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АЛҒЫСӨЗ 

Оқу құралы өзектендірілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленген 
және 1107000 – «Көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен 
жабдықтарын техникалық пайдалану (салалар бойынша)» мамандығы 
бойынша колледж студенттеріне арналған.  

Бұл нұсқаулықтың негізі: 
− рельс негізіндегі темірбетон негізіндегі түйіспесіз жолдың және 

бағыттамалы бұрмалардың ұлғайып келе жатқан көлемдерін, бекітулердің 
жаңа конструкцияларын кеңінен енгізу, диагностикалық құралдарды қолдану; 

− пойыздар қозғалысының оңтайлы шығындары мен қауіпсіздік 
талаптарын негізге ала отырып және жол сыныптарын ескере отырып, жаңа 
нормативтік-техникалық және нұсқаулық қамтамасыз ету базасында 
жолдарды жөндеу мен ағымдағы күтіп-ұстаудың жоғары 
механикаландырылған ресурс үнемдеуші технологияларын іске асыру; 

− пайдалану процесінде машиналар мен механизмдердің жұмыс 
қабілеттілігін қамтамасыз ету; 

− машиналар мен механизмдерді пайдалану; 
− темір жол көлігі кәсіпорындарын экономикалық талдау. 
Техник-электромеханик жабдықтың техникалық жай-күйін, жөндеу 

жұмыстарының сапасын тексеруге, сондай-ақ кәсіпорынға жаңадан келіп 
түсетін жабдықты қабылдауға қатысады, қажет болған жағдайда 
рекламациялар, оны есептен шығару немесе басқа кәсіпорынға беру 
құжаттамасын ресімдейді; есептен шығаруға жататын кәсіпорынның 
балансындағы негізгі құралдарды есептен шығаруға байланысты қажетті 
жұмыстарды жүргізеді; жаңа технологиялық процестерді игеру және оларды 
өндіріске енгізу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге қатысады; Жол 
машиналарының жай-күйін көктемгі, күзгі тексеру комиссиясына қатысады; 
жүктелген міндеттер шегінде хаттамалар толтырады.  

Осыған сүйене отырып, осы оқулықтағы авторлар жол 
шаруашылығының қазіргі жүйесінің негізгі ережелерін келтіреді, техник-
электромеханиктің міндеттері мен құзыреттеріне сәйкес оны жүзеге 
асырудың практикалық құралдары мен әдістерін сипаттайды. 

Бұл құрал техник-электромеханикке басқаруды ұйымдастыру 
мәселелерін сауатты шешуге, жоспарлау және қаржыландыру мәселелерін 
шешуге, есеп және есептілік жүргізуге, сондай-ақ жаңа техника мен 
инновациялық технологияларды енгізуді экономикалық негіздеуге, 
техникалық-экономикалық есептеулер жүргізуге,   құрылыс- жол көліктер 
кешенінің модернизациялау мен реформалаудың ғылыми негіздерін білуге 
мүмкіндік береді. 

Салалық экономика пәнін құрайтын барлық мәселелердің практикалық 
маңызы зор. Нұсқаулықта қозғалыс қауіпсіздігін терең зерттеуге ерекше 
назар аударылған. 
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1 БӨЛІМ. ЖОЛДАРДЫ САЛУ, КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 
КЕЗІНДЕ МАШИНАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА 
ТАЛАПТАРЫН ОРЫНДАУ 

 
Оқу мақсаттары:  
Осы модульден өткеннен кейін студенттер: 
− жол шаруашылығының мәнін түсіну; 
− жол шаруашылығының және жалпы темір жол көлігінің жай-

күйін талдау; 
− жолдың класы мен санатын анықтау; 
− нормативтік талаптарға сәйкес жол жұмыстарын тағайындау. 
− - темір жол элементтерін ажырату; 
− көтергіш-көлік, жол-құрылыс машиналары мен жабдықтарын 

пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; 
− жол машиналарының ақауларын жою әдістерін қолдану. 
 
Курс сызбасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдын ала талаптар: 

Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер жалпы білім беру 
пәндерін оқып, "110703 2 – Жол машиналарының машинисі", "110701 2 - 
Жол машиналары мен механизмдерін реттеуші" біліктіліктерін игеріп, алуы 
керек.  
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− жол шаруашылығының және жалпы темір жол көлігінің жай-

күйін талдау; 
− жолдың класы мен санатын анықтау; 
− нормативтік талаптарға сәйкес жол жұмыстарын тағайындау. 
− - темір жол элементтерін ажырату; 
− көтергіш-көлік, жол-құрылыс машиналары мен жабдықтарын 

пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; 
− жол машиналарының ақауларын жою әдістерін қолдану. 
 
Курс сызбасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдын ала талаптар: 

Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер жалпы білім беру 
пәндерін оқып, "110703 2 – Жол машиналарының машинисі", "110701 2 - 
Жол машиналары мен механизмдерін реттеуші" біліктіліктерін игеріп, алуы 
керек.  
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КМ 10 кәсіпорынның экономикалық 

талдауы 
 

КМ 09. Техникалық пайдалану және 
қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
қағидаларының талаптары бойынша 
техникалық персоналдың жұмысын 

ұйымдастыру  

КМ 08. Жолдарды салу, күтіп ұстау және 
жөндеу кезінде машиналарды 

пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі 
нормативтік-техникалық құжаттама 

талаптарын орындау 
 

 

  
 

Қажетті оқу материалдары: 
− «ҚТЖ» ҰК» АҚ бекіткен құрылыс нормалары (ҚН), ережелер 

мен нұсқаулықтар 
− Темір жолдар ынтымақтастығы ұйымының (ТЖЫҰ) 

ұсынымдары) 
− Техникалық және әдістемелік нұсқаулар 
− Рулетка;  
− Деңгей көрсеткіш; 
− Жиналмалы өлшеу рельстері. 

 
Кіріспе  
"Жолдарды салу, күтіп ұстау және жөндеу кезінде машиналарды 

пайдалануды ұйымдастыру бойынша нормативтік-техникалық құжаттаманың 
талаптарын орындау" модулі теміржол құрылымы мен элементтерін түсінуге 
және көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен жабдықтарын 
пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға ықпал етеді.   

Модульді оқу кезінде студенттер келесі білімдерді меңгереді: теміржол 
және жасанды құрылыстардың құрылғылары; жолдың жоғарғы 
құрылысының конструкциясына, типтері мен элементтеріне қойылатын 
нормативтік-техникалық талаптар; жолды күтіп ұстау және жөндеу бойынша 
жұмыстарды ұсыну нормалары мен ережелері және өткізу кезеңділігі және 
көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен жабдықтарын пайдалану 
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.  

Модуль жол шаруашылығын ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі 
негізгі ережелерді, теміржол желісінің негізгі элементтері мен параметрлерін 
және көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен жабдықтарын 
пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды қамтитын 3 бөлімнен тұрады. 

Материалдың ең аз мөлшеріне сүйене отырып, білім алушыларға 
болашақта барлық қажетті ақпаратты өз бетінше табуға және игеруге 
мүмкіндік беретін білім беріледі.  

Модульде барлық бөлімдер бойынша типтік есептерді шешу 
мысалдары келтірілген. Мәселелерді шешу студенттерге материалды өз 
бетінше зерттеуге көмектесетін бірқатар ұсыныстармен бірге жүреді. 

 
1.1 Жол шаруашылығын ұйымдастыру және жүргізу негіздері 
 
1.1.1 Жол шаруашылығын басқаруды ұйымдастыру және 

құрылымы 
 
Көптеген ірі отандық өндірушілердің транзиттік әлеуеті мен 

экспорттық-шикізаттық бағыттылығының толық көлемде іске асырылмаған 
аумағының ауқымына байланысты магистральдық темір жол желісі 
Қазақстан экономикасын дамытуда негізгі рөл атқарады. 

Теміржол желісінің инфрақұрылымы іс жүзінде Қазақстанның барлық 
өңірлерін өзара байланыстырады. Бұдан басқа, мемлекеттің қолайлы 
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географиялық жағдайы отандық теміржол көлігінің көрші мемлекеттердің 
теміржол желілерімен қолданыстағы 15 түйісу пункті арқылы халықаралық 
транзиттік тасымалдарға кеңінен қатысу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Қазақстан экономикасының, Ресейдің шектес елдерінің, Қытайдың, 
сондай-ақ Орталық Азия өңірі елдерінің серпінді өсуі мен институционалдық 
қайта құрулары магистральдық теміржол желісінің көрсетілетін қызметтеріне 
неғұрлым сапалы жаңа талаптар қояды. 

Осылайша, біздің темір жолымыз болашақта  көліктің негізгі және 
басты түрі, ал кейбір жағдайларда жүктер мен жолаушыларды 
тасымалдаудың жалғыз тәсілі болып қала береді. 

Өзіндік ерекшеліктеріне байланысты жол шаруашылығының 
"Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" АҚ – ның (бұдан әрі - 
"Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ) негізгі құралдарының 46% - ы және 
магистральдық темір жол желісі департаментінің 84% - ы бар. Сондықтан 
оның техникалық қарулануы көліктің негізгі қызметі – жүк және 
жолаушылар тасымалы тиімділігін арттыру үшін өте маңызды. 

Соңғы жылдары жол және құрылыс департаментінің құрамынан жол 
машина станциялары (ПМС), қиыршық тас зауыттары (РПЗ), балласт 
карьерлері (ПТП), шпалопропит зауыттары (ПШ) сияқты кәсіпорындар 
шығарылды. Олар акционерлік қоғам (АҚ) немесе жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік (ЖШС) болып қайта құрылды. 

Қазіргі уақытта жол шаруашылығының қызметін 53 құрылымдық 
бөлімше қамтамасыз етеді: 
− жол дистанциясы (ПЧ) - 37; 
− "Қазақстан темір жолы" ҰК " АҚ филиалы-5; 
− жол машина станциялары (ПМС) - 3; 
− қорғаныштық орман екпелерінің арақашықтығы (ПЛ) - 3; 
− рельс дәнекерлеу кәсіпорындары (РСП) - 2; 
− машиналандырылған жол дистанциясы ( ПШМ) - 1; 
− орталық жол зертханасы (ЦДП) - 1; 
− орталық көпір сынау станциясы (МО) - 1. 

Жол кешенін дамытудың басты мақсаты-тасымалдаудың өзіндік 
құнындағы "жолдық" құрамдас бөлікті төмендету және тасымалдау көлемін, 
жолаушылар пойыздары қозғалысының жылдамдығын, жүк салмағын 
арттыру жағдайларында пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін сөзсіз 
қамтамасыз ету кезінде жұмыскерлер санын азайту есебінен еңбек 
өнімділігін арттыру [9-12].  

1.1-кестеде "Қазақстан темір жолы "ҰК"АҚ магистральдық желісінің 
жол шаруашылығының негізгі техникалық сипаттамалары келтірілген. 
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1.1-кесте - "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ магистральдық желісінің 
техникалық сипаттамасы» 
№ пп Техникалық сипаттамасы Көрсеткіштер 

1 Пайдалану ұзындығы, км 16060,8 
2 Жайылған ұзындығы, км 21158,2 
3 Бір жолды (пайдалану) желі, км 11021 
4 Қос жолды желі, км 5007 
5 Үш жолды желі, км 32 
6 Станциялық жолдар, км 6559 
7 Жалпы пайдаланудағы өткелдер, дана 1064 
 оның ішінде күзетілетін 467 

"Қазақстан темір жолы" ҰК " АҚ магистральдық желісінің жол техникасымен 
жарақтандырылуы (2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша) 1.2-кестеде келтірілген. 

 
1.2-кесте - "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ магистральдық желісінің 

жол техникасымен жарақтандырылуы» 
Көрсеткіштер өлш.бірл 2010 ж. 2020 ж 

2 3 4 5 
Жол техникасы 

Қар тазалау және қар жинау техникасы 
оның ішінде  СМ-2 бірл. 93 92 
СДПМ бірл. 163 163 
СС-1 бірл. 16 16 
қар тазалағыштар "Таран» бірл. 3 3 
ФРЭС - 2, ЭСО-3 бірл. 20 20 
Дрезиналар бірл.   
оның ішінде жүк ДГКу, МПТ, АГМ, АГД бірл. 144 144 
жолаушылар АС-1,3,4,5, АСЭ-1 бірл. 121 121 

Жол машиналары 
ВПО бірл. 4 4 
ДПР бірл. 7 7 
оның ішінде жабдықталған " Навигатор» бірл. 3 3 
ӨЖБ бірл. 5 5 
LFT бірл. 2 2 
DESEC бағыттамалы бұрмаларды төсеуге арналған 
Машина 

бірл. 3 3 

CMD-80 жол төсеу машинасы бірл. 1 1 
ШОМ бірл. 5 5 
ПМГ бірл. 18 18 
РОМ бірл. 1 1 
Тіс бірл. 2 2 
Қас толтырушы бірл. 20 20 
КДЭ, КЖ, ЕДК крандары бірл. 17 17 
Хоппер таратқыштар бірл. 456 456 
Орнату крандары бірл. 11 11 
Дизель-генераторлық және рефрижераторлық вагондар бірл. 55 55 
Мотор платформалары бірл. 12 12 
Рельс тегістеу вагондары бірл. 4 4 
ЖРСМ рельс дәнекерлеу машиналары бірл. 15 15 
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1.2 кестенің жалғасы 
MFS-60-4, С3 қоқыстырғыштарға арналған құрам бірл. 5 5 
Динамикалық тұрақтандырғыш DGS-90N бірл. 13 13 
Қиыршық тас тазалағыш машина RM-80, RM-2002 бірл. 8 8 
Түзеп-санитариялық шаралар қолданылады 
рихтовочная машинасы DUOMATIC жолдары 

бірл. 13 13 

Бағыттама бұрмаларға арналған қағып- түзету 
машинасы UNIMAT 

бірл. 7 7 

PRB 400 u-RS балласты жоспарлаушысы бірл. 13 13 
Kgtn аралас жүрісті Кран бірл. 5 5 
Шпал бұзушы BRAD бірл. 5 5 
МШП-1 шпал шығару машинасы бірл. 2 2 
КЮВЕТТРАНШЕЙНАЯ машина МКТ бірл. 3 3 
MRT шпалдарын ауыстыру машинасы бірл. 10 10 
ПТМ-630 тарту модулі, ТЭУ, Умм бірл. 6 6 
Платформалар PRL бірл. 19 19 
ЭЛБ-1, ЭЛБ-4с электр балластері бірл. 3 3 
"Атлас" рельс-тегістеу пойызы 48/6 бірл. 2 2 

Диагностика құралдары 
Жол өлшегіш вагондар, оның ішінде бірл. 7 6 
КВЛ-П2. 1 (Байланыс) бірл. 3 3 
СВГП-1 (байланыссыз лазерлік) бірл. 4 3 
Дефектоскопты вагондар АВИКОН-03М бірл. 1 1 
А/м УАЗ базасындағы Дефектоскоп бірл. - - 
МДК мобильді диагностикалық кешені бірл. 1 4* 
Алынатын дефектоскоптар бірл.  764 

Ескертпе*: 3 бірлік МДК-72279, 72287, 72295 ("ТТК" ақ меншік иесі) ИТҚ 
бойынша активті пайдалану құқығында.№707-ЦЖС. 

 
1.1.2 Жолдардың жіктелуі  
 

Темір жолдар сыныптар, топтар және санаттар бойынша жіктеледі [3] 
(1.3-кесте). 

Кесте 1.3-Жолдардың жіктелуі 

 
1.3-кестеге ескертпелер: 
1) ең жоғары қозғалыс жылдамдығы 80 км/сағ және одан жоғары графиктік қала 

маңындағы және жолаушылар пойыздарының саны кезінде, жүк кернеулігінің мәніне 
қарамастан, жол төмен болмауы тиіс: 

1 сынып-тәулігіне 60-тан астам пойыз; 
2 сынып - тәулігіне 21-60 пойыз; 
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3 сынып - тәулігіне 8-20 пойыз. 
2) радиусы 350 м-ден кем қисықтар 20% - дан артық немесе барлық қисықтар 40% - 

дан артық күрделі жоспары бар учаскелерде өзге тең жағдайларда жол класы бір сатыға 
көтеріледі [11].   

3) 1 және 2 шарттар сәйкес келген кезде жол класы тек бір рет көтерілуі мүмкін. 
4) 40 км/сағ және одан жоғары жылдамдықпен пойыздарды тоқтаусыз өткізуге 

арналған қабылдау-жөнелту және станциялық жолдар 3-сыныпқа жатады. Белгіленген 40 
км/сағ жылдамдық кезінде пойыздарды тоқтаусыз өткізуге арналмаған станциялық 
жолдар, сондай-ақ қауіпті жүктері бар жылжымалы құрамның айналысына арналған 
арнайы жолдар, 40 км/сағ қозғалыс жылдамдығы бар сұрыптау жолдары 4-сыныпқа 
жатады. Қалған станциялық, кірме және өзге де жолдар 5-сыныпқа жатады.  

5) сұрыптау дөңестерінің жолдары вагондарды орташа тәуліктік өңдеу көлеміне 
қарай жіктеледі: 

үлкен және жоғары қуатты сұрыптау төбешіктері: тәулігіне орта есеппен 3500 және 
одан жоғары вагондарды өңдеу немесе сұрыптау паркіндегі жолдар саны 30 және одан 
жоғары болса - 3 сыныпқа жатады; 

орташа қуатты сұрыптау дөңестері: тәулігіне орта есеппен 3500 вагонға дейін 
немесе сұрыптау паркіндегі жолдар саны 29 - ға дейін қайта өңдеу-4 сыныпқа жатады; 

6) негізгі жүк және жолаушылар бағыттарына кіретін желілердегі жолдарға 
екіншіден төмен емес класс беріледі. 

7) бағыттама съезінің сыныбы қосылатын жолдар сыныптарының көбі бойынша 
айқындалады. 

8) жол санатын тағайындау кезінде рефрижераторлық, контейнерлік және қала 
маңындағы пойыздардың жылдамдығы жолаушылар пойыздарының жылдамдығы ретінде 
қарастырылады. 

 
Темір жол желілерін жіктеу екі негізгі критерий негізінде құрылады: 

пойыздар қозғалысының жылдамдығы (км/сағ) және жүк қауырттылығы 
(млн.т. км. бр. / км жылына).  

Жол класын анықтау мақсатында сыныптамадағы қозғалыс 
жылдамдығының аралықтары сегіз санатпен, ал жүк қауырттылығының 
аралықтары алты топпен белгіленеді. 

Мысалы, жолаушылар пойыздарының қозғалыс жылдамдығы 141-200 
км/сағ және жүк жүктілігі 20-40 млн. т. км 120 км/сағ дейінгі жүк пойыздары 
бар темір жол жылына 1 сыныпқа, С санатындағы В тобына жатады және 1вс 
деп белгіленеді; жолаушылар пойыздарының қозғалыс жылдамдығы 81-100 
км/сағ және жүк жүктілігі 10-20 млн. т. км 70 км/сағ дейінгі жүк пойыздары 
жылына теміржол 3-ші санаттағы г тобына 3г3 белгіленеді 

Қос жолды және көп жолды учаскелерде жол кластары үлкен жүк 
кернеулігі бар жол сыныбымен бірдей белгіленеді. Тиісті сыныптағы жолдың 
үздіксіз ұзындығы, әдетте, шағын радиус қисықтары, жолдың немесе 
жасанды құрылыстардың уақытша қанағаттанғысыз техникалық жай-күйі 
салдарынан немесе басқа да себептер бойынша белгіленген жылдамдық 
азайтылған жекелеген километрді және орындарды есепке алмағанда, оның 
барлық ұзындығында бірдей жүк жүктілігі және жолаушылар және/немесе 
жүк пойыздарының белгіленген жылдамдықтары (олардың қайсысы 
неғұрлым жоғары сыныпқа сәйкес келетініне байланысты) бар қозғалыс 
учаскесінің ұзындығынан кем болмауға тиіс 
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1.1.3 Жолға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі жол 
жұмыстарының түрлері, мақсаты және құрамы 

 
Темір жолдың негізгі компоненттері жер төсемі, балласт призмасы 

(балласт негізі), рельс тіреуі (рельс асты негізі – бекіткіштері бар шпалдар), 
рельс табаны, бағыттамалы бұрмалар (металл бөлігі), ауыстырылатын брус, 
темір жол өткелі болып табылады. 

Темір жолдың негізгі компоненттері жер төсемі, балласт призмасы 
(балласт негізі), рельс тіреуі (рельс асты негізі – бекіткіштері бар шпалдар), 
рельс табаны, бағыттамалы бұрмалар (металл бөлігі), ауыстырылатын брус, 
темір жол өткелі болып табылады. 

Жолдардың сыныптылығына сәйкес мыналар анықталады: жолды 
жөндеудің негізгі түрлері және жол жұмыстарының көлемі.  

 Инвестициялар есебінен орындалатын жұмыстардың негізгі түрлері: 
1) темір жолды қайта жаңарту (жаңғырту) (код-РМ); 
2) жасанды құрылыстарды реконструкциялау (жаңғырту) (бұдан әрі-

АЖЖ) (код-РМС) 
3) рельсті табанды жаңа неғұрлым қуатты конструкцияларға жаппай 

ауыстыру; 
4) рельс тіректерін неғұрлым қуатты жаңа конструкцияларға (ағаш 

шпалдарды темірбетон шпалдарға) жаппай ауыстыру; 
5) жаңа материалдардағы рельстік жолтабанды жаппай ауыстыру (код-

РСн ); 
6) жаңа материалдардағы рельс тіректерін жаппай ауыстыру (код-

ШСн); 
7) балласт призмасын жаппай ауыстыру (код-Б қиыршық тасқа қою); 
8) жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу (код - Кн)- (жолдың 

бір учаскесінде бір жылдан үш жылға дейінгі уақыт аралығында рельстік 
жолтабанды және рельстік тіректерді жаппай ауыстыру өлшемшарттары 
басталған кезде жүргізіледі); 

9) қар, жел, құм дуалдарын, мал қоршауларын күрделі жөндеу; 
10) бағыттамалы бұрманы жаңасына жаппай ауыстыру (металл бөлігі); 
11) бағыттамалық бұрманы ескі жарамды неғұрлым қуатты 

конструкцияларға жаппай ауыстыру (металл бөлігі); 
12) ауыстыру брустарын жаңасына жаппай ауыстыру (код-СПБД); 
13) ауыстырылатын ағаш білеулерді темірбетонға жаппай ауыстыру 

(код-СПБД); 
14) рельс жолын ескі жарамды неғұрлым қуатты конструкцияларға 

жаппай ауыстыру; 
15) рельс тіректерін ескі жарамды неғұрлым қуатты конструкцияларға 

жаппай ауыстыру; 
16) рельстік жолтабанды жаңасымен үйлесімде ескі жарамды 

материалдарға жаппай ауыстыру (код-РСс ); 
– ескі жарамды материалдардағы рельс тіректерін жаңасымен бірге 
жаппай ауыстыру (код-ШСс ); 
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– бағыттамалық бұрманы ескі жарамды жөнделгендерге жаппай 
ауыстыру (металл бөлігі); 

17) ауыстырылатын ағаш бөренелерді ескі жөнделгендерге жаппай 
ауыстыру (код-СПБД); 

18) ескі жарамды материалдардағы жолды жаңа материалдармен (код – 
Кс) үйлестіре күрделі жөндеу - (жолдың бір учаскесінде бір жылдан үш 
жылға дейінгі уақыт аралығында рельстік жолтабан мен рельстік тіректерді 
жаппай ауыстыру өлшемшарттары басталған кезде жүргізіледі); 

19) жаңа материалдардағы өткел төсемдерін күрделі жөндеу. 
Жолды жөндеуге жататын қаражат есебінен орындалатын 

жұмыстардың негізгі түрлері мыналарға бөлінеді:: 
1) аралық рельс бекітпелерін жаппай ауыстыру (жаңа, сондай-ақ ескі 

жарамды, код-СК); 
2) жолды орташа жөндеу (код - с); 
3) рельстерді ажарлау (репрофиллирлеу) (код-Ш); 
4) жолда жатқан рельстерді репрофилдеу (РР); 
5) бүйірлік тозуы бар қисықтардағы рельстерді күрделі жөндеу немесе 

рельс жолтабандарын жаппай ауыстыру арасындағы жаңа немесе ескі 
жарамды рельстерге жаппай ауыстыру (код-РИК); 

6) машиналандырылған кешендерді (код-в) қолдана отырып, жолды 
жоспарлы - алдын ала түзету.  

Жолдың ағымдағы ұсталуына жататын қаражат есебінен орындалатын 
жұмыстардың негізгі түрлері: 

1) жолдарды, жасанды құрылыстарды (жобалау алдындағы тексеруге 
кіретін жекелеген түрлерден басқа) қарап-тексеру және диагностикалау); 

2) ақаулы және аса ақаулық рельстерді, шпалдарды, брустарды, 
бекітпелерді және бағыттамалы бұрмалардың элементтерін жалғыз 
ауыстыру; 

3) машиналандырылған кешендерді (код-в) қолдана отырып, жолды 
жоспарлы - алдын ала түзету.  

4) тұңғиықтағы жолды түзету; 
5) қар -, су-, құм; 
6) жапсарларды, оның ішінде түйіспесіз жолдың кірпіктерін уақытша 

қалпына келтіру орындарында дәнекерлеу; 
7) айқастырмаларды балқыту және көміртектендіру, рельстерді ақау 

орындарында балқыту; 
8) бүйірден тозған рельстерді қисықтарға және қисықтардан түзу 

сызықтарға жұмыс жиегін ауыстыра отырып және керісінше салу; 
9) өткелдерге қызмет көрсету; 
10) сигналдық және жол белгілерін ұстау; 
11) жолды ағымдағы ұстау жұмыстарының басқа да түрлері. 
Жол жұмыстарын жүргізудің нақты учаскелері мен орындары 

нормативтік жұмыс көлемі шеңберінде жолдың нақты жай-күйі бойынша 
жол жұмыстарын жоспарлау кезінде белгіленеді.  
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1.4-кесте-Жолды қайта жаңарту, күрделі жөндеу және жаңа және ескі 
жарамды материалдардағы күрделі сипаттағы жөндеу кезеңділігінің орташа 
желілік нормалары 

 

Сынып, 
топ, жол 
санаты 

Асып кетуі күрделі 
сипаттағы жөндеуді 
тағайындау үшін негіз 
болып табылатын 
рельстер тозуының 
нормативтік мәндері, 
мм 

Жыл-
дық 
емес 
шпалда
р,% 

Тоннаждың 
нормативтік істелген 
жұмысы, млн. т-км 

брутто 

Жөндеу 
схемалары-жол 
жұмыстарының 
түрлері және 
оларды орындау 
кезектілігі 

Салмағы 60 
кг/кг кем 
емес 
рельстер. М 

Салмағы 
50 кг/кг 
кем емес 
рельстер. 
м 

Жаңа 
материал-
дар, кем 
емес 

Ескі 
жарамды 
материалд
ар, кем 
емес 

1 2 3 4 5 6 7 
1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кн/ШС / РС)) 

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3, 

6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/ШС/РС) В С В 
В (Кн / ШС/РС) 

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/ШС/РС) В С В 
В (Кн / ШС/РС) 

1ВС, 1В1, 
1В2,  

6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/РС / ШС)В С 
В В  

2В3, 2В4       (Кн/РС / ШС) 
1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС, 
2Д1 

6/10 5/10 20-25 900 - (Кн/РС/ШС) В С В 
В (ШС) В В С В В 
(Кн/РС / ШС)) 

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 900 200 (Кс / ШС / РС) В С 
В В (Кс/ШС/РС)) 

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 900 200 (Кс/РС/ШС) В С В 
В (ШС) В В С В В 
(Кс/РС / ШС)) 

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 

10/14 8/14 25-30 900 200 (Кс/РС/ШС) В С В 
В (ШС) В В С В В 
(Кс/РС / ШС)) 

3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6, 3Е2, 
3Е3, 4Е4, 
4Е5, 4Е6 

10/14 8/14 25-30 900 200 (Кс/РС/ШС) В С В 
В (ШС) В В С В В 
(Кс/РС / ШС)) 

қабылдау-
жіберу 
жолдары 

   -/20 -/20  

Станциялық, 
кірме және 
өзге де 
жолдар 

Шектелмеген 

 

Ескертпелер: 
1. Шартты белгілер: 
– Кн-жолды күрделі жөндеу; 
– Кс-ескі жарамды материалдардағы жолды күрделі жөндеу; 
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1.4-кесте-Жолды қайта жаңарту, күрделі жөндеу және жаңа және ескі 
жарамды материалдардағы күрделі сипаттағы жөндеу кезеңділігінің орташа 
желілік нормалары 

 

Сынып, 
топ, жол 
санаты 

Асып кетуі күрделі 
сипаттағы жөндеуді 
тағайындау үшін негіз 
болып табылатын 
рельстер тозуының 
нормативтік мәндері, 
мм 

Жыл-
дық 
емес 
шпалда
р,% 

Тоннаждың 
нормативтік істелген 
жұмысы, млн. т-км 

брутто 

Жөндеу 
схемалары-жол 
жұмыстарының 
түрлері және 
оларды орындау 
кезектілігі 

Салмағы 60 
кг/кг кем 
емес 
рельстер. М 

Салмағы 
50 кг/кг 
кем емес 
рельстер. 
м 

Жаңа 
материал-
дар, кем 
емес 

Ескі 
жарамды 
материалд
ар, кем 
емес 

1 2 3 4 5 6 7 
1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кн/ШС / РС)) 

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3, 

6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/ШС/РС) В С В 
В (Кн / ШС/РС) 

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/ШС/РС) В С В 
В (Кн / ШС/РС) 

1ВС, 1В1, 
1В2,  

6/10 5/10 15-20 900 - (Кн/РС / ШС)В С 
В В  

2В3, 2В4       (Кн/РС / ШС) 
1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС, 
2Д1 

6/10 5/10 20-25 900 - (Кн/РС/ШС) В С В 
В (ШС) В В С В В 
(Кн/РС / ШС)) 

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 900 200 (Кс / ШС / РС) В С 
В В (Кс/ШС/РС)) 

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 900 200 (Кс/РС/ШС) В С В 
В (ШС) В В С В В 
(Кс/РС / ШС)) 

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 

10/14 8/14 25-30 900 200 (Кс/РС/ШС) В С В 
В (ШС) В В С В В 
(Кс/РС / ШС)) 

3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6, 3Е2, 
3Е3, 4Е4, 
4Е5, 4Е6 

10/14 8/14 25-30 900 200 (Кс/РС/ШС) В С В 
В (ШС) В В С В В 
(Кс/РС / ШС)) 

қабылдау-
жіберу 
жолдары 

   -/20 -/20  

Станциялық, 
кірме және 
өзге де 
жолдар 

Шектелмеген 

 

Ескертпелер: 
1. Шартты белгілер: 
– Кн-жолды күрделі жөндеу; 
– Кс-ескі жарамды материалдардағы жолды күрделі жөндеу; 

 

  
 

– ШС-рельстік тіректі (шпалдар мен бекітпелерді) жаппай ауыстыру); 
– РС-рельстік жолтабанды жаппай ауыстыру; 
– С-жолды орташа жөндеу; 
– В-машиналандырылған кешендерді қолдана отырып, жолды жоспарлы-

алдын ала түзету. 
Келтірілген тозу: түзу учаске (алымы)/қисық учаске (бөлімі) 
2. Жолды жөндеуді тағайындаудың негізгі критерийі-рельс басының тозуы. Тоннаж 

атқарымының нормативтік деңгейі жолды пайдалану процесінде рельсті кезеңдік бейіндік 
тегістеуді жүргізуді ескере отырып айқындалған және жолды жөндеуді тағайындаудың 
қосымша критерийі болып табылады. Рельс бастиегін бейіндік тегістеу болмаған кезде 
тоннаж атқарымының нормативтік деңгейі 20% - ға төмендетілуі мүмкін. 

3. Жөндеу циклі (темір жолды және/немесе жолдың жоғарғы құрылысы 
компоненттерін бір күрделі жөндеуден – жаппай ауыстырудан келесі күрделі жөндеуге – 
жаппай ауыстыруға дейін пайдалану ұзақтығы) осы жүк кернеулігі кезінде осы учаскеде 
ең ұзақ қызмет ету мерзімі бар жол компонентінің қызмет ету мерзімі негізінде 
айқындалуы тиіс. Рельстің нормативтік қызмет ету мерзімі жолдың жоспары мен 
профиліне және жүк кернеуіне байланысты рельс басының тозуымен анықталады. 
Жолдың түзу учаскелерінде рельс басының тозуы жүк кернеулігіне байланысты болады, 
мысалы, жүк кернеулігі жылына 50 млн.тонна болған кезде рельстің сындарлы тозуы 18-
20 жыл ішінде, ал жүк кернеулігі жылына 10 млн. тонна болған кезде сыни тозу 80 жыл 
ішінде пайда болуы мүмкін, бірақ осы сәтке дейін рельс "металдың шаршауы" сәтіне 
жетуі мүмкін, осыған байланысты рельстің қызмет ету мерзімін жүк жүктемесі аз 
учаскелерде (жылына 15 млн. тоннаға дейін) темірбетон шпалдарының қызмет ету мерзімі 
- 35-40 жыл, ағаш шпалдардың қызмет ету мерзімі - 20 жыл.   Сондықтан жол 
учаскелерінде жылына 40 млн. тоннадан астам жүк жүктемесімен жөндеу циклы темір-
бетон шпалдарының (35-40 жыл) және ағаш шпалдардың (20 жыл) қызмет ету мерзімімен 
анықталады. Жүк жүктемесі жылына 20 млн.тоннадан 40 млн. тоннаға дейінгі учаскелерде 
жөндеу циклі рельстің қызмет ету мерзімімен 35-40 жыл анықталады[14], бұл шамамен 
темірбетон шпалдардың қызмет ету мерзімімен сәйкес келеді, ал мұндай учаскедегі ағаш 
шпалды бір рет ауыстыру қажет.  

4. Жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу (Кн) жұмыстар жиынтығына 
байланысты темір жолды қайта жаңартуға ауыстырылуы мүмкін. 

5. Рельс-шпалдық торды ауыстыра отырып, жаңа және ескі жарамды 
материалдардағы жолды күрделі жөндеу жолдың бір учаскесінде бір жылдан үш жылға 
дейінгі уақыт аралығында рельстік жолтабанды (РС) және рельстік тіректерді (ШС) 
жаппай ауыстыру өлшемдері пайда болған жағдайда тағайындалады. Олай болмаған 
жағдайда жарамсыз пайызы шекті мәнге жеткен жоғарғы жолдың элементін жаппай 
ауыстыруды көздейтін жол жұмыстарының түрлерін тағайындау қажет және тиісінше оны 
ауыстыру жолдың жоғарғы құрылысының басқа элементінің қызмет ету мерзімін ұзартуға 
әкелуі мүмкін. Мысал: Е, Д және Г класының жекелеген учаскелерінде рельс өмірінің 
толық циклі үшін балласты (қиыршық тасты) бірнеше рет тазалау, аралық рельс 
бекітпелерін жаппай ауыстыру қажет, жекелеген учаскелерде шпалдарды толығымен 
ауыстыруға болады. 

6. 3 және 4-сыныптағы жолдарда жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу 
ескі жарамды материалдардағы күрделі жөндеуге ауыстырылуы мүмкін. 
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1.5-кесте-Жолды қайта жаңарту, күрделі жөндеу және түйіспесіз 
жолдағы жаңа және ескі жылдық материалдардағы күрделі сипаттағы 
жөндеулер кезеңділігінің орташа желілік нормалары 

 

Сынып, 
топ, жол 
санаты 

Рельстердің 
тозуының 
нормативтік мәндері, 
олардың асып кетуі 
күрделі сипаттағы 
жөндеуді тағайындау 
үшін негіз болып 
табылады. 
Келтірілген тозу: 
түзу учаске 
(алымы)/қисық 
учаске (бөлімі), ММ 

Жарам-
сыз 
шпалдар 

Тоннаждың 
нормативтік істелген 
жұмысы, млн. т-км 
брутто 

Жөндеу 
схемалары-жол 
жұмыстарының 
түрлері және 
оларды орындау 
кезектілігі 

Салмағы 
60 кг/кг 
кем емес 
рельстер
. м 

Салмағы 
50 кг/кг 
кем емес 
рельстер. 
М 

Жаңа 
материал-
дар, кем 
емес 

Ескі 
жарамды 
материал
дар, кем 
емес 

1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/ РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кн/ШС / РС)) 

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3, 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/ РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кн/ШС / РС)) 

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/ РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кн/ШС / РС)) 

1ВС, 1В1, 
1В2, 2В3 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/РС / ШС)В В С 
В В С В В  

1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС, 
2Д1 

6/10 5/10 20-25 1000 - (Кн/РС / ШС)В В С 
В В С В В (Кн / РС 
/ ШС) ) 

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 1000 200 (Кс / ШС/РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кс/ ШС/РС)) 

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 1000 200 (Кс/РС / ШС) В В С 
В В С В В (Кс / РС 
/ ШС) ) 

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 

10/14 8/14 20-25 900 200 (Кс/РС / ШС) В В С 
В В С В В (Кс / РС 
/ ШС) ) 

3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6, 
3Е2,3Е3, 
4Е4, 4Е5, 
4Е6 

10/14 8/14 20-25 900 200 (Кс/РС / ШС) В В С 
В В С В В (Кс / РС 
/ ШС) ) 

 

Бұл ретте күрделі жөндеуді және жолдың компоненттері (рельстік 
жолтабан, рельстік тірек) бойынша күрделі сипаттағы жөндеуді жоспарлау 
үшін: 
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1.5-кесте-Жолды қайта жаңарту, күрделі жөндеу және түйіспесіз 
жолдағы жаңа және ескі жылдық материалдардағы күрделі сипаттағы 
жөндеулер кезеңділігінің орташа желілік нормалары 

 

Сынып, 
топ, жол 
санаты 

Рельстердің 
тозуының 
нормативтік мәндері, 
олардың асып кетуі 
күрделі сипаттағы 
жөндеуді тағайындау 
үшін негіз болып 
табылады. 
Келтірілген тозу: 
түзу учаске 
(алымы)/қисық 
учаске (бөлімі), ММ 

Жарам-
сыз 
шпалдар 

Тоннаждың 
нормативтік істелген 
жұмысы, млн. т-км 
брутто 

Жөндеу 
схемалары-жол 
жұмыстарының 
түрлері және 
оларды орындау 
кезектілігі 

Салмағы 
60 кг/кг 
кем емес 
рельстер
. м 

Салмағы 
50 кг/кг 
кем емес 
рельстер. 
М 

Жаңа 
материал-
дар, кем 
емес 

Ескі 
жарамды 
материал
дар, кем 
емес 

1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/ РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кн/ШС / РС)) 

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3, 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/ РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кн/ШС / РС)) 

2Б4, 2Б5 6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/ШС/ РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кн/ШС / РС)) 

1ВС, 1В1, 
1В2, 2В3 

6/10 5/10 15-20 1000 - (Кн/РС / ШС)В В С 
В В С В В  

1ГС, 1Г1, 
2Г2, 1ДС, 
2Д1 

6/10 5/10 20-25 1000 - (Кн/РС / ШС)В В С 
В В С В В (Кн / РС 
/ ШС) ) 

3А6, 3Б6 8/12 6/12 20-25 1000 200 (Кс / ШС/РС) В С В 
В (РС) В В С В В 
(Кс/ ШС/РС)) 

3В5, 3В6 8/12 6/12 20-25 1000 200 (Кс/РС / ШС) В В С 
В В С В В (Кс / РС 
/ ШС) ) 

3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 

10/14 8/14 20-25 900 200 (Кс/РС / ШС) В В С 
В В С В В (Кс / РС 
/ ШС) ) 

3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6, 
3Е2,3Е3, 
4Е4, 4Е5, 
4Е6 

10/14 8/14 20-25 900 200 (Кс/РС / ШС) В В С 
В В С В В (Кс / РС 
/ ШС) ) 

 

Бұл ретте күрделі жөндеуді және жолдың компоненттері (рельстік 
жолтабан, рельстік тірек) бойынша күрделі сипаттағы жөндеуді жоспарлау 
үшін: 

 

  
 

1) буын жолында рельстің келтірілген тозу шамасы және ақаулы 
шпалдардың саны міндетті шарт болып табылады, ал тоннаждың кемінде 
істелген жұмысы қосымша критерий болып табылады  
нормативтік (1.4-кесте); 

2) түйіспесіз жолда рельстің келтірілген тозу шамасы және 
шпалдардың қызмет ету мерзімі міндетті шарт болып табылады, ал қосымша 
критерий тоннаждың нормативтіктен кем емес жұмыс істеуі болып табылады 
(1.5-кесте). 

Ерекшелік жолдың қисық учаскелері болып табылады, мұнда бүйірлік 
тозудың нормативтік мәнінің артуы қисық учаскедегі рельсті ауыстыруды 
белгілеу өлшемі болып табылады, бұдан басқа, қажет болған жағдайда 1.6-
кестеде көзделген жолдың қисық учаскелеріндегі рельстерді қосымша 
ауыстыруға рұқсат етіледі. 

Тоннаж жеткіліксіз жұмыс істеген жағдайда жөндеудің осы түрлерін 
жүргізу "ҚТЖ "ҰК" АҚ - "Магистральдық желі дирекциясы" филиалының 
жол және құрылыстар департаментімен келісілуі тиіс. 

 
1.6-кесте-Жолдың қисық учаскелеріндегі рельстерді қосымша жаппай 

ауыстыру кезеңділігі 
 

№ п/п Жол тобы Майлау болған кезде қисықтың радиусына байланысты 
Қисықтардағы Т1 санатындағы рельстерді (жақшадағы – 
жоғары санатты рельстер) қосымша ауыстыру саны 1) 

351-600 м 350 м және одан кем 
1 А 2 (1) 3 (2) 
2 Б, В 1 (1) 2 (1) 
3 Г, Д - 1 (-) 

 

Ескерту. Майлау болмаған жағдайда қосымша ауыстырулардың санын 1-ге 
көбейтуге болады. 

 
Темір жолды қайта жаңарту (жаңғырту). 
Теміржол жолын реконструкциялау (жаңғырту) ұзақтығын ұзартуды 

қамтамасыз ететін тұтастай теміржолдың да, оның құрамдас бөліктері мен 
элементтерінің де беріктігін, көтергіштік қабілетін, тұрақтылығын, ұзақ 
мерзімділігін және басқа сенімділік көрсеткіштерін арттыруға бағытталған  
техникалық қызмет көрсету құнын азайту және оны пайдалану кезінде 
экономикалық нәтиже алу [18]. 

Теміржол жолын реконструкциялауға (жаңғыртуға) жол санатының 
өзгеруіне, сондай-ақ жасанды құрылыстардың жүк көтергіштігін, жол мен 
жасанды құрылыстардың жоғары осьтік және жүктемелерді көтеру қабілетін 
арттыруға, кеңістіктік сипаттамалардың (жол жоспары мен бейінінің, 
балластық призманың, жер төсемінің, габаритті емес орындардың 
геометриясының) өзгеруіне, жаңа су бұрғыш, қорғаныш және бекіту 
құрылыстары орнатыла отырып, жол конструкциясының өзгеруіне әкеп 
соғатын жұмыстар жатады.  

Күрделі жөндеуден айырмашылығы, жұмыс тек орындалған кезде 
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 жолдың жоғарғы құрылысы бойынша (жоспардағы және бейіндегі жолдың 
жағдайын қайта құрусыз ағаш немесе темірбетон шпалдардағы тозған рельс 
шпалдық торды ауыстыру, балласты тазалау немесе ауыстыру) және су 
бұрғыштарды тазарту бойынша, теміржолды қайта жаңарту кезінде жолдың 
жоғарғы құрылысы бойынша жұмыстардан басқа, жолдың жоспары мен 
бейінін жақсарту бойынша, жер төсемі, шағын және орта көпірлер және басқа 
да инженерлік құрылыстар бойынша жұмыстар кешені, сондай-ақ сигнал 
беру және электрмен жабдықтау жүйелері бойынша ілеспе жұмыстар 
орындалады. 

Теміржол жолын реконструкциялау бойынша жұмыстар учаскелердің 
өткізу және (немесе) тасымалдау қабілетін ұлғайту, жол құрылғысының 
параметрлерін кешенді жаңарту, электрмен жабдықтау, автоматика және 
телемеханика, байланыс қажет болған кезде, сондай-ақ оське осьтік 
жүктемесі 25 т жоғары жүк вагондарын айналымға енгізу және жолаушылар 
пойыздарының жүрдек (141 км/сағ-тан 200 км/сағ-қа дейін) қозғалысын 
ұйымдастыру кезінде инфрақұрылымды кешенді реконструкциялау 
құрамында жүргізіледі.  

Темір жолдың жекелеген объектілерінің техникалық деңгейін 
арттыруға бағытталған және көбінесе үлгілік технологиялық процестер 
немесе олардың модификациялары бойынша орындалатын жекелеген 
жұмыстар мен олардың жиынтығын орындау темір жолды жаңғыртуға 
жатады. 

Жер қазу және басқа да жұмыстардың үлкен көлемдерімен ұштасқан 
бойлық бейін мен жоспарды өзгертуді талап ететін темір жолды 
реконструкциялау (бейіннің сынықтарын жою, жолдың еңістерін 
нормативтік мәндерге дейін азайту және т.б.) темір жол желісінің 
инфрақұрылымын кешенді реконструкциялау шеңберінде орындалуға тиіс. 

Темір жолды қайта жаңарту ең алдымен жолаушылар пойыздарының 
жүрдек қозғалысы, өткізу және тасымалдау қабілетін арттыру, білікке 
жүктемені арттыру үшін дайындалатын 1-3 сынып желілерінде жүргізілуі 
тиіс.  

Темір жолды қайта жаңарту инвестициялық бағдарлама бойынша 
қабылданатын жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық 
негіздемесін ескере отырып, арнайы әзірленген жобалар бойынша 
жүргізіледі. 

Үлкен көпірлерді, тоннельдерді, галереяларды және автожол өтпелерін 
қайта жаңарту жеке жобалау құжаттамасы бойынша жүргізілуі тиіс. 

Темір жолды қайта жаңарту кезіндегі жұмыстардың құрамы. 
Жоспар, профиль және жолдың жоғарғы құрылымы бойынша: 
1) рельс шпалдық торды жолдың прогрессивті конструкцияларын 

қолдана отырып, жаңа торға ауыстыру; 
2) жолды жоспардағы жобалық жағдайға қою және өтпелі қисықтар 

мен аралас қисықтар арасындағы тік ендірмелердің ұзындығын жолды 
реконструкциялауға арналған жобалау құжаттамасында көзделген пойыздар 
қозғалысының ең жоғары жобаланатын жылдамдықтарына сәйкес келтіру; 
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 жолдың жоғарғы құрылысы бойынша (жоспардағы және бейіндегі жолдың 
жағдайын қайта құрусыз ағаш немесе темірбетон шпалдардағы тозған рельс 
шпалдық торды ауыстыру, балласты тазалау немесе ауыстыру) және су 
бұрғыштарды тазарту бойынша, теміржолды қайта жаңарту кезінде жолдың 
жоғарғы құрылысы бойынша жұмыстардан басқа, жолдың жоспары мен 
бейінін жақсарту бойынша, жер төсемі, шағын және орта көпірлер және басқа 
да инженерлік құрылыстар бойынша жұмыстар кешені, сондай-ақ сигнал 
беру және электрмен жабдықтау жүйелері бойынша ілеспе жұмыстар 
орындалады. 

Теміржол жолын реконструкциялау бойынша жұмыстар учаскелердің 
өткізу және (немесе) тасымалдау қабілетін ұлғайту, жол құрылғысының 
параметрлерін кешенді жаңарту, электрмен жабдықтау, автоматика және 
телемеханика, байланыс қажет болған кезде, сондай-ақ оське осьтік 
жүктемесі 25 т жоғары жүк вагондарын айналымға енгізу және жолаушылар 
пойыздарының жүрдек (141 км/сағ-тан 200 км/сағ-қа дейін) қозғалысын 
ұйымдастыру кезінде инфрақұрылымды кешенді реконструкциялау 
құрамында жүргізіледі.  

Темір жолдың жекелеген объектілерінің техникалық деңгейін 
арттыруға бағытталған және көбінесе үлгілік технологиялық процестер 
немесе олардың модификациялары бойынша орындалатын жекелеген 
жұмыстар мен олардың жиынтығын орындау темір жолды жаңғыртуға 
жатады. 

Жер қазу және басқа да жұмыстардың үлкен көлемдерімен ұштасқан 
бойлық бейін мен жоспарды өзгертуді талап ететін темір жолды 
реконструкциялау (бейіннің сынықтарын жою, жолдың еңістерін 
нормативтік мәндерге дейін азайту және т.б.) темір жол желісінің 
инфрақұрылымын кешенді реконструкциялау шеңберінде орындалуға тиіс. 

Темір жолды қайта жаңарту ең алдымен жолаушылар пойыздарының 
жүрдек қозғалысы, өткізу және тасымалдау қабілетін арттыру, білікке 
жүктемені арттыру үшін дайындалатын 1-3 сынып желілерінде жүргізілуі 
тиіс.  

Темір жолды қайта жаңарту инвестициялық бағдарлама бойынша 
қабылданатын жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық 
негіздемесін ескере отырып, арнайы әзірленген жобалар бойынша 
жүргізіледі. 

Үлкен көпірлерді, тоннельдерді, галереяларды және автожол өтпелерін 
қайта жаңарту жеке жобалау құжаттамасы бойынша жүргізілуі тиіс. 

Темір жолды қайта жаңарту кезіндегі жұмыстардың құрамы. 
Жоспар, профиль және жолдың жоғарғы құрылымы бойынша: 
1) рельс шпалдық торды жолдың прогрессивті конструкцияларын 

қолдана отырып, жаңа торға ауыстыру; 
2) жолды жоспардағы жобалық жағдайға қою және өтпелі қисықтар 

мен аралас қисықтар арасындағы тік ендірмелердің ұзындығын жолды 
реконструкциялауға арналған жобалау құжаттамасында көзделген пойыздар 
қозғалысының ең жоғары жобаланатын жылдамдықтарына сәйкес келтіру; 

 

  
 

3) ауыспалы қисықтар мен тік ендірмелерді ұзарту, бекітілген жобалау 
құжаттамасы бойынша қисықтардың көп радиустылығын пайдалану 
процесінде пайда болған жою;  

4) профиль элементтерін және олардың үйлесімдерін белгіленген 
нормативтерге дейін ішінара қайта орналастыру; 

5) бағыттамалық бұрмаларды, оның ішінде электрлендірілген 
учаскелердің түйіспе аспасының әуе бағыттамаларына қатысты жоспарда 
бағыттамалар осьінің орнын сақтай отырып, тіркейтін тораптарды қайта 
орната отырып, бағыттамалық бұрмаларды, оның ішінде жұмсақ таңбалардан 
астам бағыттамалық бұрмаларға кешенді ауыстыру, әуе бағыттамасының 
жаңа белгілерінде конструкциялар мен тіректерді орната отырып; 

6) қисық сызықты бағыттамалық бұрмаларды қисықтарда орналасқан 
станция қылталарына салу немесе бағыттамалық бұрмаларды қисықтардан 
шығару; 

7) габаритсіз орындарды жою (көпірлер мен тоннельдердің 
габаритсіздігін жою жеке жобалау құжаттамасы бойынша жүргізіледі); 

8) қиыршықтас балласт призмасын кемінде 40 см тереңдікке тазалау 
немесе асбест балластын (қиыршықтасты) ауыстыру.  

Теміржол жолын реконструкциялауға арналған жобалау (немесе 
жұмыс) құжаттамасының талаптарына сәйкес геоторды қолдана отырып, 
балласт және балласт асты қабатын арматуралау және күшейту; 

1) балласт призмасын типтік мөлшерге дейін жеткізу; 
2) жолды түзету, қағу және оны бейіндегі жобалық белгілерге қоя 

отырып тұрақтандыру; 
3) бағыттамалы бұрмаларды қоса алғанда, кірпіктерді аралықтың 

ұзындығына дейін дәнекерлеу; 
4) рельстердің сырғанау бетін ажарлау; 
5) жолды отырғызғаннан кейін түзету (10 ÷ 30 млн.т. бр арқылы.); 
6) жолға қайта салуға жарамсыз жолдың жоғарғы құрылысының 

алынатын элементтерін кәдеге жарату. 
Жолдың жоғарғы құрылысы жөніндегі жұмыстар жасанды құрылыстар 

мен жер төсемін қайта жаңарту және жөндеу жөніндегі жұмыстар 
аяқталғаннан кейін ғана жүргізілуі тиіс. 

Электрлендірілген учаскелерде түйіспелі аспаның тіректері мен 
тіректеріне жол осьінің габариттері сақталуы немесе нормаларға келтірілуі 
тиіс. 

Жер төсемі бойынша: 
1) жер төсемінің негізгі алаңы топырақтарының көтергіштік қабілеті 

қамтамасыз етілмейтін және жоспар мен бейіндегі рельстік жол 
геометриясының бұзылуының жоғары қарқындылығы орын алатын жерлерде 
құм-қиыршықтас қоспасы мен геотекстильден тұратын балласты қабаттың 
құрылысын қоса алғанда, жер төсемінің ақауларын жоя отырып, 
деформацияға қарсы іс-шаралар жүргізу, сондай-ақ аяздың көтерілуі; 

2) негізгі алаңның тарылған енін жою; 
3) үйінділер мен ойықтардың құламаларының орналасуы; 
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4) жаңа балласт призмасы табанының деңгейінде жол жиектерін кесу; 
5) ойықтардың, үйінділердің еңістеріндегі және нөлдік орындардағы 

балласт ластағыштарының шөгінділерін кесу және жинау; 
6) табылған нөлдік орындар мен ұсақ ойықтарды ашу; 
7) пайдалану процесінде гидрологиялық жағдай өзгерген кезде су 

бұрғыштар мен дренаждарды қалпына келтіру, су бұрғыш науалар мен 
дренаждардың прогрессивті конструкцияларын пайдалана отырып 
жаңаларын орнату; 

8) станциялардағы платформаларда люк асты дренаждары мен 
науаларды орнату; 

9) жартасты-опырылу және көшкін қаупі бар учаскелерде қорғаныс 
құрылыстарын орнатуға жол берілмейді. 

Пайдаланылатын жер төсемін қайта жаңартуды жүргізу кезінде 
жобалық құжаттамада көзделген басқа да жұмыстар орындалады. 

Электрлендірілген учаскелерде аспаның биіктігі сақталуы (немесе 
нормативтік талаптарға келтірілуі) тиіс - рельстің басынан түйіспелі желінің 
сымына дейінгі арақашықтық, балласты призманың биіктігі іргетастардың 
және түйіспелі желі тіректерінің жер үсті бөлігінің кемуін немесе ұлғаюын 
болдырмау үшін жобалық белгіге сәйкес келуі тиіс [15]. 

Шағын және орта көпірлер (өтпе жолдар) және су өткізу құбырлары 
бойынша. 

Шағын және орта көпірлерге (жол өтпелеріне) және су өткізу 
құбырларына реконструкциялау жүргізу кезіндегі жұмыстардың құрамы 
оларды тексеру немесе сынау нәтижелері бойынша айқындалады және 
мынадай түрлерді қамтуы мүмкін: 

1) сүзгіш үйінділерді көпірлер мен құбырларға ауыстыру; 
2) қозғалыс жылдамдығын және оларға қолданылатын жүктемелерді 

ұлғайту мақсатында жасанды құрылыстарды қайта орналастыруға жол 
берілмейді; 

3) көпірлерге (жол өтпелеріне) кіреберістерде ауыспалы қаттылық 
жолының өтпелі учаскелерінің құрылғысы);  

4) жер төсемінің негізгі алаңын кеңейту кезінде су өткізу құбырларын 
ұзарту және еңістердің қатаюы; 

5) егер оларды пайдалану процесінде тасқын және нөсер суларын 
өткізуге қиындықтар туындаса, шағын көпірлер мен құбырлардың су өткізу 
қабілетін ұлғайту. 

Пайдаланылатын көпірлерді (жол өткізгіштерді) және су өткізу 
құбырларын қайта жаңартуды жүргізу кезінде электрлендірілген 
учаскелердің жасанды құрылыстарындағы байланыс желісінің тіректері мен 
бекіту элементтерін ескере отырып, жобалық құжаттамада көзделген басқа да 
жұмыстар орындалады. 

Ілеспе жұмыстар:  
1) километр және пикет белгілерін, сондай-ақ қисықтарды бекіту 

белгілерін олардың жаңа жағдайын ескере отырып қалпына келтіру; 
2) бөлінген белдеуді нормаларға сәйкес келтіру; 
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4) жаңа балласт призмасы табанының деңгейінде жол жиектерін кесу; 
5) ойықтардың, үйінділердің еңістеріндегі және нөлдік орындардағы 

балласт ластағыштарының шөгінділерін кесу және жинау; 
6) табылған нөлдік орындар мен ұсақ ойықтарды ашу; 
7) пайдалану процесінде гидрологиялық жағдай өзгерген кезде су 

бұрғыштар мен дренаждарды қалпына келтіру, су бұрғыш науалар мен 
дренаждардың прогрессивті конструкцияларын пайдалана отырып 
жаңаларын орнату; 

8) станциялардағы платформаларда люк асты дренаждары мен 
науаларды орнату; 

9) жартасты-опырылу және көшкін қаупі бар учаскелерде қорғаныс 
құрылыстарын орнатуға жол берілмейді. 

Пайдаланылатын жер төсемін қайта жаңартуды жүргізу кезінде 
жобалық құжаттамада көзделген басқа да жұмыстар орындалады. 

Электрлендірілген учаскелерде аспаның биіктігі сақталуы (немесе 
нормативтік талаптарға келтірілуі) тиіс - рельстің басынан түйіспелі желінің 
сымына дейінгі арақашықтық, балласты призманың биіктігі іргетастардың 
және түйіспелі желі тіректерінің жер үсті бөлігінің кемуін немесе ұлғаюын 
болдырмау үшін жобалық белгіге сәйкес келуі тиіс [15]. 

Шағын және орта көпірлер (өтпе жолдар) және су өткізу құбырлары 
бойынша. 

Шағын және орта көпірлерге (жол өтпелеріне) және су өткізу 
құбырларына реконструкциялау жүргізу кезіндегі жұмыстардың құрамы 
оларды тексеру немесе сынау нәтижелері бойынша айқындалады және 
мынадай түрлерді қамтуы мүмкін: 

1) сүзгіш үйінділерді көпірлер мен құбырларға ауыстыру; 
2) қозғалыс жылдамдығын және оларға қолданылатын жүктемелерді 

ұлғайту мақсатында жасанды құрылыстарды қайта орналастыруға жол 
берілмейді; 

3) көпірлерге (жол өтпелеріне) кіреберістерде ауыспалы қаттылық 
жолының өтпелі учаскелерінің құрылғысы);  

4) жер төсемінің негізгі алаңын кеңейту кезінде су өткізу құбырларын 
ұзарту және еңістердің қатаюы; 

5) егер оларды пайдалану процесінде тасқын және нөсер суларын 
өткізуге қиындықтар туындаса, шағын көпірлер мен құбырлардың су өткізу 
қабілетін ұлғайту. 

Пайдаланылатын көпірлерді (жол өткізгіштерді) және су өткізу 
құбырларын қайта жаңартуды жүргізу кезінде электрлендірілген 
учаскелердің жасанды құрылыстарындағы байланыс желісінің тіректері мен 
бекіту элементтерін ескере отырып, жобалық құжаттамада көзделген басқа да 
жұмыстар орындалады. 

Ілеспе жұмыстар:  
1) километр және пикет белгілерін, сондай-ақ қисықтарды бекіту 

белгілерін олардың жаңа жағдайын ескере отырып қалпына келтіру; 
2) бөлінген белдеуді нормаларға сәйкес келтіру; 

 

  
 

3) жол лубрикаторларын орнату; 
4) басты бағыттамаларға орталықтандырылған бағыттамалы бұрмалар 

жабдығы  
электр қыздырумен немесе автоматты пневмо үрлеу құрылғыларымен 
жүретін жолдарда, бас жолдардың құламаларында және қабылдау-жөнелту 
жолдарында; 

5) теміржол өтпелерін қайта құру; 
6) темір жолға технологиялық автомобиль жолдарының құрылысы; 
7) жылыту пункттерін орнату; 
8) теміржол бойындағы қоршау құрылғысы; 
9) уақытша құламалардың құрылысы.  
Темір жолды қайта жаңарту жөніндегі жұмыстарды жүргізумен 

технологиялық байланысты жұмыстар: 
1) бір жолды екі жақты автоматты дабыл құрылғысы; 
2) 40 жылдан астам бұрын орнатылған, электрлендіру және электрмен 

жабдықтау шаруашылығының жұмыс жоспарларына сәйкес қайта 
орналастырылатын тіректерден басқа, "құрылыстардың жақындау 
габариттерін қолдану жөніндегі нұсқаулық" (жол осьінен қашықтығы 3100 
мм) талаптарына сәйкес келмейтін түйіспелі желі тіректерінің орнын 
ауыстыру; 

3) уақытша съездерді электрлендіру; 
4) уақытша бағыттамалы бұрмаларды басқару құралдарының 

құрылысы; 
5) уақытша секциялық оқшаулағыштарды орнату; 
6) кабельдерді қайта жаңарту аймағынан шығару; 
7) жабдықталған жаяу жүргіншілер өтпелерінде хабарлау 

сигнализациясын орнату; 
8) дроссельдік бөгеттерге арналған қорғаныс қораптарын орнату. 
 
Рельсті табанды жаппай ауыстыру. 
Рельсті табанды жаппай ауыстыру күрделі сипаттағы жөндеуге жатады 

және жолдың жоғарғы құрылысының әрбір элементінің ресурсын пайдалану 
тиімділігін арттыру мақсатында рельстерді (бағыттамалы бұрмаларды) 
жаңартуға арналған.  

Рельс жолын жаппай ауыстыру жөндеудің тәуелсіз түрі ретінде де, 
жолды күрделі жөндеудің бөлігі ретінде де жүргізілуі мүмкін. Рельстік 
жолтабанды жаппай ауыстыру кезінде мынадай жұмыстар орындалады: 

1) рельстерді (бағыттамалы бұрмаларды) жаппай ауыстыру); 
2) жарамсыз шпалдар мен бекітпе элементтерін ішінара ауыстыру; 
3) рельстер табанының астынан ластағыштарды алып тастау; 
4) иірімді карточкаларды, реттеу төсемдерін алып тастау; 
5) КБ бекіту кезінде ЖБР, ЖБРШ, БӨП, Фоссло, Пэндрол және басқа 

да серпімді бекітпелердің, клеммалы және салмалы бұрандамалардың 
бекітілуін жаппай бекіту; 

6) балдақтарды өңдеу, ағаш шпалдарда айдап кетуге қарсы реттеу; 
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7) рельстік және дәнекерленген жіктерді түзету; 
8) бағыттамалы бұрмаларды қоса алғанда, кірпіктерді блок-учаскенің 

немесе аралықтың ұзындығына дейін дәнекерлеу; 
9) рельс кірпіктерін жобалық ұзындыққа дейін қалпына келтіру (ақаулы 

жерлерді жою); 
10) теміржол өтпелерінің төсемдерін жөндеу (қажет болған жағдайда); 
11) таза қиыршық тасқа ішінара ауыстырумен шпал табанынан 10 см 

төмен емес тереңдікке шашылған жерлерде ластанған қиыршық тасты 
жергілікті тазалау, ал қажет болған жағдайда балласт призмасының иығын 
қиыршық тас тазалайтын машиналармен шпал табанынан 25-30 см төмен 
тазалау; 

12) шпал табанынан кем дегенде 20-25 см тереңдікке жергілікті 
шашырандыларды механикалық жою; 

13) балласт қосып және жолды тұрақтандыра отырып, шпалдарды 
қағып, 5-6 см көтеріп, жоспар мен пішінде жолды тұтас түзеу; 

14) жобалық (паспорттық) жағдайға қоя отырып, дөңгелек және өтпелі 
қисықтардың жоспары мен профилінде түзету; 

15) су бұрғыштарды тазалау; 
16) рельстердің, бағыттамалы бұрмалардың сырғанау бетін ажарлау. 
Бағыттамалы бұрмалардың металл бөліктерін жаппай ауыстыру 

нормативтік тоннаждың 2/3 кем емес бағыттамалы бұрмалар бойынша өткізу 
және 12-кестеде көрсетілгеннен 2/3 кем емес жарамсыз брустардың болуы 
шартымен рельстік жолтабанды жаппай ауыстырумен уақыты бойынша 
сәйкес келуі тиіс [3]. 

Рельс жолын жаппай ауыстыру күшейтілген құрылымдарда жаңа, ескі 
жарамды материалдармен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Ілеспе жұмыстардың түрі, ауыстыруды талап ететін бекіткіштер мен 
шпалдар элементтерінің саны жолды қарау нәтижелері бойынша анықталады. 

Темір жолды ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі нұсқаулықпен 
регламенттелген олардың бастарының бүйір тозуының шекті шамасына 
байланысты қисық учаскелерде рельстерді жаңа немесе ескі жарамды 
рельстермен қосымша жаппай ауыстыру түзету және жолды қарау 
нәтижелері негізінде айқындалған ілеспе жұмыстармен қатар жүреді. 

Электрлендірілген учаскелердегі барлық жұмыстар кері тоқтың 
рельстік тізбегінің элементтерін, тораптарын толық қалпына келтірумен және 
барлық жайластырулардың жерге тұйықтау рельстеріне қосылумен 
орындалады [16]. 
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Рельс тіректерін (шпалдар мен бекітпелерді) жаппай ауыстыру күрделі 

сипаттағы жөндеуге жатады және жолдың жоғарғы құрылысының әрбір 
элементі ресурсын пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында шпалдар мен 
аралық бекітпелерді жаңартуға арналған.  
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Рельс тіректерін (шпалдар мен бекіткіштерді) жаппай ауыстыру 
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Ілеспе жұмыстардың түрі, балласты ауыстыруды және қосуды талап 
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жарамдыларына жаппай ауыстыру жол сыныбына байланысты жүргізіледі. 
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элементтерінің өткізгіштерін және барлық жайластырудың рельстеріне жерге 
тұйықтау жартылай белдіктерін сақтай отырып орындалады. 

 
Жолды күрделі жөндеу. 
Жолды күрделі жөндеу 1 және 2 - сынып жолдарындағы (13-сынып 

жолдарындағы бағыттамалы бұрмалар), ескі жарамды материалдардағы-3-5-
сынып жолдарындағы (4 және 5-сынып жолдарындағы бағыттамалы 
бұрмалар) ресурс таусылған рельс шпалдық торды толық ауыстыруға және 
балласты призманың көтергіш қабілетін қалпына келтіруге арналған және 
теміржол жолын реконструкциялауға (жаңғыртуға) қарағанда жолдың 
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жоғарғы құрылысы бойынша жұмыстарды ғана, сондай-ақ су бұрғыштардың 
су өткізу қабілетін қалпына келтіруді қамтиды. 

Жолды күрделі жөндеу рельстер мен шпалдарды бір жылдан үш жылға 
дейінгі уақыт аралығында жаппай ауыстыру критерийлері басталған кезде 
жүргізіледі. Күрделі жөндеуден кейін жолдың санаты мен класы өзгермейді.  

Жолды күрделі жөндеу (жаңа немесе ескі жарамды материалдарда) 
жергілікті жағдайларды, жөндеуге дейінгі жолдың жай-күйін, тексеру 
нәтижелерін, жөндеуден кейінгі жолға қойылатын талаптарды және т. б. 
ескеретін жобалау құжаттамасына сәйкес жүргізіледі. 

Күрделі жөндеу құрамына келесі негізгі жұмыс түрлері кіреді: 
1) рельсшпалдық торды жаңа торға, оның ішінде техникалық деңгейі 

жоғары элементтермен (шпалдардың жетілдірілген конструкциялары, 
серпімді бекітпелер және т. б.) ауыстыру.);  

2) бағыттамалы бұрмаларды сол үлгідегі, оның ішінде неғұрлым 
жоғары техникалық деңгейдегі элементтері бар аудармаларға ауыстыру; 

3) жобаға сәйкес, бірақ 40 см-ден төмен емес, қиыршық тасты 
балластты призманы тазартылған қиыршық тас пен жер төсемінің негізгі 
алаңы (қиыршық тасты тазалау кезінде кесу беті) арасында бөлгіш жабын 
құрылғысымен (қажет болған жағдайда) тазалау); 

4) жер төсемінің жиектерін кесу; 
5) жобалық белгілерге қоя отырып, жолды түзету, қағу және 

тұрақтандыру; 
6) балласт призмасын қажетті мөлшерге дейін жеткізу; 
7) жолды жоспарда оське қою және күрделі жөндеуге арналған жобалау 

құжаттамасында көзделген пойыздар қозғалысының жылдамдықтарына 
аралас қисықтар арасындағы өтпелі қисықтар мен түзу ендірмелердің 
ұзындығын келтіру; 

8) қисықтардың көп радиустылығын пайдалану процесінде пайда 
болған жою; 

9) су бұрғыштарды тазалау және жоспарлау; 
10) ойықтар мен үйінділердің еңістеріндегі балласт ластағыштарының 

шөгінділерін кесу және жинау; 
11) бөлінген белдеуді нормативтік талаптарға сәйкес келтіру; 
12) бағыттамалы бұрмаларды қоса алғанда, кірпіктерді блок-учаскенің 

немесе аралықтың ұзындығына дейін дәнекерлеу; 
13) рельс кірпіктерін жобалық ұзындыққа дейін қалпына келтіру 

(ақаулы жерлерді жою); 
14) рельстердің, бағыттамалы бұрмалардың сырғанау бетін ажарлау; 
15) теміржол өтпелерінің төсемдерін жөндеу; 
16) жолды отырғызғаннан кейін түзету (10÷30 млн.т. бр арқылы.). 
Жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеудің құрамына мыналар 

кіруі мүмкін келесі қосымша жұмыстар қосылды: 
1) асбесттен, әлсіз жыныстардың қиыршық тастан немесе олардың 

комбинациясынан құралған балласт призмасын жер төсемінің негізгі 
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12) бағыттамалы бұрмаларды қоса алғанда, кірпіктерді блок-учаскенің 

немесе аралықтың ұзындығына дейін дәнекерлеу; 
13) рельс кірпіктерін жобалық ұзындыққа дейін қалпына келтіру 

(ақаулы жерлерді жою); 
14) рельстердің, бағыттамалы бұрмалардың сырғанау бетін ажарлау; 
15) теміржол өтпелерінің төсемдерін жөндеу; 
16) жолды отырғызғаннан кейін түзету (10÷30 млн.т. бр арқылы.). 
Жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеудің құрамына мыналар 

кіруі мүмкін келесі қосымша жұмыстар қосылды: 
1) асбесттен, әлсіз жыныстардың қиыршық тастан немесе олардың 

комбинациясынан құралған балласт призмасын жер төсемінің негізгі 

 

  
 

алаңында (кесу кезінде кесу беті) бөлу жабынын төсей отырып, шпал 
табанынан 40 см төмен емес тереңдікке толық кесу); 

2) қисықтардың жартылай қатаюы, өтпелі қисықтар мен тік 
ендірмелердің ұзаруы, егер бұл қосымша топырақ әкелуді және 5-тен астам 
көлемде түйіспелі желі тіректерін ауыстыруды немесе орнын ауыстыруды 
талап етпесе; 

3) жобада көзделген басқа да жұмыстар. 
Жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу құрамына енгізілетін 

жұмыстардың қосымша түрлері мынадай жағдайларда жобада көзделеді:: 
1) егер жолдың жөнделетін учаскесі бұрын осы жұмыстар орындалатын 

қайта жаңартуға ұшырамаған болса; 
2) егер тексеру нәтижелері бойынша жолдың нақты жай-күйі және 

пайдалану шарттары көрсетілген жұмыстарды орындауды талап етсе, ал осы 
учаскеде теміржол жолын қайта жаңарту көзделмесе. 

Жаңа және ескі жарамды материалдардағы жолды күрделі жөндеу жол 
сыныбына байланысты жүргізіледі. 

Электрлендірілген учаскелердегі барлық жұмыстар байланыс желісінің 
өлшемдері мен параметрлерін сақтай отырып орындалады. 

 
Балласт призмасын жаппай ауыстыру (қиыршық тасқа қою). 
Балласт призмасын үздіксіз ауыстыру күрделі сипаттағы жөндеуді 

білдіреді және балласт призмасы мен жер төсемінің, оның ішінде негізгі 
алаңның көтергіштігін арттыруға арналған. 

Балласты ауыстыру қажеттілігі жолда қиыршық тас әлсіз жыныстар, 
МЕМСТ 7392-2002 сәйкес келмейтін қиыршық тас фракциялары болған 
кезде, асбестті немесе балластың басқа түрлерін қиыршық тасқа ауыстыру 
қажет болған кезде орын алады. 

Балласт призмасын жаппай ауыстыру жөндеудің дербес түрі ретінде де, 
жолды күрделі жөндеу құрамында қиыршық тасқа қою арқылы да жүргізілуі 
мүмкін.  

Балласт призмасын жаппай ауыстыру құрамына келесі негізгі жұмыс 
түрлері кіреді: 

1) балласт призмасын жобаға сәйкес, бірақ 40 см-ден төмен емес 
тереңдікке балласт пен жер төсемінің негізгі алаңы (қиыршық тасты тазалау 
кезіндегі кесу беті) арасындағы бөлгіш жабын құрылғысымен тазалау және 
ауыстыру); 

2) жер төсемінің жиектерін кесу; 
3) бейіндегі жобалық белгілерге қоя отырып, жолды түзету, қағу және 

тұрақтандыру;  
4) балласт призмасын қажетті мөлшерге дейін жеткізу;  
5) жолды жоспарда оське қою және өтпелі жолдардың ұзындығын 

келтіру күрделі жөндеуге арналған жобалау құжаттамасында көзделген 
пойыздар қозғалысының жылдамдықтарына сәйкес іргелес қисықтар 
арасындағы қисықтар мен түзу ендірмелердің; 
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6) қисықтардың көп радиустылығын пайдалану процесінде пайда 
болған жою; 

7) су бұрғыштарды тазалау және жоспарлау; 
8) ойықтар мен үйінділердің еңістеріндегі балласт ластағыштарының 

шөгінділерін кесу және жинау; 
9) теміржол өтпелерінің төсемдерін жөндеу; 
10) бөлінген белдеуді нормативтік талаптарға сәйкес келтіру; 
11) жолды отырғызғаннан кейін түзету (10 ÷ 30 млн.т. бр арқылы.). 
Қиыршық тасқа қойылған жолды күрделі жөндеу көлеміне кіретін 

негізгі жұмыстардың құрамы жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу 
көлеміне кіретін негізгі жұмыстардың құрамына ұқсас.  

Қиыршық тасқа қойылған жолды күрделі жөндеудің ерекшелігі 
балласты қиыршық тасқа толық ауыстыру болып табылады. 

Балласт призмасын үздіксіз ауыстыру жұмыс құрамы бойынша бірнеше 
сортқа ие болуы мүмкін:  

1) балласт призмасын жаңа балластқа жаппай ауыстыру; 
2) балласттың әлсіз жыныстарынан балласт призмасын неғұрлым күшті 

жыныстардың балластына жаппай ауыстыру. 
Ілеспе жұмыстардың түрі, ауыстыруды талап ететін шпалдар мен 

бекітпелерді жеке ауыстыру жолды қарау нәтижелері бойынша айқындалады. 
 

Жолды орташа жөндеу. 
Жолды орташа жөндеу балласт призмасының көтергіш қабілетін 

қалпына келтіруге, ақаулы шпалдар мен бекіту элементтерін ауыстыруға 
және жолдың жоғарғы құрылымының тепе-теңдік дәрежесін арттыруға 
арналған. 

Жолды орташа жөндеу күрделі жөндеу арасындағы аралықтағы немесе 
күрделі жөндеу мен рельсті табанды жаппай ауыстыру арасындағы 
аралықтағы жөндеу схемаларына байланысты жүргізіледі [14]. 

Жолды орташа жөндеу кезінде мынадай негізгі жұмыстар орындалады: 
1) Жаңа балласты қоса отырып, шпал астындағы қиыршық тасты 

балласты 25 см кем емес тереңдікке жаппай тазалау немесе басқа түрлердегі 
ластанған балласты шпал табанының астынан 15 см кем емес тереңдікке 
жаңарту; 

2) кейінгі 3 жылда шпалдарды ауыстыру қажеттілігінің болмауын 
қамтамасыз ететін көлемде бекітпелер мен шпалдарды ауыстыру; 

3) ұзындығы 50-75 м және дәнекерленген жіктер аймағында тегістейтін 
аралықтарда және кірпіктердің ұштарында бекітулердің, рельс асты 
төсемдерінің барлық жарамсыз элементтерін ауыстыру; 

4) ақаулы рельстерді жеке ауыстыру, барлық жарамсыз шпалдарды, 
сондай-ақ шеберханаларда жөндеуді талап ететін ақаулы шпалдарды 
ауыстыру; 

5) дәнекерленген жіктерді түзету; 
6) су бұрғыштар мен дренаж құрылғыларын қалпына келтіру және 

жөндеу; 
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6) қисықтардың көп радиустылығын пайдалану процесінде пайда 
болған жою; 

7) су бұрғыштарды тазалау және жоспарлау; 
8) ойықтар мен үйінділердің еңістеріндегі балласт ластағыштарының 

шөгінділерін кесу және жинау; 
9) теміржол өтпелерінің төсемдерін жөндеу; 
10) бөлінген белдеуді нормативтік талаптарға сәйкес келтіру; 
11) жолды отырғызғаннан кейін түзету (10 ÷ 30 млн.т. бр арқылы.). 
Қиыршық тасқа қойылған жолды күрделі жөндеу көлеміне кіретін 

негізгі жұмыстардың құрамы жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу 
көлеміне кіретін негізгі жұмыстардың құрамына ұқсас.  

Қиыршық тасқа қойылған жолды күрделі жөндеудің ерекшелігі 
балласты қиыршық тасқа толық ауыстыру болып табылады. 

Балласт призмасын үздіксіз ауыстыру жұмыс құрамы бойынша бірнеше 
сортқа ие болуы мүмкін:  

1) балласт призмасын жаңа балластқа жаппай ауыстыру; 
2) балласттың әлсіз жыныстарынан балласт призмасын неғұрлым күшті 

жыныстардың балластына жаппай ауыстыру. 
Ілеспе жұмыстардың түрі, ауыстыруды талап ететін шпалдар мен 

бекітпелерді жеке ауыстыру жолды қарау нәтижелері бойынша айқындалады. 
 

Жолды орташа жөндеу. 
Жолды орташа жөндеу балласт призмасының көтергіш қабілетін 

қалпына келтіруге, ақаулы шпалдар мен бекіту элементтерін ауыстыруға 
және жолдың жоғарғы құрылымының тепе-теңдік дәрежесін арттыруға 
арналған. 

Жолды орташа жөндеу күрделі жөндеу арасындағы аралықтағы немесе 
күрделі жөндеу мен рельсті табанды жаппай ауыстыру арасындағы 
аралықтағы жөндеу схемаларына байланысты жүргізіледі [14]. 

Жолды орташа жөндеу кезінде мынадай негізгі жұмыстар орындалады: 
1) Жаңа балласты қоса отырып, шпал астындағы қиыршық тасты 

балласты 25 см кем емес тереңдікке жаппай тазалау немесе басқа түрлердегі 
ластанған балласты шпал табанының астынан 15 см кем емес тереңдікке 
жаңарту; 

2) кейінгі 3 жылда шпалдарды ауыстыру қажеттілігінің болмауын 
қамтамасыз ететін көлемде бекітпелер мен шпалдарды ауыстыру; 

3) ұзындығы 50-75 м және дәнекерленген жіктер аймағында тегістейтін 
аралықтарда және кірпіктердің ұштарында бекітулердің, рельс асты 
төсемдерінің барлық жарамсыз элементтерін ауыстыру; 

4) ақаулы рельстерді жеке ауыстыру, барлық жарамсыз шпалдарды, 
сондай-ақ шеберханаларда жөндеуді талап ететін ақаулы шпалдарды 
ауыстыру; 

5) дәнекерленген жіктерді түзету; 
6) су бұрғыштар мен дренаж құрылғыларын қалпына келтіру және 

жөндеу; 

 

  
 

7) тұңғиықты жою; 
8) жолды жоспар мен профильде түзету. 
Сонымен қатар орындалады: 
1) рельс кірпіктерінің бүтіндігін қалпына келтіру, бағыттамалы 

бұрмаларды қоса алғанда, рельс кірпіктерін блок-учаске мен аралықтың 
ұзындығына дейін дәнекерлеу және түйіспесіз жолдың кірпіктерін бекітудің 
оңтайлы температурасына енгізу; 

2) байланыс жолындағы саңылауларды реттеу; 
3) иірімді карточкалар мен реттеу төсемдерін алу; 
4) ендірме, клемма бұрандамаларын майлау және бекіту; 
5) өткелдердің төсемдерін жөндеу; 
6) рельстердің, бағыттамалы бұрмалардың сырғанау бетін ажарлау 

(қажет болған жағдайда); 
7) басқа да ілеспе жұмыстар. 
Орташа жөндеуге жататын жолдарда орналасқан бағыттамалы 

бұрмалар үшін қиыршықтас балластын жаппай тазалау және ақаулы 
элементтерді жеке ауыстыру, түйіспелерді темірбетонды білеулермен 
бағыттамалы бұрмаларда алюминийтермитті дәнекерлеу арқылы дәнекерлеу 
тағайындалуы тиіс. 

Жолды орташа жөндеу жолдың сыныбына байланысты жұмыс құрамы 
бойынша бірнеше түрге ие болуы мүмкін. Ілеспе жұмыстардың түрі, 
ауыстыруды талап ететін рельстердің, бекітпелер мен шпалдардың саны 
жолды қарау нәтижелері бойынша айқындалады. 

 
 
 

Темірбетон шпалдарындағы аралық бекітуді жаппай ауыстыру. 
Темір-бетон шпалдардағы аралық бекітпені жаппай ауыстыру аралық 

бекітудің жарамсыздығын жоюға және темір-бетон шпалдардағы түйіспесіз 
жолдың рельс кірпіктерінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге, 
сондай-ақ аралық бекітпелерді бекітудің неғұрлым жетілдірілген 
(жаңғыртылған) түрлеріне ауыстыруға арналған.  

Темірбетон шпалдарындағы аралық бекітуді жаппай ауыстыру 
жұмыстарының құрамына мыналар кіреді: 

1) жарамсыз темірбетон шпалдарын жалғыз ауыстыру,  
2) аралық бекіту элементтерін жаппай ауыстыру; 
3) түйіспесіз жолдың теңестіру аралықтарындағы түйіспелі 

саңылауларды реттеу және жылдамдату; 
4) реттеу төсемдерін алып тастау; 
5) жолды ішінара түзету. 
Темір-бетон шпалдардағы аралық бекітпелерді жаппай ауыстыру 

жөндеудің дербес түрі ретінде, сондай-ақ жолды күрделі жөндеу құрамында 
немесе компоненттер бойынша күрделі сипаттағы жөндеу құрамында 
(рельстік жолтабанды жаппай ауыстыру) жүргізілуі мүмкін,  
рельс тіректерін жаппай ауыстыру). 
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Машиналандырылған кешендерді қолдана отырып, жолды 
жоспарлы-алдын ала түзету.  

Жолды жоспарлы-алдын ала түзету шпал асты  негіздің тең 
серпімділігін қалпына келтіру және деңгей бойынша және жоспардағы 
жолды ұстау нормаларынан ауытқулардың біркелкі емес деңгейін азайту, 
сондай-ақ балласты жергілікті тазартумен және ауыстырумен жолдың 
отыруы мақсатында шпалдарды қағумен жолды және оларда орналасқан 
бағыттамалы бұрмаларды тұтас түзетуге арналған. 

Жолды жоспарлы-алдын ала түзету кезінде мынадай жұмыстар 
орындалады: 

1)  жарамсыз шпалдар мен бекітпе элементтерін ауыстыру; 
2) түйіспелі саңылауларды реттеу; 
3) реттегіш төсемдерді алып тастау және клеммалық және салмалы 

бұрандамаларды жаппай бекіту, балдақтарды бітеу, айдап кетуге қарсы 
реттеу, сондай-ақ егер олар қажет болса, жолдың ағымдағы ұстау тізбесіне 
кіретін басқа да жұмыстар; 

4) жолды 5-6 см-ге көтеріп, балласт қосып, шпалдарды қағу арқылы 
тұтас түзету. 

Жолды жоспарлы-алдын ала түзету кезінде ілеспе жұмыстар ретінде 
орындалады: 

1)  ағаш шпалдары мен реттеу төсемдері бар жолдарда ағымдағы ұстау 
процесінде жинақталған иірімді төсемдерді алу; 

2)  рельстер мен бекітпелерді кірден тазарту; 
3)  шпал жәшіктердегі рельстер табанының астындағы балласты кесу; 
4)  балласт призмасының бетінен ластағыштарды жинау; 
5)  балласт призмасын (қажет болған жағдайда – балласт қосып) және 

жер төсемінің жиегін жоспарлау; 
6)  ластанған қиыршық тасты шпал жәшіктерінде және шпал шетінің 

сыртында пайда болған шашыраңқылар орындарында шпал табанынан 10 см 
төмен емес тереңдікке жергілікті тазарту, ал балластың басқа түрлері кезінде 
- ластанған балласты ішінара таза балластқа ауыстыру және 
шашыраңқыларды жою; 

7)  жарамсыз айдап кетуге қарсы және ақаулы қосқыштарды ауыстыру; 
8)  ақаулы рельстер мен бекіту элементтерін ауыстыру; 
9)  су тоқтап тұрған жерлердегі су бұрғыштарды тазарту; 
10) су бұрғыштарды тазарту және жолды жөндеу және жоспарлы-

алдын ала түзету жөніндегі жұмыстарға арналған техникалық шарттарда 
көзделген көлемдегі басқа да жұмыстар. 

Түзетуге жататын жолдарда орналасқан бағыттамалы бұрмалар үшін, 
сондай – ақ жоспарлы-алдын ала түзету көлемінде жұмыстар жоспарланады. 

Жолды жоспарлы-алдын ала түзету: 
1)  машина тәсілімен, әдетте, жолды жобалық жағдайға жеткізуді 

қамтамасыз ететін арнайы компьютерлік бағдарламалар бойынша бекітілген 
нүктелер немесе реперлер әдісі бойынша орындалуы тиіс, бұл ретте жолдың 
биіктігі мен жоспардағы жағдайы бойынша өтпелі және дөңгелек 
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Машиналандырылған кешендерді қолдана отырып, жолды 
жоспарлы-алдын ала түзету.  

Жолды жоспарлы-алдын ала түзету шпал асты  негіздің тең 
серпімділігін қалпына келтіру және деңгей бойынша және жоспардағы 
жолды ұстау нормаларынан ауытқулардың біркелкі емес деңгейін азайту, 
сондай-ақ балласты жергілікті тазартумен және ауыстырумен жолдың 
отыруы мақсатында шпалдарды қағумен жолды және оларда орналасқан 
бағыттамалы бұрмаларды тұтас түзетуге арналған. 

Жолды жоспарлы-алдын ала түзету кезінде мынадай жұмыстар 
орындалады: 

1)  жарамсыз шпалдар мен бекітпе элементтерін ауыстыру; 
2) түйіспелі саңылауларды реттеу; 
3) реттегіш төсемдерді алып тастау және клеммалық және салмалы 

бұрандамаларды жаппай бекіту, балдақтарды бітеу, айдап кетуге қарсы 
реттеу, сондай-ақ егер олар қажет болса, жолдың ағымдағы ұстау тізбесіне 
кіретін басқа да жұмыстар; 

4) жолды 5-6 см-ге көтеріп, балласт қосып, шпалдарды қағу арқылы 
тұтас түзету. 

Жолды жоспарлы-алдын ала түзету кезінде ілеспе жұмыстар ретінде 
орындалады: 

1)  ағаш шпалдары мен реттеу төсемдері бар жолдарда ағымдағы ұстау 
процесінде жинақталған иірімді төсемдерді алу; 

2)  рельстер мен бекітпелерді кірден тазарту; 
3)  шпал жәшіктердегі рельстер табанының астындағы балласты кесу; 
4)  балласт призмасының бетінен ластағыштарды жинау; 
5)  балласт призмасын (қажет болған жағдайда – балласт қосып) және 

жер төсемінің жиегін жоспарлау; 
6)  ластанған қиыршық тасты шпал жәшіктерінде және шпал шетінің 

сыртында пайда болған шашыраңқылар орындарында шпал табанынан 10 см 
төмен емес тереңдікке жергілікті тазарту, ал балластың басқа түрлері кезінде 
- ластанған балласты ішінара таза балластқа ауыстыру және 
шашыраңқыларды жою; 

7)  жарамсыз айдап кетуге қарсы және ақаулы қосқыштарды ауыстыру; 
8)  ақаулы рельстер мен бекіту элементтерін ауыстыру; 
9)  су тоқтап тұрған жерлердегі су бұрғыштарды тазарту; 
10) су бұрғыштарды тазарту және жолды жөндеу және жоспарлы-

алдын ала түзету жөніндегі жұмыстарға арналған техникалық шарттарда 
көзделген көлемдегі басқа да жұмыстар. 

Түзетуге жататын жолдарда орналасқан бағыттамалы бұрмалар үшін, 
сондай – ақ жоспарлы-алдын ала түзету көлемінде жұмыстар жоспарланады. 

Жолды жоспарлы-алдын ала түзету: 
1)  машина тәсілімен, әдетте, жолды жобалық жағдайға жеткізуді 

қамтамасыз ететін арнайы компьютерлік бағдарламалар бойынша бекітілген 
нүктелер немесе реперлер әдісі бойынша орындалуы тиіс, бұл ретте жолдың 
биіктігі мен жоспардағы жағдайы бойынша өтпелі және дөңгелек 

 

  
 

қисықтардың басталуы сәйкес келуі, биіктікті бұру еңістерінің нормаларын 
сақтау қамтамасыз етілуі тиіс; 

2) вагон - жол өлшеуші жүргізген тексеру нәтижелері бойынша және 
заттай тексеру кезінде тағайындалуы тиіс; 

3) балласттың 30% - дан астам ластануы және жергілікті шашырауы бар 
учаскелерде балласты алдын ала тазартусыз немесе ауыстырусыз 
тағайындауға болмайды. 

Қажет болған жағдайда жоспарлы-алдын ала түзетуден бұрын 
рельстерді жаншылған немесе төбешігі бар түйіспелерде балқыту және 
тозаңдату, айқастырмаларды балқыту, түйісу аймағында рельстерді 
жылжымалы преспен немесе арнайы машинамен бүгу және рельстерді 
кейіннен тегістеу жөніндегі жұмыстар жүргізілуі тиіс. 

Электрлендірілген учаскелерде түйіспелі аспаның әуе 
бағыттамаларына қатысты жоспарда бағыттамалар осьінің орнын сақтай 
отырып, жол осьіне түйіспелі аспаның басқа конструкциялары тіректерінің 
габариттері сақталуы (немесе нормаларға келтірілуі) тиіс. Жолды балласты 
көтеру және қосу арқылы тұтас түзету, қисықтағы рельстің көтерілуін 
өзгерту кезінде түйіспелі Желіні реттеу параметрлерін қалпына келтіру 
бойынша жұмыстар көзделуі тиіс. 

 
Рельстерді тегістеу және жолда жатқан рельстерді репрофилдеу. 
Жолдағы рельстерді репрофильдеу (профильді ажарлау) қолданылады: 
1) толқын тәрізді тозуды жою, түйісу аймағында және дәнекерлеу 

орындарында бастиек металын ұсақтау және дөңгелектер бейіндерімен 
келісілетін рельстер бастиегінің талап етілетін бейінін ұстау үшін; 

2) рельстердің тозуын реттеу (оларды майлау бойынша жұмыстар 
кешенінде), бір жағынан, бастиектің бүйір қырларының тез тозуына жол 
бермеу мақсатында, екінші жағынан – жанаспалы-тоза бастаған ақаулардың 
пайда болуына жол бермеу үшін жеткілікті қарқындылық алу. 

Жолда жатқан рельстерді репрофилдеу рельстерді фрезерлеу, 
репрофилдеу пойызымен жүргізіледі.  

Рельстерді профильдік тегістеу. Рельстерді профильдік тегістеу 
бойынша жұмыстарды орындау алдын ала дайындықты талап етеді: жолда 
жоспарда және профильде үшінші дәрежеден жоғары шегіністер болмауы 
тиіс, түйіспелі және клеммалы бұрандамалар тартылуы, айдап кетуге қарсы 
бекітілуі, жол рельс майлағыштары жұмыстан ажыратылуы тиіс. 

Қайта бейіндеу кезінде жұмыс жоңқасы аймағында рельс бастиегінің 
пішінін қалпына келтіру немесе берілген жөндеу бейініне сәйкес оны 
өзгерту, толқын тәрізді тозуды және бойлық кедір-бұдырларды жою не 
оларды жолдың осы учаскесі үшін белгіленген нормаға дейін азайту жүзеге 
асырылады. 
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Жолды жөндеуге бөлінген қаражат есебінен орындалатын жол 
жөндеу жұмыстарының басқа түрлері. 

Жол құрылымы элементтерін жөндеу жұмыстарының құрамына келесі 
жұмыстар кіреді: 

1) қисықтарда бүйірден тозған рельстерді жаппай ауыстыру; 
2) бағыттамалы бұрмалардың металл бөліктерін ауыстыру; 
3) бағыттамалы бұрмалардағы брустарды жаппай ауыстыру; 
4) бағыттамалы бұрмаларды шағыл тасқа қою; 
5) рельстерді, айқастырмаларды, бағыттамалы бұрмалардың басқа 

элементтерін дәнекерлеу немесе балқыту; 
6) рельстерді, бекітпелерді, шпалдарды, ауыстыру және көпір 

брустарын, жолды және бағыттамалы бұрмаларды қардан қорғау 
құрылғыларын (қар және жел қоршаулары, бағыттамаларды үрлеу және 
жылыту бойынша жабдықтар және т. б.) жөндеу.); 

7) мал қоршауларын және басқа да жол жайластыруларын жөндеу; 
8) қар таситын ойықтарды кеңейту, құмнан қорғау іс-шаралары; 
9) ескі жарамды материалдардағы өткел төсемдерін жөндеу; 
10) жолды жөндеуге байланысты уақытша құрылыстар салу (құрылыс-

жол техникасына арналған съездер және т.б.). 
Жөндеулердің көрсетілген түрлері осы учаскелерде жүргізілген 

жоспарлы жөндеулермен немесе жолды ағымдағы күтіп ұстау бойынша 
жоспарлы жұмыстармен барынша қоса орындалуға тиіс.  

Жолды жөндеудің жүргізілетін түрлері жолды кезекті жөндеуге дейін 
көрсетілген элементтердің жай-күйі бойынша қозғалыс жылдамдығының 
шектелуін болдырмайтын жарамсыз элементтерді ауыстыру көлемін қамтуға 
тиіс. 

Рельстердің қарқынды бүйірлі тозуы бар учаскелерде ресурстарды 
үнемдеу мақсатында тік сызықтардан алынған рельстерді жұмыс жиегін 
өзгертпей және қисықтардың ішкі жіптерінен алынған рельстерді жұмыс 
жиегін қисықтардың сыртқы жібіне ауыстырып салуға жол беріледі.  

Шекті бүйірлі тозуы бар рельстерді "звенолық жолдағы Р65 және Р75 
үлгісіндегі Термо берік рельстерді қайта салу жөніндегі техникалық 
нұсқауларға" немесе "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ [16] бекіткен басқа да 
нормативтік-техникалық құжатқа сәйкес жұмыс жиегін ауыстыра отырып, 
жолдың түзу учаскелеріне және қисық ішкі жіптерге қайта салуға рұқсат 
етіледі. 

Электрлендірілген учаскелердегі рельстер мен бағыттамаларды 
ауыстыру бойынша барлық жұмыстар кері тарту тогының рельс тізбегінің 
тораптары мен элементтерін сақтау және толық қалпына келтіру және 
жайластыру конструкцияларының рельстеріне жерге қосуларды қосу арқылы 
орындалады. 

Темір жолды, ИССО қайта жаңарту (жаңғырту),жаңа және ескі 
жарамды материалдардағы жолды күрделі жөндеу, балласт призмасын 
жаппай ауыстыру (қиыршық тасқа қою) әзірленген жобалау-сметалық 
құжаттама (ЖСҚ) бойынша жүргізіледі. Жолды орташа жөндеу қажет болған 
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Жолды жөндеуге бөлінген қаражат есебінен орындалатын жол 
жөндеу жұмыстарының басқа түрлері. 

Жол құрылымы элементтерін жөндеу жұмыстарының құрамына келесі 
жұмыстар кіреді: 

1) қисықтарда бүйірден тозған рельстерді жаппай ауыстыру; 
2) бағыттамалы бұрмалардың металл бөліктерін ауыстыру; 
3) бағыттамалы бұрмалардағы брустарды жаппай ауыстыру; 
4) бағыттамалы бұрмаларды шағыл тасқа қою; 
5) рельстерді, айқастырмаларды, бағыттамалы бұрмалардың басқа 

элементтерін дәнекерлеу немесе балқыту; 
6) рельстерді, бекітпелерді, шпалдарды, ауыстыру және көпір 

брустарын, жолды және бағыттамалы бұрмаларды қардан қорғау 
құрылғыларын (қар және жел қоршаулары, бағыттамаларды үрлеу және 
жылыту бойынша жабдықтар және т. б.) жөндеу.); 

7) мал қоршауларын және басқа да жол жайластыруларын жөндеу; 
8) қар таситын ойықтарды кеңейту, құмнан қорғау іс-шаралары; 
9) ескі жарамды материалдардағы өткел төсемдерін жөндеу; 
10) жолды жөндеуге байланысты уақытша құрылыстар салу (құрылыс-
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Жөндеулердің көрсетілген түрлері осы учаскелерде жүргізілген 

жоспарлы жөндеулермен немесе жолды ағымдағы күтіп ұстау бойынша 
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құжаттама (ЖСҚ) бойынша жүргізіледі. Жолды орташа жөндеу қажет болған 

 

  
 

жағдайда ЖСҚ бойынша жүргізілуі мүмкін. Жолды жөндеу жұмыстарының 
қалған түрлері көлемді ведомостар мен калькуляциялар негізінде жүргізіледі. 
 

Жолдың ағымдағы мазмұны. 
Жолды ағымдағы күтіп ұстау кезіндегі жұмыстар шұғыл болып 
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машиналар мен механизмдерді қолдану арқылы орындалатын жоспарлы 
жұмыстар бөлінеді. 

Жолдың ағымдағы күтімі бойынша жұмыстардың құрамына келесі 
негізгі жұмыстар кіреді: 
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2) жергілікті жерлерде жолдарды түзету, қағу және түзету бойынша 
жұмыстар; 

3) жеке шашырауларды жою (негізгі алаңнан төмен ластанған балласты 
таза балластқа ауыстыра отырып кесу); 

4) клеммалық, салмалы және түйіспелі бұрандамаларды бекіту; 
5) бағыттамалы бұрмаларды түзету; 
6) тораптардағы саңылауларды реттеу және жылдамдату; 
7) түйіспесіз жолдың кірпіктеріндегі температуралық кернеулерді 

бәсеңдету; 
8) өткір ақаулық рельстерді, бағыттамалы бұрмалардың металл 

бөліктерінің элементтерін, жарамсыз бекітпелерді, шпалдар мен білеулерді 
жалғыз ауыстыру; 

9) көктемгі белсенді қар еру кезеңінде қардан кюветтерді ашуды қоса 
алғанда, су бұрғыштарды күтіп-ұстау; 

10) су бұру құрылыстарын кескіндеу; 
11) өсімдіктерді жою; 
12) жолтабан енін реттеу; 
13) жолдар мен бағыттамалы бұрмаларды оның қарқынды түсу 

кезеңінде қардан тазарту; 
14) күрделі бейіндегі рекуперация учаскелерінде және жолдарда құмды 

машиналандырылған жинау (12% 0 асатын созылмалы еңістер мен көтерулер 
және т.б.). 

Жолдың ағымдағы мазмұнын жүзеге асыратын негізгі бөлімшелер жол 
дистанциялары болып табылады. 

 
1.2 Темір жол құрылысы  

 
1.2.1 Темір жолдардың жер төсемі 
 
Жер төсемі-бұл топырақтан жасалған инженерлік құрылым  

теміржолдың жоғарғы құрылымы орналасқан. Жер төсемі жылжымалы 
құрамнан және жолдың жоғарғы құрылымынан жүктемелерді қабылдайды 
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және оларды негізге өткізеді. Жер төсемі жолды қажетті жоспар мен профиль 
беру үшін темір жол трассасы шегінде жер бетін тегістейді. Пойыздардың 
жылдамдығы, пойыздардың массасы, желілердің өткізу және тасымалдау 
қабілеті жер төсемінің сенімділігіне байланысты. 

Жер төсемі қиын жағдайда жұмыс істейді, өйткені ол пойыздың 
айтарлықтай жүктемесіне және табиғи факторлардың әсеріне ұшырайды. 
Бүкіл теміржолдың жарамдылығы жер төсемінің тұтастығы мен жағдайына 
байланысты. Жер төсемі дұрыс жұмыс істеуі үшін оған келесі негізгі 
талаптар қойылады: 

– беріктік-жылжымалы құрамнан жүктемені (жоғарғы құрылым 
арқылы берілетін) бұзусыз ұстап тұру қабілеті; 

– тұрақтылық-берілетін жүктемеден де, табиғи-климаттық әсердің 
әсерінен де оның формасы мен жағдайының өзгермеуі; 

– сенімділік және ұзақ мерзімділік. 
Жер төсемін қолайсыз табиғи әсерлерден қорғау үшін әртүрлі қорғау, 

су бұру және бекіту құрылыстарының кешені көзделеді. 
Жер төсемі келесі пайдалану талаптарын қанағаттандыруы керек: 
– пойыздар қозғалысының ең жоғары жылдамдығы және теміржолдың 

есептік жүк қауырттылығы кезінде жылжымалы құрамның қазіргі заманғы 
(және перспективалы) үлгілерін өткізу кезінде ең аз істен шығумен ұзақ 
мерзімді пайдалануды қамтамасыз ету; 

– жөндеуге жарамды болу; 
– қолданылатын топыраққа қарамастан, тең болу. 
Сонымен қатар, жер төсемін жобалау кезінде құнды жерлерді барынша 

сақтау және табиғи ортаға ең аз зиян келтіру мәселелері ескерілуі керек. 
Жер төсемі, әдетте, әртүрлі физикалық және техникалық 

сипаттамалары бар (тығыздығы, кеуектілігі, ылғалдылығы және т.б.) 
жергілікті немесе импортталған топырақтардан жасалады, олар жер төсемінің 
құрылымдарының тұрақтылығы мен беріктігіне байланысты. 

 
Жер төсеміне арналған топырақ. 
 Үйінділерді төгу үшін жоғары жүк көтергіш қабілеті бар, суды жақсы 

өткізетін, ылғалданған кезде олардың қасиеттерін өзгертпейтін жартасты, ірі 
қиыршық тасты (қиыршық тасты, қиыршық тасты, қиыршық тасты) және 
құмды топырақ қажет. Жер төсемінің негізінің топырақтары көбінесе саз, 
құм, құмдақ және саздақпен ұсынылған. Жер жамылғысы негізінен осындай 
топырақтардан және осындай топырақтардан жасалған. 

Үйінділерді салу кезінде топырақ қолданылады: жартасты, құмды, 
қиыршық тасты, сазды. 

Жартасты топырақтарға тау жыныстарын бұзу арқылы алынған 
топырақтар жатады — магмалық, метаморфты және шөгінді, дәндер 
арасындағы қатты байланысы бар, олар табиғи жағдайда қатты немесе 
сынған массив түрінде болады. Әзірлеу және үйіндіге төсеу алдында 
мұндай топырақтар алдын-ала қопсытылады. 
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Құмды топырақтар-бұл тау жыныстарының ауа-райының өнімі. Олар 
суды өткізудің жақсы қабілетіне ие және жер төсемін салу үшін және жер 
төсемінің негізі ретінде жақсы материал болып табылады.  

Сазды топырақтар өте аз мөлшерде қабыршақты бөлшектердің 
мөлшеріне ие. Бөлшектердің қалыңдығы олардың басқа өлшемдерінен он 
есе аз, сондықтан олар көлем бірлігінде үлкен жалпы бетке ие, топырақтың 
1 шаршы метріне бірнеше шаршы метрге жетеді. Құрғақ күйде мұндай 
топырақтардың жүк көтергіштігі жоғары, бірақ ылғалданған кезде 
бөлшектердің адгезиясы біртіндеп жоғалады және топырақ аздап күш 
әсерінен деформацияланатын пластикке айналады. Топырақ суды нашар 
өткізеді, ал мұздату кезінде ол біркелкі емес иілуге ұшырайды. 

Үйінділерді тұрғызу үшін шамадан тыс ылғалданған немесе 
шамадан тыс тұзданған, қатты ісінген, қыртысталған сазды, сондай-ақ 
майлы сазды, шымтезекті, тұнбаны, гипсті, борды қоспағанда, барлық 
топырақты пайдалануға рұқсат етіледі. 

Суды жоймай немесе беріктігін жоғалтпай өткізетін топырақтар 
дренаж деп аталады. Суды өткізбейтін немесе сіңірмейтін топырақ-жұмыс 
істемейді. Құрғататын топырақтарға ірі түйіршікті, қиыршық тасты, ірі 
және орташа түйірлі құмдар; әлсіз бұрғыланатын топырақтарға - ұсақ 
түйірлі құмдар; құрғатылмайтын топырақтарға-сазды топырақтар жатады. 
Жер төсемі конструкциясының сенімділігін қамтамасыз ету үшін 
үйінділердегі топырақты тығыздау және қажет болған жағдайларда негізгі 
алаң астындағы ойықтарда, нөлдік жерлерде және үйінділер негізінде 
жүргізіледі. Үйінділердің топырақтары қабаттарға арнайы топырақ 
тығыздағыш машиналармен тығыздалады. 

Жер төсемінің көлденең профильдері. Жер төсемінің көлденең 
профилі оның бойлық осьіне перпендикуляр жазықтықпен кесу деп аталады 
(3.3-сурет). 

Жер төсемінің көлденең профильдерін қолдану арқылы ажыратыңыз: 
– альбомына сәйкес қарапайым инженерлік-геологиялық және 

топографиялық жағдайлары бар учаскелерге арналған типтік дизайн 
шешімдері, оларды есептеусіз, тек оларды нақты жергілікті жағдайларға 
байланыстырады[14,17]; 

– арнайы типтік көлденең профильдер қалыптыға ұқсас қолданылады, 
бірақ олардан ерекшеленеді, олар тек белгілі бір аудандарға тән - 
жылжымалы құмдардың, шұңқырлардың, жартастардың, тереңдігі 3-4 м 
дейінгі батпақтардың таралуы және т. б. 

– жекелеген учаскелер үшін әзірленетін жеке жобалар  
– келтірілген күрделі инженерлік-геологиялық жағдайлармен, сондай-

ақ жер төсемінің және оның негізінің тұрақтылығы мен беріктігін тексеру 
қажет болған кезде берілген стандартты емес параметрлермен жер төсемін 
жобалау кезінде[17]; 

– қарастырылып отырған желіде күрделі және бірнеше рет 
қайталанатын инженерлік-геологиялық жағдайлары бар бірқатар учаскелерде 
қолдануға арналған топтық көлденең профильдер.  
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Жоғарғы құрылым төселген жер төсемінің беті негізгі платформа деп 
аталады.  

Жер төсемінің негізгі алаңы (ОПЗП) - жолдың жоғарғы құрылысы 
төселетін жер төсемінің жоғарғы бөлігі (1.1-суретті қараңыз). 

 
1.1-сурет-Теміржолдың жер төсемінің жалпы көрінісі және көлденең 

қимасы 
 

Жағалаулар мен ойықтардың негізгі алаңы бірдей пішінмен және 
өлшемдермен сипатталады. 

Жер төсемінің негізгі алаңының жиегі-жер төсемінің негізгі алаңының 
(ОПЗП) жер төсемінің еңісімен (ЗП) қиылысу сызығы. 

НН жағалауының биіктігі-оның жиектерінің деңгейінен жер төсемінің 
осьі бойымен негізге дейінгі қашықтықты атаңыз. 

Нв ойығының тереңдігі - жер төсемінің осьі бойынша жер төсемінің 
негізгі алаңының жиектерінің деңгейінен жер сызығына дейінгі қашықтықты 
атайды. 

Жер төсемінің негізі беткейдің жер сызығымен қиылысу сызығы деп 
аталады. 

Берма-үйменің орнықтылығын қамтамасыз етуге және оның негізін 
атмосфералық сулармен жуудан қорғауға арналған, су бұрғыш жағына қарай 
еңісі бар, ені кемінде 3 м үйме табаны мен су бұрғыш арасындағы алаң (1.1-
суретті қараңыз). 

Жер төсемінің негізгі алаңының жиегі-жер төсемінің негізгі алаңының 
жер төсемінің еңісімен қиылысу сызығы. 

Жол жиектері-балласт қабатынан бос жер төсемінің негізгі алаңының 
бөліктері (1.2-сурет). Жол жиектері балласттың төгілуін болдырмау, жол 
және сигнал белгілерін орнату, жол жұмыстарын жүргізу кезінде жолдың 
жоғарғы құрылысы материалдары мен құралдарды уақытша орналастыру, 
желілік қызметкерлердің өтуі үшін қызмет етеді. Жер төсемінің ең аз 
мөлшері - 50 см. 
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Жоғарғы құрылым төселген жер төсемінің беті негізгі платформа деп 
аталады.  

Жер төсемінің негізгі алаңы (ОПЗП) - жолдың жоғарғы құрылысы 
төселетін жер төсемінің жоғарғы бөлігі (1.1-суретті қараңыз). 

 
1.1-сурет-Теміржолдың жер төсемінің жалпы көрінісі және көлденең 

қимасы 
 

Жағалаулар мен ойықтардың негізгі алаңы бірдей пішінмен және 
өлшемдермен сипатталады. 

Жер төсемінің негізгі алаңының жиегі-жер төсемінің негізгі алаңының 
(ОПЗП) жер төсемінің еңісімен (ЗП) қиылысу сызығы. 

НН жағалауының биіктігі-оның жиектерінің деңгейінен жер төсемінің 
осьі бойымен негізге дейінгі қашықтықты атаңыз. 

Нв ойығының тереңдігі - жер төсемінің осьі бойынша жер төсемінің 
негізгі алаңының жиектерінің деңгейінен жер сызығына дейінгі қашықтықты 
атайды. 

Жер төсемінің негізі беткейдің жер сызығымен қиылысу сызығы деп 
аталады. 

Берма-үйменің орнықтылығын қамтамасыз етуге және оның негізін 
атмосфералық сулармен жуудан қорғауға арналған, су бұрғыш жағына қарай 
еңісі бар, ені кемінде 3 м үйме табаны мен су бұрғыш арасындағы алаң (1.1-
суретті қараңыз). 

Жер төсемінің негізгі алаңының жиегі-жер төсемінің негізгі алаңының 
жер төсемінің еңісімен қиылысу сызығы. 

Жол жиектері-балласт қабатынан бос жер төсемінің негізгі алаңының 
бөліктері (1.2-сурет). Жол жиектері балласттың төгілуін болдырмау, жол 
және сигнал белгілерін орнату, жол жұмыстарын жүргізу кезінде жолдың 
жоғарғы құрылысы материалдары мен құралдарды уақытша орналастыру, 
желілік қызметкерлердің өтуі үшін қызмет етеді. Жер төсемінің ең аз 
мөлшері - 50 см. 

 

  
 

Жер төсемінің еңісі-жер төсемінің бүйір жақтары (1.3-сурет). 
Көлбеу сызықтың көлденең проекциясы көлбеу төсеу деп аталады. 

Көлбеу тік проекцияның көлденең проекцияға қатынасы көлбеу көлбеу деп 
аталады. 

 
1.7-кесте-Еңістер тіктігінің топырақ түріне және үйінді биіктігіне тәуелділігі 
 

Пайдаланылған топырақ түрі 

Үйіндінің биіктігі 12 м дейінгі 
еңістердің тіктігі 

6 м дейін 
Жоғарғы 
бөлігінде 
биіктігі 6 м 

Төменгі 
бөлігінде 
6-дан 12 м-
ге дейін 

Ұсатылған жартас, әлсіз желденетін және 
желденетін, құмды толтырғышы бар ірі-
Жарлы және ірі-сынықты, ірі және орташа 
іріліктегі қиыршық құмдар, металлургиялық 
шлактар 

1: 1,5 1:1,5 1:1,5 

Құмдар ұсақ және шаңды, сазды топырақтар 
(оның ішінде лессоидті), қатты және 
жартылай қатты консистенциясы, бірдей 
консистенциялы сазды агрегаты бар үлкен 
кесек, ұсақталған тау жыныстары оңай ауа-
райына ұшырайды. 

1: 1,5 1: 1,5 1: 1,75 

Тығыз пластикалық консистенциялы сазды 
топырақтар және бірдей консистенциялы 
сазды агрегаттары бар ірі түйіршікті 
топырақтар 

1:2 жеке жоба бойынша 

Артық ылғалдану аудандарындағы сазды 
және шаңды топырақтар (оның ішінде лесс 
тәрізді), сондай-ақ біртекті, ұсақ және 
шаңды құмдар 

1:1,75 1:1,75 1:2 

Құрғақ климаты бар аудандардағы ұсақ 
құмдар 1:2 1:2 1:2 
 

 
           1.2-сурет - Жер төсемінің 
             элементтері (жол жиегі) 
 
 
 

1.3-сурет-Еңістің тіктігі 
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Жер төсемінің инженерлік құрылыстар кешеніне (1.2-суретті қараңыз) 
мыналар кіреді: 

–  үйінділерді қазып, жарты үйінді, жарты ойық, жарты үйінді-жарты 
ойық  
және нөлдік орындар. Нөлдік жерлерге жер төсемінің жартылай 

төсемдерден немесе еңістердің бірінің биіктігі бар үйінділерден өтетін 
учаскелері жатады  

ойықтарға немесе олардың еңіс биіктігі 1 м-ге дейінгі жартылай 
ойықтарға 1 м-ге дейін; 

 

 
 

1.4 - сурет -Жер төсемінің көлденең профильдерінің түрлері 
 
– жер үсті суларын бұруға арналған құрылғылар (науалар, кюветтер,  
– ойықтардың жанындағы банкет арты және таулы жыралар; үймелер 

мен нөлдік орындардың жанындағы бойлық жыралар); 
– жер асты суларын ұстап алуға және бұруға арналған құрылыстар 

(әртүрлі конструкциялардың жабық дренаждары, тереңдетілген ашық 
жыралар, каптаждық құрылғылар); 

– жер төсемін зақымданудан немесе бұзылудан сақтау үшін салынған 
қорғаныс құрылыстары( тіреуіш қабырғалар, толқын қағатын қабырғалар, 
толқын сөндіргіштер, ағысты бағыттайтын бөгеттер, шпорлар, бөгеттер және 
басқа да құрылыстар); бекіту құрылыстары (шайылуға қарсы плиталы 
жабындар, тау-кен массасының төгінділері, жартас жыныстарының анкерлік 
бекітпелері); 

- жер төсемін қауіпті табиғи құбылыстардан қорғауға арналған 
құрылыстар (селге қарсы, көшкінге қарсы құрылыстар кешені, көшкінге 
қарсы, құлауға қарсы және т.б.). 

Жер бетіне қатысты негізгі сайттың орналасуына байланысты көлденең 
профильдердің келесі түрлері бөлінеді: 

– үйінді (1.4 а сурет) - жер бетінен жоғары жер төсемінің негізгі алаңы; 
– қазба (1.4 Б сурет) - жер бетінен төмен жер төсемінің негізгі алаңы; 
– нөлдік орындар (1.4 в - сурет) - үйіндіден ойыққа өту кезінде болмай 

қоймайтын, қар құрсауы салдарынан жағымсыз және бойлық профильді 
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Жер төсемінің инженерлік құрылыстар кешеніне (1.2-суретті қараңыз) 
мыналар кіреді: 

–  үйінділерді қазып, жарты үйінді, жарты ойық, жарты үйінді-жарты 
ойық  
және нөлдік орындар. Нөлдік жерлерге жер төсемінің жартылай 

төсемдерден немесе еңістердің бірінің биіктігі бар үйінділерден өтетін 
учаскелері жатады  

ойықтарға немесе олардың еңіс биіктігі 1 м-ге дейінгі жартылай 
ойықтарға 1 м-ге дейін; 

 

 
 

1.4 - сурет -Жер төсемінің көлденең профильдерінің түрлері 
 
– жер үсті суларын бұруға арналған құрылғылар (науалар, кюветтер,  
– ойықтардың жанындағы банкет арты және таулы жыралар; үймелер 

мен нөлдік орындардың жанындағы бойлық жыралар); 
– жер асты суларын ұстап алуға және бұруға арналған құрылыстар 

(әртүрлі конструкциялардың жабық дренаждары, тереңдетілген ашық 
жыралар, каптаждық құрылғылар); 

– жер төсемін зақымданудан немесе бұзылудан сақтау үшін салынған 
қорғаныс құрылыстары( тіреуіш қабырғалар, толқын қағатын қабырғалар, 
толқын сөндіргіштер, ағысты бағыттайтын бөгеттер, шпорлар, бөгеттер және 
басқа да құрылыстар); бекіту құрылыстары (шайылуға қарсы плиталы 
жабындар, тау-кен массасының төгінділері, жартас жыныстарының анкерлік 
бекітпелері); 

- жер төсемін қауіпті табиғи құбылыстардан қорғауға арналған 
құрылыстар (селге қарсы, көшкінге қарсы құрылыстар кешені, көшкінге 
қарсы, құлауға қарсы және т.б.). 

Жер бетіне қатысты негізгі сайттың орналасуына байланысты көлденең 
профильдердің келесі түрлері бөлінеді: 

– үйінді (1.4 а сурет) - жер бетінен жоғары жер төсемінің негізгі алаңы; 
– қазба (1.4 Б сурет) - жер бетінен төмен жер төсемінің негізгі алаңы; 
– нөлдік орындар (1.4 в - сурет) - үйіндіден ойыққа өту кезінде болмай 

қоймайтын, қар құрсауы салдарынан жағымсыз және бойлық профильді 

 

  
 

жобалау кезінде ең аз ұзындықты орнату және қар жамылғысының 
биіктігінен кем емес және 0,6 м кем емес биіктіктегі үйінділермен ауыстыру 
қажет; 

– жартылай үйінді (1.4 г сурет) - жер бетінен жоғары бір жиек,  
– жер бетіндегі басқа; 
– жартылай ойық (1.4 д сурет); 
– жартылай үйінділер-жартылай ойықтар (1.4 е - сурет) - жер төсемінің 

негізгі бетінің бір бөлігі жер бетінен жоғары, екіншісі одан төмен. 
Дренаждар екі түрлі болады: 
– резервтер; 
– арықтар.  
Резерв-су бұруға жоспарланған, үйінді себілгеннен кейін қалған 

қазаншұңқыр. Резервтер екі түрлі болады: 
- бір көлбеу (қазаншұңқырдың ені кемінде 10 м болғанда, 1.5 а-сурет); 
- габельді (қазаншұңқырдың ені 10 м-ден артық болса, 1.5 б-сурет). 
 

 
1.5 - сурет -Резерв 

 
1.6-суретте болашақ жолды салу перспективасы бар бір жолды 

учаскеде биіктігі 6 м-ден асатын үйретілмеген топырақ үйіндісі бейнеленген. 
Шұңқырлар мен ойықтарға ортақ элементтерден басқа, ойықтың 

көлденең профилі ерекше дизайнға ие: 
– кювет; 
– банкет; 
– банкет арты арығы; 
– кавальер; 
– таулы арық.  
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1-негізгі алаң; 2-ағызу призмасы; 3-жиек; 4-еңіс; 

5-үйіндінің негізі; 6-еңістің негізі; 7-берма; 8-су бұру жырасы; 
9-резер 

 
1.6-сурет-Бір жолды учаскедегі биіктігі 6 м-ден асатын үйретілмеген 

топырақ үйіндісі 
Кювет-жер төсемінің жалпы алаңынан екі жағынан су жинауға және 

бұруға арналған су бұрғыш. Түбі бойынша бойлық еңіс 0,002, түбі бойынша 
ені 0,4 м, биіктігі 0,6 м [13].  

Банкет-еңіс жиегінен 1 м қашықтықта орналасқан топырақтан жасалған 
ұнтақ, ол ойыққа судың ағуына кедергі болады. 

Канкет арығы-банкет пен кавальер арасындағы суды ағызуға қызмет 
етеді. Түбі бойынша бойлық еңіс кемінде 0,005, тереңдігі 0,3 м.  

 

 
 

1.7-сурет-бір жолды учаскеде қазып алу 
 

Кавальер-еңіс жолының бойында орналасқан трапеция тәрізді призма 
түрінде оны салу кезінде ойықтан алынған топырақты төгу.  

Түбі бойынша бойлық еңіс кемінде 0,005 М, түбі бойынша тереңдігі 
мен ені кемінде 0,6 м. 

Қорғаныш қабаты жоқ, сондай - ақ ұсақ және шаңды құмдардан 
жасалған кептірілмейтін топырақтан жасалған жобаланатын бір жолды жер 
төсемінің негізгі алаңының көлденең кескінін үстіңгі жағының ені 2,3 м, 
биіктігі 0,15 м және негізі жер төсемінің еніне тең трапеция түрінде, ал қос 
жолды жер төсемінің жоғарғы жағының көлденең кескінін-негізі жер 
төсемінің еніне тең биіктігі 0,2 м үшбұрыш түрінде тағайындау керек (1.7-
сурет).  
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1-негізгі алаң; 2-ағызу призмасы; 3-жиек; 4-еңіс; 

5-үйіндінің негізі; 6-еңістің негізі; 7-берма; 8-су бұру жырасы; 
9-резер 

 
1.6-сурет-Бір жолды учаскедегі биіктігі 6 м-ден асатын үйретілмеген 

топырақ үйіндісі 
Кювет-жер төсемінің жалпы алаңынан екі жағынан су жинауға және 

бұруға арналған су бұрғыш. Түбі бойынша бойлық еңіс 0,002, түбі бойынша 
ені 0,4 м, биіктігі 0,6 м [13].  

Банкет-еңіс жиегінен 1 м қашықтықта орналасқан топырақтан жасалған 
ұнтақ, ол ойыққа судың ағуына кедергі болады. 

Канкет арығы-банкет пен кавальер арасындағы суды ағызуға қызмет 
етеді. Түбі бойынша бойлық еңіс кемінде 0,005, тереңдігі 0,3 м.  

 

 
 

1.7-сурет-бір жолды учаскеде қазып алу 
 

Кавальер-еңіс жолының бойында орналасқан трапеция тәрізді призма 
түрінде оны салу кезінде ойықтан алынған топырақты төгу.  

Түбі бойынша бойлық еңіс кемінде 0,005 М, түбі бойынша тереңдігі 
мен ені кемінде 0,6 м. 

Қорғаныш қабаты жоқ, сондай - ақ ұсақ және шаңды құмдардан 
жасалған кептірілмейтін топырақтан жасалған жобаланатын бір жолды жер 
төсемінің негізгі алаңының көлденең кескінін үстіңгі жағының ені 2,3 м, 
биіктігі 0,15 м және негізі жер төсемінің еніне тең трапеция түрінде, ал қос 
жолды жер төсемінің жоғарғы жағының көлденең кескінін-негізі жер 
төсемінің еніне тең биіктігі 0,2 м үшбұрыш түрінде тағайындау керек (1.7-
сурет).  

 

  
 

 

а - құрғатпайтын топырақтан бір жолды жер төсемі үшін; б-құрғататын топырақтан 
бірдей; в-құрғатпайтын топырақтан екі жолды жер төсемі үшін, г - құрғататын топырақтан 
бірдей; b - жер төсемінің негізгі алаңының ені; h-0,15 м-ге тең шама 

 
1.8-сурет-Аралықтардағы жолдың түзу учаскелеріндегі жер төсемінің негізгі 

алаңының көлденең кескіні 
Су төгетін призманың жоғарғы жағындағы ені 2,3 м, яғни шпалдың 

ұзындығынан аз, 2,70 - 2,75 м. Осылайша, балласттың алдында жұмыс 
жолының шпалдарының ұштары ілулі болады, ал шпалдар топыраққа түскен 
кезде, тіпті 10-12 см-ге дейін, топырақта жабық депрессиялар пайда 
болмайды. 

1.8-кестеде топырақты пайдалану кезінде аралықтар шегіндегі жолдың 
түзу учаскелерінде жер төсемінің үстіңгі жағына (b) ені келтірілген: 

 

1.8-кесте-Жолдың түзу учаскелеріндегі B ені 
Теміржол желісін 

жобалау нормаларының 
санаты 

Негізгі 
жолдардың саны 

Топырақты пайдалану кезінде B 
ені 

А Б 
Жүрдек және ерекше 
жүк таситын, I 2 11,7 10,7 

I және II 1 7,6 6,6 
III 1 7,3 6,4 
IV 1 7,1 6,2 

 
Ескертпе: * - бейіндік қас деңгейінде өлшенеді;  
** - ағызу призмасының биіктігіне профильдік жиектің деңгейінен асатын жобалық 

жиектің деңгейінде және құрғататын топырақтың осы учаскесіндегі балласт қабаты 
қалыңдығының айырмасы және құрғатпайтын топырақтан жасалған жер төсемінің онымен 
аралас учаскесі өлшенеді. 

А-сазды, сазды агрегаты бар ірі түйіршікті, жеңіл желденетін және желденетін 
таужыныстар, құрғатпайтын құмдар, ұсақ және шаңды құмдар*;  

Б-жартасты, сәл желденетін, құмды агрегаты бар ірі-сынықты және құрғататын 
құмдар (ұсақ және шаңды құмдардан басқа)**. 



40

 

  
 

 

 
1.9 -сурет -Үйіндінің құрылымы 
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1.9 -сурет -Үйіндінің құрылымы 

 

  
 

 
 

 
1.10 - сурет -Қазу құрылымы 

 
 



42

 

  
 

Қорғаныс қабаты. Аққыштық шекарасындағы ылғалдылығы барлық 
түрдегі сазды топырақтардан жасалған жер төсемі үшін, салмағы бойынша 
50% - дан астам мөлшерде 2-ден 0,05 мм-ге дейінгі құмды бөлшектері бар 
құмды саздақтардан басқа, негізгі алаң аймағында конструкцияның 
күшейтілуін қарастыру қажет: құрғататын топырақтан жасалған қорғаныш 
қабатының балласты призмасы астындағы құрылғы; немесе геотекстильді 
материалдармен қиыстырылған құрғататын топырақтан. 23,0LW  

Жағалаудың типтік көлденең профильдері. Үйінділердің 
конструкциясын қолданылатын топырақтың биіктігіне, түріне, қасиеттеріне 
және жай-күйіне, жердің көлденең еңісіне, инженерлік-геологиялық, 
гидрогеологиялық, климаттық жағдайларға және жер қазу жұмыстарын жүргізу 
тәсілдеріне байланысты жобалау керек. Типтік шешімдер үшін үйінділердің 
пішінін ҚР ҚН сәйкес белгілеу қажет 3.03-14-2014 [1,14] және 1.28 суретте 
көрсетілген көлденең профильдер.  

Құрғақ және берік негіздегі үйінділер үшін оларды салуға жарамды 
барлық топырақтарға рұқсат етіледі. Бұл ретте [13], әдетте, жақын 
орналасқан ойықтардан, тас жол карьерлерінен және резервтерден 
топырақты, ал ол болмаған кезде - техногендік топырақты пайдалану керек. 

Тиісті негіздемемен әр текті топырақ үйінділерін жобалауға рұқсат 
етіледі. Бұл ретте құм орналасқан жағдайда (негізгі алаңдағы қорғаныш 
қабатын қоспағанда) соңғысының беткі қабатының сазды топырағының 
үстінен үйіндінің ортасынан жиегіне 0,04 - 0,10 көлденең еңіс беру қажет.  

 
А) - қорғағыш қабаты жоқ үйінді h > 6 м; б) - қорғағыш қабаты бар үйінді Н > 6 м; 

в) қорғағыш қабаты жоқ үйінді, биіктігі 6-дан 12 м дейін; г) - қорғағыш қабаты бар үйінді, 
биіктігі 6-дан 12 м дейін 

 
1.11-сурет-Жергілікті жердің көлденең еңісі 1:5-тен тік емес кезде 

үйретілмейтін топырақтардан жасалған үйінділердің көлденең профильдері 
 
Сейсмикалық аудандарда неғұрлым ауыр топырақты үйіндінің төменгі 

бөлігіне орналастыру ұсынылады (1.11-сурет). 
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Қорғаныс қабаты. Аққыштық шекарасындағы ылғалдылығы барлық 
түрдегі сазды топырақтардан жасалған жер төсемі үшін, салмағы бойынша 
50% - дан астам мөлшерде 2-ден 0,05 мм-ге дейінгі құмды бөлшектері бар 
құмды саздақтардан басқа, негізгі алаң аймағында конструкцияның 
күшейтілуін қарастыру қажет: құрғататын топырақтан жасалған қорғаныш 
қабатының балласты призмасы астындағы құрылғы; немесе геотекстильді 
материалдармен қиыстырылған құрғататын топырақтан. 23,0LW  

Жағалаудың типтік көлденең профильдері. Үйінділердің 
конструкциясын қолданылатын топырақтың биіктігіне, түріне, қасиеттеріне 
және жай-күйіне, жердің көлденең еңісіне, инженерлік-геологиялық, 
гидрогеологиялық, климаттық жағдайларға және жер қазу жұмыстарын жүргізу 
тәсілдеріне байланысты жобалау керек. Типтік шешімдер үшін үйінділердің 
пішінін ҚР ҚН сәйкес белгілеу қажет 3.03-14-2014 [1,14] және 1.28 суретте 
көрсетілген көлденең профильдер.  

Құрғақ және берік негіздегі үйінділер үшін оларды салуға жарамды 
барлық топырақтарға рұқсат етіледі. Бұл ретте [13], әдетте, жақын 
орналасқан ойықтардан, тас жол карьерлерінен және резервтерден 
топырақты, ал ол болмаған кезде - техногендік топырақты пайдалану керек. 

Тиісті негіздемемен әр текті топырақ үйінділерін жобалауға рұқсат 
етіледі. Бұл ретте құм орналасқан жағдайда (негізгі алаңдағы қорғаныш 
қабатын қоспағанда) соңғысының беткі қабатының сазды топырағының 
үстінен үйіндінің ортасынан жиегіне 0,04 - 0,10 көлденең еңіс беру қажет.  

 
А) - қорғағыш қабаты жоқ үйінді h > 6 м; б) - қорғағыш қабаты бар үйінді Н > 6 м; 

в) қорғағыш қабаты жоқ үйінді, биіктігі 6-дан 12 м дейін; г) - қорғағыш қабаты бар үйінді, 
биіктігі 6-дан 12 м дейін 

 
1.11-сурет-Жергілікті жердің көлденең еңісі 1:5-тен тік емес кезде 

үйретілмейтін топырақтардан жасалған үйінділердің көлденең профильдері 
 
Сейсмикалық аудандарда неғұрлым ауыр топырақты үйіндінің төменгі 

бөлігіне орналастыру ұсынылады (1.11-сурет). 

 

  
 

 
а) - құрғататын топырақ саздың үстінде орналасқан; б) - сазды топырақ құрғататын 

қабаттар арасында орналасқан; 1-құрғататын топырақ; 2-сазды топырақ 
 

1.12-сурет-Үйінділерде әртекті топырақтардың ықтимал орналасу 
схемалары 

 
Жартас әлсіз желденетін және желденетін топырақтардан (тау 

массасынан), сондай-ақ ірі сынық (тас және кесек) топырақтардан құйылатын 
үйінділер үшін жоғарғы қабаты қуаты кемінде 0,5 м қиыршықтас-
шағылтасты немесе шағылтасты топырақтардан жобалануы тиіс, олардың 
неғұрлым ірі фракциялары 0,2 м-ден аспауы тиіс. Үйіндінің төменгі 
қабаттарында тастың барынша рұқсат етілген мөлшері сынамалы тығыздау 
кезінде құйылатын қабаттың қабылданған қалыңдығына байланысты 
белгіленеді. 

Жағалаудың биіктігіне қарамастан 1:5-тен 1:3-ке дейінгі тіктілігі бар 
қиғаш таулардың шегінде 1.30-суретке сәйкес кертпештерді кесу талап 
етіледі. Кемерлердің ені 1-ден 4 м-ге дейін қабылданады. Кертпештердің 
беттері төменгі жағына 0,01 - 0,02 шамасымен көлденең еңіс берілуі тиіс, 
кертпештердің қабырғалары олардың биіктігі 1 м - ге дейін тік, ал биіктігі 2 
м-ге дейін-шамамен 1:0,5 еңіспен жобалануы мүмкін. 

 
1.13-сурет-Құламалығы 1:5-тен 1:3-ке дейінгі көлбеулердегі 

үйінділердің көлденең профильдері 
 

Ойықтардың типтік көлденең профильдері. Қолайлы инженерлік-
геологиялық жағдайларда қазу. Шұңқырлардың құрылымын олардың 
тереңдігіне, топырақтың түрі мен қасиеттеріне, құрылыс аймағының 
климаттық жағдайларына, жұмыс әдістерін ескере отырып тағайындау керек. 
Шұңқырларды жобалау кезінде іргелес үйінділерді салу үшін топырақтың 
қажеттілігін ескеру керек, ал топырақ жеткіліксіз болған жағдайда 
карьерлерге арналған шұңқырларды кеңейту нұсқаларын қарастыру қажет. 
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Үлгілік шешімдер үшін ойықтардың кескінін 1.13-1.38-суреттерде 
келтірілген көлденең бейіндерді басшылыққа ала отырып қабылдау керек, 
еңістердің тіктігін-1.13-кесте бойынша белгілеу керек 

 
1.14-сурет-Құмды толтырғыштары бар және құмды құрғататын 

топырақтары бар ірі кесекті, ірі кесекті топырақтардағы тереңдігі (жоғарғы 
еңіс биіктігі) 12 м-ге дейінгі қазудың көлденең бейіні 

 
а) - сипатталатын қатты және жартылай қатты сазды топырақтарда және сазды 

агрегаты бар ірі қабатты топырақтарда; б) - сипатталатын сазды топырақтарда ; һЗ-
қорғаныш қабатының қалыңдығы 23,0LW 23,0LW  

 
1.15-сурет-Тереңдігі (жоғарғы еңіс биіктігі) 12 м дейінгі ойықтың 

көлденең бейіні 
 

 
 

1.16-сурет-Құрғақ климаты бар аудандарда құрғататын топырақтарда, 
аз қозғалатын және қозғалмайтын құмдарда қазудың көлденең бейіні 

 
1.17-сурет-Кювет-траншеялары бар қатты төзімді учаскелердегі 

құмдардағы қазудың көлденең профилі 
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1.14-сурет-Құмды толтырғыштары бар және құмды құрғататын 

топырақтары бар ірі кесекті, ірі кесекті топырақтардағы тереңдігі (жоғарғы 
еңіс биіктігі) 12 м-ге дейінгі қазудың көлденең бейіні 

 
а) - сипатталатын қатты және жартылай қатты сазды топырақтарда және сазды 

агрегаты бар ірі қабатты топырақтарда; б) - сипатталатын сазды топырақтарда ; һЗ-
қорғаныш қабатының қалыңдығы 23,0LW 23,0LW  

 
1.15-сурет-Тереңдігі (жоғарғы еңіс биіктігі) 12 м дейінгі ойықтың 

көлденең бейіні 
 

 
 

1.16-сурет-Құрғақ климаты бар аудандарда құрғататын топырақтарда, 
аз қозғалатын және қозғалмайтын құмдарда қазудың көлденең бейіні 

 
1.17-сурет-Кювет-траншеялары бар қатты төзімді учаскелердегі 

құмдардағы қазудың көлденең профилі 

 

  
 

 
 

Ескертпе - еңіс биіктігі 2-ден 6 м -1 м-ге дейін болған кезде жарма сөресінің ені; 
еңіс биіктігі 6-дан 12 м-ге дейін болған кезде-2 м 

 
1.18-сурет-Тереңдігі 12 м дейін ұсақ және шаңды құмдарда, с сазды 

топырақтарда және тез желденетін жартастарда қазудың көлденең бейіні
23,0LW  

 
h - сазды топырақты дренажға ауыстыру қабатының қалыңдығы 

 
1.19-сурет-Сазды тугопластикалық топырақтардағы тереңдігі (жоғарғы 

еңіс биіктігі) 12 м дейінгі қазудың көлденең бейіні    () 50,025,0  LJ  

 
а) - темір бетонды науамен; б) - ұсақ төсемді науамен және дренажмен; һз-сазды 

топырақты құрғататын топырақпен ауыстыру қабатының қалыңдығы; 1-су бұратын науа; 
2-Ұсақ төсемді дренаж 

 
1.20-сурет - Ойма жастығы бар сазды тығыз пластикалық 

топырақтардағы тереңдігі (жоғарғы еңіс биіктігі) 12 м дейінгі қазудың 
көлденең бейіні 

 

 
1.21 - сурет-Қуаң аудандардың құрғақ лестерінде тереңдігі (жоғарғы 

еңіс биіктігі) 12 м дейінгі қазудың көлденең бейіні 
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Теміржол тораптары мен станцияларына арналған жер төсемі.  
Бөлек пункттер шегінде жер төсемін жобалау үшін аралықтарда жер 

төсемін жобалау кезінде пайдаланылатын материалдарға қосымша мынадай 
бастапқы деректер қажет: 

– қолданыстағы және жобаланатын жолдар, ғимараттар, құрылыстар, 
жер асты және жер үсті коммуникациялары, бөлінген белдеулер көрсетілген 
көлденең жоспар; 

– учаске бойынша инженерлік-геологиялық ізденістер материалдары 
(тіліктер, техникалық қорытынды және т.б.), ал күрделі табиғи жағдайларда 
аумақтың инженерлік-геологиялық картасы және қажет болған кезде 
инженерлік-геологиялық қазбалардың жоспарында көрсетілген гидроизогипс 
картасы. 

Станция алаңдары, әдетте [15], жоспарда түзу сызықта, ал профильде - 
жағалауларда жобалануы керек. 

Негізделген жағдайларда жобада қар мен құмның түсуінен қорғауға 
арналған құрылғылар көзделуі қажет. 

Қозғалмайтын және аз қозғалатын құмдарда станциялық алаңдарды, 
әдетте, нөлдік белгілер мен биіктігі 0,9 м дейінгі үймелерде, жылжымалы 
құмдарда - биіктігі 1,0 м асатын үймелерде жобалау керек. 

Станциялық жолдардың негізгі алаңының көлденең профилі жолдар 
санына және топырақ түріне байланысты болуы мүмкін: бір көлбеу; габельді; 
ара тәрізді. 

Бір қабатты негізгі алаңдар әдетте разъездерде, басып озу пункттерінде, 
аралық станцияларда қолданылады (1.21-сурет).  

 

 
 

1.22-сурет - Жер төсемінің негізгі алаңының бір көлбеу көлденең 
профилі 

 
Барлық типтегі аралық станцияларда, сондай - ақ озу пункттері мен 

көлденең типтегі разъездерде жоғарғы жағының кескіні, әдетте, әр түрлі 
бағытта бағытталған габельді көлбеулермен жобалануы керек: бір жолды 
желілерде - қолданыстағы негізгі және болжамды екінші негізгі жолдың 
аралығы осьінен; екі жолды жолдарда-негізгі жолдар арасындағы жол 
аралығы осьінен (1.22-сурет). 
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Теміржол тораптары мен станцияларына арналған жер төсемі.  
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(тіліктер, техникалық қорытынды және т.б.), ал күрделі табиғи жағдайларда 
аумақтың инженерлік-геологиялық картасы және қажет болған кезде 
инженерлік-геологиялық қазбалардың жоспарында көрсетілген гидроизогипс 
картасы. 
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жағалауларда жобалануы керек. 

Негізделген жағдайларда жобада қар мен құмның түсуінен қорғауға 
арналған құрылғылар көзделуі қажет. 

Қозғалмайтын және аз қозғалатын құмдарда станциялық алаңдарды, 
әдетте, нөлдік белгілер мен биіктігі 0,9 м дейінгі үймелерде, жылжымалы 
құмдарда - биіктігі 1,0 м асатын үймелерде жобалау керек. 

Станциялық жолдардың негізгі алаңының көлденең профилі жолдар 
санына және топырақ түріне байланысты болуы мүмкін: бір көлбеу; габельді; 
ара тәрізді. 

Бір қабатты негізгі алаңдар әдетте разъездерде, басып озу пункттерінде, 
аралық станцияларда қолданылады (1.21-сурет).  

 

 
 

1.22-сурет - Жер төсемінің негізгі алаңының бір көлбеу көлденең 
профилі 

 
Барлық типтегі аралық станцияларда, сондай - ақ озу пункттері мен 

көлденең типтегі разъездерде жоғарғы жағының кескіні, әдетте, әр түрлі 
бағытта бағытталған габельді көлбеулермен жобалануы керек: бір жолды 
желілерде - қолданыстағы негізгі және болжамды екінші негізгі жолдың 
аралығы осьінен; екі жолды жолдарда-негізгі жолдар арасындағы жол 
аралығы осьінен (1.22-сурет). 

 
 

 

  
 

 
1.23- сурет- Жер төсемінің негізгі алаңының габельді көлденең профилі 
 
Алаңның едәуір ені болған кезде жол аралықтарында кемінде 0,002 

еңісі бар жабық бойлық су бұрғыштардың (лотоктар мен дренаждардың) 
төмендетілген белгілері бар, ал қажет болған жағдайда жер төсемінен тыс 
суды бұру үшін олардан көлденең шығару құрылғысы бар Арал тәрізді 
көлденең профильді қолдануға жол беріледі (1.23-сурет). 

 
1.24-сурет - Жер төсемінің негізгі алаңының ара тәріздес көлденең 

профилі 
 

Локомотив және вагон шаруашылығы мен жүк ауласын орналастыруға 
арналған алаңдар бір және екі еселі етіп жобаланады; еңістің еңісін 
ғимараттан сыртқы жаққа қарай бағытта жобалау қажет; ені Елеулі 
алаңшаларда ара тәріздес профильді қолданған жөн. 

Жер төсемінен жер үсті және жер асты суларын бұруға арналған 
құрылғылар. Аралықтар мен бөлек пункттер шегінде жер төсемінен жер 
үсті суларын бұруға және (қажет болған жағдайда) жер асты суларының 
деңгейін төмендетуге арналған құрылғылар жобаланады. 

 Қабаттағы суды бұру көзделеді: 
 үйінділерден-жыралармен (бойлық және көлденең су бұрғыш, 

құрғатқыш) немесе резервтермен; 
 ойықтар мен жартылай ойықтардың еңістерінен-арықтармен 

(таулы және банкет арты)); 
 ойықтар мен жартылай ойықтардағы жер төсемінің негізгі 

алаңынан және ойықтардың еңістерінен - кюветтермен, науалармен, кювет-
орлармен және орлармен, кюветтермен және ұсақ салынған дренаждармен 
біріктірілген науалармен [10]. 
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Жер үсті суларын ең жақын су өткізу құрылысына немесе жер 
төсемінен төмен жер бедері орындарына қарай бұру қажет. 

Төсемнің таулы жағынан әрбір жол қиылысатын су бөлгішінен су 
өткізу құрылысына дейін немесе жер төсемінен судың көлденең бұрылуы 
мүмкін жерге дейін тұтас бойлық су бұрғыш көзделуі тиіс. 

 
1.9-кесте-Судың есептік шығыстарынан асып кету ықтималдығын 

ескере отырып, су бұру құрылғыларының көлденең мөлшерлерінің ұлғаюы 
 

Желілер санаты 
Есептік шығыстардың асып кету ықтималдығы, %  
кюветтер, тау жыралары 
және су қашыртқылар 

бойлық (үйме жанында) және 
көлденең су бұрғыш жыралар 

Жылдамдық, 1 4 
ерекше жүк тиелген 1 4 

I - II 1 4 
III 3 7 
IV 5 10 

 
Су бұрғыштың су ағысы арнасымен түйіндесуі мынадай талаптарды 

орындай отырып жобалануы тиіс: тоғысу орнында арықты су ағысының 
ағысы бойынша бағыттау (арықтың және су ағысының осьтері арасындағы 
бұрыш 45° артық емес деп белгілеу керек); арықтардың бағытын өзгерту 
радиусы 10 м кем емес қисық бойынша бірқалыпты жобалануы тиіс. 

Су бұру құрылғыларының көлденең қимасын 1.9-кестеде көрсетілген 
нормалар бойынша асып кету ықтималдығымен белгіленетін судың есептік 
шығыстары бойынша тағайындау керек. 

Су бұрғыштардың жиегі көрсетілген асып кету ықтималдығының 
шығысына сәйкес келетін су деңгейінен кемінде 0,2 м жоғары көтерілуі тиіс. 

Арықтар (банкет арты, тау үсті) - өлшемдері гидравликалық 
есептеулерден анықталады. Арықтардың көлденең қимасы: жартылай 
шеңберлі, тікбұрышты, трапеция тәрізді, үшбұрышты. 1.24-суретте трапеция 
тәрізді арық көрсетілген. 

 

 
А-негіз; В-еңіс 

 

1.25-сурет-Су бұрғыш арық 
 
Бойлық су бұрғыш арықтардың тереңдігін есептеу бойынша қабылдайды, бірақ 0,6 

м кем емес. Сазды және құмды топырақтардағы жыралардың еңістерінің тіктігі 1/1,5 
болып белгіленеді. Арықтың бойлық еңісі кемінде 0,003 және ерекше жағдайларда 
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Жер үсті суларын ең жақын су өткізу құрылысына немесе жер 
төсемінен төмен жер бедері орындарына қарай бұру қажет. 

Төсемнің таулы жағынан әрбір жол қиылысатын су бөлгішінен су 
өткізу құрылысына дейін немесе жер төсемінен судың көлденең бұрылуы 
мүмкін жерге дейін тұтас бойлық су бұрғыш көзделуі тиіс. 

 
1.9-кесте-Судың есептік шығыстарынан асып кету ықтималдығын 

ескере отырып, су бұру құрылғыларының көлденең мөлшерлерінің ұлғаюы 
 

Желілер санаты 
Есептік шығыстардың асып кету ықтималдығы, %  
кюветтер, тау жыралары 
және су қашыртқылар 

бойлық (үйме жанында) және 
көлденең су бұрғыш жыралар 

Жылдамдық, 1 4 
ерекше жүк тиелген 1 4 

I - II 1 4 
III 3 7 
IV 5 10 

 
Су бұрғыштың су ағысы арнасымен түйіндесуі мынадай талаптарды 

орындай отырып жобалануы тиіс: тоғысу орнында арықты су ағысының 
ағысы бойынша бағыттау (арықтың және су ағысының осьтері арасындағы 
бұрыш 45° артық емес деп белгілеу керек); арықтардың бағытын өзгерту 
радиусы 10 м кем емес қисық бойынша бірқалыпты жобалануы тиіс. 

Су бұру құрылғыларының көлденең қимасын 1.9-кестеде көрсетілген 
нормалар бойынша асып кету ықтималдығымен белгіленетін судың есептік 
шығыстары бойынша тағайындау керек. 

Су бұрғыштардың жиегі көрсетілген асып кету ықтималдығының 
шығысына сәйкес келетін су деңгейінен кемінде 0,2 м жоғары көтерілуі тиіс. 

Арықтар (банкет арты, тау үсті) - өлшемдері гидравликалық 
есептеулерден анықталады. Арықтардың көлденең қимасы: жартылай 
шеңберлі, тікбұрышты, трапеция тәрізді, үшбұрышты. 1.24-суретте трапеция 
тәрізді арық көрсетілген. 

 

 
А-негіз; В-еңіс 

 

1.25-сурет-Су бұрғыш арық 
 
Бойлық су бұрғыш арықтардың тереңдігін есептеу бойынша қабылдайды, бірақ 0,6 

м кем емес. Сазды және құмды топырақтардағы жыралардың еңістерінің тіктігі 1/1,5 
болып белгіленеді. Арықтың бойлық еңісі кемінде 0,003 және ерекше жағдайларда 

 

  
 

кемінде 0,002 болуы тиіс. Түбін нығайтпай, арықтың көлбеуі 0,005 - 0,008 қабылдануы 
мүмкін. 

Су бұру құрылыстарын бөлу жолағында орналастырады, оның шекарасы 
резервтердің далалық жиегінен және арықтардан кемінде 2 м қашықтықта тұруы тиіс. 

Негізгі алаңнан және ойықтың еңістерінен ағатын суды жинау және бұру үшін 
тереңдігі кемінде 0,6 м, түбі бойынша ені кемінде 0,4 м және жер төсемінің еңісіне тең 
бойлық еңісі бар, бірақ кемінде 0,002 кюветтер орнатылады. 

Ойыққа ағатын су оны ең жақын жасанды құрылысқа немесе жер төсемінен басқа 
жаққа бұратын таулы арықтармен ұсталады. Таулы жыраның өлшемдері су шығыны 
бойынша есептеумен анықталады, бірақ жыраның түбі бойынша ені және оның тереңдігі 
кемінде 0,6 м қабылданады.  

 
Кюветтер мен науалар. Науалар бірдей арықтар болып табылады, 

осылайша дизайн топырақтың бүйір қысымын қабылдай алады. 
Қабырғалардың артына құм, қиыршық тас сүзгілері құйылады науалар 
науаның қабырғаларында орналасқан жарықтар арқылы бітеліп қалады, 
сондықтан науа дренаж рөлін атқара алады. Науалар екі түрлі болады: 
рамалық тип (1.24-сурет) және тұтас құйылған науа (1.25-сурет). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                                                                            
 

1-темірбетон плиталары; 2-траншеялардың құмды балласты; 3-темірбетон 
рамалары; 4-цемент скрабы; 5-арық бетонмен бітеу; 6-құмды-қиыршық тасты дайындау; 

7-арық бетоннан дайындау; 8-дренажды саңылаулар 
 

1.26- сурет- Темірбетон науа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.27- сурет - Тұтас құйылған науа 
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Жылдамдық токтары (1.26 - сурет) - үлкен бойлық еңістері i = 0,1-0,8 
болатын құрастырмалы немесе монолитті темір-бетон конструкциялардан 
жасалған қысқа арналар. 

 
1-тас төсеу; 2-кіреберістегі 
шыбық; 3-бүйір 
қабырғалар; 4-су құдығы; 
5-су шұңқыры; 6-шығу 
науасы; 7-шығу тесігі 

 
 
 

1.28- сурет -Жылдамдық 
 
Айырмашылықтар (1.27 - сурет) - олар жылдамдықпен бірдей 

функцияларды орындайды, бір және көп сатылы. Тамшылардың соңында 
энергия сөндіргіштер ұйымдастырылады. 

 
1-тас төсеу; 2-кіреберістегі 
шыбық; 3-бүйір 
қабырғалар; 4-су құдығы; 
5-су шұңқыры; 6-шығу 
науасы; 7-шығу тесігі 

 
 

1.29- сурет- Айырмашылық 
 
Консоль-балық аулау каналдары (1.28-сурет) - суды үлкен биіктіктен 

ағызу үшін, мысалы, жартаста немесе тік көлбеу жерде. Мұндай жағдайларда 
қалпына келтіру айырмашылықтарға немесе жылдамдыққа қарағанда 
әлдеқайда үнемді. 

 
1.30-сурет-Консольді-балық аулау су қашыртқылары 

 
Дюкерлер (1.30 - сурет) - су ағындарын жер төсемі арқылы өткізуге 

арналған ойықтардағы құбырлар. 
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Жылдамдық токтары (1.26 - сурет) - үлкен бойлық еңістері i = 0,1-0,8 
болатын құрастырмалы немесе монолитті темір-бетон конструкциялардан 
жасалған қысқа арналар. 

 
1-тас төсеу; 2-кіреберістегі 
шыбық; 3-бүйір 
қабырғалар; 4-су құдығы; 
5-су шұңқыры; 6-шығу 
науасы; 7-шығу тесігі 

 
 
 

1.28- сурет -Жылдамдық 
 
Айырмашылықтар (1.27 - сурет) - олар жылдамдықпен бірдей 

функцияларды орындайды, бір және көп сатылы. Тамшылардың соңында 
энергия сөндіргіштер ұйымдастырылады. 

 
1-тас төсеу; 2-кіреберістегі 
шыбық; 3-бүйір 
қабырғалар; 4-су құдығы; 
5-су шұңқыры; 6-шығу 
науасы; 7-шығу тесігі 

 
 

1.29- сурет- Айырмашылық 
 
Консоль-балық аулау каналдары (1.28-сурет) - суды үлкен биіктіктен 

ағызу үшін, мысалы, жартаста немесе тік көлбеу жерде. Мұндай жағдайларда 
қалпына келтіру айырмашылықтарға немесе жылдамдыққа қарағанда 
әлдеқайда үнемді. 

 
1.30-сурет-Консольді-балық аулау су қашыртқылары 

 
Дюкерлер (1.30 - сурет) - су ағындарын жер төсемі арқылы өткізуге 

арналған ойықтардағы құбырлар. 
 

 

  
 

 
 

1-бетон құдық; 2-Құбыр 
 

1.31 - сурет -Дюкер 
 
Жер төсемінің деформациясы  
Қазіргі уақытта тасымалдау процесіне қойылатын негізгі талап 

пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін және техникалық құралдар 
жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету болып табылады. Темір жолдың 
маңызды элементі ретінде жер төсемі бұл жерде маңызды рөл атқарады. -
Қолданыстағы жер төсемі әртүрлі уақытта әртүрлі стандарттарға сәйкес 
салынғандықтан, ол әртүрлі құрылымдық өлшемдермен, геометриялық 
параметрлермен және күймен сипатталады. Осыған қарамастан, теміржол 
желісінің едәуір ұзындығындағы жер төсемі қанағаттанарлық жұмыс 
істейді[12]. Дегенмен, желінің жұмыс ұзындығының шамамен 11% - ында 
ақаулар мен деформациялар бар. 

Ақаулар-жер төсемінің геометриялық өлшемдерінің қазіргі 
нормалардан ауытқуы.  

Деформациялар-пойыздық жүктемелердің әсерінен, гидрогеологиялық 
факторлардың әсерінен және жер төсемін салу сапасының төмендігінен 
пайдалану процесінде жер төсемі нысанының өзгеруі. 

Жер төсемінің деформациясының негізгі түрлері: 
– негізгі алаңның пішінін бұрмалау; 
– шөгу; 
– ісінген; 
– үйінділер мен ойықтардың құламаларының қорытпалары; 
– шөгінділер мен опырылымдар. 
Жер төсемінің ең көп таралған деформациясы — бұл негізгі сайттың 

пішінін бұрмалау-балласт шұңқырлары, балласт төсектері, балласт 
қаптары. 

Балласт шұңқырлары (сурет. 1.30,а) балластпен толтырылған жеке 
шпалдар астындағы негізгі алаңдағы ойықтарды білдіреді. Олар балласт 
қабатының жеткіліксіз қалыңдығымен немесе негізгі аймақтың топырағының 
жеткіліксіз жүк көтергіштігімен пайда болады. Балласт шұңқырлары 0,1 — 
0,3 м тереңдікке жетеді. Балласт шұңқырларының пайда болуын болдырмау 
үшін жер төсемінің жоғарғы қабатын мұқият тығыздап, жоба бойынша 
балласт жасау керек. 

Балласт төсектері (сурет. 1.30, б)—жол бойымен созылған, негізгі 
алаңдағы шпалдар қатарының астында тұйық, 1,5-2 м тереңдікке жететін 
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ойықтар. Балласты төсектердің пайда болу себебі үйіндідегі топырақтың 
жеткіліксіз тығыздалуы немесе қазба түбіндегі топырақтың жеткіліксіз 
беріктігі болып табылады. 

Балласт қаптары (сурет. 1.30, в) — балластпен толтырылған негізгі 
алаңдағы оқшауланған елеулі тереңдіктер. Балласт қаптары 3-8 м тереңдікке 
жетеді. 

Негізгі алаңдағы ойықтар-шұңқырлар, төсектер, қаптар — қозғалатын 
пойыздардың астындағы жер төсемінің деформациясын тудыруы мүмкін. 

Негізгі алаңдағы ойықтарға қарсы күрес шаралары топырақты 
құрғататын топырақпен алмастыра отырып, шұңқырлардың бүйірлерін кесу 
болып табылады. Балласт шұңқырлары мен төсектердің жақтары судың 
толық шығарылуын есептей отырып, олардың түбінен кемінде 0,20 м 
тереңдікке кесіледі. 

Ісінген. Төмен температурада топырақ саңылауларындағы су қатып 
қалады. Көлемнің ұлғаюы байқалады, бірақ топырақтың гетерогенділігіне 
байланысты бұл көлемнің ұлғаюы әртүрлі.. 

 
1.32-сурет- Негізгі алаңдағы тереңдеудің деформациясы 

 
Бұл жағдайда топырақ бетінде пайда болатын бұзушылықтар терең деп 

аталады. Тұңғиықтар тұңғиық төбешік немесе тұңғиық қуыс түрінде болады 
(сурет.1.31). Тұңғиықтар рельс-шпалдық тордың кедір-бұдырлығын 
туындатады, ал бұл пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз 
етпейді. Тұңғиықтар балласт және топырақ болып бөлінеді. Балласт 
ластанған балласт қабатының қатып қалуына байланысты пайда болады; 
топырақ — жер төсемінің топырағында судың қатып қалуына байланысты. 
Балласты тұңғиықтар қыстың бірінші жартысында пайда болады. Олардың 
биіктігі (немесе тереңдігі) 50 мм-ден аспайды. Көктемнің басында балласты 
тұңғиықтары тез жоғалады. Балласт тұңғиықтарына қарсы күрес қиыршық 
тасты балласты тазарту немесе құм-қиыршық тасты балласты қиыршық 
таспен алмастыру, балласт шұңқырлары мен төсектерін кептіру, оның 
қалыңдығы жеткіліксіз болған кезде балласты көтеруден тұрады. 
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ойықтар. Балласты төсектердің пайда болу себебі үйіндідегі топырақтың 
жеткіліксіз тығыздалуы немесе қазба түбіндегі топырақтың жеткіліксіз 
беріктігі болып табылады. 

Балласт қаптары (сурет. 1.30, в) — балластпен толтырылған негізгі 
алаңдағы оқшауланған елеулі тереңдіктер. Балласт қаптары 3-8 м тереңдікке 
жетеді. 

Негізгі алаңдағы ойықтар-шұңқырлар, төсектер, қаптар — қозғалатын 
пойыздардың астындағы жер төсемінің деформациясын тудыруы мүмкін. 

Негізгі алаңдағы ойықтарға қарсы күрес шаралары топырақты 
құрғататын топырақпен алмастыра отырып, шұңқырлардың бүйірлерін кесу 
болып табылады. Балласт шұңқырлары мен төсектердің жақтары судың 
толық шығарылуын есептей отырып, олардың түбінен кемінде 0,20 м 
тереңдікке кесіледі. 

Ісінген. Төмен температурада топырақ саңылауларындағы су қатып 
қалады. Көлемнің ұлғаюы байқалады, бірақ топырақтың гетерогенділігіне 
байланысты бұл көлемнің ұлғаюы әртүрлі.. 

 
1.32-сурет- Негізгі алаңдағы тереңдеудің деформациясы 

 
Бұл жағдайда топырақ бетінде пайда болатын бұзушылықтар терең деп 

аталады. Тұңғиықтар тұңғиық төбешік немесе тұңғиық қуыс түрінде болады 
(сурет.1.31). Тұңғиықтар рельс-шпалдық тордың кедір-бұдырлығын 
туындатады, ал бұл пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз 
етпейді. Тұңғиықтар балласт және топырақ болып бөлінеді. Балласт 
ластанған балласт қабатының қатып қалуына байланысты пайда болады; 
топырақ — жер төсемінің топырағында судың қатып қалуына байланысты. 
Балласты тұңғиықтар қыстың бірінші жартысында пайда болады. Олардың 
биіктігі (немесе тереңдігі) 50 мм-ден аспайды. Көктемнің басында балласты 
тұңғиықтары тез жоғалады. Балласт тұңғиықтарына қарсы күрес қиыршық 
тасты балласты тазарту немесе құм-қиыршық тасты балласты қиыршық 
таспен алмастыру, балласт шұңқырлары мен төсектерін кептіру, оның 
қалыңдығы жеткіліксіз болған кезде балласты көтеруден тұрады. 

 

  
 

 
1-төбе; 2-қуыс 

 
1.33-сурет- Тереңдетілген кедір-бұдырлардың түрлері 

 
Жер асты тереңдіктері негізінен ойықтарда және нөлдік жерлерде 

пайда болады, балласт қабаты қатып, жер төсемінің топырақтары қата 
бастайды. Олар топырақтың қату тереңдігі жоғарылағанға дейін көбейе 
береді, өйткені төменгі, әлі мұздатылмаған қабаттардан мұздату қабатына су 
беру процесі бүкіл мұздату кезеңінде жалғасады. Топырақтың тереңдігі 100-
150 мм немесе одан да көп биіктікке жетеді. Көктемнің соңында немесе 
жазда топырақтың тұңғиықтары біртіндеп жоғалады.  

Топырақ тұңғиықтарын жою әдістері келесідей: 
– егер бұл жолдың бойлық профиліне мүмкіндік берсе, жолды 

балластқа көтеру; 
– иірімді топырақты ірі түйірлі емес (құрғататын) топырақтардың 

қату тереңдігіне ауыстыру; 
– асбесттен жасалған жылу оқшаулағыш жапсырма, ойма және 

аралас жастықтарды орнату, иірімді топырақтардың қатып қалуын болдырмау 
үшін пенопласт төсеу. 

– дренаждардың көмегімен топырақты құрғату. 
Тұңғиықтар пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіреді, 

иірімді төбешіктер мен ойпаттардан жолдың тегіс бұрмаларын орнатуға 
үлкен шығындарды талап етеді, жолдың прогрессивті конструкцияларын 
(түйіспесіз жол, темірбетон шпалдар) енгізуге кедергі келтіреді, 
пойыздардың жоғары жылдамдықты қозғалысын мүмкін емес етеді.  

Жер төсемін пайдалану кезінде жер төсемінің денесі жеткілікті беріктік 
пен тұрақтылыққа ие болған жағдайлар болады, ал беткейлері 
деформацияланған. 

Құламалардың ең көп таралған зақымданулары мыналар болып 
табылады: үйінділер мен ойықтардың құламалары; үйінділердің еңістерінде 
балластты шлейфтердің сырғуы; үйінділер мен ойықтардың еңістері бетінің 
шайылуы; жекелеген тастардың құлауы және тез жел соғатын жартас 
жыныстарындағы ойықтар мен жартылай ойықтардың беттерін қабыршақтау. 

Қорытпалар 0,5-тен 1,0 м тереңдікке дейінгі топырақ массивтерін 
қамтитын беткейлердің деформациясы деп аталады. Беткейлердің 
қорытпалары негізінен биік жағалауларда және терең ойықтарда жүреді. 

Жағалаудың таралуы, әдетте, ұзақ уақыт жүреді. Мұндай 
деформациялар жол салынатын учаскенің маңызды жергілікті ерекшеліктерін 
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ескермеу немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу ережелерін бұзу салдарынан 
туындайды. 

Тұрақсыз еңістер мен еңістердің орнықтылығын қамтамасыз ету 
әртүрлі ұстап тұратын және ұстап тұратын құрылыстар: контрбанкеттер, 
контрфорстар, тірек қабырғалар орнату жолымен жүргізіледі. 

Шөгінділер мен опырылымдар жекелеген бөліктердің немесе тұтас 
массивтің орнықтылығының жоғалуына байланысты жартасты 
топырақтардағы терең ойықтардың және жартылай ойықтардың тік 
құламаларының деформацияларының кең таралған түрі, сондай-ақ темір жол 
төсеміне іргелес табиғи тау баурайларының үзік-үзік сипаты. 

Құламалардың алдын алу жөніндегі негізгі іс-шаралар мыналар болып 
табылады: еңістер мен құламаларды орналастыру, тұрақсыз жартасты 
массивтерді тіреуіш тіреуіш қабырғалармен нығайту 

Жаңа желілерді бақылау кезінде тау-кен учаскелерін айналып өту 
керек. 

 
1.2.2 Темір жолдардағы жасанды құрылыстар 
 
Темір жолдардағы жасанды құрылыстар (ИССО) олардың әртүрлі 

кедергілермен (өзендер, шатқалдар, басқа жолдар, құлау қаупі бар немесе 
көшкін қаупі бар учаскелер және т.б.) қиылыстарында салынады. 

Жасанды темір жол құрылысы - төменде санамаланған санаттардың 
біріне жататын жеке негізгі құрал ретінде бөлінген темір жол құрылысы: 

көпір (1.32-1.34 - суреттер) - темір жолдың су бөгеттері, яғни өзендер, 
бұлақтар, жыралар, көлдер, өзен және теңіз шығанақтары және т. б. арқылы 
өтуін қамтамасыз ететін жасанды құрылыс.); 

 

 
 

1.34-сурет-Темір жол көпірі (төменгі жағымен жүру) 
 

 
 

1.35-сурет-Темір жол аркалы көпірі (ортасында жүрумен) 
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ескермеу немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу ережелерін бұзу салдарынан 
туындайды. 

Тұрақсыз еңістер мен еңістердің орнықтылығын қамтамасыз ету 
әртүрлі ұстап тұратын және ұстап тұратын құрылыстар: контрбанкеттер, 
контрфорстар, тірек қабырғалар орнату жолымен жүргізіледі. 

Шөгінділер мен опырылымдар жекелеген бөліктердің немесе тұтас 
массивтің орнықтылығының жоғалуына байланысты жартасты 
топырақтардағы терең ойықтардың және жартылай ойықтардың тік 
құламаларының деформацияларының кең таралған түрі, сондай-ақ темір жол 
төсеміне іргелес табиғи тау баурайларының үзік-үзік сипаты. 

Құламалардың алдын алу жөніндегі негізгі іс-шаралар мыналар болып 
табылады: еңістер мен құламаларды орналастыру, тұрақсыз жартасты 
массивтерді тіреуіш тіреуіш қабырғалармен нығайту 

Жаңа желілерді бақылау кезінде тау-кен учаскелерін айналып өту 
керек. 

 
1.2.2 Темір жолдардағы жасанды құрылыстар 
 
Темір жолдардағы жасанды құрылыстар (ИССО) олардың әртүрлі 

кедергілермен (өзендер, шатқалдар, басқа жолдар, құлау қаупі бар немесе 
көшкін қаупі бар учаскелер және т.б.) қиылыстарында салынады. 

Жасанды темір жол құрылысы - төменде санамаланған санаттардың 
біріне жататын жеке негізгі құрал ретінде бөлінген темір жол құрылысы: 

көпір (1.32-1.34 - суреттер) - темір жолдың су бөгеттері, яғни өзендер, 
бұлақтар, жыралар, көлдер, өзен және теңіз шығанақтары және т. б. арқылы 
өтуін қамтамасыз ететін жасанды құрылыс.); 

 

 
 

1.34-сурет-Темір жол көпірі (төменгі жағымен жүру) 
 

 
 

1.35-сурет-Темір жол аркалы көпірі (ортасында жүрумен) 

 

  
 

 
 

1.36-сурет-Темір жол көпірі (үстінде отырып) 
 
виадук-темір жолдың терең аңғар, талвег арқылы өтуін қамтамасыз 

ететін жасанды құрылыс (1.35-сурет); 

 
1.37 -сурет – Виадук                                         1.38-сурет-Акведук 
 
акведук-елді мекендерге, суару және гидроэнергетикаға су беру үшін 

темір жолдың су таратқыш (арналар, құбырлар) арқылы өтуін қамтамасыз 
ететін жасанды құрылыс (1.46-сурет); 

эстакада-жолды жер деңгейінен жоғары орналастыруға арналған 
жасанды құрылыс (1.47-сурет); 

 
1.39-сурет –Эстакада                               1.40-сурет-Теміржол тоннелі 
 
тоннель-жол салынған дәліз түріндегі жасанды жерасты құрылысы 

(1.48-сурет); 
галерея-нөсер кезінде тау тастарынан, қардан, көшкіннен және 

жыныстардың шығарылуынан теміржолдың опырылуын қорғауға арналған 
жабын түріндегі жасанды құрылыс (1.49-сурет); 
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             1.41- сурет -Галерея                                 1.42 –сурет- Су өткізу құбыры 
 
су өткізуге арналған құбыр-тұрақты немесе уақытша су ағынын өткізуге арналған 

жасанды құрылыс.Бұл құрылым дөңгелек, сопақ немесе тікбұрышты қима немесе тас 
немесе темірбетон арка түрінде болуы мүмкін (1.50-сурет); 

дюкер-арынды құбырдың қисық бөлігі; ойықта орналасқан темір жолдарды, су 
құбыры, мұнай құбыры, газ құбыры құбырларымен кесіп өту кезінде салынады. 
Құбырдағы сұйықтықтың қозғалысы сорғы құрылғыларының қысымымен жүреді. 

 

 
1.43- сурет- Теміржол арқылы Дюкер 

 
 

№ 2 Практикалық жұмыс 
 

Тақырыбы: Жер төсемінің элементтерін тексеру және өлшеу 
 
Мақсаты: жер төсемінің негізгі элементтерін зерттеу. 
Жабдықтар мен керек-жарақтар: Оқу әдебиеті, сызу құралдары, 

жоғары курс студенттерінің жұмыс үлгілері. 
Бастапқы деректер: жағалаулардың, ойықтардың типтік көлденең 

профильдерінің схемалары. 
Өлшеу құралы: рулетка 
Практикалық сабақты өткізу тəртібі 
1. Қарауға жер төсемі мен су бұру құрылғылары анықтау және 

олардың негізгі элементтері. 
2. Үйіндінің (ойықтың) негізгі өлшемдерін өлшеу): 
а) жер төсемінің негізгі алаңының ені; б) үйменің (ойықтың) биіктігі; в) 

жол жиегінің ені. 
3. Стандартты қағаз парақтарына қорғандар мен ойықтардың 

көлденең профильдерін салыңыз. 
4. Көлденең профильдерде элементтердің атауын және негізгі 

өлшемдерін көрсетіңіз. 
5. Әр элементтің мақсатын түсіндіру (жазбаша). 
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             1.41- сурет -Галерея                                 1.42 –сурет- Су өткізу құбыры 
 
су өткізуге арналған құбыр-тұрақты немесе уақытша су ағынын өткізуге арналған 

жасанды құрылыс.Бұл құрылым дөңгелек, сопақ немесе тікбұрышты қима немесе тас 
немесе темірбетон арка түрінде болуы мүмкін (1.50-сурет); 

дюкер-арынды құбырдың қисық бөлігі; ойықта орналасқан темір жолдарды, су 
құбыры, мұнай құбыры, газ құбыры құбырларымен кесіп өту кезінде салынады. 
Құбырдағы сұйықтықтың қозғалысы сорғы құрылғыларының қысымымен жүреді. 

 

 
1.43- сурет- Теміржол арқылы Дюкер 

 
 

№ 2 Практикалық жұмыс 
 

Тақырыбы: Жер төсемінің элементтерін тексеру және өлшеу 
 
Мақсаты: жер төсемінің негізгі элементтерін зерттеу. 
Жабдықтар мен керек-жарақтар: Оқу әдебиеті, сызу құралдары, 

жоғары курс студенттерінің жұмыс үлгілері. 
Бастапқы деректер: жағалаулардың, ойықтардың типтік көлденең 

профильдерінің схемалары. 
Өлшеу құралы: рулетка 
Практикалық сабақты өткізу тəртібі 
1. Қарауға жер төсемі мен су бұру құрылғылары анықтау және 

олардың негізгі элементтері. 
2. Үйіндінің (ойықтың) негізгі өлшемдерін өлшеу): 
а) жер төсемінің негізгі алаңының ені; б) үйменің (ойықтың) биіктігі; в) 

жол жиегінің ені. 
3. Стандартты қағаз парақтарына қорғандар мен ойықтардың 

көлденең профильдерін салыңыз. 
4. Көлденең профильдерде элементтердің атауын және негізгі 

өлшемдерін көрсетіңіз. 
5. Әр элементтің мақсатын түсіндіру (жазбаша). 

 

  
 

6. Көлбеу көлбеуін анықтаңыз. 
7. Қорытынды жасауға. 
Есеп мазмұны 
1. Жер төсемінің негізгі элементтерін қарау мен өлшеуді талдау: а) 

жер төсемінің көлденең бейінінің сызбасы (үйме мен алу); б) жер төсемінің 
негізгі элементтерінің атауы; в) үйменің (алудың) негізгі өлшемдері. 

2. Жер төсемінің негізгі элементтерін тексеру және өлшеу 
нәтижелерін типтік нормалармен салыстыру. 

3. Қорытынды. 
 

№ 3 практикалық жұмыс 
 

Тақырыбы: жер төсемінің негізгі элементтерінің өлшемдерін 
есептеу (үйіндінің көлденең профилін сызу). 

 
Мақсаты: бастапқы мәліметтер негізінде жағалау мен ойықтың 

көлденең профилінің сызбаларын сызыңыз. 
Жабдықтар мен керек-жарақтар: миллиметрлік қағаз, сызу құралдары, 

жоғары курс студенттерінің жұмыс үлгілері. 
Бастапқы деректер: көлденең профильдер, 1.21 а,б суреттері, "үйінді 

мен ойықтың көлденең бейінінің түрлері" кестесі (1-қосымша), атап 
айтқанда: 

 
Көлденең профиль түрі үйінді ойма 

ТЖ желісінің санаты   
жолдар саны   
рельефтің көлденең көлбеуі   
биіктігі, м   
топырақ тегі   

Практикалық сабақты өткізу тəртібі 
1. Миллиметрлік қағазға қорғандар мен ойықтардың көлденең 

профильдерін бастапқы мәліметтерге сәйкес сызыңыз. 
Құрылыс кезінде келесі талаптарды ескеру қажет: 
- жер төсемінің үстіңгі жағындағы ені 2-қосымшаның 1-кестесінде 

келтірілген нормалар бойынша қабылданады 
- үйінді еңістерінің тіктігі 2-қосымшада келтірілген нормалар бойынша 

қабылданады; 
- алу еңістерінің тіктігі 2-қосымшада келтірілген нормалар бойынша 

қабылданады; 
- жергілікті жердің еңісі 1-қосымшадан (5-баған) қабылданады. 
2. Қорытынды жасауға. 
Есеп мазмұны: 
1. Масштабтағы қорғандар мен ойықтардың сызбасы. 
2. Қорытынды.  
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1 қосымша 
№ 3 практикалық сабаққа бастапқы деректер 
Кесте.1-Жағалау мен ойықтың көлденең профилінің түрлері 
 

 н
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ік
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) 
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қ 
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гі

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Үйінді 

I 2 1:10 6 СП 
2 II 2 1:12 8 СГ 
3 III 1 1:8 10 КП 
4 III 1 1:9 9 ТГ 
5 II 2 1:11 5 СП 
6 I 2 1:7 4 СП 
7 I 2 1:15 7 СГ 
8 II 1 1:14 3 СГ 
9 I 1 1:9 2 КП 

10 IV 2 1:6 6 КП 

11 II 1 1:5 8 ТГ 
12 II 1 1:3 7 СП 
13 III 1 1:11 9 СГ 
14 III 1 1:8 5 СГ 
15 I 2 1:10 4 СП 
1 

Ойма 

I 2 1:8 7 СП 
2 I 2 1:12 10 СП 
3 I 2 1:10 11 СГ 
4 II 1 1:9 9 СП 
5 III 1 1:6 8 КП 
6 II 1 1:5 5 КП 
7 II 2 1:9 6 ТГ 
8 I 2 1:10 7 СП 
9 I 2 1:11 4 СП 

10 I 2 1:9 7 КП 
11 II 1 1:11 8 КП 
12 III 1 1:9 9 СП 
13 III 1 1:10 6 СП 
14 IV 1 1:9 5 КП 
15 II 2 1:8 5 КП 

СП-құмдақ 
СГ-саздақ  
КП-ірі түйіршікті құм; 
ТГ-құнарсыз саз 
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1 қосымша 
№ 3 практикалық сабаққа бастапқы деректер 
Кесте.1-Жағалау мен ойықтың көлденең профилінің түрлері 
 

 н
ұс

қа
 №

  

Түрі 
көлденең 
профиль 

Те
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) 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 

Үйінді 

I 2 1:10 6 СП 
2 II 2 1:12 8 СГ 
3 III 1 1:8 10 КП 
4 III 1 1:9 9 ТГ 
5 II 2 1:11 5 СП 
6 I 2 1:7 4 СП 
7 I 2 1:15 7 СГ 
8 II 1 1:14 3 СГ 
9 I 1 1:9 2 КП 

10 IV 2 1:6 6 КП 

11 II 1 1:5 8 ТГ 
12 II 1 1:3 7 СП 
13 III 1 1:11 9 СГ 
14 III 1 1:8 5 СГ 
15 I 2 1:10 4 СП 
1 

Ойма 

I 2 1:8 7 СП 
2 I 2 1:12 10 СП 
3 I 2 1:10 11 СГ 
4 II 1 1:9 9 СП 
5 III 1 1:6 8 КП 
6 II 1 1:5 5 КП 
7 II 2 1:9 6 ТГ 
8 I 2 1:10 7 СП 
9 I 2 1:11 4 СП 

10 I 2 1:9 7 КП 
11 II 1 1:11 8 КП 
12 III 1 1:9 9 СП 
13 III 1 1:10 6 СП 
14 IV 1 1:9 5 КП 
15 II 2 1:8 5 КП 

СП-құмдақ 
СГ-саздақ  
КП-ірі түйіршікті құм; 
ТГ-құнарсыз саз 

 

 

  
 

2 қосымша  
Негізгі алаңның ені, м, жаңа темір жолдар жолының түзу 

учаскелеріндегі жер төсемі 

  
 
Сазды және басқа да кең таралған топырақтардан биіктігі 6 м-ге дейінгі 

үйінділер еңістерінің тіктігі 1:1,5 құрайды және төменгі бөлігінде 1:1,75-ке 
дейін азаяды (биіктігі 12 м-ге дейінгі үйінділер үшін). 

Жағалаулар құламаларының құламалығы: 
• жартас, сәл желденетін және ауа-райының топырақтарында,  
үйменің биіктігі 12 м-1:1,5 дейін болған кезде (төменгі бөлігінде 6-дан 
12 м дейін-1:1,75); 
• ұсақ құмды, сазды және лесс тәрізді топырақтарда-1:1,5; 
• үйіндінің биіктігі 6 м-ге дейінгі сазды тығыз консистенциялы 

топырақтарда-1:2. 
Оқыс еңістердің қуыстар қабылдайды: 
1:1,5-құламалардың биіктігі (ойықтардың тереңдігі) 12 м-ге дейінгі 

жартасты ауа-райы, ірі кесек, құмды, сазды (оның ішінде лес тәрізді) 
топырақтарда; 

1: 2-беткейлердің биіктігі (ойықтардың тереңдігі) 6 м-ге дейін артық 
ылғалданған аудандардағы сазды және шаңды топырақтарда.  

 
№ 4 практикалық жұмыс  

Тақырыбы: үйінді еңістерінің тіктігін анықтау) 
   

Мақсаты: жер төсемі еңістерінің тіктігін өлшеу (үйінділер, ойықтар).  
Жабдықтар мен керек-жарақтар: рулетка, деңгей, жиналмалы өлшеу 

рельстері.  
Бастапқы деректер: беткейлердің беріктігін өлшеу схемасы.  
Практикалық сабақты өткізу тəртібі  

Категория  
темір жолдық 

сызықтар 

Саны 
басты 

жолдары 

Сазды агрегаты бар 
сазды, ірі түйіршікті 
топырақтар кезінде, 

таужыныстар оңай желге 
айналады және желге 

айналады, құрғатпайтын, 
ұсақ және шаңды құмдар 

Тасты топырақ кезінде 
әлсіз жел, 

ірі кесекті с 
құрғату құмдарының құм 

толтырғышымен 
(ұсақ және шаңды) 

Жылдамдық 
және ерекше 

жүк- 
кернеулі 
сызықтар 

2 11,7 10,7 

I және II 1 7,6 6,6 
III 1 7,3 6,4 
IV 1 7,1 6,2 
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1. Үйіндінің құлама құламасын анықтау. Ол үшін 90° бұрышпен 
бекітілген екі рельсті біреуі көлденең қалыпта және көлбеу жерде, ал екіншісі 
көлбеу жерге бекітілетін етіп орнатыңыз. Рельстің көлденеңдігі оған 
орнатылған деңгеймен анықталады. Көлбеу өлшемдердің А-ға қатынасы 
болады.  

2. В және А өлшеу нәтижелері бойынша үйіндінің (ойықтың) көлденең 
профилін сызыңыз. 

 
Үйінді еңістерінің тіктігін өлшеу схемасы 

 
А - үйіндінің еңісі (алу) мен тік өлшеу рейкасын орнату орны 

арасындағы қашықтық, см; 
В-үйіндінің еңісі (алу) мен көлденең өлшеу рейкасын орнату орны 

арасындағы қашықтық, см; 
3. Қорытынды жасауға. 
Есеп мазмұны 
1. Үйінді еңісінің (ойықтың) тіктігін өлшеу нәтижелері: а=; В=; 
2. Үйіндінің құлама құламасын есептеу): 

1: m = В / А  
3. Үйіндінің (ойықтың) берілген көлденең бейінінің схемасы. 
4. Қорытынды: 
 
Бақылау сұрақтары 
1) жер төсемінің көлденең профилінде қандай элементтер көрсетіледі? 
2) жер төсемінің қандай бөлігі жер төсемінің негізгі алаңына жатады?  
3) негізгі платформаның шеті қандай сызық деп аталады? 
4) жағалаудың биіктігі қалай анықталады? 
5) қазу тереңдігі қалай анықталады? 
6) берма қандай мақсатта салынады? 
7) жер төсемінің жиегі қандай мақсатта қызмет етеді? 
8) жол жиегінің ең аз мөлшері қандай өлшемшарттар бойынша 

айқындалады? 
9) жағалаулар мен ойықтардың еңісінің тіктігі қалай анықталады? 
10) әдеттегі жиі кездесетін жағдайлар үшін жер төсемінің типтік 

конструкцияларына қатысты беткейлердің тіктігінің тәуелділігін атаңыз. 
11) жер үсті суларын ағызуға арналған құрылғыларды атаңыз. 
12) жер асты суларын ұстап алуға және бұруға арналған құрылғыларды 

атаңыз. 
13) негізгі алаңның жағдайына байланысты көлденең профильдердің 

түрлерін атаңыз. 
15) резерв тағайындауды атаңыз. 
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1. Үйіндінің құлама құламасын анықтау. Ол үшін 90° бұрышпен 
бекітілген екі рельсті біреуі көлденең қалыпта және көлбеу жерде, ал екіншісі 
көлбеу жерге бекітілетін етіп орнатыңыз. Рельстің көлденеңдігі оған 
орнатылған деңгеймен анықталады. Көлбеу өлшемдердің А-ға қатынасы 
болады.  

2. В және А өлшеу нәтижелері бойынша үйіндінің (ойықтың) көлденең 
профилін сызыңыз. 

 
Үйінді еңістерінің тіктігін өлшеу схемасы 

 
А - үйіндінің еңісі (алу) мен тік өлшеу рейкасын орнату орны 

арасындағы қашықтық, см; 
В-үйіндінің еңісі (алу) мен көлденең өлшеу рейкасын орнату орны 

арасындағы қашықтық, см; 
3. Қорытынды жасауға. 
Есеп мазмұны 
1. Үйінді еңісінің (ойықтың) тіктігін өлшеу нәтижелері: а=; В=; 
2. Үйіндінің құлама құламасын есептеу): 

1: m = В / А  
3. Үйіндінің (ойықтың) берілген көлденең бейінінің схемасы. 
4. Қорытынды: 
 
Бақылау сұрақтары 
1) жер төсемінің көлденең профилінде қандай элементтер көрсетіледі? 
2) жер төсемінің қандай бөлігі жер төсемінің негізгі алаңына жатады?  
3) негізгі платформаның шеті қандай сызық деп аталады? 
4) жағалаудың биіктігі қалай анықталады? 
5) қазу тереңдігі қалай анықталады? 
6) берма қандай мақсатта салынады? 
7) жер төсемінің жиегі қандай мақсатта қызмет етеді? 
8) жол жиегінің ең аз мөлшері қандай өлшемшарттар бойынша 

айқындалады? 
9) жағалаулар мен ойықтардың еңісінің тіктігі қалай анықталады? 
10) әдеттегі жиі кездесетін жағдайлар үшін жер төсемінің типтік 

конструкцияларына қатысты беткейлердің тіктігінің тәуелділігін атаңыз. 
11) жер үсті суларын ағызуға арналған құрылғыларды атаңыз. 
12) жер асты суларын ұстап алуға және бұруға арналған құрылғыларды 

атаңыз. 
13) негізгі алаңның жағдайына байланысты көлденең профильдердің 

түрлерін атаңыз. 
15) резерв тағайындауды атаңыз. 

 

  
 

1.2.3 Рельстер  
 
Рельстердің мақсаты-жылжымалы құрамның дөңгелектерін бағыттау, 

доңғалақтардан динамикалық жүктемені тікелей және мықтап қабылдау және 
оны рельс астындағы негізге біркелкі беру, автобұғаттау учаскелерінде 
сигнал тогы үшін электр тізбектерінің рөлін, сондай-ақ электр тартымы бар 
учаскелерде кері тарту тогын орындау. 

Рельстердің массасы, көлденең профильдер, темір жол болатының 
химиялық құрамы, оларды өндіру технологиясы өзара байланысты және 
мемлекеттік стандарттармен реттелетін рельстің жұмыс сапасын анықтайды. 

Рельстерге қойылатын талаптар. Рельстер келесі қасиеттерге ие 
болуы керек: 

– тозуға беріктігі; 
– болдыруға беріктігі; 
– сынғыш сыныққа жоғары қарсылық; 
– жақсы дәнекерлеу; 
– жоғары тазалығы болат; 
– жақсы жұмыс қабілеттілігі; 
– төмен температуралық кернеулер; 
– нақты геометрия және түзу; 
– ұзақ қызмет мерзімі. 
Рельстердің жіктелуі.МЕМСТ Р 51685-2000 сәйкес теміржол 

рельстері бөлінеді: 
– түрлері бойынша: Р50, Р65, Р65К (жолдың қисық учаскелерінің 

сыртқы жіптері үшін) және Р75; 
– сапа санаттары бойынша: В-жоғары сапалы термотөзімді 

рельстер, Т-1 және Т-2-САПАНЫҢ бірінші және екінші санатты термотөзімді 
рельстер, Н-термотөзімді емес рельстер; 

– екі ұшында саңылаулары бар және саңылаулары жоқ бұрандама 
саңылауларының болуы бойынша; 

– прокатқа арналған бастапқы дайындамалардың түрі бойынша: 
құймалардан немесе үздіксіз құйылған дайындамалардан (НЛЗ); 

– құлыпқа қарсы өңдеу тәсілі бойынша: вакуумдалған болаттан 
илектелген, бақыланатын салқындатудан өткен, изотермиялық ұсталымнан 
өткен 

– құлыпқа қарсы өңдеу тәсілі бойынша: вакуумдалған болаттан 
илектелген, бақыланатын салқындатудан өткен, изотермиялық ұсталымнан 
өткен. 

Мысал: Р65 типті рельстің шартты белгілері, Т1 санаты, м76т маркалы 
болаттан жасалған, ұзындығы 25 м, рельстің екі ұшында үш бұрандалы 
саңылаулары бар - Р65-Т1-М76Т-25-3/2 МЕМСТ Р 51685-2000. 

Қазақстан темір жолдарының бас жолдарында Р65 (жол ұзындығының 
95%), Р75 (0,5%), Р50 (4%) және Р43 (0,5%) рельстері 
пайдаланылады.Қазақстанда ("Ақтөбе рельс-арқалық зауыты" ЖШС) 
металды шыңдаудың бірегей технологиясы бойынша жоғары сапалы 
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сараланған термо берік рельстер шығарады, соның салдарынан жоғары 
тозуға төзімділік қамтамасыз етіледі. 

Рельстің жалпы құрылымын анықтайтын негізгі күштер тік болып 
табылады, бұл серпімді тіректерде жатқан сәуле ретінде рельстің иілуіне 
әкеледі. Иілу кезінде жұмыс істейтін сәуленің ең жақсы формасы-бұл i-i 
(1.44-суреттер).  

Бұл форма заманауи рельстердің профильдерінің негізін құрады. 
Сонымен қатар, I - таврдың жоғарғы сөресі дөңгелектерді айналдыруға, ал 
төменгі сөрені тіректерге бекіту үшін бейімделді. Қазіргі уақытта әлемнің 
барлық жолдарында кең рельстер қолданылады (1.44-сурет). 

Рельстердің дизайнында үш бөлік ерекшеленеді: бас, мойын және 
табан. 

Бастың жоғарғы бөлігі, сондай-ақ бүйір беттерінің көлбеуі жылжымалы 
құрамның доңғалақтарының профилімен байланысты болуы керек. 

 
1.44- сурет-Рельстің көлденең қимасының негізгі өлшемдері 

 
Бастың төменгі бөлігі түйіспелі қабаттасулармен жұптасады; басынан 

мойынға өту тегіс болуы керек. Рельс табанының өлшемдері көлденең 
күштердің әсерінен тұрақтылық талаптарымен, рельсті негізге бекіту 
ыңғайлылығымен, сондай-ақ рельстің қимасы бойынша металды ұтымды 
орналастырумен анықталады. Салмағы 60 - 75 кг/м қазіргі заманғы ауыр 
рельстерде табанның ені 150-152 мм. Табан енінің рельстің биіктігіне 
қатынасы 0,83-0,85 аралығында болады. 

Рельстердің жіктелуі. I топтың рельстері II-ден аз дәрежеде байланыс-
шаршау сипатындағы ақауларға әсер ету қабілетімен ерекшеленеді (1.45-
сурет). 

 



63

 

  
 

сараланған термо берік рельстер шығарады, соның салдарынан жоғары 
тозуға төзімділік қамтамасыз етіледі. 

Рельстің жалпы құрылымын анықтайтын негізгі күштер тік болып 
табылады, бұл серпімді тіректерде жатқан сәуле ретінде рельстің иілуіне 
әкеледі. Иілу кезінде жұмыс істейтін сәуленің ең жақсы формасы-бұл i-i 
(1.44-суреттер).  

Бұл форма заманауи рельстердің профильдерінің негізін құрады. 
Сонымен қатар, I - таврдың жоғарғы сөресі дөңгелектерді айналдыруға, ал 
төменгі сөрені тіректерге бекіту үшін бейімделді. Қазіргі уақытта әлемнің 
барлық жолдарында кең рельстер қолданылады (1.44-сурет). 

Рельстердің дизайнында үш бөлік ерекшеленеді: бас, мойын және 
табан. 

Бастың жоғарғы бөлігі, сондай-ақ бүйір беттерінің көлбеуі жылжымалы 
құрамның доңғалақтарының профилімен байланысты болуы керек. 

 
1.44- сурет-Рельстің көлденең қимасының негізгі өлшемдері 

 
Бастың төменгі бөлігі түйіспелі қабаттасулармен жұптасады; басынан 

мойынға өту тегіс болуы керек. Рельс табанының өлшемдері көлденең 
күштердің әсерінен тұрақтылық талаптарымен, рельсті негізге бекіту 
ыңғайлылығымен, сондай-ақ рельстің қимасы бойынша металды ұтымды 
орналастырумен анықталады. Салмағы 60 - 75 кг/м қазіргі заманғы ауыр 
рельстерде табанның ені 150-152 мм. Табан енінің рельстің биіктігіне 
қатынасы 0,83-0,85 аралығында болады. 

Рельстердің жіктелуі. I топтың рельстері II-ден аз дәрежеде байланыс-
шаршау сипатындағы ақауларға әсер ету қабілетімен ерекшеленеді (1.45-
сурет). 

 

 

  
 

 
 

1.45- сурет-Рельстердің жіктелуі 
 
Рельстер бөлінеді: түрлері бойынша, сапа санаттары бойынша, 

бұрандама саңылауларының болуы бойынша, балқыту тәсілі бойынша, 
бастапқы дайындамалардың түрі бойынша (1.9-кесте).  

 
Кесте 1.9-Рельстердің жіктелуі 

Түрлері Сапа санаты Бұрандалы 
саңылаулардың 

болуы 

Қаптау әдістері Бастапқы 
бланкілердің 

түрлері 
Р50; 
Р65;  

Р65К; 
Р75 

Жоғары сапалы 
термо-нығайтылған 
в-рельстер; 
Т1, Т2 - термиялық 
нығайтылған 
рельстер; 
Н-рельстер берік 
емес.  

- екі ұшында 
бұрандама 
саңылаулары 
бар; 
- саңылаулары 
жоқ. 

М-марта-Нова 
болатынан; 
К-Конвертерлік 
болат; 
Э-электр 
болаты. 

- құймалардан; 
- үздіксіз 
құйылатын 
дайындамалардан 
(НЛЗ). 
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1.46 - сурет-Рельстердің геометриялық және есептік параметрлері 
 
1.10 - кесте-Рельстердің геометриялық және есептік параметрлері 

Көрсеткіші Рельс түрі 
Р75 Р65  Р65К Р50 

Рельстің биіктігі Н, мм: 192 180 181 152 
Мойын биіктігі h, мм: 104 105 105 83 
Сырғанау бетінен 13 мм деңгейінде 
бастың үстіңгі жағының ені, мм 75 75 75 72 

Табанның ені, мм 150 150 150 132 
Мойын қалыңдығы е, мм  20 18 18 16 
Қаламның биіктігі т, мм   13,5 11,2 11,2 10,5 
Көлденең қимасының ауданы, см2 95,037 82,65 82,38 65,99 
Көлденең оське қатысты рельстің 
инерция моменті, см4 4491 3540 3495 2011 

Тік оське қатысты рельстің инерция 
моменті, см4 665 564 557 375 

Кедергі сәті, см3 509 435 434 285 
Рельстің бір метр теориялық 
сызықтық массасы (болаттың 
тығыздығы 7850 кг/м3 болғанда), кг 

74,60 64,88 64,67 51,80 

 
Рельстердің көлденең қимасының геометриялық (бақыланатын) 

өлшемдері, сондай-ақ р75, Р65, Р75 рельстерінің есептік параметрлері 1.42-
суретте және 1.11-кестеде келтірілген 

Рельстерге арналған материал. Қазіргі рельстер болат құймаларынан 
жасалған. Болат конвертерлерде Бессемер әдісімен немесе ашық пештерде 
дайындалады. Бессемер болаты балқытылған шойынды айналмалы пештерде 
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(конверттерде) оттегімен үрлеу нәтижесінде алынады. Бұл жағдайда 
көміртегі мен қоспалардың бір бөлігі күйіп кетеді. 

Ауыр рельстер тек ашық болат болаттан жасалады. 
 

Кесте 1.11-Болаттың химиялық құрамы 
 

 
Маркасы 

Элемент мазмұны, % 
Көмір

тегі 
Марга
-нец 

Крем Вана-
дий 

Титан Хром көп емес 
күкірт фосфо

р 
алюм
иний 

К78ХСФ 
Э78ХСФ 

0,74-
0,82 

0,75-
1,05 

0,40-
0,80 

0,05-
0,15 - 0,40-

0,60 0,025 0,025 0,005 

М7Ф 
К76Ф 
Э76Ф 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 

0,25-
0,45 

0,03-
0,15 - - 

0,040 
0,035 
0,030 

0,035 
0,030 
0,025 

0,020 

М76Т 
К76Т 
Э76Т 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 

0,25-
0,45 - 0,007-

0,025 - 
0,040 
0,035 
0,030 

0,035 
0,030 
0,025 

0,020 

М76 
К76 
Э76 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 

0,25-
0,45 - - - 

0,040 
0,035 
0,030 

0,035 
0,030 
0,025 

0,025 

Ескертулер: 1. М, К және Э болат маркаларында болатты балқыту әдісі көрсетілген, 
сандар-көміртектің орташа массалық үлесі, Ф, С, Х, Т әріптері – болатты ванадий, 
кремний, хром және титанмен легирлеу. 

2. Қалдық элементтердің массалық үлесі – хром (Т1, Т2 және Н санатты 
рельстерде), никель және мыс 0,15% - дан аспайды, бұл элементтердің жиынтық массалық 
үлесі 0,40% - дан аспайды. 

3. Р65К типті рельстер үшін болаттың химиялық құрамы 0,83-0,87% болуы тиіс 
көміртектің салмақтық үлесін қоспағанда, көрсетілгенге сәйкес келуі тиіс. Бұл жағдайда 
Болат маркасындағы сандар 85-ке ауыстырылады 

 
Мартен болаты сапасы жағынан бессемер болатына қарағанда жақсы: 

салқындатқышы аз, өйткені оның құрамында фосфор аз қоспасы бар; тығыз 
құйма береді; біртекті химиялық құрамы бар, құрамында аз қоспалар бар. 
1983 жылдан бастап бессемер әдісі бойынша рельстер өндірісі тоқтатылды. 
Рельстерді дайындаудың техникалық шарттары МЕМСТ Р 51685-2000-мен 
белгіленген. МЕМСТ сәйкес рельстер ашық ауада, конвертте немесе электр 
пешінде тыныш болаттан жасалған. 

Рельсті болаттың сапасы оның микроқұрылымы мен 
макроқұрылымының мимикалық құрамымен анықталады. ТМД-да өндірілген 
Болаттың химиялық құрамы темір қоспаларымен сипатталады.  Темір жол 
болатының химиялық құрамы 5.5-кестеде келтірілген. 

Көміртек қаттылық пен тозуға төзімділікті арттырады, марганец 
беріктік пен тұтқырлық береді, кремний балқыту және илектеу кезінде 
газдарды кетіруге көмектеседі. Фосфор мен күкірт зиянды қоспалар болып 
табылады: фосфор әсер ету кезінде болаттың сынғыштығы мен 
сынғыштығын береді, әсіресе төмен температурада, ал күкірт жоғары 
температурада (илектеу кезінде) сынғыштық береді. 
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Рельстерді шартты белгілеудің схемасы мен мысалдары: Р65 типі, М76т 
маркалы болаттан жасалған Т1 санаты, ұзындығы 25 м, рельстің екі ұшында үш 
бұрандалы саңылаулары бар 1.46 суретте көрсетілген.  

 
1.47 - сурет-Рельсті белгілеу 

 
Созылу кезінде бірінші сұрыпты рельстердің беріктік шегі кемінде 82,4 

кг/мм2, ал екінші сұрыпты рельстердің беріктік шегі кемінде 70 кг/мм2 
болуы тиіс. Шыңдалған рельстердің қаттылығы 300-400 бірлік аралығында 
болуы керек. Бір рельстің сырғанау бетіндегі қаттылық мәндерінің айырмасы 
30 НВ аспауы тиіс. Болат сапасын жақсарту, болат өндіру және прокат 
технологиясын үздіксіз жетілдіру арқылы қол жеткізіледі. 

Рельстерді таңбалау және қолдану саласы. Рельстер олардың негізгі 
деректерін сипаттау үшін таңбаланады (1.48-сурет). 

 

 
1.48 - сурет-Рельстерді таңбалау 

 
Әрбір рельстің бір жағынан мойнында ыстық күйде құрамында дөңес 

таңба бар шығыңқы таңба домалатылады: 
– дайындаушы кәсіпорынның белгіленуі (Т-Нижнетагиль металлургия 

комбинаты (Ресей), А-азовсталь комбинаты (Украина), к-Кузнецк 
металлургия комбинаты (Ресей), Д-Дзержинский атындағы зауыт (Украина))); 

– айы (рим цифрларымен) және дайындалған жылы (араб 
цифрларымен)); 

– рельс түрі; 
– бағыттамамен прокаттау бағытын белгілеу (бағыттаманың ұшы 

прокаттау жүрісі бойынша рельстің алдыңғы ұшын көрсетеді). 
Рельстердің шынығуын таңбалау. Рельстердің шынығуы анықталады 

(1.45-сурет): 
– рельс шетіндегі мойынның төменгі бөлігінде толтырылатын әріп 

бойынша;  



67
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– айы (рим цифрларымен) және дайындалған жылы (араб 
цифрларымен)); 

– рельс түрі; 
– бағыттамамен прокаттау бағытын белгілеу (бағыттаманың ұшы 

прокаттау жүрісі бойынша рельстің алдыңғы ұшын көрсетеді). 
Рельстердің шынығуын таңбалау. Рельстердің шынығуы анықталады 

(1.45-сурет): 
– рельс шетіндегі мойынның төменгі бөлігінде толтырылатын әріп 

бойынша;  

 

  
 

– шетінен 0,5-1,0 м қашықтықта қолданылатын рельстің мойнындағы 
немесе басындағы жолақ бойынша;  

– рельс бойындағы мойнаққа 4-6 жерде салынатын "О" белгісі 
бойынша ("Азовсталь" комбинатының рельстерінде олар жоқ).  

 

 
 

1.49 - сурет-Рельстердің шынығуын таңбалау 
 
Ескі жарамды рельстерді таңбалау (1.58-сурет). Жолдан алынатын ескі 

жарамды рельстерді таңбалау сол жақ түйіспеден немесе бүйірден шамамен 1 
м қашықтықта (жолтабан ішінде адам таңбаланған рельс алдында тұрған 
кезде) жолтабан ішіне қаратылған рельстің мойнына жеңіл жуылмайтын 
бояумен жасалады. Қыста бормен уақытша таңбалау жасалуы мүмкін, содан 
кейін оны майлы бояумен жаңартады [10]. 

Таңбалау рельстердің жарамдылық тобын айқындайтын белгілерден 
тұрады (1.50-сурет). I топтағы рельстер бір тік сызықпен (А), II топтағы 
рельстер - екі сызықпен (б), III топтағы рельстер - үш, IV топтағы рельстер - 
үш қиғаш крестпен (в) белгіленеді. Жөндеуге жататын рельстерде жолға 
қайта салу алдында сызықша белгісі және Р әрпі қосымша қойылады. 

 

 
 

1.50 - сурет-Ескі жарамды рельстерді таңбалау 
 
Бірінші топтағы рельстер жөндеусіз жолға қойылады, ал екінші және 

үшінші топтағы рельстер жөндеуден кейін төселеді. Төртінші топтың 
рельстерін жолға қоюға тыйым салынады. 

Р50 және бірінші және екінші топтардан ауыр рельстерде 
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 өткізілген тоннаж (10 млн. т дейін дөңгелектеумен брутто млн. т), ал 
радиусы 1000 м және одан кем жолдың қисық учаскелерінен алынған К әрпі 
қосымша көрсетіледі. 

Рельстің температурасы мен ұзындығы. Байланыс және түйіспесіз 
жолдың жұмысы көбінесе рельстердің температурасына байланысты. Рельс 
температурасының қалыптасуының негізгі заңдылықтары жер бетіндегі 
температура сияқты. Температураны анықтаудың әртүрлі әдістері бар: 
күтілетін - болжау; нақты - өлшеу. 

Күтілетін температура-бұл жолда қандай да бір жұмыстарды орындау 
жоспарланған температура.  

Нақты-қазіргі кездегі температура немесе қысқа уақыт. 
Рельстер темір жолдың ағымдағы мазмұны жөніндегі № ЦП/774 

Нұсқаулыққа және НТҚ/ЦП-2-2002 пайдалану жөніндегі нұсқауларға сәйкес 
жолда пайдаланылуы тиіс.  

Рельеф, ауаның қозғалғыштығы және бұлттылық рельстің 
температурасына қатты әсер етеді: желді ауа-райында және төбелерде (соның 
ішінде жағалауларда) қалыпты. Тығыз орман екпелерімен қорғалған тыныш 
жерлерде (соның ішінде ойықтарда) және жол учаскелерінде бұл мәндер 
төтенше мәндерге жетуі мүмкін. Ашық желсіз ауа-райында күндіз рельстерді 
неғұрлым қарқынды жылыту орын алады, ал түнде әлемдік кеңістікке үлкен 
жылу шығыны шығады. Жаппай бұлттылық болған кезде (тікелей күн 
радиациясы жоқ) рельстің әлсіз қызуы орын алады. 

Рельстің көлденең қимасы бойынша температурасы гетерогенді, ал 
жеке нүктелердегі айырмашылық 5 0С жетуі мүмкін. Есептеулерде орташа 
температура қолданылады. Рельсті кесу басының ортаңғы бөлігіндегі 
температураны іс жүзінде өлшеңіз, онда термометр орнатылған саңылау 
бұрғыланады. 

 
1.12-кесте-Теміржол станциялары үшін рельстердің есептік 

температурасы  
Темір жол 
станциясы 

Рельстердің 
температурасы, 
°С 

Есептік 
темпера-
туралық 
амплитуда
сы 

Темір жол 
станциясы 

Рельстердің 
температурасы, 
°С 

Есептік 
темпера-
туралық 
амплитуд
асы 

жазғы 
tmax max 

қысқы 
tmin  min 

жазғы 
tmax max 

қысқы 
tmin min 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ақадыр  62 -53 115 Көкшетау 62 -51 113 
Ақкөл 60 -45 105 Қостанай 62 -51 113 
 Ақтау  62 -26 128 Құсмұрын 61 -44 105 
Ақтоғай 62 -44 106 Риддер 55 -47 102 
Ақтөбе 63 -48 111 Шынтақ 60 -48 108 
Алматы 63 -38 101 Шабындық 65 -43 108 
Амангелді 62 -47 109 Матай 65 -43 108 
Арал теңізі 63 -42 105 Мойынты 64 -51 115 
Арыс 66 -36 102 Мугаджар 62 -47 109 
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1.12-кесте-Теміржол станциялары үшін рельстердің есептік 

температурасы  
Темір жол 
станциясы 

Рельстердің 
температурасы, 
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темпера-
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 Ақтау  62 -26 128 Құсмұрын 61 -44 105 
Ақтоғай 62 -44 106 Риддер 55 -47 102 
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1.12 кестенің жалғасы 
Астана 62 -52 114 Отар 64 -44 108 
Атбасар 62 -57 119 Павлодар 62 -47 109 
Атырау 65 -38 103 Петропавл 61 -53 114 
Аягөз 61 -45 106 Сексеуіл 64 -42 106 
Балқаш 61 -46 107 Сарыөзек 62 -43 105 
Бейнеу 65 -35 100 Семей 62 -49 111 
Володарское 61 -45 106 Талдықорған 63 -43 106 
Ганюшкино 61 -36 97 Тараз 64 -41 105 
Жалтыр 62 -52 114 Тобыл 61 -50 111 
Достық 63 -43 106 Түркістан 69 -38 107 
Ерейментау  61 -50 101 Түлкібас 61 -38 99 
Қызылорда  66 -38 104 Жем 63 -42 105 
Есіл 63 -53 116 Орал 62 -43 105 
Жаңғызтөбе  62 -44 106 Оскемен 61 -49 110 
Жарма  60 -45 105 Үштөбе 64 -46 110 
Жарық  61 -49 110 Шарлар 62 -46 108 
Жезқазған  63 -50 113 Шығанақ 65 -43 108 
Қорғау  61 -49 110 Шемонаиха 60 -48 108 
Зырян 60 -51 111 Шоқпар 64 -32 96 
Қазалы 65 -40 105 Шу 66 -45 111 
Қандағаш 63 -48 111 Шымкент 64 -34 98 
Қарағанды  60 -49 109 Екібастұз 61 -43 104 

 
 
Рельс температурасының жылдық амплитудасы 

TA = tmax max p - tmin min p,                                      (1.1) 
 

мұндағы tmax max-p-рельстің ең жоғары және tmin min-p - ең төменгі 
температурасы. 

Жолдың беріктігі мен тұрақтылығын есептеу кезінде рельстің ең 
жоғары Tmax max-р және ең төменгі tmin min-р температурасын білу қажет. 
Олар келесі формулалармен анықталады 

жаз  
;max

maxmaxmaxmax pвp ttt                             (1.2) 
қыс 

,min
maxmaxmaxmax pвp ttt                               (1.3) 

мұнда tp 1.14 кестесіндегі мәліметтерге сәйкес қабылданады  
 
Кесте 1.13-Жолдың әртүрлі учаскелері үшін tp-d шамасы  
Жол учаскелері     
Ашық учаскелер +20  

Барлық 
жағдайларда 0 

Тоннельдер, км 1,5-ке дейін 0 
 1,5 -5 

 

Рельстердің ұзындығының өзгеруі түйіспелі саңылаулармен өтеледі. 
Стандартты ұзындықтағы (2L) рельстердің жылдық температуралық 
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деформациясын () Р50 маркалы рельс үшін 21 мм, Р65 рельс үшін 23 мм және 
Р75 рельс үшін 27 мм тең ең үлкен конструктивтік саңылаумен () max max
салыстырайық. Байланыс жолы, әдетте, балдақпен ағаш шпалдарға салынған. 

Сондықтан, алғашқы жақындауда рельстердің бойлық 
деформацияларына сызықтық қарсылықты ескермеуге болады. VNIIZHT 
деректері бойынша оларды жеңу үшін аз = 2 0С қажет (бұл резервте жүреді).

t  
Сонда 
 

 max  2 lTA ,                                                           (1.4) 
 

мұндағы ТА-осы аймақтағы рельс температурасының жылдық амплитудасы, 
0С. 

Формула бойынша есептеу нәтижелері (1.4.) 1.14-кестеде келтірілген. 
 

1.14 - кесте-Рельстің жылдық температуралық деформациясы 

Рельс ұзындығы 2L, 
м 

ТА (0С) кезіндегі жылдық температуралық деформациялар (мм))
max  

70 80 90 100 110 120 
12,5 10,3 11,8 13,3 14,8 16,2 17,7 
25,0 20,6 23,6 26.6 29,6 32,4 35,4 

 
Егер есептелген түйіспе саңылауы рельстердің жылдық 

температуралық деформация шамасынан аз болса, рельстер ұзын деп 
аталады. Ұзын рельстерде буындар қыста созылады, ал жазда, 
саңылаулармен бірге рельстердің бір-біріне соңғы қысымы болады. 

 

 
1.51- сурет -Рельстердің ұзындығы бойынша жіктелуі 

 
Түйіспесіз қамшы - бұл үлкен ұзындықтағы дәнекерленген рельс, 

сондықтан қарсылықтар тек соңғы учаскелерде ғана жеңіледі, ортаңғы 
бөлігінде әрдайым бекітілген аймақ болады. 
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деформациясын () Р50 маркалы рельс үшін 21 мм, Р65 рельс үшін 23 мм және 
Р75 рельс үшін 27 мм тең ең үлкен конструктивтік саңылаумен () max max
салыстырайық. Байланыс жолы, әдетте, балдақпен ағаш шпалдарға салынған. 

Сондықтан, алғашқы жақындауда рельстердің бойлық 
деформацияларына сызықтық қарсылықты ескермеуге болады. VNIIZHT 
деректері бойынша оларды жеңу үшін аз = 2 0С қажет (бұл резервте жүреді).

t  
Сонда 
 

 max  2 lTA ,                                                           (1.4) 
 

мұндағы ТА-осы аймақтағы рельс температурасының жылдық амплитудасы, 
0С. 

Формула бойынша есептеу нәтижелері (1.4.) 1.14-кестеде келтірілген. 
 

1.14 - кесте-Рельстің жылдық температуралық деформациясы 

Рельс ұзындығы 2L, 
м 

ТА (0С) кезіндегі жылдық температуралық деформациялар (мм))
max  

70 80 90 100 110 120 
12,5 10,3 11,8 13,3 14,8 16,2 17,7 
25,0 20,6 23,6 26.6 29,6 32,4 35,4 

 
Егер есептелген түйіспе саңылауы рельстердің жылдық 

температуралық деформация шамасынан аз болса, рельстер ұзын деп 
аталады. Ұзын рельстерде буындар қыста созылады, ал жазда, 
саңылаулармен бірге рельстердің бір-біріне соңғы қысымы болады. 

 

 
1.51- сурет -Рельстердің ұзындығы бойынша жіктелуі 

 
Түйіспесіз қамшы - бұл үлкен ұзындықтағы дәнекерленген рельс, 

сондықтан қарсылықтар тек соңғы учаскелерде ғана жеңіледі, ортаңғы 
бөлігінде әрдайым бекітілген аймақ болады. 

 

  
 

ТМД жолдарындағы рельстердің ұзындығы 25 м, ішкі жіпке төсеу үшін 
қисық учаскелерде - 24,84 және 24,92 М. Түйіспесіз жол учаскелерінде 
теңестіру аралықтарына ұзындығы 12,38; 12,42; 12,46, 12,50 М рельстер 
төселеді. Шетелдік жолдарда рельстердің ұзындығы 11-ден 60 м-ге дейін. 

 
Бақылау сұрақтары 
1) Қазақстан жолдарының магистральдық желісінде рельстер қалай 

жіктеледі? 
2) стандартты рельстердің ұзындығы қандай? 
3) рельс температурасының жылдық амплитудасы қалай анықталады? 
4) қалыпты ұзындықтағы рельс нені білдіреді? 
5) ұзын рельстер нені білдіреді? 
6) түйіспейтін қамшы нені білдіреді? 

 
1.2.4 Рельс астындағы негіздер 
 
Рельс астындағы негіздер әр рельстің, шпалдардың, бойлық 

кереуеттердің, рамалар мен плиталардың астында орналасқан жеке тіректер 
түрінде жасалуы мүмкін. Олардың негізгі мақсаты: 

а) рельстерден қысымды қабылдау және оны балласт қабатына беру; 
б) жолтабан енінің өзгермейтіндігін және балласт қабатымен бірге - 

жолтабан орнының кеңістіктегі дұрыстығы мен өзгермейтіндігін сақтауға 
міндетті. 

Көптеген жағдайларда шпалдар қолданылады. Шпалдарға арналған 
материал-ағаш, темірбетон, металл және заманауи композициялық материалдар. 
Металл шпалдар тропикалық климаты бар елдерде қолданылды, онда ағаш 
жәндіктермен (термиттермен) жойылады; соңғы жылдары ағаш шпалдардың 
күрт қымбаттауына байланысты ТМД елдерінде металл шпалдар қолданыла 
бастады. 

Ағаш шпалдар. Ағаш шпалдар-әлемдегі темір жолдардағы рельсті 
тіректердің ең көп таралған түрі. Ағаш шпалдардың бірқатар үлкен 
артықшылықтары бар. Олар серпімді, терең және тұрақты балласта 
орналасқан, оңай өңделеді. Олардың қарапайым формасы балластпен 
соғудың жеңілдігін және оны шпалдардың астына (суфляж) себу мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. Олар электр тогына үлкен қарсылыққа ие. 

Ағаш шпалдардың кемшілігі-бұл салыстырмалы түрде қысқа қызмет 
мерзімі, әсіресе жоғары жүктеме кезінде, шірік пен тозуға байланысты. 

Көлденең қимасы бойынша ағаш шпалдар үш түрге бөлінеді: 
– кесу-төрт жағынан пропилен (сурет 1.48, а); 
– жартылай кесілген-үш жағы пропилен (1.48-сурет, б); 
– кесілмеген-екі қарама-қарсы жағы пропилен, қалған екеуі ішінара 
пропилен болуы мүмкін (1.48-сурет, в). 
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а) - кесінді; б) - жартылай кесінді; в) - кесілмеген 
1.52- сурет -Ағаш шпалдардың көлденең қималары 

 
Мақсатына қарай ағаш шпалдар үш түрде дайындалады:  
I-1-ші және 2-ші кластағы басты жолдар үшін, сондай-ақ жылына 20 

млн ткм брутто/км-ден астам жүк қауырттылығы немесе 100 км/сағ-тан астам 
пойыздар қозғалысының жылдамдығы кезінде 3-ші кластағы жолдар үшін;  

II-3-ші және 4-ші кластағы басты жолдар, қарқынды жұмыс істейтін 
кірме жолдар, станциялардағы қабылдау-жөнелту және сұрыптау жолдары 
үшін;  

III-5-сынып жолдары үшін. 
 
Кесте 1.15-Шпалдардың өлшемдері, мм 

Шпал 
түрі 

Қалыңдығы 
h 

Жиектелген 
шпалдардың 

бүйірлік 
кесу биіктігі 

h1 

Қабаттың ені 

Ұзындығы жоғарғы төменгі в1 
в в1 

I 180±5 150 180 210 250±5 2750±20 

II 160±5 130 150 195 230±5 2750±20 

III 150±5 105 140 190 230±5 2750±20 
 
Жүктеме астында шпалдардың бүгілуіне байланысты рельстердің дөңес 

бұрышы өзгермеуі үшін рельс астындағы қимадағы иілген шпалдың серпімді 
сызығына қатысты көлденең болуы керек. Шпалдар ағаштан келесі 
түрлерден жасалады: қарағай, шырша, шырша, балқарағай, балқарағай, 
шамшат, емен және қайың. 
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а) - кесінді; б) - жартылай кесінді; в) - кесілмеген 
1.52- сурет -Ағаш шпалдардың көлденең қималары 

 
Мақсатына қарай ағаш шпалдар үш түрде дайындалады:  
I-1-ші және 2-ші кластағы басты жолдар үшін, сондай-ақ жылына 20 

млн ткм брутто/км-ден астам жүк қауырттылығы немесе 100 км/сағ-тан астам 
пойыздар қозғалысының жылдамдығы кезінде 3-ші кластағы жолдар үшін;  

II-3-ші және 4-ші кластағы басты жолдар, қарқынды жұмыс істейтін 
кірме жолдар, станциялардағы қабылдау-жөнелту және сұрыптау жолдары 
үшін;  

III-5-сынып жолдары үшін. 
 
Кесте 1.15-Шпалдардың өлшемдері, мм 

Шпал 
түрі 

Қалыңдығы 
h 

Жиектелген 
шпалдардың 

бүйірлік 
кесу биіктігі 

h1 

Қабаттың ені 

Ұзындығы жоғарғы төменгі в1 
в в1 

I 180±5 150 180 210 250±5 2750±20 

II 160±5 130 150 195 230±5 2750±20 

III 150±5 105 140 190 230±5 2750±20 
 
Жүктеме астында шпалдардың бүгілуіне байланысты рельстердің дөңес 

бұрышы өзгермеуі үшін рельс астындағы қимадағы иілген шпалдың серпімді 
сызығына қатысты көлденең болуы керек. Шпалдар ағаштан келесі 
түрлерден жасалады: қарағай, шырша, шырша, балқарағай, балқарағай, 
шамшат, емен және қайың. 

 

  
 

Ағаштың сапасы бойынша (әртүрлі түйіндердің, құрттардың, 
жарықтардың және т.б. болуы және мөлшері) шпалдар бірінші немесе екінші 
сортқа жатады. 

Емен мен шамшат қатты ағаш түрлеріне жатады. Бекіткіштердің 
тартылуына және сығылуына төзімділігі жұмсақ тұқымдарға қарағанда 
жоғары. Олар тозуға және шіруге бейім емес. Алайда, олар крекингке бейім. 
Сіңдіру және крекингтен қорғау кезінде 40-50 жыл қызмет етеді. Қазіргі 
уақытта ТМД-да емен шпалдары ең құнды тұқым ретінде жасалмайды. 

Қарағай еменге қарағанда әлдеқайда жұмсақ және тез ыдырайды, бірақ 
қарағай шпалдары серпімді және крекингке аз бейім. Қарағай прямостволна 
және оңай өңдеуге болады. Қарағай шпалдары бізде ең көп таралған. 

У шырша, самырсын және балқарағай ағаш әлсіз, қарағанда қарағай 
және қиын қалатын сіңдіру. 30% дейін. ТМД-дағы шпалдардың жалпы саны 
шыршадан жасалған [9]. 

Шпалдарды жасау үшін ең құнды толық көлемді орман бар. 
Магистральдық желілерге салынған шпалдар диаметрі 26-28 см орманнан 80-
100 жас және одан да көп жаста жасалады. Кесілген магистральдан тек 
төменгі бөлігі шпалдар жасауға арналған. Сондықтан, 1 км жолға шпалдар 
жасау үшін 2 га жоғары сапалы орман қажет. 

Ағаш шпалдардың артықшылықтары, оларды қолданудың көп жылдық 
тәжірибесі келесідей: 

– серпімділік; 
– өңдеу жеңілдігі; 
– рельстерді бекітудің қарапайымдылығы, оның ішінде рельс жолын 

бірқалыпты өзгерту және бұру мүмкіндігі; 
– қиыршық тасты жақсы ұстау; 
– соққылар мен температураның өзгеруіне төмен сезімталдық; 
– салыстырмалы түрде аз масса; 
– қанағаттанарлық диэлектрлік қасиеттер. 
Сонымен қатар, ағаш шпалдардың кемшіліктері де бар: 
– шірік, крекинг және механикалық тозуға байланысты салыстырмалы 

түрде қысқа қызмет мерзімі (отандық темір жолдардағы ағаш шпалдардың 
орташа қызмет ету мерзімі 15 жылға дейін); 

– тапшы және қымбат саптық ағаштың үлкен шығыны (диаметрі 26-28 
см болатын 80-100 жастағы орманның болмауына байланысты отандық темір 
жолдар ресейлік шпалдарды пайдаланады); 

– ұзындығы бойынша жолдың серпімді қасиеттерінің гетерогенділігі 
(шпалдардың біркелкі емес өлшемдеріне байланысты). 

Жолдағы ағаш шпалдар өзгермелі ылғалдылық жағдайында болады, 
бұл шірік саңырауқұлақтардың дамуына және шпалдардың тез ыдырауына 
ықпал етеді. Ағаш шпалдардың қызмет ету мерзімін арттыру үшін майлы 
антисептиктермен антисептик қолданылады. Бұл жағдайда ағаш шпалдардың 
қызмет ету мерзімі 25 жылға дейін артады. 

Жолға төселген ағаш шпалдар сіңдірілуі керек  
антисептиктер, өйткені шпалдар шіріп кетпейді және әсер етпейді 
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жәндіктер мен саңырауқұлақтардың барлық түрлері. 
Антисептик ретінде мыналар қолданылады: көмір, антрацен және 

шифер майлары. Ағаш шпалдарды сіңдіру параметрлері шпалдың қай 
ағаштан жасалғанына байланысты, мысалы, шыршадан жасалған шпалдар 
үшін арнайы затты сіңірудің минималды мөлшері 79 кг/м3 құрайды, ал сол 
шпалдар үшін заттың ену тереңдігі кем дегенде 5 мм құрайды. 

Ағаш шпалдардың механикалық тозуын азайту үшін келесі шаралар 
қолданылады: рельс астындағы металл төсемдердің енін көбейтіңіз, төсемді 
шпалға серпімді басу арқылы бөлек бекітпелер жасаңыз, металл жол 
төсемінің астына төсеңіз. Бұл төсемдер кардониттен немесе резеңке 
регенераттан жасалған. Мұндай төсемдер төсемдер астындағы шпалдардың 
тозуын 4-6 есе азайтады. 

Ауыстырылатын брусьялар. Мақсатына қарай ағаш ауыстырмалы 
білеулер үш түрде дайындалады: 

I-1-ші және 2-ші кластағы негізгі жолдар үшін, сондай-ақ 100 км/сағ 
жылдамдықпен жылына 20 млн ткм брутто/км-ден астам жүк қауырттылығы 
кезінде 3-ші кластағы жолдар үшін; 

II-2-4 - сыныптардың бас жолдары, қарқынды жұмыс істейтін кірме 
жолдар, станциялардағы қабылдау-жөнелту және сұрыптау жолдары үшін; 

III-5-сыныпты кез келген жолдар үшін, оның ішінде станциялық, аз 
пайдаланылатын кірме жолдар және маневрлік-әкету жолдары үшін 

 қозғалыс сипаты. 
 
1.16-кесте-Ауыспалы білеулердің көлденең өлшемдері, мм 

Жолақта
рдың 
түрі 

 

Н 
қалыңд

ығы 
 

Жоғарғы пластина ені b* Төменгі 
пластина 

ені b1 
 

Өңделмеген 
жақтар 

бойынша ені 
b2 

Кесілген 
жағының 
биіктігі h1 

Құлақ 
(У) 

Кең (Ш) Қалыпты 
(Н) 

I 
 

180±5 220-10 
 

200-10 - 260 20
5


  300 150* 

II 160±5 220-10 - 175-10 20
5250
  280 130* 

III 
 

160±5 - 200-10 175-10 20
5230
  260 130* 

 

* Жоғарғы пластина енінің оң ауытқуы-төменгі пластина еніне дейін. Бұл жағдайда 
h1 = h 

 
Көлденең қима нысаны бойынша ағаштан жасалған аударма брустары 

екі түрге бөлінеді: кесілген (А) және кесілмеген (б).  
1.16-кестеде бағыттамалы бұрмалардың ауыспалы білеулерінің көлденең 

өлшемдері келтірілген. Ауыстырылатын брустардың ұзындығы 0,25 м 
градациямен ±20 мм шектік ауытқумен 3,0-ден 5,5 м-ге дейін болуы тиіс. 

Темірбетон рельс тіректері. Темірбетон-бетонмен құйылған болат 
болып табылатын композициялық құрылыс материалы  
арматура.  

Темірбетон конструкцияларының оң қасиеттеріне мыналар жатады: 
– төмен баға - темірбетон конструкциялары болаттан әлдеқайда арзан; 
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жәндіктер мен саңырауқұлақтардың барлық түрлері. 
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I-1-ші және 2-ші кластағы негізгі жолдар үшін, сондай-ақ 100 км/сағ 
жылдамдықпен жылына 20 млн ткм брутто/км-ден астам жүк қауырттылығы 
кезінде 3-ші кластағы жолдар үшін; 

II-2-4 - сыныптардың бас жолдары, қарқынды жұмыс істейтін кірме 
жолдар, станциялардағы қабылдау-жөнелту және сұрыптау жолдары үшін; 

III-5-сыныпты кез келген жолдар үшін, оның ішінде станциялық, аз 
пайдаланылатын кірме жолдар және маневрлік-әкету жолдары үшін 
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Құлақ 
(У) 
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5


  300 150* 
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160±5 - 200-10 175-10 20
5230
  260 130* 

 

* Жоғарғы пластина енінің оң ауытқуы-төменгі пластина еніне дейін. Бұл жағдайда 
h1 = h 

 
Көлденең қима нысаны бойынша ағаштан жасалған аударма брустары 

екі түрге бөлінеді: кесілген (А) және кесілмеген (б).  
1.16-кестеде бағыттамалы бұрмалардың ауыспалы білеулерінің көлденең 

өлшемдері келтірілген. Ауыстырылатын брустардың ұзындығы 0,25 м 
градациямен ±20 мм шектік ауытқумен 3,0-ден 5,5 м-ге дейін болуы тиіс. 

Темірбетон рельс тіректері. Темірбетон-бетонмен құйылған болат 
болып табылатын композициялық құрылыс материалы  
арматура.  

Темірбетон конструкцияларының оң қасиеттеріне мыналар жатады: 
– төмен баға - темірбетон конструкциялары болаттан әлдеқайда арзан; 

 

  
 

– отқа төзімділік-болат пен ағашпен салыстырғанда; 
– технологиялылық-бетондау кезінде құрылымның кез келген түрін алу 

оңай; 
– химиялық және биологиялық төзімділік-жегідеге, қартаюға, шіруге 

ұшырамайды. 
Темірбетон конструкцияларының кемшіліктері жоғары салмақпен 

төмен беріктікті қамтиды-бетонның беріктігі болаттың беріктігінен орта 
есеппен 10 есе аз. Үлкен құрылымдарда темірбетон жүктеме жүктемесіне 
қарағанда оның массасын "көтереді". Құрама темірбетон ерекшеленеді 
(темірбетон конструкциялары зауытта жасалады, содан кейін дайын 
құрылымға орнатылады) және монолитті темірбетон (бетондау тікелей 
құрылыс алаңында жүзеге асырылады). 

Рельс астындағы тіректер шпалдар, жартылай шпалдар, бойлық 
кереуеттер, темірбетон плиталары және рамалар түрінде орналастырылған. 
Тіректердің ең көп таралған түрі-шпалдар. Қазақстан жолдарында ағаш 
шпалдар басты жолдардың 65% пайдаланылады, ал қалғандарында – 
темірбетон шпалдар жатады. 

Шпалдардың берік және перспективалы түрлерінің бірі-темірбетон 
шпалдары.  

Темірбетон шпалдарының нақты қызмет ету мерзімі де аз, бұл негізінен 
олардың икемділігі мен осы шпалдармен қолданылатын рельсті 
бекітпелердің кемшіліктерінің, сондай-ақ олардың дизайнындағы кейбір 
кемшіліктердің салдары. Темірбетон шпалдарын пайдалану тәжірибесі 
көрсеткендей, аралық бекітпелердің икемділігі жоғарылаған кезде, ендірілген 
бұрандама пен зәкір шайбасының дизайны, сондай-ақ шпалдардың дизайны 
жақсарған кезде қызмет мерзімі 50 жылға дейін ұзартылуы мүмкін. 

Ең көп таралған темірбетон шпалдарының келесі түрлері белгілі: 
–  екі рельсті тауашаларды қолдауға арналған бір монолитті сәулені 

білдіретін тұтас ағаш (1.62-сурет, а); 
– бір-біріне кернеулі арматурамен қосылған үш блоктан тұратын 

құрама топсалы конструкцияны білдіретін екі топсалы (1.62-сурет, б); 
– екі блокты (1.62, в-сурет) бір-біріне металл элементпен қатаң 

жалғанған, кернеулі темір бетоннан жасалған екі рельс асты блоктардан 
тұратын. 

Балластпен жабылған шпал ұштарының ауданы жолдың көлденең 
ығысуға қарсы тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы тиіс. 
Шпалдың пішіні мен өлшемдері, сонымен қатар, шпалдың беріктігін, 
жарықтығын және беріктігін қамтамасыз ететін арматураның есептелген 
сипаттамаларына және қабылданған әдісіне байланысты. 
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                б)                                             1                       2 
 
 
 
 
             в)                        
                                                                 3 
 
 

 
1-серпімді төсемдер; 2 – кернеулі арматура; 3-Металл элемент. 

1.53 - сурет-Темірбетон шпалдарының түрлері мен конструкциялары 
 
Пайдалану шарттары бойынша темірбетон шпалдар бірнеше рет 

қайталанатын соққы-динамикалық пойыз жүктемесі, әртүрлі климаттық 
факторлардың, электр тогының, агрессивті ортаның (реагенттердің) және т. б. 
әсері кезінде үлкен беріктікке, төзімділікке және беріктікке ие болуы тиіс. 

Темірбетон шпалдар 50 МПа (500 кгс/см2) қысу беріктігі бар М500 
маркасынан төмен емес, ал жоғары санатты шпалдар - сапасы М600-ден 
төмен емес ауыр цемент бетонынан дайындалуы тиіс. Бетонның алдын ала 
сығу сәтіне беріктігі 38,5 Мпа (385 кгс/см2) төмен болмауы тиіс. Аязға 
төзімді бетон маркасы-Mpz200. Сапасы бойынша дайындауға арналған 
материалдар жоғары талаптарға жауап беруі тиіс. 

Бетонның құрамдас бөліктері массасы бойынша өлшенуі керек, ал бетон 
қоспасы мәжбүрлі араластырғыштарда дайындалуы керек. 

Шпалдардың геометриялық өлшемдері және қималар бойынша 
арматураның орналасуы жобалық өлшемдерге сәйкес келуі тиіс. Рельс 
астындағы алаңдардың дөңес беті жоба бойынша 1/20 болуы тиіс. 

Шпалдың рельс астындағы платформаларының сапасына қатаң 
талаптар қойылады, өйткені резеңке төсемдер мен төсемдердің қалыпты 
жұмысы тегістікке байланысты. Шпал ұштарында шығып тұрған арматура 
сымдарының ұштары механикаландырылған ағынды желілерде рельс 
буындарын құрастыруды қиындатады.  

Струнобетон шпалдарынан КБ бекіткіші бар С-56-2 шпалдары ең көп 
қолданылды (1.63-сурет). С-56-2 шпалында балласттың реактивті қысымын 
азайту үшін ортаңғы бөлік рельс бөліктерінің табанына қатысты 10 мм 
көтеріледі. Рельс астындағы учаскелердегі ойықтардың тереңдігі 15 мм, шпал 
бетонының көлемі-0,101 м3, шпал салмағы – 252 кг, диаметрі 3 мм жоғары 
берік сымның шығыны – 6,53 кг, диаметрі 4 мм. – 7,48 кг. 
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1-серпімді төсемдер; 2 – кернеулі арматура; 3-Металл элемент. 
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әсері кезінде үлкен беріктікке, төзімділікке және беріктікке ие болуы тиіс. 

Темірбетон шпалдар 50 МПа (500 кгс/см2) қысу беріктігі бар М500 
маркасынан төмен емес, ал жоғары санатты шпалдар - сапасы М600-ден 
төмен емес ауыр цемент бетонынан дайындалуы тиіс. Бетонның алдын ала 
сығу сәтіне беріктігі 38,5 Мпа (385 кгс/см2) төмен болмауы тиіс. Аязға 
төзімді бетон маркасы-Mpz200. Сапасы бойынша дайындауға арналған 
материалдар жоғары талаптарға жауап беруі тиіс. 

Бетонның құрамдас бөліктері массасы бойынша өлшенуі керек, ал бетон 
қоспасы мәжбүрлі араластырғыштарда дайындалуы керек. 

Шпалдардың геометриялық өлшемдері және қималар бойынша 
арматураның орналасуы жобалық өлшемдерге сәйкес келуі тиіс. Рельс 
астындағы алаңдардың дөңес беті жоба бойынша 1/20 болуы тиіс. 

Шпалдың рельс астындағы платформаларының сапасына қатаң 
талаптар қойылады, өйткені резеңке төсемдер мен төсемдердің қалыпты 
жұмысы тегістікке байланысты. Шпал ұштарында шығып тұрған арматура 
сымдарының ұштары механикаландырылған ағынды желілерде рельс 
буындарын құрастыруды қиындатады.  

Струнобетон шпалдарынан КБ бекіткіші бар С-56-2 шпалдары ең көп 
қолданылды (1.63-сурет). С-56-2 шпалында балласттың реактивті қысымын 
азайту үшін ортаңғы бөлік рельс бөліктерінің табанына қатысты 10 мм 
көтеріледі. Рельс астындағы учаскелердегі ойықтардың тереңдігі 15 мм, шпал 
бетонының көлемі-0,101 м3, шпал салмағы – 252 кг, диаметрі 3 мм жоғары 
берік сымның шығыны – 6,53 кг, диаметрі 4 мм. – 7,48 кг. 

 

  
 

 
 

1-арматура; 2-ендірілген бұрандама 
1.54 - сурет-Темірбетон ШПАЛЫ (ШС-1) 

 
Өзекті, Ішекті немесе иірімді арматурасы бар алдын ала кернеулі темір 

бетоннан жасалған шпалдар қолданылады. Темірбетон шпалдары тұтас және 
құрама болып бөлінеді. 

Темірбетон шпалдарының төрт түрі қолданылады: ШС-1 және ШС-1У - 
КБ бөлек аралық рельсті бекітпелер үшін, сондай-ақ ШС-2 және ШС - 2у-БП 
және ЖБР бөлінбейтін бекітпелер үшін. 

 

 
 

1.55 - сурет-Темірбетон шпалдарын таңбалау 
 
Шпалдардың жоғарғы бетіне штамптау арқылы қалыптастыру кезінде 

тауар белгісі немесе дайындаушы кәсіпорынның қысқаша атауы (әрбір 
шпалда) және дайындалған жылы соңғы екі санмен (партияның 
шпалдарының кемінде 20%-ында) жазылады. Шпалдардың шеткі бөлігіне 
ТББ мөртабаны және партия нөмірі (1.64-сурет) салынады.  
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Бақылау сұрақтары 
1) рельс астындағы негіздер қандай функцияны орындайды? 
2) рельс негізінің негізгі мақсаттарын атаңыз? 
3) Қазақстан темір жолдарының рельс асты негіздерінде қандай 

материалдарды пайдаланады? 
4) ағаш шпалдардың қандай кемшіліктері бар? 
5) ағаш шпалдар ағаштың қандай түрлерінен жасалады? 
6) ағаш шпалдардың қызмет ету мерзімін қандай жолдармен 

арттырады? 
7) түрлері бойынша бөлінетін ағаш аударылатын брустардың 

параметрлерін атаңыз. 
8) Қазақстан темір жолдарының рельс астындағы негіздерінде темір-

бетон материалдарын пайдаланудың қадір-қасиетін атаңыз?  
9) Қазақстан темір жолдарының рельс астындағы негіздерінде темір-

бетон материалдарын пайдаланудың кемшіліктерін атаңыз? 
10) темірбетонды шпалдар көлденең қиманың қандай формасына ие 

және неге дәл солай? 
11) темірбетон шпалдар қалай таңбаланады? 
 
1.2.5 Балласт қабаты 
 
Балласт қабаты жылжымалы құрам доңғалақтарының динамикалық 

әсер етуі кезінде жоспар бейініндегі рельс табанының тұрақтылығын 
қамтамасыз ететін теміржол жолының маңызды элементі болып табылады. 
Жолдың жоғарғы құрылымы элементтерінің қызмет ету мерзімі балласт 
қабатының тұрақтылығына байланысты. 

Балласт қабатының мақсаты. Теміржолдың балласт қабаты қалдық 
деформация аймағындағы жүктемелер кезінде жұмыс істейді. Қозғалыстың 
бірдей жағдайларында балласт қабатындағы қалдық деформациялардың 
жинақталу мөлшері оның жұмыс кезеңдері мен шарттарымен анықталған 
жағдайына байланысты әр түрлі болатындығын ескеру қажет. Мысалы, 
балласт қабаты ластағыштармен ластанған кезде қалдық деформациялардың 
жинақталуы күрт артады. Әр түрлі климаттық жағдайда бірдей балласт 
материалы басқаша жұмыс істейді.  Сондықтан балласт қабатының жағдайын 
ондағы көрсетілген ақауларды жою және жол тұрақтылығының бұзылуына 
жол бермеу үшін дұрыс және уақтылы бағалау маңызды. 

Балласт қабатының мақсаты негізінен келесіге дейін азаяды: 
– жылжымалы құрамның өтуі кезінде рельс тіректерінен қысымды 

қабылдау және қалдық деформациялардың ең аз жинақталуымен тік, 
көлденең және бойлық бағыттарда жолдың жоғарғы құрылымының барлық 
элементтерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету; 

–  рельстік тіректерден қабылданатын қысымды жер төсемінің негізгі 
алаңына жіберу; 

– жылжымалы құрамның доңғалақтарының рельстерге соққыларын 
өңдеуге дайын. 



79

 

  
 

Бақылау сұрақтары 
1) рельс астындағы негіздер қандай функцияны орындайды? 
2) рельс негізінің негізгі мақсаттарын атаңыз? 
3) Қазақстан темір жолдарының рельс асты негіздерінде қандай 

материалдарды пайдаланады? 
4) ағаш шпалдардың қандай кемшіліктері бар? 
5) ағаш шпалдар ағаштың қандай түрлерінен жасалады? 
6) ағаш шпалдардың қызмет ету мерзімін қандай жолдармен 

арттырады? 
7) түрлері бойынша бөлінетін ағаш аударылатын брустардың 

параметрлерін атаңыз. 
8) Қазақстан темір жолдарының рельс астындағы негіздерінде темір-

бетон материалдарын пайдаланудың қадір-қасиетін атаңыз?  
9) Қазақстан темір жолдарының рельс астындағы негіздерінде темір-

бетон материалдарын пайдаланудың кемшіліктерін атаңыз? 
10) темірбетонды шпалдар көлденең қиманың қандай формасына ие 

және неге дәл солай? 
11) темірбетон шпалдар қалай таңбаланады? 
 
1.2.5 Балласт қабаты 
 
Балласт қабаты жылжымалы құрам доңғалақтарының динамикалық 
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өңдеуге дайын. 

 

  
 

Балласт қабаты келесі талаптарға сай болуы керек: 
– жұмыс күші мен балласт материалдарының ең аз шығыны кезінде 

жолдың ең жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ету; 
– жылжымалы құрамның динамикалық әсер етуі, қағу кезінде, 

атмосфералық құбылыстар: аяз, жаңбыр, жел кезінде ең аз тозуы және кемуі, 
сондай-ақ пойыздар қозғалысы кезінде шаң болмауы; 

– суды жоғарғы құрылымнан және жер төсемінің негізгі алаңынан 
ағызып, жолда жұмыс істеген кезде цементтеудің ең аз қабілетіне ие болу 
жақсы; 

– СОБ құрылғыларының қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін төмен 
электр өткізгіштікке ие болыңыз. 

Балласт қабатын орнату үшін қолданылатын материалдар. Балласт 
қабатын құруға арналған материалдар шығу тегі, бөлшектердің мөлшері, 
пішіні және өңдеу әдістері бойынша қиыршық тас, қиыршық тас, асбест, 
қабық жынысы және құмға бөлінеді. 

Жол қоқысын дайындау үшін магмалық, шөгінді және метаморфты тау 
жыныстарының материалдары қолданылады: гранит, диорит, габбро, 
диабаза, құмтас, кварцит, әктас және басқа да материалдар жоғары беріктігі 
бар және атмосфералық әсерге төзімді. 

Жекелеген жағдайларда жол қиыршықтасын дайындау үшін 
белгіленген талаптарды қанағаттандыратын металлургия өнеркәсібінің кесек 
немесе құйылған шлактары пайдаланылуы мүмкін. 

Балласты материалдар-карьерлік қиыршық тас, қабық және құм - жүк 
жүктемесі төмен желілерде қолданылады. Балласт қабаты үшін 
перспективалы материалдар қиыршық тас, сұрыпталған қиыршық тас және 
асбест болып табылады. Олардың ішіндегі ең жақсысы-қиыршық тас. 

Қиыршық тас. Жол қиыршық тастарына арналған дәндердің мөлшері 
оны пайдаланудың қандай да бір жағдайларында балласт қабатына 
қойылатын талаптар негізінде белгіленеді. Қиыршық тастың 
гранулометриялық құрамы біркелкі болуы керек, сондықтан шпалдар тек 
қиыршық тастың жеке үлкен бөлшектеріне сүйенбейді, бұл жолдың 
тұрақтылығын бұзуға және шпалдардың сынуына әкеледі. Ластанған жол 
тұрақтылығының бұзылуына әкеледі. Сондықтан, 25-70 және 40-70 мм 
қиыршық тас фракцияларында 70 – тен 90 мм-ге дейін және 25-40 және 15-40 
ММ қиыршық тас фракцияларында-қиыршық тастың жалпы салмағының 5% 
- дан аспайтын мөлшерде мөлшері 40-тан 90 мм-ге дейін түйіршіктерге 
рұқсат етіледі, оның ішінде шаңды бөлшектер 1% - дан аспайды.  

25-70, 40-70 және 25-40 мм фракциялардың қиыршық тастарын 
дайындау процесінде қалдықтардан 7-25 мм өлшемді дәндері бар ұсақ 
фракциялы қиыршық тас, ал 15-25 мм өлшемді дәндері бар аз берік шөгінді 
жыныстарды ұсақтау арқылы бөлінеді. Бұл фракциялардың қиыршық 
тастарында мөлшері 25-тен 90 мм-ге дейінгі дәндердің және тиісінше 7 
немесе 15 мм-ден кіші дәндердің болуына, сондай-ақ қиыршық тастың 
жалпы салмағының 5% - нан аспайтын, оның ішінде шаң тәрізді 
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бөлшектердің 1% - дан аспайтын, ал ерекше жағдайларда тиісті техникалық-
экономикалық негіздеме кезінде 2% - ға дейін рұқсат етіледі. 

Жолға төсемес бұрын барлық фракциялардың қиыршық тастары таза 
болуы керек. Онда саз, топырақтың өсімдік қабаты, қоқыс және басқа 
қоспалар болмауы керек.  

Асбест балласты. Асбест балласты-бұл хризотил-асбесттің бос емес 
талшықтарының кейбір минералдарының аз мөлшері бар ұсақ 
фракциялардың ұсақталған серпентиниттерінен тұратын асбест өндірісінің 
қалдықтары. Оның құрамында мөлшері 0,14 мм - ден 20% - дан аспайтын 
шаңды бөлшектер, 10-25 мм бөлшектердің мөлшері 5-тен 40% - ға дейін 
болуы керек. Бұл ретте асбест балластында балластың жалпы массасының 
0,8% - нан кем емес саңылаулары 0,25 мм електе қалған асбесттің бос 
талшықтары болуы тиіс. 

Асбест балласты өте тығыздалуы мүмкін (шпал астындағы призманың 
тығыздау коэффициенті 1,25-1,35) .Пайдалану кезінде оның бетінде жер 
қыртысы пайда болады, ол суды өткізбейді. Әсіресе қатты ластанған 
жолдарда, атап айтқанда көмір-кен бассейндерінен шығатын жерлерде асбест 
балластын қолдану орынды. Асбест балластын кеңінен қолдануға шектеу 
оны тасымалдау қашықтығы және экологиялық қарсы көрсеткіштер болып 
табылады. 

Асбест балласты басқалармен салыстырғанда төмен температураға ие 
және жылу оқшаулау ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Асбест балластының кемшіліктері. Ол қатты тығыздалады: шөгіндіге 
арналған қорды балласт қабатының жобалық қалыңдығынан 25% - ға 
тағайындау керек. Балласт призмасының беткейлерінде, егер беткейлердің 
беті нашар жоспарланса, жергілікті шұңқырлар пайда болуы мүмкін. 

Карьерлік қиыршық тас. Карьерлік қиыршықтас-бұл магмалық, шөгінді 
немесе метаморфты жыныстардың табиғи жойылуы нәтижесінде пайда 
болатын табиғи қиыршықтас-құм қоспасы. МЕМСТ 7392-85 бойынша 
карьерлік қиыршық таста көлемі 3 мм-ден 6 мм-ге дейінгі қоспа дәнінің 
массасы 40% - дан кем емес 80% - дан аспайтын бөлшектер, қоспа дәнінің 
мөлшері 3 мм-ден 0,1 мм-ге дейінгі құм дәнінің мөлшері 20% - дан кем емес 
43% - дан аспайтын бөлшектер болуы тиіс. Саз бөлшектерінің 1% - дан 
аспауына жол беріледі. Құмды және қиыршықтас-құмды балласт-бұл тау 
жыныстарының табиғи бұзылуы нәтижесінде пайда болған табиғи құм және 
қиыршықтас-құм қоспасы. Балласт ретінде бұл материал, егер оның құрамы 
келесі талаптарға сәйкес келсе, әуесқой желілерде ғана қолдануға жарамды: 

– дәндердің 0,5 мм-ден кем болуына 49% - дан артық емес (оның 
ішінде 0,1 мм-ден 10% - ға дейінгі мөлшердегі дәндер, оның ішінде 2% - ға 
дейінгі сазды бөлшектер) жол беріледі. 

Бұл балластың негізгі кемшіліктері: 
– оның қиыршық балластқа қарағанда төмен қалыпты қысым кезінде 

қозғалу мүмкіндігі; 
– жолда аз тұрақты; 
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бөлшектердің 1% - дан аспайтын, ал ерекше жағдайларда тиісті техникалық-
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Жолға төсемес бұрын барлық фракциялардың қиыршық тастары таза 
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Асбест балласты. Асбест балласты-бұл хризотил-асбесттің бос емес 
талшықтарының кейбір минералдарының аз мөлшері бар ұсақ 
фракциялардың ұсақталған серпентиниттерінен тұратын асбест өндірісінің 
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Бұл балластың негізгі кемшіліктері: 
– оның қиыршық балластқа қарағанда төмен қалыпты қысым кезінде 

қозғалу мүмкіндігі; 
– жолда аз тұрақты; 

 

  
 

– жаңбыр кезінде және қар еріген кезде эрозия және пойыздардың 
қозғалысы кезінде шаңдану. 

Қиыршықтас және қиыршықтас-құм балластының астық құрамы 1.17-
кестеде келтірілген 

 

1.17-кесте-Қиыршықтас және қиыршықтас-құм балластының астық 
құрамы 

Дәннің мөлшері, мм 
Балласттағы дәннің құрамы, салмағы 
бойынша %  

Қиыршық таспен Малтатас-құмды 
100 – 60 < 10 < 10 
60 – 3 41-80 < 80 
3 - 0,63 < 49 < 100 
0,63 - 0,14 < 27 < 17 
< 0,14 барлығы < 10 < 16 
оның ішінде сазды, сазды және шаңды 
бөлшектер < 2 < 3 

Ескертпе: жұмыс істеп тұрған карьерлерде "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ 
рұқсатымен көлемі 60-100 мм астық балластында 15% - ға дейін болуына жол беріледі. 

 

Қабық балласты. Қабыршақты балласт бұрынғы теңіздердің 
қабықшалы шөгінділерінен алынады. Оның қасиеттері бойынша ол құмнан 
біршама асып түседі. Алайда уақыт өте келе жеке қабықтар шаң түзіп, судың 
еркін өтуіне жол бермейді. МЕМСТ 7392 бойынша-0,5 мм және одан жоғары 
мөлшердегі 85 бөлшектер қабықшалы балласт кемінде 50% болуы керек, 0,1 
мм өлшемді бөлшектер салмағы бойынша 6% - дан аспауы керек, оның 
ішінде сазды бөлшектер 1,5% - дан аспауы керек. 

Қабық балластының негізгі кемшіліктері: 
– ұнтақтау кезінде ол цементтеледі және серпімділік жоғалады; 
– пойыздар қозғалысы кезіндегі шаңдану (70 км/сағ және одан астам); 
– жаңбыр мен қардың еруі кезінде эрозия. 
Балласт призмасының типтік көлденең профильдері. Тәжірибелер 

мен теориялық зерттеулер жер төсемінің негізгі алаңындағы кернеуді 
теңестіру шпалдар астындағы балласттың келесі қалыңдығында 
болатындығын анықтады:  

– 2000 дана/км-55-60 см; 
– эпюра 1840 дана / км-65-70 см; 
– 1600 дана/км - 75 см. 
Сондықтан балласт призмасының диаметрі келесідей жасалады  
балласт қабаттарының жалпы қалыңдығы осы өлшемдерге жақындады.  
Балласт призмасының өлшемдері жер төсемінің беріктігі мен рельс шпал 

торының орнықтылығының талаптарымен айқындалады (1.56-сурет). Соңғы 
талапты орындау әсіресе түйіспесіз жол учаскелері үшін қажет.  

Қалыңдығы кемінде 20 см болатын мұндай жастық балластың жалпы 
қалыңдығын арттыру үшін және қиыршық тастың жер төсемінің топырағына, 
жер төсемінің топырағының қиыршық тас қабатына енуіне жол бермеу үшін 
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қажет. Жартасты топырақтардан жасалған жер төсемімен, сондай-ақ үлкен 
немесе орташа түйіршікті құм бөлшектерінен жасалған жер төсемімен құм 
жастықшасы қанағаттандырылмайды. 

Бір жолды және екі жолды учаскелердегі балласты призманың 
көлденең профильдері 1.65-суретте көрсетілген. 

 
М – жол аралығының ені; В-балласты призманың иығы 

 
1.56 -сурет -Балласт призмасының көлденең профильдері 

 
Асбест балластынан, карьер қиыршықтасынан, қабықтардан балласт 

призмасы бір қабатты етіп жасалады. 
Балласт призмасының ені оның тұрақты күйін және ондағы шпалдарды 

пойыздардың астына сақтау жағдайынан анықталады. Балласт призмасының 
иықтың ұлғаюы шпалдардың ығысу кедергісін арттырады, бұл түйіспесіз 
жолды қолдану кезінде өте маңызды. Сонымен қатар, балласты шпалдардың 
ұштарының астынан сығуға төзімділік артады. Бұл әсіресе темірбетон 
шпалдарында өте маңызды, өйткені олардың астында балластқа ең көп 
қысым ұштарда пайда болады.Балласт призмасының көлденең профильдері 
жүктемеге, балласт түріне, жолдар санына байланысты сараланады. 

Балласт призмасының конструкциясы мен өлшемдері "Қазақстан темір 
жолы "ҰК" АҚ 25.12. № 1220-Ц бұйрығымен көзделген техникалық 
шарттарға сәйкес болуы тиіс. 2007 ж. және балласт призмасының типтік 
көлденең профильдері (1.18-кесте). 

Балласт жастықшасының орнына геотекстильден, полистирол көбігінен 
немесе ұсақ фракциялардың қиыршық тастарынан қорғаныс қабаты балласт 
астында орналасуы мүмкін. Геотекстиль мен полистирол көбігінің қорғаныш 
қабатының дизайны.  

 
 
 
 



83

 

  
 

қажет. Жартасты топырақтардан жасалған жер төсемімен, сондай-ақ үлкен 
немесе орташа түйіршікті құм бөлшектерінен жасалған жер төсемімен құм 
жастықшасы қанағаттандырылмайды. 

Бір жолды және екі жолды учаскелердегі балласты призманың 
көлденең профильдері 1.65-суретте көрсетілген. 

 
М – жол аралығының ені; В-балласты призманың иығы 

 
1.56 -сурет -Балласт призмасының көлденең профильдері 

 
Асбест балластынан, карьер қиыршықтасынан, қабықтардан балласт 

призмасы бір қабатты етіп жасалады. 
Балласт призмасының ені оның тұрақты күйін және ондағы шпалдарды 

пойыздардың астына сақтау жағдайынан анықталады. Балласт призмасының 
иықтың ұлғаюы шпалдардың ығысу кедергісін арттырады, бұл түйіспесіз 
жолды қолдану кезінде өте маңызды. Сонымен қатар, балласты шпалдардың 
ұштарының астынан сығуға төзімділік артады. Бұл әсіресе темірбетон 
шпалдарында өте маңызды, өйткені олардың астында балластқа ең көп 
қысым ұштарда пайда болады.Балласт призмасының көлденең профильдері 
жүктемеге, балласт түріне, жолдар санына байланысты сараланады. 

Балласт призмасының конструкциясы мен өлшемдері "Қазақстан темір 
жолы "ҰК" АҚ 25.12. № 1220-Ц бұйрығымен көзделген техникалық 
шарттарға сәйкес болуы тиіс. 2007 ж. және балласт призмасының типтік 
көлденең профильдері (1.18-кесте). 

Балласт жастықшасының орнына геотекстильден, полистирол көбігінен 
немесе ұсақ фракциялардың қиыршық тастарынан қорғаныс қабаты балласт 
астында орналасуы мүмкін. Геотекстиль мен полистирол көбігінің қорғаныш 
қабатының дизайны.  

 
 
 
 

 

  
 

Кесте 1.18-Жол сыныбына байланысты балласт призмасының 
құрылымы мен өлшемдері, см. 

 

Жол класы 

Балласт жастығын есепке 
алмағанда, рельс астындағы 
аймақта (қисық - ішкі жіп 
бойынша) балласт қабатының 
қалыңдығы 

Призманың 
иық ені, В 

Балласт 
жастығының 
қалыңдығы 

Жер төсемі 
жиегінің ең аз ені 

1,2 35/40 40/45 20 50 (40) 
3 25/30 35/40 20 45 (40) 
4 20/25 25/35 20 40 
5 15 20/25 15 40 
Ескертпелер: алымында ағаш шпалдар кезіндегі буын жолы үшін; бөлімінде - 

темірбетон шпалдардағы түйіспесіз жол үшін. Жақшада жол жиегінің ені оның ұлғаюы 
жер төсемін қайта құру немесе жол белгілерін 15 см-ден астам азайту жұмыстарымен 
байланысты жерлерде келтірілген. 

 
Ұсақ фракциялардың қиыршық тастарынан жасалған қорғаныш 

қабатының қалыңдығы 10 см-ге тең қабылданады. 
Бір жолдың 1 км балласт көлемі 1.19-кестеде келтірілген. 
 

 
1-қиыршық тас; 2-құм қабаты; h - сыртқы рельсті көтеру; а-қисық сызықтардағы 

жол аралықтарын кеңейту 
а) - ағаш шпалдардағы түзу учаскелердегі құм төсеміндегі қиыршық тастан 

жасалған балласт призмасы; 
б) - ағаш шпалдардағы қисық учаскелердегі құм төсеміндегі қиыршық тастан 

жасалған балласт призмасы; 
в) - темірбетон шпалдарындағы түзу учаскелердегі құм төсеміндегі қиыршық 

тастан жасалған балласт призмасы; 
г) - темір-бетон шпалдарындағы қисық учаскелердегі ауырға арналған құм 

төсеміндегі қиыршық тастан жасалған балласт призмасы; 
д), е) ж), з) – қос жолды учаске үшін ұқсас 

 
1.57-сурет-Бір жолды және екі жолды учаскелердегі балласты 

призманың көлденең профильдері 
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1.19-кесте-Тіке екі жолды учаскенің бір жолының 1 км карьерлік 
қиыршық тастан, ұлутастан немесе құмнан жасалған балласт көлемі, м3 

1 км жолдағы шпалдар саны Тығыз қосылған көлем 
Тығыздау коэффициентін 
ескере отырып, балласт 

қажеттілігі 
1840 1965 2260 
1600 1988 2286 

 
Бақылау сұрақтары 
1) теміржолдың балласт қабатының мақсаты қандай? 
2) балласт қабатының материалдарына қандай талаптар қойылады? 
3) қиыршық тастан жасалған балласт қабатының типтік көлденең 

профильдері қандай пішіндер мен өлшемдерге ие? 
4) балласт қабатының тұрақтылығын арттыру үшін қиыршық тастың 

гранулометриялық құрамы қандай рөл атқарады? 
5) қиыршық тасты тығыздау дәрежесі жолдың жоғарғы құрылымының 

тұрақтылығына қалай әсер етеді? 
6) Қазақстан темір жолдарының рельс астындағы негіздерінде асбест 

балластын пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз? 
7) Қазақстан темір жолдарында карьерлік қиыршық тасты балласт 

материалы ретінде пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін 
атаңыз? 

8) жолдар санына және жолдар класына байланысты балласт 
қабатының геометриялық параметрлерін тізімдеңіз. 

9) қиыршық тасты тазарту бойынша жұмыстарды жүргізу 
критерийлерін атаңыз. 

10) екі жолды учаскенің бір жолының 1 км-іне қиыршық тасты 
(қопсытылған түрінде) тұтынудың орташа нормасының өлшемдерін атаңыз. 
 

1.2.6 Рельсті бекіту 
 
Қазақстанның магистральдық желісінде қазіргі уақытта рельстік 

бекітпелердің мынадай типтері пайдаланылады: 
– ағаш шпалдары бар жол учаскелерінде-балдақ (КҚ); 
- темір бетон шпалдары бар жол учаскелерінде бекітудің бірнеше түрі 

қолданылады: 
а) балдақ (КҚ); 
б) клемма-бұрандаманы (КБ); 
в)серпімді серіппелі бекіту " Vossloh»; 
г) ЖБР-65 серпімді серіппелі бекіту; 
д) ЖБР-ШД серпімді серіппелі бекіту; 
е) БӨП-5 серпімді серіппелі анкерлік бекіту; 
ж )серпімді серіппелі бекіту "Пэндрол"; 
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1.19-кесте-Тіке екі жолды учаскенің бір жолының 1 км карьерлік 
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қажеттілігі 
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2) балласт қабатының материалдарына қандай талаптар қойылады? 
3) қиыршық тастан жасалған балласт қабатының типтік көлденең 
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тұрақтылығына қалай әсер етеді? 
6) Қазақстан темір жолдарының рельс астындағы негіздерінде асбест 
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материалы ретінде пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін 
атаңыз? 

8) жолдар санына және жолдар класына байланысты балласт 
қабатының геометриялық параметрлерін тізімдеңіз. 

9) қиыршық тасты тазарту бойынша жұмыстарды жүргізу 
критерийлерін атаңыз. 

10) екі жолды учаскенің бір жолының 1 км-іне қиыршық тасты 
(қопсытылған түрінде) тұтынудың орташа нормасының өлшемдерін атаңыз. 
 

1.2.6 Рельсті бекіту 
 
Қазақстанның магистральдық желісінде қазіргі уақытта рельстік 

бекітпелердің мынадай типтері пайдаланылады: 
– ағаш шпалдары бар жол учаскелерінде-балдақ (КҚ); 
- темір бетон шпалдары бар жол учаскелерінде бекітудің бірнеше түрі 

қолданылады: 
а) балдақ (КҚ); 
б) клемма-бұрандаманы (КБ); 
в)серпімді серіппелі бекіту " Vossloh»; 
г) ЖБР-65 серпімді серіппелі бекіту; 
д) ЖБР-ШД серпімді серіппелі бекіту; 
е) БӨП-5 серпімді серіппелі анкерлік бекіту; 
ж )серпімді серіппелі бекіту "Пэндрол"; 

 

  
 

з) серпімді серіппелі бекіту "Trap-W".1 
Алматы метрополитенінде EDILON LR R50-MS бекіткіші бар шпалсыз 

жол пайдаланылады, жер үсті жолдарында (электродепо жолдарында) ағаш 
шпалдарда SKL 12 серпімді клеммалары бар СК50 аралық бекіту 
қолданылады. 

Рельсті бекіту рельстерді бір-біріне қосуға және оларды рельсті 
тіректерге бекітуге арналған. Мақсатына байланысты рельсті бекіту түйіспелі 
және аралық болып бөлінеді. 

 
1.20-кесте-Рельс бекітпелерінің әртүрлі түрлері бар темір жолдардың 

ұзындығы  
№№ 

п. 
Қолданылатын 
бекітпелердің 

түрлері 
Өндіруші ел 

Бекітудің осы 
түрімен жолдың 
ұзындығы, км 

% қатынасы Енгізілді 

1 2 3 4 5 6 
1. Балдақ Ресей 5162 24,4 1894 ж. 
2. КБ Ресей 6394 30,2 1964 ж. 
3. Фосло Германия 6570 31,0 1998 ж. 
4. ТЖЖ-65 Ресей 1331 6,3 2003 ж. 
5. ЖБР ШД Ресей 783 3,7 2007 ж. 
6. БӨП-5 Қазақстан 837 4,0 2005 ж. 
7. Пэндрол  80,5 0,4 2010 ж. 
   Барлығы 21157 

 
Аралық бекітпелердің мақсаты. Аралық бекітпелер рельстерді 

тіректермен берік байланыстыру үшін қолданылады, яғни рельс жіптерінің 
жол бойымен және бойымен жылжуына, сондай-ақ құлауына қатысты 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

Аралық бекітпелерге қойылатын негізгі талаптар. Аралық 
бекітпелерге қойылатын негізгі талаптар, олар рельстердің жолтабаны мен 
дөңес беті енінің тұрақтылығын қамтамасыз етуі, рельс жіптерінің тіректер 
бойынша бойлық жылжуына жол бермеуі, тік және көлденең (көлденең және 
бойлық) жүктемелердің динамикалық әсерін, рельстердің дірілін және 
тербелісін жұмсартуға берік және тұтастай жеткілікті серпімді болуы тиіс.  

Бекіткіштердің бөлшектері аз болуы керек; бұл үй шаруашылығын 
жеңілдетеді. Бекіткіштерді дұрыс ұстау, мүмкін, аз уақытты қажет етуі керек. 

Аралық бекітпелердің жіктелуі. Барлық алуан түрлілігімен 
теміржолдың аралық рельсті байланыстары екі топқа бөлінеді. 

                                                 
1 "Trap-W" серпімді серіппелі бекіткіші Семей, Алматы және Шымкент жол қашықтықтарының 
тәжірибелік учаскелерінде салынған 
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Мұндай алшақтық қажет, өйткені, мысалы, егер сіз рельсті негізге 
қатты бассаңыз, онда төрт осьті вагондар өтіп, арбалар арасындағы рельсті 
көтеру кезінде шпалдардың көтерілуі (олардың тұрақтылығы бұзылған) 
немесе қыста бұрандаларды немесе төсемді шпалға бекітетін басқа 
элементтерді тарту және бекіту аймағында қалдық деформациялардың 
біртіндеп қалыптасуы болады. 

Бірінші топқа мыналар жатады: 
– пайдалану кезінде рельстен шығып кететін қатты типтік балдақтар; 
– арнайы жасалған бекітпелер, онда саңылаудың болуы құрылыммен 

қамтамасыз етіледі, оның ішінде Мәскеу метросында қолданылатын "маятник 
түйреуішімен" бекіту (1.21 – кесте-жоғарыдан бекітпелердің алғашқы үш 
түрі).  

Аралық бекітпелердің екінші тобына серпімді элементтердің көмегімен 
рельстің табанына қажетті қысым екі терминалмен қамтамасыз етілетін 
құрылымдар кіреді, әдетте 8-ден 20 кН-ге дейін күш түседі, егер рельстің 
табанының астында серпімді төсем болса, рельстің иілу кезінде негізге 
жергілікті сырғып кетуіне жол бермеу үшін жеткілікті болады, содан кейін 
ұрлау күштері пайда болады. 

Аралық рельсті бекітпелер олардың құрылымы бойынша төсем және 
төсемсіз (рельстердің астында металл төсемсіз) болып бөлінеді. Төсемдер 
рельстен тірекке қысымның үлкен ауданын, ағаш шпалдарды қоспай 
рельстердің ішкі жағын қамтамасыз етеді, жылжымалы жұмыс кезінде 
барлық тіркемелерді біріктіреді және әлемнің барлық жолдарында кең 
таралған. 

Аралық байланыстар ұрлыққа қарсы қасиеттері бар немесе жоқ екеніне 
байланысты тағы екі топқа бөлінеді. Бірінші топ-бұл қарама-қарсы 
бекітпелер, оларда тіркемелер рельстің табанына жеткілікті қысым 
жасамайды және сол арқылы рельстің базамен қажетті бойлық байланысын 
қамтамасыз етпейді. Осы бекіткіштерді қолданған кезде рельстің табанына 
рельстің бойлық сырғуына кедергі келтіретін қосымша құрылғыларды - 
ұрлыққа қарсы құрылғыларды орнату қажет. 

Бекіткіштердің екінші тобына ұрлыққа қарсы құрылымдар кіреді, 
оларда серпімді элементтердің көмегімен рельстің табанына қажетті қысым 
жасалады, бұл оның өтетін пойыздардың астындағы тіректер бойымен 
сырғып кетуіне жол бермейді. 
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Мұндай алшақтық қажет, өйткені, мысалы, егер сіз рельсті негізге 
қатты бассаңыз, онда төрт осьті вагондар өтіп, арбалар арасындағы рельсті 
көтеру кезінде шпалдардың көтерілуі (олардың тұрақтылығы бұзылған) 
немесе қыста бұрандаларды немесе төсемді шпалға бекітетін басқа 
элементтерді тарту және бекіту аймағында қалдық деформациялардың 
біртіндеп қалыптасуы болады. 

Бірінші топқа мыналар жатады: 
– пайдалану кезінде рельстен шығып кететін қатты типтік балдақтар; 
– арнайы жасалған бекітпелер, онда саңылаудың болуы құрылыммен 

қамтамасыз етіледі, оның ішінде Мәскеу метросында қолданылатын "маятник 
түйреуішімен" бекіту (1.21 – кесте-жоғарыдан бекітпелердің алғашқы үш 
түрі).  

Аралық бекітпелердің екінші тобына серпімді элементтердің көмегімен 
рельстің табанына қажетті қысым екі терминалмен қамтамасыз етілетін 
құрылымдар кіреді, әдетте 8-ден 20 кН-ге дейін күш түседі, егер рельстің 
табанының астында серпімді төсем болса, рельстің иілу кезінде негізге 
жергілікті сырғып кетуіне жол бермеу үшін жеткілікті болады, содан кейін 
ұрлау күштері пайда болады. 

Аралық рельсті бекітпелер олардың құрылымы бойынша төсем және 
төсемсіз (рельстердің астында металл төсемсіз) болып бөлінеді. Төсемдер 
рельстен тірекке қысымның үлкен ауданын, ағаш шпалдарды қоспай 
рельстердің ішкі жағын қамтамасыз етеді, жылжымалы жұмыс кезінде 
барлық тіркемелерді біріктіреді және әлемнің барлық жолдарында кең 
таралған. 

Аралық байланыстар ұрлыққа қарсы қасиеттері бар немесе жоқ екеніне 
байланысты тағы екі топқа бөлінеді. Бірінші топ-бұл қарама-қарсы 
бекітпелер, оларда тіркемелер рельстің табанына жеткілікті қысым 
жасамайды және сол арқылы рельстің базамен қажетті бойлық байланысын 
қамтамасыз етпейді. Осы бекіткіштерді қолданған кезде рельстің табанына 
рельстің бойлық сырғуына кедергі келтіретін қосымша құрылғыларды - 
ұрлыққа қарсы құрылғыларды орнату қажет. 

Бекіткіштердің екінші тобына ұрлыққа қарсы құрылымдар кіреді, 
оларда серпімді элементтердің көмегімен рельстің табанына қажетті қысым 
жасалады, бұл оның өтетін пойыздардың астындағы тіректер бойымен 
сырғып кетуіне жол бермейді. 

 
  

 

  
 

Кесте 1.21-Аралық бекітпелердің жіктелуі 

Бекіту тобы Аралық 
байланыс түрі 

Рельстің 
табанына 
қысым 
жасайтын 
Элемент 

Тіркеушінің 
сызбасы 

Аралық бекітудің 
атауы 

1 2 3 4 5 

Бірінші 
топ.Жоқ 
басқанда 
табанға 
рельстің (айдап 
әкетуге қарсы 
құрылғыларды 
орнату қажет) 

Қатты 
балдақтары бар 
балдақтар 

балдақтар 
 

МДҰ (Ресей, 
Канада, АҚШ), 
типтік балдақ 
 

Шектегіш 
ребордпен 
(фасондық 
типті) және 
істікшемен 

- 
 

"МЕТРО" Ресей) 

Қысқартылған 
қатты 
клеммалары бар 
(рельстің 
табанына дейін 
жетпейтін) 
Клемма-
бұрандаманы) 

– 

 

Металл 
көпірлерге 
арналған КБ-М 
(Ресей) 

Екінші топ. 
Рельстің 
табанына басу 
бар (ұрлыққа 
қарсы қосымша 
құрылғылар 
қажет емес) 

Серіппелі 
балдақтары бар 
балдақтар 

"Дамыған 
бас» 

 

DS-18, ES-18, 
"Рюпинг", 
"Макбет"(Гер., 
Англия, АҚШ) 

А. Қатты 
терминалдары 
және қосымша 
серпімді 
элементтері бар 
бұрандаманы 
терминалдар 

Серпімді, 
бір, екі 
және үш 
жүзді 
шайбалар  

КБ, Д-2 (Ресей)," 
Vossloh " (Гер., 
Италия) 

  

Резеңке 
қабаттары 
"дамыған" 
нысаны  

"Вайскинг" 
(АҚШ) (ауыр 
пайдалану 
шарттары үшін) 

 

Серпімді 
клеммалары бар 
Клемма-
бұрандаманы: 
бес-астарлық 

Жазық 
немесе 
бұралу әсері 
серпімді 
элементтер  

ЖБ, ТБР( Ресей), 
НМ (Гер.), RN, 

"Набла" (Франц), 
Синкансен – 702 

тип және т.) 

 

бөлінбейтін 
астар (астарлар 
клеммалармен 
бірге бекітіледі) 
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1.21 кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 

 

бөлек төсеме 
(астарлар 
клеммалардан 
бөлек 
бекітіледі) 

 

 

 

 Б. Бұрандасыз 

Рельсті 
негізге 
тікелей 
бекітетін 
серпімді 
элементтер 

 

Пендрол 
"(Англия), 
жалпақ 
терминалы бар" 
Фист" 

 

ТРЭП (Украина) 

 
Өз кезегінде екінші топ екі кіші топқа бөлінеді: бұрандама (және 1.21-

кестеде) және бұрандасыз байланыс (B 1.21-кестеде). Бірінші жағдайда, 
тіркемелердің кернеуі, демек, олардың рельстің табанына басылуын 
терминал бұрандамаларының сомындарын тарту арқылы реттеуге болады. 
Бұрандасыз бекіткіштерде ендірілген серпімді элементтердің монтаждық 
қысымы бүкіл пайдалану кезеңінде өзгеріссіз қалуы тиіс. 

Дизайн бойынша аралық байланыстар үш негізгі түрге бөлінеді (1.21 
кестені қараңыз): 

– бөлінбейтін, онда рельс төсеммен бірге шпалға сол тіркемелермен 
бекітіледі;  

– рельс төсемге бір тіркеушімен, ал төсемге төсемді басқалар бөлек 
бекітетін бөлек;  

– аралас, олардың дизайнында бөлінбейтін және бөлек түрлердің 
элементтері бар.  

Ағаш шпалдарға арналған аралық бекітпелер. Қазақстан 
жолдарындағы ағаш шпалдарға арналған типтік аралық бекітпелер-төрт 
немесе бес балдаққа дейін балдақпен аралас бекіту және қатты клеммалары 
бар бөлек бұрама-бұрандаманы КД (Д2) болып табылады. 

Дейін типтік аралық бекіту. Do қапсырмаларының артықшылығы-бұл 
толықтық, металдың салыстырмалы түрде аз шығыны, өндіріс пен 
пайдаланудың қарапайымдылығы (1.58-сурет).  

 
 

1 - негізгі балдақты; 2-қаптайтын балдақты 
1.58- сурет-Аралық бекіту дейін 
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1.21 кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 

 

бөлек төсеме 
(астарлар 
клеммалардан 
бөлек 
бекітіледі) 

 

 

 

 Б. Бұрандасыз 

Рельсті 
негізге 
тікелей 
бекітетін 
серпімді 
элементтер 

 

Пендрол 
"(Англия), 
жалпақ 
терминалы бар" 
Фист" 

 

ТРЭП (Украина) 

 
Өз кезегінде екінші топ екі кіші топқа бөлінеді: бұрандама (және 1.21-

кестеде) және бұрандасыз байланыс (B 1.21-кестеде). Бірінші жағдайда, 
тіркемелердің кернеуі, демек, олардың рельстің табанына басылуын 
терминал бұрандамаларының сомындарын тарту арқылы реттеуге болады. 
Бұрандасыз бекіткіштерде ендірілген серпімді элементтердің монтаждық 
қысымы бүкіл пайдалану кезеңінде өзгеріссіз қалуы тиіс. 

Дизайн бойынша аралық байланыстар үш негізгі түрге бөлінеді (1.21 
кестені қараңыз): 

– бөлінбейтін, онда рельс төсеммен бірге шпалға сол тіркемелермен 
бекітіледі;  

– рельс төсемге бір тіркеушімен, ал төсемге төсемді басқалар бөлек 
бекітетін бөлек;  

– аралас, олардың дизайнында бөлінбейтін және бөлек түрлердің 
элементтері бар.  

Ағаш шпалдарға арналған аралық бекітпелер. Қазақстан 
жолдарындағы ағаш шпалдарға арналған типтік аралық бекітпелер-төрт 
немесе бес балдаққа дейін балдақпен аралас бекіту және қатты клеммалары 
бар бөлек бұрама-бұрандаманы КД (Д2) болып табылады. 

Дейін типтік аралық бекіту. Do қапсырмаларының артықшылығы-бұл 
толықтық, металдың салыстырмалы түрде аз шығыны, өндіріс пен 
пайдаланудың қарапайымдылығы (1.58-сурет).  

 
 

1 - негізгі балдақты; 2-қаптайтын балдақты 
1.58- сурет-Аралық бекіту дейін 

 

  
 

Алайда, бұл бекіту рельстің шпалдармен серпімді байланысын 
қамтамасыз етпейді және жолдың ұрлануына нашар қарсы тұрады. 
Бекіткіште негізгі балдақтар рельсті бүйірлік ығысудан және құлаудан 
сақтайды (әр төсеніште бір балдақпен жұмыс істейді, әдетте, барлығы), ал 
қаптамалар көлденең күштер мен төсеніштердің дірілінің әсерінен төсемнің 
жылжуын азайтады. 1200 м - ден астам радиусы бар түзу және қисық 
сызықтарға дейін бекітуді қолданған кезде рельстер аралық шпалдың әр 
ұшында төрт балдақпен, ал түйіспеде-бес балдақпен тігіледі. Радиусы 1200 м 
және одан аз қисықтарда, сондай-ақ көпірлерде, тоннельдерде және қозғалыс 
жылдамдығы 100 км/сағ асатын учаскелерде барлық шпалдарда рельстер бес 
балдақпен тігіледі. 

Балдақтар. Қалыпты балдақтардың ұзындығы 165 мм, ал 205, 240 және 
280 мм иірімді учаскелерде қолдану үшін ұзартылған 1.22-кесте.  

Қалыпты балдақты жаңа қарағай шпалынан шығаруға төзімділік 
шамамен 20 кН құрайды. 

МЕМСТ 5812-82 бойынша жол балдақтарына қойылатын негізгі 
талаптар: 

1. Балдақтар МЕМСТ 380-88 сәйкес Ст4 маркалы болаттан жасалады. 
СТ3 маркалы болаттан балдақтарды МЕМСТ 380-88 бойынша тотығудың кез 
келген дәрежесінде дайындауға жол беріледі. Тұтынушы мен өндіруші 
кәсіпорын арасындағы келісім бойынша МЕМСТ 380-88 сәйкес басқа 
маркалы болаттардан балдақтар жасауға рұқсат етіледі. 

2. Балдақтар қалыпты ұзындығы 165 мм және ұзартылған үш өлшемде 
жасалады: 205, 230 және 280 мм. 

3. Балдақтың өзегінде биіктігі 1,5 мм-ден асатын қылтамырлар 
болмауы тиіс. 

4. Балдақтың ұшталған бөлігінің жүзінің қалыңдығы 2 мм-ден аспауы 
тиіс. Шыбықтың осьіне қатысты ұшты бөліктің жылжуы 1,5 мм-ден аспауы 
керек. 

5. Балдақтар 49 кН (5 тс) жүктемемен созылу сынағына бастың өзекпен 
қосылу тұтастығын бұзбай және бастың бүйір бөліктерін кеспей шыдауы 
тиіс. 

6. Әрбір балдақтың басына тауар белгісі немесе дайындаушы 
кәсіпорынның шартты белгісі бар таңба қойылады. Ұзартылған 
балдақтардың бастарында қосымша қауіптер қолданылады-біреуі ұзындығы 
230 мм, екеуі-ұзындығы 205 мм, үшеуі - ұзындығы 280 мм. 

7. Балдақтардың әрбір қабылданған партиясына сапа туралы құжат қоса 
беріледі, онда: 

– дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі; 
– балдақтың шартты белгісі; 
– сынақ нәтижелері; 
– балдақтың массасы. 
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1.22-кесте-Жол балдақтары 
Атауы Ұзындығы, мм Қима, мм Салмағы, кг 
Р75, Р65, Р50 рельстеріне 
қалыпты 165 16х16 0,378 

Р75, Р65, Р50 рельстеріне 
ұзартылған (иірімді)  

205 16х16 0,458 
230 16х16 0,509 
255 16х16 0,558 
280 16х16 0,609 

 
Жол бұрандалары. Жол және бағыттағыш бұрандалардың арнайы 

пішінді басы бар, бұл оларды соңғы кілттермен бұрауға және бұрауға 
мүмкіндік береді. 1971 жылы бағыттамалы бұрмалар мен жолдарға арналған 
бірыңғай бұрамаға МЕМСТ 809-71 бекітілді. 

Кейбір серіппелерде серіппелі бастары бар балдақтар немесе серіппелі 
қапсырмалар бар. Es-18 типті көктемгі балдақ Австрия, Англия, Швейцария 
және АҚШ темір жолдарында кең таралған.  

Серіппелі балдақтар 8х18 қимасы бар жолақтан немесе диаметрі 18 мм 
дөңгелек болаттан жасалады. Балдақтардың бастарын басу орындарының 
өзектерінен едәуір қашықтығына байланысты оларға тарту күші ғана емес, 
сонымен қатар бұрау моменті де әсер етеді, бұл оларды бұрандалардан кем 
емес тіректерден шығаруға жоғары қарсылық тудырады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.59-сурет-Р65, Р75 типті рельстерге балдақтарды бекіту астары 
 
Жолдың қисық учаскелерінде радиусы 500 м және одан кем рельсті екі 

жіптің астында, ал радиусы 501-ден 800 м-ге дейін жолтабан енінің 
тұрақтылығын арттыру және шпалдардың механикалық тозуын азайту үшін 
жолтабанның сыртқы жағынан ұзартылған иығы бар астарлар (симметриялы 
емес астарлар) төселуі тиіс. Балдақтарды бекітуге арналған Астарлардың 
өлшемдері 1.59-суретте және 1.23-кестеде келтірілген. 
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1.22-кесте-Жол балдақтары 
Атауы Ұзындығы, мм Қима, мм Салмағы, кг 
Р75, Р65, Р50 рельстеріне 
қалыпты 165 16х16 0,378 

Р75, Р65, Р50 рельстеріне 
ұзартылған (иірімді)  

205 16х16 0,458 
230 16х16 0,509 
255 16х16 0,558 
280 16х16 0,609 

 
Жол бұрандалары. Жол және бағыттағыш бұрандалардың арнайы 

пішінді басы бар, бұл оларды соңғы кілттермен бұрауға және бұрауға 
мүмкіндік береді. 1971 жылы бағыттамалы бұрмалар мен жолдарға арналған 
бірыңғай бұрамаға МЕМСТ 809-71 бекітілді. 

Кейбір серіппелерде серіппелі бастары бар балдақтар немесе серіппелі 
қапсырмалар бар. Es-18 типті көктемгі балдақ Австрия, Англия, Швейцария 
және АҚШ темір жолдарында кең таралған.  

Серіппелі балдақтар 8х18 қимасы бар жолақтан немесе диаметрі 18 мм 
дөңгелек болаттан жасалады. Балдақтардың бастарын басу орындарының 
өзектерінен едәуір қашықтығына байланысты оларға тарту күші ғана емес, 
сонымен қатар бұрау моменті де әсер етеді, бұл оларды бұрандалардан кем 
емес тіректерден шығаруға жоғары қарсылық тудырады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.59-сурет-Р65, Р75 типті рельстерге балдақтарды бекіту астары 
 
Жолдың қисық учаскелерінде радиусы 500 м және одан кем рельсті екі 

жіптің астында, ал радиусы 501-ден 800 м-ге дейін жолтабан енінің 
тұрақтылығын арттыру және шпалдардың механикалық тозуын азайту үшін 
жолтабанның сыртқы жағынан ұзартылған иығы бар астарлар (симметриялы 
емес астарлар) төселуі тиіс. Балдақтарды бекітуге арналған Астарлардың 
өлшемдері 1.59-суретте және 1.23-кестеде келтірілген. 

 
 
 

 

  
 

1.23-кесте-Балдақтарды бекітуге арналған астарлар 

Рельс 
түрі 

Шартты 
белгілер 

Өлшемдері, мм Саңылаула
рды есепке 
алмағанда 
ауданы, 
см2 

Салмағы, 
кг 

Саны 1 т, 
Дана 

Шпал 
бойыме
н 

Шпалдар 
арқылы 

Ось 
қалың
дығы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Р75, Р65 Д-65 360 170 (175) 19,8 612(630) 7,66 

(7,90) 
131(127) 

Р50 Д-50 310 170 18,8 527 6,20 161 
Қисық учаскелер үшін (асимметриялық) 

Р75, Р65 ДН-65 380 170 19,8 646 8,00 125 
Бағыттамалы бұрмалар үшін 

Р75, Р65 ДК-65 330 170 20 560 6,97 143 
Р50 ДК-50 310 170 20 527 6,35 157 

 
КД (Д2) типтік аралық бекіту.  Бөлек аралық бекіткіште рельс 

төсемге екі клеммамен басылады (1.55-сурет).   
 

 
 

1-рельстің астына төсеу; 2-рельс; 3-терминал бұрандама; 4-сомын; 5-екі бұрандалы 
шайба; 6-терминал; 7-жол бұрандасы; 8-екі бұрандалы шайба; 9-төсеу 

 
1.60-сурет-КД (Д2) типтік аралық бекіту) 

 
Терминалдар бүйірден орнатылған бұрандамаларды тіректің 

кесіндісіне бұрау арқылы қысылады. Екі бұрандалы шайба бұрандама 
сомыны мен терминалдың арасына орналастырылған.Шпалға төсеніш төрт 
бұрандамен бекітілген, оның басына кейде екі бұрандалы шайбалар 
орнатылады. Рельстің табанының астына серпімді тығыздағыш қойылады. 
Бұл бекіту, балдақпен аралас байланыстырудан айырмашылығы, рельстің 
төсемге тұрақты қысылуын қамтамасыз етеді. 

Темірбетон шпалдарға арналған аралық бекітпелер. Бетонның 
үлкен сығылу күші металл рельс астындағы төсемнің қажеттілігін 
болдырмайды, әсіресе тірек бетінің рельстің астына еңкеюі темірбетон 
шпалының жоғарғы төсегіне сәйкес пішінді беру арқылы жүзеге асырылуы 
мүмкін. Алайда, бекітпелер де қолданылады, егер бар болса, темірбетон 
шпалға салынған серпімді төсемнің жұмыс жағдайлары жақсарады және 
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рельсті шпалға бекітетін бөліктердің бірлескен жұмысы жақсы қамтамасыз 
етіледі. Бекіткіштер жүк көп түсетін сызықтарға арналған. 

КБ-ны үлгілік бөлек бекіту. Темірбетон шпалдары үшін типтік аралық 
бекіту-бұл қатты терминалдармен КБ-ны бөлек бекіту (1.56-сурет). КБ 
бекіткіштерінің ендірілген бұрандамалары оларды саңылаулары 90°бұра 
отырып, шпалдарда орнатылады. Бұл жағдайда төменгі беті бар 
бұрандамалардың басы монолитті металл шайбаға сүйенеді, ол сомындарды 
қатайту кезінде бетонға жүктемені біркелкі таратады. 

Рельс тізбектерін электр оқшаулау төсемнің астына төселетін шпалды 
резеңке төсемде және салынатын бұрандаманың өзегіне киілетін және металл 
төсемнің тесігіне көмілетін текстолиттен жасалған төлкемен жүзеге 
асырылады. 

 
 

1-толтырғыш шайба; 2-шпал; 3-төсем астына төсеу; 4-оқшаулағыш жең; 5 – жалпақ 
шайба; 6-толтырғыш бұрандама; 7-терминал; 8-екі бұрандалы шайба; 9-сомын; 10-

терминал бұрандама; 11-рельс астына төсеу; 12-төсеу 
 

1.61- сурет- КБ-ны бөлек бекіту 
 

КБ бекітпелерін түйіспесіз жолға төсеу рельстердің табанын темір 
бетон шпалдарға қажетті қысуды және рельс кірпіктерінің ұрлануына қума 
кедергіні қамтамасыз етуге қатысты өзін толық ақтады. 

Қарастырылып отырған бекітпелер конструкциясының кемшіліктері 
көп балдық (әр жиынтықтағы 21 бөлік), материалды қажетсіну (1 км жолдағы 
бекітулердің металл және металл емес бөлшектерінің жалпы массасы 
тиісінше 41,5 және 2,1 т құрайды) және жолдың ағымдағы күтіп ұсталуын 
және оны жөндеуді қиындататын 1 км жолда шамамен 16 мың бұрандаманың 
болуы болып табылады. 

ЖБР-65 бөлінбейтін үздіксіз бекіту. ЖБР-65 аралық рельсті бекіту 
оның дизайны бойынша серіппелі шыбық терминалдарын қолдана отырып, 
рельстерді негізге бекітетін бекітпелердің үздіксіз бөлінбейтін түріне жатады 
(1.69-сурет). 

Қазақстан темір жолдарында ЖБР-65 бекітуді енгізу 2002 жылы 
басталды. ТЖЖ-65 бекітілуін енгізу бойынша оны одан әрі жетілдіру 
бойынша зерттеулер жүргізілуде. 

Бекіту Р65 типті темір жол рельстерін темір - бетон шпалдарға бекітуге 
арналған-түйіспесіз жолға қатысты. 
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рельсті шпалға бекітетін бөліктердің бірлескен жұмысы жақсы қамтамасыз 
етіледі. Бекіткіштер жүк көп түсетін сызықтарға арналған. 

КБ-ны үлгілік бөлек бекіту. Темірбетон шпалдары үшін типтік аралық 
бекіту-бұл қатты терминалдармен КБ-ны бөлек бекіту (1.56-сурет). КБ 
бекіткіштерінің ендірілген бұрандамалары оларды саңылаулары 90°бұра 
отырып, шпалдарда орнатылады. Бұл жағдайда төменгі беті бар 
бұрандамалардың басы монолитті металл шайбаға сүйенеді, ол сомындарды 
қатайту кезінде бетонға жүктемені біркелкі таратады. 

Рельс тізбектерін электр оқшаулау төсемнің астына төселетін шпалды 
резеңке төсемде және салынатын бұрандаманың өзегіне киілетін және металл 
төсемнің тесігіне көмілетін текстолиттен жасалған төлкемен жүзеге 
асырылады. 

 
 

1-толтырғыш шайба; 2-шпал; 3-төсем астына төсеу; 4-оқшаулағыш жең; 5 – жалпақ 
шайба; 6-толтырғыш бұрандама; 7-терминал; 8-екі бұрандалы шайба; 9-сомын; 10-

терминал бұрандама; 11-рельс астына төсеу; 12-төсеу 
 

1.61- сурет- КБ-ны бөлек бекіту 
 

КБ бекітпелерін түйіспесіз жолға төсеу рельстердің табанын темір 
бетон шпалдарға қажетті қысуды және рельс кірпіктерінің ұрлануына қума 
кедергіні қамтамасыз етуге қатысты өзін толық ақтады. 

Қарастырылып отырған бекітпелер конструкциясының кемшіліктері 
көп балдық (әр жиынтықтағы 21 бөлік), материалды қажетсіну (1 км жолдағы 
бекітулердің металл және металл емес бөлшектерінің жалпы массасы 
тиісінше 41,5 және 2,1 т құрайды) және жолдың ағымдағы күтіп ұсталуын 
және оны жөндеуді қиындататын 1 км жолда шамамен 16 мың бұрандаманың 
болуы болып табылады. 

ЖБР-65 бөлінбейтін үздіксіз бекіту. ЖБР-65 аралық рельсті бекіту 
оның дизайны бойынша серіппелі шыбық терминалдарын қолдана отырып, 
рельстерді негізге бекітетін бекітпелердің үздіксіз бөлінбейтін түріне жатады 
(1.69-сурет). 

Қазақстан темір жолдарында ЖБР-65 бекітуді енгізу 2002 жылы 
басталды. ТЖЖ-65 бекітілуін енгізу бойынша оны одан әрі жетілдіру 
бойынша зерттеулер жүргізілуде. 

Бекіту Р65 типті темір жол рельстерін темір - бетон шпалдарға бекітуге 
арналған-түйіспесіз жолға қатысты. 

 

  
 

Бір рельсті жіпті екіншісінен электрлік оқшаулау темірбетон шпалына 
монолиттелген полимерлі қуыс түзгіштің арқасында жүзеге асырылады.  

Жолтабан ені 1520 мм темір-бетон шпалдардың ойықтарына серпімді 
төсемдермен бірге салынатын тіректі қапсырмалармен қамтамасыз етіледі. 
Рельс астындағы амортизаторлар ретінде 14 мм қалыңдығы 40-50 тс/см 
болатын сериялық резеңке тығыздағыштар жолға динамикалық әсерді азайту, 
астыңғы негіздің бұзылуын азайту және рельс кірпіктерінің бойлық 
тұрақтылығын арттыру үшін қолданылады. 

 

 
1-рельс асты төсемі (CPU-204); 
2-ЖБР-3 серіппелі терминалы (CP369. 002); 
3-ендірілген бұрандама (М22); 
4-сомын (М22-7Н); 
5-кронштейн (CPU-369.003); 
6-тірек кронштейн (CPU-369.001); 
7-серпімді төсем (CPU-369.004) 

 
1.62-сурет-ЖБР-65 бөлінбейтін үздіксіз бекітпесі 

 
Жолдың көлденең бағыттағы тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 

тіреуіш қапсырмалардың сыртқы жиегіндегі шпалдардағы рельс астындағы 
алаңдардың тереңдеу шамасы 35 мм-ге тең деп қабылданды. 

ЖБР-65 рельсті бекітуді пайдалану нәтижелері оның жұмыс 
қабілеттілігін растайды және ол пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  
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Кесте 1.24-ЖБР-65 бекітудің және КБ бекітудің негізгі техникалық 
сипаттамалары (салыстыру үшін) 

№ п/п Сипаттамалары КБ-65 ТЖЖ-65 
1 Бөлшектердің саны, дана 23 13 
2 Бекіту түйінінің салмағы, кг 11,7 7,5 
3 Бекіту түйінінің тік қаттылығы, тс/см 80 50 

4 Рельспен байланыста металл серіппелі элементтің 
қаттылығы, тс/см 20 1,5 

5 Рельс жағдайын биіктігі бойынша реттеу шамасы, 
ММ. 8-10 10-15 

 

Диаметрі 60 мм ыстық илектелген болаттан жасалған 17с2а серіппелі 
терминалдар қажетті беріктік қасиеттеріне ие және бекітілген 
бұрандамалардың сомындарындағы нормативтік момент сақталған кезде 
рельстердің негізге қажетті қысылуын қамтамасыз етеді. 

Пайдаланудың бірінші кезеңі негізінде ТҚЖЖ-65 бекітуді енгізу 
процесінде оны одан әрі жетілдірудің негізгі бағыттары белгіленген, олар 
мынадай: 

– темірбетон шпалына бекітудің бұрандалы-дюбельді нұсқасын жасау 
(1.58-сурет); 

– неғұрлым ауыр жұмыс жағдайлары үшін, атап айтқанда, кіші радиус 
қисықтары үшін бекітудің астарлық нұсқасын қолдану қарастырылған; 

– металл тіреуін және серпімді төсемді полимер элементіне ауыстыру 
бойынша зерттеулер; 

– рельсті төсеуге арналған дизайн мен материалды таңдау; 
– болат маркаларын таңдау және оның геометриялық параметрлерін 

реттей отырып, серіппелі терминалдарды жасау технологиясын таңдау; 
– жол машиналары мен шағын механикаландыру құралдарында 

пайдаланылатын құрылғыларды жаңғырта отырып, инвентарлық рельстерді 
дәнекерленген рельсті желілерге ауыстырудың технологиялық процестерін 
жетілдіру; 

 

 
 

1-жең; 2-серпімді төсем( CPU-369.004); 3 – тіреу қапсырмасы (CPU-369.001); 4 – ЖБР-3 
серіппелі терминалы (CP369.002); 5 – қапсырма (CPU-369.003); 6 - жол бұрандасы (CPU-

54 М24x195); 7-рельс астындағы тығыздағыш (CPU-204) 
 

1.63-сурет-ЖБРШ-65 бөлінбейтін төсемсіз бекіту 
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Кесте 1.24-ЖБР-65 бекітудің және КБ бекітудің негізгі техникалық 
сипаттамалары (салыстыру үшін) 

№ п/п Сипаттамалары КБ-65 ТЖЖ-65 
1 Бөлшектердің саны, дана 23 13 
2 Бекіту түйінінің салмағы, кг 11,7 7,5 
3 Бекіту түйінінің тік қаттылығы, тс/см 80 50 

4 Рельспен байланыста металл серіппелі элементтің 
қаттылығы, тс/см 20 1,5 

5 Рельс жағдайын биіктігі бойынша реттеу шамасы, 
ММ. 8-10 10-15 

 

Диаметрі 60 мм ыстық илектелген болаттан жасалған 17с2а серіппелі 
терминалдар қажетті беріктік қасиеттеріне ие және бекітілген 
бұрандамалардың сомындарындағы нормативтік момент сақталған кезде 
рельстердің негізге қажетті қысылуын қамтамасыз етеді. 

Пайдаланудың бірінші кезеңі негізінде ТҚЖЖ-65 бекітуді енгізу 
процесінде оны одан әрі жетілдірудің негізгі бағыттары белгіленген, олар 
мынадай: 

– темірбетон шпалына бекітудің бұрандалы-дюбельді нұсқасын жасау 
(1.58-сурет); 

– неғұрлым ауыр жұмыс жағдайлары үшін, атап айтқанда, кіші радиус 
қисықтары үшін бекітудің астарлық нұсқасын қолдану қарастырылған; 

– металл тіреуін және серпімді төсемді полимер элементіне ауыстыру 
бойынша зерттеулер; 

– рельсті төсеуге арналған дизайн мен материалды таңдау; 
– болат маркаларын таңдау және оның геометриялық параметрлерін 

реттей отырып, серіппелі терминалдарды жасау технологиясын таңдау; 
– жол машиналары мен шағын механикаландыру құралдарында 

пайдаланылатын құрылғыларды жаңғырта отырып, инвентарлық рельстерді 
дәнекерленген рельсті желілерге ауыстырудың технологиялық процестерін 
жетілдіру; 

 

 
 

1-жең; 2-серпімді төсем( CPU-369.004); 3 – тіреу қапсырмасы (CPU-369.001); 4 – ЖБР-3 
серіппелі терминалы (CP369.002); 5 – қапсырма (CPU-369.003); 6 - жол бұрандасы (CPU-

54 М24x195); 7-рельс астындағы тығыздағыш (CPU-204) 
 

1.63-сурет-ЖБРШ-65 бөлінбейтін төсемсіз бекіту 

 

  
 

– арнайы айлабұйымдарды әзірлей отырып, кірпіктерді есептік 
температуралық аралыққа, оның ішінде шағын радиус қисықтарына енгізу 
технологиясын пысықтау. 

"Vossloh" серпімді төсемсіз бекіту. Қолданыстағы жіктеуге сәйкес 
"Vossloh" бекіткіші рельсті негізге (темірбетон шпалдарға) серіппелі 
шыбықты клеммалармен бекіте отырып, бөлінбейтін төсемсіз бекіткіштерге 
жатады (1.69-сурет).  

"Vossloh" типті рельстік бекіткіштер темір-бетон шпалдарын дайындау 
орны бойынша алдын ала монтаждалады. "Vossloh" типті рельсті бекіту 
келесі негізгі элементтерге ие: 

1-Wfp 14K бұрыштық бағыттаушы тақтасы; 
2-серпімді рельсті тығыздағыш Zw 687 A (EVA); 
3-Ss 23 бұрандасы; 
4-SKL-14 серпімді терминалы. 
Кеңінен қолданылатын КБ-65 бөлек төсемінен айырмашылығы, "Vossloh" 

тіркемесінің бірқатар ерекшеліктері бар жатады: 
– бүйірлік күштерді шпалға беру бойынша барлық тораптың ортақ 

жұмысының болмауы (КБ-65-те күштерді беруге төсем және оны шпалға 
бекітетін екі ендірілген бұрандамалар қатысады); 

– КБ-65 шпал төсеміндегі резеңкемен салыстырғанда тіреуіш 
қапсырма мен шпал арасындағы полимерлі төсемдерді қолдану салдарынан 
бүйір қаттылығының артуы; 

– КБ-65-те қаттылардың орнына серіппелі терминалдарды қолдану 
салдарынан бұралу кезінде рельс басының бүйірлік икемділігінің 
жоғарылауы; 

– рельсті кірпіктерді төсеу кезінде белгілі бір қиындықтар қатаң 
бекітілген бағыттаушы рельстердің болмауына байланысты, мысалы, 
төсеніштерде, атап айтқанда, КБ-да. 

 

 
 

1-Wfp 14 K бұрыштық бағыттаушы тақтасы; 2-ZW 687 a (EVA) серпімді рельсті 
тығыздағыш; 3-Ss 23 бұрандасы; 4-SKL-14 серпімді терминалы 

 
1.64 – сурет- "Vossloh» 

 

Темірбетон шпалдары ретінде шпалдар қолданылады, оларда негізінен 
жалпы өлшемдер және КБ бекіту үшін стандартты шпалдарды нығайту 
жүйесі сақталады. "Vossloh" бекіткіштері бар шпалдардағы КБ бекітуге 
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арналған стандартты шпалдарға қарағанда рельс астындағы алаңның кескіні 
өзгертілді, оның ұштарында тіреуіш қапсырмалар үшін қосымша ойықтар 
бар. 

Бұрандаларды қатайту үшін қарапайым бұрандалар қолданылады. 
"Vossloh" типті бекіткіштегі бұрандаларды керу 25 кг·м (250 Нм) бұрау 
сәтімен жүргізілуі тиіс. Серпімді терминалдың ортаңғы ілмегі көмір 
бағыттайтын плитканың ойықтарымен байланысқан кезде және рельс 
төсемінің тілі көмір бағыттайтын плитканың тиісті кесуімен басылған кезде 
дұрыс орнату позициясына қол жеткізіледі. 

Бекітуді дұрыс орнату үшін теңдестіру аралықтарының буындарында 
арнайы түйіспелік терминалдарды қолдану қажет (қысқартылған ұзындығы 
SKL-14s болатын серіппелі терминал, түйіспелі төсемдерді орнатуға кедергі 
келтірмейді). Түйіспелі серпімді клеммалар болмаған жағдайда рельс 
табанының серпімді клеммаларының жанасу аймағында оны фрезерлеу 
есебінен төсемнің қалыңдығын азайтуға жол беріледі.  

1.25-кесте - "Vossloh" бекітудің және КБ бекітудің негізгі техникалық 
сипаттамалары (салыстыру үшін) 
№ п/п Сипаттамалары КБ-65 «Vossloh» 
1 Бөлшектердің саны, дана 23 5 
2 Бекіту түйінінің салмағы, кг 11,7 5,8 
3 Бекіту түйінінің тік қаттылығы, тс/см 80 50 

4 Рельспен байланыста металл серіппелі элементтің 
қаттылығы, тс/см 20 1,5 

5 Жол торын құрастыру кезіндегі еңбек 
сыйымдылығы 1 бірлік 3 бірлік 

6 Сенімділік кепілдік процесінде пайдалану 1,0 бірлік 0,7 бірлік 

Бұрандасыз бекіту Pandrol-Fastclip. Соңғы уақытта кейбір шетелдік 
фирмалар рельстің орналасуын реттей отырып, рельсті бекіту 
конструкцияларын дамытуға көңіл бөлуде.  

1-терминалдың бетонға бекітілген бекітпесі (анкер); 2-серіппелі Терминал; 3-
бүйірлік оқшаулағыш тығыздағыш; 4-серіппелі терминалға арналған оқшаулағыш 

тығыздағыш;  5-тығыздағыш-реттегіш 

 1.65-сурет"Pandrol-Fastclip" типті бекіту 
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арналған стандартты шпалдарға қарағанда рельс астындағы алаңның кескіні 
өзгертілді, оның ұштарында тіреуіш қапсырмалар үшін қосымша ойықтар 
бар.

Бұрандаларды қатайту үшін қарапайым бұрандалар қолданылады.
"Vossloh" типті бекіткіштегі бұрандаларды керу 25 кг·м (250 Нм) бұрау
сәтімен жүргізілуі тиіс. Серпімді терминалдың ортаңғы ілмегі көмір 
бағыттайтын плитканың ойықтарымен байланысқан кезде және рельс 
төсемінің тілі көмір бағыттайтын плитканың тиісті кесуімен басылған кезде 
дұрыс орнату позициясына қол жеткізіледі.

Бекітуді дұрыс орнату үшін теңдестіру аралықтарының буындарында
арнайы түйіспелік терминалдарды қолдану қажет (қысқартылған ұзындығы 
SKL-14s болатын серіппелі терминал, түйіспелі төсемдерді орнатуға кедергі 
келтірмейді). Түйіспелі серпімді клеммалар болмаған жағдайда рельс 
табанының серпімді клеммаларының жанасу аймағында оны фрезерлеу
есебінен төсемнің қалыңдығын азайтуға жол беріледі. 

1.25-кесте - "Vossloh" бекітудің және КБ бекітудің негізгі техникалық 
сипаттамалары (салыстыру үшін)
№ п/п Сипаттамалары КБ-65 «Vossloh»
1 Бөлшектердің саны, дана 23 5
2 Бекіту түйінінің салмағы, кг 11,7 5,8
3 Бекіту түйінінің тік қаттылығы, тс/см 80 50

4 Рельспен байланыста металл серіппелі элементтің 
қаттылығы, тс/см 20 1,5

5 Жол торын құрастыру кезіндегі еңбек 
сыйымдылығы 1 бірлік 3 бірлік

6 Сенімділік кепілдік процесінде пайдалану 1,0 бірлік 0,7 бірлік

Бұрандасыз бекіту Pandrol-Fastclip. Соңғы уақытта кейбір шетелдік 
фирмалар рельстің орналасуын реттей отырып, рельсті бекіту 
конструкцияларын дамытуға көңіл бөлуде.

1-терминалдың бетонға бекітілген бекітпесі (анкер); 2-серіппелі Терминал; 3-
бүйірлік оқшаулағыш тығыздағыш; 4-серіппелі терминалға арналған оқшаулағыш 

тығыздағыш; 5-тығыздағыш-реттегіш

Сурет 1.65-"Pandrol-Fastclip" типті бекіту

"Pandrol-Fastclip" зәкір қапсырмаларының басты артықшылығы-
көктемгі терминалдарды арнайы құралмен оңай орнату және бөлшектеу. 
Түйіспесіз жолдың заманауи рельсті бекітпелерінің ұсынылған 
конструкцияларын талдау сенімділік пен тиімділік позицияларын әзірлеудің 
келесі негізгі принциптерін бөліп көрсетіңіз: 

1) бекіту серіппелі түрде жүзеге асырылады, яғни рельсті рельс
астындағы тығыздағыш арқылы шпалға бекіту түйіспесіз жолдың сенімділігі 
үшін осы қысудың қажетті деңгейін ұстап тұратын серпімді терминалдармен 
жүзеге асырылады. Рельстегі терминалдардың қаттылығы 1-2 МН/м құрайды, 
резеңке төсемдердің қаттылығы 50-120 МН/м және пластмасса төсемдердің 
қаттылығы 250 МН/М. 

2) темірбетон шпалдарға арналған серіппелі бекітпеде металл төсем
жоқ, бірақ сонымен бірге ол жұмыс кезінде рельстен бүйірлік жүктемелерді 
сенімді қабылдауды қамтамасыз етеді. 

3) қозғалыс жылдамдығы жоғары желілерде резеңке төсемдері бар
бекітпелерге артықшылық беріледі. 

Беріліс қорабының аралық серпімді бекітпесі-5. Беріліс қорабы - 5 
типті бекіту құрамына SB-3 типті бекіту зәкірінің жақын аналогы болып 
табылатын 4 ендірілген зәкір кіреді, оның төменгі бөлігінің цилиндрлік 
пішіні темірбетон шпалмен, серпімді терминал – 3, оқшаулағыш төсеніш – 2, 
рельс -1.  

КП5 типті терминалдың негізгі ерекшелігі-терминалдың ортаңғы 
бөлігінде (терминалдың түйісу орны және оқшаулағыш төсеніш) 
терминалдың ортаңғы бөлігінің иілу радиусының жоғарылауымен және оның 
терминалдың соңғы элементтеріне және олармен іргелес қисық бөліктерге 
қатысты тармақталуымен бірге терминалдың кеңейтілген бөлігін қолдану.     

1-рельс; 2-тірек; 3-серпімді терминал; 4-полиуретаннан жасалған амортизациялық 
тығыздағыш; 5-зәкір; 

1.66 - сурет-БӨП-5 типті төселмеген аралық серпімді бекітпе 
конструкциясы 

Мұндай техникалық шешім оқшаулағыш лайнердің кеңейтілген 
ортаңғы бөлігі мен сфералық ойпаты арасындағы байланыс аймағын 2,5 есе 
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ұлғайтуға, сондай-ақ бекіту блогын құрастыру және бөлшектеу кезінде 
терминалдарды "монтаждау-бөлшектеу" технологиялық процестерін орындау 
кезінде терминалдың ортаңғы бөлігінің кернеулі-деформацияланған күйін 
азайтуға мүмкіндік берді. 

Айдап әкетуге қарсы. Жолды ұрлау дегеніміз-жылжымалы құрамның 
күштерінің әсерінен балласт қабатына қатысты шпалдарға немесе шпалдары 
бар рельстерге қатысты рельстердің бойлық қозғалысы. 

Жолды ұрлау-күрделі құбылыс. Ұрлықтың себептері: 
– жылжымалы құрам доңғалақтарының рельстер бойынша

қозғалысына кедергі; 
– жылжымалы жүктеме астындағы рельстерді бүгу;
– жылжымалы құрамды тежеу;
– рельстердегі доңғалақтардың соққысы.
Жылжымалы құрамның рельстер бойымен қозғалысына кедергісі 

келесі факторлардан туындайды: осьтердегі осьтердің үйкелісі, 
доңғалақтарды рельстер бойымен жылжытқан кезде үйкеліс және 
доңғалақтардың конусына байланысты сырғанау, рельстер мен 
доңғалақтардың жылжымалы бетінде кедір-бұдырлардың болуы, 
қисықтардағы қозғалысқа қосымша қарсылық. Бұл жағдайда пойыздың 
қозғалыс бағытында рельсте әрекет ететін бойлық күштер пайда болады. Бұл 
күштер көрсетілген қарсылық күштеріне тең. Егер рельс жіптерінің олардың 
шпалдар бойымен қозғалуына кедергісі жылжымалы құрамның 
доңғалақтарының рельстер бойымен қозғалысына кедергіден аз болса, онда 
пойыз доңғалақтардың айналуына байланысты рельстер бойымен емес, 
рельстермен бірге шпалдар бойымен қозғалатын еді. Рельстердің мұндай 
қозғалысы, мысалы, осы қозғалыстың түйіскен қабаттарындағы кедергілерді 
жеңу кезінде буындардағы саңылауларға байланысты мүмкін болар еді. 

1.67-сурет-Жылжымалы жүктеме астында иілу нәтижесінде рельсті 
жол бойымен жылжыту 

Жылжымалы жүктеме астындағы рельстердің бүгілуі ұрлықтың негізгі 
себебі болып табылады. Рельс жүктеме астында көлденең қимада бүгілген 
кезде оның төменгі талшықтары созылып, жоғарғы жағы қысылып, 
дөңгелектен кейбір қашықтықта орналасқан қималар рельстің жүктелмеген 
жағдайына байланысты төменгі талшықтар DX мәніне алға жылжитындай етіп 
бұрылады (1.75-сурет).  

ДХ 
ДХ 
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ұлғайтуға, сондай-ақ бекіту блогын құрастыру және бөлшектеу кезінде 
терминалдарды "монтаждау-бөлшектеу" технологиялық процестерін орындау 
кезінде терминалдың ортаңғы бөлігінің кернеулі-деформацияланған күйін
азайтуға мүмкіндік берді.

Айдап әкетуге қарсы. Жолды ұрлау дегеніміз-жылжымалы құрамның 
күштерінің әсерінен балласт қабатына қатысты шпалдарға немесе шпалдары
бар рельстерге қатысты рельстердің бойлық қозғалысы.

Жолды ұрлау-күрделі құбылыс. Ұрлықтың себептері:
– жылжымалы құрам доңғалақтарының рельстер бойынша

қозғалысына кедергі;
– жылжымалы жүктеме астындағы рельстерді бүгу;
– жылжымалы құрамды тежеу;
– рельстердегі доңғалақтардың соққысы.
Жылжымалы құрамның рельстер бойымен қозғалысына кедергісі

келесі факторлардан туындайды: осьтердегі осьтердің үйкелісі, 
доңғалақтарды рельстер бойымен жылжытқан кезде үйкеліс және 
доңғалақтардың конусына байланысты сырғанау, рельстер мен
доңғалақтардың жылжымалы бетінде кедір-бұдырлардың болуы, 
қисықтардағы қозғалысқа қосымша қарсылық. Бұл жағдайда пойыздың 
қозғалыс бағытында рельсте әрекет ететін бойлық күштер пайда болады. Бұл 
күштер көрсетілген қарсылық күштеріне тең. Егер рельс жіптерінің олардың 
шпалдар бойымен қозғалуына кедергісі жылжымалы құрамның
доңғалақтарының рельстер бойымен қозғалысына кедергіден аз болса, онда
пойыз доңғалақтардың айналуына байланысты рельстер бойымен емес, 
рельстермен бірге шпалдар бойымен қозғалатын еді. Рельстердің мұндай
қозғалысы, мысалы, осы қозғалыстың түйіскен қабаттарындағы кедергілерді 
жеңу кезінде буындардағы саңылауларға байланысты мүмкін болар еді.

1.67-сурет-Жылжымалы жүктеме астында иілу нәтижесінде рельсті 
жол бойымен жылжыту

Жылжымалы жүктеме астындағы рельстердің бүгілуі ұрлықтың негізгі
себебі болып табылады. Рельс жүктеме астында көлденең қимада бүгілген 
кезде оның төменгі талшықтары созылып, жоғарғы жағы қысылып, 
дөңгелектен кейбір қашықтықта орналасқан қималар рельстің жүктелмеген
жағдайына байланысты төменгі талшықтар DX мәніне алға жылжитындай етіп
бұрылады (1.75-сурет). 

ДХ
ДХ
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Пойыздардың тежелуі сонымен қатар айтарлықтай қосымша ұрлау 
күштерін тудырады, өйткені пойыздың жұмыс күшін доңғалақтарға басылған 
электродтардың үйкелісімен сөндіру кезінде пойыз бағытында әрекет ететін 
үлкен бойлық күштер жолға жіберіледі. 

Доңғалақтардың түйіспелердегі рельстерге соғылуы жолды ұрлауға да 
ықпал етеді. Буындардағы рельстердің ұштары бүгіліп, бұрыш 
жасайтындықтан, доңғалақ рельстің қабылдайтын ұшының бетіне кішкене 
болса да, тік бұрышқа қарай соғылады. Бұл соққылардың көлденең 
компоненттері қозғалыс бағытында ұрлау күшін тудырады және жылжымалы 
құрамның доңғалақтарынан жүктеме неғұрлым көп болса, доңғалақтар 
соғұрлым көп өтеді. 

Ұрлау әдетте көлденең жерлерде (әсіресе беткейлерде) көрінеді. Жүк 
ағыны неғұрлым көп болса, пойыздар соғұрлым ауыр және оське жүктеме 
соғұрлым жоғары болады. Әсіресе тежеу учаскелерінде ұрлау өте жақсы. 
Қатты ұрланған жерлерде ол бір жазда 300 мм немесе одан да көпке жетеді. 
Қыста төмен температурада рельстердің қозғалысына қарсылықтың артуына 
байланысты ұрлау дерлік тоқтайды. 

Ұрлау жол үшін өте зиянды. Ол жолды үнемі бұзады. Қарқынды ұрлау 
жолды күтіп ұстау және жөндеу бойынша барлық шығыстардың 30-40% - ын 
тудыруы мүмкін. Рельстер өз орындарынан жылжып, шпалдардың бір 
бөлігін, соның ішінде түйіспелерді алып жүреді. Тығыздалған төсектерден 
жасалған шпалдар аз тығыз балластқа ауысады және шөгеді. Дүмпулер пайда 
болады, буындар бұзылады, жол мен жылжымалы құрамның динамикалық 
өзара әрекеттесуі артады, ұрлыққа қарсы қорғалмаған жол бұзылады. 
Сондықтан жолды ұрлау мүлдем қолайсыз. 

Жолды ұрлауға қарсы күрес шаралары. Жолды ұрлаумен күресу үшін 
бірқатар шаралар қолданылады. Серіппелі элементтермен бөлек аралық 
бекітпелер сенімді ұрлыққа қарсы құрал ретінде қызмет етеді, ал егер 
рельстің көлденең қимасы DX-де бүгілген кезде байланысудың бойлық 
серпімді деформациясына байланысты болса, онда рельстердің 
байланыстарға қатысты қозғалысы болмайды, сондықтан рельстердің 
ұрлануы болмайды. 

D2, KB65, JB, JBR65 және W14 сияқты бөлек бекітпелер рельстерді 
терминалдармен және тік бұрандамалармен төсемдерге қатты қысуды 
қамтамасыз етеді, бұл бойлық күштерге үлкен қарсылық тудырады. Арнайы 
ұрлыққа қарсы бөлек аралық бекітпелері бар жол, әдетте, бекітілмейді. 
Сондай-ақ, Pandrol, SB-3, БӨП-5, KZF-07 және АРС анкерлі бекітпелерге 
қарсы айдап әкету талап етілмейді. 

Жолды қиыршық тасқа қою шпалдың бойлық қозғалысына төзімділігін 
арттырады. Тәжірибе көрсеткендей, қиыршық балластпен ол құмға қарағанда 
1,3 есе көп. 

Шпалдар санының 1 км-ге артуы және ауыр шпалдар мен монолитті 
(темірбетон) рельс астындағы негізді қолдану да жолдың ұрлануын азайтуға 
ықпал етеді. 
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Егер аралық бекітпелердің конструкциясы ұрлыққа қарсы қасиеттерге 
ие болмаса (мысалы, бөлінбейтін және аралас типтегі типтік балдақты 
бекітпелер), онда шпалдарға қатысты рельстердің ұрлануын болдырмау үшін 
ұрлыққа қарсы құралдар қолданылады. Ішкі жолдарда, бір жолды желілерде, 
әдетте, тек серіппелі ұрлыққа қарсы қондырғылар орнатылады. Екі жолды 
сызықтарда серіппелі сызықтармен қатар өздігінен жабылатын ұрлыққа 
қарсы құралдар да қолданылады. 

Көктемгі ұрлыққа қарсы (сурет 1.68, А)25 x 25 мм қимасы бар 
ыстықтай илектелген көміртекті болаттан жасалған. Бұл ең қарапайым және 
ыңғайлы ұрлыққа қарсы. Олардың артықшылығы-дизайнның 
қарапайымдылығы, біреуі-элементтік және төмен масса, ол Р65 типті 
рельстер үшін 1,36 кг, Р50 - 1,22 кг, Р43 - 1,13 кг құрайды. 

1.68 -сурет -Көктемгі ұрлыққа қарсы 

Дұрыс орнатылған ұрлыққа қарсы үш негізгі шартқа сәйкес келуі 
керек:  
– рельстің бойлық осьіне перпендикуляр орналасуы керек;
– шпалға жақын тұруы керек;

Өздігінен жабылатын айдап кетуге қарсы 
(1.77-сурет) тар қапсырмадан және күш-
жігерді шпалға беруге арналған зәкірі 
(қалақ түріндегі тіреуі) бар сынадан 
тұрады. 

1-қапсырма; 
2-сына 

1.69- сурет - Ұрлыққа қарсы өздігінен 
құлыптау 

25

25 Ауыстыру күшін 
қолдану аймағы

10-12 

10-12 
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Егер аралық бекітпелердің конструкциясы ұрлыққа қарсы қасиеттерге 
ие болмаса (мысалы, бөлінбейтін және аралас типтегі типтік балдақты 
бекітпелер), онда шпалдарға қатысты рельстердің ұрлануын болдырмау үшін 
ұрлыққа қарсы құралдар қолданылады. Ішкі жолдарда, бір жолды желілерде,
әдетте, тек серіппелі ұрлыққа қарсы қондырғылар орнатылады. Екі жолды
сызықтарда серіппелі сызықтармен қатар өздігінен жабылатын ұрлыққа
қарсы құралдар да қолданылады.

Көктемгі ұрлыққа қарсы (сурет 1.68, А)25 x 25 мм қимасы бар
ыстықтай илектелген көміртекті болаттан жасалған. Бұл ең қарапайым және 
ыңғайлы ұрлыққа қарсы. Олардың артықшылығы-дизайнның 
қарапайымдылығы, біреуі-элементтік және төмен масса, ол Р65 типті
рельстер үшін 1,36 кг, Р50 - 1,22 кг, Р43 - 1,13 кг құрайды.

1.68 -сурет -Көктемгі ұрлыққа қарсы

Дұрыс орнатылған ұрлыққа қарсы үш негізгі шартқа сәйкес келуі
керек:
– рельстің бойлық осьіне перпендикуляр орналасуы керек;
– шпалға жақын тұруы керек;

Өздігінен жабылатын айдап кетуге қарсы 
(1.77-сурет) тар қапсырмадан және күш-
жігерді шпалға беруге арналған зәкірі
(қалақ түріндегі тіреуі) бар сынадан 
тұрады.

1-қапсырма; 
2-сына

1.69- сурет - Ұрлыққа қарсы өздігінен 
құлыптау

25

25 Ауыстыру күшін 
қолдану аймағы

10-12

10-12

1.78-сурет-25 м рельсті буынға серіппелі ұрлауға қарсы 
қондырғыларды орнату мысалдары (шпалдардың 1-46 нөмірі) 

Р75 және Р65 рельстері үшін бір айдап кетуге қарсы салмағы 2,3 кг, Р43 
құрайды 

 - 1,43 кг. Мұндай ұрлыққа қарсы заттар сол және оң жақ рельсті жіптер 
үшін бөлек жасалады және жолға шпалдармен орналастырылады. Айдап 
әкетуге қарсы рельстерге әрбір айдап әкетуге қарсы тістің (оң және сол рельс 
жіптерінде) рельс жолтабанының сыртында орналасатындай етіп орнатылуы 
тиіс. Ұрлыққа қарсы бұл жағдайда қораптан құлаған май ұрлыққа қарсы 
тұтқалардың астына түспейді және осылайша олардың ығысу кедергісін 
азайтады. 

Негізгі және станция жолдарындағы серіппелі ұрлықтар сілтеменің 
ортаңғы бөлігінде 1.78-суретте көрсетілген  

Ұзындығы 100 м-ге дейінгі рельс қамшылары, оларды төсеуге 
сұрыптау төбешіктерінің жолдарында және табандық тастағыштардың 
арасындағы қиыстыру парктерінде рұқсат етілген, айдап әкетуден екі 
жағынан әрбір шпалда айдап әкетуге қарсы қою арқылы бекітіледі. 

1.2.7 Рельс түйіспелері және түйіспелі бекіткіштер 

Жеке рельстерді бір-біріне іргелес рельстердің ұштарымен үздіксіз 
рельсті жіптерге қосу үшін олардың ұштары екі жағынан қабаттасып, 
саңылаулар арқылы бұрандамалармен бекітіледі; рельстердің мұндай 
қосылуы буын деп аталады. 

Түйістің мақсаты және оған қойылатын талаптар. Жылжымалы 
құрамның жылжымалы дөңгелектерінің астында рельсті жіп мықтап 
бүгілген. Шпалдардың түрі, өлшемі және жағдайы бірдей, олардың біркелкі 
орналасуы және бірдей соққысы, сапасы мен қалыңдығы бірдей шпал асты 
негіз (балласт) және сау біртекті жер төсемі, егер доңғалаққа жүктеме 
өзгермесе, рельстің бүкіл бойында серпімді иілу бірдей болады. Бұл 
жағдайда доңғалақтың рельстермен байланыс нүктесінің траекториясы 
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шамамен түзу сызық болып табылады. Түйіспелі бекітпелер түйісу 
аймағында да осы жағдайды қамтамасыз етуі тиіс.  

Іс жүзінде қолданыстағы бірлескен бекітпелердің дизайны бұл 
позицияны қамтамасыз ете алмайды және доңғалақтың түйіспедегі 
рельстермен байланыс нүктесінің траекториясы сынған. Нәтижесінде рельсті 
жіптің үлкен (шамамен 2 есе) серпімді түсуіне және саңылаулардың болуына 
байланысты жолға қосымша соққы-динамикалық әсер жасалады. 
Түйіспелерде пойыздар қозғалысына қосымша кедергі жасалады (негізгі 
кедергінің шамамен 10%). 

Рельс түйіспесінің дизайны үш негізгі талапты қанағаттандыруы керек: 
– буын бойында иілу моментін және көлденең күшті қабылдаңыз. Бұл

талап максималды монолиттіліктің, байланыстырушы тығыздықтың 
қажеттілігін анықтайды, сондықтан буын элементтері жеткілікті күшті, 
қозғалмайды және буын жұмыс істеп тұрған кезде бір-біріне қатысты сырғып 
кетпейді;  

– температураның ауытқуына байланысты рельс ұзындығы өзгерген
кезде түйіспеде рельс ұштарының бойлық қозғалуына жол беру. Бұл талап 
рельстердің ұштарын түйісуге қатысты белгілі бір еркіндіктің қажеттілігін 
тудырады;  

– бірлескен бөлшектерді жаппай өндірудің бір әдісі - прокат, штамптау,
құю арқылы жасау мүмкіндігін қамтамасыз етіңіз. Бұл ретте жапсырманың 
жұмыс қырларының бастиектің түбіне және түйіспедегі рельс ұштарының 
табанының жоғарғы жағына жанасуының тығыздығы қамтамасыз етілуі 
қажет.  

Рельстердің ұштарына қатысты рельс тіректерінің (шпалдардың, 
жолақтардың) орналасуы бойынша келесі буын түрлері бөлінеді:  

– салмақ бойынша, түйіспе шпалдар арасындағы аралықта орналасқан
және олардың арасындағы қашықтық олардың әрқайсысын екі жағынан соғу 
үшін жеткілікті; 

– қосарланған шпалдарда, екі түйіспе шпалдар жанасқанға дейін
жақындағанда және бұрандалармен тартылғанда (1.70-сурет). 

а)-- салмағындағы түйіспе; б) - қосарланған шпалдарда 

1.70- сурет-Буындардың негізгі түрлері 

Доңғалақтың жүктемесімен салмақ бойынша түйіскенде, әр төсеніш 
рельстің табанына ұштарында орналасқан және рельстердің ұштарының 
бастарындағы беттерді басу арқылы ортаңғы бөлігінде жүктелген сәуле 
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шамамен түзу сызық болып табылады. Түйіспелі бекітпелер түйісу 
аймағында да осы жағдайды қамтамасыз етуі тиіс. 

Іс жүзінде қолданыстағы бірлескен бекітпелердің дизайны бұл 
позицияны қамтамасыз ете алмайды және доңғалақтың түйіспедегі 
рельстермен байланыс нүктесінің траекториясы сынған. Нәтижесінде рельсті
жіптің үлкен (шамамен 2 есе) серпімді түсуіне және саңылаулардың болуына 
байланысты жолға қосымша соққы-динамикалық әсер жасалады.
Түйіспелерде пойыздар қозғалысына қосымша кедергі жасалады (негізгі
кедергінің шамамен 10%).

Рельс түйіспесінің дизайны үш негізгі талапты қанағаттандыруы керек:
– буын бойында иілу моментін және көлденең күшті қабылдаңыз. Бұл

талап максималды монолиттіліктің, байланыстырушы тығыздықтың
қажеттілігін анықтайды, сондықтан буын элементтері жеткілікті күшті, 
қозғалмайды және буын жұмыс істеп тұрған кезде бір-біріне қатысты сырғып 
кетпейді;

– температураның ауытқуына байланысты рельс ұзындығы өзгерген
кезде түйіспеде рельс ұштарының бойлық қозғалуына жол беру. Бұл талап 
рельстердің ұштарын түйісуге қатысты белгілі бір еркіндіктің қажеттілігін
тудырады; 

– бірлескен бөлшектерді жаппай өндірудің бір әдісі - прокат, штамптау,
құю арқылы жасау мүмкіндігін қамтамасыз етіңіз. Бұл ретте жапсырманың 
жұмыс қырларының бастиектің түбіне және түйіспедегі рельс ұштарының
табанының жоғарғы жағына жанасуының тығыздығы қамтамасыз етілуі 
қажет. 

Рельстердің ұштарына қатысты рельс тіректерінің (шпалдардың,
жолақтардың) орналасуы бойынша келесі буын түрлері бөлінеді:

– салмақ бойынша, түйіспе шпалдар арасындағы аралықта орналасқан
және олардың арасындағы қашықтық олардың әрқайсысын екі жағынан соғу 
үшін жеткілікті;

– қосарланған шпалдарда, екі түйіспе шпалдар жанасқанға дейін
жақындағанда және бұрандалармен тартылғанда (1.70-сурет).

а)-- салмағындағы түйіспе; б) - қосарланған шпалдарда

1.70- сурет-Буындардың негізгі түрлері

Доңғалақтың жүктемесімен салмақ бойынша түйіскенде, әр төсеніш 
рельстің табанына ұштарында орналасқан және рельстердің ұштарының 
бастарындағы беттерді басу арқылы ортаңғы бөлігінде жүктелген сәуле

сияқты жұмыс істейді. Түйіспедегі рельстердің ұштары негізінен консольдер 
ретінде жұмыс істейді, олар түйіспелі шпалдар үшін түйіспе аралығына 
ілінеді. Жүктеме астындағы төсемдердің жоғарғы бөліктері қысылып, 
рельстердің бастары созылған; төсемдердің төменгі жиектерінде кері 
құбылыс пайда болады. Бұл өзара сырғанауды, төсеніштердің жұмыс 
беттерін және рельстердің басы мен табанының беттерін абразиялауды 
тудырады.  

Салмақ бойынша түйіспенің басты артықшылығы - оның үлкен 
икемділігі және түйіспелі шпалдардың аз бұралуы, кемшілігі - түйісу 
элементтеріндегі жоғары кернеулер. 

Қосарланған шпалдарда түйіскен кезде, салмақ бойынша түйіскен кезде 
төсеніштер мен рельс ұштарының жұмысы олардың жұмысымен 
салыстырғанда біршама жеңілдейді, бірақ шпалдар серпімді тіректер 
болғандықтан, рельс жіптері бүгіледі, бірақ олар салмақ буындарына 
қарағанда аз. Сондықтан, қос шпалдардағы буындарда төсем аз дәрежеде 
болса да, иілу үшін жұмыс істейді. 

Қос шпалдардағы түйіспенің басты артықшылығы-рельсті жіптің 
шамамен 20% аз иілісі, сондықтан оның элементтеріндегі, ең алдымен 
қабаттасудағы кернеулер аз болады. Бұл артықшылық құрылғыда 
қолданылады, мысалы, салмағы бойынша буындардағы стандартты металл 
төсемдерге қарағанда аз беріктігі бар қысқартылған көлденең қималы металл 
төсемдері бар оқшаулағыш буындар. 

Қос шпалдардағы буынның негізгі кемшіліктері оның салыстырмалы 
түрде үлкен қаттылығы және қос шпалдарды қағудың қиындығы болып 
табылады. 

Қазақстан жолдарындағы стандартты түйіспемен Р75, Р65 рельстерінде 
420 мм және Р50 рельстерінде 440 мм шпал осьтері арасындағы 
қашықтықпен түйіспе қабылданған. 

Бір және басқа рельсті жіптердегі буындардың салыстырмалы 
орналасуы бойынша буындар бұрышпен, яғни екі жіпке бір белдікте және бір 
жіптегі түйіспе екіншісіне қарсы болмаған кезде бөлінеді. Әдетте, бір жіптің 
түйісуі басқа жіптің рельстерінің ортасына қарсы орналасады. Екі жіпке 
буындардың тәуелсіз орналасуы жағдайлары бар. Қазақстан жолдарының 
желісінде жіктердің бұрышы бойынша орналасуы қабылданған. 

Токөткізгіш түйіспелер. Ток өткізетін жіктер автобұғаттаумен және 
блок-учаскенің барлық бойы қатарынан электр тартумен жабдықталған 
желілерде орналастырылады. Рельс жіптерінің қажетті ток өткізгіштігі негізгі 
және қайталанатын түйіспе рельс жалғағыштарын қолдану және рельс 
табаны мен балласт арасындағы (кемінде 3 см) тұрақты саңылауды 
(саңылауды) сақтау есебінен қамтамасыз етіледі. 
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1-балдақ; 2-астар; 3-түйіспе бұрандама; 4-қондырма; 5-серіппелі шайба; 
6-сомын 

1.71-сурет-Екі бас жапсырмасы бар түйіспе 

Кесте 1.26-Екі бас жапсырмалардың негізгі параметрлері және 
геометриялық өлшемдері 
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Түйіспелі жапсырмалар рельстерді үздіксіз рельсті жіпке берік 
жалғауға арналған (1.67-сурет). Қазіргі уақытта Қазақстан жолдарында 
бұрандамалы саңылаулардың орналасу орындарын есептемегенде, ұзындығы 
бойынша қимасы өзгермейтін екі басты жапсырмалар қолданылады. Ең көп 
жүктелген сызықтардағы бұл төсемдер бұрын қолданылған алжапқыштармен 
салыстырғанда массасы аз болғанына қарамастан, үзіліссіз жұмыс істейді. 
Сондықтан жолдарда екі бетке кептеліп қалған түйіспелер қолданылады: 
бастың төменгі жағы және рельс табанының жоғарғы жағы.  

Р65 және Р75 рельстеріне екі бас төрт және алты қырлы төсемдер 
қолданылады (МЕМСТ 8193-73). Рельстердің температуралық жұмысын 
жақсартатын ұзындығы 1000 мм алты жақты төсемдерді қолданған жөн  
буындарда және жоспардағы жолдың тегістігін сақтауға ықпал етеді. 

1.24-кестеде екі бас тақталардың негізгі параметрлері мен 
геометриялық өлшемдері көрсетілген. 

1.81-суретте төрт және алты қырлы түйіспелі жапсырмалардың 
көлденең және бойлық қимасының геометриялық өлшемдері келтірілген. 
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1-балдақ; 2-астар; 3-түйіспе бұрандама; 4-қондырма; 5-серіппелі шайба; 
6-сомын

1.71-сурет-Екі бас жапсырмасы бар түйіспе

Кесте 1.26-Екі бас жапсырмалардың негізгі параметрлері және
геометриялық өлшемдері
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Түйіспелі жапсырмалар рельстерді үздіксіз рельсті жіпке берік
жалғауға арналған (1.67-сурет). Қазіргі уақытта Қазақстан жолдарында 
бұрандамалы саңылаулардың орналасу орындарын есептемегенде, ұзындығы 
бойынша қимасы өзгермейтін екі басты жапсырмалар қолданылады. Ең көп
жүктелген сызықтардағы бұл төсемдер бұрын қолданылған алжапқыштармен
салыстырғанда массасы аз болғанына қарамастан, үзіліссіз жұмыс істейді.
Сондықтан жолдарда екі бетке кептеліп қалған түйіспелер қолданылады: 
бастың төменгі жағы және рельс табанының жоғарғы жағы. 

Р65 және Р75 рельстеріне екі бас төрт және алты қырлы төсемдер 
қолданылады (МЕМСТ 8193-73). Рельстердің температуралық жұмысын
жақсартатын ұзындығы 1000 мм алты жақты төсемдерді қолданған жөн 
буындарда және жоспардағы жолдың тегістігін сақтауға ықпал етеді.

1.24-кестеде екі бас тақталардың негізгі параметрлері мен
геометриялық өлшемдері көрсетілген.

1.81-суретте төрт және алты қырлы түйіспелі жапсырмалардың 
көлденең және бойлық қимасының геометриялық өлшемдері келтірілген.

Түйіспелі бұрандамалар, шайбалар және сомындар. Екі бас тақталарға 
арналған бұрандамалардың симметриялы басы бар. Сомынды бұрау немесе 
бұрау кезінде бұрандаманы осындай баспен бұрау сопақша бас киімнің алдын 
алады (МЕМСТ P530-76). 

а-көлденең бейін; б-алты сырлы жапсырманың бойлық бейін; в-төрт сырлы 
жапсырманың бойлық бейін 

1.72-сурет - Төрт және алты қырлы жапсарлы жапсырмалардың 
көлденең және бойлық қимасының геометриялық өлшемдері 

Рельстік жалғағыштарға. Рельс жалғағыштары-рельс тораптарының 
электрлік кедергісін азайту үшін рельс тізбектерінде қолданылатын сым 
жалғастырғыштар. Рельс коннекторлары: штепсель және дәнекерленген. 
Штепсельдер 5 мм екі сымнан тұрады, олардың ұштары мұқият тартылған 
конустық болат штепсельдердің басына дәнекерленген (1.82-сурет, а).  

а) - штепсельдік рельсті жалғағыш; б) - дәнекерленген рельсті жалғағыш; в) - 
алжапқыш жалғағыш; 1-болат жалғағыш сым; 2-штепсель; 3-қолмен электр доғалы 

дәнекерлеумен орындалатын тігіс; 4-алжапқыш; 5-ұштық (манжета); 6 - иілгіш арқан 
МГГ-70 

1.73-сурет-Рельс басына жалғағыштарды орнату (а) және дәнекерлеу 
(б, в) схемасы 
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Рельс мойындарына штепсельдік рельс жалғағыштарын орнату үшін 
олардың ұштарынан 60-70 мм қашықтықта штепсельдердің конустық ұштары 
балғамен бітелетін саңылаулар бұрғыланады. Әдетте кері тарту тогы үшін 
электр күші кезінде қолданылатын дәнекерленген рельсті қосқыштар иілгіш 
мыс арқаннан тұрады, оның ұштары рельстердің бастарына бүйірден 
дәнекерленген болат ұштықтарға басылады (1.82, б, в-суретті қараңыз).  

Кескіш емес типтегі штепсельдері бар қосқыштар екі немесе үш 
бұралған сымдардан ұзындығы 600 немесе 1200 мм болатын BCM1 және 
BCM2 маркалы сымнан жасалуы мүмкін- 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 4,0 мм. 

Штепсельдік жалғағыштар (болат-мыс) келесі маркаларда шығарылады: 
– өткізгіштің ұзындығы-940 мм болатын сшсм маркалы түйістірмелі

штепсельді болат-мысты қосқыш; 
– өткізгіштің ұзындығы-600, 1200, 3300, 6700 мм болатын СШСМ

маркалы штепсельді бағыттамалы болат цементті қосқыш; 
Қосқыштар болат-мыс БСМ сымнан 

жасалады- 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 4,0 мм (ТШ 3185 - 
696 - 17175399 – 97). Жапсарлы штепсельді 
жалғағыштар БСМ - 4 немесе БСМ - 6 маркалы 
екі сымнан жасалады. 

Шабер-серіппелі типті рельсті қосқыш 
(СРШП). СРШП жалғағышы автономды 
тартымы бар темір жол рельс жолының 
учаскелерінде және айнымалы және тұрақты 
токтағы электр тартымы кезінде рельс 
түйіспесінің электр өткізгіштігін қамтамасыз 
етуге арналған. СРШП 1 қорапты ток өткізгіш пластинадан және 2 
серіппеден тұрады (1.83-сурет). СРШП вандал-қорғалған конструкция болып 
табылады, рельс жігін рұқсатсыз бөлшектеу немесе оны бұзу кезінде қызыл 
жарықты"жағуға" мүмкіндік береді. 

СРШП рельс төсемінің астына орнатылады. Оның жұмыс принципі 
біріктірілген рельстердің мойындарында кәмелетке толмаған металл беттерін 
қалыптастыру үшін тербелістерді қолдануға негізделген.  

Инвентарлық рельстерге арналған түйіспелі серіппелі рельсті 
қосқыш. Инвентарлық рельстерге арналған түйіспелі серіппелі рельсті 
қосқыш (СРСП-ИР) рельстік тізбектердің ток өткізгіш элементтеріне жатады 
және Р65 және Р75 МЕМСТ 51685-2000 (1.84-сурет) үлгісіндегі 
мүкәммалдық рельстері бар теміржолдың екі бас рельстік жапсырмалары бар 
құрастырмалы ток өткізгіш рельстік түйіспесінің құрамында негізгі және 
қайталаушы жалғағыштар ретінде орнатуға арналған. 

1.74-сурет -СРШП
құрылғылары
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Рельс мойындарына штепсельдік рельс жалғағыштарын орнату үшін 
олардың ұштарынан 60-70 мм қашықтықта штепсельдердің конустық ұштары
балғамен бітелетін саңылаулар бұрғыланады. Әдетте кері тарту тогы үшін 
электр күші кезінде қолданылатын дәнекерленген рельсті қосқыштар иілгіш
мыс арқаннан тұрады, оның ұштары рельстердің бастарына бүйірден
дәнекерленген болат ұштықтарға басылады (1.82, б, в-суретті қараңыз). 

Кескіш емес типтегі штепсельдері бар қосқыштар екі немесе үш 
бұралған сымдардан ұзындығы 600 немесе 1200 мм болатын BCM1 және 
BCM2 маркалы сымнан жасалуы мүмкін- 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 4,0 мм.

Штепсельдік жалғағыштар (болат-мыс) келесі маркаларда шығарылады:
– өткізгіштің ұзындығы-940 мм болатын сшсм маркалы түйістірмелі

штепсельді болат-мысты қосқыш;
– өткізгіштің ұзындығы-600, 1200, 3300, 6700 мм болатын СШСМ

маркалы штепсельді бағыттамалы болат цементті қосқыш;
Қосқыштар болат-мыс БСМ сымнан

жасалады- 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 4,0 мм (ТШ 3185 -
696 - 17175399 – 97). Жапсарлы штепсельді
жалғағыштар БСМ - 4 немесе БСМ - 6 маркалы
екі сымнан жасалады.

Шабер-серіппелі типті рельсті қосқыш 
(СРШП). СРШП жалғағышы автономды 
тартымы бар темір жол рельс жолының
учаскелерінде және айнымалы және тұрақты 
токтағы электр тартымы кезінде рельс 
түйіспесінің электр өткізгіштігін қамтамасыз
етуге арналған. СРШП 1 қорапты ток өткізгіш пластинадан және 2 
серіппеден тұрады (1.83-сурет). СРШП вандал-қорғалған конструкция болып
табылады, рельс жігін рұқсатсыз бөлшектеу немесе оны бұзу кезінде қызыл 
жарықты"жағуға" мүмкіндік береді.

СРШП рельс төсемінің астына орнатылады. Оның жұмыс принципі
біріктірілген рельстердің мойындарында кәмелетке толмаған металл беттерін
қалыптастыру үшін тербелістерді қолдануға негізделген.

Инвентарлық рельстерге арналған түйіспелі серіппелі рельсті
қосқыш. Инвентарлық рельстерге арналған түйіспелі серіппелі рельсті 
қосқыш (СРСП-ИР) рельстік тізбектердің ток өткізгіш элементтеріне жатады
және Р65 және Р75 МЕМСТ 51685-2000 (1.84-сурет) үлгісіндегі
мүкәммалдық рельстері бар теміржолдың екі бас рельстік жапсырмалары бар 
құрастырмалы ток өткізгіш рельстік түйіспесінің құрамында негізгі және 
қайталаушы жалғағыштар ретінде орнатуға арналған.

1.74-сурет -СРШП
құрылғылары

1-рельс жапсырмасы; 2-түйіспе бұрандама; 3-сомын; 4-СРСП – ИР; 5-рельс; 
6 тарелка серіппелері; 7-жалпақ шайба 

1.75-сурет-СРСП-ИР рельстік түйіспеге және СРСП-ИР құрылғысына 
монтаждау схемасы 

Негізгі артықшылықтары: 
− графитті майлауды және табақ серіппелерді қолдана отырып, рельсті 

түйісті монтаждауға дайындаудың немесе штепсельді жалғағыштар үшін 
рельс мойнындағы саңылауларды бұрғылаудың еңбекті көп қажет ететін және 
энергияны қажет ететін технологиясының болмауы; 

− төтенше жағдайларда қосқышты жедел ауыстыру мүмкіндігі; 
− әрбір СРСП-ИР-да екі электр өткізгіштің болуына және рельсті 

түйіспеде екі қосқыштың қолданылуына байланысты жоғары сенімділік пен 
сенімділік (бірнеше қайталау принципі);  

− қосқыштың бөгде заттармен және вандалды әрекеттермен 
механикалық зақымдану мүмкіндігі алынып тасталды; 

− рельсті түйіспе жалғағыштардың үлгілік конструкцияларымен 
салыстырғанда СОӨЖ-ИР төмен құны. 

1-СОӨЖ; 2-рельс; 3-рельс жапсырмасы (кесілген); 4-бекіту элементтері (түйіспе 
бұрандама және сомын); 5 – тарелка серіппелері; 6-жалпақ шайба 

1.76-сурет-Рельстік жікке СОӨЖ монтаждау схемасы және СОӨЖ 
құрылғылары 

Рельсті түйіспелі серіппелі қосқыш. Түйіспелі серіппелі рельсті 
қосқыш (бұдан әрі СРСП, СРСП-М) электр рельстік тізбектің элементі болып 
табылады және Р65 және Р75 МЕМСТ Р 51685 типті в, Т1 және Т2 санатты 
Термо берік рельстері бар темір жол учаскелерінде құрастырмалы ток 
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өткізгіш түйіспенің құрамында (1.85-сурет): СРСП-дан, екі бас алты қырлы 
жапсырмалардан және тарелка серіппелерден тұрады. 

Серіппе ток жүргізу пластинасына сенімді механикалық түрде 
қосылған, бірақ рельс түйіскен жерінде ОСӨЖ-нің дәл орналасуын және 
электр түйіспелі алаңдардың рельс мойнына біркелкі басу күшін қамтамасыз 
ете отырып, тербелу және бұрылу мүмкіндігі бар. 

СРСП гальваникалық қорғаныш жабыны бар болат ток жүргізу 
пластинасынан және серіппеден тұратын құрама конструкция болып табылады 
(1.72-сурет).  

Электр байланыс элементтері майлау құрылғысымен жабдықталған: 
– ток өткізгіш пластинаға бекітілген серпімді материалдан жасалған

қорғаныс сақинасы; 
– КРЭЦ ТУ типті электр өткізгіш майлау-0254-001-82744319-2008

сақинамен шектелген қуысқа енгізілген; 
– СРСП тасымалдау және сақтау кезінде электр өткізгіш майдың

ластануын және таралуын болдырмайтын желімделетін үлдір (полипропилен 
таспасы). 

Дроссельдік секіргіштер мен электр тартқыш коннекторлар. 
Дроссельдік секіргіштер мен электр тартқыш коннекторлар, одан әрі 
секіргіштер кері рельс тізбегінде жұмыс істеген кезде тарту тогын өткізу 
үшін рельстерді саңылауларға бекітуге арналған (1.77-сурет).  

Дроссельдік бөгетке арналған 1-шина; 2-штепсель, сомындар; 3-сым 

1.77-сурет-Дроссельдік бөгеттер және жең электр тартқыш қосқыштар 

Негізгі артықшылықтары: 
− рельс пен штепсельдің электрлік түйісу ауданын ұлғайту есебінен 

бүкіл пайдалану мерзімі ішінде жоғары сенімділік; 
− әр түрлі климаттық жағдайларда тұрақты және сенімді жұмыс; 
− агрессивті ортаға, сондай-ақ жаңбыр, қар, аяз, шық және жоғары 

ылғалдылыққа төзімділік; 
− жұмыс ресурсын ұлғайту; 
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өткізгіш түйіспенің құрамында (1.85-сурет): СРСП-дан, екі бас алты қырлы
жапсырмалардан және тарелка серіппелерден тұрады.

Серіппе ток жүргізу пластинасына сенімді механикалық түрде
қосылған, бірақ рельс түйіскен жерінде ОСӨЖ-нің дәл орналасуын және 
электр түйіспелі алаңдардың рельс мойнына біркелкі басу күшін қамтамасыз
ете отырып, тербелу және бұрылу мүмкіндігі бар.

СРСП гальваникалық қорғаныш жабыны бар болат ток жүргізу
пластинасынан және серіппеден тұратын құрама конструкция болып табылады 
(1.72-сурет).

Электр байланыс элементтері майлау құрылғысымен жабдықталған:
– ток өткізгіш пластинаға бекітілген серпімді материалдан жасалған

қорғаныс сақинасы;
– КРЭЦ ТУ типті электр өткізгіш майлау-0254-001-82744319-2008

сақинамен шектелген қуысқа енгізілген;
– СРСП тасымалдау және сақтау кезінде электр өткізгіш майдың

ластануын және таралуын болдырмайтын желімделетін үлдір (полипропилен
таспасы).

Дроссельдік секіргіштер мен электр тартқыш коннекторлар. 
Дроссельдік секіргіштер мен электр тартқыш коннекторлар, одан әрі
секіргіштер кері рельс тізбегінде жұмыс істеген кезде тарту тогын өткізу 
үшін рельстерді саңылауларға бекітуге арналған (1.77-сурет). 

Дроссельдік бөгетке арналған 1-шина; 2-штепсель, сомындар; 3-сым

1.77-сурет-Дроссельдік бөгеттер және жең электр тартқыш қосқыштар

Негізгі артықшылықтары:
− рельс пен штепсельдің электрлік түйісу ауданын ұлғайту есебінен

бүкіл пайдалану мерзімі ішінде жоғары сенімділік;
− әр түрлі климаттық жағдайларда тұрақты және сенімді жұмыс;
− агрессивті ортаға, сондай-ақ жаңбыр, қар, аяз, шық және жоғары 

ылғалдылыққа төзімділік;
− жұмыс ресурсын ұлғайту;

− техникалық қызмет көрсету мен жөндеу шығындарын едәуір 
төмендететін төмен техникалық қызмет көрсету технологиясын жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді; 

− кезбе токтардан сенімді қорғаныс. 
Коннекторларды төмен температурада дәнекерлеу. Төмен 

температурада дәнекерлеуге арналған технология, жабдық және қосқыштар. 
Болат-мыс көп желілі иілімді сымнан төмен температурада 

дәнекерлеуге арналған түйіспелі рельсті жалғағыштар рельсті тізбектермен 
жабдықталған темір жол учаскелеріндегі рельстердің жекелеген буындарын 
электрлік қосуға арналған (оның ішінде тұрақты және ауыспалы токтың 
электр тартымы, автобұғаттауы және бағыттамаларды электрлік 
орталықтандыруы бар учаскелерде). 

1-икемді сым (СРСНП НФТЦ 2300117000000); 2 – ұшы; 3-құбыр; 4-
бирка; 5 - электрод пен оқшаулағыштың қалдық ұшын алып тастағанға дейін 
дәнекерлеу қосылысы; 6-электрод пен оқшаулағыштың қалдық ұшын алып 

тастағаннан кейін дәнекерлеу қосылысы 
1.78-сурет -Төмен температуралы дәнекерлеу коннекторлар 

Габариттік және орнату өлшемдері бойынша төмен температурада 
дәнекерлеуге арналған қосқыштар ТШ 32 ЦШ 996-02 бойынша 
қосқыштармен өзара алмастырылады және рельстермен сенімді жанасуды 
қамтамасыз етеді. Коннекторды дәнекерлеу технологиясын қарастырыңыз 
(SRSNP), NFT.2.30.017.000.000. (сурет 1.87). 

Негізгі артықшылықтары: 
– рельсті дәнекерлеуді қолдану дәнекерлеу кезінде төмен қыздыруға

байланысты материалдың бастапқы құрылымы мен қасиеттерін сақтауға 
мүмкіндік береді. Ұсынылған технология рельстің басына коннекторды 
дәнекерлеу аймағында минималды жылу кернеуін қамтамасыз етеді. Электр 
доғалы дәнекерлеу кезінде термиялық әсер ету аймағының тереңдігі 2-3 мм-
ден аспайды, 5-6 мм-ге қарсы; 

– "кесу" түріндегі рельстің ақауларына жол берілмейді»;
– дәнекерлеуші материал жоғары икемділікке және жегідеге

төзімділікке ие, бұл дәнекерлеудің дірілге және климаттық әсерлерге жоғары 
қарсылығын білдіреді; 
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– термиялық әсер ету аймағы (БЖТ) электр доғалы дәнекерлеумен
қосқыштың алжапқышын дәнекерлеу нұсқасымен салыстырғанда рельстің 
сырғанау бетінен 3-5 мм-ге ығыстырылған, бұл қосқыштың рельсте бекітілу 
сенімділігін қамтамасыз етеді; 

– жұмыстарды жүргізу кезеңінде аралықты жабу талап етілмейді,
дәнекерлеудің негізгі уақыты 1 қосқышқа 5-7 минуттан аспайды. Бұл ретте 
әзірленетін технология бойынша жұмыстарды орындау кезеңіндегі 
дайындық-қорытынды уақыт теміржол құрамдарының жол бойынша өтуіне 
кедергі келтірмейді; 

– жабдықты пайдалану оңай, қондырғының барлық құрамдас бөліктері
тез шешілетін коннекторлармен жасалады. Қосқыштарды қате қосу олардың 
конструкциясымен жоққа шығарылады; 

– 25°С температурада өлшенген 80% - дан аспайтын салыстырмалы
ылғалдылық кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі. 

Оқшаулағыш буындар. Оқшаулағыш түйіспе электр тогы қосылған 
рельстердің бірінен екіншісіне өтпейтіндей етіп орнатылады. 

Қазақстан темір жолдарында рельс тізбектерін бір-бірінен электрлік 
оқшауланған учаскелерге бөлу үшін мынадай конструкциялардың 
оқшаулағыш түйіспелері қолданылады: 

– көлемді металл жапсырмалары бар құрамалар;
– екі бас металл жапсырмалы құрама;
– екі бас металл жапсырмасы бар желім-бұрандаманы;
– толық профильді металл жапсырмалары бар желім-бұрандаманы;
– шыны пластиктен жасалған жапсырмалары бар құрастырмалы

оқшаулағыш түйіспе; 
– құрама жапсырмалары бар құрамалар.
Көлемді төсемдермен оқшаулағыш буын. Типтік оқшаулағыш 

түйіспеде металл көлемді төсемдер бар; төсемдердің беріктігі буын 
құрылымын салмаққа қолдануға мүмкіндік береді (1.88-сурет).  

1-рельс; 2-төсеу; 3-бүйірлік төсеу; 4-бұрандамалардың астына полиэтилен төсеу; 5-
металл құлыптау жолағы; 6-жең; 7-рельстің астына оқшаулағыш төсеу; 8-металл төсеу; 9-

түйіспелі бұрандама; 10-сомын; 11-серіппелі шайба; 12-көлемді металл төсеу 

1.79-сурет-Ағаш шпалдарда көлемді металл төсемдері бар оқшаулағыш буын 
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– құрама жапсырмалары бар құрамалар. 
Көлемді төсемдермен оқшаулағыш буын. Типтік оқшаулағыш 

түйіспеде металл көлемді төсемдер бар; төсемдердің беріктігі буын 
құрылымын салмаққа қолдануға мүмкіндік береді (1.88-сурет).  

 

 
 

1-рельс; 2-төсеу; 3-бүйірлік төсеу; 4-бұрандамалардың астына полиэтилен төсеу; 5-
металл құлыптау жолағы; 6-жең; 7-рельстің астына оқшаулағыш төсеу; 8-металл төсеу; 9-
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1.79-сурет-Ағаш шпалдарда көлемді металл төсемдері бар оқшаулағыш буын 

 

  
 

Желім-бұрандаманы оқшаулағыш буын. Бұл түйіспеде шыны 
матадан жасалған оқшаулағыш төсемдер мен оқшаулағыш жеңдері бар 
бұрандамалар монолитті құрылымға рельстердің түйіскен ұштары бар 
эпоксидті желіммен жабыстырылады. Осы буындарға арналған стандартты 
екі басы бар жапсырмалар оқшаулауды орналастыру үшін олардың 
бастарының биіктігі бойынша әр жағынан 3 мм-ге кішірейтеді (1.80-сурет). 

 

 

 
1-төсеу; 2-түйіспелі бұрандама; 3-жапсырма; 4-бұрандама астындағы оқшаулағыш 

планка; 5-оқшаулағыш бүйір төсем; 6-шайба; 7 - оқшаулағыш төлке; 8-сомын; 9-бүйір 
төсем 

 

1.80-сурет-Ағаш шпалдары бар жолға арналған екі бас металл жапсырмалары 
бар оқшаулағыш түйіспе 

 
Оқшаулағыш буындар шпал қорабының ортасынан жоғары орналасуы 

керек. Балдақпен бекітілетін ағаш шпалдар кезінде оқшаулағыш түйіспеде 
түйісетін рельстер әрбір рельс жіптері бойынша түйіспенің екі жағынан 13 
шпалда "құлыпқа" қарсы ұрғылармен бекітіледі. 

Рельстің бүкіл биіктігі бойынша түйіспедегі саңылаулар 5-10 мм болуы 
керек. Металл бөліктерінің астынан оқшаулағыш төсемдердің шығу 
орындары кірден және мазуттан және басқа да ластағыштардан тазартылуы 
тиіс. 
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Шыны пластиктен жасалған қабаттасулармен оқшаулағыш 
буындар (1.77-сурет).  

а) - екі бас металл жапсырмалармен; б) - арнайы (толық профильді) 
жапсырмалармен; 1-жапсырма; 2-сомындар мен шайбалары бар түйіспе бұрандама; 3-

шыны мата мен эпоксидті желімнен жасалған оқшаулағыш төсемдер 

1.81-сурет-Шыны мата мен эпоксидті желімнің оқшаулағыш төсемімен 
желім бұрандаманы оқшаулағыш буын. 

1 - шыны пластик жапсырмалар; 2-эксцентриситеті бар беріктігі жоғары болаттан 
жасалған төлкелер; 3-беріктігі жоғары бүйірлі оқшаулау; 4-шайба; 5-сомын 

1.82-сурет-Шыныпластиктен жасалған жапсырмалары бар 
құрастырмалы оқшаулағыш түйіспе 

Сыртқы диаметрі бойынша эксцентриситеті бар, шыны пластиктен 
жасалған алты ішекті жапсырмалары және жоғары берікті болаттан жасалған 
төлкелері бар оқшаулағыш түйіспелер осьтік жүктемелер, қозғалыс 
жылдамдығы және жүк кернеулігі бойынша қандай да бір шектеулерсіз тең 
аралықтары бар түйіспесіз жол учаскелерінде, яғни барлық кластағы 
жолдарда орнатуға арналған; габариттік өлшемдері (биіктігі, қалыңдығы, 
ұзындығы)-126381000 мм ұзартылған тілімшелер болып табылады, 
бұрандамаларға арналған тесігі бар алты дөңгелек саңылаулары бар. 

1.82-суретте шыны пластиктен жасалған төсемдері бар құрастырмалы 
оқшаулағыш түйістің конструкциясы көрсетілген. 

Оқшаулағыш түйіспе композициялық СКИ-65. Композициялық 
оқшаулағыш түйіспе (СКИ-65) түйіспеде магнит өрісін шунттауды бір 
мезгілде қамтамасыз ете отырып, рельстік тізбектің бір блок-учаскесін 
екіншісінен электрлік оқшаулауға арналған (1.83-сурет). 
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Шыны пластиктен жасалған қабаттасулармен оқшаулағыш
буындар (1.77-сурет). 

а) - екі бас металл жапсырмалармен; б) - арнайы (толық профильді) 
жапсырмалармен; 1-жапсырма; 2-сомындар мен шайбалары бар түйіспе бұрандама; 3-

шыны мата мен эпоксидті желімнен жасалған оқшаулағыш төсемдер

1.81-сурет-Шыны мата мен эпоксидті желімнің оқшаулағыш төсемімен 
желім бұрандаманы оқшаулағыш буын.
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жасалған төлкелер; 3-беріктігі жоғары бүйірлі оқшаулау; 4-шайба; 5-сомын

1.82-сурет-Шыныпластиктен жасалған жапсырмалары бар 
құрастырмалы оқшаулағыш түйіспе

Сыртқы диаметрі бойынша эксцентриситеті бар, шыны пластиктен
жасалған алты ішекті жапсырмалары және жоғары берікті болаттан жасалған
төлкелері бар оқшаулағыш түйіспелер осьтік жүктемелер, қозғалыс
жылдамдығы және жүк кернеулігі бойынша қандай да бір шектеулерсіз тең
аралықтары бар түйіспесіз жол учаскелерінде, яғни барлық кластағы 
жолдарда орнатуға арналған; габариттік өлшемдері (биіктігі, қалыңдығы, 
ұзындығы)-126381000 мм ұзартылған тілімшелер болып табылады,
бұрандамаларға арналған тесігі бар алты дөңгелек саңылаулары бар.

1.82-суретте шыны пластиктен жасалған төсемдері бар құрастырмалы
оқшаулағыш түйістің конструкциясы көрсетілген.

Оқшаулағыш түйіспе композициялық СКИ-65. Композициялық
оқшаулағыш түйіспе (СКИ-65) түйіспеде магнит өрісін шунттауды бір
мезгілде қамтамасыз ете отырып, рельстік тізбектің бір блок-учаскесін
екіншісінен электрлік оқшаулауға арналған (1.83-сурет).

1-Р65 рельс; 2-сүргіленген жапсырма; 3-оқшаулағыш төлке; 4-түйістіргіш 
бұрандама; 5-қабық-магнитодиэлектрлік жабын; 6-демпферлік қабат; 7-сомын; 8-серіппелі 

шайба; 9-магнитті өткізгіш шунт; 10-беріктігі жоғары шеткі оқшаулау 

 1.83-сурет-Оқшаулағыш буын композициялық СКИ-65 

Негізгі артықшылықтары: 
– түйісу саңылауындағы магнит өрісінің кернеулігін қазіргі уақытта

қолданылатын композиттік жапсырмалары бар оқшаулағыш түйіспелермен 
салыстырғанда кемінде 50% - ға төмендетеді, оқшаулағыш түйіспедегі металл 
бөлшектердің (жапсырмалар, рельстер, бекіткіштер) қатты магниттелуіне жол 
бермейді, бұл тұтастай алғанда істен шығулар санын азайтуға және қызмет 
көрсетілмейтін технологияны іске асыруға мүмкіндік береді, осылайша 
жолдың жоғарғы құрылысына қызмет көрсету және жөндеу шығындарын 
айтарлықтай азайтады.; 

– қабықшаның тозуы немесе бұзылуы кезінде – қабаттасулардағы
магнитодиэлектрлік жабын тек қабықшамен ауыстырылады, соның есебінен 
шығын элементтеріне жұмсалатын шығындар азаяды. 

– агрессивті ортаға, сондай-ақ жаңбыр, қар, аяз, шық және жоғары
ылғалдылыққа төзімділік. 

Композициялық тығыздағыш (1.84-сурет) құрылымдық жағынан екі 
негізгі бөліктен тұрады - беріктігі жоғары қатты бөлшектер 1, кірістірулер 
деп аталады және жиек деп аталатын серпімді магнитодиэлектрлік бөліктен 
2. 

1.84-сурет-Композициялық түйіспе төсемі 

Төсемнің (жиектің) магнитодиэлектрлік бөлігі екі негізгі фазадан 
тұратын композициялық материал болып табылады:  

– байланыстырушы фаза-уретанды шайырлар немесе резеңкелер
негізінде; 
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– толтырғыш-ұнтақ металдан (қорытпадан)-армко-темір, феррит.
Металл фазасының бөлшектерінде бір-бірімен механикалық және 

электрлік байланыс болмайды және бұл байланыстың болмауы 
композициялық материалдың берілген ресурсы үшін сақталады.  

Негізгі артықшылықтары: 
– ПС-65 типті полимерлік төсемдермен жарақталған оқшаулағыш

түйіспемен салыстырғанда рельс ұштарының магниттелу деңгейінің орташа 
20%-ға төмендеуі және соның салдарынан оларға жабысып қалған металл 
бөлшектерден оқшауланған рельстер арасында электр өткізгіш "көпір" түзілу 
ықтималдығының төмендеуі; 

– жоғары беріктігі бар шыны талшықты тығыздағышты енгізу арқылы
жоғары қысу күші; 

– агрессивті ортаға (сілтілік ерітінділер, қышқылдар, ЖЖМ), сондай-
ақ күн сәулесіне жоғары төзімділік. 

Жапсарлы төсемдерді оқшаулағыш жапсарларды бояу үшін 
қолданылатын эмальмен бояу ұсынылады. 

Барлық оқшаулағыш жіктер олардың электрлік кедергісі тұрғысынан 
тексеріледі; жіктердің белгілі бір санымен созылуға бұзушы сынақтар немесе 
пульсациялық машиналарда өлшеулер жүргізіледі.  

№ 5 Практикалық жұмыс 
Тақырыбы: Рельстерді, шпалдарды таңбалау

Мақсаты: рельстер мен шпалдардың әртүрлі түрлерін зерттеу. 
Рельстер мен шпалдарды таңбалау. 

Құрал-жабдықтар: рельстер мен шпалдар. Сызу керек-жарақтары. 
Бастапқы деректер: рельстер мен шпалдардың типтік профильдерінің 

үлгілері.   
Жұмысты орындау тəртібі: 
1. Рельстің берілген профилін сызыңыз және рельстің профилі мен

мойнындағы белгіні көрсетіңіз. 
2. Шпалдарды сызыңыз және ағаш және темірбетон шпалдардың қай

жерде таңбаланғанын көрсетіңіз.  
а) таңбалау және таңбалау сипаттамасы бар рельстің эскизі:
б) ж.б. шпалдардың эскизі және таңбалаудың сипаттамасы:
в) ағаш шпалдың эскизі және таңбалау сипаттамасы:
3. Қорытынды жасауға. 
Есеп мазмұны: 
1. Рельс профилінің сызбасы.
2. Өлшемдері бар шпалдар сызбасы.
3. Қорытынды.
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– толтырғыш-ұнтақ металдан (қорытпадан)-армко-темір, феррит.
Металл фазасының бөлшектерінде бір-бірімен механикалық және 

электрлік байланыс болмайды және бұл байланыстың болмауы 
композициялық материалдың берілген ресурсы үшін сақталады. 

Негізгі артықшылықтары:
– ПС-65 типті полимерлік төсемдермен жарақталған оқшаулағыш 

түйіспемен салыстырғанда рельс ұштарының магниттелу деңгейінің орташа 
20%-ға төмендеуі және соның салдарынан оларға жабысып қалған металл
бөлшектерден оқшауланған рельстер арасында электр өткізгіш "көпір" түзілу 
ықтималдығының төмендеуі;

– жоғары беріктігі бар шыны талшықты тығыздағышты енгізу арқылы
жоғары қысу күші;

– агрессивті ортаға (сілтілік ерітінділер, қышқылдар, ЖЖМ), сондай-
ақ күн сәулесіне жоғары төзімділік.

Жапсарлы төсемдерді оқшаулағыш жапсарларды бояу үшін 
қолданылатын эмальмен бояу ұсынылады.

Барлық оқшаулағыш жіктер олардың электрлік кедергісі тұрғысынан 
тексеріледі; жіктердің белгілі бір санымен созылуға бұзушы сынақтар немесе 
пульсациялық машиналарда өлшеулер жүргізіледі. 

№ 5 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Рельстерді, шпалдарды таңбалау

Мақсаты: рельстер мен шпалдардың әртүрлі түрлерін зерттеу.
Рельстер мен шпалдарды таңбалау.

Құрал-жабдықтар: рельстер мен шпалдар. Сызу керек-жарақтары.
Бастапқы деректер: рельстер мен шпалдардың типтік профильдерінің 

үлгілері. 
Жұмысты орындау тəртібі:
1. Рельстің берілген профилін сызыңыз және рельстің профилі мен

мойнындағы белгіні көрсетіңіз.
2. Шпалдарды сызыңыз және ағаш және темірбетон шпалдардың қай 

жерде таңбаланғанын көрсетіңіз.
а) таңбалау және таңбалау сипаттамасы бар рельстің эскизі:
б) ж.б. шпалдардың эскизі және таңбалаудың сипаттамасы:
в) ағаш шпалдың эскизі және таңбалау сипаттамасы:
3. Қорытынды жасауға.
Есеп мазмұны:
1. Рельс профилінің сызбасы.
2. Өлшемдері бар шпалдар сызбасы.
3. Қорытынды.

№ 6 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Рельстер, шпалдар, бекітпелер, ұрлыққа қарсы, балласт 

түрлерін анықтау. 

Мақсаты: рельстердің, шпалдардың, бекітпелердің, ұрлыққа қарсы 
және балласттың түрін анықтау.  

Жабдықтар мен керек-жарақтар: рулетка, пшв-1 штангенциркуль, 
ПШВ-2.  

Бастапқы деректер: рельстің типтік профилі, ағаш шпалдар, 
темірбетон шпалдар, бекітпелер, ұрлыққа қарсы, балласт үлгілері. 

Орындау тəртібі: 
1. Таңбалау және көлденең қиманың өлшемдері бойынша рельстердің

түрін анықтаңыз. Таңбалауды сипаттаңыз және рельстің профилін 
өлшемдерін көрсете отырып, № 10 практикалық жұмыстан шығарыңыз. 
Тексеру нәтижелерін № 1 кестеге жазыңыз 

Кесте 1. Рельс профилін тексеру нәтижелері
Түрі 
рельс 

Ұзынд
ығы 

рельс 

№ 
балқыту 

Зауыт- 
дайындаушы 

Шығару Ескертпе 

ай жыл 
1 2 3 4 5 6 8 

2. Шпалдардың түрлері мен түрлерін, олардың шығарылған немесе
салынған жылын анықтаңыз. Темірбетон шпалдарының таңбалануын 
сипаттаңыз. №5 практикалық жұмыстан берілген темір жол шпалын сызып, 
өлшемдерін көрсетіңіз. Тексеру нәтижелері № 2 кестеге енгізіледі.

Кесте 2 . Шпалдарды тексеру нәтижелері
 

Түрі 
шпал 

Сәндеу кестесі Сіңдіру 
шпал 

Ұзындығ
ы 
шпал 

Шпал 
түрі 

Ескертпе 

ағаш, 
темір-бетон 

на 
1 км 

на 
1звено 

әдісі мм 

1 2 3 4 5 6 7 

3. КБ, БП, ЖБ, ТБР, Т.  Тексеру нәтижелері № 3 кестеге енгізіледі.

Кесте. Бекіткіштерді қарау нәтижелері
 

Түрі 
қыстыруға 

Шпал түрі Бекіту түрлері 
(аралас, бөлек, 
бөлінбейтін) 

Ескертпе 

1 2 3 4 

4. Бір жолды немесе қос жолды учаскеде айдап әкетуден жолды бекіту
схемасын сызу (оқытушының тапсырмасы бойынша).  

5. Балласт түрін анықтаңыз.
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6. Қорытынды жасауға. 
Есеп мазмұны:
1. Рельстерді, шпалдарды, бекітулерді қарау кестелерін толтыру.  
2. Қорытынды. 

№ 7 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: 1 км жолдағы балласттың (м3) жолдың жоғарғы 
құрылысы элементтерінің санын есептеу (дана және тонна) 

Мақсаты: белгілі бір учаскедегі жолдың жоғарғы құрылымының 
элементтерінің санын есептеуді үйрену. 

Құрылғылар: калькулятор.
Бастапқы деректер: 1 км жол 1872 дана / км (70% түзу; 30% қисық) 
Жұмысты орындау: 
1. Бастапқы деректер бойынша 1 км жолға тоннамен, данамен аралық

және түйіспелі бекіткіштер үшін жолдың жоғарғы құрылысы элементтерінің 
санын анықтау.Нәтижелері орналасса, табл. 1  

1-кесте жолдың жоғарғы құрылысы материалдарының шығысын есептеу 
нәтижелері 
Атауы Салмағы 

1 
дана, кг 

1 шпалға 
жұмсалатын 
шығын 

Қажеттілік 
1 км жолда, т 

Саны 
элементтерді
ң 
тонне, дана 

Саны 
1 км 
жолдағы 
элементтер дана кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Есеп мазмұны
1. 1 км жолға тоннамен, данамен аралық және түйіспелі бекітулер үшін

жолдың жоғарғы құрылысы элементтерінің санын есептеу нәтижелері бар 
кесте.

2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.  
3. Қорытынды.

№ 8 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Аралық және түйіспелі бекітпелердің құрылысын 

зерттеу.
Мақсаты: аралық және түйіспелі рельсті бекітпелердің түрлері мен 

конструкцияларын іс жүзінде зерттеу. 
Жабдықтар мен керек-жарақтар: рулетка. 
Бастапқы деректер: бекіту конструкциялары түрлерінің схемалары 

(оқытушының тапсырмасы бойынша). 
Практикалық сабақты өткізу тəртібі 
1. Аралық бекітпелердің түрлерін және олардың конструкцияларын

шпалдарға байланысты атаңыз. № 1 кестеге енгізіңіз. 



117

6. Қорытынды жасауға.
Есеп мазмұны:
1. Рельстерді, шпалдарды, бекітулерді қарау кестелерін толтыру.
2. Қорытынды.

№ 7 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: 1 км жолдағы балласттың (м3) жолдың жоғарғы 
құрылысы элементтерінің санын есептеу (дана және тонна)

Мақсаты: белгілі бір учаскедегі жолдың жоғарғы құрылымының 
элементтерінің санын есептеуді үйрену.

Құрылғылар: калькулятор.
Бастапқы деректер: 1 км жол 1872 дана / км (70% түзу; 30% қисық)
Жұмысты орындау:
1. Бастапқы деректер бойынша 1 км жолға тоннамен, данамен аралық 

және түйіспелі бекіткіштер үшін жолдың жоғарғы құрылысы элементтерінің 
санын анықтау.Нәтижелері орналасса, табл. 1

1-кесте жолдың жоғарғы құрылысы материалдарының шығысын есептеу 
нәтижелері
Атауы Салмағы 

1
дана, кг

1 шпалға 
жұмсалатын 
шығын

Қажеттілік
1 км жолда, т

Саны
элементтерді
ң
тонне, дана

Саны
1 км 
жолдағы 
элементтердана кг

1 2 3 4 5 6 7

Есеп мазмұны
1. 1 км жолға тоннамен, данамен аралық және түйіспелі бекітулер үшін 

жолдың жоғарғы құрылысы элементтерінің санын есептеу нәтижелері бар 
кесте.

2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Қорытынды.

№ 8 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Аралық және түйіспелі бекітпелердің құрылысын 

зерттеу.
Мақсаты: аралық және түйіспелі рельсті бекітпелердің түрлері мен 

конструкцияларын іс жүзінде зерттеу.
Жабдықтар мен керек-жарақтар: рулетка.
Бастапқы деректер: бекіту конструкциялары түрлерінің схемалары 

(оқытушының тапсырмасы бойынша).
Практикалық сабақты өткізу тəртібі
1. Аралық бекітпелердің түрлерін және олардың конструкцияларын

шпалдарға байланысты атаңыз. № 1 кестеге енгізіңіз.

Кесте 1. Аралық бекітпелерді тексеру нәтижелері
Түрі 
қыстыруға 

Түрі 
шпал 

Түрі 
тіркеушінің 

Саны 
тіркеушінің, дана 

Ескертпе 

1 2 3 4 5 

2. Түрлері белгіленсін жіктер мен аударуға элементтері түйіскен бекіткіштерді.
Тексеру нәтижелері № 2 кестеге енгізіледі. 

Кесте 2. Түйіспе бекітпелерінің жіктері мен элементтерін тексеру 
нәтижелері

Түрі 
қыстыруға 

Түрі 
қондырма 

Саны (дана) Ескертпе 
бұрандама

лар 
сомындар шайба 

1 2 3 4 5 6 

3. Бекіту түрін және оның дизайнын көрсетіңіз.
4. Қорытынды жасауға. 
Есеп мазмұны:
1. № 1 кестені толтыру.
2. Буындардың түрлерін анықтаңыз және № 2 кестені толтырыңыз
3. Қорытынды.

Бақылау сұрақтары 
1) рельсті бекіту қандай функцияны орындайды?
2) рельс бекіткіштерінің негізгі мақсаттарын атаңыз?
3) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісі рельс

бекітпелерінің қандай түрлерін пайдаланады? 
4) КБ типті рельсті бекіткіштерде қандай кемшіліктер бар?
5) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісінде

пайдаланылатын ағаш шпалдардағы КД типті рельстік бекіткіштерде қандай 
кемшіліктер бар? 

6) темірбетон шпалдарындағы бекітпелердің тұрақтылығын қандай
әдістермен арттырады? 

7) магистральдық желілерде "Vossloh", "Пэндрол" және "Trap-W"
бекіткіштерін пайдаланудың артықшылықтарын атаңыз. 

8) темір-бетон шпалдарда клемма-бұрандаманы бекіткіштерді (КБ)
пайдаланудың кемшіліктерін атаңыз. 

9) рельстердің астына серпімді төсемдерді төсеу қажеттілігін
бағалаңыз. 

10) серіппелі ұрлыққа қарсы құралдарды ағаш рельс астындағы
негіздерде пайдаланудың кемшіліктерін атаңыз? 

11) жапсарлардың негізгі түрлерін пайдаланудың артықшылықтары
мен кемшіліктерін атаңыз. 
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12) оқшаулағыш жапсарлардың негізгі түрлерін пайдаланудың
артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз. 

13) шыны пластиктен жасалған жапсырмалармен оқшаулағыш
жапсарлардың негізгі түрлерін пайдаланудың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін атаңыз. 

1.2.8 бағыттамалы бұрмалардың конструкциясы және пайдалану 
шарттары 

Қосылыстар мен жол қиылыстарының жіктелуі. Рельс жолдарының 
қосылуы мен қиылысуы - бұл пойызды немесе жекелеген экипаждарды бір 
рельс жолынан басқаларына ауыстыру, экипаждарды 180° бұру, сондай-ақ 
жолдарды бір деңгейде кесіп өту үшін қызмет ететін жолдың жоғарғы 
құрылысының арнайы құрылғылары. 

1.85-сурет-Жолдардың қосылыстары мен қиылыстарын жіктеу 
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12) оқшаулағыш жапсарлардың негізгі түрлерін пайдаланудың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз.

13) шыны пластиктен жасалған жапсырмалармен оқшаулағыш
жапсарлардың негізгі түрлерін пайдаланудың артықшылықтары мен
кемшіліктерін атаңыз.

1.2.8 бағыттамалы бұрмалардың конструкциясы және пайдалану 
шарттары

Қосылыстар мен жол қиылыстарының жіктелуі. Рельс жолдарының 
қосылуы мен қиылысуы - бұл пойызды немесе жекелеген экипаждарды бір 
рельс жолынан басқаларына ауыстыру, экипаждарды 180° бұру, сондай-ақ 
жолдарды бір деңгейде кесіп өту үшін қызмет ететін жолдың жоғарғы
құрылысының арнайы құрылғылары.

1.85-сурет-Жолдардың қосылыстары мен қиылыстарын жіктеу

1.86 - сурет-Бағыттамалы бұрмалардың жіктелуі 

Темір жолдардың қосылыстары мен қиылыстары-бұл төрт негізгі топқа 
бөлуге болатын үлкен және әр түрлі құрылымдар тобы (1.86-сурет). 

Рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстары қосылатын немесе 
қиылысатын жолдар жоспарындағы саны мен орналасуы, рельстердің 
түрлері, айқастырма маркалары, конструкциясы бойынша жіктеледі. 

Қосулардың негізгі түрлері екі көршілес жолды жалғастыратын құлама; 
параллель жолдар қатарын жалғастыратын бағыттама көше; жылжымалы 
құрамды олар бойынша бұруға болатындай жолдарды жалғастыратын ілмек 
немесе үшбұрыш; айналмалы шеңбер болып табылады. Қиылыстардың 
негізгі түрлері-тік немесе өткір бұрыштағы соқыр қиылысу және жолдардың 
плексусы. 

Қосылатын және қиылысатын жолдар жоспарындағы саны мен 
орналасуы бойынша қосылыстың және қиылысудың мақсатына қарай 
мынадай түрлермен ұсынылуы мүмкін: 

– бір бағыттамалы бұрмалармен;
– тұйық қиылыстар;
– бағыттамалы бұрмалар мен бітеу қиылыстарды төсеу комбинациясы.
Бағыттамалы бұрмалар. Бағыттамалық бұрмалар барлық қосылыстар 

мен жолдардың қиылыстары арасында ең көп таралған конструкциялар 
болып табылады (олардың шамамен 99 %). Бағыттамалы бұрмалардың 
жіктелуі 1.92-суретте көрсетілген. Олар жолдарды қосуға немесе тармақтауға 
қызмет етеді және жылжымалы құрамды бір жолдан екінші жолға 
ауыстыруға арналған. 

Бағыттамалы бұрмалар. Бағыттамалы бұрмалар бір, екі, айқаспалы 
және біріктірілген болып бөлінеді. Өз кезегінде, бір аудармалар қарапайым 
(1.96-сурет), бір жақты асимметриялық, әмбебап симметриялы және әмбебап 
асимметриялық болып бөлінеді.  

Бағыттамалы бұрмалар 

жеке 

жан-жақты 
асимметриялық 

бір жақты 
қарапайым 

жан-жақты 
симметриялы 

Бір жақты 
қисықтықтың 

асимметриялық 
емес 

жан-жақты 
симметриялы 

Қос 

біржақты 

жан-жақты 
асимметриялық 

айқас 

жеке 

Қос 

әр түрлі 
мөлшердегі екі 
колийді 

біріктірілген 

қарсы 
бағыттамалы 

бұрмаларды өру 
кезінде 
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1-рамалық рельс; 2-жол рельстері; 3 контррельстер; 4-айқаспалы торап; 5 ауыстыру 
механизмі; 6-үшкір; 7 – ауыстыру қисығы 

1.87-сурет - Қарапайым бағыттамалы бұрманың схемасы 

Рельс жолдарының бір деңгейде қиылысуы үшін бітеу қиылыстар 
қолданылады. 

Жеке теміржол экипаждарын 180° бұру үшін айналмалы шеңберлер 
немесе айналмалы ілмектер жиі қолданылады. 

Рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстарының осы негізгі 
түрлерін өз кезегінде топтарға жіктеуге болады.  

Бағыттамалы бұрмаларды екі топқа бөлу керек: 
Бірінші топ-бір бағыттамалық бұрмалар; 
Екінші топ - қос бағыттамалық бұрмалар.  
Саңырау қиылыстар екі топқа бөлінеді: 
Бірінші топ - тік бұрышты саңырау қиылыстар; 
Екінші топ-қиғаш немесе ромбтық соқыр қиылыстар. Бағыттамалық 

бұрмалар мен бітеу қиылыстарды төсеу комбинациясы үш топқа бөлінеді: 
− бірінші топ-айқаспалы бағыттамалы бұрмалар; 
− екінші топ-жолдар арасындағы конгрестер; 
− үшінші топ-стрелкалық көшелер. 
Айқастырмалардың маркалары бойынша бағыттамалы бұрмалардың 

бес түрі бар-1/22, 1/18, 1/11, 1/9 және 1/6, олар пайдаланылады: 
− пойыздарды тоқтаусыз өткізу үшін, басты жолдың тармақталуы 

кезінде және жолөткел айырымдарында – 1/22 және 1/18, ал негізделген 
жағдайларда – 1/11 маркаларын ауыстыру;  

− бүйірлік жол бойынша жолаушылар пойыздарын қабылдау және 
жөнелту үшін-1/11 маркалы бұрмалар, айқаспалы бұрмалар және айқаспалы 
жалғаулардың жалғасы болып табылатын жеке аударымдар; 1/9;  

− жолаушылар пойыздарын тек тікелей бағыт бойынша өткізу үшін-1/9 
маркалы аудармалар;  

− жүк пойыздарын бүйір жол бойынша қабылдау және жөнелту үшін – 
1/9; симметриялық-1/6 маркалы аудармалар;  

− диспетчерлік съездерде 1/11 маркаларының аударымдары қойылады. 
Метрополитен желілерінде 1/9-дан тік емес, ал парктік және басқа 

жолдарда 1/5-тен тік емес маркалы бағыттамалы бұрмалар салынады. 
1520 және 1524 ММ жолтабан үшін 1/11 және 1/9 маркалы Р65 және 
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1-рамалық рельс; 2-жол рельстері; 3 контррельстер; 4-айқаспалы торап; 5 ауыстыру
механизмі; 6-үшкір; 7 – ауыстыру қисығы

1.87-сурет - Қарапайым бағыттамалы бұрманың схемасы

Рельс жолдарының бір деңгейде қиылысуы үшін бітеу қиылыстар 
қолданылады.

Жеке теміржол экипаждарын 180° бұру үшін айналмалы шеңберлер
немесе айналмалы ілмектер жиі қолданылады.

Рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстарының осы негізгі 
түрлерін өз кезегінде топтарға жіктеуге болады. 

Бағыттамалы бұрмаларды екі топқа бөлу керек:
Бірінші топ-бір бағыттамалық бұрмалар;
Екінші топ - қос бағыттамалық бұрмалар. 
Саңырау қиылыстар екі топқа бөлінеді:
Бірінші топ - тік бұрышты саңырау қиылыстар;
Екінші топ-қиғаш немесе ромбтық соқыр қиылыстар. Бағыттамалық

бұрмалар мен бітеу қиылыстарды төсеу комбинациясы үш топқа бөлінеді:
− бірінші топ-айқаспалы бағыттамалы бұрмалар;
− екінші топ-жолдар арасындағы конгрестер;
− үшінші топ-стрелкалық көшелер.
Айқастырмалардың маркалары бойынша бағыттамалы бұрмалардың 

бес түрі бар-1/22, 1/18, 1/11, 1/9 және 1/6, олар пайдаланылады:
− пойыздарды тоқтаусыз өткізу үшін, басты жолдың тармақталуы

кезінде және жолөткел айырымдарында – 1/22 және 1/18, ал негізделген
жағдайларда – 1/11 маркаларын ауыстыру; 

− бүйірлік жол бойынша жолаушылар пойыздарын қабылдау және 
жөнелту үшін-1/11 маркалы бұрмалар, айқаспалы бұрмалар және айқаспалы 
жалғаулардың жалғасы болып табылатын жеке аударымдар; 1/9;

− жолаушылар пойыздарын тек тікелей бағыт бойынша өткізу үшін-1/9 
маркалы аудармалар; 

− жүк пойыздарын бүйір жол бойынша қабылдау және жөнелту үшін –
1/9; симметриялық-1/6 маркалы аудармалар; 

− диспетчерлік съездерде 1/11 маркаларының аударымдары қойылады. 
Метрополитен желілерінде 1/9-дан тік емес, ал парктік және басқа

жолдарда 1/5-тен тік емес маркалы бағыттамалы бұрмалар салынады.
1520 және 1524 ММ жолтабан үшін 1/11 және 1/9 маркалы Р65 және 

Р50 типті бағыттамалы бұрмалар пайдаланылатын бағыттамалы 
бұрмалардың жалпы көлемінің шамамен 98% - ын құрайды. 

1.88-сурет-Қарапайым бағыттамалы аударма 

Бір бағыттамалы бұрманың конструкциясы. Жоспарда 
геометриялық пішіндер бойынша бір бағыттамалық бұрмалар мыналарға 
бөлінеді: 
−  кәдімгі бағыттамалы бұрмалар; 
− симметриялық бағыттамалық бұрмалар; 
− жан-жақты симметриялық емес бағыттамалық бұрмалар; 
−  симметриялық емес бір жақты қисықтық бағыттамалы бұрмалар. 

1.92-1.98 суреттерде бір бағыттамалы бұрмалардың түрлері келтірілген 

1.89-сурет-Бір бағыттамалы аударма (жан-жақты симметриялық) 
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1.90-сурет-Бір бағыттамалы аударма (жан-жақты симметриялық емес) 

1-бүйірлік рельстер 

1.91-сурет-Бір бағыттамалық бұрма (бір жақты симметриялық емес) 

Жалғыз қарапайым бағыттамалық бұрмалар рельстік жолдар 
қосылыстарының басты түрі болып табылады. Бұл қарапайым бағыттамалық 
бұрмалардың жалғыз болуымен түсіндіріледі: 

– рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстарының басқа
түрлерімен салыстырғанда әлемнің барлық жолдарында ең көп таралған; 

– рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстарының бірқатар басқа
түрлерінің негізі болып табылады, мысалы, барлық жеке және көлденең 
бағыттамалы бұрмалар, жолдар арасындағы құламалар, бағыттамалы 
көшелер және т. б. 

Бір қарапайым бағыттамалы аударманың негізгі элементтері. 
Қазіргі бір кәдімгі бағыттамалы аударманың негізгі элементтері болып 
табылады (1.90-сурет): 

− жебе; 
− жалғау жолдары және ауыстырмалы брустар; 
− контррельстері бар айқастырма бөлігінің жиынтығы. 
Көрсеткі тұрады:  
− екі үшкір; 
− екі рамалық рельс; 
− түбірлік құрылғылардың екі жиынтығы; 
− ауыстыру құрылғысының жиынтығы; 
−  тіреуіш және тірек құрылғылар мен басқа да ұсақ бөлшектер. 
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1.90-сурет-Бір бағыттамалы аударма (жан-жақты симметриялық емес)

1-бүйірлік рельстер

1.91-сурет-Бір бағыттамалық бұрма (бір жақты симметриялық емес)

Жалғыз қарапайым бағыттамалық бұрмалар рельстік жолдар 
қосылыстарының басты түрі болып табылады. Бұл қарапайым бағыттамалық 
бұрмалардың жалғыз болуымен түсіндіріледі:

– рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстарының басқа 
түрлерімен салыстырғанда әлемнің барлық жолдарында ең көп таралған;

– рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстарының бірқатар басқа 
түрлерінің негізі болып табылады, мысалы, барлық жеке және көлденең
бағыттамалы бұрмалар, жолдар арасындағы құламалар, бағыттамалы
көшелер және т. б.

Бір қарапайым бағыттамалы аударманың негізгі элементтері.
Қазіргі бір кәдімгі бағыттамалы аударманың негізгі элементтері болып 
табылады (1.90-сурет):

− жебе;
− жалғау жолдары және ауыстырмалы брустар;
− контррельстері бар айқастырма бөлігінің жиынтығы.
Көрсеткі тұрады: 
− екі үшкір;
− екі рамалық рельс;
− түбірлік құрылғылардың екі жиынтығы;
− ауыстыру құрылғысының жиынтығы;
− тіреуіш және тірек құрылғылар мен басқа да ұсақ бөлшектер.

1.92 - сурет-Бағыттама аймағындағы жалғыз жай бағыттамалық 
бұрманың негізгі элементтері 

1.93-сурет-Айқастырма аймағындағы жалғыз қарапайым бағыттамалық 
бұрманың негізгі элементтері 

Контррельстері бар крест тәрізді бөлік жиынтығы тұрады (1.101-сурет): 
− айқастырмалар; 
− қондыру құрылғылары; 
− екі қарсы рельс; 
− тірек айлабұйымдар және басқа да ұсақ бөлшектер. 
Бағыттауыш аймағы мен айқастырма аймағының арасында 

байланыстырушы жолдар: тік бағыттағы және бүйір бағыттағы рельстер 
орналасқан. Байланыстырушы жолдар (1.102 – сурет) - жолдың бір түзу 
сызықты сегменті, екіншісі-жебені крест бөлігімен байланыстыратын қисық 
сызық. 

Рамалық рельстер-бұл стандартты ұзындықтағы сегменттер немесе 
бүкіл рельстер. Рамалық рельстер жол рельстерінен тірек бұрандамаларын 
бекітуге арналған қосымша саңылаулардың болуымен, кейде рамалық 
рельстің өзін аяқ киімге және олар арқылы штангаларға бекіту үшін, сондай-
ақ тамыр құрылғысы мен бекіту және ауыстыру механизмдерінің 
бөлшектерін бекіту үшін ерекшеленеді (1.102-сурет). Рамалық рельсте 
бастың бүйір беті соққыдан үшкірдің басталуын жабу үшін жасалады. 



124

1.94-сурет-Жалғау жолдары аймағындағы жалғыз қарапайым 
бағыттамалы бұрманың негізгі элементтері 

1.95-сурет-Рамалық рельс басының бүйір бетінің сызығы 

Кәдімгі бағыттамалық аудармаларда бір рамалық рельс түзу, ал 
екіншісі жоспарда қисық (қисық). Рамалық рельстер жол табанының 
көмегімен жолақтарға бекітіледі (1.104-сурет). Ол төсемнен, рамалық 
рельстің табанына арналған синусы бар жебе жастығынан және оны бекіту 
бөлшектері бар тіректен тұрады. Рамалық рельстердің бойлық және көлденең 
қозғалысына рельстердің мойнынан өтетін бұрандамалар мен жастықтарға 
бекітілген тіректер кедергі келтіреді. 

Үшкір. Бағыттамадағы үшкір рельстердің кесінділері, көбінесе 
рамалық рельстерге қарағанда қысқа, оларды рамалық рельстерге тығыз 
бекіту үшін және оларға жылжымалы құрамның дөңгелектерін домалату 
үшін бір ұшында үшкір рельстердің кесінділері болып табылады (1.105-
сурет).  

Рамалық рельстермен бірдей биіктіктегі арнайы профильдегі үшкір 
рельстер қалыпты профиль рельстерімен салыстырғанда жақсы. 
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1.94-сурет-Жалғау жолдары аймағындағы жалғыз қарапайым
бағыттамалы бұрманың негізгі элементтері

1.95-сурет-Рамалық рельс басының бүйір бетінің сызығы

Кәдімгі бағыттамалық аудармаларда бір рамалық рельс түзу, ал 
екіншісі жоспарда қисық (қисық). Рамалық рельстер жол табанының
көмегімен жолақтарға бекітіледі (1.104-сурет). Ол төсемнен, рамалық
рельстің табанына арналған синусы бар жебе жастығынан және оны бекіту
бөлшектері бар тіректен тұрады. Рамалық рельстердің бойлық және көлденең
қозғалысына рельстердің мойнынан өтетін бұрандамалар мен жастықтарға
бекітілген тіректер кедергі келтіреді.

Үшкір. Бағыттамадағы үшкір рельстердің кесінділері, көбінесе
рамалық рельстерге қарағанда қысқа, оларды рамалық рельстерге тығыз 
бекіту үшін және оларға жылжымалы құрамның дөңгелектерін домалату
үшін бір ұшында үшкір рельстердің кесінділері болып табылады (1.105-
сурет). 

Рамалық рельстермен бірдей биіктіктегі арнайы профильдегі үшкір
рельстер қалыпты профиль рельстерімен салыстырғанда жақсы.

1-ОР75; 2-ОР65; 3-ОР50; 4-ОР43 

 1.96-сурет-Өткір рельстердің көлденең профильдері 

Олар ең күшті ұштарды алуға мүмкіндік береді, қалыпты рельс 
профилінің астындағы ұштың тамыр бөлігін қысуды қажет етпейді және 
икемді ұштарды қолдануға мүмкіндік береді. Олардың кемшіліктері: 

а) қалыпты рельс профилі астында үшкірдің тамыр бөлігін фрезерлеуге 
қажеттілік, қосымша типті тамыр құрылғысы мен иілгіш үшкірді қолдану 
кезінде; 

б) рамалық рельсті оның табанының қатаңымен босату қажеттілігі. 
Үшкірлер рама рельстерімен салыстырғанда ОР75, 0Р65, ОР50 және 

ОР43 типтерінің биіктіктері төмен арнайы үшкірлік рельстің прокат 
профилінен дайындалады (1.105-сурет). Бұл рельстердің қуатты көлденең 
қимасы бар. Рамалық рельстерге қатысты ұштардың төменгі биіктігі олардың 
табанын ұстамай-ақ қоюға мүмкіндік береді. Ұштың алдыңғы ұшы нүкте деп 
аталады, артқы жағы-тамыр бөлігі. 

Бүйірлік жолға бағыттаушылар жоспарындағы үшкір пішіні бойынша 
жебелер тік бұрышты үшкірлермен (1.105-сурет, а), тангенс типіндегі қисық 
сызықты үшкірлермен (1.105-сурет, б), ал секреторлық типтегі қисық 
сызықты үшкірлермен (1.105-сурет, д) ерекшеленеді. Рамалық рельстің 
жұмыс жиегінің бағыты мен қисық сызықты үшкірдің жұмыс жиегіне 
тангенс арасындағы βН бұрышы оның басында бастапқы бағыттамалық 
бұрыш деп аталады. Рамалық рельстің жұмыс жиегінің бағыты мен тангенс 
арасындағы β бұрышы оның соңында бағыттаушы бұрыш деп аталады. 

Қисық сызықтар кішігірім бұрыштарды қамтамасыз етеді жылжымалы 
құрамның бүйір жолға тегіс өтуі. Қисық сызықты нүктелермен аударманың 
ұзындығы түзу сызықтарға қарағанда қысқа болады. Сондықтан, барлық 
заманауи бағыттамалық аудармаларда бүйір жолға апаратын өткір сызықтар 
қисық сызықпен жасалады. Симметриялық аударымдары криволинейными 
болып табылады екеуі де үшкір бастиегінің.  тангенс типіндегі қисық 
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сызықты үшкір жебелер (1.103-сурет, б) үшкірдің теориялық бастауы оның 
рамалық рельстің жұмыс бетімен жанасу нүктесі болып табылады. 

1.97 – сурет-Жоспардағы үшкір пішіні 

Β бағыт бұрышы рамалық рельстің жұмыс бетімен және оның 
тамырындағы үшкірдің жұмыс бетіне тангенсімен түзіледі. 

Түбір құрылғысы (1.106-сурет) үшкірді оның тамырына бекітуге және 
үшкірдің көлденең жазықтықта қозғалуын қамтамасыз етуге арналған.  

Ажыратады үш типі: 
− шүберінді 
− қосымша-үстеме; 
− кәдімгі буын түрінде қабаттасу. 
Түбір түріндегі түбірлік құрылғы көптеген кемшіліктерге ие, 

сондықтан көптеген жылдар бойы жасалмады. 

1.98-сурет -Түбірлік құрылғы 
Біз барлық дерлік типтегі көрсеткілерде (P75, P65, P50) ішкі-үстіңгі 

типтегі түбірлік құрылғыны қолданамыз (1.107-сурет) және ол іс жүзінде 
негізгі болып табылады. 

Конструкцияның артықшылығы-бұл берік, қарапайым және егжей-
тегжейлі емес.  
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сызықты үшкір жебелер (1.103-сурет, б) үшкірдің теориялық бастауы оның 
рамалық рельстің жұмыс бетімен жанасу нүктесі болып табылады.

1.97 – сурет-Жоспардағы үшкір пішіні

Β бағыт бұрышы рамалық рельстің жұмыс бетімен және оның
тамырындағы үшкірдің жұмыс бетіне тангенсімен түзіледі.

Түбір құрылғысы (1.106-сурет) үшкірді оның тамырына бекітуге және 
үшкірдің көлденең жазықтықта қозғалуын қамтамасыз етуге арналған. 

Ажыратады үш типі:
− шүберінді
− қосымша-үстеме;
− кәдімгі буын түрінде қабаттасу.
Түбір түріндегі түбірлік құрылғы көптеген кемшіліктерге ие,

сондықтан көптеген жылдар бойы жасалмады.

Сурет 1.98-Түбірлік құрылғы
Біз барлық дерлік типтегі көрсеткілерде (P75, P65, P50) ішкі-үстіңгі

типтегі түбірлік құрылғыны қолданамыз (1.107-сурет) және ол іс жүзінде 
негізгі болып табылады.

Конструкцияның артықшылығы-бұл берік, қарапайым және егжей-
тегжейлі емес. 

Кемшіліктері: үшкірдің тамыр бөлігін басу кезінде металдың 
құрылымы өзгереді, сондықтан үшкірдің ұзындығы бойымен тозуы біркелкі 
болмайды: пойыздардың жоғары жылдамдығымен және үлкен жүктемемен, 
үшкір мен лайнер арасындағы кеңістік оның түбінде шаң мен ұсақ құммен 
бітеліп қалады, сондықтан үшкірді бір позициядан екінші позицияға 
ауыстыру қиынға соғады.  

1/11, 1/18 және 1/22 маркалы бағыттамалы аударымдарда ұзын иілгіш 
үшкір қолданылады, олар серпімді иілісі есебінен аударылады. 

Бағыттамалық табандығы. Рамалық рельстерді үшкір шегінде 
брустарға бекіту тіреулері бар бағыттамалық табандықтардың көмегімен 
орындалады (1.199-сурет) 

 1.99-сурет-Көрсеткі башмак 

Бағыттамалық табандығы суретте көрсетілген астардан, жастықтан 
және тіреуден тұрады, рамалық рельске дөңес беру үшін оның табаны 
шегіндегі астар сыналы етіп орындалады; дөңес үшкірлерінде олардың 
сырғанау бетін қатаңдату арқылы жүзеге асырылады. Төменгі профильдегі 
үшкірге арналған жебелі табандықта жастық жапсырмамен және 
дәнекерлеумен астармен жалғанады. 

Үшкір тірелген жастықтың жоғарғы бөлігі тар, рамалық рельстің 
табанының үстінен консоль түрінде шығады. Бекіткіштер рамалық 
рельстерге әдетте бір көлденең бұрандамамен қосылады. Көлденең және 
бойлық күштердің төсеміне беру үшін көлденең сөрелерде бұрыштың 
көлденең сөресінің ойығына кіретін шыбық (әдетте бір) бар. 

Қосу және ауыстыру тартқыштары. Үшкілдердің орнықтылығын 
арттыру және үшкілдердің рамалық рельстерге үшкілдер арасында тығыз 
жанасуы үшін тартымдар түрінде көлденең байланыстар орнатылады (1.109-
сурет).  
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1.100-сурет-Үшкірге жалғау және ауыстыру тартқыштарын бекіту 
схемасы 

Көрсеткі, аударма және байланыстырушы шыбықтарды ажыратыңыз. 
Бағыттамалы және ауыстырмалы тартқыштар аудару күшін аудару 
механизмінен береді. Сондай-ақ, бағыттағыш тартқыштар ұштарды 
байланыстырады, олардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етеді. 
Байланыстырушы шыбықтар жоспардағы ұштардың дұрыс пішінін 
қамтамасыз етеді. 

Бағыттағыш тартқыштар қатаң және реттелетін болуы мүмкін. 
Тартқыштар тартқыштың екі жартысын жалғайтын диаметрі 36 мм ішкі оң 
және сол жақ жіптері бар муфталармен реттеледі. Муфталар бекіткіштермен 
жабдықталған. Бекіткіш пен муфтада сол жақ жіптің болуы сомынның 
шеттеріндегі ойықтармен белгіленеді. 

Қатты үшкірлері бар жебелерде екі реттелмейтін тартым орнатылады: 
ауыспалы және үшкірліктің көлденең қатарының соңында жалғастырғыш. 
Иілгіш ұштары бар жебелерде бірнеше тартқыштар бар: бірінші (аударылған) 
- әрқашан қатал, ал байланыстырғыштар – реттелетін. 

Бағыттамалық тартқыштарды үшкірге бекіту. Қазіргі уақытта 
электрлік орталықтандыруға енгізілген бағыттауыштарда ауыстыру және 
бақылау тартқыштарын бөлек бекіту қабылданды. Бұл ретте 1524 мм 
жолтабанды бағыттамалы бұрмаларда бақылау тартымы ауыстырылымның 
екі жағынан, ал 1520 мм жолтабанды аудармаларда тек үшкірдің ұшы 
жағынан орналасуы мүмкін. 

Айқастырма. Крест-бұл рельс жіптерін бір деңгейде кесіп өтуге 
қызмет ететін өте жауапты коммутациялық құрылғы. Айқастырма рельстік 
жіптердің бір деңгейде қиылысуын жүзеге асыруға арналған (1.100-сурет).  
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1.100-сурет-Үшкірге жалғау және ауыстыру тартқыштарын бекіту 
схемасы

Көрсеткі, аударма және байланыстырушы шыбықтарды ажыратыңыз. 
Бағыттамалы және ауыстырмалы тартқыштар аудару күшін аудару
механизмінен береді. Сондай-ақ, бағыттағыш тартқыштар ұштарды 
байланыстырады, олардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етеді.
Байланыстырушы шыбықтар жоспардағы ұштардың дұрыс пішінін 
қамтамасыз етеді.

Бағыттағыш тартқыштар қатаң және реттелетін болуы мүмкін.
Тартқыштар тартқыштың екі жартысын жалғайтын диаметрі 36 мм ішкі оң
және сол жақ жіптері бар муфталармен реттеледі. Муфталар бекіткіштермен
жабдықталған. Бекіткіш пен муфтада сол жақ жіптің болуы сомынның 
шеттеріндегі ойықтармен белгіленеді.

Қатты үшкірлері бар жебелерде екі реттелмейтін тартым орнатылады:
ауыспалы және үшкірліктің көлденең қатарының соңында жалғастырғыш.
Иілгіш ұштары бар жебелерде бірнеше тартқыштар бар: бірінші (аударылған)
- әрқашан қатал, ал байланыстырғыштар – реттелетін.

Бағыттамалық тартқыштарды үшкірге бекіту. Қазіргі уақытта
электрлік орталықтандыруға енгізілген бағыттауыштарда ауыстыру және 
бақылау тартқыштарын бөлек бекіту қабылданды. Бұл ретте 1524 мм 
жолтабанды бағыттамалы бұрмаларда бақылау тартымы ауыстырылымның 
екі жағынан, ал 1520 мм жолтабанды аудармаларда тек үшкірдің ұшы 
жағынан орналасуы мүмкін.

Айқастырма. Крест-бұл рельс жіптерін бір деңгейде кесіп өтуге 
қызмет ететін өте жауапты коммутациялық құрылғы. Айқастырма рельстік
жіптердің бір деңгейде қиылысуын жүзеге асыруға арналған (1.100-сурет). 

1.101-сурет-Контррельс аймағы мен кәдімгі бағыттамалы бұрманың 
айқастырмасы жиынтығы 

Айқастырма бөлігінің жиынтығы айқастырманың өзегінен (өзекшеден 
және екі жақтаудан), айқастырманың екі түйістіру құрылғысынан, тірек 
айлабұйымдарынан, бекіткіштерден тұрады. Кресттер қатты (1.111-сурет) 
және жылжымалы элементтер болуы мүмкін. Қазіргі уақытта жылжымалы 
элементтері жоқ ең көп таралған қатаң кресттер. Мұндай кресттің негізгі 
элементтері-өзек және екі мұрт. Мұртшалардың алғашқы иілуіндегі ең тар 
жері кресттің мойны деп аталады.  

Жақтаудың беттері мен өзек арасындағы алшақтық дөңгелек 
жоталардың өтуіне арналған науаны білдіреді.  

Крест келесі екі топқа бөлінеді: 
- жылжымалы элементтері бар айқастырмалар; 
- қатты кресттер. 

 1.102-сурет-Құйылған өзегі бар кресттер 
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1-жақтаулы бөлігі; 2 – өзекшенің қысқа иілімді рельсі; 3 – өзекшенің ұзын иілімді 
рельсі; 4 - ауыстырмалы тартқыш; 5 – ауыстырмалы тартқыш; 6-жастықтар; 7-тірек; 8-
лафет 

1.103 -сурет -Жылжымалы өзегі бар кресттер 

Жылжымалы өзекшесі бар айқастырма (1.13-сурет). 
Жылжымалы элементтері бар кресттер өз кезегінде мыналарды 

ажыратады: 
− мұртшалары жоқ жылжымалы өзек-рельсті; 
− мұртшалары болған кезде жылжымалы өзекшесі бар; 
− бір жылжымалы мұртты; 
− екі жылжымалы мұртты. 
Айналмалы өзегі бар крест. Сондай-ақ, 1/11 маркалы Р65 типті 

жылжымалы бұрылмалы өзекшесі бар айқастырмалар бар, онда оны аудару 
мүмкіндігі үшін түбірде бағыттамадағы түбір құрылғысы үлгісіндегі 
қосымша-жапсырмалы конструкция қолданылған (1.113-сурет).  

1-жақтаулы бөлігі; 2-өзекшенің қысқа иілгіш рельсі; 3 - өзекшенің ұзын иілгіш 
рельсі; 4-лафет; 5 - тірек; 6-қосымша-жапсырмалы түбір бекіткіші; 7-ауыспалы тартқыш 

1.104.-сурет -Айналмалы өзекшесі бар айқастырмалар 
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1-жақтаулы бөлігі; 2 – өзекшенің қысқа иілімді рельсі; 3 – өзекшенің ұзын иілімді 
рельсі; 4 - ауыстырмалы тартқыш; 5 – ауыстырмалы тартқыш; 6-жастықтар; 7-тірек; 8-
лафет

1.103 -сурет -Жылжымалы өзегі бар кресттер

Жылжымалы өзекшесі бар айқастырма (1.13-сурет). 
Жылжымалы элементтері бар кресттер өз кезегінде мыналарды

ажыратады:
− мұртшалары жоқ жылжымалы өзек-рельсті;
− мұртшалары болған кезде жылжымалы өзекшесі бар;
− бір жылжымалы мұртты;
− екі жылжымалы мұртты.
Айналмалы өзегі бар крест. Сондай-ақ, 1/11 маркалы Р65 типті 

жылжымалы бұрылмалы өзекшесі бар айқастырмалар бар, онда оны аудару 
мүмкіндігі үшін түбірде бағыттамадағы түбір құрылғысы үлгісіндегі
қосымша-жапсырмалы конструкция қолданылған (1.113-сурет). 

1-жақтаулы бөлігі; 2-өзекшенің қысқа иілгіш рельсі; 3 - өзекшенің ұзын иілгіш 
рельсі; 4-лафет; 5 - тірек; 6-қосымша-жапсырмалы түбір бекіткіші; 7-ауыспалы тартқыш

1.104.-сурет -Айналмалы өзекшесі бар айқастырмалар

1 – құрама рельсті айқастырма; 2 - құйылған өзекшесі бар құрама айқастырма; 3-
мұртшалардың тозатын бөлігі бар жалпы құйманың құйылған өзекшесі бар құрама 
айқастырма 

1.105-сурет -Қатты крест түрлері 
Кресттер қазіргі уақытта ең көп таралған. Қатты айқастырманың негізгі 

элементтері жұмыс қырлары және екі жақтауы бар өзек (1.101-сурет) болып 
табылады.  

Мұртшалар арасындағы ең тар кеңістік TG крестінің мойны деп 
аталады. Кресттің жұлдыруынан практикалық нүктеге дейінгі lвр учаскесі 
зиянды кеңістік деп аталады. Бұл бөлімде доңғалақтың жотасы жұмыс 
бетімен бағытталмайды. Доңғалақтар өздерінің жоталарымен "дұшпандық" 
шұңқырға түсіп кетпеуі немесе өзекке шабуыл мен қысым жасай алмауы 
үшін крестке қарсы рельстер қойылады. Жақтаулар мен өзектердің жұмыс 
беттерінің қиылысу нүктесі математикалық орталық немесе өзектің ұшы деп 
аталады. 

Бағыттамалық бұрманың айқастырмасының тіктігі айқастырманың 
құйрығындағы өзек енінің оның ұзындығына қатынасы ретінде 
айқындалатын α бұрышының маркасымен немесе тангенсімен сипатталады. 

Кресттің маркасы 1/N = TGA бөлшек түрінде көрсетіледі, мұндағы n – 
жұмыс бетінің біріне перпендикуляр өлшенген құйрық бөлігіндегі өзектің 
ұзындығы енінен қанша есе көп екенін көрсететін бүтін сан. Бұрышы a 
білдіреді градус, минут және секундпен. 

Қазақстан темір жолдарында айқастырмалар 1/6, 1/9, 1/11 және 1/18 
маркалары қолданылады.  Жоспардағы жұмыс бетінің пішініне сәйкес қатаң 
кресттер ерекшеленеді: түзу және қисық. 

Тік сызықты кресттер деп аталады, оларда жұмыс жиектері екі бағытта 
да түзу болады. Олар кеңінен таралған.  Олардың басты артықшылықтары: 

− сол айқастырманы құқық қорғау үшін де, сол жақ бағыттамалық 
бұрмалар үшін де қолдану мүмкіндігі; 

− кәдімгі және симметриялық бағыттамалық бұрмаларда бірдей 
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айқастырманы қолдану мүмкіндігі; 
− қисық сызықты кресттермен салыстырғанда өндірудің үлкен 

қарапайымдылығы. 
Қисық сызықты айқастырмаларда бүйір бағыт бойынша уик пен 

өзектің жұмыс қыры қисық бойынша жүзеге асырылған. Қисық сызықты 
кресттердің кемшіліктері: 

−  өндірістің күрделілігі; 
− сол айқастырманы сол соқпалы және оң жолға төсеу үшін 

жарамсыздығы; 
− симметриялық бағыттамалық бұрмаларға салу мүмкін еместігі. 
Дизайн бойынша қатаң кресттер: 
− құрама рельсті; 
− құйылған өзекшесі бар құрамалар; 
− тұтас құйылған. 
Құрама рельсті кресттер толығымен рельстерден жиналған (1.101, 1-

сурет). Оларда мұртшалардан басқа, өзек екі рельстен тұрады. Олар болуы 
мүмкін: қалыпты профильдегі рельстерден және арнайы профильдегі 
рельстерден. Мұндай кресттердің артықшылығы тек оларды жасау үшін 
арнайы негізгі құю қажет емес деп саналады. 

Олардың кемшіліктеріне құйылған өзегі бар немесе тұтас құйылған 
кресттерге қарағанда бөлшектердің көбірек саны, сондай-ақ тұтас құйылған 
немесе құйылған өзегі бар крест элементтерінің өзара байланысымен 
салыстырғанда оның элементтерінің аз байланысы жатады. 

Құйылған өзекшесі бар құрама айқастырмалар (1.105, 2-сурет): 
− құйылған бір жақты өзегі бар; 
− құйылған екі жақты өзегі бар; 
− мұртшалардың тозатын бөлігі бар жалпы құйманың құйылған бір 

жақты өзекшесімен (1.1105-сурет). 
Бір жақты өзегі бар құрама кресттер өткен ғасырда пайда болды. 

Құрама рельсті кресттермен салыстырғанда, мұндай кресттер неғұрлым 
тұрақты және қарапайым, олардың элементтерінің өзара байланысы 
тұрғысынан бөлшектердің саны аз. Алайда, қатты құйылған кресттермен 
салыстырғанда, олар көп бөлшектерге ие және олардың элементтерінің өзара 
байланысы тұрғысынан аз күшке ие. Қазіргі уақытта мұндай кресттер 
жасалмайды. 

Кресттер екі жақты өзегі бар құрама болып табылады және өткен 
ғасырда Ресей темір жолдарында да пайда болды. Қазіргі уақытта олар 
өндірілмейді, бірақ біздің жолдарда әлі де бар. 

Бұл кресттердің артықшылықтары мен кемшіліктері бір жақты 
кресттермен бірдей. Алайда, өзегі екі жақты болғандықтан, олар өзектің 
екінші жағын жаңа ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда 
ядроның қызмет ету мерзімі, бәрі бірдей, бір жақты ядродан шамамен екі есе 
көп болуы керек деп болжанады. 
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айқастырманы қолдану мүмкіндігі;
− қисық сызықты кресттермен салыстырғанда өндірудің үлкен

қарапайымдылығы.
Қисық сызықты айқастырмаларда бүйір бағыт бойынша уик пен 

өзектің жұмыс қыры қисық бойынша жүзеге асырылған. Қисық сызықты
кресттердің кемшіліктері:

− өндірістің күрделілігі;
− сол айқастырманы сол соқпалы және оң жолға төсеу үшін

жарамсыздығы;
− симметриялық бағыттамалық бұрмаларға салу мүмкін еместігі.
Дизайн бойынша қатаң кресттер:
− құрама рельсті;
− құйылған өзекшесі бар құрамалар;
− тұтас құйылған.
Құрама рельсті кресттер толығымен рельстерден жиналған (1.101, 1-

сурет). Оларда мұртшалардан басқа, өзек екі рельстен тұрады. Олар болуы 
мүмкін: қалыпты профильдегі рельстерден және арнайы профильдегі
рельстерден. Мұндай кресттердің артықшылығы тек оларды жасау үшін 
арнайы негізгі құю қажет емес деп саналады.

Олардың кемшіліктеріне құйылған өзегі бар немесе тұтас құйылған
кресттерге қарағанда бөлшектердің көбірек саны, сондай-ақ тұтас құйылған 
немесе құйылған өзегі бар крест элементтерінің өзара байланысымен
салыстырғанда оның элементтерінің аз байланысы жатады.

Құйылған өзекшесі бар құрама айқастырмалар (1.105, 2-сурет):
− құйылған бір жақты өзегі бар;
− құйылған екі жақты өзегі бар;
− мұртшалардың тозатын бөлігі бар жалпы құйманың құйылған бір

жақты өзекшесімен (1.1105-сурет).
Бір жақты өзегі бар құрама кресттер өткен ғасырда пайда болды. 

Құрама рельсті кресттермен салыстырғанда, мұндай кресттер неғұрлым
тұрақты және қарапайым, олардың элементтерінің өзара байланысы 
тұрғысынан бөлшектердің саны аз. Алайда, қатты құйылған кресттермен 
салыстырғанда, олар көп бөлшектерге ие және олардың элементтерінің өзара
байланысы тұрғысынан аз күшке ие. Қазіргі уақытта мұндай кресттер
жасалмайды.

Кресттер екі жақты өзегі бар құрама болып табылады және өткен 
ғасырда Ресей темір жолдарында да пайда болды. Қазіргі уақытта олар 
өндірілмейді, бірақ біздің жолдарда әлі де бар.

Бұл кресттердің артықшылықтары мен кемшіліктері бір жақты 
кресттермен бірдей. Алайда, өзегі екі жақты болғандықтан, олар өзектің
екінші жағын жаңа ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда 
ядроның қызмет ету мерзімі, бәрі бірдей, бір жақты ядродан шамамен екі есе
көп болуы керек деп болжанады.

1.106-сурет -Құйылған өзекшесі бар құрама айқастырмалар 

Тұтас құйылған айқастырмалар (1.106-сурет) 1/11 маркалы 
аудармаларда қолданылады.  Олар Франция мен АҚШ жолдарында кең 
таралған. Олардың темір жолдарда пайда болуы 60-70 жылдарға жатады. 
өткен ғасыр. 

1.107-сурет -Тұтас құйылған айқастырма 

Тұтас кресттер, олардың салмағын жеңілдету үшін, әдетте, көп 
жағдайда бір жақты және қуыс секциямен жасалады. Құрама кресттермен 
салыстырғанда олар: 

− оның элементтерінің өзара байланысы тұрғысынан үлкен тұрақтылық 
пен беріктік; 
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− жеке бөлшектердің ең аз саны; 
− ұзақ қызмет мерзімі, бәрі бірдей. 
Кемшіліктерге олар айтарлықтай салмақты негізсіз жатқызады.  
Крест буындарының орналасуы. Айқастырмалардың жол 

рельстерімен жапсарлары салмақта немесе көпірлерде орнатылады (1.108-
сурет).  

1.108-сурет -Крест буындарының орналасуы 

Буындардың түрін таңдағанда, мүмкін болса, олар жол рельстерінің 
қаттылығынан әр түрлі қималарда әр түрлі кресттердің қаттылығына 
біртіндеп ауысуға тырысады. Сондықтан қазіргі заманғы конструкцияларда 
кресттердің алдыңғы және артқы буындарын көпірлерге жиі қою әдетке 
айналған. Жолақтардың астындағы балласты соғу жағдайларын жақсарту 
үшін көпірлер штангалар арасындағы аралықтарда тар, фигуралық пішінді 
орындайды. 

Жақында көпірлердің орнына дәнекерленген жолақтарсыз төсемдер 
қолданылады. Бұл жағдайда ендірілген бұрандамалар учаскелердің 
ойықтарына орнатылады. 

Қосымша-қабаттасу түйіспесі. Айқыштан өтетін жол рельстерінің 
арасына жапсырма салынып, сыртына жапсырмалар орнатылады (1.118-
сурет). 

Лайнер кресттің ішіне кіре алады (мысалы, рельс крестінің өзегінің 
құйрығына) немесе оның ұшына жақын орналасуы мүмкін. 
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− жеке бөлшектердің ең аз саны;
− ұзақ қызмет мерзімі, бәрі бірдей.
Кемшіліктерге олар айтарлықтай салмақты негізсіз жатқызады. 
Крест буындарының орналасуы. Айқастырмалардың жол

рельстерімен жапсарлары салмақта немесе көпірлерде орнатылады (1.108-
сурет). 

1.108-сурет -Крест буындарының орналасуы

Буындардың түрін таңдағанда, мүмкін болса, олар жол рельстерінің 
қаттылығынан әр түрлі қималарда әр түрлі кресттердің қаттылығына 
біртіндеп ауысуға тырысады. Сондықтан қазіргі заманғы конструкцияларда 
кресттердің алдыңғы және артқы буындарын көпірлерге жиі қою әдетке
айналған. Жолақтардың астындағы балласты соғу жағдайларын жақсарту 
үшін көпірлер штангалар арасындағы аралықтарда тар, фигуралық пішінді 
орындайды.

Жақында көпірлердің орнына дәнекерленген жолақтарсыз төсемдер 
қолданылады. Бұл жағдайда ендірілген бұрандамалар учаскелердің
ойықтарына орнатылады.

Қосымша-қабаттасу түйіспесі. Айқыштан өтетін жол рельстерінің 
арасына жапсырма салынып, сыртына жапсырмалар орнатылады (1.118-
сурет).

Лайнер кресттің ішіне кіре алады (мысалы, рельс крестінің өзегінің
құйрығына) немесе оның ұшына жақын орналасуы мүмкін.

1-қосымша бет; 2-жапсарлы жапсырма; 3-сомындар мен шайбалары бар 
бұрандамалар; 4 жастық; 

5-көпір 

1.109-сурет-Қосымша тігіс 
Жапсырма-құйрық түйіспесі. Жапсырма-каудальды буын-бұл 

негізінен төсеніш-қабаттасқан буын, оның төсеніші крестпен бір бүтін, оның 
білігін құрайды. Құйылған өзегі бар крестте, соңғысы діңгекпен аяқталады. 
Тұтас крестте кресттің алдыңғы құйрығы да құйрықпен аяқталуы мүмкін. 
1.109-суретте ішкі-артқы жіктің және артқы жіктің көлденең қимасы 
көрсетілген. 

1.110-сурет-Жапсырма-құйрық түйіспесі 

Кресттің астына крест төсеніштері аударылған жолақтарға салынып, 
олар арқылы балдақтармен немесе бұрандалармен штангаларға бекітіледі. 
Ығысу күштеріне төзімділікті арттыру үшін крест төсеніштері бұралмалы 
жолақтарға қосымша бұрандалармен бекітіледі. 
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Заманауи үлгідегі айқастырмалар астындағы орта бөлігінде, сол сияқты 
және түйісуі, стек, көпірлер. Кресттер көпірлерге терминалдармен (табанмен) 
және ендірілген бұрандамалармен (а-а бөлімі) бекітіледі. 

Бағыттамалы бұрманың металл бөліктерінің тіректері болып 
табылатын ауыстырылатын темірбетон брустардың (1.120-сурет) мақсаты 
бар: 

− бағыттамалы бұрманың конструкциясын біртұтас тұтастыққа 
біріктіру; 

− жылжымалы құрам доңғалақтарынан қысымды рельстер, айқастырма 
және бағыттамалы бұрманың басқа бөлшектері арқылы қабылдау және осы 
қысымды балласт қабатына беру; 

− жылжымалы құрамнан рельстерге және бағыттамалы бұрманың 
басқа элементтеріне соққыларды жұмсарту - динамикалық жүктемелерді 
икемді түрде қайта өңдеу; 

− жалпы бағыттамалы бұрманың да, оның жеке элементтерінің де 
тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

1.111 - сурет-Темір бетонды білеулермен бағыттамалы ауыстыру 

Осы мақсаттарды орындау үшін ауыстырылатын жолақтар болуы 
керек: 

− беріктігі; 
− серпімділік; 
− механикалық тозу және шіруге қарсы жоғары төзімділік; 
− қарапайым нысаны; 
− дайындау және ұстау бойынша болмашы құны және ең ұзақ қызмет 

ету мерзімі. 
Ауыстырылатын штангалар жасалған материалға сәйкес оларды 

ажырату керек: 
− ағаш; 
− темір-бетон. 
Темір бетонды ауыстырмалы брустар. Алғашқы темір бетонды 

ауыстырмалы брустар икемді үшкірлері бар 1/11 маркалы Р65 типті 
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Заманауи үлгідегі айқастырмалар астындағы орта бөлігінде, сол сияқты
және түйісуі, стек, көпірлер. Кресттер көпірлерге терминалдармен (табанмен)
және ендірілген бұрандамалармен (а-а бөлімі) бекітіледі.

Бағыттамалы бұрманың металл бөліктерінің тіректері болып 
табылатын ауыстырылатын темірбетон брустардың (1.120-сурет) мақсаты
бар:

− бағыттамалы бұрманың конструкциясын біртұтас тұтастыққа 
біріктіру;

− жылжымалы құрам доңғалақтарынан қысымды рельстер, айқастырма 
және бағыттамалы бұрманың басқа бөлшектері арқылы қабылдау және осы
қысымды балласт қабатына беру;

− жылжымалы құрамнан рельстерге және бағыттамалы бұрманың
басқа элементтеріне соққыларды жұмсарту - динамикалық жүктемелерді 
икемді түрде қайта өңдеу;

− жалпы бағыттамалы бұрманың да, оның жеке элементтерінің де
тұрақтылығын қамтамасыз ету.

1.111 - сурет-Темір бетонды білеулермен бағыттамалы ауыстыру

Осы мақсаттарды орындау үшін ауыстырылатын жолақтар болуы 
керек:

− беріктігі;
− серпімділік;
− механикалық тозу және шіруге қарсы жоғары төзімділік;
− қарапайым нысаны;
− дайындау және ұстау бойынша болмашы құны және ең ұзақ қызмет 

ету мерзімі.
Ауыстырылатын штангалар жасалған материалға сәйкес оларды

ажырату керек:
− ағаш;
− темір-бетон.
Темір бетонды ауыстырмалы брустар. Алғашқы темір бетонды 

ауыстырмалы брустар икемді үшкірлері бар 1/11 маркалы Р65 типті

бағыттамалы бұрмаларға төселді. Бұл бұрмалардың металл бөліктері ағаш 
брустарда еңкіш көтергіші бар жүрдек бағыттамалық бұрмалардікі сияқты. 
Кейін 1/11 маркалы Р50 типті бағыттамалы бұрмалар төселді  
жолтабан ені 1520 мм темір-бетон брустардағы дөңес тақталар. 

Ұзындығы 2,75-тен 5,25 м-ге дейінгі темірбетон арқалықтардың 
трапеция тәрізді қимасы бар (жоғарғы жағындағы жолақтардың биіктігі мен 
ені 23 см, төменгі жағындағы ені 32 см), бағыттамалы аудармаға арналған 
жолақтардың жалпы саны 81 (1.121-сурет). Бұл жолақтар 5 мм мерзімді 
профильдегі кернеулі арматуралық сыммен нығайтылған. Зерттеулер темір-
бетон брустардағы аударымдардың жоғары тұрақтылығын және пайдалану 
шығындарын үнемдеу мүмкіндігін көрсетті. 

1.112-сурет - Темірбетонды ауыспалы арқалықтың көлденең қимасы 
(нүктелермен арматураның орналасуы көрсетілген). 

Темірбетонды ауыстырылатын штангаларды қолданудың 
артықшылықтары: 

− ағаш үнемдеу; 
− ағаш штангалармен салыстырғанда жоғары беріктік; 
− үлкен тұрақтылық және қозғалысқа төзімділік; 
− ағаш арқалықтармен салыстырғанда беріктіктің жоғарылауы; 
− плиталармен салыстырғанда соғу және жеңіл бір ауысым 

мүмкіндігі. 
Кемшіліктерге аударма құрылымының жоғары қаттылығы, әр сәуленің 

үлкен массасы кіреді, ол төсеу және ауыстыру үшін арнайы машиналарды 
немесе механизмдерді, жоғары электр өткізгіштігін, балласт призмасының 
ластағыштардан қауіпсіздігін қажет етеді. 

Ағаштан жасалған бұрылмалы білеулер. Ағаштан жасалған аударма 
брустары (1.109-сурет) бағыттамалық бұрманың шегінде рельс асты негізіне 
қойылатын талаптарға барынша жауап береді. 
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Олар үлкен икемділікке, айтарлықтай беріктікке, пішіннің 
қарапайымдылығына ие. Алайда, саптық орман жолақтарды өндіруге 
жұмсалады, ал олардың өздері салыстырмалы түрде қысқа қызмет мерзіміне 
ие. 

Өндіріс әдісіне байланысты ауыстырылатын штангалар А және 
кесілмеген Б болып табылады, ауыстырылатын штангалар ұзындығы 3-тен 
5,5 м-ге дейін 0,25 м аралықпен жасалады. 

1.113-сурет-Ауыстырылатын ағаш брустар 

Барлар қарағай, шырша, шырша, балқарағай, балқарағай мен қайыңнан 
жасалған және майлы антисептиктермен сіңдірілген. 

Ауыстыру брустарының жиынтығы. Бір аудармаға арналған 
жолақтар жиынтығы жинақ деп аталады (1.123-сурет).  

1.114-сурет - Ауыстырылатын брустар жиынтығы 

1.115-сурет - Бағыттамалық бұрмаларды айдап әкетуден бекіту 
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Олар үлкен икемділікке, айтарлықтай беріктікке, пішіннің 
қарапайымдылығына ие. Алайда, саптық орман жолақтарды өндіруге 
жұмсалады, ал олардың өздері салыстырмалы түрде қысқа қызмет мерзіміне 
ие.

Өндіріс әдісіне байланысты ауыстырылатын штангалар А және
кесілмеген Б болып табылады, ауыстырылатын штангалар ұзындығы 3-тен 
5,5 м-ге дейін 0,25 м аралықпен жасалады.

1.113-сурет-Ауыстырылатын ағаш брустар

Барлар қарағай, шырша, шырша, балқарағай, балқарағай мен қайыңнан 
жасалған және майлы антисептиктермен сіңдірілген.

Ауыстыру брустарының жиынтығы. Бір аудармаға арналған
жолақтар жиынтығы жинақ деп аталады (1.123-сурет). 

1.114-сурет - Ауыстырылатын брустар жиынтығы

1.115-сурет - Бағыттамалық бұрмаларды айдап әкетуден бекіту

Әртүрлі үлгідегі және маркадағы бағыттамалы бұрмалар үшін аудару 
брустарын дайындау және жөнелтудің қолайлығы үшін брустардың жеті 
түрлі жиынтығы орнатылған. Бір жиынтықта бір жиынтыққа қосуға болатын 
шырша мен шыршаны қоспағанда, ағаштың тек бір түрі болуы мүмкін. 

Бағыттамалы аударманың астындағы білеулердің саны аударманың 
орналасу сызбасымен анықталады. Жолақтардың ең аз ұшуы 575 мм-ге тең.  

Ағаш арқалықтардағы бағыттамалы бұрмаларды айдап әкетуден бекіту 
қажет. Айдап әкету бағытына байланысты бағыттамалық бұрмаларды айдап 
әкетуден бекіту схемасы 1.124-суретте келтірілген. 

Саңырау қиылыстар. Теміржол жолдарының тығыз қиылысуы кең 
таралған. Рельс жолдары қиылысатын бұрышқа байланысты саңырау 
қиылыстар бөлінеді: 

- тікбұрышты; 
- қиғаш бұрышты. 
Тік бұрышты соқыр қиылыстар. Тік бұрышты соқыр қиылыстар 

қиылысатын рельс жолдарының ені мен кресттердің дизайны бойынша 
ерекшеленеді. Тік бұрышты бітеу қиылыс (1.125-сурет) қиылысатын 
жолдардың жалғасында (төртбұрыштың ішінде) қалыпты рельстер сияқты 
жұмыс істейтін төрт айқастырмадан, контур бойынша жабық бір ішкі 
контррельстен және басқа да ұсақ бөлшектерден тұрады. 

1.116- сурет- Бос тікбұрышты қиылысу 

Тік бұрышты соқыр қиылыстардың ерекшелігі-доңғалақ олардағы рельсті 
жіптің жыртылуынан өтеді, нәтижесінде рельстің басын сындырып, құрамның 
жүріс бөліктеріне зиян келтіретін өткір соққы пайда болады. Дөңгелектің аталған 
әсерін болдырмау үшін барлық бітеу тік бұрышты қиылыстардың дөңгелектері 
рельс пен контррельс арасындағы ойыққа "көлбеу" деп аталатын төсеніш 
орналастырылады, осылайша ойықтың тереңдігі кішкентай (20-25 мм) болады 
және доңғалақ қиылысудан өтіп, төсеніштің бойымен домаланады. Лайнерлердің 
ұштары 1/20-1/25 көлбеуімен сәйкес келеді, бұл лайнерге ребордты орау кезінде 
соққыларды жұмсартады. 

Қиғаш тұйық қиылыстар (1.126-сурет). Қиғаш соқыр қиылыстар бірдей 
ені бар және әр түрлі жолдармен ерекшеленеді. Бұдан басқа, жоспардағы 
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нысан бойынша қиғаш бұрышты қиылыстардың барлық түрлері тік бұрышты 
рельс жолының қисық сызықты жолмен қиылысуы да, тек қисық сызықты 
рельс жолдарының қиылысуы да болуы мүмкін, магистральдық темір 
жолдарда жолтабан ені бірдей екі тік бұрышты жолдардың қиғаш ромб 
тәрізді бітеу қиылыстары басым орын алады. 

Ромбтық тығыз қиылысу рельстерде крестке қарсы орналасқан екі 
өткір кресттерден, екі қиғаш кресттерден, рельстерден және ауыспалы 
жолақтардан тұрады. Қиылыстың геометриялық негізі-ромб. 

Айқастырманың бұрышы керең қиғаш бұрышты қиылыстың мақсатына 
байланысты қабылданады, атап айтқанда: егер керең ромбтық қиылыс дербес 
құрылғы ретінде қызмет етуге арналған болса, онда, әдетте, γ 75, 60, 45, 30 
және 2α (α - бір жай бағыттамалық бұрманың айқастырмасының бұрышы) 
тең деп қабылданады. 

1.117- сурет.  Қиғаш қиғаш қиылысу 

Тұйық қиғаш бұрышты қиылыстың өткір айқастырмалары 
құрылымдық жағынан бір жай немесе симметриялы бағыттамалық 
бұрмалардың айқастырмаларынан γ бұрышымен шартталған өлшемдермен 
ғана ерекшеленеді. Тұйық қиғаш бұрышты қиылыстың доғал 
айқастырмалары өткір айқастырмалардан ерекшеленеді. Бұл айырмашылық 
мынада: доғал крестте γ бұрышы α, 2α және 2α-ға тең болуы мүмкін, екі ядро 
бар контррельс тікелей кресттің ажырамас бөлігі болып табылады және 
әдетте рельстердің сырғанау бетіне қатысты жоғарылайды. 

Қос айқаспалы бағыттамалы бұрмалар. Қос айқаспалы 
бағыттамалық бұрмалар тұйық қиғаш бұрышты қиылысуды және бір 
бағыттамалық бұрмалар элементтерін қалау комбинациясы болып табылады. 
Бұл пойыздардың екі тікелей өзара қиылысатын және екі бүйірлік бағытта 
жүруіне мүмкіндік береді. Мұндай бағыттамалық аударма екі қарапайым 
қарапайым бағыттамалық аударманы алмастырады, бірақ ұзындығы шамамен 
2 есе аз. 1.127-суреттен көлденең бағыттамалы аударма: төрт жұп үшкірдің 
екі үшкір және екі доғал айқастырмасынан, жалғастырушы рельстерден, 
ауыстырмалы брустардан тұратыны көрініп тұр. 

Бұл бағыттамалы бұрмалардың кемшілігі-доғал айқастырмаларда БА-
ның зиянды кеңістігі толығымен жабылмаған. 
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нысан бойынша қиғаш бұрышты қиылыстардың барлық түрлері тік бұрышты
рельс жолының қисық сызықты жолмен қиылысуы да, тек қисық сызықты
рельс жолдарының қиылысуы да болуы мүмкін, магистральдық темір 
жолдарда жолтабан ені бірдей екі тік бұрышты жолдардың қиғаш ромб 
тәрізді бітеу қиылыстары басым орын алады.

Ромбтық тығыз қиылысу рельстерде крестке қарсы орналасқан екі 
өткір кресттерден, екі қиғаш кресттерден, рельстерден және ауыспалы
жолақтардан тұрады. Қиылыстың геометриялық негізі-ромб.

Айқастырманың бұрышы керең қиғаш бұрышты қиылыстың мақсатына 
байланысты қабылданады, атап айтқанда: егер керең ромбтық қиылыс дербес 
құрылғы ретінде қызмет етуге арналған болса, онда, әдетте, γ 75, 60, 45, 30
және 2α (α - бір жай бағыттамалық бұрманың айқастырмасының бұрышы) 
тең деп қабылданады.

1.117- сурет. Қиғаш қиғаш қиылысу

Тұйық қиғаш бұрышты қиылыстың өткір айқастырмалары 
құрылымдық жағынан бір жай немесе симметриялы бағыттамалық
бұрмалардың айқастырмаларынан γ бұрышымен шартталған өлшемдермен
ғана ерекшеленеді. Тұйық қиғаш бұрышты қиылыстың доғал
айқастырмалары өткір айқастырмалардан ерекшеленеді. Бұл айырмашылық 
мынада: доғал крестте γ бұрышы α, 2α және 2α-ға тең болуы мүмкін, екі ядро 
бар контррельс тікелей кресттің ажырамас бөлігі болып табылады және 
әдетте рельстердің сырғанау бетіне қатысты жоғарылайды.

Қос айқаспалы бағыттамалы бұрмалар. Қос айқаспалы
бағыттамалық бұрмалар тұйық қиғаш бұрышты қиылысуды және бір 
бағыттамалық бұрмалар элементтерін қалау комбинациясы болып табылады. 
Бұл пойыздардың екі тікелей өзара қиылысатын және екі бүйірлік бағытта
жүруіне мүмкіндік береді. Мұндай бағыттамалық аударма екі қарапайым
қарапайым бағыттамалық аударманы алмастырады, бірақ ұзындығы шамамен 
2 есе аз. 1.127-суреттен көлденең бағыттамалы аударма: төрт жұп үшкірдің 
екі үшкір және екі доғал айқастырмасынан, жалғастырушы рельстерден,
ауыстырмалы брустардан тұратыны көрініп тұр.

Бұл бағыттамалы бұрмалардың кемшілігі-доғал айқастырмаларда БА-
ның зиянды кеңістігі толығымен жабылмаған.

1.118-сурет- Айқаспалы бағыттамалық бұрма 

Доғал айқастырмадағы жоғары контррельс доңғалақ жұбы жолының 
бір бөлігінде ғана дөңгелекті бағыттайды (1/9 маркалы аударымдарда қайта 
ашылмауы 67-95 мм құрайды). Сондықтан, вагондарды слайдқа 
жылжытудың сұрыптау жолдарында, вагонды қысатын көлденең көлденең 
күштер доғал кресттің зиянды кеңістігінің доңғалақ жұбының өту сәтіне 
сәйкес келген кезде, олар оны басқа бағыттағы ойыққа жылжытып, шығуға 
әкеледі. Жиындарды жою үшін қазіргі заманғы доғал кресттерде 2 
қозғалмалы өзектер бар, олар қысылған тамыр бөлігі бар қысқа нүктелерді 
білдіреді. Үшкірдің іргелес аймағындағы 1-мұртты бөлігі Г13Л болаттан 
құйылады. 

Жолдар мен көшелер арасындағы жолдар. Екі түзу параллель жолдар 
арасында қысқартылған, екі түзу параллель жолдар арасында қалыпты, екі 
түзу параллель жолдар арасында қысқартылған, екі түзу параллель жолдар 
арасында қысқартылған, екі параллель жолдар арасында қысқартылған, екі 
түзу параллель емес жолдар арасында бір, екі түзу параллель емес жолдар 
арасында бір, екі қисық сызықты жолдар арасында жалғыз (1.128-сурет). 

Қалыпты түсіру құрылымы мен мазмұны қарапайым. Олар темір жол 
желісінде жиі кездеседі. 

Екі түзу параллель жолдар арасындағы қысқартылған съезд LP 
шығуының ең аз ұзындығын алу үшін Е-нің үлкен жоларалық 
қашықтықтарында (әдетте м-де) қолданылады. 7E  Бұған кресттердің 
құйрықтары арасындағы байланыс жолы u түзу сызығымен бөлінген екі кері 
қисықтан тұрады.  Бұл съезде айқастырмалардың құйрықтары арасында 
радиусы кемінде 200 м және U = 15 м және одан да көп тік ендірмесі бар кері 
қисықтар орнатылады. 

Екі параллель жолдың арасындағы қалыпты кросс-түйіспе-бұл екеуінің 
қиылысуы 
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1.119-сурет- Ірі станциядағы бағыттамалық көшелер мен съездер 

қалыпты съездер. Мұндай түсу 1 / n маркалы төрт қарапайым 
бағыттамалы бұрмадан және 2/N маркалы тұйық қиылыстан тұрады. 

Бағыттамалық көше-бұл бір-бірінен есептік қашықтықта бірнеше 
бағыттамалық және кейде саңырау қиылыстар орналасқан жол (1.129-суретті 
қараңыз). Ең жиі кездесетін көшелер:: 
− барлық аудармалардың бірдей маркалары бар негізгі жолға айқастырма 
бұрышында орналасқан стрелкалық көше. 
− станциялық алаңның шектеулі ұзындығы кезінде және маневрлік 
рельстердің ұзындығын қысқарту үшін қолданылатын негізгі жолға β 
бұрышында орналасқан бағыттамалық көше, Е1 бірінші жоларалық 
қашықтығы айтарлықтай мөлшерде болған кезде; 
− негізгі жолда орналасқан көше (сурет) ол алдыңғы көшеге қарағанда 
жиі қолданылады. 

1.120-сурет- Бағыттама  көшесі 
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1.119-сурет- Ірі станциядағы бағыттамалық көшелер мен съездер

қалыпты съездер. Мұндай түсу 1 / n маркалы төрт қарапайым 
бағыттамалы бұрмадан және 2/N маркалы тұйық қиылыстан тұрады.

Бағыттамалық көше-бұл бір-бірінен есептік қашықтықта бірнеше
бағыттамалық және кейде саңырау қиылыстар орналасқан жол (1.129-суретті
қараңыз). Ең жиі кездесетін көшелер::
− барлық аудармалардың бірдей маркалары бар негізгі жолға айқастырма
бұрышында орналасқан стрелкалық көше.
− станциялық алаңның шектеулі ұзындығы кезінде және маневрлік
рельстердің ұзындығын қысқарту үшін қолданылатын негізгі жолға β 
бұрышында орналасқан бағыттамалық көше, Е1 бірінші жоларалық
қашықтығы айтарлықтай мөлшерде болған кезде;
− негізгі жолда орналасқан көше (сурет) ол алдыңғы көшеге қарағанда 
жиі қолданылады.

1.120-сурет- Бағыттама көшесі

№ 9 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Бір бағыттамалық бұрманың конструкциясын 

зерделеу (түрі мен маркасына байланысты бағыттамалық бұрманың 
схемасын сызу)

Мақсаты: станциядағы (оқу полигонындағы) қарапайым бір 
бағыттамалық аударманың құрылымын зерттеу.

Бастапқы деректер: бағыттамалы аударма: түрі____, маркасы____.
Практикалық сабақты өткізу тəртібі
1. Оның негізгі элементтерін көрсете отырып, қарапайым жалғыз

бағыттамалық аударманың сызбасын сызыңыз. 
2. Беру тұжырымы және түсіндіру мақсаты әрбір элемент.
3. Графикалық қағазға айқастырманың түріне және маркасына

байланысты (масштаб 1:100) бағыттамалық бұрманың эпюрін сызып тастау. 
4. Жүргізілген жұмыстың нәтижелері туралы қорытынды жасау.
Есеп мазмұны
1. Оның негізгі элементтерін көрсете отырып, қарапайым бір

бағыттамалық бұрманың схемасы. 
2. Бағыттамалы бұрманың әрбір элементінің сипаттамасы және

мақсаты. 
3. Айқастырманың түрі мен маркасына байланысты бағыттамалы

аударма эпюрасының миллиметрлік қағаздағы сызбасы (масштабы 1:100).
4. Қорытынды.

№ 10 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: бағыттамалық бұрманың негізгі өлшемдерін өлшеу 
Мақсаты: бағыттамалық бұрманың негізгі өлшемдерін өлшеу. Өлшеу 

құралдары: берілген бағыттамалық бұрма, рулетка, КОР.  
Практикалық сабақты орындау тəртібі 
1. Өлшеу орындарын көрсете отырып, қарапайым бағыттамалы

бұрманың схемасын сызу (қосымшаның мысалына сәйкес). 
2. Берілген бағыттамалық аударманың түрі мен маркасын анықтаңыз.
3. Бағыттамалы бұрманың негізгі өлшемдерін өлшеуді жүргізу (мм):
− рамалық рельстің алдыңғы түйісу осьінен айқастырманың артқы 

түйісу осьіне дейінгі қашықтық (Ln); 
− үшкір ұшынан бастап LT айқастырмасының математикалық ұшына 

дейінгі қашықтық); 
− рамалық рельстің алдыңғы түйісу осьінен аудару орталығына дейінгі 

қашықтық (α0); 
− айқастырманың математикалық орталығынан айқастырманың артқы 

түйісу осьіне дейінгі қашықтық (q); 
− үшкірдің басынан аударма орталығына дейінгі қашықтық (α); 
− аударма орталығынан айқастырманың математикалық ұшына дейінгі 

қашықтық (b0); 
− ауыспалы қисықтың соңынан айқастырманың математикалық ұшына 

дейінгі қашықтық (h). 
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4. Өлшеу нәтижелерін көрсеткі аударма схемасына жазыңыз.
Бағыттамалы аударманың үлгі сызбасы 

Өлшемдері көрсетілген бағыттамалы бұрманың схемасы 

5. Қорытынды жасау
Есеп мазмұны 
1. Өлшеу орындары мен нәтижелерін көрсететін қарапайым

бағыттамалы бұрманың схемасы. 
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Қорытынды.

Бақылау сұрақтары 
1) бағыттамалық бұрмалар қандай функцияны орындайды?
2) бағыттамалы бұрмалардың негізгі мақсаттарын атаңыз?
3) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісі бағыттамалы

бұрмалардың қандай түрлерін пайдаланады? 
4) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісінде

пайдаланылатын темір-бетон брустардағы қарапайым бағыттамалы 
бұрмалардың қандай кемшіліктері мен артықшылықтары бар? 

1.3 Көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен 
жабдықтарын пайдалану 

1.3.1 Машиналар мен механизмдерді пайдалану жөніндегі негізгі 
ережелер 

Машиналарды пайдалану кезіндегі қызмет көрсету персоналының 
міндеттері. Машинаны өз бетінше басқаруға, оған техникалық қызмет 
көрсетуге және жөндеуге машинаның құрылымы мен пайдалану ережелерін 
білетін, осы машинаны басқаруға құқық беретін құжаттары бар, 
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4. Өлшеу нәтижелерін көрсеткі аударма схемасына жазыңыз. 
Бағыттамалы аударманың үлгі сызбасы

Өлшемдері көрсетілген бағыттамалы бұрманың схемасы

5. Қорытынды жасау
Есеп мазмұны
1. Өлшеу орындары мен нәтижелерін көрсететін қарапайым 

бағыттамалы бұрманың схемасы.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Қорытынды.

Бақылау сұрақтары
1) бағыттамалық бұрмалар қандай функцияны орындайды?
2) бағыттамалы бұрмалардың негізгі мақсаттарын атаңыз?
3) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісі бағыттамалы

бұрмалардың қандай түрлерін пайдаланады?
4) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісінде 

пайдаланылатын темір-бетон брустардағы қарапайым бағыттамалы
бұрмалардың қандай кемшіліктері мен артықшылықтары бар?

1.3 Көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен
жабдықтарын пайдалану

1.3.1 Машиналар мен механизмдерді пайдалану жөніндегі негізгі 
ережелер

Машиналарды пайдалану кезіндегі қызмет көрсету персоналының
міндеттері. Машинаны өз бетінше басқаруға, оған техникалық қызмет 
көрсетуге және жөндеуге машинаның құрылымы мен пайдалану ережелерін
білетін, осы машинаны басқаруға құқық беретін құжаттары бар, 

медициналық тексеруден және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтан 
өткен 18 жасқа толмаған қызметкерге рұқсат етіледі.  

Әрбір кран түріндегі машина, автомобильдік және шөмішті тиегіштер 
оларда жұмыс істейтін персоналға бекітіледі, ол машиналарды тиімді 
пайдалану және олардың техникалық жай-күйі үшін толық жауапты болады. 

Техникалық пайдалану қағидаларын бұзған қызмет көрсетуші персонал 
жұмыстан шеттетіледі және нормативтер мен қағидаларды білуін кезектен 
тыс тексергеннен кейін оған жіберіледі. 

Жұмыс басталар алдында краншы (машинист) немесе жүргізуші: 
тежегіштерге, арқандарға, басқару жүйесіне, жүріс бөлігіне, тарту және 
сақтандыру құрылғыларына ерекше назар аудара отырып, машинаның 
тораптары мен агрегаттарын, олардың бекітілуін тексеруге; механизмдер 
қоршауының болуын және жарамдылығын, берілістердің, мойынтіректер мен 
арқандардың майлануын, майлау айлабұйымдары мен тығыздамалардың 
жай-күйін тексеруге; қол жетімді жерлерде жебенің, жүк көтергіш раманың 
немесе көпірдің (ферманың) металл конструкциясын және барлық жауапты 
элементтердің қосылған жерлерін тексеруге; арқандардың жай-күйін және 
олардың барабандарға, жебелерге, грейферге, шөмішке және барабандар 
бұлақтарында басқа да блоктар мен барабандар ағындарында тексеру; ілгекті, 
құрсауды, грейферді немесе басқа да жүк қармау құрылғысын қарау; 
қосымша тіректердің (аутригерлердің), рельстік қармауыштардың және 
тұрақтандырғыштардың ақаусыздығын, сондай-ақ қарсы салмақтың 
жиынтықтылығын тексеру; машинаның жарық, дыбыс сигнализациясы мен 
жарық беру жабдығының ақаусыздығын тексеру; іске қосуды реттеу және 
басқару аппаратурасын, сақиналар мен коллекторларды, электр 
машиналарының щеткалары мен токқабылдағыштарын қарау (қаптамаларын 
шешпей); қоректендіруші құрылғылардың (ток ажыратқыштар мен 
кабельдердің) жай-күйін тексеру; гидрожетек жүйесін тексеру;. Көрсетілген 
операциялар машинаны қарау-тексеру кезінде ауысым сайын жүргізілуге 
тиіс. Машинаны ауысым бойынша тапсыру кезеңінде, сондай-ақ 
технологиялық үзілістер кезінде (автомобильдердің болмауы, вагондарды 
беру және алып кету және т.б.) ауысым ішінде техникалық қызмет көрсету 
мен жөндеудің жоспарлы-алдын алу жүйесінде көзделген қызмет көрсету 
жүргізіледі. Бұдан басқа, ауысым сайын қызмет көрсету кезінде 
механизмдерді сынамалау, май қосу, жанармай құю және басқару 
кабиналарын жинау орындалады. Әдетте ауысым сайын қызмет көрсетуге 30 
мин дейін бөлінеді [2]. 

Пайдаланушы ұйымдардың машиналарды қабылдауы. Қабылдау-бұл 
бүкіл машинаның, оның жеке агрегаттары мен бөлшектерінің жұмысын 
бастамас бұрын және олардың параметрлерінің төлқұжат деректеріне 
сәйкестігін тексеру процесі. 

Машиналарды пайдалану мен жөндеудің техникалық деңгейін 
жақсарту және машиналарды пайдаланумен айналысатын ұйымдардың 
жауапкершілігін арттыру үшін оларды қабылдау және тапсыру қатаң 
белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 
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Машинаны қабылдау және тапсыру: міндетті техникалық 
құжаттаманың болуын және машинаның жиынтықтылығын тексеруге, оны 
анықтауға жинақталады 
 техникалық жай-күйі және қабылдау-тапсыру құжаттарын ресімдеуге. 

Машиналардың техникалық құжаттамасына: паспорт, шнур және қазан 
кітабы (мемқалалыққадағалау немесе қазандық қадағалау бақылауындағы 
машиналар үшін), пайдалану жөніндегі нұсқаулық және машинаның 
техникалық жай-күйі актісі кіреді. Паспортта қабылдау-тапсыру сәтінде 
машинаның жай-күйін сипаттайтын жазбалар (пайдаланылған мотосағаттар 
саны, техникалық жай-күйі, мемқалалыққадағалау немесе қазандық 
қадағалау органдарының машинаны тексеруі туралы мәліметтер) болуы тиіс. 

Машинаның жинақтылығын агрегаттардың, жабдықтардың, құрал-
саймандардың және қосалқы бөлшектердің жинақталу ведомосына сәйкес 
болуын тексеретін сыртқы қарап тексеру арқылы белгілейді. Тексеру кезінде 
агрегаттардың техникалық сипаттамалары мен нөмірлерінің паспортта 
көрсетілген деректерге сәйкестігіне ерекше назар аудару қажет. 

Техникалық жай-күйі машинаны жүктемесіз, ал жекелеген жағдайларда 
жүктемемен сырттай қарау және сынау арқылы анықталады. Сыртқы тексеру 
жекелеген агрегаттардың және тұтас алғанда бүкіл машинаның жалпы жай-
күйін анықтауға мүмкіндік береді, бұл ретте сынықтардың, жарықтардың 
және т.б. көрінетін ақауларының болуын белгілейді. Осыған байланысты, 
сыртқы тексеруден кейін машина жүктемесіз жұмыс істеген кезде 
техникалық жай-күйі тексеріледі (барлық агрегаттар мен тораптардың 
әрекеті, сондай-ақ бөлшектердің дұрыс құрастырылуы мен тозу дәрежесі 
тексеріледі). 

Сыртқы тексеруді қуат блогынан бастап жұмыс органына дейін белгілі 
бір дәйектілікті сақтай отырып, агрегаттар мен механизмдер бойынша бөлек 
жүргізген жөн. Іштен жану қозғалтқышынан жетегі бар машинаны қабылдау 
кезінде, ең алдымен, қозғалтқышты іске қосу жеңілдігін, оның әртүрлі 
режимдердегі жұмысын, сыртқы шу мен тарсылдың болмауын, қызып кетуді, 
сондай-ақ майлау жүйесіндегі қысымды тексеру қажет, содан кейін басқару 
жүйесін, трансмиссия мен жұмыс органдарының жай-күйін тексеруге кірісу 
керек, жекелеген механизмдерді қосудың жеңілдігіне, сенімділігіне, тегістігіне 
және дыбыссыздығына, біліктерді, барабандарды, тегершіктердің тісті 
дөңгелектерін ұрмай айналуына және т. б. ерекше назар 

Күрделі жөндеуден кейін машинаны қабылдау оның сыртқы жай-күйін 
мұқият тексерумен, майлау құрылғыларының жинақтылығын, болуын және 
жарамдылығын, монтаждау сапасын, барлық агрегаттар мен тораптардың 
жұмыс сенімділігін тексерумен сүйемелденуі тиіс. Сонымен қатар, машина 
жүктемесіз және жүктеме астында сынақтан өтеді. 

Машинаны қабылдау нәтижелері, оның түріне қарамастан, қабылдау-
тапсыру құжаттарымен ресімделеді, олар қажетті құжаттаманың 
жинақтылығын, техникалық жай-күйін және болуын көрсетуі тиіс [3]. 

Машиналарды пайдалану алдында домалату. Жаңа немесе күрделі 
жөндеуден өткен машиналар алдын-ала өңделуі керек, яғни біраз уақыт 
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Машинаны қабылдау және тапсыру: міндетті техникалық
құжаттаманың болуын және машинаның жиынтықтылығын тексеруге, оны 
анықтауға жинақталады
техникалық жай-күйі және қабылдау-тапсыру құжаттарын ресімдеуге.

Машиналардың техникалық құжаттамасына: паспорт, шнур және қазан
кітабы (мемқалалыққадағалау немесе қазандық қадағалау бақылауындағы
машиналар үшін), пайдалану жөніндегі нұсқаулық және машинаның
техникалық жай-күйі актісі кіреді. Паспортта қабылдау-тапсыру сәтінде
машинаның жай-күйін сипаттайтын жазбалар (пайдаланылған мотосағаттар 
саны, техникалық жай-күйі, мемқалалыққадағалау немесе қазандық
қадағалау органдарының машинаны тексеруі туралы мәліметтер) болуы тиіс.

Машинаның жинақтылығын агрегаттардың, жабдықтардың, құрал-
саймандардың және қосалқы бөлшектердің жинақталу ведомосына сәйкес
болуын тексеретін сыртқы қарап тексеру арқылы белгілейді. Тексеру кезінде
агрегаттардың техникалық сипаттамалары мен нөмірлерінің паспортта
көрсетілген деректерге сәйкестігіне ерекше назар аудару қажет.

Техникалық жай-күйі машинаны жүктемесіз, ал жекелеген жағдайларда
жүктемемен сырттай қарау және сынау арқылы анықталады. Сыртқы тексеру 
жекелеген агрегаттардың және тұтас алғанда бүкіл машинаның жалпы жай-
күйін анықтауға мүмкіндік береді, бұл ретте сынықтардың, жарықтардың 
және т.б. көрінетін ақауларының болуын белгілейді. Осыған байланысты,
сыртқы тексеруден кейін машина жүктемесіз жұмыс істеген кезде
техникалық жай-күйі тексеріледі (барлық агрегаттар мен тораптардың 
әрекеті, сондай-ақ бөлшектердің дұрыс құрастырылуы мен тозу дәрежесі
тексеріледі).

Сыртқы тексеруді қуат блогынан бастап жұмыс органына дейін белгілі
бір дәйектілікті сақтай отырып, агрегаттар мен механизмдер бойынша бөлек
жүргізген жөн. Іштен жану қозғалтқышынан жетегі бар машинаны қабылдау
кезінде, ең алдымен, қозғалтқышты іске қосу жеңілдігін, оның әртүрлі 
режимдердегі жұмысын, сыртқы шу мен тарсылдың болмауын, қызып кетуді,
сондай-ақ майлау жүйесіндегі қысымды тексеру қажет, содан кейін басқару
жүйесін, трансмиссия мен жұмыс органдарының жай-күйін тексеруге кірісу 
керек, жекелеген механизмдерді қосудың жеңілдігіне, сенімділігіне, тегістігіне
және дыбыссыздығына, біліктерді, барабандарды, тегершіктердің тісті 
дөңгелектерін ұрмай айналуына және т. б. ерекше назар

Күрделі жөндеуден кейін машинаны қабылдау оның сыртқы жай-күйін 
мұқият тексерумен, майлау құрылғыларының жинақтылығын, болуын және 
жарамдылығын, монтаждау сапасын, барлық агрегаттар мен тораптардың
жұмыс сенімділігін тексерумен сүйемелденуі тиіс. Сонымен қатар, машина
жүктемесіз және жүктеме астында сынақтан өтеді.

Машинаны қабылдау нәтижелері, оның түріне қарамастан, қабылдау-
тапсыру құжаттарымен ресімделеді, олар қажетті құжаттаманың 
жинақтылығын, техникалық жай-күйін және болуын көрсетуі тиіс [3].

Машиналарды пайдалану алдында домалату. Жаңа немесе күрделі 
жөндеуден өткен машиналар алдын-ала өңделуі керек, яғни біраз уақыт

төмен жүктемелермен және жылдамдықпен жұмыс істеуі керек. Бұл 
бөлшектерді өңдеудің және тораптарды құрастырудың технологиялық 
процестерінің жетілмегендігіне байланысты. Өңдеу кезінде бөлшектердің 
бетінде бұзушылықтар қалады, ал құрастыру кезінде бір бөліктің екіншісіне 
қатысты орналасуында дәлсіздіктер орын алуы мүмкін. Осыған байланысты, 
жұмыстың бастапқы кезеңінде машина үйкелісті жеңу үшін жоғары қуат 
шығындарымен жұмыс істейді, ал толық жүктеме кезінде құрастыру және 
реттеу ақаулары апаттық тозу мен ақауларға әкелуі мүмкін. Айналдыру 
кезінде шектеулі жүктеме бөлшектердің өзара жұмыс істеуіне әкеледі және 
машинаның тораптары мен агрегаттарын орнату және реттеу қателерін 
анықтауға және уақтылы жоюға мүмкіндік береді. Қалыпты өсіп келе жатқан 
жүктемелермен және белгілі бір майлау режимімен жұмыс істеу үйкеліс 
беттерінің кедір-бұдырының біртіндеп төмендеуіне әкеледі және түйіскен 
бөліктердің дұрыс немесе өзара өтемдік формаларын қамтамасыз етеді. 
Өңдеу кезінде бөлшектердің жұмыс істеуі машинаның одан әрі қызмет ету 
мерзімін едәуір арттырады, яғни.оның беріктігі. Әр түрлі машиналар үшін 
илектеу режимдері және оның ұзақтығы әртүрлі, бірақ негізгі ережелер 
барлық машиналарға қолданылады және келесіге дейін азаяды. 

1. Илектеу ұзақтығы машинаның типі мен конструкциясына және оның
бөлшектерін дайындау және құрастыру сапасына байланысты болады; бұл 
мерзім әрбір машина үшін жеке осындай немесе ұқсас машиналарды 
пайдалану тәжірибесі негізінде белгіленеді: орташа алғанда ол 10-нан 100 
сағатқа дейін ауытқиды (машинаның конструкциясына байланысты). 

2. Илектеу әр түрлі режимдерде жүйелі түрде жүргізіледі: жүктемесіз
және жүктемесіз барлық айналымның 10-25% ұзақтығының ең жоғары 
ұзақтығынан 10-20%, содан кейін қалыпты, пайдаланушылық жүктемелерге 
дейін біркелкі өспелі жүктемелермен. Сынақтың бірінші кезеңінің бір бөлігі 
зауытта, қалғандары пайдалану жағдайында өндіріледі. 

3. Жату кезеңінде қалыптыға қарағанда шамамен екі есе қысқартылған
мерзімде анағұрлым қарқынды майлау жүргізген жөн. 

Май домалату аяқталғаннан кейін майлаудың жиілігіне қарамастан 
жаңасымен ауыстырылады, ал үйкеліс беттері алдын ала жуылады. 
Бөлшектерді өңдеуден қалған абразивті бөлшектерді алып тастау және 
ысқылау беттерін илеу кезінде қарқынды тозудан қорғау үшін майды жуу 
және ауыстыру қажет. 

4. Машинаның жұмыс жүктемесін қалыпты деңгейге жеткізу үшін
жауапты қондырғылар рұқсат етілген температураның төменгі шегіне дейін 
қызған кезде ғана болуы керек (қозғалтқыш үшін 70°C). 

5. Домалатуды бастамас бұрын машинаның жауапты тораптарында
бақылау-тексеру және бекіту жұмыстарын орындау қажет; домалату кезеңі 
жеке буындардың реттелу сапасын мұқият бақылауды жүзеге асырады, ал 
оның соңында бүкіл машинаның бекіту жұмыстары жүргізіледі. 

6. Қанағаттанарлық орындалудың белгісі-бұл шу мен жылу, қалыпты
қуат пен өнімділік кезінде машинаның барлық механизмдерінің тұрақты 
жұмысы. 
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Бақылаулар көрсеткендей, сынғаннан кейін белгілі бір кезең ішінде 
(сынақтың ұзақтығынан шамамен 3-6 есе) пайдалану материалдарының 
сағаттық шығыны баяу төмендей береді. Бұл машинаның жұмыс істеу 
процесі жалғасып жатқандығын көрсетеді, сондықтан сынғаннан кейін 
бірінші рет оны шамадан тыс жүктеуден аулақ болу керек. 

Пайдалану сынақтары. Машиналардың бас немесе орнату 
партиялары әдетте жұмыс сынақтарынан өтеді. 

Сынақтардың мақсаты-машинаның сенімділігі мен тиімділігі туралы 
нақты деректерді анықтау, оның пайдалану қасиеттерін анықтау, оның 
функционалды мақсатына сәйкестігі: әр түрлі стандарттарды белгілеу, 
жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін артықшылықтар мен 
кемшіліктерді анықтау.  

Машиналарды пайдалану сынақтары мемлекеттік стандарттарға сәйкес, 
ал олар болмаған кезде - бағдарламалар мен әдістемелерге сәйкес жүргізіледі. 
Сынақтар бағдарламасы олардың түрі мен мақсатын, сынақтардың мазмұны 
мен олардың реттілігін, сынақтарға қатысушылардың құрамы мен 
міндеттерін айқындайды. Әдістемеде сынақтар қалай жүргізілуге тиіс 
екендігі туралы ғылыми негізделген нұсқаулар берілген, олардың саны мен 
жүргізу шарттары, машинаның жұмыс режимі, қажетті шамаларды өлшеуге 
арналған әдістер мен аспаптар, өлшеулер саны, жазу тәртібі мен нысандары, 
алынған деректерді өңдеу тәсілдері айқындалған. Әдістеме бағдарламаның 
ажырамас бөлігі және оны әзірлеудің негізі болып табылады. Машинаны 
пайдалану сынақтарының толық көлемі техникалық сараптамадан, 
зертханалық, далалық және пайдалану-жұмыс сынақтарынан тұрады. Осы 
сынақтар барысында ол арналған әртүрлі пайдалану жағдайларында 
машинаның жұмыс тиімділігінің көрсеткіштері мен сенімділігі анықталады. 

Пайдалану өнімділігі жұмысты ұйымдастырудың ең жақсы схемасын 
таңдағаннан кейін анықталады. Ауысымдық пайдалану өнімділігі 
ауысымдағы уақыттың еріксіз ысырабын ескере отырып, 1 сағат ішінде 
машина жұмысын хронометрлеу арқылы анықталуы мүмкін. 

Хронометриялау деректері негізінде жұмыстағы үзілістерді талдайды, 
олардың қажеттілік дәрежесін, бос тұрып қалу себептерін жою мүмкіндігін 
белгілейді, сондай-ақ машинистің біліктілігін бағалайды. 

Тартқыш күштер тіркеме машинаның тартқышын таңдау кезінде; 
тіркеме машинаның оңтайлы режимдерін; машинаны осы типтегі 
тартқышпен тасымалдау мүмкіндіктерін, сондай-ақ ғылыми-зерттеу 
мақсаттарын анықтау үшін анықталады. Тартқыш күштер, мысалы, трактор-
тартқыш тіркеме қырғышты пайдалану кезінде динамометр немесе 
динамографпен анықталды. 

Пайдалану жағдайындағы отын шығыны оны толық пайдаланғанға 
дейін толық отын қоры бар машинаның жұмыс ұзақтығын өлшеу, толтыру 
және өлшеу сызғышымен анықталады. Бірінші әдісті қолдану процестің 
ұзақтығына байланысты ұсынылмайды. Екінші әдіс ең дәл. Бұл сұйыққойма 
мойынның жоғарғы жиегіне отынмен толтырылатындығында және белгілі 
бір уақыттан кейін өлшеу ыдысынан алдыңғы деңгейге дейін қосылады. 
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Бақылаулар көрсеткендей, сынғаннан кейін белгілі бір кезең ішінде 
(сынақтың ұзақтығынан шамамен 3-6 есе) пайдалану материалдарының
сағаттық шығыны баяу төмендей береді. Бұл машинаның жұмыс істеу
процесі жалғасып жатқандығын көрсетеді, сондықтан сынғаннан кейін
бірінші рет оны шамадан тыс жүктеуден аулақ болу керек.

Пайдалану сынақтары. Машиналардың бас немесе орнату 
партиялары әдетте жұмыс сынақтарынан өтеді.

Сынақтардың мақсаты-машинаның сенімділігі мен тиімділігі туралы 
нақты деректерді анықтау, оның пайдалану қасиеттерін анықтау, оның
функционалды мақсатына сәйкестігі: әр түрлі стандарттарды белгілеу,
жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін артықшылықтар мен 
кемшіліктерді анықтау. 

Машиналарды пайдалану сынақтары мемлекеттік стандарттарға сәйкес,
ал олар болмаған кезде - бағдарламалар мен әдістемелерге сәйкес жүргізіледі. 
Сынақтар бағдарламасы олардың түрі мен мақсатын, сынақтардың мазмұны
мен олардың реттілігін, сынақтарға қатысушылардың құрамы мен 
міндеттерін айқындайды. Әдістемеде сынақтар қалай жүргізілуге тиіс 
екендігі туралы ғылыми негізделген нұсқаулар берілген, олардың саны мен 
жүргізу шарттары, машинаның жұмыс режимі, қажетті шамаларды өлшеуге
арналған әдістер мен аспаптар, өлшеулер саны, жазу тәртібі мен нысандары,
алынған деректерді өңдеу тәсілдері айқындалған. Әдістеме бағдарламаның 
ажырамас бөлігі және оны әзірлеудің негізі болып табылады. Машинаны
пайдалану сынақтарының толық көлемі техникалық сараптамадан, 
зертханалық, далалық және пайдалану-жұмыс сынақтарынан тұрады. Осы
сынақтар барысында ол арналған әртүрлі пайдалану жағдайларында 
машинаның жұмыс тиімділігінің көрсеткіштері мен сенімділігі анықталады.

Пайдалану өнімділігі жұмысты ұйымдастырудың ең жақсы схемасын
таңдағаннан кейін анықталады. Ауысымдық пайдалану өнімділігі
ауысымдағы уақыттың еріксіз ысырабын ескере отырып, 1 сағат ішінде 
машина жұмысын хронометрлеу арқылы анықталуы мүмкін.

Хронометриялау деректері негізінде жұмыстағы үзілістерді талдайды, 
олардың қажеттілік дәрежесін, бос тұрып қалу себептерін жою мүмкіндігін 
белгілейді, сондай-ақ машинистің біліктілігін бағалайды.

Тартқыш күштер тіркеме машинаның тартқышын таңдау кезінде; 
тіркеме машинаның оңтайлы режимдерін; машинаны осы типтегі 
тартқышпен тасымалдау мүмкіндіктерін, сондай-ақ ғылыми-зерттеу 
мақсаттарын анықтау үшін анықталады. Тартқыш күштер, мысалы, трактор-
тартқыш тіркеме қырғышты пайдалану кезінде динамометр немесе 
динамографпен анықталды.

Пайдалану жағдайындағы отын шығыны оны толық пайдаланғанға 
дейін толық отын қоры бар машинаның жұмыс ұзақтығын өлшеу, толтыру 
және өлшеу сызғышымен анықталады. Бірінші әдісті қолдану процестің
ұзақтығына байланысты ұсынылмайды. Екінші әдіс ең дәл. Бұл сұйыққойма
мойынның жоғарғы жиегіне отынмен толтырылатындығында және белгілі
бір уақыттан кейін өлшеу ыдысынан алдыңғы деңгейге дейін қосылады. 

Үшінші әдіс жұмыс жағдайында жиі кездеседі және белгілі бір уақыт 
өткеннен кейін сұйыққоймадағы отын деңгейінің айырмашылығын өлшеу 
сызғышымен өлшеу болып табылады. 

Машиналарды куәландыру және сынау пайдалану басталғанға дейін, 
сондай-ақ пайдалану процесінде мемқалалыққадағалау қолданыстағы 
ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Крандарды, қос консольді трактор жол 
төсегіштерін және басқа да машиналарды техникалық куәландыру кезінде 
олардың барлық элементтерін мұқият қарап тексереді және сынайды. 
Машиналардың беріктігі мен тұрақтылығын тексеру үшін жүктемемен 
статикалық және динамикалық сынақтар жүргізіледі. 

Статикалық сынақ осы машина үшін шекті жүкті 100 мм биіктікке 
көтеретіндігінде және кранның тұрақтылығы үшін жебенің аса қауіпті 
жағдайында оны осы биіктікте 10 минут бойы ұстап тұратындығында болып 
табылады. Шекті жұмыс жүктемесі бар статикалық сынаудан кейін жаңа 
және күрделі жөнделген машиналар, сондай-ақ жаңа пайдалану орнына 
тасымалданған машиналар машинаның номиналды жүк көтергіштігінен 25% 
асатын статикалық жүктемемен сыналуы тиіс. 

Егер статикалық сынақ нәтижесінде қанағаттанарлық нәтижелер 
алынса, номиналды жүк көтергіштігінен 10% асатын жүкпен динамикалық 
сынауға кіріседі (тиісті ұшуларда). Алайда, мемқалалыққадағалау 
ережелеріне сәйкес, крандарды динамикалық сынау кезінде кранның жүк 
көтергіштігіне тең жүкті пайдалануға рұқсат етіледі. 

Динамикалық сынау процесінде мынадай операциялар кезінде 
тетіктердің бөлек және бірлескен жұмысын тексереді: 

− тоқтаумен жүкті көтеру және оны кез келген биіктікте ұстау; 
− қозғалтқыш "төмен қарай" жұмыс істеп тұрған кезде және 

қозғалтқыш ажыратылған кезде тежегіште жүкті түсіру; 
− тоқтауы және бағытын өзгертуі бар жүкпен жебені көтеру және 

түсіру, оның кез келген жағдайында немесе жүк арбасының тоқтауы және 
тежеуі бар жебемен қозғалуы; 

− Кранның айналмалы бөлігін әр бағытта екі айналымға бұру; 
− Кранның қозғалысы тоқтаумен және қозғалыс бағытын өзгертумен. 
Машиналардың бұзылуы. Арнайы дайындықтан өтпеген машиналар 

сақтау процесінде сыртқы ортаның әсерінен баяу бұзылады. Біріншіден, бұл 
физика-химиялық әсерлер: жаңбыр, шық, тұман, аяз, дымқыл қар түріндегі 
атмосфералық жауын-шашын, жазда +60°C-тан қыста -40°C-қа дейін 
температура айырмашылығы ультракүлгін сәулелер түрінде күн радиациясы. 
Бұдан басқа, статикалық және салмақтық жүктемелер, машина 
конструкцияларындағы монтаждау кернеулері, олардың құрастыру 
бірліктері, үлкен ұзындықтағы бөлшектердің майысуы мен деформациясы 
маңызды. 

Металл бөлшектердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі нәтижесінде 
атмосфералық жегіде байқалады, яғни бөлшектердің өздігінен және 
қайтымсыз бұзылуы. 



150

Темір-көміртекті қорытпалардың жегіде жылдамдығы (болаттар мен 
шойындардың барлық маркалары) бір мезгілде немесе бөлек әсер ететін 
көптеген факторларға байланысты: ауаның температурасы мен 
ылғалдылығы, ондағы агрессивті заттардың болуы (өнеркәсіптік газдар, 
шаңның қатты бөлшектері және т.б.), сондай-ақ атмосфералық жауын-
шашынның мөлшері мен ұзақтығына байланысты. 

Күн сәулесінің (күн радиациясының), оттегінің және әсіресе ауаның 
озонының, сондай-ақ атмосфералық жауын-шашынның және қоршаған 
температураның кенеттен өзгеруінің әсерінен резеңке, резеңке Текстиль, 
полимерлі материалдардан жасалған бөліктер және бояулар қартаю 
процесіне ұшырайды, яғни.бұзылады. Нәтижесінде резеңке икемділігін 
жоғалтады және жарылып кетеді. Бұл процесс әсіресе озон мен күн 
сәулесінің әсерінен қарқынды жүреді.  

Резеңкеленген матадан және ағаштан жасалған бөлшектер ауаның 
жоғары ылғалдылығында, температураның өзгеруінде көгеру мен шірік 
микроорганизмдерден зардап шегеді, бұл крекингке және осы бөліктердің 
беріктігінің төмендеуіне әкеледі. 

Жұмыс істемейтін машиналар мен сәтсіз қондырғыларға ұзақ мерзімді 
статикалық жүктемелер зиянды әсер етеді. Мысалы, тіректерге көлденең 
қалыпта орнатылмаған ірі габаритті бөлшектер мен машиналардың 
құрастыру бірліктері деформацияға (иілуге, қисаюға) ұшырайды. Ұзақ 
мерзімді сақтау кезінде жүктеме астында орналасқан серіппелер мен 
серіппелер қалдық деформацияларды алады және икемділігін жоғалтады. 
Машиналар мен құрастыру қондырғыларының сақтау ұзақтығына 
байланысты сақтаудың үш түрі бөлінеді: ауысымаралық, қысқа мерзімді 
және ұзақ.  

Ауысымаралық сақтауды, ең алдымен, машинаны сыртқы күту 
бойынша әдеттегі жұмыс көлемін талап ететін міндетті техникалық қызмет 
көрсету шарасы ретінде қарастырған жөн. Ауысым аралық сақтаудағы басты 
міндет-қозғалтқышты іске қосуды жеңілдететін және төмен температураның 
әсерінен машиналарды бүлінуден қорғайтын жағдайларды қамтамасыз ету. 
Осыған байланысты, ауысымаралық сақтау, әсіресе қысқы жағдайларда, 
арнайы жабдықталған үй-жайларда, төтенше жағдайларда, уақытша үй-
жайларда немесе шатыр астында жүзеге асырылады. 

Қысқа мерзімді сақтау машиналардың жұмыс істемейтін кезеңінің 
ұзақтығы шамамен 10 күн ішінде 2 айға дейін болуымен сипатталады. 
Машиналар қысқа мерзімді сақтауға оларды пайдалану аяқталғаннан кейін 
тікелей дайындалады. Климаттық жағдайларға және бөлменің болуына 
байланысты машиналар ұзақ мерзімді сақтау кезінде қолданылатын кейбір 
дайындық жұмыстарын жүргізуді талап етеді. 

Ұзақ мерзімді сақтау машиналардың жұмыс істемейтін кезеңінің 
ұзақтығы 2 айдан асатындығымен сипатталады. Сақтаудың бұл түрі әсерді 
шектеуге бағытталған дайындық жұмыстарының (консервация) кешенін 
орындауды талап етеді - температура жағдайларын, жауын-шашынды, 
сондай-ақ машина массасынан түсетін жүктемелерді өзгерту. Ұзақ мерзімді 



151

Темір-көміртекті қорытпалардың жегіде жылдамдығы (болаттар мен
шойындардың барлық маркалары) бір мезгілде немесе бөлек әсер ететін
көптеген факторларға байланысты: ауаның температурасы мен 
ылғалдылығы, ондағы агрессивті заттардың болуы (өнеркәсіптік газдар,
шаңның қатты бөлшектері және т.б.), сондай-ақ атмосфералық жауын-
шашынның мөлшері мен ұзақтығына байланысты.

Күн сәулесінің (күн радиациясының), оттегінің және әсіресе ауаның 
озонының, сондай-ақ атмосфералық жауын-шашынның және қоршаған 
температураның кенеттен өзгеруінің әсерінен резеңке, резеңке Текстиль, 
полимерлі материалдардан жасалған бөліктер және бояулар қартаю
процесіне ұшырайды, яғни.бұзылады. Нәтижесінде резеңке икемділігін
жоғалтады және жарылып кетеді. Бұл процесс әсіресе озон мен күн
сәулесінің әсерінен қарқынды жүреді. 

Резеңкеленген матадан және ағаштан жасалған бөлшектер ауаның
жоғары ылғалдылығында, температураның өзгеруінде көгеру мен шірік
микроорганизмдерден зардап шегеді, бұл крекингке және осы бөліктердің
беріктігінің төмендеуіне әкеледі.

Жұмыс істемейтін машиналар мен сәтсіз қондырғыларға ұзақ мерзімді 
статикалық жүктемелер зиянды әсер етеді. Мысалы, тіректерге көлденең
қалыпта орнатылмаған ірі габаритті бөлшектер мен машиналардың
құрастыру бірліктері деформацияға (иілуге, қисаюға) ұшырайды. Ұзақ
мерзімді сақтау кезінде жүктеме астында орналасқан серіппелер мен
серіппелер қалдық деформацияларды алады және икемділігін жоғалтады.
Машиналар мен құрастыру қондырғыларының сақтау ұзақтығына 
байланысты сақтаудың үш түрі бөлінеді: ауысымаралық, қысқа мерзімді 
және ұзақ. 

Ауысымаралық сақтауды, ең алдымен, машинаны сыртқы күту
бойынша әдеттегі жұмыс көлемін талап ететін міндетті техникалық қызмет
көрсету шарасы ретінде қарастырған жөн. Ауысым аралық сақтаудағы басты
міндет-қозғалтқышты іске қосуды жеңілдететін және төмен температураның 
әсерінен машиналарды бүлінуден қорғайтын жағдайларды қамтамасыз ету.
Осыған байланысты, ауысымаралық сақтау, әсіресе қысқы жағдайларда,
арнайы жабдықталған үй-жайларда, төтенше жағдайларда, уақытша үй-
жайларда немесе шатыр астында жүзеге асырылады.

Қысқа мерзімді сақтау машиналардың жұмыс істемейтін кезеңінің 
ұзақтығы шамамен 10 күн ішінде 2 айға дейін болуымен сипатталады. 
Машиналар қысқа мерзімді сақтауға оларды пайдалану аяқталғаннан кейін
тікелей дайындалады. Климаттық жағдайларға және бөлменің болуына 
байланысты машиналар ұзақ мерзімді сақтау кезінде қолданылатын кейбір 
дайындық жұмыстарын жүргізуді талап етеді.

Ұзақ мерзімді сақтау машиналардың жұмыс істемейтін кезеңінің 
ұзақтығы 2 айдан асатындығымен сипатталады. Сақтаудың бұл түрі әсерді 
шектеуге бағытталған дайындық жұмыстарының (консервация) кешенін
орындауды талап етеді - температура жағдайларын, жауын-шашынды, 
сондай-ақ машина массасынан түсетін жүктемелерді өзгерту. Ұзақ мерзімді 

сақтауға ауыстырар алдында машинаның техникалық жай-күйін тексеру 
және 300 сағаттан кем емес уақыт бойы күрделі жөндеуге дейін оның жұмыс 
қабілеттілігін қамтамасыз ететін шаралар қабылдау қажет; осыдан кейін ғана 
машинаны бүлінуден қорғау бойынша жұмыстар жүргізіледі. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Пайдалану алдында машиналарды қабылдау деп не аталады?
2. Машиналардың техникалық жағдайы қалай анықталады?
3. Мемқалалыққадағалау машиналарды қабылдауы қандай?
4. Жүк көтергіш машиналардың статикалық және динамикалық

сынақтарының мәні неде? 
5. Отын шығыны қалай есептеледі?

1.3.2 пайдалану процесінде машиналардың жұмыс қабілеттілігін 
қамтамасыз ету 

Техникалық жағдайдың өзгеруі. Сенімділік кез-келген объектінің, оның 
ішінде көлік құрылысы машиналарының маңызды, ең жалпы сапа 
көрсеткіштеріне жатады. 

Сенімділік-объектінің пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, 
сақтау және тасымалдау жағдайларында берілген режимдерде қажетті 
функцияларды орындау қабілетін сипаттайтын барлық параметрлердің 
мәндерін белгіленген шектерде уақыт бойынша сақтау қасиеті. Нысанның 
сенімділігі ұғымы оның жағдайымен айтарлықтай байланысты. Пайдалану 
процесінде объект келесі жағдайлардың бірінде болуы мүмкін: жарамды, 
жұмыс істейтін, ақаулы және жұмыс істемейтін. 

Жарамды жай-күйі-нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген 
барлық талаптарға сәйкес келетін объектінің жай-күйі. 

Жарамсыз жай-күй-нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген 
талаптардың ең болмағанда біреуіне сәйкес келмейтін объектінің жай-күйі. 

Жұмысқа қабілетті жай-күй-берілген функцияларды орындау қабілетін 
сипаттайтын барлық параметрлердің мәні нормативтік-техникалық 
құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін объектінің жай-күйі.  

Жұмыс істемейтін күй-берілген функцияларды орындау қабілетін 
сипаттайтын кем дегенде бір параметрдің мәні нормативтік-техникалық 
құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін объектінің жағдайы. 

Нысанның жұмыс күйін бұзудан тұратын оқиға бас тарту деп аталады. 
Пайда болу сипаты бойынша сәтсіздіктер кенеттен, біртіндеп және үзік-үзік 
болып бөлінеді. 

Кенеттен істен шығу объектінің бір және бірнеше берілген 
параметрлерінің секірмелі (күрт) өзгеруімен сипатталады, біртіндеп істен 
шығу объектінің бір немесе бірнеше берілген параметрлерінің біртіндеп 
өзгеруін білдіреді, ал қиылысатын — сол сипаттағы бірнеше рет пайда 
болатын сәтсіздік. 
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Пайда болу себептеріне байланысты істен шығулар конструкциялық, 
өндірістік және пайдалану болып бөлінеді. Бірінші жағдайда объектіні 
жобалаудың белгіленген ережелері мен нормаларының бұзылуы байқалады, 
екінші жағдайда — объектіні дайындаудың немесе жөндеудің технологиялық 
процесінің жетілмегендігі, үшінші жағдайда — объектіні пайдаланудың 
белгіленген ережелері мен шарттарының бұзылуы нәтижесінде бас тарту 
туындайды. 

Сенімділік, беріктік, қауіпсіздік және жөндеумен сипатталатын күрделі 
қасиеттерге жатады. 

Сенімділік - объектінің белгілі бір уақыт ішінде немесе белгілі бір жұмыс 
уақытында үздіксіз жұмыс істеу қасиеті. Бұл қасиет машиналарды және басқа 
механизмдерді басқару жүйесі үшін өте маңызды, олардың істен шығуы апатқа 
немесе қымбат жабдықтың ұзақ жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін. 

Беріктік - техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі орнатылған 
шекті күйдің басталуына дейін объектінің жұмыс қабілеттілігін сақтау 
қасиеті. 

Шекті жай-күй деп объектінің қауіпсіздік талаптарының жойылмайтын 
бұзылуына немесе пайдалану тиімділігінің жол берілгеннен төмен 
жойылмайтындай төмендеуіне байланысты оны одан әрі пайдалану 
тоқтатылуы тиіс жай-күйі түсініледі.  

Сақтау-сақтау мен тасымалдаудан кейін және одан кейін үздіксіз 
жұмыс істейтін және жұмыс істейтін күйді сақтау үшін объектінің қасиеті. 
Бұл қасиет маусымдық машиналар үшін, сондай-ақ машиналардың ауыспалы 
жабдықтары (қар тазартқыштар, тығыздағыштар және т.б.) үшін өте 
маңызды. 

Техникалық ресурс - бұл объектіні пайдалану басталғаннан немесе 
күрделі жөндеуден кейін қалпына келтіруден бастап, шекті жағдайдың 
басталуына дейінгі жұмыс.  

Тағайындалған ресурс-объектінің техникалық жай-күйіне қарамастан, 
оған жеткен кезде пайдалану тоқтатылуы тиіс жалпы атқарымы. Бұл 
көрсеткіш, мысалы, жүк түсіретін құрылғылар мен құрылғылардың 
сенімділігін бағалау кезінде қолданылады.  

Белгіленген қызмет мерзімі-пайдаланудың күнтізбелік ұзақтығы, оған 
қол жеткізген кезде объектіні мақсаты бойынша қолдану тоқтатылуы тиіс. 

Үйкелісті және тозуына жол бермейді. Машиналардың жұмыс 
қабілеттілігінің бұзылуының және істен шығудың негізгі себебі үйкеліс пен 
тозу нәтижесінде бөлшектер материалдарында болатын өзгерістер болып 
табылады. 

Сыртқы үйкеліс дегеніміз-беттердің тангенс бойымен жанасу 
аймағында екі дененің арасында пайда болатын салыстырмалы қозғалысқа 
қарсы тұру құбылысы. Сыртқы үйкелістің негізгі сипаттамасы үйкеліс күші – 
үйкеліс кезінде екі дененің салыстырмалы қозғалысына қарсылық күші. 
Денелердің қозғалу жолындағы үйкеліс күшін жеңу үйкеліс деп аталады. 

Қозғалыстың болмауына немесе болуына байланысты тыныштық 
үйкелісі мен қозғалыс үйкелісі ажыратылады.  
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Пайда болу себептеріне байланысты істен шығулар конструкциялық,
өндірістік және пайдалану болып бөлінеді. Бірінші жағдайда объектіні 
жобалаудың белгіленген ережелері мен нормаларының бұзылуы байқалады,
екінші жағдайда — объектіні дайындаудың немесе жөндеудің технологиялық 
процесінің жетілмегендігі, үшінші жағдайда — объектіні пайдаланудың 
белгіленген ережелері мен шарттарының бұзылуы нәтижесінде бас тарту
туындайды.

Сенімділік, беріктік, қауіпсіздік және жөндеумен сипатталатын күрделі
қасиеттерге жатады.

Сенімділік - объектінің белгілі бір уақыт ішінде немесе белгілі бір жұмыс
уақытында үздіксіз жұмыс істеу қасиеті. Бұл қасиет машиналарды және басқа
механизмдерді басқару жүйесі үшін өте маңызды, олардың істен шығуы апатқа
немесе қымбат жабдықтың ұзақ жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.

Беріктік - техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі орнатылған
шекті күйдің басталуына дейін объектінің жұмыс қабілеттілігін сақтау
қасиеті.

Шекті жай-күй деп объектінің қауіпсіздік талаптарының жойылмайтын 
бұзылуына немесе пайдалану тиімділігінің жол берілгеннен төмен 
жойылмайтындай төмендеуіне байланысты оны одан әрі пайдалану 
тоқтатылуы тиіс жай-күйі түсініледі. 

Сақтау-сақтау мен тасымалдаудан кейін және одан кейін үздіксіз
жұмыс істейтін және жұмыс істейтін күйді сақтау үшін объектінің қасиеті.
Бұл қасиет маусымдық машиналар үшін, сондай-ақ машиналардың ауыспалы
жабдықтары (қар тазартқыштар, тығыздағыштар және т.б.) үшін өте 
маңызды.

Техникалық ресурс - бұл объектіні пайдалану басталғаннан немесе 
күрделі жөндеуден кейін қалпына келтіруден бастап, шекті жағдайдың 
басталуына дейінгі жұмыс. 

Тағайындалған ресурс-объектінің техникалық жай-күйіне қарамастан, 
оған жеткен кезде пайдалану тоқтатылуы тиіс жалпы атқарымы. Бұл
көрсеткіш, мысалы, жүк түсіретін құрылғылар мен құрылғылардың
сенімділігін бағалау кезінде қолданылады. 

Белгіленген қызмет мерзімі-пайдаланудың күнтізбелік ұзақтығы, оған 
қол жеткізген кезде объектіні мақсаты бойынша қолдану тоқтатылуы тиіс.

Үйкелісті және тозуына жол бермейді. Машиналардың жұмыс
қабілеттілігінің бұзылуының және істен шығудың негізгі себебі үйкеліс пен 
тозу нәтижесінде бөлшектер материалдарында болатын өзгерістер болып 
табылады.

Сыртқы үйкеліс дегеніміз-беттердің тангенс бойымен жанасу
аймағында екі дененің арасында пайда болатын салыстырмалы қозғалысқа 
қарсы тұру құбылысы. Сыртқы үйкелістің негізгі сипаттамасы үйкеліс күші –
үйкеліс кезінде екі дененің салыстырмалы қозғалысына қарсылық күші. 
Денелердің қозғалу жолындағы үйкеліс күшін жеңу үйкеліс деп аталады.

Қозғалыстың болмауына немесе болуына байланысты тыныштық
үйкелісі мен қозғалыс үйкелісі ажыратылады. 

Демалу үйкелісі дегеніміз — салыстырмалы қозғалысқа ауысқанға 
дейін микро қозғалыстардағы екі дененің үйкелісі, ал қозғалыс үйкелісі-
салыстырмалы қозғалыстағы екі дененің үйкелісі. 

Өз кезегінде қозғалыс үйкелісі келесі түрлерге бөлінеді: жылжымалы 
және жылжымалы үйкеліс.  

Сырғымалы үйкеліс тән, өйткені жанасу нүктесіндегі денелердің 
жылдамдығы мөлшері мен бағыты бойынша немесе шамасы немесе бағыты 
бойынша әр түрлі болады. Өз кезегінде, жылжымалы үйкеліс дегеніміз-екі 
қатты дененің қозғалысының үйкелісі, олардың жанасу нүктелеріндегі 
жылдамдығы мөлшері мен бағыты бойынша бірдей. Майлау материалының 
болуына байланысты майлау материалынсыз үйкеліс және майлау 
материалымен үйкеліс бөлінеді. 

Майлау материалынсыз үйкеліс дегеніміз-үйкеліс бетінде кез-келген 
түрдегі нақты материал болмаған кезде екі дененің үйкелісі, ал майлау 
материалымен үйкеліс үйкеліс бетінде кез-келген түрдегі майлау материалы 
болған кезде пайда болатындығымен сипатталады. 

Үйкеліс процестерінің мәнін түсіну машина элементтерінің беріктігін 
арттыруға бағытталған құрылымдық және пайдалану шараларын дұрыс 
таңдауды анықтайды. Үйкеліс сипатына конъюгацияланған бөліктердің 
жұмыс беттерінің сапасы және олардың физикалық қасиеттері әсер етеді. 
Үйкеліс нәтижесінде тозу деп аталатын құбылыс байқалады. 

Тозу-материалды қатты дененің бетінен бұзу және бөлу және оның 
қалдық деформацияларының жинақталуы, дененің мөлшері мен 
формаларының біртіндеп өзгеруінен көрінеді. 

Машиналарды пайдалану кезінде бөлшектердің тозу қарқындылығы; 
тұрақты емес. Жұмыстың бастапқы кезеңінде бөлшектердің тез тозуы (тозу 
нәтижесі) байқалады (сурет. 1121, 0-А учаскесі). Бұл кезеңнің ұзақтығы 
беттің сапасына және механизмнің жұмыс режиміне байланысты. Өңдеу 
режимдерін дұрыс таңдау арқылы (0-А бөлімі) беттердің белгілі бір кедір-
бұдырлығы тез орнатылады. Мұндай кедір-бұдырмен қалыпты немесе 
тұрақты тозу кезеңі басталады (суретті қараңыз. 1.121. а-v учаскесі).  

1.121-сурет- Жұмыс процесінде бөлшектердің тозуының өзгеру сипаты 

Бұл кезең кішігірім, шамамен тұрақты тозу деңгейімен сипатталады 
және бөлшектердің мөлшері мен пішінінің өзгеруі олардың жұмыс 
жағдайларына әсер еткенге дейін жалғасады. Бөлшектердің геометриялық 
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өлшемдері мен физика-механикалық қасиеттерінің өзгеруінің жинақталуы 
конъюгация жағдайларының нашарлауына әкеледі. Бұл жағдайда негізгі 
фактор үйкелетін жұптардағы саңылаулардың ұлғаюына байланысты 
динамикалық жүктемелердің жоғарылауы болып табылады. Нәтижесінде 
прогрессивті тозу кезеңі басталады (суретті қараңыз. 1, b-v учаскесі). 

Басым факторлардың сипатына байланысты механикалық және 
жегіделік-механикалық тозу ерекшеленеді. 

Механикалық тозу механикалық әсер ету нәтижесінде пайда болады. 
Тозудың бұл түрі абразивті және шаршауды қамтиды. 

Абразивті тозу қатты заттардың немесе бөлшектердің кесу немесе 
тырнау әрекеті нәтижесінде пайда болады. Бұл денелер немесе бөлшектер 
металдан гөрі қаттылыққа ие, бөлшектердің бетін бұзады және олардың 
тозуын күрт арттырады. 

Сұйықтықта немесе газда тоқтатылған және тозатын денеге қатысты 
қозғалатын қатты бөлшектердің әсерінен гидроабразиялық (газабразиялық) 
тозу пайда болады.Гидроабразиялық тозудың мысалы гидравликалық 
цилиндрлердің, сорғылардың және дистрибьюторлардың тозуы, ал 
газабразиялық — ішкі жану қозғалтқышының бөліктерінің тозуы. 
Карбюратор саңылаулары, бүріккіш бүріккіштер, қозғалтқыш клапандары 
және басқа да машина бөлшектері эрозияға ұшырайды. 

Металдың беткі қабаты материалының микроотүсірілімдерін қайта 
деформациялау кезінде шаршаудың бұзылуы нәтижесінде механикалық тозу 
шаршаудың тозуы деп аталады.Тозудың бұл түрі тісті тістердің жұмыс 
беттерінде байқалады. 

Кавитациялық тозу- қатты зат сұйықтыққа қатысты қозғалғанда 
гидроэрозиялық тозу, онда газ көпіршіктері бетіне жақын орналасқан, бұл 
қысымның немесе температураның жергілікті көтерілуін тудырады. 
Қозғалтқыш цилиндрінің жеңдері, салқындату жүйесінің су сорғысының 
пышақтары және т. б. кавитациялық тозуға ұшырауы мүмкін. 

Тозудың ең қауіпті және жойқын түрлерінің бірі-бұл материалдың 
орнатылуы, терең жыртылуы, оны бір үйкеліс бетінен екіншісіне беру және 
пайда болған бұзылулардың конъюгацияланған бетке әсер етуі нәтижесінде 
пайда болатын кептелу. Тозудың бұл түрі көптеген машиналардың 
жұптасуына тән. 

Жегіделік-механикалық тозу қоршаған ортамен химиялық әрекеттесуге 
енген материалдың үйкеліс процесімен сипатталады. Бұл жағдайда бетінде 
жаңа аз күшті химиялық қосылыстар пайда болады, олар жұптау процесінде 
тозу өнімдерімен жойылады. Тозудың бұл түрінің мысалы-күкірт, күкірт 
және органикалық қышқылдар сияқты жегіделік агенттердің әсерінен 
қозғалтқыштың цилиндр-пішпектік тобының бөліктерінің тозуы. 

Пайдаланудың негізгі міндеті-қалыпты жұмыстан төтенше жағдайға, 
рұқсат етілген тозудан бөлшектердің беттерінің бұзылуына әкелетін басқа 
түрлерге ауысу болмайтын жағдайларды жасау. Осыны ескере отырып, 
тозуды азайтуға және, демек, сенімділікті арттыруға бағытталған 
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өлшемдері мен физика-механикалық қасиеттерінің өзгеруінің жинақталуы
конъюгация жағдайларының нашарлауына әкеледі. Бұл жағдайда негізгі
фактор үйкелетін жұптардағы саңылаулардың ұлғаюына байланысты 
динамикалық жүктемелердің жоғарылауы болып табылады. Нәтижесінде 
прогрессивті тозу кезеңі басталады (суретті қараңыз. 1, b-v учаскесі).

Басым факторлардың сипатына байланысты механикалық және
жегіделік-механикалық тозу ерекшеленеді.

Механикалық тозу механикалық әсер ету нәтижесінде пайда болады.
Тозудың бұл түрі абразивті және шаршауды қамтиды.

Абразивті тозу қатты заттардың немесе бөлшектердің кесу немесе
тырнау әрекеті нәтижесінде пайда болады. Бұл денелер немесе бөлшектер
металдан гөрі қаттылыққа ие, бөлшектердің бетін бұзады және олардың 
тозуын күрт арттырады.

Сұйықтықта немесе газда тоқтатылған және тозатын денеге қатысты
қозғалатын қатты бөлшектердің әсерінен гидроабразиялық (газабразиялық)
тозу пайда болады.Гидроабразиялық тозудың мысалы гидравликалық
цилиндрлердің, сорғылардың және дистрибьюторлардың тозуы, ал 
газабразиялық — ішкі жану қозғалтқышының бөліктерінің тозуы. 
Карбюратор саңылаулары, бүріккіш бүріккіштер, қозғалтқыш клапандары
және басқа да машина бөлшектері эрозияға ұшырайды.

Металдың беткі қабаты материалының микроотүсірілімдерін қайта
деформациялау кезінде шаршаудың бұзылуы нәтижесінде механикалық тозу
шаршаудың тозуы деп аталады.Тозудың бұл түрі тісті тістердің жұмыс
беттерінде байқалады.

Кавитациялық тозу- қатты зат сұйықтыққа қатысты қозғалғанда 
гидроэрозиялық тозу, онда газ көпіршіктері бетіне жақын орналасқан, бұл
қысымның немесе температураның жергілікті көтерілуін тудырады. 
Қозғалтқыш цилиндрінің жеңдері, салқындату жүйесінің су сорғысының
пышақтары және т. б. кавитациялық тозуға ұшырауы мүмкін.

Тозудың ең қауіпті және жойқын түрлерінің бірі-бұл материалдың 
орнатылуы, терең жыртылуы, оны бір үйкеліс бетінен екіншісіне беру және 
пайда болған бұзылулардың конъюгацияланған бетке әсер етуі нәтижесінде
пайда болатын кептелу. Тозудың бұл түрі көптеген машиналардың
жұптасуына тән.

Жегіделік-механикалық тозу қоршаған ортамен химиялық әрекеттесуге 
енген материалдың үйкеліс процесімен сипатталады. Бұл жағдайда бетінде
жаңа аз күшті химиялық қосылыстар пайда болады, олар жұптау процесінде 
тозу өнімдерімен жойылады. Тозудың бұл түрінің мысалы-күкірт, күкірт 
және органикалық қышқылдар сияқты жегіделік агенттердің әсерінен
қозғалтқыштың цилиндр-пішпектік тобының бөліктерінің тозуы.

Пайдаланудың негізгі міндеті-қалыпты жұмыстан төтенше жағдайға, 
рұқсат етілген тозудан бөлшектердің беттерінің бұзылуына әкелетін басқа
түрлерге ауысу болмайтын жағдайларды жасау. Осыны ескере отырып,
тозуды азайтуға және, демек, сенімділікті арттыруға бағытталған

машиналардың жұмысын жақсартудың келесі негізгі бағыттарын 
тұжырымдауға болады: 

− қызмет көрсетуші персоналдың біліктілігін арттыру; 
− пайдалану жөніндегі нұсқаулық ұсынымдарын қатаң сақтау; 
− машинаның қалыпты жұмыс режимін қамтамасыз ету; 
− машиналарды тасымалдау және сақтау қағидаларын сақтау; 
− техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру мен технологиясын 

жетілдіру. 
Қызмет көрсететін персоналдың біліктілігі машинаны жұмысқа 

дайындау, оған техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасын 
анықтайды. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда келтірілген ұсынымдарды 
қатаң сақтау техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын уақтылы 
жүргізумен байланысты. Қалыпты жұмыс режимдерін қамтамасыз ету 
шамадан тыс жұмыс істеумен байланысты, бұл жұптасқан бөліктердің 
тозуын азайтады. Техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру мен 
технологиясын жетілдіру осы жұмыстарды орындаудың жоғары деңгейін, 
диагностикалаудың технологиялық процесіне қосуды, сондай-ақ 
жұмыстарды жүргізуді кең механикаландыруды көздейді. 

Шекті рұқсат етілген тозу. Машина бөліктерінің біртіндеп тозуы 
олардың геометриялық өлшемдерінің өзгеруіне немесе шаршау 
зақымдарының жиналуына әкеледі. Бөлшектердің түйісуінде саңылаулардың 
ұлғаюы байқалады, бұл жеке түйіндер мен агрегаттардың немесе тұтастай 
алғанда машинаның жұмысының нашарлауына әкеледі. 

Тозу өскен сайын машинаның жұмысы сенімдірек бола бастайды, оны 
пайдаланудың техникалық-экономикалық көрсеткіштері төмендейді. Бір 
жағдайларда арттыру тозу тыс белгілі бір маңызы бар қаланың тудырады 
елеулі төмендетуге беріктік немесе қатаңдық бөлшектерді, басқа да 
негіздейді пайда болуына жол берілмейтін динамикалық жүктемелер. 

Машина бөлшектерінің рұқсат етілген шекті тозуын дұрыс белгілеу 
үлкен маңызға ие. Әдетте тозудың шекті рұқсат етілген мәндеріне жеткен 
машиналардың бөлшектері жаңасымен ауыстырылуы немесе жөндеуден 
кейін ғана пайдаланыла беруі тиіс. Сондықтан, егер шекті рұқсат етілген тозу 
үлкен маржамен таңдалса, онда машиналардың бөлшектері қосымша 
пайдалану шығындарымен байланысты жұмыс қабілеттілігінің толық 
пайдаланылмаған ресурсымен пайдаланудан ажыратылады. Егер шекті жол 
берілетін тозулар төмендетілген болса, онда пайдалану процесінде ресурсы 
таусылған бөлшектерді ауыстыру немесе жөндеу үшін машиналардың 
тоқтауы байқалатын болады. 

Шекті жол берілетін тозулар деп машиналарды пайдалану экономикалық 
тұрғыдан тиімсіз және тозған бөлшектерді ауыстырмай немесе қалпына келтірмей 
техникалық жағынан орынсыз болатын шамалар түсініледі. Әдетте, бөліктің тозуы 
рұқсат етілген мәннен асып кетсе, тозу процесінің сипаты өзгеріп, күшейе түседі 
(суретті қараңыз. 1.122). В нүктесіне дейін бөліктің тозу жылдамдығы 
салыстырмалы түрде тұрақты болды, бірақ III бөлімде ол күрт артып, апатқа 
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әкелуі мүмкін. Бөліктің тозуының шекті рұқсат етілген мөлшері міндетті түрде II 
қалыпты жұмыс аймағының шекарасында болуы керек. 

1.122- сурет-Машина бөлшектерінің тозу қисығы 

Тиеу-түсіру машиналарының көптеген бөлшектерінің шекті рұқсат 
етілген тозуын тағайындау кезінде келесі көрсеткіштердің бірін ескеру қажет: 
Еңбек қауіпсіздігі, техникалық, экономикалық. 

Машиналардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету талаптарын 
қанағаттандыратын бөлшектердің шекті жол берілетін тозуы оның асып кетуі 
бірден апатқа әкеп соқтырмайтындай есеппен таңдалады, яғни бөлшектердің 
жауапкершілігіне байланысты белгілі бір беріктік қоры көзделеді. Беріктік 
қорына қарамастан, белгіленген шекті рұқсат етілген мәндерден асатын 
бөлшектері тозған машиналарды пайдалануға жол берілмеуі керек. Еңбек 
қауіпсіздігі көрсеткіші бойынша шекті жол берілетін тозуды негіздеу кезінде 
машинаның әрбір жауапты бөлшегі беріктік шарттары бойынша шекті жол 
берілетін тозуға қол жеткізген кезде номиналды жүктеме режимі кезінде 
машинаның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет екендігіне сүйене 
отырып тексерілуге тиіс.  

Майлау материалдарын таңдау. Жүк тиеу-түсіру машиналарын 
пайдалану кезінде қолданылатын майлау материалдарын екі топқа бөлуге 
болады: майлау және майлау. Белгілі бір материалды таңдау оның 
физикалық-химиялық қасиеттерімен, майланатын түйіннің мақсаты мен 
дизайнымен, жылдамдықпен, жүктемелермен және түйіннің режимі мен 
қарқындылығын сипаттайтын басқа факторлармен және майлау жүйесінің 
түрімен анықталады. Майлау материалын таңдау үйкеліс беттерінің 
температуралық режиміне әсер етеді. Температураның жоғарылауымен 
майлау материалының қасиеттері өзгереді, оны бөлшектердің жанасу 
аймағында ұстау қиынға соғады. Қоршаған орта температурасының 
маусымдық ауытқуы үлкен маңызға ие. Тиеу-түсіру машиналары үшін, 
әсіресе Іштен жану қозғалтқышының жетегі бар, сол құрастыру бірліктерін 
майлау кезінде майлау материалдарының қысқы және жазғы сорттары 
пайдаланылады. 

Машиналарды илеу кезінде майлау материалдарын таңдау ерекше 
назар аударуға тұрарлық. Осы кезеңде майлау материалдарының тұтқырлығы 
төмен сорттарын қолдану керек, олар үйкеліс бетінен тозу өнімдерін алып 



157

әкелуі мүмкін. Бөліктің тозуының шекті рұқсат етілген мөлшері міндетті түрде II
қалыпты жұмыс аймағының шекарасында болуы керек.

1.122- сурет-Машина бөлшектерінің тозу қисығы

Тиеу-түсіру машиналарының көптеген бөлшектерінің шекті рұқсат
етілген тозуын тағайындау кезінде келесі көрсеткіштердің бірін ескеру қажет:
Еңбек қауіпсіздігі, техникалық, экономикалық.

Машиналардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету талаптарын
қанағаттандыратын бөлшектердің шекті жол берілетін тозуы оның асып кетуі
бірден апатқа әкеп соқтырмайтындай есеппен таңдалады, яғни бөлшектердің
жауапкершілігіне байланысты белгілі бір беріктік қоры көзделеді. Беріктік
қорына қарамастан, белгіленген шекті рұқсат етілген мәндерден асатын
бөлшектері тозған машиналарды пайдалануға жол берілмеуі керек. Еңбек 
қауіпсіздігі көрсеткіші бойынша шекті жол берілетін тозуды негіздеу кезінде 
машинаның әрбір жауапты бөлшегі беріктік шарттары бойынша шекті жол
берілетін тозуға қол жеткізген кезде номиналды жүктеме режимі кезінде 
машинаның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет екендігіне сүйене 
отырып тексерілуге тиіс. 

Майлау материалдарын таңдау. Жүк тиеу-түсіру машиналарын 
пайдалану кезінде қолданылатын майлау материалдарын екі топқа бөлуге 
болады: майлау және майлау. Белгілі бір материалды таңдау оның
физикалық-химиялық қасиеттерімен, майланатын түйіннің мақсаты мен
дизайнымен, жылдамдықпен, жүктемелермен және түйіннің режимі мен
қарқындылығын сипаттайтын басқа факторлармен және майлау жүйесінің
түрімен анықталады. Майлау материалын таңдау үйкеліс беттерінің
температуралық режиміне әсер етеді. Температураның жоғарылауымен
майлау материалының қасиеттері өзгереді, оны бөлшектердің жанасу
аймағында ұстау қиынға соғады. Қоршаған орта температурасының 
маусымдық ауытқуы үлкен маңызға ие. Тиеу-түсіру машиналары үшін, 
әсіресе Іштен жану қозғалтқышының жетегі бар, сол құрастыру бірліктерін
майлау кезінде майлау материалдарының қысқы және жазғы сорттары 
пайдаланылады.

Машиналарды илеу кезінде майлау материалдарын таңдау ерекше 
назар аударуға тұрарлық. Осы кезеңде майлау материалдарының тұтқырлығы
төмен сорттарын қолдану керек, олар үйкеліс бетінен тозу өнімдерін алып 

тастай алады. Майлау материалының жаңа порцияларының тұрақты ағыны 
жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз етеді 

қысқа уақыт ішінде бөлшектер [8]. 
Майлау майларынан карбюраторлы қозғалтқыштарға арналған 

автомобиль моторлары, автотракторлы дизельдерге арналған мотор майлары 
және трансмиссиялық майлар кеңінен таралған. Бір мақсаттағы май бірнеше 
сорттарда шығарылады, олар белгілі бір жағдайларда жұмысқа 
жарамдылығын анықтайтын әртүрлі қасиеттерге ие. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Машиналардың жұмыс қабілеттілігі деп нені түсіну керек?
2. Машиналардың жұмысының төмендеу себептері қандай?
3. Машиналардың сенімділігі қандай қасиеттерге жатады?
4. Машиналардың сенімділігі қалай бағаланады?
5. Үйкеліс деп нені атайды?
6. Қандай жағармайлар кең таралған?

1.3.3 Жол машиналары мен механизмдерін жөндеу 

Жөндеу өндірісінің түрлері. Машиналарды жөндеудің өндірістік 
процесі жөндеу кәсіпорнының іс-әрекеттерінің жиынтығы болып табылады, 
нәтижесінде жөндеуге түскен машиналар мен олардың құрамдас бөліктерінің 
жұмыс қабілеттілігі қалпына келтіріледі. Ол бірқатар технологиялық 
процестерден тұрады — машиналар мен олардың құрамдас бөліктерін 
бөлшектеу және жинау, бөлшектерді жөндеу және өндіру, техникалық 
бақылау, сондай-ақ жөндеу қорын (машиналарды, агрегаттарды, тораптарды 
жөндеуді күтетін), материалдарды, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімді 
алу, сақтау және тасымалдау процестері. 

Машиналарды жөндеудің технологиялық процесі жөндеу мәнінің жай-
күйін жүйелі түрде өзгерту мақсатында орындалатын технологиялық 
операциялардың жиынтығы, яғни машиналар мен олардың құрамдас 
бөліктерін оларды жөндеудің техникалық шарттарына сәйкес келетін күйге 
келтіру болып табылады. 

Құрылыс техникасын жөндеу үшін қазіргі уақытта машина жасауға 
жақын индустриялық негізде жөндеуді ұйымдастыруға мүмкіндік беретін ірі 
сериялы өндіріс ең перспективалы болып табылады. Бұл жөнделген 
машиналардың ресурсын айтарлықтай көтеруге және жөндеу өндірісін 
рентабельділікке айналдыруға мүмкіндік береді. 

Жөндеу түрлері мен әдістерінің жіктелуі. Процесс жөндеу мүмкін 
жіктелген әр түрлі белгілері. 

Жөнделетін бөліктердің тиесілігін сақтау негізінде ажыратылмаған және 
иесіздендірілген жөндеу ерекшеленеді. 

Оқшауланбаған жөндеу кезінде қалпына келтірілетін (жөнделген) 
құрамдас бөліктердің бұйымның белгілі бір данасына тиесілігі сақталады. 
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Бұл дегеніміз, осы машинадан алынған тозған құрастыру қондырғылары 
(қондырғылар мен қондырғылар) және бөлшектер қалпына келтірілгеннен 
немесе жөнделгеннен кейін олар алынған машинаға орнатылады. Қосалқы 
бөлшектерді (бекіткіштер, тығыздағыштар және т.б.) ауыстыруға болады. 

Негізгі кемшіліктері: ұзақтығы, өйткені машинаны жөндеу ұзақтығы 
бөлшектерді жөндеуге кететін уақытты да қамтиды; жөндеу 
кәсіпорындарындағы үлкен өндіріс алаңдарының қажеттілігі, өйткені 
бөлшектелген машина одан алынған бөлшектерді жөндеуге кететін барлық 
уақытты шеберханада өткізеді. 

Жөндеудің бұл түрін машиналардың үлкен ассортименті шағын 
сериямен жөнделген жағдайда ғана қолдануға болады. 

Иесіздендірілген жөндеу жөнделген құрастыру қондырғылары мен 
бөлшектері осы брендтің кез-келген машинасына орнатылатындығымен 
сипатталады. Демек, қалпына келтірілген немесе жөнделген құрамдас 
бөліктердің машиналардың белгілі бір данасына тиесілігі сақталмайды. 
Жөндеудің бұл түрі бөлінбегендерге қарағанда анағұрлым прогрессивті, 
сондықтан ол негізгі болып табылады. 

Иесіздендірілген жөндеу машиналар өндірісінде салынған бөлшектер 
мен құрастыру қондырғыларының өзара алмастырылуына негізделген. Бұл 
өндірісті алдыңғы қатарлы ұйымдастыруға мүмкіндік береді-алдын-ала 
жөнделген құрастыру қондырғыларынан машиналарды жинауды қамтамасыз 
ететін агрегаттық және ағымдық жөндеу. 

Құрылыс, жол және басқа көлік құрылысы машиналары үшін" 
ресурстарды қалпына келтіру дәрежесі" негізінде күрделі және ағымдағы 
жөндеу ерекшеленеді. 

Күрделі жөндеу оның кез-келген бөлігін, оның ішінде негізгі бөліктерін 
ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы өнімнің жарамдылығы мен толық 
ресурсын қалпына келтіру үшін жүзеге асырылады. Сонымен қатар, базалық 
бөлік деп оны орналастыруға және басқа бөліктерді орнатуға арналған өнімнің 
негізгі бөлігі түсініледі (мысалы, экскаватордың айналмалы платформасы). 

Ағымдағы жөндеу бұйымның жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін 
орындалады. Бұл машиналардың жеке бөліктерін ауыстырудан немесе 
қалпына келтіруден тұрады. 

"Жоспарлау" негізінде жоспарланған және жоспарланбаған жөндеу 
ерекшеленеді. 

Жоспарлы жөндеу кезінде машинаны жөндеуге қою белгілі бір жұмыс 
істеуден кейін нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптары мен 
көрсеткіштеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

Жоспарлы жөндеу күрделі жөндеудің жылдық жоспарларына сәйкес 
орындалады. 

Жоспардан тыс жөндеу істен шығу немесе оқиғалар салдарын жою 
қажет болған кезде алдын ала тағайындаусыз жүргізіледі. 

"Орындауды реттеу" негізінде техникалық жағдайға сәйкес реттелетін 
жөндеу және жөндеу ерекшеленеді. 
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Бұл дегеніміз, осы машинадан алынған тозған құрастыру қондырғылары 
(қондырғылар мен қондырғылар) және бөлшектер қалпына келтірілгеннен 
немесе жөнделгеннен кейін олар алынған машинаға орнатылады. Қосалқы
бөлшектерді (бекіткіштер, тығыздағыштар және т.б.) ауыстыруға болады.

Негізгі кемшіліктері: ұзақтығы, өйткені машинаны жөндеу ұзақтығы 
бөлшектерді жөндеуге кететін уақытты да қамтиды; жөндеу 
кәсіпорындарындағы үлкен өндіріс алаңдарының қажеттілігі, өйткені 
бөлшектелген машина одан алынған бөлшектерді жөндеуге кететін барлық 
уақытты шеберханада өткізеді.

Жөндеудің бұл түрін машиналардың үлкен ассортименті шағын
сериямен жөнделген жағдайда ғана қолдануға болады.

Иесіздендірілген жөндеу жөнделген құрастыру қондырғылары мен
бөлшектері осы брендтің кез-келген машинасына орнатылатындығымен
сипатталады. Демек, қалпына келтірілген немесе жөнделген құрамдас 
бөліктердің машиналардың белгілі бір данасына тиесілігі сақталмайды.
Жөндеудің бұл түрі бөлінбегендерге қарағанда анағұрлым прогрессивті, 
сондықтан ол негізгі болып табылады.

Иесіздендірілген жөндеу машиналар өндірісінде салынған бөлшектер
мен құрастыру қондырғыларының өзара алмастырылуына негізделген. Бұл
өндірісті алдыңғы қатарлы ұйымдастыруға мүмкіндік береді-алдын-ала 
жөнделген құрастыру қондырғыларынан машиналарды жинауды қамтамасыз
ететін агрегаттық және ағымдық жөндеу.

Құрылыс, жол және басқа көлік құрылысы машиналары үшін" 
ресурстарды қалпына келтіру дәрежесі" негізінде күрделі және ағымдағы
жөндеу ерекшеленеді.

Күрделі жөндеу оның кез-келген бөлігін, оның ішінде негізгі бөліктерін
ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы өнімнің жарамдылығы мен толық
ресурсын қалпына келтіру үшін жүзеге асырылады. Сонымен қатар, базалық
бөлік деп оны орналастыруға және басқа бөліктерді орнатуға арналған өнімнің
негізгі бөлігі түсініледі (мысалы, экскаватордың айналмалы платформасы).

Ағымдағы жөндеу бұйымның жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін
орындалады. Бұл машиналардың жеке бөліктерін ауыстырудан немесе
қалпына келтіруден тұрады.

"Жоспарлау" негізінде жоспарланған және жоспарланбаған жөндеу 
ерекшеленеді.

Жоспарлы жөндеу кезінде машинаны жөндеуге қою белгілі бір жұмыс 
істеуден кейін нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптары мен 
көрсеткіштеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Жоспарлы жөндеу күрделі жөндеудің жылдық жоспарларына сәйкес
орындалады.

Жоспардан тыс жөндеу істен шығу немесе оқиғалар салдарын жою
қажет болған кезде алдын ала тағайындаусыз жүргізіледі.

"Орындауды реттеу" негізінде техникалық жағдайға сәйкес реттелетін 
жөндеу және жөндеу ерекшеленеді.

Регламенттелген жөндеу-бұл жөндеу басталған кезде машинаның 
техникалық жағдайына қарамастан, пайдалану құжаттамасында белгіленген 
кезеңділікпен және көлемде орындалатын жоспарлы жөндеу. Мұндай жөндеу 
әдетте адамдардың қауіпсіздігіне байланысты машиналар үшін қолданылады 
(мысалы, лифттер). 

Техникалық жай-күйі бойынша жөндеу-бұл жоспарлы жөндеу, онда 
жөндеуге қою алдында машиналардың техникалық жай-күйін тексеру, 
техникалық диагностика немесе басқа да тәсілмен бақылау жүргізіледі. Бұл 
ретте жөндеу жүргізудің қажеттілігі мен оның көлемі белгіленеді. Көлік 
құрылысы машиналары үшін жөндеудің бұл түрі қабылданады. 

"Орындауды ұйымдастыру" белгісі бойынша жөндеу тұйық, агрегаттық 
және ағындық әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жөндеудің тұйық әдісі жөндеудің иесізденбеген түрінде қолданылады. 
Оны әмбебап немесе мамандандырылған топтар орындай алады. 

Бірінші жағдайда, бөлшектерді қалпына келтіруден басқа, машинаны 
жөндеу жұмыстарының барлық кешенін бір бригада орындайды. 

Мұндай ұйым жұмысшылардың жоғары біліктілігін талап етеді, 
өйткені бригаданың әр мүшесі кез-келген қондырғыны немесе қондырғыны 
жөндей алуы керек. Бұл ретте әрбір бригадада машиналардың барлық 
құрастыру бірліктерін жөндеуге арналған барлық қажетті құрал-саймандар, 
құрал-саймандар және қосалқы бөлшектер болуы тиіс. Мұндай жөндеуді 
ұйымдастыру төмен еңбек өнімділігімен және жоғары құнымен сипатталады. 

Мамандандырылған бригадалардың жөндеуі неғұрлым прогрессивті. 
Бұл жағдайда бір бригада машиналарды бөлшектейді және жинайды, ал 
технологиялық белгілері бойынша жақын құрастыру бірліктерінің топтарын 
жөндеуге мамандандырылған басқа бригадалар құрастыру бірліктерін 
жөндейді. Жөндеу қажетті құрылғылармен және құралдармен қамтамасыз 
етілген белгілі бір жұмыс бекеттерінде жүзеге асырылады. 

Әмбебап бригадалармен салыстырғанда мамандандырылған 
бригадалардың жөндеуді ұйымдастыруының бірқатар артықшылықтары бар: 

− жұмысшылардың біліктілігін, сондай-ақ технологиялық жабдықты 
дұрыс пайдалануға мүмкіндік беретін машиналардың белгілі бір құрастыру 
қондырғыларын жөндеудің мамандануына байланысты еңбек өнімділігінің 
артуы; 

− еңбек өнімділігін арттыру салдарынан машиналарды жөндеу 
ұзақтығын қысқарту; 

− жөндеу құнын төмендету. 
Жөндеуді ұйымдастырудың агрегаттық әдісі тозған агрегаттар мен 

тораптарды айналым қорынан келіп түскен жаңа немесе алдын ала 
жөнделгендермен ауыстыруды көздейді. 

Айналым қоры деп қызмет көрсетілетін машиналар паркін иесіздендіріп 
жөндеуді қамтамасыз ететін жарамды агрегаттар мен тораптардың белгілі бір 
қоры түсініледі. Бастапқыда бұл қор машиналардың жаңа құрастыру 
қондырғыларын сатып алу және есептен шығарылған машиналардың жеке 
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агрегаттарын қалпына келтіру арқылы қалыптасады. Содан кейін айналым 
қоры жөнделген құрастыру қондырғыларымен толықтырылады. 

1.123- сурет -Агрегаттық әдіспен машиналарды жөндеудің  
технологиялық процесінің сызбасы (бульдозер мысалында) 

Бұл әдісті жөндеу кәсіпорындарында және пайдалану жағдайларында 
қолдануға болады. Бірінші жағдайда машина құрастыру қондырғыларына 
бөлшектеледі, олар жөндеу цехтарына жіберіледі. Айналым қорын 
пайдаланып машиналарды жинаңыз. Жөнделген құрастыру бірліктері 
айналым қорына түседі.  

Жабдықтарды жөндеу кезінде жөндеу кәсіпорны құрастыру бірліктерін 
жөндеп қана қоймай, ақаулы қондырғыларды алып тастайды (бөлшектейді) 
және жөнделген агрегаттар мен тораптарды жинайды (құрастырады) бригада 
машинаның жұмыс орнында. 

Агрегаттық жөндеу әдісінің бір түрі-жөндеу жинақтарын мезгіл-мезгіл 
ауыстыру әдісі. Бұл әдіспен құрастыру қондырғылары жинақтарға 
үлкейтіледі, олар тиісті жөндеу түрімен толығымен ауыстырылады. 

Жөндеуді күтетін машиналар

Сыртқы машиналарды жуу

Бөлшектердің ақаулығы

Жинақтау және қиыстыру

Құрастыру бірліктерін жөндеу және құрастыру

Бөлшектерді жуу

Құрастыру бірліктері мен бөлшектеріне бөлшектеу
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агрегаттарын қалпына келтіру арқылы қалыптасады. Содан кейін айналым
қоры жөнделген құрастыру қондырғыларымен толықтырылады.

1.123- сурет -Агрегаттық әдіспен машиналарды жөндеудің 
технологиялық процесінің сызбасы (бульдозер мысалында)

Бұл әдісті жөндеу кәсіпорындарында және пайдалану жағдайларында
қолдануға болады. Бірінші жағдайда машина құрастыру қондырғыларына
бөлшектеледі, олар жөндеу цехтарына жіберіледі. Айналым қорын 
пайдаланып машиналарды жинаңыз. Жөнделген құрастыру бірліктері 
айналым қорына түседі. 

Жабдықтарды жөндеу кезінде жөндеу кәсіпорны құрастыру бірліктерін 
жөндеп қана қоймай, ақаулы қондырғыларды алып тастайды (бөлшектейді)
және жөнделген агрегаттар мен тораптарды жинайды (құрастырады) бригада 
машинаның жұмыс орнында.

Агрегаттық жөндеу әдісінің бір түрі-жөндеу жинақтарын мезгіл-мезгіл
ауыстыру әдісі. Бұл әдіспен құрастыру қондырғылары жинақтарға
үлкейтіледі, олар тиісті жөндеу түрімен толығымен ауыстырылады.

Жөндеуді күтетін машиналар

Сыртқы машиналарды жуу

Бөлшектердің ақаулығы

Жинақтау және қиыстыру

Құрастыру бірліктерін жөндеу және құрастыру

Бөлшектерді жуу

Құрастыру бірліктері мен бөлшектеріне бөлшектеу
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Дәнекерлеу бірліктерінің айналым қоры

Машиналарды сынау Бояу

Бөлшектерді қалпына 
келтіру

Қосалқы бөлшектер 
қоймасы

Машиналарды агрегаттық әдіспен жөндеудің технологиялық 
процесінің схемасы (бульдозер мысалында) суретте көрсетілген. 1.124.  

1.124- сурет- Машиналарды ағынды әдіспен жөндеудің технологиялық 
процесінің схемасы (экскаватор мысалында) 

Ағымдық жөндеу әдісінің мәні технологиялық процесс процесс 
барысында орналасқан жеке жұмыс орындарында орындалатын жеке 
операцияларға бөлінетіндігінде. Осылайша, машиналар мен агрегаттарды 
жинау және бөлшектеу, сондай-ақ бөлшектерді қалпына келтіру 
ұйымдастырылуы мүмкін. 

Процестерді бөлу және өндіріс кезіндегі жұмыс орындарының тар 
мамандануының арқасында жұмысты механикаландыру және 
автоматтандыру үшін жағдайлар жасалады, бұл еңбек сыйымдылығы мен 
құнын едәуір төмендетеді, сонымен қатар жөндеу сапасын жақсартады және 
ұзақтығын қысқартады. 

Жөндеуді күтетін машиналар

Сыртқы машиналарды жуу

Бөлшектердің ақаулығы

Жинақтау және қиыстыру

Құрастыру бірліктерін жөндеу және құрастыру

Бөлшектерді жуу

Құрастыру бірліктері мен бөлшектеріне бөлшектеу
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Жүріс рамасы №1 Пост

Айналмалы платформа

Қос тағанды тіреу

Қозғалтқыш

Жыланбауыр жүріс

Басты шығырдың реверсі

Басты жүкшығыр

Жүріс механизмі

Айналмалы механизм

Радиаторлар мен жанармай 
бактары 

Кері механизмнің көлденең 
білігі 

Аспалы жабдық

Кабина

Басқару пульті

№2 Пост

№3 Пост

№4 Пост

№5 Пост
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Ағынды әдіс бір типтегі немесе бір маркалы машиналардың көп санын 
жөндейтін зауыттарда қолданылады. Бұл әдіс автомобиль жөндеу 
кәсіпорындарында, тракторларды, бульдозерлерді және экскаваторларды 
жөндеу зауыттарында кең таралған (сурет. 1.124.) 

Құрылыста жұмыс істейтін құрылыс, жол, көтергіш-көлік және басқа 
да машиналар қалпына келтірілетін жүйелер қатарына жатады, оларда 
жөндеу әсерінің белгілі бір кешені арқылы олардың жұмыс қабілеттілігі 
қалпына келтірілуі мүмкін. 

Құрылыста жұмыс істейтін машиналарды қамтитын механикалық 
жүйелер үшін конструкторлық (тікелей) резервтеу іс жүзінде мүмкін емес. 
Сондықтан резервтеу машиналарды пайдалану және жөндеу (пайдалану және 
жөндеу резервтері) саласында жүзеге асырылады. Мұндай резервтеу үшін ең 
аз уақытта істен шыққан (істен шыққан) элементтерді ауыстыруды 
қамтамасыз ету басты талап болып табылады. 

1-машина; 2-тораптарды қалпына келтіру орны; 3-тораптардың айналым қоры 

1.125-сурет.  Жөндеу резервінің схемасы: 

Көрсетілгендей күріш. 1.125. жөндеу кезінде құрастыру бірліктерінің 
резервтік жиынтығы А1 машинасына орнатылады, ал одан алынған 
құрастыру бірліктері қалпына келтірілгеннен кейін айналым қорына, содан 
кейін А2 машинасын жөндеуге және т. б. жіберіледі. Сондықтан резервтік 
элементтер жұмыс істемейтін күйде болады (жүктелмеген резерв) және 
негізгі элементтер істен шыққаннан кейін ғана жұмыс істейді. 

Машиналарды жөндеуге техникалық құжаттама. Машиналарды 
жөндеудің жоғары сапасын қамтамасыз ету, кәсіпорындағы өндірістік және 
технологиялық процестерді дұрыс ұйымдастыру, қажетті жабдықты таңдау 
және жеке бөлшектер мен машиналарды қалпына келтіруге байланысты 
басқа мәселелерді шешу үшін белгілі бір жөндеу құжаттамасы жасалады. 

Халық шаруашылығының барлық салалары үшін машиналарға жөндеу 
құжаттарын жасаудың толықтығы мен ережелері белгіленеді. 
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Ағынды әдіс бір типтегі немесе бір маркалы машиналардың көп санын 
жөндейтін зауыттарда қолданылады. Бұл әдіс автомобиль жөндеу 
кәсіпорындарында, тракторларды, бульдозерлерді және экскаваторларды 
жөндеу зауыттарында кең таралған (сурет. 1.124.)

Құрылыста жұмыс істейтін құрылыс, жол, көтергіш-көлік және басқа 
да машиналар қалпына келтірілетін жүйелер қатарына жатады, оларда
жөндеу әсерінің белгілі бір кешені арқылы олардың жұмыс қабілеттілігі
қалпына келтірілуі мүмкін.

Құрылыста жұмыс істейтін машиналарды қамтитын механикалық
жүйелер үшін конструкторлық (тікелей) резервтеу іс жүзінде мүмкін емес. 
Сондықтан резервтеу машиналарды пайдалану және жөндеу (пайдалану және 
жөндеу резервтері) саласында жүзеге асырылады. Мұндай резервтеу үшін ең
аз уақытта істен шыққан (істен шыққан) элементтерді ауыстыруды
қамтамасыз ету басты талап болып табылады.

1-машина; 2-тораптарды қалпына келтіру орны; 3-тораптардың айналым қоры

1.125-сурет. Жөндеу резервінің схемасы:

Көрсетілгендей күріш. 1.125. жөндеу кезінде құрастыру бірліктерінің 
резервтік жиынтығы А1 машинасына орнатылады, ал одан алынған
құрастыру бірліктері қалпына келтірілгеннен кейін айналым қорына, содан
кейін А2 машинасын жөндеуге және т. б. жіберіледі. Сондықтан резервтік
элементтер жұмыс істемейтін күйде болады (жүктелмеген резерв) және 
негізгі элементтер істен шыққаннан кейін ғана жұмыс істейді.

Машиналарды жөндеуге техникалық құжаттама. Машиналарды
жөндеудің жоғары сапасын қамтамасыз ету, кәсіпорындағы өндірістік және 
технологиялық процестерді дұрыс ұйымдастыру, қажетті жабдықты таңдау 
және жеке бөлшектер мен машиналарды қалпына келтіруге байланысты
басқа мәселелерді шешу үшін белгілі бір жөндеу құжаттамасы жасалады.

Халық шаруашылығының барлық салалары үшін машиналарға жөндеу 
құжаттарын жасаудың толықтығы мен ережелері белгіленеді.

Жөндеу құжаттары-бұл жөндеу жұмыстарын дайындауға, жөндеуден 
кейін машинаны жөндеуге және бақылауға арналған жұмыс құжаттары. 
Мұндай құжаттар пайдалану процесінде өзгеретін техникалық параметрлер 
мен сипаттамаларды техникалық мүмкін және экономикалық тұрғыдан 
орынды қалпына келтіру көзделетін машиналардың барлық түрлеріне 
әзірленуі тиіс. 

Жөндеу түрлеріне байланысты құжаттама машиналарды ағымдағы 
және күрделі жөндеуге бөлек жасалады. Ағымдағы жөндеу жұмыстарын 
жүргізу кезінде, әдетте, пайдалану құжаттамасы қолданылады. 

Жөндеу құжаттамасын құрастыру бөлшектер мен түйіндердің өзара 
алмастырылуын ескере отырып жүргізілуі керек және бөлшектердің 
бастапқы өлшемдерін қалпына келтіруді қамтамасыз ететін жөндеу әдістерін 
таңдау керек. Жөндеудің ұсынылатын тәсілдері, жөнделген машиналарға 
қойылатын техникалық талаптар, жөндеуден кейін машиналардың пайдалану 
сипаттамаларын анықтайтын параметрлер, қосалқы бөлшектер мен 
материалдардың шығыс нормалары және жөндеу құжаттарына енгізілген 
басқа да көрсеткіштер алдын ала техникалық негізделген және 
эксперименталды түрде тексерілген болуы тиіс. 

Жөндеуге арналған құжаттар жиынтығы деп машиналарды техникалық 
тұрғыдан дұрыс қалпына келтіру және оларды белгілі бір (жөндеу аралық) 
кезең ішінде мақсаты бойынша одан әрі пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз 
ету үшін қажетті құжаттардың (жұмыс, пайдалану, жөндеу) жиынтығы 
түсініледі. Стандарттарға сәйкес жөндеу құжаттарының мынадай 
номенклатурасы белгіленген: жөндеу жөніндегі жалпы басшылық; күрделі 
(орташа) жөндеу жөніндегі басшылық; күрделі (орташа) жөндеуге арналған 
техникалық шарттар; бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің каталогы; 
қосалқы бөлшектер шығысының нормалары; материалдар шығысының 
нормалары; жөндеуге арналған құжаттар тізімдемесі. 

Күрделі жөндеуге арналған техникалық шарттар (ТШ) талаптары 
машиналарды жөндеуге тек нақты атауында ғана қолданылатын құжат болып 
табылады. ТШ-да осы атаудағы машинаға қатысты арнайы талаптар ғана 
қамтылады. ТШ мазмұны, әдетте, машинаны және оның жеке бөліктерін 
жөндеуге қойылатын техникалық талаптарды белгілейтін жөндеу 
нұсқаулықтарының бөлімдеріне ұқсас. Белгілі бір машинаның техникалық 
шарттары келесі ретпен орналастырылған талаптарды қамтиды: машинаға 
қойылатын жалпы техникалық талаптар және оның бөлшектеріне қойылатын 
арнайы талаптар, жиналған машинаны модернизациялау талаптары. Бұдан 
әрі ТШ-да бақылау сынақтарына, жабындарға және майлауға, жинақтауға 
қатысты талаптар баяндалады. ТШ-ның қорытынды бөлігі таңбалауға, буып-
түюге, тасымалдауға және сақтауға қойылатын талаптарды қамтиды. 

Бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің каталогы машиналарға 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қажетті қосалқы 
бөлшектерге өтінімдер жасауға арналған. Каталогта барлық бөлшектер мен 
құрастыру бірліктерінің тізімі мен суреттері, бөлшектер мен құрастыру 
бірліктерінің машинада орналасуы туралы мәліметтер келтірілген. Әрбір 
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бөлшек пен құрастыру бірлігі бойынша олардың машинадағы саны, олар 
жасалған материал және олардың өзара алмасуы мен құрылымдық 
ерекшеліктері туралы деректер келтіріледі. 

Қосалқы бөлшектердің немесе материалдардың шығыс нормалары бір, 
он немесе жүз машинаны жөндеуге арналған қосалқы бөлшектердің немесе 
материалдардың шығыстары туралы мәліметтерді қамтитын ведомость 
нысанында жасалады. Егер машиналар үшін орташа жөндеу көзделген болса, 
онда стандартқа сәйкес шығыс нормаларын орташа және күрделі жөндеуге 
бөлек ресімдеу қажет. 

Әрбір бөлшек бойынша қосалқы бөлшектер шығысының тізімдемесінде 
міндетті түрде: стандарттың белгілері немесе нөмірі, атауы, машинадағы 
саны, шығыс нормалары және қосымша мәліметтер мен нұсқаулардан 
тұратын ескертпе, мысалы, жөндеу кәсіпорнына қосалқы бөлшектерді жеткізу 
туралы немесе оларды сол жерде дайындау қажеттілігі туралы мәліметтер 
көрсетіледі. 

Құжаттар тізімдемесіне жөндеу құжаттары, жұмыс конструкторлық 
құжаттарының толық немесе толық емес жиынтығы, пайдалану құжаттары, 
стандартталмаған арнайы жабдыққа, стендтерге, құрылғылар мен құралдарға 
конструкторлық құжаттар кіреді. Құжаттар тізімдемесі машинаны орташа 
және күрделі жөндеу үшін бөлек жасалады. 

Машиналарды жөндеуге тапсыру және оларды жөндеуден қабылдау 
тәртібі. Жөндеуге тапсыру кезінде машина оларды қалыпты пайдалану 
кезінде табиғи тозу нәтижесінде пайда болған ақаулары бар барлық 
бөлшектермен, тораптармен және агрегаттармен жабдықталуы тиіс. 

Жөндеу кәсіпорнына машинаның түсуімен бір мезгілде мынадай 
құжаттар ұсынылуы тиіс: наряд-тапсырыс; машинаның техникалық 
паспорты; шнур кітабы (котлонадзордың жол инспекциясында есепте тұрған 
машиналарға); жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қажетті нұсқаулықтар 
мен сызбалар. Көрсетілген құжаттардан басқа, машина жөндеу кәсіпорнына 
келгенге дейін 30 күннен кешіктірмей оның техникалық жай-күйінің 
тізімдемесі (актісі) беріледі. Осы тізім негізінде қажетті сызбалар, қосалқы 
бөлшектер және т. б. дайындалады. Темір жол бойынша жөндеуге 
жіберілетін машиналарға ілеспе парақ және машинадан алынған бөлшектер 
мен тораптардың тізімдемесі жасалады. 

Жөндеу кәсіпорнына келген машиналарды, агрегаттар мен тораптарды 
кәсіпорын басшысы тағайындаған комиссия қабылдайды. Машинаны 
жөндеуге қабылдау кезінде комиссия жөндеу объектілерінің жинақтылығына 
және олардың техникалық жай-күйіне; буып-түйілген машиналардың, 
агрегаттар мен тораптардың ұсынылған тізімдемеге сәйкестігіне; алынған 
құжаттардың дұрыс ресімделуіне назар аударады. Машинаны жөндеуге 
қабылдау туралы актіге қол қойылғаннан кейін машинаның сақталуы мен 
жинақтылығы үшін жөндеу кәсіпорны жауапты болады. 

Техникалық шарттарға сәйкес жөндеуге және құрастыруға жөнделген 
машинаны қабылдау оны сынау нәтижелері бойынша жүргізіледі. 
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бөлшек пен құрастыру бірлігі бойынша олардың машинадағы саны, олар
жасалған материал және олардың өзара алмасуы мен құрылымдық
ерекшеліктері туралы деректер келтіріледі.

Қосалқы бөлшектердің немесе материалдардың шығыс нормалары бір,
он немесе жүз машинаны жөндеуге арналған қосалқы бөлшектердің немесе 
материалдардың шығыстары туралы мәліметтерді қамтитын ведомость
нысанында жасалады. Егер машиналар үшін орташа жөндеу көзделген болса,
онда стандартқа сәйкес шығыс нормаларын орташа және күрделі жөндеуге 
бөлек ресімдеу қажет.

Әрбір бөлшек бойынша қосалқы бөлшектер шығысының тізімдемесінде 
міндетті түрде: стандарттың белгілері немесе нөмірі, атауы, машинадағы
саны, шығыс нормалары және қосымша мәліметтер мен нұсқаулардан 
тұратын ескертпе, мысалы, жөндеу кәсіпорнына қосалқы бөлшектерді жеткізу 
туралы немесе оларды сол жерде дайындау қажеттілігі туралы мәліметтер 
көрсетіледі.

Құжаттар тізімдемесіне жөндеу құжаттары, жұмыс конструкторлық
құжаттарының толық немесе толық емес жиынтығы, пайдалану құжаттары,
стандартталмаған арнайы жабдыққа, стендтерге, құрылғылар мен құралдарға
конструкторлық құжаттар кіреді. Құжаттар тізімдемесі машинаны орташа
және күрделі жөндеу үшін бөлек жасалады.

Машиналарды жөндеуге тапсыру және оларды жөндеуден қабылдау
тәртібі. Жөндеуге тапсыру кезінде машина оларды қалыпты пайдалану
кезінде табиғи тозу нәтижесінде пайда болған ақаулары бар барлық
бөлшектермен, тораптармен және агрегаттармен жабдықталуы тиіс.

Жөндеу кәсіпорнына машинаның түсуімен бір мезгілде мынадай
құжаттар ұсынылуы тиіс: наряд-тапсырыс; машинаның техникалық
паспорты; шнур кітабы (котлонадзордың жол инспекциясында есепте тұрған 
машиналарға); жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қажетті нұсқаулықтар
мен сызбалар. Көрсетілген құжаттардан басқа, машина жөндеу кәсіпорнына 
келгенге дейін 30 күннен кешіктірмей оның техникалық жай-күйінің
тізімдемесі (актісі) беріледі. Осы тізім негізінде қажетті сызбалар, қосалқы 
бөлшектер және т. б. дайындалады. Темір жол бойынша жөндеуге 
жіберілетін машиналарға ілеспе парақ және машинадан алынған бөлшектер
мен тораптардың тізімдемесі жасалады.

Жөндеу кәсіпорнына келген машиналарды, агрегаттар мен тораптарды
кәсіпорын басшысы тағайындаған комиссия қабылдайды. Машинаны
жөндеуге қабылдау кезінде комиссия жөндеу объектілерінің жинақтылығына 
және олардың техникалық жай-күйіне; буып-түйілген машиналардың,
агрегаттар мен тораптардың ұсынылған тізімдемеге сәйкестігіне; алынған
құжаттардың дұрыс ресімделуіне назар аударады. Машинаны жөндеуге
қабылдау туралы актіге қол қойылғаннан кейін машинаның сақталуы мен 
жинақтылығы үшін жөндеу кәсіпорны жауапты болады.

Техникалық шарттарға сәйкес жөндеуге және құрастыруға жөнделген 
машинаны қабылдау оны сынау нәтижелері бойынша жүргізіледі.

Сынақтарды жүргізу үшін жөндеу кәсіпорнының бас инженерінің немесе ТББ 
бастығының төрағалығымен комиссия тағайындалады. 

Механикаландырылған қашықтық сынақтарға қатысу үшін өз өкілін 
жіберуге құқылы. Қандай да бір ақаулар анықталған жағдайда тапсырыс 
берушінің өкілі егжей-тегжейлі тексеру үшін машинаны немесе агрегатты 
ішінара бөлшектеуді талап етуі мүмкін. Комиссия белгілеген барлық 
кемшіліктер машина дистанциясын тапсырғанға дейін жойылуы тиіс. 

Қабылдау сынақтары, машинаның жинақтылығын тексеру және 
жүктемемен сынау аяқталғаннан кейін оны түпкілікті бояйды. Машинаны 
жөндеуден қабылдау паспортқа орындалған жұмыстардың көлемі туралы 
қажетті жазбалар енгізіле отырып, қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді. 
Актіден басқа, жөндеу кәсіпорны кепілдік паспортын жасайды, оған 
жөндеуден кейін машинаны пайдалану режимі туралы нұсқаулық қоса 
беріледі. Нұсқаулық мынадай нұсқауларды қамтиды: қуатты шектегіші бар 
қозғалтқыштың жұмыс уақыты; машинаның төмен жылдамдықтар мен 
жүктемелердегі жұмыс ұзақтығы; қосылыстарды тарту және майлауды 
ауыстыру мерзімділігі; көтергіш металл конструкциялардың жауапты 
дәнекерленген және басқа да қосылыстарын тексеру мерзімділігі. 

Жөндеу кәсіпорны кепілдік мерзімі ішінде жөндеу сапасына 
материалдық жауап береді. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Бұл моральдық тозуы?
2. Модернизацияның мәні неде?
3. Машиналарды жөндеуге тапсыру тәртібін сипаттаңыз.
4. Машиналарды жөндеуден қабылдау тәртібін сипаттаңыз.
5. Техникалық жағдайы бойынша жөндеу неден тұрады?
6.Қандай әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін жөндеу белгісі бойынша

орындалуын ұйымдастыру? 
7.Ағын әдісінің мәні ?
8.Көлікке қандай құжаттар керек?
9.ТУ-да не бар?

1.3.4 Жол машиналары мен механизмдерін жоспарлы алдын ала 
жөндеу 

Қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің мәні.  Машиналарды 
техникалық пайдалану шараларының ішінде жоспарлы профилактикалық 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі маңызды орын алады. 
Қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкес, бұл жүйе белгілі бір жұмыс 
жағдайында машиналардың тиісті сапасын сақтау және қалпына келтіру үшін 
қажет өзара байланысты құралдар, техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
құжаттамаларының жиынтығы болып табылады. Технологиялық ережелер 
жиынтығы техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдісін анықтайды. 
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Көрсетілген жүйеде көзделген техникалық қызмет көрсету мен жөндеу 
белгіленген уақыт кезеңімен немесе жүк өңдеудің нормаланған көлемін 
орындаумен регламенттелген тиеу-түсіру машиналары үшін белгілі бір 
атқарымнан кейін жоспарлы тәртіппен жүргізіледі. Жүйенің ерекшелігі-
машиналарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша барлық 
операцияларды алдын-ала жоспарлау және оларды машина жұмыс істемейтін 
кезде емес, алдын-ала алдын-ала жоспарлау, бірақ оның күтпеген тоқтауына 
жол бермеу. 

Машиналарды пайдалану жүйесі тиімсіз болып табылады, онда оларды 
жарамды күйде ұстау бойынша барлық операциялар "қажеттілік 
бойынша"жүзеге асырылады. Бұл жағдайда жұмыс жағдайының бұзылуына 
байланысты жиі күтпеген үзілістер ұзақ тұруға және машиналардың сапасын 
қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде қосымша қиындықтарға әкеледі. 
Әдетте, тозған машиналарды пайдалануға енгізу көп уақыт пен ақшаны 
қажет етеді. Сондықтан машиналарды жөндеуге, әсіресе техникалық қызмет 
көрсетуге "қажеттілік бойынша" қою тәртібі қолданылмайды. 

Жоспарлы-алдын алу жүйесі машиналарға ауысым сайын, мерзімді 
және маусымдық техникалық қызмет көрсетуді көздейді. Техникалық қызмет 
көрсетудің барлық түрлері машинаның бөліктері мен түйіндерінің жұмысына 
қолайлы жағдай жасауға, ақаулықтарды уақтылы анықтауға және алдын 
алуға және ақаулар мен зақымдарды жоюға арналған. 

Жүйемен жұмыс көлемдерімен және өткізу мерзімдерімен 
ерекшеленетін № 1 (ТҚ-1) және № 2 (ТҚ-2) мерзімді техникалық қызмет 
көрсетудің екі түрі белгіленген. Мерзімді техникалық қызмет көрсетудің 
мақсаты-жақын орналасқан екі нөмірлік техникалық қызмет көрсету 
арасындағы уақыт ішінде машинаның жарамды немесе жұмысқа қабілетті 
күйін ұстау. 

Маусымдық қызмет көрсету уақыты машина пайдаланылатын 
климаттық жағдайларды ескере отырып белгіленеді. Күзгі техникалық 
қызмет көрсету машинаны қыста, ал көктемде жазда жұмыс істеуге дайындау 
мақсатында жүзеге асырылады. Әдетте, мезгіл - мезгіл техникалық қызмет 
көрсету машиналардың тоқтап қалуын азайту үшін мерзімді техникалық 
қызмет көрсетудің бір түрін орындау кезінде қамтамасыз етіледі. 

Жөндеу-машинаның денсаулығын немесе жұмыс қабілеттілігін 
қалпына келтіру, сондай-ақ оның ресурсын немесе құрамдас бөліктерін 
қалпына келтіру бойынша операциялар кешені. Жөндеу кезінде беткі тозу, 
бөлшектердің деформациясы, қонудың бұзылуы және т. б. салдарынан 
машиналарды пайдалану кезінде туындайтын ақаулар мен істен шығулар 
жойылады. Жұмыс көлемі бойынша машиналарды жөндеу ағымдағы және 
күрделі болып бөлінеді. 

Ағымдағы жөндеу машиналарды пайдалану кезінде олардың жұмыс 
қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру үшін орындалады және 
жеке бөліктерді ауыстырудан және қалпына келтіруден тұрады. 

Күрделі жөндеу ақаулықты қалпына келтіру және машинаның 
ресурсын толық немесе толық қалпына келтіруге жақын, оның кез келген 
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Көрсетілген жүйеде көзделген техникалық қызмет көрсету мен жөндеу 
белгіленген уақыт кезеңімен немесе жүк өңдеудің нормаланған көлемін 
орындаумен регламенттелген тиеу-түсіру машиналары үшін белгілі бір 
атқарымнан кейін жоспарлы тәртіппен жүргізіледі. Жүйенің ерекшелігі-
машиналарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша барлық 
операцияларды алдын-ала жоспарлау және оларды машина жұмыс істемейтін
кезде емес, алдын-ала алдын-ала жоспарлау, бірақ оның күтпеген тоқтауына
жол бермеу.

Машиналарды пайдалану жүйесі тиімсіз болып табылады, онда оларды
жарамды күйде ұстау бойынша барлық операциялар "қажеттілік
бойынша"жүзеге асырылады. Бұл жағдайда жұмыс жағдайының бұзылуына 
байланысты жиі күтпеген үзілістер ұзақ тұруға және машиналардың сапасын
қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде қосымша қиындықтарға әкеледі.
Әдетте, тозған машиналарды пайдалануға енгізу көп уақыт пен ақшаны
қажет етеді. Сондықтан машиналарды жөндеуге, әсіресе техникалық қызмет
көрсетуге "қажеттілік бойынша" қою тәртібі қолданылмайды.

Жоспарлы-алдын алу жүйесі машиналарға ауысым сайын, мерзімді
және маусымдық техникалық қызмет көрсетуді көздейді. Техникалық қызмет
көрсетудің барлық түрлері машинаның бөліктері мен түйіндерінің жұмысына 
қолайлы жағдай жасауға, ақаулықтарды уақтылы анықтауға және алдын 
алуға және ақаулар мен зақымдарды жоюға арналған.

Жүйемен жұмыс көлемдерімен және өткізу мерзімдерімен
ерекшеленетін № 1 (ТҚ-1) және № 2 (ТҚ-2) мерзімді техникалық қызмет
көрсетудің екі түрі белгіленген. Мерзімді техникалық қызмет көрсетудің
мақсаты-жақын орналасқан екі нөмірлік техникалық қызмет көрсету 
арасындағы уақыт ішінде машинаның жарамды немесе жұмысқа қабілетті 
күйін ұстау.

Маусымдық қызмет көрсету уақыты машина пайдаланылатын
климаттық жағдайларды ескере отырып белгіленеді. Күзгі техникалық 
қызмет көрсету машинаны қыста, ал көктемде жазда жұмыс істеуге дайындау 
мақсатында жүзеге асырылады. Әдетте, мезгіл - мезгіл техникалық қызмет 
көрсету машиналардың тоқтап қалуын азайту үшін мерзімді техникалық 
қызмет көрсетудің бір түрін орындау кезінде қамтамасыз етіледі.

Жөндеу-машинаның денсаулығын немесе жұмыс қабілеттілігін 
қалпына келтіру, сондай-ақ оның ресурсын немесе құрамдас бөліктерін
қалпына келтіру бойынша операциялар кешені. Жөндеу кезінде беткі тозу, 
бөлшектердің деформациясы, қонудың бұзылуы және т. б. салдарынан
машиналарды пайдалану кезінде туындайтын ақаулар мен істен шығулар
жойылады. Жұмыс көлемі бойынша машиналарды жөндеу ағымдағы және 
күрделі болып бөлінеді.

Ағымдағы жөндеу машиналарды пайдалану кезінде олардың жұмыс 
қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру үшін орындалады және
жеке бөліктерді ауыстырудан және қалпына келтіруден тұрады.

Күрделі жөндеу ақаулықты қалпына келтіру және машинаның
ресурсын толық немесе толық қалпына келтіруге жақын, оның кез келген

бөліктерін, соның ішінде базалықтарын ауыстыру немесе қалпына келтіру 
мақсатында жүргізіледі. Егер машиналарды жөндеу нормативтік-техникалық 
құжаттаманың талаптарына сәйкес жүргізілсе, онда олар жоспарланған 
санатқа жатады. Жөндеу әдістеріне байланысты иесіздендірілген, 
оқшауланбаған және біріктірілген. Агрегаттық жөндеу әдісі деп 
машиналарды қалпына келтіру әдісі түсініледі, онда ақаулы бөліктер 
(агрегаттар) жаңасымен ауыстырылады немесе алдын ала жөнделеді. 

1.127-сурет-Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
сызбасы 

Машиналарға алдын-ала техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
жүйесінің схемалық диаграммасы суретте көрсетілген. 1.127.  

Машиналарға жоспарлы-алдын ала техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жүйесін ұтымды пайдалану оның барлық нормативтері мен 
көрсеткіштерін қатаң сақтаудан тұрады. Техникалық себептер бойынша 
машиналарды тоқтату, әдетте, техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
циклдары арқылы жүргізілуі тиіс. Қызмет көрсетудің қажетті 
жоспарланбаған операциялары немесе ұсақ жөндеу жұмыстары 
технологиялық үзілістер кезеңінде (вагондардың немесе автомобильдердің 
болмауы, маневрлік операцияларды жүргізу және т.б.) орындалуы тиіс. 

Техникалық қызмет көрсету машиналардың тозу дәрежесіне және жай-
күйіне қарамастан, алдын ала әзірленген жоспар бойынша мәжбүрлеу 
тәртібімен жүргізілуі тиіс. Мұндай жұмысты ұйымдастыру толығымен 
профилактикалық сипатта болуы керек. Жөндеу жұмыстарының мерзімдері 
мен түрлерін жоспарлау қажет, бірақ бұл шаралардың көлемі машинаның 
нақты жағдайын ескере отырып, "қажеттілік бойынша" анықталады. 

Машинаның құрылымдық күрделілігіне, оның жарамдылық 
көрсеткіштеріне, жұмысты ұйымдастыру мен технологиясына байланысты 
қызмет көрсету мен жөндеудің күрделілігі айтарлықтай өзгереді. Еңбек 
сыйымдылығына машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

Жоспарлы-алдын ала техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі 

Техникалық қызмет көрсету Жөндеу 

Сақтау 
кезінде 

Пайдалану 
кезінде 

Кезінде 
тасымалдау 
тировании

Ағымдағы Күрделі 

Ауысым 
аралық 

Мерзімді Маусымды
қ 

Иесізденген Иесізденген

Агрегаттық ТО-1 ТО-2 Күзгі Көктемгі
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жүргізілетін жұмыс орындарын механикаландыру дәрежесі де әсер етеді. 
Машиналарды жуу, майлау, құю және техникалық жағдайын диагностикалау 
үшін жоғары өнімді жабдықты пайдалануға мүмкіндік беретін қызмет 
көрсету бекеттерінің мамандануы маңызды емес. Кәсіпорында орындалатын 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының көлемінің 
ұлғаюымен әр іс-шараның күрделілігі төмендейді. 

Машиналарды күту мен жөндеудің күрделілігін анықтау үшін келесі 
тәуелділікті қолдануға болады: 

Тх = Та (1.5)√𝑚𝑚𝑥𝑥2 + 𝑚𝑚𝑎𝑎2 

мұндағы Та-ұқсас машинаның еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
тх-еңбек сыйымдылығы анықталатын машинаның массасы, т;  
та-ұқсас машинаның массасы, т. 

Машиналарға қызмет көрсету және жөндеу кезінде орындалатын 
жұмыстар. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу станцияларда жүк 
операцияларын қалыпты орындау үшін қажетті деңгейде машиналардың 
сапасын ұстап тұруы және қалпына келтіруі керек. Пайдаланудағы 
машиналар қызмет ету мерзімі ішінде әрдайым жұмыс істеуге жарамды 
болуы керек. 

Техникалық қызмет көрсету жоспарлы жөндеу арасындағы апатсыз 
жұмысты қамтамасыз ететін жоспарлы-алдын алу жүйесінің ең жиі 
қайталанатын элементі болып табылады. Жөндеу жұмыстарының көлемі, 
машиналардың жұмыс істемейтін күйдегі жұмысының ұзақтығы, қосалқы 
бөлшектер мен материалдардың шығындары қызмет көрсету сапасына 
байланысты. Дұрыс орындалған техникалық қызмет көрсету жекелеген 
тораптар мен бөлшектердің жай-күйі туралы нақты түсінікке ие болуға және 
машинаны мәжбүрлі тоқтатқанға дейін алдын ала оларды жақсарту бойынша 
шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. 

Техникалық қызмет көрсету қажеттілігі бөлшектердің үйкеліс 
беттерінде тозу процестерінің дамуын болдырмаумен қатар, қоршаған ортаға 
машиналарға жағымсыз әсер ету нәтижесінде туындайды. Бұл машина 
бөлшектерінің ластануына әкеліп соғады, бұл тозудың жоғарылауына және 
машинаның сыртқы түрінің нашарлауына әкеледі. Жауын-шашын кезінде 
боялмаған беттерде кірдің болуы жегіденің қарқындылығын арттырады, 
майлау тиімділігінің төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар, машиналар жұмыс 
істеген кезде майлау материалының аққыштығы артады және оның сығылуы 
байқалады. 

Машиналардың қалыпты жұмысы, әдетте, оның жеке элементтерінің 
дірілімен байланысты. Нәтижесінде бұрандаманы бекіту қосылыстары 
әлсірейді, жауапты түйіндер мен қондырғылардың дұрыс реттелуі бұзылады. 
Біртіндеп тозу тежегіштер мен басқа басқару дискілерінің жұмысын тексеру 
қажеттілігін тудырады. 
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жүргізілетін жұмыс орындарын механикаландыру дәрежесі де әсер етеді. 
Машиналарды жуу, майлау, құю және техникалық жағдайын диагностикалау
үшін жоғары өнімді жабдықты пайдалануға мүмкіндік беретін қызмет 
көрсету бекеттерінің мамандануы маңызды емес. Кәсіпорында орындалатын 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының көлемінің 
ұлғаюымен әр іс-шараның күрделілігі төмендейді.

Машиналарды күту мен жөндеудің күрделілігін анықтау үшін келесі 
тәуелділікті қолдануға болады:

Тх = Та (1.5)√𝑚𝑚𝑥𝑥2 + 𝑚𝑚𝑎𝑎2

мұндағы Та-ұқсас машинаның еңбек сыйымдылығы, адам-сағ; 
тх-еңбек сыйымдылығы анықталатын машинаның массасы, т;  
та-ұқсас машинаның массасы, т.

Машиналарға қызмет көрсету және жөндеу кезінде орындалатын
жұмыстар. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу станцияларда жүк
операцияларын қалыпты орындау үшін қажетті деңгейде машиналардың
сапасын ұстап тұруы және қалпына келтіруі керек. Пайдаланудағы
машиналар қызмет ету мерзімі ішінде әрдайым жұмыс істеуге жарамды 
болуы керек.

Техникалық қызмет көрсету жоспарлы жөндеу арасындағы апатсыз 
жұмысты қамтамасыз ететін жоспарлы-алдын алу жүйесінің ең жиі 
қайталанатын элементі болып табылады. Жөндеу жұмыстарының көлемі,
машиналардың жұмыс істемейтін күйдегі жұмысының ұзақтығы, қосалқы 
бөлшектер мен материалдардың шығындары қызмет көрсету сапасына 
байланысты. Дұрыс орындалған техникалық қызмет көрсету жекелеген 
тораптар мен бөлшектердің жай-күйі туралы нақты түсінікке ие болуға және
машинаны мәжбүрлі тоқтатқанға дейін алдын ала оларды жақсарту бойынша 
шаралар қабылдауға мүмкіндік береді.

Техникалық қызмет көрсету қажеттілігі бөлшектердің үйкеліс 
беттерінде тозу процестерінің дамуын болдырмаумен қатар, қоршаған ортаға 
машиналарға жағымсыз әсер ету нәтижесінде туындайды. Бұл машина 
бөлшектерінің ластануына әкеліп соғады, бұл тозудың жоғарылауына және 
машинаның сыртқы түрінің нашарлауына әкеледі. Жауын-шашын кезінде 
боялмаған беттерде кірдің болуы жегіденің қарқындылығын арттырады, 
майлау тиімділігінің төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар, машиналар жұмыс
істеген кезде майлау материалының аққыштығы артады және оның сығылуы 
байқалады.

Машиналардың қалыпты жұмысы, әдетте, оның жеке элементтерінің 
дірілімен байланысты. Нәтижесінде бұрандаманы бекіту қосылыстары
әлсірейді, жауапты түйіндер мен қондырғылардың дұрыс реттелуі бұзылады.
Біртіндеп тозу тежегіштер мен басқа басқару дискілерінің жұмысын тексеру 
қажеттілігін тудырады.

Машинаны пайдалану уақытының белгілі бір кезеңдерінде бұл ақаулар 
қауіпті болмауы мүмкін, бірақ шараларды уақтылы қабылдамау ауыр 
зардаптарға әкеледі. Техникалық қызмет көрсетудің мақсаты-ақаулардың 
шексіз дамуына жол бермеу және оларды минималды шығындармен және 
машинаның қысқа тоқтауымен жасауға болатын кезде оларды жою. 

Машиналарға техникалық қызмет көрсету кезінде жекелеген агрегаттар 
мен тұтас машина жұмысының техникалық жай-күйі мен дұрыстығына 
бақылау жүргізіледі; жинау және жуу операциялары; машинаның сыртқы 
түрін және оның қалыпты пайдаланылуы үшін қажетті құрылғыларды 
сыртқы тексеру және тексеру; тораптарды, агрегаттарды реттеу және ұсақ 
ақаулықтарды жою; бекіту операциялары; майлау, тазалау және құю 
жұмыстары жүргізіледі. 

ТҚК-1 және ТҚК-2 техникалық қызмет көрсету жұмыс көлемі мен 
құрамымен ерекшеленеді, ал ТҚК-2 міндетті түрде ТҚК-1 көзделген 
жұмыстарды қамтиды. Аталған операциялардан басқа, техникалық қызмет 
көрсету кезінде ұсақ жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етіледі — бекіту 
бөлшектерін ауыстыру, машинаның жауапсыз элементтеріндегі жарықтарды 
дәнекерлеу, істен шыққан төсемдерді, контактілерді, сүзгілерді ауыстыру 
және т. б. Әдетте, тораптар мен агрегаттарға техникалық қызмет көрсету 
жөніндегі операциялар оларды машинадан шығармай және мүмкіндігінше 
гараждарда немесе шеберханаларда жүргізіледі. 

Машиналарды күрделі және ағымдағы жөндеу техникалық қызмет 
көрсету кезінде жойылмайтын ақаулар мен істен шығуларды жоюға 
арналған. Жөндеу жұмыстарының құрамына машиналардың конструкциялық 
ерекшеліктеріне, олардың тозу дәрежесіне және жөндеу түріне байланысты 
бөлшектеу-құрастыру операциялары; слесарлық, механикалық, мыс, ұсталық, 
дәнекерлеу, электротехникалық, сырлау және басқа да жұмыстарды орындау 
нәтижесінде тозған бөлшектерді немесе тораптарды ауыстыру немесе 
қалпына келтіру; тораптарды, агрегаттар мен машиналарды тұтастай сынау 
және реттеу кіреді. 

Ағымдағы жөндеудің айрықша ерекшелігі-машинаның ішінара 
бөлшектелуі, ол тозудың шекті деңгейіне жеткен бөлшектерді ауыстыру 
болып табылады. Ағымдағы жөндеу көлемі күрделі жөндеуді қажет ететін 
жекелеген тораптар мен агрегаттарды ауыстыруға жол беруі мүмкін. 

Күрделі жөндеу кезінде машиналардың жұмысын қалпына келтіру 
бойынша жұмыстардың максималды көлемі орындалады. Жөндеудің бұл 
түрінде барлық агрегаттар қажет болған жағдайда барлық жарамсыз немесе 
жөндеуді қажет ететін бөлшектерді ауыстыра отырып, толық бөлшектеумен, 
құрастырумен және сынаумен қалпына келтіріледі. Күрделі жөндеуді 
орындау нәтижесінде жұмыс істеу ресурсы жаңа машиналар мен агрегаттар 
үшін норманың кемінде 80% - ын құрауы тиіс. Күрделі жөндеуден кейін 
машиналардың қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін бөлшектердің 
түйісулерінде бастапқы отырғызуға қол жеткізіледі. 

Жоспарлы-алдын алу жүйесінің іс-шараларын жоспарлау және 
есепке алу. Машиналарға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді 
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жоспарлау кезінде бір жылға немесе одан аз күнтізбелік кезеңге осы іс-
шараларға қажеттілік анықталады. Осыны ескере отырып, оларды орындау 
жоспар-кестелерін жасайды, жөндеу-пайдалану персоналын орналастыруды 
және машинаны пайдаланудан ажырату кезеңінде жүк өңдеуді қамтамасыз 
ету бойынша дайындық іс-шараларын жүргізеді. Екі нормативтің болуы - 
машиналарды пайдалану ұзақтығы және олардың жөндеу арасындағы белгілі 
бір тоннажды орындауы - жөндеу санын есептеуді қиындатады. Өндірістің 
өсуімен машиналардың тозуы артып, жөндеу қажеттілігі артады, 
жоспарланған аялдамалар арасындағы күнтізбелік уақыт азаяды. 

ТҚ-1 және ТҚ-2 талап етілетін жылдық саны 

   ӨТБ-1 = [365/ t то-1 - (ӨТБ-2 + ЖМ + ӨК)] N, (1.6) 

ТҚҰ-2 = [ 365/ t ТҚ-2 - (ЖМ + ӨК)] N,  (1.7) 

мұндағы: ЖМ, ӨК-тиісінше жылына ағымдағы және күрделі жөндеулер 
саны; 

t то-1, t то-2 - тиісінше ТО-1 және ТО-2, тәулік арасындағы 
машиналарды пайдаланудың күнтізбелік уақытының ұзақтығы; 

 N-парктегі бірдей машиналардың саны. 
1.6 және 1.7 формулаларына сәйкес жөндеу санының артуымен 

жоспарланған ТҚК-2 саны азаяды. Бұл қысқарту машинаның жұмысымен 
анықталады. Осылайша, машиналарды жүктеу қарқындылығының 
жоғарылауымен жөндеу қажеттілігі артады және сонымен бірге ТҚК-2 
қажеттілігі азаяды. 

Формуладан басқа, to-1 санын анықтау үшін қарапайым тәуелділікті 
қолдануға болады, оны PTO-2 мәнін формулаға ауыстыру арқылы алуға 
болады (1.6): 

𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇−2 = 365 𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−2−𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−1)
𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−2×𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−1

 (1.8) 

Осы теңдеуге сәйкес ТО-1 Саны машиналардың жұмысына 
байланысты емес. Ешкі краны үшін жылына орта есеппен ТҚҰ-1 =30, 
машиналардың басқа түрлері үшін ТҚҰ-1 =20 орындау қажет. 

Ағымдағы және күрделі жөндеулер саны белгіленген күнтізбелік 
мерзімде немесе берілген атқарымды орындағаннан кейін оларды жөндеуге 
қою мүмкіндігін ескере отырып, әрбір типтегі машиналар бойынша жеке 
айқындалады. Егер машиналар күрделі жөндеуге күнтізбелік мерзім 
бойынша ғана жіберілсе, онда жыл сайын қолма-қол парктің 1/3 бөлігі 
жөнделеді (машинаны күрделі жөндеу үш жылда бір рет жүргізіледі). Бұл 
ретте күрделі жөндеуге жылдық қажеттілік 

𝑛𝑛k = 1
𝑡𝑡𝑘𝑘
𝑚𝑚1+

𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑞𝑞𝑘𝑘
𝑚𝑚2,    (1.9) 
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жоспарлау кезінде бір жылға немесе одан аз күнтізбелік кезеңге осы іс-
шараларға қажеттілік анықталады. Осыны ескере отырып, оларды орындау 
жоспар-кестелерін жасайды, жөндеу-пайдалану персоналын орналастыруды
және машинаны пайдаланудан ажырату кезеңінде жүк өңдеуді қамтамасыз
ету бойынша дайындық іс-шараларын жүргізеді. Екі нормативтің болуы -
машиналарды пайдалану ұзақтығы және олардың жөндеу арасындағы белгілі
бір тоннажды орындауы - жөндеу санын есептеуді қиындатады. Өндірістің
өсуімен машиналардың тозуы артып, жөндеу қажеттілігі артады, 
жоспарланған аялдамалар арасындағы күнтізбелік уақыт азаяды.

ТҚ-1 және ТҚ-2 талап етілетін жылдық саны

ӨТБ-1 = [365/ t то-1 - (ӨТБ-2 + ЖМ + ӨК)] N, (1.6)

ТҚҰ-2 = [ 365/ t ТҚ-2 - (ЖМ + ӨК)] N, (1.7)

мұндағы: ЖМ, ӨК-тиісінше жылына ағымдағы және күрделі жөндеулер
саны;

t то-1, t то-2 - тиісінше ТО-1 және ТО-2, тәулік арасындағы
машиналарды пайдаланудың күнтізбелік уақытының ұзақтығы;

N-парктегі бірдей машиналардың саны.
1.6 және 1.7 формулаларына сәйкес жөндеу санының артуымен 

жоспарланған ТҚК-2 саны азаяды. Бұл қысқарту машинаның жұмысымен 
анықталады. Осылайша, машиналарды жүктеу қарқындылығының
жоғарылауымен жөндеу қажеттілігі артады және сонымен бірге ТҚК-2 
қажеттілігі азаяды.

Формуладан басқа, to-1 санын анықтау үшін қарапайым тәуелділікті
қолдануға болады, оны PTO-2 мәнін формулаға ауыстыру арқылы алуға 
болады (1.6):

𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇−2 = 365 𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−2−𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−1)
𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−2×𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇−1

(1.8)

Осы теңдеуге сәйкес ТО-1 Саны машиналардың жұмысына 
байланысты емес. Ешкі краны үшін жылына орта есеппен ТҚҰ-1 =30,
машиналардың басқа түрлері үшін ТҚҰ-1 =20 орындау қажет.

Ағымдағы және күрделі жөндеулер саны белгіленген күнтізбелік
мерзімде немесе берілген атқарымды орындағаннан кейін оларды жөндеуге 
қою мүмкіндігін ескере отырып, әрбір типтегі машиналар бойынша жеке
айқындалады. Егер машиналар күрделі жөндеуге күнтізбелік мерзім 
бойынша ғана жіберілсе, онда жыл сайын қолма-қол парктің 1/3 бөлігі 
жөнделеді (машинаны күрделі жөндеу үш жылда бір рет жүргізіледі). Бұл 
ретте күрделі жөндеуге жылдық қажеттілік

𝑛𝑛k = 1
𝑡𝑡𝑘𝑘
𝑚𝑚1+

𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑞𝑞𝑘𝑘
𝑚𝑚2,    (1.9)

мұндағы t к-күрделі жөндеуге дейінгі машинаны пайдалану ұзақтығы, 
жыл; m1-t к кезеңінде екі күрделі жөндеу арасында жүк өңдеудің белгіленген 
нормаларын орындамайтын парктегі машиналар саны; qcp – жүктеме 
қарқындылығы бойынша күрделі жөндеуге жататын әрбір машинаның 
орташа жылдық жұмысы, мың т; qk – екі күрделі жөндеу арасындағы 
белгіленген жұмыс, мың т; m2-белгіленген жұмыс атқарымын орындағаннан 
кейін жөндеуге қойылатын парктегі машиналар саны. 

Ағымдағы жөндеуге қажеттілік 

𝑛𝑛𝑇𝑇 = 12
𝑡𝑡𝑇𝑇
𝑚𝑚1+𝑚𝑚2

𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑞𝑞𝑇𝑇
𝑛𝑛𝐾𝐾            (1.10) 

мұндағы tТ-екі ағымдағы жөндеу арасындағы машинаны пайдалану 
айларының саны; qТ – екі ағымдағы жөндеу арасындағы істелген жұмыс 
белгіленген; т1, т2-ағымдағы жөндеуге қатысты алдыңғы формуламен 
бірдей. 

Осылайша, жүктемесі жоғары машиналар жиі жөндеуді қажет етеді, ал 
жүктемесі аз машиналар ТО - 2 санының көп болуына байланысты жарамды 
күйде ұсталады. 

Машиналардың техникалық жағдайын диагностикалау. 
Диагностикалау-машиналардың және олардың құрастыру бірліктерінің 

техникалық жай-күйін іріктеусіз әдістермен анықтау процесі, сондай-ақ 
болжамды істен шығу сәтін анықтау мақсатында машинаның (құрастыру 
бірлігінің) техникалық жай-күйінің өзгеруін болжау. Диагностиканың негізгі 
мақсаты-машинаның нақты жағдайын анықтау, бұл олардың сенімділіктің 
осы деңгейінде жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін мақсатты жұмысты 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Автоматтандыру дәрежесі бойынша диагностикалық құралдар қолмен, 
автоматтандырылған және автоматты болуы мүмкін. Қол құралдарын 
қолдану адам-оператордың диагностика объектісіне құралдарды қосуға және 
оның техникалық жай-күйі туралы шешім қабылдауға қатысуын талап етеді. 
Бұл тәсіл диагноздың өнімділігі мен объективтілігін төмендетеді. Әдетте, 
қол құралдары мамандандырылған жабдықтармен орындалады. 

Автоматтандырылған құралдар оларды жабдыққа қосу және 
диагностикалық режимдерді таңдау үшін оператордың ішінара қатысуын 
талап етеді. Диагностиканың негізгі процедурасы, оның ішінде жабдықтың 
техникалық жағдайы туралы ақпарат беру автоматты түрде жүзеге 
асырылады. 

Автоматты құралдар (микропроцессорлық жиынтықтар, микро және 
шағын компьютерлер) адамның араласуынсыз диагноз қою мәселелерін 
шешеді. 

Автоматтандырылған және автоматты құралдар мамандандырылған 
және әмбебап болуы мүмкін. Олар жоғары жылдамдыққа және диагноздың 
сенімділігіне ие. 
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Ақпаратты өңдеу және ұсыну нысандарына байланысты 
диагностиканың техникалық құралдарын аналогтық, цифрлық және 
цифрлық-аналогтық болып бөлуге болады. 

Техникалық диагностикалау көлік құрылысы машиналарына 
жоспарлы-алдын ала техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің 
құрамдас бөлігі болып табылады және жоспарлы техникалық қызмет 
көрсетуге арналған нормативтік құжаттамада белгіленген мерзімдерде 
жүргізіледі. 

Мақсатына, мерзімділігіне, орындалатын жұмыстардың тізбесіне, 
еңбек сыйымдылығына және техникалық қызмет көрсетудің технологиялық 
процесіндегі орынға байланысты диагностикалау екі негізгі түрге бөлінеді: 
жалпы диагностикалау (Д-1) және тереңдетілген диагностикалау (Д-2). 

Жалпы диагностикалау машиналардың құрастыру бірліктерінің 
техникалық жағдайын анықтау мақсатында жүргізіледі және оның барысында 
құрастыру бірліктерінің реттеу жұмыстарын жүргізбей одан әрі жұмыс істеу 
мүмкіндігі, реттеу жұмыстарының көлемі, жекелеген құрастыру бірліктері 
үшін тереңдетілген диагностика жүргізу қажеттілігі белгіленеді. 
Диагностикалаудың бұл түрі міндетті түрде ТҚ-1, ТҚ-2 және ТҚ-3 көзделген 
кезеңділікпен жүргізіледі. 

Терең диагноз ақаулықтарды анықтау, сондай-ақ олардың себептері 
мен сипатын анықтау үшін қарастырылған. Сонымен қатар, диагностиканың 
бұл түрінде терең диагноз жасалады, машинаның дұрыс жұмыс істеу 
ресурсы анықталады, сонымен қатар реттеу жұмыстарының көлемі 
белгіленеді. Диагностиканың қарастырылып отырған түрі ТҚК-2 және ТҚК-
3 кезеңділігімен, сондай-ақ пайдалану процесінде себептері мен сипаты 
тереңдетілген диагностикалау жолымен ғана белгіленуі мүмкін 
машиналардың ақаулықтары анықталған жағдайда қажеттілік бойынша 
жүргізіледі [14]. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Машиналарды жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің мәні неде?
2. Машиналарға техникалық қызмет көрсету дегеніміз не?
3.Егер ұқсас машина Щ-4 болса, RM-80 машинасына техникалық

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының күрделілігін анықтаңыз 
4.ТО-1 және ТО-2 жылдық қажетті санын есептеңіз, мұнда: ЖМ =27 ,

пк =7; t то-1 = 1600 сағат; t то-2 = 4800 сағат; N = 20 бірлік. 
5.Егер t к =9600 сағ; m1=12 бірлік; qcp =15 мың тонна; qk – =18 мың

тонна; m2 =7 бірлік болса, күрделі жөндеуге жылдық қажеттілікті анықтаңыз. 
6. Ағымдағы жөндеу қажеттілігін есептеңіз, мұнда TT = 9000 сағ; qt

=3000 сағ; T1,=20 бірлік; T2 =10. 
7.Ағымдағы жөндеудің ерекшелігі?
8.Диагностикалық жүйелер бөлінеді?
9.Бұл көздейді тереңдетілген диагностикалау?
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Ақпаратты өңдеу және ұсыну нысандарына байланысты 
диагностиканың техникалық құралдарын аналогтық, цифрлық және 
цифрлық-аналогтық болып бөлуге болады.

Техникалық диагностикалау көлік құрылысы машиналарына 
жоспарлы-алдын ала техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің 
құрамдас бөлігі болып табылады және жоспарлы техникалық қызмет
көрсетуге арналған нормативтік құжаттамада белгіленген мерзімдерде 
жүргізіледі.

Мақсатына, мерзімділігіне, орындалатын жұмыстардың тізбесіне, 
еңбек сыйымдылығына және техникалық қызмет көрсетудің технологиялық 
процесіндегі орынға байланысты диагностикалау екі негізгі түрге бөлінеді: 
жалпы диагностикалау (Д-1) және тереңдетілген диагностикалау (Д-2).

Жалпы диагностикалау машиналардың құрастыру бірліктерінің 
техникалық жағдайын анықтау мақсатында жүргізіледі және оның барысында
құрастыру бірліктерінің реттеу жұмыстарын жүргізбей одан әрі жұмыс істеу 
мүмкіндігі, реттеу жұмыстарының көлемі, жекелеген құрастыру бірліктері 
үшін тереңдетілген диагностика жүргізу қажеттілігі белгіленеді. 
Диагностикалаудың бұл түрі міндетті түрде ТҚ-1, ТҚ-2 және ТҚ-3 көзделген 
кезеңділікпен жүргізіледі.

Терең диагноз ақаулықтарды анықтау, сондай-ақ олардың себептері 
мен сипатын анықтау үшін қарастырылған. Сонымен қатар, диагностиканың 
бұл түрінде терең диагноз жасалады, машинаның дұрыс жұмыс істеу 
ресурсы анықталады, сонымен қатар реттеу жұмыстарының көлемі
белгіленеді. Диагностиканың қарастырылып отырған түрі ТҚК-2 және ТҚК-
3 кезеңділігімен, сондай-ақ пайдалану процесінде себептері мен сипаты
тереңдетілген диагностикалау жолымен ғана белгіленуі мүмкін
машиналардың ақаулықтары анықталған жағдайда қажеттілік бойынша
жүргізіледі [14].

Бақылау сұрақтары:
1. Машиналарды жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің мәні неде?
2. Машиналарға техникалық қызмет көрсету дегеніміз не?
3.Егер ұқсас машина Щ-4 болса, RM-80 машинасына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының күрделілігін анықтаңыз
4.ТО-1 және ТО-2 жылдық қажетті санын есептеңіз, мұнда: ЖМ =27 , 

пк =7; t то-1 = 1600 сағат; t то-2 = 4800 сағат; N = 20 бірлік.
5.Егер t к =9600 сағ; m1=12 бірлік; qcp =15 мың тонна; qk – =18 мың 

тонна; m2 =7 бірлік болса, күрделі жөндеуге жылдық қажеттілікті анықтаңыз. 
6. Ағымдағы жөндеу қажеттілігін есептеңіз, мұнда TT = 9000 сағ; qt

=3000 сағ; T1,=20 бірлік; T2 =10.
7.Ағымдағы жөндеудің ерекшелігі?
8.Диагностикалық жүйелер бөлінеді?
9.Бұл көздейді тереңдетілген диагностикалау?

Практикалық сабақтар 

Практикалық сабақтар студенттердің жол шаруашылығы машиналарын 
ұйымдастыру және техникалық қызмет көрсету және жөндеу саласындағы 
білімдерін бекітуді мақсат етеді. Жұмыс барысында студент ғылым мен 
техниканың соңғы жетістіктерін, алдыңғы қатарлы жол машина 
станцияларының тәжірибесін, машиналарға техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеуді ұйымдастыру, машиналардың техникалық жай-күйін 
диагностикалау, жоғары өнімді жабдықтар мен құралдарды енгізу бойынша 
жол қашықтықтарын пайдалануы тиіс. 

Жұмыстарда келесі мәселелер қарастырылады: 
1. Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жоспары

мен кестесін жасау. 
2. Машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді

ұйымдастыру нысанын таңдау. 
3. Жөндеу жұмыстарының күрделілігін анықтау.
Жол машина станцияларына қатысты әзірленеді. Бастапқы деректерді 

оқытушы береді. 

1. ПМС балансында тұрған машиналар мен механизмдердің
ведомосын жасау 

Күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша жылдық жұмыс көлемін 
орындау үшін жол машина станциялары механикаландыру құралдарымен 
жабдықталған. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу санын есептеу үшін 
(кесте. 1.27) негізгі машиналар (механикаландырылған аспапты есепке 
алмағанда) соңғы күрделі жөндеу күні және күрделі жөндеуден кейін немесе 
пайдалану басталғаннан кейін орындалатын жұмыстардың көлемі көрсетіле 
отырып санамаланады. Кестеде әрбір машина үшін ағымдағы жылға 
жоспарланған жұмыс көлемін көрсету қажет. Бұл деректер машиналардың 
техникалық төлқұжаттарынан және ағымдағы жылға арналған директивалық 
мәліметтерден алынуы керек. Кестеде талдамалық және графикалық 
тәсілдермен есептеулермен айқындалған соңғы техникалық қызмет көрсету 
(ТҚК), ағымдағы жөндеу (Т) күндері көрсетілмейді. 
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1-кесте соңғы күрделі жөндеуден кейін немесе ағымдағы жылға пайдалану 
басталғаннан кейін жол машиналарының жоспарланған жылдық көлемі және 
істелген жұмысы 
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бөлігі жоқ) 

К-
25/9
-18 

1 200 125 

Төсеу 
краны 
(жүріс 
бөлігі жоқ) 

К-
25/9 

2 150 120 

Мотор 
платформа
сы 
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Мотор 
платформа
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Балласт 
тазалағыш 
машина 

БМ
С 

6 125 35 

Түзету-
қағу-өңдеу 
машинасы 

ВП
О-
3000 

7 200 205 

Ешкі 
краны 

КДК
К-10 

8 1400 1250 

Ешкі 
краны 

КДК
К-10 

9 1400 1250 

Агрегат 
бензоэлект
рлік 

Б- 
2Т/2
30ж 

0 800 900 

2. Машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді
ұйымдастырудың ұтымды нысанын таңдау 

Машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастыру 
нысанын таңдау олардың санына, шаруашылықтың аумақтық орналасуына 
және жөндеу шеберханаларының болуына байланысты. Ауысым сайын 
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1-кесте соңғы күрделі жөндеуден кейін немесе ағымдағы жылға пайдалану
басталғаннан кейін жол машиналарының жоспарланған жылдық көлемі және
істелген жұмысы
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сы

МП
Д

5 110 100

Балласт 
тазалағыш 
машина

БМ
С

6 125 35

Түзету-
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2. Машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді
ұйымдастырудың ұтымды нысанын таңдау

Машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастыру
нысанын таңдау олардың санына, шаруашылықтың аумақтық орналасуына 
және жөндеу шеберханаларының болуына байланысты. Ауысым сайын 

техникалық қызмет көрсетуді машинаға қызмет көрсететін бригада 
орындайды. Ауысым сайынғы қызмет көрсету міндетті болып табылады, 
сондықтан арнайы жоспарланбайды. Мерзімді техникалық қызмет көрсету 
(ТҚ-1, ТҚ-2) машина белгіленген машина-сағат санын (км) пысықтағаннан 
кейін алдын ала әзірленген жоспар бойынша міндетті түрде орындалады. 

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру әртүрлі болуы 
мүмкін. Құрылыс және жол машиналарына оларды пайдалану орындарында 
немесе пайдалану шаруашылықтарының шеберханаларында қызмет 
көрсетіледі. ТҚК-1-ге техникалық қызмет көрсетуді пайдалану 
машиналарының машинистері орындайды, ал ТҚК-2-ні пайдалану 
персоналының қатысуымен жылжымалы жөндеу шеберханаларының 
қызметкерлері орындайды. 

Машиналарды жөндеу жол машинасын пайдаланатын 
кәсіпорындардың шеберханаларында, жол жөндеу шеберханаларында, вагон 
және локомотив деполарында, жөндеу зауыттарында жүргізіледі. 

Жол машиналарын ағымдағы жөндеу пайдалану шаруашылығының 
жөндеу шеберханаларында немесе оларды пайдалану орнында жүргізіледі. 
Жөндеуді жылжымалы жөндеу шеберханаларының қызметкерлері жөндеу 
зауыттарында жөнделген тораптар мен агрегаттарды қолдана отырып, қызмет 
көрсетуші персоналдың қатысуымен жүргізеді. 

Күрделі құрылымдағы машиналарды (ВПО-3000м, ЩОМ-4м, УК-25/9-
18, ВПРС-500, ВПР-1200, Р-2000, ВПР-02, ЭЛБ-3м, СМ-5, бульдозерлер және 
т.б.) күрделі жөндеу мамандандырылған жол жөндеу шеберханаларында 
немесе зауыттарда, ал қалған машиналарды күрделі жөндеу пайдалану 
шаруашылықтарының жөндеу шеберханаларында жүргізіледі. Жол 
машиналарын жөндеу екі әдіспен жүзеге асырылады: оқшауланбаған және 
иесіздендірілген. Ажыратылмаған жөндеу кезінде агрегаттар, тораптар және 
негізгі бөлшектер жөндеуден кейін олар алынған машинаға орнатылады. 

Иесіздендірілген жөндеу жөнделген агрегаттар, тораптар мен 
бөлшектер осы марканың кез келген машинасына орнатылатындығымен 
сипатталады. Иесіздендірілген жөндеу өндірісті ұйымдастырудың 
прогрессивті әдістерін қолдануға мүмкіндік береді: агрегаттық-түйіндік 
(агрегаттық), дәйекті-түйіндік және ағымдық. Олардың барлығы 
машиналарды ішінара жаңа тораптардан немесе айналым қорынан құрастыру 
посттарына келіп түсетін алдын ала жөнделгендерден құрастыруды көздейді. 
Айналым қоры деп машиналарды иесіздендіріп жөндеуді қамтамасыз ететін 
түзетілген агрегаттар мен тораптардың белгілі бір қоры түсініледі. 
Бастапқыда бұл қор жаңаларын сатып алу және есептен шығарылған 
машиналардың жеке түйіндерін қалпына келтіру арқылы қалыптасады. 
Айналым қорын ағымдағы толықтыруды Жөнделген тораптар есебінен 
жүргізеді. Жеке емес жөндеуді ұйымдастырудың маңызды шарты-айналым 
қорының түйіндерінің азайтылмайтын есептік санын сақтау, өйткені әйтпесе 
өндіріс ырғағы бұзылады. 

Агрегаттардың (тораптардың) айналым қоры формулалар бойынша 
анықталады: 
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Ха = [(tа + tn) - tр ] Ка ng  (1.11) 
немесе 

Ха = (tа – tр) Ка ng ,       (1.12) 

мұндағы Ха – егер агрегаттар (тораптар) жөндеу кәсіпорнында 
жөнделетін болса, айналым агрегаттарының (тораптарының) саны; tа – 
жұмыс күндеріндегі агрегаттарды (тораптарды) жөндеу ұзақтығы (бөлшектеу 
сәтінен бастап сынақтан өткізуге және жөндеуден қабылдауға дейін); tn – 
алынған агрегатты мамандандырылған кәсіпорынға дейін және кері 
тасымалдауға жұмыс күндеріндегі уақыт; tр – жұмыс күндеріндегі базалық 
торапты (мысалы, рамаларды) жөндеу ұзақтығы; Ка – жөндеу кәсіпорны бір 
жұмыс күні ішінде шығаратын, бір айда жөнделетін машиналар санына тең, 
25 – ке айналым қорларының түсімдері. 

Егер ta + TN > TP болса, онда айналым қондырғылары болуы керек. 
Егер ta + TN ≤ TP болса, онда айналым қондырғылары қажет емес. 
Агрегаттар мен тораптарды ауыстыру міндетті түрде жөндеу циклінің 

құрылымында белгіленген мерзімде толық орындалады. 

3. Кәсіпорынның жұмыс тәртібі және уақыт қоры

Кәсіпорынның жұмыс режимі жылдағы күндер санымен, сағаттағы 
жұмыс ауысымының ұзақтығымен және ауысымдар санымен анықталады 
және жылдық жұмыс көлеміне, жыл ішіндегі жүктеменің біркелкілігіне 
байланысты болады. Ауысым жұмысының ұзақтығы еңбек заңнамасына 
сәйкес айқындалады. 

Жұмыс уақытының қоры жұмысшының өндірісте болу ұзақтығын 
(сағатпен) атайды. Жұмыс уақытының номиналды және нақты жылдық 
қорлары бар. Номиналды жылдық қор (Жнр) жылдағы жұмыс күндері 
санының ауысым ұзақтығына көбейтіндісі ретінде айқындалады. Мұның бәрі 
жұмысшы жұмыс істей алатын уақыт, бірақ мұнда белгілі бір уақыт жоғалуы 
мүмкін: демалыс, ауру және т. б. Сондықтан есептеулерде жұмыс уақытының 
нақты жылдық қоры (FDR) қолданылады, ол шығындарды шегергендегі 
номиналды қорға тең және формула бойынша анықталады: 

FDR = {[DK – (DB + DP + Dot )] TCM - (DP -2) PS }Y, (1.13) 

мұндағы dк, dв, dп, dот – тиісінше күнтізбелік, демалыс, мереке, 
демалыс күндерінің саны; tсм – ауысымның ұзақтығы; КС – мереке 
алдындағы жұмыс күні қысқартылған сағаттар саны; Y – дәлелді себептер 
бойынша жұмыс уақытының жоғалуын ескеретін коэффициент (орташа 
алғанда Y = 0,96). 

Жабдықтың жұмыс уақытының номиналды жылдық қоры-бұл белгілі 
бір жұмыс режимінде жабдық жұмыс істей алатын сағаттық уақыт. Оны 
толығымен пайдалану мүмкін емес, өйткені жабдықтың жұмысында сөзсіз 
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Ха = [(tа + tn) - tр ] Ка ng (1.11)
немесе

Ха = (tа – tр) Ка ng ,       (1.12)

мұндағы Ха – егер агрегаттар (тораптар) жөндеу кәсіпорнында 
жөнделетін болса, айналым агрегаттарының (тораптарының) саны; tа –
жұмыс күндеріндегі агрегаттарды (тораптарды) жөндеу ұзақтығы (бөлшектеу
сәтінен бастап сынақтан өткізуге және жөндеуден қабылдауға дейін); tn –
алынған агрегатты мамандандырылған кәсіпорынға дейін және кері
тасымалдауға жұмыс күндеріндегі уақыт; tр – жұмыс күндеріндегі базалық
торапты (мысалы, рамаларды) жөндеу ұзақтығы; Ка – жөндеу кәсіпорны бір
жұмыс күні ішінде шығаратын, бір айда жөнделетін машиналар санына тең,
25 – ке айналым қорларының түсімдері.

Егер ta + TN > TP болса, онда айналым қондырғылары болуы керек.
Егер ta + TN ≤ TP болса, онда айналым қондырғылары қажет емес.
Агрегаттар мен тораптарды ауыстыру міндетті түрде жөндеу циклінің

құрылымында белгіленген мерзімде толық орындалады.

3. Кәсіпорынның жұмыс тәртібі және уақыт қоры

Кәсіпорынның жұмыс режимі жылдағы күндер санымен, сағаттағы 
жұмыс ауысымының ұзақтығымен және ауысымдар санымен анықталады
және жылдық жұмыс көлеміне, жыл ішіндегі жүктеменің біркелкілігіне 
байланысты болады. Ауысым жұмысының ұзақтығы еңбек заңнамасына 
сәйкес айқындалады.

Жұмыс уақытының қоры жұмысшының өндірісте болу ұзақтығын
(сағатпен) атайды. Жұмыс уақытының номиналды және нақты жылдық
қорлары бар. Номиналды жылдық қор (Жнр) жылдағы жұмыс күндері
санының ауысым ұзақтығына көбейтіндісі ретінде айқындалады. Мұның бәрі 
жұмысшы жұмыс істей алатын уақыт, бірақ мұнда белгілі бір уақыт жоғалуы
мүмкін: демалыс, ауру және т. б. Сондықтан есептеулерде жұмыс уақытының
нақты жылдық қоры (FDR) қолданылады, ол шығындарды шегергендегі
номиналды қорға тең және формула бойынша анықталады:

FDR = {[DK – (DB + DP + Dot )] TCM - (DP -2) PS }Y, (1.13)

мұндағы dк, dв, dп, dот – тиісінше күнтізбелік, демалыс, мереке,
демалыс күндерінің саны; tсм – ауысымның ұзақтығы; КС – мереке 
алдындағы жұмыс күні қысқартылған сағаттар саны; Y – дәлелді себептер
бойынша жұмыс уақытының жоғалуын ескеретін коэффициент (орташа 
алғанда Y = 0,96).

Жабдықтың жұмыс уақытының номиналды жылдық қоры-бұл белгілі
бір жұмыс режимінде жабдық жұмыс істей алатын сағаттық уақыт. Оны
толығымен пайдалану мүмкін емес, өйткені жабдықтың жұмысында сөзсіз

тоқтап қалуы мүмкін. Жабдықтың жұмыс уақытының номиналды қоры 
жұмысшының өндірістік уақытының номиналды қорына тең. 

Жоспарланған кезеңдегі жабдық уақытының нақты қоры (ҚҚФ) 

FDO = [DK – (DV + DP)] TCM × y × h; (1.14) 

мұндағы tсм-ауысымдағы жабдық жұмысының сағат саны; h - 
(0,96...0,97) жөндеудегі жабдықтың жай-күйін ескеретін коэффициент; Y-
ауысымдар саны. 

4. Машина паркіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу
жоспары 

Бұл бөлімде шаруашылықтың машина паркіне техникалық қызмет 
көрсетудің жылдық жоспары әзірленеді. 

Оны дамыту үшін бастапқы деректер: 
− шаруашылықтың әрбір машинасы үшін жоспарлы жұмыс көлемі 

(машина-сағатпен, км); 
− соңғы күрделі жөндеуден немесе оның жұмысының басталуынан 

машинамен пайдаланылған сағаттар немесе километрлер (жаңа машиналар 
үшін); 

− машиналардың әрбір маркасы үшін техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеуді орындау кезеңділігі (машина-сағатпен, км). 

Әрбір машина үшін жоспарланған жылдық өндіріс пайдаланылған 
жоспардан белгіленеді. Машинаның техникалық жай-күйін машина 
паспортының және машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді 
есепке алу журналының деректері негізінде белгілейді. Жол машиналарының 
бұл деректері мен техникалық жағдайы, әдетте, курстық және дипломдық 
жобалардың тапсырмасында көрсетілген. 

Жол және құрылыс машиналарына техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу кезеңділігінің, еңбек сыйымдылығының және ұзақтығының 
нормалары темір жолдардың арнайы өздігінен жүретін жылжымалы 
құрамына техникалық қызмет көрсету және пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта келтірілген. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу саны 
келесі тәсілдердің бірімен анықталады: графикалық, аналитикалық немесе 
номограммалардың көмегімен. 

Графикалық әдіс мөлшерді орнатуға мүмкіндік береді және 
машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жүргізудің 

болжамды мерзімдері. Ол әр машина үшін координаттарда салынатын 
машиналардың жылдық жұмыс кестелеріне негізделген: абсцисса осьі 
бойынша – жұмыс күндері мен айлардағы уақыт шкаласы, ал ордината осьі 
бойынша – олардың жұмыс сағаттарында машиналарға техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу кезеңділігінің шкаласы. 

Графиканы құру процесі әр айдың соңында машиналардың жалпы 
өндірісін жүзеге асыруға дейін азаяды. Ол үшін жоспарланған кезеңнің 
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басында машинаны өндіруге оның жұмысының бірінші айында 
жоспарланған өндіріс қосылады, содан кейін жұмыстың екінші айында 
алынған сомаға және т. б. Осылайша орнатылған нүктелер бүкіл 
жоспарланған кезеңде машина өндірісін бейнелейтін сынған сызықты 
байланыстырады және өспелі нәтижемен жүргізіледі. 

Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің белгілі бір түріне сәйкес 
келетін ордината осьінің нүктелерінен техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеудің түрлері мен болжалды мерзімдерін анықтау үшін абсцисса осьіне 
параллель, оларды машиналардың жылдық өндірісінің қисық сызығымен 
қиылысқанға дейін. Қиылысу нүктелерінен абсцисса осьіне перпендикуляр 
түсіріледі және одан әрі техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке 
алудың бес желісінің бірімен қиылысқанға дейін, техникалық қызмет 
көрсетудің қандай түрі өндіруге сәйкес келетініне байланысты. Нәтижесінде 
кесте-техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді бастаудың шамамен 
жоспарланған күндерінің күнтізбесі алынады.

Аналитикалық әдіс техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің әр түрлі 
түрлерінің жалпы санын ғана анықтауға мүмкіндік береді. Ол машиналарды 
өндіру мен олардың жөндеу аралық жұмыс нормалары арасындағы 
тәуелділікке негізделген. Бұл тәуелділіктер формуламен көрінеді

N = A-Nп, (1.15) 

мұндағы N – жоспарланатын кезеңге (жылға) машиналарды жөндеудің 
(техникалық қызмет көрсетудің) белгілі бір түрінің саны; А – нақты өндіруді 
жөндеуаралық мерзіммен байланыстыратын коэффициент; Nп-
жоспарланатын кезеңге (жылға) машиналарды жөндеудің және техникалық 
қызмет көрсетудің белгілі бір түрінің алдындағы жөндеулер мен техникалық 
қызмет көрсетудің барлық түрлерінің саны. 

Күрделі жөндеулер санын анықтау кезінде nп = 0 А коэффициенті 
өрнектен анықталады 

А = Во+В𝑛𝑛
Мк

 (1.16) 

мұнда Во – соңғы аттас жөндеуден (техникалық қызмет көрсетуден) 
бастап немесе пайдаланудың басынан жоспарланған кезеңнің (жылдың) 
басына дейін машинамен жұмыс істеген сағат (км); Вп – жыл бойы машина 
жұмысының жоспарланған сағаты (км); Мк-жөндеудің (техникалық қызмет 
көрсетудің) белгілі бір түрін орындау кезеңділігі. 

В шамасының сандық мәні машина пайдаланған сағаттарды (км) соңғы 
күрделі жөндеуден немесе пайдалану басталғаннан бастап жөндеудің немесе 
техникалық қызмет көрсетудің белгілі бір түрінің кезеңділігіне бөлу кезінде 
алынған жай бөлшектің алымы ретінде болады 
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басында машинаны өндіруге оның жұмысының бірінші айында 
жоспарланған өндіріс қосылады, содан кейін жұмыстың екінші айында
алынған сомаға және т. б. Осылайша орнатылған нүктелер бүкіл 
жоспарланған кезеңде машина өндірісін бейнелейтін сынған сызықты 
байланыстырады және өспелі нәтижемен жүргізіледі.

Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің белгілі бір түріне сәйкес
келетін ордината осьінің нүктелерінен техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеудің түрлері мен болжалды мерзімдерін анықтау үшін абсцисса осьіне 
параллель, оларды машиналардың жылдық өндірісінің қисық сызығымен
қиылысқанға дейін. Қиылысу нүктелерінен абсцисса осьіне перпендикуляр 
түсіріледі және одан әрі техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке 
алудың бес желісінің бірімен қиылысқанға дейін, техникалық қызмет
көрсетудің қандай түрі өндіруге сәйкес келетініне байланысты. Нәтижесінде 
кесте-техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді бастаудың шамамен
жоспарланған күндерінің күнтізбесі алынады.

Аналитикалық әдіс техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің әр түрлі
түрлерінің жалпы санын ғана анықтауға мүмкіндік береді. Ол машиналарды
өндіру мен олардың жөндеу аралық жұмыс нормалары арасындағы
тәуелділікке негізделген. Бұл тәуелділіктер формуламен көрінеді

N = A-Nп, (1.15)

мұндағы N – жоспарланатын кезеңге (жылға) машиналарды жөндеудің 
(техникалық қызмет көрсетудің) белгілі бір түрінің саны; А – нақты өндіруді 
жөндеуаралық мерзіммен байланыстыратын коэффициент; Nп-
жоспарланатын кезеңге (жылға) машиналарды жөндеудің және техникалық
қызмет көрсетудің белгілі бір түрінің алдындағы жөндеулер мен техникалық
қызмет көрсетудің барлық түрлерінің саны.

Күрделі жөндеулер санын анықтау кезінде nп = 0 А коэффициенті 
өрнектен анықталады

А = Во+В𝑛𝑛
Мк

(1.16)

мұнда Во – соңғы аттас жөндеуден (техникалық қызмет көрсетуден)
бастап немесе пайдаланудың басынан жоспарланған кезеңнің (жылдың)
басына дейін машинамен жұмыс істеген сағат (км); Вп – жыл бойы машина
жұмысының жоспарланған сағаты (км); Мк-жөндеудің (техникалық қызмет
көрсетудің) белгілі бір түрін орындау кезеңділігі.

В шамасының сандық мәні машина пайдаланған сағаттарды (км) соңғы 
күрделі жөндеуден немесе пайдалану басталғаннан бастап жөндеудің немесе 
техникалық қызмет көрсетудің белгілі бір түрінің кезеңділігіне бөлу кезінде 
алынған жай бөлшектің алымы ретінде болады

Мысалы, ВПО-3000 машинасы соңғы күрделі жөндеуден 200 км жұмыс 
істеді. Осы машинаның жөндеуаралық циклінің құрылымы К = 400 км; Т = 
50 км; ТО - 2 = 25 км; ТО-1 = 12,5 км. В сандық мәні анықталады: 
– күрделі жөндеу үшін-Ак = 200/400; Вок = 200;
– ағымдағы жөндеу үшін-Ат = 200/50 = 4; міне= 0;
– -техникалық қызмет көрсету үшін №2 (ТО-2)АТО2= 200/25 = 8; ВТО2 =
0; 
– -техникалық қызмет көрсету үшін №1 (ТО-1)АТО1 = 200/12,5 = 16;
ВТО1 = 0. Жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету қажеттілігін есептеу 
кезінде А шамасының сандық мәні бөлшек бөлшектерінің шамасына 
қарамастан азаю жағына қарай бүтін санға дейін дөңгелектенеді, мысалы, 
1,95 = 1. 

Жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету қажеттілігін есептеу 
мысалдары: 

ВПО-3000-аналитикалық (кесте. 2), графикалық (сурет. 1), номограмма 
арқылы (сурет. 2). 

Бастапқы деректер 
Машина 200 км жұмыс істей бастағаннан бері жұмыс істеді. 

Жоспарланған жылға – 205 км. Бұл машинаны пайдалану жылы ішінде 
жөндеу және техникалық қызмет көрсету қажеттілігін анықтау қажет. 

Терезеден жұмыс басталар алдында маусымдық қызмет көрсетумен 
бірге қосымша техникалық қызмет көрсету қажет. Номограммалар, 
аналитикалық әдіс сияқты, техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің әр 
түрлі түрлерінің жалпы санын анықтауға мүмкіндік береді. 

Суреттегі номограмманың құрылысы. 1.135 мынадай түрде жүзеге 
асырылады. Абсцисса және ордината осьтері бойынша бірдей масштабта км 
немесе машина сағаттарында техникалық күтім мен жөндеу және 
жоспарланған жұмыс жиілігінің шкалалары қолданылады.  

1.128-сурет-Техникалық қызмет көрсету санын графикалық анықтау 

ВПО-3000: К=1; Т = 3; ТО - 2 = 4 (1); ТО-1=8 



180

Кесте 2. Жөндеу және техникалық қызмет көрсету санын есептеу ВПО-3000
Жөндеу және 
техникалық қызмет 
көрсету түрі. 

Шаманың мәні 
А = Во + Вп / Мк NпК N = А-Nп 

Күрделі жөндеу АК = (200 + 205)/400 
= 1 

NPC = 0 NК=1-0 = 1 

Ағымдағы жөндеу АТ = (0 + 205)/50 = 4 NPT = 1 NТ=4-1=3 
ТҚК-2 техникалық 
қызмет көрсету 

АТО-2 = (0 + 205)/25 
= 8 

Npto-2 = 1 + 3 = 4 NТ-2=8-4 = 4 

ТҚК-1 Техникалық 
қызмет көрсету 

АТО-1 = (0 + 
205)/12,5 = 16 

ТҚҰ-1 = 1 + 3 + 4 = 
8 

NТ-1=16-8 = 8 

 1.129-сурет-Машина паркіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
жоспары 

Содан кейін осьтер шкаласы сызықтармен қосылады. Техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу қажеттілігін анықтау үшін абсцисса осьінде 
машиналардың техникалық жай – күйіне сәйкес келетін (соңғы күрделі 
жөндеуден бастап өндіру бойынша) А' нүктесін, ал ордината осьі бойынша – 
жоспарланған кезеңде оны жоспарлы өңдеуге сәйкес келетін А' нүктесін 
табады, содан кейін А ' нүктесінен ордината осьіне параллель, ал А 
нүктесінен-абсцисса осьіне қиылысқанға дейін параллель сызық жүргізіледі. 
Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің түрлері мен саны А нүктесінен 
жүргізілген түзу сызықты кесіп өтетін сызықтармен анықталады.  

Мысалы, машина 1 қаңтарға дейін 200 км жұмыс істей бастады және 
бір жыл ішінде 205 км жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Біз сәйкесінше 200 
және 205 км координаттары бар А нүктесін табамыз. Бұл ретте А нүктесінен 
жүргізілген тік сызық №1 Техникалық қызмет көрсету желісін – 8 рет, №2 
техникалық қызмет көрсету желісін – 4 рет, ағымдағы жөндеуді – 3 рет және 
күрделі жөндеуді – 1 рет қиып өтеді. Курстық және дипломдық жобаларды 
орындау кезінде техникалық қызмет көрсету (ТҚ-1 және ТҚ-2), сондай-ақ 
ағымдағы (Т) және күрделі (К) жөндеулер саны мен мерзімдері графикалық 
әдіспен анықталады. Графиктер машинаның әр маркасы үшін графикалық 
қағазда, А4 форматында жасалады.
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Кесте 2. Жөндеу және техникалық қызмет көрсету санын есептеу ВПО-3000
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көрсету түрі.

Шаманың мәні
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= 1
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АТО-1 = (0 + 
205)/12,5 = 16

ТҚҰ-1 = 1 + 3 + 4 =
8

NТ-1=16-8 = 8

1.129-сурет-Машина паркіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу
жоспары

Содан кейін осьтер шкаласы сызықтармен қосылады. Техникалық қызмет
көрсету және жөндеу қажеттілігін анықтау үшін абсцисса осьінде 
машиналардың техникалық жай – күйіне сәйкес келетін (соңғы күрделі
жөндеуден бастап өндіру бойынша) А' нүктесін, ал ордината осьі бойынша –
жоспарланған кезеңде оны жоспарлы өңдеуге сәйкес келетін А' нүктесін
табады, содан кейін А ' нүктесінен ордината осьіне параллель, ал А
нүктесінен-абсцисса осьіне қиылысқанға дейін параллель сызық жүргізіледі.
Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің түрлері мен саны А нүктесінен 
жүргізілген түзу сызықты кесіп өтетін сызықтармен анықталады.

Мысалы, машина 1 қаңтарға дейін 200 км жұмыс істей бастады және
бір жыл ішінде 205 км жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Біз сәйкесінше 200 
және 205 км координаттары бар А нүктесін табамыз. Бұл ретте А нүктесінен
жүргізілген тік сызық №1 Техникалық қызмет көрсету желісін – 8 рет, №2
техникалық қызмет көрсету желісін – 4 рет, ағымдағы жөндеуді – 3 рет және
күрделі жөндеуді – 1 рет қиып өтеді. Курстық және дипломдық жобаларды
орындау кезінде техникалық қызмет көрсету (ТҚ-1 және ТҚ-2), сондай-ақ 
ағымдағы (Т) және күрделі (К) жөндеулер саны мен мерзімдері графикалық
әдіспен анықталады. Графиктер машинаның әр маркасы үшін графикалық
қағазда, А4 форматында жасалады.

Жиынтық жүктеме кестесі бойынша техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу санын анықтау 

Машиналардың бірі үшін айларға бөлінген жалпы сағаттық жұмыс 
кестелері жасалады (сурет. 3). Ол үшін абсцисса осьі бойынша айлар (I-XII), 
ал ордината осьі бойынша – осы машина үшін ТҚК-1 арасындағы кезеңге тең 
ППР нұсқаулықтарында белгіленген учаскелерге бөлінетін Нпл жоспарлы 
істелген жұмысы кейінге қалдырылады. Ордината осьіндегі нүктеде жұмыс 
қисығының басталуы жоспарланған Мк жылының басында машинаның 
жұмысына сәйкес келеді. Атқарым қисығының әрбір нүктесі тиісті айдың тік 
сызығының осы айдағы жоспарлы атқарымның көлденең сызығымен 
қиылысында орналасады. Әр айға жоспарланған жұмыс жылдық Нпл, 
есептеу және бөлу бойынша ұсыныстар негізінде белгіленеді. Өндірістік 
жағдайларда айлық жоспарлы атқарым құрылыс-монтаждау жұмыстарын 
ұйымдастыру жобасымен: "терезеден" жолды күрделі жөндеуде, жолды 
ағымдағы және орташа жөндеуде айқындалады. ТҚК және Р жүргізудің 
басталуы тиісті жөндеулер мен қызмет көрсетудің көлденең сызықтарымен 
жұмыс істеу графигінің қиылысу нүктесімен белгіленеді. 

Жылдық жұмыс істеу кестесі өндірістік жоспарды (жұмыс істеуді) 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жүргізу жоспарымен 
байланыстыруға мүмкіндік береді. - Сур. 2 графиктің құрылысы келтірілген. 

1.130-сурет-Санын анықтау үшін жиынтық жылдық атқарымның графигі 
ТО және Р ВПО = 3000 
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5. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің күрделілігін
анықтау

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын 
жүргізу үшін механикалық цех қызметкерлерінің контингентін және қажетті 
жабдықтардың санын есептеу қажет. Бұл үшін машинаны техникалық 
қызмет көрсету мен жөндеудің күрделілігі сияқты мән қажет. Жалпы еңбек 
сыйымдылығы техникалық қызмет көрсетуді орындаудың еңбек 
сыйымдылығынан (ТО-1, ТО-2) және ағымдағы жөндеулердің еңбек 
сыйымдылығынан тұрады: 

Жалпы = tto-1 + tto-2 + TT , (1.17) 

мұндағы жалпы-жалпы еңбек сыйымдылығы, адам × сағ; Тт – 
ағымдағы жөндеулердің еңбек сыйымдылығы; ТТО-1, ТТО-2 – тиісінше, ТО-
1 және ТО-2 орындаудың еңбек сыйымдылығы өрнектен анықталады: 

ТТО-1 = N1T1 + N2T2+... + Nп Тп ,  (1.18) 

мұндағы ТТО-1, ТТО – 2, Тп-машиналардың әртүрлі маркаларының 
ТҚК – 1 орындаудың еңбек сыйымдылығы; N1, N2, Nn-машиналардың тиісті 
маркаларының ТҚК-1 саны. 

ТҚК-2 және ағымдағы жөндеуді орындаудың еңбек сыйымдылығы 
ұқсас тәсілмен анықталады. 

ТҚК-1, ТҚК-2 және ағымдағы жөндеулер саны ПМС-да орындалатын 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің жиынтық жылдық Жоспары 
негізінде белгіленеді. Егер нұсқаулықта бұл деректер болмаса, оларды ұқсас 
машинаны немесе агрегатты жөндеудің күрделілігіне байланысты екі 
машинаның массалық қатынасына сүйене отырып, жеткілікті дәлдікпен 
анықтауға болады 

Тх = Та √𝑚𝑚𝑥𝑥2 + 𝑚𝑚𝑎𝑎2 (1.19) 

мұндағы Та - ұқсас машинаның еңбек сыйымдылығы, адам-ч; тх-еңбек 
сыйымдылығы анықталатын машинаның массасы, т; та - ұқсас машинаның 
массасы, т. 

Жұмыс түрлері бойынша еңбек сыйымдылығын есептеу кезінде оны 
1,4 есе ұлғайту қажет (жылына 100-ден астам жөндеу жүргізетін 
кәсіпорындар үшін). Ағымдағы жылға жоспарланған техникалық қызмет 
көрсету мен жөндеу саны және олардың еңбек сыйымдылығы кестеге 
енгізіледі. 3. 
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қызмет көрсету мен жөндеудің күрделілігі сияқты мән қажет. Жалпы еңбек
сыйымдылығы техникалық қызмет көрсетуді орындаудың еңбек 
сыйымдылығынан (ТО-1, ТО-2) және ағымдағы жөндеулердің еңбек 
сыйымдылығынан тұрады:

Жалпы = tto-1 + tto-2 + TT , (1.17)

мұндағы жалпы-жалпы еңбек сыйымдылығы, адам × сағ; Тт –
ағымдағы жөндеулердің еңбек сыйымдылығы; ТТО-1, ТТО-2 – тиісінше, ТО-
1 және ТО-2 орындаудың еңбек сыйымдылығы өрнектен анықталады:

ТТО-1 = N1T1 + N2T2+... + Nп Тп , (1.18)

мұндағы ТТО-1, ТТО – 2, Тп-машиналардың әртүрлі маркаларының 
ТҚК – 1 орындаудың еңбек сыйымдылығы; N1, N2, Nn-машиналардың тиісті
маркаларының ТҚК-1 саны.

ТҚК-2 және ағымдағы жөндеуді орындаудың еңбек сыйымдылығы 
ұқсас тәсілмен анықталады.

ТҚК-1, ТҚК-2 және ағымдағы жөндеулер саны ПМС-да орындалатын
техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің жиынтық жылдық Жоспары 
негізінде белгіленеді. Егер нұсқаулықта бұл деректер болмаса, оларды ұқсас 
машинаны немесе агрегатты жөндеудің күрделілігіне байланысты екі 
машинаның массалық қатынасына сүйене отырып, жеткілікті дәлдікпен
анықтауға болады

Тх = Та √𝑚𝑚𝑥𝑥2 + 𝑚𝑚𝑎𝑎2 (1.19)

мұндағы Та - ұқсас машинаның еңбек сыйымдылығы, адам-ч; тх-еңбек
сыйымдылығы анықталатын машинаның массасы, т; та - ұқсас машинаның
массасы, т.

Жұмыс түрлері бойынша еңбек сыйымдылығын есептеу кезінде оны 
1,4 есе ұлғайту қажет (жылына 100-ден астам жөндеу жүргізетін 
кәсіпорындар үшін). Ағымдағы жылға жоспарланған техникалық қызмет
көрсету мен жөндеу саны және олардың еңбек сыйымдылығы кестеге 
енгізіледі. 3.

Кесте 3.  Жылға жоспарланған техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу саны, олардың еңбек сыйымдылығы 
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6. Машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің
жылдық жоспар-кестесін жасау 

Жол машиналарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің 
жылдық жоспар-кестесі машиналар жұмысының бір жылға жоспарланған 
сағат саны (км), ЖПҚ ПТКБ нормалары, пайдалану басталғаннан бастап 
немесе соңғы күрделі жөндеуден кейін машиналар жаңа жоспарланған жылға 
дейін жұмыс істеген сағат саны (км) туралы деректер (техникалық қызмет 
көрсету мен жөндеу аралық цикл ішіндегі жөндеулердің саны мен 
мерзімділігіне байланысты машиналардың әрбір түрі үшін жасалған 
графиктер мен номограммаларды пайдалана отырып) негізінде әзірленеді. 

Осы түрдегі жөндеу санын анықтау келесі формула бойынша 
анықталуы мүмкін 

𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑖𝑖
− 𝑡𝑡𝑚𝑚

𝑡𝑡𝑖𝑖+1
(1.20) 

мұндағы ni-цикл үшін осы түрдегі жөндеулер саны; TT-машиналардың 
жөндеу циклы (маш.- сағ немесе км); ti+1 – кейінгі жөндеудің жөндеуаралық 
кезеңі (маш.- сағ немесе км). 

Деректер 4-кестеге жинақталады. 
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4-кесте-бір жөндеу цикліндегі техникалық қызмет көрсету және жөндеу саны 
Атауы Жөндеу түрі 

ТО-1 ТО-2 Т. К Ескертпе 
Қозғалтқышсыз 

Машина  
16 8 6 1 

Бақылау сұрақтары: 
1. Машиналарды жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің мәні неде?
2. Машиналарға техникалық қызмет көрсету дегеніміз не?
3.Егер ұқсас машина Щ-4 болса, RM-80 машинасына техникалық

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының күрделілігін анықтаңыз 
4.ТО-1 және ТО-2 жылдық қажетті санын есептеңіз, мұнда: ЖМ =27 ,

пк =7; t то-1 = 1600 сағат; t то-2 = 4800 сағат; N = 20 бірлік. 
5.Егер t к =9600 сағ; m1=12 бірлік; qcp =15 мың тонна; qk – =18 мың

тонна; m2 =7 бірлік болса, күрделі жөндеуге жылдық қажеттілікті анықтаңыз. 
6. Ағымдағы жөндеу қажеттілігін есептеңіз, мұнда TT = 9000 сағ; qt

=3000 сағ; T1,=20 бірлік; T2 =10. 
7.Ағымдағы жөндеудің ерекшелігі?
8.Диагностикалық жүйелер бөлінеді?
9.Бұл көздейді тереңдетілген диагностикалау?
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4-кесте-бір жөндеу цикліндегі техникалық қызмет көрсету және жөндеу саны
Атауы Жөндеу түрі 

ТО-1 ТО-2 Т. К Ескертпе 
Қозғалтқышсыз

Машина 
16 8 6 1

Бақылау сұрақтары:
1. Машиналарды жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің мәні неде?
2. Машиналарға техникалық қызмет көрсету дегеніміз не?
3.Егер ұқсас машина Щ-4 болса, RM-80 машинасына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының күрделілігін анықтаңыз
4.ТО-1 және ТО-2 жылдық қажетті санын есептеңіз, мұнда: ЖМ =27 , 

пк =7; t то-1 = 1600 сағат; t то-2 = 4800 сағат; N = 20 бірлік.
5.Егер t к =9600 сағ; m1=12 бірлік; qcp =15 мың тонна; qk – =18 мың 

тонна; m2 =7 бірлік болса, күрделі жөндеуге жылдық қажеттілікті анықтаңыз. 
6. Ағымдағы жөндеу қажеттілігін есептеңіз, мұнда TT = 9000 сағ; qt

=3000 сағ; T1,=20 бірлік; T2 =10.
7.Ағымдағы жөндеудің ерекшелігі?
8.Диагностикалық жүйелер бөлінеді?
9.Бұл көздейді тереңдетілген диагностикалау?

2 БӨЛІМ. ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫНЫҢ 
ТАЛАПТАРЫ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ ПЕРСОНАЛДЫҢ 

ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚОЗҒАЛЫС 
ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  

Оқу мақсаттары:  
Осы модульден өткеннен кейін студенттер: 
− технологиялық процестің сақталуын техникалық персоналды 

бақылау жүйесін жүзеге асыру; 
− пойыздар қозғалысы мен маневрлік жұмыстың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін көрінетін және дыбыстық сигналдардың мәнін анықтау; 
− стандартты, сыни, төтенше жағдайларда дұрыс әрекеттерді 

орындаңыз; 
− техникалық құралдарды тиімді пайдалану; 
− қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету тәртібін ұйымдастыру. 

Курс сызбасы 

- 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Қажетті оқу материалдары: 
- " ҰК " ҚТЖ АҚ бекіткен ережелер мен нұсқаулықтар» 
- Техникалық және әдістемелік нұсқаулар 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер жалпы білім беру 

пәндерін оқып, "110703 2 – Жол машиналарының машинисі", "110701 2 - 
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 КМ 10 кәсіпорынның экономикалық 

талдауы 

КМ 09. Техникалық пайдалану 
қағидаларының талаптары бойынша 
Техникалық персоналдың жұмысын 

ұйымдастыру және қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету  

КМ 08. Жолдарды салу, күтіп ұстау және 
жөндеу кезінде машиналарды 

пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі 
нормативтік-техникалық құжаттама 

талаптарын орындау 
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Жол машиналары мен механизмдерін реттеуші"біліктіліктерін игеріп, алуы 
керек.  

Кіріспе 
"Техникалық пайдалану қағидаларының талаптары бойынша 

техникалық персоналдың жұмысын ұйымдастыру және қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету" модулі теміржол көлігінде жол және құрылыс 
жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету туралы түсінікке ықпал етеді.   

Модульді оқу кезінде студенттер келесі білімді меңгереді:  
– технологиялық процестің сақталуын техникалық персоналды

бақылау жүйесі; 
– өнеркәсіптік қауіпсіздіктің бұзылуын болдырмау жөніндегі іс-

шаралар; 
– пойыздар қозғалысының және маневрлік жұмыстың қауіпсіздігін

қамтамасыз етуге арналған көрінетін және дыбыстық сигналдар жүйесі; 
– аралықтар мен станцияларда жол жұмыстарын жүргізу кезінде

пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі. 
Модульді оқу кезінде студенттер: 
– өнеркәсіптік қауіпсіздіктің бұзылуын болдырмау жөніндегі іс-

шараларды жүзеге асыру; 
– стандартты, сыни, төтенше жағдайларда дұрыс әрекеттерді

орындаңыз; 
– техникалық құралдарды тиімді пайдалану;
– қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету тәртібін ұйымдастыру;
– Қазақстан Республикасының темір жол көлігінде қолданылатын

сигналдардың мәнін аша білу; 
– жолды, жол шаруашылығы құрылыстары мен құрылғыларын жөндеу

және күтіп ұстау жөніндегі барлық жұмыстардың, сондай-ақ құрылыс 
жұмыстарының орындалуы Қазақстан Республикасының техникалық 
пайдалану қағидаларының, сигнал беру жөніндегі нұсқаулықтардың, 
пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықтардың 
талаптарына сәйкестігін анықтау; 

– жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

2.1 Габариттері мен габариттік арақашықтықтары 

Өлшемдерге қойылатын жалпы талаптар. Теміржолға тікелей 
жақын жерде теміржол жұмысына қажетті әртүрлі құрылғылар мен 
құрылыстар орналасады: ғимараттар, жолаушылар платформалары, 
бағдаршамдар, байланыс желісінің тіректері, байланыс құрылғылары, жол 
және сигналдық белгілер және т. б. Жолдың үстінде кейбір жерлерде электр 
желілері (электр желілері), жаяу жүргіншілер көпірлері, өткелдер, газ 
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Жол машиналары мен механизмдерін реттеуші"біліктіліктерін игеріп, алуы
керек. 

Кіріспе
"Техникалық пайдалану қағидаларының талаптары бойынша 

техникалық персоналдың жұмысын ұйымдастыру және қозғалыс
қауіпсіздігін қамтамасыз ету" модулі теміржол көлігінде жол және құрылыс 
жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету туралы түсінікке ықпал етеді.

Модульді оқу кезінде студенттер келесі білімді меңгереді:
– технологиялық процестің сақталуын техникалық персоналды 

бақылау жүйесі;
– өнеркәсіптік қауіпсіздіктің бұзылуын болдырмау жөніндегі іс-

шаралар;
– пойыздар қозғалысының және маневрлік жұмыстың қауіпсіздігін

қамтамасыз етуге арналған көрінетін және дыбыстық сигналдар жүйесі;
– аралықтар мен станцияларда жол жұмыстарын жүргізу кезінде 

пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі.
Модульді оқу кезінде студенттер: 
– өнеркәсіптік қауіпсіздіктің бұзылуын болдырмау жөніндегі іс-

шараларды жүзеге асыру;
– стандартты, сыни, төтенше жағдайларда дұрыс әрекеттерді 

орындаңыз;
– техникалық құралдарды тиімді пайдалану;
– қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету тәртібін ұйымдастыру;
– Қазақстан Республикасының темір жол көлігінде қолданылатын

сигналдардың мәнін аша білу;
– жолды, жол шаруашылығы құрылыстары мен құрылғыларын жөндеу

және күтіп ұстау жөніндегі барлық жұмыстардың, сондай-ақ құрылыс
жұмыстарының орындалуы Қазақстан Республикасының техникалық
пайдалану қағидаларының, сигнал беру жөніндегі нұсқаулықтардың,
пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықтардың
талаптарына сәйкестігін анықтау;

– жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

2.1 Габариттері мен габариттік арақашықтықтары

Өлшемдерге қойылатын жалпы талаптар. Теміржолға тікелей
жақын жерде теміржол жұмысына қажетті әртүрлі құрылғылар мен 
құрылыстар орналасады: ғимараттар, жолаушылар платформалары,
бағдаршамдар, байланыс желісінің тіректері, байланыс құрылғылары, жол 
және сигналдық белгілер және т. б. Жолдың үстінде кейбір жерлерде электр 
желілері (электр желілері), жаяу жүргіншілер көпірлері, өткелдер, газ

құбырлары және т. б. қиылысады. Металл фермалары бар көпірлерде жол 
төменгі жағынан аралық құрылымның ішінде өтеді. 

Пойыздар қозғалысының қауіпсіздік шарттары бойынша локомотивтер, 
вагондар, сондай-ақ ашық жылжымалы құрамдағы жүктер қандай да бір 
құрылыстар мен құрылғыларға тиіп кетпеуі талап етіледі. 

Пойыздар қозғалысының қауіпсіздік шарттары бойынша локомотивтер, 
вагондар, сондай-ақ ашық жылжымалы құрамдағы жүктер қандай да бір 
құрылыстар мен құрылғыларға тиіп кетпеуі талап етіледі. 

Қазақстанда габариттер мен габариттік қашықтықтар МЕМСТ 9238-
2013 [21] талаптарымен реттеледі. 

Габарит-рельс бастарының деңгейіне бағытталған жолдың тік осьіне 
симметриялы көлденең пішін. 

Құрылыстардың жақындау габариті (с габариті) шекті көлденең (жол 
осьіне перпендикуляр) сұлба деп аталады, оның ішіне жылжымалы құраммен 
тікелей өзара іс-қимыл жасауға арналған құрылғылардың бөліктерін 
қоспағанда, жылжымалы құрамнан басқа құрылыстар мен құрылғылардың 
ешқандай бөліктері кірмеуі тиіс (жұмыс жағдайындағы вагон 
баяулатқыштары, бекіту бөлшектері бар түйіспелі сымдар және басқалар). 

Жылжымалы құрамның габариті (габарит Т) - көлденең (жолдың осьіне 
перпендикуляр) сұлбалар, онда сыртқа шықпай, бос және жүктелген күйде 
жаңа жылжымалы құрам ғана емес, сонымен қатар барынша нормаланатын 
тозулары бар жылжымалы құрам да тікелей көлденең жолға (жолтабандағы 
неғұрлым қолайсыз жағдайда және серіппелерде бүйірлік еңкею және 
динамикалық тербелістер болмаған кезде) орнатылуы тиіс. 

Тиеу габариті ашық жылжымалы құрамға тиелген жүк (буып-түю мен 
бекітуді ескере отырып) жылжымалы құрам жолдың тікелей көлденең 
учаскесінде болғанда және жылжымалы құрам мен жолдың бойлық 
осьтерінің бір тік жазықтығында біріктірілген кезде толық 
орналастырылатын шекті (жол осьіне перпендикуляр) сұлба деп аталады. 

Ашық жылжымалы құрам кезінде (платформалар, жартылай вагондар) 
жылжымалы құрам габаритінің шегінен вагондардың өзі ғана емес, сонымен 
бірге олардағы жүк те шықпауы тиіс. 

Жылжымалы құрам габариті мен құрылыстардың жақындау габариті 
арасындағы кеңістік рессорлардың серпімділігіне байланысты жылжымалы 
құрамның тербелісі кезінде, доңғалақтар қырқалары мен рельстердің жұмыс 
қырлары арасындағы саңылаулардың салдарынан оның жылжуы кезінде, 
сондай-ақ жылжымалы құрамның рельстері мен жүріс бөліктерінің жобамен 
салыстырғанда рұқсат етілген тозуы мен ауытқуының салдарынан қауіпсіз 
қозғалысты қамтамасыз ету үшін қажет. 

Құрылыстардың жақындау габариттері. Әртүрлі құрылыстар мен 
құрылыстар рельстік жолтабаннан құрамның кедергісіз және қауіпсіз 
қозғалысына кедергі келтірмейтіндей қашықтықта орналастырылады. 
Жылжымалы құрамның рұқсат етілетін ең үлкен өлшемдері және оның шекті 
кескіні олар мен құрылыстар арасындағы қозғалыс кезінде бос кеңістіктің 
кепілді қоры болатындай болуға тиіс. "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ 
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магистральдық желісінде құрылыстардың жақындауының негізгі габариті 
теміржолдардың магистральдық желісінің және жанасу станциясынан 
өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының аумағына дейінгі сыртқы кірме 
жолдардың жолдарына, құрылыстары мен құрылғыларына арналған С 
габариті болып табылады. Пайдаланылатын темір жол желісіндегі бұл көлем 
екінші жолдарды салу кезінде, профильдерді жұмсарту кезінде, желілерді 
электрлендіру кезінде, жаңа құрылыстар мен құрылғыларды салу кезінде, 
аралықтар мен станцияларда жолдың жоғарғы құрылысын қайта құру кезінде 
қолданылады. 

С құрылыстарының жақындау габаритінің кескіні мен өлшемдері 2.1-
суретте көрсетілгенге сәйкес келуі тиіс. 

Станциялардағы с габаритінің төменгі бөлігінің кескіні 1100 мм 
деңгейінде, яғни жолаушылар вагондарының еден деңгейіне тікелей жақын 
және 150 - 200 мм деңгейінде төмен платформалар орналастыру қажеттілігін 
ескереді. Тиісінше, жол осьінен көлденең қашықтық жоғары платформаларға 
дейін - 1920 мм, төмен платформаларға дейін - 1745 ММ. 

2.1-сурет-Темір жол және жүк тиеу габариттері 

Зауыттардың, фабрикалардың, деполардың, жүк аудандарының, өзен 
және теңіз порттарының, шахталардың, қоймалардың, электр 
станцияларының және басқа да өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының 
(оның ішінде "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ) аумағындағы және 
аумақтарының арасындағы құрылыстар мен құрылғылар АҚК 
құрылыстарының жақындауының біршама жеңілдетілген габаритінің 
талаптарын қанағаттандыруы тиіс. 
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магистральдық желісінде құрылыстардың жақындауының негізгі габариті
теміржолдардың магистральдық желісінің және жанасу станциясынан 
өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының аумағына дейінгі сыртқы кірме 
жолдардың жолдарына, құрылыстары мен құрылғыларына арналған С
габариті болып табылады. Пайдаланылатын темір жол желісіндегі бұл көлем 
екінші жолдарды салу кезінде, профильдерді жұмсарту кезінде, желілерді 
электрлендіру кезінде, жаңа құрылыстар мен құрылғыларды салу кезінде, 
аралықтар мен станцияларда жолдың жоғарғы құрылысын қайта құру кезінде 
қолданылады.

С құрылыстарының жақындау габаритінің кескіні мен өлшемдері 2.1-
суретте көрсетілгенге сәйкес келуі тиіс.

Станциялардағы с габаритінің төменгі бөлігінің кескіні 1100 мм 
деңгейінде, яғни жолаушылар вагондарының еден деңгейіне тікелей жақын 
және 150 - 200 мм деңгейінде төмен платформалар орналастыру қажеттілігін 
ескереді. Тиісінше, жол осьінен көлденең қашықтық жоғары платформаларға 
дейін - 1920 мм, төмен платформаларға дейін - 1745 ММ.

2.1-сурет-Темір жол және жүк тиеу габариттері

Зауыттардың, фабрикалардың, деполардың, жүк аудандарының, өзен 
және теңіз порттарының, шахталардың, қоймалардың, электр
станцияларының және басқа да өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының 
(оның ішінде "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ) аумағындағы және 
аумақтарының арасындағы құрылыстар мен құрылғылар АҚК 
құрылыстарының жақындауының біршама жеңілдетілген габаритінің 
талаптарын қанағаттандыруы тиіс.

СБ габариті биіктігі бойынша С габаритінен (5500 мм) ерекшеленеді 
және ені бойынша бірдей негізгі өлшемдермен (2450 және 3100 мм) қатар 
тікелей кәсіпорындар аумағында және кәсіпорындар арасындағы 
станцияларда жекелеген құрылғылар үшін ені біршама аз болуына жол 
беріледі. Бұл аталған жолдар құрылысының құнын олардың жұмысының 
ерекше жағдайларын ескере отырып төмендету мақсатында жасалды. 

БК габариті зауыттардың, фабрикалардың, шеберханалардың, 
деполардың, өзен және теңіз порттарының, шахталардың, жүк аулаларының, 
базалардың, қоймалардың, карьерлердің, орман және шымтезек 
әзірлемелерінің, электр станцияларының және басқа да өнеркәсіптік және 
көліктік кәсіпорындардың, сондай-ақ өнеркәсіптік теміржол станцияларының 
аумағында және аумақтары арасында орналасқан жолдарға, құрылыстар мен 
құрылғыларға арналған. 

БК құрылыстарының жақындау габаритінің кескіні мен өлшемдері 2.2-
суретте көрсетілгенге сәйкес келуі тиіс. 

2.2-сурет- Сп құрылыстарының жақындау габариті

Жолдың түзу учаскелеріндегі өткелдер төсемі шегіндегі науаның енін 
(a2 – a1) кемінде 75 мм қабылдауға жол беріледі. 

Жүк және жолаушы жоғары платформаларының биіктігін [21] 
көзделген жекелеген жағдайларда рельс бастиектерінің жоғарғы деңгейінен 
1100 мм артық қабылдауға, ал жүк платформаларын қозғалыс қаупінсіз, 
сондай-ақ қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
шартымен жол осьінен кемінде 1750 мм қашықтықта орналастыруға жол 
беріледі. 

Тіректер, діңгектер, бағаналар және басқа да құрылыстар мен 
құрылғылар бағдаршамдар мен семафорлардың қажетті көріну қашықтығын 
шектемеуі тиіс. 



190

Қиын жағдайларда жол осьінен ғимараттардың, құрылыстар мен 
құрылғылардың жақындау сызығына дейінгі арақашықтықты (3100 мм) 
тиісті негіздеме болған кезде және көлік комитетінің өңірлік уәкілетті 
органының немесе қарамағында темір жолдар бар ведомствоның рұқсаты 
бойынша С габариті үшін көрсетілген шектерге дейін азайтуға жол беріледі. 

Тиісті негіздеме болған кезде және ИИДМ көлік комитетінің немесе 
қарамағында темір жолдар бар ведомствоның өңірлік уәкілетті органының 
рұқсаты бойынша жол беріледі: 

− биіктігі 4800 ММ құрылыстар мен құрылғыларды орналастыру; 
− жол осьінен жеке тұрған бағаналардың, өндірістік ғимараттар 

қақпалары ойықтарының тіреулерінің, сондай-ақ ғимараттардың шығып 
тұрған бөліктерінің жол бойындағы ұзындығы 1000 мм-ден аспайтын 
жақындау сызығына дейінгі арақашықтықты (2350 мм) қиын жағдайларда 
2250 мм-ге дейін азайту. 

Жол осьінен тиеу-түсіру және төгу-құю құрылғыларын жақындату 
сызығына дейінгі қашықтықты (2000 мм), рельс жанындағы қоймалардың 
шатырларының, жылжымалы және басқа да технологиялық құрылғыларға 
техникалық қызмет көрсету, жабдықтау және жөндеу жөніндегі 
құрылғылардың жұмыс істемейтін жағдайында, станциялық және порттық 
жолдарда орналасқан, [21] келтірілген жылжымалы құрам мен нақты 
құрылыстың немесе құрылғының кескіні арасындағы ең аз саңылауларды 
сақтаған және үлкейтілген габариттерінің перспективалы жылжымалы 
құрамын пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз еткен жағдайда, негізді 
жағдайларда азайтуға жол беріледі. 

Жылжымалы құрамның габариттері. 

Т - "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ магистральдық желісінің жолдары, 
өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі кірме жолдары 
бойынша айналысқа жіберілетін жылжымалы құрам үшін, құрылыстары мен 
құрылғылары құрылыстардың жақындау габариттерінің талаптарына жауап 
беретін (электрлендірілмеген желілер үшін үстіңгі жағынан кескінделген) 
және БК (2.3-сурет) үшін. 

Со-"Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ магистралдық желісінің жолдары 
бойынша, құрылыстары мен құрылғылары белгіленген талаптарға жауап 
беретін өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі кірме 
жолдары бойынша айналысқа жіберілетін цистерналар мен өзі аударғыш 
вагондар үшін [2]. 

Тпр - "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ магистральдық желісінің 
жолдары, өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі 
кірме жолдары бойынша айналысқа жіберілетін ашық вагондар үшін, 
олардың құрылыстары мен құрылғылары белгіленген талаптарға жауап 
береді [21] (2.3-сурет). 
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Қиын жағдайларда жол осьінен ғимараттардың, құрылыстар мен
құрылғылардың жақындау сызығына дейінгі арақашықтықты (3100 мм) 
тиісті негіздеме болған кезде және көлік комитетінің өңірлік уәкілетті 
органының немесе қарамағында темір жолдар бар ведомствоның рұқсаты 
бойынша С габариті үшін көрсетілген шектерге дейін азайтуға жол беріледі.

Тиісті негіздеме болған кезде және ИИДМ көлік комитетінің немесе 
қарамағында темір жолдар бар ведомствоның өңірлік уәкілетті органының
рұқсаты бойынша жол беріледі:

− биіктігі 4800 ММ құрылыстар мен құрылғыларды орналастыру;
− жол осьінен жеке тұрған бағаналардың, өндірістік ғимараттар

қақпалары ойықтарының тіреулерінің, сондай-ақ ғимараттардың шығып 
тұрған бөліктерінің жол бойындағы ұзындығы 1000 мм-ден аспайтын 
жақындау сызығына дейінгі арақашықтықты (2350 мм) қиын жағдайларда 
2250 мм-ге дейін азайту.

Жол осьінен тиеу-түсіру және төгу-құю құрылғыларын жақындату
сызығына дейінгі қашықтықты (2000 мм), рельс жанындағы қоймалардың
шатырларының, жылжымалы және басқа да технологиялық құрылғыларға 
техникалық қызмет көрсету, жабдықтау және жөндеу жөніндегі 
құрылғылардың жұмыс істемейтін жағдайында, станциялық және порттық
жолдарда орналасқан, [21] келтірілген жылжымалы құрам мен нақты 
құрылыстың немесе құрылғының кескіні арасындағы ең аз саңылауларды 
сақтаған және үлкейтілген габариттерінің перспективалы жылжымалы
құрамын пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз еткен жағдайда, негізді
жағдайларда азайтуға жол беріледі.

Жылжымалы құрамның габариттері. 

Т - "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ магистральдық желісінің жолдары, 
өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі кірме жолдары 
бойынша айналысқа жіберілетін жылжымалы құрам үшін, құрылыстары мен 
құрылғылары құрылыстардың жақындау габариттерінің талаптарына жауап
беретін (электрлендірілмеген желілер үшін үстіңгі жағынан кескінделген)
және БК (2.3-сурет) үшін.

Со-"Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ магистралдық желісінің жолдары
бойынша, құрылыстары мен құрылғылары белгіленген талаптарға жауап
беретін өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі кірме
жолдары бойынша айналысқа жіберілетін цистерналар мен өзі аударғыш
вагондар үшін [2].

Тпр - "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ магистральдық желісінің 
жолдары, өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі 
кірме жолдары бойынша айналысқа жіберілетін ашық вагондар үшін,
олардың құрылыстары мен құрылғылары белгіленген талаптарға жауап 
береді [21] (2.3-сурет).

2.3-сурет- "Т" жылжымалы құрамының габариті 

2.4-сурет - "Тпр" габаритінің жоғарғы кескіні 

Вагондық баяулатқыштармен жабдықталған сұрыптау дөңестерін 
қоспағанда, темір жолдардың барлық жолдары бойынша жолтабаны 1520 
(1524) мм өтетін жылжымалы құрам үшін. 

1 - T-темір жолдардың жалпы 
желісінің барлық жолдары, 
өнеркәсіптік және көлік 
кәсіпорындарының сыртқы және ішкі 
кірме жолдары бойынша айналысқа 
жіберілетін жылжымалы құрам үшін 
(2.4-сурет). 

2.5-сурет-"1-Т" габаритінің жоғарғы 
кескіні 

02-ВМ (02 - Т) - "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ жолтабаны 1520 
(1524) ММ магистральдық желісінің барлық желісі бойынша да, жолтабаны 
1435 мм барлық темір жолдары бойынша да айналымға жіберілетін 
жылжымалы құрам үшін (2.6-сурет). 
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2.6 – сурет. Габариттің жоғарғы кескіні 02-ВМ (02-Т) 

Тиеу габариттері жолдың тура көлденең учаскесінде жылжымалы 
болғанда және жылжымалы құрам мен жолдың бойлық осьтерінің бір тік 
жазықтығында біріктірілген кезде ашық жылжымалы құрамға тиелген жүк 
(буып-түю мен бекітуді ескере отырып) толық орналастырылатын шекті (жол 
осьіне перпендикуляр) сұлба деп аталады. 

2.7 -сурет - Тиеу габариті (негізгі)    2.8-сурет- Тиеудің негізгі габаритінің 
 кескіні 

Ашық жылжымалы құрамда тиелген жүк тиеудің белгіленген габариті 
шегінде болуы тиіс. Тиеу габариті (негізгі) ұсынылған (2.7-сурет). 

Жалпы желілік негізгіден басқа тиеудің жеңілдікті және аймақтық 
габариттері бар.  Тиеудің жеңілдікті габариті бойынша әмбебап 
платформалардың (базасы 9,72 м-ден аспайтын) және 4 білікті ашық 
вагондардың еден ұзындығы шегінде орналасатын жүктерді тиеуге жол 
беріледі. Тиеудің негізгі габаритінің кескіні 2.7-суретте көрсетілген. 

Тиеудің жеңілдетілген габаритінің тәртібі, шарттары және қолданылу 
саласы [22,23] белгіленеді. Егер ол буып-түю мен бекітуді ескере отырып, 
тиеу габаритінің шегінен шықпаса және оның ұзындығы [23] көрсетілген 



193

2.6 – сурет. Габариттің жоғарғы кескіні 02-ВМ (02-Т)

Тиеу габариттері жолдың тура көлденең учаскесінде жылжымалы
болғанда және жылжымалы құрам мен жолдың бойлық осьтерінің бір тік
жазықтығында біріктірілген кезде ашық жылжымалы құрамға тиелген жүк
(буып-түю мен бекітуді ескере отырып) толық орналастырылатын шекті (жол
осьіне перпендикуляр) сұлба деп аталады.

2.7 -сурет - Тиеу габариті (негізгі) 2.8-сурет- Тиеудің негізгі габаритінің
кескіні

Ашық жылжымалы құрамда тиелген жүк тиеудің белгіленген габариті 
шегінде болуы тиіс. Тиеу габариті (негізгі) ұсынылған (2.7-сурет).

Жалпы желілік негізгіден басқа тиеудің жеңілдікті және аймақтық
габариттері бар. Тиеудің жеңілдікті габариті бойынша әмбебап 
платформалардың (базасы 9,72 м-ден аспайтын) және 4 білікті ашық
вагондардың еден ұзындығы шегінде орналасатын жүктерді тиеуге жол
беріледі. Тиеудің негізгі габаритінің кескіні 2.7-суретте көрсетілген.

Тиеудің жеңілдетілген габаритінің тәртібі, шарттары және қолданылу
саласы [22,23] белгіленеді. Егер ол буып-түю мен бекітуді ескере отырып, 
тиеу габаритінің шегінен шықпаса және оның ұзындығы [23] көрсетілген 

мәндерден аспаса, вагон тікелей көлденең жолда болған және вагон мен 
жолдың бойлық осьтерінің бір тік жазықтығында сәйкес келген жағдайда, 
еден биіктігі рельстер бастиектерінің (УГР) деңгейінен 1300 мм болатын 
ашық жылжымалы құрамға тиелген жүк габариттік болып табылады. 

Тиеудің аймақтық габариті тиеудің негізгі габаритімен салыстырғанда 
тарылған жоғарғы бөлігінде неғұрлым кең кескінге ие. Тиеудің аймақтық 
габаритінің кескіні және габаритсіздік дәрежесі 2.9-суретте көрсетілген. 

Рельс бастиектерінің деңгейінен жүктердің төменгі бөліктеріне 
(клиренс) дейінгі ең аз рұқсат етілген қашықтық 150 мм кем болмауы тиіс. 
Базасы 17 м-ден асатын жылжымалы құрамда тасымалданатын және 
сұрыптау дөңестері арқылы өткізілетін жүктер үшін 150 мм өлшемі [23] 
немесе жолдарда қолданылатын басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес тік 
қисық 250 м дөңбекті вагонның өту жағдайынан қосымша тексерілуі тиіс. 

Біріктірілген үлгідегі транспортерлерде тасымалданатын жүктер үшін  
үлкен салмақты ірі габаритті жүктерді тасымалдауға арналған,  
380 мм биіктігі бойынша тиеудің негізгі габариті кескінінің мөлшерін 
жылжымалы құрамның төменгі бөліктері үшін ең аз рұқсат етілетін биіктігі 
1-Т габаритіне ұқсас 340 мм дейін азайтуға жол беріледі. 

Ауыр салмақты ірі габаритті жүктерді тасымалдауға арналған артылған 
үлгідегі транспортерлерде тасымалданатын жүктер үшін 380 мм биіктігі 
бойынша тиеудің негізгі габаритінің кескінінің мөлшерін жылжымалы 
құрамның төменгі бөліктері үшін ең аз рұқсат етілетін 1-Т биіктігі габаритіне 
ұқсас 340 мм дейін азайтуға жол беріледі. 

Жүктің немесе жылжымалы құрамның геометриялық шығуы-
жылжымалы құрамды аккордқа қисыққа орнатқан кезде сыртқы рельстің 
көтерілуінсіз қисық сызықтағы жолдың бойлық осьінен ауытқуы. 

Жаппай тиеу орындарында тиеу габаритін тексеру және бақылау үшін 
ашық жылжымалы құрамға габариттік қақпалар орнатылады. 

Габаритті қақпалар-ашық жылжымалы құрамға тиелген жүктің сыртқы 
шекараларының тиеу габаритіне сәйкестігін тексеруге арналған құрылғы. 

Габаритті қақпалар бақылау планкалары ілінген белтемірмен жалғанған 
екі тік тіректен тұрады.  Жалпы қақпалар 2.10 суретте көрсетілген. 

Габаритті қақпалардың ішкі кескіні олар арқылы тасымалданатын 
жүктердің рұқсат етілген шекті өлшемдерін шектейді. Тиеу габаритін 
тексеруге арналған габариттік қақпалар станциялар мен өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың тиеу жолдарынан шығатын жолдарда орнатылады.  
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2.9 – сурет- Габаритті қақпасы 

Габаритті қақпалар орнатылған теміржол жолы тік сызықты учаскеде 
орналасуы және көлденең алаңда болуы тиіс. Кейбір теміржол 
станцияларында қашықтан басқарылатын электронды қақпалар кең таралды. 

 2.10-сурет- Габаритті бақылау жүйесі 

Электрондық габаритті қақпалар тиеу габаритінің рұқсат етілген 
шекарасын қалыптастыратын және коммерциялық тексеру пункті 
операторының жұмыс орнына шекаралардың бұзылуы туралы деректерді 
беретін инфрақызыл датчиктерден тұрады. 2.10-суретте габаритсіздікті 
бақылау жүйесі келтірілген. 

Жүйе жылжымалы жүк жылжымалы құрамын және ондағы жүктер мен 
контейнерлерді қарауға, кейіннен алынған ақпаратты жинауға, өңдеуге, 
сақтауға және құжаттауға арналған. 
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2.9 – сурет- Габаритті қақпасы

Габаритті қақпалар орнатылған теміржол жолы тік сызықты учаскеде 
орналасуы және көлденең алаңда болуы тиіс. Кейбір теміржол 
станцияларында қашықтан басқарылатын электронды қақпалар кең таралды.

2.10-сурет- Габаритті бақылау жүйесі

Электрондық габаритті қақпалар тиеу габаритінің рұқсат етілген 
шекарасын қалыптастыратын және коммерциялық тексеру пункті
операторының жұмыс орнына шекаралардың бұзылуы туралы деректерді
беретін инфрақызыл датчиктерден тұрады. 2.10-суретте габаритсіздікті 
бақылау жүйесі келтірілген.

Жүйе жылжымалы жүк жылжымалы құрамын және ондағы жүктер мен
контейнерлерді қарауға, кейіннен алынған ақпаратты жинауға, өңдеуге,
сақтауға және құжаттауға арналған.

Габаритті емес жүктер. Жылжымалы құрам, құрылыстар мен 
құрылғылар тиісті габариттердің талаптарын ескере отырып жобаланады. 

Локомотивтердің, вагондардың және өзге де жылжымалы құрамның 
қозғалыс қауіпсіздігінің басты шарттарының бірі олардың теміржолға жақын 
орналасқан стационарлық құрылыстармен немесе көрші жолдағы 
жылжымалы құраммен жанасу мүмкіндігінің алдын алу болып табылады. 
Сондықтан стационарлық құрылыстар темір жолдан белгілі бір қашықтықта 
орналасуы тиіс, ал жылжымалы құрам - шектеулі көлденең кескіні болуы 
тиіс [21-23]. 

Жүктің габаритсіздігінің үш негізгі аймағы бар. Олар жүк тиеу 
габаритінен тыс шығатын биіктікке байланысты анықталады (биіктік рельс 
бастиектерінің жоғарғы деңгейінен анықталады): 

– төменгі габаритсіздік аймағы - жүк тиеу шегінен 480-ден 1229 мм-ге
дейін жол осьінен 1626-1760 мм қашықтықта және жол осьінен 1761-2240 мм 
қашықтықта 1230-дан 1399 мм-ге дейін биіктікте шығады; 

– бүйірлік габаритсіздік аймағы-1400-ден 4000 мм-ге дейінгі биіктікте;
– жоғарғы габаритті аймақ-4001-ден 5300 мм-ге дейінгі биіктікте.
Габаритті емес жүктерді қос жолды желілерде өткізу шарттарын 

барынша дәл анықтау үшін жол осьінен 1625 мм жоғары габаритті емес 
аймақтың шекарасына дейінгі қашықтық кезінде 4000-нан 4603 мм дейінгі 
биіктікте бірлескен бүйірлі және жоғарғы габаритті емес шартты аймақ 
қолданылады. 

Габаритсіз аймақтардың әрқайсысында жүктердің тиеу габаритінен 
шығу биіктігіне байланысты мынадай дәрежелер белгіленеді: 

− төменгі габаритсіздік-алты градус; 
− бүйірлік габаритсіздік-алты дәреже; 
− жоғарғы габаритсіздік-үш дәреже. 
Габаритсіздіктің белгіленген аймақтарына сәйкес жүктің төменгі, бүйір 

және жоғарғы габариті болуы мүмкін. Биіктігі 5300 мм-ден асатын жүктердің 
шамадан тыс мөлшері тік деп аталады. 

Габаритсіздіктің сипатын анықтау үшін бес таңбалы габаритсіздік 
индексін пайдалану әдетке айналған. Оның келесі түрі бар: 

1-ші белгі-әрқашан "Н" әрпі»; 
2 — ші белгі-төменгі габаритсіздік дәрежесі (1-ден 6-ға дейінгі 

дәрежелер); 
3 - ші белгі-бүйірлік габаритсіздік дәрежесі (1-ден 6-ға дейінгі 

дәрежелер); 
4-ші белгі-жоғарғы габаритсіздік дәрежесі (1-ден 3-ке дейінгі 

дәрежелер); 
5-ші белгі - тік өлшемді. 
Кез келген аймақтағы аса габарит "8"санымен көрсетіледі. 
Көлемі көрсетілген габаритсіздік аймақтары мен дәрежелері 2.1-

кестеде келтірілген. 
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2.1-кесте-Габаритсіздік аймақтары мен дәрежелері 
Габаритті емес 
аймақтар 

Рельс бастиектері 
деңгейінің биіктігі, 
мм 

Жол осьінен (жарты 
шардың) қашықтық, 
мм 

Жол осьінен (жарты 
шардың) қашықтық, 
мм 

Төменгі 480-1229 1626-1760 екі 
1230-1399 1761-2240 алты 

Бүйір 1400-2800 1626-2240 алты 
2801-3400 1626-2080 алты 
3401-3700 1626-2000 бес 
3701-4000 1626-1850 төрт 

Жоғарғы 4001 1626-1850 үш 
5300 621-1120 үш 

Кез келген аймақта габаритсіздіктің болмауы габаритсіздік индексінің 
тиісті белгісіндегі "0" санымен белгіленеді. 

Мысалы:" H3528 " - аралас габаритсіздік: төменгі 3-ші дәрежелі, бүйір 
5-ші дәрежелі, жоғарғы 2-ші дәрежелі және тік супер габаритсіздік.  

"Н8480"дегеніміз, габаритті емес жүктің төменгі және жоғарғы 
габариті бар, бүйірлік габариті 4-ші дәрежелі, ал тік габариті жоқ. 

Габариттен тыс жүктерді, сондай-ақ бүйірден және төменгі габариттен 
тыс алтыншы дәрежелі габаритті емес жүктерді тасымалдау жүк жөнелтуші 
жабық вагонда немесе жартылай вагонда белгілейтін бақылау рамасын 
қолдана отырып жүзеге асырылады. 

Бақылау рамалары (2.12-сурет) 
қимасы шамамен 7,5x10 см болатын 
жолақтардан жасалады, олар вагон 
шанағының қабырғаларына 
бұрандалармен немесе шегелермен 
бекітіледі. Сол жолақтар шатырдың 
үстіндегі контурды жабады (жоғарғы 
габариті бар жүктер үшін). 

2.11-сурет- Басқару жақтауының 
орналасуы 

Жолақ жақтауына шамамен 2x7, 5 см қимасы бар жолақтар шегелермен 
бекітіледі. Қосымша контур шамамен 1,5x30 ММ қимасы бар темір жолақтан 
жасалған икемді тақталармен жасалады, олардың радиусы 350 м-ден аз 
қисықтардағы құрылыстарды тексеру кезінде оларды ауыстыру үшін 
ұзындығы 150 мм маржасы бар. Бақылау рамасының дұрыс дайындалуы 
жүктің есептелген жалпы өлшемдеріне сәйкес мұқият тексерілуі керек. 
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2.1-кесте-Габаритсіздік аймақтары мен дәрежелері
Габаритті емес 
аймақтар

Рельс бастиектері
деңгейінің биіктігі,
мм

Жол осьінен (жарты 
шардың) қашықтық, 
мм

Жол осьінен (жарты 
шардың) қашықтық, 
мм

Төменгі 480-1229 1626-1760 екі
1230-1399 1761-2240 алты

Бүйір 1400-2800 1626-2240 алты
2801-3400 1626-2080 алты
3401-3700 1626-2000 бес
3701-4000 1626-1850 төрт

Жоғарғы 4001 1626-1850 үш
5300 621-1120 үш

Кез келген аймақта габаритсіздіктің болмауы габаритсіздік индексінің
тиісті белгісіндегі "0" санымен белгіленеді.

Мысалы:" H3528 " - аралас габаритсіздік: төменгі 3-ші дәрежелі, бүйір 
5-ші дәрежелі, жоғарғы 2-ші дәрежелі және тік супер габаритсіздік. 

"Н8480"дегеніміз, габаритті емес жүктің төменгі және жоғарғы
габариті бар, бүйірлік габариті 4-ші дәрежелі, ал тік габариті жоқ.

Габариттен тыс жүктерді, сондай-ақ бүйірден және төменгі габариттен 
тыс алтыншы дәрежелі габаритті емес жүктерді тасымалдау жүк жөнелтуші
жабық вагонда немесе жартылай вагонда белгілейтін бақылау рамасын
қолдана отырып жүзеге асырылады.

Бақылау рамалары (2.12-сурет) 
қимасы шамамен 7,5x10 см болатын 
жолақтардан жасалады, олар вагон
шанағының қабырғаларына 
бұрандалармен немесе шегелермен
бекітіледі. Сол жолақтар шатырдың
үстіндегі контурды жабады (жоғарғы 
габариті бар жүктер үшін).

2.11-сурет- Басқару жақтауының
орналасуы

Жолақ жақтауына шамамен 2x7, 5 см қимасы бар жолақтар шегелермен
бекітіледі. Қосымша контур шамамен 1,5x30 ММ қимасы бар темір жолақтан 
жасалған икемді тақталармен жасалады, олардың радиусы 350 м-ден аз 
қисықтардағы құрылыстарды тексеру кезінде оларды ауыстыру үшін
ұзындығы 150 мм маржасы бар. Бақылау рамасының дұрыс дайындалуы 
жүктің есептелген жалпы өлшемдеріне сәйкес мұқият тексерілуі керек.

Бақылау рамалары вагондық арбаның шүберін қимасының көлденең тік 
жазықтығында (арбаны вагон рамасымен қосу үшін қызмет етеді), ал қажет 
болған жағдайда екі шүберіндік қимада орналастырылады. Бақылау рамасы 
бар вагон пойызға локомотивтің артына қойылады. Габаритті емес жүкті 
құрамның ортасына орналастырады, бірақ бақылау рамасы бар вагоннан 20 
дөңгелекті осьтен жақын емес. 

Аралықтар мен станциялардағы аралас жолдардың осьтері 
арасындағы жоларалық қашықтық. Жылжымалы құрам іргелес 
жолдармен кедергісіз қозғалуы үшін олардың осьтері арасындағы қашықтық 
белгіленген нормалардан кем болмауы керек. 

Станциялар мен аралықтардағы осындай жолдардың осьтері 
арасындағы ең аз қашықтық Қазақстан темір жолдарын техникалық 
пайдалану қағидаларымен [2], сондай-ақ жолтабаны 1520 мм темір 
жолдардағы станциялар мен тораптарды жобалау қағидалары мен 
техникалық нормаларымен регламенттеледі [24]. Қос жолды желілер 
аралықтарында түзу учаскелердегі жолдар осьтері (жол аралығы) арасындағы 
қашықтық кемінде 4100 мм болуы тиіс. Мұндай жол аралығы жылжымалы 
құрамның екі жолы бойынша бір мезгілде өту кезінде пойыздардың 
қауіпсіздігін ғана қамтамасыз етеді. 

Үш жолды желілерде тікелей учаскелерде екінші және үшінші жолдың 
осьтері арасындағы қашықтық кемінде 5000 мм болуы тиіс. Бұл кеңейтілген 
аралықта жұмыс кезінде қажетті сигналдар орнатылады, сонымен қатар 
пойыздарды өткізу кезінде жабдықтар мен жол құралдары қалдырылады. 

Кесте 2.2-Станциялардағы аралас жолдардың осьтері арасындағы қашықтық 
Жолдардың атауы Іргелес жолдардың осьтері арасындағы 

қашықтық 
қалыпты минималды 

Негізгі жолдар 5300 4800 
Бір және екі жолды желілердегі басты және 
олармен шектес 

5300/6500* 5300/6500* 

 Қабылдау - жөнелту және сұрыптау 
жолдары 

5300 4800 

 Қосалқы (өзге) станциялық жолдар 4800 4500 
* Ескерту. Станциядағы аралас жолдардың осьтері арасындағы қашықтық: алымы-

пойыздың қозғалыс жылдамдығы 120 км/сағ болғанда, бөлімі-120 км/сағ артық. 

Теміржол көлігі қызметкерлерінің қауіпсіз болуы үшін станциядағы 
жол аралығы ұлғайтылды. Станция шегінде негізгі және онымен шектес 
жолдар арасындағы, тікелей учаскелердегі қабылдау-жөнелту және сұрыптау 
жолдары арасындағы қалыпты қашықтық пойыздар қозғалысының 
жылдамдығы 120 км/сағ дейін болғанда 5300 мм және қозғалыс жылдамдығы 
120 км/сағ артық болғанда 6500 мм құрайды. Қосалқы станциялық 
жолдардың осьтері арасында қалыпты қашықтық 4800 мм болуы тиіс, 
өйткені осы жолдар бойынша жылжымалы құрамның қозғалу жылдамдығы 
басты, қабылдау-жөнелту және сұрыптау жолдарына қарағанда аз. 
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Пайдаланылатын темір жолдарда тікелей учаскеде негізгі станциялық 
жолдардың осьтері арасындағы қашықтықты 4800 мм – ге дейін, екінші 
дәрежелі жолдар мен жүк аулалары жолдарының осьтері арасындағы 
қашықтықты 4500 мм-ге дейін азайтуға жол беріледі. 

Жұмыс істеп тұрған темір жол станцияларының жол дамуын қайта 
құрғанға дейін аралас жолдар осьтерінің арасындағы қашықтықты кемінде 
4100 ММ сақтауға, сондай-ақ темір жол станцияларында басты темір жолдар 
шеткі орналасқан кезде олардың арасындағы қашықтықты 4100 ММ сақтауға 
жол беріледі. 

Вагоннан вагонға жүктерді тікелей қайта тиеуге арналған жолдардың 
осьтері арасындағы қашықтық жұмысты ұйымдастыру шарттарына сүйене 
отырып, 3600 мм-ге дейін азайтылуы мүмкін. 

Жолдың жоғарғы құрылысының материалдарын орналастыру. 
Темір жол маңында түсірілген немесе түсіруге дайындалған материалдар 
(рельстер, бекітпелер, шпалдар, көпірлі және ауыстырмалы білеулер, 
бағыттамалы бұрмалар және т.б.) құрылыстардың жақындау габариті 
бұзылмайтындай етіп салынуы және бекітілуі тиіс. 

Рельс бастиегінің деңгейінен 1200 мм дейінгі биіктікте жүктер (жол 
жұмыстары үшін түсірілетін балласттан басқа) шеткі рельс бастиегінің 
сыртқы қырынан 2 м жақын емес, ал үлкен биіктікте 2,5 м жақын болмауы 
тиіс. 

Жол жұмыстары үшін түсірілетін балласты жолға төселгенге дейінгі 
уақытқа жол аралығына және жол жиегіне рельс басының деңгейінен 200 мм 
аспайтын биіктікке орналастыруға жол беріледі. Жол жағынан түсірілетін 
балласттың еңісі дара балласттан тік болмауы тиіс. Рельс басының жоғарғы 
деңгейіндегі рельс басының бүйірлі жұмыс қырынан бастап түсірілген 
балласттың еңісіне дейінгі арақашықтық 665 мм-ден кем болмауы тиіс (2.13, 
а-сурет). 

Дайындық жұмыстары кезінде хоппер-мөлшерлегіштерден балласты 
түсіру кезінде оны жолтабан ішінде және шпал ұштары бойынша рельс 
бастиегінің жоғарғы деңгейінен 50 мм төмен орналастыруға рұқсат етіледі. 
Балласты түсіргеннен кейін жұмыс жетекшісі оны бүкіл фронт бойынша 
түсірудің дұрыстығын жеке өзі тексеруі тиіс. Барлық ауытқулар дереу 
жойылуы керек. Ол үшін жұмыс жетекшісі қажетті құралмен жұмысшылар 
тобын өзімен бірге қалдыруға міндетті. Шегіністер болған жағдайда учаске 
тоқтау сигналдарымен қоршалуы тиіс. 

Жол бойында және жол жиегінде түсірілген балласттың жағдайын жол 
жағынан еңіс тіктігінде және жол рельсіне қатысты еңіс орналасуында 
барлық ауытқулар анықталатын шаблонмен тексеру керек. Барлық түсіру 
учаскесіндегі рельстер балласттан тазартылуы және сыпырылуы тиіс. 

Жолға төсеу үшін дайындалған немесе ауыстырылған рельс кірпіктері 
жолдың ішінде болуы мүмкін. Рельстерді жолға салу үшін жұмыс істейтін 
және дайындалған бастиектердің ең жақын бүйір қырлары арасындағы 
қашықтық кемінде 500 мм болуы тиіс. Жолтабан ішіндегі рельстер биіктігі 
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Пайдаланылатын темір жолдарда тікелей учаскеде негізгі станциялық 
жолдардың осьтері арасындағы қашықтықты 4800 мм – ге дейін, екінші 
дәрежелі жолдар мен жүк аулалары жолдарының осьтері арасындағы
қашықтықты 4500 мм-ге дейін азайтуға жол беріледі.

Жұмыс істеп тұрған темір жол станцияларының жол дамуын қайта 
құрғанға дейін аралас жолдар осьтерінің арасындағы қашықтықты кемінде 
4100 ММ сақтауға, сондай-ақ темір жол станцияларында басты темір жолдар 
шеткі орналасқан кезде олардың арасындағы қашықтықты 4100 ММ сақтауға 
жол беріледі.

Вагоннан вагонға жүктерді тікелей қайта тиеуге арналған жолдардың
осьтері арасындағы қашықтық жұмысты ұйымдастыру шарттарына сүйене
отырып, 3600 мм-ге дейін азайтылуы мүмкін.

Жолдың жоғарғы құрылысының материалдарын орналастыру. 
Темір жол маңында түсірілген немесе түсіруге дайындалған материалдар
(рельстер, бекітпелер, шпалдар, көпірлі және ауыстырмалы білеулер,
бағыттамалы бұрмалар және т.б.) құрылыстардың жақындау габариті
бұзылмайтындай етіп салынуы және бекітілуі тиіс.

Рельс бастиегінің деңгейінен 1200 мм дейінгі биіктікте жүктер (жол
жұмыстары үшін түсірілетін балласттан басқа) шеткі рельс бастиегінің
сыртқы қырынан 2 м жақын емес, ал үлкен биіктікте 2,5 м жақын болмауы
тиіс.

Жол жұмыстары үшін түсірілетін балласты жолға төселгенге дейінгі 
уақытқа жол аралығына және жол жиегіне рельс басының деңгейінен 200 мм
аспайтын биіктікке орналастыруға жол беріледі. Жол жағынан түсірілетін
балласттың еңісі дара балласттан тік болмауы тиіс. Рельс басының жоғарғы 
деңгейіндегі рельс басының бүйірлі жұмыс қырынан бастап түсірілген 
балласттың еңісіне дейінгі арақашықтық 665 мм-ден кем болмауы тиіс (2.13, 
а-сурет).

Дайындық жұмыстары кезінде хоппер-мөлшерлегіштерден балласты
түсіру кезінде оны жолтабан ішінде және шпал ұштары бойынша рельс 
бастиегінің жоғарғы деңгейінен 50 мм төмен орналастыруға рұқсат етіледі.
Балласты түсіргеннен кейін жұмыс жетекшісі оны бүкіл фронт бойынша 
түсірудің дұрыстығын жеке өзі тексеруі тиіс. Барлық ауытқулар дереу 
жойылуы керек. Ол үшін жұмыс жетекшісі қажетті құралмен жұмысшылар
тобын өзімен бірге қалдыруға міндетті. Шегіністер болған жағдайда учаске 
тоқтау сигналдарымен қоршалуы тиіс.

Жол бойында және жол жиегінде түсірілген балласттың жағдайын жол 
жағынан еңіс тіктігінде және жол рельсіне қатысты еңіс орналасуында
барлық ауытқулар анықталатын шаблонмен тексеру керек. Барлық түсіру 
учаскесіндегі рельстер балласттан тазартылуы және сыпырылуы тиіс.

Жолға төсеу үшін дайындалған немесе ауыстырылған рельс кірпіктері 
жолдың ішінде болуы мүмкін. Рельстерді жолға салу үшін жұмыс істейтін 
және дайындалған бастиектердің ең жақын бүйір қырлары арасындағы
қашықтық кемінде 500 мм болуы тиіс. Жолтабан ішіндегі рельстер биіктігі 

бойынша бірде-бір жерде жұмыс рельстері бастиектерінің жоғарғы 
деңгейінен 50 мм артық шықпауы тиіс (2.12-сурет, б). 

Рельс кірпіктері шпалдардың ұштарында орналасуы мүмкін. Бұл 
жағдайда төсеуге дайындалған бастиектердің және жұмыс рельстерінің ең 
жақын бүйір қырлары арасындағы қашықтық кемінде 150 мм болуы тиіс. 
Төсеуге дайындалған рельс табанының шетінен шпалдың соңына дейінгі 
қашықтық кемінде 50 мм болуы тиіс. Шпал ұштарындағы рельстер биіктігі 
бойынша бірде-бір жерде жұмыс рельстері бастиектерінің жоғарғы 
деңгейінен шығып тұрмауы тиіс (2.11, в-сурет). Бұған жету үшін қажетті 
жерлерде шпалдар тартылады. 

Жолға төсеуге дайындалған, жолтабан ішінде де, шпалдардың 
ұштарында да орналасқан рельстер қамшыға салынуға тиіс. Қамшының әр 
түйісінде кемінде екі тығыз бұрандамалар болуы керек. Буындардағы 
саңылаулар рельстердің температурасына байланысты белгіленген мөлшерге 
сәйкес келуі керек. 

а) - жаңа балласт; б) - жолтабан ішіндегі жаңа рельстер; в) - шпал шетіндегі жаңа 
рельстер 

2.12 – сурет- Жолдың жоғарғы құрылысының материалдарын 
орналастыру тәртібі 

Жолға төсеуге дайындалған рельстердің әрқайсысы кемінде екі жерде 
екі балдақпен тігілуі тиіс, әрбір қамшыдағы шеткі рельстердің ұштары да 
шпалға екі балдақпен тігілуі тиіс. Рельстерді төсеу учаскелерінің ұштарында 
аяқ киім соңғы жағынан қойылып, мықтап бекітілуі керек. Осындай 
табандықтарды рельс кірпіктерінің барлық ұштарында, ұштарының 
жүгірісімен орналастыру керек. 

а) 
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Рельс кірпіктерін кірпіктердің ұштары арасындағы алшақтықпен салу 
кезінде ағаш жапсырмалар салынуы тиіс. 

Темірбетон шпалдарымен түсірілген кірпіктерді шпалдық жәшіктерге 
салынған ағаш шпалдық қысқа тігуге болады. Бұл ретте рельс қамшылары 
бір рельстен қосылған мыс бөгеті арқылы жерге тұйықталуы тиіс. 

Түсірілген материалдардың артында жол шеберлері, бригадирлер 
тұрады жолдарды, темір жолдар мен жасанды құрылыстарды қараушылар 
бақылау орнатуы тиіс. 

Жолды қайта жаңарту (жаңғырту), күрделі, күшейтілген орташа, 
орташа жөндеу және рельстерді жаппай ауыстыру жөніндегі жұмыстардың 
өрістетілген фронты орындарында жоғарғы құрылыстың түсірілген 
материалдары жұмыстарды орындаушы тағайындайтын қызметкерлердің 
күзетінде болуы тиіс. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық ескі жарамды материалдар 
жиналып, белгіленген өлшем бұзылмауы үшін жолдан шығарылуы керек. 
Бұл ретте ескі жарамды шпалдар қатарларға жиналады; ескі жарамды 
рельстер тиеуге дайындалады; бекітпелер, айдап кетуге қарсы және жоғарғы 
құрылыстың басқа да бөлшектері жиналады және белгіленген сақтау 
орындарына шығарылады немесе станцияға жөнелтілгенге дейін сақталатын 
арнайы контейнерлерге салынады. Көпір брустары көпірден тыс жиналады 
және қатарларға жиналады. Аралықтардан ескі жарамды материалдарды 
әкету олар жолдан алынғаннан кейін үш тәуліктік мерзімде жүзеге асырылуы 
тиіс. 

Станция шегіндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін барлық ескі жарамды 
материалдар сол күні жиналып, белгіленген сақтау орындарына 
тасымалдануы тиіс. 

Жол шеберлері мен жол бригадирлері, сондай-ақ темір жолдар мен 
жасанды құрылыстарды қараушылар және өткелдер бойынша кезекшілер 
жолда немесе оның жанында бекітпелер, вагондардың немесе 
локомотивтердің бөлшектері және т.б. табылған кезде оларды алып тастауға 
және күзетілетін өткелдерге немесе жол ғимараттарына жеткізуге тиіс, ал 
мұны істеу мүмкін болмаған кезде қараушылар немесе өткел бойынша 
кезекшілер табылған туралы желілік учаскенің (тобық) бригадиріне немесе 
жол шеберіне хабарлайды. 

Байланыс желісі тіректерінің және тіректердің жерге қосылуын 
шунттау орындарының жанында жолдың жоғарғы құрылысы материалдарын 
түсіруге тыйым салынады (кемінде 2 м). 

2.2 Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі және қауіпсіздік 
техникасының жалпы ережелері  

Жалпы талаптар. Бұл талаптар пойыздар қозғалысымен және 
теміржолда жұмыстар жүргізумен байланысты жол шаруашылығының және 
теміржол магистралдық желісінің басқа да шаруашылықтарының барлық 
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Рельс кірпіктерін кірпіктердің ұштары арасындағы алшақтықпен салу
кезінде ағаш жапсырмалар салынуы тиіс.

Темірбетон шпалдарымен түсірілген кірпіктерді шпалдық жәшіктерге 
салынған ағаш шпалдық қысқа тігуге болады. Бұл ретте рельс қамшылары
бір рельстен қосылған мыс бөгеті арқылы жерге тұйықталуы тиіс.

Түсірілген материалдардың артында жол шеберлері, бригадирлер 
тұрады жолдарды, темір жолдар мен жасанды құрылыстарды қараушылар
бақылау орнатуы тиіс.

Жолды қайта жаңарту (жаңғырту), күрделі, күшейтілген орташа, 
орташа жөндеу және рельстерді жаппай ауыстыру жөніндегі жұмыстардың 
өрістетілген фронты орындарында жоғарғы құрылыстың түсірілген 
материалдары жұмыстарды орындаушы тағайындайтын қызметкерлердің 
күзетінде болуы тиіс.

Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық ескі жарамды материалдар
жиналып, белгіленген өлшем бұзылмауы үшін жолдан шығарылуы керек. 
Бұл ретте ескі жарамды шпалдар қатарларға жиналады; ескі жарамды
рельстер тиеуге дайындалады; бекітпелер, айдап кетуге қарсы және жоғарғы 
құрылыстың басқа да бөлшектері жиналады және белгіленген сақтау
орындарына шығарылады немесе станцияға жөнелтілгенге дейін сақталатын
арнайы контейнерлерге салынады. Көпір брустары көпірден тыс жиналады 
және қатарларға жиналады. Аралықтардан ескі жарамды материалдарды 
әкету олар жолдан алынғаннан кейін үш тәуліктік мерзімде жүзеге асырылуы
тиіс.

Станция шегіндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін барлық ескі жарамды
материалдар сол күні жиналып, белгіленген сақтау орындарына
тасымалдануы тиіс.

Жол шеберлері мен жол бригадирлері, сондай-ақ темір жолдар мен 
жасанды құрылыстарды қараушылар және өткелдер бойынша кезекшілер
жолда немесе оның жанында бекітпелер, вагондардың немесе 
локомотивтердің бөлшектері және т.б. табылған кезде оларды алып тастауға 
және күзетілетін өткелдерге немесе жол ғимараттарына жеткізуге тиіс, ал 
мұны істеу мүмкін болмаған кезде қараушылар немесе өткел бойынша
кезекшілер табылған туралы желілік учаскенің (тобық) бригадиріне немесе
жол шеберіне хабарлайды.

Байланыс желісі тіректерінің және тіректердің жерге қосылуын
шунттау орындарының жанында жолдың жоғарғы құрылысы материалдарын 
түсіруге тыйым салынады (кемінде 2 м).

2.2 Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі және қауіпсіздік 
техникасының жалпы ережелері 

Жалпы талаптар. Бұл талаптар пойыздар қозғалысымен және 
теміржолда жұмыстар жүргізумен байланысты жол шаруашылығының және
теміржол магистралдық желісінің басқа да шаруашылықтарының барлық

қызметкерлері үшін, сондай-ақ теміржолда жұмыстар жүргізетін құрылыс 
ұйымдарының қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. 

Талаптар ең жоғары белгіленген жылдамдықтағы пойыздар қозғалысы 
жүзеге асырылатын учаскелерге қолданылады: жолаушылар - 140 км/сағ 
дейін, рефрижераторлық - 120 км/сағ дейін, жүк-90 км/сағ дейін. 

Жолдар мен құрылыстардағы жұмыстар нормативтік актілерді білуде 
сынақтан өткен лауазымды тұлғалардың басшылығымен орындалуы тиіс. 
Жұмыстардың басшылары жұмыстарды жүргізу қағидаларының сақталуына 
тұрақты бақылауды қамтамасыз етеді және пойыздар қозғалысының 
қауіпсіздігіне жауапты болады, сондай-ақ еңбекті қорғау, қауіпсіздік 
техникасы талаптарының орындалуын, барлық жұмыс істейтіндердің қауіпсіз 
технологияны сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді. Егер лауазымды тұлға 
жұмысты бірінші рет басқаратын болса, онда жұмыс жүргізілетін жерде 
пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне жауап беретін лауазымы бойынша 
аға, жолдың неғұрлым тәжірибелі қызметкерінің болуы міндетті. 

Жұмыс жүргізу орындарын қоршау үшін қолданылатын 
сигналдар мен сигналдық белгілер 

Сигналдар қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ 
пойыздар қозғалысы мен маневрлік жұмысты нақты ұйымдастыру үшін 
қолданылады. Қабылдау әдісіне сәйкес сигналдар көрінетін және дыбыстық 
болып бөлінеді (2.14-сурет). 

 2.13 –сурет-Сигналдар мен сигнал белгілері 
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Көрінетін сигналдар. Көрінетін сигналдар сигналдық көрсеткіштердің 
түсімен, пішінімен, орналасуымен және санымен көрсетіледі. Көрінетін 
сигналдарды беру үшін сигналдық аспаптар - бағдаршамдар, дискілер, 
қалқандар, шамдар, жалаулар, сигналдық көрсеткіштер және сигналдық 
белгілер қызмет етеді. 

Оларды қолдану уақыты бойынша көрінетін сигналдар мыналарға 
бөлінеді: 

− тәуліктің жарық уақытында берілетін күндізгі сигнал беру үшін 
дискілер, қалқандар, жалаулар және сигналдық көрсеткіштер (бағыттамалық, 
жол бөгеті, лақтыру құрылғылары және гидравликалық колонкалар) қызмет 
етеді); 

− түнгі, тәуліктің қараңғы уақытында берілетін; мұндай сигналдар қол 
және пойыз шамдарындағы, сырықтағы және сигналдық нұсқағыштардағы 
белгіленген түстердің оттары болып табылады; 

− түнгі сигналдар күндізгі уақытта тұман, боран және басқа да 
қолайсыз жағдайлар кезінде, күндізгі тоқтау сигналдарының көрінуі 1000 м - 
ден кем, жылдамдықты азайту сигналдары - 400 м-ден кем, маневрлік 
сигналдар-200 м-ден кем болған кезде де қолданылады; 

− тәулік бойы, тәуліктің жарық және қараңғы уақытында бірдей 
берілетін бағдаршам оттары, маршруттық және басқа да жарық шамдар, 
көрсеткіштер, жылдамдықты азайтудың тұрақты дискілері, сары түсті шаршы 
қалқандар (кері жағы жасыл түсті), жүк пойызының құйрығын белгілеуге 
арналған жарық шағылдырғышы бар қызыл дискілер, сигналдық 
көрсеткіштер мен белгілер осындай сигналдар ретінде қызмет етеді. 

Дыбыстық сигналдар. Дыбыс сигналдары көрінеді санымен және 
үйлесімімен дыбыстарды ұзақтығы әртүрлі. 

Дыбыс сигналдарын беру үшін локомотивтерді, моторвагонды 
пойыздарды және арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамды 
ысқырықтар, қол ысқырықтары, сиреналар, петардалар қызмет етеді. 

Жарылыс петардалар талап етеді дереу тоқтату. 
Тасымалданатын сигналдар. Портативті сигналдарға мыналар 

жатады: 
− екі жағынан немесе бір жағынан қызыл, ал екінші жағынан ақ түсті 

тікбұрышты пішінді қалқандар; 
− шаршы қалқандар сары түсті, ал қалқанның артқы жағы жасыл түсті; 
− қызыл отты полюстердегі шамдар және полюстердегі қызыл 

жалаулар. 
Тасымалды сигналдар мен сигналдық белгілер үлгілік қолданылады: 

олардың белгіленген бояуы және олардың жақсы тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін бекітуге арналған құрылғылары болады. 

Теміржол көлігінің қызметкерлері тасымалданатын сигналдармен 
белгіленген мынадай талаптарды орындауға тиіс. 
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Көрінетін сигналдар. Көрінетін сигналдар сигналдық көрсеткіштердің
түсімен, пішінімен, орналасуымен және санымен көрсетіледі. Көрінетін 
сигналдарды беру үшін сигналдық аспаптар - бағдаршамдар, дискілер, 
қалқандар, шамдар, жалаулар, сигналдық көрсеткіштер және сигналдық
белгілер қызмет етеді.

Оларды қолдану уақыты бойынша көрінетін сигналдар мыналарға 
бөлінеді:

− тәуліктің жарық уақытында берілетін күндізгі сигнал беру үшін 
дискілер, қалқандар, жалаулар және сигналдық көрсеткіштер (бағыттамалық, 
жол бөгеті, лақтыру құрылғылары және гидравликалық колонкалар) қызмет
етеді);

− түнгі, тәуліктің қараңғы уақытында берілетін; мұндай сигналдар қол
және пойыз шамдарындағы, сырықтағы және сигналдық нұсқағыштардағы
белгіленген түстердің оттары болып табылады;

− түнгі сигналдар күндізгі уақытта тұман, боран және басқа да 
қолайсыз жағдайлар кезінде, күндізгі тоқтау сигналдарының көрінуі 1000 м -
ден кем, жылдамдықты азайту сигналдары - 400 м-ден кем, маневрлік
сигналдар-200 м-ден кем болған кезде де қолданылады;

− тәулік бойы, тәуліктің жарық және қараңғы уақытында бірдей
берілетін бағдаршам оттары, маршруттық және басқа да жарық шамдар, 
көрсеткіштер, жылдамдықты азайтудың тұрақты дискілері, сары түсті шаршы
қалқандар (кері жағы жасыл түсті), жүк пойызының құйрығын белгілеуге 
арналған жарық шағылдырғышы бар қызыл дискілер, сигналдық
көрсеткіштер мен белгілер осындай сигналдар ретінде қызмет етеді.

Дыбыстық сигналдар. Дыбыс сигналдары көрінеді санымен және 
үйлесімімен дыбыстарды ұзақтығы әртүрлі.

Дыбыс сигналдарын беру үшін локомотивтерді, моторвагонды 
пойыздарды және арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамды 
ысқырықтар, қол ысқырықтары, сиреналар, петардалар қызмет етеді.

Жарылыс петардалар талап етеді дереу тоқтату.
Тасымалданатын сигналдар. Портативті сигналдарға мыналар

жатады:
− екі жағынан немесе бір жағынан қызыл, ал екінші жағынан ақ түсті 

тікбұрышты пішінді қалқандар;
− шаршы қалқандар сары түсті, ал қалқанның артқы жағы жасыл түсті;
− қызыл отты полюстердегі шамдар және полюстердегі қызыл 

жалаулар.
Тасымалды сигналдар мен сигналдық белгілер үлгілік қолданылады: 

олардың белгіленген бояуы және олардың жақсы тұрақтылығын қамтамасыз
ететін бекітуге арналған құрылғылары болады.

Теміржол көлігінің қызметкерлері тасымалданатын сигналдармен
белгіленген мынадай талаптарды орындауға тиіс.

Тоқтату сигналы (2.15-сурет). 
Портативті тоқтау сигналы - күндіз қалқан (немесе полюстегі қызыл 

жалау) және түнде полюстегі қызыл шам: Тоқта! Сигналдан өтуге тыйым 
салынады. 

Қалқан екі жағынан да қара және ақ жолақтармен жиектеліп қызыл 
түске боялады. Екі жолды учаскелер үшін қалқандардың бір бөлігі 
 бір жағынан қызыл, екінші жағынан ақ

2.14-сурет - Ауыспалы тоқтау сигналы 

2.15 сурет- Жылдамдықты азайтудың портативті сигналы 
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Жылдамдықты азайту сигналы (2.15-сурет). 
Сары түсті шаршы қалқан (күндіз және түнде) талап етеді, аралықта – 

жылдамдықты азайта отырып қозғалысқа рұқсат етіледі, алда тоқтауды 
немесе төмен жылдамдықпен жүруді талап ететін қауіпті орын болады. 

Шаршы қалқанның кері жағы темір жол станциясының аралығында 
және бас жолдарында жасыл түске (күндіз және түнде) ие болады, 
машинистің барлық құраммен жүріп өткеннен кейін белгіленген қауіпті 
орынға дейін жылдамдықты арттыруға құқығы бар екенін көрсетеді. 

Қауіпті орын орналасқан жағдайда күндіз және түнде сары түсті 
шаршы қалқан (2.16-сурет) : 
– аралықта – «жылдамдықты азайтумен қозғалысқа рұқсат етіледі,
алдында жылдамдықты төмендетумен тоқтауды немесе жүріп өтуді талап 
ететін қауіпті орын»; 
– станцияның басты жолында – «жылдамдықты азайтумен қозғалысқа
рұқсат етіледі, алдында жылдамдықты азайтумен жүруді талап ететін қауіпті 
орын бар»; 
– қалған станциялық жолдарда – «сигналдың ескертуде көрсетілген
жылдамдықпен, ал ол болмаған кезде-25 км/сағ аспайтын жылдамдықпен 
өтуіне рұқсат етіледі». 

Шаршы қалқанның кері жағы (жасыл түсті) күндіз және түнде 
аралықта және станцияның бас жолында машинистің барлық құраммен жүріп 
өткеннен кейін белгіленген қауіпті орынға дейін жылдамдықты арттыруға 
құқығы бар екенін көрсетеді. 

"Қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің аяқталуы" 
тасымалды сигналдық белгілері (2.16-сурет). 

2.16-сурет- "Қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің аяқталуы" 
жылжымалы сигналдық белгілері» 
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Жылдамдықты азайту сигналы (2.15-сурет).
Сары түсті шаршы қалқан (күндіз және түнде) талап етеді, аралықта –

жылдамдықты азайта отырып қозғалысқа рұқсат етіледі, алда тоқтауды 
немесе төмен жылдамдықпен жүруді талап ететін қауіпті орын болады.

Шаршы қалқанның кері жағы темір жол станциясының аралығында 
және бас жолдарында жасыл түске (күндіз және түнде) ие болады,
машинистің барлық құраммен жүріп өткеннен кейін белгіленген қауіпті
орынға дейін жылдамдықты арттыруға құқығы бар екенін көрсетеді.

Қауіпті орын орналасқан жағдайда күндіз және түнде сары түсті 
шаршы қалқан (2.16-сурет) :
– аралықта – «жылдамдықты азайтумен қозғалысқа рұқсат етіледі,
алдында жылдамдықты төмендетумен тоқтауды немесе жүріп өтуді талап 
ететін қауіпті орын»;
– станцияның басты жолында – «жылдамдықты азайтумен қозғалысқа
рұқсат етіледі, алдында жылдамдықты азайтумен жүруді талап ететін қауіпті
орын бар»;
– қалған станциялық жолдарда – «сигналдың ескертуде көрсетілген 
жылдамдықпен, ал ол болмаған кезде-25 км/сағ аспайтын жылдамдықпен 
өтуіне рұқсат етіледі».

Шаршы қалқанның кері жағы (жасыл түсті) күндіз және түнде 
аралықта және станцияның бас жолында машинистің барлық құраммен жүріп 
өткеннен кейін белгіленген қауіпті орынға дейін жылдамдықты арттыруға 
құқығы бар екенін көрсетеді.

"Қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің аяқталуы" 
тасымалды сигналдық белгілері (2.16-сурет).

2.16-сурет- "Қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің аяқталуы" 
жылжымалы сигналдық белгілері»

Тасымалды сары сигналға жақындаған кезде өздігінен қозғала алатын 
локомотивтер мен басқа да жылжымалы бірліктердің машинисі (мотор-вагон 
пойызы, өздігінен жүретін темір жол жылжымалы құрамы) бір ұзын 
ысқырық беруге және пойызды "қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті 
жердің аяқталуы" деген тасымалды сигналдық белгілермен қоршалған 
жерден ескертуде көрсетілген жылдамдықпен, ал магистральдық желіде 
ескерту болмаған кезде – сағатына 25 км-ден аспайтын жылдамдықпен 
жүретіндей етіп жүргізуге міндетті. 

Станциялық жолдар мен көп жолды аралықтардағы "қауіпті орынның 
басталуы" және "қауіпті орынның аяқталуы" тасымалды сигналдық белгілері 
қысқартылған сырықтармен қолданылуы мүмкін. 

"Қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің аяқталуы" тасымалды 
сигналдық белгілері: магистральдық желінің аралықтың немесе станциялық 
жолдардың қауіпті учаскесінде өздігінен қозғала алатын локомотивтер мен 
басқа да жылжымалы бірліктердің жылдамдығын төмендету шамасын дәл 
сақтауды талап етеді. 

"С"жылжымалы сигналдық белгісі. Тоқтау немесе жылдамдықты 
азайту сигналдарымен қоршауды талап етпейтін, бірақ пойыздың 
жақындағаны туралы жұмысшыларды ескертуді талап ететін жолдағы 
жұмыстарды жүргізу орындары "С" - ысқырықты беру жылжымалы 
сигналдық белгілерімен қоршалады, олар жұмыс жүргізілетін жолда, сондай-
ақ әрбір аралас бас жолда орнатылады (2.17-сурет). 

2.17-сурет-" С " жылжымалы сигналдық белгісі» 

"С" тасымалды сигналдық белгілері осындай тәртіппен аралас бас 
жолдарда және жұмыстарды жүргізу кезінде тоқтау сигналдарымен немесе 
жылдамдықты азайту сигналдарымен қоршалған орнатылады. 

Пойыздар сағатына 120 км-ден астам жылдамдықпен айналатын 
аралықтарда "С" тасымалды сигналдық белгілері жұмыс учаскесінің 
шекарасынан 800-1500 м қашықтықта орнатылады. 

Байланыс желісі ауданының қызмет көрсету шекарасында жұмыс күні 
бір терезеден артық жоспарланбауы тиіс. Терезе өткізу аймағында аспа 
сымдарының бүтіндігін бұза отырып, байланыс желісінің қоректену және 
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секциялау схемасын өзгертуге тыйым салынады. 
Жерге тұйықтау құралдарын ажыратуды және қалпына келтіруді жол 

қызметкерлері электрмен жабдықтау дистанциясы өкілінің бақылауымен 
жүргізеді. 

"С" тасымалды сигналдық белгісі (күндіз және түнде): 
өздігінен қозғала алатын локомотивтер мен басқа да жылжымалы 
бірліктердің ысқырығын беру, теміржолда жұмыс істейтіндердің алдын алу 
үшін, қандай теміржолда жұмыс істейтініне қарамастан магистральдық желі 
қызметкерлері (жолшылар, байланысшылар немесе энергетиктер): жол 
жұмысы жүргізілетін теміржол жолында немесе аралас бас теміржол 
бойынша жұмыс істейді. 

Жұмыс жүргізу орны бойынша пойыздарды өткізу шарттары мен 
жылдамдығы 

Темір жол құрамдастарын, құрылыстар мен құрылғыларды жөндеу 
қозғалыс қауіпсіздігін және қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету кезінде, 
әдетте, пойыздар қозғалысының кестесін бұзбай жүргізілуге тиіс. 

Пойыздарды өткізуге дайындалған жол келесі талаптарға сай болуы 
керек. 

1) рельстер шпалдың (арқанның) әрбір ұшына кемінде екі негізгі
балдаққа тігілуі тиіс. Пойыздарды өткізу жылдамдығы 80 км/сағ және одан 
жоғары болған кезде радиусы 1200 м және одан кем қисықтардағы рельстер 
негізгі үш балдаққа тігілуі тиіс. 

Пойыздарды өткізу жылдамдығы 25 км/сағ және одан төмен болған 
кезде радиусы 1200 м астам түзу және қисық сызықтарда жолды шпал 
арқылы тігуге (тігуге) жол беріледі. 

КБ және КД немесе анкерлік типті бөлек бекіту кезінде рұқсат етіледі: 
− пойыздарды өткізу жылдамдығы 25 км/сағ дейін қоса алғанда - әрбір 

бесінші шпалда клеммалык және салмалы бұрандамаларды бекіту; 
− пойыздарды өткізу жылдамдығы 26-дан 60 км / сағатқа дейін қоса 

алғанда - әрбір үшінші шпалда клеммалык және салмалы бұрандамаларды 
бекіту. 

− ЖБР-65 типті төсемсіз бекітпелер кезінде "Фоссло" терминалдары 
барлық шпалдарға бекітілуі тиіс.  

Пойыздарды өткізу жылдамдығы сағатына 70 км-ге дейін болғанда 
әрбір төртінші шпалда клеммаларды бекітуге жол беріледі. 

 Инвентарлық рельстерді дәнекерленген кірпіктерге ауыстыру немесе 
кірпіктерді ауыстыру "терезеге"жүргізіледі.  

"Терезеге"дейінгі дайындық жұмыстары кезінде серпімді клеммаларды 
жұмыс істемейтін күйде ішінара орнатуға жол беріледі, бұл ретте рельстер 
(немесе қамшылар) пойыздарды 26 - дан 60 км/сағатқа дейін, әрбір бестен бір 
бөлігінде 25 км/сағатқа дейін жылдамдықпен өткізу кезінде барлық есік 
алдындағы шпалдарда және әрбір үшінші шпалда бекітілуі тиіс; 
рельстік бекітпелері әлсіреген немесе бөлшектелген немесе әрбір 3-шпалда 
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секциялау схемасын өзгертуге тыйым салынады.
Жерге тұйықтау құралдарын ажыратуды және қалпына келтіруді жол

қызметкерлері электрмен жабдықтау дистанциясы өкілінің бақылауымен
жүргізеді.

"С" тасымалды сигналдық белгісі (күндіз және түнде):
өздігінен қозғала алатын локомотивтер мен басқа да жылжымалы
бірліктердің ысқырығын беру, теміржолда жұмыс істейтіндердің алдын алу 
үшін, қандай теміржолда жұмыс істейтініне қарамастан магистральдық желі
қызметкерлері (жолшылар, байланысшылар немесе энергетиктер): жол
жұмысы жүргізілетін теміржол жолында немесе аралас бас теміржол 
бойынша жұмыс істейді.

Жұмыс жүргізу орны бойынша пойыздарды өткізу шарттары мен
жылдамдығы

Темір жол құрамдастарын, құрылыстар мен құрылғыларды жөндеу
қозғалыс қауіпсіздігін және қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету кезінде,
әдетте, пойыздар қозғалысының кестесін бұзбай жүргізілуге тиіс.

Пойыздарды өткізуге дайындалған жол келесі талаптарға сай болуы 
керек.

1) рельстер шпалдың (арқанның) әрбір ұшына кемінде екі негізгі
балдаққа тігілуі тиіс. Пойыздарды өткізу жылдамдығы 80 км/сағ және одан
жоғары болған кезде радиусы 1200 м және одан кем қисықтардағы рельстер 
негізгі үш балдаққа тігілуі тиіс.

Пойыздарды өткізу жылдамдығы 25 км/сағ және одан төмен болған
кезде радиусы 1200 м астам түзу және қисық сызықтарда жолды шпал
арқылы тігуге (тігуге) жол беріледі.

КБ және КД немесе анкерлік типті бөлек бекіту кезінде рұқсат етіледі:
− пойыздарды өткізу жылдамдығы 25 км/сағ дейін қоса алғанда - әрбір

бесінші шпалда клеммалык және салмалы бұрандамаларды бекіту;
− пойыздарды өткізу жылдамдығы 26-дан 60 км / сағатқа дейін қоса 

алғанда - әрбір үшінші шпалда клеммалык және салмалы бұрандамаларды
бекіту.

− ЖБР-65 типті төсемсіз бекітпелер кезінде "Фоссло" терминалдары
барлық шпалдарға бекітілуі тиіс. 

Пойыздарды өткізу жылдамдығы сағатына 70 км-ге дейін болғанда 
әрбір төртінші шпалда клеммаларды бекітуге жол беріледі.

Инвентарлық рельстерді дәнекерленген кірпіктерге ауыстыру немесе 
кірпіктерді ауыстыру "терезеге"жүргізіледі. 

"Терезеге"дейінгі дайындық жұмыстары кезінде серпімді клеммаларды 
жұмыс істемейтін күйде ішінара орнатуға жол беріледі, бұл ретте рельстер
(немесе қамшылар) пойыздарды 26 - дан 60 км/сағатқа дейін, әрбір бестен бір
бөлігінде 25 км/сағатқа дейін жылдамдықпен өткізу кезінде барлық есік
алдындағы шпалдарда және әрбір үшінші шпалда бекітілуі тиіс;
рельстік бекітпелері әлсіреген немесе бөлшектелген немесе әрбір 3-шпалда 

бекітудің берілген шамалары бар бір-бірінен кейін келе жатқан 2 шпал 
болған кезде 90 км/сағаттан аспайтын жылдамдыққа жол беріледі. 

Дайындық және қорытынды жұмыстар кезеңінде түйіспесіз жолдың 
рельстері мен рельс кірпіктерін жаппай ауыстыру кезінде жоғарыда 
келтірілген жағдайларда бөлек бекіту кезінде қалған клеммалар мен клемм 
бұрандамалары орнатылмауы мүмкін. Температуралық кернеулерді 
бәсеңдету кезінде кірпіктердің ұзындығын еркін өзгерту үшін, пойыздарды 
өткізу жылдамдығы сағатына 25 км-ден аспайтын кезде бөлек бекітудің 
клеммалық бұрандамаларының сомындарын 3-4 айналымға жаппай босатуға 
жол беріледі; пойызды өткізу алдында рельстік түйіспелерде рельстің әрбір 
ұшында кемінде екі тартылған бұрандамадан болуы тиіс [8]. 

Саңылауларды үдету және түйіспесіз жолдың кірпіктеріндегі 
температуралық кернеулерді бәсеңдету кезінде саңылауы уақытша жұмыс 
жүргізу кезеңінде рельс жапсырмасы орнатылған рельс түйіспесі 
жапсырмалармен жалғануы және рельстің бір ұшынан жол бұрандаларының 
толық санымен, бірақ кемінде екеуімен, ал рельстің екінші ұшынан - екі 
бұрандамен бекітілуі тиіс, олардың біреуі жапсырмадан өтуі тиіс. 

Жапсарларды қосымша беттермен қосу үшін үлкейтілген бұрандама 
саңылаулары бар инвентарлық жапсырмаларды немесе төрт қысқышы бар 
стандартты жапсырмаларды қолдануға рұқсат етіледі.  

Лайнер барлық жағдайларда бұрандамамен бекітілуі тиіс. 
Жапсырмалар, инвентарлық жапсырмалар және қысқыштар бекітілген 

типтерде болуы тиіс. 
 Қосымша беттер орнатылған түйіспелер бойынша пойыздарды өткізу 

жылдамдығы Р50 рельстері кезінде 25 км/сағаттан және Р50 жеңіл рельстер 
кезінде 15 км/сағаттан аспауы тиіс. 

Рельстерді бұрандамалы саңылаусыз қосу үшін (рельс кірпіктерінің 
үзілуін және пойыздарды уақытша өткізуге арналған рельстердің үзілуін жою 
кезінде) төрт қысқышпен бекітілетін үлгілік жапсырмаларды қолдануға 
рұқсат етіледі. 

2) барлық шпалдар мен ауыстырмалы брустар өз орындарына төселіп,
қағылуы тиіс. 

 Пойызды 60 км/сағ жылдамдықпен өткізу үшін шпалдарды тек 
рельстердің астына қағуға рұқсат етіледі. 

Көпір брустары аралық құрылыстардың арқалықтарына 
бұрандамалармен, ал балластсыз темір - бетон плиталары-түйреуіштердің 
толық санымен бекітілуі тиіс. 

Пойыздарды сағатына 25 км - ге дейінгі жылдамдықпен өткізу кезінде 
әрбір төртінші арқалықты лапчатый бұрандалармен, ал балластсыз темір-
бетон плиталарын кемінде 1 м сайын орналасқан төрт түйреуішпен бекітуге 
жол беріледі. 

Жұмыс жүргізу кезінде пойыздарды 40 км/сағ жылдамдықпен 
контррельстер (контррельстер) алынған кезде өткізуге рұқсат етіледі. Бұл 
жағдайда бұрандамалар әр екінші сәулеге орнатылуы керек, ал балластсыз 
тақталар толығымен бекітілуі керек. 
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3) балласт призмасы иығының ені мыналардан кем болмауы тиіс: буын
жолында - 20 см, түйіспесіз жолда - 25 см. 

Шпал жәшіктері балластпен шпал қалыңдығының 2/3 кем емес 
толтырылуы тиіс. Олардың арасында балластпен толтырылған кемінде 10 
жәшік болған жағдайда қатарынан екіден артық емес жәшікті себілмей 
қалдыруға жол беріледі. 

Негізгі жұмыстар аяқталғаннан кейін "терезеге"және өткізу 
жылдамдығы кезінде темір - бетон және ағаш шпалдарда шпал жәшіктерін 
жолтабан ішінде балластпен толтырмай қалдыруға жол беріледі, егер 
түйіспесіз жолда балласт призмасы иығының ені кемінде 25 см, ал буын 
жолында кемінде 20 см қамтамасыз етіледі. 

Байланыс жолындағы дайындық жұмыстары кезінде балласты шпал 
қораптарынан шпалдардың ұштары мен олардың ұштары бойымен алып 
тастауға болады. Бұл ретте пойыздарды өткізу жылдамдығы Р50 рельстері 
кезінде 40 км/сағаттан және радиусы 1200 м және одан астам түзу және 
қисық сызықтарда ауыр, қалған барлық жағдайларда 25 км/сағаттан аспауы 
тиіс. 

Қиыршықтас тазалау машиналарын зарядтау орындарын дайындау 
үшін "терезе" ұсынар алдында балласты шпал табанынан төмен кесуге, 
олардың астына рельс астындағы қималарда жатақтарды (шпалдарды) 
келтіруге жол беріледі. Мұндай орындар бойынша пойыздарды өткізу 
жылдамдығы 25 км/сағаттан аспайды. 

4) жолды көтеру және төмендету кезінде екі рельсті жіп бойынша
бұрмалардың тіктігі бірқалыпты және пойыздар қозғалысының жылдамдығы 
120 км/сағ-тан 140 км / сағ-қа дейін 0,62 ‰ - ден аспауы тиіс; 

1 ‰ пойыздардың жылдамдығы сағатына 100-ден 120 км-ге дейін; 
2 ‰ - 80-ден 100 км/сағ дейін; 
3 ‰ - 60-тан 80 км/сағ-қа дейін; 
4 ‰ - 40-тан 60 км/сағ-қа дейін; 
5 ‰ - 40 км/сағ артық емес.  
Бұрылу тіктігі 5 ‰ астам рұқсат етілмейді. 
Ауыспалы қисықтардағы биіктік бұрмалары 2.2-кестеде келтірілген 

2.3-кесте-Пойыздар қозғалысының жылдамдығына байланысты ауыспалы 
қисықтардағы биіктіктің бұрмалары   

Жылдамдық 
кезінде, км / сағ 

Өтпелі қисықтарға биіктікті бұру, ‰ 
ұсынылатын рұқсат етілген 

140 0,7 0,9 
120 0,8 1,0 
100 1,0 1,4 
80 1,6 1,9 
60 2,1 2,7 
50 2,5 3,0 
40 2,7 3,1 
25 3,0 3,2 

Ескертпе: ұзындығы кемінде 30 м кесінділерде ұсынылатын және рұқсат етілетін. 
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3) балласт призмасы иығының ені мыналардан кем болмауы тиіс: буын 
жолында - 20 см, түйіспесіз жолда - 25 см.

Шпал жәшіктері балластпен шпал қалыңдығының 2/3 кем емес 
толтырылуы тиіс. Олардың арасында балластпен толтырылған кемінде 10
жәшік болған жағдайда қатарынан екіден артық емес жәшікті себілмей 
қалдыруға жол беріледі.

Негізгі жұмыстар аяқталғаннан кейін "терезеге"және өткізу 
жылдамдығы кезінде темір - бетон және ағаш шпалдарда шпал жәшіктерін 
жолтабан ішінде балластпен толтырмай қалдыруға жол беріледі, егер
түйіспесіз жолда балласт призмасы иығының ені кемінде 25 см, ал буын 
жолында кемінде 20 см қамтамасыз етіледі.

Байланыс жолындағы дайындық жұмыстары кезінде балласты шпал 
қораптарынан шпалдардың ұштары мен олардың ұштары бойымен алып 
тастауға болады. Бұл ретте пойыздарды өткізу жылдамдығы Р50 рельстері
кезінде 40 км/сағаттан және радиусы 1200 м және одан астам түзу және 
қисық сызықтарда ауыр, қалған барлық жағдайларда 25 км/сағаттан аспауы 
тиіс.

Қиыршықтас тазалау машиналарын зарядтау орындарын дайындау 
үшін "терезе" ұсынар алдында балласты шпал табанынан төмен кесуге,
олардың астына рельс астындағы қималарда жатақтарды (шпалдарды)
келтіруге жол беріледі. Мұндай орындар бойынша пойыздарды өткізу
жылдамдығы 25 км/сағаттан аспайды.

4) жолды көтеру және төмендету кезінде екі рельсті жіп бойынша 
бұрмалардың тіктігі бірқалыпты және пойыздар қозғалысының жылдамдығы
120 км/сағ-тан 140 км / сағ-қа дейін 0,62 ‰ - ден аспауы тиіс;

1 ‰ пойыздардың жылдамдығы сағатына 100-ден 120 км-ге дейін;
2 ‰ - 80-ден 100 км/сағ дейін;
3 ‰ - 60-тан 80 км/сағ-қа дейін;
4 ‰ - 40-тан 60 км/сағ-қа дейін;
5 ‰ - 40 км/сағ артық емес. 
Бұрылу тіктігі 5 ‰ астам рұқсат етілмейді.
Ауыспалы қисықтардағы биіктік бұрмалары 2.2-кестеде келтірілген

2.3-кесте-Пойыздар қозғалысының жылдамдығына байланысты ауыспалы
қисықтардағы биіктіктің бұрмалары  

Жылдамдық 
кезінде, км / сағ

Өтпелі қисықтарға биіктікті бұру, ‰
ұсынылатын рұқсат етілген

140 0,7 0,9
120 0,8 1,0
100 1,0 1,4
80 1,6 1,9
60 2,1 2,7
50 2,5 3,0
40 2,7 3,1
25 3,0 3,2

Ескертпе: ұзындығы кемінде 30 м кесінділерде ұсынылатын және рұқсат етілетін.

Тегіс емес амплитудасы кезінде қозғалысты ашуға тыйым салынады 
(немесе қозғалыс жол жүру кезеңінде жабылады) :  

− деңгейі-40 мм-ден астам; 
− қиғаштар-30 мм-ден астам; 
− шөгінділер-30 мм-ден астам; 
− шектес иілу жебелерінің айырмасы 65 мм-ден астам. 
5) балласт қабатын тазартумен, жолды кесумен немесе көтерумен

байланысты жұмыстардан кейін пойыздарды өткізу жылдамдығы 2.3-кесте 
бойынша белгіленеді. 

Аралықты (жолды, бағыттамалы бұрманы) жаба отырып немесе 
пойыздар арасындағы аралықтарда, өткізу жылдамдығында орындалатын 
жұмыстардың тізбесі, ескертулер беруге өтінім нысандары және осы 
жұмыстарға басшылықты жүзеге асыратын лауазымды тұлғалар 6.3-кестеде 
келтірілген. 

Түйіспесіз жолды жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау рельс 
өрмектерін бекіту температурасынан рұқсат етілген ауытқу шегіндегі 
температура кезінде түйіспесіз жолды салу, төсеу және күтіп ұстау жөніндегі 
техникалық нұсқауларға қатаң сәйкестікте жүзеге асырылуы тиіс. 

"Терезеге" дайындық жұмыстары "терезеге" дейінгі жолдың жай-күйі 
пойыздардың 60 км/сағ, бірақ кемінде 25 км/сағ жылдамдықпен қауіпсіз 
өтуін қамтамасыз ететіндей етіп ұйымдастырылуға тиіс. 

Кесте 2.4. Балласт қабатын тазартумен, жолды кесумен немесе көтерумен 
байланысты жұмыстардан кейін пойыздарды өткізу жылдамдығы 
Деңгейі, 
мм 

Еңіс, ММ, 
шыңдар 
арасындағы 
қашықтық 
20 м-ге 
дейін 

Ұзындығы 20 
м хорда 
ортасынан 
өлшенген 
аралас 
жебелердегі 
айырмашылық, 
мм 

Жұмыс орны бойынша пойыздарды өткізу 
жылдамдығы, км / сағ 
25 см-ге 
дейін 
таза 
балласт 
қабатын 
құру 
кезінде 

25 см-ден астам таза балласт 
қабатын жасау кезінде: 

VPO немесе 
VPR, 
DUOMATIK, 
UNIMAT 

VPO + VPR, 
DUOMATIK, 
UNIMAT 

VPO + VPR, 
DUOMATIK, 
UNIMAT + 
ДСП 

20 дейін 20 дейін 35-ке дейін 6
0 

50 60 70 

30-ға 
дейін 

21-25 36-50 4
0 

25 40 50 

40-қа 
дейін 

26-30 51-65 2
5 

15 25 25 

Ескертпе-үздіксіз жұмыс істейтін ВПО-түзету-қағу-өңдеу машинасы; ВПР-циклдік жұмыс 
істейтін түзету-қағу - тегістеу машинасы; ДСП-жолдың динамикалық тұрақтандырғышы. 

"Терезеден" кейінгі жолдың жай-күйі жұмыс жүргізу сипаты мен 
жағдайларына байланысты пойыздарды өткізудің мынадай жылдамдығын 
қамтамасыз етуі тиіс: 

– жол торын ауыстырғаннан, балласты тазартқаннан немесе
ауыстырғаннан, түзету-қағу машиналарын қолдана отырып жолды 
көтергеннен немесе төмендеткеннен кейін Р50 рельстері бар жол бойынша 
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алғашқы бір-екі пойыздың жылдамдығы және ауыры - 25 км/сағ, рельстері 
жеңіл Р50 - 15 км/сағ, келесі пойыздар 2.3-кестеге сәйкес; 

– түзету-қағу және басқа да нығыздаушы-тұрақтандырушы машиналар
болмаған кезде алғашқы бір-екі пойыз 15 км/сағ жылдамдықпен, одан кейін 3 
сағат ішінде - кемінде 25 км/сағ жылдамдықпен, содан кейін Р65 және одан 
ауыр рельстерде - 50 км/сағ дейін және Р50 және жеңіл рельстерде - 40 км/сағ 
дейін өткізілуі тиіс; 

– бағыттамалы бұрманың металл бөліктерін жаппай ауыстырғаннан
кейін, бітеу қиылысқаннан, ауыстырмалы брустардан, бағыттамалы 
бұрмаларды қиыршыққа қойғаннан және көпір брустарын жаппай 
ауыстырғаннан кейін алғашқы екі-үш пойызды өткізу жылдамдығы 25 км/сағ 
- тан аспауы, келесі-60 км/сағ-қа дейін болуы тиіс; 

– балдақты бекітудегі рельстерді төсемдерді ауыстырмай және
алғашқы бір-екі пойызды 25 км/сағ жылдамдықпен өткізбей жаппай 
ауыстырғаннан кейін әрлеу жұмыстары кезеңінде кейінгі пойыздар 50 км/сағ 
жылдамдықпен, ал астарларды ауыстырумен - 25 км/сағ жылдамдықпен 
өткізілуі тиіс; 

– рельстерді ПРСМ машинасымен дәнекерлегеннен кейін-25 км/сағ;
– ВПР, ВПРС-500, "Duomatik", "Unimat" машиналарымен жолды түзету

және түзету бойынша буын жолында (ағымдағы күтіп ұстау кезінде) 
жұмыстарды орындағаннан кейін жолды 20 мм - ге дейін жылжыту және 
көтеру кезінде пойыздарды өткізу белгіленген жылдамдықты төмендетпей, ал 
20-дан 60 мм-ге дейін сырғыту кезінде-алғашқы екі-үш пойыз үшін 60 км/сағ-
тан артық емес жүзеге асырылуы тиіс; 

– түйіспесіз жолда-барлық жағдайларда алғашқы екі-үш пойыз үшін 60
км/сағ артық емес; 

– аралық құрылыстарды ауыстыруды қоса алғанда, жасанды
құрылыстарды күшейту және қайта орналастыру, сондай-ақ жер төсемін 
жөндеу жөніндегі жұмыстардан кейін пойыздарды өткізу жылдамдығы осы 
жұмыстарды ұйымдастыру жобасында көзделгенге сәйкес келуі тиіс, ал ол 
болмаған кезде аталған құрылыстардың жай-күйіне байланысты, бірақ 
кемінде 15 км/сағ жол дистанциясының директоры белгілейді.  

Бұл ретте пойыздарды рельстік және басқа да пакеттер бойынша өткізу 
жобаға және жолдың нақты жағдайына сәйкес жылдамдықпен жүзеге 
асырылуы тиіс. 

Жұмыс орны бойынша пойызды өткізер алдында жұмыс басшысы 
пойызды өткізуге жол мен жасанды құрылыстарды дайындап, жолда және 
оның жанында габаритті бұзатын қандай да бір заттардың немесе 
құралдардың қалмағанын, барлық қызметкерлердің жолдан жол жиегіне (екі 
жолды учаскеде-жұмыс жүргізілетін жолдың жиегіне) түскенін тексеруі, 
содан кейін сигналдарды алып тастауға нұсқау беруі, сол жол жиегіне өзі 
өтуі және еркін өткізу немесе жылдамдықты азайту сигналын беруі тиіс. 

Бірінші пойыздарды өткізгеннен кейін жолды жұмыс басшысы немесе 
оның тапсырмасы бойынша бөлінген қызметкерлер екінші рет қарап шығуы 
тиіс және пайда болған бұзылулар жойылуы тиіс. 
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алғашқы бір-екі пойыздың жылдамдығы және ауыры - 25 км/сағ, рельстері 
жеңіл Р50 - 15 км/сағ, келесі пойыздар 2.3-кестеге сәйкес;

– түзету-қағу және басқа да нығыздаушы-тұрақтандырушы машиналар
болмаған кезде алғашқы бір-екі пойыз 15 км/сағ жылдамдықпен, одан кейін 3
сағат ішінде - кемінде 25 км/сағ жылдамдықпен, содан кейін Р65 және одан
ауыр рельстерде - 50 км/сағ дейін және Р50 және жеңіл рельстерде - 40 км/сағ
дейін өткізілуі тиіс;

– бағыттамалы бұрманың металл бөліктерін жаппай ауыстырғаннан
кейін, бітеу қиылысқаннан, ауыстырмалы брустардан, бағыттамалы
бұрмаларды қиыршыққа қойғаннан және көпір брустарын жаппай
ауыстырғаннан кейін алғашқы екі-үш пойызды өткізу жылдамдығы 25 км/сағ
- тан аспауы, келесі-60 км/сағ-қа дейін болуы тиіс;

– балдақты бекітудегі рельстерді төсемдерді ауыстырмай және 
алғашқы бір-екі пойызды 25 км/сағ жылдамдықпен өткізбей жаппай 
ауыстырғаннан кейін әрлеу жұмыстары кезеңінде кейінгі пойыздар 50 км/сағ
жылдамдықпен, ал астарларды ауыстырумен - 25 км/сағ жылдамдықпен
өткізілуі тиіс;

– рельстерді ПРСМ машинасымен дәнекерлегеннен кейін-25 км/сағ;
– ВПР, ВПРС-500, "Duomatik", "Unimat" машиналарымен жолды түзету 

және түзету бойынша буын жолында (ағымдағы күтіп ұстау кезінде)
жұмыстарды орындағаннан кейін жолды 20 мм - ге дейін жылжыту және 
көтеру кезінде пойыздарды өткізу белгіленген жылдамдықты төмендетпей, ал
20-дан 60 мм-ге дейін сырғыту кезінде-алғашқы екі-үш пойыз үшін 60 км/сағ-
тан артық емес жүзеге асырылуы тиіс;

– түйіспесіз жолда-барлық жағдайларда алғашқы екі-үш пойыз үшін 60 
км/сағ артық емес;

– аралық құрылыстарды ауыстыруды қоса алғанда, жасанды 
құрылыстарды күшейту және қайта орналастыру, сондай-ақ жер төсемін 
жөндеу жөніндегі жұмыстардан кейін пойыздарды өткізу жылдамдығы осы 
жұмыстарды ұйымдастыру жобасында көзделгенге сәйкес келуі тиіс, ал ол
болмаған кезде аталған құрылыстардың жай-күйіне байланысты, бірақ 
кемінде 15 км/сағ жол дистанциясының директоры белгілейді. 

Бұл ретте пойыздарды рельстік және басқа да пакеттер бойынша өткізу
жобаға және жолдың нақты жағдайына сәйкес жылдамдықпен жүзеге 
асырылуы тиіс.

Жұмыс орны бойынша пойызды өткізер алдында жұмыс басшысы
пойызды өткізуге жол мен жасанды құрылыстарды дайындап, жолда және 
оның жанында габаритті бұзатын қандай да бір заттардың немесе 
құралдардың қалмағанын, барлық қызметкерлердің жолдан жол жиегіне (екі
жолды учаскеде-жұмыс жүргізілетін жолдың жиегіне) түскенін тексеруі, 
содан кейін сигналдарды алып тастауға нұсқау беруі, сол жол жиегіне өзі 
өтуі және еркін өткізу немесе жылдамдықты азайту сигналын беруі тиіс.

Бірінші пойыздарды өткізгеннен кейін жолды жұмыс басшысы немесе
оның тапсырмасы бойынша бөлінген қызметкерлер екінші рет қарап шығуы
тиіс және пайда болған бұзылулар жойылуы тиіс.

Электрлендірілген учаскелерде жол жұмыстарын жүргізгеннен кейін 
пойыздардың қозғалысы дроссель-трансформаторлардың бөгеттерін, 
тіреулер мен құрылыстарды рельстерге жерге тұйықтау және түйісу және 
электр тарту жалғағыштарын орнатқаннан кейін ғана ашылуы мүмкін.  

Жұмыс орны бойынша пойызды өткізер алдында жұмыс басшысы 
пойызды өткізуге жол мен жасанды құрылыстарды дайындап, жолда және 
оның жанында габаритті бұзатын қандай да бір заттардың немесе 
құралдардың қалмағанын, барлық қызметкерлердің жолдан жол жиегіне (екі 
жолды учаскеде-жұмыс жүргізілетін жолдың жиегіне) түскенін тексеруі, 
содан кейін сигналдарды алып тастауға нұсқау беруі, сол жол жиегіне өзі 
өтуі және еркін өткізу немесе жылдамдықты азайту сигналын беруі тиіс.  

Бірінші пойыздарды өткізгеннен кейін жолды жұмыс басшысы немесе 
оның тапсырмасы бойынша бөлінген қызметкерлер екінші рет қарап шығуы 
тиіс және пайда болған бұзылулар жойылуы тиіс. 

Жұмыс орны бойынша пойызды өткізер алдында жұмыс басшысы 
пойызды өткізуге жол мен жасанды құрылыстарды дайындап, жолда және 
оның жанында габаритті бұзатын қандай да бір заттардың немесе 
құралдардың қалмағанын, барлық қызметкерлердің жолдан жол жиегіне (екі 
жолды учаскеде-жұмыс жүргізілетін жолдың жиегіне) түскенін тексеруі, 
содан кейін сигналдарды алып тастауға нұсқау беруі, сол жол жиегіне өзі 
өтуі және еркін өткізу немесе жылдамдықты азайту сигналын беруі тиіс.  

Жолдар мен құрылыстарды жөндеуді ұйымдастыру жұмыс күнінің 
соңына қарай жұмыстардың толық аяқталуын немесе пойыздар 
қозғалысының кестесінде, жөндеу технологиясында, жұмыс жүргізу 
жобасында немесе басқа нормативтерде көзделген жылдамдықтармен 
пойыздардың қауіпсіз жүруіне кепілдік беретін олардың кешенінің 
орындалуын қамтамасыз етуге тиіс. 

Аралықтағы жұмыс жүргізу орындарын қоршау тәртібі 

Аралықтағы және станциядағы қозғалыс үшін кез келген кедергі 
(тоқтауды талап ететін орын), сондай-ақ қозғалыс үшін қауіпті және 
тоқтауды немесе жылдамдықты азайтуды талап ететін жұмыс жүргізу орны 
пойыздың (маневрлік құрамның) күтілуіне немесе болмауына қарамастан екі 
жағынан сигналдармен қоршалуы тиіс. 
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а-дара жолды учаскеде; б-қос жолды учаске жолдарының бірінде; в-қос 
жолды учаскенің екі жолында 

2.18-сурет-Аралықтағы жұмыс өндірісі орындарын қоршау схемасы, 

200 м және одан кем жұмыс фронты кезінде пойыздарды тоқтатуды талап 
ететін 

Петардалар төселетін Б арақашықтығы және басшылық түсіру мен 
аралықтағы пойыздар қозғалысының ең жоғары рұқсат етілетін 
жылдамдығына байланысты жылдамдықты азайту сигналдары орнатылатын 
а арақашықтығы көрсетілген аралықтардың тізбесі 2.5-кестеге сәйкес 
айқындалады 
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а-дара жолды учаскеде; б-қос жолды учаске жолдарының бірінде; в-қос 
жолды учаскенің екі жолында

2.18-сурет-Аралықтағы жұмыс өндірісі орындарын қоршау схемасы, 

200 м және одан кем жұмыс фронты кезінде пойыздарды тоқтатуды талап 
ететін

Петардалар төселетін Б арақашықтығы және басшылық түсіру мен
аралықтағы пойыздар қозғалысының ең жоғары рұқсат етілетін 
жылдамдығына байланысты жылдамдықты азайту сигналдары орнатылатын 
а арақашықтығы көрсетілген аралықтардың тізбесі 2.5-кестеге сәйкес
айқындалады

2.5-кесте-Б және А арақашықтығы көрсетілген аралықтар тізбесі 
Аралықтағы пойыздың басшылық төмен 
түсуі және қозғалысының ең жоғары 
жылдамдығы 

"Қауіпті жердің 
басталуы" және 
"қауіпті жердің 
аяқталуы" 
сигналдық 
белгілерінен а 
жылдамдығын 
азайту сигналдарына 
дейінгі қашықтық 

Жұмыс орнындағы 
тасымалданатын қызыл 
сигналдардан және 
кенеттен туындаған 
кедергі орнынан Б 
бірінші петардасына 
дейінгі қашықтық 

1 2 3 
Қозғалыс жылдамдығы кезінде 0,006-дан кем 
басшылық түсетін аралықтарда: 
80 км/сағ аспайтын жүк пойыздары және 100 
км/сағ аспайтын жолаушылар пойыздары 

800 1000 

100 км/сағ-тан астам, бірақ 140 км/сағ-тан 
аспайтын жолаушылар пойыздары 

1000 1200 

80 км/сағ астам, бірақ 90 км/сағ астам жүк 
пойыздары, 

1100 1300 

90 км/сағ-тан астам, бірақ 100 км/сағ-тан 
астам жүк пойыздары, 140 км/сағ-тан астам, 
бірақ 160 км/сағ-тан аспайтын жолаушылар 
пойыздары 

1400 1600 

Басшылық түсетін 0,006 және тік, бірақ 
қозғалыс жылдамдығы кезінде 0,010-нан 
аспайтын аралықтарда: 
80 км/сағ аспайтын жүк пойыздары және 
100 км/сағ аспайтын жолаушылар 
пойыздары 

1000 1200 

100 км/сағ-тан астам, бірақ 140 км/сағ-
тан аспайтын жолаушылар пойыздары 

1100 1300 

80 км/сағ астам, 90 км/сағ аспайтын жүк 
пойыздары 

1300 1500 

140 км/сағ-тан астам, бірақ 160 км/сағ-тан 
аспайтын жолаушылар пойыздары 

1500 1700 

Басшы 0,010 тік құламалары бар 
аралықтарда 

"ҚТЖ "ҰК" АҚ Вице-президенті бекіткен тәртіпте 
белгіленеді» 

Қоршалатын учаскенің шекарасынан 50 м қашықтықта екі жақтан 
тасымалданатын қызыл сигналдар орнатылады (2.19-сурет), олар жұмыс 
басшысының бақылауында болады. Осы сигналдардан Б қашықтықта үш 
петардадан және жұмыс орнына жақын бірінші петардадан 200 м 
қашықтықта жұмыс орнынан бағытта жылдамдықты азайтудың тасымалды 
сигналдары орнатылады (2.20-сурет). 

Жылдамдықты азайтудың тасымалды сигналдары мен петардалар 
сигнал берушілердің қорғауында болуы тиіс, олар бірінші петардадан қызыл 
қол сигналдарымен жұмыс орнына қарай 20 м тұруға міндетті (күндіз қызыл 
жалаумен, түнде қол шамымен, қызыл от күтіліп отырған пойыз жағына 
қаратылған). 

Қоршауды белгіленген сынақтан өткен 3-разрядтан төмен емес сигнал 
берушілер немесе жол монтерлері жүргізеді. 
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Теміржол көлігінің басқа қызметкерлерінен ерекшелену үшін 
сигналшылар үсті сары түсті бас киім киюі тиіс. 

Кеңейтілген фронтпен (200 м астам) жұмыс жүргізу кезінде жұмыс 
орындары 6.7-суретте көрсетілген тәртіппен қоршалады. 

а-дара жолды учаскеде; б-қос жолды учаске жолдарының бірінде; в-қос жолды 
учаскенің екі жолында 

2.19-сурет-Жұмыс фронты кезінде пойыздардың тоқтауын талап ететін 
аралықтағы жұмыс өндірісі орындарын 200 м-ден астам қоршау сызбасы 

Бұл жағдайда қоршауды қажет ететін учаскенің шекарасынан 50 м 
қашықтықта орнатылатын тасымалданатын қызыл сигналдар олардың 
жанында тұрған қызыл қол сигналдары бар сигнал берушілердің қорғауында 
болуы тиіс. 

Егер аралықтағы жұмыстарды жүргізу орны станцияға жақын 
орналасса және бұл орынды белгіленген тәртіппен қоршау мүмкін болмаса, 
онда аралықтың жағынан ол 2.21-суретте көрсетілгендей қоршалады, ал 
станция жағынан тасымалданатын қызыл сигнал жол осьіне сигнал беруші 
күзететін үш петарданы (2.21-сурет, а, б) төсей отырып, кіру сигналына 
(немесе "станция шекарасы" сигналдық белгісіне) қарсы орнатылады. 

Егер жұмыс орны кіру сигналынан (немесе "станция шекарасы" 
сигналдық белгісінен) кемінде 60 м қашықтықта орналасса, онда станция 
жағынан петардалар төселмейді (2.21, в-сурет). 
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Теміржол көлігінің басқа қызметкерлерінен ерекшелену үшін
сигналшылар үсті сары түсті бас киім киюі тиіс.

Кеңейтілген фронтпен (200 м астам) жұмыс жүргізу кезінде жұмыс 
орындары 6.7-суретте көрсетілген тәртіппен қоршалады.

а-дара жолды учаскеде; б-қос жолды учаске жолдарының бірінде; в-қос жолды
учаскенің екі жолында

2.19-сурет-Жұмыс фронты кезінде пойыздардың тоқтауын талап ететін
аралықтағы жұмыс өндірісі орындарын 200 м-ден астам қоршау сызбасы

Бұл жағдайда қоршауды қажет ететін учаскенің шекарасынан 50 м 
қашықтықта орнатылатын тасымалданатын қызыл сигналдар олардың
жанында тұрған қызыл қол сигналдары бар сигнал берушілердің қорғауында 
болуы тиіс.

Егер аралықтағы жұмыстарды жүргізу орны станцияға жақын 
орналасса және бұл орынды белгіленген тәртіппен қоршау мүмкін болмаса,
онда аралықтың жағынан ол 2.21-суретте көрсетілгендей қоршалады, ал 
станция жағынан тасымалданатын қызыл сигнал жол осьіне сигнал беруші
күзететін үш петарданы (2.21-сурет, а, б) төсей отырып, кіру сигналына 
(немесе "станция шекарасы" сигналдық белгісіне) қарсы орнатылады.

Егер жұмыс орны кіру сигналынан (немесе "станция шекарасы" 
сигналдық белгісінен) кемінде 60 м қашықтықта орналасса, онда станция
жағынан петардалар төселмейді (2.21, в-сурет).

а-кіру сигналына қарсы жол осьіне жылжымалы қызыл сигналды орнату кезінде; б 
- "станция шекарасы" белгісіне қарсы жылжымалы сигналды орнату кезінде; в-жұмыс 
орны кіріс сигналынан (немесе "станция шекарасы" сигнал белгісінен) кемінде 60 м 

қашықтықта орналасқан кезде») 

2.20-сурет-.Пойыздарды тоқтатуды талап ететін станция маңындағы 
аралықта жұмыс жүргізу орындарын қоршау схемасы 

2.21-сурет- Пойыздардың төмен жылдамдықпен жүруін талап ететін 
станциялардың жанындағы аралықта жұмыс жүргізу орындарын қоршау 

схемасы 

Жұмыс орны станцияға жақын болған кезде тексеру журналына 
станцияда тоқтаумен пойыздарды қабылдау туралы және оларды жөнелту 
тәртібі туралы жазба жасалады. 

Егер осы жұмыс орны бойынша тоқтау сигналдары алынғаннан кейін 
пойыздың жылдамдығы азайтылып өткізілуге тиіс болса, онда аралық 
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жағынан ол белгіленген тәртіппен қоршалады, ал станция жағынан шығу 
сигналының үшкірлеріне қарсы жылжымалы сары сигналдар және жұмыс 
орнынан 50 м қашықтықта "қауіпті орынның басталуы" және "қауіпті 
орынның аяқталуы" (2.22 - сурет) сигналдық белгілері орнатылады. 

Жұмыс орнынан станция шекарасына дейінгі қашықтық 50 м кем 
болған жағдайда "қауіпті жердің басталуы" сигналдық белгісі "станция 
шекарасы"белгісіне қарсы орнатылады. 

Жолда кеңейтілген фронтпен, сондай-ақ радиусы аз қисық учаскелерде, 
ойықтарда және сигналдар нашар көрінетін басқа да жерлерде және 
пойыздар қозғалысы қарқынды учаскелерде жұмыс жүргізу кезінде жұмыс 
басшысы жұмыс орнын қоршайтын сигналдарда тұрған қызметкерлермен 
(телефон немесе радио арқылы) байланыс орнатуға міндетті. Сигналшылар 
мен жұмыс жетекшісінің алып жүретін радиостанциялары болуы тиіс. 
Жұмыстар жүргізілетін орындарды байланыспен қамтамасыз ету тәртібін 
"терезе "ұсыну туралы бұйрықта"ҚТЖ "ҰК "АҚ Вице-президенті/" ҚТЖ 
"ҰК"АҚ Басқарушы директоры белгілейді. 

Азайтылған жылдамдықпен пойыздардың жүруін талап ететін 
аралықтарда жұмыс жүргізу орындары екі жағынан жұмыс учаскесі 
шекарасынан 50 м қашықтықта "қауіпті орынның басталуы" және "қауіпті 
орынның аяқталуы"жылжымалы сигналдық белгілерімен қоршалады. Осы 
сигналдық белгілерден а қашықтықта (2.23-сурет) жылдамдықты азайтудың 
тасымалды сигналдары орнатылады. 

а-дара жолды учаскеде; б-қос жолды учаске жолдарының бірінде; в-қос жолды 
учаскенің екі жолында 

2.22-сурет-Пойыздардың төмен жылдамдықпен жүруін талап ететін 
аралықтағы жұмыс жүргізу орындарын қоршау схемасы 
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жағынан ол белгіленген тәртіппен қоршалады, ал станция жағынан шығу
сигналының үшкірлеріне қарсы жылжымалы сары сигналдар және жұмыс 
орнынан 50 м қашықтықта "қауіпті орынның басталуы" және "қауіпті
орынның аяқталуы" (2.22 - сурет) сигналдық белгілері орнатылады.

Жұмыс орнынан станция шекарасына дейінгі қашықтық 50 м кем
болған жағдайда "қауіпті жердің басталуы" сигналдық белгісі "станция
шекарасы"белгісіне қарсы орнатылады.

Жолда кеңейтілген фронтпен, сондай-ақ радиусы аз қисық учаскелерде, 
ойықтарда және сигналдар нашар көрінетін басқа да жерлерде және 
пойыздар қозғалысы қарқынды учаскелерде жұмыс жүргізу кезінде жұмыс
басшысы жұмыс орнын қоршайтын сигналдарда тұрған қызметкерлермен
(телефон немесе радио арқылы) байланыс орнатуға міндетті. Сигналшылар 
мен жұмыс жетекшісінің алып жүретін радиостанциялары болуы тиіс.
Жұмыстар жүргізілетін орындарды байланыспен қамтамасыз ету тәртібін 
"терезе "ұсыну туралы бұйрықта"ҚТЖ "ҰК "АҚ Вице-президенті/" ҚТЖ 
"ҰК"АҚ Басқарушы директоры белгілейді.

Азайтылған жылдамдықпен пойыздардың жүруін талап ететін
аралықтарда жұмыс жүргізу орындары екі жағынан жұмыс учаскесі
шекарасынан 50 м қашықтықта "қауіпті орынның басталуы" және "қауіпті
орынның аяқталуы"жылжымалы сигналдық белгілерімен қоршалады. Осы
сигналдық белгілерден а қашықтықта (2.23-сурет) жылдамдықты азайтудың
тасымалды сигналдары орнатылады.

а-дара жолды учаскеде; б-қос жолды учаске жолдарының бірінде; в-қос жолды 
учаскенің екі жолында

2.22-сурет-Пойыздардың төмен жылдамдықпен жүруін талап ететін
аралықтағы жұмыс жүргізу орындарын қоршау схемасы

Егер аралықтағы жылдамдықты азайтуды талап ететін орын станцияға 
жақын орналасса және оны белгіленген тәртіппен қоршау мүмкін болмаса, 
онда аралық жағынан ол аралыққа белгіленгендей қоршалады, ал станция 
жағынан жылдамдықты азайтудың жылжымалы сигналдары Шығыс 
бағыттамасының үшкірлеріне қарсы және кіру сигналына қарсы (2.22 - 
сурет), ал басты жолдарда маршруттық сигналдары бар станцияларда-
маршруттық сигналға қарсы орнатылады. 

Пойыз тасымалды сары сигналға жақындаған кезде машинист 
локомотивтің (моторвагонды пойыздың) бір ұзын ысқырығын беруге және 
пойызды "қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің аяқталуы" 
тасымалды сигналдық белгілерімен қоршалған жерден ескертуде көрсетілген 
жылдамдықпен, ал ескерту болмаған кезде - сағатына 25 км-ден аспайтын 
жылдамдықпен жүретіндей етіп жүргізуге міндетті. 

Тоқтау немесе жылдамдықты азайту сигналдарымен қоршауды талап 
етпейтін, бірақ пойыздың жақындағаны туралы жұмысшыларға ескертуді 
талап ететін жолдағы жұмыс орындары екі жағынан да жұмыс жүргізілетін 
жолда, сондай-ақ әрбір аралас басты жолда орнатылатын "с" жылжымалы 
сигналдық белгілерімен қоршалады. "С" тасымалды сигналдық белгілері 
осындай тәртіппен, аралас бас жолдарда және тоқтау сигналдарымен немесе 
жылдамдықты азайту сигналдарымен қоршалған жұмыстарды жүргізу 
кезінде орнатылады. 

а- бір жолды учаскеде; б-екі жолды учаскеде 

2.23-сурет- Аралықта жұмыс жүргізу орындарын " с " жылжымалы 
сигналдық белгілерімен қоршау схемасы» 

"С" тасымалды сигналдық белгілері жұмыс учаскесінің шекарасынан 
500-1500 м қашықтықта, ал пойыздар сағатына 120 км астам жылдамдықпен 
айналатын аралықтарда - 800-1500 м қашықтықта орнатылады (2.24 - сурет). 

Пойыздың машинисі тасымалданатын "С" сигналдық белгісіне 
жақындаған кезде тифонмен хабарлау сигналын - локомотивтің 
(моторвагонды пойыздың) бір ұзын ысқырығын беруге міндетті. 

Естуді нашарлататын құрал-сайманмен (электрлік, пневматикалық 
және т.б.) жұмыс істеу кезінде, сондай-ақ нашар көріну жағдайларында (тік 
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қисықтарда, терең ойықтарда, орманды жерлерде, көзге көрінуді 
нашарлататын құрылыстар мен басқа да жағдайлар болған кезде) жол 
жұмыстарын жүргізу кезінде, егер жұмыстар тоқтау сигналдарымен 
қоршауды талап етпесе, жұмыс басшысы жұмысшыларды пойыздардың 
жақындағаны туралы ескерту үшін хабарлау сигнализациясын орнатуға 
міндетті. Мұндай болмаған жағдайда жұмыс істеп тұрған бригадаға жақын 
тұруы тиіс үрмелі мүйізі бар сигнал берушінің нашар көрінуі жағынан 
жақындап келе жатқан пойыз жұмыс орнынан кемінде 500 м қашықтықта 120 
км/сағ дейінгі жылдамдықта және 120 км/сағ астам жылдамдықта (мысалы, 
ойықтың еңісінің жоғарғы жағында) 800 м қашықтықта сигнал берушіге 
көрінуі тиіс. Жұмыс орнынан сигнал берушіге дейінгі қашықтық және сигнал 
берушіден жақындап келе жатқан пойызға дейінгі көріну қашықтығы сомасы 
500 немесе 800 м кем болған жағдайда, негізгі сигнал беруші одан әрі 
қойылады және негізгі сигнал беруші беретін сигналдарды қайталау үшін 
үрмелі мүйізі бар аралық сигнал беруші де қойылады. Сигнал берушілердің 
саны көрінудің және қозғалыс жылдамдығының жергілікті жағдайларына 
сүйене отырып айқындалады. 

Мұндай жағдайларда белгіленген тәртіппен пойыздарға ерекше 
қырағылық және хабарлау сигналдарын неғұрлым жиі беру туралы ескерту 
беруге 7-нысан бойынша өтінім беріледі. 

Тоқтауды талап ететін жұмыстарды жүргізу орындарындағы сигналдар 
мынадай ретпен орнатылады: 

1) бірінші болып қозғалыс бағыты бойынша оң жағынан
тасымалданатын сары сигналдар орнатылады. 

2) екі және көп жолды учаскелерде тасымалды сары сигналдармен бір
мезгілде көрші жолдың жанында "С" сигналдық белгілері орнатылады. 

3) сары сигналдарды орнатып және егер қажет болса, көрші жолдың
жанында "с" сигналдық белгілерін орната отырып, сигнал берушілер 
петардаларды төсеу орнына жақындайды және жұмыс басшысының 
петардаларды төсеу туралы өкімін күтеді. Петардаларды сигнал беруші сары 
сигналдан жұмыс орнына қарай орналастырады. Біріншісі - оң рельсте 
тасымалданатын сары сигналға жақын петарда (егер сіз жұмыс орнына бет 
бұрсаңыз), екіншісі - сол рельсте 20 м-ден кейін, үшіншісі-оң рельсте тағы 20 
м-ден кейін. 

Соңғы петарданы төсегеннен кейін сигнал беруші жұмыс орнына қарай 
20 м - ге кетеді және төсемнің жиегінде төселген петардалар мен орнатылған 
тасымалды сары сигналды күзете отырып, қол қызыл сигналымен (күндіз - 
ашық қызыл жалаумен, түнде-қызыл отпен қол шамымен) тұрады. 

4) қызыл сигналдарды орнату және петардаларды төсеу жұмыс
басшысының өкімі бойынша жүргізіледі. Жұмыс орнынан 50 м қашықтықта 
қызыл сигналдар ұзындығы 2 және 3 м полюстерде пойыз жүрісі бойынша оң 
рельстің жолтабанының ішінде орнатылады. 

5) Қызыл сигналдарды орнату және петардаларды салу туралы өкімді
жұмыс басшысы мынадай тәртіппен береді: 
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қисықтарда, терең ойықтарда, орманды жерлерде, көзге көрінуді
нашарлататын құрылыстар мен басқа да жағдайлар болған кезде) жол
жұмыстарын жүргізу кезінде, егер жұмыстар тоқтау сигналдарымен
қоршауды талап етпесе, жұмыс басшысы жұмысшыларды пойыздардың
жақындағаны туралы ескерту үшін хабарлау сигнализациясын орнатуға 
міндетті. Мұндай болмаған жағдайда жұмыс істеп тұрған бригадаға жақын 
тұруы тиіс үрмелі мүйізі бар сигнал берушінің нашар көрінуі жағынан
жақындап келе жатқан пойыз жұмыс орнынан кемінде 500 м қашықтықта 120 
км/сағ дейінгі жылдамдықта және 120 км/сағ астам жылдамдықта (мысалы,
ойықтың еңісінің жоғарғы жағында) 800 м қашықтықта сигнал берушіге 
көрінуі тиіс. Жұмыс орнынан сигнал берушіге дейінгі қашықтық және сигнал 
берушіден жақындап келе жатқан пойызға дейінгі көріну қашықтығы сомасы
500 немесе 800 м кем болған жағдайда, негізгі сигнал беруші одан әрі 
қойылады және негізгі сигнал беруші беретін сигналдарды қайталау үшін
үрмелі мүйізі бар аралық сигнал беруші де қойылады. Сигнал берушілердің
саны көрінудің және қозғалыс жылдамдығының жергілікті жағдайларына 
сүйене отырып айқындалады.

Мұндай жағдайларда белгіленген тәртіппен пойыздарға ерекше 
қырағылық және хабарлау сигналдарын неғұрлым жиі беру туралы ескерту
беруге 7-нысан бойынша өтінім беріледі.

Тоқтауды талап ететін жұмыстарды жүргізу орындарындағы сигналдар
мынадай ретпен орнатылады:

1) бірінші болып қозғалыс бағыты бойынша оң жағынан
тасымалданатын сары сигналдар орнатылады.

2) екі және көп жолды учаскелерде тасымалды сары сигналдармен бір 
мезгілде көрші жолдың жанында "С" сигналдық белгілері орнатылады.

3) сары сигналдарды орнатып және егер қажет болса, көрші жолдың 
жанында "с" сигналдық белгілерін орната отырып, сигнал берушілер 
петардаларды төсеу орнына жақындайды және жұмыс басшысының
петардаларды төсеу туралы өкімін күтеді. Петардаларды сигнал беруші сары
сигналдан жұмыс орнына қарай орналастырады. Біріншісі - оң рельсте 
тасымалданатын сары сигналға жақын петарда (егер сіз жұмыс орнына бет
бұрсаңыз), екіншісі - сол рельсте 20 м-ден кейін, үшіншісі-оң рельсте тағы 20 
м-ден кейін.

Соңғы петарданы төсегеннен кейін сигнал беруші жұмыс орнына қарай
20 м - ге кетеді және төсемнің жиегінде төселген петардалар мен орнатылған 
тасымалды сары сигналды күзете отырып, қол қызыл сигналымен (күндіз -
ашық қызыл жалаумен, түнде-қызыл отпен қол шамымен) тұрады.

4) қызыл сигналдарды орнату және петардаларды төсеу жұмыс 
басшысының өкімі бойынша жүргізіледі. Жұмыс орнынан 50 м қашықтықта 
қызыл сигналдар ұзындығы 2 және 3 м полюстерде пойыз жүрісі бойынша оң
рельстің жолтабанының ішінде орнатылады.

5) Қызыл сигналдарды орнату және петардаларды салу туралы өкімді 
жұмыс басшысы мынадай тәртіппен береді:

– майданда 200 м және одан кем жұмыстарды жүргізу кезінде телефон
немесе радио арқылы сигнал берушілермен байланыс болған кезде жұмыс 
басшысы осы үшін бөлінген жол монтерлеріне жұмыс орнының шекарасынан 
50 м қашықтықта тасымалданатын қызыл сигналдарды орнату туралы нұсқау 
бере отырып, телефон немесе радио арқылы петардаларды төсеу орнында 
тұрған екі сигналшыны бір уақытта шақырады. Шақыруға сигналшылар өз 
орнын және өзінің тегін атай отырып, кезекпен жауап береді, мысалы: 
"Астана - Асанов станциясы жағынан петардалардағы сигнал беруші", 
"Қарағанды - Сериков станциясы жағынан петардалардағы сигнал беруші". 
Екі сигнал берушіден жауап алғаннан кейін, жұмыс жетекшісі өрт 
сөндіргіштерді төсеу туралы бұйрық береді, мысалы: "дейді жұмыс жетекшісі 
- жол шебері Назаров. Жұмыс орнын петардаларды салумен қорғаңыз". 
Сигнал берушілер алынған өкімді кезекпен қайталайды және оны орындап, 
бұл туралы жұмыс басшысына баяндайды, мысалы: "Астана станциясы 
жағынан жұмыс орны қоршалған, петардалар төселген. Сигнал Беруші 
Асанов". Басқа сигнал беруші де осындай тәртіппен баяндайды. Жұмыс 
басшысы сигнал берушілерден баяндамаларды қабылдап және жұмыс 
орнының шекарасынан 50 м қашықтықта тасымалданатын қызыл 
сигналдардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіп, жұмысқа кірісуге рұқсат 
береді; 

– кеңейтілген фронтта (200 м-ден астам) жұмыс жүргізу кезінде
телефон немесе радио арқылы сигнал берушілермен байланыс болған кезде 
жұмыс басшысы телефон немесе радио арқылы бір мезгілде барлық сигнал 
берушілерді шақырады. Қоңырауға сигнал берушілер өз орнын және өзінің 
тегін атай отырып, кезекпен жауап береді, мысалы: "Астана – Асанов 
станциясы жағынан петардалардағы сигнал беруші", "Астана - Сериков 
станциясы жағынан қызыл сигналдағы сигнал беруші", "Қарағанды - Қасенов 
станциясы жағынан қызыл сигналдағы сигнал беруші", "Қарағанды - 
Сапашов станциясы жағынан петардалардағы сигнал беруші". Барлық сигнал 
берушілерден жауап алғаннан кейін жұмыс жетекшісі тоқтау сигналдарын 
орнату және петардаларды орнату туралы бұйрық береді, мысалы: "жұмыс 
жетекшісі - жол шебері Асқаров. Жұмыс орнын қорғаңыз. Қызыл 
сигналдарды орнатыңыз және өрт сөндіргіштерді қойыңыз". Сигнал 
берушілер алынған өкімді кезекпен қайталайды және оны орындап, бұл 
туралы жұмыс басшысына баяндайды, мысалы: "Астана станциясы жағынан 
қызыл сигнал орнатылды. Сигнал беруші Асанов" және т. б. Жұмыс басшысы 
сигнал берушілерден баяндамаларды қабылдап, жұмысқа кірісуге рұқсат 
береді; 

– майданда 200 м және одан аз жұмыс жүргізу кезінде телефон немесе
радио байланысы болмаған немесе ақаулы болған жағдайда жұмыс басшысы 
петардада тұрған сигнал берушілерге тоқтау сигналын (үш қысқа дыбыс) 
береді және сонымен бір мезгілде бөлінген жол монтерлеріне жұмыс 
орнының шекарасынан 50 м қашықтықта тасымалданатын қызыл 
сигналдарды орнатуға нұсқау береді. Егер петардаларды күзететін сигнал 
берушіге жұмыс орнынан 50 м қашықтықта тұрған қызыл сигнал көрінбесе, 
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онда көріну шарттары бойынша негізгі сигнал берушілер мен жұмыс 
басшысының сигналдарын беретін қол сигналдары бар аралық сигнал 
берушілер қойылады. Жұмыс басшысының петардаларды салу туралы өкімін 
аралық сигналшылар мүйізбен тоқтау сигналын бере отырып және 
петардаларда тұрған сигнал берушіге қарай жайылған қызыл туды көрсете 
отырып береді. Петардалар төселгеннен кейін сигнал берушілер шеңбер 
бойымен қолмен қызыл сигналмен бір мезгілде қозғала отырып, мүйізбен 
тоқтау сигналын бере отырып, жұмыс басшысына петардалардың салынғаны 
туралы хабарлайды. 

Аралық сигнал берушілер петардаларда тұрған сигнал беруші беретін 
сигналдарды қайталайды, содан кейін қолмен қызыл сигналдармен тұрады. 
Петардалардың салынғаны туралы сигнал берушілерден хабарлама алып 
және жұмыс орнынан 50 м қашықтықта қызыл сигналдардың дұрыс 
орнатылғанына көз жеткізіп, жұмыс басшысы жұмысқа кірісуге рұқсат 
береді; 
ашық фронтпен (200 м-ден астам) жұмыс жүргізу кезінде сигнал 
берушілермен телефон немесе радио байланысы болмаған немесе ақаулы 
болған жағдайда жұмыс басшысы мүйізмен тоқтау сигналын (үш қысқа 
дыбыс) береді және бір мезгілде ашық қызыл жалауды сигнал берушілер 
жағына көрсетеді. Жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта 
Орнатылатын тасымалды қызыл сигналдарға тағайындалған сигналшылар, 
сондай-ақ мүйізбен тоқтау сигналын береді, жолда тасымалды қызыл 
сигналдарды орнатады және петардада тұрған сигнал берушіге қарай қолмен 
қызыл сигналды көрсетеді. Петардалар төселгеннен кейін сигнал берушілер 
қызыл қол сигналымен шеңбер бойымен бір мезгілде қозғала отырып, 
мүйізбен тоқтау сигналын бере отырып, петардалардың салынғаны туралы 
хабарлайды. Жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта 
тасымалданатын қызыл сигналдардағы сигналшылар осы сигналдарды 
қайталай отырып, жұмыс басшысына петардалардың төселгені туралы 
хабарлайды. 

Егер петардаларды күзететін сигнал берушіге немесе жұмыс 
басшысына жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта тасымалданатын 
қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал беруші көрінбесе, онда қол 
сигналдары бар аралық сигнал берушілер қойылады. Аралық сигнал 
берушілер негізгі сигнал берушілер мен жұмыс жетекшісінің сигналдарын 
қайталайды, содан кейін қолмен қызыл сигналдармен тұрады. Сигнал 
берушілерден петардалардың салынғаны туралы хабарлама алып, жұмыс 
орнының шекарасынан 50 м қашықтықта қызыл сигналдардың дұрыс 
орнатылғанына көз жеткізіп, жұмыс басшысы жұмысқа кірісуге рұқсат 
береді. 

Тоқтату сигналдары мынадай тәртіппен алынады: 
1) майданда 200 м және одан аз жұмыс жүргізу кезінде телефон немесе

радиобайланыс болған кезде петардаларды күзететін сигнал беруші 
жақындап келе жатқан пойызды естіп немесе көріп, бұл туралы телефон 
немесе радио арқылы жұмыс басшысына дереу баяндауы тиіс, мысалы: 
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онда көріну шарттары бойынша негізгі сигнал берушілер мен жұмыс
басшысының сигналдарын беретін қол сигналдары бар аралық сигнал 
берушілер қойылады. Жұмыс басшысының петардаларды салу туралы өкімін 
аралық сигналшылар мүйізбен тоқтау сигналын бере отырып және 
петардаларда тұрған сигнал берушіге қарай жайылған қызыл туды көрсете 
отырып береді. Петардалар төселгеннен кейін сигнал берушілер шеңбер 
бойымен қолмен қызыл сигналмен бір мезгілде қозғала отырып, мүйізбен
тоқтау сигналын бере отырып, жұмыс басшысына петардалардың салынғаны
туралы хабарлайды.

Аралық сигнал берушілер петардаларда тұрған сигнал беруші беретін 
сигналдарды қайталайды, содан кейін қолмен қызыл сигналдармен тұрады. 
Петардалардың салынғаны туралы сигнал берушілерден хабарлама алып 
және жұмыс орнынан 50 м қашықтықта қызыл сигналдардың дұрыс 
орнатылғанына көз жеткізіп, жұмыс басшысы жұмысқа кірісуге рұқсат 
береді;
ашық фронтпен (200 м-ден астам) жұмыс жүргізу кезінде сигнал
берушілермен телефон немесе радио байланысы болмаған немесе ақаулы 
болған жағдайда жұмыс басшысы мүйізмен тоқтау сигналын (үш қысқа 
дыбыс) береді және бір мезгілде ашық қызыл жалауды сигнал берушілер
жағына көрсетеді. Жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта 
Орнатылатын тасымалды қызыл сигналдарға тағайындалған сигналшылар, 
сондай-ақ мүйізбен тоқтау сигналын береді, жолда тасымалды қызыл 
сигналдарды орнатады және петардада тұрған сигнал берушіге қарай қолмен
қызыл сигналды көрсетеді. Петардалар төселгеннен кейін сигнал берушілер 
қызыл қол сигналымен шеңбер бойымен бір мезгілде қозғала отырып, 
мүйізбен тоқтау сигналын бере отырып, петардалардың салынғаны туралы 
хабарлайды. Жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта 
тасымалданатын қызыл сигналдардағы сигналшылар осы сигналдарды
қайталай отырып, жұмыс басшысына петардалардың төселгені туралы
хабарлайды.

Егер петардаларды күзететін сигнал берушіге немесе жұмыс 
басшысына жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта тасымалданатын 
қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал беруші көрінбесе, онда қол 
сигналдары бар аралық сигнал берушілер қойылады. Аралық сигнал
берушілер негізгі сигнал берушілер мен жұмыс жетекшісінің сигналдарын
қайталайды, содан кейін қолмен қызыл сигналдармен тұрады. Сигнал
берушілерден петардалардың салынғаны туралы хабарлама алып, жұмыс 
орнының шекарасынан 50 м қашықтықта қызыл сигналдардың дұрыс 
орнатылғанына көз жеткізіп, жұмыс басшысы жұмысқа кірісуге рұқсат 
береді.

Тоқтату сигналдары мынадай тәртіппен алынады:
1) майданда 200 м және одан аз жұмыс жүргізу кезінде телефон немесе

радиобайланыс болған кезде петардаларды күзететін сигнал беруші 
жақындап келе жатқан пойызды естіп немесе көріп, бұл туралы телефон
немесе радио арқылы жұмыс басшысына дереу баяндауы тиіс, мысалы: 

"Қарағанды станциясы жағынан пойыз жақындап келеді. Петард 
Сапашовтың сигнал берушісі". 

Жұмыс басшысы осы хабарламаны алғаннан кейін жұмысты тоқтатуы, 
жолды жарамды күйге келтіруі, габариттің сақталуын тексеруі, осы үшін 
бөлінген жол монтерлеріне жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта 
орнатылған тасымалданатын қызыл сигналдарды алып тастауға нұсқау беруі, 
содан кейін телефон немесе радио арқылы екі сигналшыны петардадан 
шақыруы және оларға петардаларды алып тастауға рұқсат беруі тиіс, 
мысалы: "жұмыс жетекшісі - жол шебері Асқаров. Рұқсат етемін алып 
петардалар". Сигнал берушілер алған нұсқауды қайталайды, өз орнын және 
тегін атайды. Жұмыс басшысының өкімін орындап, олар бұл туралы 
кезекпен баяндайды, мысалы: "Қарағанды станциясы жағынан петардалар 
алынды. Сигнал беруші Қасенов" және т. б. 

2) кеңейтілген майданда (200 м астам) жұмыс жүргізу кезінде телефон
немесе радио байланысы болған кезде петардаларды күзететін сигнал беруші 
жақындап келе жатқан пойызды естіп немесе көріп, бұл туралы жұмыс 
басшысына телефон немесе радио арқылы дереу баяндауы тиіс, мысалы: 
"Қарағанды станциясы жағынан пойыз жақындап келеді. Мысық 
петардаларындағы сигнал беруші". Жұмыс басшысы осы хабарламаны 
алғаннан кейін дереу жолды дұрыс күйге келтіріп, габариттің сақталуын 
тексеруі, одан кейін телефон немесе радио арқылы бір мезгілде барлық 
сигнал берушілерді шақыруы және оларға қызыл сигналдар мен 
петардаларды алып тастауға рұқсат беруі тиіс, мысалы: "жұмыс басшысы - 
жол шебері Асқаров. Қызыл сигналдар мен өрт сөндіргіштерді алып тастауға 
рұқсат етемін". Сигнал берушілер алған нұсқауды қайталайды, өз орнын 
және тегін атайды. Жұмыс басшысының өкімін орындап, олар бұл туралы 
кезекпен баяндайды, мысалы: "Қарағанды станциясы жағынан қызыл сигнал 
алынды. Сигнал беруші Болатов", " Қарағанды станциясы жағынан 
петардалар алынды. Сигнал беруші Сомов " және т.б. 

3) майданда 200 м және одан кем жұмыс жүргізу кезінде телефон
немесе радио байланысы болмаған немесе ақаулы болған жағдайда 
петардаларды күзететін сигнал беруші жақындап келе жатқан пойызды естіп 
немесе көріп, жұмыс басшысына мүйізбен (тақ пойыз жақындаған кезде бір 
ұзын дыбыс және жұп пойыз жақындаған кезде екі ұзын дыбыс) және қол 
қызыл сигналымен (жоғарыдан төмен қозғалыспен) сигнал беруі тиіс. 

Жұмыс басшысы петардалардың жанында тұрған сигнал берушіден 
пойыздың жақындағаны туралы хабарлама алып, жолды ақаусыз күйге 
келтіруге, габариттің сақталуын тексеруге, одан кейін осы үшін бөлінген жол 
монтерлеріне жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта орнатылған 
тасымалданатын қызыл сигналдарды алып тастауды тапсыруға және сары 
тудың басымен солдан оңға және оңнан солға қарай жайылған бір мезгілде 
қозғала отырып, мүйізбен сигнал (бір ұзын дыбыс) бере отырып, 
петардалардың сигнал берушілеріне петардаларды шешіп алуға рұқсат етуге 
міндетті. 
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Петардада тұрған сигнал беруші оларды жұмыс орнының шекарасынан 
50 м қашықтықта орнатылған қызыл сигнал алынған кезде ғана жұмыс 
басшысының сигналы бойынша алып тастай алады. Петардаларды алып 
тастағаннан кейін ол бұл туралы жұмыс басшысына хабарлап, қырағылық 
сигналын (бір қысқа және бір ұзын дыбыс) мүйізмен бір мезгілде солдан оңға 
және оңнан солға қарай ашық сары жалаушамен қозғала отырып береді. 
Аралық сигнал берушілер болған кезде соңғысы жұмыс басшысы мен негізгі 
сигнал берушілер беретін сигналдарды қайталайды. 

4) кеңейтілген фронтпен (200 м-ден астам) жұмыс жүргізу кезінде
телефон немесе радио байланысы болмаған немесе ақаулы болған жағдайда 
жақындап келе жатқан пойызды естіген немесе көрген петардаларды 
күзететін сигнал беруші қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал берушіге 
пойыздың жақындағаны туралы хабарлай отырып (тақ пойыздың жақындауы 
кезінде бір ұзын дыбыс және жұп пойыздың жақындауы кезінде екі ұзын 
дыбыс) және қол қызыл сигналымен (жоғарыдан төмен қозғалыс) сигнал 
беруі тиіс. Қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал беруші жұмыс 
басшысына пойыздың жақындағаны туралы сол тәртіппен хабарлайды. 

Жұмыс басшысы қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал берушіден 
пойыздың жақындағаны туралы хабарлама алып, жолды ақаусыз күйге 
келтіруге, габариттің сақталуын тексеруге міндетті, одан кейін мүйізі (бір 
ұзын дыбысы) бар айқара ашылған сары тудың үстінен солдан оңға және 
оңнан солға қарай қозғалуымен сигнал берушілерге тасымалданатын қызыл 
сигналдар мен петардаларды алуға рұқсат етуге міндетті. Қызыл сигналдың 
жанында жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта тұрған сигнал 
беруші тасымалданатын қызыл сигналды алып тастайды және жұмыс 
басшысының сигналын петардада тұрған сигнал берушіге береді. 

Жұмыс басшысы қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал берушіден 
пойыздың жақындағаны туралы хабарлама алып, жолды ақаусыз күйге 
келтіруге, габариттің сақталуын тексеруге міндетті, одан кейін мүйізі (бір 
ұзын дыбысы) бар айқара ашылған сары тудың үстінен солдан оңға және 
оңнан солға қарай қозғалуымен сигнал берушілерге тасымалданатын қызыл 
сигналдар мен петардаларды алуға рұқсат етуге міндетті. Қызыл сигналдың 
жанында жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта тұрған сигнал 
беруші тасымалданатын қызыл сигналды алып тастайды және жұмыс 
басшысының сигналын петардада тұрған сигнал берушіге береді. 

Егер жұмыс жүргізу орны бойынша пойыздар жылдамдықты азайта 
отырып өткізілуге тиіс болса, онда тоқтату сигналдарын алғаннан кейін 
тасымалданатын сары сигналдар өз орындарында қалдырылады және жұмыс 
учаскесінің шекарасынан қосымша 50 м қозғалыс бағыты бойынша оң 
жағынан "қауіпті орынның басталуы" және "қауіпті орынның 
аяқталуы"жылжымалы сигналдық белгілері орнатылады. Белгілер "қауіпті 
орынның басталуы" белгісінің жағы жақындап келе жатқан пойызға қарай, ал 
"қауіпті орынның аяқталуы" белгісінің жағы жұмыс орнына қарай 
бағытталатындай етіп орнатылады. Петардаларды күзететін сигнал беруші 
оларды алып тастағаннан кейін жайылған сары жалауы бар пойызды қарсы 
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Петардада тұрған сигнал беруші оларды жұмыс орнының шекарасынан 
50 м қашықтықта орнатылған қызыл сигнал алынған кезде ғана жұмыс
басшысының сигналы бойынша алып тастай алады. Петардаларды алып 
тастағаннан кейін ол бұл туралы жұмыс басшысына хабарлап, қырағылық
сигналын (бір қысқа және бір ұзын дыбыс) мүйізмен бір мезгілде солдан оңға 
және оңнан солға қарай ашық сары жалаушамен қозғала отырып береді.
Аралық сигнал берушілер болған кезде соңғысы жұмыс басшысы мен негізгі 
сигнал берушілер беретін сигналдарды қайталайды.

4) кеңейтілген фронтпен (200 м-ден астам) жұмыс жүргізу кезінде 
телефон немесе радио байланысы болмаған немесе ақаулы болған жағдайда 
жақындап келе жатқан пойызды естіген немесе көрген петардаларды
күзететін сигнал беруші қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал берушіге 
пойыздың жақындағаны туралы хабарлай отырып (тақ пойыздың жақындауы 
кезінде бір ұзын дыбыс және жұп пойыздың жақындауы кезінде екі ұзын 
дыбыс) және қол қызыл сигналымен (жоғарыдан төмен қозғалыс) сигнал
беруі тиіс. Қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал беруші жұмыс 
басшысына пойыздың жақындағаны туралы сол тәртіппен хабарлайды.

Жұмыс басшысы қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал берушіден
пойыздың жақындағаны туралы хабарлама алып, жолды ақаусыз күйге 
келтіруге, габариттің сақталуын тексеруге міндетті, одан кейін мүйізі (бір 
ұзын дыбысы) бар айқара ашылған сары тудың үстінен солдан оңға және 
оңнан солға қарай қозғалуымен сигнал берушілерге тасымалданатын қызыл
сигналдар мен петардаларды алуға рұқсат етуге міндетті. Қызыл сигналдың 
жанында жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта тұрған сигнал 
беруші тасымалданатын қызыл сигналды алып тастайды және жұмыс 
басшысының сигналын петардада тұрған сигнал берушіге береді.

Жұмыс басшысы қызыл сигналдың жанында тұрған сигнал берушіден
пойыздың жақындағаны туралы хабарлама алып, жолды ақаусыз күйге 
келтіруге, габариттің сақталуын тексеруге міндетті, одан кейін мүйізі (бір 
ұзын дыбысы) бар айқара ашылған сары тудың үстінен солдан оңға және 
оңнан солға қарай қозғалуымен сигнал берушілерге тасымалданатын қызыл
сигналдар мен петардаларды алуға рұқсат етуге міндетті. Қызыл сигналдың
жанында жұмыс орнының шекарасынан 50 м қашықтықта тұрған сигнал 
беруші тасымалданатын қызыл сигналды алып тастайды және жұмыс 
басшысының сигналын петардада тұрған сигнал берушіге береді.

Егер жұмыс жүргізу орны бойынша пойыздар жылдамдықты азайта 
отырып өткізілуге тиіс болса, онда тоқтату сигналдарын алғаннан кейін
тасымалданатын сары сигналдар өз орындарында қалдырылады және жұмыс
учаскесінің шекарасынан қосымша 50 м қозғалыс бағыты бойынша оң
жағынан "қауіпті орынның басталуы" және "қауіпті орынның
аяқталуы"жылжымалы сигналдық белгілері орнатылады. Белгілер "қауіпті
орынның басталуы" белгісінің жағы жақындап келе жатқан пойызға қарай, ал
"қауіпті орынның аяқталуы" белгісінің жағы жұмыс орнына қарай
бағытталатындай етіп орнатылады. Петардаларды күзететін сигнал беруші
оларды алып тастағаннан кейін жайылған сары жалауы бар пойызды қарсы

алады, ал петардаларды жұмыс орнынан екінші жағынан күзететін сигнал 
беруші жұмыс орнынан келесі пойызды оралған сары жалаумен қарсы алады. 

Жұмыс фронты ашық болған кезде жұмыс орнынан 50 м қашықтықта 
орнатылған тасымалданатын қызыл сигналдардың сигнал берушілері жұмыс 
орны бойынша пойыздар жылдамдықтың азаюымен өткізілуі тиіс болған 
жағдайда қызыл сигналдарды алғаннан кейін пойызды ашық сары жалаумен 
қарсы алады. 

Егер жұмыс орны бойынша жылдамдық төмендемеуі тиіс болса, онда 
"қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің аяқталуы" сигналдық 
белгілері орнатылмайды және петардалар алынғаннан кейін сигнал 
берушілер пойызды сары жалаумен қарсы алады. Жылдамдықты азайтудың 
тасымалды сигналдары жұмыс орнының екі жағынан жолдың оң жағынан 
қозғалыс бағыты бойынша шеткі жолдың осьінен 3100 мм жақын емес 
қашықтықта биіктігі 3 м тіректерде орнатылады. 

"Қауіпті орынның басталуы" және "қауіпті орынның аяқталуы" 
сигналдық белгілері жұмыс орнының шекарасынан оның екі жағынан 
жолдың оң жағынан қозғалыс бағыты бойынша шеткі жолдың осьінен 
кемінде 3100 мм қашықтықта биіктігі 3 м тіректерде орнатылады. 

Тоқтау сигналдарымен қоршауды талап ететін жұмыстарды жүргізу 
кезінде тәуліктің қараңғы уақытында, сондай-ақ тәуліктің жарық уақытында 
тұман, бұрқасын және көрінудің басқа да қолайсыз жағдайлары кезінде 
жұмыс орны жоғарыда белгіленген тәртіппен, бірақ қызыл сигналдық 
қалқандар мен жалауларды екі жаққа да қызыл отты көрсететін сигналдық 
шамдармен ауыстыра отырып қоршалады. Жұмыс басшысы мен 
сигналшылар тәуліктің қараңғы уақытында тиісінше 2.5-кестеде келтірілген 
мынадай қол сигналдарын көрсетеді. 

Үш, көп жолды учаскелерде және станция шегінде жылдамдықты 
азайту сигналдары мен "қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің 
аяқталуы" сигналдық белгілері, сондай-ақ үш және көп жолды учаскелерде 
"с" сигналдық белгілері жол аралығының ені жеткіліксіз болған кезде (5,45 м 
кем) - биіктігі 1,2 м (аласа тасымалды сигнал немесе сигналдық белгі); жол 
аралығының ені жеткілікті болған кезде (5,45 м және одан астам) - қалыпты 
биіктік тіректерінде орнатылады. 

   Кесте 2.6. Басшының жұмыстарды және белгі беруші тәуліктің қараңғы 
уақытында 

Күндіз (тәуліктің жарық уақыты) Түнде (тәуліктің жарық уақыты) 
Ашық қызыл жалаудың орнына Қол шамының қызыл оты 
Ашық сары жалаудың орнына Ашық ақ отпен қол шамының жоғары 

және төмен баяу қозғалысы 
Оралған сары жалаудың орнына Қол шамының мөлдір ақ оты, оларға 

қозғалыс жасамай 

Жылдамдықты азайту сигналдары мен "қауіпті жердің басталуы" және 
"қауіпті жердің аяқталуы" сигналдық белгілері жұмыс аяқталғаннан және 
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жолды белгіленген жылдамдықпен пойыздардың өтуін қамтамасыз ететін 
жағдайға келтіргеннен кейін алынады. 

Жол жұмыстарын қоршау үшін бөлінетін 3-ші разрядтан төмен емес 
сигнал берушілерде, жол монтерлерінде қажетті сигнал беру аспаптары мен 
керек-жарақтары: қол сигналдарының жиынтығы, үрмелі сырнай және 
петардалар қоры (қораптарда) болуы тиіс. 

Пойыздар тек жолсерікпен (15 км/сағ кем жылдамдықпен) өте алатын 
орындар (2.25-сурет, а), сондай-ақ қос жолды учаскелердегі жолдардың 
өрімдері бір деңгейде қозғалыс үшін кедергі орны ретінде қоршалады, бірақ 
петардалар төселмейді (2.25-сурет, б). 

а-тасымалданатын қызыл сигналдарды пайдалана отырып; б - бүркемелеу 
бағдаршамдарын пайдалана отырып 

2.24-сурет- Пойыздар жолсерікпен өткізілетін орындарды қоршау 
схемасы 

Бұл сигналдарды пойыздарға орнату туралы жазбаша ескертулер 
беріледі. Ескерту берілмеген пойызды жолсерікпен өткізу қажет болған 
жағдайда петардаларды төсеу міндетті. 

Жолсеріктердің пойыздарды қарсы алу және алып жүру тәртібін әрбір 
жекелеген жағдайда жол дистанциясының директоры белгілейді. 
Жолсеріктер пойыздарды тасымалданатын қызыл сигналдардың жанында 
(қоршалған учаскенің шекарасынан 50 м қашықтықта жолда тұрған) қызыл 
қол сигналдарымен қарсы алуы және үсті сары түсті бас киімдері болуы тиіс. 

Егер пойыздарды жолсерікпен өткізу ұзақ уақытқа орнатылса, онда 
тасымалданатын қызыл сигналдарды сигнал беру жөніндегі нұсқаулыққа 
сәйкес олардың алдында ескерту бағдаршамдарын орната отырып, жабық 
жағдайда қалдырылатын бүркемелеу бағдаршамдарымен ауыстыруға жол 
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жолды белгіленген жылдамдықпен пойыздардың өтуін қамтамасыз ететін
жағдайға келтіргеннен кейін алынады.

Жол жұмыстарын қоршау үшін бөлінетін 3-ші разрядтан төмен емес
сигнал берушілерде, жол монтерлерінде қажетті сигнал беру аспаптары мен
керек-жарақтары: қол сигналдарының жиынтығы, үрмелі сырнай және 
петардалар қоры (қораптарда) болуы тиіс.

Пойыздар тек жолсерікпен (15 км/сағ кем жылдамдықпен) өте алатын
орындар (2.25-сурет, а), сондай-ақ қос жолды учаскелердегі жолдардың 
өрімдері бір деңгейде қозғалыс үшін кедергі орны ретінде қоршалады, бірақ
петардалар төселмейді (2.25-сурет, б).

а-тасымалданатын қызыл сигналдарды пайдалана отырып; б - бүркемелеу
бағдаршамдарын пайдалана отырып

2.24-сурет- Пойыздар жолсерікпен өткізілетін орындарды қоршау
схемасы

Бұл сигналдарды пойыздарға орнату туралы жазбаша ескертулер 
беріледі. Ескерту берілмеген пойызды жолсерікпен өткізу қажет болған 
жағдайда петардаларды төсеу міндетті.

Жолсеріктердің пойыздарды қарсы алу және алып жүру тәртібін әрбір 
жекелеген жағдайда жол дистанциясының директоры белгілейді. 
Жолсеріктер пойыздарды тасымалданатын қызыл сигналдардың жанында 
(қоршалған учаскенің шекарасынан 50 м қашықтықта жолда тұрған) қызыл 
қол сигналдарымен қарсы алуы және үсті сары түсті бас киімдері болуы тиіс.

Егер пойыздарды жолсерікпен өткізу ұзақ уақытқа орнатылса, онда
тасымалданатын қызыл сигналдарды сигнал беру жөніндегі нұсқаулыққа 
сәйкес олардың алдында ескерту бағдаршамдарын орната отырып, жабық
жағдайда қалдырылатын бүркемелеу бағдаршамдарымен ауыстыруға жол

беріледі. Бүркемелеу бағдаршамдарын орнату туралы "ҚТЖ "ҰК" АҚ Вице-
президентінің бұйрығымен жарияланады және бұл жағдайда пойыздарға 
ескерту берілмейді. 

Қоршалған орынның екі жағынан жол бекеттерін ашу кезінде осы 
бекеттер арасындағы пойыздардың қозғалысы қолданылатын сигнализация 
және жолсеріксіз байланыс құралдарының бірі бойынша жүргізіледі. 
Жекелеген жағдайларда бұл ретте пойыздың белгіленген жылдамдықпен 
қоршалған орын бойынша жүруін бақылау үшін жолсерік те тағайындалуы 
мүмкін. 

Станция шегінде жұмыс жүргізу тәртібі 

Станциялық жолдарда станция бойынша кезекшінің келісімінсіз және 
жұмыс басшысы тексеру журналына алдын ала жазбай тоқтату немесе 
жылдамдықты азайту сигналдарымен қоршауды талап ететін жұмыстарды 
жүргізуге тыйым салынады. Диспетчерлік орталықтандырумен жабдықталған 
учаскелерде мұндай жұмыстар пойыздық диспетчердің келісімімен 
орындалуы тиіс. 

Станцияда кенеттен пайда болған кедергі немесе пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін ақаулық орын тапқан кезде 
жол шебері тез арада тоқтау сигналдарымен немесе жылдамдықты азайту 
сигналдарымен орынды қоршайды. Тексеру журналына кедергі орны 
бойынша қозғалысты дереу жабу немесе жолдың ақаулығы бойынша 
жылдамдықты шектеу туралы жазба жасалады. 

Станцияда кенеттен пайда болған кедергі немесе пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін ақаулық орын тапқан кезде 
жол шебері тез арада тоқтау сигналдарымен немесе жылдамдықты азайту 
сигналдарымен орынды қоршайды. Тексеру журналына кедергі орны 
бойынша қозғалысты дереу жабу немесе жолдың ақаулығы бойынша 
жылдамдықты шектеу туралы жазба жасалады. 

Станцияда кенеттен пайда болған кедергі немесе пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін ақаулық орын тапқан кезде 
жол шебері тез арада тоқтау сигналдарымен немесе жылдамдықты азайту 
сигналдарымен орынды қоршайды. Тексеру журналына кедергі орны 
бойынша қозғалысты дереу жабу немесе жолдың ақаулығы бойынша 
жылдамдықты шектеу туралы жазба жасалады. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыларды іске қосуды станция 
бойынша кезекші жұмыс басшысының тексеру журналындағы жазбасының 
немесе сол журналда тіркелетін, станция бойынша кезекшіге берілген, 
кейіннен жұмыс басшысының жеке қолы қойылған телефонограмманың 
негізінде жүргізеді. 

Тоқтау сигналдарымен қоршауды талап ететін жұмыстар кезінде осы 
жұмыстар жүргізілетін жолдар мен бағыттамалы бұрмалар бойынша 
пойыздардың қозғалысы тоқтатылады. 
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Бұл жағдайда жұмыс басшысы тексеру журналына а нысаны бойынша 
жазба жасайды. Жұмыс орнын басты, қабылдау-жөнелту және басқа 
жолдардағы жылдамдықты азайту сигналдарымен қоршау кезінде жұмыс 
басшысы журналға Б нысаны бойынша жазба жасайды. 

Станциялық жолдар мен бағыттамалы бұрмаларды жабуды талап ететін 
алдын ала болжанған жұмыстарды жүргізу тәртібі мен уақытын 
жұмыстардың басшысы станция бастығымен, ал СОБ құрылғыларының 
әрекеті бұзылуы мүмкін жұмыстар кезінде сигнал беру және байланыс 
дистанциясының қызметкерімен келіседі. Қарап тексеру журналында жұмыс 
түрі мен орны, қандай жолдар мен бағыттамалық бұрмалар және қозғалыс 
үшін қай уақыттан бастап жабылады немесе қозғалыс жылдамдығын 
қысқартуды талап етеді, сондай-ақ жұмыс орнына апаратын қандай 
бағыттамалар және қандай жағдайда құлыпқа жабылуы немесе бекітілуі тиіс. 
Жазбаның астына станция бойынша кезекші қол қояды. 

Станция бойынша кезекші жұмыс басшысының тексеру журналындағы 
жазбасының мазмұнымен танысқаннан кейін посттар бойынша кезекшілерге, 
сигнал берушілерге, бағыттама посттарының кезекшілеріне, 
құрастырушыларға, ал олар арқылы станцияда жұмыс істейтін 
локомотивтердің машинистеріне белгілі бір жолдарға немесе жол 
учаскелеріне кіруге жол берілмейтіндігі туралы, жұмыс жүргізіліп жатқан 
жолдармен жүру кезінде жылдамдықтың қысқаруы немесе ерекше 
қырағылық туралы, ал пойыздардың алдағы өтуі және маневрлік қозғалыстар 
туралы жұмыс басшысына алдын ала хабарлайды. 

Жұмыс жүргізілетін жолда пойыздарды қабылдау кезінде 
машинистерге жылдамдықтың төмендеуі немесе басқа да сақтық шаралары 
туралы ескертулер беріледі. 

Жұмыстың аяқталғаны туралы басшы тексеру журналына жазба 
жасайды. Жұмыс орны станция бойынша кезекшінің үй-жайынан алыстаған 
кезде жұмыстың аяқталғаны туралы хабарламаны жұмыс басшысы 
телефонограммамен жақын жердегі посттан станция бойынша кезекшіге 
кейіннен қарап тексеру журналына жазба ресімдей отырып беруі мүмкін. 
Телефонограмманы жұмыс басшысы арнайы кітапта тіркейді, ол нөмірленуі 
және жол дистанциясы директорының қолымен расталуы тиіс. 

Телефонограммада мынадай мазмұн болуы тиіс, мысалы: "Арыс СС... 
айдың ... ай 20... Ғ ... Ш ... мин жұмыс ... аяқталды: жол № ... (көрсеткі № ...) 
жылдамдықпен қозғалу үшін ашық болуы мүмкін ... км / сағ. Назаров ӨД". 
Егер жұмыс орны кіру сигналымен қоршалған болса, онда телефонограммада 
оның ашылуына рұқсат берілгені туралы көрсетіледі. 

Станция бойынша кезекші бұл телефонограмманы қарап тексеру 
журналына жазады. Жұмыс басшысы кейіннен осы телефонограмманың 
мазмұны бойынша журналға қол қоюға міндетті. 

Жұмыс басшысының телефонограммасыз немесе тексеру журналына 
жазбасыз станция бойынша кезекшінің маршруттары жұмыс орны бойынша 
өтетін пойыздарды станцияға қабылдауға немесе одан жөнелтуге құқығы 
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Бұл жағдайда жұмыс басшысы тексеру журналына а нысаны бойынша 
жазба жасайды. Жұмыс орнын басты, қабылдау-жөнелту және басқа 
жолдардағы жылдамдықты азайту сигналдарымен қоршау кезінде жұмыс
басшысы журналға Б нысаны бойынша жазба жасайды.

Станциялық жолдар мен бағыттамалы бұрмаларды жабуды талап ететін
алдын ала болжанған жұмыстарды жүргізу тәртібі мен уақытын
жұмыстардың басшысы станция бастығымен, ал СОБ құрылғыларының 
әрекеті бұзылуы мүмкін жұмыстар кезінде сигнал беру және байланыс 
дистанциясының қызметкерімен келіседі. Қарап тексеру журналында жұмыс 
түрі мен орны, қандай жолдар мен бағыттамалық бұрмалар және қозғалыс 
үшін қай уақыттан бастап жабылады немесе қозғалыс жылдамдығын
қысқартуды талап етеді, сондай-ақ жұмыс орнына апаратын қандай
бағыттамалар және қандай жағдайда құлыпқа жабылуы немесе бекітілуі тиіс.
Жазбаның астына станция бойынша кезекші қол қояды.

Станция бойынша кезекші жұмыс басшысының тексеру журналындағы 
жазбасының мазмұнымен танысқаннан кейін посттар бойынша кезекшілерге,
сигнал берушілерге, бағыттама посттарының кезекшілеріне,
құрастырушыларға, ал олар арқылы станцияда жұмыс істейтін 
локомотивтердің машинистеріне белгілі бір жолдарға немесе жол
учаскелеріне кіруге жол берілмейтіндігі туралы, жұмыс жүргізіліп жатқан
жолдармен жүру кезінде жылдамдықтың қысқаруы немесе ерекше
қырағылық туралы, ал пойыздардың алдағы өтуі және маневрлік қозғалыстар
туралы жұмыс басшысына алдын ала хабарлайды.

Жұмыс жүргізілетін жолда пойыздарды қабылдау кезінде 
машинистерге жылдамдықтың төмендеуі немесе басқа да сақтық шаралары
туралы ескертулер беріледі.

Жұмыстың аяқталғаны туралы басшы тексеру журналына жазба
жасайды. Жұмыс орны станция бойынша кезекшінің үй-жайынан алыстаған
кезде жұмыстың аяқталғаны туралы хабарламаны жұмыс басшысы 
телефонограммамен жақын жердегі посттан станция бойынша кезекшіге 
кейіннен қарап тексеру журналына жазба ресімдей отырып беруі мүмкін. 
Телефонограмманы жұмыс басшысы арнайы кітапта тіркейді, ол нөмірленуі
және жол дистанциясы директорының қолымен расталуы тиіс.

Телефонограммада мынадай мазмұн болуы тиіс, мысалы: "Арыс СС...
айдың ... ай 20... Ғ ... Ш ... мин жұмыс ... аяқталды: жол № ... (көрсеткі № ...) 
жылдамдықпен қозғалу үшін ашық болуы мүмкін ... км / сағ. Назаров ӨД". 
Егер жұмыс орны кіру сигналымен қоршалған болса, онда телефонограммада 
оның ашылуына рұқсат берілгені туралы көрсетіледі.

Станция бойынша кезекші бұл телефонограмманы қарап тексеру
журналына жазады. Жұмыс басшысы кейіннен осы телефонограмманың 
мазмұны бойынша журналға қол қоюға міндетті.

Жұмыс басшысының телефонограммасыз немесе тексеру журналына
жазбасыз станция бойынша кезекшінің маршруттары жұмыс орны бойынша 
өтетін пойыздарды станцияға қабылдауға немесе одан жөнелтуге құқығы

жоқ. Пойыздарды өткізу үшін тоқтатылған жол жұмыстарын жүргізуді қайта 
бастау үшін жұмыс басшысы тексеру журналына тиісті жазба жасайды. 

Орталықтандырылған бағыттамаларда, жылжымалы өзекшесі бар 
айқастырмаларда, кілтке тәуелділікпен жабдықталған бағыттамаларда, 
сондай-ақ оқшауланған учаскелерде, егер бұл ретте СОБ құрылғыларының 
әрекеті бұзылса (бағыттамалы бұрманы жаппай ауыстыру, бағыттамалы 
бұрманың жекелеген бөліктерін, рамалы рельсті, үшкірлерді, бірінші 
жалғастырушы тартым мен оның сырғаларын, айқастырманың жылжымалы 
өзекшесін, екі иықты иінтіректерді және сырғанаудың үздіксіз беті бар 
айқастырмалары бар бағыттамалардағы бірінші жұмыс тартымын ауыстыру, 
рельстерді жалғыз және тұтас ауыстыру), осы құрылғылардың әрекетінен 
ажыратуды, сондай-ақ жұмыс аяқталғаннан кейін оларды қосуды белгіленген 
тәртіппен жүзеге асырады және ресімдейді. Оқшаулағыш түйісулерде, 
байланыстырушы жолақтарда және бағыттамалы бұрмалардың 
кергіштерінде, бағыттамаларды үрлеу және жылыту арматурасындағы 
үшкірлерінің жалғағыш тартқыштарының сырғаларында (біріншісінен басқа) 
оқшаулағыш бөлшектерді ауыстыру бойынша жоспарлы жұмыстар сигнал 
беру және байланыс дистанциясының басшылығымен келісілген кесте 
бойынша станция бойынша кезекшінің келісімімен оқшауланған учаскені 
ажыратпай жүргізіледі. Бірінші жалғастырушы тартым сырғаларындағы, 
бақылау тартымдарындағы оқшаулағыш бөлшектерді ауыстыру бойынша 
жұмыс электр механигінің немесе электр монтерінің қатысуымен тексеру 
журналына жазу ресімделіп жүргізіледі. 

Бағыттамада, жылжымалы өзекшесі бар айқастырмада жүргізілетін 
жұмыстардың сипаты және олар бойынша пойыздар қозғалысының тәртібі 
туралы жол шебері немесе жол бригадирі станция бойынша кезекшімен 
бірлесіп тексеру журналына тиісті жазба жасайды. Осы жазбаның негізінде 
электромеханик бағыттаманы, ал қажет болған жағдайда СОБ құрылғыларын 
ұстау және жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
оқшауланған учаскені сөндіреді. Үшкірді рамалық рельске бекіту арнайы 
қапсырманың көмегімен жүргізіледі (2.26-сурет). 

2.25 – сурет- Үшкірді рамалық рельске бекітуге арналған қапсырма 

Ажыратпас бұрын орталықтандырылған көрсеткі келесідей бекітілуі 
және бекітілуі керек: 

сигналдарды пайдалануды сақтай отырып (үшкілдерді ажыратпай) - 
үлгілік қапсырмаға, төсемге және аспалы құлыпқа; 



228

сигналдарды пайдалануды сақтамай, егер үшкірлер электр жетегінен 
(қолмен аудару механизмінен) - үлгілік қапсырмаға (2.26-сурет), төсемге 
және аспалы құлыпқа ажыратылса; 

сигналдарды пайдалануды сақтамай, егер үшкірлер электр жетегінен 
(қолмен ауыстыру механизмінен) ажыратылмаса - төсеуге және аспалы 
құлыпқа. 

Айқастырманың жылжымалы өзекшесі үшкілдерді бекіту үшін арнайы 
бағыттамалы бұрманың жобасында көзделген құрылғымен бекітіледі және 
аспалы құлыпқа жабылады. 

Бағыттаманы жөндеу немесе дұрыс жұмыс істемеу кезінде, үшкірлер 
арасындағы механикалық байланыс (үшкірлерді ажырату) бұзылған кезде, 
оның үшкірлері қажетті жағдайда бекітіледі, бұдан басқа, басылған үшкірлік 
төсемге және аспалы құлыпқа жабылады. 

Жол жұмыстарын орындау кезінде бағыттаманы үлгілік қапсырмамен 
бекітуді жол дистанциясының қызметкері қарап тексеру журналына жаза 
отырып (телефонограмманы беру) жүргізеді. Ол сондай-ақ үшкілдерді 
(жылжымалы өзекшені) бекітудің сенімділігі үшін жауап береді. 
Бағыттаманы салуға және аспалы құлыпқа бекітуді үшкірдің дұрыс 
орналасуына және пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес құлыппен бекітудің сенімділігіне жауапты тасымалдау 
бөлімшесінің қызметкері жүргізеді. 

Оқшауланған учаскені қосуды электр механик пен жол шебері (жол 
бригадирі) рельс тізбегінің жай-күйін (жалғағыштардың қажетті түрлерінің 
болуы мен жарамдылығы, бағыттамалы бұрманың оқшаулағыш 
элементтерінің, оқшаулағыш түйіспелердің жарамдылығы, балласты кесу 
және т.б.) бірлесіп тексергеннен және электр механик пен сынақ шунтын 
салу арқылы барлық тармақтардың жұмыспен қамтылуын бақылау 
станциясы бойынша кезекшінің бірлесіп тексергеннен кейін ғана жүргізуге 
болады. 

Станциялардағы жұмыс жүргізу орындарын қоршау тәртібі 

Станциялық жолдар мен бағыттамалы бұрмалар бойынша қозғалыс 
үшін кез келген кедергі пойыздың (маневрлік құрамның) күтілгеніне немесе 
күтілмегеніне қарамастан тоқтау сигналдарымен қоршалуы тиіс. Станциялық 
жолдарда жұмыс жүргізу орнын тоқтату сигналдарымен қоршау қажет 
болған жағдайда қозғалысқа арналған жол жабылады, осы жерге апаратын 
барлық бағыттамалық бұрмалар оған жылжымалы құрам кіре алмайтындай 
етіп орнатылады. Бұл жағдайдағы бағыттамалық бұрмалар құлыппен 
жабылады немесе нұсқаулықтарда көзделген тәртіппен бекітіледі [12]. 
Жұмыс жүргізу орнында жол осьінде тасымалды қызыл сигнал орнатылады 
(2.26, а сурет). 
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сигналдарды пайдалануды сақтамай, егер үшкірлер электр жетегінен 
(қолмен аудару механизмінен) - үлгілік қапсырмаға (2.26-сурет), төсемге 
және аспалы құлыпқа ажыратылса;

сигналдарды пайдалануды сақтамай, егер үшкірлер электр жетегінен 
(қолмен ауыстыру механизмінен) ажыратылмаса - төсеуге және аспалы 
құлыпқа.

Айқастырманың жылжымалы өзекшесі үшкілдерді бекіту үшін арнайы 
бағыттамалы бұрманың жобасында көзделген құрылғымен бекітіледі және 
аспалы құлыпқа жабылады.

Бағыттаманы жөндеу немесе дұрыс жұмыс істемеу кезінде, үшкірлер
арасындағы механикалық байланыс (үшкірлерді ажырату) бұзылған кезде,
оның үшкірлері қажетті жағдайда бекітіледі, бұдан басқа, басылған үшкірлік
төсемге және аспалы құлыпқа жабылады.

Жол жұмыстарын орындау кезінде бағыттаманы үлгілік қапсырмамен
бекітуді жол дистанциясының қызметкері қарап тексеру журналына жаза
отырып (телефонограмманы беру) жүргізеді. Ол сондай-ақ үшкілдерді 
(жылжымалы өзекшені) бекітудің сенімділігі үшін жауап береді.
Бағыттаманы салуға және аспалы құлыпқа бекітуді үшкірдің дұрыс 
орналасуына және пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі
нұсқаулыққа сәйкес құлыппен бекітудің сенімділігіне жауапты тасымалдау 
бөлімшесінің қызметкері жүргізеді.

Оқшауланған учаскені қосуды электр механик пен жол шебері (жол
бригадирі) рельс тізбегінің жай-күйін (жалғағыштардың қажетті түрлерінің 
болуы мен жарамдылығы, бағыттамалы бұрманың оқшаулағыш
элементтерінің, оқшаулағыш түйіспелердің жарамдылығы, балласты кесу
және т.б.) бірлесіп тексергеннен және электр механик пен сынақ шунтын 
салу арқылы барлық тармақтардың жұмыспен қамтылуын бақылау
станциясы бойынша кезекшінің бірлесіп тексергеннен кейін ғана жүргізуге
болады.

Станциялардағы жұмыс жүргізу орындарын қоршау тәртібі

Станциялық жолдар мен бағыттамалы бұрмалар бойынша қозғалыс 
үшін кез келген кедергі пойыздың (маневрлік құрамның) күтілгеніне немесе 
күтілмегеніне қарамастан тоқтау сигналдарымен қоршалуы тиіс. Станциялық 
жолдарда жұмыс жүргізу орнын тоқтату сигналдарымен қоршау қажет 
болған жағдайда қозғалысқа арналған жол жабылады, осы жерге апаратын
барлық бағыттамалық бұрмалар оған жылжымалы құрам кіре алмайтындай
етіп орнатылады. Бұл жағдайдағы бағыттамалық бұрмалар құлыппен
жабылады немесе нұсқаулықтарда көзделген тәртіппен бекітіледі [12]. 
Жұмыс жүргізу орнында жол осьінде тасымалды қызыл сигнал орнатылады
(2.26, а сурет).

Егер осы бағыттамалы бұрмалардың кез келгені үшкірмен жұмыс 
орнына бағытталса және жолды оқшаулауға мүмкіндік бермесе, онда мұндай 
орын екі жағынан жұмыс учаскесінің шекарасынан 50 м қашықтықта 
орнатылатын тасымалданатын қызыл сигналдармен қоршалады (сурет. 2.26, 
б). 

Бағыттамалы бұрмалардың үшкірлері жұмыс жүргізу орнынан 50 м 
жақын орналасқан жағдайда, әрбір осындай бағыттамалы бұрманың 
үшкірлерінің арасында тасымалданатын қызыл сигнал орнатылады (2.26, в-
сурет). 

Бағыттамалы бұрмада жұмыс жүргізу орнын қоршау кезінде 
тасымалданатын қызыл сигналдар: айқастырма жағынан - конвергентті 
жолдардың әрқайсысының осьі бойынша шекті бағанға қарсы, қарама - қарсы 
жағынан-бағыттаманың үшкірінен 50 м (2.26, г-сурет) орнатылады. 
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Егер жұмыстар жүргізілетін бағыттамалық бұрманың жанында 
жұмыстар орындалатын бағыттамалық бұрмаға жылжымалы құрам кіре 
алмайтын жағдайға қоюға болатын басқа бағыттамалық бұрмалар орналасқан 
болса, онда бұл бағыттамалық бұрмалар мұндай жағдайда құлыппен 
жабылады немесе бекітіледі. 

Бұл жағдайда мұндай бағыттамалық бұрманың жағынан 
тасымалданатын қызыл сигнал қойылмайды (2.26, д-сурет). 

Бағыттаманы көрсетілген жағдайға қою мүмкін болмаған кезде, жұмыс 
жүргізілетін жерден осы бағыттамалы бұрмаға қарай 50 м қашықтықта, ал 
жеткіліксіз қашықтықта - шектік бағанға қарсы жинақталатын жолдардың 
әрқайсысының осьі бойынша тасымалданатын қызыл сигнал орнатылады 
(2.26, е-сурет). 

Кіру бағыттамалы бұрмасындағы жұмыстарды жүргізу орны 
аралықтың жағынан жабық кіру сигналымен, ал станция жағынан - шектік 
бағанға қарсы конвергентті жолдардың әрқайсысының осьі бойынша 
орнатылатын тасымалданатын қызыл сигналдармен қоршалады (2.26, ж-
сурет). 

Егер жұмыстар қос жолды учаскенің шығу бағыттамалық бұрмасында 
орындалса, онда аралықтың жағынан тасымалданатын қызыл сигнал дұрыс 
емес жол бойынша кіру бағдаршамдары бар станцияларды қоспағанда, жол 
осьіне "станция шекарасы" белгісіне қарсы орнатылады (2.27, з-сурет). 
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Егер жұмыстар жүргізілетін бағыттамалық бұрманың жанында 
жұмыстар орындалатын бағыттамалық бұрмаға жылжымалы құрам кіре 
алмайтын жағдайға қоюға болатын басқа бағыттамалық бұрмалар орналасқан
болса, онда бұл бағыттамалық бұрмалар мұндай жағдайда құлыппен
жабылады немесе бекітіледі.

Бұл жағдайда мұндай бағыттамалық бұрманың жағынан 
тасымалданатын қызыл сигнал қойылмайды (2.26, д-сурет).

Бағыттаманы көрсетілген жағдайға қою мүмкін болмаған кезде, жұмыс 
жүргізілетін жерден осы бағыттамалы бұрмаға қарай 50 м қашықтықта, ал
жеткіліксіз қашықтықта - шектік бағанға қарсы жинақталатын жолдардың 
әрқайсысының осьі бойынша тасымалданатын қызыл сигнал орнатылады
(2.26, е-сурет).

Кіру бағыттамалы бұрмасындағы жұмыстарды жүргізу орны 
аралықтың жағынан жабық кіру сигналымен, ал станция жағынан - шектік
бағанға қарсы конвергентті жолдардың әрқайсысының осьі бойынша 
орнатылатын тасымалданатын қызыл сигналдармен қоршалады (2.26, ж-
сурет).

Егер жұмыстар қос жолды учаскенің шығу бағыттамалық бұрмасында 
орындалса, онда аралықтың жағынан тасымалданатын қызыл сигнал дұрыс 
емес жол бойынша кіру бағдаршамдары бар станцияларды қоспағанда, жол
осьіне "станция шекарасы" белгісіне қарсы орнатылады (2.27, з-сурет). 

Соңғы жағдайда бағыттамалық бұрмалар кіру бағдаршамымен қоршалады. 
Станция жағынан тасымалданатын қызыл сигналдар конвергентті жолдардың 
әрқайсысының осьі бойынша шекті бағанға қарсы орнатылады. 

Кіру бағыттамалық бұрмасы мен кіру сигналының арасындағы жұмыс 
орны аралықтың жағынан жабық кіру сигналымен, ал станция жағынан - кіру 
бағыттамалық бұрмасының үшкірлері арасында орнатылатын ауыспалы 
қызыл сигналмен қоршалады (2.26-сурет, и). 

Егер жұмыстар шығу бағыттамалық бұрмасы мен "станция шекарасы" 
белгісінің арасындағы қос жолды аралықта орындалатын болса, онда 
тасымалданатын қызыл сигналдар аралықтың тарапынан "станция шекарасы" 
белгісіне қарсы, ал станция тарапынан - шығу бағыттамалық бұрмасының 
үшкірлері арасында орнатылады (2.26, к сурет).Станцияда дұрыс емес жол 
бойынша кіру бағдаршамы болған жағдайда, онда аралық жағынан жұмыс 
орны жабық кіру сигналымен қоршалады. 

2.26-сурет-Пойыздарды тоқтатуды талап ететін станциядағы жұмыс 
жүргізу орындарын қоршау схемасы 

Станция шегінде пойыздар қозғалысының жылдамдығын азайтуды 
талап ететін орындар мынадай тәртіппен қоршалады: пойыздарды тоқтаусыз 
өткізуге арналған станцияның бас және қабылдау-жөнелту жолындағы 
жұмыс орны жылдамдықты азайтудың тасымалды сигналдарымен және 
"қауіпті орынның басталуы" және "қауіпті орынның аяқталуы" (2.27-сурет, а, 
в) сигналдық белгілерімен қоршалады.  

и) 

      Станция шекарасы 

к) 
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а - "қауіпті орынның басталуы" ("қауіпті орынның аяқталуы") 
сигналдық белгісінен кіру сигналына дейінгі қашықтық а - дан көп немесе 
оған тең болған кезде станцияның бас жолындағы дара жолды учаскеде; б - 

"қауіпті орынның басталуы" ("қауіпті орынның аяқталуы") сигналдық 
белгісінен кіру сигналына дейінгі қашықтық а - дан аз болған кезде 

станцияның бас жолындағы дара жолды учаскеде; в – "қауіпті орынның 
басталуы" ("қауіпті орынның аяқталуы") сигналдық белгісінен ("станция 

шекарасы") дейінгі қашықтық а - дан көп немесе "қауіпті жердің басталуы" 
("қауіпті жердің соңы") сигналдық белгісінен кіру сигналына ("станция 

шекарасы" белгісі) дейінгі қашықтық а-дан аз болған кезде станцияның бас 
жолындағы қос жолды учаскеде; д-бағыттамалық бұрмада; е-қалған 
станциялық жолдарда немесе олардағы бағыттамалық бұрмаларда 
2.27-сурет- Қысқартылған жылдамдықпен пойыздардың жүруін талап 
ететін станциядағы жұмыс жүргізу орындарын қоршау схемасы  

Пойыздардың азайтылған жылдамдықпен жүруін талап ететін 
станциядағы жұмыс жүргізу орындарын қоршау схемасы егер "қауіпті 
орынның басталуы" ("қауіпті орынның аяқталуы") сигналдық белгісінен кіру 
сигналына ("станция шекарасы" белгісі) дейінгі қашықтық а-дан аз болса, 
онда жылдамдықты азайту сигналы аралыққа "қауіпті орынның басталуы" 
("қауіпті орынның аяқталуы") сигналдық белгісінен а қашықтықта 
орнатылады (2.28, б, г-сурет). 

Қалған станциялық жолдарда немесе олардағы бағыттамалық 
бұрмаларда жылдамдықты азайтуды талап ететін жұмыс орны осы жерге 
апаратын бағыттамалардың үшкірлеріне қарама-қарсы орнатылатын 
жылдамдықты азайтудың тасымалды сигналдарымен ғана қоршалады (2.28, 
д-сурет). 

Станция шегінде жұмыс жүргізу кезінде "С" сигналдық белгілері 
қолданылмайды. Станциядағы пойыздар мен маневрлік құрамдардың 
қозғалысы туралы жұмыскерлерді хабардар ету тәртібін тасымалдау 
бөлімшесінің директоры белгілейді. 
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Пойыздар қозғалысы үшін кенеттен туындаған кедергі орындарын 
қоршау тәртібі 

Пойыздар қозғалысына немесе магистральдық жолдарға қызмет 
көрсетуге байланысты темір жол көлігінің әрбір қызметкері адамдардың 
өмірі мен денсаулығына немесе қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
жағдайларда пойыздың немесе маневрлік құрамның тоқтау сигналын беруге 
және оларды тоқтату жөнінде басқа да шаралар қабылдауға тиіс. Қозғалыс 
қауіпсіздігіне қатер төндіретін құрылыстардың немесе құрылғылардың 
ақаулығы немесе қоршаған ортаның ластануы анықталған кезде теміржол 
көлігінің қызметкерлері бұл туралы станция бойынша кезекшіге немесе 
пойыз диспетчеріне дереу хабарлауға, қауіпті орынды қоршау және 
ақаулықты жою жөнінде шаралар қабылдауға тиіс. 

Темір жолдар мен жасанды құрылыстарды аралаушылар, тексеруге 
тағайындалған жол монтерлары және жолды қарап тексеруді жүргізетін және 
сигналдық аспаптары мен керек - жарақтары бар темір жол көлігінің басқа да 
қызметкерлері аралықта пойыздардың қозғалысы үшін кенеттен туындаған 
кедергі (жарылған рельс, жолдың шайылуы, опырылу, қар басып қалу және 
т.б.) анықталған кезде және жергілікті жерде қажетті тасымалды сигналдар 
болмаған кезде кедергі орнында дереу тоқтау сигналын (күндіз - Қызыл ту, 
түнде-қызыл содан кейін үздіксіз берілетін жалпы дабыл сигналымен (үрмелі 
мүйіздің бір ұзын және үш қысқа дыбысы) теміржол көлігінің басқа 
қызметкерін немесе өтіп бара жатқан адамдарды көмекке шақыру және 
жағдайларға байланысты мынадай түрде әрекет ету қажет. 

1) бірінші пойыз қай жағынан болуға тиіс деген сенімділік болғанда,
онда пойызға қарсы жүру және кедергі орнынан осы аралық үшін Б 
арақашықтығынан өтіп, петардалар қою, содан кейін кедергінің екінші 
жағынан одан Б қашықтықта петардалар қою және кедергі орнына оралу 
қажет.  

2) Егер пойыздардың жақындауы белгісіз болса, онда:
бір жолды учаскеде дереу кедергі орнында тоқтау сигналын орнату 

(күндіз - Қызыл жалау, түнде - қызыл оты бар шам), оны қолда бар 
құралдармен нығайту, содан кейін бірінші кезекте - кедергі орнына түсу 
жағынан Б қашықтықта петардаларды, ал алаңда-нашар көріну жағынан 
(қисық, ойық және т. б.) қою, содан кейін кедергінің екінші жағынан одан Б 
қашықтықта петардаларды қою және кедергі орнына оралу; бірдей 
жағдайларда кіреберістерде кедергінің орнында қалу жəне; 

екі және көп жолды учаскелерде бір жолдағы кедергі кезінде дереу 
кедергі орнында тоқтау сигналын орнату (күндіз - Қызыл жалау, түнде - 
қызыл оты бар шам), оны қолда бар құралдармен нығайту, содан кейін одан 
дұрыс бағыттағы күтілетін пойызға қарай жүру және петардаларды Б 
қашықтықта орналастыру, содан кейін кедергінің екінші жағынан (дұрыс 
емес бағыт жағынан) петардаларды сол қашықтықта қою және кедергі 
орнына оралу; кедергі кезінде екі және одан да көп жолдарда кедергі 
орнында қалу. 
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Пойыздар қозғалысы үшін кенеттен туындаған кедергі орындарын 
қоршау тәртібі

Пойыздар қозғалысына немесе магистральдық жолдарға қызмет
көрсетуге байланысты темір жол көлігінің әрбір қызметкері адамдардың
өмірі мен денсаулығына немесе қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
жағдайларда пойыздың немесе маневрлік құрамның тоқтау сигналын беруге
және оларды тоқтату жөнінде басқа да шаралар қабылдауға тиіс. Қозғалыс
қауіпсіздігіне қатер төндіретін құрылыстардың немесе құрылғылардың
ақаулығы немесе қоршаған ортаның ластануы анықталған кезде теміржол
көлігінің қызметкерлері бұл туралы станция бойынша кезекшіге немесе 
пойыз диспетчеріне дереу хабарлауға, қауіпті орынды қоршау және 
ақаулықты жою жөнінде шаралар қабылдауға тиіс.

Темір жолдар мен жасанды құрылыстарды аралаушылар, тексеруге
тағайындалған жол монтерлары және жолды қарап тексеруді жүргізетін және 
сигналдық аспаптары мен керек - жарақтары бар темір жол көлігінің басқа да 
қызметкерлері аралықта пойыздардың қозғалысы үшін кенеттен туындаған
кедергі (жарылған рельс, жолдың шайылуы, опырылу, қар басып қалу және
т.б.) анықталған кезде және жергілікті жерде қажетті тасымалды сигналдар 
болмаған кезде кедергі орнында дереу тоқтау сигналын (күндіз - Қызыл ту,
түнде-қызыл содан кейін үздіксіз берілетін жалпы дабыл сигналымен (үрмелі
мүйіздің бір ұзын және үш қысқа дыбысы) теміржол көлігінің басқа 
қызметкерін немесе өтіп бара жатқан адамдарды көмекке шақыру және 
жағдайларға байланысты мынадай түрде әрекет ету қажет.

1) бірінші пойыз қай жағынан болуға тиіс деген сенімділік болғанда, 
онда пойызға қарсы жүру және кедергі орнынан осы аралық үшін Б 
арақашықтығынан өтіп, петардалар қою, содан кейін кедергінің екінші
жағынан одан Б қашықтықта петардалар қою және кедергі орнына оралу
қажет. 

2) Егер пойыздардың жақындауы белгісіз болса, онда:
бір жолды учаскеде дереу кедергі орнында тоқтау сигналын орнату 

(күндіз - Қызыл жалау, түнде - қызыл оты бар шам), оны қолда бар
құралдармен нығайту, содан кейін бірінші кезекте - кедергі орнына түсу
жағынан Б қашықтықта петардаларды, ал алаңда-нашар көріну жағынан
(қисық, ойық және т. б.) қою, содан кейін кедергінің екінші жағынан одан Б
қашықтықта петардаларды қою және кедергі орнына оралу; бірдей 
жағдайларда кіреберістерде кедергінің орнында қалу жəне;

екі және көп жолды учаскелерде бір жолдағы кедергі кезінде дереу
кедергі орнында тоқтау сигналын орнату (күндіз - Қызыл жалау, түнде -
қызыл оты бар шам), оны қолда бар құралдармен нығайту, содан кейін одан
дұрыс бағыттағы күтілетін пойызға қарай жүру және петардаларды Б
қашықтықта орналастыру, содан кейін кедергінің екінші жағынан (дұрыс 
емес бағыт жағынан) петардаларды сол қашықтықта қою және кедергі 
орнына оралу; кедергі кезінде екі және одан да көп жолдарда кедергі
орнында қалу.

3) петардаларды төсеу үшін кедергі орнынан кетіп бара жатқанда
жалпы дабыл сигналын (үрмелі мүйіздің бір ұзын және үш қысқа дыбысы) 
үздіксіз беру, ал кедергі орнында қызыл сигнал (күндіз - Қызыл ту, түнде - 
қызыл оты бар шам) қалдырып, оны қолда бар құралдармен нығайту қажет. 
Шамның қызыл оты теміржол көлігінің қызметкері петардаларды қоятын 
жерге қарама-қарсы жаққа бағытталуы тиіс. Екі жақты қызыл жарығы бар 
фонарь болған кезде фонарьдың қызыл оты екі жаққа бағытталуы тиіс. 

Егер петардалар төселетін жерге бара жатқанда теміржол жолдары мен 
жасанды құрылыстарды қараушы, жол монтері немесе жолды қарап 
тексеруді жүргізетін және сигналдық аспаптары мен керек - жарақтары бар 
басқа қызметкер жақындап келе жатқан пойызды естісе немесе байқаса, онда 
ол кез келген тәсілмен (күндіз - жалаумен немесе қолмен, түнде-фонарь 
отымен) тоқтау сигналын бере отырып, пойызға қарай жүгіруі және 
петардаларды үлгерген жеріне қоюы тиіс. 

4) темір жолдар мен жасанды құрылыстарды аралаушы, тексеруге
тағайындалған жол монтері немесе жолды қарап тексеруді жүргізетін және 
сигналдық аспаптары мен керек-жарақтары бар басқа қызметкер кедергі 
орнында қалған барлық жағдайларда, ол жалпы дабыл сигналын беруді 
жалғастырады және пойыздың жақындағанын тыңдауға және қарауға тиіс. 
Ойықтағы кедергі орнынан нашар көріну кезінде оның еңісіне көтерілуге 
болады. 

Жақындап келе жатқан пойызды естігеннен немесе көргеннен кейін 
өзімен бірге қызыл сигнал алып, тоқтау сигналын бере отырып, пойызға 
қарай жүгіреді және петардаларды үлгеретін жерге қояды. Пойыздар екі 
жағынан бір мезгілде жақындаған кезде қос жолды учаскенің екі жолында да 
жүруге кедергі болған кезде кедергі орнына бұрын келетін пойызға қарай 
жүгіру қажет. 

5) Егер дабыл сигналына петардасы және қол сигналдары бар теміржол
көлігінің қызметкері келсе, онда кедергіні анықтаған қараушы, жол монтері 
немесе жолды қарап шығуды жүргізген басқа қызметкер кедергі орнында 
тоқтау сигналын орнатады, одан кейін келген қызметкермен кедергіні екі 
жағынан Б қашықтықта петардалармен қоршайды және пойызды күтіп 
петардаларда қалады (2.29-сурет). 

6) Егер дабыл сигналына келген теміржол көлігінің қызметкерінде
петардалар мен қол сигналдары болмаса, онда кедергі орнында тоқтау 
сигналы орнатылғаннан кейін қараушы, жол монтері немесе жолды қарап 
тексеруді жүргізген басқа қызметкер келген адамға үш петардалар береді, ал 
күндізгі уақытта - сондай-ақ сары жалау (кедергі орнында қызыл түспен 
қалдырады) петардаларды қою және тоқтату сигналын беру тәртібін 
түсіндіреді, одан кейін екеуі де кедергі орнын екі жағынан қоршайды, 
петардаларды Б қашықтықта жатқызады және петардаларда пойызды күтіп 
қалады. 
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2.28 –сурет- Пойыздар қозғалысы үшін кенеттен туындаған кедергі 
орнын қоршау схемасы 

7) Егер дабыл сигналына теміржол көлігінің екінші қызметкері немесе
көлікте жұмыс істемейтін адам келсе, онда оны жақын жердегі жол 
бригадиріне немесе жол шеберіне жіберу қажет. 

8) жақындап келе жатқан пойызды тоқтатқаннан кейін машинистке
кедергі туралы ескерту қажет. Кедергі орны машинистпен бірге тексерілуі 
тиіс және егер ол бойынша пойызды өткізуге болатын болса (жол бригадирі 
болмаған жағдайда пойызды өткізу мүмкіндігі туралы мәселені машинист 
шешеді), онда пойыз 5 км/сағ жылдамдықпен өткізіледі. 

Егер пойыз жол бригадирінің, ал ол болмаған кезде машинистің 
қорытындысына сәйкес пойызды өткізіп жіберуге болатын жарылған рельсте 
тоқтатылса, онда ол бойынша тек бір бірінші пойызды өткізіп жіберуге 
рұқсат етіледі. Көпір немесе тоннель шегінде жарылған рельс бойынша 
барлық жағдайларда пойыздарды өткізуге тыйым салынады. 

Егер қалыптасқан саңылау 25 мм-ден кем болса, түйіспесіз жолдың 
рельс кірпігінің көлденең сынуы кезінде ақаулы орынды кескенге дейін 
қамшының ұштарын қысқыштармен (бекітілген түрдегі) қысқыштармен 
жалғауға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда пойыздар 3 сағат ішінде ақаулы кірпік 
бойымен сағатына 25 км-ден аспайтын жылдамдықпен өтеді. Мұндай буын 
арнайы бөлінген қызметкердің үздіксіз бақылауында болуы керек. 

Екі немесе көп жолды учаскенің бір жолындағы кедергі кезінде көрші 
жолмен келе жатқан пойызды тоқтату және километр мен жолды көрсете 
отырып, машинистке кедергінің бар екендігі туралы мәлімдеу қажет. 

Бұл пойыздың машинисі қарсы келе жатқан пойызды тоқтатуы және 
қозғалыс үшін кедергінің болуы туралы ескертуі тиіс. Осы машинист ең 
жақын станция бойынша кезекшіге немесе пойыздық диспетчерге жарылған 
рельстің немесе қозғалыс үшін басқа кедергінің болуы (километр мен жолды 
көрсете отырып) туралы хабарлауға міндетті. Пойыздық радиобайланыс 
болған кезде кедергінің анықталғаны туралы хабарды машинист радио 
арқылы жақын станция бойынша кезекшіге немесе пойыздық диспетчерге 
және аралас жолмен жүретін пойыздың машинисіне беруі тиіс. 
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2.28 –сурет- Пойыздар қозғалысы үшін кенеттен туындаған кедергі 
орнын қоршау схемасы

7) Егер дабыл сигналына теміржол көлігінің екінші қызметкері немесе
көлікте жұмыс істемейтін адам келсе, онда оны жақын жердегі жол 
бригадиріне немесе жол шеберіне жіберу қажет.

8) жақындап келе жатқан пойызды тоқтатқаннан кейін машинистке
кедергі туралы ескерту қажет. Кедергі орны машинистпен бірге тексерілуі 
тиіс және егер ол бойынша пойызды өткізуге болатын болса (жол бригадирі 
болмаған жағдайда пойызды өткізу мүмкіндігі туралы мәселені машинист
шешеді), онда пойыз 5 км/сағ жылдамдықпен өткізіледі.

Егер пойыз жол бригадирінің, ал ол болмаған кезде машинистің 
қорытындысына сәйкес пойызды өткізіп жіберуге болатын жарылған рельсте 
тоқтатылса, онда ол бойынша тек бір бірінші пойызды өткізіп жіберуге
рұқсат етіледі. Көпір немесе тоннель шегінде жарылған рельс бойынша 
барлық жағдайларда пойыздарды өткізуге тыйым салынады.

Егер қалыптасқан саңылау 25 мм-ден кем болса, түйіспесіз жолдың
рельс кірпігінің көлденең сынуы кезінде ақаулы орынды кескенге дейін 
қамшының ұштарын қысқыштармен (бекітілген түрдегі) қысқыштармен
жалғауға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда пойыздар 3 сағат ішінде ақаулы кірпік
бойымен сағатына 25 км-ден аспайтын жылдамдықпен өтеді. Мұндай буын
арнайы бөлінген қызметкердің үздіксіз бақылауында болуы керек.

Екі немесе көп жолды учаскенің бір жолындағы кедергі кезінде көрші 
жолмен келе жатқан пойызды тоқтату және километр мен жолды көрсете 
отырып, машинистке кедергінің бар екендігі туралы мәлімдеу қажет.

Бұл пойыздың машинисі қарсы келе жатқан пойызды тоқтатуы және
қозғалыс үшін кедергінің болуы туралы ескертуі тиіс. Осы машинист ең
жақын станция бойынша кезекшіге немесе пойыздық диспетчерге жарылған 
рельстің немесе қозғалыс үшін басқа кедергінің болуы (километр мен жолды
көрсете отырып) туралы хабарлауға міндетті. Пойыздық радиобайланыс
болған кезде кедергінің анықталғаны туралы хабарды машинист радио 
арқылы жақын станция бойынша кезекшіге немесе пойыздық диспетчерге 
және аралас жолмен жүретін пойыздың машинисіне беруі тиіс.

Өткелде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін жолда 
ақау пайда болған кезде, сондай-ақ өткел құлаған жүкпен немесе тоқтап 
қалған көлік құралымен үйілген кезде өткел бойынша кезекші Қазақстан 
Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 25 
наурыздағы №168 бұйрығымен бекітілген теміржол өтпелерін пайдалану 
қағидаларына және жергілікті нұсқаулыққа сәйкес түседі. 

Көпірде, тоннельде немесе жолдың құлау учаскесінде пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін кедергілер анықталған кезде 
темір жолдар мен жасанды құрылыстарды аралаушылар мынадай түрде келіп 
түседі: 
– егер көпір, тоннель немесе жолдың құлама учаскесі бөгегіш бағдаршам
сигнализациясымен жабдықталса, онда қараушы бөгегіш бағдаршамдарды 
дереу іске қосады, ал пойыз жақындаған жағдайда тоқтау сигналын бере 
отырып, оған қарай жүгіреді және петардаларды үлгерген жеріне қояды; 
– егер көпір, тоннель немесе жолдың құлау учаскесі бөгегіш бағдаршам
сигнализациясымен жабдықталмаса, онда ол "ҚТЖ "ҰК"АҚ жергілікті 
актілерімен бекітілген тәртіппен күзетілетін объектілердегі қоршау үшін 
әскерилендірілген күзеттің жеке құрамының көмегін пайдалана отырып, 8-
тармақтың (осы бөлімнің) талаптарына сәйкес келіп түседі. 

Көпірдегі (тоннельдегі) кедергіні қоршау кезінде көпірдің (тоннельдің) 
толық ұзындығы кедергі орны болып саналады. 

Өткел бойынша кезекшілерде, темір жолдар мен жасанды 
құрылыстарды аралаушыларда және жолды қарап тексеру үшін 
тағайындалған жол монтерларында кезекшілік уақытында қажетті сигналдық 
аспаптар мен керек-жарақтар болуы тиіс. 

Егер темір жолдар мен жасанды құрылыстарды қараушы, өткел 
бойынша кезекші немесе темір жол көлігінің кез келген басқа қызметкері 
пойызда пойыздың тоқтауын талап ететін ақаулықты байқаса (сырғып келе 
жатқан дөңгелектер; жүгіртпелердің кесірінен қатты соққы беретін 
дөңгелектер; өрт; буксалардың жануы; пойыздан адамның немесе жүктің 
құлауы; апатты тудыруы мүмкін жүктің дұрыс орналаспауы және т.б.), онда 
олар пойызды тоқтатуға шаралар қолдануға міндетті. 

Өз құрамында өлшемі 2 мм-ден асатын сырғытпасы (ойығы) бар 
доңғалақ жұбы бар пойыз жүріп өткеннен кейін осындай доңғалақ жұбының 
өту учаскелерінде рельстер мен бағыттамалы бұрмаларды тексеру жүзеге 
асырылады. 

Бұл ретте пойыздардың қозғалысына арналған аралықтар тексеру 
аяқталғанға дейін мынадай жағдайларда жабылады: егер жолда Р43 және 
жеңіл үлгідегі рельстер мен бағыттамалы бұрмалар жатса; нормативтен тыс 
тоннажды өткізіп алған Р50 және ауыр болса; ауа температурасы -10 °С және 
одан төмен болса, Р50, 4 мм және одан жоғары Р65 және Р75 рельстерінде 
Р50, 4 мм және одан жоғары рельстерде Р65 және Р75 рельстерінде Р50, 4 мм 
және Р50, 5 мм және Р65 және р75 рельстерінде одан да көп. 

Қалған жағдайларда тексеру аяқталғанға дейін пойыздар қозғалысының 
жылдамдығы 40 км/сағ белгіленеді. Сырғымалы бүлінген рельстер мен 
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бағыттамалы бұрмалар анықталған кезде пойыздардың жүру тәртібін оларды 
ауыстырғанға дейін жол бригадирінен төмен емес лауазым бойынша 
қызметкер белгілейді. 

Ескертулерді беру тәртібі 

Пойыздардың жүруі кезінде локомотив бригадаларының ерекше 
қырағылығын қамтамасыз ету және оларды жұмыс жүргізу немесе туындаған 
кедергілер туралы ескерту қажет болған жағдайларда пойыздарға жазбаша 
ескертулер беріледі. 

Ескертулер беріледі: 
– жол, түйіспелі желі құрылғылары, өтпе сигнализациясы, СА КҚТЖ,

ҚМУ, жасанды және басқа да құрылыстардың ақаулығы кезінде, сондай-ақ 
пойыздардың жылдамдығын азайтуды немесе тоқтатуды талап ететін жөндеу 
және құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде; 

– сигнал беру және байланыс құралдарының жаңа түрлерін іске қосу
кезінде, сондай-ақ жаңа бағдаршамдарды қосу, орын ауыстыру немесе 
қолданыстағы бағдаршамдарды жою кезінде және бағдаршамды жабық 
жағдайға келтіру мүмкін болмаған кезде олар ақаулы болған кезде; 

– сигнал беру және байланыс құралдарының жаңа түрлерін іске қосу
кезінде, сондай-ақ жаңа бағдаршамдарды қосу, орын ауыстыру немесе 
қолданыстағы бағдаршамдарды жою кезінде және бағдаршамды жабық 
жағдайға келтіру мүмкін болмаған кезде олар ақаулы болған кезде; 

– тиеу габаритінен тыс шығатын жүктері бар пойызды жөнелту
кезінде, осы пойыздың жүруі кезінде жылдамдықты төмендету немесе 
ерекше шарттарды сақтау қажет болғанда; 

– қар тазалағыштың, балластардың, жол төсегіштің, көтергіш кранның,
қиыршықтас тазалайтын және басқа да машиналардың екі жолды 
аралықтарында жұмыс істеу кезінде; 

– осы учаске үшін белгіленген жылдамдықпен жүре алмайтын
жылжымалы құрамды пойызға қою кезінде; 

– нашар көріну жағдайында алмалы-салмалы жылжымалы бірліктердің
жұмысы кезінде, сондай-ақ жол вагондарында ауыр жүктерді тасымалдау 
кезінде; 

– пойыздың жылдамдығын азайту немесе жолда тоқтауы талап етілетін
барлық басқа жағдайларда, сондай-ақ локомотив бригадаларына пойыздың 
жүруінің ерекше жағдайлары туралы ескерту қажет болғанда. Пойыздарға 
ескертулер беру пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі 
нұсқаулықта белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі. 

Барлық ескертулер үш түрге бөлінеді: 
– белгіленген сәттен бастап күшін жойғанға дейін жұмыс істейтін,

тиісті басшы жұмыс жүргізу шарттары бойынша олардың нақты аяқталу 
мерзімін анықтай алмаған кезде; 

– ескерту беруге арналған өтінімде көрсетілген белгілі бір мерзім
ішінде қолданылатын; 
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бағыттамалы бұрмалар анықталған кезде пойыздардың жүру тәртібін оларды 
ауыстырғанға дейін жол бригадирінен төмен емес лауазым бойынша 
қызметкер белгілейді.

Ескертулерді беру тәртібі

Пойыздардың жүруі кезінде локомотив бригадаларының ерекше 
қырағылығын қамтамасыз ету және оларды жұмыс жүргізу немесе туындаған
кедергілер туралы ескерту қажет болған жағдайларда пойыздарға жазбаша
ескертулер беріледі.

Ескертулер беріледі:
– жол, түйіспелі желі құрылғылары, өтпе сигнализациясы, СА КҚТЖ,

ҚМУ, жасанды және басқа да құрылыстардың ақаулығы кезінде, сондай-ақ 
пойыздардың жылдамдығын азайтуды немесе тоқтатуды талап ететін жөндеу 
және құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде;

– сигнал беру және байланыс құралдарының жаңа түрлерін іске қосу
кезінде, сондай-ақ жаңа бағдаршамдарды қосу, орын ауыстыру немесе 
қолданыстағы бағдаршамдарды жою кезінде және бағдаршамды жабық
жағдайға келтіру мүмкін болмаған кезде олар ақаулы болған кезде;

– сигнал беру және байланыс құралдарының жаңа түрлерін іске қосу
кезінде, сондай-ақ жаңа бағдаршамдарды қосу, орын ауыстыру немесе 
қолданыстағы бағдаршамдарды жою кезінде және бағдаршамды жабық
жағдайға келтіру мүмкін болмаған кезде олар ақаулы болған кезде;

– тиеу габаритінен тыс шығатын жүктері бар пойызды жөнелту 
кезінде, осы пойыздың жүруі кезінде жылдамдықты төмендету немесе 
ерекше шарттарды сақтау қажет болғанда;

– қар тазалағыштың, балластардың, жол төсегіштің, көтергіш кранның,
қиыршықтас тазалайтын және басқа да машиналардың екі жолды 
аралықтарында жұмыс істеу кезінде;

– осы учаске үшін белгіленген жылдамдықпен жүре алмайтын
жылжымалы құрамды пойызға қою кезінде;

– нашар көріну жағдайында алмалы-салмалы жылжымалы бірліктердің
жұмысы кезінде, сондай-ақ жол вагондарында ауыр жүктерді тасымалдау 
кезінде;

– пойыздың жылдамдығын азайту немесе жолда тоқтауы талап етілетін
барлық басқа жағдайларда, сондай-ақ локомотив бригадаларына пойыздың 
жүруінің ерекше жағдайлары туралы ескерту қажет болғанда. Пойыздарға 
ескертулер беру пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі 
нұсқаулықта белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі.

Барлық ескертулер үш түрге бөлінеді:
– белгіленген сәттен бастап күшін жойғанға дейін жұмыс істейтін,

тиісті басшы жұмыс жүргізу шарттары бойынша олардың нақты аяқталу 
мерзімін анықтай алмаған кезде;

– ескерту беруге арналған өтінімде көрсетілген белгілі бір мерзім 
ішінде қолданылатын; 

– жекелеген пойыздар үшін оларды өткізудің ерекше шарттарын сақтау
қажет болған кезде белгіленетін (пойызда белгіленген жылдамдықпен жүре 
алмайтын жүктің немесе жылжымалы құрамның болуы, кестеде көзделмеген 
аялдамаларды тағайындау кезінде және т.б.). 

Алдын ала болжанған жол жұмыстарын алдағы уақытта жүргізуге 
байланысты ескертулер беру туралы өтінімдер беріледі: 

– жол шебері-жұмыс жүргізу уақытына, бірақ бір күннен аспайтын
мерзімге; 

– жол дистанциясы "ҚТЖ "ҰК" АҚ филиалы - ірілендірілген жол
дистанциясы (бұдан әрі – ірілендірілген жол дистанциясы) директоры - 5 
тәулікке дейінгі мерзімге; 

– жол бөлімшесінің директоры, магистральдық темір жол желісі
бөлімшесі директорының келісімі бойынша-10 тәулікке дейінгі мерзімге 
белгілейді. 

Ескертулер "ҚТЖ "ҰК" АҚ вице-президентінің бұйрығымен ұзағырақ 
мерзімге белгіленеді. Бұл ретте ескертуді белгілеу туралы бұйрықта "ҚТЖ 
"ҰК" АҚ вице-президенті тиісті жұмыскерлерге қажетті жұмыстарды 
орындағаннан кейін және пойыздарды қалыпты жылдамдықпен өткізу үшін 
жағдайларды қалпына келтіргеннен кейін ескертудің күшін жою құқығын 
бере алады. 

Жол шеберлері мынадай жағдайларда ескертулер беру туралы өтінім 
береді: алмалы - салмалы жылжымалы бірліктер мен бригадалар нашар 
көріну жағдайында жұмыс істеген кезде; естуді нашарлататын құралмен 
(электрлік, пневматикалық және басқа) жұмыс істеген кезде, екі және көп 
жолды аралықтарға материалдар жол аралықтарына түсірілгенде немесе 
пойыздар жүретін жол арқылы жүктерді тиеу немесе түсіру жүргізілген 
кезде; тәуліктің қараңғы уақытында, тұман, боран кезінде жұмыстар 
жүргізуді бастар алдында. Бұдан басқа, жол шеберлері жол шебері басқаруға 
құқығы бар алдын ала болжанып отырған жұмыстарды алдағы жүргізуге 
байланысты ескертулер беру туралы өтінімдер береді.АПС, СА КҚТ ақауы 
болған жағдайда ескертуді беруге өтінімдер сигнал беру және байланыс 
дистанциясымен ескертуді беру үшін жол дистанциясына беріледі. 

Жол өлшегіш немесе дефектоскоп вагоны пойыздар қозғалысының 
қауіпсіздігіне қатер төндіретін орындарды анықтаған кезде пойыздар 
қозғалысының жылдамдығын азайту немесе қозғалысты жабу туралы 
ескертулер беруге арналған өтінімдерді осы вагондардың бастықтары немесе 
олардың орынбасарлары береді. 

Орнынан осы өтінімді беру мүмкін болмаған жағдайларда пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдау 
үшін (қауіпті орынды қоршау, ауытқуларды жою жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру) жол өлшегіш немесе дефектоскоп вагонынан жол 
дистанциясының қызметкері түсіріледі, ал ескерту беруге немесе қозғалысты 
жабуға арналған өтінім аралықты шектейтін станцияға келгеннен кейін 
беріледі. 
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Қозғалыс қауіпсіздігіне қауіп төндіретін және тоқтау сигналдарымен 
(ақаулы рельсті, жапсырмаларды, бағыттамалы үшкірлерді, теңдестіру 
аспаптарының элементтерін, айқастырмаларды жеке ауыстыру, иірімдердегі 
жолды түзету және т.б.) немесе жылдамдықты азайту сигналдарымен 
қоршауды талап ететін жол мен құрылыстардың анықталған ақауларын жою 
бойынша күтпеген жұмыстарды орындау үшін ескертулерді беруге арналған 
өтінімдерді жол шебері (ол болмаған кезде жол бригадирі) немесе жол 
колоннасының жол шебері кейіннен бұл туралы жол дистанциясының 
директорына хабарлай отырып береді. 

Жөндеу және құрылыс-монтаждау ұйымдарының жол және құрылыс 
тұтастығы бұзылған немесе габариті бұзылған жұмыстарды орындайтын 
жұмыс басшылары жол дистанциясының директорынан жұмыс жүргізуге 
рұқсат алады; соңғысы өзі немесе ол уәкілеттік берген жол шебері арқылы 
осы жұмыстарды жүргізуге байланысты ескертулерді беруге және алып 
тастауға өтінім береді. 

Ескертулер беруге өтінімдер жазбаша, жеделхатпен, белгіленген 
нысандағы телефонограммамен пойыздық және маневрлік жұмыс жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес ескертулер беру станцияларының және ескерту 
Орнатылатын аралықты шектейтін станциялардың атына, ал диспетчерлік 
орталықтандыруы бар учаскелерде - пойыздық диспетчерге де беріледі.  

Аталған станциялардың біріне берілген жазбаша өтінімді оған қол 
қойған адам басқа белгіленген мекенжайларға жеделхатпен немесе 
телефонограммамен растауға тиіс. 

Егер ескертулер беру туралы өтінімді жол дистанциясының директоры 
немесе басқа аға басшы жасаса, онда оның көшірмесі жұмыс басшысына 
жіберіледі. 

Алдын ала ескертуді беруге өтінімдері бар жеделхаттар 
(телефонограммалар) ескертуді беру станциясы бойынша кезекші оларды 
ескерту әрекетінің басталуына дейін 3 сағаттан кешіктірмей, ал пойыздар 
тоқтаусыз жүретін бағыттарда - "ҚТЖ "ҰК"АҚ жергілікті актілерімен 
бекітілген тәртіпте белгіленген уақыттан кешіктірмей алатындай есеппен 
берілуі тиіс. 

Қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін күтпеген жағдайлар туындаған 
кезде ескертулер беру туралы өтінім аралықты шектеуші станциялар 
бойынша кезекшілерге (немесе осы станциялардың біріне), ал диспетчерлік 
орталықтандыруы бар учаскелерде - пойыз диспетчеріне тікелей беріледі. 

Станция бойынша кезекшінің (пойыздық диспетчердің) іс-қимыл 
тәртібі осындай өтінімді алғаннан кейін пойыздар қозғалысы және маневрлік 
жұмыс жөніндегі нұсқаулықпен айқындалған. 

Өтінімдерді, жеделхаттарды немесе телефонограммаларды белгіленген 
мекенжайларға уақтылы жеткізуді қамтамасыз ететін оларды белгілеу және 
алып тастау туралы БЕРУ ТӘРТІБІ "ҚТЖ "ҰК"АҚ жергілікті актілерімен 
бекітілген тәртіппен айқындалады. 
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Қозғалыс қауіпсіздігіне қауіп төндіретін және тоқтау сигналдарымен
(ақаулы рельсті, жапсырмаларды, бағыттамалы үшкірлерді, теңдестіру
аспаптарының элементтерін, айқастырмаларды жеке ауыстыру, иірімдердегі
жолды түзету және т.б.) немесе жылдамдықты азайту сигналдарымен 
қоршауды талап ететін жол мен құрылыстардың анықталған ақауларын жою
бойынша күтпеген жұмыстарды орындау үшін ескертулерді беруге арналған
өтінімдерді жол шебері (ол болмаған кезде жол бригадирі) немесе жол 
колоннасының жол шебері кейіннен бұл туралы жол дистанциясының 
директорына хабарлай отырып береді.

Жөндеу және құрылыс-монтаждау ұйымдарының жол және құрылыс
тұтастығы бұзылған немесе габариті бұзылған жұмыстарды орындайтын 
жұмыс басшылары жол дистанциясының директорынан жұмыс жүргізуге
рұқсат алады; соңғысы өзі немесе ол уәкілеттік берген жол шебері арқылы 
осы жұмыстарды жүргізуге байланысты ескертулерді беруге және алып
тастауға өтінім береді.

Ескертулер беруге өтінімдер жазбаша, жеделхатпен, белгіленген 
нысандағы телефонограммамен пойыздық және маневрлік жұмыс жөніндегі
нұсқаулыққа сәйкес ескертулер беру станцияларының және ескерту
Орнатылатын аралықты шектейтін станциялардың атына, ал диспетчерлік 
орталықтандыруы бар учаскелерде - пойыздық диспетчерге де беріледі. 

Аталған станциялардың біріне берілген жазбаша өтінімді оған қол 
қойған адам басқа белгіленген мекенжайларға жеделхатпен немесе
телефонограммамен растауға тиіс.

Егер ескертулер беру туралы өтінімді жол дистанциясының директоры 
немесе басқа аға басшы жасаса, онда оның көшірмесі жұмыс басшысына
жіберіледі.

Алдын ала ескертуді беруге өтінімдері бар жеделхаттар
(телефонограммалар) ескертуді беру станциясы бойынша кезекші оларды
ескерту әрекетінің басталуына дейін 3 сағаттан кешіктірмей, ал пойыздар
тоқтаусыз жүретін бағыттарда - "ҚТЖ "ҰК"АҚ жергілікті актілерімен
бекітілген тәртіпте белгіленген уақыттан кешіктірмей алатындай есеппен
берілуі тиіс.

Қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін күтпеген жағдайлар туындаған
кезде ескертулер беру туралы өтінім аралықты шектеуші станциялар
бойынша кезекшілерге (немесе осы станциялардың біріне), ал диспетчерлік
орталықтандыруы бар учаскелерде - пойыз диспетчеріне тікелей беріледі.

Станция бойынша кезекшінің (пойыздық диспетчердің) іс-қимыл
тәртібі осындай өтінімді алғаннан кейін пойыздар қозғалысы және маневрлік
жұмыс жөніндегі нұсқаулықпен айқындалған.

Өтінімдерді, жеделхаттарды немесе телефонограммаларды белгіленген 
мекенжайларға уақтылы жеткізуді қамтамасыз ететін оларды белгілеу және 
алып тастау туралы БЕРУ ТӘРТІБІ "ҚТЖ "ҰК"АҚ жергілікті актілерімен 
бекітілген тәртіппен айқындалады.

Жұмыс жетекшісіне ескертулер беру туралы өтінім орындауға 
қабылданғандығы туралы растауы болғанға дейін жұмысқа кірісуге тыйым 
салынады. 

Өтінімді орындауға қабылдау туралы растау мыналар болып табылады: 
телеграф қызметкерінің (телеграф жоқ станция бойынша кезекшінің) 
телеграфты белгіленген мекенжайларға беру үшін қабылдағаны туралы 
қолхаты бар жеделхаттың (телефонограмманың) көшірмесі немесе осы 
телефонограмманы қабылдаған қызметкердің лауазымы мен тегін көрсете 
отырып, телефонограммамен белгіленген мекенжайға беру уақыты; ескерту 
беру станциясы бойынша кезекшінің жазбаша өтінімді алғаны туралы 
қолхаты немесе өтінімді жасаған қызметкердің жазбасы бар оның ескертулер 
кітабына қолхаты. 

Пойыздардың қозғалысы үшін күтпеген, қауіпті, жолдың, құрылыстар 
мен құрылғылардың ақауларын жою жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ 
дрезиналардың, электр станцияларының және басқа да алмалы-салмалы 
бірліктердің қозғалысымен байланысты жұмыстар жұмыс орнын тиісті 
қоршағаннан кейін ақаулық анықталғаннан кейін дереу жүзеге асырылуға 
тиіс. 

Ескертулер беру туралы өтінімде: ескерту қолданылатын орынның 
нақты белгіленуі (аралық, жол нөмірі, километр және пикет); пойыздар 
қозғалысы кезіндегі сақтық шаралары; ескертудің басталуы мен қолданылу 
мерзімі көрсетілуі тиіс. 

Күшін жойғанға дейін белгіленетін ескертулер пойыздарға күшін жою 
туралы хабарламаны алғанға дейін беріледі. Белгілі бір мерзімге белгіленген 
ескертулер пойыздарға осы мерзім ішінде ғана беріледі. Егер жұмыс 
басшысынан ескертудің белгіленген қолданылу мерзімін ұзарту қажеттігі 
туралы хабарлама алынбаса, мұндай ескертулердің күшін жою туралы өтінім 
берілмейді және оларды пойыздарға беру тоқтатылады. 

Жұмыс басшысы қандай да бір себептермен ескертуді туындатқан 
өтінімде көрсетілген жұмыстарды мерзімінде аяқтай алмаса, ол оның 
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін сигнал берушілердің жылдамдығын 
азайтудың қойылған тасымалды сигналдарына жіберуге және аралықты 
шектеуші станциялар бойынша кезекшілерге жұмыстардың аяқталуының 
жаңа мерзімін көрсете отырып, ескертудің қолданылу мерзімін ұзарту туралы 
хабарлауға міндетті. Осындай өтінімді алған станция бойынша кезекші 
пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
әрекет етуге міндетті. 

Күшін жойғанға дейін алдағы уақытта белгіленген ескертуді өзі 
орнатылған қызметкердің немесе оның тікелей бастығының ғана күшін 
жоюға құқығы бар. Ескертулерді орнатушы лауазымды тұлғалар оларға 
бағынышты желілік бөлімшелердің басшыларына тиісті жұмыстарды 
орындағаннан кейін белгіленген ескертулердің күшін жоюды немесе 
ескертуде көзделген пойыздар қозғалысының жылдамдығын арттыруды 
тапсыруы мүмкін. Мұндай тапсырма туралы ескерту беруге арналған 
өтінімде көрсетілуге тиіс. 
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Күшін жойғанға дейін белгіленген ескертулер оларды туындатқан 
себептер жойылғаннан кейін жеделхат (телефонограмма) ескертуді 
тағайындау кезіндегідей мекенжайға беру арқылы дереу жойылады. 
Ескертуді күшін жоюды мәлімдеген тұлғаның оларды беру станциясындағы 
жазбаша немесе ескертулер кітабына жаза отырып, күшін жоюдың күнін, 
күнін және уақытын көрсете отырып және кейіннен бұл жазбаны белгіленген 
мекенжайларға жеделхатпен (телефонограммамен) растай отырып жоюға 
болады. Жол өлшеу және дефектоскоп вагоны бастығының өтінімі бойынша 
берілетін ескертулердің күшін жоюды жол дистанциясының басшысы немесе 
оның орынбасары жүргізеді. 

Пойыздық радиобайланыспен жабдықталған учаскелерде ескертуде 
көрсетілген белгіленген мерзімнен бұрын жұмыстардың аяқталғаны туралы 
немесе ескертумен белгіленген жылдамдықтың артқаны туралы хабарлама 
пойыздық диспетчердің тіркелетін бұйрығымен радиобайланыс бойынша 
локомотив машинисіне берілуі мүмкін. 

Радиобайланыс болмаған кезде диспетчердің ескертуді тоқтату туралы 
бұйрығы машинистке пойыздың аялдамасы бар жақын станция бойынша 
кезекші арқылы да берілуі мүмкін. 

"ҚТЖ "ҰК"АҚ вице-президентінің "ҚТЖ "ҰК" АҚ басқарушы 
директорының ескертулер туралы бұйрықтары тиісті бөлімшелердің 
директорларына жіберіледі және ескерту белгіленетін учаскелерге қызмет 
көрсетумен байланысты пойыздық диспетчерлерге, машинист-
нұсқаушыларға, пойыздық машинистерге, станция бойынша кезекшілерге, 
жол шеберлеріне, жол колоннасының жол шеберлеріне және жол 
бригадирлеріне қолхатпен дереу хабарлануы тиіс. 

Бұл бұйрықтар станциялар бойынша кезекшілердің, локомотив 
деполары бойынша кезекшілердің үй-жайларында ілінеді, сондай-ақ 
ескертулер кітабына жапсырылады, ал олардан үзінділер локомотив 
машинистеріне беріледі. 

Локомотив пайдалану деполарының директорлары бұйрықты алғаннан 
кейін үш тәулік мерзімде локомотив бригадаларының "ҚТЖ "ҰК"АҚ вице-
президентінің "ҚТЖ "ҰК" АҚ басқарушы директорының бұйрығымен 
танысқандығы туралы ескертулер беру станцияларының бастықтарын 
хабардар етуге міндетті, одан кейін пойыздарға жазбаша ескертулер беру 
тоқтатылады. Осы мерзімде жол дистанциясының директорлары 
тасымалданатын сигналдық белгілерді жылдамдықты кемітудің тұрақты 
дискілерімен және "қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің 
аяқталуы"тұрақты сигналдық белгілерімен ауыстыруға міндетті. 

Локомотивтердің (моторвагонды пойыздардың) машинистері мен 
дрезина жүргізушілері учаске бойынша жүру кезінде берілген ескертулерді 
басшылыққа алуы және жолдарда орнатылған тасымалды сигналдарды 
мұқият қадағалауы тиіс. 

Пойыздың жұмыс орны бойынша ескертуде көрсетілген кезеңде жол 
жүруі кезінде ескертумен белгіленген жылдамдық қоршау сигналдарының 
болуына қарамастан сақталуға тиіс. Жұмыс орны ескертуде көрсетілген 
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Күшін жойғанға дейін белгіленген ескертулер оларды туындатқан 
себептер жойылғаннан кейін жеделхат (телефонограмма) ескертуді
тағайындау кезіндегідей мекенжайға беру арқылы дереу жойылады.
Ескертуді күшін жоюды мәлімдеген тұлғаның оларды беру станциясындағы
жазбаша немесе ескертулер кітабына жаза отырып, күшін жоюдың күнін, 
күнін және уақытын көрсете отырып және кейіннен бұл жазбаны белгіленген 
мекенжайларға жеделхатпен (телефонограммамен) растай отырып жоюға 
болады. Жол өлшеу және дефектоскоп вагоны бастығының өтінімі бойынша 
берілетін ескертулердің күшін жоюды жол дистанциясының басшысы немесе
оның орынбасары жүргізеді.

Пойыздық радиобайланыспен жабдықталған учаскелерде ескертуде
көрсетілген белгіленген мерзімнен бұрын жұмыстардың аяқталғаны туралы 
немесе ескертумен белгіленген жылдамдықтың артқаны туралы хабарлама
пойыздық диспетчердің тіркелетін бұйрығымен радиобайланыс бойынша 
локомотив машинисіне берілуі мүмкін.

Радиобайланыс болмаған кезде диспетчердің ескертуді тоқтату туралы
бұйрығы машинистке пойыздың аялдамасы бар жақын станция бойынша 
кезекші арқылы да берілуі мүмкін.

"ҚТЖ "ҰК"АҚ вице-президентінің "ҚТЖ "ҰК" АҚ басқарушы
директорының ескертулер туралы бұйрықтары тиісті бөлімшелердің
директорларына жіберіледі және ескерту белгіленетін учаскелерге қызмет 
көрсетумен байланысты пойыздық диспетчерлерге, машинист-
нұсқаушыларға, пойыздық машинистерге, станция бойынша кезекшілерге,
жол шеберлеріне, жол колоннасының жол шеберлеріне және жол
бригадирлеріне қолхатпен дереу хабарлануы тиіс.

Бұл бұйрықтар станциялар бойынша кезекшілердің, локомотив 
деполары бойынша кезекшілердің үй-жайларында ілінеді, сондай-ақ 
ескертулер кітабына жапсырылады, ал олардан үзінділер локомотив
машинистеріне беріледі.

Локомотив пайдалану деполарының директорлары бұйрықты алғаннан
кейін үш тәулік мерзімде локомотив бригадаларының "ҚТЖ "ҰК"АҚ вице-
президентінің "ҚТЖ "ҰК" АҚ басқарушы директорының бұйрығымен
танысқандығы туралы ескертулер беру станцияларының бастықтарын
хабардар етуге міндетті, одан кейін пойыздарға жазбаша ескертулер беру
тоқтатылады. Осы мерзімде жол дистанциясының директорлары 
тасымалданатын сигналдық белгілерді жылдамдықты кемітудің тұрақты
дискілерімен және "қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің 
аяқталуы"тұрақты сигналдық белгілерімен ауыстыруға міндетті.

Локомотивтердің (моторвагонды пойыздардың) машинистері мен
дрезина жүргізушілері учаске бойынша жүру кезінде берілген ескертулерді
басшылыққа алуы және жолдарда орнатылған тасымалды сигналдарды
мұқият қадағалауы тиіс.

Пойыздың жұмыс орны бойынша ескертуде көрсетілген кезеңде жол
жүруі кезінде ескертумен белгіленген жылдамдық қоршау сигналдарының 
болуына қарамастан сақталуға тиіс. Жұмыс орны ескертуде көрсетілген 

мерзімнен бұрын немесе кешірек өткен және жолдарда тоқтау немесе 
жылдамдықтың азаю сигналдары болмаған кезде пойыздың жүру 
жылдамдығы төмендетілмейді. 

"ҚТЖ "ҰК"АҚ вице-президентінің "ҚТЖ "ҰК" АҚ басқарушы 
директорының арнайы бұйрығында көрсетілген қауіпті орындар бойынша 
нөсер жаңбыр кезінде жүру кезінде жолда ескертулер мен сигналдардың 
болуына қарамастан, локомотив бригадалары ерекше қырағылық танытуы 
және қажет болған жағдайда жылдамдықты төмендетуі тиіс. 

Кез келген тұлғадан аралықта байқалған жолдың, байланыс желісінің, 
құрылыстардың немесе құрылғылардың ақаулары туралы өтініш алған кезде 
станция бойынша кезекші оны қарап тексеру журналына жазып, дереу пойыз 
диспетчеріне, көрші станция бойынша кезекшіге және қызмет көрсететін 
құрылғыға (жол шебері, жол колоннасының жол шебері, СОБ электр 
механигі, байланыс желісінің электр механигі, байланыс желісінің электр 
монтері, энергия диспетчері және т.б.) қызмет көрсететін қызметкерге 
хабарлауға міндетті. 

Егер ақаулықты аралық бойынша келе жатқан локомотивтің 
(моторвагонды пойыздың) машинисі анықтаса, онда ол қызметтік тежеуді 
қолдана отырып жылдамдықты төмендетуге, ал қажет болған жағдайда 
пойызды тоқтатуға, бұл туралы ақаулықтың сипатын және ол анықталған 
орынды (километрді) көрсете отырып, одан кейін келе жатқан пойыздардың 
машинистеріне, жақын станция бойынша кезекшіге немесе пойыздық 
диспетчерге пойыздық радиобайланыс бойынша хабарлауға міндетті. 

Егер станция бойынша кезекшінің (машинистен немесе басқа адамнан) 
алған өтініші пойыздардың қалыпты қозғалысы үшін кедергілердің бар 
екенін айғақтаса, онда ол көрсетілген өтінішті аралықпен келе жатқан 
пойыздардың машинистеріне беруге шаралар қолдануға, ал өтініштің сипаты 
пойыздар қозғалысының мүмкін еместігін айғақтаса - кедергілерді жою 
туралы хабарлама алғанға дейін алдағы уақытта олардың одан әрі жүруіне 
тыйым салуға міндетті. Аралықты (жолды) жабу туралы бұйрықты күтпей, 
станция бойынша кезекші көрші станция бойынша кезекшіге аралыққа басқа 
пойыздарды жөнелтуге тыйым салу туралы нұсқау беруге міндетті. 

Аралықтағы пойыздар локомотивтерінің машинистері алынған 
хабарламаға байланысты қауіпті жерден аса қырағылықпен, қажет болған 
жағдайда төмен жылдамдықпен және пойызды тоқтатуға немесе тоқтатуға 
дайындықпен жүріп өтуге және кедергіні жою туралы хабарлама алғаннан 
кейін ғана қозғалысты қайта бастауға міндетті. 

Қалыпты қозғалыс үшін кедергінің болуы туралы өтініш алынған 
аралыққа бірінші пойыз тек жол шеберінің немесе жол колоннасының жол 
шеберінің ілесіп жүруімен, ал түйіспе желісі зақымданған жағдайда - түйіспе 
желісінің электр монтерімен жөнелтілуі мүмкін. 

Жол шебері немесе жол бригадирі аралықта болған және олардың 
тұрған жері белгілі болған кезде пойыз машинисіне пойызды қауіпті жерге 
алып жүру үшін осы қызметкерлердің тоқтағаны және қонғаны туралы 
ескерту беріледі. Бұл пойыздың машинисіне ақаулық анықталған 
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километрдің алдындағы километр шегінде пойыздың тоқтағаны туралы және 
пойызға ілесіп жүретін немесе қауіпті орын ауданындағы қызметкердің 
нұсқауы бойынша одан әрі жүруі туралы жазбаша ескерту берілуі тиіс. 

Пойызды алып жүретін қызметкер келесі пойыздарды өткізу тәртібін 
белгілейді, ал қажет болған жағдайда пойыздарға ескертулер беру туралы 
өтінім береді. 

Жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысы 
қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуіне жауапкершілік және бақылау 

Жол дистанцияларымен, механикаландырылған жол 
дистанцияларымен, сондай-ақ жол машина станцияларымен және құрылыс 
ұйымдарымен жолда және құрылыстарда жұмыс жүргізу кезінде пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігі үшін жұмыс басшысы толық жауапты болады. 

Жабық аралықтағы жұмыстарды бірнеше желілік бөлімшелер 
"терезе"ұсыну туралы бұйрықта тағайындалатын жауапты тұлғаның 
бірыңғай басшылығымен жүзеге асыруға тиіс. 

Жолдың механикаландырылған дистанцияларына, жол машиналары 
станцияларының бағаналарына және жол және басқа да жұмыстарды 
орындайтын, жол мен құрылыстардың тұтастығын бұзатын құрылыс 
ұйымдарына тоқтау сигналдарымен қоршаумен немесе аралықты жабумен 
пойыздар қозғалысының жылдамдығын шектеуге байланысты жұмыстарды 
жүргізу уақытында жол дистанциясы директорының өкімімен жол шеберінен 
немесе жол колоннасының жол шеберінен төмен емес біліктілігі бойынша 
жол дистанциясының қызметкері бекітіледі. 

Жол дистанциясы/кеңейтілген жол дистанциясы қызметкерінің 
міндеттеріне: талаптардың сақталуын тексеру, оның ішінде жұмыс орнын 
қоршаудың дұрыстығын тексеру, ескертулерге өтінімдердің уақтылы 
берілуін бақылау, жұмыс сапасын бақылау және ескертулердің күшін жою 
кіреді. 

Механикаландырылған жол дистанцияларымен, жол машина 
станцияларымен, жол колонналарымен және құрылыс ұйымдарымен жұмыс 
жүргізу кезінде талаптар бұзылған жағдайда жол дистанциясының директоры 
немесе ол тағайындаған қашықтық қызметкері жұмыстарды одан әрі 
жүргізуді тоқтата тұруға және бұзушылықтарды дереу жоюды және жолды 
дұрыс күйге келтіруді талап етуге міндетті. Осы талаптарды орындау 
жұмыстарды орындаушы үшін міндетті болып табылады. 

Дистанциялық колонналардың, жол машина станциялары мен құрылыс 
ұйымдары колонналарының жұмыс учаскелерінде жұмыс күнінің соңына 
қарай жұмыс орындаушылары габариттің сақталуын тексеруі, жолдар мен 
жасанды құрылыстар пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін жарамды жай-күйге келтірілуі тиіс. Бұл ретте автобұғаттаумен және 
бағыттамаларды электрлік орталықтандырумен жабдықталған учаскелерде 
оқшаулағыш түйіспелер, рельс жалғағыштары, электр тарту және бұғаттау 
джемперлері жарамды болуы тиіс, сондай-ақ балласт қабатының беті мен 



245

километрдің алдындағы километр шегінде пойыздың тоқтағаны туралы және
пойызға ілесіп жүретін немесе қауіпті орын ауданындағы қызметкердің
нұсқауы бойынша одан әрі жүруі туралы жазбаша ескерту берілуі тиіс.

Пойызды алып жүретін қызметкер келесі пойыздарды өткізу тәртібін 
белгілейді, ал қажет болған жағдайда пойыздарға ескертулер беру туралы 
өтінім береді.

Жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысы 
қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуіне жауапкершілік және бақылау

Жол дистанцияларымен, механикаландырылған жол
дистанцияларымен, сондай-ақ жол машина станцияларымен және құрылыс 
ұйымдарымен жолда және құрылыстарда жұмыс жүргізу кезінде пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігі үшін жұмыс басшысы толық жауапты болады.

Жабық аралықтағы жұмыстарды бірнеше желілік бөлімшелер 
"терезе"ұсыну туралы бұйрықта тағайындалатын жауапты тұлғаның 
бірыңғай басшылығымен жүзеге асыруға тиіс.

Жолдың механикаландырылған дистанцияларына, жол машиналары
станцияларының бағаналарына және жол және басқа да жұмыстарды 
орындайтын, жол мен құрылыстардың тұтастығын бұзатын құрылыс
ұйымдарына тоқтау сигналдарымен қоршаумен немесе аралықты жабумен 
пойыздар қозғалысының жылдамдығын шектеуге байланысты жұмыстарды
жүргізу уақытында жол дистанциясы директорының өкімімен жол шеберінен
немесе жол колоннасының жол шеберінен төмен емес біліктілігі бойынша 
жол дистанциясының қызметкері бекітіледі.

Жол дистанциясы/кеңейтілген жол дистанциясы қызметкерінің 
міндеттеріне: талаптардың сақталуын тексеру, оның ішінде жұмыс орнын 
қоршаудың дұрыстығын тексеру, ескертулерге өтінімдердің уақтылы 
берілуін бақылау, жұмыс сапасын бақылау және ескертулердің күшін жою
кіреді.

Механикаландырылған жол дистанцияларымен, жол машина
станцияларымен, жол колонналарымен және құрылыс ұйымдарымен жұмыс 
жүргізу кезінде талаптар бұзылған жағдайда жол дистанциясының директоры
немесе ол тағайындаған қашықтық қызметкері жұмыстарды одан әрі 
жүргізуді тоқтата тұруға және бұзушылықтарды дереу жоюды және жолды
дұрыс күйге келтіруді талап етуге міндетті. Осы талаптарды орындау 
жұмыстарды орындаушы үшін міндетті болып табылады.

Дистанциялық колонналардың, жол машина станциялары мен құрылыс
ұйымдары колонналарының жұмыс учаскелерінде жұмыс күнінің соңына
қарай жұмыс орындаушылары габариттің сақталуын тексеруі, жолдар мен
жасанды құрылыстар пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін жарамды жай-күйге келтірілуі тиіс. Бұл ретте автобұғаттаумен және
бағыттамаларды электрлік орталықтандырумен жабдықталған учаскелерде 
оқшаулағыш түйіспелер, рельс жалғағыштары, электр тарту және бұғаттау 
джемперлері жарамды болуы тиіс, сондай-ақ балласт қабатының беті мен

рельстердің табаны арасындағы қажетті саңылау және СОБ құрылғыларынан 
суды бұру қамтамасыз етілуі тиіс. Электрлендірілген учаскелерде тіректер 
мен құрылыстардың жерге тұйықталуы жарамды күйге келтірілуі тиіс. 

Жолдың, жер төсемінің және жасанды құрылыстардың жөнделетін 
учаскелерінде қандай ұйым жөндеу жүргізетініне, осы объектілерді 
ағымдағы күтіп-ұстауға, олардың жай-күйін бақылау мен пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігі үшін жауапкершілік жол дистанциясына 
жүктеледі. Тексеру және қадағалау тәртібін жол дистанциясының директоры 
учаскенің нақты жағдайлары мен жұмыс өндірісін негізге ала отырып 
белгілеуге тиіс. 

Жұмыс технологиясында көзделмеген пойыздар қозғалысының 
жылдамдығын азайтуды талап ететін ауытқулар анықталған кезде жол 
дистанциясының директоры орындаушыдан анықталған ауытқуларды жою 
жөніндегі жұмыстарды кідіріссіз орындауды талап етуге тиіс. 

Жол жұмыстарын ұйымдастыруға, электрлендірілген учаскелерде 
электрмен жабдықтау дистанциясының жұмысшыларымен өзара іс-қимыл 
жасауға жұмыс жетекшісі (жол дистанциясы, жолдың механикаландырылған 
дистанциясы, жол машина станциясы және т.б.) жауапты болады. 

Жұмыс басшысының міндеттеріне жұмыс учаскесіндегі байланыс 
желісінің кернеуі мен жерге тұйықтау құрылғысының уақтылы алынуын 
бақылау, қауіпсіздік ережелері мен жұмыс технологиясын сақтау кіреді. 

Практикалық сабақ 
Тақырыбы: Жұмыс орнын тоқтату сигналдарымен қоршау тәртібі  
Мақсаты: аралықтағы жұмыс өндірісінің қауіпті орнын немесе орнын 

қоршай білу, ИАЖ 1-қосымшасының 1-кестесі бойынша А, Б тежеу 
жолының қашықтығын анықтауды үйрену. 

Құрал-жабдықтар: сигналдық белгілер, петардалар, жалаулар. 
Орындау тəртібі  
1.Тапсырмаларды оқытушы береді.
2.Тапсырмаға сәйкес схеманы таңдаңыз.
3.Тиісті тапсырмалар үшін 1-қосымшаның 1-кестесі бойынша А немесе

Б тежеу жолының қашықтығын анықтаңыз. 
Есеп мазмұны 
1.Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2.1-кестені толтыру. 
3.Бақылау сұрақтарына жауаптар.
4.Қорытынды
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Схеманың түрі Жылжымалы 
құрамның типі 

Аралықтағы 
пойыздардың 

ең жоғары 
рұқсат етілген 

қозғалыс 
жылдамдығы 

Басқарылатын 
түсе беріс 

«Қауіпті 
орнының 

басталуы» және 
«Қауіпті 
орнының 
аяқталуы» 

сигнал 
белгісінен 

жылдамдықты 
төмендету 

белгісіне дейін 
арақашықтығы  

А 

Көшірмелі қызыл 
белгілері мен 

кенеттен 
туындаған 

кедергіденбірінші 
петардаға дейін 
арақашықтығы 

Б 

Пойыздың 
тоқтауын талап 

ететін 
аралықтағы 

жұмыс орнын 
қоршауы  

жолаушы 90 0.005 

жүк 70 0,007 

рефрижераторлы 1 10 0,00 S 

Жылдамдықтың 
төмендеуін 
талап ететін 
аралықтағы 

жұмыс орнын 
қоршауы 

жолаушы 150 0:007 

жүк 70 0,005 

рефрижераторлы 110 0,009 

Бақылау сұрақтары 
1.Қауіпті жердің шекарасынан қандай қашықтықта аялдаудың

тасымалданатын қалқандары орнатылады? 
2.Схема бойынша қанша өрт сөндіргіш орналасқан және қандай

тәртіпте? 
3.Өрт сөндіргіштің жарылуы не талап етеді?
4.Алғашқы өрт сөндіргіш қауіпті жерге жақын орналасқан Қызыл

қалқаннан қандай қашықтықта орналасқан? 
5."Қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің аяқталуы" сигналдық 

белгілері қауіпті жердің немесе жұмыс жүргізілетін жердің шекараларына 
қатысты қалай орналасады? 

Практикалық сабақ 
Тақырыбы: Станцияларда жұмыс орнын тоқтату және 

жылдамдықты азайту сигналдарымен қоршау тәртібі  
Мақсаты: қауіпті орынды немесе станциядағы жұмыс жүргізу орнын 

қоршауды үйрену, темір жол көлігіндегі сигнализация жөніндегі 
Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 1-кестесі бойынша А, Б тежеу жолының 
қашықтығын анықтау. 

Құрал-жабдықтар: сигналдық белгілер, петардалар, жалаулар, теміржол 
шамы.  

Үлестірме материал: практикалық сабақтың нұсқаулық картасы. 
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Схеманың түрі Жылжымалы
құрамның типі

Аралықтағы 
пойыздардың

ең жоғары 
рұқсат етілген 

қозғалыс 
жылдамдығы

Басқарылатын 
түсе беріс

«Қауіпті 
орнының 

басталуы» және
«Қауіпті 
орнының 
аяқталуы» 

сигнал
белгісінен 

жылдамдықты 
төмендету 

белгісіне дейін 
арақашықтығы 

А

Көшірмелі қызыл
белгілері мен 

кенеттен
туындаған 

кедергіденбірінші 
петардаға дейін
арақашықтығы

Б

Пойыздың
тоқтауын талап 

ететін 
аралықтағы 

жұмыс орнын 
қоршауы

жолаушы 90 0.005

жүк 70 0,007

рефрижераторлы 1 10 0,00 S

Жылдамдықтың
төмендеуін
талап ететін
аралықтағы 

жұмыс орнын 
қоршауы

жолаушы 150 0:007

жүк 70 0,005

рефрижераторлы 110 0,009

Бақылау сұрақтары
1.Қауіпті жердің шекарасынан қандай қашықтықта аялдаудың 

тасымалданатын қалқандары орнатылады? 
2.Схема бойынша қанша өрт сөндіргіш орналасқан және қандай

тәртіпте?
3.Өрт сөндіргіштің жарылуы не талап етеді? 
4.Алғашқы өрт сөндіргіш қауіпті жерге жақын орналасқан Қызыл 

қалқаннан қандай қашықтықта орналасқан?
5."Қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті жердің аяқталуы" сигналдық

белгілері қауіпті жердің немесе жұмыс жүргізілетін жердің шекараларына 
қатысты қалай орналасады?

Практикалық сабақ 
Тақырыбы: Станцияларда жұмыс орнын тоқтату және 

жылдамдықты азайту сигналдарымен қоршау тәртібі 
Мақсаты: қауіпті орынды немесе станциядағы жұмыс жүргізу орнын 

қоршауды үйрену, темір жол көлігіндегі сигнализация жөніндегі
Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 1-кестесі бойынша А, Б тежеу жолының
қашықтығын анықтау.

Құрал-жабдықтар: сигналдық белгілер, петардалар, жалаулар, теміржол
шамы. 

Үлестірме материал: практикалық сабақтың нұсқаулық картасы.

Орындау тəртібі 
1.Тапсырмаларды оқытушы береді.
2.Тапсырмаға сәйкес схеманы таңдаңыз.
3.Тиісті тапсырмалар үшін isi 1-қосымшасының 1-кестесі бойынша А

немесе Б тежегіш жолының қашықтығын анықтаңыз. 
Есеп мазмұны 
1.Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2.1-кестені толтыру. 
3.Бақылау сұрақтарына жауаптар.
4.Қорытынды

Схеманың түрі Жылжымалы 
құрамның типі 

Аралықтағы 
пойыздардың 

ең жоғары 
рұқсат 
етілген 

қозғалыс 
жылдамдығы 

Басқарылатын 
түсе беріс 

«Қауіпті орнының басталуы» 
және «Қауіпті орнының 

аяқталуы» сигнал белгісінен 
жылдамдықты төмендету 

белгісіне дейін арақашықтығы 
А 

Бекеттің басты
жолындағы 

жұмыс орнын 
қоршауы 

жолаушы 90 0,004

жүк 70 0,008

рефрижераторлы ПО 0,010

Бақылау сұрақтары 
1) жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жалпы талаптарды атаңыз. 
2) жол шаруашылығында сигналдар мен сигналдық белгілер қандай

мақсаттарда пайдаланылады? 
3) жол шаруашылығында қолданылатын сигналдар мен сигналдық

белгілердің қандай түрлері болады? 
4) тасымалды сигналдық белгілерді пайдаланудың ерекшеліктері

қандай? 
5) жұмыс жүргізу орны бойынша пойыздарды өткізу шарттары мен

жылдамдығын кім айқындайды? 
6) сигнал беру әдістерін атаңыз;
7) көрінетін сигналдар нені білдіреді?
8) дыбыстық сигналдар немен беріледі?
9) ауыспалы тоқтау сигналын сызыңыз.
10) жылдамдықты азайту үшін портативті сигналды сызыңыз.
11) "шаршы сары қалқан (күндіз-түні)"қандай әрекетті қажет етеді?
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3 БӨЛІМ.  КӘСІПОРЫННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУЫ 

Оқу мақсаттары:  
Осы модульден өткеннен кейін студенттер: 
– өндірістік учаскенің жұмысы туралы техникалық және есептік

құжаттаманы жасау және ресімдеу; 
– өндірістік қорлардың экономикалық мәнін, сметалық

құжаттаманы әзірлеу тәртібін түсіну; 
– жоспарлау және есепке алу әдістерін меңгеру;
– техникалық құралдарды тиімді пайдалану;
– кәсіби қызметте менеджмент негіздерін қолдану.

Курс сызбасы 

Қажетті оқу материалдары: 

- ТМҚ есепке алуға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету 
- Техникалық және әдістемелік нұсқаулар 
- Калькулятор.
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 КМ 10 кәсіпорынның экономикалық 

талдауы 

КМ 09. Техникалық пайдалану 
қағидаларының талаптары бойынша 
Техникалық персоналдың жұмысын 

ұйымдастыру және қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету  

КМ 08. Жолдарды салу, күтіп ұстау және 
жөндеу кезінде машиналарды 

пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі 
нормативтік-техникалық құжаттама 

талаптарын орындау 
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3 БӨЛІМ.  КӘСІПОРЫННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУЫ

Оқу мақсаттары: 
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:
– өндірістік учаскенің жұмысы туралы техникалық және есептік

құжаттаманы жасау және ресімдеу;
– өндірістік қорлардың экономикалық мәнін, сметалық

құжаттаманы әзірлеу тәртібін түсіну;
– жоспарлау және есепке алу әдістерін меңгеру;
– техникалық құралдарды тиімді пайдалану;
– кәсіби қызметте менеджмент негіздерін қолдану.

Курс сызбасы

Қажетті оқу материалдары:

- ТМҚ есепке алуға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету
- Техникалық және әдістемелік нұсқаулар
- Калькулятор.
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КМ 10 кәсіпорынның экономикалық 
талдауы

КМ 09. Техникалық пайдалану 
қағидаларының талаптары бойынша
Техникалық персоналдың жұмысын 

ұйымдастыру және қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

КМ 08. Жолдарды салу, күтіп ұстау және 
жөндеу кезінде машиналарды 

пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі
нормативтік-техникалық құжаттама 

талаптарын орындау

Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер жалпы білім беру 

пәндерін оқып, "110703 2 – Жол машиналарының машинисі", "110701 2 - жол 
машиналары мен механизмдерін реттеуші"біліктіліктерін игеріп, алуы керек.  

Кіріспе 

"Кәсіпорынның экономикалық талдауы" модулі өндірістік учаскенің 
жұмысы туралы техникалық және есептік құжаттаманы жасау және ресімдеу 
кезінде қажетті дағдылар мен білімді алуға ықпал етеді.    

Модульді оқу кезінде студенттер келесі білімді меңгереді:  
– өндірістік учаскенің жұмысы туралы техникалық және есептік

құжаттаманы ресімдеу; 
– өндірістік қорлардың экономикалық мәні;
– сметалық құжаттаманы әзірлеу тәртібі;
– жоспарлау және есепке алу әдістері;
– маркетинг және менеджмент негіздері.
Модульді оқу кезінде студенттер: 
– жол машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету

және машина ауыстыру құнын есептеңіз; 
– жол машиналарының ақаулығы кезінде рекламация жасау;
– жол машиналарын жөндеуді тапсыру актісін жасау;
– жол машиналарын пайдалану жоспарын құру;
– жөндеу жоспарының кестесін құру;
– өндірістік шығындар мен материалдық ресурстардың қажеттіліктерін

есептеңіз; 
– белгілі бір жұмыс түрлерін есептеу;
– экономикалық тиімділікті және экономикалық қызметті талдауды

есептеңіз. 
Материалдың ең аз мөлшеріне сүйене отырып, оқушыға болашақта 

барлық қажетті ақпаратты өз бетінше табуға және игеруге мүмкіндік беретін 
білім беріледі. 

3.1 Ұйымның техникалық және есептік құжаттамасы 

Техникалық құжаттар-бұл бөлшектер, әдістер, өндірістік процесс 
туралы әртүрлі ақпаратты, сондай-ақ өндірілетін өнімнің сипаттамаларын, 
осы өнімді пайдалану принциптері мен ережелерін және нақты кәсіпорын 
(ұйым) туралы басқа да маңызды ақпаратты қамтитын техникалық сипаттағы 
құжаттама кешені. 

 Техникалық құжаттама техниканың жай-күйін көрсететін негізгі 
анықтамалық құжат болып табылады және мыналарды қамтиды: сметалық 
құжаттаманы, техникалық құжаттаманы, тапсырыс беруші жеткізетін 
жабдықтар мен материалдарды беру кестесін көрсете отырып, объектінің 
атауы, техника, бөлшектер, объектінің құрамы. 
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Техникалық құжаттама-бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз 
етуді қоса алғанда, техника объектілерін: ғимараттарды, құрылыстарды, 
өнеркәсіптік бұйымдарды жобалау (құрастыру), дайындау және пайдалану 
кезінде пайдаланылатын құжаттар жиынтығы [1]. 

Техникалық құжаттаманың құрамына мыналар кіреді: 
– сызбаларды, ерекшеліктерді, түсіндірме жазбаларды, техникалық

есептерді, техникалық шарттарды, пайдалану және жөндеу құжаттарын 
(регламенттер, нұсқаулықтар және т.б.) және т.б. қоса алғанда, 
конструкторлық құжаттар[2]; 

– бұйымдарды өндіру мен жөндеуді ұйымдастыру үшін қажетті
құжаттарды қоса алғанда, 

– электрондық есептеу машиналарына арналған бағдарламаларды
сүйемелдейтін бағдарламалық құжаттар (бағдарламалық құралдар). 

Ұйымның техникалық және есептік құжаттамасы оған техникалық 
әдебиет жатқызылуы мүмкін конструкторлық құжаттаманың (ЕСҚЖ) 
бірыңғай жүйесі негізінде жасалады. - бұйымның өмірлік циклінің барлық 
сатыларында әзірленетін және қолданылатын (жобалау, әзірлеу, дайындау, 
бақылау, қабылдау, пайдалану, жөндеу, кәдеге жарату кезінде) 
конструкторлық құжаттаманы әзірлеу, ресімдеу және оның айналымы 
бойынша өзара байланысты қағидаларды, талаптар мен нормаларды 
белгілейтін мемлекеттік стандарттар кешені [2]. 

Техникалық құжаттама сондай-ақ бұйымдарды дайындау және жөндеу 
кезінде қолданылатын технологиялық құжаттаманы әзірлеу, жинақтау, 
ресімдеу және айналымы тәртібі бойынша өзара байланысты ережелер мен 
ережелерді, құжаттарды жобалаудың қолданылатын әдістеріне қарамастан 
(механикаландыру құралдарын қолданбай, механикаландыру немесе 
автоматтандыру құралдарын қолдана отырып) ақпараттың үйлесімділігін 
қамтамасыз ететін құжаттардың бірыңғай біріздендірілген машинамен 
бағдарланған нысандарын белгілейді);жалпы мақсаттағы құжаттар 

Бұл топта құжаттардың үш түрі бар. Олар негізгі болып табылады, 
жүйенің құрылымын анықтайды, сондықтан оларды орындауға мұқият қарау 
керек. 

– титулдық (бас әріппен) парақ;
– эскиздер картасы;
– технологиялық нұсқаулық.
Технологиялық құжаттама блогы әрқашан титулдық парақтан 

басталады. Барлық операциялар үшін жеке титулдық парақтар да жасалады. 
Эскиз картасының міндеті-технологиялық процесті тұтастай немесе 

оның сегментін суреттеу. Бұл графикалық материал, оған схемалық 
кескіндер, диаграммалар, сызбалар, кестелер кіреді, олар процестің, 
операцияның немесе ауысудың барысын түсіндіреді. Эскиз карталары 
сондай-ақ бұйымды баптау, тестілеу және оны тасымалдау үшін орындалады. 

Егер эскиздер картасында материал нақты көрсетілсе, онда 
технологиялық нұсқаулық бірдей мәліметтер болып табылады, тек мәтін 
түрінде. Қосымша онда баяндалады пайдалану ережесі және құрал-
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Техникалық құжаттама-бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз
етуді қоса алғанда, техника объектілерін: ғимараттарды, құрылыстарды,
өнеркәсіптік бұйымдарды жобалау (құрастыру), дайындау және пайдалану 
кезінде пайдаланылатын құжаттар жиынтығы [1].

Техникалық құжаттаманың құрамына мыналар кіреді:
– сызбаларды, ерекшеліктерді, түсіндірме жазбаларды, техникалық 

есептерді, техникалық шарттарды, пайдалану және жөндеу құжаттарын
(регламенттер, нұсқаулықтар және т.б.) және т.б. қоса алғанда,
конструкторлық құжаттар[2];

– бұйымдарды өндіру мен жөндеуді ұйымдастыру үшін қажетті
құжаттарды қоса алғанда, 

– электрондық есептеу машиналарына арналған бағдарламаларды
сүйемелдейтін бағдарламалық құжаттар (бағдарламалық құралдар).

Ұйымның техникалық және есептік құжаттамасы оған техникалық 
әдебиет жатқызылуы мүмкін конструкторлық құжаттаманың (ЕСҚЖ)
бірыңғай жүйесі негізінде жасалады. - бұйымның өмірлік циклінің барлық 
сатыларында әзірленетін және қолданылатын (жобалау, әзірлеу, дайындау, 
бақылау, қабылдау, пайдалану, жөндеу, кәдеге жарату кезінде) 
конструкторлық құжаттаманы әзірлеу, ресімдеу және оның айналымы
бойынша өзара байланысты қағидаларды, талаптар мен нормаларды
белгілейтін мемлекеттік стандарттар кешені [2].

Техникалық құжаттама сондай-ақ бұйымдарды дайындау және жөндеу 
кезінде қолданылатын технологиялық құжаттаманы әзірлеу, жинақтау,
ресімдеу және айналымы тәртібі бойынша өзара байланысты ережелер мен
ережелерді, құжаттарды жобалаудың қолданылатын әдістеріне қарамастан
(механикаландыру құралдарын қолданбай, механикаландыру немесе 
автоматтандыру құралдарын қолдана отырып) ақпараттың үйлесімділігін 
қамтамасыз ететін құжаттардың бірыңғай біріздендірілген машинамен 
бағдарланған нысандарын белгілейді);жалпы мақсаттағы құжаттар

Бұл топта құжаттардың үш түрі бар. Олар негізгі болып табылады,
жүйенің құрылымын анықтайды, сондықтан оларды орындауға мұқият қарау 
керек.

– титулдық (бас әріппен) парақ;
– эскиздер картасы;
– технологиялық нұсқаулық.
Технологиялық құжаттама блогы әрқашан титулдық парақтан

басталады. Барлық операциялар үшін жеке титулдық парақтар да жасалады.
Эскиз картасының міндеті-технологиялық процесті тұтастай немесе

оның сегментін суреттеу. Бұл графикалық материал, оған схемалық
кескіндер, диаграммалар, сызбалар, кестелер кіреді, олар процестің, 
операцияның немесе ауысудың барысын түсіндіреді. Эскиз карталары 
сондай-ақ бұйымды баптау, тестілеу және оны тасымалдау үшін орындалады.

Егер эскиздер картасында материал нақты көрсетілсе, онда
технологиялық нұсқаулық бірдей мәліметтер болып табылады, тек мәтін
түрінде. Қосымша онда баяндалады пайдалану ережесі және құрал-

жабдықтармен қамтамасыз ету, иелік ету, қауіпсіздік техникасы бойынша 
сипатталады қайталанатын технологиялық әдістемелер мен тәсілдер. 
Технологиялық нұсқаулық шығарылатын құжаттама санын азайтуға 
көмектеседі.  

Арнайы мақсаттағы құжаттар: 
– маршруттық карта;
– операциялық карта;
– жинақтау картасы;
– технологиялық маршруттардың ведомосы;
– жабдықтау тізімдемесі;
– материалдар тізімдемесі;
– технологиялық құжаттардың тізімдемесі.
Технологиялық құжаттарды жобалауда және инженерлік-техникалық 

міндеттерді шешуде қолданылатын механикаландыру және автоматтандыру 
құралдарын енгізу үшін бірыңғай ақпараттық база құру.1. 

3.1- сурет- Бірыңғай технологиялық база 

Технологиялық процестер сипаттамасының егжей-тегжейлі дәрежесіне 
қарай жекелеген, үлгілік және топтық технологиялық процестерге 
(операцияларға) құжаттарды ресімдеу бойынша бірыңғай талаптар мен 
қағидаларды белгілеу; 

Технологиялық құжаттаманы ең аз қайта ресімдеумен басқа 
кәсіпорынға (басқа кәсіпорындарға) беру кезінде оңтайлы жағдайларды 
қамтамасыз ету; 
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Өндірісті технологиялық дайындау саласында және өндірісті басқаруда 
орындалатын инженерлік-техникалық жұмыстардың еңбек сыйымдылығын 
төмендету бойынша алғышарттар жасау; 

Жалпы техникалық және ұйымдастырушылық-әдістемелік стандарттар 
жүйелерімен өзара байланысты қамтамасыз ету. 

Техникалық құжаттарды ресімдеу 
"Техникалық құжаттарды ресімдеу" ұғымы мынадай құжаттарды 

ресімдеуді білдіреді: техникалық шарттар, жұмыс орындарын аттестаттау, 
тексеру және калибрлеу, ТҚС әзірлеу, рецептураларды әзірлеу, 
технологиялық регламент, каталог парағы, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, 
біліктілікті арттыру куәлігі, технологиялық нұсқаулық. 

Техникалық құжаттарды ресімдеу міндетті жағдайларда (техникалық 
құжаттаманы әзірлеудің барлық кезеңдерінен өту) нормативтік құжаттарға 
сәйкес жүргізілуі тиіс. Кәсіпорындағы жұмыс орнының жағдайын талдау, 
өндірілетін өнімнің сапасын талдау және т.б.).  

Техникалық құжаттарды ресімдеу мынадай кезеңдерді қамтиды: 
таңдалған сертификаттау орталығына жүгіну; техникалық құжаттарды 
алғысы келетін компания туралы қажетті құжаттаманы ұсыну; техникалық 
құжаттар ресімделетін өнім (технология, өзге де құрылғы) туралы толық 
құжаттаманы ұсыну; кәсіпорынды немесе өнімді сапаға, қауіпсіздікке, 
нормалар мен мемлекеттік талаптардың сақталуына тексеру кезеңі; 
кәсіпорын басшысының ресімделген техникалық құжатты тіркеуі немесе 
бекітуі; ресімделген техникалық құжатты техникалық құжаттарды ресімдеу 
процесіне бастамашылық жасайтын компанияның уәкілетті тұлғасына 
тапсыру. 

Техникалық құжаттарды алу үшін сізге сертификаттау орталығының 
қызметкерімен кеңесу кезінде жасалған қажетті құжаттардың толық тізімі 
қажет. 

 Әдетте, сертификаттау орталығының қызметкеріне ұсынылатын 
құжаттар мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: атына техникалық құжаттар 
ресімделетін ұйым (кәсіпорын, компания) туралы толық құжаттама; өнімді 
дайындау процесі мен технологиялары туралы, үй-жай (өнімді дайындау, 
сондай-ақ оны сақтау жүргізілетін) және өзгелері туралы талаптарды 
(қазақстандық және халықаралық) сақтау туралы толық құжаттама. 

Негізгі технологиялық құжаттарда әртүрлі ақпарат бар: 
− технологиялық процестер мен операцияларды жүргізу кезінде 

орындаушылардың орындайтын іс-әрекеттері туралы; 
− өндірісті технологиялық жарақтандыру құралдары туралы; 
− технологиялық жарақтандыру құралдарын және технологиялық 

режимдер бойынша қолданылатын деректерді баптау туралы; 
− еңбек шығындарын, технологиялық жабдықтау материалдары мен 

құралдарын есептеу туралы; 
− дайындау мен жөндеудің технологиялық бағыты туралы. 
Технологиялық құжаттар: негізгі, көмекші және туынды болып 

бөлінеді. 
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Өндірісті технологиялық дайындау саласында және өндірісті басқаруда 
орындалатын инженерлік-техникалық жұмыстардың еңбек сыйымдылығын 
төмендету бойынша алғышарттар жасау; 

Жалпы техникалық және ұйымдастырушылық-әдістемелік стандарттар 
жүйелерімен өзара байланысты қамтамасыз ету. 

Техникалық құжаттарды ресімдеу 
"Техникалық құжаттарды ресімдеу" ұғымы мынадай құжаттарды 

ресімдеуді білдіреді: техникалық шарттар, жұмыс орындарын аттестаттау, 
тексеру және калибрлеу, ТҚС әзірлеу, рецептураларды әзірлеу, 
технологиялық регламент, каталог парағы, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, 
біліктілікті арттыру куәлігі, технологиялық нұсқаулық. 

Техникалық құжаттарды ресімдеу міндетті жағдайларда (техникалық 
құжаттаманы әзірлеудің барлық кезеңдерінен өту) нормативтік құжаттарға 
сәйкес жүргізілуі тиіс. Кәсіпорындағы жұмыс орнының жағдайын талдау, 
өндірілетін өнімнің сапасын талдау және т.б.).  

Техникалық құжаттарды ресімдеу мынадай кезеңдерді қамтиды: 
таңдалған сертификаттау орталығына жүгіну; техникалық құжаттарды 
алғысы келетін компания туралы қажетті құжаттаманы ұсыну; техникалық 
құжаттар ресімделетін өнім (технология, өзге де құрылғы) туралы толық 
құжаттаманы ұсыну; кәсіпорынды немесе өнімді сапаға, қауіпсіздікке, 
нормалар мен мемлекеттік талаптардың сақталуына тексеру кезеңі; 
кәсіпорын басшысының ресімделген техникалық құжатты тіркеуі немесе 
бекітуі; ресімделген техникалық құжатты техникалық құжаттарды ресімдеу 
процесіне бастамашылық жасайтын компанияның уәкілетті тұлғасына 
тапсыру. 

Техникалық құжаттарды алу үшін сізге сертификаттау орталығының 
қызметкерімен кеңесу кезінде жасалған қажетті құжаттардың толық тізімі 
қажет. 

 Әдетте, сертификаттау орталығының қызметкеріне ұсынылатын 
құжаттар мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: атына техникалық құжаттар 
ресімделетін ұйым (кәсіпорын, компания) туралы толық құжаттама; өнімді 
дайындау процесі мен технологиялары туралы, үй-жай (өнімді дайындау, 
сондай-ақ оны сақтау жүргізілетін) және өзгелері туралы талаптарды 
(қазақстандық және халықаралық) сақтау туралы толық құжаттама. 

Негізгі технологиялық құжаттарда әртүрлі ақпарат бар: 
− технологиялық процестер мен операцияларды жүргізу кезінде 

орындаушылардың орындайтын іс-әрекеттері туралы; 
− өндірісті технологиялық жарақтандыру құралдары туралы; 
− технологиялық жарақтандыру құралдарын және технологиялық 

режимдер бойынша қолданылатын деректерді баптау туралы; 
− еңбек шығындарын, технологиялық жабдықтау материалдары мен 

құралдарын есептеу туралы; 
− дайындау мен жөндеудің технологиялық бағыты туралы. 
Технологиялық құжаттар: негізгі, көмекші және туынды болып 

бөлінеді. 

 

  
 

Негізгі технологиялық құжаттар, әдетте, жұмыс орындарында 
қолданылады.  

Қосалқы технологиялық құжаттар өндірісті технологиялық дайындау 
бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды жақсарту және оңтайландыру 
мақсатында әзірленеді. Туынды технологиялық құжаттар еңбек шығындарын 
нормалауға, материалдарды, жартылай фабрикаттар мен компоненттерді 
беруге және тапсыруға байланысты мәселелерді шешу үшін қолданылады]. 

 
3.2 жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметін талдау және оның 

жұмысын бағалау 
 
Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметін талдау-бұл оның 

жұмысының тиімділігін одан әрі арттыруға және ағымдағы және 
перспективалық міндеттерді орындауға ықпал ететін шаруашылық жүргізу 
нәтижелерін бағалау. 

Талдау объектісі тұтастай алғанда кәсіпорынның және оның жеке 
цехтарының, өндірістік учаскелері мен қызметтерінің өндірістік-
шаруашылық қызметі болып табылады. 

Талдаудың негізгі міндеттеріне: өндірістік қызмет нәтижелерін 
объективті бағалау; жоспарлау мен болжауды ғылыми негіздеу, сапаны 
бағалау және бақылау; өндірісті жедел басқару үшін материалдар дайындау; 
резервтерді анықтау, оларды пайдалану жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және 
олардың орындалуын бақылау; анықталған резервтердің нақты 
пайдаланылуын бағалау кіреді. 

Кез-келген талдау мәселесін шешкен кезде кез-келген цехтың, 
учаскенің өндірістік және экономикалық қызметі өзара байланысты 
техникалық-экономикалық және өндірістік-техникалық көрсеткіштердің 
белгілі бір жүйесімен сипатталатындығын есте ұстаған жөн. 

Мысалы, еңбек өнімділігінің өсуі жалақы мөлшеріне әсер ететін өндіріс 
көлемінің өсуінің шешуші факторы болып табылады. Жұмысшылардың 
жалақы қоры Еңбек өнімділігі мен өндіріс көлеміне байланысты. Өнімнің 
өзіндік құны өнім бірлігі үшін жалақы мөлшерімен тікелей байланысты. 

Алынған пайда мөлшері, өндіріс рентабельділігінің деңгейі және т. б. 
шығындар деңгейіне байланысты. Осылайша, кәсіпорынның, цехтың, 
учаскенің кез-келген жағын зерттеу үшін оның әр индикаторын бөлек зерттеу 
жеткіліксіз, бірақ олардың өзара әрекеттесуін түсіну керек. 

Жөндеу кәсіпорны мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін 
талдаудың негізгі көздері-есеп және есептілік деректері. 

Мерзімді бухгалтерлік есеп балансты және кәсіпорынның өндірістік-
шаруашылық қызметінің нәтижелерін көрсететін қосымшаларды қамтиды. 

Есептіліктің бұл түріне кәсіпорынның жылдық есебі де жатады. 
Материалдық және еңбек нормативтері де талдаудың бастапқы базасы болып 
саналуы керек, оған қосалқы бөлшектер мен материалдардың, отынның, 
энергияның нормативтік шығыстары, өндіріс нормалары мен еңбек 
шығындарының, айналым қаражатының және т. б. нормативтері жатады. 
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Талдаудың негізгі әдісі-қол жеткізілген жұмыс нәтижелерін 
жоспарланған көрсеткіштермен, стандарттармен, өткен кезеңдегі 
мәліметтермен және алдыңғы қатарлы жөндеу кәсіпорындарының жұмыс 
көрсеткіштерімен салыстыру әдісі. 

Талдау үшін абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер 
қолданылады. Олардың талданатын кезеңдер бойынша серпіні болжам 
деректерін нақты күтілгендермен салыстыру үшін негіз береді. 

 
3.1-кесте. Кәсіпорынның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
№п/п Көрсеткіші Бірлік 

өлшеу 

1 1-ші АӨП-ке өнім өндіру мың тг 

2 1 рубльге арналған шығындар. тауарлық өнімдер есеп. коэф. 

3 Қолданыстағы бағадағы тауар өнімінің көлемі тг. 

4 Негізгі номенклатура дана 

5 Тауар өнімі бойынша пайда млн тг. 

6 Еңбек өнімділігі мың тг 

7 Сатылған өнім мың тг 

8 Тауарлық өнімнің рентабельділігі % 

9 Тауар өнімінің өзіндік құны тг. 

10 Орташа айлық жалақы-барлығы оның ішінде АҰП тг. 

11 Жұмыс істейтіндердің орташа тізімдік саны, оның ішінде АҰП адам 

12 Тауар өнімі млн тг. 

13 1 рубль жалақысының үлесі. есеп. коэф. 

14 Еңбекақы төлеу қоры-барлығы мың тг. 

15 АҰП еңбекақы төлеу қоры мың тг. 

 
Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметін мынадай негізгі бөлімдер 

бойынша талдайды: өндірістік қызметтің жиынтық қорытындылары; 
цехтардың өндіріс жоспарын орындауы (жөндеу жұмыстарының көлемі мен 
номенклатурасы, еңбек өнімділігін талдау және жалақы динамикасы, жұмыс 
уақытын өндіру нормаларын орындау және пайдалану, өзіндік құн мен 
рентабельділік, жөндеу кәсіпорнының техникалық дамуы және т.б.) (кесте. 
3.1). 

Әрбір бөлім үшін талдау нәтижелерінің салыстырмалылығы мен 
салыстырмалылығын қамтамасыз ететін техникалық-экономикалық 
көрсеткіштер жүйесін әзірлейді және негіздейді. 

Жөндеу жұмыстарының өзіндік құны сметалық-қаржылық есеп 
негізінде анықталады. Оған аударымдары бар жөндеу жұмысшыларының 
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Талдаудың негізгі әдісі-қол жеткізілген жұмыс нәтижелерін 
жоспарланған көрсеткіштермен, стандарттармен, өткен кезеңдегі 
мәліметтермен және алдыңғы қатарлы жөндеу кәсіпорындарының жұмыс 
көрсеткіштерімен салыстыру әдісі. 

Талдау үшін абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер 
қолданылады. Олардың талданатын кезеңдер бойынша серпіні болжам 
деректерін нақты күтілгендермен салыстыру үшін негіз береді. 

 
3.1-кесте. Кәсіпорынның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
№п/п Көрсеткіші Бірлік 

өлшеу 

1 1-ші АӨП-ке өнім өндіру мың тг 

2 1 рубльге арналған шығындар. тауарлық өнімдер есеп. коэф. 

3 Қолданыстағы бағадағы тауар өнімінің көлемі тг. 

4 Негізгі номенклатура дана 

5 Тауар өнімі бойынша пайда млн тг. 

6 Еңбек өнімділігі мың тг 

7 Сатылған өнім мың тг 

8 Тауарлық өнімнің рентабельділігі % 

9 Тауар өнімінің өзіндік құны тг. 

10 Орташа айлық жалақы-барлығы оның ішінде АҰП тг. 

11 Жұмыс істейтіндердің орташа тізімдік саны, оның ішінде АҰП адам 

12 Тауар өнімі млн тг. 

13 1 рубль жалақысының үлесі. есеп. коэф. 

14 Еңбекақы төлеу қоры-барлығы мың тг. 

15 АҰП еңбекақы төлеу қоры мың тг. 

 
Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметін мынадай негізгі бөлімдер 

бойынша талдайды: өндірістік қызметтің жиынтық қорытындылары; 
цехтардың өндіріс жоспарын орындауы (жөндеу жұмыстарының көлемі мен 
номенклатурасы, еңбек өнімділігін талдау және жалақы динамикасы, жұмыс 
уақытын өндіру нормаларын орындау және пайдалану, өзіндік құн мен 
рентабельділік, жөндеу кәсіпорнының техникалық дамуы және т.б.) (кесте. 
3.1). 

Әрбір бөлім үшін талдау нәтижелерінің салыстырмалылығы мен 
салыстырмалылығын қамтамасыз ететін техникалық-экономикалық 
көрсеткіштер жүйесін әзірлейді және негіздейді. 

Жөндеу жұмыстарының өзіндік құны сметалық-қаржылық есеп 
негізінде анықталады. Оған аударымдары бар жөндеу жұмысшыларының 

 

  
 

жалақысы, бөлшектердің, майлаудың, сүрту материалдарының құны және 
басқа да шығындар кіреді. Қаржыландыру көздері көбінесе амортизациялық 
аударымдар болып табылады. 

Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметі нәтижелерінің жалпыланған 
сипаттамасы-оның өнімдері мен қызметтерін сату нәтижесінде алынған 
пайда. Кәсіпорын алған пайданың мөлшері өндіріс көлемі, өнімнің сапасы, 
кәсіпорынның еңбек және материалдық ресурстарын пайдалану тиімділігі 
және т. б. сияқты бірқатар факторларға байланысты. 

Кәсіпорынның мақсаттары мен міндеттері пайда табу және осы негізде 
өндірісті дамыту және кеңейту, шығарылатын өнім көлемін ұлғайту және 
оның сапасын жақсарту болып табылады. 

Кәсіпорын тиімділігінің көрсеткіші ретінде пайданың үлкен маңызы-
одан кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық даму қорлары пайда 
болатындығында. 

Қорлардың мөлшері баланстық пайдаға байланысты. Алайда, 
баланстық пайданың өзі өндірістің тиімділігі, өндірістік қорларды пайдалану 
және кәсіпорынның ағымдағы шығындары туралы толық түсінік бермейді. 

Негізгі өндірістік қорларды неғұрлым толық пайдалану тиімділігі жеке 
және жалпылама көрсеткіштер жүйесімен сипатталады. 

Жеке көрсеткіштерге мыналар жатады: 
- жабдық жұмысының ауысымдылық коэффициенті: 
- орнатылған жабдықты пайдалану коэффициенті. 

Жеке жалпылама көрсеткіштерден айырмашылығы 
барлық негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың тиімділігі. 

Осы көрсеткіштердің бірі-1 теңгеге өнім шығаруды көрсететін қор 
шығару. негізгі өндірістік қорлар. 

Жөндеу кәсіпорындарының қор қайтарымы айтарлықтай дәрежеде 
байланысты 

бірлескен жеткізілімдердің үлес салмағынан, өнім бірлігінің орташа 
көтерме бағасының деңгейінен және т. б. 

Қор қайтарымының кері мәні-қор сыйымдылығы. Қор шығыны 
неғұрлым жоғары болса және қор сыйымдылығы аз болса, компания негізгі 
өндірістік қорларды соғұрлым жақсы пайдаланады. 

Негізгі құралдарды пайдалану тиімділігінің жалпылама 
көрсеткіштеріне кірістілік, өзіндік құн және еңбек өнімділігі кіреді. 

Жөндеу кәсіпорны жұмысының рентабельділігі баланстық пайданың 
айналым қаражатының орташа жылдық құнына қатынасымен анықталады. 

Баланстық пайда мен өндіріс рентабельділігі жөндеу кәсіпорнының 
өндірістік қызметінің тиімділігін неғұрлым толық сипаттайды. 

Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі, кез келген басқа 
кәсіпкерлік қызмет сияқты, тәуекелмен ұштасады. 

Кәсіпорын қызметті жоспарлау кезінде тәуекелдің келесі түрлерінің 
ықтимал әсерін талдауы керек: 

1. Нарықтық тәуекел, яғни өнім бағасы сақталған жағдайда нарықтық 
бағалардың теріс өзгеруіне бейімділік. 
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2. Тапсырыс портфелінің төмендеуімен байланысты және ұйымның 
қаржылық жағдайының кірістердің ауытқуына тәуелділігі болып табылатын 
бизнес көлемінің тәуекелі. 

Келесі тәуекелдерді бөлуге болады: 
− өндірістік; 
– технологиялық; 
– мүліктік; 
– инвестициялық; 
– процедуралық; 
– трансформациялық; 
– серіктестік; 
– қаржылық (жоспарланған кірістерді алмау тәуекелі). 
Өндірістік-шаруашылық қызметті дұрыс ұйымдастыру, кәсіпорынның 

жұмыс істеу жағдайларының мониторингі, дұрыс маркетингтік стратегия, 
сапа менеджменті жүйесін енгізу, перспективалық кадр саясаты — мұның 
бәрі кәсіпорынның ұзақ мерзімді және сапалы жұмысының кепілі. 
 

Бақылау сұрақтары 
1. Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметін талдаудың мәні және 

оның жұмысын бағалау. 
2. Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметін талдаудың негізгі 

міндеттері және оның жұмысын бағалау. 
3. Кәсіпорынның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

атаңыз. 
4. Бұл жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметі нәтижелерінің 

жалпыланған сипаттамасы. 
5. Жөндеу кәсіпорнының қызметін талдаудағы пайда көрсеткішінің 

мәні және оның жұмысын бағалау. 
6. Жол жөндеу кәсіпорнының негізгі өндірістік қорларын пайдалану 

көрсеткіштерін атаңыз. 
7. Барлық негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың тиімділігі. 
8. Кәсіпорынның табыстылығын не анықтайды. 
9. Жөндеу кәсіпорны қызметінің тәуекел түрлері. 
10. Жөндеу кәсіпорны қызметінің тұрақтылығын арттыру жолдары. 
 
3.3 Көтергіш-көлік, құрылыс, жол машиналары мен 

жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша 
есепке алу-есеп беру құжаттамасын жүргізу 

 
Жөндеуге (күрделі, орташа) арналған жөндеу құжаттары (БЖЖ) 

жөндеу өндірісін дайындауға, жөнделген бұйымдар мен олардың құрамдас 
бөліктерін жөндеуге және бақылауға арналған. 

БРЖ пайдалану кезінде өзгеретін және бұйымды тікелей мақсаты 
бойынша пайдалану мүмкіндігін айқындайтын параметрлер мен 
сипаттамаларды (қасиеттерді) техникалық мүмкін және экономикалық 
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2. Тапсырыс портфелінің төмендеуімен байланысты және ұйымның 
қаржылық жағдайының кірістердің ауытқуына тәуелділігі болып табылатын 
бизнес көлемінің тәуекелі. 

Келесі тәуекелдерді бөлуге болады: 
− өндірістік; 
– технологиялық; 
– мүліктік; 
– инвестициялық; 
– процедуралық; 
– трансформациялық; 
– серіктестік; 
– қаржылық (жоспарланған кірістерді алмау тәуекелі). 
Өндірістік-шаруашылық қызметті дұрыс ұйымдастыру, кәсіпорынның 

жұмыс істеу жағдайларының мониторингі, дұрыс маркетингтік стратегия, 
сапа менеджменті жүйесін енгізу, перспективалық кадр саясаты — мұның 
бәрі кәсіпорынның ұзақ мерзімді және сапалы жұмысының кепілі. 
 

Бақылау сұрақтары 
1. Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметін талдаудың мәні және 

оның жұмысын бағалау. 
2. Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметін талдаудың негізгі 

міндеттері және оның жұмысын бағалау. 
3. Кәсіпорынның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

атаңыз. 
4. Бұл жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметі нәтижелерінің 

жалпыланған сипаттамасы. 
5. Жөндеу кәсіпорнының қызметін талдаудағы пайда көрсеткішінің 

мәні және оның жұмысын бағалау. 
6. Жол жөндеу кәсіпорнының негізгі өндірістік қорларын пайдалану 

көрсеткіштерін атаңыз. 
7. Барлық негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың тиімділігі. 
8. Кәсіпорынның табыстылығын не анықтайды. 
9. Жөндеу кәсіпорны қызметінің тәуекел түрлері. 
10. Жөндеу кәсіпорны қызметінің тұрақтылығын арттыру жолдары. 
 
3.3 Көтергіш-көлік, құрылыс, жол машиналары мен 

жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша 
есепке алу-есеп беру құжаттамасын жүргізу 

 
Жөндеуге (күрделі, орташа) арналған жөндеу құжаттары (БЖЖ) 

жөндеу өндірісін дайындауға, жөнделген бұйымдар мен олардың құрамдас 
бөліктерін жөндеуге және бақылауға арналған. 

БРЖ пайдалану кезінде өзгеретін және бұйымды тікелей мақсаты 
бойынша пайдалану мүмкіндігін айқындайтын параметрлер мен 
сипаттамаларды (қасиеттерді) техникалық мүмкін және экономикалық 

 

  
 

тұрғыдан орынды қалпына келтіру жөндеу көмегімен көзделетін бұйымдарға 
әзірленеді. 

МЕМСТ 2.602-68 сәйкес міндетті жөндеу құжаттары жол машинасын 
жөндеуге арналған нұсқаулық немесе техникалық шарттар, қосалқы 
бөлшектерді тұтыну нормалары, материалдарды тұтыну нормалары және 
жөндеуге арналған құжаттар тізімі болуы керек. 

Жөнделетін бұйымдардың сипаттамаларына және жөндеу ерекшелігіне 
байланысты РЖ жөндеуге әзірленеді: 

−  бір нақты атаудағы (бір марканың, типтің) бір бұйымның 
бұйымдары немесе құрамдас бөліктері); 

− бұйымдарды жөндеуге қойылатын талаптар бірдей болған кезде 
бірнеше атаудағы бұйымдар; 

− барлық құрамдас бөліктерді қоса алғанда, пайдалану орнында 
жөнделетін бұйымдар; 

− жұмыс орнында жөнделетін бұйымдар, ал олардың жекелеген 
құрамдас бөліктері мамандандырылған кәсіпорындарда. 

Жөндеуге арналған технологиялық құжаттар БТД талаптарына сәйкес 
орындалады. Жалпы жағдайда олар мыналардың негізінде жасалады: 

−  МЕМСТ 2.102 бойынша бұйымдарды дайындауға арналған жұмыс 
конструкторлық құжаттамасы; 

− МЕМСТ 2.601 бойынша пайдалану құжаттамасын әзірлеу; 
− МЕМСТ 2.114 бойынша бұйымға техникалық шарттар (бар болса); 
− бұйымды дайындауға арналған технологиялық құжаттама (бар 

болса); 
− осы үлгідегі бұйымдарды немесе басқа үлгідегі ұқсас бұйымдарды 

сынау және пайдалану кезінде туындайтын ақауларды зерттеу жөніндегі 
материалдар; 

− жөндеуге дейін және жөндеу аралық мерзімде пайдалану кезінде 
бұйымның тоқтаусыздығы, жөндеуге жарамдылығы, ұзақ мерзімділігі және 
сақталғыштығы көрсеткіштерінің талдаулары; 

−  ұқсас бұйымдарды жөндеу бойынша материалдар. 
Негізінде РЖ әзірленетін нақты құжаттардың тізбесі РЖ әзірлеуге 

арналған техникалық тапсырмада (кесте) көрсетіледі. 3.1). 
Жөндеуге арналған құжаттар жиынтығы деп бұйымның ресурсын 

қалпына келтіруді және жөндеу аралық кезең ішінде оның жұмыс істеуін 
техникалық қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті жобалық 
құжаттардың (жөндеу, жұмыс, жөндеуге арналған жабдықтар үшін 
пайдалану) жиынтығы түсініледі. 
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3.2-кесте. Жөндеу құжаттарының түрлері 
 
№ 
р / 
с 

Құжат түрі Анықтамасы 

1 Жөндеу жөніндегі 
Нұсқаулық 

Жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқауларды, 
бұйымды жөндеуден, монтаждаудан және 
объектіге сынаудан кейін күрделі (орташа) 
жөндеуді орындау, бақылау, реттеу, сынау, 
консервациялау, тасымалдау және сақтау 
қағидалары мен тәртібін, көрсеткіштер мен 
нормалардың мәндерін қамтитын құжат. 

2 Жалпы жөндеу 
нұсқаулығы 

Бір үлгідегі бұйымдардың белгілі бір тобын 
жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқауларды, 
жөндеуді дайындау және жүргізу қағидалары мен 
тәртібін, жөндеуден кейін бұйымдар 
қанағаттандыруы тиіс көрсеткіштер мен 
нормалардың мәндерін, сынау, консервациялау 
қағидалары мен тәртібін қамтитын құжат 

3 Жөндеуге арналған 
техникалық шарттар 

Техникалық талаптарды, бұйымның ақауына 
қойылатын талаптарды, жөндеуден кейін осы 
бұйым қанағаттандыруы тиіс көрсеткіштер мен 
нормалардың мәндерін, бұйымды қабылдауға, 
бақылау сынақтарына, жинақтауға, буып-түюге, 
тасымалдауға және сақтауға қойылатын 
талаптарды қамтитын құжат  

4 Жөндеуге арналған 
жалпы техникалық 
шарттар 

Бір үлгідегі бұйымдардың белгілі бір тобын 
жөндеуге қойылатын жалпы техникалық 
талаптарды, ақауға қойылатын талаптарды, 
жөндеуден кейін бұйымдар қанағаттандыруы тиіс 
көрсеткіштер мен нормалардың мәндерін 
қамтитын құжат 

5 Жөндеу сызбалары Жөндеу өндірісін дайындауға, жөндеуден кейін 
бұйымды жөндеуге және бақылауға арналған 
мәліметтері бар сызбалар, ерекшеліктер, схемалар. 
Бұл сызбаларда, әдетте, тек өнімнің суреттері, 
өлшемдері, өлшемдердің шекті ауытқулары, 
өнімнің құрамдас бөліктері, схеманың бөліктері 
мен элементтері және жөндеу кезінде және одан 
кейін өнімді жөндеу және бақылау үшін қажет 
қосымша мәліметтер болады 
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3.2-кесте. Жөндеу құжаттарының түрлері 
 
№ 
р / 
с 

Құжат түрі Анықтамасы 

1 Жөндеу жөніндегі 
Нұсқаулық 

Жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқауларды, 
бұйымды жөндеуден, монтаждаудан және 
объектіге сынаудан кейін күрделі (орташа) 
жөндеуді орындау, бақылау, реттеу, сынау, 
консервациялау, тасымалдау және сақтау 
қағидалары мен тәртібін, көрсеткіштер мен 
нормалардың мәндерін қамтитын құжат. 

2 Жалпы жөндеу 
нұсқаулығы 

Бір үлгідегі бұйымдардың белгілі бір тобын 
жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқауларды, 
жөндеуді дайындау және жүргізу қағидалары мен 
тәртібін, жөндеуден кейін бұйымдар 
қанағаттандыруы тиіс көрсеткіштер мен 
нормалардың мәндерін, сынау, консервациялау 
қағидалары мен тәртібін қамтитын құжат 

3 Жөндеуге арналған 
техникалық шарттар 

Техникалық талаптарды, бұйымның ақауына 
қойылатын талаптарды, жөндеуден кейін осы 
бұйым қанағаттандыруы тиіс көрсеткіштер мен 
нормалардың мәндерін, бұйымды қабылдауға, 
бақылау сынақтарына, жинақтауға, буып-түюге, 
тасымалдауға және сақтауға қойылатын 
талаптарды қамтитын құжат  

4 Жөндеуге арналған 
жалпы техникалық 
шарттар 

Бір үлгідегі бұйымдардың белгілі бір тобын 
жөндеуге қойылатын жалпы техникалық 
талаптарды, ақауға қойылатын талаптарды, 
жөндеуден кейін бұйымдар қанағаттандыруы тиіс 
көрсеткіштер мен нормалардың мәндерін 
қамтитын құжат 

5 Жөндеу сызбалары Жөндеу өндірісін дайындауға, жөндеуден кейін 
бұйымды жөндеуге және бақылауға арналған 
мәліметтері бар сызбалар, ерекшеліктер, схемалар. 
Бұл сызбаларда, әдетте, тек өнімнің суреттері, 
өлшемдері, өлшемдердің шекті ауытқулары, 
өнімнің құрамдас бөліктері, схеманың бөліктері 
мен элементтері және жөндеу кезінде және одан 
кейін өнімді жөндеу және бақылау үшін қажет 
қосымша мәліметтер болады 

 
 
 
 

 

  
 

3.2 кестенің жалғасы  
6 Жөндеуге арналған 

қосалқы бөлшектер 
шығысының 
нормалары 

Бұйымның қосалқы бөлшектерінің 
номенклатурасын және олардың бұйымдардың 
нормаланатын санын жөндеу өндірісін дайындау, 
бұйымды жөндеу және жөндеуді орындау кезінде 
және одан кейін оны бақылау үшін қажетті санын 
қамтитын құжат 

7 Жөндеуге арналған 
материалдар 
шығысының 
нормалары 

Материалдардың номенклатурасы мен олардың 
саны, бұйымдардың нормаланған санын жөндеу 
өндірісін дайындау, бұйымды жөндеу және жөндеу 
кезінде және одан кейін оны бақылау үшін қажетті 
құжат 

8 Жөндеуді 
жарақтандыру 
құралдарына 
техникалық 
құжаттама 

Жөндеуді жөндеу-технологиялық және 
имитациялық-стендтік жарақтандыруды 
дайындауға, сынауға және қабылдауға арналған 
ақпаратты қамтитын құжаттама. Құжаттама 
құрамына мыналарды қамтиды: дайындауға, 
сынауға және қабылдауға арналған жұмыс 
конструкторлық құжаттамасы;  

9 Жөндеуге ЗИП 
ведомосы 

Жөндеуді қамтамасыз ету үшін қажетті қосалқы 
бөлшектердің, құрал-саймандардың, керек-жарақтар 
мен материалдардың номенклатурасын, мақсатын, 
санын және қалау орнын қамтитын құжат 

10 Жөндеуге арналған 
құжаттар 
тізімдемесі 

Бұйымға жөндеу жүргізу, оны жөндеу кезінде және 
одан кейін бақылау үшін қажетті конструкторлық 
құжаттар жиынтығын белгілейтін құжат 

 
Жөндеуге арналған құжаттар жиынтығы, әдетте, мыналарды қамтиды: 
− жөндеу құжаттары; 
− бұйымды дайындауға арналған конструкторлық жұмыс 

құжаттамасының толық немесе толық емес жиынтығы; 
− МЕМСТ 2.601 сәйкес пайдалану құжаттары. 
Жалпы жағдайда жөндеу (күрделі, орташа) жөніндегі басшылық 

кіріспеден және мынадай бөлімдерден тұрады: 
−  жөндеуді ұйымдастыру; 
−  қауіпсіздік шаралары; 
− жөндеуге қойылатын талаптар; 
−  жөндеу; 
− құрамдас бөліктерін ауыстыру, пысықтау; 
− құрастыру, тексеру және реттеу (баптау); 
− жөндеуден кейін сынау, тексеру және қабылдау; 
− объектіде бұйымдарды монтаждау және сынау; 
−  қорғаныс жабыны және майлау; 
−  таңбалау, консервациялау; 
− жинақтау, буып-түю, тасымалдау және сақтау. 
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Сондай-ақ назарға алу керек: 
− тапсырыс берушінің (тұтынушының) талаптары); 
− ҚР-да қабылданған, PC шартты белгілер мен қысқартулар; 
− жөндеу объектісі ретінде осы өнімнің сипаттамасы; 
− жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулар; 
− пысықтауды ескере отырып, бұйымның ақауын анықтауды және 

жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулар; 
−  өнімді типтік жөндеудің ұсынылған схемалары мен әдістері; 
−  жөндеу кезінде құрамдас бөліктердің сақталуын қамтамасыз ету 

жөніндегі іс-шараларды қоса алғанда, бұйымды жөндеуге байланысты 
техникалық іс-шаралар тізбесі; 

−  жөндеу жабдықтары мен өлшеу құралдарының тізімі. 
−  бұйымды және оның құрамдас бөліктерін ақау табуға және жөндеуге 

дайындау (қайта іске қосу, жуу, бетін тазалау, тоттанудан қорғау, улы 
химикаттарды жою және т. б.).); 

−  бұйымды құрамдас бөліктерге бөлшектеу; 
− жөндеу жұмыстарының жалпы көлемін, қосалқы бөлшектер мен 

материалдарға қажеттілікті айқындау; 
− жөндеу жабдықтары мен өлшеу құралдарының тізімі. 
Жөндеуге қойылатын талаптар кіші бөлімдерден тұрады: 
− жөндеуге жіберілетін бұйымдарға қойылатын талаптар; 
−  жөнделген бұйымдарға қойылатын талаптар; 
−  жөндеу технологиялылығының талаптары; 
− жөндеу қорын жөндеуге және сақтауға қабылдауға қойылатын 

талаптар; 
−  объектіден бөлшектеуге және кейіннен бұйымды бөлшектеуге 

қойылатын талаптар; 
− ақауын анықтауға қойылатын талаптар; 
− істен шығу және зақымдану салдарларын анықтау жөніндегі 

талаптар; 
−  жөндеуге дейінгі техникалық жай-күйін анықтау үшін, сынақтан 

өткізу және жөндеуден кейін қабылдау кезінде қажетті құрастыру бірліктері 
мен бөлшектеріне қойылатын талаптар; 

−  жөндеу қорын жөндеу органының орналасқан жеріне тасымалдау 
жөніндегі нұсқаулар; 

− бұйымды жөндеуге қабылдау шарттары; 
− жөндеу органының аумағы бойынша бұйымды және құрамдас 

бөліктерді жөндеу кезінде тасымалдау жөніндегі нұсқаулар; 
− жөндеу қорының тәртібі, шарттары, мерзімдері және сақтау 

орындары туралы нұсқаулар; 
−  бұйым монтаждалған объектіден бөлшектеу жөніндегі ереже; 
− құрастыру бірліктері мен бөлшектерінің ақауын анықтауға мүмкіндік 

беретін дәрежеге дейін бұйымды бөлшектеу схемасы; 
−  бұйымды объектіден бөлшектеу тәсілдері; 
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Сондай-ақ назарға алу керек: 
− тапсырыс берушінің (тұтынушының) талаптары); 
− ҚР-да қабылданған, PC шартты белгілер мен қысқартулар; 
− жөндеу объектісі ретінде осы өнімнің сипаттамасы; 
− жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулар; 
− пысықтауды ескере отырып, бұйымның ақауын анықтауды және 

жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулар; 
−  өнімді типтік жөндеудің ұсынылған схемалары мен әдістері; 
−  жөндеу кезінде құрамдас бөліктердің сақталуын қамтамасыз ету 

жөніндегі іс-шараларды қоса алғанда, бұйымды жөндеуге байланысты 
техникалық іс-шаралар тізбесі; 

−  жөндеу жабдықтары мен өлшеу құралдарының тізімі. 
−  бұйымды және оның құрамдас бөліктерін ақау табуға және жөндеуге 

дайындау (қайта іске қосу, жуу, бетін тазалау, тоттанудан қорғау, улы 
химикаттарды жою және т. б.).); 

−  бұйымды құрамдас бөліктерге бөлшектеу; 
− жөндеу жұмыстарының жалпы көлемін, қосалқы бөлшектер мен 

материалдарға қажеттілікті айқындау; 
− жөндеу жабдықтары мен өлшеу құралдарының тізімі. 
Жөндеуге қойылатын талаптар кіші бөлімдерден тұрады: 
− жөндеуге жіберілетін бұйымдарға қойылатын талаптар; 
−  жөнделген бұйымдарға қойылатын талаптар; 
−  жөндеу технологиялылығының талаптары; 
− жөндеу қорын жөндеуге және сақтауға қабылдауға қойылатын 

талаптар; 
−  объектіден бөлшектеуге және кейіннен бұйымды бөлшектеуге 

қойылатын талаптар; 
− ақауын анықтауға қойылатын талаптар; 
− істен шығу және зақымдану салдарларын анықтау жөніндегі 

талаптар; 
−  жөндеуге дейінгі техникалық жай-күйін анықтау үшін, сынақтан 

өткізу және жөндеуден кейін қабылдау кезінде қажетті құрастыру бірліктері 
мен бөлшектеріне қойылатын талаптар; 

−  жөндеу қорын жөндеу органының орналасқан жеріне тасымалдау 
жөніндегі нұсқаулар; 

− бұйымды жөндеуге қабылдау шарттары; 
− жөндеу органының аумағы бойынша бұйымды және құрамдас 

бөліктерді жөндеу кезінде тасымалдау жөніндегі нұсқаулар; 
− жөндеу қорының тәртібі, шарттары, мерзімдері және сақтау 

орындары туралы нұсқаулар; 
−  бұйым монтаждалған объектіден бөлшектеу жөніндегі ереже; 
− құрастыру бірліктері мен бөлшектерінің ақауын анықтауға мүмкіндік 

беретін дәрежеге дейін бұйымды бөлшектеу схемасы; 
−  бұйымды объектіден бөлшектеу тәсілдері; 

 

  
 

−  істен шығулар мен зақымдануларды анықтау үшін бөлшектелген 
бұйымның ақауын анықтау бойынша нұсқаулар; 

−  бұйымды бөлшектеуге дайындау тәртібі туралы нұсқаулар, бұйымды 
және оның құрастыру бірліктерін бөлшектеу тәртібі; 

−  одан әрі бөлшектемей ауыстыру және жөндеу үшін бұйымнан 
алынатын құрамдас бөліктердің тізбесі; 

− бөлшектеуге жатпайтын құрастыру бірліктерінің тізбесі; 
− бітеуіштерді орнату, таңбалау, уақытша тоттануға қарсы қорғау, 

буып-түю жөніндегі жұмыстардың құрамы мен мазмұны; 
− жөндеу кезінде ірі көлемді құрамдас бөліктерді сақтау және 

тасымалдау ерекшеліктері; 
−  өнімде қалған құрамдас бөліктерді жұмыс күйінде сақтау әдістері; 
−  бөлшектеу ерекшеліктеріне байланысты қауіпсіздік шаралары. 
 
3.4 Сериялық жөндеу өндірісі сатысында жөндеуден кейін 

машинаны қабылдау 
 
Жөндеуден өткен машинаның берілген сапа деңгейіне сәйкестігін 

анықтау үшін қабылдау-тапсыру сынақтары жүргізіледі. 
Бұл сынақтарды жөндеу өндірушісі жөндеу құжаттамасында 

келтірілген бағдарлама-әдістеме бойынша жүргізеді (жөндеу ережелері, 
жөндеуге арналған техникалық шарттар, жөндеу жөніндегі нұсқаулық). 

Жөндеу жүргізуші 15 күннен кешіктірмей тапсырыс берушіге 
машинаның қабылдау-тапсыру сынақтарына дайындығы туралы хабарлайды. 

Тапсырыс берушіден күрделі жөндеуден кейін машинаны қабылдауға 
жол қызметі бастығының механикаландыру жөніндегі орынбасары немесе 
механикаландыру бөлімінің бастығы және машинистер бригадасы қатысады. 

Тапсырыс берушіден орташа жөндеуден кейін машинаны қабылдауға 
тіркеу кәсіпорнының бас механигі және машинистер бригадасы қатысады. 

Қабылдау-тапсыру сынақтарының нәтижелері бойынша акт жасалады 
(сурет).3.2). 

Актіге жөндеу кәсіпорнының техникалық бақылау бөлімшесінің 
басшысы, зауыт инспектор — қабылдаушысы және тапсырыс берушінің өкілі 
(механикаландыру жөніндегі жол қызметі бастығының орынбасары немесе 
механикаландыру бөлімінің бастығы немесе бас механик) қол қояды және 
жөндеу жүргізуші кәсіпорынның техникалық директоры, бас инженері 
бекітеді. 

Машинаны күрделі жөндеу сапасының тұрақтылығын анықтау үшін 
"рельсті жүрісті жол машиналарын күрделі жөндеуге арналған жалпы 
техникалық шарттарда" белгіленген мерзімде мерзімді сынақтар жүргізіледі. 
ОК-ОЗ". 

Күрделі жөндеуден және қабылдау-тапсыру сынақтарынан өткен 
машина мерзімді сынақтарға ұшырайды. 
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Жөнделген тәжірибелік үлгіні қабылдау сынақтарының нәтижелері туралы  
АКТ 

 
 

(машинаның атауы мен белгілеуі)  
 
 
Жолдар және ғимараттар Департаментінің бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссия: төраға  
________________________________(лауазым, мекеме, толық аты-жөні) 
және комиссия мүшелері 1._________________________________________________ 
(лауазым, мекеме, толық аты-жөні) 
2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(лауазым, мекеме, толық аты-жөні)  
3 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(лауазым, мекеме, толық аты-жөні) 
құрамында 
жөнделген тәжірибелік үлгінің сынақтау нәтижелері бойынша 
                                                                                                     (нөмір, күні) 
____________________________________________________________ 
(машинаның атауы мен белгілеуі) қабылдау сынақтар бағдарлама-методикасына сәйкес ұсынылған 
тәжірибелік үлгіні 
____________________________________________________________ 
(сәйкес, сәйкес емес) талаптарға________________________________________________________ 
(құжаттардың атаулары)  
Комиссия ұсынады_________________________________________________ 
(машинаны жөндеу өндіруге қою туралы ұсыныс, қажет кезде құжаттаманы соңына дейін аяқтау) 
_____________________ жылдан қабылдау сынақтар хаттамасы қоса тіркеледі . 
                                                                            (күні) 
Комиссия төрағасы ________________________ 
Комиссия мүшелері ______________________________ 
 
 

3.2-сурет-Қабылдау сынақтарының нәтижелері туралы актінің нысаны 
 
Мерзімді сынақтарды жөндеу өндірушісі машинаны тіркеу 

кәсіпорнында және жөндеу кәсіпорнында пайдалану жағдайында жүргізеді. 
Мерзімді сынақтардың бағдарлама-әдістемесін, егер ол жөндеу 

құжаттамасында болмаса, жөндеуді өндіруші әзірлейді, оны жөндеу 
құжаттамасын әзірлеушімен келіседі және белгіленген тәртіппен бекітеді. 

Мерзімді сынақтар жүргізу және комиссияны тағайындау туралы 
нұсқауды оп шығарады. 

Комиссия төрағасы болып оп өкілі тағайындалады. 
Комиссия құрамына міндетті түрде мыналар кіруі тиіс: 
− жөндеу жүргізушісінен: бас инженер, техникалық бақылау 

бөлімшесінің бастығы; 
− машинаны тіркеу кәсіпорнының темір жолынан: жол қызметі 

бастығының механикаландыру жөніндегі орынбасары немесе жолда 
механикаландыру жөніндегі жол қызметі бастығының орынбасары лауазымы 
болмаса, жол қызметінің бас инженері және машинаны тіркеу кәсіпорнының 
бас инженері немесе бас механигі, қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі ревизор; 

−  машина күрделі жөндеуден өткен кәсіпорында зауыт инспекторы-
қабылдаушысы; 

−  ПТКБ өкілі; 
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Жөнделген тәжірибелік үлгіні қабылдау сынақтарының нәтижелері туралы  
АКТ 

 
 

(машинаның атауы мен белгілеуі)  
 
 
Жолдар және ғимараттар Департаментінің бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссия: төраға  
________________________________(лауазым, мекеме, толық аты-жөні) 
және комиссия мүшелері 1._________________________________________________ 
(лауазым, мекеме, толық аты-жөні) 
2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(лауазым, мекеме, толық аты-жөні)  
3 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(лауазым, мекеме, толық аты-жөні) 
құрамында 
жөнделген тәжірибелік үлгінің сынақтау нәтижелері бойынша 
                                                                                                     (нөмір, күні) 
____________________________________________________________ 
(машинаның атауы мен белгілеуі) қабылдау сынақтар бағдарлама-методикасына сәйкес ұсынылған 
тәжірибелік үлгіні 
____________________________________________________________ 
(сәйкес, сәйкес емес) талаптарға________________________________________________________ 
(құжаттардың атаулары)  
Комиссия ұсынады_________________________________________________ 
(машинаны жөндеу өндіруге қою туралы ұсыныс, қажет кезде құжаттаманы соңына дейін аяқтау) 
_____________________ жылдан қабылдау сынақтар хаттамасы қоса тіркеледі . 
                                                                            (күні) 
Комиссия төрағасы ________________________ 
Комиссия мүшелері ______________________________ 
 
 

3.2-сурет-Қабылдау сынақтарының нәтижелері туралы актінің нысаны 
 
Мерзімді сынақтарды жөндеу өндірушісі машинаны тіркеу 

кәсіпорнында және жөндеу кәсіпорнында пайдалану жағдайында жүргізеді. 
Мерзімді сынақтардың бағдарлама-әдістемесін, егер ол жөндеу 

құжаттамасында болмаса, жөндеуді өндіруші әзірлейді, оны жөндеу 
құжаттамасын әзірлеушімен келіседі және белгіленген тәртіппен бекітеді. 

Мерзімді сынақтар жүргізу және комиссияны тағайындау туралы 
нұсқауды оп шығарады. 

Комиссия төрағасы болып оп өкілі тағайындалады. 
Комиссия құрамына міндетті түрде мыналар кіруі тиіс: 
− жөндеу жүргізушісінен: бас инженер, техникалық бақылау 

бөлімшесінің бастығы; 
− машинаны тіркеу кәсіпорнының темір жолынан: жол қызметі 

бастығының механикаландыру жөніндегі орынбасары немесе жолда 
механикаландыру жөніндегі жол қызметі бастығының орынбасары лауазымы 
болмаса, жол қызметінің бас инженері және машинаны тіркеу кәсіпорнының 
бас инженері немесе бас механигі, қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі ревизор; 

−  машина күрделі жөндеуден өткен кәсіпорында зауыт инспекторы-
қабылдаушысы; 

−  ПТКБ өкілі; 

 

  
 

− жөндеу өндірушісімен келісім-шарт негізінде машинаны мезгіл-
мезгіл сынайтын ұйымдар мен кәсіпорындардың өкілдері. 

Комиссия құрамына қосымша басқа ұйымдар мен кәсіпорындардың 
өкілдері енгізілуі мүмкін. 

Нұсқауда сынақтар жүргізілетін орын мен уақыт айқындалуға тиіс. 
Жөндеуді өндіруші комиссияға мерзімді сынақтар жүргізу кезінде 

анықталуы тиіс жүргізілген өлшеулердің, алынған нақты көрсеткіштердің 
нәтижелерін ұсынады. 

Ұсынылған деректерді қажетті көрсеткіштермен салыстыра отырып, 
комиссия осы кәсіпорында машинаны күрделі жөндеуді жалғастыру 
мүмкіндігі туралы немесе жөндеу өндірісін жаңғырту, қайта құру қажеттілігі 
туралы қорытынды жасайды. 

Сынақтар нәтижелері бойынша белгіленген тәртіппен бекітілетін 
машинаны кезеңдік сынау хаттамасы жасалады (сурет.3.3). 

 
Жөнделген тәжірибелік үлгінің қабылдау сынақтар туралы  

ПРОТОКОЛ 
 

(машинаның атауы мен белгілеуі) 
 
Жолдар және ғимараттар Департаментінің бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссия: төраға  
________________________________(лауазым, мекеме, толық аты-жөні) 
және комиссия мүшелері 1._________________________________________________ 
(лауазым, мекеме, толық аты-жөні) 
2.________________________________________________________  
(лауазым, мекеме, толық аты-жөні)  
құрамында 
________________________________ бастап ________________________________ дейін 
кезеңінде сынақтар бағдарлама-методикасына сәйкес жөнделген тәжірибелік үлгінің қабылдау 
сынақтарын________________ 
                (машинаның атауы мен белгілеуі)  
өткізді_______________________ 
                                                                                                     (нөмір, күні) 
Қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша комиссия келесі негізгі деректерді анықтады: 
1 бөлім. Сыналып жатқан тәжірибелік үлгі техникалық құжаттаманың сәйкестілікке 
тексеру нәтижелері. 
2 бөлім. Сынақтар бағдарлама-методикасына сәйкес тәжірибелік үлгінің сынақтау нәтижелері 
мен деректері. 
3 бөлім. Сынақтау нәтижелері бойынша машинаның сапа көрсеткіштерінің жалпы 
бағалауы. 
4 бөлім. Қосымша деректер. 
 
Комиссия төрағасы ________________________ 
Комиссия мүшелері ______________________________ 
 

3.3-сурет - Қабылдау сынақтарының хаттамасы 
 
3.5 Өндірістік қорлардың экономикалық мәні 
 
Кәсіпорындардың негізгі қорлары елдің ұлттық қазынасында маңызды 

орын алады. Негізгі өндірістік қорлар-қоғамдық өндірістің материалдық-
техникалық базасы. Негізгі өндірістік қорларға материалдық өндіріс 
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саласында бола отырып, материалдық тауарларды (машиналар, жабдықтар 
және т.б.) өндіруге тікелей қатысатын, өндірістік процесті (өндірістік 
ғимараттар, құрылыстар, электр желілері, құбырлар және т. б.) жүзеге 
асыруға жағдай жасайтын, еңбек заттарын сақтауға және жылжытуға қызмет 
ететін еңбек құралдары жатады. 

Кез келген кәсіпорынның өндірістік қуаты мен еңбек тиімділігі 
өндірістік қордың көлеміне, еңбектің техникалық жарақтану деңгейіне, 
негізгі қорлардың жинақталуына және еңбектің техникалық 
жарақтандырылуының шығармашылық сипатына, қоғамның мәдени-
техникалық деңгейіне байланысты.     

Өндірістік негізгі қорлар материалдық өндіріс саласында жұмыс 
істейді, өндіріс процесіне бірнеше рет қатысады, біртіндеп тозады және 
олардың құны пайдаланылған кезде өндірілген өнімге бөлінеді. Олар күрделі 
салымдар есебінен толықтырылуда. Оларға машиналар, станоктар, 
аппараттар, құралдар, негізгі және көмекші шеберханалардың ғимараттары, 
бөлімдер, қызметтер, қоймалар түрінде өнімді сатуға арналған ғимараттар, 
көлік құралдары және т. б. 

Өндірістік емес негізгі қорлар-кәсіпорынның балансында тұрған 
тұрғын үйлер, балалар және спорт мекемелері, басқа да мәдени-тұрмыстық 
қызмет көрсету объектілері. Өндірістен айырмашылығы, өндірістік емес 
қорлар өндіріс процесіне қатыспайды және олардың құнын өнімге бермейді, 
өйткені ол жасалмайды. Олардың құны тұтынуда жоғалады. Өтеу қоры 
құрылмайды. Олардың мазмұны мен дамуы негізінен пайдадан жүзеге 
асырылады. 

Өндірістік негізгі қорлар – бұл ғимараттар, құрылыстар, машиналар 
мен жабдықтар, көлік құралдары, құралдар, өндірістік және экономикалық 
жабдықтар және басқа да түрлер екендігі белгілі.  

Негізгі қорларды пайдалану тиімділігін арттыру мәселесі кез-келген 
ұйым мен кәсіпорын үшін маңызды, білім беру нысаны мен қызмет түріне 
қарамастан, өзінің негізгі өндірістік қорларының қозғалысын, олардың 
құрамы мен жағдайын үнемі қарастырып, оны тиімді пайдалануы керек. Кез-
келген кәсіпорын негізгі қорларды пайдалану тиімділігін арттыру жолдары 
мен резервтерін үнемі анықтап отыруы керек, болашақта кәсіпорынның сәтті 
қызметі үшін ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін теріс ауытқуларды жоюы 
керек.  

Негізгі өндірістік қорлар-бұл еңбек құралдарының құндық көрінісі. 
Негізгі қорлардың басты айқындаушы белгісі құнын өнімге ауыстыру тәсілі 
болып табылады – біртіндеп: бірқатар өндірістік циклдер ішінде; бөліктері: 
тозуына қарай. Негізгі қорлардың тозуы сомасы өнімнің өзіндік құнына 
енгізілетін амортизацияның белгіленген нормалары бойынша ескеріледі. 
Өнімді сатқаннан кейін есептелген тозу жаңа күрделі салымдарға арналған 
арнайы амортизациялық қорда жинақталады. Осылайша, негізгі капитал 
бөлігінде жарғылық капиталға (қорға) біржолғы аванстық құн ақша 
формасынан заттай, тауарлық және қайтадан ақшаға ауысып, тұрақты 
айналым жасайды. Бұл негізгі қорлардың экономикалық мәні. 
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саласында бола отырып, материалдық тауарларды (машиналар, жабдықтар 
және т.б.) өндіруге тікелей қатысатын, өндірістік процесті (өндірістік 
ғимараттар, құрылыстар, электр желілері, құбырлар және т. б.) жүзеге 
асыруға жағдай жасайтын, еңбек заттарын сақтауға және жылжытуға қызмет 
ететін еңбек құралдары жатады. 

Кез келген кәсіпорынның өндірістік қуаты мен еңбек тиімділігі 
өндірістік қордың көлеміне, еңбектің техникалық жарақтану деңгейіне, 
негізгі қорлардың жинақталуына және еңбектің техникалық 
жарақтандырылуының шығармашылық сипатына, қоғамның мәдени-
техникалық деңгейіне байланысты.     

Өндірістік негізгі қорлар материалдық өндіріс саласында жұмыс 
істейді, өндіріс процесіне бірнеше рет қатысады, біртіндеп тозады және 
олардың құны пайдаланылған кезде өндірілген өнімге бөлінеді. Олар күрделі 
салымдар есебінен толықтырылуда. Оларға машиналар, станоктар, 
аппараттар, құралдар, негізгі және көмекші шеберханалардың ғимараттары, 
бөлімдер, қызметтер, қоймалар түрінде өнімді сатуға арналған ғимараттар, 
көлік құралдары және т. б. 

Өндірістік емес негізгі қорлар-кәсіпорынның балансында тұрған 
тұрғын үйлер, балалар және спорт мекемелері, басқа да мәдени-тұрмыстық 
қызмет көрсету объектілері. Өндірістен айырмашылығы, өндірістік емес 
қорлар өндіріс процесіне қатыспайды және олардың құнын өнімге бермейді, 
өйткені ол жасалмайды. Олардың құны тұтынуда жоғалады. Өтеу қоры 
құрылмайды. Олардың мазмұны мен дамуы негізінен пайдадан жүзеге 
асырылады. 

Өндірістік негізгі қорлар – бұл ғимараттар, құрылыстар, машиналар 
мен жабдықтар, көлік құралдары, құралдар, өндірістік және экономикалық 
жабдықтар және басқа да түрлер екендігі белгілі.  

Негізгі қорларды пайдалану тиімділігін арттыру мәселесі кез-келген 
ұйым мен кәсіпорын үшін маңызды, білім беру нысаны мен қызмет түріне 
қарамастан, өзінің негізгі өндірістік қорларының қозғалысын, олардың 
құрамы мен жағдайын үнемі қарастырып, оны тиімді пайдалануы керек. Кез-
келген кәсіпорын негізгі қорларды пайдалану тиімділігін арттыру жолдары 
мен резервтерін үнемі анықтап отыруы керек, болашақта кәсіпорынның сәтті 
қызметі үшін ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін теріс ауытқуларды жоюы 
керек.  

Негізгі өндірістік қорлар-бұл еңбек құралдарының құндық көрінісі. 
Негізгі қорлардың басты айқындаушы белгісі құнын өнімге ауыстыру тәсілі 
болып табылады – біртіндеп: бірқатар өндірістік циклдер ішінде; бөліктері: 
тозуына қарай. Негізгі қорлардың тозуы сомасы өнімнің өзіндік құнына 
енгізілетін амортизацияның белгіленген нормалары бойынша ескеріледі. 
Өнімді сатқаннан кейін есептелген тозу жаңа күрделі салымдарға арналған 
арнайы амортизациялық қорда жинақталады. Осылайша, негізгі капитал 
бөлігінде жарғылық капиталға (қорға) біржолғы аванстық құн ақша 
формасынан заттай, тауарлық және қайтадан ақшаға ауысып, тұрақты 
айналым жасайды. Бұл негізгі қорлардың экономикалық мәні. 

 

  
 

Негізгі қорларды жіктеу 
 
 Өнеркәсіптің негізгі қорларын жіктеу келесі негізгі топтар бойынша 

жүзеге асырылады: 
− Ғимараттар. Бұл топқа негізгі, көмекші және қызмет көрсететін 

шеберханалардың ғимараттары, сондай-ақ кәсіпорындардың әкімшілік 
ғимараттары кіреді. 

− Құрылыстар. Бұған жерасты және ашық тау-кен қазбалары, мұнай 
және газ ұңғымалары, гидротехникалық және басқа да құрылыстар кіреді. 

− Беру құрылғылары. Бұл, мысалы, электр немесе басқа энергия оны 
тұтыну орындарына берілетін құрылғылар. 

− Машиналар мен жабдықтар. Бұл топқа технологиялық 
жабдықтардың барлық түрлері, сондай-ақ бастапқы және қайталама 
қозғалтқыштар кіреді. 

Бұл топта екі кіші топ бар: 
а) күш машиналары мен жабдықтары; 
б) жұмыс машиналары мен жабдықтары. 
Бірінші кіші топқа бу және гидравликалық турбиналар, 

трансформаторлар, жел қозғалтқыштары, электр қозғалтқыштары, 
қозғалтқыштар жатады . ішкі жану және басқа да бастапқы және қайталама 
қозғалтқыштар. Екінші кіші топқа станоктар, пресстер, балғалар, химиялық 
жабдықтар, домна пештері мен ашық пештер, илемдеу диірмендері және 
басқа да машиналар мен жабдықтар кіреді. 

– Көлік құралдары. Оларға көлік құралдарының барлық түрлері кіреді, 
соның ішінде: цехішілік, цехаралық және зауытаралық көлік, балық 
өнеркәсібінің өзен және теңіз флоты, магистральдық құбыр көлігі және т. б. 

– Құрал-сайман, өндірістік және шаруашылық мүкәммал және өзге де 
негізгі қорлар. Бұған кесетін, қысатын, ұратын және басқа құралдар; қалыпты 
еңбек жағдайларын жеңілдетуге және жасауға ықпал ететін өндірістік және 
шаруашылық мақсаттағы мүкәммал (кеңсе жабдығы, верстактар, 
контейнерлер, мүкәммал ыдыс, өртке қарсы мақсаттағы заттар және т.б.) 
жатады. 

Есепке алудың қарапайымдылығы үшін алтыншы топқа кіретін негізгі 
қорлардың құрамына қызмет ету мерзімі бір жылдан асатын және бір бірлігі 
үшін 15 салық салынбайтын минимумнан (яғни 17 гривен) асатын құралдар, 
өндірістік және шаруашылық мүкәммал ғана кіреді. Қалған құрал-саймандар, 
құрал-саймандар, сондай-ақ басқа да керек-жарақтар (теориялық тұрғыдан 
олар барлық экономикалық белгілері бойынша негізгі қорларға жатқызылуы 
тиіс екендігіне қарамастан) шаруашылық практикада айналым қорлары 
болып саналады. 

Жоғарыда аталған жіктеудің әр тобы өз кезегінде кіші топтарға 
бөлінеді, олар шамамен бірдей қызмет мерзімі, амортизация нормалары және 
пайдалану шарттары бар одан да көп байланысты негізгі қорлардан тұрады. 

Өндіріс процесінде негізгі құралдардың барлық элементтері бірдей рөл 
атқармайды. Жұмыс машиналары мен жабдықтары, құрал-саймандар, өлшеу 
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және реттеу аспаптары мен құрылғылары, техникалық құрылыстар (шахталар 
мен тіліктердің тау-кен қазбалары, мұнай және газ ұңғымалары) өндірістік 
процеске тікелей қатысады, өнім шығаруды ұлғайтуға ықпал етеді, 
сондықтан негізгі қорлардың белсенді жұмыс істейтін бөлігіне жатады. 
Негізгі қорлардың басқа элементтері (өндірістік ғимараттар, инвентарьлар) 
өндіріске жанама әсер етеді, сондықтан оларды негізгі қорлардың пассивті 
бөлігі деп атайды. 

 
Негізгі қорлардың құрылымы 
 
Кәсіпорын бойынша олардың жалпы құнындағы негізгі қорлардың 

әрбір тобының үлес салмағы саланың және тұтастай өнеркәсіптің негізгі 
қорларының өндірістік құрылымын сипаттайды. 

 Өнеркәсіптің техникалық деңгейі және негізгі қорларға күрделі 
салымдарды пайдалану тиімділігі негізгі қорлардың өндірістік құрылымын 
және белгілі бір уақыт кезеңіндегі оның өзгеруін сипаттайды. Әр түрлі 
салалардағы негізгі қорлардың өндірістік құрылымындағы айырмашылықтар 
осы салалардың техникалық-экономикалық ерекшеліктерінің нәтижесі болып 
табылады. Тіпті бір саладағы кәсіпорындар да, әдетте, негізгі қорлардың 
бірдей емес өндірістік құрылымына ие. Техникалық жабдықтар мен электр 
қуатының жоғары деңгейі бар, механикаландырылуы мен 
автоматтандырылуы жоғары кәсіпорындарда өндірістік процестер сәтті 
жүріп жатыр, негізгі қорлардың белсенді элементтерінің үлесі жоғары. 

Өндірісті шоғырландырудың, мамандандырудың, кооперациялаудың 
және құрамдастырудың дамуы, сондай-ақ күрделі құрылыстың өсуі негізгі 
қорлардың өндірістік құрылымына, өнеркәсіптік-өндірістік негізгі қорлардың 
құрылымына әсер етеді, өнеркәсіптік өндірістің материалдық-техникалық 
базасының деңгейін, сондай-ақ елдің индустриялық даму дәрежесін 
көрсетеді. 

Өнеркәсіптің негізгі өндірістік қорларының негізгі бөлігі ауыр 
өнеркәсіп кәсіпорындарында орналасқан, оның ішінде олардың едәуір үлесі 
халық шаруашылығында техникалық прогресті қамтамасыз ететін салаларда 
(электр энергетикасында, машина жасауда, химия, мұнай-химия және отын 
өнеркәсібінде, қара металлургияда және басқа салаларда) шоғырланған. 
 

Негізгі қорларды бағалау әдістері 
 
Кеңейтілген өндірісті жоспарлау үшін, олардың динамикасын ескере 

отырып, негізгі қорларды ақшалай бағалау қажет, бұл тозуды анықтауға, 
амортизацияны есептеуге, өндіріс құны мен кәсіпорындардың кірістілігін 
анықтауға, сондай-ақ экономикалық есептеуді жүргізуге мүмкіндік береді. 

Негізгі қорларды ақшалай бағалаудың бірнеше түрлері бар: 
1) толық бастапқы құны бойынша; 
2) тозуды шегергендегі бастапқы құны бойынша; 
3) толық қалпына келтіру құны бойынша; 
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және реттеу аспаптары мен құрылғылары, техникалық құрылыстар (шахталар 
мен тіліктердің тау-кен қазбалары, мұнай және газ ұңғымалары) өндірістік 
процеске тікелей қатысады, өнім шығаруды ұлғайтуға ықпал етеді, 
сондықтан негізгі қорлардың белсенді жұмыс істейтін бөлігіне жатады. 
Негізгі қорлардың басқа элементтері (өндірістік ғимараттар, инвентарьлар) 
өндіріске жанама әсер етеді, сондықтан оларды негізгі қорлардың пассивті 
бөлігі деп атайды. 

 
Негізгі қорлардың құрылымы 
 
Кәсіпорын бойынша олардың жалпы құнындағы негізгі қорлардың 

әрбір тобының үлес салмағы саланың және тұтастай өнеркәсіптің негізгі 
қорларының өндірістік құрылымын сипаттайды. 

 Өнеркәсіптің техникалық деңгейі және негізгі қорларға күрделі 
салымдарды пайдалану тиімділігі негізгі қорлардың өндірістік құрылымын 
және белгілі бір уақыт кезеңіндегі оның өзгеруін сипаттайды. Әр түрлі 
салалардағы негізгі қорлардың өндірістік құрылымындағы айырмашылықтар 
осы салалардың техникалық-экономикалық ерекшеліктерінің нәтижесі болып 
табылады. Тіпті бір саладағы кәсіпорындар да, әдетте, негізгі қорлардың 
бірдей емес өндірістік құрылымына ие. Техникалық жабдықтар мен электр 
қуатының жоғары деңгейі бар, механикаландырылуы мен 
автоматтандырылуы жоғары кәсіпорындарда өндірістік процестер сәтті 
жүріп жатыр, негізгі қорлардың белсенді элементтерінің үлесі жоғары. 

Өндірісті шоғырландырудың, мамандандырудың, кооперациялаудың 
және құрамдастырудың дамуы, сондай-ақ күрделі құрылыстың өсуі негізгі 
қорлардың өндірістік құрылымына, өнеркәсіптік-өндірістік негізгі қорлардың 
құрылымына әсер етеді, өнеркәсіптік өндірістің материалдық-техникалық 
базасының деңгейін, сондай-ақ елдің индустриялық даму дәрежесін 
көрсетеді. 

Өнеркәсіптің негізгі өндірістік қорларының негізгі бөлігі ауыр 
өнеркәсіп кәсіпорындарында орналасқан, оның ішінде олардың едәуір үлесі 
халық шаруашылығында техникалық прогресті қамтамасыз ететін салаларда 
(электр энергетикасында, машина жасауда, химия, мұнай-химия және отын 
өнеркәсібінде, қара металлургияда және басқа салаларда) шоғырланған. 
 

Негізгі қорларды бағалау әдістері 
 
Кеңейтілген өндірісті жоспарлау үшін, олардың динамикасын ескере 

отырып, негізгі қорларды ақшалай бағалау қажет, бұл тозуды анықтауға, 
амортизацияны есептеуге, өндіріс құны мен кәсіпорындардың кірістілігін 
анықтауға, сондай-ақ экономикалық есептеуді жүргізуге мүмкіндік береді. 

Негізгі қорларды ақшалай бағалаудың бірнеше түрлері бар: 
1) толық бастапқы құны бойынша; 
2) тозуды шегергендегі бастапқы құны бойынша; 
3) толық қалпына келтіру құны бойынша; 

 

  
 

4) тозуды ескере отырып, қалпына келтіру құны бойынша. 
Толық бастапқы құн негізгі қорларды сатып алу (жеткізу және 

монтаждау шығындарын қоса алғанда) немесе салу бағалары бойынша нақты 
құнды білдіреді. 

 
Негізгі қорлардың тозуы және амортизациясы 
 
Тозудың экономикалық мазмұны-құнды жоғалту. Тозудың келесі 

түрлері бөлінеді: 
- физикалық (табиғат, еңбек және т. б. күштердің әсерінен негізгі 

құралдардың физикалық, механикалық және басқа қасиеттерінің өзгеруі); 
- 1-ші типтегі моральдық тозу (арзан ұқсас еңбек құралдарының пайда 

болуы нәтижесінде құнын жоғалту); 
- 2-ші типтегі моральдық тозу (неғұрлым өнімді еңбек құралдарының 

пайда болуынан туындаған құнның жоғалуы); 
- әлеуметтік тозу (жаңа негізгі қорлар әлеуметтік талаптарды 

қанағаттандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету нәтижесінде құнды 
жоғалту); 

- экологиялық тозу (негізгі қорлардың қоршаған ортаны қорғауға, 
табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және т.б. қойылатын жаңа жоғары 
талаптарды қанағаттандыруын тоқтатуы нәтижесінде құнды жоғалту). 

Толық тозу-негізгі қорларды одан әрі пайдалану кез келген жағдайда 
шығынды немесе мүмкін болмаған кезде олардың толық құнсыздануы. Тозу 
жұмыс кезінде де, негізгі қорлар жұмыс істемеген жағдайда да пайда болуы 
мүмкін. 

Негізгі құралдардың құнын дайын өнімге ауыстыру және өнімді сату 
процесінде осы құнды өтеу процесі амортизация деп аталады. 
Амортизациялық аударымдар-бұл негізгі қорлардың тозу дәрежесіне сәйкес 
келетін амортизация мөлшерінің ақшалай көрінісі. 

Амортизациялық аударымдардың мөлшері негізгі қорлардың 
баланстық құнына және амортизациялық аударымдардың нормаларына 
байланысты. Амортизация нормасы-бұл, әдетте, баланстық құнның 
пайызымен көрсетілген негізгі қорлардың белгілі бір түрі бойынша белгілі 
бір уақыт кезеңі үшін амортизациялық аударымдардың белгіленген мөлшері. 
Амортизация нормасы негізгі қорлар құнының жыл сайынғы өтелу пайызын 
көрсетеді. 

Кейбір жағдайларда амортизациялық аударымдар орындалған 
жұмыстардың көлеміне пропорционалды түрде жүргізіледі. 

Негізгі қорлардың нақты тозуын анықтау өте қиын, сондықтан 
экономикалық есептеулер тәжірибесінде тозу амортизациялық шегерімдердің 
сомасына тең қабылданады. Негізгі қорлардың тозу дәрежесін бағалау үшін 
тозу коэффициенті пайдаланылады: 

Амортизациялық аударымдарды есептеу ай сайын жүргізіледі: 
Қолданысқа енгізілген негізгі қорларға амортизацияны есептеу 

енгізілген күннен кейінгі айдың бірінші күнінен басталады. Есептен 
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шығарылған негізгі қорларға амортизацияны есептеу есептен шығарылған 
күннен кейінгі айдың бірінші күнінен бастап тоқтатылады. Амортизациялық 
аударымдардың нормалары негізгі қорларды пайдаланудың нақты 
жағдайларына байланысты түзетілуі мүмкін. Негізгі қорлардың белсенді 
бөлігін толық қалпына келтіруге арналған амортизациялық аударымдар 
олардың қызметінің нормативтік мерзімі немесе осы қорлардың баланстық 
құны толығымен шығасыларға ауыстырылатын мерзім ішінде ғана 
жүргізіледі. Қызметтің барлық нақты мерзімі ішінде негізгі құралдардың 
басқа түрлері бойынша. 

Еркін (шарттық) бағаларды қолдану жағдайында өнімнің өзіндік 
құнының рөлін анықтау барлық өндірістік құрылымдар үшін айтарлықтай 
практикалық маңызы бар. Кәсіпорындар өнімді жеткізушілермен және сатып 
алушылармен жасалған шарттарды басшылыққа ала отырып, өз қызметін 
дербес жоспарлауы тиіс. Олардың өздері сұраныс пен ұсыныстың жағдайын 
ескере отырып, өндірілетін өнімге баға белгілеуі керек. 

Кәсіпорынның өнімді өндіруге және сатуға байланысты барлық 
шығындары өзіндік құннан көрінеді. Оның көрсеткіштері материалдық, 
еңбек және қаржы ресурстарын пайдалану дәрежесін, тұтастай алғанда 
өндіріс пен оның жеке қызметтерінің жұмыс сапасын көрсетеді. 

Өнімнің, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің өзіндік құны 
деп ресурстардың барлық түрлерінің: негізгі қорлардың, табиғи және 
өнеркәсіптік шикізаттың, материалдардың, отын мен энергияның, тікелей 
өндіріс және жұмыстарды орындау процесінде пайдаланылатын еңбектің 
ақшалай нысанда көрсетілген шығындары түсініледі. 

 
Өзіндік құнды жоспарлау және есепке алу  
 
Кәсіпорындарда шығындарды жоспарлау және есепке алу шығындар 

элементтері мен шығындардың шығындар баптары бойынша жүзеге 
асырылады. Материал сыйымдылығын, энергия сыйымдылығын, еңбек 
сыйымдылығын, қор сыйымдылығын зерттеу және сол немесе өзге ресурсты 
пайдалануды арттыру мүмкіндіктерін анықтау үшін қандай мақсаттарға, 
ресурстардың қайда және қандай мөлшерде жұмсалғанын және өнімнің 
жекелеген түрлерінің өзіндік құнын айқындау қажеттілігін көрсететін 
элементтер бойынша шығындарды топтауды анықтау қажет. 

Тікелей шығындар белгілі бір өнім түрлерін өндірумен байланысты 
және белгілі бір шығындар объектісіне тікелей байланысты және жанама, 
бірнеше өнім түрлерін өндірумен байланысты және тиісті базаға (жалақы, 
тікелей шығындар, өндіріс алаңы және т.б.) пропорционалды бөлу арқылы 
шығындар объектілеріне жатады. 

Нарықтық экономикада тікелей төлемдер түрінде болатын шығындар 
жіктемесі бар: менеджерлердің жалақысы, сауда фирмаларына комиссиялық 
төлемдер, банктерге және басқа қаржылық және материалдық қызметтерді 
жеткізушілерге төлемдер, көлік шығындарын төлеу және т.б., және жасырын 
— бұл ресурстарды пайдаланудың мүмкін шығындары.  
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шығарылған негізгі қорларға амортизацияны есептеу есептен шығарылған 
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шығындары өзіндік құннан көрінеді. Оның көрсеткіштері материалдық, 
еңбек және қаржы ресурстарын пайдалану дәрежесін, тұтастай алғанда 
өндіріс пен оның жеке қызметтерінің жұмыс сапасын көрсетеді. 

Өнімнің, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің өзіндік құны 
деп ресурстардың барлық түрлерінің: негізгі қорлардың, табиғи және 
өнеркәсіптік шикізаттың, материалдардың, отын мен энергияның, тікелей 
өндіріс және жұмыстарды орындау процесінде пайдаланылатын еңбектің 
ақшалай нысанда көрсетілген шығындары түсініледі. 
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пайдалануды арттыру мүмкіндіктерін анықтау үшін қандай мақсаттарға, 
ресурстардың қайда және қандай мөлшерде жұмсалғанын және өнімнің 
жекелеген түрлерінің өзіндік құнын айқындау қажеттілігін көрсететін 
элементтер бойынша шығындарды топтауды анықтау қажет. 

Тікелей шығындар белгілі бір өнім түрлерін өндірумен байланысты 
және белгілі бір шығындар объектісіне тікелей байланысты және жанама, 
бірнеше өнім түрлерін өндірумен байланысты және тиісті базаға (жалақы, 
тікелей шығындар, өндіріс алаңы және т.б.) пропорционалды бөлу арқылы 
шығындар объектілеріне жатады. 

Нарықтық экономикада тікелей төлемдер түрінде болатын шығындар 
жіктемесі бар: менеджерлердің жалақысы, сауда фирмаларына комиссиялық 
төлемдер, банктерге және басқа қаржылық және материалдық қызметтерді 
жеткізушілерге төлемдер, көлік шығындарын төлеу және т.б., және жасырын 
— бұл ресурстарды пайдаланудың мүмкін шығындары.  

 

  
 

Мұндай шығындар айқын төлемдер үшін міндетті келісімшарттарда 
көзделмеген және бухгалтерлік есептілікте көрсетілмейді. Мысалы, компания 
иесіне тиесілі бөлмені пайдаланады, ал ол ешкімге ештеңе төлемейді. Демек, 
жасырын (жасырын) шығындар осы ғимаратты біреуге жалға беру үшін 
ақшалай төлемдер алу мүмкіндігіне тең болады. 

Белгіленген шығындар-бұл құны шаруашылық жүргізуші субъектінің 
өнім (жұмыс, қызмет) өндіру көлеміне байланысты емес шығындар. Өнімнің 
нөлдік көлемінде болса да, олардың мәні өзгеріссіз қалады және белгілі бір 
уақыт кезеңі сақталады. Оларға өндірістік үй-жайларды жалдау, уақыт 
бойынша жалақы және т. б. жатады. Тұрақты шығындар өндірістік процеске 
тікелей байланысты емес, сондықтан өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) өндірістік өзіндік құнына енгізілмейді. Бұл шығыстар жеке 
шотта жиналады және есепті кезең аяқталғаннан кейін осы есепті кезеңде 
алынған өнімді өткізуден түсетін пайданы азайтуға толық есептен 
шығарылады. 

Айнымалы шығындар-құны өндіріс көлеміне тікелей пропорционалды 
болатын шығындар. Ауыспалы шығындардың мысалы шикізат пен 
материалдарға, отынға, жалақы төлеуге және т. б. шығындар болып 
табылады. 

Өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын талдау өте маңызды, 
өйткені ол өндіріс шығындарының өзгеру тенденциясын, жоспардың өзіндік 
құн деңгейіне сәйкес орындалуын, өндіріс шығындарының өзгеру 
факторларының әсерін анықтауға және осы негізде кәсіпорынның жұмысын 
бағалауға және өнімнің өзіндік құнын төмендету резервтерін құруға 
мүмкіндік береді. 

Әр түрлі кәсіпорындардағы шығындар деңгейін немесе оның әр түрлі 
уақыт кезеңдеріндегі динамикасын талдау үшін өндіріс шығындары бірдей 
көлемге әкелуі керек. Өнім бірлігінің өзіндік құны (калькуляция) 
кәсіпорынның бір заттай бірлікке есептегенде өнімнің нақты түрін өндіруге 
және өткізуге арналған шығындарын көрсетеді. Шығындарды есептеу 
жоспарлау және салыстырмалы талдау кезінде кеңінен қолданылады. 

Технологиялық процестің сипатына байланысты барлық өндірістерді 
тау-кен және өңдеу деп бөлуге болады. 

Тау-кен өндірісіне жер қойнауынан, ормандардан және сулардан 
табиғаттың әртүрлі өнімдерін алу жүзеге асырылатын өндірістер жатады. 
Мұндай өндірістерде табиғат сыйы болып табылатын алынған өнімге шикізат 
пен негізгі материалдардың құны жоқ. 

Өңдеушілерге өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы тектес шикізатты 
қайта өңдеу жүзеге асырылатын өндірістер жатады. 

Өзіндік құнды талдау келесі негізгі бағыттар бойынша жүргізіледі: 
− өзіндік құнның жалпылама көрсеткіштерінің серпінін және оның 

өзгеру факторларын талдау; 
− өнім бірлігінің өзіндік құнын немесе 1 рубльдің өзіндік құнын 

талдау. тауарлық өнімдер; 
− шығындар құрылымын, оның динамикасын талдау; 
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− баптар бойынша өзіндік құнның факторлық талдауы; 
− өндіріске қызмет көрсету және басқару жөніндегі шығыстарды 

зерделеу; 
− өндірістік ақаулардан болатын шығындарды талдау; 
− өзіндік құнды төмендету резервтерін анықтау. 
Шығындарды талдау ретроспективті түрде жүргізілуі мүмкін, сонымен 

қатар жедел, алдын-ала, болжамды болуы мүмкін. 
Ретроспективті талдау шығындардың динамикасы, олардың өзгеру 

факторлары туралы ақпаратты жинақтау мақсатында жүргізіледі.  
Өзіндік құнды жедел талдау (күнделікті немесе 1,5, 10 күн үшін есепке 

алу деректері бойынша) өнімсіз шығындар мен ысыраптарды уақтылы 
анықтауға бағытталған.  

Өзіндік құнға алдын ала талдау ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстарды жүргізу кезеңінде жүргізіледі. 

 Перспективалық (болжамды) талдау ресурстар нарығында болжанатын 
кезеңдегі өзгерістерге байланысты өнімнің өзіндік құнының өзгеруін 
тұтастай алғанда да, жекелеген бұйымдар бойынша да бағалау үшін 
жүргізіледі. 

Өнімнің тұрақты ассортименті бар кәсіпорындарда тауарлық өнімнің 
салыстырмалы көлемі мен құрылымында уақыт бойынша өзіндік құнның 
өзгеруін талдау үшін салыстырмалы тауарлық өнімнің өзіндік құнының 
төмендеу көрсеткіші қолданылады. 

Тауарлық өнімнің теңгесіне шығындар деңгейінің өзгеруіне мынадай 
факторлар әсер етеді: 

– шығарылған өнімнің құрылымын өзгерту; 
– жекелеген бұйымдарды өндіруге арналған шығындар деңгейінің 

өзгеруі; 
– тұтынылған материалдық ресурстарға бағалар мен тарифтердің 

өзгеруі; 
– Тауарлық өнім бағасының өзгеруі. 
Шығындар құрылымын талдау мынадай бағыттар бойынша 

жүргізіледі: 
1) әрбір баптың сомасы мен үлестік салмағын және шығыстар 

элементтерін салыстыру негізінде өзіндік құн құрамын талдау; 
2) өндірістік процестегі олардың функционалдық рөлін анықтау 

мақсатында калькуляциялық баптар бойынша топтастыра отырып 
шығындарды талдау; 

3) тікелей материалдық және еңбек шығындарын талдау; 
4) айнымалылар мен тұрақтыларға бөлінумен жанама шығындарды 

талдау. 
 
Кәсіпорынның өндірістік қызметін есепке алу 
 
Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметінің нәтижелерін бағалау 

белгілі бір есепке алу жүйесі болған кезде ғана мүмкін болады, оның 
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− баптар бойынша өзіндік құнның факторлық талдауы; 
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− өндірістік ақаулардан болатын шығындарды талдау; 
− өзіндік құнды төмендету резервтерін анықтау. 
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Ретроспективті талдау шығындардың динамикасы, олардың өзгеру 
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факторлар әсер етеді: 
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көмегімен ауытқуларды уақтылы анықтауға және нақты жұмыс нәтижелерін 
жоспарланған нәтижелермен салыстыруға болады. 

Бұл жүйе үш негізгі компоненттің — жедел, бухгалтерлік және 
статистикалық есептің бірлігін білдіреді. 

Компоненттердің әрқайсысы өз міндеттерін орындайды және 
кәсіпорынның өндірістік қызметі туралы қажетті ақпарат алуды қамтамасыз 
етеді. 

Жедел есепке алу өндірістік тапсырмалардың орындалу барысы, 
материалдық ресурстардың жұмсалуы, өнімнің сатылуы және т. б. туралы 
күнделікті деректердің алынуын қамтамасыз етеді. 

Бұл жағдайда экономикалық операциялар мен кәсіпорынның өндірістік 
қызметін сипаттайтын басым көрсеткіштер табиғи көрсеткіштер болып 
табылады. 

Жедел есепке алу қатаң реттелетін сипатта болмайды. Ол 
кәсіпорынның нақты жұмыс жағдайларына, сондай-ақ есептік уақыт 
кезеңінің мақсаттары мен міндеттеріне байланысты ұйымдастырылады. 
Жедел және бастапқы есепті араластыруға болмайды. Бастапқы есеп басқа 
функцияларды орындайды және басқа сипатта болады. 

Бухгалтерлік есеп-бұл бірыңғай ақшалай өлшемде экономикалық 
фактілер туралы ақпаратты үздіксіз, үздіксіз, құжатталған бақылау, жинау, 
жалпылау, тіркеу және беру жүйесі. Ол өндірісті қаржылық басқаруға, 
экономикалық қызметтің нәтижелерін анықтауға және оны бақылауға қызмет 
етеді. Жедел бухгалтерлік есептен айырмашылығы, экономикалық 
операциялар туралы мәліметтер жинақталған экономикалық көрсеткіштер 
жүйесін қолдана отырып, экономикалық қызметті көрсетеді. 

Статистикалық есеп-бұл жаппай, сапалы біртекті құбылыстар туралы 
ақпаратты жинау және жалпылау жүйесі. Ол өндірістік қызметтің 
белгіленген көрсеткіштері бойынша ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеуден 
және өнім шығару жоспарының орындалуы туралы есеп беруден тұрады. 

Бухгалтерлік есептен айырмашылығы, статистикалық есеп үздіксіз 
және таңдамалы болуы мүмкін. Статистикалық есепке алу үшін бухгалтерлік 
және жедел есепке алу деректерін пайдаланады; оны жоспарлау-
экономикалық бөлім жүргізеді. 

Кәсіпорындағы есепке алу жүйесінің негізгі міндеттері тиімділік пен 
сенімділікті қамтамасыз ету, есепке алудың бақылау функциясын күшейту, 
барлық құрылымдық бөлімшелердің қызметін қамту болып табылады. 

Өндіріс шығындарын есепке алудың ең прогрессивті әдісі — 
шығындарды есепке алудың және өнімнің өзіндік құнын есептеудің 
нормативтік әдісі. Өнім шығару шығындарын есепке алудың нормативтік 
әдісінің негізгі міндеттері — кәсіпорындағы материалдық, еңбек және қаржы 
ресурстарының ұтымсыз жұмсалуын уақтылы алдын алу және резервтерді 
анықтауға жәрдемдесу. 

Кәсіпорында есеп жүргізу тәртібі. Есеп саясаты Ресей Федерациясының 
бухгалтерлік есеп туралы заңнамасына және Ресей Федерациясының салық 
заңнамасына сәйкес әзірленген. 
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Кәсіпорында бухгалтерлік және салықтық есепке алуды бухгалтерия 
жүргізеді. 

Ұйым бухгалтерлік есепті компьютерлік техниканы және 1-с 
бухгалтерлік бағдарламасын қолдана отырып, бухгалтерлік есеп жүргізудің 
журналдық-ордерлік нысаны бойынша жүргізеді. 

Ұйым Қаржы министрлігінің бұйрығымен бекітілген шоттардың 
үлгілік жоспары негізінде әзірленген шоттардың жұмыс жоспарын 
пайдаланады. 

Есепке алу құжаттары мен тіркелімдер. Бухгалтерлік есепте 
шаруашылық операциялар үшін негіз дұрыс ресімделуі және басшы мен бас 
бухгалтер (немесе жауапты тұлғалар) қол қоюы тиіс бастапқы есепке алу 
құжаттары болып саналады. 

Бухгалтерлік есептегі шаруашылық операциялар заңнамамен бекітілген 
үлгілік бастапқы құжаттармен, сондай-ақ кәсіпорын дербес әзірлеген 
нысандармен ресімделеді. 

Салық есебі дербес әзірленген және № 94н бұйрығымен бекітілген 
бухгалтерлік тіркелімдерде және тіркелімдерде жүргізіледі. 

Барлық бастапқы есепке алу құжаттары, бухгалтерлік есеп және 
бухгалтерлік есептілік тіркелімдері кәсіпорында электрондық нысанда және 
қағаз тасығышта 5 жыл бойы сақталады. 

Түгендеу жүргізу тәртібі. Мүлік пен міндеттемелерді түгендеу мынадай 
мерзімдерде жүргізіледі: 

- негізгі қорлар — кемінде 3 жылда бір рет, бірақ 1 қарашадан ерте 
емес, сондай-ақ материалдық жауапты тұлға ауысқан кезде; 

- ТМҚ-жылына кемінде бір рет және материалдық жауапты адамдар 
ауысқан кезде; 

— кассадағы ақша қаражаты-айына кемінде бір рет; 
- 31 желтоқсандағы жағдай бойынша дебиторлық және кредиторлық 

берешек. 
Бұдан басқа, түгендеу заңнамада көзделген жағдайларда жүргізіледі. 
 
Кірістер мен шығыстарды есепке алу әдістері. 
 
 Салықтық есепте кірістер мен шығыстар есептеу әдісімен есепке 

алынады. 
Негізгі құралдарды есепке алу. Бухгалтерлік және салықтық есептегі 

негізгі құралдардың амортизациясы сызықтық әдіспен есептеледі. Құны 
100000 теңгеден аспайтын негізгі құралдар., пайдалануға берілгеннен кейін 
бір рет шығыстарға бухгалтерлік есепте есептен шығарылады. 

Объект пайдалануға берілгеннен және объект ретінде негізгі құралдар 
есепке алынғаннан кейін көрсетілетін жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
тіркеуге арналған шығыстар оның құнын өзгертпей, 91 "өзге кірістер мен 
шығыстар" шотындағы өзге шығыстар құрамында ескеріледі. 

Материалдық емес активтерді есепке алу. Бухгалтерлік және салықтық 
есептегі материалдық емес активтер сызықтық әдіспен амортизацияланады. 
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есептегі материалдық емес активтер сызықтық әдіспен амортизацияланады. 

 

  
 

Материалдық емес активтердің амортизациясы бухгалтерлік есепте 05 
"материалдық емес активтердің амортизациясы" жеке шотында көрсетіледі. 

Материалдық-өндірістік қорларды есептен шығару. Сату үшін сатып 
алынатын тауарлар сатып алу бағасы бойынша ескеріледі. 

Бухгалтерлік есепте сатып алынған материалдардың нақты құны 10 
"материалдар"шотында көрсетіледі. 

Бухгалтерлік және салықтық есепке алуда материалдық-өндірістік 
қорлар орташа өзіндік құн бойынша есептен шығарылады. 

Болашақ кезеңдердің шығыстарын есепке алу. Болашақ кезеңдердің 
шығыстары 97-шотта көрсетіледі және осы шығыстар жататын кезең ішінде 
өзіндік құнға біркелкі есептен шығарылады. 

Тікелей және жанама шығындар. Бухгалтерлік есепте тікелей 
шығындарға мыналар жатады: 

- өндірісте қолданылатын материалдардың құны; 
- өндірісте жұмыс істейтін жұмысшылардың жалақысы (әкімшілік-

басқару аппаратының қызметкерлерінен басқа). 
Тікелей шығыстар салық есебінде аяқталмаған өндіріс қалдықтарына 

осындай шығындардың жоспарлы өзіндік құндағы үлесіне барабар бөлінеді. 
Егер тікелей шығындарды өнімнің белгілі бір түріне жатқызуға 

болмаса, онда олар жоспарланған өнімнің өзіндік құнына пропорционалды 
түрде бөлінуі керек. 

Тікелей шығыстар өндіріс және айналым шығасыларының тиісті 
калькуляциялық шоттарында (20 — негізгі өндіріс, 23 — қосалқы өндіріс, 29 
— қызмет көрсететін өндіріс), ал жанама шығыстар — жинақтау-бөлу 
шоттарында (25 — жалпы өндірістік, 26 — жалпы шаруашылық) ескеріледі. 
Есепті кезең аяқталғаннан кейін жанама шығыстар 25, 26-шоттардан өндіріс 
шығындарының калькуляциялық шоттарына жалақыға пропорционалды 
түрде есептен шығарылады, содан кейін нақты өндірістік өзіндік құн 
анықталады. 

Өндірілген және өткізілген өнім бөлігінде ұйымның шаруашылық 
қызметінің нәтижесі 90-шотта ескеріледі. 

Қарыздар мен кредиттерді есепке алу, егер қаражат 12 айдан жоғары 
мерзімге алынса, 66 "қысқа мерзімді кредиттер мен қарыздар бойынша есеп 
айырысулар" шотында немесе 67 "ұзақ мерзімді кредиттер бойынша есеп 
айырысулар" шотында көрсетіледі. Алынған кредиттер мен қарыздар 
бойынша пайыздар операциялық шығыстарға есептен шығарылады. 

Аяқталмаған өндіріс бухгалтерлік есепте нақты өндірістік құны 
бойынша, салықтық есепте шығындардың тікелей баптары бойынша 
көрсетіледі. 

Дайын өнім. Кірістер мен шығыстар есептеу әдісімен есепке алынады, 
яғни олар есепте көрсетілген кезеңде есепке алынады. 

Өнім (жұмыс, қызмет) шығарылымының есебі 40 "өнім (жұмыс, 
қызмет) шығару"шотында көрсетіледі. 

Сату үшін дайындалған дайын өнімді бухгалтерлік есепке алу 43 
"дайын өнім"шотында көрсетіледі. 
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Егер дайын өнім толығымен кәсіпорында пайдалану үшін жіберілетін 
болса, онда ол 43 "дайын өнім" шотына кіріске алынбайды, ал 10 
"материалдар"шотында есепке алынады. 

Дайын өнім бухгалтерлік есепте есептік бағалар бойынша көрсетіледі, 
нақты өндірістік өзіндік құнның есептік бағалар бойынша олардың құнынан 
ауытқуын бөліп көрсетеді. 

Дайын өнімнің есептік бағасы ретінде нормативтік өндірістік өзіндік 
құн қабылданады. 

Аяқталмаған өндірісті бағалау және есепке алу нақты өндірістік өзіндік 
құн бойынша көрсетіледі. 

Дайын өнім мен тауарларды өткізу сатып алушыға төлем құжаттарын 
тиеп-жөнелткен және ұсынған кезден бастап ескеріледі. Өндірістік қорлар, 
негізгі құралдар тиеп-жөнелту фактісіне сәйкес ұсынылған шот-фактуралар 
бойынша есепке алынады. 

Арнайы киімді есепке алу. Есепке алудағы арнайы киім айналымдағы 
қаражат құрамында ескеріледі. 

Өнімді өткізуден түскен қосылған құн салығын есептеу мақсатында 
түсімді есепке алуды тауарларды тиеп жөнелту және сатып алушыға есеп 
айырысу құжаттарын беру ("тиеп жөнелту жөніндегі"әдіс) бойынша 
айқындаған жөн. ҚҚС бойынша салық базасы "жөнелту бойынша" 
анықталады. 

Пайдаға салынатын салық бойынша аванстық төлемдер (ай сайынғы) 
өткен тоқсандағы пайдаға нақты есептелген салық негізге алына отырып 
есептеледі. 

 
Бақылау сұрақтары 
 
1. Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметінің нәтижелерін бағалау 

міндеттері. 
2. Жөндеу кәсіпорнының өндірістік қызметінің нәтижелерін есепке алу 

жүйесі. 
3. Жедел есепке алу ұғымы. Оның міндеттері. 
4. Бухгалтерлік есеп түсінігі. Оның міндеттері. 
5. Кәсіпорынның есеп саясаты. 
6. Түгендеуді тағайындау және жүргізу тәртібі. 
 
3.6 Маркетинг және менеджмент негіздері 
 
Маркетинг (ағылшын нарығынан - нарық)-нақты тұтынушылардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға және нарықты зерттеу мен болжауға, 
экспорттаушы кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын зерттеуге, 
маркетингтік бағдарламалар арқылы нарықтағы мінез-құлық стратегиясы мен 
тактикасын жасауға негізделген өнімді өндіру мен сатуды ұйымдастырудың 
кешенді жүйесі[1].  
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қажеттіліктерін қанағаттандыруға және нарықты зерттеу мен болжауға, 
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Бұл бағдарламаларда өнімді және оның ассортиментін жақсарту, 
клиенттерді, бәсекелестерді және бәсекелестікті зерттеу, баға саясатын 
қамтамасыз ету, сұранысты қалыптастыру, сату мен жарнаманы 
ынталандыру, тауарларды тарату және сатуды ұйымдастыру арналарын 
оңтайландыру, техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және 
ұсынылатын қызметтердің ауқымын кеңейту шаралары қарастырылған.    

Маркетинг нарықтық экономиканың өнімі ретінде белгілі бір мағынада 
экономикалық, саяси, ғылыми-техникалық және әлеуметтік факторлардың 
кең спектрінің әсерінен үнемі серпінді дамып келе жатқан нарық шарттары 
мен талаптарына толығымен (ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарынан 
бастап сату мен қызмет көрсетуге дейін) өндіріс философиясы болып 
табылады. Өндіруші кәсіпорындар мен экспорттаушылар маркетингті 
экономикалық тиімділігі жоғары әрбір нақты нарық және оның сегменттері 
бойынша осы кезеңге белгіленген мақсаттарға қол жеткізу құралы ретінде 
қарастырады. Алайда, бұл өндіруші нарықтық жағдайдың өзгеруіне сәйкес 
өзінің ғылыми-техникалық, өндірістік және сату жоспарларын жүйелі түрде 
түзетуге, маркетингтік зерттеулердің нәтижелеріне сүйене отырып, 
стратегиялық және тактикалық міндеттерді шешуде қажетті икемділікті 
қамтамасыз ету үшін өзінің материалдық және зияткерлік ресурстарын 
басқаруға мүмкіндік алған кезде нақты болады.  

Осы жағдайларда маркетинг кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық 
қызметін ұзақ мерзімді және жедел жоспарлаудың, өндірістің экспорттық 
бағдарламаларын құрудың, кәсіпорын ұжымының ғылыми-техникалық, 
технологиялық, инвестициялық және өндірістік-өткізу жұмыстарын 
ұйымдастырудың негізіне айналады, ал маркетингті басқару - кәсіпорынды 
басқару жүйесінің маңызды элементі. 

Маркетинг-бұл қатаң ғылым мен нарықта тиімді жұмыс жасаудың 
керемет үйлесімі. Маркетинг өте жас (ол әлі жүз жаста емес), бірақ бұл 
әдістер тек соңғы онжылдықтарда жасалды дегенді білдірмейді — олардың 
кейбіреулері ежелден бері болған: жарнама, адам сияқты белгілі; 
тауарлармен бірге пайда болған тауарларды нарыққа жылжыту әрекеттері; 
бірінші сатып алушымен бірге пайда болған сатып алушының зерттеулері. 
Бірақ бұл әдістердің бәрі бөлек, бар және өздігінен дамыды. Әлдеқандай 
уақытқа дейін. Содан кейін ғылыми-техникалық прогрестің жарылысымен 
нығайтылған нарықтық қатынастардың қарқынды дамуы баяу уақытты 
өзгертті. Нарық (market) және басқару ғылымында жаңа бағыт — маркетинг 
(marketing) тудырды[2]. 

Маркетинг-менеджмент-маркетинг принциптері бойынша компанияны 
басқару философиясы. Қазіргі менеджмент-бұл дайын рецепттер 
жиынтығынан гөрі ұйымдар туралы ең жалпы идеялар жүйесі, жаңа "басқару 
философиясы".  

Маркетинг менеджменті-бұл маркетинг процесінің шеңберіндегі өзара 
байланысты міндеттермен ғана емес, сонымен қатар кәсіпорынның 
мақсаттарына жетуге жауапты адамдар мен ұжымды басқару міндеттерімен 
де қарастырылатын функция. Маркетингтік менеджмент компанияның 
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барлық іс-шараларын нарық деңгейінде және жалпы қоғам деңгейінде 
мақсатты үйлестіруді және қалыптастыруды қамтиды.  

Маркетинг-менеджменттің мақсаты-маркетинг саласында өзара іс-
қимыл жасайтын барлық бөлімшелер мен тұлғаларға ұзақ мерзімді және 
қысқа мерзімді (жедел) басқарушылық әсер ету, маркетинг саласындағы 
шешімдер кешенін қалыптастыру. 

Маркетинг менеджментінің тұжырымдамасы негізгі идеялар жүйесі, 
кәсіпкерлік қызмет пен қоршаған ортаны талдау және талдау, стратегияларды 
қалыптастыру және бақылау жүйесі ретінде анықталады. 

Маркетинг-менеджмент тұжырымдамасының негізгі элементтері: 
− маркетингті жоспарлау; 
− маркетинг процесін ұйымдастыру, 
− маркетинг мақсаттары үшін әртүрлі бөлімдерді үйлестіру; 
− қызметті бақылау және аудит; 
− кәсіпорынның барлық бөлімшелерін ынталандыру.  

Маркетинг-менеджменттің міндеттері: 
кәсіпорынның перспективалық және тактикалық маркетингтік саясатын 

әзірлеу; 
маркетингтік бағдарламаларды басқаруды ұйымдастыру; 
еңбек құралдарын басқаруды ұйымдастыру; 
маркетинг саласындағы қатынастарды басқаруды ұйымдастыру. 
маркетинг-менеджмент-тауарлар мен қызметтерге сұранысты 

қалыптастыру және молайту, пайданы ұлғайту процесін қарқындату 
мақсатында маркетингті басқару принциптерінің, әдістерінің, құралдары мен 
нысандарының жиынтығы. Осылайша, маркетинг-менеджмент процесі 
кезеңдерден тұрады: 

− нарық мүмкіндіктерін талдау; 
− нысаналы нарықтарды іріктеу; 
− маркетинг кешенін әзірлеу; 
− маркетингтік іс-шараларды іске асыру. 
Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі басқарушылық әсерлер 

объектілерге, процестер мен функцияларға бағытталуы мүмкін. Маркетинг 
менеджментінің әсер ету объектілері: сатып алушы, өндіруші, өнім, делдал, 
бәсекелес. Маркетинг-менеджмент әсер ететін процестер: компанияның 
саясатын қалыптастыру (қаржылық, инвестициялық, сауда, тауар); қарым-
қатынастарды қалыптастыру (жеткізушілермен, сатып алушылармен, 
делдалдармен); тауарларды әзірлеу, құру және т. б. Маркетинг-менеджмент 
әсер ететін функциялар: жоспарлау; басқару; бақылау және есепке алу; 
талдау. 

Маркетинг-менеджменттің заманауи басымдықтары: 
− маркетинг бөліміндегі маркетингтен бүкіл ұйымдағы маркетингке 

дейін; 
− тауар бірліктері бойынша ұйымнан компанияның клиентке 

бағдарланған құрылымына; 
− аутосорсинг және фирмааралық өзара іс-қимыл; 
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барлық іс-шараларын нарық деңгейінде және жалпы қоғам деңгейінде 
мақсатты үйлестіруді және қалыптастыруды қамтиды.  

Маркетинг-менеджменттің мақсаты-маркетинг саласында өзара іс-
қимыл жасайтын барлық бөлімшелер мен тұлғаларға ұзақ мерзімді және 
қысқа мерзімді (жедел) басқарушылық әсер ету, маркетинг саласындағы 
шешімдер кешенін қалыптастыру. 

Маркетинг менеджментінің тұжырымдамасы негізгі идеялар жүйесі, 
кәсіпкерлік қызмет пен қоршаған ортаны талдау және талдау, стратегияларды 
қалыптастыру және бақылау жүйесі ретінде анықталады. 

Маркетинг-менеджмент тұжырымдамасының негізгі элементтері: 
− маркетингті жоспарлау; 
− маркетинг процесін ұйымдастыру, 
− маркетинг мақсаттары үшін әртүрлі бөлімдерді үйлестіру; 
− қызметті бақылау және аудит; 
− кәсіпорынның барлық бөлімшелерін ынталандыру.  

Маркетинг-менеджменттің міндеттері: 
кәсіпорынның перспективалық және тактикалық маркетингтік саясатын 

әзірлеу; 
маркетингтік бағдарламаларды басқаруды ұйымдастыру; 
еңбек құралдарын басқаруды ұйымдастыру; 
маркетинг саласындағы қатынастарды басқаруды ұйымдастыру. 
маркетинг-менеджмент-тауарлар мен қызметтерге сұранысты 

қалыптастыру және молайту, пайданы ұлғайту процесін қарқындату 
мақсатында маркетингті басқару принциптерінің, әдістерінің, құралдары мен 
нысандарының жиынтығы. Осылайша, маркетинг-менеджмент процесі 
кезеңдерден тұрады: 

− нарық мүмкіндіктерін талдау; 
− нысаналы нарықтарды іріктеу; 
− маркетинг кешенін әзірлеу; 
− маркетингтік іс-шараларды іске асыру. 
Маркетинг-менеджмент жүйесіндегі басқарушылық әсерлер 

объектілерге, процестер мен функцияларға бағытталуы мүмкін. Маркетинг 
менеджментінің әсер ету объектілері: сатып алушы, өндіруші, өнім, делдал, 
бәсекелес. Маркетинг-менеджмент әсер ететін процестер: компанияның 
саясатын қалыптастыру (қаржылық, инвестициялық, сауда, тауар); қарым-
қатынастарды қалыптастыру (жеткізушілермен, сатып алушылармен, 
делдалдармен); тауарларды әзірлеу, құру және т. б. Маркетинг-менеджмент 
әсер ететін функциялар: жоспарлау; басқару; бақылау және есепке алу; 
талдау. 

Маркетинг-менеджменттің заманауи басымдықтары: 
− маркетинг бөліміндегі маркетингтен бүкіл ұйымдағы маркетингке 

дейін; 
− тауар бірліктері бойынша ұйымнан компанияның клиентке 

бағдарланған құрылымына; 
− аутосорсинг және фирмааралық өзара іс-қимыл; 

 

  
 

− фирмааралық өзара іс-қимыл нысандарының алуан түрлілігі: 
стратегиялық топтар, альянстар, желілік компаниялар, әріптестік; 

− ескі нарықтық ұстанымдарды сақтаудан жаңаларын іздеуге; 
− материалдық активтерге бағдарланудан материалдық емес активтерді 

жинақтауға; 
− онлайн сауда арқылы тауарларды таныстыру және сату процесін 

жеделдету; 
− қаржылық көрсеткіштерден маркетингтік бағалауға дейін. 
Бұл термин алғаш рет 1902 жылы АҚШ-та пайда болды, ал 20 жылдан 

кейін ол әлемнің көптеген елдерінде қолданылды. Алайда, маркетинг ХХ 
ғасырдың екінші жартысында үлкен дамуды алады. Мұның себептері сыртқы 
және ішкі факторларға байланысты: 

− өмір сүру деңгейінің жоғарылауы және қолдағы табыс деңгейі; 
− өзгерген әлеуметтік стандарттар, ең алдымен, білім беру, мәдениет 

және тәуелділіктер (хобби); 
− адамдарға саяхаттауға және жаңа тауарларды ғана емес, сонымен 

бірге жаңа тәжірибелер мен қажеттіліктерді де әкелуге мүмкіндік беретін 
жақсартылған жолдар мен көліктер; 

− бос уақыттың көбеюі. 
Осы жағдайларға байланысты іскер адамдар мен компания басшылары 

қазір маркетингтік процедуралар деп аталатын нәрсеге жүгінуді орынды деп 
тапты, атап айтқанда: 

− тұтынушылардың қажеттіліктері мен қажеттіліктерін анықтау және 
бағалау; 

− тұтынушылық қажеттіліктерді қанағаттандыруға қабілетті жаңа 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді әзірлеу және шығару; 

− тұтынушыны басқа өнімдерді емес, дәл осы өнімдерді сатып алуға 
ынталандыру; 

− тұтынушы мен өндірушіні (сатушыны) өзара қанағаттандыруға 
қызмет ететін күш-жігерге, оқиғалар мен процестерге бақылауды жүзеге 
асыру. 

Маркетинг нарықтық экономиканың ажырамас элементі және 
экономикалық ғылымның ең сәнді және тез дамып келе жатқан бөлімдерінің 
бірі болып табылады. 

Маркетингтің мәні, принциптері мен функциялары. 
Бұл бағдарламаларда өнімді және оның ассортиментін жақсарту, 

клиенттерді, бәсекелестерді және бәсекелестікті зерттеу, баға саясатын 
қамтамасыз ету, сұранысты қалыптастыру, сату мен жарнаманы 
ынталандыру, тауарларды тарату және сатуды ұйымдастыру арналарын 
оңтайландыру, техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және 
ұсынылатын қызметтердің ауқымын кеңейту шаралары қарастырылған. 
Маркетинг нарықтық экономиканың өнімі ретінде белгілі бір мағынада 
экономикалық, саяси, ғылыми-техникалық және әлеуметтік факторлардың 
кең спектрінің әсерінен үнемі серпінді дамып келе жатқан нарық шарттары 
мен талаптарына толығымен (ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарынан 
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бастап сату мен қызмет көрсетуге дейін) өндіріс философиясы болып 
табылады.  

Өндіруші кәсіпорындар мен экспорттаушылар маркетингті әр нақты 
нарық пен оның сегменттері үшін ең жоғары экономикалық тиімділікпен 
белгіленген мақсаттарға жету құралы ретінде қарастыратыны белгілі.  

Стратегиялық және тактикалық міндеттерді шешуде қажетті 
икемділікті қамтамасыз ету үшін, маркетингтік зерттеулердің нәтижелеріне 
сүйене отырып, өндіруші нарықтық жағдайдың өзгеруіне сәйкес өзінің 
ғылыми-техникалық, өндірістік және сату жоспарларын жүйелі түрде реттей 
алуы керек, өзінің материалдық және зияткерлік ресурстарын басқара алады. 
Тек осы жағдайларда ғана маркетинг кәсіпорынның өндірістік-
коммерциялық қызметін ұзақ мерзімді және жедел жоспарлаудың, өндірістің 
экспорттық бағдарламаларын құрудың, кәсіпорын ұжымының ғылыми-
техникалық, технологиялық, инвестициялық және өндірістік-өткізу 
жұмыстарын ұйымдастырудың негізіне айналады, ал маркетингті басқару - 
кәсіпорынды басқару жүйесінің маңызды элементі. 

Маркетингтік қызмет мыналарды қамтамасыз етуі керек: 
− нарық, белгілі бір сұраныстың құрылымы мен динамикасы, 

тұтынушылардың талғамы мен қалауы туралы сенімді, сенімді және уақтылы 
ақпарат, яғни компания жұмысының сыртқы шарттары туралы ақпарат; 

− бәсекелестердің тауарларына қарағанда нарық талаптарын неғұрлым 
толық қанағаттандыратын осындай тауарды, тауарлар жиынтығын 
(ассортиментін) құру; 

− сату саласын барынша бақылауды қамтамасыз ететін тұтынушыға, 
сұранысқа, нарыққа қажетті әсер ету. 

Маркетингтің негізгі принциптері қандай? 
Маркетинг принциптері негізінде жұмыс істейтін өндірушілер 

қызметінің негізі: нарық, сатып алушы талап ететін нәрсені ғана өндіру. 
Маркетингтің негізі-адамның қажеттіліктері, қажеттіліктері, сұраныстары 
туралы идея. Демек, маркетингтің мәні өте қысқа: сатып алушыға нарықпен 
алдын-ала "келісілмеген" өнімдерді енгізуге тырыспай, тек сатуды табатын 
нәрсені ғана жасау керек[8]. 

Маркетингтің мәні негізгі принциптерді қамтиды: 
1. Түпкілікті практикалық нәтижеге қол жеткізу - мақсат қою арқылы 

өндірістік-өткізу қызметі. Нарықта тауарды белгіленген мөлшерде тиімді 
сату, шын мәнінде, кәсіпорын белгілеген ұзақ мерзімді мақсатқа сәйкес оның 
белгілі бір үлесін игеруді білдіреді. 

2. Маркетингтік қызметтің шешуші бағыттарына зерттеу, өндірістік 
және маркетингтік күш-жігерді шоғырландыру. 

3. Кәсіпорынның бағыты бір сәтте емес, маркетингтік жұмыстың ұзақ 
мерзімді нәтижесі. Бұл болжамды зерттеулерге, олардың нәтижелері 
негізінде жоғары тиімді экономикалық қызметті қамтамасыз ететін нарықтық 
жаңалықтағы тауарлардың дамуына ерекше назар аударуды қажет етеді. 
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бастап сату мен қызмет көрсетуге дейін) өндіріс философиясы болып 
табылады.  

Өндіруші кәсіпорындар мен экспорттаушылар маркетингті әр нақты 
нарық пен оның сегменттері үшін ең жоғары экономикалық тиімділікпен 
белгіленген мақсаттарға жету құралы ретінде қарастыратыны белгілі.  

Стратегиялық және тактикалық міндеттерді шешуде қажетті 
икемділікті қамтамасыз ету үшін, маркетингтік зерттеулердің нәтижелеріне 
сүйене отырып, өндіруші нарықтық жағдайдың өзгеруіне сәйкес өзінің 
ғылыми-техникалық, өндірістік және сату жоспарларын жүйелі түрде реттей 
алуы керек, өзінің материалдық және зияткерлік ресурстарын басқара алады. 
Тек осы жағдайларда ғана маркетинг кәсіпорынның өндірістік-
коммерциялық қызметін ұзақ мерзімді және жедел жоспарлаудың, өндірістің 
экспорттық бағдарламаларын құрудың, кәсіпорын ұжымының ғылыми-
техникалық, технологиялық, инвестициялық және өндірістік-өткізу 
жұмыстарын ұйымдастырудың негізіне айналады, ал маркетингті басқару - 
кәсіпорынды басқару жүйесінің маңызды элементі. 

Маркетингтік қызмет мыналарды қамтамасыз етуі керек: 
− нарық, белгілі бір сұраныстың құрылымы мен динамикасы, 

тұтынушылардың талғамы мен қалауы туралы сенімді, сенімді және уақтылы 
ақпарат, яғни компания жұмысының сыртқы шарттары туралы ақпарат; 

− бәсекелестердің тауарларына қарағанда нарық талаптарын неғұрлым 
толық қанағаттандыратын осындай тауарды, тауарлар жиынтығын 
(ассортиментін) құру; 

− сату саласын барынша бақылауды қамтамасыз ететін тұтынушыға, 
сұранысқа, нарыққа қажетті әсер ету. 

Маркетингтің негізгі принциптері қандай? 
Маркетинг принциптері негізінде жұмыс істейтін өндірушілер 

қызметінің негізі: нарық, сатып алушы талап ететін нәрсені ғана өндіру. 
Маркетингтің негізі-адамның қажеттіліктері, қажеттіліктері, сұраныстары 
туралы идея. Демек, маркетингтің мәні өте қысқа: сатып алушыға нарықпен 
алдын-ала "келісілмеген" өнімдерді енгізуге тырыспай, тек сатуды табатын 
нәрсені ғана жасау керек[8]. 

Маркетингтің мәні негізгі принциптерді қамтиды: 
1. Түпкілікті практикалық нәтижеге қол жеткізу - мақсат қою арқылы 

өндірістік-өткізу қызметі. Нарықта тауарды белгіленген мөлшерде тиімді 
сату, шын мәнінде, кәсіпорын белгілеген ұзақ мерзімді мақсатқа сәйкес оның 
белгілі бір үлесін игеруді білдіреді. 

2. Маркетингтік қызметтің шешуші бағыттарына зерттеу, өндірістік 
және маркетингтік күш-жігерді шоғырландыру. 

3. Кәсіпорынның бағыты бір сәтте емес, маркетингтік жұмыстың ұзақ 
мерзімді нәтижесі. Бұл болжамды зерттеулерге, олардың нәтижелері 
негізінде жоғары тиімді экономикалық қызметті қамтамасыз ететін нарықтық 
жаңалықтағы тауарлардың дамуына ерекше назар аударуды қажет етеді. 

 

  
 

4.Әлеуетті сатып алушылардың талаптарына белсенді бейімделудің 
стратегиясы мен тактикасын бірлікте және өзара байланыста қолдану, оларға 
бір мезгілде мақсатты әсер ету. 

5. Әр ұйымның нақты ұзақ мерзімді стратегиясы және егжей-тегжейлі 
ұзақ мерзімді жоспары болуы керек. 

6. Ұйым мүмкіндігінше ұтымды құрылуы керек, нақты жұмыс істеуі 
керек, бейнелі түрде сағат сияқты. 

7. Ұйымның, банктің әрбір қызметкерінің, әсіресе, нақты 
тұжырымдалған функционалдық міндеттері мен өкілеттіктері болуы тиіс. 

8. Ұйымның негізгі мақсаты-пайда табу. 
9. Максималды ұзақ мерзімді нәтиже алуға мүмкіндік беретін ұйымның 

оңтайлы құрылымы бар. 
10. Материалдық ынталандыру еңбек қызметінің басты себебі болып 

табылады: қызметкерлердің жалақысы неғұрлым жоғары болса, ұйымның 
жұмысы соғұрлым тиімді болады. 

11. Қызметкерлердің жұмысын бақылау неғұрлым жақсы болса, 
ұйымның жұмысы соғұрлым тиімді болады. 

12. Бағыныштыларға қойылатын талап, тәртіп пен тәртіпті орнату 
ұжымды басқарудың ең тиімді тәсілі болып табылады. 

13. Әр менеджерде оның функцияларының нақты тізімі болуы керек. 
14. Ұйымдағы барлық билік тұтқалары бір қолға шоғырлануы керек, 

ұйымды басқару жүйесі пирамида қағидаты бойынша құрылуы керек. 
15. Ұйымға шақырылған мамандардың біліктілігі неғұрлым жоғары 

болса, оның жұмысы соғұрлым тиімді болады. 
16. Басшы өзі басқаратын ұйым жұмыс істейтін саланың маманы болуы 

керек; ол барлық өндірістік мәселелерді қарастыруы керек. 
17. Мамандардың біліктілігін арттыру бірінші кезекте олардың кәсіби 

қызметі саласында жүзеге асырылуға тиіс. 
18. Ұйым өз қызметінің барлық салаларында нақты, сандық әдістерді 

мүмкіндігінше енгізуге, компьютерлендіруді жүзеге асыруға тырысуы керек. 
19. Ұйымды басқару ғылыми әдістер мен әдістер негізінде жүзеге 

асырылуы керек.  
Маркетинг жүйесіндегі ең бастысы-жүйелілік, мақсатты бағдар және 

күрделілік, яғни.кәсіпкерлік, экономикалық, өндірістік және маркетингтік 
қызметті біріктіру. Жеке маркетингтік әрекеттерді қолдану, әдетте, оң 
нәтиже бермейді. Осылайша, маркетингтің мақсатты бағыты мен күрделілігі - 
бұл белгілі бір уақыт аралығында компанияның тұрақты жағдайына жету 
үшін маркетингтік қызметтің барлық құрамдас элементтерінің бір ағымына 
бірігу. 

Осы компоненттерді - күрделілік пен мақсатты бағдарлауды шешу 
үшін маркетингтік қызметтің мазмұны болып табылатын маркетинг 
функцияларын анықтау қажет. 

Маркетингтің функциялары ішкі функциялармен бірге келесідей 
ұсынылуы мүмкін. 

1. Ішкі функцияларды қамтитын аналитикалық функция: 
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– нарықты кешенді зерттеу (сыртқы маркетингтік ортаны, 
тұтынушыларды, корпоративтік құрылымды, тауарлық құрылымды, сату 
нысандары мен әдістерін зерттеу, мақсатты нарықты анықтау); 

– көптеген әлеуетті нарықтардан осы кәсіпорын мен оның 
тауарлары үшін ең қызықты және басым болуы мүмкін, аз күш-жігермен 
және шығындармен коммерциялық табысқа қол жеткізуге болатын 
нарықтарды таңдау мақсатында аналитикалық жұмыс жүргізу; 

– әлеуетті сатып алушылардың үлкен санынан тауарлардың белгілі 
бір түрлерін таңдау, сатушының оңтайлы кішігірім коммерциялық күш-
жігерімен басқа топтармен салыстырғанда оңай және тез ұсынылатын нақты 
өнімді сатып алушы болатын тұтынушылар тобын таңдау; 

– бізді қызықтыратын нарықтағы нарықтық қатынастарға 
қатысушыларды жүйелеу және зерделеу; 

– таңдалған нарықта кәсіпорын жеткізетін белгілі бір өнімге 
қажеттілікті қанағаттандыруды анықтау.  

– нарықтың тауарлық құрылымын, нарықта айналыстағы ұқсас 
тауарлардың техникалық деңгейі мен сапасын зерделеу қажеттілігі; 

– зерделеп, жүйесі, тауар қозғалысы және сервис бәсекелестер, 
ерекше талаптар, тауарлар, қолданыстағы стандарттарға, нормаларға, 
ережелерге және техникалық қауіпсіздігі; 

– кәсіпорынның ішкі ортасын талдау (мәдениет, философия, 
ресурстар, сондай-ақ даму мүмкіндіктері мен перспективалары);   

– кәсіпорынның ұйымдық құрылымын мақсатты нарықтардағы 
өміршеңдігі мен бәсекеге қабілеттілігі тұрғысынан зерттеу; 

– ҒЗТКЖ-ны бағалау және олардың бәсекелестер деңгейіне 
сәйкестігі;  

– қызметкерлердің зияткерлік әлеуетін талдау; 
– өндірістің технологиялық, техникалық деңгейін; кәсіпорынның 

өндірістік, қаржылық, ғылыми-техникалық, кадрлық ресурстарын бағалау;  
– бұл кәсіпорынның бүгінгі және келешектегі бәсекеге 

қабілеттілігін бағалау. 
2. Басқару функциясы: 
– маркетингті басқаруды ақпараттық қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру-маркетингтік ақпараттың негізгі көзі, оның негізінде 
басқарушылық шешімдер қабылдануы керек-сыртқы орта; 

– кәсіпорында стратегиялық және жедел жоспарлауды 
ұйымдастыру (мақсаттарды айқындау, оларды шешу және оларға қол жеткізу 
үшін маркетинг құралдарын, әдістері мен құралдарын қолдану 
стратегияларын әзірлеу) - кәсіпорын басшылығының міндеті шаруашылық 
қызметтегі белгісіздік пен тәуекел дәрежесін азайту және ресурстарды 
дамудың таңдап алынған басым бағыттарына шоғырландыруды қамтамасыз 
ету болып табылады. Маркетингтің осы функциясын және, демек, 
кәсіпорынның мақсаттарын жүзеге асыру ойластырылған және жан-жақты 
жоспарлаусыз іс жүзінде мүмкін емес; 
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– нарықты кешенді зерттеу (сыртқы маркетингтік ортаны, 
тұтынушыларды, корпоративтік құрылымды, тауарлық құрылымды, сату 
нысандары мен әдістерін зерттеу, мақсатты нарықты анықтау); 

– көптеген әлеуетті нарықтардан осы кәсіпорын мен оның 
тауарлары үшін ең қызықты және басым болуы мүмкін, аз күш-жігермен 
және шығындармен коммерциялық табысқа қол жеткізуге болатын 
нарықтарды таңдау мақсатында аналитикалық жұмыс жүргізу; 

– әлеуетті сатып алушылардың үлкен санынан тауарлардың белгілі 
бір түрлерін таңдау, сатушының оңтайлы кішігірім коммерциялық күш-
жігерімен басқа топтармен салыстырғанда оңай және тез ұсынылатын нақты 
өнімді сатып алушы болатын тұтынушылар тобын таңдау; 

– бізді қызықтыратын нарықтағы нарықтық қатынастарға 
қатысушыларды жүйелеу және зерделеу; 

– таңдалған нарықта кәсіпорын жеткізетін белгілі бір өнімге 
қажеттілікті қанағаттандыруды анықтау.  

– нарықтың тауарлық құрылымын, нарықта айналыстағы ұқсас 
тауарлардың техникалық деңгейі мен сапасын зерделеу қажеттілігі; 

– зерделеп, жүйесі, тауар қозғалысы және сервис бәсекелестер, 
ерекше талаптар, тауарлар, қолданыстағы стандарттарға, нормаларға, 
ережелерге және техникалық қауіпсіздігі; 

– кәсіпорынның ішкі ортасын талдау (мәдениет, философия, 
ресурстар, сондай-ақ даму мүмкіндіктері мен перспективалары);   

– кәсіпорынның ұйымдық құрылымын мақсатты нарықтардағы 
өміршеңдігі мен бәсекеге қабілеттілігі тұрғысынан зерттеу; 

– ҒЗТКЖ-ны бағалау және олардың бәсекелестер деңгейіне 
сәйкестігі;  

– қызметкерлердің зияткерлік әлеуетін талдау; 
– өндірістің технологиялық, техникалық деңгейін; кәсіпорынның 

өндірістік, қаржылық, ғылыми-техникалық, кадрлық ресурстарын бағалау;  
– бұл кәсіпорынның бүгінгі және келешектегі бәсекеге 

қабілеттілігін бағалау. 
2. Басқару функциясы: 
– маркетингті басқаруды ақпараттық қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру-маркетингтік ақпараттың негізгі көзі, оның негізінде 
басқарушылық шешімдер қабылдануы керек-сыртқы орта; 

– кәсіпорында стратегиялық және жедел жоспарлауды 
ұйымдастыру (мақсаттарды айқындау, оларды шешу және оларға қол жеткізу 
үшін маркетинг құралдарын, әдістері мен құралдарын қолдану 
стратегияларын әзірлеу) - кәсіпорын басшылығының міндеті шаруашылық 
қызметтегі белгісіздік пен тәуекел дәрежесін азайту және ресурстарды 
дамудың таңдап алынған басым бағыттарына шоғырландыруды қамтамасыз 
ету болып табылады. Маркетингтің осы функциясын және, демек, 
кәсіпорынның мақсаттарын жүзеге асыру ойластырылған және жан-жақты 
жоспарлаусыз іс жүзінде мүмкін емес; 

 

  
 

– кәсіпорындағы байланыс жүйесін, маркетингтік қызметті 
ұйымдастыру-кәсіпорынға сыртқы және ішкі ортаға белсенді әсер етуді 
қамтамасыз етеді, сондықтан ол сұраныстың қалыптасуымен және сатуды 
ынталандырумен тығыз байланысты. Маркетинг коммуникацияларының 
кешені жарнамалық ақпараттандыруды; жұртшылықпен, нарықпен, сатып 
алушылармен, мемлекеттік органдармен, баспасөзбен байланысты қолдауды 
(паблик-рилейшнз бойынша іс-шаралар); сұраныс пен өткізуді 
ынталандыруды; сатуды ұйымдастыруды; сервисті; дерект-маркетингті 
қамтиды; 

Өндірістік-тауарлық функция: 
– жаңа тауарларды, сапалы жетілдірілген және модификацияланған 

тауарларды өндіруді ұйымдастыру, тауарлық ассортиментті қалыптастыру, 
жаңа технологияларды дамыту коммерциялық табыстың негізгі факторы 
болып табылады, өйткені бұл компанияға белгілі бір уақыт аралығында 
нарықтың осы сегментінде монополиялық позицияны алуға және жоғары 
пайда алуға мүмкіндік береді; 

– материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру - (МТС) 
өндірісті қамтамасыз етудің маңызды элементі болып табылады. Нарықтық 
қатынастардың дамуы орталықтандырылған қорлардан бөлу арналары 
арқылы МТС-ті іс жүзінде алып тастайды (мемлекеттік тапсырыстарды 
орындауды қоспағанда). Барлық басқа жағдайларда, компания өз 
қажеттіліктерін тікелей сатып алу-сату шарттары бойынша немесе көтерме 
сауда нарығының мүмкіндіктерін пайдалана отырып, қажетті материалдық-
техникалық ресурстарды сатып алу арқылы қамтамасыз етеді; 

– дайын өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін басқару - 
маркетингтегі сапаны өнімнің техникалық деңгейі тұрғысынан түсіну керек. 
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің негізгі компоненттері сапаны анықтаудың 
маңызды элементтері болып табылады. 

4. Сату функциясы (сату функциясы): 
– тауарды тарату жүйесін ұйымдастыру-тауарды өндіргеннен кейін 

(конвейерден немесе дайын өнім қоймасынан шыққаннан) және оны тұтыну 
басталғанға дейін (соңғы өндіруші немесе сатып алушы) уақыт аралығында 
тауармен болатын барлық нәрсені қамтиды); 

– сұранысты қалыптастыру және сатуды ынталандыру жүйесін 
ұйымдастыру-кәсіпорынның коммуникациялық саясатының ішкі 
функциясында ұсынылған, ал сату функциясы оның шешімдерінің 
практикалық көрінісі рөлін атқарады; 

– сервисті ұйымдастыру-сервистің қажеттілігі өндірушінің өз 
тауары үшін тұрақты нарықты қалыптастыруға деген ұмтылысынан 
туындайды. Жоғары сапалы өнімнің жоғары сапалы қызметі кез-келген 
өнімге сұраныстың артуына әкеледі, кәсіпорынның коммерциялық табысына 
ықпал етеді және оның беделін арттырады; 

– тауар саясатын жүзеге асыру-нарықты (сыртқы ортаны) және 
кәсіпорынның мүмкіндіктерін (ішкі ортаны) жақсы білуге, яғни маркетингтің 
аналитикалық функциясын жүзеге асыру нәтижесінде ғана емес, сонымен 
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қатар маркетингтің сату функциясын жүзеге асыру нәтижесінде, яғни 
нарықтағы практикалық жұмыс процесінде алуға болатын материалға 
негізделуі мүмкін; 

– баға саясатын жүзеге асыру-бағаларды белгілеу және түзету. 
5. Маркетингті бақылау және қайта қарау функциясы: 
– маркетингті бақылауды ұйымдастыру, бақылау-маркетингті 

басқару циклінің соңғы кезеңі, шешім қабылдау, түзету және іске асыру 
процесінің соңғы буыны; 

– маркетингті ревизиялау (маркетинг - аудит) - әр түрлі 
ауытқуларды, қателер мен кемшіліктерді анықтауға ғана емес, олардың алдын 
алуға, фирманың дамуының жаңа резервтері мен мүмкіндіктерін табуға, 
басқарушылық шешімдердің дұрыс қабылдануын талдауға және кемшіліктер 
мен ықтимал әдістер мен оларды жою жолдарын көрсетуге мүмкіндік береді; 

– маркетингтік қызметтің тиімділігін бағалау-маркетингті бақылау 
және қайта қарау нақты есептеулерге сәйкес объективті түрде маркетингтік 
қызметтің тиімділік деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. 

Қаржылық ақпарат-бұл қарастырылып отырған объектінің 
экономикалық жағдайын ашатын ақпарат. Қаржылық ақпарат объектінің 
экономикалық жағдайын, оның экономикалық сипаттамаларын анықтайды. 
Объектінің сипаттамасы өзгерту үшін осы объектімен қаржылық 
операцияларды жүзеге асыру үшін қажет. Экономикалық жағдай құндық 
мәнде меншік құқығының болуы және осы құқықтарды қайта бөлу шарттары 
туралы мәліметтермен, мәліметтермен, ұғымдармен сипатталады. Банкте 
айналымға түсетін ақпаратта қаржы туралы ақпаратты тікелей бөліп 
көрсетуге болады [7]. Бұл жағдайда мәселе ақшаның электронды аналогына 
қатысты. Қаржылық ақпараттың мысалдары: салық салынғанға дейінгі пайда, 
акционерлік капиталға пайда, акцияға пайда, дивидендтер. Қаржы туралы 
ақпараттың мысалдары: кассадағы қаражат, шоттағы қалдық. Қаржылық 
ақпаратты жіктеу объектіге қатысты жіктеу: объект туралы Ішкі ақпарат, 
сыртқы ақпарат. Ішкі: кәсіпорынның балансы, қаржылық есептер, ақша 
қозғалысы туралы ақпарат. Сыртқы: об қайта қаржыландыру мөлшерлемесі, 
доллар бағамы, инфляция деңгейі, өнім бағасы, тауар және валюта 
биржаларынан ақпарат және т. б. Алу тәсілдері бойынша жіктеу: мерзімді 
баспасөзден алынған деректер, бөлінген арналар бойынша алынған ақпарат, 
интернеттен алынған ақпарат, қаржылық құжаттардан алынған ақпарат. 
Банктік ақпарат арналары, ақпараттық агенттіктер арналары, 
корпорациялардың компьютерлік желілері, биржалардың компьютерлік 
желілері ерекшеленуі мүмкін. Сенімділік дәрежесі бойынша жіктеу: нақты 
ақпарат (қоймада қанша қатаң есептілік нысандары бар), есептік ақпарат – 
сенімділік дөңгелектеу әдісімен анықталады, статистикалық ақпарат (әл-
ауқат 0,01% - ға өсті), семантикалық ақпарат (экономикада өсу байқалды). 
Жаңарту жиілігі бойынша жіктеу: нақты уақыт, күнделікті ақпарат, ай 
сайынғы, тоқсан сайынғы, мерзімді, кездейсоқ. 
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қатар маркетингтің сату функциясын жүзеге асыру нәтижесінде, яғни 
нарықтағы практикалық жұмыс процесінде алуға болатын материалға 
негізделуі мүмкін; 

– баға саясатын жүзеге асыру-бағаларды белгілеу және түзету. 
5. Маркетингті бақылау және қайта қарау функциясы: 
– маркетингті бақылауды ұйымдастыру, бақылау-маркетингті 

басқару циклінің соңғы кезеңі, шешім қабылдау, түзету және іске асыру 
процесінің соңғы буыны; 

– маркетингті ревизиялау (маркетинг - аудит) - әр түрлі 
ауытқуларды, қателер мен кемшіліктерді анықтауға ғана емес, олардың алдын 
алуға, фирманың дамуының жаңа резервтері мен мүмкіндіктерін табуға, 
басқарушылық шешімдердің дұрыс қабылдануын талдауға және кемшіліктер 
мен ықтимал әдістер мен оларды жою жолдарын көрсетуге мүмкіндік береді; 

– маркетингтік қызметтің тиімділігін бағалау-маркетингті бақылау 
және қайта қарау нақты есептеулерге сәйкес объективті түрде маркетингтік 
қызметтің тиімділік деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. 

Қаржылық ақпарат-бұл қарастырылып отырған объектінің 
экономикалық жағдайын ашатын ақпарат. Қаржылық ақпарат объектінің 
экономикалық жағдайын, оның экономикалық сипаттамаларын анықтайды. 
Объектінің сипаттамасы өзгерту үшін осы объектімен қаржылық 
операцияларды жүзеге асыру үшін қажет. Экономикалық жағдай құндық 
мәнде меншік құқығының болуы және осы құқықтарды қайта бөлу шарттары 
туралы мәліметтермен, мәліметтермен, ұғымдармен сипатталады. Банкте 
айналымға түсетін ақпаратта қаржы туралы ақпаратты тікелей бөліп 
көрсетуге болады [7]. Бұл жағдайда мәселе ақшаның электронды аналогына 
қатысты. Қаржылық ақпараттың мысалдары: салық салынғанға дейінгі пайда, 
акционерлік капиталға пайда, акцияға пайда, дивидендтер. Қаржы туралы 
ақпараттың мысалдары: кассадағы қаражат, шоттағы қалдық. Қаржылық 
ақпаратты жіктеу объектіге қатысты жіктеу: объект туралы Ішкі ақпарат, 
сыртқы ақпарат. Ішкі: кәсіпорынның балансы, қаржылық есептер, ақша 
қозғалысы туралы ақпарат. Сыртқы: об қайта қаржыландыру мөлшерлемесі, 
доллар бағамы, инфляция деңгейі, өнім бағасы, тауар және валюта 
биржаларынан ақпарат және т. б. Алу тәсілдері бойынша жіктеу: мерзімді 
баспасөзден алынған деректер, бөлінген арналар бойынша алынған ақпарат, 
интернеттен алынған ақпарат, қаржылық құжаттардан алынған ақпарат. 
Банктік ақпарат арналары, ақпараттық агенттіктер арналары, 
корпорациялардың компьютерлік желілері, биржалардың компьютерлік 
желілері ерекшеленуі мүмкін. Сенімділік дәрежесі бойынша жіктеу: нақты 
ақпарат (қоймада қанша қатаң есептілік нысандары бар), есептік ақпарат – 
сенімділік дөңгелектеу әдісімен анықталады, статистикалық ақпарат (әл-
ауқат 0,01% - ға өсті), семантикалық ақпарат (экономикада өсу байқалды). 
Жаңарту жиілігі бойынша жіктеу: нақты уақыт, күнделікті ақпарат, ай 
сайынғы, тоқсан сайынғы, мерзімді, кездейсоқ. 

 
 

 

  
 

Өткізуді ынталандыру әдістері (СТИС), олардың сипаттамасы 
 
Сату-тұтынушылық қажеттіліктерді анықтауға, қолайлы тауарларды 

әзірлеуге және оларға тиісті бағаны белгілеуге, оларды бөлу жүйесін құруға 
және тиімді ынталандыруға байланысты маркетингтің көптеген 
функцияларының бірі. Сатуды ынталандыру-бұл нарықтың реакциясын 
тездетуге немесе күшейтуге арналған әр түрлі ынталандыру құралдарын 
қолдану. 

Ынталандырудың қандай да бір құралдарын (әдістерін) таңдау 
қойылған мақсаттарға байланысты болады. Оларды үш үлкен топқа 
біріктіруге болады: 

1. Баға ұсынысы (төмендетілген бағамен сату, жеңілдік купондары, 
жеңілдік құқығын беретін талондар); 

2. Заттай нысандағы ұсыныс (сыйақылар, тауар үлгілері); 
3. Белсенді ұсыныс (сатып алушылар конкурстары, ойындар, 

лотереялар). 
Кез-келген сауда нүктесіне қатысты әр түрлі ынталандыру түрлерін, 

шығу тегі мен клиентке әсер етуі бойынша жіктеуге болады. 
Ынталандырудың жалпыланған түрлері: 

1. Сату орнында қолданылатын жалпы ынталандыру, оның ерекшелігі 
тақырыптың мақсаты болып табылады. Ол сауданы жалпы жандандыру 
құралы ретінде қызмет етеді (мерейтой, ашылу салтанаты). Ынталандырудың 
бұл түрі бір уақытта төмендетілген бағамен сатуды, тауарларды көрсетуді, 
дәмдерді, ойындарды, аниматорларды тартуды, сауда залдарының мерекелік 
безендірілуін, плакаттарды, түсіндірме тақталарын, қызықты жарнамаларды, 
сондай-ақ баспасөздегі жарнамалық компанияны біріктіреді (жеңілдікпен 
сатып алуға құқық беретін купондары бар парақшаларды тарату, белгілі бір 
тауарларды сатып алған жағдайда сыйлықтар беру, конкурстар, ойындар). 

2. Селективті ынталандыру тауарларды жалпы есеп айырысу 
орындарынан тыс жерде, мысалы, бірқатар сөрелердің басында 
орналастыруды қамтиды. Ынталандырудың бұл түрі тауарларды алыс 
науаларға немесе сауда желілерінің қиылысында орналасқан арбаларға 
орналастыруды да қамтиды. 

3. Жеке ынталандыру тауарлардың жалпы әсер ету орындарында 
жүзеге асырылады және, әдетте, өндірушіден келеді. Жарнамалық афиша, 
көрсеткіш белгілі бір тауарға қатысты бағаны төмендету, конкурстар, 
сыйлықақылар және т. б. түрінде ынталандыру жүзеге асырылатындығын 
білдіреді. Бұл жағдайда ынталандыру шараларын тұтынушы дүкен сөресінің 
алдында тоқтаған кезде ғана қабылдайды. 

Әр түрлі әсер ету объектілері үшін әртүрлі ынталандыру құралдары 
қолданылады: 

1. Сатып алушылар үшін: үлгілерді тарату, купондар, ақшаны қайтару 
туралы ұсыныстар, жеңілдікті бағамен сатылатын қаптамалар, сыйлықтар, 
конкурстар, сынақ талондары, демонстрациялар. 
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2. Делдалдар үшін: сатып алу үшін сынақтар, тауарларды тегін беру, 
тауарларды номенклатураға енгізгені үшін дилерлерге сынақтар, бірлескен 
жарнама жүргізу, итергіш сыйлықтар беру, дилерлердің сауда конкурстарын 
өткізу. 

3. Компанияның жеке сауда қызметкерлері үшін: сыйлықтар, 
конкурстар, сатушылар конференциялары. 

Сауда саласында қолданылатын сатуды ынталандыру әдістерін 
толығырақ қарастырайық: 

• өндіруші сатып алу үшін сынақ ұсына алады, яғни белгілі бір 
уақыт аралығында сатып алынған тауарлардың әр жиынтығының бағасынан 
жеңілдік береді. Мұндай ұсыныстар дилерлерді үлкен көлемде сатып алуға 
немесе әдетте сатып алмаған жаңа өнімді сатып алуға ынталандырады; 

• тауарды номенклатураға енгізгені үшін есепке алу, дилерлердің 
осы тауарды көпшілікке ұсыну бойынша (жарнама үшін, экспозиция 
құрылғысы үшін және т. б.) шығындарын өтей отырып.); 

• өндіруші тегін өнімді ұсына алады, яғни одан белгілі бір 
мөлшерде тауар сатып алған делдалға бірнеше қосымша жиынтықтар; 

• компанияның атын алып жүретін тегін сувенирлер (қаламдар, 
күнтізбелер, дәптерлер, күл салғыштар және т.б.). 

Бұл тұрғыда кәсіби кездесулер мен мамандандырылған көрмелер де 
үлкен пайда әкеледі. Салалық қауымдастықтар жыл сайын өз мүшелерінің 
конгрестерін өткізеді, әдетте бұл іс-шараларға мамандандырылған көрмелер 
ұйымдастырумен бірге жүреді. Мұндай көрмелерде саланың жеткізушілері 
болып табылатын фирмалардың тауарлары көрсетіліп, көрсетіледі. Сатушы 
мамандандырылған көрмеге қатысудан мынадай пайда алады деп күтеді: 

− жаңа әлеуетті сатып алушыларды анықтау; 
− клиентурамен байланысты қолдау; 
− жаңа тауарларды ұсыну; 
− жаңа тапсырыс берушілермен танысу; 
− қолданыстағы тапсырыс берушілерге сатуды ұлғайту. 
Сандық тұрғыдан алғанда, сатуды ынталандыру негізінен тұтынушыға 

бағытталған. Ол ең көп массаға бағытталған және тауарды сатуды 
қамтамасыз етуге, тауарларды сату жүзеге асырылатын жерде тікелей 
тұтынушылар ағынын құруға бағытталған. Бұл ынталандыру мен әрбір 
әлеуетті сатып алушыға тікелей сауда орнынан тыс тауарларды тапсырыс 
беруге итермелейтін тікелей маркетинг әдістерінің арасындағы 
айырмашылық. 

 
Сатуды ынталандырудың негізгі әдістерінің сипаттамасы. 
 
1. Бағаны ынталандыру-бұл белгілі бір өнімді таңдауда баға шешуші 

рөл атқаратын жағдайларда әсіресе тиімді құрал. Тауардың сату бағасымен 
байланысты ынталандырудың үш түрі бар: 

– тікелей төмендеу, 
– жеңілдікпен сатып алуға құқық беретін купондарды тарату, 
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2. Делдалдар үшін: сатып алу үшін сынақтар, тауарларды тегін беру, 
тауарларды номенклатураға енгізгені үшін дилерлерге сынақтар, бірлескен 
жарнама жүргізу, итергіш сыйлықтар беру, дилерлердің сауда конкурстарын 
өткізу. 

3. Компанияның жеке сауда қызметкерлері үшін: сыйлықтар, 
конкурстар, сатушылар конференциялары. 

Сауда саласында қолданылатын сатуды ынталандыру әдістерін 
толығырақ қарастырайық: 

• өндіруші сатып алу үшін сынақ ұсына алады, яғни белгілі бір 
уақыт аралығында сатып алынған тауарлардың әр жиынтығының бағасынан 
жеңілдік береді. Мұндай ұсыныстар дилерлерді үлкен көлемде сатып алуға 
немесе әдетте сатып алмаған жаңа өнімді сатып алуға ынталандырады; 

• тауарды номенклатураға енгізгені үшін есепке алу, дилерлердің 
осы тауарды көпшілікке ұсыну бойынша (жарнама үшін, экспозиция 
құрылғысы үшін және т. б.) шығындарын өтей отырып.); 

• өндіруші тегін өнімді ұсына алады, яғни одан белгілі бір 
мөлшерде тауар сатып алған делдалға бірнеше қосымша жиынтықтар; 

• компанияның атын алып жүретін тегін сувенирлер (қаламдар, 
күнтізбелер, дәптерлер, күл салғыштар және т.б.). 

Бұл тұрғыда кәсіби кездесулер мен мамандандырылған көрмелер де 
үлкен пайда әкеледі. Салалық қауымдастықтар жыл сайын өз мүшелерінің 
конгрестерін өткізеді, әдетте бұл іс-шараларға мамандандырылған көрмелер 
ұйымдастырумен бірге жүреді. Мұндай көрмелерде саланың жеткізушілері 
болып табылатын фирмалардың тауарлары көрсетіліп, көрсетіледі. Сатушы 
мамандандырылған көрмеге қатысудан мынадай пайда алады деп күтеді: 

− жаңа әлеуетті сатып алушыларды анықтау; 
− клиентурамен байланысты қолдау; 
− жаңа тауарларды ұсыну; 
− жаңа тапсырыс берушілермен танысу; 
− қолданыстағы тапсырыс берушілерге сатуды ұлғайту. 
Сандық тұрғыдан алғанда, сатуды ынталандыру негізінен тұтынушыға 

бағытталған. Ол ең көп массаға бағытталған және тауарды сатуды 
қамтамасыз етуге, тауарларды сату жүзеге асырылатын жерде тікелей 
тұтынушылар ағынын құруға бағытталған. Бұл ынталандыру мен әрбір 
әлеуетті сатып алушыға тікелей сауда орнынан тыс тауарларды тапсырыс 
беруге итермелейтін тікелей маркетинг әдістерінің арасындағы 
айырмашылық. 

 
Сатуды ынталандырудың негізгі әдістерінің сипаттамасы. 
 
1. Бағаны ынталандыру-бұл белгілі бір өнімді таңдауда баға шешуші 

рөл атқаратын жағдайларда әсіресе тиімді құрал. Тауардың сату бағасымен 
байланысты ынталандырудың үш түрі бар: 

– тікелей төмендеу, 
– жеңілдікпен сатып алуға құқық беретін купондарды тарату, 

 

  
 

– жеңілдік алуды кейінге қалдыра отырып бағаны төмендету. 
Осылайша, сатып алушы төлейтін бағалар көбінесе арнайы жеңілдіктер 

жүйесін кеңінен қолдануға байланысты нақты бағалардан айтарлықтай 
ауытқиды. Әлемдік тәжірибеде жеңілдіктердің 20-ға жуық түрі бар, мысалы: 

1) жалпы (қарапайым) жеңілдік тауардың прейскуранттық немесе 
анықтамалық бағасымен беріледі. 

2) айналым үшін жеңілдік (бонустық) тұрақты сатып алушыларға 
арнайы сенімхат негізінде беріледі. 

3) саны немесе сериялық (прогрессивті) үшін жеңілдік сатып алушыға 
алдын ала белгіленген тауардың санын сатып алған жағдайда беріледі. 

4) өндірушілер дилерлік жеңілдікті өзінің тұрақты өкілдеріне немесе 
өткізу жөніндегі делдалдарға ұсынады 

5) каталогтауға байланысты жеңілдіктер өткізудің барлық кезеңдерінде 
қолданылады және ірі сауда делдалдарына, көтерме саудагерлерге, бөлшек 
саудагерлерге беріледі. 

6) тапсырыстарына сатушылар ерекше қызығушылық танытатын 
артықшылықты сатып алушыларға арнайы жеңілдіктер беріледі. 

7) жасырын жеңілдіктер сатып алушыларға тегін қызметтер көрсету, 
тегін үлгілер ұсыну жолымен жалдау ақысына жеңілдіктер, жеңілдікті немесе 
пайызсыз кредиттер түрінде беріледі. 

8) прейскуранттық бағаның 25-30% мөлшерінде осы фирмадан бұрын 
сатып алынған тауарды қайтарғаны үшін жеңілдіктер сатып алушыға ол осы 
фирмадан бұрын сатып алған ескірген үлгідегі, ескірген үлгідегі тауарды 
қайтарған кезде беріледі. 

9) функционалдық жеңілдіктер – тауарларды сату, оларды сақтау, 
есепке алу және т. б. кезінде қызметтер көрсеткені үшін сауда саласындағы 
жеңілдіктер. 

10) маусымдық жеңілдіктер – тауарларды маусымсыз сатып алуды 
жүргізетін тұтынушылар үшін бағаның азаюы, бұл бүкіл жыл бойы 
өндірістің тұрақты деңгейін ұстап тұруға мүмкіндік береді. 

11) есепке жатқызулар – шегерімнің тауар алмасу түрі, яғни ескісін 
тапсырған жағдайда жаңа тауар бағасының төмендеуі. 

Купондар-бұл тұтынушыға белгілі бір өнімді сатып алу кезінде 
келісілген үнемдеуге құқық беретін сертификаттар. Купондар тауардың 
қаптамасына орналастырылады немесе үйге жеткізіледі немесе пресс арқылы 
таратылады. Купоны бар тұтынушыға купонда көрсетілген тауарды сатып 
алған жағдайда белгілі бір ақша сомасы, тауар бағасының пайызы немесе 
қандай да бір басқа тауар бағасының төмендеуі болып табылатын жеңілдік 
беріледі. 

Бағаның тікелей төмендеуі мен жеңілдікті кешіктіріп бағаның 
төмендеуі арасындағы аралық позицияны ала отырып, купонаж бағаны 
төмендетудің неғұрлым күрделі түрі болып табылады және қазірдің өзінде 
жетілген бренд өнімдерін сатуды ынталандырудың және тұтынушыларды 
жаңа өнімді сынап көруге ынталандырудың тиімді құралы болып табылады. 
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Кейінге қалдырылған өтемақы-бұл бағаның төмендеуі сатып алу 
кезінде емес, біраз уақыттан кейін, егер сатып алушы жеңілдік құқығын 
беретін купонын жіберсе, бағаны ынталандырудың бұл түрі. Белгілі бір ақша 
сомасы түріндегі өтем сатып алудың бірнеше дәлелі ұсынылған кезде 
төленеді. Сатып алушы сатып алу туралы дәлелдемелерді көрсетілген мекен-
жайға жібереді және оған тауарлардың біреуінің толық құнын немесе алдын-
ала белгіленген ақша сомасын өтейтін чек алады. 

2. Натураны ынталандыруды тұтынушыға бағамен тікелей 
байланыссыз кез-келген тауардың қосымша мөлшерін ұсыну ретінде 
анықтауға болады. Ынталандыру әдістерінің осы тобына мыналар кіреді: 

– үлгілері, 
– жеңілдікті бағамен буып-түю, 
– сыйлығының лауреаты. 
Үлгілер жаңа өнімді ұсынудың ең тиімді және қымбат әдісі болып 

табылады. Бұл тұтынушыға тауарды тегін немесе сынақ үшін ұсыну. 
Үлгілерді "әр есікке" қағидаты бойынша тасымалдауға, пошта арқылы 
жіберуге, дүкенде таратуға, кез-келген басқа өнімге қосуға немесе оларды 
жарнамалық ұсыныста ұруға болады. 

Жеңілдетілген бағамен орау (оларды бағадан аз жеңілдікпен мәмілелер 
деп те атайды) – бұл тұтынушыға тауардың әдеттегі бағасына қарсы белгілі 
бір үнемдеуді ұсыну. Бұл тауарды өлшеп ораудың бір нұсқасы (мысалы: 
біреуінің бағасы бойынша 2 пакет) төмендетілген бағамен сатылса, немесе 
ілеспе 2 тауардың жиынтығын сатқанда қаптама-жиынтық болуы мүмкін. 

Сыйлық-бұл басқа өнімді сатып алу үшін сыйақы ретінде төмен 
бағамен немесе ақысыз ұсынылатын тауар. Бүгінгі таңда өндіруші өз 
клиенттеріне түрлі сыйлықтар ұсынады: 

Қаржылық ақпарат-бұл қарастырылып отырған объектінің 
экономикалық жағдайын ашатын ақпарат. Қаржылық ақпарат объектінің 
экономикалық жағдайын, оның экономикалық сипаттамаларын анықтайды. 
Объектінің сипаттамасы өзгерту үшін осы объектімен қаржылық 
операцияларды жүзеге асыру үшін қажет. Экономикалық жағдай құндық 
мәнде меншік құқығының болуы және осы құқықтарды қайта бөлу шарттары 
туралы мәліметтермен, мәліметтермен, ұғымдармен сипатталады. Банкте 
таратылатын ақпаратта қаржы туралы ақпаратты тікелей бөлуге болады. Бұл 
жағдайда мәселе ақшаның электронды аналогына қатысты. Қаржылық 
ақпараттың мысалдары: салық салынғанға дейінгі пайда, акционерлік 
капиталға пайда, акцияға пайда, дивидендтер. Қаржы туралы ақпараттың 
мысалдары: кассадағы қаражат, шоттағы қалдық. Қаржылық ақпаратты 
жіктеу объектіге қатысты жіктеу: объект туралы ішкі ақпарат, сыртқы 
ақпарат. Ішкі: кәсіпорынның балансы, қаржылық есептер, ақша қозғалысы 
туралы ақпарат. Сыртқы: қайта қаржыландыру мөлшерлемесі, доллар 
бағамы, инфляция деңгейі, өнім бағасы, тауар және валюта биржаларынан 
ақпарат және т. б. Алу тәсілдері бойынша жіктеу: мерзімді баспасөзден 
алынған деректер, бөлінген арналар бойынша алынған ақпарат, интернеттен 
алынған ақпарат, қаржылық құжаттардан алынған ақпарат. Банктік ақпарат 
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Кейінге қалдырылған өтемақы-бұл бағаның төмендеуі сатып алу 
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арналары, ақпараттық агенттіктер арналары, корпорациялардың 
компьютерлік желілері, биржалардың компьютерлік желілері ерекшеленуі 
мүмкін. Сенімділік дәрежесі бойынша жіктеу: нақты ақпарат (қоймада қанша 
қатаң есептілік нысандары бар), есептік ақпарат – сенімділік дөңгелектеу 
әдісімен анықталады, статистикалық ақпарат (әл-ауқат 0,01% - ға өсті), 
семантикалық ақпарат (экономикада өсу байқалды). Жаңарту жиілігі 
бойынша жіктеу: нақты уақыт, күнделікті ақпарат, ай сайынғы, тоқсан 
сайынғы, мерзімді, кездейсоқ. 

 
Практикалық сабақтар 
Механикалық цех жабдықтарының санын есептеу 
 
Бас механиктің (ПМС) бағдарламасын орындау үшін станоктардың 

саны анықталады: 
𝑁𝑁ст = Тст×(ТО−1+ТО−2+1)

Фдо×𝑧𝑧×К𝑛𝑛
, 

 
мұндағы Тст × (ТО-1 + ТО-2 + Т)-станок-сағаттарда жоспарланған 

кезеңге станок жұмыстарының жиынтық еңбек сыйымдылығы; Фд.о-жабдық 
уақытының нақты қоры, сағ; Z-жабдық жұмысының ауысым саны; Кп – 
жабдықты пайдалану коэффициенті (Кп = 0,83 қабылдауға болады). 

Механикалық цехтың жабдықтарына мыналар кіреді : бұрау, 
фрезерлеу, бұрғылау, тегістеу тобы, сондай-ақ гидравликалық пресс және 
кран-шоқ сәйкесінше 6 : 1,7 : 1,3: 1. 

В механикалық цехтың типтік жабдықтары ретінде біз қабылдаймыз: 
1а616 жонғыш, 6n8tt фрезерлік машина, 2118 бұрғылау машинасы, 
гидравликалық п-432 тегістеу машинасы, қысым 10 т, кран-пучка, жүк 
көтергіштігі Q = 3 т. с. 

Дәнекерлеу цехының жабдығына: ІҚО-300 дәнекерлеу генераторы, НХ-
009 бөлшектерді жылыту пеші, ПЧ-077 құмы бар жәшік, бөлшектерді 
тасымалдауға арналған арба, 872 кесу станогы, ЗБ54 әмбебап қайрау станогы 
кіреді. 

Ұста цехының жабдығына: сыдырма-ажарлау станогы, серіппелі 
табақтардың бөлшектеріне арналған түзету плитасы, құрама пресс-қайшылар 
(кесілетін шыбықтың ең үлкен диаметрі 5,5 мм, табақтардың қалыңдығы 16 
мм), шынығуға арналған ванналар, төмен қысымды пештерге арналған ввд-8к 
ауа үрлегіші, жұмыс үстелі (3 дана), ПЧ-024/5 (4 дана) аспапқа арналған 
жәшік, ПЧ-030 стеллаждары, цементтеуге және шынығуға арналған пеш 
кіреді. 

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу құнын 
есептеу 

 
Машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің өзіндік құны 

мынадай формула бойынша айқындалады:, 
С = Рз + Н + М 
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мұндағы Рз-өндірістік жұмысшылардың жалақысы (негізгі); Н – үстеме 
шығыстар; М – материалдардың, қосалқы бөлшектердің құны. 

Негізгі жалақы мына формула бойынша есептеледі: тг., 
Р = Пз + Дз + Нз 

 
мұндағы ЖТ - тікелей жалақы; ЖТ – қосымша жалақы; ЖТ – жалақыға 

есептеулер (әлеуметтік сақтандыру аударымдары). 
Тікелей жалақы тәуелділіктен анықталады 
 

PZ = T × T, 
 
мұндағы Т-машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің 

еңбек сыйымдылығы Т = Тто-1 + Тто-2 +ТТО + Т; t – теңгедегі орташа 
сағаттық мөлшерлеме (кесте. 7). 

Қосымша жалақы тікелей жалақыға пайызбен анықталады, тг., 
 

Дз = Пз (0,08...0,1%). 
 
Жалақыға есептеулер тікелей және қосымша жалақы сомасына 

белгіленген пайыз (5,3%) бойынша есептеледі, тг., 
 

NZ = (Pz + Dz) × 0,053. 
 
Үстеме шығыстар тікелей жалақыға пайызбен қабылданады. Олар 

құралады цех және қоғамдық шығыстар. Цех шығындары 100 құрайды... 
120%, ал жалпы зауыттық – 140... 150%, тг., 

 
Н= Пз (1...1,5). 

 
Машиналарды жөндеуге арналған материалдардың құны жұмсалатын 

материалдың мөлшері бойынша анықталады. Материалдар мен қосалқы 
бөлшектерге жұмсалатын шығындар өндірістік жұмысшылар мен 
зауыттардың жылдық жалақы қорының 151% мөлшерінде қабылдануы 
мүмкін, тг., 

М = Рз × 1,51. 
 
Ағымдағы жылға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу 

жұмыстарының жалпы құны рубль болады, 
 

Собщ = Жүз + Ст. 
 
Ескерту. ТҚК және Р өзіндік құнын айқындау кезінде жалақы мен 

үстеме шығыстарға қосымша коэффициенттер кәсіпорында алынады. 
 
 
 



289

 

  
 

мұндағы Рз-өндірістік жұмысшылардың жалақысы (негізгі); Н – үстеме 
шығыстар; М – материалдардың, қосалқы бөлшектердің құны. 

Негізгі жалақы мына формула бойынша есептеледі: тг., 
Р = Пз + Дз + Нз 

 
мұндағы ЖТ - тікелей жалақы; ЖТ – қосымша жалақы; ЖТ – жалақыға 

есептеулер (әлеуметтік сақтандыру аударымдары). 
Тікелей жалақы тәуелділіктен анықталады 
 

PZ = T × T, 
 
мұндағы Т-машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің 

еңбек сыйымдылығы Т = Тто-1 + Тто-2 +ТТО + Т; t – теңгедегі орташа 
сағаттық мөлшерлеме (кесте. 7). 

Қосымша жалақы тікелей жалақыға пайызбен анықталады, тг., 
 

Дз = Пз (0,08...0,1%). 
 
Жалақыға есептеулер тікелей және қосымша жалақы сомасына 

белгіленген пайыз (5,3%) бойынша есептеледі, тг., 
 

NZ = (Pz + Dz) × 0,053. 
 
Үстеме шығыстар тікелей жалақыға пайызбен қабылданады. Олар 

құралады цех және қоғамдық шығыстар. Цех шығындары 100 құрайды... 
120%, ал жалпы зауыттық – 140... 150%, тг., 

 
Н= Пз (1...1,5). 

 
Машиналарды жөндеуге арналған материалдардың құны жұмсалатын 

материалдың мөлшері бойынша анықталады. Материалдар мен қосалқы 
бөлшектерге жұмсалатын шығындар өндірістік жұмысшылар мен 
зауыттардың жылдық жалақы қорының 151% мөлшерінде қабылдануы 
мүмкін, тг., 

М = Рз × 1,51. 
 
Ағымдағы жылға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу 

жұмыстарының жалпы құны рубль болады, 
 

Собщ = Жүз + Ст. 
 
Ескерту. ТҚК және Р өзіндік құнын айқындау кезінде жалақы мен 

үстеме шығыстарға қосымша коэффициенттер кәсіпорында алынады. 
 
 
 

 

  
 

Қызмет көрсетуші персоналдың сандық құрамы 
Лауазымдардың атауы Машинала

рдың саны 
Жұмысшы

лардың 
саны 

Разряд Сағаттық 
мөлшерле

ме 

Айдық 
мөлшерле

ме 
Машинист УК-15'9-18 2 2 6/2,1 16-29,4 2705 
Машинистің көмекшесі УК 2 2 5 1.94 15-05,3 2499 
Машинист МПД 3 3 6/2,1 16-29,4 2705 
Машинистің көмекшесі МПД 3 3 5/1,94 15-05,3 2499 
Шақпатас тазалауыш машинаның 
бастығы ЩОМ-4М 

1 1 10/4,42  5693 

Машинист ЩОМ-4М 1 2 6/2,1 16-29,4 2705 
Машинистің көмекшесі ЩОМ-4М 1 3 5/1,94 15-05,3 2499 
Түзеуіш-әрлеу машинасының 
бастығы ВПО-3000 

1 1 10/4,42  5693 

Машинист ВПО-3000 1 3 6/2,1 16-29,4 2705 
Машинистің көмекшесі ВПО-3000 1 4 4/1,71 13-81.8 2293 
Тіректі кранның машинисті ККС-10 2 2 5/1,94 15-05,3 2499 
Жылжымалы электр станциясының 
машинисті АБ-4Т/230Ж 

1 1 4/1,71 13-81,8 2293 

Автослесарь  1 5/1,94 15-05,3 2499 
Ауыр типті машиналарды жөндеу 
бойынша шебер 

 1 10/4,42  5693 

Газ-электр дәнекерлеуші  1 5/1,94 15-05.3 2499 
Электр жабдықты жөндеу бойынша 
слесарь-электрші 

 1 5 1.94 [5-05.3 2499 

Токарь  1 

5 1.44 

15-05,3 2499 

Пайдалану бойынша шебер  1 10/4,42 12-96 5693 
Жөндеу бойынша механик  1 9/3,9 12-95 5023 
Бас механик  1 12/5,64  7204 
Ескерту. Орташа сағаттық мөлшерлеме 14-89,6 
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ГЛОССАРИЙ (терминдер мен анықтамалар) 
 

Осы нұсқаулықта тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер 
қолданылады: 

 
Балласт (жол) - шпал мен жер төсемінің негізгі алаңы арасындағы 

кеңістікті толтыратын минералды сусымалы материал (қиыршықтас, құм, 
қиыршық тас, асбест қалдықтары), динамикалық жүктемені беруді және 
серпімді жұмсартуды, жоспар мен профильдегі рельс шпалдық торды 
тұрақтандыруды қамтамасыз етеді. 

Балласт призмасы-жылжымалы құрам әсер еткен кезде жоспардағы 
және бейіндегі рельс шпалдық торды тұрақтандыру үшін жер төсеміне 
салынатын балласттан жолдың жоғарғы құрылысының элементі. 

Түйіспесіз жол-бұл ұзындығы үлкен рельстері бар теміржол жолы, 
оларда температура өзгерген кезде осы өзгерістерге пропорционалды бойлық 
күштер пайда болады. 

Блок-учаске-бағдаршамдармен шектелген темір жол учаскесі. 
Жолдың жоғарғы құрылысы-жылжымалы құрамның 

доңғалақтарынан түсетін жүктемелерді қабылдауды, оларды жолдың төменгі 
құрылысына беруді, сондай-ақ доңғалақтардың рельстік жол бойымен 
қозғалу бағытын қамтамасыз ететін темір жолдың бөлігі (рельстер, 
бекітпелер, рельстік негіз, балластық призма). 

Уақытша пайдалану-пойыздардың ұйымдасқан қозғалысы және 
салынып жатқан темір жол учаскесінде жүктер мен жолаушыларды желіні 
тұрақты пайдалануға бергенге дейін тасымалдау үшін құрылыстарды күтіп 
ұстау. 

Уақытша айналып өту-теміржолды қалпына келтіру кезінде немесе 
жаңа теміржол желісін салу кезінде кедергілерді айналып өту үшін бұзылған 
учаскелердің орнына орнатылатын теміржол учаскелері жеңілдетілген 
техникалық шарттар бойынша салынады. 

Екінші жолдар - аралықтағы қосымша негізгі жолдар. 
Жолды түзету-жоспардағы, бойлық және көлденең профильдердегі 

(шпалдардың астындағы балласты тығыздаумен) рельстік жолтабанның 
кедір-бұдырлығын түзету жөніндегі жұмыстар кешені. 

Түзету-тегістеу-өңдеу машинасы-бір өту кезінде балласты мөлшерлеу 
және тығыздау, жолды қағу, түзету және әрлеу бойынша жұмыстар кешенін 
орындайтын үздіксіз жұмыс істейтін жол машинасы. 

Габарит-құрылыстардың, құрылғылардың, заттардың шекті сыртқы 
геометриялық кескіні; құрылыстардың жақындау габаритін, тиеу габаритін, 
жылжымалы құрамның, беріліс және байланыс желілерінің габаритін, көпір 
асты габаритін, тоннельдердің, метрополитендердің, платформалардың 
габариттерін және т. б. ажыратады. 

Тиеу габариті-сыртқа шықпастан, тікелей көлденең жолда ашық 
жылжымалы құрамда жүк (буып-түю мен бекітуді ескере отырып) 
орналастырылуы тиіс шекті көлденең (жол осьіне перпендикуляр) кескіні. 
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Жылжымалы құрамның габариті-сыртқа шықпастан жылжымалы 
құрам түзу көлденең жолда бос күйінде де, тиелген күйінде де сәйкес келуі 
тиіс шекті көлденең (жол осьіне перпендикуляр) пішін. 

Құрылыстардың жақындау габариті - шектеріне құрылыстар мен 
құрылғылардың ешқандай бөліктері кірмеуі тиіс шекті көлденең (жол осьіне 
перпендикуляр) пішін. 

Басты жол – аралықтағы теміржол жолы және оны бөлек пунктте 
жалғастыру, әдетте, бағыттамалық бұрмаларда ауытқулары жоқ және 
пойыздардың ұйымдасқан қозғалысына арналған. 

Рельс жолтабанының геометриялық параметрлері (ГРК) – рельс 
жіптерінің пішіні, жоспары, деңгейі және олардың арасындағы қашықтық 
бойынша орналасуы. 

Жүк қауырттылығы-тасымалдау тығыздығы, теміржол учаскесінің, 
желінің жұмыс қарқындылығының көрсеткіші, ТКМ-де 1 км ж. - д.учаске 
немесе желі бойынша өлшенеді. 

Жүк айналымы-тасымалданған жүк санының тасымалдау 
қашықтығына көбейтіндісі ретінде айқындалатын көлік жұмысының 
көрсеткіші, тонна-километрмен (т. км) өлшенеді. 

Жер төсемінің деформациясы-жер төсемінің және оның 
элементтерінің пішіні мен өлшем параметрлерінің олардың пайдалану 
сапасын төмендететін серпімді және қалдық өзгерістері; тұңғиықтар, 
шөгулер, ығысулар, қираулар, үймелер болады. 

Жолдың жай - күйін диагностикалау-жолдың техникалық жай-күйін 
анықтауды қамтамасыз ететін әдістер мен құралдардың жиынтығы. 

Темір жол дистанциясы - бір бөлімшенің персоналы қызмет көрсететін 
тұрақты құрылғылары мен жабдықтары бар өндірістік учаске шегіндегі 
бөлімшелер: жол дистанциясы - ӨСБ, сигнализация және байланыс - ШЧ, 
электрмен жабдықтау-ЭЧ, тиеу - түсіру жұмыстары - МБ, қорғаныштық орман 
екпелері-бал және т. б. 

Ұзын рельсті қамшы-ұзындығы 800 м-ден асатын қамшы, оның 
ішінде блок-учаскенің, аралықтың ұзындығына тең немесе шексіз ұзындыққа 
тең. 

Теміржол жолы-бөлінген белдеуде орналасқан және бағыттаушы 
рельстік жолтабаны бар жолды құрайтын, жылжымалы құрамның жыл бойы 
үздіксіз қозғалысына арналған және жолдың жоғарғы құрылысынан, қорғау 
құрылғылары бар жер төсемінен, жасанды құрылыстардан, жол және сигнал 
белгілерінен тұратын желілік және алаңдық инженерлік құрылыстар мен 
жайластырулар кешені. 

Қорғаныс қабаты-берілген гранулометриялық құрамның қиыршық 
тас-қиыршық тас-құм қоспасынан тұратын балласт қабаты. Қажет болған 
жағдайда қабат конструкциясына геосинтетикалық материалдар 
(геотекстильдер, геоторлар, пенополистирол) қосылады.  

Жер төсемі-темір жолдың инженерлік құрылысы жолдың жоғарғы 
құрылысы үшін негіз болады және ұзақ қызмет ету мерзіміне есептелген 
инженерлік құрылыстар кешенінен тұрады. 
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Жер жұмыстары-жер төсемін, жер құрылыстарын тұрғызу, топырақ 
өндіру үшін ашық қазбалар (карьерлер, резервтер) қалыптастыру кезінде 
орындалатын құрылыс жұмыстарының кешені. 

Жер қазатын-тасымалдау машиналары-топырақты қабатпен өңдеу 
және оны төсеу орнына немесе үйіндіге тасымалдау үшін қолданылады; 
скреперлер, бульдозерлер, автогрейдерлер, грейдер-элеваторлар және т. б. 
ерекшеленеді. 

Пойыздардың қарқынды қозғалысы - екі жолды учаскелерде кесте 
бойынша жолаушылар және жүк пойыздары қозғалысының тәулігіне 50 
жұптан астам және бір жолды учаскелерде 24 жұптан астам мөлшерлері. 

Жасанды құрылыс-темір жолдың қиылысында әртүрлі кедергілермен 
(өзендер, шатқалдар, тау бөгеттері, басқа да жолдар және т. б.) салынған 
құрылыс құрылымы; бұл көпірлер (соның ішінде эстакадалар, виадуктер, жол 
өтпелері), тоннельдер, су өткізу құбырлары, сүзгіш үйінділер, науалар, 
дюкерлер, тіреу қабырғалары, жертөлеге қарсы галереялар, бөгеттер, 
барраждар және т. б. 

Машиналар мен жабдықтарды күрделі жөндеу – бұл ОЖ негізгі 
құралдарының өз функцияларының жарамдылығын және толық немесе 
толық қалпына келтірілуіне жақын болуын қамтамасыз ету үшін жүзеге 
асырылатын жөндеу жұмыстарының кешені.  

Карьер-жер бетіне жақын жатқан пайдалы қазбаларды, сондай-ақ жер 
төсеміне арналған топырақты (үйінділер, банкеттер және т.б.) ашық игеру 
орны. 

Жоспарлы - алдын алу жұмыстарын жүргізуді талап ететін, талап 
ететін километр – жылдамдықты шектеуді талап етпейтін шегіністер саны 
белгіленген шектерден асатын километр. 

Көпір - су бөгеті арқылы өтетін жолдың (жолдың) жасанды құрылысы, 
көпір төсемі бар жүріс бөлігінен, жағалау тіректерінен және аралық 
тіректерден тұрады; материал көпірді ажыратады-темірбетон және металл 
(арка, арқалық, рамалық, ванттық, аспалы, аралас). 

Мотовоз-кірме жолдарда маневрлік жұмыстарды жүргізу үшін, жолды 
жөндеу және құрылыс жұмыстары кезінде пайдаланылатын, қуаты 220 кВт-
қа дейінгі Іштен жану қозғалтқышы бар локомотив. 

Мотор-вагон секциясы - тұрақты тіркелген моторлы және моторлы 
емес вагондардың белгілі бір санынан тұратын пойыз бірлігі, қала 
маңындағы электр және дизель пойыздарында және метрополитен 
пойыздарында қолданылады. 

Мотор-вагондық жылжымалы құрам-мотор-вагондық пойыздар (электр 
пойыздары, дизель-пойыздар), сондай-ақ автомотрисалар 
қалыптастырылатын мотор және тіркеме вагондар. 

Жабдықты жаңғырту-бұл объектінің техникалық деңгейі мен 
экономикалық сипаттамаларының жоғарылауына әкелетін, оның 
құрылымдық элементтері мен жүйелерін тиімдірек ауыстыру арқылы жүзеге 
асырылатын негізгі құралдар объектісін жетілдіру жөніндегі жұмыстар 
жиынтығы; 



293

 

  
 

Жер жұмыстары-жер төсемін, жер құрылыстарын тұрғызу, топырақ 
өндіру үшін ашық қазбалар (карьерлер, резервтер) қалыптастыру кезінде 
орындалатын құрылыс жұмыстарының кешені. 

Жер қазатын-тасымалдау машиналары-топырақты қабатпен өңдеу 
және оны төсеу орнына немесе үйіндіге тасымалдау үшін қолданылады; 
скреперлер, бульдозерлер, автогрейдерлер, грейдер-элеваторлар және т. б. 
ерекшеленеді. 

Пойыздардың қарқынды қозғалысы - екі жолды учаскелерде кесте 
бойынша жолаушылар және жүк пойыздары қозғалысының тәулігіне 50 
жұптан астам және бір жолды учаскелерде 24 жұптан астам мөлшерлері. 

Жасанды құрылыс-темір жолдың қиылысында әртүрлі кедергілермен 
(өзендер, шатқалдар, тау бөгеттері, басқа да жолдар және т. б.) салынған 
құрылыс құрылымы; бұл көпірлер (соның ішінде эстакадалар, виадуктер, жол 
өтпелері), тоннельдер, су өткізу құбырлары, сүзгіш үйінділер, науалар, 
дюкерлер, тіреу қабырғалары, жертөлеге қарсы галереялар, бөгеттер, 
барраждар және т. б. 

Машиналар мен жабдықтарды күрделі жөндеу – бұл ОЖ негізгі 
құралдарының өз функцияларының жарамдылығын және толық немесе 
толық қалпына келтірілуіне жақын болуын қамтамасыз ету үшін жүзеге 
асырылатын жөндеу жұмыстарының кешені.  

Карьер-жер бетіне жақын жатқан пайдалы қазбаларды, сондай-ақ жер 
төсеміне арналған топырақты (үйінділер, банкеттер және т.б.) ашық игеру 
орны. 

Жоспарлы - алдын алу жұмыстарын жүргізуді талап ететін, талап 
ететін километр – жылдамдықты шектеуді талап етпейтін шегіністер саны 
белгіленген шектерден асатын километр. 

Көпір - су бөгеті арқылы өтетін жолдың (жолдың) жасанды құрылысы, 
көпір төсемі бар жүріс бөлігінен, жағалау тіректерінен және аралық 
тіректерден тұрады; материал көпірді ажыратады-темірбетон және металл 
(арка, арқалық, рамалық, ванттық, аспалы, аралас). 

Мотовоз-кірме жолдарда маневрлік жұмыстарды жүргізу үшін, жолды 
жөндеу және құрылыс жұмыстары кезінде пайдаланылатын, қуаты 220 кВт-
қа дейінгі Іштен жану қозғалтқышы бар локомотив. 

Мотор-вагон секциясы - тұрақты тіркелген моторлы және моторлы 
емес вагондардың белгілі бір санынан тұратын пойыз бірлігі, қала 
маңындағы электр және дизель пойыздарында және метрополитен 
пойыздарында қолданылады. 

Мотор-вагондық жылжымалы құрам-мотор-вагондық пойыздар (электр 
пойыздары, дизель-пойыздар), сондай-ақ автомотрисалар 
қалыптастырылатын мотор және тіркеме вагондар. 

Жабдықты жаңғырту-бұл объектінің техникалық деңгейі мен 
экономикалық сипаттамаларының жоғарылауына әкелетін, оның 
құрылымдық элементтері мен жүйелерін тиімдірек ауыстыру арқылы жүзеге 
асырылатын негізгі құралдар объектісін жетілдіру жөніндегі жұмыстар 
жиынтығы; 

 

  
 

Сенімділік-объектінің қолдану, техникалық ұстау, сақтау және 
тасымалдаудың белгілі бір жағдайларында белгілі бір жұмыс уақыты немесе 
пайдалану кезеңі ішінде техникалық талаптарда көзделген функцияларды 
орындау қабілеті. 

"Терезе" -жөндеу-құрылыс немесе монтаждау жұмыстарын жүргізу 
үшін аралық, аралықтың жекелеген жолдары немесе станциялар бойынша 
пойыздардың қозғалысы тоқтатылатын пойыздар қозғалысының кестесіндегі 
уақыт. 

Өңір-жолды ағымдағы күтіп ұстауды жүзеге асыратын (ұзындығы 30 
км-ге дейін келтірілген) жол шеберінің қарауындағы жол дистанциясының 
бөлімшесі. 

Жер төсемінің негізгі алаңы-топырақтан түзілген балласт немесе 
қорғаныш қабаты астындағы бет. 

Шегіну-қозғалыс жылдамдығын шектеу талап етілмейтін шектерде 
жол құрылғысы параметрлерінің номиналды мәндерінен рельс жіптерінің 
орналасуындағы ауытқу. 

Жолдың паспорттық сипаттамалары-ТПЕ талаптарына, пойыздар 
қозғалысының іске асырылатын жылдамдықтарына және жолдың нақты 
құрылғысына сәйкес белгіленген жолдың жоғарғы және төменгі құрылысы 
құрылғысының параметрлері.  Жол және құрылыстар департаментінің 
бекітуіне жатады. 

Аралық-сигналдармен (бағдаршамдармен) шектелген блок-
учаскелерден тұратын екі шектес бөлек пункттер арасындағы темір жолдың 
бөлігі. 

Өткел-рельс (темір) және рельссіз (автомобиль) жолдардың бір 
деңгейіндегі қиылысу орнындағы құрылыстар мен құрылғылар кешені. 

Өткел сигнализациясы-теміржолдардың автомобиль жолдарымен бір 
деңгейде қиылысуында (автоматты шлагбаумдар, бағдаршамдар) 
орнатылатын сигнализация жүйесі пойыз оған жақындаған кезде өткел 
арқылы қозғалысты жабу үшін қызмет етеді. 

Құм - мөлшері 0,05 - 0,1-ден 1-2 мм-ге дейін минералды бөлшектер 
басым түйіршікті шөгінді жыныстар болып табылатын табиғи құрылыс 
материалы. 

Сызық жоспары-теміржол трассасы осьінің көлденең жазықтыққа 
ортогональды проекциясы. 

Жолдың ағымдағы күтіп-ұстауының жоспарлы-алдын алу жүйесі-
жолдың жай-күйін қадағалауды (мониторингті), диагностиканы, тең 
дөңгелектелген астыңғы негізді жасау үшін машиналар кешенін қолдана 
отырып, жолды жоспарлы тұтас түзетуді, рельстерді, бағыттамалы 
бұрмалардың элементтерін, шпалдарды тегістеу мен ауыстыруды және жол 
жұмыстарының басқа да түрлерін қамтитын жүйе. 

Рельс астындағы негіздер-рельстерден қысымды қабылдайтын және 
оларды балласт қабатына немесе жасанды құрылыстың элементтеріне 
беретін теміржол рельстерінің тіректері; рельс астындағы негіз шпалдар, 
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көпір астындағы, ауыстыру (бағыттамалы бұрмалардағы) білеулер, блоктық, 
рамалық және монолитті негіздер болып табылады. 

Километрлік қор-әрбір жұмыс бөлімшесінде бар жолдың жоғарғы 
құрылысы материалдарының (рельстердің, шпалдардың, бекітпелердің және 
т.б.) төмендетілмейтін қоры. 

Бөлу жолағы-су бұрғыштары, орман екпелері, қардан қорғайтын 
дуалдары, байланыс, энергиямен жабдықтау желілері бар жер төсемі және 
басқа да құрылыстар орналастырылатын жер учаскесі. 

Техникалық пайдалану ережесі (ТПЕ) - теміржол көлігі персоналы 
жұмысының негізгі ережелері мен тәртібін, маңызды құрылыстарды, 
құрылғылар мен жылжымалы құрамды ұстаудың негізгі мөлшерлерін, 
нормаларын және оларға қойылатын талаптарды, пойыздар қозғалысын 
ұйымдастыру жүйесін және сигнал беру қағидаттарын белгілейтін салалық 
құжат. 

Жол машиналары - жол дөңгелектерін, жол төсегіштерді, электр 
балластерлерін, қиыршықтас тазалағыштарды, жол көтергіштерді, 
тракторлық мөлшерлегіштерді, шпал қағатын, балласт тығындайтын, түзету-
қағу-өңдеу, түзету-қағу-тегістеу, жол жинау, қар жинау, буын жинау, буын 
жинау (ағындық желілер), кювет тазалау, дренаж, рельс дәнекерлеу, жол 
өлшеу және дефектоскопиялық вагондар және т. б. 

Жол автобұғаттауы-адамның қатысуынсыз аралық бойынша 
пойыздардың қауіпсіз жүру жағдайларын қамтамасыз ететін құрылғылар 
жиынтығы. 

Тұңғиық-жолды түзетуді талап ететін және мұздату кезінде 
топырақтың біркелкі емес ісінуі салдарынан пайда болатын бойлық 
деңгейдегі және профильдегі рельс жіптерінің жағдайының бұрмалануы. 
Топырақты еріту кезінде көктемгі шөгінділер мүмкін. 

Жұмыс аймағы-құрылыс-монтаждау жұмыстары тікелей жүзеге 
асырылатын және олар үшін қажетті материалдар, конструкциялар мен 
бұйымдар, құрал-саймандар, машиналар мен құрылғылар орналастырылатын 
учаске. 

Бөлек пункт-станция, разъезд, озу пункті, жол бекеті, автобұғаттаудың 
өту бағдаршамы, сондай-ақ блок-учаскенің шекарасы (автоматты локомотив 
сигнализациясы кезінде). 

Рельсті бекіту-рельстерді бір-бірімен байланыстыратын немесе 
оларды рельс астына бекітетін құрылым. 

Рельс түйіспесі-рельс ұштарын дәнекерлеу арқылы немесе түйіспелі 
жапсырмалар мен бұрандамалар көмегімен рельс жіптеріне қосу орны. 

Рельсшпалдық (жол) тор-рельстер мен шпалдардың шектелмеген 
ұзындығында конструктивті біріктірілген және балласт қабатындағы 
жағдайды реттеу кезінде бір бүтін ретінде ауыстырылатын жолдың жоғарғы 
құрылысының бөлігі. 

Жөндеу құжаттамасы-жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқауларды, 
күрделі, орташа және ағымдағы жөндеуді орындау, жөндеуден кейін негізгі 
құралдарды бақылау, реттеу, сынау, консервациялау, тасымалдау және 
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көпір астындағы, ауыстыру (бағыттамалы бұрмалардағы) білеулер, блоктық, 
рамалық және монолитті негіздер болып табылады. 

Километрлік қор-әрбір жұмыс бөлімшесінде бар жолдың жоғарғы 
құрылысы материалдарының (рельстердің, шпалдардың, бекітпелердің және 
т.б.) төмендетілмейтін қоры. 

Бөлу жолағы-су бұрғыштары, орман екпелері, қардан қорғайтын 
дуалдары, байланыс, энергиямен жабдықтау желілері бар жер төсемі және 
басқа да құрылыстар орналастырылатын жер учаскесі. 

Техникалық пайдалану ережесі (ТПЕ) - теміржол көлігі персоналы 
жұмысының негізгі ережелері мен тәртібін, маңызды құрылыстарды, 
құрылғылар мен жылжымалы құрамды ұстаудың негізгі мөлшерлерін, 
нормаларын және оларға қойылатын талаптарды, пойыздар қозғалысын 
ұйымдастыру жүйесін және сигнал беру қағидаттарын белгілейтін салалық 
құжат. 

Жол машиналары - жол дөңгелектерін, жол төсегіштерді, электр 
балластерлерін, қиыршықтас тазалағыштарды, жол көтергіштерді, 
тракторлық мөлшерлегіштерді, шпал қағатын, балласт тығындайтын, түзету-
қағу-өңдеу, түзету-қағу-тегістеу, жол жинау, қар жинау, буын жинау, буын 
жинау (ағындық желілер), кювет тазалау, дренаж, рельс дәнекерлеу, жол 
өлшеу және дефектоскопиялық вагондар және т. б. 

Жол автобұғаттауы-адамның қатысуынсыз аралық бойынша 
пойыздардың қауіпсіз жүру жағдайларын қамтамасыз ететін құрылғылар 
жиынтығы. 

Тұңғиық-жолды түзетуді талап ететін және мұздату кезінде 
топырақтың біркелкі емес ісінуі салдарынан пайда болатын бойлық 
деңгейдегі және профильдегі рельс жіптерінің жағдайының бұрмалануы. 
Топырақты еріту кезінде көктемгі шөгінділер мүмкін. 

Жұмыс аймағы-құрылыс-монтаждау жұмыстары тікелей жүзеге 
асырылатын және олар үшін қажетті материалдар, конструкциялар мен 
бұйымдар, құрал-саймандар, машиналар мен құрылғылар орналастырылатын 
учаске. 
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өту бағдаршамы, сондай-ақ блок-учаскенің шекарасы (автоматты локомотив 
сигнализациясы кезінде). 

Рельсті бекіту-рельстерді бір-бірімен байланыстыратын немесе 
оларды рельс астына бекітетін құрылым. 
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сақтау, монтаждау және сынақтан өткізу қағидалары мен тәртібін, сондай-ақ 
жөндеуден кейін негізгі құралдар объектісі қанағаттандыруы тиіс 
көрсеткіштер мен нормалардың мәндерін қамтитын құжаттама. 

Жолды жөндеу-жолдың жоғарғы құрылысының элементтерін толық 
немесе ішінара ауыстырумен, балласты тазартумен және жер төсемін 
сауықтырумен жол жұмыстары; жолды жөндеу: күшейтілген күрделі, 
күрделі, күшейтілген орташа, орташа, көтергіш болады. 

Жөндеуге жарамдылық-техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
нәтижесінде жұмыс күйін ұстап тұруға және қалпына келтіруге бейімделуден 
тұратын объектінің қасиеті. 

Ресурстарды үнемдеу - оларды тұтыну процесінде ресурстарды 
үнемдеу. 

Пайдалану жөніндегі нұсқама -негізгі құралдар объектісінің 
конструкциясы, жұмыс істеу қағидаты, сипаттамалары (қасиеттері) туралы 
мәліметтерді және дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша 
пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау және 
тасымалдау), жөндеуге жіберу қажеттілігін айқындау кезінде оның 
техникалық жай-күйін бағалау үшін қажетті нұсқауларды, сондай-ақ кәдеге 
жарату жөніндегі мәліметтерді қамтитын құжат. 

Станциялық жолдар – бөлек пункттің шекарасында орналасқан темір 
жолдар; негізгі, қабылдау-жөнелту, сору, сұрыптау, дөңестік, тиеу-түсіру, 
деполық, жалғау, кірме, сондай-ақ сақтандырғыш және ұстап қалатын 
тұйықтарды ажыратады. 

Бағыттама-бағыттар бойынша рельс жолдарының тармақталуын 
(жалғануын) іске асыратын бағыттамалық бұрманың бөлігі. 

Бағыттама көшесі-параллель станциялық жолдар тобын қосуға 
арналған тізбектеліп орналасқан бағыттамалық бұрмалар. 

Бағыттамалы брустар-бағыттамалы бұрмалардың металл бөліктері 
монтаждалатын ағаш немесе темір бетонды ауыстырмалы брустар. 

Бағыттамалы бұрма-рельс жолдары қосылған және қиылысқан кезде 
олардың тармақталуын қамтамасыз ететін құрылғы бағыттамадан, 
айқастырмадан, жалғау жолынан, ауыспалы білеулерден тұрады; бір, екі, 
айқаспалы болады. 

Ескі жарамды рельстер-жолды жөндеу немесе жаңарту кезінде 
алынатын және жүк аз тартылған желілерге төсеу үшін жарамды бірінші 
төсеу рельстері. 

Қауіпсіздік техникасы-қауіпті өндірістік факторлардың персоналға 
әсерін болдырмайтын ұйымдастырушылық және техникалық шаралар мен 
құралдар жүйесі болып табылатын еңбекті қорғау бөлімі. 

Техникалық жылдамдық-аралық бөлек пункттердегі пойыз 
тұрақтарының уақытын есепке алмағанда, пойыздың немесе локомотивтің 
учаске бойынша қозғалысының орташа жылдамдығы. 

Технологиялылық-құрылыс объектілерінің құрылыс өндірісі мен 
пайдалану, оларды тасымалдау және объектілерді (ғимараттарды және т.б.) 
тұрғызу талаптарына олардың сәйкестігін сипаттайтын құрылыс 
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объектілерінің көлемдік-конструктивтік шешімдерінің техникалық 
қасиеттерінің жиынтығы. 

Пайдалану құжаттамасы-негізгі құралдар объектісін пайдалану 
қағидаларын жеке немесе басқа құжаттамамен жиынтықта айқындайтын 
және (немесе) негізгі құралдардың негізгі параметрлері мен 
сипаттамаларының (қасиеттерінің) дайындаушы кепілдік берген мәндерін 
куәландыратын мәліметтерді, сондай-ақ белгіленген қызмет мерзімі ішінде 
оны пайдалану жөніндегі кепілдіктер мен мәліметтерді көрсететін 
конструкторлық құжаттама. 
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Белгілер мен қысқартулар 
 
Осы оқу құралында келесі белгілер мен қысқартулар қолданылды: 
ТЖЫҰ-темір жол ынтымақтастығы ұйымы; 
МТ және К-көлік және коммуникация министрлігі; 
ҚР ТЖ-Қазақстан Республикасының темір жолдары; 
ҚТЖ "ҰК"АҚ - "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" 

Акционерлік қоғамы; 
МТЖ - "ҚТЖ "ҰК" АҚ магистральдық теміржол желілері; 
ВНИИЖТ-Бүкілресейлік теміржол көлігі ғылыми-зерттеу институты; 
ЦП - "ҚТЖ "ҰК" АҚ ЖОЛ және құрылыстар департаменті; 
ОД-тасымалдау дирекциясы; 
ЦШ-сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау департаменті; 
ЭО-электрлендіру және энергиямен жабдықтау департаменті; 
НОД-темір жол бөлімшесі; 
ТПЕ-техникалық пайдалану ережелері; 
ТШ-техникалық шарттар; 
НТҚ-нормативтік-техникалық құжаттар; 
СОБ-дабыл, орталықтандыру, бұғаттау; 
ПД- жол шебері; 
ПМС - жол машина станциясы; 
ОММ-жолдың машиналандырылған қашықтығы; 
ЭЧ-электрмен жабдықтау дистанциясы; 
ШЧ-дабыл қашықтығы; 
ӨСБ-жол дистанциясы, жол дистанциясының директоры; 
ПЧУ-кеңейтілген жол дистанциясы, жол дистанциясының директоры; 
РСП-рельс дәнекерлеу кәсіпорны; 
УК-25-жол төсегіш кран; 
УК-25СП-бағыттамалы бұрмаларды ауыстыруға арналған жол төсегіш 

кран; 
ЩОМ-қиыршықтас тазалау машинасы; 
ПРБ- Балашенконың жол түзету машинасы; 
РШП-рельс тегістеу пойызы; 
ВПО-түзету-қағу-өңдеу машинасы; 
ШҚБ - машина түзеу-санитариялық шаралар қолданылады;  
ВПРС - машина түзеу-санитариялық шаралар қолданылады 

бағыттамалы; 
SMD-рельс торының құрамдас бөліктерін ауыстыру машинасы; 
АГД-1м-дрезина; 
УП - 5-әмбебап платформа; 
ПРБ-Балашенко бөлшектендіру жүйесінің машинасы; 
ЭЛБ-электробалластер; 
РГУ- жетілдірілген гидравликалық тегістегіш; 
ДГКу - күшейтілген гидро берілісі бар дрезина; 
УСО-әмбебап алынбалы жабдық; 
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РШР-рельсшпалдық тор; 
MFS-қоқыс таситын машина; 
DGS - динамикалық жол тұрақтандырғышы; 
PBR400UR - s-жылдам жоспарлаушы; 
RM-2002-қиыршық тас тазалағыш машина; 
ДИСК - қашықтықтан ақпараттық бақылау жүйесі; 
ПНАБ-қыздырылған апаттық букс табу аспабы; 
Оңтүстік тежегіштерді автоматты басқару жүйесі; 
УКСПС-жылжымалы құрамның шығуын бақылауға арналған құрылғы; 
ҚМУ-бақылау-габариттік құрылғылар; 
КОС - "ҚТЖ "ҰК" АҚ негізгі құралдар жіктеуіші; 
Темір жолдағы есік - жасанды құрылыстар; 
ОС-негізгі құралдар; 
ҚЕХС-қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары; 
СА КТСМ01 (КТСМ01Д, КТСМ-02) - жылжымалы құрамның 

техникалық жағдайын автоматты бақылау жүйесі; 
ГРК-рельс жолының геометриялық параметрлері. 
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Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
 
1. Соломонов С.А., Хабаров В.П., Малицкий Л.Я., Нуждин Н.М.;/ Под 

ред. С.А. Соломонова. Машины и механизмы для путевого хозяйства. М.: 
Транспорт. 2005.  

2. Ровках С.Е., Фейгин Л.А.. Техническая эксплуатация и ремонт 
машин транспортного строительства. М.: Транспорт, 1995. 

3. Абгафоров В.А., Сатановский В.Г., Матюшин Л.Н. Техническое 
обслуживание и ремонт погрузочно-разгрузочных машин. М.: Транспорт. 
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4. Морозов Б.А., Правила ремонта грузовых дрезин ДГК. М.: 
Транспорт. 2001. 

5. Лавриненко Ю.,  Правила ремонта выправочно – подбивочно  – 
отделочной машины ВПО – 3000. Алматы.: 1993.  

6. Инструкция по техническому обслуживанию гидрооборудования 
железнодорожно-строительных машин ЦП/513-09, Астана 2009. 

7. Инструкция по техническому обслуживанию путевых машин (АГД-
1А, ДГКу, МПТ-4, Дуоматик 09-32, МПД и МПД-2, СМ-2 и СМ 7, ЭЛБ-4, УК-
25/9-18), Астана, 2010. 

8. Инструкция по технологии проведения текущего ремонта дрезины 
ДГКу и мотовоза МПТ-4, Астана 2011. 

9. Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации 
специального самоходного подвижного состава на магистральной 
железнодорожной сети Республики Казахстан ЦП-272-05, Астана, 2005. 

10. Комплексная механизация путевых работ: Учебник для студентов 
вузов ж.-д. трансп. / В.Л. Уралов, Г.И. Михайловский, Э.В. Воробьев и др.; 
Под ред. В.Л. Уралова. – М.: Маршрут, 2004.  

11. Путевые механизмы и инструменты. Учебник для 
образовательных учреждений железнодорожного транспорта. Р.Д. Сухих, 
В.М. Бугаенко, Ю.С. Огарь и др. Под общей ред. Р.Д. Сухих. – М.: УМК 
МПС, 2002..  

12. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие./ Боровская 
М.А., Налесная Я.А. Таганрог: ТРТУ, 2006. 

13. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие./ Боровская 
М.А. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169 с. 

14. Банковское и страховое дело: Учебное пособие/ Голубев А.А., 
Абакумова А.В., Мишура Л.Г. СПб.: СПб ГУИТМО, 2006. 

15. Информационные системы в банковском деле: Учебное пособие/ 
Королев М.И., Королев Д.М. Белгород: Издательство БелГУ, 2004. 
  

Құрылыс нормалары (ҚН) 
1 СН РК 3.03-14-2014. Железные дороги колеи 1520 мм. Railways.  
 
 
 



300

 

  
 

Қауіпсіздік 
1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544. 

2. Правила ведения путевого хозяйства. Приказ №358-ЦЗ 09.04.2012 г 
3. Правила по охране труда при содержании и ремонте 

железнодорожного пути и сооружений. Утв. приказом Вице-президента ЗАО 
«НК «Қазақстан темір жолы» от 14 октября 2002 года ЦП-625/1-02. 

4. Правила безопасности для работников железнодорожного 
транспорта на электрифицированных линиях магистральной сети, 
утвержденными приказом Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» 
от 25 августа 2004 года ЦЭ-48/207-04 

5. Об утверждении перечня классов железнодорожных путей. №231-1 
МТиК от 18.04.2000 г 

  
Нұсқаулық 
1. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Республики Казахстана. Утв. приказом 
министра МТиК РК от 19 мая 2011 года №291. 

2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. Утв. 
Приказом министра МТиК РК от 30 мая 2011 года №323. 

3. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. ЦП-
774/11-12. Утв. Приказом Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы»  
от 30.12. 2012 г. №1266-ЦЗ. 

4.  Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ. Утв. Приказом Вице-президента АО «НК 
«Қазақстан темір жолы»  №1235-ЦЗ от 29.12. 2012 г. 

 
Техникалық және әдістемелік нұсқаулар 
1. Типовые нормы времени на работы по ремонту верхнего строения 

пути организаций железнодорожного транспорта. Утверждено: приказом 
МТиК от 23 мая 2011 г, №33. Согласовано: Вице-Министр труда и 
социальной защиты населения РК от 1 июня  2011 г. №04-3.1-13/5783 

2. Технические указания по применению нетканых материалов для 
усиления земляного полотна. Утв. Приказом Вице-президента АО «НК 
«Қазақстан темір жолы» от 4.01. 2009 г. №ЦП-4591. 

3. Рекомендации Организации сотрудничества железных дорог 
(ОСЖД) 

4.  Рекомендации по принципам разработки типовых технологических 
процессов ремонта и текущего содержания пути с применением 
высокопроизводительных машин. ОСЖД Р791/1. 06 ноябрь 2008 г. 

5. Технология выполнения работ по ремонту пути в долгосрочные 
«окна» с применением путевых машин и рекомендации по установлению 
скоростей движения поездов после завершения работ. ОСЖД О+Р 790. 01 
мая 2008 г.  




