылығы: жұмыстың конструкциясы мен қызметінің қарапайымдылығы, жұмыстың 

сенімділігі, монтаждар мен демонтаж жұмыстарының оңайлығы,қатты тау жыныстарын 

тину мен тасымалдау мүмкінділігі. 

 Кемшiлiктер: жоғарғы өнiмдiлiк болмауы, жеткiзудiң шектеулi ұзындығы, шапшаң тозуы. 

                   Сырмалардың  техникалық сипаттамасы 

 

   

Тиеудің екі тәсілі бар: забойдан жыныстың алдын-ала тасуымен 5-6м және 

забойдан жыныстың бiр уақыттағы тасуымен және вагонеткада оны тиеумен. 

 

 

                                 Тәжірибелік сабақ.  

            Ысырып тиегiш қондыруды есептеу. 

 8. Ысырып тиегiш қондыруды өнiмдiлiк забойдан жыныстың алдын-ала тасуында. 
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tс – бір циклді сырма жалғасымдылығы, сек. Сырма ұзындығы 1 м болғанда, м. 

Vгр – ауырлық жыныстар теу жылдамдығыи, Vгр -  0,9-1,2м/с 

Vпор –жеңіл жыныстар тиеу жылдамдығы,  Vпор = 1,4 – 1,7м/с 

tn – суммарная пауза при двукратном переключении хода скрепера,   tn = 20-30 сек. 

Егер жыныстар бадя мен вагонеткага тиелсе,сырма өнімділігі келесі формуламен 

анықталады: 
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  Vв – вагонетка сыйымдылығы, м
3
 (бадьи)  

tс – бір циклді сырма өнімділігі, сек. 

L – ұзындық, м (көтеру) 

V –көтеріп түсірудің орташа жылдамдық .Қолдық – V=0,6-1,0 м/с. 

Электрлі – V=1,5-2,0 м/с. 

Көтеру КШ – Iм – 0,57 м/с.  

Краном «Пионер» – 0,44 м/с. 

КШ – 100 – 0,62 м/с. 
2. Шығыр барабанындағы тяга әрекеті Z = K(Qm + W)(f′cosβ ±sinβ), кг (4.4) 
Мұнда, W – барлық жыныстар, кг 
Qм – салмағы, кг  
f
/ 
– суммарный коэффициент трения породы, скрепера и канатов о породу – 0,65 –0,8 

β –сырма құлау бұрышы (көлденең қазындыда β = 0) 
К – қарсылық көрсету коэффициенті = 1,35-1,45 
Сырма шығырын таңдау 

1. Электроқозғалтқыш қуаты 

N=
102

kZV
,  кВт. (4.5) 

Z – шығыр барабанының тяга салмагы, кг 
Vк – средняя скорость навивки каната на тяговый барабан, м/с L7 
ή – КПД шығыры – 0,81 

2. Жыныстар тазалауға кеткен уақыт 
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Vц –жыныс көлемі, м
3
 Vц = Sч* ц , м

3
 

Sч – жұмыс аумағы м
2
 

Кразр. – коэффициент   
Рск – сырма қондырғысының өнімділігі, м

3
/ч. 

 



 

5 тарау. Тау-барлау кен орнын бекіту 

 

Жоспар: 

1) Тау қысымы 

2) Тау тіреулері материалдары 

3) Тау кендерін бекіту тәсілдері 
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1. Тау қысымы 

 Кез келген тау кен сілемінде жыныстарды алу жұмыстарын жүргізгенге дейін 

тығыз тепе-теңдік күйде болады. Тау жыныстарының бөліктері сілемде ауыспалы 

қысылуға тап болады да, көлемді күш түскен күйде болады, ол күш түсу құрамына 

көлденең немесе тігінен жайылуы мүмкін. 

  

 Тау кенін алуда тепе теңдік бұзылады да, күш түсу уақыт және кеңістік бойынша 

қайта бөлінеді. Кенді қоршап жататын жыныстар қысымды қабылдап, тау кенінің түрінің 

өзгеруі туындайды. Түр өзгеруі кеннің тереңдігіне, тау жынысының физика-механикалық 

қасиеттеріне және ашылу көлеміне байланысты.  

  А- бір текті бірдей жарылулармен бөлінген жыныстарда; 

  Б- жарылыңқы сазды тақта тастарда; 

  В- жабысқақ тау жыныстарында. 

 

Құлау түрлері. 

 

 Тау жыныстарының ашылуы тепе - теңдік жағдайға тегістігінің бұзылуы  арқылы 

және бұзылмай келуі мүмкін. Соңғы жағдайда кенді бекіту керек. 

 Кенді алу нәтижесінде қоршаған сілемде туындайтын күшті тау қысымы деп 

атайды. 

Тау қысымы кеңістікте, сонымен қатар уақытта да дамиды. 

 

Көлденең кендердегі тау қысымының есебі. 

 Тау қысымы профессор М.М.Протодьяконовтың табиғи тепе-теңдік теориясының 

іліміне сүйене отырып, анықталады. Ол кеннің үстінде параболалық күмбез түзілетінін 

тәжірибе жүзінде анықтап, теория жүзінде дәлелдеді. Тау қысымы көрінісінің екі кезеңін 

көрсетеді: 

1. Бекімеген қысым – тау жыныстарының бастапқы күш түсу жағдайының өзгеруі 

(табиғи тепе-теңдік күмбезі орнағанға дейін). 

2. Орнатылған тау қысымы – қысымның өсуі тоқтайды (күмбез түзілгеннен кейін(. 

Кен тіреуіші күмбез контур шегінд жыныс салмағын қабылдайды. 

Тау қысымының үлкендігі 1м көлденең кенде мына формула бойынша анықталады: 

  P = S* ү, кН/м        (5.1) 

S – параболалық күмбез ауданы 

ү – Т/м
3
 жынысының көлемдік салмағы 

 

Параболалық күмбез көлемі мына формула бойынша анықталады: S = _4_ a* м2 (5.2) 

                                                                                                                           3 

а- күмбездің жарты 

в- күмбездің биіктігі м 

 

күмбездің биіктігі в = _a_ 



 Протодьяконов бойынша қамал коэффициенті. 

     (5.3) 

 

Тік кендердегі тау қысымы. Тау қысымының есебі. 

 

М.М.Протодьяконов тәсілі бойынша тіреулерге көлденең қысым есебінің формуласы   

            (5.4) 

 

р - баған тіреуіне қысым көлемі т/см
2
 

ү- жыныстың көлем салмағы кг/см
3
 

Н- қысымды анықтауға арналған баған тереңдігі, м 

ф- ішкі үйкеліс бұрышы 

f- жыныстар қамалының коэффициенті 

 Тік кендердегі тау қысымын анықтауда тірегішті бүйіріндегі жыныстар жағынан 

қысымға тап болатын тіреу қабырға ретінде қарайды.  

 Егер тік кеннің бағанын бір текті жыныстар қиып өтсе, тау қысымының көлемі 

Цимбаревич тәсілі бойынша :    (5.5) 

А- көлденең кергіш коэффициенті. 

 Егер шахтаның бағанын күші һ1, һ2, һ3, ... һn көлемді салмағы ү1, ү2, ү3 ... үn және 

көлденең коэффициентті A1, A2, A3 … An әр түрлі жыныстар кесіп өтсе, онда профессор 

Цимбаревичтің ілімі бойынша тау қысымының көлемі жеке қабатта анықталады 

    Қабат төбесінде:     (5.6) 

Мұнда Рn hn – тау қысымы есептелетін жыныс тығыздығы және телім күші. 

Рn-1 Р2 Р1 – жоғары жатқан жыныстардың тығыздығы. 

Аn – осы жыныстың көлденең кергіш коэффициенті. Ортаңғы қамал жыныстары үшін – 

0,017, күшті – 0,004; әлсіз – 0,164; қалқығыштар – 0,757. 

 

2. Тау тіреулерінің материалдары 

 Ағаш. Тау-барлау кен орындарында кеңінен қолданылатын материал. Бұл арзан, 

мықты материал, салмағы аз, тез өңделеді, суға төзімді, бағасы арзан. Бірақ орман шіруіне 

байланысты мәңгілік емес және салыстырмалы аз төзімділігімен сипатталады. Ағаштың 

қызмет ету мерзімі жұмыс жағдайына байланысты 3 айдан 40 жылға дейін жетуі мүмкін. 

Ағаштың төзімділік мерзімін ұзарту үшін мынадай тәсіл қолдануға болады: кептіру, 

антисептиктер сіңдіру. Тіреуіш ретінде орманның қылқан жапырақты ағаш түрлерін 

пайдаланады – кесілген ағаш, бөрене, тақтай. Шіруден сақтау үшін оны 2 – 5 %-дық 

фторлы натрийдің сулы ерітіндісімен өңдейді.  

 Бетон – жасанды құрылыс материалы, құрамына кіретін заттар –сумен араласқанда 

қататын тегіс массаны құрайтын цемент және толықтыратын – құм, құм тас, тас. 

Бетонның құрамы мынадай мөлшерде 1 : 2 : 3 – цемент, құм, құм тас (тас). 

 300, 400, 500, 600 маркалы портландцементті пайдаланады. 

Жетістігі: 1. Жоғары төзімділік. 2.Отқа тұрақтылық. 3. Ұзаққа жарамдылық. 4. Бағасының 

төмендегі. 

Кемшілігі: 1. Көп еңбекті қажет етеді. 2. Ұстау және қату уақытының ұзақтығы. 

 Пластбетон – синтетикалық жабысқақ қоспасы бар майлар (полиэтиленнолиамин, 

бензол – сульфоқышқыл және басқа.). Төзімділігі жоғары, қатты суларға қарсы химиялық 

тұрақтылығы жоғары және жоғары су өткізбейтін қасиеттері бар.  

 Металл – төзімді, ұзақ мерзімге жарайды, отқа төзімді бекіту материалы, 

шойыннан және болаттан жасалады. Кемшілігі: бағасының қымбаттығы, коррозияға 

бейімдігі. 

 Тастар – аса сирек қолданады, көбінесе фундаменттің астына пайдаланады. 



 Темірбетон – металлмен апталған бетон. Арматура ретінде көлемі 10мм болаиын 

суықтартылған сымды және тыстыққұйылған болатты қолданады. Темірбетонды 

құрастырғыш және жиналғыш элементтер ретінде қолданады. 

 Сонымен қатар әйнекпластиктер де қолданылады (синтетикалық майлары бар 

әйнек талшықтары). 

 Армоцемент – жинақьалаьын темірбетонның бір түрі. Онда арматуралық тор 

диаметрі 0,5-1,5 мм болат сымнан болады. 

 Тас құйғышиары – қалыптарға құйылған, ерітілген базальт пен диабаз 
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 3.1. Арықтарды бекіту 

 Арықтар бекітіледі: 

1. Тұрақсыз жыныстарды өткізуде; 

2. Тереңдігі үлкен болғанда –  

3. Қызмет ету мерзімі ұзақ болғанда. 

Бекіту түрлері (5.6) 

 

 

 

1. Керіп бекіту (а сурет) 

Кергіштердің ұштары 1-1,5 м арық бойы арқылы тікелей қабырғаға қағылады. 

2. Бөренелермен немесе тақтайлармен бекіту (6сур.) 

3. Тұғырлары бар кергіштермен (в сур.) 

Орташа тұрақты тау жыныстарында арықтың қабырғасын бойлай 0,5-1 м 

қашықтықта биіктігі біркелкі бөренелер және тақтайларды қояды, оларды 1-1,5 м 

қащықьықта кергішьермен бекітеді. 

4. Қабырғаларын тартқан кергіштермен (г сур.) 

Тұрақтылығы төмен тау жыныстарында жаппай бекіткіш жасайды: арықтың 

қабырғаларын түгелімен тақтайлармен немесе бөренелермен тіреп, қабырғалар, 

арық және кергіштерге бекітілген тұғырлардан тұратын рамалармен бекітеді. 

Кергіштер мен тұғырларды скобалармен бекітеді. Тұғырлар мен кергіштерді 

қалыңдығы 40-50мм болатын тақтайлардан, қалың бөренелерден, кесілген 

ағаштардан (жарты бөрене) және дөңгелек ағаштардан жасайды.  

 

Анкерлі бекініс-белгілі бір реттпен орналасқан шпурда бекітілген штанглер 

жүйесі. Анкерлі құлып қазындыны қоршаған жыныстарда мықтап бекітіледі. 

5.39 сурет 

 

 

 

 

 



Қазындыны штангамен бекітудің сызбасы 
а – Жабындағы тірек плиткалы штанглер;  

б –Табандағы және жабындағы металлды ұстағышы бар штанглер; 

 

 Үлкен көлемдегі қалың жыныстарды анкерлрмен жыныстардың жеке қабаттарын 

біріктіріп бекітеді(сурет.б) немесе тұрақты негізгі жабынға бекітеді(сурет. а). 

Қалың емес монолитті жыныстарда анкерлерді шашыраған сәуле түрңнде 

орналастырады,нәтижесінде қазындыға құлап кетуінен сақтайтын өздігінен бекітілу 

қасиетіне ие тығыздалған мықты бекіткіштер түзіледі.Қазіргі кезде металлды,темір-

бетонды,ағаш және болат-полимерлі анкерлер қолданылады. 

 

 

Металлды анкерлер- дөңгелек стерженнен тұрады,оның бір жақ шетінде резба мен гайка 

бар,ал екінші шетінде–анкерді шпурға бекіттетін құлып орналасқан.Құлып конструкциясы 

көп.Олар металлдан жасалады және клин-саңылаулы,распорлы,жарылысты-

распорлы,винтті деп бөлінеді. 

 

 

 

 

 

Штанга конструкциясы: 
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а –тұтас клин-саңылаулы металлды; 1 – штанга стержені; 2 – клин; 3 – мұртшалары; 

4 – саңылау; 5 – тіректік плитка; 6 – гайка; 7 – контурлаушы соңы; 

б – Үлкейтілген диаметрлі алынбалы басы бар маталлды клин-саңылаулы;  

в –распорлы-конусты құлпы бар металлды жиналмалы ; 

8 – конусты алынбалы басша; 9 –төрт жапырақты гильза; 

г – распорлы-клинді құлпы бар металлды тұтас; 

10 – клинді басша; 11 – екі распорлы клинтектес сегмент;  

д – жарылысты распорлы құлпы бар металлды жиналмалы; 

12 – ЖЗ зарядына арналған каналы бар алынбалы басша; 

е  - жарылысты распорлы құлпы бар металлды түтікшелі. 

 

 Металлды анкерлердің басты ерекшелігі-орнатқаннан кейін жүкті бірден 

қабылдауы болып табылады. 

Клин-саңылаулы құлпы бар анкер (клин-саңылаулы анкер)диаметрі 22-25 

мм.болатын мықты болаттан жасалады. Стерженнің құлыпты бөлігіне диаметрі бойынша-

қалыңдығы-2-3 мм,ұзындығы 150-200 мм.саңылау жасайды,оған штанганы орнату 

барысында –қзындығы 120-180 мм. және қалыңдығы 25-35 мм.клин еңгізеді. Анкердің 
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саңылаулы соңы (мұртша 3) және клин 2 құлыпты құрайды. Анкерді орнату барысында 

ұңғыманың сағасына бекітілген саңылауға 4 клинмен құлыпты бөлігімен 

еңгізеді.Ұңғымадан шығып тұрған сонынан ұрған кезде штанга клинге қарай жылжиды, 

осы кезде мұртшалар ұңғыма қабырғасындағы жыныстарға еніп,бекітіледі.Ұңғыма 

диаметрін құлыпты бөліктегі штанга даметрінен 12-15 мм асыруға болмайды.Анкерді 

қазындыға шығып тұрған контурлы сонына 7 бекіткеннен кейін,тіекті тақтаны 5 немесе  

ұстағыш пен шайбаны кигізеді кейін гайканы 6 қатайтады. 

Орташа қаттылықтағы жыныстарда  f=4-8 мұртшалардың жынысқа ену тереңдігі 3-5 мм 

болғанда құлыптың қабілеті 100-120 кН болады. Әлсіз жыныстарда(f=4) клинді-

саңылаулы анкерлерді қолданбаған жөн себебі бұл жағдайда құлыптың қабілеттілігі 

төмендейді. Қатты жыныстарда (f>12) құлыптың тиісті бекітуді қамтамасыз ету қиын, 

сондықтан мұндай жыныстарда клинді-саңылаулы анкерлерді сирек қолданады. Олардың 

артықшылығы — f=4-12 жыныстарда жеткілікті жоғары ұстап тұрушылық қасиеті, 

конструкция және қондырғы қарапаймдылығы және салыстырмалы түрде төмен құны. 

Распорлы құлыпты анкерлер диаметрі 16-22 мм конусты 8 немесе клинді 10 

басымен домалақ болаттан жасайды.Шпурдағы құлыпты гильза 9 немесе клинтектес 

сигменттермен бекітеді,олар өз кезегінде тарту барысында анкер басымен әрекеттеседі. 

Бастары алынбалы болып келеді— резбалы (жиналмалы анкер) немесе стерженьді (тұтас 

анкер). Гильзаның немесе распорлы сигменттердің сыртқы диаметрі-шпур диаметрі 42-44 

мм болғанда 38-40 мм,ал биіктігі 80-140 мм қылып алады,нәтижесінде клинді-саңылаулы 

анкерлерден қарағанда жыныспен әрекеттесу ауданы анағұрлым көп болады.Олар үлкен 

тасу мүмкімдігіне ие.Распорлы құлыптардың көпшілігінде анкерлерді алып,қайтадан 

өолдануға болады. 

Жарырылысты-распорлы анкерлі құлыптар- конструкции ЛГИ конструкциясы 

стерженмен резба көмегімен байланысқан диаметрі 20-25 мм дөңгелек стерженнен және 

диаметрі 38-40 мм целиндрлі бастан тұрады. Ұңғымадағы құлыпты ішінде орналасқан 

төмен бризанттылықты ЖЗ үлкен емес зарядының (20-40 г) жарылысы кезіндегі басының 

кеңеюі кезінде бекітіледі.Мұндай құлыптарды анкерлердің басқа конструкциялары төмен 

тасу қасиеттеріне ие жұмсақ сазды жыныстарда жақсы бекітіледі. Олар қатты 

жыныстарда да жақсы бекітіледі. Анкерлерді жұмсақ жыныстарға 

орнатқанда,опырылудан сақтау үшін,ұзындығы бойынша кеңейетін жарылысты-распорлы 

түтікшелі анкерлерді қолданады. Кенейгеннен кейін жұмыс мерзімін ұзарту және 

сенімділік үшін ұүбыр ішіне цементті-құмды лай еңгізіледі. 

Металл анкерлердің басқа да түрлері бар. Металл анкерлердің басты ерекшелігі 

орнатқаннан кейін бірден салмақты қабылдап алу қасиеті болып табылады. 

 

а – Алдын-ала тарту кезінде; б – Тартусыз. 

Темірбетонды анкердің конструкциясы шпурға қатуды тездеткіш қосылған 

цементті-құмды лаймен 2 бекітілген дөңгелек немесе периодты профильді шпурға 

бекітілген стерженнен 1 тұрады(хлорлы кальций), ол ПН-1 пневмо-итергіші көмегімен 

шпурға итеріледі.Тіректі плита 3 және гайка 4 анкерді итеру үшін қызмет етеді. Егер 
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анкерді гайкасыз орнатса, онда стерженнің сонын жалпақ металл пластинаға балқытады 

(стержнда резба жоқ болса). Тартусыз орнатылған темір бетонды анкерлер жыныстарды 

тек бастапқы қалпында ғана бекітетінін айта кеткен жөн. Бұл жағдайда анкерлер 

арасындағы жеке бөлшектерінің құлауы мүмкім. Предварительное натяжение силой 30—

40 кН күшпен алдын ала тарту анкерлер айналасында жыныстардың жүктелген ауданын 

тудырады, ол қазынды жабынында болатын жыныс массивінің жылжытатын күштерге 

қарсылығын арттырады. 

Темір-бетонды анкерлердің сенімділігі цементті-құмды қоспаның сапасына 

байланысты. Лайды дайындау үшін БТЦ типті М400-М600 маркалы тез ұстағыш цемент 

немесе дәл осы маркалы кәдімгі портланд-цемент қолданылады. Тығыздағыш ретінде 

ірілігі 5 мм жететін құм жатады. Қоспа құрамы Ц : Қ=1:1 және 1:2. Шпурды бетонмен 

толтырғаннан кейін телескопты перфератормен немесе қолмен арматуралы стерженді 

енгізеді. Лай ұстамай тұрып стерженнің құлап кетпесі үшін оны шпур сағасында 

қағылатын ағаш клинмен ұстап тұрады. Анкерде резба болған жағдайда 3 күн ішінде 

гайканы тірек тақтаның қондырғысына орау керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневмоитергіш ПН-1 қондырғысының сызбасы 

 

ПН-1 қондырғы комплектісі анкерлі бекініс құру кезінде шпурларды лаймен 

толтыру үшін құрғақ қоспа және пневмо-итергішті тасымалдау үшін арналған 3 

контейнерден тұрады. Пневмо-итергіш қазындының топырақ жамылғысында қозғалуға 

арналған «жылжытқыш» түріндегі рамада 1 құрастырылған. Қоспаны жоғары қарап 

тұрған және конусы алынған бакқа 2 құяды. Конусты бакпен қысқыш құрал 7 көмегімен 

жалғағаннан кейін пневмопривод 5 көмегімен айналатын білік бойындағы винтті 

қалақшалар 6 көмегімен араластырады. Сода сон бакты ось 3 бойымен конусын жоғары 

қаратып аударады. Қысылған ауа (0,5 МПа дейін) қысымындағы лай берілуін реттеу үш 

жүрісті кран 4 көмегімен іске асады.Бактан шыққан қоспа алты метрлік резиналы 

шлангтен 8 –шпурға еңгізілетін екі метрлік құбырға жалғанады. ПН-1 қондырғысының 

көмегімен орнатылған темір-бетонды анкерлер,енгізгеннен кейін үш жарым сағаттан сон 

50 кН жүккөтерімділікке ие болады. 

   

 

 

 

 

Болат-полимерлі анкер орнату барысында (а) 

және кейін (б) 
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Болат-полимерлі анкер синтетикалық смола және қатырғыш 2 негізіндегі тез 

қатқыш құрам көмегімен шпурда бекітілген  периодты профильді арматуралы болаттан 

дайындалған  штангадан 1, тығыздағыш резиналы сақина 3,тірек тақта 4 және бекіткіш 

гайкадан 5 тұрады. Шайыр шығынын азайту үшін оған құм қосады. Құм мен шайыр 

(кейде тек шайыр) ішінде шағын қатырғыш ампула бар үлкен полиэтилен ампулада 

орналасқан. Ампула ұзындығы 350— 500 мм, диаметрі — 22—36 мм. Болат-полимерлі 

анкерді шпурға телескопты перфератор немесе электро-бұрғы көмегімен орнатады. 

Полимер қосылған 1-2 ампуланы штанга көмегімен шпур түбіне итере отырып қолмен 

еңгізеді. Сосын штанга арнайы насадка (өзгерткіш) көмегімен телескопты перфераторға 

жалғанады. Перфератор қосылып тұрғанда штанганы айналдырып жоғары береді. Ампула 

қабықшасы жарылады және компоненттер айналым барысында 40-60 с ішінде араласады. 

Орташа жүк котерімділігі 140 кН болатын болатполимерлі анкерге 35-60 кН салмақ 

береді. Орнатқаннан кейін бірнеше минуттан сон толық көтеру қабілетіне анкер жұмысқа 

кіріседі. Онда жару жұмыстарының сейсмикалық әсеріне ұшырау қаупы жоқ. 

Соңғы уақытта болат-полимерлі анкерлерді орнатудың ампуласыз тәсіліне көшу 

жұмыстары жүргізілуде. 

 Анкерлердің орташа ұзындығы көп жағдайда 1,2-1,8 м құрайды.Анкердің 

минималды ұзындығы 1,2 м, ал максималды – 2,5 м, анкерлердің ара қашықтығы  0,9  - 1,2 

м және одан да көп. Бір анкермен ұсталатын жабынның ауданы 0,9-дан 1,5 м
2
 дейін.  

Комбинирленген бекітпе – набрызгбетонды немесе жерасты бекітпелерінің әртүрлі 

түрлерімен «ағаш,металл,бетон»-анкерлі бекітпе сәйкес келетін бекітпе түрі. 

 

Анкерлердін қазынды қиылысында орналасу сызбасы 

 

 Суретте тік қазындының сызбасы комбинерленген бекітпемен берілген: Темір-

бетонды анкерлермен 0,95 х 0,95 сетка бойында және қалыңдығы 3 см болатын набрызг-

бетонды бекітпе. Анкер ұзындығы 1,25 м. 

 Тік оқпандағы металлды бекітпе. 
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 Қиын таулы-геологиялық жағдайлардағы құрылған және пайдаланылатын тік 

оқпандарда көбіне металлды бекітпе және шойынды тюбингтен,сирек жағдайда болат 

қолданылады. 

Шойын тюбингтің жалпы көрінісі 

 

Бетонды бекітпе 

Көлденең өнімдерде 

Тас және бетонды бекітпелерді үлкен мерзімдегі қызмет көрсеткен және белгілі бір 

қысымдағы қазбаларда  қолданады . Бетонды бекітпе барлау тәжірбиесінде сағаны және 

жеке аймақтарды бекіту кезінде қолданыс табады. Осындай материалдан жасалған 

бекітпелердің формалары  өздігінен келесідей формаларға пішінделеді: сақина және т.б. 

Тас және бетонды  бекітпелердің фундаментің жерге 50 – 100 см ғылып тереңдетеді. 

Набрыз – бетонды тұтас бекітпе 

 

 

 

 

 

 

 

Набрыз бетонды бекітпе көлденең тау қазындыларын 

бекітуде кең тараған.Бұл бекітпені жарықшақты 

жыныстарды ұстап тұруға f=7 және жыныстардың 

құлауынын алдын – алу үшін қолданылады. Бекітпе 

қалыңдығы  барлық периметрде бірдей болады, 3 -7 см. 

Қолданылатын Набрызбетон маркасы М-400 төмен 

болмау керек. 

Бетон қалау комплексы БУК-2 

 

 

 

 

  

Сурет 5.48 

 

 

 

 

Набрызг –бетонды бекітпелерді жасауда келесі машиналар қолданылады: БМ-60, БМ-68, 

ал қалауда БУК – 2 және БУК – 3. БУК-2 бетон қалау комплексін қолдануда жүргізілетін 

жұмыстар: 1 құрғақ бетонды қоспа аймаққа вагонеткамен жеткізіледі 2 грейферлі жүк 
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тиегіш бетонамашинаға тиейді 4 содан шлангтер арқылы су магистралінан су келеді 5. 

БУК – 2 комплексунде басқару пульты қолданылады соған байланысты жұмысты 

жеңілдейді. 

Шахта оқпанының моналитті-бетонды бекітпесі 

Моналитті – бетонды бекітпе тау- кен барлау жұмыстарында оқпанды бекітуде кеңінен 

тараған. Формасы тұтас моналитті цилиндр тәрізді. Бетонды бекітпе қалыңдығы 20 – 60 

см. Бекітпені  құрудың алдында тіреуіш тәжді орналастырады. Өте қатты жыныстарда 

кейде тіреуіш тәж қолданылмайды. Тіреуіш тәждердің арасындағы арақашықтық 

жыныстардың қаттылығына байланысты, көбінесе 30 -60 м арақашықтықта болады. 

Дайын бетон арнайы трубалар және кейде бадьялар көмегімен жеткізіледі. 

Бетоннан босату схемасы 

Сыйымдылығы 1-1,5    бадьялар арқылы бетонды қоспаны түсіреді. Бадьяны босату үшін 

бадьянын астында бекітілген арнай тросты көтергенде жүзеге асады. 

 

 

Негізгі тәж таңдайды, ал кейін оған - кезеңдік тәждер. Тәждің қондырғысының 

горизонталдігін деңгеймен тексереді. Кейін бас-басы кезеңдік тәждің қалауының оның 

горизонталдігін және жағдайдың дұрыстығын тік жазықтықта выверяют және оны 

расклинку  барлық төрт бұрышқа жасайды. Кейін барлық буынның қондырғысының оның 

тігін арада бүтіндікте мен көмек тіктеуіштің тексереді. Қабырғаның ауып кетуі тік 

жазықтықтан астам немен 1 см бас өндірімнің 1 пог.м. тыйады, астам не 1 см көлденең 

жазықтығында тәждің және ажырымның ауып кетуі диагональтың ұзындықтарында астам 

3 см 



 

Бос ая арамен өндірімнің қабырғаларының, және бекіту. 

Тұтас аспа бекіт. Қолданылады, ең опырмалы жыныстарда қолданылады. Бекіту 

буында үстіден төмен өндіріледі. Бағыттаушы рамаға қапсырма шегелермен дәйекті 

түрде бір үшін бір кезеңдік тәждер асысады. Қашан шұңқыр төзімді тұқымға при 

тереңдетуде кіреді, тағайында- әдеттегі қапсырма шегелермен аспа бекіту ең жақын 

тәжімен және әрі қарай бекітеді жүргізетін негізгі тәжді                     

                      

: кезеңдік және негізгі тәждер.  

Тәждік бекіту тіреулерде берік және төзімді жыныстарда  қолданады  

Бекіту буында астыдан үстіге Негізгі тәжді теңдейді және бұрыштарға оны төрт 

тіреу(томпайлар) қояды, нешінші өзінің тікенектерінің негізгі тәжде ілгері выдолбленные 

ұяларға деген кіреді. Үстіден тіреулер де кезеңдік тәждің ұяларына(кертпелер) деген кір- 

тікенектермен бітетін.  

а - бағыттаушы рама; 

б - негізгі тәж; 

в - саусақтар; 

г- шұңқырлар; 

д - кезеңдік тәждер. 

сурет. 5.18. 

а - бағыттаушы рама; 

б - кезеңдік тәждер; 

в - қапсырма шегелер. 

сурет. 5.19 

 

а- бағыттаушы рама; 

б - негізгі тәж; 

в- кезеңдік тәж; 

г - тіреу. 

 

сурет. 5.20. 

сурет. 5.19. 



 

 

 Тіреудің загонкасы негізгі тәждің астына. 

 

Бекіту негізгі элементері 

Негізгі тәж, кезеңдік тәж, тіреу(томпай), тарту. 

1 м тіреуінің биіктігі. Шұңқырдың(шахта діңінің) қабырғалары соң тәждермен 

тартулармен тақтайдан немесе тақталардан қалыңдықпен 4-5 см. 

Аспа бекіту тәждері Бекіту негізгі элементтері: негізгі тәж, кезеңдік тәждер,   

тіреулер, бұрандар, тарту. 

Подвесная венцовая на стойках. 

 

Бекіту дайындамасын ілгері бетте жасайды. Срубленные тәждер бір-біріне үшін 

тексерістің горизонталдік(мен көмек ватерпастың немесе деңгейдің), тік(тіктеуішпен) 

және тәждің(қалып немесе диагональтың промером) тікбұрыштқының негізгі тәжде 

1 - негізгі тәж; 

2 - кезеңдік тәж; 

3 - саусақ(тікен); 

4 - тіреу; 

5 - қапсырма  шеге 

сурет. 5.21. 

сурет. 5.22. 



тағайындайды. Мезгілдес бұрыштың бекіту баянын тексереді және қажетті 

сыналастыруды жасайды, бұл бекіту кейінгі қондырғысын өндірімде жеңілдетеді. 

Бойынша жалғау тексерістің және сыналастырудың барлық тәждер тәртіптің 

цифрларының размечают, тексереді және мөлшерлі тәртіпте қарсы шұңқырдың бас-басы 

жағының қояды. Өндірімде ғана жиынды және дайын бекіту қондырғысын сәйкес мен 

разметкой жасайды.  

   

Орта көрініс тәж бекітпесінің, жиналған    Орналасу тәждің шурф сағасының  

                           бетте       жанында  

1 - негізгі тәждің саусақтары; 

2 - кезеңдік тәждер. 

Кіші шурфтарды бекіту   
Оны шурфтарда қолданылады, өткен тұрақты жыныстарда сулы көкжиектерін болмаған 

жағдайда қарамастан және өндірімнің қызметінің шағын мерзімінде. Ол ортақ 

интервалда(әншейін 0,5 м шурфта жай тәждерді(саусақтармен тағайындайды).Оларды 

өнім қимасымен өндіреді, керуге деген тағайындайды, үстіден астынан қаға немесе 

астыдан ағаштың төпешінің, қарамастан және олар қажалыспен ұстайды. Анда-санда 

шурф қабырғалары алдын-ала тақтамен немесе кейін тәждермен қабырғаларға деген қыс- 

тақтайлармен жабады. Тағайынды тәждер расклинка жасайды. Бекіту осы көрінісі аудан 

2м
2 

қималар асатын шурфтарды қолданылады. 

Құлыптар түрлері. 

 Бекіту орындары элементері бір-бірімен қосылуы құлып деп аталады.Құлыптың 

келесі түрлері бар: 

1). Көлденең өнімдердің бекітуі 

   сурет. 5.25. 

 

а, б, в, г и д –қосылған элементер 

сәйкесінше «табанды», «тіс», «кертпе», 

«тікенге» және «түйісті». 

рис. 5.23.                  рис. 5.24. 



Көлденең өнімдердің бекітуі 

Негізгі және кезеңдік тәждің жеке бөлігінің қабысуының әдіс-айлары  
Армировка діңінің  шахтасы. 

Армировка діңінің  шахтасы  бөлінеді  

Сомда 

үшін үлкен қаталдықтың діңіне және діңніңайыруы үшін аулақтануларға (баспалдақ және 

өркешті).Шахты діңінің армировке вандруты қарайды, ату, қию,жолсеріктер (бағыттаушы

), баспалдақтар, баспалдақтың сөрелерінің. 

Өркешті аулақтануларда атуларға бағыттаушы қоссырыктар(жолсеріктер) өркешті  

тамырлар үшін бекітіледі, албаспалдақтың аулақтануларында атуларға сөрелертеңдейді. 

Атулар үшін қоссырық немесе рудостойки пайдаланылады. Атудың ұзындығы неғұрлым, 

көп ара арамен тең вандрутов 1 см жармасады, қарамастан және олар, арқылы осы, 

вандруты кернейді. Атулар үстіден төмен арқылы 1 - 2 м тұтас тәж бекітуін тесіп шығады, 

қарсы бас-басы тәждің немесе арқылы тәжді – бекіту тіреулерде. Вандруты 

қоссырыктардан деген шығарылады немесе из өндейді рудостоек 15 х 15  - 20 х 20 см 

және қос-қос жақын діңнің қимасының салалы жақтарының бекітеді. Вандрутов 

буынының ұзындығы 4 - 6,5 м. Вандрутов буындары теліндемелерге арасында біріктіреді.  

 

а -  жарты ағаш; 

б – қисық құлып немесе қарлығаш 

құйрығы; 

в –табанды; 

г –кертпе. 

 

сурет. 5.26. 

Шахты діңінің қимасы 

1 – вандруты; 

2 –атулар; 

3 –бағыттаушы. 

а - құралым ату мен вандрутпен; 

б - жолсеріктің қорғанының. 

сурет. 5.27. 

сурет. 5.28. 



Бөлшектер дінінің армировкасы  

а и б – вандрутов буынының құралымы қосылған құлыптарға, қарамастан, 

в и г – керу құлыппен вандрутов буынының қосылуы. 

Отшиваются тыңшылықтың шахт діңінің баспалдақтыңаулақтанулары өркешті аул

ақтанулардан тақтаныңперегородкой ылғи немесе арақашықтық разбежку саңылаумен 

20 ммболуыкерек  шахты барлық тереңдігіне. Баспалдақтар бұрыш 80
 о

 сөрелерде бекиді. 

Арақашықтық 4 - 5 м баспалдақтың сөрелерінің арасында. баспалдақтың ені 

жазық емес  40 см болуы керек баспалдақ арасы  25-35 см болуы қажет 

тепкішектерінің арасында, лазы емес  0,6 х 0,7 болуға керек және арақашықтық шахмат 

тәртіпте орналастырылады.  
3.4 Қисық шық-бекітулері . 

Қисық таудың орындалуыбекіту қисықтықтың бұрышымендейін 45
о
 сияқты көлденең оры

ндалу бекітулері.Қисық орындалу бекіту конструкций өзгешелігі оған деген 

әрекетпен таудың қысымының бекіту орындалуы - құла-жылжытуға тырыс-

 тангенциальді құрушы анықталатын. мен орындалу қисықтығының бұрышының 

аумақтауымен тангенциальді күштің әрекеті 

ауқымданады, ал бір қалыпты   және  бұрыш жақын 90
о
 бекіту жұмыс істейтін сияқты арақ

ашықтық тік орындалуы. Орындалуқисықтығының бұрышы жердің жыныстың табиғи отк

оса үлкен бұрышы, сол олардың суы ықтимал. Мынадайшық-

 та және жерді бекітеді. Сияқты және көлденең орындалу-

,ағаштың бекіту негізгі конструкциясы бекітуі болып табылады. 

  

Ағашты бекіту көлденең таулы жыныстардың орындалцы 

Опырмалы жыныстарда раммаларды көлденең қояды көтеру жағына 5 – 7
о
. 

 Көлденең бекіту беру үшін тұрақтылық қажет,Бекіту раммаларын арасында 

расспорка қойылады:   до 20
о
 – үстіден (сурет .б.)  =20-30

о
 – үстіден и астыға (сурет.в) 

Орындалуы   және 0  45
о
 бекітеді толық бекіту раммаларымен қойылады үстіден и 

астыға распорок (сурет.г),   > 45
о
 тәж бекітуін қояды  3-5 м сайын тәжді қояды (сурет.д). 

Көлденең жақын бұрыштарда 90
о
 бекіту бекіту раммаларынан стойкадағы тәж 

бекітулеріне айналады, қолданылады вертикальді бекітуде орындалады. 
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Орман шығынын есептеу және паспортты дайындау  

Билет 1 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: 4   қималы шурф өткізілуде (1,25м х 1,6м) 

проходкаларда, Х категорияда, біріншіред 7 м, тұрақсыз жарықшақты, кейін 

тұрақсыздығы орташа жыныстар. Бекітпе диаметрі 16 см, тарту 50% қалыңдығы 4 см. 

Шурф ұзындығы 20 м. 

Билет 2 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: 1,25   қималы шурф өткізілуде (1м х 1,25м) 

проходкаларда, Х категорияда, тұрақсыздығы орташа жыныстар. Бекітпе диаметрі 18 см, 

тарту  қалыңдығы 3см 100%-қа. Шурфтан орт жүргізіледі. 

Билет 3 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: 4   қималы шурф өткізілуде (2,5м х 1,6м) 

проходкаларда, Х категорияда, біріншіред 7 м, тұрақсыз жарықшақты, кейін 

тұрақсыздығы орташа жыныстар. Бекітпе диаметрі 16 см, тарту 50% қалыңдығы 4 см. 

Шурф ұзындығы 20 м. 

Билет 4 

Тереңдігі 40 м шурф жүргізілуде, 4 м  VI категориядағы жыныстарда, қалғаны XI 

категориядағы орташа жыныстарда. Жыра жүргізіледі.                  4    қимасы (2,5м х 

1,6м) бекітпе диаметрі 18 см, тарту қалыңдығы 3 см. 

Билет 5 

Тереңдігі 20м шурф жүргізілуде,   ХVI категориядағы орташа жыныстарда. Жыра 

жүргізіледі.  Ортсыз, в свету  1,5    қимасы (1м х 1,5м) бекітпе диаметрі 16 см, тарту 

қалыңдығы 3 см. 

Билет 6 

Тереңдігі 38 м шурф жүргізілуде, 6 м  IV категориядағы жыныстарда, қалғаны IX  

категориядағы орташа жыныстарда. Жыра жүргізіледі.                  4    қимасы (1,6м х 

2,5м) бекітпе диаметрі 16 см, тарту қалыңдығы 3 см. 

 

 

 

Билет 7 

Тереңдігі 40 м шурф жүргізілуде, 4 м  ІІІ категориядағы жыныстарда, қалғаны XI 

категориядағы орташа жыныстарда. Жырасыз. Scв=4,0м
2
(2,5х1,6), бекітпе диаметрі 18 см, 

тарту қалыңдығы 3 см. 

Билет 8 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: ұзындығы 100 м, 2-ші категориядағы 

жыныстарда 2 орты бар (қалғандары 96 жыныстарда) штольня жүргізілуде.  Х категорияда  

орташа жыныстар. Бекітпе диаметрі 16 см, тарту 100% қалыңдығы 3 см. Площадь свету 

Т5,1
2
 (кровля - 1760, почва - 2360, высота - 2340мм) 

Билет 9 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: ұзындығы 100 м, ортсыз ІІІ  категориялы 

жыныстарда штольня жүргізілуде.  ( Бекітпе диаметрі 18 см, тақтайдың қалыңдығы 3 см. 

Площадь свету8,3м
2
 кровля - 3270, почва - 3840, высота - 2340мм) 

Билет 10 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: 3 жырасы бір жаққа бағытталған ІХ 

категирияның орташа тұрақты жыныстарда штольня жүргізілуде. Штольня ұзындығы 

300м Бекітпе диаметрі 18 см, тақтайдың қалыңдығы 3см  100 пайызға. Площадь 

свету9,2м
2
 кровля - 3460, почва - 4040, высота - 2430мм). 

Билет 11 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: ұзындығы 90 м, ортсыз, 10 м ІV 

категориядағы жыныстарда, 70 ХІ категориялы жыныстарда штольня жүргізілуде.  ( 



Бекітпе диаметрі 16 см, тақтайдың қалыңдығы 3 см. Площадь сечения 3м
2
 кровля – 1360, 

почва - 1800, высота - 185мм) 

Билет 12 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: ұзындығы 90 м, бір жырамен  VІІІ  

категориялы жыныстарда штольня жүргізілуде. ( Бекітпе диаметрі 18 см, тарту 

қалыңдығы 4 см. Площадь сечения 4,8м
2
 кровля – 1750, почва - 2300, высота - 2350мм) 

 

Билет 13 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: 2 жырасы бір жаққа бағытталған                                   

ХІVкатегорияның орташа тұрақты жыныстарда штольня жүргізілуде. Штольня ұзындығы 

200м Бекітпе диаметрі 20 см, тарту қалыңдығы 3см  100 пайызға. Площадь сечения 3м
2
 

кровля - 1360, почва - 1800, высота - 1850мм). 

Билет 14 

Орман шығының келесі себептерге анықтау: 1 ортты  Vкатегорида 4 м, қалғаны ХІІ 

орташа тұрақты жыныстарда штольня жүргізілуде. Штольня ұзындығы 200м Бекітпе 

диаметрі 16 см, тарту қалыңдығы 3см  100 пайызға. Площадь сечения 1м
2
 кровля – 1750, 

почва - 2360, высота - 2580мм). 

 

                          2. Көлденең қиманың пішіндері. 

           Көлденең барлау қазбаларындағы қиманың пішіні мен өлшемі. 

 

Көлденең барлау тау қазындыларындағы қиманың пішіні жыныстардың опырылуынан 

сақтап отыратын және барлау жұмыстарыны кезінде қиманың пішінін сақтау қызметін 

атқаратын бекітпе түріне байланысты болады. Қазындыны өту кезінде трапециялы және 

тікбұрышты қима пішінін қолданады. Трапециялы пішінді ағаш бекітпе орнатылған 

жағдайда және қазындының ені шеткі қабырғаларындағы жыныстардан қысым келгенде 

қолданады. Тікбұрышты пішінді монолитті бетонды, анкерлі комбинирленген 

бекітпелерде және бекітпе қолданылмаған (қатты жыныстарда) қазындыларда қолданады. 

  Көлденең қиманың көлемін жарықта, қараңғыда және өту кезінде анықтайды. Жарық 

кезінде қиманың көлемін бекітпеге дейінге қазындының өлшемімен анықтайды. Қараңғы 

кезде қиманың көлемі жоспарланған болып табылады. Өту кезіндегі қиманың көлемі 

қараңғыдағы қиманың көлемінен үлен болыа табылады. Өту кезінде арнайы нормаларды 

сақтау керек. Жыныстың қаттылығына байланысты қараңғыда қиманың көлемінін 1,04-

1,12 коэффицентке үлкейтуге болады. 

  Жарықтағы көлденен қиманың өлшемдері қазындының мақсатына, көлік құралының 

габариттеріне және рельсті жолдың санына, конвейердің еніне, скреперлер немесе тиеу 

машинасымен бекітпе арасындағы саңылауға байланысты болады. Бұл саңылау 

қауіпсіздік техникасы бойынша тағайындалады. Тиеу машинасымен бекітпе арасындағы 

саңылау рельсті жолдарда 200мм, монолитті бетонды, анкерлі бекітпелерде 250мм, 

металлды және ағаш бекітпелерде 250 мм болуы тиіс. Вагонетканы қолмен тасымалдау 

кезінде барлық бекітпелерде саңылау 200мм тең. Қазындыда рельсті жолдар болған кезде 

және адамдардың жүруіне арналған жолдардың ені 700мм тең болуы тиіс. Қолмен 

тасымалдау кезінде адамдарға арналған жолдың ені 500 мм кішірейтуге рұқсат беріледі. 

  Қазындыны жоспарлау кезінде, тау массасын аккумуляторлы электротасығышпен 

тасымалдағанда өтетін жол саңылауы 750мм болуы тиіс. 

  Қазындының түзу участкесіндегі рельсті жол осьтерінің ара қашықтығы А+200мм болып 

қабылданады, мұндағы А-электротасығыштың максималды ені немесе вагонетканың ені. 



 Қазындының жарықтағы биіктігі рельстің бас жақынан бекітпеге дейінгі мөлшері 2000мм 

тең. Жарықта контактілң сым мен бекітпе арасындағы минималды саңылау 200мм тең. 

Адамдарды поездге отырғызатын орындарда және қазындының оқпанындағы контактілі 

сымның биіктігі 2000 және 2200мм тең.    

 

  



Конвейерлермен жабдықталған қазыгдыларды бір жағынан өту 700 мм, басқа жағында-

400мм, ал конвейердің үстінгі жағы мен төбеге дейінгі ара қашықтықтың 500мм кем 

болмауы керек. Өту ені 600 мм. 

  Қазынды бойымен скрепермен жынысты тасымалдаған жағдайда жол биіктігі 600мм 

тақтайлармен қапталуы керек. Ол бекітпенің қозғалуына немесе бұрылуына жол бермейді. 

Скрепер мен бекітпе арасындағы саңылау (скрепер биіктігімен) екі жағынан бірдей 200 

немесе 300мм болады. 

  Рассечка немесе оқпанды камера өту кезінде тиеу-тасымалдау көліктерін қолданады. Бұл 

жағдайда көлік пен бекәтпе арасындағы саңылау екі жағынан 500 мм болады. Адамдар 

жүрісіне орын қалдырылмайды. Себебі қазындының қимасының көлемін көбейтпесі үшін 

және көлік жұмыс істеп жатқанда адамдар қозғалысына тыйым салынады. Көлік пен 

қазынды төбесі арасындағы саңылау 500 мм тең. 

  Сөйтіп, көлденең барлау тау қазындыларындағы қимасы келесі себептер бойынша 

таңдалады: өту құралдары мен транспорттық жұмыстар, рельсті жолдар мен жерасты 

желілер ( желдету құбырлары, техникалық су беру, жарықтандыру кабельдері, әр-түрлі 

құбырлар). Жарыұтағы қазынды қимасының өлшемдері стандарт бойынша қабылданады. 

Көлденең қиманың өлшемдері ГОСТ 2294085 қабылдайды. Бұл стандарт бойынша 

трапециялы қазынды қимасының негізгі өлшемдері “а” суретте көрсетілгендей сәйкес 

болуы керек және де кестеде, ал тікбұрыш пішіндегілер “б” суретінде және  “в” суретінде 

көрсетілгендей немесе кестеде.    

 

 

 

 

 

 

6.6                        6.6-сурет 



    

Трапециялы қазынды қимасының негізгі өлшемдері 

     6.1. кесінді 

Қиман

ың 

белгіле

нуі 

b1 мм b 2 мм h мм 

Қазынд

ы 

қимасын

ың 

көлемі 

S, м
2
 

Қиман

ың 

белгіле

нуі 

b1 мм b 2 мм h мм 

Қазынд

ы 

қимасы

ның 

көлемі 

S, м
2
 

Т-2,0 900 1320 1850 2,0 Т-7,5 2240 2900 2900 7,5 

Т-3,0 1360 1800 1850 3,0 Т-8,4 3280 3870 2360 8,4 

Т-4,8 1750 2300 2360 4,8 Т-9,8 3450 4120 2580 9,8 

Т-5,1 1750 2360 2580 5,3 Т-11,0 3750 4370 2720 11,0 

Т-6,1 1900 2580 2720 6,1 Т-12,6 4150 4870 2800 12,6 

Т-7,0 2180 2800 2800 7,0 Т-13,6 4370 5000 2900 13,6 

 

Тікбұрышты қазынды қимасының негізгі өлшемдері 

6.2. кесте 

Қиманың 
белгіленуі 

b мм hс мм h мм R мм r мм 

Қазынды 
қимасының 

көлемі S, 
м

2
 

ПС-2,0 1120 1480 1850 770 290 2,0 
ПС-2,7 1550 1320 1850 1070 410 2,7 
ПС-4,2 1850 1800 2420 1280 490 4,2 
ПС-4,5 1950 1800 2520 1350 510 4,5 
ПС-5,4 2180 1900 2700 1510 570 5,4 
ПС-6,4 2360 2000 2800 1630 620 6,4 
ПС-6,8 2500 2070 2900 1730 650 6,8 
ПС-8,3 3450 1800 2650 3120 590 8,3 
ПС-8,7 3600 1800 2690 3250 620 8,7 
ПС-10,0 4000 1800 2800 3620 690 10,0 
ПС-11,6 4500 1800 2930 4070 780 11,6 
ПС-12,1 4620 1800 2960 4180 800 12,1 

 
   

Қазынды қимасының өлшемдерін анықтайтын берілген өлшемдер 
таблица 6.3. 

Қиманың 
белгіленуі00,000,, 

Тасымалдау немесе өту 
құралдарының негізгі 

өлшемдері, мм 
Рельс 
түрі 

Вентиляциялық 
құбырөткізгішті
ң ішкі диаметрі, 

мм 

Қазынды 
мінездемесі 

Т ПС Ені Биіктігі 
Т-2,0 ПС-2,0 710 400 - 300 Скреперлі 
Т-3,0 ПС-2,7 950 560 - 400 Скреперлі 
Т-4,8 ПС-4,2 900 1250 Р18 500 Біржолды 
Т-8,4 ПС-8,3 900 1250 Р18 500 Екіжолоды 
Т-5,1 ПС-4,5 1000 1360 Р18 600 Біржолды 
Т-9,8 ПС-8,7 1000 1360 Р18 600 Екіжолды 
Т-6,1 ПС-5,4 1180 1500 Р18 600 Біржолды 
Т-11,0 ПС-10,0 1180 1500 Р18 600 Екіжолоды 
Т-7,0 ПС-6,4 1400 1600 Р18 600 Біржолды 
Т-12,6 ПС-11,6 1400 1600 Р18 600 Екіжолоды 
Т-7,5 ПС-6,8 1500 1700 Р24 600 Біржолды 



Т-13,6 ПС-12,1 1500 1700 Р33 600 Екіжолоды 

 



ГОСТ 22940-85 бойынша көлденең барлау қазындылардың қимасының екі түрі берілген : 

трапециалы (Т) және тіктөртбұрышты.Бұл стандарт бойыеша  жарықты қимасының 

көлемін ғана анықтайды. 

Қараңғыда қиманың көлемін қиылдыстын берілген пішіні арқылы және бекітпенің 

қалындығы арқылы. 

Типті қиылыстарды қту кезінде негізгі көлік құралдары ретінде келесілерді 

қолданады:электротасығыш АК-2У және 4.5 АРП-2М,вогонетка во-0,4(УВО-0,5)өолмен 

казу кезінде және СГ-0,10 мен СГ-0,25 скреперлері.Рельсті жолдары бар барлық 

қазындыларда релбсті колеменің ені 600мм болады. 

Келесі кестедегі қондырңылар мен жарықтаңы типті қиылыс көрсетілген.Ол жарықтаңы 

қиылысты өлшеу кезінде және де негізгі көлік құралдардың базалы габориттерімен 

қабылдаңған. 

Типті қиылысты (Т)суретте көрсетілген  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ағаш бекітпелі геологиялық барлау трапециялы қазындының типті қимасы 
  
Жынысты тиейтін ППН-1Е тиегіш машинасы көлемі 4,4   және де одан жоңарғы болатын 
трапециалы пішінді қазынды қолданылады.Т-3,7 және ПС-3,5 киылысты қазындыларды 
долатты қабат құрастытырмайды,һ2=һ3=1800 мм өлшенді қазынды топыраңынан 
қабылдайды. ПС-54 қазындының қиылысы суретте көрсетілген. 
Қазындының типті қиылысы келесі түрде қабылданады. Қазындының мақсатын, бекітпе 
түрі мен көлік түрін және жарықтағы қазындының енін келесі формуламен анықтайды: 
В=м+А+n, бұл жерде – саңыдлау өлшемі қозғалмалы құрам мөлшері бойынша, мм; n-
адамдар өтетін жолдың өлшемі қозғалмалы құрам бойынша , мм (n= n+(1800-h+ha)ctg£ 
n-1800м биіктіктегі өту өлшемі 700мм-ге дейінгі балластты қабат мөлшері бойынша; h-
электротасығыш биіктігі(вагонетка); ha-жолдың жоғарғы құрылымының биіктігі 
балластты қабаттың рельстің басына дейінгі өлшемге тең, ол 160мм-ге тең, £-бекітпенің 
құлау бұрышы     
          6.4.кесте 
Көлденең қиманың 

көлемі, м
2
 

Тасымалдау түрі Негізгі құрал Қондырғы габариті, мм 

Т ПС биіктігі         ені 
2 2 Скреперлі тасылым Скрепер СГ-0,1 400 710 

2,8 2,7 Скреперлі тасылым Скрепер СГ-0,25 560 950 
3,7 3,5 Қолмен тасылым Вагонетка ВО-0,4 

(УВО-0,5) 
1200 870 

4,4 4,2 Біржолды 
локомотивті тасылым 

Электротасығыгш 
АК-2у 

1210 900 

5 5,4 Біржолды 
локомотивті тасылым 

Электротасығыш 
4,5АРП-2М 

1300 1000 

8,3 8,2 Екіжолды 
локомотивті тасылым 

Электротасығыш 
АК-2у 

1210 900 

 

рис. 6.7. 



9,2 8,8 Екіжолды 
локомотивті тасылым 

Электротасығыш4
,5АРП-2М 

1300 1000 

 

   

 

Еніс және тік қазындылардағы көлденең қиманың пішіні мен өлшемдерін таңдау. КПВ, 

КШП, КШК өту комплекстерімен танысу. Шурфтар геологиялық барлау жұмыстарының 

барлық кезеңдерінде жүргізіледі. Бірақ көбінесе олардың көбісі алдын-ала барлау кезінде 

жүргізіледі. Пайдалы қазындының жатысы мен кенорынның түріне байланысты 

шурфтарды кенорынның үстінгі жағын ғана барлауға немесе кенорынның барлық бөлігін 

барлағанда жүргізуге болады. Шурфтарды бұрғылау ұңғымаларын барлаудағы бақылау 

қазындысы ретінде жүргізеді. 

  Шурфтарды тереңдігі 30-40 м-ге жетеді, терең бұрғыланатын шурфтарға көлденең 

қазынды- рассечкаларды жатқызуға болады. 

  Шурфтарды жүргізу тәсілдері әр-түрлі және ол жыныстардың қасиетіне, шурфтың 

тереңдігіне, шурфөту жұмыстарының жалпы көлеміне және транспорт түріне т.б 

байланысты болады. 

Жынысты бұзу түріне және механизация көлеміне байланысты шурфты өтудің 3 түрін 

ажыратуға болады: 

1. Әлсіз жыныстарды өтуде қолмен жұмыс істейтін құрал-жабдықтар қолданады.  

2. Жарылыс жұмыстарын жүргізу арқылы өту. 

3. Механизациялық тәсілмен өту. 

 

 

                    3.Тау қазындысын өтудегі Т.Қ 

 

Тереңдетілген жұмыстаркезінде жұмысшылардын қауіпсіздігі үшін, тереңдетілген 

оқпанның забойында орналасқан бекітпе үзілгенд жыныстар құлаған жағдайда және де 

басқа да заттар, зумпфтан төмен оқпанда қатты жыныстарда 8-12м биіктік қалдыру керек. 

Оқпанның қимасының барлығын қолданған жағдайда бұл биіктікті қалдыруға жарамайды. 

  Жарылыс жұмыстары, жынысты тазалау, бекітпе орнату және де құбырлар мен 

кабельдерді монтаж және демонтаж жұмыстарындағы қауіпсіздік техникасы, оқпанды 

өтудегі Қ.Т бірдей. 

  Адамдарды көтеріп- түрген кездегі Қ.Т-ын ерекше сақтау керек. 

  Бадьяның шетінде тұрып, үстінде тұрып көтеріліп немесе түсуге тыйым салынады. 

Грейферді жөндеу кезінде қысылып тұрған жұмыс сұйықтығы және қысылған ауа болуы 

қажет. Забойда жарылмаған ВВ жарылғыш заты болса, қандай да бір жұмыс жасауға 

тыйым салынады.  

 

 

Шурфтар геологиялық жұмыстар барысында үнемі өолданылады. Ке орынныі түріне және 

пайддалы қазындының шарттырына байланысты шурфтын әртүрін қолданыуға болады. 

Соңғы құрылыс материалдары, кен орыннын жел үрлеу, сазды-құмтасты бөліктері 

жатады.  

Шурф өту көбінесе барлау ұңғымаларын бақылау барысында қолданылады. 

Шурф тереңдігі 30-40 м боладыб терең шурф түрінен көлденен рессеглалы қазынды 

болады. 



Шурф өту әдістері әртүрлі, ол қазынды тереңдікке, жыныс түріне, шурф өту жұмыстарына 

және транспорт жағдайына байланысты. 

 

Ұңғыма түбіндегі жыныстар қаттылығына байланысты және механизация деңгейіне 

байланысты шурф өту схемасының 3 түрін ажыратуға болады: 

 

1)Тау массивімен жыныстарды қол-құрал жабдықтармен өту 

 

2) Жарылыс жұмыстарын жүргізу арқылы шурф өту 

3) Механизациялық әдіс арқылы өту 

Тау-кен өндірісіндегі техникалық-қауіпсіздік 

 

Тереңдегі жыныстарды өту кезінде жұмысшыларды сақтау үшін арнайы тіреуіштер 

биіктігі 8-12м; 

 

Әсіресе, монтаж-жемонтаж жұмыстарын жүргізгенде, кабель жүйелерін тартуда, трубалар 

өткізу кезінде және жару жұмыстарын жүргізуде техникалық қауіпсіздік шарттарын 

сақтау керек. 

ТҚ үнемі адамдарды жиындау кезінде сақтау керек. Жүктелген бадьяларда және тұрып 

немесе отырғызылған кұйінде таслымдарға тыйым салынады. Трейферларды бақылау 

және жөндеу жасаумен аумақта немесе жұмыс сұйықтығымен арнайы қысымда 

жүргізіледі. 

Оқпан түбінде жарылыс ВВ зарядтары болса, жұмыстар жасауға тыйым салынады. 

 

Цикл өту түсінігі. 

Тау өндірістік өту кезіндегі жықсы ұйымдастыру ретінде циклді график жұмыстарға 

есептелінеді. 

Цикл қту дегеніміз – периодты түрде қайталануын анықтайтын ісі бойынша жулгізуді 

айтамыз. 

Тау –кен шарттарын және техникалық тау –кен қндірісі 3 түрлі ұйымдардың жұмыс 

әрекетәне сай жүргізіледі: 

 

1) Бір ұңғыма түбіндегі негізгі өндірістік әрекетті параллельді түрде цикл өту 

2) Бір ұңғыма түбіндегі өндірістік әрекеттерді параллельді цикл өту 

3) Бір уақытта бірнеше ұңғымада барлық өндірістік циклді өту 

 

Жұмыс атқару ұйымына байланысты негізгі цикл өту операциясы бір уақытта немесе 

параллельді түрде жүреді. 

Қатты тау жыныстарын өндіру барысының негізгі бөлімі шпур қазу және талқандалған 

жынысты тазарту болып табылады. Сол мақсатта операцияларды бұрғылау 

параметрлерімен тау массасын қашауымыз өтеді. 

Бұл ұйымдастыру тәсілінің кемшілігі ретінде циклдық үлкен уақыт жалғасы болып 

табылады. 

Шурф өтудің параллельдік әдісі цикл ұзақтығы 1,2-1,4 есе қысқарады. Эффективті 

неғұрлым жоғары болса, соғұрлым негізгі операциялар ұзақтығы көбейеді. 

Әдетте шурф жыныстарды тазарту және бекіту жұмыстарымен атқарылады. Мұндай 

жағдайда цикл ұзақтығы әртүрлі операцияларды орындауға кететін уақыттан кем болады. 

Параллель әдісі операцияларды жүргізу жылдамдығын арттырады. Бірақ жұмыс 

шарттарының төмендігіне байланысты жұмысшы ұйымға қиын тиеді. 

Қазіргі уақытта бірыңғай негізгі операцияларды жүргізуде циклдік шпур бұрғылаумен 

жыныстарды тазарту қабылданған. 



Оқпанды өту жылдамдығын анықтау үшін бұрғылау – жару жұмыстары және жынысты 

тиеу жүргізіледі. Олардың барлық жұмыстарын еңбек қарқыны 58% байланысты. 

Сондықтан шурф өте маңызды операция болып табылады. 

Оқпанда көлемнен жұмысшы саны, әртүрлі механизмдер мен машиналар орнатылған. 

Цикл өтудің негізгі әдістеріне зарядтау, жару, оқпанды желдету жұмыстары кіреді. Негізгі 

операциялар мен қатар қосалқы операцияларда жүреді. Мысалы: су сору, уақытша 

бекітпелер жасау, т.б. 

Оқпанды өту жұмыстары алдын-ала бекітілген циклдік график арқылы жүргізіледі. Цикл 

ұзақтығы негізгі операцияларды орындауға, техникалық құралдарға, оқпанды 

жыныстардығ физика – механикалық жағдайына байланысты.  

Барлық жұмыстарды біріккен бригада орындайды. Бригадир ретңнде терең білімі бар 

тәжірибелі маман сайланады. Бригада жұмысшы санымен ауысым түріне қарай өзгереді. 

 

Циклді өту құрамы: 

1) Жыныстарды тасымалдау (тиеу) 

2) Құжаттау 

3) Шпур бұрғылау 

4) Зарядтау және жару 

5) Желдету 

Бекіту түрі циклге байланысты  
   

  
 (Н)                   

Lзв- бекіту затының ұзындығы 

Lн-цикл төмендейді 

 

Ауысым ұзақтығы 6сағ, үзіліс арасы 2сағ, аусым саны (терең емес қазындыларда) 1-2; 

терең қазындыларды 3-4. Адамдар саны циклдің ұзақтығына байланысты анықталады. 

 

Кр=
 

 
 адам саны 

 

Әрбір цикл сайын жүргізіледі. 

V-әрбір операциялардағы жұмыс көлемі. 

Нқаз-ЕНВ бойынша 1 жұмысшыға берілген норма 

 

Nбұрғ=
     

    
=
   

    
 адам саны 

 

1) Жұмысшылардың шпур бұрғылау саны: 

 

Нқаз-қызынды саны (ЕНВ) 

 

Nуб=
  

    
   адам саны 

2) Жыныстарды тазартушылар саны: 

 

Vu-жарудағы жыныстың көлемі 

Нқаз-ЕНВ жүктемесінің қазынды нормасы 

 

Пнр=
  

    
   адам саны 

 

 

 

 

3) Бекітушілер  саны 



 

Vбекіту-жұмыстың бекіту бойынша көлемі 

Нқаз-ЕНВ бойынша 1м қазынды көлемі 

N-жұмысшылардың жалпы саны. Цикл өту процестерінің орындалуы 

 

Nжұмысшы=nтоз+nбұр+nбекіту  адам саны 

 

 

Бекіту сұрақтары: 

1) Тау қазындыларын өтудің қандай әдістері бар? 

2) Тік қазындылардың өтудің техналогиялық схемасын жаз? 

3) Шурф өтудің жару-бұрғылау әдістері? 

4) Тау қазындыларын өтудегі ҚТ? 

5) Цикл өту дегеніміз не? 

6) Циклдік график дегеніміз не? 

 

       

 

 

Қиын тау-геологиялық шарттардағы қазындыларды арнайы әдіспен өту. 

Тау қазындылардың өтудің консервециясы 

Тау қазындыларын өту кезіндегі жер зандарын және әр түрлі директивті деректермен 

жүргізіледі. 

Көлденен қазындыларды 30-тан төмен болса бекітулер қоймауға болады. Бұл 

жауапкершілікті операция инжинерлі-техникалық жұмысшылардың атқарумен 

жүргізіледі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


