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АЛҒЫ СӨЗ 

Оқу құралы бүгінде халық шаруашылығында сұранысқа ие болып 
келетін мамандыққа арналған. Оқулықтың артықшылығы, ол Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігі мемлекеттік стандартына 
толық сәйкес жазылған және сантехника қызметінің барлық негізгі түрлерін 
қамтиды: санитарлық-техникалық жұмыстар, жылыту, сумен жабдықтау, 
кәріз және газ жүйелерін монтаждау және жөндеу, сынау.  

 «Ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және 
инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану» мамандығы бойынша 
өзектендірілген оқу жоспарлары  мен бағдарламаларына сәйкестендіру 
мақсатында келесі модульдер толық қамтылған: сантехникалық жұмыстарды 
жүргізуге арналған құралдарды дайындау, сантехникалық жабдықтар мен 
жекелеме тораптарға қызмет көрсету және жөндеу, слесарь-сантехник 
жұмысының негізгі түрлерін   орындау,  орындалған жұмыстардың сапасын 
бағалау. 

Құрылымы бойынша оқулық алты бөлімнен құралған. Бірінші бөлімде 
санитарлық-техникалық жұмыстарды ұйымдастыру мен дайындау, электр 
газбен дәнекерлеу және монтаждау-құрастыру жұмыстары қарастырылған. 
Екінші, үшінші, төртінші және бесінші бөлімдерде жылыту, сумен 
жабдықтау, кәріз және газбен жабдықтау жүйелерінің құрылысы, монтажы 
және сынау қарастырылған. Алтыншы бөлімде санитарлық-техникалық 
жүйелерді пайдалану және жөндеу мәселелері қаралды. Жылумен 
жабдықтаудың сыртқы желілері құрылысының сипаттамасы магистральдар 
мен қалалық желілерден ғимараттар мен құрылыстарға орамішілік және 
аулалық тармақтардың жылу желілерін тартуды қараумен шектелген.  

Білім алушының қабылдауын жеңілдету үшін сызбаларда санитарлық-
техникалық жүйе элементтерінің суреттерімен қатар олардың шартты 
белгілері беріледі. 

Қазіргі кездегі жаңа құралдар мен пластмасса құбырларды  монтаждау, 
электр газбен дәнекерлеу жұмыстары туралы кеңінен қарастырылған.  

Білімді тереңдету және оларды өзіндік жұмыс барысында тексеру үшін 
әр тараудың соңында бақылау сұрақтары келтірілген. 
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КІРІСПЕ 

 
Санитарлық-техникалық жұмыстар — өнеркәсіптік объектілер, тұрғын 

үй және қоғамдық ғимараттар, әлеуметтік-тұрмыстық кәсіпорындар 
құрылысының міндетті бөлігі болып табылады. Жылыту, ыстық және суық 
сумен жабдықтау, суағар және кәріз, газбен жабдықтау жұйелері ғимараттар 
үшін өте қажет.  Егер ғимарат салу процесі қазаншұңқыр қазудан бастап, 
шатырдың құрылғысымен аяқталса  жалпы құрылыс жұмыстары деп 
аталады, ал санитарлық-техникалық жұмыстар — арнайы жұмыстар болып 
табылады. 

Құрылыстағы санитарлық-техникалық жұмыстардың барлық көлемі 
сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Сыртқы жұмыс көлеміне ғимараттарға 
жылу-, газ - және сумен жабдықтау, кәріз желілерінің сыртқы құбыр 
жолдарын төсеу жұмыстары қамтылады; ал ішкі жұмыс көлеміне ғимарат 
ішіндегі санитарлық-техникалық, жылыту және газ жабдықтарын 
монтаждауды қамтиды. 

Санитарлық-техникалық жұмыстар кезең бойынша орындалады, 
бірінші дайындық кезеңі,  екінші материалдар және жабдықтарды 
дайындап жасау кезеңі, келесі кезеңдер қосалқы және монтаждау-
құрастыру  болып бөлінеді. Оларды ретімен қарастырайық. 

Дайындық кезеңінде техникалық құжаттама және оның негізінде 
монтаждық жобалар мен жұмыс өндірісінің жобалары жасалады, өлшеу 
жүргізіледі, дайындау шеберханаларында немесе санитарлық-техникалық 
зауыттарында құбырлардың монтаждық материалдар және жабдықтармен 
жұмыс істеуге тапсырыстар рәсімделеді, материалдар мен жабдықтарды 
жеткізуге өтінімдер жасалады. 

Келесі кезеңі—материалдар және жабдықтарды дайындау. Басты 
міндет - объектідегі санитарлық-техникалық жүйелерді монтаждауға алдын 
ала дайындық. Бұған құбырларды кесу, ию, жалғау, құбырлардың тұтас 
тораптарын құрастыру, сорғыларды және басқа да жабдықтарды дайындау, 
арматураны тексеру, құбырлар мен жабдықтардың тораптарын сынау, 
стандартты емес жабдықтарды дайындау кіреді. 

Материалдар мен жабдықтарды дайындау процестері механикаландыру 
және автоматтандыру құралдарымен жабдықталған арнайы кәсіпорындар мен 
шеберханаларда орындайды. 

Қосалқы жұмыстар құрылыс нысанының өзінде жүргізіледі. Мұнда 
материалдар және жабдықтарды дайындап, белгілі жерге жеткізеді және 
монтаждау орнына береді де жабдықтар мен бөлшектерін бекітіп орнату 
жұмыстары орындалады. 

Соңғы кезең монтаждау — құрастыру жұмыстары, құбырлар мен 
ірілендірілген тораптарды, аспаптар мен жабдықтарды орнату және қосу, 
жүйелерді сынау жұмыстары кіреді. 

Кез келген нысанның құрылысын жүргізу үшін — әр түрлі 
мамандықтағы жұмысшыларды — нақты және келісілген іс-әрекеттерді 
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талап етеді.  Әрқайсысы өз жұмыс бөлігін уақытында орындауға кірісуі және 
басқа мамандарға олардың бір бөлігін орындау мүмкіндігін жасай отырып, 
кесте бойынша қатаң аяқтауы тиіс. 

Әр түрлі мамандықтағы жұмысшылардың іс-қимылын үйлестіру үшін 
құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау жүйелілігін анықтайтын бірыңғай 
күнтізбелік кесте немесе желілік график жасалады. Желілік графикте 
жұмыстың әрбір түрі күндердегі ұзақтығы көрсетілген сызықпен белгіленеді, 
күнтізбелік кестеде— жұмыс түрі, олардың басталуы мен аяқталу күні 
бойынша қол қойылады.  

Жұмыстар тізбекті әдіс бойынша ұйымдастырылады. Бұл құрылыстың 
қысқа мерзімін және тиісті сапада жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз 
ететін жұмыстарды ұйымдастырудың ең тиімді түрі. Тізбекті әдіс кезінде 
санитарлық-техникалық жүйелерді монтаждау үш кезеңде жүргізіледі. 
Алдымен кәріз шығару, су құбырын енгізу, жылу және газбен жабдықтау, 
жылу тораптары құрастырылады. Содан кейін жылыту құралдарын орнату, 
су, газ және жылумен қамтамасыз ету, кәріз, суағарлар жүйелерінің 
құбырларын жинау жүргізілуде. Жиналған құбырлар сыналады. Соңғы 
кезеңде санитарлық және газ аспаптары орнатылады және сыналады. 

Бірінші кезеңде монтаждау жұмыстарын жертөле үй-жайларында 
немесе қосалқы мақсаттағы жеке ғимараттарда (жылу түйіндер, қазандықтар) 
және ашық құрылыс алаңында жұмыс істейді. Құрылыс кестелерінде бұл 
кезең түпкілікті және маңызды аралық мерзімдермен белгіленеді. 

Екінші және үшінші кезеңдер жалпы құрылыс жұмыстарымен тығыз 
байланысты, олар ғимараттың қабаттарында өтеді. Бұл жерде санитарлық-
техникалық жұмысты орындаушылар құрылысшылардың артынан 
жұмыстарын жүргізіп отырады. 

Тізбекті әдіс бір мезгілде бірнеше жұмыс түрлерін өндіруді білдіреді 
және құрылыстың мерзімін минимумға дейін қысқартады, бұл ретте 
мамандардың әрбір бригадасы кестемен белгіленген мерзімде жұмысты 
орындауы тиіс. 

Жұмыстарды ұйымдастырудың жүйелі әдісі де қолданылады. Бұл 
жағдайда санитариялық-техникалық жұмыстар жалпы құрылыс аяқталғаннан 
кейін орындалады. 
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1 БӨЛІМ 

САНИТАРЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР 
 
1.1  ТАРАУ. САНИТАРЛЫҚ - ТЕХНИКАЛЫҚ  ЖҰМЫСТАРДЫ  
ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 
1.1.1 Ғимараттардың элементтері және санитарлық - техникалық   
жүйелер 
 
Ғимараттар мен үймереттердің функционалдық арналуына қарай 

адамдардың тұруына немесе болуына және әртүрлі өндірістік процестерді 
орындауға арналған жасанды құрылған ортаны құрайды. 

Ғимараттар тұрғын үйлер (пәтерлік үйлер, жатақханалар),  қоғамдық 
(клубтар, мемлекеттік және әкімшілік мекемелер, мектептер, ауруханалар, 
асханалар), өнеркәсіптік (зауыттар, фабрикалар, электр станциялары, 
шахталар, сондай - ақ қосымша және қосалқы ғимараттар) және ауыл 
шаруашылық (сиыр қоралар, құс қоралар, көкөніс және астық қоймалары 
және т.б.) болып бөлінеді. 

Үймереттер өндірістік процестерді орындауға, материалдарды, 
бұйымдарды, жабдықтарды және т. б. сақтауға арналған. 

Әрбір ғимарат жеке өзара байланысты құрылымдық элементтерден 
(бөліктерден) тұрады. Ғимараттың көтергіш және қоршау функцияларын 
орындайтын элементтері құрылыс құрылымы деп аталады. Көтеруші 
құрылымдар негізгі жүктемелерді қабылдайды және ғимараттың беріктігін, 
қаттылығын және орнықтылығын қамтамасыз етеді. Қоршау құрылымы  
ғимараттар мен үймереттердегі ішкі көлемдерді сыртқы ортадан немесе өзара 
оқшаулау үшін қызмет етеді. 

Ғимараттың негізгі құрылымдық элементтеріне (Сур.1) мыналар 
жатады: іргетастар, қабырғалар, жабындар, қалқалар, жабын, баспалдақтар, 
терезелер, есіктер, балкондар. 

Іргетас 1— ғимараттың жер асты бөлігі, осы  арқылы негіз топырағына 
жүктеме беріледі. Іргетас ғимараттың көтергіш элементтерінің 
(қабырғалардың, ұстындардың) астында ғана орнатылады. 

Іргетастың төменгі беті табан деп аталады. Егер ғимаратта жертөле 
қабаты (жертөле 2) орнатылса, онда іргетастың құрылымы, оның 
қабырғасының да қызыметін атқарады. 

Қабырғалары 3, қалқа 4, жабыны 5 — ғимараттың қоршау құрылымы. 
Қабырғалары үй-жайларды сыртқы ортадан қоршайды және оларды 
атмосфералық әсерлерден қорғайды. Ішкі бөліктер ғимараттағы аралас үй-
жайларды бөледі. Жабындар — ішкі көлденең құрылымдар, олар қабат, 
шатыр, жертөле және т. б. Ғимараттың сыртқы қабырғасының төменгі 
бөлігі тікелей іргетаста жатқан цоколь 14 деп аталады. 
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1 — іргетас, 2 — жертөле, 3 — қабырға, 4 — қалқа, 5 — жабын, 6 — 

лифт, 7 — баспалдақ маршы, 8 — баспалдақ алаңы, 9 — шатыр, 10 — шатыр 
жабыны , 11 — шатырдың көтергіш құрылымы, 12 — шатыр, 13 — балкон, 
14 — цоколь, 15 — газ аспабы, 16 — арматура (су тарату), 17 — санитарлық 
аспаптар, 18 — санитарлық-техникалық кабина, 19 — тіреуіштер, 20 — 
магистральдар, 21—, 22 — жылыту құралы; жүйелер: Тl, Т2 — жылыту, ТЗ, 
Т4 — ыстық су құбыры, В1, В2 — суық су құбыры, BE — желдету (сору), 
К1-шаруашылық — тұрмыстық кәріз, К2 — суағарлар, К1М — қоқыс 
шығару, Г1-газбен жабдықтау (төмен қысымды) 

Сурет 1— Ғимарат элементтері және санитарлық-техникалық жүйелер 
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Жабын—шатыры 9 және шатыр асты жабынынан тұрады; олардың 
арасындағы кеңістік 12 шатыр астын құрайды. Шатыр—көтергіш 
құрылымы 11 (тақта, итарқа, торлар)  ылғалға төзімді материалдан жасалған  
шатырын 10 (черепица, асбест-цементті лист, рубероид және т.б.) қамтиды. 

Ғимарат қабаттарын қосатын сатылар сатылы алаңдардан 8 және 
сатылы баспалдақтан 7 тұрады. Қабаттар деңгейінде орналасқан баспалдақ 
алаңдары негізгі болады, ал қабаттар арасында орналасқан — аралық деп 
аталады. 

Баспалдақ торы— күрделі қабырғалармен қоршалған баспалдақ үй-
жайы, онда   лифтілер 6 орналасқан. Аз қабатты ғимараттарда сатылар ашық 
болуы мүмкін. 

Ғимараттың қосымша элементтері: балкон 13, эркер (сыртқы 
қабырғаның жазықтығынан шығып тұрған үй-жайдың әйнектелген бөлігі), 
жабық балкон, қалқалар. 

Бөлмелер  — шектеулі ішкі кеңістік болып табылады,  яғни,  адам өмірі 
мен қызметінің әр түрлі түрлеріне: еңбекпен, демалумен, емдеумен, 
оқытумен сәйкес оңтайлы жағдайлар жасалады. 

Үй-жайдың қолданылу мақсатына байланысты талап етілетін сыртқы 
дыбыс режимі (естілу шарты) және жергілікті, ішкі шуылдардан 
(дыбыстардан) қорғаныс орнатылуы қамтамасыз етілуі тиіс. 

Бөлменің микроклиматы — оның ауа ортасының параметрлерінің 
жиынтығы (температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының 
жылдамдығы, тазалық дәрежесі) - белгілі бір жұмысты орындау кезінде адам 
ағзасының физиологиялық қажеттіліктеріне, сондай-ақ технологиялық 
процестің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Бөлмедегі температура мен ылғалдылықты жылу жайлылық 
жағдайларына сәйкес (температураны t = 18...23°C, ылғалдылық 40...60%)  
деңгейде ұстау керек. 

Жеке үй-жайларға энергия (газ, отын, электр энергиясы), су, ауа берілу 
болғандықтан ластанған сулар мен ауа, қоқыс шығарылуы тиіс. 

Үй - жайлардың абаттандыру дәрежесін айқындайтын және жайлылық 
жағдайларын ұстап тұру үшін ғимараттың инженерлік жүйелері мен 
жабдықтары: жылыту, желдету, сумен жабдықтау, кәріз, газбен және 
энергиямен жабдықтау жүйелерімен (және электрмен жабдықтау), тік 
көлікпен (лифтілер, көтергіштер, экскалаторлар) қамтамасыз етіледі. 

Жылыту жүйесі Tl, Т2 бөлмедегі жылу жайлылығы немесе 
технологиялық процестің талаптарымен анықталатын температураны 
белгіленген деңгейде сақтайды. 

Желдету жүйесі (табиғи желдету ТЖ немесе жасанды желдету ЖЖ) 
санитарлық-гигиеналық  және технологиялық талаптарға сәйкес ауа ортасын 
жасайды. 

Сумен жабдықтау жүйесі (су құбыры) шаруашылық-ауыз су, өртке 
қарсы, технологиялық және басқа да қажеттіліктер үшін әртүрлі 
тұтынушыларға су беруді қамтамасыз етеді. Су температурасына 
байланысты суық Bl, В2 және ыстық ТЗ, Т4 су құбырлары бар. 
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Кәріз жүйесі KI, К2 ластанған сарқынды суларды қабылдау, жинау 
және ғимараттан тыс жерлерге шығаруды, сондай-ақ оларды тазарту мен 
залалсыздандыруды жүзеге асырады. Кәріз жүйесінің көмегімен 
шаруашылық-тұрмыстық, технологиялық, атмосфералық сулар, сондай-ақ 
қатты қалдықтар жойылады. Атмосфералық суларды шығаратын жүйелер 
суағарлар, ал қатты қалдықтар — қоқыс шығару жүйелері деп аталады. 

Газбен жабдықтау жүйесі  Г1 халықтың қажеттіліктері мен 
технологиялық процестер үшін газ отынын береді және таратады. 

Жоғарыда аталған барлық жүйелерге аспаптар (газ 15, жылу 22, 
санитарлық 17), арматура 16, магистральдарға 20 бөлінетін құбырлар, 
тіреуіштер 19, бұрып жүргізулер 21, сондай-ақ әдетте ғимараттан тыс 
орналасқан арнайы жабдықтар (сорғылар, сыйымдылықтар) кіреді. 

 
1. 1. 2 Ғимараттар салу және санитарлық - техникалық  жүйелерді  
орнату бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 
 
Жұмыс түрлері. Ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде барлық 

жұмыстар шартты түрде жалпы құрылыс (жер, қада, тас, бетон және темір-
бетон, ағаш ұстасы және ағаш жонушы, шатыр, әрлеу) және арнайы 
(санитарлық-техникалық, электромонтаждық, гидротехникалық, өнеркәсіптік 
пештерді салу және т.б.) болып бөлінеді. 

Санитарлық-техникалық жұмыстар жылыту, желдету, жылу және 
газбен жабдықтау, ыстық және суық су құбырлары мен ғимараттардың кәріз 
жүйелерін орнатумен байланысты. Сыртқы және ішкі санитарлық-
техникалық жұмыстар болып бөлінеді. 

Сыртқы санитарлық-техникалық жұмыстар ғимараттарға жылу, газ 
және сумен қамтамасыз ету, канализация сыртқы желілері үшін құбырларды 
төсеуді қамтиды; ішкі - ғимараттар мен құрылыстардың ішіндегі санитарлық 
— техникалық, жылыту-желдету және газ жабдықтарын монтаждау 
жөніндегі жұмыстарды қамтиды.  

Санитарлық-техникалық жұмыстар дайындық,  материалдар мен 
жабдықтарды дайындап жасау,  қосалқы және монтаждау-құрастыру 
жұмыстары болып ретімен орындалады. Санитарлық-техникалық жүйелерді 
жөндеу кезінде бұл жұмыстардың алдында ескі жүйені ішінара немесе толық 
бөлшектеу жұмыстары да жүргізілуі мүмкін.   

Дайындық жұмыстары-санитарлық-техникалық жүйені құру бойынша 
бастапқы кезең, техникалық құжаттаманы зерттейтін, монтаждық жобалар 
мен жұмыс өндірісінің жобаларын (ЖӨЖ) жасайтын, өлшейтін, орталық 
дайындау шеберханаларында (ОДШ) немесе санитарлық-техникалық 
дайындау зауыттарында (СТДЗ) құбырлардың монтаждау дайындамаларын 
дайындауға тапсырыстар жасайтын, материалдар мен жабдықтарға өтінімдер 
жасайтын және т. б. 

Материалдар мен жабдықтарды дайындап жасау жұмыстарына 
құбырларды кесу, ию және қосу, құбырлар мен блоктардың ірілендірілген 
тораптарын құрастыру, сорғылар мен басқа да жабдықтарды агрегаттау, 
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арматураны, құбырлар мен жабдықтардың тораптарын тексеру және сынау, 
стандартты емес бөлшектерді, аспаптар мен құбырларды бекіту құралдарын 
жасау кіреді.  

Жұмысшылардың еңбегін жеңілдету үшін, дайындау жұмыстарының 
көпшілігі дайындау процестерін кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру қолданылатын жоғары механикаландырылған дайындау 
кәсіпорындарында (СТДЗ, ОДШ және учаскелік дайындау шеберханалары) 
орындайды. 

Жабдық дайындау  мен салынатын құрылысқа құбырларды 
монтаждауға арналған қосалқы жұмыстар тиеу-түсіру (салынатын орынға 
монтаждау, материалдар мен жабдықтарды жеткізу, оларды тиеу, түсіру және 
жинау орнына беру) және бекіту (құбырларды бекіту және бекіту құралдарын 
орнату үшін тесіктер бұрғылау) жұмыстарын қамтиды. 

Монтаждау-құрастыру жұмыстарына монтаждау жағдайына орнату 
мен құбырларды, ірілендірілген тораптар мен блоктарды, аспаптар мен 
жабдықтарды қосу, жүйелерді сынау кіреді. 

Жұмыстарды ұйымдастыру принциптері және технологиясы. 
Санитарлық-техникалық жұмыстарды орындаудың принциптері мен әдістері 
құрылыс өндірісінің технологиясымен тығыз байланысты. Қазіргі заманғы 
құрылыс алаңы құрастыру цехына ұқсас, онда дайын құрылыс элементтері 
мен түйіндер мамандандырылған жоғары өнімді зауыттарда дайындалып, 
құрылыс алаңына жеткізіледі және дайындалып келген жағдайда ғимарат 
салынып жатқан кезде орналастырады  немесе бөлшектеліп келген 
санитарлық-техникалық жүйелерді орынында жалғап құрастырады. 

Ғимаратты тұрғызу кезінде  көптеген мамандықтағы жұмысшылардың 
іс-әрекетін үйлестіру және жұмыстарды өте қысқа мерзімде орындау үшін 
барлық жұмыстар бірыңғай күнтізбелік (кесте. 1) немесе желілік (Сур. 2) 
жұмыстардың орындалу ретін анықтайтын кесте немесе график бойынша 
жүргізіледі. Желілік графикте жұмыстың әрбір түрі (0-1, 1-2 және т.б.) 
сызықпен белгіленеді, оның үстіндегі сандар жұмыстардың күндердегі 
орындалу ұзақтығы көрсетіледі. 

Объектідегі жұмыстар тізбекті әдіс (параллельді) немесе жүйелі әдіс 
бойынша ұйымдастырылады. 

Тізбекті әдіс-құрылыстың ең аз мерзімін, жоғары еңбек өнімділігін 
және сапаны арттыруды қамтамасыз ететін жұмыстарды ұйымдастырудың ең 
тиімді және кең таралған түрі. 

 
Сурет 2- Жұмыстарды орындаудың желілік кестесі (жіңішке сызықпен 

жалпы құрылыс жұмыстары, жуан сызықпен санитарлық - техникалық 
жұмыстар белгіленген). 
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Кесте 1— Жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі 
Жұмыс 
шифры 
(Сур. 2 

қараңыз.) 

 
Жұмыстардың атауы 

Мамыр                       Маусым 
апта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0—1 Қазу     
1  

      

0—2 Шұңқыр қазу және 
іргетас салу 

__2_  
__

     
 

1—2 Жылумен, сумен 
және газбен 

жабдықтаудың, 
кәріздердің сыртқы 

желілерін төсеу 

    
1  

      

2—3 Қабырғалар мен ара 
қабырғаларды салу 

 __ 3       ___ 
 

    

3-5 Ағаш бұйымдарын 
орнату 

  _   1  
1____________ 

    

3—4 Шатыр құрылғысы       1      
3-6 Ішкі сылақ       1       

6—7 Еден құрылысы    __1___    
7—8 Сырлау жұмыстары  __2 ___

3—10 Жылыту 
құралдарын орнату 

__2    _________ 

10—11 Жылыту құбырларын 
монтаждау 

         2    _      

3—12 Су   құбырларын 
монтаждау 

  _ 2       _    

12—13 Су тарату 
арматурасын орнату 

           
    1  _     

  

3—14 Кәріз құбырларын 
монтаждау 

      1    

14—15 Санитарлық 
аспаптарды орнату 

   _   1     

8—11 Жылыту жүйесін 
сынау және іске қосу 

        1    

8—13 Сол сияқты, су 
құбыры 

        1    

8—15 Сол сияқты, кәріз 
жүйелері 

        1    

8—9 Өткізу алдындағы 
жөндеулер мен 

ғимаратты тапсыру 

       
1  

 
Ескерту. Жіңішке сызықпен жалпы құрылыс жұмыстары, жуан 

сызықпен  санитарлық-техникалық жұмыстар белгіленген. 
 
Тізбекті әдіс-құрылыстың ең аз мерзімін, жоғары еңбек өнімділігін 

және сапаны арттыруды қамтамасыз ететін жұмыстарды ұйымдастырудың ең 
тиімді және кең таралған түрі. 
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Құрылыс объектісінде тізбекті әдіс кезінде санитарлық-техникалық 
жүйелердің монтаждау-құрастыру жұмыстары үш кезеңде жүргізіледі: 

біріншісі - кәріздердің шығарылымдарын, су құбырының енгізулерін, 
газбен және жылумен жабдықтауды салу, жылу тораптарын, жылыту 
қазандықтарын монтаждау, оларды сынау; 

екіншісі-жылыту аспаптарын орнату, су, газ және жылумен жабдықтау, 
суағар кәріз жүйелерінің құбырларын жинау, оларды сынау; 

үшіншісі-санитарлық газ аспаптарын орнату және сынау. 
Бірінші кезеңнің жұмыстарын салынып жатқан ғимараттардың жертөле 

үй-жайларында немесе қосалқы мақсаттағы арнайы ғимараттарда (жылу 
түйіндер, қазандықтар) және ашық құрылыс аумағында жүргізеді. Сондықтан 
құрылыс кестелерінде оларды орындаудың соңғы және маңызды аралық 
мерзімдері ғана байланыстырылады. 

Екінші және үшінші кезеңдердің жұмыстарын ғимараттың 
қабаттарында жүргізеді және оларды орындау тәртібі жалпы құрылыс 
жұмыстарымен қатаң байланысты. Мысалы, бірінші жасалған жалпы 
құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін (жұмыс жүргізіліп жатқан 
ғимараттың бір бөлігі) құрылысшылар екінші жерге өтеді, ал ішкі 
санитарлық-техникалық жүйелер мен жабдықтардың монтаждаушылары су 
құбырын жүргізеді, бірінші жасалған жұмыстың жабдықтарын орнатады. 
Құрылысшылар келесі жұмысты бастауға кеткен кезде, екінші жұмысты 
жасауға монтаждаушылар келеді. 

Тізбекті әдіс бір мезгілде бірнеше жұмыс түрлерін өндіруге мүмкіндік 
береді, бұл құрылыстың жалпы мерзімін қысқартады. Алайда жұмыстың 
әрбір түрі қатаң белгіленген уақытта орындалуы тиіс. 

Қандай да бір жұмыс түрін орындау мерзімі бұзылған жағдайда келесі 
барлық жоспарланған жұмыстар тоқтатылады, мысалы, жылыту жүйесін 
монтаждаудың кешігуі панельдер арасындағы жіктерді бетондауға және 
қысқы уақытта әрлеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік бермейді. 

Санитарлық-техникалық жұмыстар жалпы құрылыс жұмыстары 
аяқталғаннан кейін (әрлеуден басқа) орындалатын жұмыстарды 
ұйымдастырудың жүйелі әдісі негізінен аз қабатты ғимараттарды, шағын 
өнеркәсіптік корпустарды салу кезінде, сондай-ақ қолданыстағы 
ғимараттарда санитарлық-техникалық жүйелерді жөндеу кезінде және 
оларды қайта құру кезінде пайдаланылады. 

 
1.2 ТАРАУ САНТЕХНИКАЛЫҚ - ТЕХНИКАЛЫҚ  ЖҮЙЕЛЕРДІ   
ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ДАЙЫНДЫҚ  ЖҰМЫСТАРЫ 
 
1.2.1 Құбырларды ию және қолданатын құралдары 
 
Құрылыс аймағында санитарлық-техникалық жүйелердің құбыр 

жолдарын төсеу және бағытын өзгерту кезінде салынған құрылыстар мен 
басқа да құбыр жолдарды айналып өтуді талап етеді. Бұл жағдайларда 
монтаждау кезінде иілген бөлшектер қолданылады (Сур.3). Құйма (фасонды) 
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бөліктермен салыстырғанда бұл бөлшектердің басты қасиеті – өту жолы 
тегіс, сұйықтық пен бу және газ қозғалысы кезінде аз кедергі жасау, қосымша 
қосылыстар жоқ болуы тиіс. 

Иілген бөлшектердің түрлері: бұрулар, шегіністер, қапсырмалар, 
калачтар және компенсаторлар. 

 

 

                   
                                                                                                                                
д)                                                                               е)   

 
а-бұру; б- шегініс; в-қапсырма; г-калач; д)  компенсатордың омега 

түрлі сұлбасы;  е) компенсатордың П-түрлі сұлбасы,  R-иілетін бөліктің 
қисық радиусы; А-майысатын бөліктің ұзындығы; L,L2 -бөлшектің жалпы 

ұзындығын құрайтын учаскелер ұзындығы; h-майысуды анықтайтын 
қашықтық 

Сурет  3- Құбырлардың майысқан бөлшектері 
 

Бұру – 45, 60, 90 және 135° бұрышында иілген бөлшек, ол құбырдың 
бағытын өзгерту кезінде пайдаланылады. Бұрулар  тік иілген (Сур. 3, а), ең 
төменгі бұрылыс радиусын қамтамасыз ететін, бүктелген, шағын бұрылу 
радиусы бар және қарапайым болып келеді.   

Шегініс (Сур. 3, б) - екі қисық бөлігі бар, 135°бұрышы болады. Оны 
жатқан жағдайларда ғана жалғанады және бөлшек құбырмен бір осьте емес, 
сондай-ақ кедергіні айналып өту кезінде қолданады. Құбырдың иілген 
ұштарының осьтері арасындағы қашықтық h көтеріліп шығу деп аталады. 
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Омега тәрізді иілген - үш қисық бөлігі бар құбыр (Сур. 1в). Ол басқа 
құбырды айналып өту кезінде қолданылады. Радиалды компенсация 
құбырлардың әр түрлі конфигурациясында қолдануға болатын 
компенсатордың омега түрлі сұлбасын да қарастыруға болады (Сур. 1д). 

Калач (Сур. 3, г) —  жартылай шеңбер түрінде бұрылатын бөлшек. 
Калач екі бұруды ауыстырады және оны көбінесе бір-бірінен жоғары 
орналасқан екі жылыту құралын қосу үшін пайдаланады. Калачтың ұштары 
арасындағы қашықтық екі радиусқа тең. 

Жылу желілері құбырларының температуралық деформациясын 
компенсатор арқылы қабылданады, жылу ұзаруын қабылдап, пайда болатын 
күш әсерлерін жояды. П-тәрізді компенсаторлар бақылауды қарастырмайды, 
апатсыз болады, алайда олар үлкен орынды алатындықтан, көп жерлерде 
қолданылмайды. П-тәрізді компенсаторлар әрдайым арнайы қуыстарда 
жиналмалы темірбетонды жабындармен орналасады. 200 мм-ге дейін 
диаметрдегі құбырларда П-түрлі компенсаторларды пайдаланады (Сур.3,е).  

Иілу кезінде металл сыртқы бөлігі бойынша созылуы, ал иілу бойынша 
сығылуы тиіс. Деформация нәтижесінде дөңес бөлік қабырғасының 
қалыңдығы азаяды, майысуы артады. Иілу процесінде, әсіресе жұқа 
қабырғалы құбырлар, иілу орнында құбырдың 1 сопайып кетуі (Сур.4) 10% - 
дан аспауы тиіс. Құбырдың иілген бөлігінде толқындық пайда болуы мүмкін, 
оның мөлшері 3°аспауы тиіс. 

 
 

1-ауытқуы , 2-толқындылық 
 

Сурет 4 - Иілу кезінде құбырдың деформациясы 
 
Бүктелген бөлшектер белгілі бір кезеңде жасалады: алдымен 

құбырларды белгілеп кеседі, содан кейін оларды иеді. 
Белгілеу кезінде өлшеу және белгілеу құралы: метр, бор немесе кескіш 

пайдаланылады. Арнайы дайындау кәсіпорындарында құбыр кесу станогы 
бар белгілеу үстелі түрінде жасалған белгілеу-кесу құрылғылары 
қолданылады. Майысқан бөлшектер үшін дайындаманың ұзындығын арнайы 
кесте бойынша анықтайды. 
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Құбырларды қолмен кесу қол арамен, құбыр кескішпен немесе құбыр 
кескіштің механикаландырылған тәсіл көмегімен орындалады. Арнайы 
кәсіпорындарда құбырды дискімен кесілетін станоктар қолданылады.  

Құбырларды ию қол және жетек станоктарында суық немесе ыстық 
күйінде жүргізіледі. Үлкен диаметрлі құбырлар қызады, бұл иілу үшін 
қажетті күшті азайтуға және құбыр қабырғаларының үзілуін болдырмауға 
мүмкіндік береді, себебі металл қызған кезде майысқыш болады. 

Диаметрі 32 мм дейінгі құбырларды ию кезінде ию роликтері мен 
жақтауларының өлшемдерін мұқият таңдайды; үлкен диаметрлі құбырларды 
құрғақ кварц құмымен толтыра отырып майыстырады. Иілу радиустары ең аз 
рұқсат етілген (құбырдың сыртқы диаметрінен 2-3,5) мөлшерден артық 
болуы тиіс. 

Диаметрі 3/8-ден 2 дейін газ, су құбыры және қазандық құбырларды 90 
градусқа дейін дәл гидравликалық июге арналған. (Сур. 5,а) 

 

 
а) Серия VIRAX 240241                    б) серия ТПГ до 2″ 

 
Сурет 5-Гидравликалық құбырларды ию құралдары 

 
Құрылыс алаңдарында, газ, су құбыры және жылыту жүйелерінде, 

қазандық жүйелерінде, сондай-ақ өнеркәсіпте жұмыс істеу үшін 
қолданылады. Сонымен қатар құбырларды тегістеу үшін де пайдалануға 
болады.  

Қолмен гидравликалық құбыр ию серия ТПГ до 2″ (Сур. 5,б) 
гидрожетекті және кері жүрісті қолмен құбыр ию станогы 0° - ден 90° 
градусқа дейінгі бұрышқа суық күйінде құбырларды июге арналған.  

Станок сантехникалық, құрылыс және дайындамалардың басқа да 
түрлерін жасауда әртүрлі өндіріс түрлерінде қолданылады. Құбырларды ию 
гофр мен сынықсыз профиль геометриясының ең аз өзгерістерімен жүзеге 
асырылады. Станоктың көлемділігі оны монтаждау жұмыстарын жүргізу 
орнында тікелей пайдалануға мүмкіндік береді.  



19

  

Тігісі бар құбырлар тігістің зақымдануын болдырмайтындай етіп 
иілген. Тігістер құбыр материалының ең аз деформациясы орндалады, яғни 
иілу орта сызығы бойынша немесе оның ішіне бірнеше орналастырылады. 

Құбырларды суық күйінде ию 50 мм кем емес иілу радиусы кезінде 
диаметрі 20 мм-ге дейінгі құбырларға арналған Вольнова қол станогында 
жүзеге асырылады (Сур.6,а).  

Ию кезінде  құбырды 3 роликтер 2, 4-ші арасына оның соңы 5-ші 
қамытқа кіретіндей етіп қояды. жылжымалы ролигі 2 бар 1 тұтқасын бұрай 
отырып, құбыр  қозғалмайтын ролигінің 4 айналасында берілген бұрышқа 
бүгіледі. Осыдан кейін тұтқаны бастапқы қалыпқа орап, құбырды алып 
тастаймыз. Қамытта құбырдың ұзын ұшын қысып, қысқа бүктеу ұсынылады. 

 

 
 
а — Вольнова, б — бұрандалы жетегі бар, в— гидравликалық жетегі 

бар; 1 — сабы, 2, 4 — роликтер, 3 — құбыр, 5 — қамыт, 6 — негізі, 7-сектор 
 
Сурет 6 - Құбырларды суық күйінде станоктарда ию 
 
Сондай-ақ диаметрі 15, 20 және 25 мм құбырларды бір станокта ию 

үшін үш роликті Вольновты құрамдастырылған станоктар қолданылады. 
Құбырларды дәл ию үшін станокты әрқайсысында бес градус бөліктермен 
жабдықтау ұсынылады.  
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Бұрандалы құбыр игіш станоктар (Сур. 6,б) және гидравликалық (Сур. 
6, в) жетектермен иілу үшін қажетті бұлшық ет күшін төмендетуге мүмкіндік 
береді. Әртүрлі диаметрлі құбырларды ию үшін (40 мм-ге дейін) станоктар 7 
ауысымдық секторлармен жабдықталады. 

Дайындау кәсіпорындарында ию процесі механикаландырылған және 
құбыр ию станоктары мен механизмдерде суық күйінде жүзеге асырылады. 

Құбырларды ыстықтай ию иілу орнын қыздыру және құбырдың соңын 
жиектеме айналасында бұрау арқылы жүргізіледі. Бұл құбыр 1 (Сур.7) 
құммен 3 толтырылған және оның бір ұшы  қыскышпен 4 бекітіледі. Иілу 
радиусы құбырдың диаметрінен кем емес, ал қыздырылатын бөліктің 
ұзындығы a = 90° кезінде — 6 диаметрден; а = 60° кезінде — 4 диаметрден;  
а = 45° кезінде - 3 диаметр кем емес болулары тиіс. 

Диаметрі үлкен құбырларды ию кезінде (50 мм артық) кейбір 
жағдайларда бүктелген бұрмалар қолданылады,  олар құрылыс алаңында 
дайындалады. Ол үшін құбырда қыздыру және қатпарлардың пайда болу 
орындары белгіленеді. Содан кейін құбырдың екі шетін ағаш тығынмен 
жабады, стендке салады, бірінші қатпардың орнын қыздырады, содан кейін 
құбырды бірінші қатпардың пайда болғанға дейін иеді. Алынған бүктеме 
салқындатылады және қажетті бұрылысты алғанға дейін келесі және т.б. 
пайда болады. 

 

 
 

1 - құбыр, 2-тығын, 3-құм, 4-қысу, 5-жанарғы 
 

Сурет 7-Құбырларды ыстық күйінде ию  
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Қалыппен дайындалған металл құбырлар санитарлық-техникалық 
жүйелердің стандартты бөлшектерін дайындау кезінде сапасын арттыру және 
еңбек шығындарын қысқарту мақсатында қолданылады.  

Ол үшін қажетті ұзындықтағы құбырды кесіп алып және оған буралу 
орыны (резьба) ойылып жасалады. Содан кейін дайындалған құбырлардың 15 
данасы бір уақытта гидравликалық тығыздау (пресс) матрицасына салынады.  

Тығыздағыш жұмысқа қосылады және пуансонмен қысу арқылы 
құбырларға қажетті пішінді береді. Қалыпталған бөлшектер бірдей 
өлшемдерге ие және бір типті бөлшектермен салыстырғанда жақсы көрінісі 
бар, олар құбыр игіш станоктарда өңделеді.  

Болат жіксіз құбырларды қалыптау әдісімен үлкен бұрулар (Сур. 8, а) 
тең қисықтық радиусы бар 1,5...2 диаметрлі құбыр, үштік (Сур. 8,б), өтулер  
(Сур.8, в) жасалады. Бөлшектерді дайындағаннан кейін олардың ұштары 
дәнекерлеуге өңделеді. 

 

 
 

а-тік иілген бұру, б-үштік, в-теңгеру өткіні 
 

Сурет 8 - Құбырлардың штампталған жіксіз бөлшектері 
 
Пластмасса құбырларды ию арнайы құрылғыларда бекітілген құбыр ию 

станоктарында немесе шаблондарда қыздырылған күйде орындалады (Сур.8). 
Құбырларды электр пештерінде немесе глицеринмен толтырылған 
ванналарда ауамен қыздырады.  

Жылыту режимі құбырлардың материалына және қабырғалардың 
қалыңдығына байланысты.  

Пластмасса құбырлардың қабырғалары өзгеруі мүмкін. Бұған жол 
бермеу үшін, құбырға қыздырғанға дейін толтырғыштар салынады: резеңклі 
жіпті, иілгіш металл, резеңке шлангсы немесе құммен толтырылады. Резеңке 
жіп тәрізді кысқыштың немесе шлангтың сыртқы диаметрі иілетін құбырдың 
ішкі диаметрінен 1-2 мм кем болуы тиіс. Құбырларды құммен толтырудың 
қажеті жоқ, себебі болашақта құбырлардың ішкі бетін жабысқан құмнан 
тазарту қажет болады. 

Егер қабырға қалыңдығының оның сыртқы диаметріне қатынасы     
0,06 кем болмаса, сондай—ақ майысу радиусы құбырдың сыртқы 
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диаметрінен 3,5-4 артық болса, толтырғышсыз құбырды бүгуге болады. 
Бұрамаларды дайындау кезінде иілу бұрышы 9-10 градусқа артады, өйткені 
құбыр оны шаблоннан немесе құрылғыдан алғаннан кейін біршама бүгіледі. 
Пластмасса құбырлар иілгеннен кейін сығылған ауамен немесе белгіленген 
күйде сумен 28°С температураға дейін салқындатылады. (Сур. 9). 

Пластиктен жасалған құбырларды орналастыру кезінде  ию жұмыстары 
көп кездеседі. Мұндай  жұмыстарды жүргізу үшін бірнеше жолы бар. Нақты 
әдісті таңдау қола бар құралдар мен қажетті дәлдікке байланысты. 

 

 
а — станокта,  б — құрылғыда; 1 — құбыр, 2 — қозғалмайтын ролик,   

3 — қысқыш ролик,  4 — рычаг,  5 — рама,  Б — шаблон,  7 — тірек, 8 — 
тақта,  9-тесік, 10-тіректер 

Сурет  9-Пластмасса құбырларды ию 
 
Мысалы, пластикалық құбырды бүгу үшін оған термиялық әдіс арқылы 

әсер етуге болады. Полипропилен құбырларды үй жағдайында барынша ию 
жұмысы орындалмауды ұсынған, бірақ казіргі заманға жетілдірілген  
құралдарын қолдана отырып жасауға мүмкіндік пайда болды (Сур.10).  

 

 
Сурет 10- Жылыту арқылы пластикалық құбырды майыстыру 
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Мұндай тәсілдердің екі түрі бар: 
1. Бірінші тәсілі үшін біз құбырды құрылыс фенінің көмегімен 150 

градус Цельсий температурасына дейін қыздырып, қолғаптарды пайдаланып, 
өнімді қажетті бұрышқа дейін майыстыруға болады. Бұл ретте бір шартты 
қатаң сақтау керек: құбырдың қалыңдаған қабырғасы әрқашан қисық 
бұрыштың сыртқы жағында орналасуы керек. Құбыр салқындағаннан кейін 
иілу орнын тексереміз. Құбырда майысулар мен жарықтар болмауы керек. 

2. Екінші тәсілмен полипропилен құбырын салқын күйінде 
майыстыруға болады, бірақ иілу радиусы құбырдың 8 диаметрінен аспауы 
керек. 

Құбырларды июдің қауіпсіздік шаралары.  Жұмыс орыны кемінде   
2 м радиуста бөгде заттардан бос болуы тиіс. Құбырды иілу құралына 
мықтап бекіту керек. Тұтқаны өзіңізден алшақтату керек, жұмыс біліктерінің 
орнын өзгерту және реттеу машина толық тоқтағаннан және қозғалтқыш 
өшірілгеннен кейін ғана мүмкін болады.  

Құбырларды тек құбырдың берілген диаметріне арналған 
шығыршықтармен майыстыру керек. Ұзын құбырларды майыстырған кезде 
олардың ұштары жақын жерде жұмыс жасайтындарға тиіп тұрмағанына көз 
жеткізіңіз. 

 Құбырларды ыстық тәсілмен иген кезде құбыр мен құмның беті құрғақ 
болуы тиіс. Жұмысшы құбырларды ию кезінде қолғаппен орындауы тиіс. 
Қыздыру және иілу кезінде құбырдың соңындағы тығындарға қарсы тұруға 
болмайды. 

 
1.2.2. Болат құбырларының түйісуі және қолданатын құралдары 
 
Құбырлардың қосылымдары құбырлармен бірдей сапалы  болуы керек, 

- құбырларды орнату кезінде пайда болатын ішкі қысым мен күштерді, 
топырақтың, жер асты суларының, көліктің сыртқы жүктемелерін қабылдауы 
бірдей болуы тиіс. 

Құбырлар біріккен қосылымдары тығыз болуы керек - сұйықтықтар 
мен газдар құбырдан шықпауы, сонымен қатар оның ішінде вакуум пайда 
болған кезде тотығуға ұшырамауы және тасымалданатын ортаның сапасын 
нашарлатпау. Қосылу кезінде құбырдың ішкі бөлігі тарылып кетпеуі судың 
немесе газдың қозғалысына қарсы құлауды арттырады. 

Орнатудың технологиялық талаптары және құрастыру сапасын сенімді 
бақылау орындалған жағдайда ғана қосылыстардың жоғары сапасы мен 
сенімділігі қамтамасыз етіледі. Су, бу, газ тасымалданатын санитариялық-
техникалық жүйелердің құбырлары өзара бұранда, дәнекерлеуде, 
фланецтерде және салмалы гайкалармен қосылған жеке құбырлардан тұрады. 
Сур.11).  

Құбырлардағы қосылыстардың көпшілігі ажырамайтын 
(дәнекерленген, бұрандалы), бірақ оларды жөндеу кезінде құбырларды 
бөлшектеу мүмкіндігі үшін, сондай-ақ арматураны орнату орындарында 



24

  

алмалы-салмалы қосылыстар (фланецті, салмалы гайкамен, сгонмен 
бұрандалы) қарастырылады. 

 

 
 

а — бұрандалы, б — дәнекерленген түйіспе, в — дәнекерленген 
таңқурай, г — фланец, д —гайка, е — сгон, ж — жалғастырушы, 1-муфта, 2-

дәнекерленген тігіс, 3-кең қонышты, 4-фланец, 5 т-тығыздағыш төсеме, 6-
гайкамен болт, 7- гайка, 8-контргайка, 9-сгон, 10-өтпелі муфта, 11-тығын, 12-

крест (крестовина),  13-үшжақты, 14-бұрыштық 
 

Сурет 11-Құбырларды жалғау және қосу бөліктерінің түрлері 
 
Құбырларды қосу алдында белгілі бір ұзындықтағы кесінділерге 

белгілейді және қолмен немесе механизмдер арқылы кесіледі. Құбырлардың 
ұштары оське перпендикуляр және қылшықтары болмауы тиіс. Кесілген 
құбырлардың шеттерінің перпендикулярдығынан 2 градус артық емес, 
ұзындыққа қарай 1 м дейін және әрбір келесі метрге ±1 мм ауытқуға жол 
беріледі.   

Бұрандалы қосылыстар. Олар қосылыстың герметикалығын және 
беріктігін қамтамасыз етеді, қарапайым, қауіпсіз құралдармен орындалады, 
бірақ дәнекерленген қосылымға қарағанда көп уақытты қажет етеді — 
бұранданы кесу орнында құбыр қабырғасының қалыңдығын азайту 
қосылыстың ұзақ мерзімділігін төмендетеді. Қазіргі уақытта құбырларда 
бұранданы қалыптастырудың екі әдісі қолданылады - кесу және орау. 
Жоңқаны алу нәтижесінде бұранданы кесу кезінде құбыр қабырғасының 
(шамамен жартысына) айтарлықтай нақтылануы орын алады, соның 
салдарынан құбырдың ұзақ мерзімділігі едәуір төмендейді және 
"жеңілдетілген" құбырларды пайдалану мүлдем мүмкін емес.  

Станоктар мен автоматтарда бұрандаларды кесу кезінде негізінен 
тангенциалды плашкалары бар С-225-2В, ЗТ және 41 оймалы бастиектер 
пайдаланылады. Кесу процесінде ойма профилі үшкірленген шыңға ие 
болады, бұл тығыздағыш таспаларды қолдануға мүмкіндік бермейді және 
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тораптарды құрастыруды механизациялауға кедергі келтіреді. Бұранданы 
құбырларда домалату үшін домалату бұрандалы бас тиектер және сирек 
жағдайларда ашылмайтын бас тиектер қолданылады. Бұранданың бұранда 
сызығының бағыты бойынша оң және сол жақ болады (оң бұранда гайкалар 
сағат тілі бойынша, сол жақта - сағат тіліне қарсы). Негізінен оң жақ ойықты 
қолданады, сол жақ жылыту қондырғыларынң жеке секцияларын қосатын 
ниппельдерде қолданылады. (Сур.12). 

Болат құбырларды бұрандамен  қосу үшін  шойын мен болаттың  
жалғағыш бөліктері (фитингтер) қолданылады. Шойыннан жасалған 
жалғағыш бөліктерді су немесе бу температурасы 175 °С болғанда шартты 
өту диаметрі 40 мм-ден аспайтын 1 МПа-ға дейінгі қысымда және диаметрі 
50-ден 100 мм-ге дейін болғанда 1,6 МПа-ға дейінгі қысымда өтетін 
құбырлар үшін қолданылады.  

Бұранда мынадай көрсеткіштермен сипатталады: 
• Диаметрді өлшеу бірліктері 
• Орналасуы 
• Бұрандалы бетінің профилі 
• Бағыты 
• Бұранда кіру саны 
Құбырлы бұрандалар әртүрлі материалдан жасалған құбырларды 

пайдалану арқылы қосылу параметрлерін шектейтін стандарттардың 
жеткілікті оқшауланған тобы болып табылады. Төменде құбырлардың 
бірнеше түрін қарастырамыз.  

 
Сурет 12- Құбырларға қолданатын бұрандалы жалғағыштар 
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Бұрандалар цилиндрлік және конустық болып екіге бөлінеді.  
Цилиндрлік бұранданы  ойып кескіш станоктарда және үлкен 

қысыммен қысу арқылы жасалатын бөлшектерге бұранда сызығын домалата 
орау немесе сызу  әдісімен  жұқа қабырғалы құбырларда жасалады. 
Құбырдың беріктігін қамтамасыз ету үшін құбыр қабырғасының (ең аз) 
қалыңдығы белгіленген мөлшерден кем болмауы және бақылануы тиіс. 

Бұранданың бұл түрі цилиндрлік бұрандалы қосылыс үшін, сондай – ақ 
ішкі цилиндрлік және сыртқы конустық құбыр бұрандасын жалғағанда 
қолданылады (Сур. 13). 

 

 
 

Сурет 13- Цилиндрлік бұрандалы құбыр 
 
Цилиндрлік бұранданың  параметрлері: 
 Профиль пішінін белгілеу – дюймдік бұранда (бұранда профилі  
     55 градус жоғары бұрышымен тең бұрыштық үшбұрыш түрінде) 
 Бұрандалы қосылыс үшін құбырдың ең үлкен диаметрі-6 дюйм. 
 
Конустық бұрандалы құбырда сыртқы конустық пен ішкі цилиндрлік 

бұранданың қосылыстарын біріктіру үшін қолданылады. (Сур.14). 
Бұл жағдайда тығыздау функциясын бұранданың өзі пайдаланады, ал 

герметик пайдалану міндетті болып табылады. 
 

 
Мысалы: R1 1/2 LH – сол жақ сыртқы,  Rc ½ – ішкі 

Сурет 14- Конустық бұрандалы құбыр 
 
Конустық бұранданың сипаттамасы: 
 Конустылығы бар дюймдік түрдегі бұранда 
 Бұранда әріптік индексі оның түрін көрсетпейді (R – сыртқы 

бұранда және Rс– ішкі бұранда, LH-сол жақ бұранда) 
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Дөңгелек бұранда санитарлық-техникалық арматура үшін дөңгелек 
бұранда жиі қосылымдарды орналастыру қажет болған жерде қолданылады. 
Конструктивті ерекшеліктердің арқасында бұранданың бұл түрі ұзақ қызмет 
ету мерзімімен және жүктемелерге жоғары қарсыласумен (тіпті өте маңызды) 
ерекшеленеді (Сур.15). 

Дөңгелек бұранда келесі элементтерде қолданылады:   
 Араластырғыштар  
 Крандар 
 Шұралар 
 Шпиндельдер 
 

 
Сурет 15- Дөңгелек бұранда сызбасы 

 
Ластанған ортада жұмыс істейтін элементтерде бұранданың осы түрін 

қолдануға рұқсат етіледі. 
Ажырамайтын бұрандалы қосылыстар үшін қысқа бұранда 

қолданылады, оның ұзындығы муфтаның ұзындығының жартысынан аз. Бұл 
жағдайда қосылатын құбырлардың ұштары арасында 2-3 мм саңылау қалады, 
бұл бұранда түйіспесінде муфтаны сыналауға және қосылысты 
герметикалауға мүмкіндік береді. Бұранда толық емес профилі бар соңғы екі 
бұранда деп аталады.  

Ажыратқыш бұрандалы қосылыстар құбырлармен муфтамен 
қосылатын және контргайкамен тығыздайтын сгон арқылы орындалады. 
Сгонның ұшында қысқа және ұзын жіппен кесіледі. Соңғысының ұзындығы 
муфтаның сгоны ажыраған кезде және контргайка еркін бұралатындай 
жеткілікті болуы тиіс. Сгонның ұзындығы құбырдың диаметріне (кесте. 2) 
байланысты. 

 
Кесте 2— Сгон ұзындығының құбырдың диаметріне байланыстылығы 

Құбырдың ішкі 
диаметрі Dy, мм 

Сгон ұзындығы
1, мм 

Бұранданың қысқа 
ұзындығы /, мм 

Бұранданың ұзын 
ұзындығы 1, мм 

15 ПО 9 40 
20 ПО 10,5 45 
25 130 11 50 

32 , 130 13 55 
40 150 15 60 
50 150 17 65 

 
Бүйір тармақтарын қосу, диаметрдің өзгеруі, құбырдың бағыты үшін 

жалғастырушы бөліктер — фитингтер қолданылады (Сур. 16). 
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Сурет 16- Болат құбырлар үшін фитингтер 
 
Болат құбырларға арналған бұрандалы фитингтерді жалғау бұранданың 

(ішкі немесе сыртқы) есебінен құбырларды дәнекерлеуді қолданбай қосуға 
мүмкіндік береді. Жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет болған жағдайда, 
бұрандалы фитингтердің құрылымы құбырды оңай бөлшектеуге мүмкіндік 
береді.  

Бұрандалы фитингтердің конфигурациясы әртүрлі болуы мүмкін: 
муфталар, өткелдер, бітеуіштер, бұрыштар және т.б. әдетте бұрандалы 
фитингтер диаметрі 50 мм дейін құбыр үшін қолданылады. 

Тот баспайтын болаттан жасалған құбырларға арналған фитингтер тура 
(диаметрі бірдей құбырларды қосу үшін) және редукционды (әртүрлі 
диаметрлі құбырларды қосу үшін) болуы мүмкін. Қосылыс түрі бойынша тот 
баспайтын болаттан жасалған гофрленген құбырларға арналған фитингтер 
қысқыш фитингтерге жатады. 

Қысқыш фитингтер негізінен полипропилен немесе металлопластиканы 
біріктіру үшін пайдаланылады, ал болат құбырларды біріктіру үшін уақытша 
шара ретінде қолданылады, себебі олар жеткілікті механикалық беріктікке ие 
емес. 

Болат құбырларға арналған бұрандалы қосылыс түрі бар шойын 
фитингтерді пайдалану кезінде қосылыстың герметикалылығы арнайы 
тығыздағыш материалдарды (мысалы, сантехникалық зығыр немесе ФУМ 
таспа) пайдалану есебінен қол жеткізіледі. 

Болат құбырларды жалғауға арналған компрессиялық фитингтер 
болаттан, шойыннан, мыстан, жезден жасалады. Компрессиялық 
фитингтердің әрекет ету принципі қысқыш гайканың ажыратқыш кілтімен 
қатайтылған кезде, құбырдың тығыздағыш сақинамен қысылады және 
нәтижесінде түйісуді герметизациялау. 
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Бұрандалы құбырлар келесі ретпен қосылады: құбырларды кесу, 
бұранданы кесу немесе домалату, тығыздағыш материалды таңдау және 
төсеу, біріктіріп жинау (Сур.17). 

 

 
 

Сурет 17- Бұрандалы құбырлардың жалғануы 
 

Құрылымы бойынша болаттан жасалған құбырларға арналған қысқыш 
фитинг полиэтиленнен жасалған құбырларға арналған компрессиялық 
фитингке ұқсас, онда резеңке төсем жабынды гайкамен басылады, осылайша 
герметикалық қосылысты қамтамасыз етеді. Ұқсас қысқышты бөлшек бір 
немесе екі сақинамен жабдықталған. Бұл сақиналарды жасайтын материалдар 
әртүрлі, бірақ олар жүйедегі діріл мен қысымға төтеп беру үшін жеткілікті 
берік болуы керек. 

Бұранданың алғашқы орамдарын туралауды жеңілдету үшін құбырдың 
сыртында фасканы алып тастайды. 

Бұранданы қолмен, бұранда кескіш тұтқа (клуппа) немесе плашкамен 
кеседі. Бұл ретте құбырды бекітетін қысқыш құрылғыдан және тұтқалармен 
бұрылатын плашкамен плашка ұстағыштан тұратын құрылғы 
пайдаланылады. Зауыттық жағдайда бұранданы тангенциальды бұранда 
кескіштерге арналған станоктарында ойып-кеседі. 

Құбырларға арналған қолмен кескіш тұтқа (клуппа) - әдеттегі 
сантехниктер құралы. Олар пәтердегі және саяжайдағы, жертөледегі немесе 
құдықтағы құбырды монтаждау немесе жөндеу кезінде жаңасын кесуге 
немесе бар бұранданы кесуге болады. Классикалық плашкадан 
айырмашылығы, клупп бұл жұмысты ыңғайсыз және қиын жерлерде 
орындауға мүмкіндік береді. (Сур.18). 
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Сурет 18- Қолмен кескіш тұтқа (клуппа) 
 
Электрмен кескіш тұтқа (клуппа) кәсіби құралға жатады, оны үй 

жұмыстары үшін сатып алу тиімсіз және орынсыз. Бұл механизмдердің 
электр қуаты 800-ден 1700 т-ға дейін, әдетте олар метрикалық кескіштер 
үшін 15-тен 50 мм-ге дейін немесе құбыр үшін 1/1-ден 2 дюймге дейін құбыр 
диаметрі үшін ауыспалы бұрандалы кескіш бастары жиынтығымен 
ұсынылады. Жинақтағы бастарының саны құбырдың диаметрі мен 
материалына байланысты 3-тен 6-ға дейін болуы мүмкін. Мұндай құрылғыны 
пайдалану қолмен қарағанда әлдеқайда ыңғайлы және жылдам (Сур. 19). 

 

 
 

Сурет 19- Электрмен кескіш тұтқа (клуппа) 
 
Бұранданы плашка арқылы кесу. Плашкалар дөңгелек және 

жылжымалы болып бөлінеді. Дөңгелек плашкалардың құбыр диаметріне 
байланысты әртүрлі диаметрі болуы мүмкін. Жылжымалы модельдерге 
келетін болсақ, осы әмбебап құралдың көмегімен әртүрлі диаметрлі 
құбырларды өңдеуге болады: ыңғайлы болу үшін ол арнайы ұстағышпен 
жабдықталған. Плашкалардың танымалдығы олардың арзандығымен 
түсіндіріледі. (Сур. 20). 
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Сурет 20- Бұранданы плашка арқылы кесу. 
 
Құбырдағы бұранданы кесу жұмыстарын жүргізу үшін плашканың 

көмегімен мынадай схема ұсынылады:  
 Қолайлы диаметрі бар штангенциркулмен сәйкес келетін 

плашканы таңдау.  
 Құралды және құбырдың өңделетін бөлігін кез келген майлау.  
 Бекіту плашки ішкі арнайы ұстаушы. Ұстағышта бұрандалы 

кескіштерді (плашкаларды) бекіту өте берік болуы керек. Бұл жағдай 
сақталмаған жағдайда, бұранда қолдану кезінде ауытқулар байқалады, бұл 
байланыс орнын өте сенімсіз етеді, тіпті ағу пайда болады. 

 Плашка ұстағышының дұрыс бағытта айналуы. Бірнеше 
айналуды жасағаннан кейін клуппты пайдаланған кезде бірдей рәсім 
жасалады: осылайша пайда болған жоңқаны алып тастау мүмкіндігі пайда 
болады. Осы мақсаттар үшін құрылғыны сәл бұрау керек.  

 Жұмыс аяқталғаннан кейін құрал мен құбырды майлау 
материалынан тазарту жүргізіледі. 

 
Жұқа қабырғалы құбырларда бұранданы домалатып орайды; мұндай 

құбырлардағы бұранданы кесуге жол берілмейді, өйткені қабырғаның 
қалыңдығы шектен тыс азаяды. 

Бұранда тегіс, таза болуы керек, сондай-ақ толық профилі және 
орамдардың бірдей диаметрі болуы керек. Бұранданың жұмыс бөлігінің 
шегінде (жүгірмей) жалпы ұзындығының 10% - дан астам үзілген немесе 
толық емес бұранданың болмауы тиіс. Бұранданы бұруға жол берілмейді, 
өйткені бұл жағдайда қабырғаның қалыңдығы сыни жағынан кем болуы 
мүмкін. 

Бұрандалы қосылыс үшін тығыздағыш материал жылу 
тасымалдағыштың температурасына байланысты таңдалады. 105 °C дейін 
жылу тасымалдау температурасы кезінде табиғи олифке араластырылған 
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сурик немесе белдіктер сіңдірілген зығыр жіп қолданылады; үлкен 
температурада — табиғи олифке араластырылған графитпен сіңдірілген 
зығыр жіп бар асбест бау қолданылады. Жылу тасымалдағыштың 
температурасы 150 °C дейін болғанда лента мен бау ФТМ (фторопласт 
тығыздағыш материал) пайдаланылады. 

Тығыздағыш зығыр жіптерін төсеу кезінде, алдымен, бұранданы 
тазартып арнайы ағартқыш жағады. Қысқа жіппен зығыр жіп құбырдың 
шетінен екінші жіппен бұранда жүру барысында жіңішке тегіс қабатпен, 
үзіксіз оралады. Құрғақ болуы керек жолақ талшықтар жақсы бөлінетіндей 
етіп алдын ала мұқият өңделеді. Бұранда бойымен жоғарыдан оралған жіп 
сұйылтылған сурикпен жағылады. Жіп құбырдың шетінен ілінбеуі немесе 
оның ішіне кірмеуі керек, себебі бұл құбырдың бітелуін тудыруы мүмкін.  
Зығыр жібі бар асбест бауын бұраудың басталуына дейін орайды, бұл оны 
бұранда тығыз қоюға және жалғағыш бөлікті бұрау кезінде бұрамауға 
мүмкіндік береді. ФТМ лентасын ластанудан тазартылған жіппен, ою 
бағытында орайды. 

Бұрандадағы қосылыстарды әр түрлі құрылымдағы құбыр кілттерінің 
көмегімен жинайды. (Сур.21.) 

Жылжымалы кілт (Сур. 21, а) 7 қозғалмайтын иінтіректен және 4 
жылжымалы губкадан тұрады, ол 6 обойма иінтірегімен жалғанады. Кілт 
құбыр диаметріне байланысты реттеледі (10...40 мм) гайка 3. 

Рычагты кілт (Сур. 21,б) 6 обойма 8 жылжымалы иінтірекпен 
қосылған жылжымайтын иінтіректен тұрады. Губкалардың ашылу дәрежесі 3 
гайкасымен реттеледі. 

Кілттерді бес өлшемде дайындайды: № 1 — диаметрі 15 — тен 25 мм - 
ге дейін, № 2 — диаметрі 15 — тен 38 мм-ге дейін, № 3-15-тен 50 мм-ге 
дейін, № 4-ат 20-дан 75 мм-ге дейін және № 5-25-тен 100 мм-ге дейін. 

Тізбекті кілт (Сур. 21, в) 7 иінтіректен тұрады, оның бір ұшында 10 
шынжыр және 9 щеткалары бекітілген. Кілт диаметрі 10... 114 мм 
құбырларды қосуға арналған. 

Жамылғы кілт (Сур. 21, г) 7 иінтіректен тұрады, ол 4 жылжымалы 
губкамен бас тиек арқылы жалғанады, ол губкалар арасындағы қашықтықты 
өзгертуге және диаметрі 10 құбырларды ұстауға мүмкіндік береді...90 мм. 

Дайындау кәсіпорындарында жетек кілттері (Сур. 21, д) және 
гайковерттер қолданылады. 

Муфталар немесе жалғағыш бөлшектер тығыздағыш материал 
салынған бұрандада, құбыр кілтімен, жалғағыш бөлік немесе арматура 
бұранданың түйісуінде сенімді сыналатындай етіп бұралады.  

Құбырларды бұрау кезінде қосылыстың герметиктілігі бұзылмауы үшін 
кері бұралған жалғау бөлігін беруге рұқсат етілмейді. Егер жалғау бөлігі 
немесе арматура талап етілетін жағдайға ие болмаса және оны бұранда 
бойымен бұруға болмайтын болса, онда қосылысты бөлшектеп, жаңа 
тығыздағыш материалдарды қолдана отырып, оны қайта жинау қажет. 
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а-жылжымалы, б-рычагты, в — тізбекті, г-жамылғы,  д-жетекті; 1 — 

құбыр, 2 — қысқыш, 3 — гайка, 4 — жылжымалы губка, 5 — бұрандалы 
бөлшектер, 6 — обойма, 7, 8 — рычагтар, 9 — щетка, 10 — шынжыр, 77-

басы, 12 - электр қозғалтқышы, 13-қысқыш 
 

Сурет 21- Құбыр кілттері 
 
Ұзын бұрандаға контргайка мен муфтаны құрғақ етіп сүртіп орайды. 

Содан кейін ұзын бұрандалы муфтаны бұрап, тығыздағыш материалды 
қолданып, қысқа бұрандалы құбырға бұрады. 

Одан әрі муфтаның бүйірінде бұранда бойымен бұрап оралған 
нығыздағыш материал және контргайкаға муфтаға мықтап қиыстырылады. 
Ширатылған жіп муфтаның фаскасына орналастырылады және судың немесе 
будың шығуына жол бермейді. Егер муфтада фаска болмаса, тығыздағыш 
материалдың жгуты контргайкамен беріледі және байланыс жеткілікті тығыз 
болмайды. Біріктіру орындары шығыңқы тығыздағыш материалдан пышақ 
төсемімен тазартылады. 

Бұрандадағы қосылыстар құбыр өткізгішті дәнекерлегеннен кейін 
орындалады. Егер бұрандалы қосылысты нығыздағаннан кейін 
дәнекерленген жікті орындау қажет болса, онда ол бұрандалы қосылыстан 
кемінде 400 мм қашықтықта орналасуы тиіс. 

Құбырларды дәнекерлеп жалғау. Құбырлардың дәнекерленуі (суретті 
қараймыз Сур. 11, б) жоғары беріктігі, герметиктілігі мен берік түйісуі 
арқасында кеңінен қолданылады. Өрт, жарылыс қаупі бар жабдықтар 
болғандықтан дәнекерлеу қосылыстарын орындау өте күрделі және 
жұмысшылардың жоғары біліктілігі қажет. Дәнекерлеу кезінде құбырдың 
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ішкі қабырғаларында балқытылған металдың балқуы пайда болады және 
әсіресе шағын диаметрлі құбырларда (10...32 мм) сұйықтықтың қозғалуына 
қарсылықты арттырады. Бұл ақауды болдырмау үшін кең қонышты етіп 
дәнекерлеу қолданылады (суретті қараймыз Сур.11, в). 

Дәнекерленген қосылыста  құбырлардың ұштарын балқытумен және 
құбырлар арасындағы саңылауды бекітіп қосу кезінде берік және 
герметикалық қосылысты құрайтын сұйық металлмен толтыру жүзеге 
асырылады. 

Фланецтерге қосылыс - конструкцияның қарапайымдылығымен, 
құрастыру және бөлшектеу жеңілдігімен, фланецті құбыр арматурасының 
таралуымен сипатталатын құбыр жолдардың алмалы-салмалы қосылысының 
түрі. 

Фланецтерге қосылыс (суретті қараймыз Сур.11, г) 4 фланец тесіктері 
бар екі диск түрінде орындалады, олар бұранданың, дәнекерлеудің немесе 
жиектеудің көмегімен құбырлардың ұштарына бекітіледі. Фланецтердің 
арасында 5 тығыздағыш төсемі бар, ол 6 гайкалары бар болттармен 
сығылады. Арматураны орнату кезінде мұндай қосылысты құрылыс 
құрылымын жасау кезінде бітеуге жол берілмейді. 

Фланецтер стандартталған өлшемдер бойынша болаттан жасалған, 
құбырға дәнекерленген. Фланецтердің бүйір беті құбыр осіне перпендикуляр 
болуы тиіс. Құбырға фланецті дәнекерлеу тігістерін қоса алғанда, құбырдың 
ұшы фланецтің жазықтығынан шықпауы тиіс.  

Құбырдың ішкі қысымы мен температуралық ұзаруын қабылдайтын 
тығыздағыш төсем жеткілікті серпімділік пен беріктікке ие болуы тиіс. Оны 
шайба түрінде кесу немесе табақ материалынан кесу жолымен дайындайды. 
Орта температурасы 105 ° С-қа дейін ыстыққа төзімді резеңке қалыңдығы    
2-3 мм паронит қолданылады. Қысымы 0,15 МПа дейінгі бу құбырларында 
тығыздағыш төсем ретінде қалыңдығы 3-6 мм асбест картон пайдаланылады. 
Сондықтан, төсемнің ішкі диаметрі құбырдың шетіне дейін 2-3 мм, ал 
сыртқы диаметрі 2-3 мм бұрандамаға дейін жетуі керек. 

Фланецтік қосылыстарды құрастыру алдында құбырлардың ұштарын 
фланецтердің жазықтықтары бір-біріне параллель болатындай етіп 
орналастырады. Фланецтің жазықтығынан ауытқулар фланецтің сыртқы 
диаметріне әрбір 100 мм-ге 0,2 мм-ден аспауы тиіс. 

Тесіктерге салынған конустық жақтаулар бұрандалы және екі фланецке 
сәйкес келетін етіп орталықтандырады. Бұдан әрі фланецтердің арасында бір 
төсем орнатылады. Фланецтердің қисаюын өтеу үшін шабылған төсемдерді 
немесе бірнеше төсемдерді пайдалануға жол берілмейді. Рамкаларды 
шешпестен, бос тесіктерге болттарды енгізеді және оларға қатты баспай 
гайкаларды бұрайды. Осыдан кейін рамкалар алынып, оларды гайкамен 
ауыстырады. 

Болттар саңылауларға олардың бастары қосылыстың бір жағынан 
ашылатындай етіп енгізіледі. Тік құбырларда бастары жоғарыдан 
орналасады. Болттың диаметрі фланецтегі тесік диаметріне сәйкес келуі 
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керек. Болттардың ұзындығын   0,5 диаметрінен артық болмайтындай етіп 
таңдайды. 

Болттарға гайкалар тартпастан оралады және төсемді тегістегеннен 
кейін олар гайкалық кілтпен тартылады.  

Тығыздағыштың біркелкі тығыздалуын қамтамасыз ету және фланецті 
қосылыстың бұрмалануын болдырмау үшін фланецтің айналасындағы 
гайкаларды біртіндеп тартып және және біркелкі етіп тығыздау керек. 

Фасонды бөлшектер мен арматураның фланецті қосылыстары мынадай 
талаптарды сақтай отырып құрастырылады: 

- фланецті қосылыстар құбыр осіне перпендикуляр орнатылады; 
- қосылатын фланецтердің жазықтығы тегіс, болттардың гайкалары 

қосылыстың бір жағында орналасады; 
- бұрандамаларды созу крест-крест біркелкі орындалады; 
- фланецтердің қисаюын қиыстырылған төсемдерді орнату немесе 

болттарды тарту арқылы жоюға жол берілмейді; 
- фланецті қосылыммен жапсарлас түйіспелерді дәнекерлеу барлық 

болттарды фланцтарда біркелкі тартқаннан кейін ғана орындалады. 
Салмалы гайкамен біріктіру (суретті қараңыз. 11, е) шағын диаметрлі 

құбырлар үшін қосқыш ретінде қолданылады. Қосылымның шағын 
өлшемдері бар және фланецке қарағанда аз уақытты қажет етеді. Мұндай 
жалғау үшін бір құбырдың соңына 7 сомын кигізіп, шетін бұрап тастайды; 
екінші құбырда бұрандалы келте құбырларды бекітеді немесе бұранданы 
кеседі.  

Болат құбырларды бұранда және фланецтерде жинау кезінде еңбек 
өнімділігін арттыру үшін механикаландырылған құралды барынша 
пайдалану және материалдарды, құралдарды және жұмыс орнында оңтайлы 
орналастыру керек. Бұл жұмыстарды объектіде жүргізу кезінде қысқыш 
орнатылған верстак қолданылады, құбырларды кесуге арналған құрылғы, 
Құбыр ию және құбырларды өңдеуге арналған басқа да құрылғылар 
бекітіледі. 

Барлық құбыр жолдарды қосылыстарын құрастырғаннан кейін 
гидравликалық сынауға беріледі. 

Құбырларды қосу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Монтаждаушы 
арнайы киіммен, қолғаптармен жұмыс істеуі және реттегіш керекті аспапты 
пайдалануы тиіс. Барлық өңделетін және жалғанатын бөлшектерді қысып, 
мықтап қатайтылып  бекітілуі тиіс. 

Құбыр кілттері жиналған құбырлардың диаметріне байланысты 
таңдалады. Құбыр кілттерінің губкаларында құбырлар айналған кезде 
олардың сырғып кетуіне жол бермейтін жақсы ойық болуы керек. Іске 
қосылған губкалары бар құбыр кілттерімен жұмыс істеуге рұқсат етілмейді. 
Кілттердің иінтіректерін ұзартуға, оларға құбырлардың кесіндісін киюге 
тыйым салынады. 

Электрлендірілген құралды пайдалану кезінде электр қауіпсіздігі 
ережелерін сақтау керек. Құбыр кесетін, құбыр кесетін станоктарды іске 
қосар алдында плашкалардың, муфталардың және басқа да айналмалы 
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бөлшектердің үстіндегі қаптамалардың болуын, жерге қосу құрылғыларының 
жарамдылығын,  құрал-саймандардың және өңделетін құбырлардың бекітілу 
сенімділігін тексереді. Құралды бұранданы алып ауыстыруға, тек станоктың 
толық тоқтауынан кейін ғана өлшеуге болады. 

 
1.2.3. Шойын құбырының қосылуы және қолданатын құралдары 

 
Шойын құбырлар сыртқы су құбыры, ішкі кәріз желісі және суағарлар 

үшін қолданылады. Біріншісі - су жүргізу, екіншісі-кәріз құбырлары деп 
аталады. Кәріз үшін шойын  құбырларын арынмен жұмыс істейтін 
учаскелерде, темір жолдар астындағы (магистральды емес) өту орындарында, 
трассаның ғимарат бойымен 3 м-ге дейінгі шекте өтуі кезінде, жылдамдығы 
рұқсат етілгеннен асатын жылдамдықтарда, сондай-ақ құбыр төселуінің 
тереңдігі 1,5 м-ге дейін автомобиль жолдарының астында қолданады.  

Су құбыры және кәріз құбырлары мен олардың фасондық бөліктері сұр 
шойыннан құйылады. Құбырдың сырты мен ішінде тоттанудан қорғау үшін 
мұнай битумының қабатымен жабылады. Жабу нәтижесінде құбырлардың 
ішкі беті тегіс болады, бұл олардың қабырғалары туралы судың үйкелуін 
азайтады. Шойын құбырлардың сапасын тексеріп, жарықтарды табу үшін 
балғамен оңай орайды. Құбырлардың сыртқы және ішкі беті таза және тегіс, 
тігіссіз,  көпіршіктерсіз,  көздерсіз, қож қосылыстарынсыз, сызатсыз және 
беріктікке әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс.   

Шойын кәріз құбырлар мен фасонды бөліктер құбырдың шетіне немесе 
фасонды бөлікке қондырылған құбырдың ішкі беті мен сыртқы беті 
арасындағы саңылауды бітеп, қосылады (Сур. 22). Қосылатын бөлшектердің 
ұштары кірден мұқият тазартылады және құбыр басқа құбырдың кең 
қонышына салынады. Содан кейін шығыңқы құбырға 2 шайырлы жіптен 
сақиналармен оралады және оны конопатка саңылауына тығыздайды. Жіптің 
ұшы құбырға түспеуі үшін және құбырды бітемеуі үшін, бірінші сақинаны 
ораған кезде жіптің ұшы сақинадан жоғары болады. Шайырланған жіп 2/3 
тереңдікке жағылады. 

 
1-цемент ерітіндісі; 2-шайырланған шүйке 

 
Сурет 22- Кең қонышты құбыр жігін резеңке сақинасыз цементпен 

бітеу 
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Шойын құбырлар кең құбыр байланысы арқылы қосылып, (Сур. 23)  
бір ұшы 2 (кеңеюі) кең қонышпен дайындалады. Кеңейтулер тегіс (Сур. 23, а) 
және науамен 5 (Сур. 23,б) болып бөлінеді. Шойын құбырларды 2 құбырына 
жинағанда, 1 басқа құбырдың тегіс шетін салады. Құбырлар арасындағы 
саңылау тығыздағышпен толтырылады. Тығыздағыш ретінде қатты (Сур 23, 
а) және серпімді (Сур23,б) толтырғыштар қолданылады. Қатты 
толтырғыштар — цемент, асбест-цемент қоспасы, кеңейтілген цемент, күкірт 
және т.б. - түйісу беріктігін береді және герметикалықты қамтамасыз етеді. 
Серпімді толтырғыштар - резеңке сақиналар, манжеттер, баулар, герметиктер 
- монтаждау кезінде аздаған еңбек шығындарында түйісудің жоғары 
икемділігі мен герметиктігі қамтамасыз етеіледі. 

 

 
а)                                                                 б) 

а — қатты, б — серпімді (резеңке); 1-құбырдың тегіс ұшы, 2-кең 
қонышты, 3-цемент, 4-шайырлы жіп, 5-науа, 6-резеңке сақина 

 
Сурет 23-Шойын құбырларды толтырғышпен кең қонышты қондыру 

 
 Бүйір тармақтарын қосу, құбыр жолдардың диаметрлерін өзгерту 

шойын жалғау (фасонды) бөліктерінің көмегімен жүзеге асырылады.   Қазіргі 
кезде шойыннан құйылған құбырлар мен фитингтерді Липецк металлургия 
зауытында техникалық талапқа сай ТУ 1460-035-50254094-2000 «Жоғары 
беріктігі бар шойыннан құйылған жалғағыш бөлшектер  арнайы арынды 
құбырларға » жасалған (Сур. 24). 

 
 

Сурет 24-Фасондық бөлшектері беріктігі жоғары шойын шар тәрізді 
графит 

 
Графиттің шар тәрізді пішінді беріктігі жоғары шойыннан жасалған 

жалғағыш бөліктерге қойылатын техникалық талаптар, олардың негізгі 
геометриялық өлшемдері, ішкі және сыртқы жабындары халықаралық 
стандарттарының ұсынымдарымен сәйкес келтірілген.  
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Шойыннан жасалған барлық фасонды бөліктер резеңке тығыздағыш 
манжеттермен жинақталады. Шойын қосқыш бөліктерін қолдану су құбыры 
жүйелерін салу және оларды пайдалану кезінде шығындарды айтарлықтай 
азайтады. (Сур. 25). 

 

 
Сурет 25-Шойын құбырларын қосу схемасы 

 
Құбырлардың кеңейтілуі келесі ретпен орындалады: құбырларды 

белгілеп кесу, құбырлардың ұштарын дайындау және біріктіруді жинау.  
Қажетті ұзындықтағы құбырларды кесу оларды  өлшеп кесу арқылы 

жүргізіледі. Аз мөлшерде құбырлар қол арасымен (Сур. 26, а) немесе ТРР-
15О/ТРВ-15О қол құбыр кескішімен кесіледі (Сур. 26,б). Монтаждау 
зауыттарында құбырлар СТД -22014 механизмімен кесіліп, минутына кесу 
7...12 рет қамтамасыз етіледі.  Құбырларды арнайы тоқылған, арматураланған 
дискімен жабдықталған электрлі дискілі арамен (Сур. 26, в) кесуге болады. 
Құбыр кесіндісінің немесе кесіндісінің жазықтығы құбыр осіне 
перпендикуляр болуы тиіс және ұшында жарықтар мен сынықтар болмауы 
тиіс. Кесуден кейін құбырлардың шеттерінің перпендикулярлығының 3° 
аспайтын ауытқуына, ұзындығы 15 мм аспайтын жарықтар мен жиектердің 
толқындылығы 10 мм аспайтын рұқсат етіледі. 

 
 
1 — құбыр, 2 — астар, 3 — кескіш шынжыр, 4 — керме құрылғы, 5, 7 - 

тұтқалар, 6-электр қозғалтқышы, 8-кескіш диск, 9-қысқыш 
 

Сурет 26-Шойын құбырларды кесу 
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Құбырларды қосу алдында дайындау шеттері мен қоныштарын кірден 
тазартудан, сынықтар мен жарықтарды табу үшін балғамен қарап, жонудан 
тұрады. 

Құбырлар мен кең қоныштардың сыртқы және ішкі беті таза және тегіс, 
көпіршіксіз, раковинасыз, жыланкөзсіз, қож қосылыстарынсыз және 
беріктікке әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Жарықтары мен 
ұштары үзілген құбырлар жарамсыз болады. 

Кәріз құбырларын қосу кезінде (Сур. 27, а) тегіс соңы 1 тірекке дейін 3 
кең қонышқа енгізіледі, ал су құбыры арынды қосылғанда (Сур. 27,б) 1 тегіс 
ұшы мен 3 қоныштың тіректі беті арасында b=3 саңылау қалдырады. 
Құбырдың ішкі беті мен құбырдың сыртқы бетінің арасындағы саңылауының 
ені құбыр периметрі бойынша бірдей болуы тиіс. 

Кәріз құбырларын 1 құбырдың тегіс ұшына жалғаған кезде (Сур. 27, в)  
шайырлы жіппен 4 диаметрі 7...8 мм бұралған жіптерді орайды. Жіптің 
құбырға түспеуі және оны бітеп тастамауы үшін, бірінші бұрылысты бұраған 
кезде оны келесі бұрылыспен жоғарыдан кысып басады. 

 Тығыздауыш құралмен 6 (Сур. 27, г) жіпті кең қоныштың 3 
саңылауына орап нығыздайды. Жіп  кең қоныштың 2/3 тереңдігін толтыру 
керек. Жіпті тығыздағаннан кейін цемент дайындалады. Кең қонышты бітеу 
үшін 300-ден төмен емес маркалы цемент пайдаланылады. Цементті елеп 
сумен ылғалдайды (салмағы бойынша 10... 12%) және араластырады. Кең 
қонышта қалған орын  (тереңдігі % бойныша) 2 ылғалданған цементпен (Сур. 
27, д) және 7 шекемдеумен соққылап  (Сур. 27, е) толтырады. 

 

 
в)                         г)         д)                      е) 

а —арынсыз кәріз, б — су құбыры арынды,  в...e-бекітудің реттілігі; 1-
құбырдың тегіс шеті, 2-цемент, 3-кең  қонышты, 4-шайырлы жіп, 5-асбест-

цемент,  6-конопатка, 7-шекемдеу 
 

Сурет 27-Құбырларды бітеу 
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Қатты түйісу қосылысты жасау үшін асбест-цемент қоспасын 
қолданып, оны асбест талшығы IV топтан төмен емес (салмағы бойынша 
30%) және портландцемент маркасын 400-ден (70%) төмен емес етіп 
араластырады. 

Қолданудан 30 ... 40 минут бұрын асбестцемент қоспасы 10 ... 12% 
қоспаның массасынан көп мөлшерде су қосып ылғалдандырылады. Цемент 
қатаюының жақсы жағдайын қамтамасыз ету үшін, жоғарғы жағын дымқыл 
шүберекпен жабылады. Ыстық ауа райында шүберекті мезгіл-мезгіл 
сулайды. Қыс мезгілінде ылғалдандыру үшін цемент немесе қоспа ыстық 
сумен сұйылтылады, құбыр қызады, бекіткеннен кейін буындар 
жылытылады. 

Құрастыру қондырғыларында карусель тіреуі диаметрі 50 және 100 мм 
болатын шойыннан жасалған кәріздік құбырлардан құрастырмаларды 
құрастыру үшін қолданылады, онда пневматикалық қапсырмалары бар алты 
жұмыс орны бар. Әр орын үстелді қолмен айналдыру арқылы жұмыс 
үстеліне беріледі. 

Монтаждау зауыттарында диаметрі 50 және 100 мм шойын кәріз 
құбырларынан тораптарды құрастыру үшін пневмоқысымды алты жұмыс 
орны бар қабырғалы-каруселін қолданады. Диаметрі 300 мм-ге дейінгі су 
құбырлары қосылған кезде кең қонышты 25 мм тереңдікке кендір жіппен 
және 25-30 мм тереңдікке асбест-цементті қоспамен бітейді. Буындарды 
бітеуді жеделдету үшін құбыр шеңберінің 1/4-ке дейін, сондай-ақ арнайы 
құрылғыларды қамтитын кеңейтілген тығындар мен нақыштарды 
пайдаланады (Сур. 28). 

 

 

а-конопатка, б-шекандеу, в-кеңейтілген конопатка 
 

Сурет 28-Кең қонышты құбырларды бітеуге арналған құрал 
 
Мысалы, А. Н. Васильевтің құрылғысы металл тақтайшадан 3 және 

тақтайшаға құбырларды қысуға 1 арналған қапсырмадан 5 тұрады (Сур. 29,а).   
Қапсырма 4 чекпен жабылады, бұл құбырды тік күйде ұстап тұруға 
мүмкіндік береді. 

К. Г. Козловтың бейімделуі (Сур. 29,б)  Н.Васильевтің құрылғысына 
қарағанда, құбырды әртүрлі қалыптарда нығайтуға мүмкіндік береді. 
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Құбыр құрылғыда 9 қысқыш бұрандасы бар 10 қамытымен бекітіледі. 
Қамыт 8 осіне дәнекерленген, ол жеңге айналуы мүмкін. Белгілі бір қалыпта 
құбырмен қамыт орнату үшін оське бұрылатын 6 ілгекпен бекітілетін 7 
жұлдызша отырғызылған және дәнекерленген. 

 

 
 

а - А. Н. Васильева, б-К. Г. Козлов; 1-құбыр, 2-чек, 3-тақта, 4-чек, 5-
қапсырма, 6-ілгек, 7-жұлдызша, 8-өсі, 9 — винт, 10-қапсырма 

 
Сурет 29-Шойын құбырлардың кең қоныштарын бітеуге арналған 

құрылғылар 
Құбырлардың кең қонышты цементпен және асбестцемент қоспасымен 

қосылыстары ең қарапайым және қауіпсіз, бірақ цементті ұстап тұру үшін 
ұзақ уақыт кезеңін талап етеді. Қосылыстың герметикалығы жіп пен 
цементтің тығыздалу сапасына байланысты; ағу пайда болған кезде мұндай 
қосылысты толығымен қайта жасау қажет. Уақыт, еңбек, материал шығыны 
осындай қосылысты аз мөлшерде түйіскенде қолдануға себепші болды. 

Кең қоныштарды кеңейетін цементпен бітеу. Кәріз құбырларын 
жалғау ретпен жүргізіледі. Бір құбыр құрылғыда кең қонышты күшейтеді 
(суретті қараңыз. 29). Басқа құбырдың немесе арматураның соңында (30-
сурет, а) қалыңдығы 5 ... 6 мм, ұзындығы 440 мм диаметрі 50 мм және 
ұзындығы 760 мм диаметрі 100 мм болатын құбырлар үшін екі тізбек 
оралады. Түтікшенің жараланған жіппен ұшын құрылғыға бекітілген 
құбырдың ұясына енгізіп, бұранданы орнатады (Cурет 30, б). 

 

 
а-жіптерді орау, б — жіптерді орнату, в-құбырды ортаға алу, г-

цементпен (күкіртпен) құю) 
Сурет 30-Кеңейтілетін цементпен немесе күкіртпен қондыру 
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Содан кейін кең салынған құбыр үш металл сынамен центрленеді, 
сонда құбыр мен розетка арасындағы сақиналық саңылаудың ені барлық 
жерде бірдей болады, содан кейін сыналар жеңіл балғамен соғылады (Сур. 
30, в).  

Ерітіндіні дайындау үшін ыдысқа кеңейтілетін цемент салынады. 
Диаметрі 50 мм құбырлар үшін бір қабыққа 125 г цемент, диаметрі 100 мм 
құбырлар үшін— 250 г цемент қажет. Содан кейін цемент бар ыдысқа су 
құйылады (цемент массасының 55 ... 65%). Ерітінді дайындалған буындарды 
толтыруға арналған бір партияны 3...4 минут ішінде қолдануға болатын 
мөлшерде дайындалады. Буынның сақиналық саңылауы ерітіндімен бір 
уақытта құйылады және оны қуыстар мен бос орындар пайда болмайтындай 
етіп байлаңыз (Cур.30, г). Кең қонышты цементпен құйғаннан кейін 40 
минуттан кейін құбырды құрылғыдан шығарады, құйылған буындарды 
дымқыл шүберектермен орайды немесе кем дегенде 20°C температурада 
ваннаға 10...12 сағат қояды. Ваннадағы су температурасы неғұрлым жоғары 
болса, соғұрлым цемент жылдам нәтижесі болады: 40°C температурадағы 
цемент 5...6 сағтан кейін түйіспелер бітелуі беріктікке ие болады. 

Ванналарда жеңіл соққылармен ұстағаннан кейін балға сыналарды 
сорып алады, ал олардан қалған тесіктерді кеңейтілетін цементпен бітейді. 
Құбырлардың дайындалған тораптарын түйіспелер бітелгеннен кейін 20 
сағаттан кейін объектілерге жіберуге болады. 

Ұзақ уақыт бойы цементтің беріктігі құбырларды сақтау үшін үлкен 
аудандарды талап етеді, бұл әдістің кемшілігі. 

Балқытылған күкіртпен қоныштарды бітеу. Күкіртпен түйіспелерді 
бітеу бойынша жұмыстардың құны мен еңбек сыйымдылығы кеңейтілетін 
цементпен бітеумен салыстырғанда төмендейді. Алайда, туйіспенің 
герметикалық әсері күкірттің су өткізгіштігіне байланысты азаяды. 
Сондықтан, құбырдың жасырын төселуі және қысымды құбырларды жалғау 
кезінде кең қоныштарды бітеудің мұндай әдісін пайдаланбау керек.  

Шойын құбырлардың кең қоныштары техникалық күкіртпен (ұнтақты 
немесе кесек) кеңейтілетін цемент құюға ұқсас. Кесек күкіртті алдын ала 
көлемі 1 см3 аспайтын бөліктерге ұсақтайды. Қосылыстың нәзіктігін азайту 
үшін күкіртке 10...15%  ұнтақталған каолин қосылады.  

Кәріз құбырларын жалғамас бұрын күкіртті каолинмен бірге ыдыста 
қыздырып, оны арнайы пештің ішіне орнатады және 130...135°С 
температураға дейін қыздырылған минералды маймен жуады. Күкірт 1,5...2 
сағат ішінде қызады және балқытылған күйде 2 сағаттан артық сақтауға 
болмайды.  

Күкірт ағысты үзбей, бір қабылдау үшін ұзын тұтқада сыйымдылығы 
0,5 л шөміштен жасалған кең қонышқа құйылады. Диаметрі 50 мм құбырға 
құйылатын күкірт мөлшері 130 г, диаметрі 100 мм — 205 г, диаметрі 150 мм 
— 480 г құрайды. Диаметрі 50 және 100 мм құбырлардың кең қоныштарын  
құйғаннан кейін күкіртті қатайту процесі 5 мин, диаметрі 150 мм — 10 мин. 
күкірт қатайғаннан кейін құбыр тораптары тасымалдауға дайын. 
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Кең қоныштарды резеңке сақинамен немесе манжетпен бітеу. 
Қосылған құбырлар мен тығыздағыштың беттерін тазалағаннан кейін: 
резеңке сақинасы, манжеттер шаң мен кірден тығыздағышты науаға кең 
қонышты салады. 80...100 мм қашықтықта қосылатын құбырдың тегіс соңы 
графитоглицеринді майлаумен жабылады. Құбырлардың орналасуын жоспар 
бойынша және тігінен салыстырады. Содан кейін құбырға тартқышқа 
арналған құрылғы — бұрандалы немесе рейч (Сур. 31)  және оның көмегімен 
құбырдың тегіс ұшын кеңейтумен бірқалыпты жақындайды. 

 
а —бұрандалы, Б — ағыс; 1 —қармау, 2 — тарту, 3 — тіреулер, 4 — 

бұрандалы механизм, 5 — иінтірек, 6-ағыс механизмі 
 

Сур. 31. Резеңке сақинасы бар құбырларды бітеуге арналған монтаждау 
құралдары 

 
Қоныштарды герметикпен бітеу. Құбыр мен кең қонышты құбырдың 

беттерін тексеріп, тазалағаннан кейін оларды кедір-бұдыр беті болуы үшін 
тазалайды. Бұдан кейін бір құбырды жұмыс аймағындағы кең қонышты 
саңылаудың ені кең қоныштың бүкіл шеңбері бойынша бірдей болатындай 
етіп ортасына келтіреді. Содан кейін бұрымдармен орап бітейді. 

Герметик УТ-37А- герметик К-1  паста тәрізді консистенциялы тұтқыр 
полимерлі материал және қатайту Б-1 тұратын паста. Компоненттерді 
герметик қолданғанға дейін 1 сағаттан асырмай араластырады, содан кейін 
алынған қоспаны 2 шлангімен арнайы саптама 1 арқылы түйіскен қуысына 
береді (Сур. 22). 

Тігінен орналасқан кезде, жапсар герметикпен толтыру кең қонышты 
күкіртпен құю сияқты жүргізіледі; көлденең кезде — түйіспе құбырдың екі 
жағынан төменнен жоғары біркелкі толтырылады. Толтырғаннан кейін 
түйіскен герметикті айналдыра  жапсырманы басады. Құбырлардың жіктері 
1,5 МПа дейін қысымға шыдайтын УТ-37А герметигімен бітелген,  серпімді 
және берік. 

 
1-саптама, 2-шланг 

 
Сурет 32-Қоныштарды герметикпен бітеу 
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 Сапаны бақылау. Тығыздағышты қатайтқаннан кейін, қосылыс кең 
қонышты және тегіс ұшы арасындағы саңылаудың тығыздығын тексеріп, 
тексеріледі. Күкіртпен және цементпен құйылған жапсарларда қабаттануға, 
қоныштыларға, сондай-ақ оларды толық құюға жол берілмейді. Кең 
қонышты қосылыстардың беріктігі мен тығыздығын бірнеше түйіспелерді 
бақылау бөлшектерімен тексереді. 

Қауіпсіздік техникасы. Объектідегі шойын құбырларды қосу үшін 
жұмыс орны ғимараттың немесе қазан шұңқырды (сыртқы құбырларды төсеу 
кезінде), дайындау кәсіпорнында қажетті құралдармен және құрал - 
сайманмен жабдықталған верстак болып табылады.  

 Жұмыс орнына құбырларды жалғау үшін талап етілетін құбырлардың, 
дайындамалардың, дайындалған құралдар мен материалдардың жеткілікті 
саны жеткізілуі тиіс. Жұмыс орнында бөгде заттар, сондай-ақ бірден іске 
бармайтын құбырлар мен материалдар болмауы тиіс. 

 Құбырларды қосу жұмыстары арнайы киімде орындалады. 
Құбырларды кесу кезінде қорғаныс көзілдіріктерін, қолғаптарды пайдалану 
керек. Балқытылған күкіртпен түйіспелерге құю көзілдірікте, қолғаптарда, 
резеңке етіктерде жүргізіледі. 

 Балқымалармен (күкіртпен) жұмыс істеу кезінде кесектерді 
қыздырылған күкіртке металл қысқыштармен, балқымаға ылғалдың түсуін 
болдырмай, оларды абайлап түсірмей түсіреді; тек құрғақ қонышты құяды, 
балқыманы қоныштарға құю үшін тұмсығы бар шағын сыйымдылықты 
шөмішпен пайдаланады. 

 Құбырларды кесуге арналған құрылғылар мен механизмдерде жұмыс 
істеген кезде құбырды кесу орнынан кемінде 400 мм қашықтықта ұстау 
керек. 

 
1.2.4. Пластикалық құбырдың қосылуы және қолданатын  
құралдары 
 
Пластикалық құбырлар дәнекерлеумен, желімдеумен, кең 

қоныштардың, фланецтердің, салмалы гайкалардың көмегімен қосылады. 
Қосылу әдісін таңдау құбырлардың материалына, жұмыс жағдайларына 
байланысты.  

Пластмасса құбырлар стандартты ретпен қосылады: белгіленген 
ұзындықтағы құбыр дайындамасын белгілейді және кеседі, қосу орнын 
дайындайды, түйіскен қосылысты орындайды. Пластикалық құбырларды 
белгілеу жұмсақ материалдармен, құбырдың бетінде қауіп-қатерлерді немесе 
кесіктерді қалдыратын белгілеу құралымен жасалады. 

Құбырларды кесу металл кесуге арналған пышақпен (Сур. 33, а), 
ағашқа  кесетін қол арамен, құбыр кескішпен (Сур. 33, б) жасалады. 
Құбырларды бұрышпен кесуге арналған үлгі (Сур. 33, в) қолданылады. 
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а-арамен, б-құбыр кесумен, в — кесуге арналған үлгі 
 

Сур. 33. Пластмасса құбырларды кесу 
 
ЖТП (жоғары тығыздықты полиэтилен), ТТП (төмен тығыздықты 

полиэтилен), ПП (полипропилен) құбырларды кесу үшін дискілі араларды 
пайдалану кезінде дискінің айналу жиілігі 33-50с-1 және ПВХ 
(поливинилхлорид) құбырлар үшін — 10-13с-1 құрауы тиіс. Дайындау 
кәсіпорындарында құбырларды кесу үшін белгі кесу құрылғылары, құбыр 
кескіштер, электр жетекті аралар және т. б. қолданылады. 

Кесу кезінде кесу жазықтығынан ауытқу диаметрі 50 мм дейінгі 
құбырлар үшін 0,5 мм, диаметрі 50-160 мм құбырлар үшін 1 мм, диаметрі 
үлкен құбырлар үшін 2 мм аспауы тиіс. 

Қосылыс орындарын дайындау қосылу әдісіне байланысты жүргізіледі. 
Дәнекерлеумен қосу. Пластмассалық құбырлар үшін түйіспелі немесе 

кең қонышты дәнекерлеу, сондай-ақ қосымша материалды қолдана отырып 
қыздырылған газбен дәнекерлеу қолданылады. 

Құбырларды дәнекерлеуге дайындау құбырларға ілеспе құжаттаманы 
(сертификаттық деректерді) тексеруден басталады. Құбырлардың маркасы, 
материалы және сапасы жобада қабылданған талаптарға сәйкес болуы тиіс. 

 Содан кейін арнайы жабдықталған алаңда (жазда) немесе оң 
температурасы бар үй-жайда (қыста) құбырларды қарап, оларды диаметрі, 
қалыңдығы, жеткізу партиялары бойынша іріктейді. Ақаулары бар, 
сопақтығы 10% - дан астам, сызаттары бар, тереңдігі 0,5 мм-ден асатын 
құбырлар жарамсыз болады.  

Жекелеген жағдайларда сопақша құбырларды арнайы құрылғыда 
калибрлеу арқылы түзетуге болады. Ұшындағы жарықтары немесе басқа да 
зақымданулары бар құбырлар бүлінген жерлерді кескеннен кейін 
пайдаланылуы мүмкін. 

Сопақтығы барынша рұқсат етілген (10%) құбырларды құрастыру 
кезінде жиектердің ығысуына әкелетін қабырға қалыңдығынан 10% артық, 
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бірақ 1,2 мм артық емес құбырларды арнайы құрылғыда калибрлеу арқылы 
түзетуге болады. 

Дайындаудың келесі кезеңі - құбырлардың ұштарын кірден, майдан, 
бояудан, сондай-ақ құбырлардың сыртқы және ішкі бетін шетінен кемінде 30 
мм қашықтықта тазарту. Ластануды металл щеткалармен және құралмен 
қыруға жол берілмейді. 

Содан кейін құбырлардың ұштары ацетонмен немесе ақ спиритпен 
майсыздандырады. 

Зақымдалған және күн радиациясының әсеріне ұшыраған беткі қабат 
үшкір аспаппен немесе арнайы құрылғымен кесу немесе фрезерлеу арқылы 
тегістеледі және шеттерін тазартып алады (Сур. 34). 

Жойылатын қабаттың қалыңдығы кемінде 1-3 мм. Кесілген құбырлар 
тікелей дәнекерлеуден бұрын (бірақ дәнекерлегенге дейін 6-8 сағ бұрын 
емес), дәнекерленетін беттер тотықтанбауы және ластанбауы үшін 
тазаланады.  

 

 
 

Сурет 34- Пластмассалық құбырларды шөркеу (торцовка) 
 
Шөркеу(торцовка) - құбырдың шеттерін кесудің технологиялық 

жұмысы және құбыр тәрізді екі шпиндельді станокта сыртқы фаскаларды 
алу. 

Түйістіріп дәнекерлеу ЖТП (жоғары тығыздықты полиэтилен) және 
ТТП (төмен тығыздықты полиэтилен) құбырларды үшін — 10°С төмен емес 
ауа температурасы кезінде және ПП (полипропилен) үшін — 0°С 
орындалады.  Дайын болғаннан кейін құбырлар бір-біріне қатысты бір-біріне 
оралады, содан кейін құбырлардың шеттерін балқытатын қыздырғыш 
элементті енгізеді. Содан кейін қыздыру элементі жойылады және құбырлар 
буыны салқындатылғанға дейін қысымға қосылады.  

Түйістіріп дәнекерлеу механикаландырылған және қолмен болады 
(Сур.35). Механикаландырылған дәнекерлеуді технологиялық режимді ұстап 
тұрудың жоғары дәлдігін және дәнекерлеудің жоғары сапасын қамтамасыз 
ететін дәнекерлеу қондырғыларында орындайды.  

Дәнекерлеу қондырғысы үлкен диаметрлі құбырлардың ұштарын 
бекіту үшін қысқыштардан және қондырғы негізінде жылжымалы бекітілген 
қыздырғыш элементтен тұрады. Жылыту элементі электр қызуымен 
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жабдықталған. Оның дискі 36 В кернеулі блоктан қоректенетін жылу электр 
элементі (ЖЭЭ) орнатылған. 

 
 

а-механикаландырылған; б-қолмен; 1-қысқыштар; 2-құбырлар; 3-
қыздыру элементі; 4-қоректендіру блогы 

 
Сурет 35- Қосылыстарды түйістіріп дәнекерлеу 

 
Ыңғайсыз жерлерде (жертөлелерде, құдықтарда, траншеяларда) 

қолданылатын қолмен дәнекерлеу кезінде қыздыру элементі, ұштастыру 
және ортаға дәл келтіру құрылғылары пайдаланылады. Шағын диаметрлі 
құбырларды ортаға дәл келтіруге арналған құрылғы құбырлар ұсталатын 
қысқыштардан және құбырлардың шеттерін балқытқаннан кейін оларды 
қысатын тұтқалардан тұрады (Сур. 36). 

 

 
 

1-рычагтар; 2-қысқыштар 
 

Сурет 36- Құбырларды ортаға келтіруге арналған құрылғы 
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Дәнекерлеу кезінде қысқыштарда бекітілгеннен кейін құбырлардың 
шеттері жанасуына әкеледі, бұл ретте диаметрі 110 мм — 0,7 мм- ге дейінгі 
құбырлар және диаметрі үлкен құбырлар үшін олардың арасындағы саңылау 
0,5 мм-ден аспауы тиіс. Егер бұл шарт орындалмаса, құбырлардың шеттерін 
қосымша өңдейді. Содан кейін құбырлар ажыратылады және олардың 
арасындағы саңылауға қыздыру элементі енгізіледі.  

Құбыр материалына байланысты элементтің температурасын 
термометрмен бақылайды. Термометр болмаған кезде температураны 
дәнекерленетін құбырдан кесілген материал бөлігімен, элементтің 
қыздырылған беті бойынша анықтауға болады: ериді, бірақ түтінденбеуі 
керек. Құбырлардың ұштарын еріту олардың ұштарын қыздыру элементіне 
тығыз басу арқылы жүргізіледі. Жылыту уақыты құбыр мен материалдың 
қабырғасының қалыңдығына байланысты. Қыздыру кезіндегі қысымды 
дәнекерленетін беттер мен құрал арасындағы толық байланысқа жеткенше 
қолдайды. Балқытылған материалдан жасалған білікше пайда болған кезде 
қысымды біртіндеп төмендетеді, ал қызуды құбыр қабырғасының қалыңдығы 
5 мм— ге дейін болған кезде биіктігі 2— 2,5 мм және үлкен қалыңдықта 3-5 
мм-ден аспайтын Білікше пайда болғанша жалғастырады. 

Балқытуды аяқтағаннан кейін құбыр элементті ажыратады және 
бұрайды, содан кейін құрал-сайманды алғаннан кейін 2-3 с-тан асырмай 
құбырлардың балқытылған ұштарын (құбыр шөгіндісін) тығыз қосады.  
Құбырлар бір-біріне 0,1-0,25 МПа тұнба қысымымен қысады, бұл ретте берік 
тігіс пайда болады (Сур. 37). Тұнба қысымы ұлғайған кезде балқытылған 
материал тігістен сығылады, бұл дәнекерлеу сапасының нашарлауына 
әкеледі. Дәнекерленген қосылысты шөгіндінің қысымын төмендетпей, 
қабырғаның қалыңдығына және құбыр материалының түріне байланысты 3-
10 мин бойы салқындатады. Салқындату кезінде құбырлардың ұштарын 
дәнекерленген тігіс аймағында жылжытуға және айналдыруға жол 
берілмейді. 

 
а — қыздыру элементін орнату; б — құбырлардың ұштарын балқыту; в 

— қыздыру элементін алып тастау; г — құбырларды қосу; 1 — құбырлар; 2 
— қыздыру элементі; 3-балқытылған материалдан жасалған білікше; 4- 

дәнекерленген тігіс 
 

Сурет 37-Қосылыстарды түйіспелі дәнекерлеудің технологиялық 
кезектілігі 
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Түйіспелі кең қонышты дәнекерлеу келесі ретпен орындалады (Сур. 
38). Құбырларды дайындағаннан кейін қыздыру элементі олардың ұштары 
арасында енгізіледі, содан кейін олар қыздыру элементімен жанасатындай 
етіп жақындайды. Құбырдың қосылатын беттерін балқытқаннан кейін 
сұйылтады, қыздырғыш элементті алып тастайды және құбырдың тегіс шетін 
құбырға тез салады, қосылатын бөліктерді салқындатқанға дейін 
қозғалмайтын күйде ұстайды. 

 

 
 

а-қыздыру элементін енгізу; б-құбыр ұштарын балқыту; в-құбырларды 
біріктіру; 1-кең қоныш; 2-дорн; 3-қыздыру элементі; 4-гильза; 5-тегіс ұшы; 6-

қамыт 
Сурет 38-Түйіспелі кең қонышты дәнекерлеудің технологиялық 

процесі 
 

Қосылыстарды түйіспелі  және түйіспелі кең қонышты  дәнекерлеуді 
салыстырғандағы артықшылығы: құбырдағы сұйықтықтың еркін 
қозғалысына кедергі келтіретін материалдың ағуы пайда болмайды; 
жанасудың үлкен ауданы есебінен неғұрлым берік қосылыс жасалады; 
оларды қосу кезінде құбырларды орталықтандыру және қысу үшін күш қажет 
емес. 

Кең қонышты қосылыс кең қонышты жалғау бөлшектерімен 
орындалады: үштік, муфталар. Жалғағыш бөлшектер болмаған жағдайда 
дәнекерлеуді құбырдың тегіс ұшында қалыпталған кең қонышында 
жүргізеді. Жалғағыш бөлшектің немесе қоныштың ішкі диаметрі қосылатын 
құбырдың сыртқы диаметрінен аз болуы тиіс. 

Түйіспелі кең қонышты дәнекерлеу үшін пайдаланылатын қыздыру 
элементі, түйіскенге қарағанда оңай. Алайда, қосылатын құбырлардың 
диаметріне байланысты белгілі бір қыздыру элементін немесе ауыспалы 
саптамаларды қолдану керек. Қыздыру элементі алюминий немесе тот 
баспайтын болаттан жасалған. Құбыр материалымен жанасатын құралдың 
беті жылтыратылып, балқытылған пластмасса жабыспайтын материалмен 
жабылуы тиіс. 

Құрылыс алаңында шағын диаметрлі құбырларды дәнекерлеу кезінде 
элемент дәнекерлеу шамымен немесе газ жанарғысымен қызады. Бұл ретте 
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элемент температурасын термокарандашпен немесе дәнекерленетін 
құбырдан кесілген материал бөлігімен бақылайды. 

Құбырларды қыздырған және балқытқан кезде қыздырғыш элемент 
жалғанатын құбырлардың ұштарының арасына дорн құбырға қарама — 
қарсы, ал гильза құбырдың тегіс шетіне қарама-қарсы орналасады. 
Гильзаның тереңдігіне тең қашықтықта тегіс ұшының Қыздыру элементіне 
жылжуын шектеу үшін шектеу қамытын орнатады. Кең және тегіс соңы 
жылыту элементіне тез жақындайды. Қыздыру элементінде құбырлардың 
ұштарын табу уақыты бөлшектердің пішіні мен қаттылығын жоғалтпай 
жанасатын беттердің барлық ауданының біркелкі балқытылуын қамтамасыз 
етуі тиіс. Егер қозғалтқышты баяу өндірсе, онда қосылатын құбырлардың 
ұштары қабырғаның қалыңдығына немесе оның көп бөлігіне жылынып, 
пішінін жоғалтады. 

Балқу кең қоныштың жиектерінде және құбырда барлық периметрі 
бойынша биіктігі 1-2 мм балқытылған материалдың білігі пайда болғанға 
дейін жалғасады. Содан кейін 2-3 С артық емес құбырмен құбырдың тегіс 
шетін кең қонышқа енгізе отырып және оларды 20-30 с осьтік жүктемемен 
материал қатқанша ұстап тұрады. Құбырларды жалғағаннан кейін оларды 
бір-біріне бұруға және жылжытуға тыйым салынады. 

Қондырма материалын қолдана отырып қыздырылған газбен 
дәнекерлеуді жанарғы көмегімен қосылатын құбырлардың жиектерін және 
қондырма материалының шыбығын қыздыру және кейіннен жікті 
қыздырылған беттерге басылатын шыбық материалымен толтыру жолымен 
орындалады. Бұл әдіс әмбебап, өйткені дәнекерлеуді тігістің кез-келген 
жағдайында жүргізуге мүмкіндік береді, бөлшектер мен күрделі құралды дәл 
келтіруді талап етпейді (Сур. 39). Газ компрессордан шланг  бойынша 
беріледі, сым арқылы токпен қоректенетін электр спиральмен қызады және 
шүмектер арқылы дәнекерлеу аймағына беріледі. 

 

 
 

1-құбырлар; 2-қосымша материалдан жасалған шыбықтар; 3-жанарғы; 
4-газ беру шлангы; 5-электр сымы 

 
Сурет 39-Пластмасса құбырларды жапсырма материалы бар 

қыздырылған газбен дәнекерлеу 
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Қыздырылған газбен дәнекерлеу түйіскен немесе кең қонышты болуы 
тиіс. Түйіскен қосылыстың созылу беріктігі кең қоныштыға қарағанда 
жоғары, ал иілуі керісінше. Алдымен жапсырма материалдың шыбықтарын 
дәнекерлеуге дайындайды, жанарғыны таңдайды және оны қосады, 
қыздырылған газдың температурасын бақылайды және дәнекерлеуді 
жүргізеді. Құбырларды дәнекерлеуге дайындау кезінде тазаланады және 
дәнекерлеу орындарын майсыздандырады. Қалыңдығы 2-5 мм құбырларды 
түйіскен дәнекерлеу кезінде 60-65°бұрышпен фасканы алады. 

Шыбықтың материалы дәнекерленетін құбырдың материалына, оның 
қалыңдығына, тігіс геометриясына сәйкес таңдалады.Қарапайым профиль 
шыбықтарын қалыңдығы 5 мм дейін, қалыңдығы үлкен болған кезде — 
күрделі құбырларды дәнекерлеу кезінде пайдаланады. Шыбықтың соңы 
30°бұрышпен кесіледі. Қыздырғышты оның шүмегінің диаметрі шыбықтың 
диаметрінен 1 мм артық болатындай етіп таңдайды. Жанарғы алдындағы 
қысым 0,04 МПа дейін 3-7 м3/сағ газ беру. Газ температурасы шүмектен 
шығу материал түріне байланысты: ЖТП, ТТП - 230-270°С; ЖТП, ПП - 250-
300°С. 

Қыздырғышты келесі түрде есептік режимге қосады және шығарады. 
Сығылған ауаны беру үшін бұранданы ашады және спиральді қоректендіруді 
қосады. Қыздырғышты қыздырғаннан кейін 3-5 минуттан кейін газ 
температурасын түпкілікті белгілейді, оны беруді реттей отырып: беруді 
азайтқан кезде температура көтеріледі, ұлғайған кезде-азаяды. 
Температураны термометрмен немесе бақылау үлгілеріне жылулық әсер ету 
жолымен бақылайды. Екінші тәсілмен температураны бақылау кезінде 
дәнекерленетін бұйымнан кесілген және шүмектен 6-8 мм қашықтықта 
орналасқан кесекте 5 С кейін күңгірт дақ пайда болуы тиіс, ал шүмектерге 
көтерілген ақ қағаз қара қоңыр түске боялуы тиіс. 

Қыздырылған газ таза болуы тиіс: шаң, май және жіктің сапасын 
нашарлататын басқа да заттар болмауы керек. Қыздырылған газдың 
тазалығын ағын жолында мақта-қағаз матасы немесе қағаздың ақ бөлігін 
орналастыра отырып тексереді: оларда қара дақтар немесе нүктелер пайда 
болмауы тиіс. Егер ауа тазалығы жеткіліксіз болса, онда қыздырғыштың 
алдында ауа сүзгісі орнатылады. 

Пластмасса құбырларды дәнекерлеу кезінде ыстық газ ағыны көлденең 
немесе тербелмелі қозғалыстармен қыздырғышты шыбыққа және 
дәнекерленген жиектерге күңгірт бет пайда болғанға дейін бағыттайды.  

Шыбықтың жұмсаруына қарай шыбықтардың күші бар (диаметрі 3 мм 
— 18-22 Н, ал диаметрі 4 мм — 30 Н-ге дейін шыбықтар үшін) біріктірілетін 
құбырлардың дәнекерленетін беттерінің жұмсаруына қарай түйіскен жеріне 
жанады. Бұл ретте шыбықты құбыр осіне бұрышпен ұстау керек: түйіскен 
дәнекерлеу кезінде — 60...90°;  кең қонышты — 45°. Қыздырғыштың шүмегі 
құбырдың осімен 15 бұрышы болуы керек...25° — қабырғасының қалыңдығы 
5 мм және 30 дейін құбырлар үшін...45 ° -дәнекерлеудің жалпы бағытына 
қарама-қарсы бағытта 5 мм артық. 
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Шыбық сол қолында дәнекерлеу бетінен 70-80 мм қашықтықта, ал 
жанарғыны оң қолында ұстайды. Шыбықтар белгілі бір тәртіппен тігістерге 
салынады (Сур. 40) тігістегі кернеудің біркелкі таралуын қамтамасыз ете 
отырып. Төсеу кезінде саусақтар біркелкі жоғары жылжиды. Дәнекерлеу 
процесін үзбей, шыбықтарды бірқалыпты ұстаңыз. 

 

 
 

1-қосылатын құбырлар; 2-дәнекерленген жіктер 
Сурет 40 - Түйісу (а) және қоныстану (б) қосылыстар: 

 
Түйіскен қосылыстарды орындау кезінде бірінші білікшені төсеу 

кезінде шыбықтың бір бөлігі тігістің ішкі жағынан 0,5—1 мм шығып тұруын, 
ал кең қонышты қосылыстар — құбыр периметрі бойынша бұрыштық тігіс 
катеті кең қоныштың қабырғасының қалыңдығына тең болуын қадағалайды. 

Шыбық ауысқан немесе үзілген кезде дәнекерленген шыбықтың ұшын 
20-30° бұрышпен қыздырады және кеседі, содан кейін алынған кесіндіге 
ұқсас дайындалған жаңа шыбық пісіріледі. Бұл ретте тігісте бір-бірінің үстіне 
қатарлап салынатын шыбықтардың түйіскен жерлері арасындағы қашықтық 
кемінде 8 мм болуы қажет. 

Құбырларды желімде қосу. Бұл әдіс кең құбырлар мен ПВХ-дан 
жасалған фасонды бөліктерді саңылаумен және саңылаусыз  қосу үшін 
қолданылады. 

Плacтмaccaдaн жacaлғaн құбыpлapды дәнeкepлeyші фитингтepcіз 
жeліммeн бaйлaныcтыpy мүмкіндігі бар. Бұғaн дeйін өнімдepдің бeті 
дaйындaлyы кepeк. Алдымeн cіз өнімді apнaйы қaйшылapмeн кecіп, 
құмыpaмeн бүpшіктepді aлып тacтaңыз. Бapлық фитингтep мeн бaйлaныc 
opындapы мapкepмeн бeлгілeнeді (Сур. 41). 

Кeлecі ретпен жeлімдey:  
 Дeгpaдaция. Жeлімді қoлдaнap aлдындa cіз тaзapтқышты 

қoлдaнып, oның бapлық жepлepін мaйcыздaндыpыңыз.  
 Жeлімді қoлдaнy. Фитингтep opнaтылaтын жepлepгe жeлім жұқa 

қaбaтпeн жaғылyы кepeк.  
 Құбыpлapды opнaтy. Олap apмaтypaғa дeйін opнaтылды. Бұл 

бөлшeктepгe көп әcep eтпeyі үшін өтe мұқият жacaлyы кepeк.  
 Кeптіpy. Жeлім 15-20 минyт ішіндe тoлығымeн кeбeді. Алaйдa, 

құбыpды тeк біp күндe ғaнa тoлтыpy кepeк. 
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Сурет 41 - Плacтмaccaдaн жacaлғaн құбыpлapды дәнeкepлeyші 
фитингтepcіз жeліммeн бaйлaныcтыpy 

 
Құбырларды саңылаусыз желімдегенде, желімделетін элементтердің 

диаметрінің айырмасы 0,1 мм-ден кем болғанда перхлорвинил шайырынан 
(14-16 мас/сағ) және метилхлоридтен (86-84 мас/сағ) тұратын желім 
қолданылады. Диаметрі 100 мм артық құбырларды, сондай-ақ жоғары 
температура (25°С артық) және монтаждау аймағындағы ауа қозғалысының 
жылдамдығы кезінде әртүрлі диаметрлі құбырларды желімдегенде 
перхлорвинил шайырынан (14-16 мас/сағ), метилхлоридтен (76-72 мас/сағ) 
және циклогексанаттан (10-12 мас/сағ) тұратын желім пайдаланылады. 

Желімделетін элементтердің диаметрінің айырмашылығы 0,6 мм кем 
болған кезде, тетрагидро-фураннан (ПВХ еріткіш), поливинилхлорид 
шайырынан, кремний оксидінен тұратын, гипк-127 желімін жабыстыру үшін 
қызмет етеді. Желімдеу қоршаған ауаның температурасы 5°С төмен емес 
кезде жүргізіледі, жұмыс орны желден және атмосфералық жауын-
шашыннан қорғалуы тиіс. 

Және бұл ретпен: алдымен отырғызу ұзындығын белгілейді, содан 
кейін желімделетін беттерді дайындайды, желім жағады, құбырларды 
қосады. Отырғызу ұзындығын белгілеу сызғышпен немесе жиналмалы 
метрмен және қарындашпен жасалады. Отырғызу бөлігінің ұзындығы 
құбырдың сыртқы радиусынан 6 мм-ге артық болуы тиіс желім 
қосылысының қалыңдығы ұзындығына тең. Желімделетін беттерді дайындау 
былай жүргізіледі: тегіс ұшын және кең қоныштың ішкі бетін тегістеу 
қабығымен тазалайды. Содан кейін тазартылған беттер органикалық 
еріткіштермен (метиленхлоридпен) майсыздандырады. 

Құбырларды саңылаусыз желімдеу алдында бөлшектердің жанасу 
тығыздығын тексереді. Тығыз жанасу кезінде желім бір қабатпен, еркін 
жанасу кезінде — екі қабатпен салынады (екіншісі бірінші қабат 
кептірілгеннен кейін отлипке дейін салынады). 

Желім табиғи қылшықтан жасалған щеткамен қолданылады. Желімді 
қолданар алдында оның консистенциясын тексереді, таяқшаны желімге 
батырып қояды: желім таяқшадан тегіс ағыспен (қаймақ консистенциясы) 
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ағады. Қалың желім еріткішпен сұйылтылады. Алдымен желім кең 
қоныштың ішкі бетіне, содан кейін тегіс ұшына щеткамен қолданылады. 

Желім кең қоныштың 2/3 тереңдігіне және құбырдың калибрленген 
соңына біркелкі жұқа қабатпен жағылады. Саңылаумен желімдегенде, 
құбырларға жұқа қабат, ал құбырдың соңында қалың қабат қолданылады. 
Резеңке сақинаға арналған науалары бар кең қонышы бар ПВХ-дан жасалған 
құбырлардың тегіс ұштары тек бос толтырғыш желімдермен 
жабыстырылады. Науаның бетіне желім жағылмайды. Құбырларды желімді 
қолданғаннан кейін, тегіс ұшын кеңейтіп, жалғаңыз. Саңылаудан 
шығарылған қосымша желім дереу жойылады. Желімделген жапсар 5 минут 
бойы механикалық әсерге ұшырамауы тиіс. Монтаждау алдында 
құбырлардың тораптары мен жиектерін 2 сағат бойы ұстайды. 

Пластмасса құбырлардың резеңке сақинамен құрылымы бойынша 
шойын құбырлардың қосылуына ұқсас. Алдын ала тазартылған құбырдың 
немесе фасон бөлігінің науасына резеңке сақина енгізіледі. Құбырдың немесе 
фасон бөлігінің тегіс ұшы (бірақ сақина емес) сабынды ерітіндімен 
майланады және аздап айналдырып, бөлшектерге қойылған белгіге дейін 
қондырғышқа салынады, ал тегіс ұшы кең қонышқа тірелгенге дейін жетпеуі 
керек. Құбырдың бүйірі мен тіреуіш бетінің арасында жіктердің 
температурасының өзгеруінен ұзартқан кезде құбырдың еркін қозғалысын 
қамтамасыз ету үшін қажетті Саңылау қалдырады. Біріктіруді 
құрастырғаннан кейін науадағы сақинаның болуын тексереді, ол үшін 
қосылатын бөлшектердің біреуі екіншісінің айналасында бұрылады. Егер 
сақина науада болса, онда бөлік оңай бұрылады. 

Фланецті қосу және бұрандалы гайкамен қосу. Мұндай қосылыстар 
үшін құбырдың соңында оны қыздырғаннан кейін пуансон арқылы 
қалыңдатылған бұрғы ілгек пайда болады. Қосылыстар Болат 
құбырлардағыдай жиналады. Тығыздау үшін жұмсақ резеңкеден жасалған 
төсемді пайдаланыңыз. Салмалы гайкалар арнайы кілттермен оралады. 

Қазіргі кезде қолданылып жатқан плacтикaлық құбыpлapды қocy. 
Сyмeн жaбдықтay жүйecін плacтикaлық құбыpлapдaн өздігінeн opнaтy қиын 
eмec. Қазіргі кезде қолданылып жатқан материалдарға байланысты 
opындaлғaн жұмыcтың caпacын жaқcapтy үшін құбыpдың әр түрлі 
материалдан жасалған құбырларды қocyдың тexнoлoгияcымeн жәнe кeйбіp 
ерекшеліктерін білу қaжeт. Сoнымeн қaтap, әpтүpлі типтeгі плacтикaлық 
құбыpлapды қaлaй қocyғa бoлaтындығын жәнe ocы пpoцecтің нeгізгі жасау 
жұмыстарын қарастырамыз. 

Плacтикaлық құбыpлapғa қocылy әдіcтepі. Плacтикaлық құбыpлapғa 
кeлecі мaтepиaлдapдaн жacaлғaн бұйымдap кіpeді: пoлипpoпилeн, 
мeтaллoплacтикa, пoлиэтилeн, пoливинилxлopид.  

Әpбіp мaтepиaл бeлгілі біp қacиeттepгe иe, coндықтaн өнімдepді жaлғay 
әpтүpлі тәcілдepмeн жүзeгe acыpылaды, coның ішіндe пoлипpoпилeн 
құбыpлapын дәнeкepлey тeміpі жoқ дәнeкepлey.  

Пoлипpoпилeн өнімдepі. Пoлипpoпилeн құбыpы - cyмeн жaбдықтay 
үшін eң тaнымaл мaтepиaл. Бұл кeйбіp тиімді жaқтapдың бoлyынa 
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бaйлaныcты: қoлaйлы бaғa, жoғapы бepіктік жәнe ұзaқ пaйдaлaнy. Сoндықтaн 
плacтикaлық құбыpлapдың бapлық түpлepін қaлaй қocyғa бoлaтындығын 
зepттey ocы нaқты түpдeн бacтaлyы кepeк. Пoлипpoпилeн құбыpлapы 
мyфтaлap, бұpыштap, тіcтep жәнe бacқa дa бeкітy элeмeнттepін міндeтті түpдe 
қoлдaнy apқылы дәнeкepлey apқылы қocылaды. Сyмeн жaбдықтay үшін 
пoлипpoпилeн құбыpлapын жaлғaғaн кeздe   құбыpлap мeн фитингтep кepeк. 
Әйтпece, дәнeкepлey тexнoлoгияcын қaтaң ұcтaнy дa қaтaңдық пeн caпaғa 
кeпілдік бepe aлмaйды. 

Пoлипpoпилeн cy құбыpлapын қocy үшін кeлecі құpaлдap бoлyы кepeк:  
Аpнaйы дәнeкepлey үтігі. Бұл әpтүpлі ceкциялapдың құбыpлapын 

қocyғa мүмкіндік бepeтін apнaйы caңылayлap жиынтығы бap дәнeкepлey 
құpылғыcының қapaпaйым aтayы. Сoнымeн біpгe, caптaмa көлдeнeң 
қимacынa cәйкec әp құбыp үшін жeкe тaңдaлaды.  

Тығыздay. Құбыpлapдың ұштapындaғы apмaтypaлық қaбaт ocы 
құpaлмeн кecілeді. Сыpлay тeк көп қaбaтты күшeйтілгeн құбыpлы өнімдep 
үшін қoлдaнылaды. 

 Құбыp кecкіш. Аты бoйыншa cіз құpылғы пoлипpoпилeн құбыpлapын 
кecyгe көмeктeceтінін aнықтaй aлacыз.  

Тacпaлы өлшeyіш, қapындaш нeмece мapкep пoлипpoпилeн құбыpлы 
өнімдepінe қocылy кeзіндe қaжeт бoлyы мүмкін. 

Пoлипpoпилeн құбыpлapынaн cy жүйecін opнaтy кeлecідeй жүзeгe 
acыpылaды:  

1. Дәнeкepлey мaшинacын қocып жәнe жылытады (Сур.42).  Құpылғы 
үш кeзeңнeн өтyі кepeк: бeлгілі біp тeмпepaтypaғa дeйін қыздыpy, өшіpy, 
қaйтa қыздыpy. Жұмыc peжимін жapық индикaтopы бoйыншa бaйқayғa 
бoлaды. 

 2. Дәнeкepлeyші үтікті қыздыpy кeзіндe apмaтypa қaбaты 
дәнeкepлeнгeн жepдe шeшілeді.  

3. Қocылaтын элeмeнттepдің бeтінeн шaң мeн кіp тaзaлaнaды, ылғaлды 
жepлep жaқcы cүpтілeді. Бұл әpeкeттepді opындaмay әлcіз бaйлaныcты 
тyдыpyы мүмкін eкeнін ecтe ұcтaғaн жөн.  

4. Біp құбыpдың coңы мeн бaйлaныcтыpyшы элeмeнт қыздыpy үшін 
caптaмaғa caлынып, бeлгілі біp yaқытқa төтeп бepeді. Жылытy yaқытын қaтaң 
бaқылay кepeк, өйткeні ұзaқ yaқыт ұcтay элeмeнттepдің дeфopмaцияcынa 
әкeлeді, aл жeткілікcіз қыздыpy кeзіндe плacтикaлық cy құбыpлapының 
қocылy бepіктігі төмeндeйді. Сoндықтaн әp дәнeкepлey мaшинacы бeлгілі біp 
диaмeтpі бap бөліктepдің қыздыpy yaқытын көpceтeтін apнaйы үcтeлмeн біpгe 
жүpeді.  

5. Қыздыpылғaн элeмeнттep caптaмaдaн шығapылып, тeз қocылaды. 
Бaйлaныcтың бepіктігі, coнымeн қaтap, ocы кeзeңдeгі әpeкeт жылдaмдығынa 
бaйлaныcты, coндықтaн пpoцecті тeз, біpaқ дәл opындay кepeк. Құбыp 
фитингкe тoқтaғaншa caлынғaн, біpaқ oл өзгepмeyі кepeк. Қocылғaн 
бөлшeктepді плacтик тoлығымeн caлқындaғaншa ұcтay кepeк. 

6. Оcылaйшa, cyмeн жaбдықтayдың бapлық элeмeнттepі қocылады. 
Мaтepиaлғa зaқым кeлтіpмey үшін қaжeт eмec cынықтap бoйыншa 
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әpeкeттepді opындay кepeк. Пoлипpoпилeн құбыpлapын дәнeкepлey пpoцecі 
өтe күpдeлі, біpaқ біpнeшe cынaқ қaдaмдapынaн кeйін cіз өз бeтіңізшe жұмыc 
іcтeй бacтayғa бoлaды.  

 

 
 

Сурет 42-Аpнaйы дәнeкepлey үтігімен құбырды қосу 
 
Мeтaлл-плacтиктeн жacaлғaн құбыpлapды біpіктіpy. 
Мeтaлл-плacтиктeн жacaлғaн құбыpлы бұйымдapды қocyды үш әдіcті 

қoлдaнa oтыpып жacayғa бoлaды: Сығымдay apмaтypacымeн бaйлaныcтыpy 
мынaны білдіpeді: құбыpдың ұшын кoлeткaғa caлыңыз, oны қыcy 
caқинacымeн бeкітіңіз жәнe қыcқыш гaйкaмeн қыcыңыз. Қию тәpізді 
фитингтep apқылы қocылy apнaйы пpecc көмeгімeн фитингтің coңындa 
caқинaны cығyды қaмтиды. Пит-фитингтepмeн қoндыpy - бұл eшқaндaй жaңa 
құpaл қaжeт, oл eшқaндaй құpaлдapды қaжeт eтпeйді (Сур.43). 

Бұл әдіc плacтик құбыpлapды дәнeкepлeycіз қaлaй қocy кepeк дeгeн 
cұpaққa жayaп бoлa aлaды. 

 

 
 

Сурет 43-Мeтaлл-плacтиктeн жacaлғaн құбыpлapды біpіктіpy 
 
Мeтaлл-плacтикaлық құбыpлapды біpіктіpyдің тaңдaлғaн әдіcтepінe 

қapaмacтaн, құpaлдap әлі дe дaйын бoлyы кepeк. Атaп aйтқaндa, cізгe бeлгілі 
біp диaмeтpлі кeз-кeлгeн цилиндpлік ныcaнa бoлa aлaтын қapaпaйым 
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кecкішпeн aлмacтыpyғa бoлaтын құбыp кecкіш жәнe кaлибpaтop қaжeт 
бoлaды.  

Сығымдay apмaтypacын пaйдaлaнып мeтaлл-плacтикaлық құбыpлapды 
қocy eң тaнымaл бoлып тaбылaды, oл кeлecі қaдaмдapды қapacтыpaды: 

 біpіншідeн, құбыpлap пышaқпeн нeмece құбыp кecкішпeн кecіліп, 
кecілгeн cызыққa дұpыc бұpыш жacaйды  

 құбыpлapды жaлғaмac бұpын, кecілгeн ұштap өңдeлeді, яғни 
диaмeтpі кaлибpлeніп, eкі жaғдaйдa дa кaлибpaтopдың көмeгімeн қoпcытқыш 
aлынaды 

 жaңғaқ фитингтeн aлынып, құбыpдың ұшынa қoйылaды, coдaн 
кeйін cығымдay caқинacы  

 енді кoллeт peзeңкe caқинaлapдың бoлyын тeкcepгeннeн кeйін 
құбыpдың coңындa opнaтылaды  

 қыcқыш caқинa кoлeткaғa caлынып, фитингтeгі гaйкa 
қaтaйтылaды 

 Сoнымeн қaтap, гaйкaны қaтты қaтaйтyғa жoл бepмeңіз, ceбeбі 
бұл peзeңкe тығыздaғыштapдың зaқымдaлyынa әкeліп coғaды 

Оcылaйшa, cyмeн жaбдықтayдың бapлық элeмeнттepі қocылғaн. 
Дәнекерлеу үтігінің apтықшылығы: кeз-кeлгeн иecінің қoлындa бoлaтын 
жұмыc үшін eң aз құpaлдap жиынтығы. Сoнымeн қaтap, бұл кeйбіp 
жaғдaйлapдa қaжeт бoлaтын aжыpaтылaтын қocылыcты aлyғa мүмкіндік 
бepeтін жaлғыз нұcқa. 

Сy құбыpлapынa apнaлғaн қытыpлaқ фитингтep. (Сур. 44). Қытыpлaқ 
фитингтepмeн бaйлaныc біpдeй тәpтіппeн жacaлaды, тeк қыcy caқинacы мeн 
жaңғaқ қытыpлaқ caқинaмeн ayыcтыpылaды. Оны қыcy үшін қoлмeн нeмece 
элeктpлі пpecc қoлдaнылaды.  

Итepгіш фитингтep мeтaллoплacтикaлық құбыpлapды бұpынғы 
әдіcтepмeн caлыcтыpғaндa тeзіpeк aлyғa мүмкіндік бepeді. Жұмыcты opындay 
үшін құбыpдың дaйын ұшын бaйлaныcтыpaтын бөліккe caлy жeткілікті, жәнe 
бapлық әpeкeттep көп күш жұмcaмaй жacaлaды. 

 

 
 

Сурет 44-Сy құбыpлapынa apнaлғaн қытыpлaқ фитингтep 



58

  

Жинaлғaн жүйeгe cy жeткізілгeн кeздe, apмaтypa cым шығapылып, 
қыcылып, cyдың aғып кeтyінe жoл бepмeйді. Бұл әдіc apнaйы құpaлдapды 
нeмece кілттepді қaжeт eтпeйді, opнaтyдың өзі біpнeшe ece жылдaм.  

Итepгіш фитингтep мeтaлл-плacтиктeн жәнe өзapa бaйлaныcқaн 
пoлиэтилeннeн жacaлғaн құбыpлapды қocy үшін пaйдaлaнылyы мүмкін. 
Жoғapыдa aтaлғaн әдіcтepдің кeз-кeлгeнімeн бaйлaныc тығыз жәнe ceнімді, 
coндықтaн қoл жeтімді құpaлдap мeн қapжылық мүмкіндіктepгe бaйлaныcты 
тaңдay кepeк.  

Пoлиэтилeн құбыpлapының түйіcyі (Сур. 45). Пoлиэтилeн құбыpлapын 
кeлecі пapaмeтpлepдің біpін қoлдaнa oтыpып қocyғa бoлaды: сығымдay 
apмaтypacымeн, элeктpoфyзия әдіcімeн дәнeкepлey.  

Сығымдay apмaтypacы apқылы қocy мeтaлл-плacтикaлық құбыpлapғa 
ұқcacтық apқылы жүзeгe acыpылaды, біpaқ бeлгілі біp peтпeн:  

 құбыp кecіліп, бүктeлгeн  
 құбыpғa қыcқыш гaйкa қoйылaды 
 кoллeт кeлecідe 
 сoдaн кeйін өз кeзeгіндe тaбaнды жәнe тығыздaғыш caқинaны 

киіңіз 
 құбыp фитинг кopпycынa caлынғaн, oның бapлық бөліктepі 

шeтінe жылжытылып, гaйкa нығыздaлғaн 
 

 
 

Сурет 45- Пoлиэтилeн құбыpлapының түйіcyі 
 
Бұл әдіc көбінece үй үйлepіндe нeмece жaзғы кoттeдждepдe ішкі cyapy 

жүйeлepін жинay кeзіндe қoлдaнылaды. 
Үйдeгі cy құбыpлapынa мeтaлл-плacтикaлық құбыpлapды қocy 

элeктpoфyзaлық мyфтaмeн дәнeкepлey apқылы жүзeгe acыpылaды.  
Сoндықтaн жұмыcты opындay үшін cізгe apнaйы дәнeкepлey 

құpылғыcы жәнe қocылғaн элeмeнттepдің көлдeнeң қимacынa cәйкec 
диaмeтpі бap элeктp мyфтacы қaжeт.  

Дәнeкepлey пpoцeдypacы кeлecі қaдaмдapды қaмтиды:  
 қocылғaн элeмeнттepді бeттік дaйындay. Мұны іcтey үшін apнaйы 

қыpғышпeн құбыp өнімдepінің жoғapғы қaбaтын aлып, тaзapтылғaн жepді 
мaйcыздaндыpыңыз.  
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 қocылғaн элeмeнттepдің ұштapы элeктpoфyзaлық мyфтaның ішінe 
caлынғaн, aл бyын дәл oның opтacындa opнaлacyы кepeк.  

 элeктp жaлғacтыpғыш дәнeкepлey мaшинacынa қocылaды жәнe 
oның ішіндeгі cпиpaльдap қызa бacтaйды. 

Нәтижecіндe пoлиэтилeн epи бacтaйды жәнe құбыp элeмeнттepінің 
шeттepі дәнeкepлeнeді. Дәнeкepлeyдің ocы түpінe apнaлғaн құpылғы өтe 
жoғapы бaғaғa иe. 

 ПВХ құбыpлapын қaлaй қocyғa бoлaды. ПВХ құбыpлapы apнaйы 
жeлімнің көмeгімeн қocылaды. Дeгeнмeн, oны жeлім дeп aтay өтe қиын, 
өйткeні бұл зaт біpіктіpілгeн бeттepмeн өңдeлгeн кeздe, плacтмacca бaлқып, 
шeттepі жeлімдeлмeгeн. Бacқaшa aйтқaндa, құбыpлap дәнeкepлey үтігінcіз 
дәнeкepлeнгeн.  

Олapдың ПВХ құбыpлapынa қocылy пpoцecі кeлecідeй:  
 біpіншідeн, қocылғaн құбыpлapдың шeттepі шaң мeн кіpдeн 

тaзapып,   
жaқcы кeптіpілeді.  
 сoдaн кeйін қacбeт бүктeлгeн. Бұл әpeкeтті элeмeнттepді қocy 

кeзіндe жaбыcқaқ тыpнaлмaйтындaй eтіп жacay кepeк.  
 сoдaн кeйін oның тepeңдігін өлшey үшін құбыpдың біp ұшы 

apмaтypaғa caлынғaн.  
 құбыpғa бeлгі қapындaшпeн нeмece мapкepмeн жacaлaды. 

құбыpдың coңы щeткaмeн тaңбaны жeліммeн өңдeйді. жeлімді бeтіндe 25 
ceкyндтaн apтық қaлдыpyғa бoлмaйтындығын ұмытпaғaн жөн.  

 кoмпoзицияны бүкіл бeткe біpкeлкі тapaтy үшін элeмeнттep aздaп 
қocылaды жәнe бұpылaды. Жeлім тaбиғи әcep eтпecтeн кeбyі кepeк. Жeлімнің 
кeбy yaқытынa aya тeмпepaтypacы жәнe бacқa дa фaктopлap әcep eтyі мүмкін. 

Жoғapыдa aйтылғaндapдың бәpінe cүйeнe oтыpып, көптeгeн 
жaғдaйлapдa плacтикaлық құбыpлapды өз қoлдapымeн, apнaйы 
құpылғылapcыз жacayғa бoлaды. Нeгізгі шapт - тexнoлoгияны қaтaң caқтay.  

Еcкіpгeн cyмeн жaбдықтay жeлілepін ayыcтыpyдың aйтapлықтaй өcyі 
пoлипpoпилeн құбыpлapы cияқты жeтeкші мaтepиaлдapдың пaйдa бoлyынa 
әкeлді. Сoндықтaн, бүгін біз ocы жұмыcты қaлaй жүpгізy тypaлы, ocындaй 
мaтepиaлдaн кoммyникaцияның apтықшылықтapы қaндaй бoлaтындығы 
тypaлы aйтaмыз. 

Пoлипpoпилeн құбыpлapының apтықшылықтapы жәнe oлapдың 
қoлдaнылyы. Біpіншідeн, cіз oның қacиeттepін пoлипpoпилeн құбыpлapымeн 
қaлaй тeз жacaйтындығын білyіңіз кepeк, coндықтaн тeз apaдa cyмeн 
жaбдықтay жәнe жылy жүйeлepін төcey үшін eң тaнымaл мaтepиaлғa 
aйнaлaды. 

 Пoлипpoпилeн құбыpлapының apтықшылықтapы:  
 Пoлипpoпилeн құбыpлapы кoppoзия пpoцecтepінe өтe төзімді. 

Сoнымeн қaтap, минepaлды тұздap құбыpлapдың ішкі қaбыpғaлapындa 
жинaлмaйды, ocығaн бaйлaныcты мaгиcтpaльдың cызығы бapлық жұмыc 
кeзeңіндe өзгepмeйді.  
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 Құбыpдың жұмыcының кeпілдік мepзімі - 50 жыл (пaйдaлaнy 
жaғдaйынa, тeмпepaтypa мeн қыcымғa бaйлaныcты).  

 Пoлипpoпилeн құбыpлapын cұйық қыcыммeн 25 aтмocфepaғa дeйін 
бacқapyғa бoлaды, жұмыc тeмпepaтypacы 95, aл pұқcaт eтілгeн мaкcимaлды 
(қыcқa yaқыт ішіндe) 110 гpaдycқa жeтeді.  

 Бұл мaтepиaл әpтүpлі xимиялық зaттapғa өтe төзімді.  
 Мaңызды жәнe кeйбіp жaғдaйлapдa бacты pөлді caлыcтыpмaлы 

түpдe apзaн бaғa жәнe пoлипpoпилeн құбыpлapынaн жeлілepді opнaтyдың 
қapaпaйымдылығы oйнaйды.  

Мұндaй құбыpлapдың көлeмі өтe кeң, oлap кeлecі мaгиcтpaльдapды 
төcey үшін қoлдaнылaды 

Пoлипpoпилeн құбыpлapын дәнeкepлeyгe apнaлғaн құpaл. Ең 
aлдымeн, пoлипpoпилeн құбыpлapын дәнeкepлey үшін қoлдaнылaтын 
құpaлды тaңдay тypaлы шeшім қaбылдay кepeк. Үйдe жұмыc іcтey үшін 
қымбaт eмec минимaлды жaбдықты caтып aлy жeткілікті, oғaн дәнeкepлey 
мaшинacы (дәнeкepлey үтігі) кіpeді (Сур. 46).  

 

 
 

Сурет 46- Дәнeкepлey үтігі мен құралдары 
 
Бұл құpaлдың нeгізгі міндeті - қocылғaн элeмeнттepдің бeттepін 260 

гpaдyc тeмпepaтypaғa дeйін қыздыpy. Диффyзиялық дәнeкepлey пpoцecі 
мүмкін бoлғaн жaғдaйдa, oның қacиeттepі бoйыншa нeгізгі құбыpдың 
мaтepиaлынaн төмeн eмec интeгpaлды бaйлaныc пaйдa бoлaды. Плacтикaлық 
құбыpлapғa apнaлғaн дәнeкepлeyші тaңдaмac бұpын, oны қoлдaнyдың нeгізгі 
көлeмін aнықтay қaжeт. Үйдe пaйдaлaнy үшін қyaты 900-1200 Вт бoлaтын 
мoдeльдep жeткілікті, кәcіби мaқcaттap үшін әлдeқaйдa қымбaт құpaл-
жaбдықтapды caтып aлy кepeк. 

Құбыpлapды дәнeкepлeyгe apнaлғaн caңылayлap. Әдeттe apзaн 
диaмeтpлі құбыpлapмeн жұмыc іcтeyгe apнaлғaн 3-4 қoндыpғы бap. Қaжeт 
бoлca, мұндaй caңылayлap бөлeк caтып aлынaды. Мұндaй элeмeнттepдің 
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бacты epeкшeлігі - жoғapы caпaлы жaбыcпaйтын жaбын. Әдeттe, тeфлoн ocы 
мaқcaттapдa қoлдaнылaды, кәcіби қaбaт ocы мaтepиaлдың жoғapы caпaлы 
қaбaтын қoлдaнaды, бұл дәнeкepлey кeзіндe пoлипpoпилeннің aдгeзияcынa 
жoл бepмeйді.  

Пoлипpoпилeн құбыpлapын кecy үшін плacтиккe apнaлғaн apнaйы 
қaйшылap қoлдaнылaды. Олap күшeйтілгeн құpылыммeн epeкшeлeнeді, бұл 
тіпті күшeйтілгeн құбыpлapды кecyгe мүмкіндік бepeді. Мұндaй құpaл 
пoлипpoпилeн құбыpлapын дәнeкepлeyгe apнaлғaн минимaлды жиынтықтa 
бoлaды. Аpмaтypaлaнғaн құбыpлapмeн жұмыc іcтey үшін aлюминий 
фoльгacының қaбaтымeн біpгe бөлмeні дaйындaмaдaн шығapyғa мүмкіндік 
бepeтін құpылғы қaжeт. Бұл қaбaтты aлып тacтaмacтaн күшeйтілгeн 
құбыpлapды дәнeкepлey мүмкін eмec. Әpинe, қapaпaйым пышaқпeн 
apмaтypaны aлып тacтayғa бoлaды, біpaқ мұндaй құpылғымeн жұмыc тeзіpeк 
жәнe жaқcыpaқ бoлaды.  

Пoлипpoпилeн құбыpлapын дәнeкepлey epeжeлepі. 
Пoлипpoпилeннeн плacтикaлық құбыpлapды дәнeкepлey aлдындa біpқaтap 
дaйындық жұмыcтapын opындay қaжeт. Жaлпы, пoлипpoпилeн құбыpлapын 
дәнeкepлey пpoцecі күpдeлі eмec (Сур. 47). Ең бacтыcы - өлшeмдepді caқтay 
жәнe тepмиялық өңдey yaқытынa төтeп бepy. Сoндa бyын жeткілікті ұзaққa 
coзылaды. Зaмaнayи тexнoлoгиялap ceнімді жәнe бepік бaйлaныc opнaтyғa 
пoлипpoпилeн құбыpлapын пaйдaлaнyғa мүмкіндік бepeді. Олap тoт 
бacпaйды. Сoндықтaн кeңінeн қoлдaнылaды. Біpaқ бұл жaғдaйдa мaңызды cәт 
- пoлипpoпилeн құбыpлapын өз қoлыңызбeн жaлғay. Мұны дәнeкepлey 
әдіcімeн нeмece дәнeкepлeycіз қoлдaнyғa бoлaды. 

Бұл пpoцecc үшін cізгe дәнeкepлey мaшинacы қaжeт, oны мaмaндap жиі 
«тeміp» дeп aтaйды. Бұл құpылғы қyaтпeн жұмыc іcтeйтін қapaпaйым 
құpылғы. Жинaқтa көбінece нұcқayлықтapы бap әp түpлі диaмeтpлі 
caңылayлap бoлaды. Мұндaй өнімдepдің қocылyы oлapдың ұштapындa 
жoғapы тeмпepaтypa бoлғaн кeздe пaйдa бoлaды. Құбыpлap cыpтынaн, aл 
бaйлaныc элeмeнттepі іштeн жылытылaды. Бұл бepік түйіндepді aлyдың 
жaлғыз жoлы.  

 

 
а)                                                    б) 

Сурет 47- Дәнeкepлey мaшинacы (дәнeкepлey үтігі) (а) және дәнекерлеу 
процесі(б) 
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Кeзeңді пpoцecc:  
 Алдымeн, дәнeкepлeйтін үтік қocылaды, oны 270 гpaдycқa дeйін 

қыздыpy кepeк. Өнімдep қaжeтті кeceктepгe кecіліп, тaзapтылaды. Олapды 
жылытyғa apнaлғaн құpылғығa бaтыpyдың қaндaй тepeңдігін түcінy үшін 
ыңғaйлы жaзбaлapды жacayғa бoлaды.  

 Біз құpылғының caңылayлapынa құбыpлap мeн бaйлaныc 
элeмeнттepін біpкeлкі opнaлacтыpaмыз. Бұл caпaлы дәнeкepлey үшін дe 
мaңызды.  

 Элeмeнт пeн құбыp epігeннeн кeйін oлap құpылғыдaн aлынып, 
біp-біpінe қocылaды. Дәнeкepлeyдің біpкeлкілігі дe мaңызды. Жeңіл бacy 
кepeк, біpaқ ocькe aйнaлдыpмaңыз. Қыcым дәнeкepлey caпacынa дa әcep 
eтeді. 

 Элeмeнттep қocылғaннaн кeйін oлapды біpнeшe минyт 
cтaциoнapлық күйдe ұcтay кepeк. 

Дәнeкepлeycіз пoлипpoпилeн құбыpлapын қocy. Жeкe үйлep мeн 
пәтepлepдің иeлepі жиі құбыpды қaлпынa кeлтіpy пpoблeмacынa тaп бoлaды. 
Олapдың көпшілігі ecкі өнімдepді пoлипpoпилeн құбыpлapынa ayыcтыpyды 
шeшeді. Мұндaй cyмeн жaбдықтayды apнaйы дaғдылapы жoқ aдaм дa opнaтa 
aлaды. Дeгeнмeн, aлдымeн пoлипpoпилeн құбыpлapын дәнeкepлeycіз қaлaй 
қocyғa бoлaтындығын қарастырамыз.  

Пoлипpoпилeн құбыpлapын caлқын қocy. Жeкe үйлepдің құpылыcы 
кeзіндe пoлипpoпилeн cy құбыpлapы жиі opнaтылa бacтaды. Мұндaй 
өнімдepдің тaнымaлдылығы oлapдың төмeн бaғacымeн, ұзaқ пaйдaлaнy 
мepзімімeн, opнaтyдың қapaпaйымдылығымeн жәнe тoттың бoлмayымeн 
нeгіздeлгeн. Олap cyмeн жaбдықтay жәнe жылy жүйeлepін құpy үшін 
қoлдaнылaды. Пoлипpoпилeн өнімнің үш түpін шығapaды: coпoлимep; блoк-
coпoлимep; гoмoпoлимep. Жoғapыдa aтaлғaн өнімдepді әpтүpлі тәcілдepмeн 
біpіктіpyгe бoлaды. Көпшілігі пoлипpoпилeн құбыpлapын дәнeкepлeycіз 
пaйдaлaнaды. 

 Дәнeкepлeycіз қocылyдың apтықшылықтapы мeн кeмшіліктepі. Бұл 
әдіc біpнeшe мaңызды apтықшылықтapғa иe, coның caлдapынaн кeйбіpeyлep 
құбыp элeмeнттepін дәнeкepлeyдeн бac тapтaды. Олapғa мынaлap жaтaды: 

 Шaғын қapжылық шығындap. Дәнeкepлey кeзіндe cіз бәpінe қoл 
жeтімді eмec қымбaт жaбдықты пaйдaлaнyыңыз кepeк.  

 Оңaй opнaтy. Құбыp элeмeнттepін дәнeкepлeycіз opнaтy 
әлдeқaйдa oңaй, өйткeні cізгe дәнeкepлey aппapaтын жәнe пoлипpoпилeн 
құбыpлapының қыcымы мeн дәнeкepлey тeмпepaтypacы cияқты 
пapaмeтpлepді бaқылay қaжeт eмec.  

 Сyды қaлпынa кeлтіpy жылдaмдығы. Егep өнімдep біp-біpінe 
дәнeкepлeнгeн бoлca жәнe aйтapлықтaй cepпіліc бoлca, қaлпынa кeлтіpyді өтe 
кeшіктіpyгe бoлaды. Дұpыc жaбдықтaлғaн мaмaнғa күтyгe yaқыт қaжeт. Егep 
cіз бacқa жoлмeн бaйлaныc opнaтcaңыз, бұл мәceлe жoйылaды. Дeгeнмeн, 
дәнeкepлeycіз плacтикaлық құбыpлapды қocy біp мaңызды кeмшіліккe иe - 
құбыpды opнaтy әлдeқaйдa ұзaқ yaқыт aлyы мүмкін.  
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Қocылy әдіcтepі. Дәнeкepлeycіз пoлипpoпилeн құбыpынa кіpгізy 
әpтүpлі әдіcтepмeн жүзeгe acыpылaды. Әдіcті тaңдay құбыpдың мaқcaтынa, 
қoлдaнылaтын элeмeнттepдің мөлшepі мeн түpінe бaйлaныcты бoлaды. Ең 
көп тapaлғaн қocылy әдіcтepі:  

 Флaнeцтepді қoлдaнy. Қocылымның бұл түpі жeткілікті ceнімді. 
Өнімдep флaнeцтepдeгі apнaйы тecіктepгe бeкітілгeн бoлттapмeн қocылaды. 

 Аpмaтypaны пaйдaлaнy. Бұл өнімдep шoйын нeмece бoлaттaн 
жacaлғaн. Олap шaғын диaмeтpлі құбыpлapмeн жұмыc кeзіндe қoлдaнылaды. 
Аpмaтypaның apтықшылығы - oлap cізгe құбыpдың бөліктepі apacындa 
өтyлep жacayғa жәнe oлapды әpтүpлі бұpыштapдa қocyғa мүмкіндік бepeді. 

 Мyфтaлapды пaйдaлaнy. Олapды пaйдaлaнy үшін, жіптep 
құбыpлapғa жacaлып, бaйлaныcтыpyды aya өткізбeйтін eтіп opaп aлaды.  

 Біpгe жeлімдey. Бұл әдіcті ыcтық cyмeн жaбдықтay үшін 
қoлдaнyғa бoлмaйды. Оpнaтy кeзіндe жeлім қoлдaнылaды, oл бөліктepгe 
қoлдaнылaды. 

Бoлaт құбыpды пoлипpoпилeнмeн бeкітy. Жылытy нeмece cyмeн 
жaбдықтayды opнaтқaн кeздe мeтaлл мeн плacтикті біpіктіpy қaжeт бoлaтын 
жepлep бap. Аpнaйы aдaптepлepді пaйдaлaнy кeзіндe пoлипpoпилeн құбыpы 
мeн мeтaлл құбыpы қocылaды. Бұл apмaтypaның біp жaғындa плacтиккe 
apнaлғaн тeгіc тecік, eкінші жaғындa бұpaндaлы мeтaлл кіpіcтepі бap. 
Пoлипpoпилeн құбыpы дәнeкepлey apқылы қocылaды, aл мeтaлл түтік кілттің 
көмeгімeн бұpaлғaн. Алынғaн бyын дәнeкepлeнгeн бepіктіккe иe eмec, біpaқ 
ұзaқ yaқыт қызмeт eтeді. 

Кeйбіp жaғдaйлapдa плacтикaлық құбыpды шoйынмeн де 
бaйлaныcтыpy кepeк. Ол үшін apнaйы aдaптep қoлдaнылaды, oның 
жaқтapының диaмeтpі қoлдaнылaтын құбыpлapдың өлшeмдepінe cәйкec 
кeлeді. Қocылy пpoцecіндe плacтикaлық жәнe шoйынның cызықтық кeңeйтy 
кoэффициeнттepі aйтapлықтaй epeкшeлeнeтінін ecтe ұcтaғaн жөн. 
Плacтикaлық құбыpлapды жaлғayдың бacқa дажoлдapы бap. Сoның біpі - 
кoмпoнeнттepдің ұштapы apнaйы xимиялық құpaмды қoлдaнa oтыpып, 
бaйлaныcy пpoцecі. Жұмыc бapыcындa жeткілікті тығыздықты қaмтaмacыз 
eтyгe бoлaды.  

Кoмпoзицияның әpeкeт eтy пpинципі. Плacтмaccaдaн жacaлғaн 
бұйымдapғa apнaлғaн жeлімдe пoливинилxлopид бap, oл мeтил этил 
кeтoнындa, тeтpaгидpoфypaндa жәнe циклoxaнoндa epиді. Екі кoмпoнeнтті 
фopмyлaлap aдгeзияны жaқcapтaтын apнaйы қocпaлapды дa қocaды. 

Жaбыcқaқ әдіcінің apтықшылығы:  
 Сaпaлы ұcтay  элeмeнттepі бap xимиялық құpaлдap жoғapы 

тығыздықты aлyғa мүмкіндік бepeді.  
 Қoл жeтімділігі  нeгізгі мaтepиaл oны кeң тұтынyшылapғa 

қoлдaнyғa мүмкіндік бepeді.  
 Тopaптың тұpaқтылығы  кoммyникaциялық жүйeнің 

кoмпoнeнттepін эcтeтикaлық қaбылдayғa жaғымды әcep eтeді.  
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Пaйдaлaнылғaн жeлім aшық oттaн жeткілікті қaшықтықтa caқтaлyы 
кepeк, өйткeні oл oңaй жaнaды. Сoнымeн қaтap, жұмыc кeзіндe тepіні 
зaттapдың түcyінeн қopғay кepeк. 

Сапаны бақылау. Пластмасса құбырларын жалғаған кезде жіктердің 
жоғары сапасы, олардың беріктігі мен тығыздығы қамтамасыз етілуі тиіс. 

Сапалы дәнекерленген жік бөлшектердің қызып кетуінен туындаған 
сызаттарсыз және қатпарларсыз тегіс беті болуы тиіс. Балқытылған 
материалдың білігі тұтас және бүкіл периметрі бойынша ені бойынша 
біркелкі болуы және құбырдың сыртқы бетінен немесе қоныштың сыртқы 
бетінен сәл шығып тұруы тиіс. Пластмасса құбырлардың дәнекерленген 
қосылыстарының сапасы технологиялық процестің барлық сатыларында: 
дәнекерлеу жұмыстары басталғанға дейін, дәнекерлеу процесінде 
(операциялық бақылау) және ол аяқталғаннан кейін бақыланады. Дәнекерлеу 
жұмыстары басталғанға дейін қосылатын бөлшектер мен дәнекерлеу 
аспабының өлшемдерін тексереді. 

Дәнекерлеу аяқталғаннан кейін барлық дәнекерленген жіктер сыртынан 
тексерілу керек. Бұл ретте қанықпаған (қуыс), материалдың қызып кету 
аймақтарын, білікшенің көлемі мен біркелкілігін, қосылыстағы қиғаштарды 
анықтайды. Желім қосылыстарын өндіру кезінде желім пленкасының барлық 
периметрі бойынша біркелкілігі мен үздіксіздігін бақылайды және ақауларды 
анықтайды: тесік емес, жұмсақ желім қабатының болуы, желім тігісінің 
кеуектілігі, қосылыстың қисаюы және т.б. ақаулары жаңасымен 
ауыстырылады немесе жөнделеді. 

Қауіпсіздік техникасы. Пластмасса құбырларын жалғау кезінде 
жұмыс орнын ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігі негізінен шойын 
құбырларды жалғау кезінде қолданылатын ұқсас. Пластмасса құбырларын 
өңдеу кезінде олардың ерекше қасиеттерін ескеру керек. Пластмассаның 
төмен жылу өткізгіштігіне байланысты Кесу құралы қатты қызады және 
күйікке әкелуі мүмкін. Барлық станоктар мен құралдар пластмассаның 
қаттылығының салыстырмалы төмендігін ескере отырып, Құбырларды 
бекітуге арналған сенімді құрылғылармен жабдықталуы тиіс. Кесу кезінде 
тыныс алу органдарына зиянды әсер ететін жоңқалар мен шаң пайда болады, 
сондықтан дискілі араларды жергілікті сорғыштармен жабдықтау 
ұсынылады. 

Желімдеу кезінде желім заттарын герметикпен жабылатын тығындары, 
қақпақтары бар ыдыстарда, ал қылқаламдары жабық қораптарда сақтайды. 
Еріткіштердің шашырауына жол бермеу керек. Желімдеу кезінде темекі 
шегуге қатаң тыйым салынады. 

 
1.2.5. Асбестцемент, керамика, бетон және темірбетон құбырларын  
қосу және қолданатын құралдары 

 
Асбестцемент арынды және арынсыз құбырлар цилиндрлік пішінді 

муфталармен жалғанады. Құбырлардың ұштары құбырлардың осіне 
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перпендикуляр кесіліп, сынулар, қабаттану және қабаттасу болмауы керек 
(Сур. 48). 

 

 
а — түйістіру және құрастыру; б — түйістіруді нақыштау; в — 

өздігінен тығыздалатын резеңке сақиналары бар ағыс; г — резеңке 
сақиналармен қолмен нығыздау операцияларының жүйелілігі; д — дәл 

сондай гидравликалық құрал — саймандармен; керамикалық: е — асфальт 
мастикасымен және болат сақинамен; ж — дәл сондай мастикалық 

сақиналармен; темір —бетон арынды: з — алдын ала кернеулі, резеңке 
сақинамен тығыздалатын арматурамен; и — дәл сондай металл болат 
цилиндрмен; темір — бетон қысымсыз: к-асбест-цементті қоспа; л-
темірбетонды құбырларды құрастыруға арналған қол құрылғысы;  

1-жапсарлас құбыр; 2 — сыналар; 3 — асбест — цементті қоспаға 
арналған кеңістік; 4 — шайырланған иірімнің жгуттары; 5 — төселген құбыр; 

6 — сақиналы Саңылау; 7 — саңылауды тексеруге арналған қуыс; 8 — 
тығыны бар Пневматикалық балға; 9 — саңылаулары бар резеңке манжеттер 

(резеңке сақиналар); 10 — нақыштау; 11 — тығыны; 12— гидрожүйенің 
шлангілері; 13 — кран блогы бар ілгек; 14— аспалары бар траверстер; 15 — 
тығыны бар қамыттар; 16— — 16 — тістеуіктер; 17 — тарту; 18 — арқандар; 
19 — тіреуіш диск (басқыш), 20 — гидродомкрат; 21 — алаң; 22 — обойма; 
23-құймалы болат сақина; 24-мастика; 25-мастикалық сақина; 26-кернеулі 

арматура; 27-асбест-цементті тығыздау; 28-Болат цилиндр 
 
Сурет 48 - Шойын құбырлардың кең қонышты қосылыстарын орнату 
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Арынды құбырлар 0,3МПа-ға дейінгі қысым кезінде резеңке 
сақиналары бар екі жағына бірдей қаусырмалған асбестцементті 
муфталармен жалғанады. Үлкен қысымда өздігінен тығыздалатын муфталар 
немесе шойын муфталар пайдаланылады, олар иінтіректі немесе бұрандалы 
домкраттардың көмегімен жікке тартылады. 

Арынсыз құбырлар екі шетінен кесілген (2-3 жіп) цилиндрлік 
асбестцемент муфталарымен жалғанады. Құбырлардың түйіспелері шайырлы 
иіспен бітеледі және асбест-цемент қоспасымен, цементпен немесе битум 
мастикасымен бітеледі. 

Керамикалық құбырлар кең қонышты қосылыспен қосылады, онда 
саңылау кең қоныштың 2/3 биіктігіне шайыр жіппен толтырылады, ал кең 
қоныштың қалған бөлігінде цемент, асбестоцементті қоспадан немесе 
мастикадан құлып жасалады. Цемент құбырларды тығыз негізде төсеу 
кезінде, шөгуді болдырмайды. Құлып құрылғысы үшін асбест-цемент 
қоспасы шойын құбырлардың кең қоныштарын бітеу сияқты дайындалады. 

Зауытта жасалған мастика асфальт-1 бөліктен және БН 70/30-3 бөліктен 
тұрады. Қолданар алдында мастиканы қайнатпай, сынғыш болмайтындай 
етіп қазандықтарда қыздырады. 

Құбыр мен құбырдың беті құрғақ болуы керек, өйткені мастика 
дымқыл бетке жабыспайды. Егер құбырлар тігінен орналасқан болса, онда 
мастика тікелей құбырға құйылады; егер құбырлар көлденең орналасқан 
болса, онда мастика балшық білікшесінде жасалған құйма арқылы немесе 
мастиканың кең қонышқа ағып кетуін қамтамасыз ететін металл қамыт 
арқылы құйылады. Бетон және темір-бетон құбырлар резеңке сақинамен 
тығыздалған және цементтен жасалған құлыппен жабылатын кең қонышты  
арқылы қосылады. 

 
1.2.6. Арматураны қайта қарау, тегістеу және сынау 
 
Арматура тасымалданатын ортаның (судың, будың) ағынын басқару 

үшін санитариялық-техникалық жүйелерде орнатылады: шығынның, 
қысымның өзгеруі, ағынның жабылуы, тұтынушыға сұйықтықты тарату. 

Арматура су алатын және  құбыр жүргізу (өнеркәсіптік) бөлінеді. Су 
алатын арматура-бұл крандар, араластырғыштар және т. б. Құбыр жүргізу 
арматурасы бекіту, сақтандыру және реттеу (Сур. 49). 

Бекіту арматурасы құбырлардың жекелеген бөліктерін қосу немесе 
ажырату үшін қызмет етеді—бұл вентильдер, ысырмалар, крандар, 
жапқыштар. Санитарлық-техникалық жүйелерде негізінен сұр және қақтауға 
төзімді шойыннан, кей жағдайда болат пен жезден жасалған бекіту 
арматурасы пайдаланылады. Шұралар (вентилдер) ағынның осіне 
перпендикуляр қозғалатын клапанмен ағысты жабады. Ысырмалар ағынның 
бағытына перпендикуляр дискінің қозғалысы кезінде ағынды жабады. 
Ысырманың құрылымы бойынша ысырмалар параллель және сыналық, 
жылжымалы немесе қозғалмайтын шпиндельмен болады. 
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Тығын крандары ағынды корпус қабырғаларына тығыз бекітілген тесігі 
бар тығынмен жабады. Тығынды 90 ° - қа бұрған кезде тесіктің бойлық осі 
ағынға перпендикуляр орнатылады және су беру тоқтатылады. Дискіні тік 
оське айналдырған кезде тұтқаны жабады. Шар крандары тығыздағыш 
манжеттер басылған тесігі бар бекіту шарынан тұрады. Шар қосылған шток 
сабы, бұрылуымен кран ашылады және жабылады. 

Сақтандырғыш арматура. Сақтандырғыш арматура тасымалданатын 
ортаның шекті рұқсат етілген параметрлерінен асқан кезде жүйені 
зақымданудан қорғайды. Мұндай арматураға сақтандыру және кері 
клапандар, ауа өткізгіштер жатады. 

Сақтандырғыш клапандар қысымды рұқсат етілгеннен жоғары 
арттырған кезде құбыр жолдардан, резервуарлардан суды автоматты түрде 
шығарады. Қысым төмендеген кезде олар жабылады. Кері клапандар судың 
кері бағытта қозғалысын болдырмайды.  

 

 
а — вентиль; б — ысырма; в — тығынды кран; г — жапқыш; д — 

шарлы кран; 1 — маховичок; 2 — салмалы гайка; 3 — тығыздағыш төлке; 4 
— тығыздағыш төлке; 5 қақпақ; 6 — шпиндель; 7 — бекіткіш сақина; 8 — 
клапан; 9 — корпус; 10 — болт; 11—тығыздама қақпағы; 12—тығын; 13 — 

сабы; 14 —нығыздау; 15— диск; 16-шар; 17-манжеттер 
 

Сурет 49. Құбыр жүргізу арматурасы 
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Кері клапандар судың кері бағытта қозғалуына жол бермейді. 
Ауа өткізгіштер ауаны құбырлардан шығарады. Автоматтық 

желдеткішке қалтқыны орналастырады. Ішінде су болмаған кезде өз 
салмағының әсерінен қалтқылар төмен түседі және ауа шығатын тесік 
ашылады. Сумен толтырған кезде қалтқы мен тартқыш көтеріледі және  тесік 
қысылған серіппе әсерінен клапанмен жабылады, су жүйеден шыға алмайды. 

Ауа краны құбырлардан ауаны шығарады , ол клапанды ашады және 
ауа тесік арқылы атмосфераға шығады. Ауаны шығарғаннан кейін шпиндель 
оралып, ер-тоқыммен жабылады 

Реттеу арматурасы жүйенің оңтайлы режимде жұмысын қамтамасыз 
ететін деңгейде шығынды немесе қысымды ұстап тұру үшін қызмет етеді 
және  қысым реттегіштері, қосарланған реттеу крандары, үш жақты крандар, 
диафрагмалар қолданылады.  

Су тарату арматурасының алдында, таратқыштарға, негізгі көтергіш тік 
құбырларға және магистральдарға орнатылған бекіту клапандары көбінесе 
реттеуші арматура ретінде қолданылады. 

Қысым реттегіштері  шығынға қарамастан жүйеде тұрақты қысымды 
ұстайды. Тікелей қысымды реттегіш келесі түрде жұмыс істейді (Сур. 50).   

Тікелей әсер ететін қысым реттегіші келесідей жұмыс істейді. 
Реттелетін желідегі судың белгілі бір шығыны кезінде жүктің қозғалысы 
арқылы қажетті қысым белгіленеді және клапандар белгілі бір күйде 
орнатылады. 

 

 
 

1 — клапан ершігі; 2 — екі қатарлы клапан; 3 — корпус; 4 — шток; 5 
— рычаг; 6 — мембраналық бастиек; 7 — мембрана; 8 — импульстік түтік; 9 

— жылжымалы жүк; 10-алмалы-салмалы жүк 
 

Сурет 50. Тікелей қысымды реттегіш 
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Су ағынының жоғарылауымен реттеушіде қысымның жоғалуы артады, 
бұл реттегіш пен камерадан кейін желідегі қысымның төмендеуіне әкеледі. 
Нәтижесінде диафрагмада қысым төмендеп шток пен клапандар бірге жоғары 
көтеріледі, бұл қақпақ, клапандар арасындағы ағынның көлемін ұлғайтады 
және реттегіштегі қысымның төмендеуін азайтады. 

Су шығынын азайту және кіріс қысымының ауытқуы кезінде реттеуіш 
ұқсас түрде жұмыс істейді. Қысым тұрақтандырғышы су бөлу 
арматурасының алдында тұрақты қысымды ұстап тұрады және су шығынын 
40% - ға дейін азайтады. Қысым реттегішінен айырмашылығы тұрақты су 
шығыны болмаған кезде герметипен жабуды қамтамасыз етеді. 

Су тарату арматурасының алдында қысымды тұрақтандыру үшін 
пәтерлік қысым реттегіші қолданылады. Оның әрекет ету принципі 
келесідей: камерадағы қысым жоғарылаған кезде мембрананың реттегішінің 
артындағы мембрананың жоғары иіледі және онымен байланысты катушка 
өтпелі тесікті жабады, соның нәтижесінде реттегіштің артындағы желіге 
судың кіруі азаяды. Қысымның төмендеуі кезінде катушка төмендейді және 
желіге судың қол жетімділігі артады (Сур. 51). 

 

 
 

1-салмалы гайка; 2-қақпақ; 3-серіппе; 4, 5-гайкалар; 6-диафрагма; 7-
тарелка; 8 - корпус; 9-алтын; 10-төсем; 11-төменгі қақпақ; 12-шайба; 13-

грундбукс; 14-сальник гайкасы; 15-шток; 16-маховик; 17-тығын 
 

Сурет 51- Пәтер қысым реттегіші 
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Екі жақты реттеу және үш жақты крандар жылыту аспабына түсетін су 
мөлшерін реттеу үшін қызмет етеді (Сур. 52). 

Орнатпас бұрын арматураны тексеріп, дайындап аламыз және оны 
сынақ кезінде орнында ауыстыруға болмайды. Клапанды қайта қарап 
тексеруге материалын тазарту, бөлшектерді шаю, гидравликалық немесе 
пневматикалық сынақтарды жабық және ашық күйде қарау жұмыстары 
жатады. Тексеру кезінде бөлшектердің, сальникті орамның, тығыздағыш 
беттердің сапасы анықталды. Бөлшектердің беті тегіс болуы керек - 
қабықшалар, жарықтар, тырнақтар, чиптер болмауы және олардың ішкі 
қуыстары таза болуы керек. 

 

 
 

1-корпус; 2-жиналмалы сақина; 3-тығыздаманы толтыру; 4-тұтқалар; 5-
реттегіш; 6-көрсеткіш; 7-тығын 

 
Сурет 52- Екі жақты реттеу және үш жақты кран 

 
Жіп профилі толық болуы керек, жыртылған жіптерсіз және 

қақпақтарсыз, қақпақшалардың шпиндельдері жылтыратылған, қақпақшалар 
клапандарының соққысы тегіс, тығынсыз, шар клапандардың қозғалу 
бағытына сәйкес келуі керек. 

Қатерлер, сызаттар, қоныштылар, тығыздағыш беттерде деформацияға 
жол берілмейді.  Бұл беттердің сапасын жұмсақ грифельмен немесе бормен 
бірнеше жерлерде радиалды бағыттағы қауіптерді енгізе отырып тексереді. 
Тығыздағыш беттер жанасуға әкеледі және қарама-қарсы бағыттардағы 
айналымның төрттен біріне екі-үш рет бұрылады. Жақсы жабылған беттерде 
тәуекелдер біркелкі жойылады. Тексеру немесе герметикалығын сынау 
кезінде анықталған тығыздағыш беттердегі ақаулар жойылады. Түзету тәсілі 
ақаудың көлеміне байланысты болады: забойиналар, тәуекелдер, тереңдігі 
0,33 мм астам қоныштылар токарлық, сүргілеу, тегістеу станоктарында 
механикалық өңдеумен; тереңдігі 0,3—0,01 мм — қолмен немесе 
механикаландырылған құралмен шабрлеумен; 0,01 мм — ден кем-
ысқылаумен. Сапасыз резеңке тығыздағыштар ауыстырылады. 
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Тығыздағыш беттерді ысқылаумен тығыздағыштың герметикалығын 
қамтамасыз ететін кішкене кедір-бұдырлар жойылады. Сүрту абразивті 
материал қабаты қолданылған тығыздағыш беттерді өзара жылжыту арқылы 
орындалады. Сүрту үшін ұнтақтан (салмағы бойынша 70-80%) және 
парафиннен (20-30%) тұратын абразивті пасталар қолданылады. Алдын ала 
ысқылау кезінде корунд ұнтағы қолданылады. Соңғы жеткізу үшін хром 
оксиді, стеарин және селикагельден тұратын ГОИ пастасы қолданылады. 
ГОИ пастасы үш сортты шығарады: қара түсті, орташа-қара жасыл және 
жұқа-жасыл түсті ашық түсті. 

Қолмен ысқылау келесідей орындалады(Сур. 53а). Жабылатын беттерді 
шаңнан, кірден тазартып, құрғақ сүртеді. Содан кейін кран корпусын 
тесікпен жоғары қысады. Тығынға немесе конустық ысқырыққа тегіс 
қабатпен абразивті паста жағылады, содан кейін жабылатын тесікке 
енгізіледі. Тығынның немесе притирдің құйрығына қақпақты кигізіп, толық 
емес айналым жасай отырып, бір, екінші жағына айналдырады, содан кейін 
толық айналым жасайды. 15-20 айналымнан кейін притирді алып тастайды, 
шүберекпен құрғатып сүртеді, оған абразивті паста жағады және жабылатын 
беттер күңгірт болғанға дейін кранмен бірге тығындарды жалғайды. 

 

 
 

1 — қысқыш; 2 — корпус; 3 — притир; 4 — жаға; 5 — қысқыш 
құрылғы; 6 — электр қозғалтқышы; 7 — шток; 8—шток қысқышы; 9-диск; 

10-сақина 
 

Сурет 53. Арматураны қолмен (а) және ВМС-42 (б) станогында 
ысқылау) 

 
Бояудың сапасы бормен немесе түсті қаламмен тексеріледі. Ол үшін 

конустық бетінің бойымен тығындар бормен сызық жүргізеді, тығынды 
корпусқа салады және 1-2 толық айналым жасайды. Егер бор сызығы 
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біркелкі жойылса, онда тығын дұрыс сүртіледі. Тегістеуді тездету үшін 
қолмен бұрғылауды қолдануға болады, оған тегістеуіш бекітіледі. 
Клапандардың ершіктерін тегістеу үшін тегістеуіш матамен желімделген 
тұтқалары бар ағаш дискілер қолданылады, кейде олар теріге жағылады, оған 
паста қолданылады 

Ысырмаларды ВМС-42 станогында сүртеді (Сур.53б). Онда диаметрі 
50-ден 200 мм-ге дейінгі екі ысырманың дискілерін бір уақытта ысқылай 
аласыз, олар қысқыш құрылғыға бекітілген.  

Қысқышқа орналастырылған ысырманың штоктары клиноремендік 
беріліс және редуктор арқылы электр қозғалтқышынан қайтымды-үдемелі 
қозғалысты алады. Шток жапқыштың дискілерін тығыздағыш сақиналар 
бойынша жылжытады, жапсарлас тығыздағыш беттерді ысқылайды. 

Арматураны гидравликалық сынауды корпустың және арматураның 
басқа да бөлшектерінің беріктігін және бекіту органының герметикалығын, 
тығыздаманы және басқа да тығыздағыштарды тексеру үшін жүргізеді. 
Жылыту, суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне арналған 
арматураны 120 с бойы гидравликалық қысыммен немесе 30 С бойы 0,15 
МПа пневматикалық қысыммен сынайды, бұл ретте қысымның төмендеуіне 
жол берілмейді. Төмен қысымды газ құбырларына арналған арматураны 0,2 
МПа гидравликалық немесе пневматикалық қысыммен және жапқыш 
органның тығыздығына, сальниктің және басқа да элементтердің 
тығыздығына — 1,25 жұмыс қысымындағы пневматикалық қысыммен 
сынайды. Төмен қысымды газ құбырларына арналған тығынды шүмектерді 
300 С бойы қатты тығыздалған беттерде тығыздыққа сынайды, бұл ретте 
қысымның төмендеуі 0,1 кПа, және қалыпты смазанных тығыздағыш 
беттерінде кезде қысымның төмендеуі рұқсат етілмейді. 

Арматураны сынау үшін арнайы құрылғылар, ванналар мен стендтер 
пайдаланылады. Беріктігін сынау кезінде арматураны айлабұйымда бекітеді. 
Содан кейін кранды ашып, құбыр арқылы сыналатын арматураны сумен 
толтырады. Осы уақытта арматураны қарап, ақауды анықтайды. 

Бекіту органының герметикалығын анықтау үшін оны жабады және 
корпустың төменгі бөлігіндегі қысымды белгіленген шамаға дейін көтереді. 
Егер бұл жағдайда су ағып кетпесе, онда бекітілген орындар герметикаланған 
болып саналады. 

Ваннадағы ысырмаларды сынау толығымен механикаландырылған. 
Беріктікке сынау кезінде ысырманы бітеуіштері бар пневмоцилиндрлермен 
қысады және ванна пневмоцилиндрмен көтеріледі. Бұл ретте ысырма 
толығымен суға батырылады, содан кейін ысырма қуысына сығылған ауа 
беріледі. Көтерілген ауа көпіршіктері корпустағы немесе сальниктегі 
ақауларды көрсетеді. Сынаудан кейін ванна төмендейді (Сур.54). 

Арматураны герметикалыққа сынау кезінде жабық ысырманы ваннаға 
және ысырмаға бір жағынан саңылаулары бар Бітеуішті қысады (судың 
шығуы үшін). Ысырманың қуысына су беріледі. Егер бекіту 
герметиктелмеген болса, су ысырма мен бітеуіш тіліктері арқылы 
тамшылайды. 
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1 — сыналатын арматура; 2,7,8 — крандар; 3 — маховик; 4 — диск; 5 
— фланец; 6 — құбыр;  9, 12 — пневмоцилиндрлер; 10-бітеуіштер; 11-ванна 

 
Сурет 54- Арматураны сынауға арналған құрал (а) және ванна (б) 

 
Арматураның герметикалығы анықталған кезде ақаулар жойылады 

және сынаулар қайтадан жүргізіледі. Тығыздаманың герметиктілігін  
салмалы гайканы немесе қақпақтың фланецін тарту арқылы жояды. Егер 
ағуды тартумен жою мүмкін болмаса, тығыздаманы бөлшектейді,тексереді 
және тығыздаманы ауыстырады. Егер тығыздаманы толтыру кезінде 
пайдаланылған материал белгісіз болса, онда оны арматура арқылы өтетін 
судың температурасына байланысты таңдайды. Су температурасы 60 °C-қа 
дейін, майлы мақта-қағаз тығыздағыш қолданылады: өрілген мақта-қағаз 
(ӨМҚ) және жіппен оралып өрілген өзекшесі бар құрғақ мақта-қағаз 
(ЖӨҚМҚ) қолданылады. Жоғары температурада асбест толтырғыштары 
немесе фторопласты қысқыш қолданылады. 

Тығыздаманы ауыстыру кезінде қақпақтағы тығыздағыштың беті 
алынып, шпиндельдің айналасында сақиналармен тығыздағыш төселеді. 
Сақиналарды қалыптастыру үшін, олардың ұштары бір-біріне жабысып, 
бірақ бір-бірінен сәйкес келмейтіндей етіп алдын-ала бөлек бөліктерге 
кесіледі. Майлы тығыздағыш сақиналар бір-біріне 90° ығысумен 
орналастырылады. Тығыздағыштың қақпағын салғаннан кейін орнына қойып 
және қатайтады. 

Шүмектер мен клапандардың тығыздағыштары шпиндельге бірнеше 
рет оралып тоқу түрінде жасалады. Тығыздағышты салғаннан кейін, 
тығыздағышты тығыздайтын гайка бұралады. 

Металлдарда тығыздалу беттерінің  герметикалығын кетіру арқылы 
жояды. Резеңке, фибра және басқа да төсемдер герметиктелмеген  жағдайда 
оларды ауыстырады. Егер төсем материалы белгісіз болса және арматура 
арқылы өтетін судың температурасы 60°С артық емес болса, онда жаңа төсем 
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дайындау үшін резеңке, 140°С дейін температурада — жылуға төзімді 
резеңке, паронит, фибраны пайдаланады. 

Қауіпсіздік шаралары бар. Арматураны тексеру және сынау әдетте 
монтаждау зауытының құбыр дайындау цехының арнайы учаскесінде 
жүргізіледі. Ілмектермен, қысқыштармен, кілттермен жабдықталған 
үстелдерде арматураны тексереді, бөлшектейді және жинайды. Арматураны 
бөлшектеу және құрастыру кезінде Бұрандалы қосылыстарды құрастыру 
кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері сақталады. 

Арматураның тығыздағыш беттерін ысқылау арматурамен және 
нығыздалған торларда жүргізіледі. Жұмыс кезінде пайда болатын абразивті 
шаңды сорғыштармен алып тастау керек. С притирочными ұнтақтармен 
қажет сақ бол, өйткені олар құрамында қышқылы. 

Гидравликалық сынақтар жүргізер алдында құбырлардың, 
қосылыстардың, бітеуіштердің, өлшеу аспаптарының, жабдықтардың 
жарамдылығын тексереді. Сыналатын арматура мен бөлшектер берік 
бекітілуі тиіс. Арматураны пневмоцилиндрлермен қысқан кезде 
саусақтардың астына түспеуі үшін қолды бітеуіштердің жанында ұстауға 
болмайды. Пневматикалық сынақтар кезінде су құйылған ваннаға 
батырылған кезде ол сыналатын бөлшектің үстіне орналастырылатын және 
сенімді бекітілетін сақтандыру торымен жабдықталады. Торды қысым 
төмендегеннен кейін ғана алуға рұқсат етіледі. Сынақтар кезіндегі қысым 
біртіндеп және біркелкі артады. 

 
1.3 ТАРАУ. ЭЛЕКТРГАЗБЕН ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫ  
ЖӘНЕ ҚОЛДАНАТЫН ҚҰРАЛДАРЫ 
 
1.3.1. Дәнекерлеу түрлері 
 
Дәнекерлеу — қосылатын (біріктірілетін) металл жиектерін жоғары, 

бірақ балқу температурасынан темен температураға қыздырып, жиек 
аралығына балқыған металл беріліп кристалдандыру нәтижесінде біртұтас 
қосылыс қалыптастыру.  

Дәнекерлеу пісірудің бір түріне жатады, бірақ пісірулерден 
айырмашылығы бар. Негізгі айырмашылығы қосылатын металл жиектері 
балқытылмайды, дәнекердің балқу температурасы негізгі металл балқу 
температурасынан төмен болып алынады.  

Атомдар аралық байланыспен қатар адгезиялық байланыс 
қалыптасады. Дәнекерлі қосылыстың беріктігі пісірілген қосылыстан төмен 
болады. Термиялық доғалы және газды дәнекерлеу санитарлық-техникалық 
жұмыстарды жүргізу кезінде кеңінен қолданылады. 

Қосылыстың беріктігі көп жағдайда қосылатын беттердің 
дәнекерленуіне байланысты. Металдарды дәнекерлеу кезінде дымқылдау 
сапасы әдетте беттің тазалығына байланысты — онда металл тотықтары 
немесе органикалық майлар мен майлар болмауы тиіс. Ластануды жою, 
беттік керілуін төмендету және дәнекердің ағуын жақсарту үшін флюстер 
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немесе бетті белсендірудің ультрадыбыстық әдістері қолданылады. Металл 
емес беттерді (керамика, шыны) немесе тез балқитын дәнекермен дәнекерлеу 
кезінде химиялық флюстер дымқылдандыруға көмектеспейді, сондықтан 
беттің ультрадыбыстық активтендірілуін қолданады. 

Қазіргі уақытта дәнекерлеу процестерінің 150-ден астам түрлері мен 
әдістері бөлінеді. Бұл процестердің әр түрлі жіктелуі бар. Мәселен, МЕМСТ 
19521-74  негізгі физикалық, техникалық және технологиялық топтардағы 
металдарды дәнекерлеуді жіктеуді қарастырады. Дәнекерлеудің негізгі 
физикалық ерекшелігі дәнекерленген қосынды жасау үшін пайдаланылатын 
энергияның нысаны мен түрін білдіреді. Энергия формасы дәнекерлеу 
сыныбын анықтайды, оның пішіні дәнекерлеу түрі болып табылады. 

 Пісірудің үш түрі бар: 
Термиялық класы: жылу энергиясы - газ, доға, электронды сәуле, лазер 

және т.б. пайдалану арқылы балқыту арқылы жүзеге асырылатын дәнекерлеу 
түрлері.  

Термомеханикалық класс: жылу энергиясын және қысыммен - 
байланыс, диффузия, газ және доғалық баспасөз, доғаластыру және т.б. 
қолдану арқылы жүзеге асырылатын дәнекерлеу түрлері.  

Механикалық сынып: механикалық энергияны қолдану арқылы жүзеге 
асырылатын дәнекерлеу түрлері - суық, үйкеліс, ультрадыбыстық, жарылыс 
және т.б.  

Техникалық ерекшеліктерге мыналар жатады: дәнекерлеу аймағында 
металды қорғау әдісі, процестің үздіксіздігі, оны механизация дәрежесі. 
Технологиялық сипаттамалары бойынша жіктелу әр дәнекерлеу түрі үшін 
жеке белгіленеді (электрод түрі, дәнекерлеу тогының түрі және т.б.). 

Доғалы дәнекерлі балқу (Сур. 55) деп аталады, онда қыздыру электрод 
пен дәнекерленген металл арасында пайда болатын электр доғасымен жүзеге 
асырылады (Сур. 55а). Балқытылған негізгі және қосымша металл (электрод 
немесе сым) дәнекерлеу ваннасын құрайды — пісіру кезінде сұйық күйдегі 
дәнекерлеу тігісінің бір бөлігі.  

Салқындағанда дәнекерленген тігіс пайда болады. Дәнекерлеу 
ваннасын қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғау үшін электродтың 
жабыны бар(Сур. 55б), ол балқып, дәнекерлеу орнын қождың қабатымен 
жабатын заттардың қоспасы.  

Дәнекерлеу аймағын флюс қабаты (мысалы, көмірқышқыл газын (Сур. 
55в). Көмірқышқыл газында дәнекерлеу мырышталған құбырларды қосу 
кезінде қолданылады. 

Дәнекерлеу қолмен, механикаландырылған және автоматты болуы 
мүмкін. Қолмен доғалы дәнекерлеу кезінде дәнекерлеуші электрод береді 
және дәнекерленетін жиектер бойымен электр доғасын жылжытады. 
Механикаландырылған дәнекерлеу кезінде механикалық электрод беріледі, 
ал доғаның дәнекерлеу тігісінің бойымен жылжуын дәнекерлеуші 
орындайды. Көмірқышқыл газында дәнекерлеу жартылай автоматтарымен 
жүзеге асырылатын дәнекерлеудің бұл түрі қосылыстың жоғары сапасын 
қамтамасыз етеді және монтаждау зауыттарында кеңінен қолданылады. 
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а — электродпен; Б — флюс астында; в — көмірқышқыл газында; 1 — 
тігіс; 2 — шлак; 3 — дәнекерлеу ваннасы; 4 — металл тамшылары; 5 — 

электрод; 6 — қорғаныш жабыны; 7 — негізгі металл; 8 — флюс; 9-
қорғаныш газы; 10-шүмегі 

 
Сурет 55. Доғалы дәнекерлеу түрлері 

 
Автоматты дәнекерлеу кезінде электрод беру және дәнекерленетін 

жиектер бойымен доғаның орнын ауыстыру механикаландырылған. Мұндай 
құбырларды дәнекерлеу тракторларымен жүргізіледі.  

Автоматты дәнекерлеу жоғары сапалы тігісті, электродтар мен электр 
энергиясын үнемдеуді қамтамасыз етеді, металлдың қалыңдығы 10 мм дейін 
жиектерді дайындаусыз дәнекерлеуге мүмкіндік береді. Флюс астындағы 
автоматты дәнекерлеу негізінен диаметрі 100 мм-ден асатын құбырларды 
және қалыңдығы үлкен металды дәнекерлеу үшін қолданылады. 
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Газбен дәнекерлеу жанарғыдан шыға берісте жағылатын (Сур. 56). 
Газды дәнекерлеу күрделі емес жабдықпен, арнайы энергия көздерінің 
болмауымен сипатталады. Газ дәнекерлеудің кемшіліктері салыстырмалы 
төмен өнімділік пен жоғары құн болып табылады.  

Термомеханикалық дәнекерлеу, негізінен, дәнекерленетін 
бөлшектердің түйісетін орындары арқылы электр тогынан өту кезінде 
бөлінетін жылуды пайдаланумен жүзеге асырылатын және оларды бір 
уақытта механикалық қысу үшін жұқа парақты материалдарды, өзектерді, 
құбырларды және т. б. қосу үшін қолданылады. 

Байланыстырып дәнекерлеу түйіспеге, нүктеге, тігіске бөлінеді. 
Байланыстырып түйіспелі дәнекерлеу кезінде бөлшектер бір-біріне тығыз 
басылады және олар арқылы ток өткізіледі. 

 
 

1-тігіс; 2-қосқыш сым; 3-жанарғы; 4-қосылатын бөлшектер; 5-
жалынның ядросы; 6-қалпына келтіру аймағы; 7-жалын алауы; 8-

балқытылған металл 
 

Сурет 56-Газбен дәнекерлеу 
 
Мұндай дәнекерлеу құбырларды, сымдарды, өзектерді қосу үшін 

қолданылады. Байланыстырып нүктелі дәнекерлеу кезінде бөлшектерді 
электродтар арасында қысады, олар арқылы металл балқытатын ток өтеді. 
Электродтардың қысымымен металды суытқаннан кейін нүктелік тігіс пайда 
болады. Байланыстырып тігісті дәнекерлеу кезінде бөлшектер ток өтетін 
айналмалы электродтар (роликтер) арасында қысылады. 

Механикалық энергия мен қысым қолданылатын механикалық 
дәнекерлеу кейбір технологиялық процестерде қолданылады. Дәнекерленетін 
бөлшектердің жиектерін жергілікті қыздыру бөлшектерді бір-біріне қатысты 
ауыстыру кезінде үйкелуден туындайтын жылулықпен және олардың осьтік 
күшпен қысылуымен жүзеге асырылады. Дәнекерлеуді арнайы машиналарда 
орындайды. 
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1.3.2. Дәнекерленген буындар мен тігістер 
 
Құбырлар мен бөлшектердің дәнекерленген қосылыстары түйісетін, 

айқасқан, таңбаланған, бұрыштық болуы мүмкін. 
Бөлшектердің түйісуі құбырлар бір-біріне бүйір беттерімен жанасатын 

екі элементті дәнекерлеу арқылы орындалады. Бұл ретте қосылысты өңдеуге 
арналған материалдар мен энергияның ең аз шығыны, қосылыстың сапасын 
бақылаудың беріктігі мен ыңғайлылығы қамтамасыз етіледі. Мұндай 
қосылыстың кемшілігі-жиектерді дайындау қажеттілігі және дәнекерлеу 
үшін бөлшектерді жинау дәлдігі. (Сур. 57а). 

 

а-түйісу; б-қопсыту; в, д-тавр; г, е-бұрыштық 

Сурет 57- Дәнекерленген қосылыстар 

Бөлшектердің айқасып  дәнекерленген элементтері бір-біріне параллель 
орналасқан және ішінара қабаттасатын, құрастырудың қарапайымдылығымен 
сипатталады. Мұндай қосылыстың көмегімен жиек арнайы дайындалмайды. 
Дегенмен, ол материалдар мен энергияны көп тұтынуды қажет етеді және 
дәнекерлеу ақауларын анықтау қиын (Сур.57б). 

Бөлшектерді таңбалық жалғау екі элементті дәнекерлеу арқылы 
орындалады, олардың біреуі ұшымен екіншісінің бүйір бетіне жанасады 
(Сур. 57в, д). 

Бөлшектердің бұрыштық байланысы бұрышта орналасқан және 
олардың шеттері түйісетін жерлерде дәнекерленген екі элементтен жүргізеді. 
(Сур. 57 г, е). 

Дайындау және монтаждық санитарлы-техникалық жұмыстар 
өндірісінде түйісу және айқастыру қосылыстары бір сызықта орналасқан 
құрылымдарда — құбырлардың қонышты түйісу қосылыстарында, ал 
таңбалы және бұрыштық — кеңістіктік немесе жазық құрылымдарда, 
құбырлар тарамқтары мен бұрылыстарында қолданылады.  

Дәнекерленген жіктер жалғанатын құбырлар мен бөлшектердің 
беріктігінен кем түспейтін беріктігі бойынша қосылыстарды қамтамасыз етуі 
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және созылатын, иілетін, ығыстыратын күштерге қарсы тұруы тиіс. Ол үшін 
есеп айырысуды жүргізеді конструкцияларын сәйкес пісіру қосылыстарымен 
анықтай отырып, мөлшері дәнекерленген жіктердің және олардың орындалу 
шарттары. Бұл деректер дәнекерленген конструкциялардың сызбаларында 
немесе ілеспе құжаттамада келтіріледі. 

Дәнекерленген тігістер түйіспелі (жазық және дөңес) және бұрыштық 
(дөңес және бүгілген) бөлінеді. Түйіскен жіктер түйіскен қосылыстарда, 
бұрыштық — қопсытқыш, таңбалы және бұрыштық қосылыстарда 
қолданылады (Сур. 58 а, б). 

  
 

а — түйіскен (жазық және дөңес); б-бұрыштық (дөңес және бүгілген); 
 в-төменгі; г-көлденең; д-тік;  е-төбе 
Сурет 58- Пісіру тігістерінің түрлері 

Кеңістіктегі жағдайға байланысты тігіс төменгі, көлденең, тік және 
төбелік болуы мүмкін (Сур. 58 в, г, д, е). Дәнекерленген тігістер бір және көп 
қабатты орындалады. Металдың қалыңдығы 8-10 мм болған кезде тігіс екі 
қабатта, үлкен болғанда — үш және одан да көп қабатта орындалады. 

 
1.3.3. Қолмен газбен дәнекерлеу және кесу 

 
Санитарлық-техникалық жүйелерді монтаждау кезінде қолмен газды 

дәнекерлеу кеңінен қолданылады. Дәнекерлеу процесінде жанарғыдан 
шығатын жерде жағылатын газдардың жалыны қосылатын бөлшектердің 
жиектерін қыздырады. Газ жанарғысының жалынының үш аймағы бар: ядро, 
қалпына келтіру аймағы және алау. Дәнекерлеуді жалынның қалпына келтіру 
аймағы жүргізеді, онда металл тотығуға және көміртеуге ұшырамайды. 
Газбен дәнекерлеу үшін жанғыш газдар: оттегі, ацетилен және пропан-бутан 
қоспалары қолданылады (Сур. 59). 

Оттегі-түсі мен иісі жоқ газ. Оттегі ауадан алынады және көгілдір түске 
боялған болат баллондарда жеткізіледі. Баллондардағы оттегі 15 МПа дейін 
қысыммен болады. 

Ацетилен-көміртегі мен сутегінің химиялық қосылысы болып 
табылатын өткір иісі бар түссіз газ. Ұзақ дем алу улануға әкелуі мүмкін. 
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Ацетилен ерітіндісін 1,5-1,8 МПа қысыммен ақ түске боялған баллондарда 
дәнекерлеу орнына жеткізеді. Ацетиленді жарылыстан қорғау үшін баллонға 
арнайы көмірден кеуекті масса құйылады. Ацетиленді ацетилен 
генераторларында СаС2 кальций карбидінен де алуға болады. 

Пропан-бутан қоспасы-өткір иісі бар түссіз жанғыш газ. Оның 
тығыздығы ауаның тығыздығынан көп, сондықтан ол жарылыс қауіпті қоспа 
пайда болуы мүмкін бөлменің төменгі жағында жиналады. Сұйылтылған 
күйдегі қоспаны 1,6 МПа қысыммен қызыл түске боялған болат баллондарда 
жеткізеді. 

 
1 — құбыр, 2, 3 — редукторлар, 5 — шлангілер; 6 — құбыр; 7-жанарғы 

Сурет 59-Газбен дәнекерлеуге арналған жабдық: 

Баллондардағы жанғыш газдардың қысымы жанарғы жұмысы үшін 
қажетті қысымға (0,1—0,4 МПа), ацетилен және оттегі редукторларымен 
төмендетіледі.  

Баллоннан газды 0,05 МПа-дан төмен емес қалдық қысымға дейін алуға 
болады. Газ баллоннан толықтай шығаруға болмайды, себебі зауытта 
баллонды тексеру қажет. Барлық редукторлардың жұмыс істеу принципі 
мынадай: газ жоғары қысымды камераға беріледі. Серіппемен басылған 
Клапан газды төмен қысымды камераға өткізбейді. Газ беруді ашу үшін, 
серіппені қысып, клапанды седлдің үстінен көтеретін реттеу бұрандасын 
бұраңыз. Осылайша, газ камераға және вентиль арқылы жанарғыға түседі. 
Седло арқылы қозғалғанда үлкен кедергіні еңсеретін газ қысымы клапанның 
астында 0,1-0,4 МПа дейін төмендейді.  

Егер бұранданың берілген жағдайы кезінде газдың шығыны мен түсуі 
тең болса, онда жұмыс қысымы тұрақты болып қалады және мембраналар бір 
қалыпта болады. Егер газ шығыны оның түсуінен артық болса, онда қысым 
төмендейді. Бұл жағдайда мембранаға және серіппеге қысым азаяды, серіппе 
ұзарады, клапан ашылады, газдың түсуі артады және қысым бастапқы мәнге 
дейін артады. Газ шығыны азайған кезде кері процесс жүреді. 

Редуктордың кірісі мен шығысындағы қысым манометрлермен 
бақыланады. Клапанның герметикаланбаған кезінде және камерадағы 
қысымның жоғарылауы редуктордың сынуын болдырмау үшін 
сақтандырғыш клапан орнатылған.  Екі сатылы редукторлар да бар, онда газ 
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қысымы алдымен 3-5 МПа дейін, содан кейін жұмысшыға дейін төмендейді. 
Бұл редукторлар берілген қысымды дәл қолдайды және жиі реттеуді қажет 
етпейді (Сур. 60). 

 

 
а-редуктор жабық; б-редуктор ашық; 1-клапан; 2,6-манометрлер; 3, 8-

камералар; 4, 10-серіппелер; 5-сақтандырғыш клапан; 7-вентиль; 11-винт 

Сурет 60-Бір сатылы редуктор сазбасы 

Дәнекерлеу оттықтары жанғыш газды оттегімен араластыру және 
дәнекерлеу жалынын алу үшін қызмет етеді. Оттегінің және ацетиленнің 
жанарғыға берілетін мөлшері тиісінше вентильдермен реттеледі.  

Инжекторда оттегі мен ацетилен араласады, ал ұштық арқылы жанғыш 
қоспа мундштукке түседі. Қоспаны балқытатын жалын жасайтын мүштіктен 
шыққан кезде жанады. Жанарғылар әртүрлі қалыңдықтағы бөлшектерді 
дәнекерлеуге мүмкіндік беретін бірнеше ауыспалы ұштармен жинақталады 
(Сур.61). 

 
а — жалпы түрі; б — кесу;  в — ауыспалы ұштықтар; 1 — мүштік; 2 — 

ұшы; 3 — инжектор; 4, 7-вентильдер; 5, 6-ниппель 

Сурет 61- Газ шілтері 

Газбен дәнекерлеу құбырларды қалыңдығы 4 мм дейін қабырғалармен 
олардың жиектерін шабусыз жалғау үшін қолданылады. Тігісті отырғызу 
материалы ретінде жұмсақ болат сым қолданылады, оның беті таза және 
тегіс, қабыршықсыз, тотсыз және кірсіз болуы тиіс.  
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Төмен көміртекті болаттан жасалған құбырларды газбен дәнекерлеу 
үшін СВ-08 немесе СВ-08А төмен көміртекті сым, қоспаланған болаттан 
жасалған құбырлар үшін СВ—08ГС, СВ-12ГС қоспаланған сым; 
мырышталған құбырлар үшін диаметрі 0,8-1,2мм СВ—15ГСТЮЦ  
дәнекерлеу сымы қолданылады. Сымның диаметрі дәнекерленген металдың 
қалыңдығына сәйкес келуі керек: 2-3 мм — дәнекерленген құбырлардың 
қабырғаларының қалыңдығы 3 мм дейін; 3-4 мм — қабырғалардың 
қалыңдығы 3-4 мм. 

Дайындық жұмыстарына қосылатын бөлшектерді белгілеу, кесу, 
тазалау, түзету, жиектерді дайындау, бөлшектерді монтаждау жағдайына 
орнату жатады. Белгілеу және кесу құбырларды майыстыру сияқты 
орындалады. Бөлшектер дәнекерлеу орнынан 25-30 мм қашықтықта 
тазартылады. Олардың жиектері кептіріліп, қорғаныш жабынынан, кірден, 
тоттан, қылдардан тазартылуы тиіс. Иілген бөлшектер дұрыс тақталарда қол 
кувалда соққысымен немесе жетек престерінің көмегімен түзетіледі. 
Жиектерді дайындау оларға дәнекерлеу тігісінің ең жақсы сапасын 
қамтамасыз ететін геометриялық пішін беру болып табылады. 

Дәнекерлеуге дайындаудың геометриялық пішінінің элементтері: 
 жиек қыртысының бұрышы 30-35°, жиек қыртысының 

жазықтығымен және бөлшектер қыртысының жазықтығымен түзілген және 
металл қалыңдығы 3 мм артық болған кезде орындалатын; бұл элементтің 
болмауы дәнекерленген қосылыстың бүлінбеуіне, металдың қызып кетуіне 
және күйуіне әкелуі мүмкін.; 

 жиектердің ағуы-дәнекерлеуге жататын жиектер шеттерінің 
шабылмаған бөлігі, бірінші қабатты орындау кезінде дәнекерлеу процесін 
тұрақты жүргізуді қамтамасыз етеді; егер жиектердің ағуы болмаса, онда 
күйіктер пайда болуы мүмкін. 

Сапалы дәнекерленген тігісті алу үшін қолмен газбен дәнекерлеу 
кезінде дәнекерленетін түйіспелі құбырлардың жиектері арасындағы саңылау 
қалыңдығы  2,75 мм — 0,5—1 мм, 2,75 — тен 3,5 мм—1,0 — 1,5 және 3,5—
тен 6 мм-1,5-2 мм дейін қабырғалы құбырлар үшін болуы тиіс. 

Дәнекерленетін бөлшектер қалыңдығының айырмасы олардың 
қалыңдығы 3 мм-ден аспаған кезде 1 мм-ден, қалыңдығы 3-7 мм болған кезде 
2 мм-ден және қалыңдығы 7 мм-ден асқан кезде 3 мм-ден аспауы тиіс. Егер 
қалыңдығы көрсетілген мәндерден асып кетсе, онда қабырғаның қалыңдығы 
үлкен құбырлар механикалық әдіспен өңделеді (кесіледі), ал өңделген беттің 
көлбеуі құбырдың осіне 15°- тан аспауы керек.  Қосылатын бөлшектерді 
орнатқаннан және бекіткеннен кейін екі-үш нүктеде дәнекерлеу жүзеге 
асырылады.  Айналмалы тігістерге арналған ілгектердің ұзындығы — 10-40 
мм, бұрылмайтын тігістер үшін — 10-60 мм; тұтқалардың биіктігі құбыр 
қабырғасының қалыңдығының 40-50% құрайды. Содан кейін қосылған 
бөліктердің дұрыс орналасуын тексеріңіз, содан кейін олар дәнекерленген. 

Дәнекерленген тігістер осылай орындалады. Тігістерге бөлшектердің 
бетіне 30-40° бұрышпен жапсырма сымды орналастырады және оны біркелкі 
жылытып, дәнекерленетін бөлшектердің бетін газ жанарғысының жалынмен 
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ерітеді.  Тігістерді әдетте сол жақ дәнекерлеумен орындайды, бұл ретте 
жапсырма сым жіктің буланбайтын бөлігіне бағытталған жанарғы 
жалынының алдында болады. Бұл дәнекерлеу орнын біркелкі жылытуды, 
біркелкі биіктікті және тігістің енін, жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді. 
Жиектерді біркелкі қыздыру және дәнекерлеу ваннасының металын жақсы 
араластыру үшін жанарғы мен сымның ұштығы зигзаг тәрізді қозғалыстар 
жасайды. 

Құбырлардың қабырғаларының қалыңдығы 5 мм-ден артық болған 
кезде оң жақ дәнекерлеуді пайдаланады, бұл кезде жапсырма сым жанарғы 
жалынының артында орналасқан және ол балқытылған металды қыздырады. 
Дәнекерлеу кезінде жанарғының жалыны дәнекерленетін бөліктердің 
жиектері ядроның шетінен 2-6 мм қашықтықта жалынның қалпына келтіру 
аймағында болатындай етіп металға жіберіледі. Жапсырма сымның соңы 
қоршаған ауадан жалынның қалпына келтіру аймағындағы газбен қорғалған 
дәнекерлеу ваннасында үнемі болуы тиіс. Сымды дәнекерлеу аймағынан 
мезгіл-мезгіл шығарып алу ұсынылмайды, өйткені дәнекерлеу ваннасынан 
үзілген сәтте сымның қыздырылған ұшы жалынның қалпына келтіру 
аймағынан шығып, тотығуы мүмкін. 

Тігістің қыздыру жылдамдығы қыздырғыштың ауыз қуысының көлбеу 
бұрышын металл бетіне қатысты 20-дан 90°- қа дейін өзгерту арқылы 
реттеледі. Тігістердің биіктігі 2-2,5 мм-ден аспауы тиіс,тігістердің ені 
бойынша фасоктардың сыртқы жиектерін 2-2, 5 мм-ге жабуы және негізгі 
металға бірқалыпты өтуі тиіс. Құбырлардың көлденең жағдайы кезінде 
бұрылмайтын түйіспелерді газбен дәнекерлеуді бір қабатқа, төменгі жағынан 
жоғары, ал бұрылыс түйіспелерін — сондай-ақ бір қабатқа және бір бағытта 
орындайды. 

Дәнекерлеудің бірінші қабаты (тамыр) — ең жауапты; оны қолданған 
кезде жиектер мен қылшықтарды толығымен ерітіп, содан кейін 
жарықтардың бар-жоғын мұқият тексеру керек. Табылған жарықтар кесіледі 
немесе балқытылады, ал түзетілген орындар қайтадан дәнекерленеді. Соңғы 
тігістің беті тегіс болуы және негізгі металға біртіндеп өтуі керек. 

Көп қабатты тігісті орындаған кезде әрбір келесі қабат алдыңғы 
қабатқа қарағанда кері бағытта жүргізіледі. Әрбір қабаттың тұйықталу 
орындарын бір-біріне қатысты шашырата жиілетіп орналастырылады. 
Тігістердің әрбір қабатын және оған жапсарлас аймақты дәнекерлегеннен 
кейін қож бен шашырандыдан тазартылады. Дайындау кәсіпорындары 
жағдайында диаметрі 15-25 мм құбырлардың түйіспелерін дәнекерлеуге 
құбырлардың ұштарын дұрыс түйістіруді қамтамасыз ететін бақылағышты 
қолдана отырып және түйістіру мен дәнекерлеудің сапасын бақылауды 
жүзеге асыру арқылы рұқсат етіледі. Дәнекерленген буындар бұрылыс, 
бұрылыс және "күнқағар"болуы мүмкін. Дайындау кәсіпорындарында 
қолданылатын бұрылыс түйіспелерін дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу 
объектісі қозғалады, ал жанарғы неғұрлым ыңғайлы күйде (45°бұрышта) 
орналастырылады.  
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Монтаждау кезінде ең көп таралған бұрылмайтын түйіспелерді 
дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу объектісі қозғалмайды, ал жанарғы тігіс 
бойымен қозғалады. Түйіспелерді "күнқағармен" дәнекерлеуде құбырларды 
қосу кезінде қолданады, олар қабырғаға жақын орналасқан кезде және 
бұрылыс немесе бұрылыс емес түйіспелерді орындауға болмайды. Ол үшін 
бір құбырда жоғарғы бөлік ("күнқағар") кесіледі. Содан кейін түйісу тігісінің 
төменгі бөлігін тек ішкі жағынан ғана, одан әрі түйісу тігісінің жоғарғы 
бөлігін және "күнқағарды" тек сыртқы жағынан ғана орындайды. 

Диаметрі 25 мм-ге дейінгі құбырлардан тораптарды дайындау кезінде 
құрылыс жағдайында дәнекерлеуге жататын монтаждау түйіспелері кең 
қоныштарды немесе муфталарды пайдалана отырып, қопсыту қосумен 
орындалады. Бұл балқытылған металдың дәнекерлеу кезінде құбырлардың 
ішіне түсуінен қорғайды және құрылыс конструкцияларының 
өлшемдеріндегі дәлсіздіктердің орнын толтыруға мүмкіндік береді. 

 Мырышталған құбырларды, егер уытты бөліктерді жергілікті сору 
және мырыш жабынын ұзындығы 20-30 мм тазалау қамтамасыз етілген 
жағдайда, кейіннен жіктің бетін және іргелес аймақты 94% мырыш шаңын 
және 6% синтетикалық байланыстырушы заттарды қамтитын бояумен 
жабады. 

Диаметрі 100 мм және одан кем иілген құбырларды дәнекерлеу кезінде 
дәнекерленген тігістер құбырдың иілу басынан кемінде 50 мм және үлкен 
диаметрлерде кемінде 100 мм қашықтықта орналасуы тиіс. Дәнекерленетін 
құбырлардың бойлық тігістері біріктірілмеуге тиіс, оларды бір-біріне 
қатысты кемінде 90° бұрышқа бұру керек (құбыр периметрі бойынша). 

 Дәнекерленетін штуцердің шетінен сақиналы тігіске дейінгі қашықтық 
50 мм-ден кем болмауы тиіс. Бұрыштық қосылыстарды дәнекерлеу кезінде 
перпендикулярлықтан ауытқу қосылыстың ұзындығынан 1 м-ге 2 мм-ден 
аспауы тиіс. Құбырлардың немесе өзара перпендикулярлы екі беттердің 
ығысуы үлкен қалыңдықта қабырға қалыңдығы 4 мм — ден аспайтын кезде 2 
мм-ден және 3 мм-ден аспауы тиіс. 

Т-тәрізді және крест тәрізді қосылыстарды дәнекерлеу кезінде 
құбырлардың осьтері перпендикулярлы, ал дәнекерленетін келте құбырдың 
осі құбырдағы тесіктің ортасына сәйкес келуі тиіс. Сақиналы тігістер 
орналасқан жерлерде келте құбырларды дәнекерлеуге рұқсат етілмейді. 
Диаметрі 40 мм-ге дейінгі құбырларда келтеқұбырларды пісіруге арналған 
тесіктер нығыздағышта бұрғылануы немесе бекітілуі тиіс. Тесіктерді кесу 
үшін газ жалынын қолдану ұсынылмайды. Құбырдағы тесік диаметрі келте 
құбырдың ішкі диаметрінен 1 мм артық болмауы тиіс. 

Әртүрлі диаметрлі құбырларды дәнекерлеу кезінде диаметрі үлкен 
құбырлардың ұштары отырғызылады. Отырғызылған құбырдың конустық 
бөлігінің ұзындығы қосылатын алмұрт диаметрінің айырмасынан кем 
болмауы тиіс. Жалпақ фланецтер екі жағынан пісіріледі. Фланецті 
дәнекерлеу бір тігіспен жүргізіледі. Құбырдың диаметріне байланысты тігіс 
биіктігі 5-10 мм. 



85

  

Қыс жағдайында құбырларды дәнекерлеуді -30° С төмен емес 
температурада жүргізуге болады, бұл ретте қосу алдында құбырдың ішкі 
қуысын қардан, мұздан тазартады, түйіспелерді кептіреді, дәнекерлеу орнын 
жел мен қардан сенімді қорғайды. Ауаның температурасы -10°С төмен 
болғанда, құбыр периметрі бойынша оттықты біркелкі жылжыта отырып, 
алдын ала жылытылады. 

Дәнекерлеу сапасы жинау және дәнекерлеу процесінде жүйелі түрде 
бақыланады. Сыртқы тексеруге барлық дәнекерленген жіктер жатады. 
Дәнекерленген жікте сызаттар, қоныштылар, тесіктер, балқымалар мен 
кесіктер, дәнекерленбеген кратерлер, құбыр ішінде балқытылған металдың 
ағуы болмауы тиіс. Тігістің беті оның бүкіл ұзындығы бойынша тегіс, сәл 
дөңес, ал тігістің ені құбыр қабырғасының қалыңдығы 2-2,5-тен аспауы тиіс. 

Ақаулар былай түзетіледі: жыланкөздер мен жарықтар негізгі металға 
дейін кесіледі, содан кейін қайтадан қайнатылады; нашар қайнатылған 
орындар қосымша қайнатылады; артық металл газ оттықтарымен 
балқытылады. Дәнекерлеу ақауларын қолмен түзетуге жол берілмейді. 

Оттегімен (газбен) кесу. Оттегімен кесу металдың техникалық таза 
оттегі ағынында жану қабілетіне негізделген. (Сур.62).  

 

 
 

Сурет 62-Газбен кескіштің кима сызбасы 
 
Металл жану (тұтану) температурасына дейін қызған кезде, ол төменгі 

қабаттарға берілетін жылу шығарумен оттегі ағынында жанады және 
кесілген металдың қалыңдығында тар алшақтық пайда болады. Пайда болған 
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жану өнімдері (оксидтер мен шлактар) кесу аймағынан оттегі ағынымен 
шығарылады (үрленеді). Металды оттегімен кесу төмен қысымды ацетиленде 
жұмыс істейтін кескіштердің көмегімен жүзеге асырылады (Сур.63).  

Кескіш сәйкесінше оттегі мен ацетилен шлангтарын жалғауға арналған 
корпустан, тұтқадан және емізіктен тұрады. Газ соруға арналған инжектор 
бұралған араластырғыш камера корпусқа гайканы қолданып қосылған. 
Қыздырғышқа ниппель арқылы кіретін оттегі екі бағытта таралады. 4 
клапанымен реттелетін оттегінің бір бөлігі инжектор арқылы 12 
араластырғыш камерасына түседі. Ацетилен сол камераға 6 нипель және 9 
басқару клапаны арқылы енеді. Араластыру камерасында оттегі мен ацетилен 
жанғыш қоспаны құрайды, ол оттықтың басына өтеді, сыртқы және ішкі ауыз 
қуысы арасындағы саңылаудан өтіп, жалын түзеді. 3 вентильімен реттелетін 
оттегінің басқа бөлігі 2 түтігі арқылы 1 басына өтеді, ол 14 мундштуктың 
орталық арнасы арқылы шығады және кескіш ағысты құрайды. Кескіштің 
қозғалысын жеңілдету үшін құбырларды кесу және фланецтерді кесу үшін 
қарапайым құрылғыларды пайдаланыңыз. 

 

 
 

а - 1-басы; 2, 13-түтіктер; 3, 4, 9-вентильдер; 5, 6-ниппель; 
7-тұтқасы; 8-корпус; 10-инжектор; 11-гайка; 12-камера; 14, 15-

мундштук; б-құбырларды кесуге арналған құрылғы; в-фланецті кесуге 
арналған құрылғы 

 
Сурет 63- Ацетилен оттегі кескіші  

 
Металл кесу үшін ацетиленнің орнына бензин, бензол және керосин 

буларын қолдануға болады. Бұл жағдайда бензол және керосинмен кескіш 
қолданылады. Керосин немесе бензин буымен кесуге арналған қондырғы 
кескіштен, жанармай багынан және редукторы бар оттегі баллонынан 
тұрады. 
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1.3.4. Қолмен доғалы пісіру және кесу 
 
Қолмен доғалық дәнекерлеу газбен салыстырғанда үлкен еңбек 

өнімділігін қамтамасыз етеді, дәнекерлеу процесінде қарапайым және 
қауіпсіз жабдықты пайдаланады (Сур.64). 

Доғалы дәнекерлеуге дайындау 25-30 мм қашықтықта құбырлардың 
ұштарын және бөлшектердің беттерін тазартудан және жиектерді бөлуден 
тұрады. Одан кейін қосылатын құбырлар құбыр қабырғасының қалыңдығы 5 
мм — ге дейін болған кезде олардың жиектерінің жылжуы 1 мм—ден 
аспайтын, ал құбырлардың шеттері арасындағы саңылау 1,5-2,0 мм-ден 
аспайтын айлабұйымдардың көмегімен бірін бекітеді. 

Қолмен доғалы дәнекерлеуді электр тогымен жүргізеді, ол электр 
ұстағыш және дәнекерлеу сымдары арқылы ток көзінен электродқа және 
екінші сым бойынша дәнекерленетін металға жеткізіледі. Дәнекерлеуші 
металл бетіне электрод тисе, электрод пен металл арасында қысқа тұйықталу 
пайда болады, нәтижесінде байланыс нүктелерінде ток тығыздығы үлкен 
мәнге жетеді, жылу көп мөлшерде бөлінеді және металл дәнекерленетін 
металл мен электрод арасында сұйық бөгет жасай отырып, бірден балқиды. 
Электродты металл бетінен кейбір қашықтыққа бұрған кезде электр доғасы 
пайда болады.  

 

 
 

а-ауыспалы ток; б-тұрақты ток; 1-сымдар; 2-дроссель; 3-
трансформатор; 4-сақтандырғыштар; 5-рубильниктер; 6-электр желісі; 7-

реостат;  8-электр қозғалтқыш; 9-генератор; 10-қысқыш; 11-құбыр; 12-электр 
ұстағыш 

 
Сурет 64- Қолмен доғалық дәнекерлеу 

 
Доғалы дәнекерлеуді айнымалы немесе тұрақты токпен орындауға 

болады. Тұрақты ток жоғары сапалы дәнекерлеу қамтамасыз етеді. 
Айнымалы токпен дәнекерлеу үнемді және ыңғайлы. Айнымалы токпен 
дәнекерлеу кезінде кернеуі 220, 380 В айнымалы ток желісінен ток кернеуді 
доғаның қоздыру және тұрақты жану үшін қажетті шамаға дейін 
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төмендететін (кернеуі 60-80 В) дәнекерлеу трансформаторына беріледі және 
дәнекерлеу сымдары бойынша қысқыш және электр ұстағыш арқылы 
дәнекерленетін бөлшектерге жеткізіледі (Сур. 64а). 

Дәнекерлеу трансформаторы өзекшеден тұрады, оның тік өзектерінде 
бастапқы және қайталама орамдардың катушкалары орналасады. Екінші 
орамның жылжымалы катушкалары реттеу винтімен жалғанған, оның 
айналуында екінші орамның 4 катушкасымен бастапқы орамның 
катушкаларымен жақындайды. Бұл жағдайда дәнекерлеу тогы артады. 

 Катушкаларды жою кезінде бір-бірінен дәнекерлеу тогы азаяды. 
Дәнекерлеу тогын да дәнекерлеу тізбегіне дроссель қосу немесе дәнекерлеу 
трансформаторының орамдарын тізбектеп қосу арқылы реттеуге болады. 

Тұрақты токпен дәнекерлеу кезінде кернеуі 220, 380 В айнымалы ток 
желісінен тоқ дәнекерлеу түрлендіргішіне немесе түзеткішке түседі. 
Түрлендіргіш жалпы білікпен қосылған электр қозғалтқышы мен тұрақты ток 
генераторынан тұрады. Генератор 25-27 в кернеулі тұрақты ток шығарады. 

ПСТ-500 жылжымалы дәнекерлеу түрлендіргіші электр қозғалтқышы 
мен генераторды біріктіретін бір корпусты конструкция (Сур. 64б). 

Корпустың жоғарғы бөлігінде реостат, дәнекерлеу сымдарын және 
вольтметрді қосу үшін қысқыштар орнатылған. ВД-306, ВД-502 дәнекерлеу 
түзеткіштері түрлендіргіштерге қарағанда аз массамен және реттеудің кең 
шектерімен жоғары ПӘК сипатталады.  

Егер электр желісі жоқ болса, генератор ішкі жану қозғалтқышы 
айналатын АДД-309, АД-304 дәнекерлеу агрегаттарын пайдаланады. Қолмен 
доғалы дәнекерлеу үшін металл электродтар — жабыны жағылған дөңгелек 
қималы Болат өзектер қолданылады. Электродтар болат көміртекті, 
қоспаланған, жоғары қоспаланған сымнан жасалады. Электродтар мақсаты 
бойынша жіктеледі — көміртекті және төмен қоспаланған конструкциялық 
болаттарды, қоспаланған конструкциялық және жылуға төзімді болаттарды, 
жоғары қоспаланған болаттарды дәнекерлеу үшін; жабынның түрі бойынша 
— негізгі, рутил, қышқыл, целлюлоза және т.б., қождың сипаты, металдың 
механикалық қасиеттері бойынша. 

Электродтар жабыны балқытылған металды оттегіден және ауа 
азотынан қорғайды, доғаның жануын тұрақтандырады, металды зиянды 
қоспалардан тазартады және оған дәнекерлеу жігінің қасиеттерін 
жақсартатын элементтерді қосады (қоспалы қоспалар). Дәнекерлеу аймағын 
қорғау үшін көмірқышқыл газы, азот, аргон және баллондардағы үлкен 
қысымдағы басқа да инертті газдар қолданылады. 

Құбырлардың қолмен доғалық дәнекерлеуі үшін әдетте Э42 және Э42А 
электродтары қолданылады, олар құрғақ үй-жайларда қаптамада сақталады. 

Қолмен доғалық дәнекерлеу осылай орындалады. Құбырларды 
дайындағаннан кейін дәнекерлеу режимін таңдайды, дәнекерлеу жабдығы 
мен жұмыс режимін орнатады, доғаны жағады және тігістерді орындайды. 
Қолмен дәнекерлеу режимін таңдау кезінде электродтың диаметрі мен 
дәнекерлеу тогының шамасын анықтайды. Электродтың диаметрі металдың 
қалыңдығына, қосылыс түріне, тігісіне және т. б. байланысты болады. 
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Көп қабатты және бұрыштық тігістерде бірінші қабат 2-4 мм 
электродпен, ал кейінгі қабаттар — үлкен диаметрлі электродпен 
орындалады, бұл тігістің жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Тік және төбелік 
тігістер әдетте диаметрі 4 мм-ден аспайтын электродпен орындалады. 

Дәнекерлеу тогы электродтардың диаметріне 1 мм-ге 35-60 А тең деп 
қабылданады. Ток мәні аз болған кезде доғаның тұрақсыз жануы болады, бұл 
шағын өнімділікке алып келеді; шамадан тыс үлкен мәнде электрод қызып, 
металл шашырайды, тігістің қалыптануы нашарлайды және дәнекерленбейді. 

 

 
 

а-трансформатор; б-түрлендіргіш; 1,2-катушкалар; 3-өзекше; 4-
саптама; 5-бұранда; 6-генератор; 7-реостат; 8-қысқыштар; 9-вольтметр; 10-

электр қозғалтқышы 
 

Сурет 65- Электрмен дәнекерлеу жабдығы 
 
Тік және көлденең тігістер төменгі тігістерге қарағанда 5-10% - ға, ал 

төбелік тігістер 10-15% - ға аз дәнекерлеу тоқында орындалады. Бұл сұйық 
металға дәнекерлеу ваннасынан ағып кетуге мүмкіндік бермейді. 

Доғадағы дәнекерлеу жылдамдығы мен кернеуді жұмыс процесінде 
дәнекерлеу қосылысының түріне, құбыр мен электродтың болат маркасына, 
кеңістіктегі тігіс жағдайына байланысты орнатады. Дәнекерлеу жылдамдығы 
ұлғайған кезде пісіру тереңдігі мен тігіс ені төмендейді. Доғаның ұзындығы 
ұлғайған кезде пісіру тереңдігі мен тігіс ені артады. Дәнекерлеу жабдығын 
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орнату кезінде дәнекерлеу трансформаторын немесе генераторды дәнекерлеу 
орнының жанында орналастырады және оны желіге қосады, сымдарды 
қысқыштың көмегімен дәнекерленетін бөлшектерге және электр ұстағышта 
таңдалған электродты бекітеді. 

Қорғаныс жабыны бар электрод пен дәнекерленетін бөлшектер 
арасындағы доғаны екі кезеңде тұтандырады: электродтың соңын 
дәнекерленетін бөлшекке қысқа тұйықталумен және оны кейіннен жабыны 
бар электродтың диаметріне тең қашықтыққа ажыратумен орындалады.  

Доғаны жағу бір нүктеде (впритык) және сырғу (чирканий) арқылы 
жүзеге асырылады. Екінші әдіс кезінде металл электродтың бөлшектің беті 
бойынша қозғалысы кезінде бірнеше нүктеде қыздырылады. Бұл доғаның 
жануын жеңілдетеді. Бірінші әдіс тар және ыңғайсыз жерлерде дәнекерлеу 
кезінде жиі қолданылады. Доғалар оталғаннан кейін негізгі және электродты 
металдар балқытылған металл ваннасын жасай бастайды.  

Дәнекерлеуші электродты доғаға электродтың балқу жылдамдығына 
тең жылдамдықпен береді, бұл доғаның тұрақты ұзындығын ұстап тұруға 
мүмкіндік береді. Дұрыс таңдалған доғаның ұзындығы дәнекерленген тігістің 
сапасы мен дәнекерлеу өнімділігіне байланысты.  

Электрод өзегінің 0,5-1,1 диаметріне тең доғаның ұзындығын қалыпты 
деп есептейді. Электродтың маркасы мен кеңістіктегі тігіс жағдайына 
байланысты доғаның ұзындығын арттыру оның тұрақты жануын, негізгі 
металдың балқу тереңдігін төмендетеді, тұндыру мен электродтың 
шашырауын арттырады. Электродты кез келген бағытта жылжытуға болады. 
Ол дәнекерленетін өнімнің металы ең тереңдікке балқып, тігіс дұрыс 
қалыптастырылатындай тігіс осіне еңкейтілуі тиіс.  

Төменгі тігістерді орындаған кезде электродтың көлбеу бұрышы 
тігістен тігіс жүргізу жағына қарай — бұрышпен артқа қарай 75° болуы тиіс.  

Қажетті еннің тігісін алу үшін электродтың көлденең тербеліс 
қозғалысын жүргізеді, лошнс желісі бойынша — дәнекерленетін бөлшектер 
мүмкін болмаған кезде, төменгі қалыпта жиектерін қисықсыз қалың 
бөлшектерді дәнекерлеу кезінде бірқалыпты білікшелерді алу үшін 
пайдаланылады; дәнекерлеу бағытына немесе балқыма тігіске шеттерін 
қараған жарты ай, тігістің кез келген жағдайында және диаметрі 4 мм-ге 
дейінгі электродтарды пайдаланған кезде жиектері мен катеті 6 мм-ден кем 
бұрыштық тігістері бар; жиектері мен катеті бар бұрыштық тігістерді жіктің 
кез келген жағдайында 6 мм-ден астам түйіскен қосылыстарды орындау 
кезінде пайдаланылады. 

Дәнекерленген жіктер газбен дәнекерлеу сияқты бір және көп қабатты 
болуы мүмкін. Жікті толтыру электрод тігісті бойлай басынан аяғына дейін 
бір бағытта және кері сатылы тәсілмен жылжыған кезде, тігісті біртіндеп 
дәнекерлейтін қысқа учаскелерге бөле отырып, "өту" жүргізіледі. Дәнекерлеу 
аяқталғаннан кейін доғаны үзіп, металл бетінде тігісті (кратерді) қалдыруға 
болмайды. Оны жою үшін тігістің соңында электродтың үдемелі қозғалысын 
тоқтатады және доғаны оның үзілуіне дейін ұзарта отырып, оны тігістен баяу 
шығарады. Төмен көміртекті болаттарды дәнекерлеу кезінде кратерді 
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электродты металмен толтырады және электродты негізгі металға қарай 
шығарады. Кратерді металдың оксидтермен ластануына байланысты бірнеше 
үзіктермен және доғаның оталуымен пісіру ұсынылмайды. 

Құбырлар мен бөлшектерді қолмен доғалық дәнекерлеу арқылы 
дәнекерлеу газды дәнекерлеу арқылы қосылыстарға ұқсас жүзеге асырылады. 
Мырышталған болат құбырларды дәнекерлеу кезінде диаметрі 3 мм-ден 
аспайтын рутилді немесе фтор-кальцийлі жабыны бар электродтар 
қолданылады. Электродтармен жабылған құбырлардың жіктерін қолмен 
дәнекерлеу астарлы сақинасыз тамыр тігісін салу кезінде, сондай—ақ 
механикаландырылған доғалық дәнекерлеу үшін ыңғайсыз жағдайларда 
құбырларды дайындау және монтаждау кезінде қолданылады: иінді тәрізді 
иілген құбыр мен ғимаратта өтетін құбырдың жіктері, секциялардың ұзын 
ілмектерге қосылуы, фланецтерді, бітеуіштерді және т.б. дәнекерлеу. құбыр 
қабырғасының қалыңдығына байланысты 1,6-3 мм диаметрлі электродтармен 
орындалады, ал қалған жіктер-үлкен диаметрлі электродтармен орындалады. 

Дәнекерлеу кезінде түйіскен жұмысты бірнеше қабатта орындау 
орынды: дәнекерленетін бөлшектің қалыңдығы 4-5 мм екі қабатта (түбірін 
есептемегенде), қалыңдығы 10-12 мм төрт қабатта диаметрі 3-4 мм 
электродтармен орындау керек. Әдетте құбырлардың жіктерін қолмен 
доғалық дәнекерлеу жоғарыдан төменге орындалады. Бұл процесті үлкен 
жылдамдықпен және роликтің кіші қимасымен жүргізуге мүмкіндік береді 
(шлак аз мөлшерде), бұл әсіресе аязда жұмыс істегенде маңызды, сондай-ақ 
қождан жікті тазарту және кратерді қайнату уақытын азайтады.  

Бұл дәнекерлеуді ОЗС-9, ВСЦ-1, ВСЦ-2, ВСФС-50 және т.б. маркалы 
электродтарды қолдану арқылы жүргізеді. Жабық үй-жайларда дәнекерлеу 
жұмыстарын жарықтандыру желісіне қосылған "Луч" жартылай автоматымен 
жүргізеді. Дәнекерлеу кезінде газ қорғанысын талап етпейтін Св-15ГСТ 10Ц 
маркалы сым қолданылады. Доғалы және газбен дәнекерлеу кезінде жіктің 
сапасын бақылау керек. 

Кесу. Кесу оттегі-доғалық, ауа-доғалық және плазмалы-доғалық болып 
бөлінеді. 

Оттегі-доғалы кесу металды электр доғасымен балқытуға, содан кейін 
металды оттегі ағысында жағуға негізделген. Бұл тәсілмен құбыр электрод 
және өңделетін өнім арасында электр доғасы пайда болады. Редукторы бар 
баллоннан құбырлы электродқа түсетін оттегі ағыны қыздырылған бетке 
түседі және металды тотықтырады (Сур. 66) 
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1-дәнекерлеу трансформаторы, 2-реттегіш, 3-ажыратқыш, 4-ұстағышқа 
баратын сымдар, 5-электрод ұстағыш, 6-электрод, 7-РГД кескіш-1-56, 8-

оттегі шлангісі, 9-оттегі баллоны, 10-редуктор 
 

Сурет 66-Болат өзекті электродпен оттекті-доғалы кесуге арналған пост 
жабдығының схемасы 

 
Оттегі-доғалы кесу процесінің ерекшеліктері доғаның разрядының 

сипатымен және доғаның және кесу ағынының өзара орналасу схемасымен 
анықталады . Кесетін оттегі саптамасының сипаты мен электрод материалы 
аз маңызды. 

Бұл белгілердің келесі түрлері мүмкін. 
Доғаның сипаты: 
а) тікелей әрекет ететін доға; 
б) жанама әрекет доғасы. 
2. Кесу ағыны мен қыздыру көзінің өзара әрекеттесу схемалары: 
а) дәйекті қыздыру: кесу ағынды доға (Сур. 67, а); 
б) концентрлік қыздыру: доға тұрақты оттегі ағынының айналасында   
 немесе ағынның айналасында бірнеше доғалар (Сур. 67, б); 
в) орталық қыздыру: кесу ағыны доғаның бағанасын құрайды (Сур.67,в). 
3. Кесу саптамасының сипаты: А) тұрақты саптама; 
б) электродтың жұмсалуына қарай ыдырайтын тұрақты емес саптама  
(түтік). 
4. Электродтар материалы: 
а) ерімейтін электрод; 
б) балқитын электрод. 

 

 
 

а-тізбекті; б-концентрлік; в- Орталық; 1-доға; 2-оттегі ағыны 
Сурет 67- Оттегі-доғалы кесу кезіндегі доға мен ағынның орналасу 

схемасы 
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Электродты бекіту үшін компрессордан кесу аймағына ауа беру үшін 
саптама жүйесі бар арнайы электр ұстағыш қолданылады (Сур.68). 

Кесу әдетте кері полярлықтың тұрақты тогында жүзеге асырылады, 
өйткені доғаның жануының максималды тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. 
Бұл өте маңызды, өйткені кесу өнімдерінің көп мөлшерін бөлуге байланысты 
доға жиі үзіледі. 

Ауа-доғалық кесу -металды доғамен кесу сызығы бойымен балқыту 
және балқыманың доғасының әсерінен пайда болған сығылған ауаны 
мәжбүрлеп алып тастау (Сур. 68). Электрод балқымайтын (көмір немесе 
графит) қолданылады, электрод бойымен ауа беріледі 

 

 
                                 в 

 
 

а-сыртқы түрі; б-қысқыштар құрылғысы;в- кесу схемасы 
1-электрод ұстаушы; 2-ауа ағыны; 3-электрод; 4-кесу бағыты 

 
Сур. 68. Ауа доғалы кесуге арналған электрод ұстағыш және кесу 

сызбасы 
 
Плазмалық-доғалық кесу металды күшті доғалық разрядпен балқытудан 

тұрады, ол кесілетін металл бетінің шағын бөлігінде орналасқан, кейіннен 
металды кесу аймағынан жоғары жылдамдықты газ ағынымен алып 
тастайды.  

Плазмалық кесудің мәні-металды кесілген металдың бетінің кішкене 
бөлігінде локализацияланған күшті доғалық разрядпен балқыту, содан кейін 
балқытылған металды кесу аймағынан жоғары жылдамдықты газ ағынымен 
алып тастау. Қыздырғышқа түсетін суық газ электродты айналып өтіп, 
доғалық разряд аймағында плазманың қасиеттерін алады, содан кейін ол 
үлкен жылдамдықпен және температурамен 30 000°C және одан жоғары 
жылдамдықпен жарқыраған ағын түрінде саптамадағы шағын диаметрлі тесік 
арқылы өтеді. (Сур. 69) Қолданылатын электр тізбегіне байланысты 
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металдарды плазмалық кесу тәуелсіз және тәуелді доғалармен орындалуы 
мүмкін. 

 
 

1-вольфрам электрод, 2-мыс су салқындатылған шүмек, 3-Сыртқы 
шүмек, 4-плазмалық ағын, 5-кесілген металл, Б-оқшаулағыш шайба, 7-

балласт кедергісі, 8-қуат көзі 
 
Сурет 69- Плазмалық доғалы кесу процесінің негізгі схемасы 

 
1.3.5. Дәнекерлеу кезінде жұмыс орнын ұйымдастыру және  
қауіпсіздік техникасы 
 
Дәнекерлеушінің жұмыс орны - дәнекерлеу орыны жұмыстардың 

ыңғайлы және қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. 
Газбен дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу бекеті редукторы бар оттегі 

баллонымен, редукторы бар ацетилен баллонымен немесе ацетилен 
генераторы бар, оттегіні және ацетиленді оттыққа беруге арналған резеңке 
шлангілермен, ұштар жиынтығы бар дәнекерлеу жанарғыларымен, қондырма 
сымымен, кілттер жиынтығымен, балғамен, тісті, болат щеткалармен және 
т.б. жабдықталады.  

Баллондар ашық от ошақтарынан кемінде 5 м қашықтықта орнатылады 
және олардың құлауын болдырмау үшін бекітіледі. 

Газы бар баллондарды өту жолдарында, жертөлелерде, өтпе 
жолдарында, адамдар көп жиналатын жерлерде, жұмыс істеп тұрған 
компрессорлар мен желдеткіштердің жанында орнатуға тыйым салынады. 

Дайындау кәсіпорындарында дәнекерлеу посты дәнекерлеу үстелімен, 
құрастыруға арналған құралдармен, зиянды газдар мен аэрозольдарды жоюға 
арналған сорғыштармен жабдықталады. Доғалы дәнекерлеуге арналған 
дәнекерлеу посты жерге қосылған, ажыратқыш және сақтандырғыш немесе 
автоматты ажыратқыш арқылы қосылған ток көздерімен (дәнекерлеу 
трансформаторларымен, түрлендіргіштермен) жабдықталады. 

Қоректендіру көздері дәнекерлеушіден ең аз қашықтықта орнатылады. 
Дәнекерлеу сымдары сенімді оқшаулануы тиіс. Дәнекерлеу кезінде екі сым 
пайдаланылады: біреуі электр ұстағышқа, екіншісі — дәнекерленетін 
бөлшектерге қосылады, бұл ретте трансформатордың екінші орамасының 
қысқышы жерге тұйықталуы тиіс.  
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Санитариялық-техникалық жүйелердің, металл конструкциялардың, 
технологиялық жабдықтардың жерлендіру желісін кері сым ретінде 
пайдалануға жол берілмейді. 

Тұтқасы фибрадан немесе ағаштың қатты құрғақ түрінен жасалған 
электрұстағыш электродты мықтап қысуы тиіс. Электродтарды құрғақ үй-
жайда сақтайды және ылғалдан қорғайды. Қауіпсіздік шаралары бар. 
Дәнекерлеу жұмыстарына 18 жастан жас емес, нұсқамадан өткен және 
техникалық қауіпсіздік ережелері бойынша техминимум тапсырған тұлғалар 
жіберіледі.  

Дәнекерлеуге байланысты барлық жұмыстар арнайы киімде, қорғаныс 
аяқ киімінде, қолғаптарда, қорғаныс көзілдіріктерінде, шлем-маскаларда, 
Жарық сүзгіштері бар қалқандарда жүргізілуі тиіс.  

Газбен дәнекерлеу кезінде редукторды баллонға қосар алдында 
бұрамалы гайка мен жоғары қысымды манометрдің жарамдылығын 
бұранданы қысқа мерзімге ашу жолымен тексереді, бөгде бөлшектерді жою 
үшін штуцерді үрлейді. Редукторды жабық вентиль кезінде баллонға қосады. 
Баллонның шұрасы ашық болған кезде редуктордың сыртқы қосылыстарын 
тартуға тыйым салынады. Қатып қалған вентильдерді тек ыстық сумен 
немесе бумен жылытады. 

Газы бар баллондардың сақтандырғыш қалпақтары мен тіреуіш 
табандықтары болуы тиіс; оларды соққыға салуға, қолында немесе иығында 
тасымалдауға болмайды — осы мақсат үшін зембілдерді немесе арбаларды 
пайдалану керек. Газы бар баллондарды жүк көтергіш механизмдермен 
биіктікке арнайы контейнерлерде ғана көтереді. 

Газ бөлетін аппараттар мен құрылғылардың жанында және ацетилен 
генераторларынан Карбид тұнбалары төгілген жерлерге жақын жерде темекі 
шегуге тыйым салынады. Майдың оттегі баллондарына түсуіне жол 
бермеуге, оларға маймен ластанған қолмен жанасуға болмайды.  

Доғалы дәнекерлеу кезінде қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері 
газбен дәнекерлеу кезіндегі сияқты. Сонымен қатар, дененің барлық 
бөліктері дәнекерлеу доғасының және әсіресе көздің әсерінен жақсы 
қорғалуы керек. Қолғаптар күртеше жеңдерін тығыз жабуы тиіс. Олай 
болмаған жағдайда, пісіру кезінде дененің қорғалмаған бөліктері күйікке 
шалдығуы мүмкін. 

Металл беттегі жатқан немесе отырған күйде жұмыс істеген кезде 
электр дәнекерлеушінің киізбен тігілген резеңке астары, тізелері мен шынтақ 
қойғыштары, ал шикі жерлерде жұмыс істеген кезде — резеңке етіктері 
болуы тиіс.  

Жұмысшы электр тогымен соғылмауы үшін дәнекерлеу 
түрлендіргіштерінің, трансформаторлар мен түзеткіштердің корпустары 
сенімді жерге тұйықталуы тиіс. Жұмыс басталар алдында электр ұстағыштың 
дәнекерлеу сымдары оқшаулануының дұрыстығын және екінші тізбектің 
барлық түйіспелі қосылыстарының сенімділігін тексереді.  

Дәнекерлеуді тек металл шегелері жоқ жарамды және құрғақ арнайы 
киімде және аяқ киімде орындау керек. Дәнекерлеу машинасының ток 
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өткізгіш бөліктеріне жалаң қолмен жанасу қауіпті екенін әрдайым есте 
сақтау қажет. 

Ток өткізбейтін бөлшектерде кернеудің болмауына ерекше назар 
аудара отырып, дәнекерлеу жабдығының жарамдылығын үнемі тексеру 
қажет. Жұмыста үзіліс болғанда дәнекерлеу машинасын желіден ажырату 
керек. Дәнекерлеу машинасындағы электрлік ауыстырып қосуға арналған 
құрылғылар қаптамалармен қорғалуы тиіс. 

 Дәнекерлеу жұмыстары кезінде дәнекерлеу сымдарын зақымданудан 
қорғау керек және бірінші және екінші орамдардың оқшаулағыштарының 
жарамдылығын мезгіл-мезгіл тексеру керек.  

Жабық ыдыстардың (қазандардың, сыйымдылықтардың, 
резервуарлардың) ішінде дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде ағаш 
қалқандар, резеңке кілемшелер, галоштар мен қолғаптар қолданылады. Бұл 
жағдайда дәнекерлеу ыдыстан тыс болуы тиіс қол астындағы жүргізіледі. 

Кернеуге түскен адамды бірінші кезекте ток өткізгіш бөліктерден 
немесе сымдардан оқшаулайды. 

 
1.4 ТАРАУ. МОНТАЖДАУ-ҚҰРАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ 
 
1.4.1. Монтаждау-құрастыру жұмыстарын жүргізуге техникалық  
құжаттама 
 
Санитарлық-техникалық жүйелерді монтаждау жұмыстық монтаждық 

сызбалар бойынша және қолданыстағы ҚНжЕ-ге, технологиялық карталар 
мен сапаны операциялық бақылау карталарынан тұратын жұмыс өндірісінің 
жобасына (ЖӨЖ) сәйкес жүргізіледі. 

Техникалық құжаттама жиынтығына мыналар кіреді: жобаның бас 
парағы және әр қабат бойынша жоспарлар (әр түрлі белгілердегі жоспарлар), 
шатырдың және жертөле жоспарлары, санитарлық-техникалық жабдықтар 
мен құбырларды көрсете отырып, ғимараттардың кесінділері: сымдары; 
жүйелердің немесе тіліктердің аксонометриялық схемалары (тұрғын және 
қоғамдық ғимараттардың кәріз жүйесі мен суағарлары үшін); басқару 
тораптары бар су құбыры және жылуфикациялық енгізудің сызбалары; 
жекелеген күрделі бөлшектерді шығару арқылы санитариялық-техникалық 
құрылғылардың стандартты емес; жабдықтар мен іргетастарды көрсете 
отырып, жылу пунктінің, қазандықтың жоспарлары, тіліктері, схемалары; 
жекелеген қондырғылардың жоспарлары мен тіліктері, схемалары; 
жабдықтар мен материалдардың ерекшелігі; сметалар; түсіндірме жазба; 
жобалау ұйымы әзірлеген ішкі санитариялық-техникалық жүйелер 
құбырларының монтаждық сызбалары. 

Орамішілік желілерді төсеу кезінде техникалық құжаттама жиынтығы 
құрылыстың бас жоспарын, сыртқы желілер бойынша профильдерді, 
желілердегі құрылыстардың сызбаларын (камералар, құдықтар және т.б.) 
қамтиды. 
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Техникалық құжаттаманы шеберлерді, бригадирлерді және 
жұмысшыларды тарта отырып ӨТБ (өндірістік-техникалық бөлімде) 
қарайды.  

Жұмыстың еңбек сыйымдылығын, жабдықтар мен материалдарға 
қажеттілікті төмендететін неғұрлым үнемді және ұтымды шешімдерді 
қолдану мүмкіндігіне, типтік және стандартты бөлшектерді барынша 
пайдалануға, жұмыс өндірісінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуге 
ерекше назар аударылады.  

Қарау, қажетті өзгерістер енгізу, оларды жобалау ұйымымен және 
тапсырыс берушімен келіскеннен кейін техникалық құжаттаманы 
басқарманың бас инженері бекітеді, содан кейін оны өндіріске береді. 
Бригадир техникалық құжаттаманы алып, монтажшыларды таныстырады. 

Техникалық құжаттама негізінде жұмыс көлемі, материалдар мен 
жабдықтарға қажеттілік, монтаждық тораптар мен бөлшектерді дайындауға 
тапсырыстар, үлгілік шешімдері жоқ процестерге технологиялық карталар, 
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шаралар көрсетілген күнтізбелік 
жоспарлардан, жұмыс өндірісінің желілік кестелерінен тұратын жұмыс 
өндірісінің жобасы (ӨЖ) әзірленеді. 

Жобалау ұйымдары әзірлеген санитариялық-техникалық жүйелердің 
жұмыс сызбаларында оларды зауыттық дайындау үшін нақтылау дәрежесі 
жеткіліксіз. Оларда құрылыс конструкцияларына элементтердің байланысы 
жоқ. Сондықтан монтаждық жобалау жасайды. 

Жобадан нақты өлшемдерінің шамалы ауытқуы бар зауытта жасалған 
ірі элементтерден тұратын типтік ғимараттар үшін монтаждық жобалауды 
жобалау ұйымы әзірлеген санитарлық-техникалық жүйелердің жұмыс 
сызбалары мен құрылыс сызбалары негізінде орындауға болады.  

Типтік емес ғимараттарда құрылыс конструкцияларының нақты 
мөлшерлері жобадан едәуір ауытқуы мүмкін. Бұл жағдайда монтаждық 
сызбалар санитарлық-техникалық жүйелердің монтаждық тораптарының 
қажетті мөлшерін анықтайтын салынған ғимараттың элементтерін табиғи 
түрде өлшеу негізінде әзірленеді. Монтаждық жобалаудың бұл тәсілі 
монтаждық дайындамалардың жоғары сапасын қамтамасыз етеді. 

Монтаждық эскиздерді, сызбаларды әзірлеу және өлшемдерді орындау 
кезінде келесі ұғымдарды пайдаланады: 

 элемент (1,2,3  Сур.70)-дәнекерлеумен немесе бұранда қосылған 
екі-үш бөліктен тұратын түйін бөлігі (фланеці бар құбыр, үшбұрышы бар 
құбыр, бұрғышы бар құбыр); 

 торап-алмалы-салмалы және ажырамайтын қосылыстарды 
қолдана отырып, өзара жиналған бірнеше элементтерді монтаждау; торапқа 
стандартты және стандартты емес бөлшектер кіреді; 

 блок-ажырамайтын және ажырамайтын қосылыстар арқылы 
өзара байланысқан екі және одан да көп тораптар; 

 аспаптың, жабдықтың, құбырдың монтаждық жағдайы — бұл 
оларды монтаждау мен пайдаланудың ыңғайлылығын, сондай-ақ пайдалану 
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қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрылыс конструкциялары мен басқа 
жабдықтарға қатысты олардың орналасуы; 

 
1, 2, 3-бөлшектер 

Бөлшектер 1, 2, 3 - қосылыстары жоқ құбырдың бір бөлігі (құбыр 
кесіндісі, өту, бұру, үштік, фланец және т. б.) 

 
Сурет 70- (а) торабы және блок (б)) 

 
 құрылыс ұзындығы Lқ — құбыр немесе торап бөлшектерінің 

басқа жапсарлас бөлшектерге немесе жүйенің жабдықтарына қатысты 
орналасуын анықтайтын өлшем, мысалы, тіреуіш осінен аспаптың осіне 
дейінгі қашықтық немесе жалғау бөліктерінің орталықтары арасындағы 
қашықтық; 

 монтаждық ұзындығы Lм — жалғағыш бөліктерсіз және 
арматурасыз бөлшектің нақты ұзындығы; бөлшектің монтаждық ұзындығы 
оның құрылыс ұзындығынан х-қосу бөлігінің немесе арматураның осі мен 
оған сеніп тапсырылған бөлшектің шеті арасындағы қашықтық шамасына аз; 

 дайындау ұзындығы Lд — детальды дайындау үшін қажетті 
құбыр кесіндісінің толық ұзындығы; бөлшектердің иілісі жоқ түзу және 
дайындау ұзындығы тең; иілген бөлшектердің дайындау ұзындығын олардың 
түріне байланысты анықтайды. 

Табиғи өлшеулерді өндірісті дайындау тобына кіретін жоғары білікті 
өлшегіш-жұмысшылар немесе техника орындайды. Өлшеу жүргізу сәтіне 
объектінің монтаждық дайындығы болуы тиіс. Өлшеу кезінде Юм ұзындығы 
рулетканы, жиналмалы металл метр, құрылыс деңгейі, ұзындығы 15-20 м 
баумен тіктеу, өлшемі 1500 х 40 х 20 мм ағаш рейк, бұрыш өлшегіші бар 
транспортир, әмбебап шаблондар, түрлі-түсті қарындаштар немесе борлар 
қолданылады. Өлшеулерді қабаттар жоспары мен жобаның аксонометриялық 
схемаларына сәйкес аспаптардың (жылыту, санитарлық), тіреуіштердің және 
келтіргіштердің осьтерінің монтаждық жағдайлары белгілеулерден бастайды. 
Аспаптардың монтаждық жағдайы қабырғаларда атап өтіледі.  
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Тіреуіштің осі баумен тіктеу арқылы белгіленеді. Ол үшін жоғарғы 
қабаттағы жұмысшы тіктемені жабудағы тесікке түсіреді және тіктеуішті 
монтаждауға ыңғайлы жерге орналастырады. Басқа жұмысшы төменде 
тұрып, тіреуішті белгіленген тігінен орнату мүмкіндігін тексереді және 
тіреуіш осін белгілейді. Сымның жетек осіне және тіреуден тармақталу 
орнына жалғай отырып, құбырлар жетек осін белгілейді. Құрылыс 
ұзындығын өлшейді және оның мәнін аксонометриялық проекцияда 
монтаждық торап бейнеленген эскизге түсіреді, құбыр орындарынің 
диаметрлері, жалғау бөліктері, арматура, қосылыстар көрсетіледі. Содан 
кейін эскиздер өңделеді және олардың негізінде монтаждық сызбалар мен 
ерекшеліктер әзірленеді. Бұл 71-суретте сандармен көрсетілген бөлшектердің 
монтаждық ұзындығын және суретте шеңбердегі сандармен көрсетілген 
дайындауды анықтайды. 

 

 
а-жоспар; б-құрылыс ұзындығын өлшейтін эскиз; в-I-VI блоктарға 

шартты бөлінген өңделген эскиз; 1-аспаптар; 2-тіреуіштер 
 

Сурет 71- Құбырларды өлшеу эскиздері 
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Құбырлар тораптар мен блоктарға олардың массасы мен габариттік 
өлшемдері монтаждауға, тиеуге, тасымалдауға, қабаттарға таратуға ыңғайлы 
болатындай етіп бөлінеді.  

Эскиздік сызбаларды ресімдейді және тапсырыстарға қоса береді, олар 
төрт данада ресімделеді: екеуі дайындаушы кәсіпорынға, біреуі - монтаждық 
учаскеге береді және тағы біреуі ТЖБ-да сақталады. 

 
1.4.2. Дайындық жұмыстары 
 
Дайындық жұмыстары-бұл техникалық құжаттаманы іріктеу, жұмыс 

шебін дайындау, құрал-жабдықтармен, материалдармен, монтаждық 
дайындамалармен қамтамасыз ету. Оған жұмыс уақытының 30% - на дейін 
жұмсалады. Өндірісті дайындау топтары (ӨДТ) монтаждау басқармасының 
өндірістік-техникалық бөлімінде жүргізеді, ал ірі тресттерде өндірісті 
дайындау бойынша учаскелер құрылады. 

Олар зауыттарда құбыр дайындау тапсырыстарының орындалуын 
үйлестіреді, келіп түсетін бұйымдардың сапасын бақылайды, 
құрылысшылардан объектіні монтаждауға қабылдайды, материалдарды, 
дайындамаларды, жабдықтарды объектіге және жұмыс орындарына жеткізуді 
қамтамасыз етеді, тесіктерді тесіп, бітеп, бекітпелерді орнатады.  

Учаскелерге мыналар кіреді: объектілерді монтаждауға қабылдау, 
жүйелерді монтаждау үшін бұйымдарға тапсырыстарды дайындау және 
қабылдау және монтаждау ведомостерін жасау тобы; ұсақ бұйымдар 
дайындайтын учаскелік шеберханалар құбыр дайындау ақауларын түзетеді; 
бұйымдар мен материалдарды монтаждау және объектілерге тасымалдау 
тобы; бекіту жұмыстарын орындау тобы (бұрғылау, тесу, бекітпелерді орнату 
немесе ату және т.б.).  

Олардың иелігінде объектілерге дайындаулар мен материалдарды 
жеткізуге арналған жүк машиналары, қабаттарға жүк беруге арналған 
көтергіштері бар автомашиналар, техникалық көмек автомашиналары, 
тесіктерді бұрғылауға арналған қондырғылар, бекітпелерді атып түсіруге 
арналған жабдықтар бар. 

Санитариялық-техникалық жүйелерді монтаждау, егер объект немесе 
бастап кетуге құрылыс дайындығына ие болса: ғимарат құрылысының жалпы 
технологиялық дәйектілігіне сәйкес алдыңғы жұмыс процестері аяқталса; 
жұмыс орындары дайындалса, жүк көтергіш механизмдер (крандар, 
лифтілер, көтергіштер, кран-арқалықтар) орнатылса; жүк көтергіш 
механизмдердің әрекет ету аймағында қоймалау орындары, сондай-ақ 
тұрмыстық және қызметтік үй-жайлар дайын жағдайда басталуы мүмкін.  

Объектінің санитарлық-техникалық жүйелерді монтаждауға 
дайындығы актімен рәсімделеді. Монтаждау үй-жайларда нөлдік белгіден 
жоғары келесі жалпы құрылыс жұмыстары орындалған кезде басталады: 

қабатаралық, шатыр жабындары, баспалдақ марштары, қалқалар, 
санитарлық-техникалық жабдыққа арналған негіздер орнатылған; 
қолданыстағы стандарттарда белгіленген өлшемдер мен рұқсаттарды сақтай 
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отырып, құбырларды төсеу үшін құрылыс конструкцияларында тесіктер, 
бороздтар қалдырылған немесе тесілген; ірі габаритті тораптар мен 
жабдықтарды монтаждау орнына беру үшін қабырғаларда, жабындарда және 
қалқаларда монтаждау ойықтары қалдырылды; құрылыс 
конструкцияларында құбырларды бекіту үшін салынатын бөлшектер 
орнатылған; еденнің жабындысына дайындық жасалған; құрылыс 
конструкцияларында құбырларды; қабырғаларға, колонналарға жуылмайтын 
бояумен жабынды (таза еден) плюс 0,5 м белгі салынған; конвекторларды 
орнату үшін еден жабыны немесе еден жабыны жолақтары жасалған; 
жылыту және санитарлық аспаптар орнатылған жерлерде қабырғалары, 
қуыстары, қалқалары сыланған және қоршалған; үй-жайлар әйнектелген; 
жұмыс жүргізілетін орындар құрылыс қоқыстарынан тазартылған және 
оларға еркін қол жеткізу қамтамасыз етілген; 1,5 м астам биіктікте жұмыс 
істеуге арналған орындар, төсемелер, төсеніштер; жұмыс өндірісі орындары 
жарықтандырылды және электрленген құрал-саймандардың және электрмен 
дәнекерлеу посттарының қабаттарында электр желісіне қосу мүмкіндігі 
қарастырылған. 

Нөлдік белгіден төмен орналасқан үй-жайларда: 
жер асты каналдарын, қалқаларды, кәріз құбырлары астына бетон 

тіректерді, жабдықтарды орнатуға арналған іргетастар мен алаңдарды және 
құбырларды төсеуге және санитарлық-техникалық жабдықтарды орнатуға 
арналған басқа да құрылыс конструкцияларын орындайды; кәрізді шығаруға 
арналған траншеяларды ғимараттан бірінші құдықтарға дейін жыртады және 
науалары бар құдықтарды орналастырады. Санитарлық-техникалық тораптар 
мен асханаларда: 

қабырғалары мен төбелері сыланды, еден жабынының астына 
дайындық жасалды; санитарлық және газ құралдарын орнатқанға дейін 
едендерді гидрооқшаулау жүргізілді, еден жабындары орындалды, 
қабырғалар плиткалармен қапталды, қабырғалар мен төбелер сырланды, 
есіктер орнатылды; су тарату арматурасын орнатқанға дейін төбелер мен 
қабырғалар түпкілікті сырланды. 

 
1.4.3. Қосалқы жұмыстар 
 
Оларға тиеу-түсіру жұмыстары, материалдарды жинау және сақтау, 

бекіту жұмыстары кіреді. 
Тиеу-түсіру жұмыстары. Индустриялық әдістерде олар монтаждау 

жұмыстарының техникалық деңгейін арттырумен тығыз байланысты және 
үлкен мәнге ие. Дайындау кәсіпорындарынан жабдықтарды және 
жабдықтарды тасымалдау үшін еңбек шығындарын қысқарту үшін оларды 
арнайы контейнерлер мен айлабұйымдарда жеткізеді. Салмағы бірнеше 
тоннаға жететін ірі элементтер (Су жылытқыштар блоктары, санитарлық-
техникалық кабиналар, жылу тораптары) тіркемелерде немесе жартылай 
тіркемелерде тасымалданады. 
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Жүкті көтеру үшін мұнара және автомобиль крандары, құрылыс 
көтергіштері, лифтілер, автомобиль гидро көтергіштері, терезе ойығында 
Орнатылатын бұрылыс крандары қолданылады. Ғимарат ішінде қабат 
шегінде жабдықты арбамен немесе арнайы құрылғыларды пайдалана отырып 
тасымалдайды. 

Салмағы 2 т — ға дейінгі жабдықты (қазандарды, сорғыларды) орнату 
және монтаждау кезінде оны көтеру және жылжыту үшін электр тальдарын 
пайдаланады; көлденең және көлбеу жазықтықтар бойынша жылжыту үшін-
шығырларды пайдаланады. Шағын биіктікке көтерілу (400 мм дейін) 
домкраттармен жүзеге асырылады. Жабдықты арнайы құрылғылармен, 
арқандармен, болат немесе кендір арқандармен ұстайды. Строптар жүкке 
және жүк көтергіш механизмнің ілмектеріне өзін-өзі көтеруді, жүктің тығыз 
қамтылуын және оны орын ауыстырғаннан кейін тез босатуды қамтамасыз 
ететін тораптармен және ілмектермен бекітіледі. Болат арқандар жылжитын 
жүктің көлеміне байланысты іріктеледі. Кендір арқандары көбінесе тарту 
үшін, сондай-ақ салмағы 200 кг дейін жүктерді жылжыту үшін қолданылады. 

Жабдықты көтеруге қатысатын жұмысшылар сигналдар жүйесін білуі 
тиіс. Жүкті типтік әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып, оқыған жұмысшы 
арқылы жүзеге асырылады. Жабдықтарды ілмектер мен элементтердің 
қабырғалары арасында өткір жиектермен байлау әдісімен ілмектеу кезінде 
ілмектерді алынып кетуден сақтайтын төсемдер орналастырылады. 
Жабдықты кендірден немесе жұқа болат арқаннан тартпалармен домалатудан 
ұстап тұру керек. Құбырлар мен жабдықтарды көтерер алдында оларда бөгде 
заттардың жоқ екенін тексереді. Көтерілген жабдық басқа заттардың үстінен 
0,5 м артық биіктікте көлденең бағытта қозғалады. Строптарды тек 
жабдықты жобалық жағдайға орнатқаннан және жобада көзделген тәсілмен 
бекітілгеннен кейін ғана алуға рұқсат етіледі. Жұмыс орындарына 
санитарлық-техникалық жабдықты (радиаторлар, ванналар) жеткізу кезінде 
бір орында және баспалдақ торларында шоғырлануға жол бермей, ұқыпты 
орналастырылады. 

Арматураны шпиндельдерге, штурвалдарға, рычагтарға және басқа да 
шығып тұрған бөлшектерге, ал ұзын өлшемді жүктерді — ортасынан тыс бір 
ілмектермен Ілмектеуге; жүктерді адамдардың, жүргізуші кабинасының 
үстінен жылжытуға; ілінген жабдықтың астында жұмыс істеуге (жабдықты 
мүкәммалдық ешкілерге немесе шпалдық торға орнатады); жабдықтарды 
балкондар мен лоджияларда қалдыруға тыйым салынады. 

Материалдар мен жабдықтар құрылыс алаңында орналасқан объект 
маңындағы қоймада қоймадан объектіге дейінгі арақашықтық ең аз, ал 
монтаждық тораптарды, жабдықтарды тасымалдау жолдары көлік құралдары 
үшін қолжетімді және ыңғайлы болатындай сақталады. 

Қоймада атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды талап ететін 
материалдарды (арматура, құрал-саймандар, газ жабдықтары) сақтауға 
арналған жабық үй-жай және температура мен ылғалдылық ауытқыған кезде 
өз қасиеттерін өзгертпейтін материалдарды сақтауға арналған қалқа 
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(сорғылар, құбыр дайындамалары) болуы тиіс. Қойманы өрт сөндіргіштермен 
және өртке қарсы құралдармен жабдықтайды. 

Жабдықты тасымалдау, жинау және сақтау керек, оның зақымдануын 
болдырмау үшін. Пластмасса құбырлармен жұмыс істегенде ерекше 
сақтықты талап етеді, өйткені тіпті кішкене майысулар, сызаттар олардың 
беріктігін төмендетеді. Теріс температурада олар сынғыш болады, сондықтан 
ПВХ және ПП — дан жасалған құбырларды — 10°С төмен емес 
температурада, ПВП — дан жасалған құбырларды — 20°С төмен емес, ал 
ПП-дан-30°С төмен емес температурада тасымалдауға болады. Пластмасса 
құбырларды, бөлшектерді, арматураны жабық үй — жайларда стеллаждарда 
немесе қалқа астында, ал құрылыс алаңы жағдайында-көлеңкеде немесе 
қалқа астында көлденең күйде сақтайды немесе қатарларға салады. 
Қатарлардың биіктігі мыналардан аспауы тиіс: ПНП — дан жасалған 
құбырлар үшін— 1,5 — 2,3 м; ПВП—дан-2-2,8 м; ПВХ-дан, ПП 1,7-2,6 м. 

Құбырлар, жылыту және санитарлық аспаптар құрылыс 
конструкцияларына бекітіледі. 

Бекіту тәсілдері. Ағаш құрылымдарға санитарлық-техникалық 
жүйелердің элементтері бұрандалармен, ілмектермен бекітіледі; бетон немесе 
кірпіш құрылымдарға — бұрандалармен, бұрандалармен, дюбельге бұралған 
бұрандалармен, дюбель шегелерімен немесе арнайы құралмен бекітілген 
дюбель бұрандаларымен. Ірі элементтер (кронштейндер; ілмектер, қамыттар 
және т.б.) бетон немесе кірпіш құрылымдарының тесіктеріне цемент 
ерітіндісімен бітеледі. 

Бетон және кірпіш қабырғаларға және жабындарға орнатылатын 
бұйымдар, қапсырмалар, құрылмалар пластмасса және металл дюбельдермен 
бекітіледі. Пластмасса дюбельдер диаметрі 4,5; 8 және 12 мм, ал 
ұзындықтары 30; 40; 85; және 100 мм болатын бұрандалы шегелерге арналын 
шығарылады. Болат дюбельдер керуші гайка және болттармен М 4Х35 мм-
ден М 16Х120 мм мөлшерлерде дайындалады. 25 мм терендікке орнатылатын 
М 4Х30 мм бұрандалы шегелі дюбельді суыру күші бетон тереңдікке 
орнатылған М 16Х120 мм керуші гайкалы дюбельді суыру күші бетон 
қабырғаларда 8,5 ал кірпіш қабырғаларда 7 кН болады.  

Дюбельдерге арналған ұялар аса қатты қоспалардан дайындалған 
бұргылары бар электр бұрғымен, сондай-ақ пневматикалық балғалармен не 
қол ойғышпен дайындалады. Көл ойғыштың жұмысшы бөлігінің диаметрі 
4,8-ден 7,8 мм-ге дейінгі мөлшерді болады. Құрылмаларды бетон, кірпіш 
және металл негіздерге қағып бекіту үшін болат дюбель-шегелер және 
дюбель-винттер қолданылады. Оларды негіздерге қолдық не пиротехникалық 
құралмен не поршеньді монтаждау тапаншамен көмегімен кағады. 

Дюбель-бұранда оймасы бар ұшталған, өзекті түрлі, жоғары сапалы 
бекітуші бөлшек, оған орталық болат шайба сығымдап кигізіледі. ДВМ 6 
типті дюбель-винт өзектің диаметрі 3,7 мм, ал жалпы ұзындығы 40, 45, 50 
және 55 мм, соған сәйкес терендету мөлшерлері 22, 28, 33 және 39 мм 
болады. ДВМ 8 типті дюбель-винт өзегінің диаметрі 4,5 мм, жалпы 
ұзындығы 35, 40, 45, 55 және 70 мм, соған сәйкес қағылтын бөлігінің 
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ұзындығы 18, 23, 28, 33 және 48 мм болады.  Керамикалық және силикатты 
кірпіштен, шлакобетоннан, кірпіштен немесе әктастан толтырғышы бар 
бетоннан жасалған конструкцияларда тесікті айналмалы әрекет құралы, 
қатты қорытпалардан жасалған пластинкалары бар электрлі бұрғылау 
машиналарымен орындауға болады. 

Дюбель-шегемен немесе дюбель-бұрандамен бекіту - бекітудің 
неғұрлым өнімді әдісі-бөлшек бір операция үшін бекіту. Дюбель арнайы 
жақтаулар немесе поршень пистолеттер арқылы бітеледі (Сур.72). 

 

 
а — дюбельмен түзету; б — дюбельмен бітеу; в — бітелген дюбель; г 

— дюбель бастиегін босату; 1 — икемді қалам; 2 — корпус; 3 — алмалы — 
салмалы боек; 4 — губка; 5-қысқыш сақина; 6-дюбель; 7-бекітілетін бөлшек 

Сурет 72- Дюбель-шегемен бекіту 

Дюбельдерді қолмен қаптау келесідей орындалады. Дюбель корпусқа 
түзетіп келтіріледі де, губкамен немесе сақинамен қысады, содан кейін 
түзетіп белгіленген орынға орнатады және дюбель басынан балғамен 
соққылау арқылы құрылыс құрылымына қағылады. Содан кейін қысқыш 
сақинаны жылжытады, губкаларды жылжытады және дюбельдің басын 
босатады.  

Ұнтақты газдардың энергиясын пайдаланатын монтаждық поршеньді 
тапаншалар ең өнімді болып табылады. ДГП типті дюбель-шегелер 3,7Х20-
дан 6,8Х100 мм-ге дейін мөлшерде болады. Оларды қағып кіргізуге ПЦ-84 
типті тапанша (пистолет) қолданылады.  Болат негіздерге ДГН типті дюбель-
шегелер қағылады. Тапаншаның салмағы-3,6 кг, өнімділігі-сағатына 50 атыс. 
Дюбель поршень соққысымен қағылады, ол оқпан бойынша оқпансыз 
патронның жарылуы кезінде пайда болатын оқ-дәрі газдарының қысымымен 
айдалады (Сур.73). 

Тапаншаның жұмысы: ДГП типті дюбель-шеге немесе ДВН типті 
дюбель-винт тапаншаның бағыттамасына қойылады; атылатын патрон 
жылжымалы поршені бар оқпанға салынады; құрылыстық негізге 
монтждалтын бұйым қойылып, тапаншаның табанымен негізге кысылады; 
шаппалы механизмді басып ату жүргізіледі; оқпанның түтікшесіндегі оқ-дәрі 
газдары жылжымалы поршенді екпінмен ұрады; поршень дюбельді соғып 
негізге қағады. 
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Атуды орындау үшін арнайы монтаждық патрондар қолданылады. 
Монтаждық патрон түтінсіз оқ-дәрі толтырылған қауыздан тұрады. Оның түп 
жағында жарылыс құрамы бар капсуль орнатылған. Патрондар екі топқа 
бөлінеді: Д (ұзын – 22 мм) тапаншанның ауспалы оқпанға арналған; Қ (қысқа 
– 15 мм) тапаншанның № 2 аусыспалы оқпанна арналған. Әрбір тоқта 4 
нөмерлі патрондар болады, олардың бастары – жұлдыз шалары зарядтың 
шамасына байланысты әр түске боялады: №1 (әлсіз заряд) – ақ түске, № 2 
(орта заряд) – сары түске; № 3 (күшті заряд) – көк түске; № 4 (аса күшті 
заряд) – қызыл түске.  

Металл конструкцияларға бітеу үшін ДГП (шеге) және ДГН (бұранда) 
кертпесі бар дюбель қолданылады.  Дюбельді құрылыс негізінің материалын, 
бекітілген конструкциялардың салмағын және орналасуын ескере отырып 
таңдайды. 

 Монтаждық тапаншамен жұмыс істеуге 18 жастан жас емес арнайы 
оқытылған жұмысшылар жіберіледі.  

 

 
 

1-тұтқаны; 2-түсіру тұтқаны; 3-қорап; 4-муфта; 5-ұшы; 6-қысу; 7-
бекітілген бөлшек; 8-бітелген дюбель 

 
Сурет73- Монтажды тапаншамен бекіту 

 
Монтаждық тапаншамен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 

техникасының мынадай ережелерін сақтайды: жарамды тапаншамен ғана 
жұмыс істейді; жиынтық қорғаныс құралдары — көзілдіріктер, шуға қарсы 
құлаққаптар, қолғаптар, каскалар қолданылады; биіктікте жұмыс істеу 
кезінде пистолет белдікке арнайы белдікке бекітіледі. 

Операторға осы дюбельді бітеу үшін қажет күштен жоғары патронды 
пайдалануға тыйым салынады; алдыңғы дюбельді қалыпты бекітілмеген 
жерге екінші рет қағуға; тапаншамен дәл емес дайындалған немесе 
деформацияланған конструкцияны қысуға; дюбельдерді сынықтар мен жеңіл 
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тесілетін құрылыс материалдарына (гипсокартон табақтары, пластмасса және 
т. б.) көп беретін сыныққа қағуға; зауытта жасалмаған дюбельді қолдануға; 
тапаншаны мақсатына сай емес пайдалануға тыйым салынады.; оқталған 
тапаншаны қысқа уақыт бойы қалдыруға және оны оқталған күйде 
тасымалдауға. 

Құбырларды бекіту тәсілдері. Санитарлық-техникалық жүйелердің 
құбыр жолдарын берілген қалыпта бекітіп және қызудан ұзарғанда олардың 
осьтік бағытта жылжу мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, сенімді бекіту 
керек. Бұл талап жылу және ыстық су құбырлары, сондай-ақ желілік 
кеңеюдің үлкен температуралық коэффициенті бар пластмасса құбырлары 
үшін аса маңызды (Сур.74). 

 

 
а-аспада; б-тіректі арқалықпен аспада; в-қапсырма; г-кронштейнде; д-

кронштейнде және қамытта; е-ілмекпен; ж - тіректі кронштейн; з — 
кронштейнге дәнекерлеу; и — тіректі бағаналарға немесе бағаналарға; к — 

бұрыштарға; 1 — қамыт; 2 — тартпа; 3 — болт; 4 — белдем; 5 — қапсырма; 
6 — қамыт; 7-тіреуіш; 8-дюбель; 9-швеллер 

Сурет 74. Құбырларды бекіту 

Қапсырмалар, кронштейндер, ілмектер, аспалар, қамыттар, тіректер екі 
түрде болады: жылжымайтын және жылжымалы. Жылжымайтын бекітпелер 
құбырдың осьтік орын ауыстыруына жол бермейді және оны бекіту элементі 
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арқылы құрылыс құрылымымен қатты байланыстырады — құбырлар 
қамыттармен, қапсырмалармен тартылады немесе оларға дәнекерленеді. 
Жылжымалы бекітпелер құбырға осьтік бағытта қозғалуға мүмкіндік береді, 
оларды жылжымалы тіректер түрінде қолданады. 

Металл құбырлар болттармен тартылған тартым мен қамыттан тұратын 
аспалардың көмегімен бетон және металл жабындарға бекітіледі. Бірнеше 
Құбырларды төсеу кезінде тірек арқалықтары бар аспалар қолданылады. 
Ағаш жабындарға шағын диаметрлі құбырлар қапсырмамен бекітіледі. 
Қабырғаларда құбырлар кронштейндер, қамыттар, ілмектер, тіректері бар 
кронштейндер және дәнекерленген қапсырмалар арқылы бекітіледі. 
Құбырлар бағаналарға бұрандалармен бағанаға тартылатын швеллерлерден 
немесе бұрыштардан кронштейндермен бекітіледі. Құбырлар жоғарыдан 
кронштейнге салынады немесе оған ілінеді. Еденде құбырлар бекіткіш 
элементтері орнатылатын тіректерге салынады. 

Пластмасса құбырлар сондай, бірақ олардың беріктігі мен қаттылығын 
ескере отырып бекітіледі. Құрылыс конструкцияларына олар екі бекіткіш 
бұрандалы металл қапсырмалармен бекітіледі. Қапсырманың ішкі беті тегіс 
және дөңгелектелген жиектері болуы тиіс. 

Жылжымалы бекітпелер ретінде ПНП, ПВП, ПП және ПВХ-дан 
жасалған құбырлар үшін ішкі диаметрі монтаждалатын құбырлардың сыртқы 
диаметрінен 1-3 мм артық қамыттар қолданылады. Қозғалмайтын бекітпелер 
дәнекерлеу (ПНП, ПВП, ПП үшін) немесе тіреуіш сақиналардың немесе 
қамыттың екі жағынан орналасқан сегменттердің құбыр бетіне жапсыру 
(ПВХ үшін) арқылы орындалады. Құбырды қысу жолымен жылжымайтын 
бекітуге жол бермеу керек. Жылжымайтын тіректер арасындағы қашықтық 
400Dш — ден аспауы тиіс, мұнда Dш-құбырдың шартты өту диаметрі. 
Тұрмыстық кәріз мен суағарлардың көлденең құбыржолдарының бекітпелері 
арасындағы қашықтық 10Dш, тігінен — 20 Dш аспауы тиіс. Құбыр 
арматурасы мен металл жалғау бөліктерінің құбыржолдарға олардың өз 
салмағы мен арматураны пайдалану кезінде туындайтын күш-жігердің 
берілуіне жол бермейтін өз бетінше бекітілуі тиіс. 

 
Бақылау сұрақтары 
 

1. Ғимараттардың негізгі элементтерін атаңыз.  
2.Ғимараттарда қандай санитарлық-техникалық жүйелер қарастырылады? 
3. Санитарлық-техникалық жұмыстардың қандай түрлері бар?  
4. Ғимарат құрылысы жұмыстарын қалай ұйымдастырады? 
5. Иілген бөлшектерді және қолданылатын жабдықтарды жасау реті қандай?  
6. Пластикалық құбырларды ию ерекшеліктері неде? 3. Болат құбырлар   
қалай қосылады?  
7. Бұрандалы қосылыстың артықшылықтары мен кемшіліктері неде?  
8. Шойын құбырлардың кеңейтілуі қалай?  
9. Пластикалық құбырлардың ерекшеліктері және оларды қосу тәсілдері  
қандай?  
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10. Контактілі дәнекерлеу процесі неде?  
11. Қыздырылған газбен дәнекерлеу қашан қолданылады?  
12. Пластикалық құбырлар қалай жабысады?  
13. қажет пластмассалық құбырларды басқа материалдардан жасалған  
құбырлармен қосу кезінде нені ескеру?  
14. Асбестцемент, бетон және керамикалық құбырларды қалай қосуға  
болады?  
15. Арматураны тексеру және сынау қалай жүргізіледі? 
16. Газ және электр дәнекерлеудің артықшылықтары мен кемшіліктерін  
атаңыз. 
17. Дәнекерленген қосылыстар мен тігістердің түрлерін атаңыз. 
18. Пісіру үшін бөлшектерді қалай дайындау керек? 
19. Газбен дәнекерлеуде қандай жабдықтар қолданылады? 
20. Сол және оң газды дәнекерлеу қашан қолданылады? 
21. Дәнекерлеу қосылысының сапасын қалай бақылайды? 
22. Газ кескіші қалай жұмыс істейді? 
23. Доғалы дәнекерлеудің мәні неде? 
24. Доғалы дәнекерлеу режимін қалай таңдауға болады? 
25. Тұрақты және айнымалы токпен дәнекерлеудің айырмашылығы неде? 
26. Қолмен доғалық Дәнекерлеумен дәнекерленген жіктерді орындау тәртібі  
қандай? 
27. Құбырларды дәнекерлеу үшін қандай электродтар қолданылады? 
28. Монтаждау жұмыстарын орындау үшін қандай техникалық құжаттама  
қажет? 
29.Монтаждық жобалауды қалай орындайды? 
30.Құрылыс объектісінде монтаждау жұмыстарын орындауға қашан кірісуге  
болады? 
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2 БӨЛІМ. ЖЫЛЫТУ 
 
2.1 тарау. Гидравликадан жалпы мәліметтер 
 
Гидравлика сұйықтықтардың тепе-теңдік (гидростатика) және қозғалыс 

(гидродинамика) заңдарын зерттейді. Сұйықтықтағы күштердің әсерінен 
гидростатикалық қысым пайда болады, ол бір ауданға (м2) әсер ететін күш 
бірліктерінде (Н) өлшенеді. СИ-дегі қысым бірлігі үшін Паскаль (Па) 
қабылданады. Санитарлық жүйелерде қысым үлкен сандық мәндерге жетеді, 
сондықтан мегапаскальдарда (МПа) өлшенеді. I МПа шамамен 10 кгс / см2 
құрайды. 

 Гидростатикалық қысым келесі қасиеттермен сипатталады: 
- әрекет ететін алаңға норма бойынша жіберілді; 
- сұйықтықтың кез келген нүктесінде барлық бағыттар бойынша бірдей 

әрекет етеді; 
- ауырлық өрісіндегі сұйықтықтың кез-келген нүктесінде сұйықтықтың 

бетіне әсер ететін күштерге және нүктенің үстіндегі сұйықтық бағанының 
ауырлығына байланысты. 

Бетіне тұрақты қысым кезінде біртекті сұйықтықтың гидростатикалық 
қысымы нүктенің батыру тереңдігіне байланысты, сондықтан сұйықтықтың 
параллель беттерінің кез-келген деңгейіндегі қысым бірдей. Бұл олардың 
формасына қарамастан, бір-бірімен байланысқан ыдыстардағы судың бірдей 
деңгейін анықтайды. 

Санитарлық жүйелер сонымен қатар байланысатын ыдыстар болып 
табылады, мысалы, резервуарлардағы су өлшегіш әйнектерді олардағы 
сұйықтық деңгейін көрсететін еске түсіру жеткілікті. 

Гидростатикалық қысым – су бағанасының өз табанына тигізер 
әсерімен сипатталатын қысым; мөлшерлік көрсеткіші метрмен өлшенген су 
бағанасының биіктігімен немесе атмосфера бірлігімен өрнектеледі. Ашық 
контейнерде атмосфералық қысым сұйықтықтың бетіне әсер етеді, 
санитарлық жүйелерде артық қысым қолданылады. 

Гидростатикалық қысым атмосферадан аз болуы мүмкін-оны вакуум 
деп атайды. Қысым жоғарыдан ашылған түтіктер болып табылатын 
пьезометрлермен өлшенеді. Пьезометр сұйықтық бағанының биіктігін 
анықтайды, содан кейін қысым формула бойынша есептеледі. Үлкен 
қысымды өлшеу кезінде олар сынап және серіппелі манометрлерді 
пайдаланады. Вакуум вакуумметрлермен өлшенеді. 

Уақыт бірлігіне кез-келген диаметрлі құбыр арқылы белгілі бір 
сұйықтық өтеді, оны ағын деп атайды. Қозғалыс кезінде құбырдың ұзындығы 
мен бұрылыстарында, арматурада қысымның жоғалуы пайда болатындығын 
ескеру қажет. Құбырларды жобалау кезіндегі бұл шығындар формулалар 
бойынша есептеледі. Мұндай есептеу сұйықтықтың бір нүктеден екінші 
нүктеге өтуін қамтамасыз ету үшін қажет-бастапқы нүктеде сұйықтықтың 
қысымы шығындар мөлшерінен үлкен болуы керек, әйтпесе сұйықтық 
құбырдың кедергісін жеңе алмай қозғалмайды. Жылыту жүйелерінде су 
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айналымы үшін қажет қысым құбырлардағы қысымның жоғалу 
қосындысына тең.  

 
2.2 ТАРАУ. ЖЫЛЫТУ ЖҮЙЕЛЕРІ 
 
2.2.1. Үй-жайларды жасанды жылыту 
 
Жылыту–ғимараттар мен үймереттердің бөлмелерінің ішкі ауасына 

және ондағы қоршау беттеріне температура беріп, оны қажетті деңгейде 
ұстап тұруға арналған инженерлік жүйелердің бірі. Жылыту 
қондырғыларымен жылдың суық  кезінде бөлмеде жасанды микроклимат 
қамтамасыз етіледі. 

Бөлмелердің ішкі ауасының температурасын тек жылыту жүйесінің 
жұмысына ғана байланысты емес, сонымен қатар, ол желдету жүйесінің 
жұмысына да байланысты болуы мүмкін. Бұл жүйелер бірлесе отырып, 
бөлме ауасының  қажетті температурасын, ылғалдылығын, оның қозғалыс 
жылдамдығын, құрамын және тазалығын қамтамасыз етіп отырады. 

Жылыту жүйесі – бұл өз ара байланыстары бар құрылымдық 
элементтердің қосындысы,  олар жылытатын бөлмеге қажетті жылу 
шығынын өнімдеп, таратып беру үшін арналған. Жылыту жүйесінің 
принципиальді сүлбесі 75. сурет келтірілген.  

Негізгі элементері - жылу қөзі, жылу құбырлары, жылыту аспаптары. 
Жылыту жүйелерінде жылутасмалдағыш қазан немесе жылуалмастырғышта 
қыздырылады, содан кейін құбырлармен жылыту аспаптарына келіп түседі.  
Жылутасмалдағыштың жылуы жылыту аспаптар арқылы бөлмеге беріледі. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1-қазан немесе жылуалмастырғыш; 2-беретін құбыр; 3-жылыту аспабы; 

4- қайтатын құбыр. 
 

Сурет 75-Жылытудың принципиальді сүлбесі 
Жылыту жүйесінің жүктемесін анықтағанда бөлмелердің жылулық 

тәсілдері мен тәртіптерін ескеру қажет. Тұрғын үйлер мен қоғамдық 
ғимараттарда (мектептер мен жатақханалар, балабақшалар, аураханалар, 
демалу орындары вокзалдар т.б.) салқын мерзімде тәулік бойы жылу 
шығыны тұрақты деп есептеледі. Өндірістік және ауыл шаруашылық 



111

  

ғимаратарында тәулік бойы жылу шығыны тұрақты емес, ол технологиалық 
процестарға байланысты. Жұмыс уақытында бөлмеде артық жылу болуы 
мүмкін. 

Жылытудың гигиеналық негіздері. Адам организмінің жылулық 
балансы оның өзі өндіретін жылудан, қоршаған ортадан алынатын жылудан 
және қоршаған ортаға жоғалатын жылудан тұрады. Адам организмі өндіретін 
жылу оның жасына, жасаған  жұмысына және т.б. факторларға байланысты. 

Жылыту жүйелеріне келесі талаптар қойылады: 
Санитарлы-гигиеналық – бөлмедегі ауаның температурасы уақыт 

бойынша бір келкі жағдайда барлық бағытта, қоршаулардың ішкі бетіндегі 
және жылыту аспаптарының бетіндегі температураларын белгілі мөлшерде 
ұстап тұру, нормативтік деңгейге сәйкес; 

Экономикалық -  тұрғызу мен пайдалану кезіндегі келтірілген қаржы 
шығыны күрделі; металл шығыны аз, еңбек шығыныны төмен және жылу 
энергиясының шығыны тиімді; 

Құрылыстық – бөлме интерьеріне сәйкес, жинақы және құрылыс 
конструкцияларына үйлесімді болуы шарт; ғимараттың салыну мерзімімен 
келісілуі; 

Монтаждық  - түйіндер мен бөлшектердің саны мейлінше аз болуы 
керек, оларды дайындауды механикаландыру; монтаждау кезінде қол еңбек 
жұмысы аз болуы; 

Пайдаланулық – техникалық  жетілген  жүйенің сенімділігі барлық 
пайдалану уақытында мүлтіксіз, қауыпсыз және шусыз жұмыс істеу,  реттеу 
атқаруын қолдану  арқылы тиімді, зиянды заттар шығындары төмен болуы 
керек.  

Жылумен қамту – халық шаруашылығының негізгі бір саласы, ол 
күрделі инженерлік құрылымдар болып саналады. Жылумен қамту жүйесінің 
жылу көзі ретінде жылу электр орталығы және қазандық болады, осыған 
байланысты жылу энергиясын өндірудің араластырылған және бөлек 
тәсілдерін айырады. Егер жылумен қамту ЖЭО-нан болса, жылу мен электр 
энергиялары араластырылған тәсілімен өндіріледі, ал жылумен қамту 
орталықтандырылған болып саналады. Орталықтандырылған жылумен қамту 
жүйесінде жылутасымалдағыштың температурасы – 150°С.  

Жылумен қамтуды орталықтандыру отынды үнемдеуден басқа да еңбек 
өнімділігін көтеруге себепкер бола отырып, өндіріс мәдениетін де көтеруде 
маңызды орын алады. Бұл жағдай отын ысырабын 20÷25%-ға қысқартады. 
Коммуналдық-тұрмыстық және технологиялық тұтынушылардың 
мұқтаждықтары үшін жылу энергиясының көздері қазандықтар (жылу 
өндіргіш қондырғылар) болып табылады.  

Жылутасымалдағыш жылу желілерінің беретін құбыры арқылы 
ғимараттардың жылыту, желдету және ыстық сумен қамту жүйелеріне 
беріледі, ал қайтатын құбыры арқылы су тұтынушылардан қазандыққа қайта 
оралады. 

Өндірілген жылудың ең көп мөлшері ғимараттар мен үймереттердің 
жылыту жүйелеріне пайдаланылады. Жылыту жүйесінің жылу жүктемесін 
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анықтау үшін қарастырылатын қалалар немесе ірі қоныстанған мекендердің 
ең суық бес күндіктің ауа температурасы қабылданады, ол сыртқы ауаның 
есепті температурасы (t′o) деп аталады. Жылыту жүйесінің жұмыс басталуы 
немесе тоқтатылуы сыртқы ауа температурасына (+8°С) байланысты, 
сондықтан (+8°С÷t′o) температуралар аралығы жылытылатын мерзім деп 
саналады. 

Жылумен қамту жүйелерінің түрлері. Жылумен қамту жүйелері үш 
негізгі буыннан (инженерлік құрылымдардан) құрастырылады: жылу көзі, 
жылу желілері, ғимараттардың жылутұтынудың жергілікті жүйелері. 
Жылумен қамту жүйелері: 

 
–   жылу көзінің түріне және әсер ету радиусына байланысты;  
 
–   жылутасымалдағыштың түріне байланысты;  
 
– ыстық сумен қамту жүйесіне ыстық су беру әдісіне байланысты;  
 
–   құбырлар санына байланысты;  
 
– жылутасымалдағыштың қозғалуын ұйымдастыруға байланысты;  
 
– тұтынушыларды жылу энергиясымен қамтамасыз ету әдісіне 

байланысты топтастырылады.  
 
Жылумен қамту жүйелері жылу көзінің түріне және әсер ету радиусы 

бойынша жергілікті, орталық және орталықтандырылған болуы мүмкін.  
 
Жергілікті – жылумен қамту жүйесінің үш негізгі буындары азаматтық 

ғимараттарда бірігіп бір орында немесе өндірістік ғимараттардың көмекші 
алаңдарында қарастырылады. Мұндай жүйе ретінде электр немесе газ 
пештері арқылы жылытылатын жүйелері мысал бола алады.  

Орталық – бір жылу көзінен кез келген көлемдегі ғимаратты жылумен 
қамту. Мысалы, ғимараттың жертөлесінде немесе жеке тұрған қазандықта 
орнатылған қазаннан жылу алатын жылыту жүйесі.  

 
Орталықтандырылған – бір жылу көзінен жылуэлектрорталығынан 

(ЖЭО) немесе аудан қазандықтарынан (АҚ ) бірнеше ғимараттарға жылу 
беріледі.  

Жылу көзінде өндірілетін жылутасымалдағыш су немесе сулы бу 
түрлері болуы мүмкін, осыған байланысты жылумен қамту жүйелері сулы 
немесе булы болады. Жылумен қамтудың сулы жүйелері негізінде тұрғын 
және қоғамдық ғимараттардың жылыту, желдету және ыстық сумен қамту 
жүйелері үшін қолданылады. Жылумен қамтудың булы жүйелері өндірістік 
кәсіпорындар үшін қолданылады. Аудандық қазандықтарда булы немесе 
суысытқыш қазандары қолданылады, олар энергияның тек бір түрін – 
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жылуды өндіреді. Тұтынушылар бұл жылу энергиясын бу немесе ыстық су 
түрінде алып ғимараттарды жылытуға қолданады. 

Жылутасымалдағыштың қозғалуын ұйымдастыруына байланысты 
жылумен қамту жүйелері тұйық, жартылай тұйық және тұйықталмаған болуы 
мүмкін. Тұйық жүйелерде тұтынушы тасымалдағыштың жылуын жартылай 
ғана пайдаланады, ал тасымалдағыш өзі жылуының қалған мөлшерімен жылу 
көзіне кері қайтады, онда ол қайтадан жылумен толығады (екі құбырлы 
жабық жүйелер). Тұйық сулы жүйелер жабық жылумен қамтуға қарайды, ал 
тұйықталмағандар ашық жүйелеріне жатады. 

Жылу желілеріндегі жылу құбырларының санына байла-нысты 
жылумен қамту жүйелері – бір, екі, үш, төрт және көп құбырлы болуы 
мүмкін. Жылумен қамту жүйелері құбырлар санына байланысты бір құбырлы 
және көп құбырлы болуы мүмкін, кеңінен қолданылатыны – екі құбырлы 
жылу желілері. Тұтынушыларды жылу энергиясымен қамтамасыз ету әдісі 
бойынша жылумен қамту жүйелері бір және көп сатылы болуы мүмкін. Бір 
сатылы жылумен қамту жүйелерінде тұтынушылар жылу желілеріне тікелей 
қосылады. 

Жылу тұтынушылар жылу желілеріне жергілікті жылу пунктері (ЖЖП) 
арқылы жалғастырылады, бұл абоненттік ендірімдер деп аталады. ЖЖП-да 
тасымалдағыш параметрлері тұтынушылардың талаптарына сәйкес өзгеруі 
мүмкін (Сур.76а). 

Көп сатылы жылумен қамту жүйелерінде тұтынушылар мен жылу 
көздерінің арасында орталық жылу пунктері (ОЖП) немесе бақылау-тарату 
пунктері (БТП) орналастырылады, оларда тасымалдағыш параметрлері 
ЖЖП-ның талаптарына сәйкес өзгеруі мүмкін (Сур. 76 б). 

Сулы жылумен қамту жүйелерінің тиімділігі сыртқы жылу 
желілерімен жылжуында жергілікті тұтынушылар арасындағы байланыс 
буыны болып табылатын сулы жылу желілеріне тұтынушыларды жалғастыру 
сұлбасымен анықталады.  

Жылуды жылу желілерінен жергілікті жылу тұтынушыға өтуі 
потенциалының төмендеуімен немесе төмендеуінсіз болады. Сулы желілерде 
жылу потенциалының төмендеуінсіз тікелей желдету жүйесінің 
калориферлері мен өндірістік орындардың жылыту жүйелері қосылады, 
оларда қыздырғыш құралдарға судың жоғары температурасы жіберіледі. 

Жылу желілеріне норма бойынша жылу потенциалының төмендеуімен 
көптеген жылыту жүйелері және ыстық сумен қамту абоненттері қосылады. 
Жылу желісіндегі судың максималды температурасы 150°С-ге тең, бірақ 
кейбір жағдайларда ол 180÷190°С-ге тең болуы мүмкін.  

Жылыту жүйелеріндегі судың максималды температурасы санитарлық-
гигиеналық талаптар бойынша 95÷105°С-ден, ыстық сумен қамту 
жүйелерінде 75°С-ден аспауы тиіс. 
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а) 

 
б) 

 
 

а- бір сатылы жылумен қамту жүйесінің сұлбасы; б- екі сатылы 
жылумен қамту жүйесінің сұлбасы  

ПК – пиктік қазан; НЖҚ – негізгі жылуқыздырғыш (қазан); ЖС – 
желілік сорғыш; ЖЖП – жергілікті жылу пункті; ЖС – желілік сорғыш; ОЖП 
– орталықты жылу пункті; 1 – жылу желісінің магистральды құбырлары; 2 – 

тарамдардың жылу құбырлары; 3 – ғимараттардың жылыту жүйелеріне 
беретін және қайтатын құбырлары; 4, 5 – ғимараттардың желдету жүйелеріне 
беретін және қайтатын құбырлары; 6 – технологиялық үрдердің тармақтары 

 
Сурет 76-жылумен қамту жүйесінің сұлбасы 

 
Сулы жылумен қамту жүйелерінде ыстық сумен қамту жүйесіне ыстық 

су беру әдісі бойынша ашық және жабық болады. 
Жабық жылумен қамту жүйелерінде ыстық сумен қамту 

суқыздырғыштар арқылы дайындалады. Жылу желілерінің құбырларынан 
келетін жылу ғимараттардың жылу пунктеріндегі суқыздырғыштарда тек 
тасымалдағыш ретінде ғана қолданылады, бірақ желіден алынбайды. (77 
а,сурет). 

Ашық жылумен қамту жүйелерінде тасымалдағыш ыстық сумен қамту 
жүйесінің су араластырғыш құралына тікелей жылу желілерінен 
құбырларынан келіп түседі, оның бір бөлігі ыстық сумен қамту абоненттері 
үшін алынады. (77 б,сурет). 
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а) жабық жүйе; б) ашық жүйе;1 – жылу желілерінің беретін және 

қайтатын құбырлары; 2 – ыстық сумен қамтудың жылу алмастырғышы; 3 – 
суық су құбыры; 4 – ыстық судың жергілікті жүйесі; 5 – температура 

реттегіш; 6 – ыстық су араластырғыш; 7 – кері қақпақ. 
 

Сурет 77- Жылумен қамту жүйелерінің ыстық су дайындау сұлбалары 
 

Ашық жылумен қамту жүйелерінде жылыту және ыстық су 
жүктемелеріне байланысты және байланыссыз реттеу принциптері бойынша 
ыстық судың тәуліктік бірқалыпсыздығын ескеріп тәуелді сұлбалары кең 
қолданылады (78.сурет). Жылытылатын мерзімде жылу желісінің беретін 
құбырындағы желілік судың температурасы 60-тан 150°С-қа дейін, қайтатын 
құбырында 30÷70°С-қа дейін өзгеріп тұрады. Ыстық су таратқыш 
құралдарына судың температурасы 60°С-тан аспай берілуі тиіс. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Э – элеватор; СА – суараластырғыш; ТР – температура реттегіші; ШР – 
шығын реттегіші 

 
Сурет 78-Ашық жылумен қамту жүйелерінің жылу желілеріне 

жергілікті ыстық сумен қамту жүйелерін қосу сұлбалары 
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Ашық жылумен қамту жүйелерінің артықшылықтары: 
– абоненттік ендірімдерді қолайландыру мен арзандату;  
– ыстық сумен қамтудың жергілікті жүйелерінің ұзақ қолдануын 

жоғарылату (ыстық су – жұмсақталған және деаэрацияланған);  
– жылумен қамтуда бір құбырлы жүйелерін қолдану мүмкіндігі.  
Кемшіліктері: 
– су дайындау қондырғыларын орнатуды қиындату мен қымбаттату 

(қуаттылықты көтеру);  
– ыстық су тұтынуы бірқалыпты болмауы, жылу желілерінің 

гидравликалық тәртіптерінің тұрақсыздығы пайдалануды қиындату; 
– жылумен қамту жүйелерінің герметиктілігін бақылауды қиындату. 
Жабық жылумен қамтуда жергілікті ыстық сумен қамту жүйелері 

сыртқы жылу желілерімен гидравликалық байланысты емес, себебі ыстық 
сумен қамту суқыздырғыштар арқылы қамтамасыз етіледі. 
Суқыздырғыштарда су құбырынан келетін температурасы tc=5°С суық су 
жылу желісінен алынатын жылумен ыстық су жүйесіне қажетті температура 
th=60°С-қа дейін қыздырылыды. 

Кемшіліктері: 
– су дайындау қондырғыларын орнатуды қиындату мен қымбаттату 

(қуаттылықты көтеру);  
– ыстық су тұтынуы бірқалыпты болмауы, жылу желілерінің 

гидравликалық тәртіптерінің тұрақсыздығы пайдалануды қиындату;  
– жылумен қамту жүйелерінің герметикалық бақылауын қиындату.  
Жабық жылумен қамтуда жергілікті ыстық сумен қамту жүйелері 

сыртқы жылу желілерімен гидравликалық байланысты емес, себебі ыстық 
сумен қамту суқыздырғыштар арқылы қамтамасыз етіледі. 
Суқыздырғыштарда су құбырынан келетін температурасы tc=5°С суық су 
жылу желісінен алынатын жы-лумен ыстық су жүйесіне қажетті температура 
th=60°С-қа дейін қыздырылыды.  

Тұтынушы мен жылу желілерінің температуралық режимі сәйкес 
келген жағдайда жылу жүйелерінің (олардың алдында шайбалар орнатылған 
жағдайда) желілерге тікелей элеваторсыз қосылуы мүмкін. 

Элеваторларды пайдалану кезінде жылу жүйелеріндегі жылу беруді 
сенімді сандық реттеуді қамтамасыз ету әрдайым мүмкін емес. Сондықтан, 
соңғы кездері су немесе бу - су жылу алмастырғыштарында (қазандықтарда) 
жылыту және желдету жүйесі үшін тәуелсіз су жылыту схемаларын қолдану 
кеңейе бастады. Жылыту жүйелеріндегі судың айналымы іргетасқа 
орнатылған сорғы қондырғыларының немесе тікелей кері жылу құбырына 
орнатылған іргетассыз қондырғылардың көмегімен қамтамасыз етіледі.  

Жылыту жүйелерін жылу желілеріне қосу кезінде желінің кері жылу 
өткізгішіндегі қысым жылыту жүйесінде гидростатикалық қысымнан көп 
болуы қажет. Бұл жағдайда жүйеге ауа сорылмайды. 
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2.2.2. Жылыту қазандары 
Қазандық қондырғы қазан агрегатынан және қосымша жабдықтардан 

(газ және ауа құбырларынан, оттықтан, үрлеу құрылғысынан, т.б.) тұрады; 
тұрғын үй, қоғамдық және өнеркәсіптік ғимараттардың және технология 
тұтынушылардың (өнеркәсіптік мекемелер, т.б.) жылыту, желдету, ыстық 
сумен қамтамасыз ету жүйелерін жылумен жабдықтауда қолданылады. 

Қазан цехында, ЖЭО-нда әдетте бірнеше Қазандық қондырғылары 
орнатылады. Бұл қазандар ортақ магистрал бойынша қоректендіріледі. Буды 
ауық-ауық қыздырып тұратын қуатты қазандық қондырғы қазан-турбина 
блог жүйесін түзеді. Қуатты қазандық қондырғының орнатылатын бөлмесінің 
аумағы бірнеше мың м3, сағатына 4000 т-ға дейін бу өндіре алады.  

Қазіргі кездегі, қазандық агрегаттардың түп тұлғасы болып, қарапайым 
цилиндрлі қазандық құрылмасы жатады. 

Қазандықтың, бастапқы типтерінде, өте көп елеулі кемшіліктері бар, 
олар: төменгі ПӘК, өте көп металл жұмсалуы, көп көлемді су жұмсалуы, бу 
өндіруі шектеулілігі, ірі өлшемділігі (габариттілігі) және т.б. 

Қазандықтардың жетілдірілген құрылмалары, негізгі екі бағытта 
жүруде. Әр бағыттағысы бетін қыздыру тенденциясы негізінде және 
жылулық жұмысының күшейтілуін дамыту арқылы, ең соңында қазандықтың 
бу өндіруін арттыру. 

Тағы бір бағытының болуы, өзіне тән - ішкі бетін қыздыруда, 
қазандықтағы ішкі су көлемінің орналасуы және ыстық газбен, ішкі жағын 
жылыту деп, аталады. Басында, бір құбырлы ысытқыш, одан кейін, қос 
құбырлы ысытқышты қазандық пайда болды, оның бетін қыздыру, цилиндрлі 
қазандыққа қарағанда, бір немесе екі қыздырушы құбырдың, үлкен (900 мм 
дейінгі) диаметрімен, қазандықтың барлық ұзындығынан өтуі есебінен, 
елеулі түрде артты. Одан арғы, бетін қыздырудың табиғи дамуына, 
қыздырушы құбырларды бөлшектеудегі, көп санды, майда колиберлі 
(диаметрі 50... 100 мм) түтін жанар құбырлар, одан кейін әр түрлі 
комбинациясы, сол және басқа қазандықтарды алып, тек қана, жоғарыдағы 
мақсатқа жетудің жолдарын жүргізеді (Сур. 79). 

Екінші, ең көп тарағанына - бастапқы құрылмаларының өзгеруімен, 
сулы-құбырлы қазандық болды. Бұл құрылмаларының алынуы, 
бастапқысының есебінен, газдың құбыр ішінде ағатын, майда ағыншалар 
емес, тек су көлемі, яғни қазандық құрылмаларының, майда колиберлі құбыр 
жүйесі түріндегісінің, шоғырлы жиылуымен, өзінің ұшымен қазандық 
барабанына кіруі. Қазандық құрылмасының бастапқы түрі - үлкен диаметрлі, 
аз санды құбырдың батареялы сұлбасы, қазандықтағы батареялар 
жиынтығының мақсаты, сыртынан, ыстық газбен жылыту. Одан кейін 
көлденең - су құбырлы қазандықта, көп санды көлденеңдеу орналасқан 
(көкжиекке кемінде 12° бұрышпен), майда колиберлі құбырдың, өзінің 
ұштарымен жазық камера қабырғасына кіреді. Соңғысы, қазандық 
барабанының жоғарғы жағына, үлкен диаметрлі (1,5 дейінгі) болып 
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жалғасады. Шоғырлы құбыр, сумен толтырылып, сыртынан ыстық газбен 
жылытылады. 

 
 

a - қарапайым цилиндрлі; б - ыстық құбырлы; в - газды құбырлы; г - 
батареялы; д - көлденең су құбырлы; е - тік су құбырлы; 1 - барабан; 2 - 

оттық; 3 - желтартқыш тор; 4 - газ жүргізгіш; 5 - боров; 6 - құбырлар; 7 - бу 
ысытқыш. 

 
Сурет 79-Булы қазандықтардың даму сұлбалары 

 
Одан ары қарай, тік су құбырлы қазандықтар жасалады, олардың 

құбыры жоғарыда 90° дейінгі, бұрышпен орналасқан. Материалды ағын 
қозғалысы (газ бен су), көлденең су құбырлы қазандық жүйесіне ұқсас. 

Алғашқы, тік су құбырлы қазандықтардың құрылымы, тік құбырлы 
және екі немесе төрт барабанды болған, олардың құбырлы ұштарымен, 
барабан денесіне тікелей кірмейді, тек, арнаулы ауыр плиталардың тесілген 
тесігіне кіреді. Бұл, сәтсіз мағынадағы қарапайымдық және құрылысының 
мықты еместігі және сондықтан көп кешікпей, барабан қабырғасына 
құбырдың радиалды кіргізілуін іске асыру үшін, құбырдың ұшын иілдіре, тік 
су құбырлы қазандыққа толық өтуі болды. 
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Бұл құрылма тиімді болды, қарапайым, құбырдың термиялық ұзаруын 
оңай қабылдайды және пайдалануға ыңғайлы. 

Бұл жағдайда, қазандықтың жұмыс режимінде - қабыршық - 
қаспақсыздығын қамтамасыз етуін, сонымен қатар, су дайындау 
техникасының дамуы мүмкіндігін туғызады. 

Кейіннен, қос барабанды қазандық агрегаттарды, өте дамыған жанғыш 
экранды және сулы үнемдегіштерді шығара бастады да, олардың тиімділігін 
газбен алмастырып, екіншісін газ жүргізгіш бойынша, шоғырлы қайнатушы 
құбырлы, үш барабанды қазандық агрегаттарды шығарады. Үш 
барабандыдан, қос барабандыға көшуінен, қазандық агрегаттардың меншікті 
метал шығынын, едәуір, кемітуге мүмкіндік туғызды. (Сур. 80). 

 

 
 

1 - бу қыздырғыш; 2 - сулы үнемдегіш; 3 - ауа жылытқыш; 4 – жағушы 
экрандар; 5 - шоғырлы қайнатушы құбырлар; 6 - барабан. 

 
Сурет 80-Экранды су құбырлы қазандық агрегаттардың жүйелі даму 

сұлбасы 
 

Тым жетілген барабанды қазандық агрегаттарда, шоғырлы-қайнатушы 
құбыр болмайды, ал негізгі бу жасаушы беті, жағушы экран болады. Қазіргі 
кездегі, шығарылатын орташа және үлкен қуатты барабанды агрегаттарда, 
осы сүлбе сақталған. 

Қазіргі кезде кеңінен қолданылатын газбен жылыту қазандары-
отынның жануы кезінде пайда болатын энергияны салқындатқышқа беретін 
құрылғылар. Қазандықты жылу жүйесінің жүрегі және пәтерлер мен 
коттедждерді жылытуға арналған негізгі құрал деп атауға болады. Жылыту 
қазандықтарының бірнеше түрлері бар, бірақ газ — ең көп таралған, өйткені 
олар жағдай жасаудың сенімді және үнемді әдісі болып табылады. 
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Газ жабдықтарының артықшылықтары мен кемшіліктері газ 
қазандықтары газ құбыры тартылған жерде қолданылатын ең танымал 
жабдық болып саналады. 

 Газ жылыту қондырғыларының артықшылықтары: 
газ жылыту қазандығы әсерлі мөлшердегі нысандар мен бөлмелерді 

жылытуға мүмкіндік береді;  
газ қазандықтарының пайдалы қызмет коэффициенті өте жоғары, ал 

отын бағасы төмен, сонымен қатар, қазандық тұтынғаннан әлдеқайда көп 
энергия береді;  

жалынды бақылаудың қажеті жоқ, газ қондырғыға үздіксіз беріледі. 
Егер қандай да бір себептермен жалын сөніп қалса, датчик бұл туралы электр 
тұтату жүйесіне дереу хабарлайды және ұшқын беру оттықты қайтадан 
қосады;  

газ қазандықтарын пайдалану оңай, тиімділігі жоғары және ұзақ қызмет 
мерзіміне есептелген. 

Жергілікті жылыту жүйелерінде орналастыру түрі бойынша олар 
қабырғалы және еденді болып бөлінеді. Қабырғадағы газ қазандықтары жылу 
техникасының бұл түрі жақында пайда болды. Қабырғаға арналған газ 
жылыту қазандығы мини-қазандық деп те аталады. Бұл кездейсоқ емес: 
шағын корпуста жылу алмастырғыш, қыздырғыш және басқару құрылғысы 
ғана емес, сонымен қатар айналым сорғылары, қауіпсіздік жүйесі, кеңейту 
ыдысы, термометр, манометр және басқа компоненттер де бар.  

Бұл қазандықтар барлық озық технологияларды қабылдағанына 
қарамастан, олардың құны едендік әріптестермен салыстырғанда әлдеқайда 
төмен. Тағы бір маңызды артықшылығы - орнатудың қарапайымдылығы. 
Көптеген сатып алушылар орнатудың ыңғайлылығы тек монтажшыларды 
қызықтыруы керек сипаттама деп санайды. Бұл үлкен қате түсінік. Өйткені, 
бөлек орнатылған компоненттері бар қазандықты орнату үшін төлеуге тура 
келетін сома айтарлықтай болады. Ықшамдылық, газ қазандығын интерьерге 
органикалық түрде енгізу мүмкіндігі-қабырға қондырғыларының тағы бір 
артықшылығы. 

 
2.2.3. Жылу желілері 
 
Жылумен қамту жүйелері негізгі буынының бірі болып жылу желілері 

саналады. Жылу желілері жылу көзінде өндірілген жылутасымалдағышты 
ғимаратардың жергілікті тұтынушыларына тасымалдайды. Тұтынушылардың 
жалпы жылу жүктемесіне байланысты жылу көзінің түрі (ЖЭО неме-се АҚ) 
таңдалады және қаланың жел раушанына қатысты ауа бассейнін қорғау 
шартымен жылу көзінің орны қабылданады. 

Жылу желілерін жобалау үшін: 
– қала аудандарының бас жобасы және құрылымының си-паты;  
–  жергілікті топографиялық шарттары;  
– жерасты және жер бетіндегі басқа инженерлік желілер мен 

құрылымдарының орналасуы;  
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–  жер қасиетінің сипаты және олардың тереңдігі;  
– жер суының тұру биіктігін және т.б. анықтайтын мәліметтер қажет. 
Осы мәліметтер дайындалғаннан кейін жылумен қамтуды жобалау 

кезінде бірінші кезекте жылу көзінен тұтынушыларға дейін жылу желілерінің 
өтетін жолы (трассасы) қарастырылады. Жылу желілерінің трассасы 
инженерлік жүйелеріне берілген техникалық кешенінің қызыл сызығына 
параллельді, жасыл алаң мен жол жүрісі аймағынан бөлек қарастыру керек. 
Құбырларды трамвай сызықтарынан, электрлік темір жолдарынан, тұрақты 
тоқтан, сорғыш кабельдерден және шатасқан тоқ құбырларымен қақтығыспас 
үшін алыс салу керек. 

Жылу желілерінің трассасын таңдауда: жылумен қамту жүйесінің 
сенімділігі; мүмкін болатын бұзылулар мен апаттарды жедел жою; қызмет 
көрсетуші жұмысшылардың қауіпсіздігі; жылу желісінің ең аз ұзындығы мен 
оны құрастыру жұмысының минималды көлемі сияқты негізгі шарттарға 
көңіл аудару керек. Сулы жылу жүйелері құбырлар диаметрлері және 
тағайындалуы бойынша: магистральді және ажыратылатын болып бөлінеді. 
Магистральді жүйеге жылу көзінен жылу қабылдайтын аудандарды 
байланыстыратын құбырлар қарайды. Магистральді жылу желілері 
конфигурациясы бойынша және есептік негізі мен пайдалануына байланысты 
радиалды және шеңберлі болады. 

Жылу желілерінің сұлбалары мен құрылымы. Жылу желілерін жобалау 
инженерлік табыстары бойынша құбырлардың трассасын қабылдаудан және 
сұлбасын таңдаудан басталады. Жылу желілерінің сұлбасы жылумен 
қамтудың беріктігін, жүйенің маневрлігін, пайдалану ыңғайлығын және 
экономикалық тиімділігін анықтайды. Ірі жылумен қамту жүйелерінің 
құрылымы жылудың бірнеше көзінен қарастырылады, сондықтан орташа 
және кішкентай жүйелерден біршама ерекшеленеді. Қазіргі кезде 
қолданыстағы жылу желілері құрылымын: радиалды және шеңберлі деп екі 
түрге бөлуге болады (81.сурет). 

Радиалды жылу желілерінде құбырлар диаметрі жылу көзінен бастап 
төмендейді, мұндай желілер тұйық деп саналады. Бұл желілер арзан және 
пайдалану жағынан қарапайым келеді. Бірақ тұйық жылу желілері 
резервтелмеген, сондықтан олар қажетті сенімділікті қамтамасыз етпейді. 
Егер жылу көзін аудан орталығында орналасса, мұндай желілерді кіші 
жүйелерде қолдануға болады (81сурет,а). 

Радиалды жылу желілерінде құбырлар диаметрі жылу көзінен бастап 
төмендейді, мұндай желілер тұйық деп саналады. Бұл желілер арзан және 
пайдалану жағынан қарапайым келеді. Бірақ тұйық жылу желілері 
резервтелмеген, сондықтан олар қажетті сенімділікті қамтамасыз етпейді. 
Егер жылу көзін аудан орталығында орналасса, мұндай желілер кіші 
жүйелерде қолдануға болады. 
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а) радиалды; б) шеңберлі 

 
Сурет 81- Жылу желілерінің сұлбалары 

 
Радиалды жылу желілерінде құбырлар диаметрі жылу көзінен бастап 

төмендейді, мұндай желілер тұйық деп саналады. Бұл желілер арзан және 
пайдалану жағынан қарапайым келеді. Бірақ тұйық жылу желілері 
резервтелмеген, сондықтан олар қажетті сенімділікті қамтамасыз етпейді. 
Егер жылу көзін аудан орталығында орналасса, мұндай желілер кіші 
жүйелерде қолдануға болады. 

Радиалды түрде жылу желілер құбырларының диаметрі Ду<700 мм-ге 
дейін магистраль деп қарастыруға болады. Орталықтандырылған жылумен 
қамту жүйелерінде сулы жылу желілерінің резервтелу қарастырылады, ол 
үшін беретін және қайтатын құбырлар арасында қосымша құбыр 
орнатылады, бұл арқылы тұтынушылар барлық жағдайда жылумен үздіксіз 
қамтамасыз етіледі. 

Шеңберлі жылу желілері бірнеше жылу көзі бар жағдайда 
қолданылады, тұтынушылар барлық жағдайда жылумен үздіксіз қамтамасыз 
етіледі. Мұндай желілер өте қымбат, сондықтан тек үлкен қалалар үшін 
қарастырылады (81сурет,б). 

Орталықтандырылған жылумен қамту жүйелерінің маңызды элементі 
болып жергілікті жылу тұтынушыларын жылу желілерінің қиылысуында 
орналастырылатын қондырғылар саналады, олар әртүрлі категорияға 
бөлінеді. Мұндай қондырғыларда жылу желілерінің және жылу пайдалану 
жүйелерінің жұмысына бақылау мен оларды басқару жүргізіледі. Мұнда 
жылутасымалдағыш параметрлерінің өлшемдері – қысымы, температурасы 
өзгертіледі, ал кейде әртүрлі деңгейде жылу беру шығындары мен реттеуі 
жүргізіледі. Осындай қондырғылардан жылумен қамту жүйелерінің 
сенімділігі мен үнемділігі байланысты болады. 
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Жылу желілерінің қабылданған жүктемесіне, сонымен қатар жылу 
жіберудің әртүрлі сапасына сәйкес жылу орындарының қондырғыларына: 

– жеке ғимараттардың жылу пайдалануына қызмет көрсететін 
жергілікті жылу пунктері (ЖЖП);  

– тұрғын ғимараттарының бір тобына қызмет көрсететін топтық немесе 
орталық жылу пунктері (ОЖП);  

– тұрғын аудандағы (кварталдағы) барлық ғимараттарға қызмет 
көрсететін аудандық жылу пункті (АЖП) қатысты түсініктері қолданылады.  

Бір ғимараттың немесе оның жартысының (ірі ғимараттарда) 
тұтынушыларын жылу желілерінің жүйесіне қосылатын қондырғылары 
жергілікті жылу пунктіне (ЖЖП), барлық қалған ғимараттардың санына 
қарамастан қызмет көрсететін жылу орындары орталық жылу пунктіне 
(ОЖП) жатады. 

Ірі және орташа жылумен қамту жүйелерінің иерархиялық құрылымы 
болуы керек, негізінде екі деңгейде қарастырылады. 

Төменгі деңгей жылутасымалдағышты жеке жылу пунктеріне та-
сымалдайтын таратқыш желілерді құрайды. 

Жоғары деңгей жылу көздерін ірі аудандық жылу пунктерімен (АЖП) 
қосатын магистральді жүйелерді құрайды, олар жылутасымалдағышты төмен 
деңгейлі желілер бойынша таратады және оларда дербес гидравликалық және 
температуралық тәртіптерді қамтамасыз етеді. Жылу желісінде 
жылутасымалдағыш әртүрлі жылу көздерден әр температурамен берілуі 
мүмкін, бірақ олар тарату жүйелерінің температурасынан аспауы тиіс. 
Барлық жылу көздеріне паралельді қосылған магистральді жылу желісінде әр 
жылу көздері резервті және оның жеке элементтері жұмыс істемеген 
жағдайда тұтынушыларға жылу беруді қамтамасыз етеді, отын үнемдеу 
мақсатында олардың арасындағы жүктемені жақсылап бөлуге мүмкіндік 
береді. 

ЖЭО-дан үлкен жылу қуаттылығының құрамына қазіргі уақытта 
магистральды жылу желілерінде орналасқан суқыздырғыш қазандары 
қосылады. Жылу желілерінің екі иерархиялық деңгейі бар ірі жылумен қамту 
жүйесінің бір сызықтық принципиальдық сұлбасы көрсетілген (82.сурет). 
Қазандық резервті болуы мүмкін немесе жылу жүктемесінен шектен тыс 
асқанында пайдаланады. Қалалардағы аудандық суқыздырғыш қазандары 
ЖЭО-да жылдам жүктеу үшін қажетті жылу тұтынушылардың бастапқы 
кешенін жылумен қамтамасыз етеді. Жылумен қамту жүйесінде 
магистральды желілер мен тарамдардағы АЖП-дағы сорғыштарымен 
гидравликалық байланысы толық жоқ. 

Жүйенің резервті жылу көзі – аудан қазандығы (АҚ) қарастырылады. 
Екі иерархиялық деңгейлі жүйелерде тек қана жоғары деңгей резервтейді. 
Жылумен қамту беріктілігі резервтелмеген (тұйық) желі беріктігі жеткілікті 
болатын қуатта АЖП-ның таңдауы бойынша қамтамасыз етіледі. 
Беріктіліктің белгіленген деңгейі әр АЖП-дан шыққан тарату желісінің 
ұзындығы мен максималды диаметрін анықтайды. Жоғары деңгейдегі жылу 
көздерінде жылу құбырлары да резервтеледі. 
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1 – жоғары деңгейлі шеңберленген жылу магистралі; 2 – АЖП; 3 – 

жылу желілерін резервтейтін маңдайшалар; 4 – жылу көздерін резервтейтін 
маңдайшалар 

 
Сурет 82-Ірі жылумен қамту жүйелірінде жылу желілерінің сұлбасы 

 
Магистральді резервтеу беретін және қайтатын құбырларды тиісті 

маңдайшамен қосу арқылы жүзеге асады. Олардың бірі желіні резервтейді, 
жылу құбырлары маңдайшаларының немесе басқа жабдықтардың орындары 
бұзылғанда оның сенімді жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Басқалары жылу 
көздерін резервтейді, жылутасымалдағышты бір көзі аймағынан екінші 
аймағына (оның бұзылуы немесе жөнделуі кезінде) ағуын қамтамасыз етеді. 
Жылу магистралі маңдайшалар мен бірге тұтас шеңберлі желі құрайды. Бұл 
желінің жылу құбырының барлық диаметрі маңдайша диаметрін қосқанда, ең 
қолайсыз апаттық жағдайларда қажетті көлемдегі ысытқышты жіберуді 
есептеу тиіс. Өйткені жылу желісінің резервтік элементтері әрқашан жұмыс 
атқаруда, мұндай резервтеу жүктелген деп аталады. 

Жылумен қамту жүйесінің иерархиялық құрылу принципін сақтай 
отырып, жүктелмеген резервті қолданып, оны резервілеудің басқа әдісін іске 
асыруға болады. Бұл жағдайда жылу көздерін резервілеуді қамтамасыз ететін 
маңдайшалар қалыпты тәртіпте өшірілген және жұмыс жасамайды. 

Магистральді жылу желілерінің жұмыс тәртібі ЖЭО-мен 
қазандықтардың бірлесіп жұмыс істеуі арқасында, жылу өндіру мен 
тасымалдау кезінде үнемділікті, жылутасмалдағышты қотаруға электр 
энергиясының шығынын төмендетуді қамтамасыз етеді. 

Қазіргі заманға сай ірі жылумен қамту жүйелерінде тарату желілердің 
магистральді қосу АЖП арқылы жасалады, оларда АЖП-дан кейін қысым 
ауысуын қолдауға мүмкіндік беретін айналымды сорғыштар немесе АЖП-да 
орналасатын суқыздырғыштар арқылы жүзеге асады (Сур. 83). 
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2 – аудандық жылу пункті; 5 – тарату желілері; 6 – жергілікті жылу 
пунктері 

Сурет 83- Тарамды желілерді АЖП-ғы суқыздығыштар арқылы қосу 
сұлбасы 

 
Аудандық жылу пунктерінен тұтынушылар қосылған тарату желілері 

тарайды. Тұтынушылар магистральді желіге қосылмайды. АЖП-рі көп 
автоматикалық қондырғылармен жабдықтауды талап етпейді. Қосу әдісін 
таңдауды техника-экономикалық есеп негізінде іске асыру керек Апаттық 
гидравликалық тәртібін басқару мәнісі апат кезінде шектелген 
жылутасымалдағыштың санын өткізуге жылу құбырларын есептеу кезінде 
туады.  

Жылумен қамту жүйелерінде жылу желілері негізгі буын болып 
саналады, оның құрамына жылу құбырлары, температуралық ұзартуларды 
қабылдайтын компенсаторлар, жылжымайтын және жылжымалы тіреулер, 
түйін және аралық жылу камералары, кейбір жағдайларда сорғыш бекеттері 
кіреді. Жылу желілерін жер үстімен немесе жер астымен өтпейтін, жартылай 
өтетін каналдарда немесе каналсыз төсеуге болады. 

Жылжымайтын тіреулер – құбырларды белгіленген нүктелерді 
қозғалтпай бекітеді және температуралық деформация мен ішкі қысым 
арқылы күш әсерлерін қабылдайды. Жылжымайтын тіреулер орналастыру 
арқылы жылу желілері тәуелсіз учаскелерге бөлінеді. Жылжымайтын 
тіреулер болаттан немесе темірбетоннан жасалады, олардың 
конструкцияларын таңдау құбырларды төсеу мен оның орналасуына 
байланысты қабылданады (Сур.84). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 84- Жылжымайтын щитті тіреу 
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Жылжымайтын тіреулерге тік күштер компенсатор реакциясы мен 
учаскенің табиғи компенсациясымен, жылжымалы тіреулерде үйкелу 
күштері әсерінен немесе негіздегі каналсыз төсемде және ішкі қысымның 
тұрақсыз күштерінен беріледі (Сур.85). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 85-Алдын ала жылуоқшауланған болат құбырларының 

тіреулері 
 

Компенсатор. Болатты құбырларда температуралық өзгерістерінің 
компенсациясы компенсатор деген арнайы құрылғыларымен орнатылады. 
Құбырларды жылжымайтын қылып бекіту, олар созылған кезде өздігінен 
жылжып кетпеу үшін жасалынады. 

Құбырлардың ұзартылудағы  компенсациясы әр түрлі құрылғыларымен 
жасалынады, оларды жұмыс принциптері арқылы екі топқа бөлуге болады: 

 Радиалды немесе иілгіштік құрылғылар, олар құбырдың 
қисықсызықты аумағының иілімімен құбырлардың ұзартылуын қабылдайды; 

 Сырғымалы және иілгіш типті осьті құрылғылар, оларда ұзару 
құбырлардың телескопиялық жылжуымен қабылданады. 

Жылу желілері құбырларының температуралық деформациясын 
компенсатор арқылы қабылданады, жылу ұзаруын қабылдап, пайда болатын 
күш әсерлерін жояды. Жылу жүйелерінің құбырларында осьтік, сальникті 
және сильфонды компенсаторлар қолданылады, олар жылу камераларында 
орнатылады. 

Компенсаторлар жылжымайтын тіреулердің арасында орнатылады. 
Қабылданған компенсатор түріне байланысты құбырлардың берілген 
ұзындығына жылжымайтын тіреулер саны қабылданады. 

Жылжымалы тіреулер белгілі нүктеде құбырдың салмағын және 
жылынған құбырлардың ұзаруын осьтік бағытта қабылдайды, ішкі қысым 
мен температуралық деформация кезінде еркін қозғалуын қамтамасыз етеді. 
Жылжымалы тіреулер жылжымайтын тіреудің арасында орнатылады.  
Компенсаторлар құбырларды осьтік бағытта ұзартуға қатысады. Нәтижесінде 
құрылғығыға және жылу желілерінің тіреу құрылымына кернеу азаяды. 
Компенсаторлар жұмысының принцпіне қарай олар осьтік және радиалдыға 
бөлінеді. 
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Осьтік компенсаторлар жылу құбырының тік сызықты орындарынде 
орналасады, компенсациялық күш осьтік ұзартуға беріледі (Сур.86). Осьтік 
компенсаторларға сальникті, сильфонды, линзалы және П-тәрізді 
компенсаторлар жатады.  

Радиалды компенсаторлар әртүрлі конфигурацияға ие және осьтік пен 
радиалды күштерді компенсациялайды. 

Сальникті компенсаторларды орнату үшін аралық камералар 
қарастырылады. П-тәрізді компенсаторлар сальникті компенсаторларға 
қарағанда көп орын алады, сондықтан оларды тек қала шетінде және 
диаметрлері кіші жылу желілерінде қолданады. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
86-сурет. Құбырдың осьтік компенсаторы 
 
П-тәрізді компенсаторлар (табиғи) жергілікті жердің жағдайы бойынша 

табиғи теңгерілімді қолдану мүмкін болмаған кезде қолданылады және басқа 
түріне қарағанда тиімді. 200 мм-ге дейін диаметрдегі құбырларда П-түрлі 
компенсаторларды пайдаланады. Аса жоғары иілгіштігінен шағын диаметрлі 
құбырларда остік компенсаторлар жеткіліксіз жұмыс жасайды (Сур.87). 

 

 
 

Сурет 87- П-түрлі  компенсаторлар 
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Сильфонды компенсатордың сильфоны күшті осьтік қозғалыстардың 

бейтараптандырылуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, механизм 
бұралудың, жүктеменің алдын алады, бұл компенсатордың қызмет ету 
мерзімін арттырады (Сур.88). 

Артықшылықтары:  
- бұралуды болдырмайтын механизм қолданылады; 
- осьтік қозғалыстарды сіңіреді; 
- автоматты дәнекерлеу арқылы орнатылады; 
- алдын ала оқшауланған құбырларда қолданылады. 

 
Сурет 88-Сильфонды компенсаторлар 

 
Линзалы компенсатор бу құбырларда, газ құбырларда, ауа құбырларда 

ауыстырылудың (осьтік, жылжу, бұрыштық) әр түрін компенсациялау үшін 
пайдаланылады (Сур.89 ). 

Тікбұрыштық линзалы компенсаторлар монтаждау тәсілі бойынша 
пісірілген (пісіріліп жалғанған) және ернемектік (фланцелі) болып бөлінеді. 
Пісірілген линзалы компенсатор құбырға компенсаторды сенімді жалғау үшін 
қолданылады. 

Ернемектік линзалы компенсатор құбырдың жауапты ернемегіне 
компенсаторды құрастыруды қажет еткенде қолданады. (Сур.89) 

 

 
Сурет 89-Линзалы компенсатор 
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Сальникті компенсаторлар стандарттық құбырлардан жасалынады 
және тұрқыдан, стақаннан және тығыздауыштан тұрады  (Сур.90). 

Құбыр созылған сайын стақан корпустың ішіне кіреді. Корпус пен 
стақанның сырғымалы байланысы сальникті толтырғышпен жасалынады. Ол 
май сіңген асбест бауымен орындалады. 

Уақыт өте келе толтыру тозады және икемділігін жоғалтады, сондықтан 
мерзімінде тығыздағышты қатайту және тығыздағышты ауыстыру қажет. 
Сальникті компенсаторлар жылу құбырының осі бойымен қатаң жұмыс 
істейді; олардың бойлық осінің компенсаторлық бөліктің құбыр осіне 
қатысты қандай да бір ығысуына жол берілмейді. 

Артықшылықтары: шағын өлшемдері мен шағын гидравликалық 
кедергісі. 

Кемшіліктері: жылыту суының булануын немесе ағып кетуін 
болдырмау үшін тығыздағыштарды үнемі қадағалау қажет. Сонымен қатар, 
тұтынушыларды жылумен қамтамасыз етудегі үзілістерге байланысты 
компенсаторлардың тығыздағыштарын толтыру үшін жылу құбырларын 
мезгіл-мезгіл ажырату қажет.  

   
а)                                                              б) 

 
1 – стақан; 2 – корпус; 3 – сальникті тығыздауыш; 4 – табанды 

дөңгелек; 5 – гранд-букса 
 

Сурет 90-Біржақты сальникті компенсатор 
 
Жылу желілерін төсеу тәсілдері. Қалалар мен ірі қоныстанған 

мекендердің жылу желілерін төсеудің әртүрлі тәсілдері қолданылады, олар 
жер бетімен немесе жер астымен жүргізіледі. Сәулеттік талаптар бойынша 
жылу желілерін жер астымен каналда төсеу тәсілін кең қолданады, себебі 
құбырлар қоршаған ортаның әдемілігін бұзбайды, бірақ құрылыс ауданының 
жер қасиеттерін, жер астындағы инженерлік желілердің орналасуын және 
жолдардың тығыздығын ескерген дұрыс. 

Жер бетімен төсеу жылу көзінен қала шекарасына дейін және 
кәсіпорындар аймағында қолданылады, бұл тәсіл пайдалану кезінде ыңғайлы, 
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апаттық жағдайда тез қайта жұмысқа қосуға болады және электрлік тотығу 
болмайды (Сур. 91). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 91- Жылу желілерін жер бетімен төсеу нұсқалары 
 
Қалалардың тұрғын аудандарында жылу желілері негізінде жерасты 

түрімен салынады, құрылымдық түрде: каналды және каналсыз болып екіге 
бөлінеді. Жылу желілерінің құбырлары каналда салынады, өзара ол өтпейтін, 
жартылай өтетін, өтпелі (коллектор) түрге бөлінеді. Канал құрылымы 
құбырларды сыртқы механикалық әсерлерден қорғайды, себебі ол темір 
бетоннан жасалады (Сур. 92). 

 

 
Сурет 92- Жылу желілерінің құбырларын каналда төсеу 

 
Жылу желілерін каналсыз тәсілмен салуға болады, бұл жағдайда 

құбырлар тікелей қазған орға орналастырылады (Сур. 93). 
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Сурет 93- Жылу желілерінің құбырларын каналсыз төсеу 
 
2.2.4. Орталық жылу пункттері (ОЖП) 
 
Орталық жылу пункттері (ОЖП) - бұл жылу алмастырғыштар 

(бойлерлер), жылу және су өлшегіш тораптар, циркуляциялық, шаруашылық, 
өртке қарсы және жылыту сорғылары, автоматика аспаптары және бекіту-
реттеу арматурасы орналасқан жеке тұрған ғимарат. 

Орталық жылу пункттері (ОЖП) автоматтандыру жүйесі ыстық сумен 
жабдықтау жүйелерінің айналым сорғыларын және суық сумен жабдықтау 
сорғыларын басқаруды, суық сумен жабдықтау сорғыларынан кейінгі 
тұрақты қысымды сақтауды, ыстық сумен жабдықтау жүйесіндегі тұрақты 
температураны сақтауды және кіреберістегі салқындатқыштың тұрақты 
шығынын қамтамасыз етуді қамтиды. 

Жылыту жүйелерінің айналым сорғыларын басқару сорғылардың бірі 
апат болған кезде резервтік сорғы автоматты түрде іске қосылып, басқару 
қалқанына бір уақытта жарық және дыбыстық сигналдар берілетіндігіне 
дейін азаяды. 

Жылыту жүйелерін сумен толтыру үшін қоректік сорғы кеңейту 
ыдысындағы су деңгейіне байланысты немесе жылу өткізгішіндегі жылу 
тасымалдағыштың қысымының нормаланғаннан төмен төмендеуі кезінде 
қосылады. Су сыни (төменгі) деңгейге жеткенде, деңгейдің қалтқысы сигнал 
береді және сорғыны автоматты түрде қосады; жүйені толтырған кезде және 
жоғарғы шегіне жеткенде сорғы тоқтайды. 

Жылыту жүйесін жоғары температуралы жылу тасымалдағышы бар 
жылу желілеріне тәуелді қосу кезінде ғимаратқа кіруде элеватормен немесе 
элеваторсыз болуы мүмкін жеке жылу пункті (ЖЖП) орнатылады (Сур.94) 
жергілікті жүйе қосылатын.  
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Температурадағы 105 °C жоғары су тұрақты немесе реттелетін шүмегі 
бар 10 су-ағысты элеваторға түседі, онда жергілікті жүйеден кері судың 
бөлігімен араласады. Аралас судың қажетті температурасы 2 ысырмасымен 
реттеледі. Су өлшегіш 13 арқылы жүйеден кері су 11 штуцер жылу 
өлшегішімен қосылған, жылу желісіне түседі. Су температурасын элеваторға 
дейін және кері желіде орнатылған 8 үш термометрмен бақылайды; қысым — 
бір деңгейде орналасқан 9 үш манометрмен. Енгізу тұрақты су шығынын 
автоматты түрде қолдайтын 14 реттегішпен жабдықталған. Кейбір 
жағдайларда 15 тірек реттегішін орнатады. Желіге кіретін балшық 4 және 12 
балшықпен (немесе кері желіде бір) ұсталады. 14 реттегіштен кейін су 
шығыны 6 дроссель шайбасымен реттеледі. 

Суды жылытудың элеваторсыз жүйелерінде адамдарды күйіктен сақтау 
үшін қызып кеткен суды (105 °C жоғары) беру алдында жылу жүйесінің 
бірінші көтергіш тіреулеріне су температурасының санитарлық нормаларға 
сәйкестігін қамтамасыз ететін арақатынаста осы жүйенің жылыту аспаптары 
арқылы өткен салқындатылған сумен сұйылтады немесе жылуды сатылы 
Регенерациялайтын жүйелердегі жылу алмастырғыштарда салқындатады.  

Су температурасы 105 °C дейін төмендегенде, ол қалыпты жылыту 
жүйелеріндегі сияқты қалған тіреулерге беріледі және 70 °C дейін 
салқындатылады. 
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1 — үш жүрісті кран, 2 — ысырма, 3 — тығынды кран, 4, 12 — балшықтар, 5 — кері клапан, 6 — дроссельді 

шайба, 7 — штуцер, 8 — термометр, 9 — манометр, 10- элеватор, 11 — жылу өлшегіш, 13 — су өлшегіш, 14 — су 
шығынын реттегіш, 15 — тіреуіш реттегіш, 16-шұралар, 17-айналма желі 

Сурет 94- Жылыту жүйесінің жеке жылу пунктінің сызбасы 
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Қазіргі заманғы жылыту жүйелерінде салқындатқыштың мөлшерін 
автоматты түрде реттеу үшін реттелетін шүмегі бар электронды элеватор 
қолданылады (Сур. 95). 

 

 
 

1-синхронды электр қозғалтқышы; 2-үш сатылы цилиндрлік редуктор; 
3-элеватор; 4-манометр; 5-термометр; 6-балшық; 7-су өлшеуіш; 8-қысым 

релесі 
 

Сурет  95- "Электроника Р-1" типті реттелетін шүмегі бар электрондық 
элеватор» 

 
Саптаманың ішіне кіріктірілген электр қозғалтқышы бар редуктордан 

жұмыс істейтін ине орнатылған. Инемен штанганың қозғалысын басқару 
электронды басқару блогынан, салқындатқыштың температура датчиктерінен 
және сыртқы ауадан тұратын электрондық жүйеден келеді. 

 
2.2.5. Жылыту жүйелері. 
 
Жылыту жүйелерінің классификациасы. Жылыту жүйелері  негізгі екі 

топқа  бөлінеді – жергілікті, орталықтандырылған. 
Жергілікті жылыту жүйелерінде жылу көзі,  жылу құбырлары және 

жылыту аспаптары бір қондырғыға біріктіріледі. Жергілікті жылыту жүйесі 
ретінде пешті қарастыруға болады. Пештің жылу көзі  қызметін ошақ  
атқаратын болса,  жану өнімдерін әкетуге арналған түтін жолы жылу 
құбырларын алмастырады, ал жылу бөлмеге пеш қабырғалары арқылы 
беріледі. Пешпен бір немесе жапсарлас салынған екі-үш бөлмені, кей 
жағдайда бірнеше бөлмелерді  жылытуға болады.   

Орталықтан жылыту жүйелерінің жабдықтау аймағы жергіліктіге 
қарағанда әлде қайда кең. Орталықтандырылған жүйелерде бір жылу 
орталығынан (қазандық, ЖЭО)  бір ғана  емес, бірнеше ғимарат 
топтамаларын жылытуға  мүмкіндігі бар.  
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Жылыту жүйесінің тасмалдағыштың жылуы жылыту аспаптар арқылы 
бөлмеге беріледі. Кең қолданатын жылу тасмалдағыштың түрлері - су, бу, ауа 
оларды көп қайтала пайдалануға болады және қоршаған ортаны ластамайды. 

Су – қысылмайтын сүйық зат тығыздығы мен жылу сыйымдылығы өте 
мол. Судың тығыздығы, көлемі температурасына байланысты өзгереді, ал 
қайнайтын температурасы қысымға байланысты. 

Бу – тез жылжитын зат тығыздығы өте аз. Будың  температурасы мен 
тығыздығы қысымға байланысты. 

Ауа – тез жылжитын зат тығыздығы өте аз және жылу сыйымдылығы 
өте аз, ал тығыздығы мен көлемі температураға байланысты өзгереді. 

Қолданатын тасмалдағыштың түріне байланысты жылыту жүйелері - 
сумен, бумен, ауамен, газбен жабдықтауға бөлінеді.  

Санитарлы-гигиеналық талаптары тұрғысынан су тасмалдағыш бөлме 
ішінде біркелкі температура қалыптастыруға мүмкіндік береді, бірақ әр 
уақытта тиісті шамадан 1-20С ауытқып тұруы мүмкін, себебі құбырлардың 
және құрылғылардың жылулық инерциясы әсер етеді. 

Сумен жылыту жүйелері судың температурасына байланысты - төменгі 
температуралы (су температурасы <105°С ) және жоғарғы температуралы (су 
температурасы > 105°С (150°С–ке дейін)) болады. Қазіргі уақытта  сумен 
жылыту жүйелері кеңінен таралған.  

Бумен жылытқан кезде әр бөлмедегі температура әртүрлі болады, 
себебі сыртқы ауаның температурасы өзгерген кезде берілетін бу мөлшерін 
де өзгерту қажет, ал бұл үшін будағы қысымды өзгерту шарт. Қысым 
өзгерген кезде будың температурасы шамалы өзгеріске ұшырайды. Осының 
барлығы жүйедегі бу қысымын өзгертудің қажетсіздігін көрсетеді. Яғни 
бөлмелерде біркелкі температура туғызуға бу онша қолайлы емес.  

Санитарлы-гигиеналық талаптарының тағы бірі-ол құрылғының ауа 
қыздыратын бетіндегі температурасын шектеу. Бұған себеп – ауа мен 
құрылғы бетіндегі органикалық шаң –тозаңның қызған кезде ыдырауы және 
бірден буға айналып зиянды заттар шығаратыны.  

Мысалы, көміртегінің тотығы (СО) шаң мен бірге 65-700С ыдырай 
бастайды да құрылғылар бетінің температурасы 800С жеткенде бұл процесс 
өте қарқынды жүреді. Буды пайдаланған кезде жылытқыш құрылғының 
сыртқы бетіндегі температура 1000С –дан кем болмайды, яғни гигиеналық 
шектен жоғары. Мұның себебі бу конденсатқа айналған кезде 
температурасын азайтып отыруға болады.  

Санитарлы-гигиеналық талаптары тұрғысынан ауа ыңғайлы 
жылутасымалдағыш болып саналады, себебі бөлме температурасын барлық 
жерде біркелкі ысытуға және салқындатуға өте қолайлы.  

Ауамен жылыту жүйесінде жылытылған ауа бөлмелерге тікелей тарату 
каналдарымен немесе бөлмеде орналасқан жылулық агрегаттар арқылы 
беріледі. Жеке бөлмелерге беретін ауа температурасын да реттеп отыру оңай, 
әрі жылыту мен бірге желдету мәселелерін шешуге болады.  

Магистральды құбырларды тарту орнына қарай жүйелер былай 
жіктеледі:  
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- жоғарыдан тартылған, яғни беретін құбыры  жылыту 
аспаптарынан жоғары, ал қайтатын құбыры жылыту аспабынан төмен 
тартылған жағдайда (96, а сурет) 

- төменнен тартылған, яғни беретін және қайтатын құбырлары 
жылыту аспаптарынан төмен тартылған жағдайда (96, б сурет); 

 

 
а)                                                                  б) 

 
а) жоғарыдан тартылған; б) төменнен тартылған. 

1, 2 - беретін (Т1) және қайтатын (Т2) құбырлары; 3, 4 - беретін және 
қайтатын тік құбырлары; 5- жылыту аспаптары; 6- термостатикалық клапан; 

7- беретін бас тік құбыры; 8 –кеңіткі ыдыс; 9 - ауалық  құбыр; 10 – ауалық 
крандар; 11- кеңіткі ыдыс қосылатын құбыр;12 – айналымды сорғыш; 13 - 

жылуалмастырғыш 
 

Сурет 96-Тік қосқұбырлы сумен жылыту жүйесінің сұлбалары 
 

Беретін және қайтатын магистральды құбырлардағы су ағынының 
бағытына қарай жылыту жүйелері – қарама қарсы немесе тік ағылатын деп 
бөлінеді.  Құбырларды жылыту аспатарына қосуына байланысты бірқұбырлы 
және қосқұбырлы болады. 97 суретте жылыту жүйесінің принципиальді 
сүлбелері келтірілген.  

Жылумен жабдықтау жүйелерінде жылутасымалдағышты ЖЭО немесе 
күрделі аудандық қазандықтарда өндіріледі, сондықтан тұрғын, қоғамдық 
және өндірістік ғимараттарда орталықтандырылған сумен жылыту жұйелері 
қолданады. Ғимараттың жылыту жүйесінде тасмалдағыштың жылжу 
қозғалуы - айналымы табиғи немесе жасанды түрлі болады.  Айналымы 
табиғи жылыту жүйелері кішігірім ғимараттарда қолданады. 
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Өндірістік ғимараттарында айналымы жасанды сумен жылыту 
жүйелері және ауамен жылыту қолданады. Кейбір жағдайларда бумен 
жылыту жүйелері қолданады. Жылыту жүйесінің  түрі техника-
экономикалық есептеу негізінде таңдалады. 

 
 
I – ағымды әр қабатта орналасқан аспаптарға; II - ағымды бифилярды; III 

- байланыс участкелермен; 1- жылыту аспаптары; 2 - ауалық  құбыр; 3 - ауалық 
крандар; 4 - беретін тік желі; 5- қайтатын тік желі; 6 – жапқы-реттеугіш 

арматура; 7- кеңіткі ыдыс; 8- екі қатарлы конвекторлар; 9- КРП типті крандар; 
10- осьтік тұйық  учаскесі; 11- қайтатын магистраль; 12- айналымды сорғыш; 

13- жылуалмастырғыш 
 

Сурет 97 - Көлденең бірқұбырлы сумен жылыту жүйесінің сұлбалары 
 
Бөлмелерден және ғимараттан жоғалатын жылу мөлшерін анықтау 

үшін мынадай мәліметтер болуы керек: 1) ғимараттың салынатын жері 
(қаланың немесе елді мекеннің атауы); 2) ғимараттың әлем бағыттарына 
қарай орналасуы және жел бағыттары;  3) барлық құрылыстық өлшемдері 
түсірілген  қабаттар жоспары мен қималары; 4) әр бөлменің арналуы; 5) 
барлық сыртқы қоршаулардың конструкциялары және олардың 
жылутехникалық есептері. 

Жылыту жүйесін таңдау ұшін техникалы-экономикалық есеп өткізілуі 
қажет. Егер жылумен жабдықтау жүйесі ЖЭО-дан немесе күрделі аудандық 
қазандықтан болса өндірістік ғимараттарда жасанды айналымды сумен 
жылыту және ауалық жылыту жүйелері қолданады. Кейбір жағдайларда 
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бумен жылыту  жүйесі қолданады. Табиғи айналымды жүйелер тек қана 
кішірек ғимараттарда қолданады. 

Тұрғын ұйлердің тұрғын бөлмелерінде және ас дайынду бөлмесінде 
жылу жоғалау мөлшерін анықтау кезінде инфильтрацияланатын ауаны 
жылтуға қажет шығын анықталады.   

 
2.2.6. Жылыту аспаптары мен арматура 
 
Сумен және бумен жылыту жүйелерінің негізгі элементтерінің бірі – 

жылыту аспаптары, олар жылутасымалдағыш жылуын бөлме ауасына беруге 
арналған. Жылыту аспаптарына жылутехникалық талап қойылады: аспап 
қабырғасының бірлік ауданы  арқылы  бөлмеге жылутасымалдағыштан 
неғұрлым көп мөлшерде жылу ағынын алып беруі қажет. Сонымен қатар, 
аспаптар механикалық төзімді, тасымалдауға ыңғайлы, су және бу өтпейтін 
болуы керек.  

Бөлмелерге орнатылатын жылыту аспаптарына түрлі талаптар 
қойылады: 

санитарлық–гигиеналық -  бет температурасы салыстырмалы түрде 
төмен болуы, аспаптың көлденең бетіне шаң қонатындықтан, ауданы 
шектеулі болуы, аспап  бетін шаңнан тазарту  ыңғайлы болуы керек;  

экономикалық – аспап құны салыстырмалы түрде арзан, аспапқа 
жұмсалатын металл шығыны аз болуы керек; 

 сәулеттік–құрылыс – аспаптың сыртқы түрі бөлме интерьеріне сай 
болуы, аспаптың бөлмедегі алатын ауданы аз болуы тиіс; 

өндірістік–монтаждық – еңбек өнімділігін арттыру үшін аспаптарды 
дайындау және монтаждауды механикаландыру; 

пайдалану бойынша – аспаптардың жылу беруін реттеу мүмкіндігі, 
аспап ішіндегі гидростатикалық қысымның  шекті жұмыс  жағдайында 
температураның   тұрақты және қабырғаларынан  су өтпеуі. 

Жоғарыдағы талаптарға түгелдей жауап беру мүмкін емес, 
аспаптардың алуан түрлі болуыда сондықтан. Жасалған материалдарына 
байланысты жылыту аспаптары - темірден, жартылай темірден және темір 
емес деп ажыратылады. Темірден жасалған жылыту аспаптары негізінен 
шойын және болаттан болады, сонымен қатар мыстан, алюминийден және де 
басқа темірлерден жасалған құрылғылар болуы мүмкін.  

Ал темір емес жылыту аспаптарына бетоннан жасалған панель 
радиаторлар, төбе және еден панельдерінің ішінде пластмассадан, 
керамикадан тағы басқа құбырлардан жасалғандары жатады. Жылыту 
аспаптарының келесі түрлері болады: радиаторлар, конвекторлар, панельдер, 
қырлы құбырлар, тегіс құбырлы аспаптар және калориферлер. 

Биіктігі бойынша жылыту құралдарын жоғары (биіктігі 650 мм-ден 
астам), орташа (400 мм-ден 650 мм-ге дейін), төмен (200 мм-ден 400 мм-ге 
дейін) және плинтусты (биіктігі 200 мм-ден кем) етіп бөледі; қондырғыдағы 
тереңдік бойынша (аспаптан қабырғаға дейінгі қашықтықты ескере отырып) 
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— аз тереңдік (120 мм-ге дейін қоса алғанда), орташа тереңдік (120 мм-ден 
200 мм-ге дейін) және үлкен тереңдік (200 мм-ден 

Жылыту аспаптары киловатт (кВт) номиналды жылу ағыны бойынша 
сипатталады. Нормаланған үшін жылыту аспабының жұмыс жағдайлары 
қабылданады, онда құрылғыдағы жылу тасымалдағыштың орташа 
температурасы мен бөлмедегі ауаның айырмашылығы 70°C, аспап арқылы 
ыстық су шығыны 0,1 кг/с (360 кг/сағ), бөлмедегі барометрлік ауа қысымы 
1013,3 гПа (760 мм рт. аспапта салқындатқыштың қозғалысы жоғарыдан 
төменге қарай схема бойынша жүзеге асырылады. 

Секциялық радиатор-бұл конвективті-радиациялық құрылғы, ол жеке 
иінді элементтерден тұрады-әдетте эллипс тәрізді арналары бар бөлімдер. 
Мұндай құрылғы барлық жылу мөлшерінің шамамен 30% — ын береді, 
қалғаны конвекция арқылы. Радиатор секциялары шойыннан, алюминийден 
немесе оның қорытпаларынан құйылады немесе болаттан жасалады, 
секциялардың жартысын штамптап, содан кейін оларды бір-бірімен 
дәнекерлейді. Секциялар ниппельдерде-ыстыққа төзімді резеңкеден (жылу 
тасымалдағыштың температурасы 130°С-қа дейін) немесе парониттен 
(130°С-тан жоғары температурада) жасалған иілгіш шойыннан немесе 
болаттан жасалған шойындармен қосылады. Болат жылыту қондырғыларынң 
бөлімдері дәнекерлеуге де қосылады. 

Радиаторлар – кең қолданатын жылыту аспаптары, олар шойыннан, 
алюминийден бөлек секциялар ретінде дайындалады (Сур. 98).  

Шойын радиаторлар өндірісі металдың көп шығынын талап етеді, олар 
дайындау мен монтаждауда еңбекті қажет етеді, оларды өндіру қоршаған 
ортаның ластануына әкеледі. 

 

 
а) 
 

 
 

 
б) 



140

  

в) 
г) 

а, б – шойын радиатор ; в – алюмин  радиатор; г – болат  радиатор 
 

Сурет 98  Радиаторлар 
 

Шойын радиатор  артықшылығы: жылу тасығышқа қатал талаптардың 
жоқтығы. Шойын радиаторының маркасы – МС (Белоруссия). Техникалық 
сипаттамасы: жұмыстық қысым – 9 атм., сынама қысымы – 18 атм. МС 
радиаторы 4-тен 10- ғ а дейінгі секциялармен жеткізіледі. 

Алюминий радиаторы дизайн жағынан жақсы. Жылу өткізгіштік 
дәрежесі жоғары. Бірақ жылутасығыш сапасына өте сезімтал және қосымша 
шығындарды талап етеді. Алюминий радиаторының маркасы – Colidor Super 
500. Техникалы қ сипаттамасы: ΔТ=70ºС температура кезіндегі жылу берілімі 
– 199 Вт, жұмыстық қысым – 16 бар., сынау қысымы – 24 бар., бұзу қысымы 
– 50 бар., максималды рұқсат етілетін жылу тасығыш температура – 120 ºС. 

Болат радиаторы жарамдық мерзімінің ұзақтығы жоғарғы жылу 
берілім дәрежесі үй дизайнымен жақсы реттеледі, бірақ құбырлы болат 
радиаторларының қымбаттығы ескеріледі. Болат радиаторының маркасы – 
Loza 500 (Украина). Техникалық сипаттамасы: жұмыстық қысым – 0,9 кПа, 
тексерілім қысымы – 1,2 кПа, болат қабырғасының қалыңдығы – 1,2 мм, 
құбыр жүргізу диаметрі – 25 мм 

Радиатордың әр секция бір біріне ниппель арқылы қосылады, бөлмеге 
орналастыратын жылыту аспабының жылулық ауданына байланысты. 
Радиаторлар конвективті-радиациялық аспаптардың түріне қарайды. 

Биіктігі жағының радиаторлар - биік (> 650 мм), орташа (200÷650 мм) 
және аласа (200÷400 мм) болып болінеді. Құрылғының биіктігі (<200 мм) 
«кенерелік» деп аталады. 

Конвектор - негізгі бөлігі түтікше-қабырғалы қыздыру элементі болып 
табылатын конвективті құрал. Конвекторлар қаптамамен — қабырғалық 
және едендік, сондай-ақ қаптамасыз шығарылады. Барлық конвекторлар 
температурасы 150 °C дейін жылу тасығышымен және жұмыс қысымы 1 
МПа (сынама қысымы 1,5 МПа) дейін сумен жылыту жүйелерінде жұмыс 
істеуге есептелген. Қаптамасы бар конвекторлар - ең тиімді және үнемді 
жылыту құралдары, әсіресе көп қабатты ғимараттарды жылыту бір құбырлы 
су жүйелерінде пайдалану кезінде. Қабырға конвекторларында корпус бүйір 
қабырғалармен, алдыңғы панельмен және, әдетте, құрылғы бекітілген 
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қабырға арқылы қалыптасады. Еден конвекторлары қорап тәрізді қаптамамен 
және тіректермен (аяқтармен) жабдықталған. 

Қазіргі заман талаптарына байланысты конвекторлардың 
жаңартылған түрі көп қолданылады (Сур. 99). Жылу тасығышта болат 
қаңқалы пластиналармен қапталған. Конвекторлар шеткі және өтпелі 
болып бөлінеді және әртүрлі мақсаттағы ғимараттарды жылыту үшін 
қолданылады.  

Қазіргі уақытта "Коралл" конвекторлары, қаптамасыз ЛАК (құйылған 
алюминий) жасалады, оларда жылу тасымалдағыштың өтуі үшін шартты 
диаметрі 20 мм су газ құбыры құбырлары қолданылады, ал негізгі жылу 
шығаратын беті қысыммен құйылған екінші алюминийден жасалған 
қабырғалардан тұрады. Құбырлар мен қабырға арасындағы сапалы байланыс 
қабырғаларды құю процесінде қамтамасыз етіледі.  

Конвекторлар – қырланған құбырдан және қаптамадан тұратын 
конвективті (75 % артық жылу конвекциямен беріледі) аспаптар (Сур.99). 

 

 
 

Сурет 99- Қазіргі заман талаптарына байланысты конвекторлардың 
жаңартылған түрі  

 
Едендік типтегі су конвекторлары өте үнемді және сенімді құрылғылар 

болып табылады, олар жылудың 95 пайызына дейін айналым қозғалысы 
арқылы беріледі. Олар автономды және орталық жылыту жүйелерінде сәтті 
қолданылады.  

 

 
 

Сурет 100- Ішкі мыс-алюминий конвекторы 



142

  

Металл емес жылыту аспаптарына керамикалық және фарфорлы 
радиаторлар жатады. Олар  тік немесе көлденең арналары бар фарфордан 
немесе керамикадан құйылған панель болып табылады (Сур.101). 

 
 

Сурет 101 - Ауаны ылғалдандырғышы бар керамикалық радиатор 
 

Бетон жылыту панельдері. Құбырлардан жасалған жылан тәрізді 
бетон плиталар болып табылады. Қалыңдығы 40-50 мм. Олар терезе алдына 
және қабырғаларға орнатылады. 

Жылыту бетон панельдері  -   диаметрі 15-20 мм құбырларды  иректеп 
немесе колонна түрінде  жүргізіп, бетон қабырғалық  құрсауына бекітеді 
немесе бетон ішіне шыны, пластмасса, бетон  каналдар жүргізеді (Сур. 102).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 102. - Жылыту бетон панельдері 
 
Қырлы құбырлар – ашық орнатылатын, конвективті типтегі жылыту 

аспаптары, шойыннан дайындалады, жылыту  жүйесіне жалғау үшін 
ұштарын фланецті қосылыс етіп жасайды. 

Жеке үйді инфрақызыл(ИҚ) жылытуға келетін болсақ инфрақызыл 
жылыту -толқындар ең көп таралған сәуле деп санауға болады. Олар 
абсолютті нөлден жоғары температураға ие кез келген зат пен жасалады.  

Температураның өсуі мен сәулелену қарқындылығы мен жиілігі 
артады, сондай-ақ бұл параметрлер сәуле шығару материалына 
байланысты. Сәулелі жылудың пайда болуы үшін қазіргі заманғы ИК-
жылытқыштарда көміртек, вольфрам, керамика, кварц және т.б. сияқты 
материалдар қолданылады.  

Инфрақызыл жылыту -жылудың негізгі артықшылығы ең алдымен 
еден мен қабырғаны  жылытады, ал  конвекторлар мен радиаторлар  еден 
мен қабырғаны  ауа арқылы жылытады.(Сур. 103,а,б,в)  
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Үнемділігіне келер болсақ: жылудың еден мен қабырғадан берілуінің 
арқасында  жылу шығыны айтарлықтай қысқарады, сондықтан ИК-
жылыту 50%-ға дейін қаражатты үнемдеуі мүмкін. ИК-жылытқышты 
қосқаннан кейін жылу жарты минуттан кейін сезіледі. 

Қазіргі кезде ғимараттарды ауамен жылыту жүйесі көптеген 
адамдардың қызығушылығын тудырады. Бұл жүйелерді өндірушілер 
оларды жаңа, тиімді және арзан ретінде ұсынады. Жеке үйдегі ауамен 
жылыту жүйесі тиімді емес, өйткені көптеген осыған байланысты нұсқалар 
бар. Ауамен жылытуда пайдалы әсер коэффициенті жоғары. Иә, ауаның 
жылу сыйымдылығы суға қарағанда көп, бірақ ауа мен суды қыздыруға 
жұмсалатын энергия мөлшері ауамен жылыту жүйесінде гидравликалық 
және аэродинамикалық есептемеде бірдей орындалады және ешқандай 
артықшылығы жоқ.  

Ауа өткізгіштерді және оларға ілеспе жабдықтарды орнату үшін су 
құбырлары мен жылыту қондырғыларына арналған құбырларды 
монтаждауға қарағанда әлдеқайда көп қаражат кетеді.  

Сумен жылыту ауадан екі есе арзан. Әділдік үшін айта кету керек, 
жеке үйдің ауамен жылытуы ауаны 20 минут ішінде жылытуға мүмкіндік 
береді, ал сумен жылыту жүйесінде  бөлмедегі температураны тек 1 — 1,5 
сағат ішінде арттыруға мүмкіндік береді. Алайда мұнда бір кемшіліктер 
бар. Қызған ауа температурасынан  басқа, үй-жайда қоршаған заттар мен 
қабырғалардың температурасы  да маңызды. Ауамен жылыту жүйесінде де 
қабырғалар мен заттарды қыздыру үшін, сумен жылыту сияқты уақыт 
қажет. Осылайша, ауамен жылыту жүйесі артықшылық бермейді.  

Бірақ, ауамен жылыту жүйесінің тиімділік ретінде қолдану 
орындары бар. Біріншіден, өнеркәсіпті кәсіпорындарда олардың жұмыс 
ерекшеліктеріне байланысты.  

 

 
а) 
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б) 
 

 
в) 

а-төбелік; б- едендік;  в-қабырғалық 

Сурет 103- Ғимаратың ішіндегі инфрақызыл  жылыту жүйелерін 
орналастыру түрлері 

Бірақ, ауамен жылыту жүйесінің тиімділік ретінде қолдану 
орындары бар. Біріншіден, өнеркәсіпті кәсіпорындарда олардың жұмыс 
ерекшеліктеріне байланысты.  

Ауажылтқыштар (калориферлер) - құбырдың бірнеше қатар 
қырларының арқасында едәуір жылыту ауданы бар ықшам жылыту 
аспаптары (104. Сурет). Ауажылтқыштарда тасымалдағыш ретінде 
температурасы 95-70°С и 130-70°С су, немесу бу және этиленгликольды сұйық 
қолданады. Сонымен қатар ауажылтқыштар ретінде электрокалориферларда 
қолдануға болады. Ауажылтқыштар  ауамен жылытудың  жергілікті  және 
орталық жүйелерінде қолданады.(Сур.100,а,б) 
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а)    
  б) 

а- калорифердің жылу өту сызбасы   б- калориферлер 
 

Сурет 104- Ауажылтқыштар (калориферлер) 
 
Жылулық инерциясының мағынасы бойынша жылыту аспаптары аз 

және үлкен инерциялы деп бөлуге болады. Аз инерциялы деп жылыту 
аспаптарының аз массалысын және аз су кететінін айтады, мысалы конвектор 
- жылу бергіштігі тез өзгереді. Үлкен инерциялы жылыту аспаптарына 
шомбал (массивті) ішіне көп су кететін, мысалы бетон немесе шойын 
панельдер жатады. 

Жылыту аспабының  түрі ғимарат пен бөлмелердің арналуына қарай 
таңдалады, ол үшін  оның бетіндегі шекті температураны және келесі 
ұсыныстарды ескеру керек: бөлмелердің тағайындалуы мен адамдардың 
болатын уақытын, жылыту жүйесінің түрі мен бөлменің жылулық тәртібін, 
сәулеттік-технологиалык шешімдерін және аспаптың санитарлы-гигиеналық 
пен технико-экономикалық көрсеткіштерін.  

Азаматтық ғимараттарда радиаторлар мен конвекторлар қолданады, 
өндірістік ғимараттардың бөлмелерінде - радиаторлар, қырлы құбырлар, 
ауажылтқыштар. Жоғарғы санитарлы-гигиеналық және өртке қарсы 
ұсыныстарға байланысты тегіс құбырлы жылыту аспаптарын қолдануға 
болады. Жылыту жүйелерінде негізгі элементінің бірі – құбырлар, олар 
арқылы жылыту аспаптары жылуөндіргіш қондырғыларымен 
жалғастырылады. Жергілікті жылыту жүйелерінде жылутасмалдағыш қазан 
немесе жылуалмастырғышта қыздырылады, содан кейін құбырлармен 
жылыту аспаптарына келіп түседі.  

Орталықтандырылған жылыту жүйелерінде құбырлар 
жылутасымалдағыштың есепті мөлшерін жылыту аспаптарына жеткізуге 
және суыған жылутасымалдағышты одан қайтаруға арналады.  

Сумен жылыту жүйелерінде беретін және қайтатын магистральды 
құбырлар,  бумен жылыту жүйелерінде бу және конденсат (шық) құбырлары,  
сонымен қатар тік немесе көлдең желілері және аспаптарға жылу жеткізуші 
құбырлар болып бөлінеді. Жылыту желілері сыртқы қабырға тұсында тік 
тартылады. Бұрыштағы бөлмелерде оларды бұрыштан жүргізген дұрыс.  
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Төменнен тартылған жүйелерде екі магистральды жертөледе немесе 
бірінші қабат еденінің астымен сыртқы қабырғаларға параллельді өткізіледі. 
Жоғарыдан тартылған жылыту жүйелерінде беретін магистралы шатырда 
немесе кей жағдайларда, жоғарғы қабаттың төбесінің астынан тартады, ал 
қайтатын магистралын  жертөледе немесе бірінші қабаттың еденінің астымен 
тартады. 

 Құбырларды ашық орналастырғанда олар механикалық, термиялық 
және тік ультрафиолеттік сәуленің әсерінен қоршаулы болуы керек, 
сондықтан еденде, плинтуста, шахтада, каналда, т.б. жерлерде өткізіледі. 
Жылыту жүйелерінің құбырларын тарту тәсілдері оларды жөндеу кезінде тез 
ауыстыруды қамтамасыз ету керек.  

Орталықтан жылыту жүйелерінде металл (болат, мыс және т.б.) және 
металл емес (пластмасса, шыны және т.б.) құбырлар қолданылады. Жұмсақ 
көміртекті болаттан жасалған жапсарлы және жапсарсыз құбырлар dу=15÷150 
мм  кеңінен қолданылады. Құбырлардың диаметрі 10÷70 мм болса болат 
сугазөткізгіш МемСТ 3262-85*, егер диаметрі >70 мм - электрбалқыған 
МемСТ 10704-91* бойынша қабылданады.  

Орталықтандырылған жылыту жүйелерінде қолданылатын болат 
құбырлары үлкен гидростатикалық қысым ұстайды (>1 мПа), шойың жылыту 
аспаптары және арматураларға қарағанда (<0,6 мПа), сондықтан жалпы 
жылыту жүйелерінде шектелген гидростатикалық қысым жылыту 
аспаптарының беріктігімен қабылданады. 

Орталықтандырылған жылыту жүйелерінде монтаждау және пайдалану 
жағдайларына байланысты болат құбырлары өз өзімен, жылыту 
аспаптарымен және арматуралармен бөлінетін немесе бөлінбейтін болып 
жалғастырылады.  

Жалғастыру тәсілдері балқыған, бұранда және болттық болады. 
Жылыту жүйелерінің жылыту аспаптары әдетте, сыртқы қабырға тұсына, 
көбінесе терезе астына орнатылады, себебі, терезеден келетін суық ауа 
ағындарына тосқауыл болады (Сур.105).   

Жылыту аспаптарын желіге жалғастыратын қосылғыш құбырдың 
ұзындығы жылыту жүйесінің тік желілерінің орнына байланысты. Су, бу 
және конденсат өткізетін құбырлардың еңістігі 0,002-ден, ал бу 
құбырларында будың қозғалысы қарама қарсы болса 0,006-дан кем болмау 
керек. Егер судың жылдамдығы 0,25 м/с тең немесе жоғары болса су 
өткізетін құбырларды еңістіксіз өткізуге болады. Сумен жылыту жүйелерінің 
құбырларындағы тасымалдағыштың қозғалыс жылдамдығы 1,5 м/с төмен 
болғаны жөн, себебі бөлмеде шудың әсері болмау керек. 
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tб, tқ – жылыту жүйесінің беретін және қайтатын құбырларындағы 
судың температурасы; tр– бөлмедегі ішкі ауаның есепті температурасы; 

Qқ – құбырлардың жылу беруі, Вт; Qасп –жылыту аспабының жылу 
жүктемесі, Вт. 

 
Сурет 105- Жылыту жүйелерінің жылыту аспаптарын орналастыру 

сызбасы 
 

Орталықтандырылған жүйелерде, әсіресе сумен жылытуда, жиналған 
ауа тасымалдағыштың айналымын бұзады, болаттық құбырларда тотығу 
пайда болады. Ауамен жылыту жүйелерінде келесі жағдайларда пайда 
болады – жүйе толық тасымалдағышпен толтырылмаған немесе жүйені 
толтыру және пайдалану кезінде келген, сондықтан жүйедегі ауамен күресу 
ең маңызды мақсат. 106 суретте сумен жылыту жүелерінен ауаны шығару 
тәсілдері келтірілген. Жауып-реттегіш  арматуралар - жылыту жүйесін 
толығымен немесе жеке бөліктерін, желілерді, жылыту аспаптарын жылудан 
ажыратуға және сонымен бірге реттеуге арналады.  Жылыту жүйелерінің 
жауып-реттегіш арматуралары муфталық (dу≤40; 50 мм) және фланецті (dу≥ 
50 мм) болып бөлінеді.  
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а, б, в, г, д, - жылыту қондырғыларынң жоғарғы пробкаларында 
орналастырған крандармен; е, ж, з, и- болаттық панельдердің кіретін 

құбыларындағы  крандармен; л – ауалық крандармен 
1- ауалық кран, 2- радиатор,3 – конвектор, 4- болаттық панель, 5 – 

ауалық желі; 6-ауалық магистраль. 
 

Сурет 106 - Төменгі таратудағы ауа шығару тәсілдері: 
 
Жылыту техникасында жауып-реттегіш арматура ретінде көбінесе 

ысырмалар, вентильдер, крандар және үш жүрісті крандар қолданылады  
(Сур. 107) 

 
 
 
 
 
 
 

а) ысырма; б) вентиль; в) пробкалық кран; 
 

Сурет 107-Арматуралар 
 

Жылыту жүйелеріндегі пайдасыз жоғалатын жылудың мөлшерін 
барынша азайту үшін жүйенің құбырлары мен басқа да элементтерін 
оқшаулау қажет. Құбырлар жылытылмайтын бөлмелерде, жасырын 
өзектерде, сыртқы кабырғада орнатылған жағдайда оқшаулау керек. 

Көбінесе оқшаулауларды жанбайтын немесе оңай жанбайтын заттардан 
жасайды. Оқшаулау қабаттың термиялық кедергілері құбырдың диаметріне 
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байланысты, егер Dу ≤5 мм - 0,86 (м2 оС)/Вт, ал Dу > 25 мм - 1,22 (м2 оС)/Вт 
көрсеткіштерінен аз болмауы кажет. 

Қазіргі заманда әр түрлі диаметрлі темірполимерлі немесе полимерлі 
құбырлар кең қолданады (Сур.104). Темірполимерлі құбырлардың үйкеліс 
коэффициенті төмен, сондықтан оларды жылыту жүйелерінде қолданғанда 
гидравликалық кедергілері азаяды және қақтық пен тотығу пайда болмайды. 
Темірполимерлі құбырлардың жұмсақтығы монтаждау жұмысында өте 
пайдалы және олардың жылу өткізгіштігі төмен, сондықтан қабырға арқылы 
жылу жоғалуы азайады. Полимерды құбырлар жабық әдіспен орнатады. 
Орталықтандырылған жылыту жүйелерінде пластмасса құбырларларын 
қолданғанда автоматты реттеу аспаптарын пайдалану дұрыс, себебі олар 
тасымалдағыштың температурасы жоғарлауынан құбырларды қорғайды. 

Полипропиленді құбырлар. Полипропиленді құбырларды жобалау мен 
монтаждауға әр түрлі муфталар, үштіктер, айқастырмалар, бұрулар, 
фитингтер түріндегі құбырларды біріктірудің қажетті элементтерін таңдау 
кіреді. Бекіту арматурасы-жылыту жүйесінің маңызды элементі (Сур.108). 

Полипропиленді құбырлар су құбырларын, газ құбырларын, кәріз, 
жылыту жүйелерін және сұйық және газ тәрізді өнімдерді берудің өзге де 
жүйелерін орнату үшін пайдаланылады.  

Құбырлардың материалы олар арқылы өтетін сұйықтықтардың жоғары 
және төмен температурасына өте жақсы төзімді, сондай-ақ  химиялық ортаға 
төзімділігі жоғары. Полипропиленнен жасалған құбырларды монтаждау өте 
жеңіл, оны сантехникалық жүйе құрылғысымен таныс кез келген адам 
орындай алады. 

 

  
 

Сурет 108 - Полипропиленді құбырлар 
 
Металл полимерлік құбырлар.  Металл полимерлік құбырлар-бұл екі 

немесе одан да көп компоненттерден тұратын композиттік құбырлар: 
дәнекерленген торлы металл қаңқамен немесе мысалы, алюминий фольгамен 
арматураланған полимерлік құбыр. Материалдар, өндіріс технологиясы, 
мақсаты және басқа параметрлер бойынша ерекшеленетін металлполимерлі 
құбырлар түрлерінің көп саны бар (Сур. 109).  

Құбырдың полимерлік денесі негізінен термопластардан жасалады. 
Қаңқасы бойлық және көлденең элементтерден тұрады: бойлық құбырдың 
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ортасына қатысты шоғырланбалы орналасқан, көлденең белгілі бір қадаммен 
бойлық етіп оралады және спираль қалыптастырады. 

 

    
 

Сурет 109 - Металлполимерлік құбырлар 
 
Оқшаулаудың келесідей түрлері болуы мүмкін: сылақ, құбырлар 

сыртына мастика ретінде салынады; тығыздалған немесе жай салынған 
оқшаулау, белтілі бір каркас ішіне;  оралған, лентамен, матамен т. б.; сақина 
тәрізді, қатты қабық, сегмент түрінде; құбыр сыртына құйып жасалған 
оқшаулау (Сур. 110). 

 

 
Сурет 110-Сыртқы қабат ультракүлгін сәуле өткізбейтін үлкен 

тығызтықтағы құбыр 
 
 Оқшаулауға қолданылатын жадығаттардың пайдалы әсер ету 

коэффициенті (П.Ә.К.) 0,75-тен кем болмауы қажет. Жылутасымалдағышты 
беретін және қайтатын құбырлар оқшауланғаннан кейін олардың сырты 
белгілі бір түспен боялады. 

 
2.2.7. Жылыту жүйелерінің жабдықтары 
 
Кеңейту ыдысы (бак) — жүйеден судың артық мөлшерін қабылдау 

үшін, сондай-ақ жүйеден оның ықтимал ағып кетуін өтеу, берілген 
гидравликалық қысымды ұстап тұру, жүйеден артық суды ағызу үшін және 

РЕ - RT құбыр 
 

Адгезиялық қабат 
 

Алюминий қабаты 
 

Адгезия қабаты 
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кейбір жағдайларда ауаны шығару үшін белгілі бір су қорын жасау үшін 
қызмет ететін сыйымдылық.  

Кеңейту ыдысы бір ғимараттың оқшауланған жылу жүйесінде және 
жылу қуаты 6 МВт-тан аспайтын бірнеше ғимараттың жылу жүйесінде 
қолданылады, бұл кезде тарату жылу құбырларындағы судың ағуы жылу 
станциясындағы қоректік сорғылардың тұрақты әсерін тудырмайды. Кеңейту 
ыдысы ашық болуы мүмкін, атмосферамен байланысады және жабық, газ 
"жастығының"ауыспалы артық қысымында болады (Сур. 111) 

Кеңейту ыдысы стандартты мөлшерде, цилиндрлік немесе тікбұрышты, 
қалыңдығы 3-4 мм табақ болаттан жасалған. Жүйенің қалыпты жұмыс істеуі 
үшін кеңейту ыдысына құбырлар қосылады: диаметрі 25-32 мм кеңейту, 
резервуарды жүйенің жоғарғы нүктесімен жалғау; диаметрі 20-25 мм 
айналым, ыдыстың түбіне жалғанады және ыдыстағы судың айналымына 
арналған, бұл оны қатып қалудан сақтайды; жүйесін толтыру дәрежесін 
анықтау үшін кеңейткіш ыдыстан қазандықтағы раковинаға тартылатын және 
ыдыс түбінен 250 мм биіктікте қосылатын диаметрі 20 мм бақылау (сигнал); 
ыдыстың жоғарғы жағынан 100 мм қашықтықта қосылатын ыдыстан артық 
суды бұру үшін диаметрі 32-50 мм құю орнатылады. 

Құбырлар, сыйымдылығы 100— ден 500 л — ге дейінгі ыдыстар үшін 
диаметрі 20-32 мм; сыйымдылығы 4000 л-ге дейін диаметрі 25-50 мм 
қолданылады. Суық бөлмеде, мысалы, шатырда орнатылған кеңейту 
ыдыстары жылу оқшаулағыш мастикамен оқшауланған. 

Гравитациялық су жылыту жүйелеріндегі ашық кеңейту ыдысы негізгі 
көтергішке қосылады. Жылыту сорғы жүйесінде кеңейту және 
циркуляциялық құбырлар бак арқылы судың сенімді айналымын қамтамасыз 
ету үшін осы құбырлардың қосылу нүктелері арасында кемінде 2 м 
қашықтықта сорғының сору келте құбырына жақын жалпы кері магистральға 
қосылады. Ыдыстың пайдалы көлемі жылыту құрылғыларының түріне 
байланысты: секциялық радиаторларды қолданған кезде максималды және 
конвекторларды қолданған кезде минималды. 

Жабық кеңейту ыдысы сорғының алдына қосылады, бірақ жылу 
жүйесінің жоғарғы нүктесінде болуы міндетті емес. Көбінесе ол қазандықтың 
жанында орнатылады, ал толып кету және бақылау құбырларын орнатудың 
қажеті жоқ, ыдысты оқшаулайды. Сонымен қатар, бұл жағдайда ыдыстағы 
суды жылытуға және салқындатқышты ауа оттегімен қанықтыруға жылу 
жұмсаудың қажеті жоқ. 
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а-А16В041; б - А16В042; в - А16В043; 1-бак корпусы; 2-қалқымалы 

реле; 3-түсіру штуцері; 4-люк 

Сурет 111- Кеңейту бактары 

Жабық кеңейту ыдысы-бұл жылу жүйесінің жылу құбырларымен 
байланысатын серпімді баллон (әдетте бутил резеңке) бекітілген 
герметикалық болат ыдыс. Судың температурасы жоғарылаған кезде жылу 
жүйесіндегі оның көлемінің ұлғаюы цилиндрмен қабылданады, ол мөлшері 
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ұлғая отырып, оны мен ыдыстың ішкі қабырғалары арасындағы алшақтықта 
үнемі болатын ауаның бір бөлігін ығыстырады. Су температурасы және 
баллон көлемі төмендеген кезде жылу жүйесіндегі судың тұрақты қысымын 
ұстап тұру үшін қажетті ауа мөлшері арнайы құрылғымен немесе 
компрессормен беріледі.  

Орталық жылыту сорғы жүйелерінде кеңейту ыдысы жүйеден ауаны 
шығаруды толық көлемде қамтамасыз ете алмайды, бұл жылу 
тасымалдағыштың циркуляциясының бұзылуына  және болат құбырлар мен 
аспаптардың тез тотығуына алып келеді. 

Ауа оны жылу тасымалдағышпен толтырған кезде жүйеге түседі, 
сондай-ақ пайдалану процесінде сумен енгізіледі. Еркін күйге ауысатын 
еріген ауаның мөлшері жүйедегі жылу тасымалдағыштың температурасы мен 
қысымына байланысты. Ауа шығарылған деаэрацияланған суда жылыту 
жүйелерін пайдалану газ тығындарының пайда болу қаупін жоймайды, 
өйткені содан кейін окалинге айналатын темір II гидроксидінің пайда 
болуымен химиялық реакцияның нәтижесінде сутегі бөлінеді. Сондықтан 
жылыту жүйелерінде ауа жинағыштарды орнату қажет.  

Судың жылдамдығы төмен гравитациялық жылыту жүйелерінде 
беруші магистраль, ауаны шығару үшін,  кеңейту ыдысына қарай көтеріңкі 
етіп салынады. Ыстық су беруші құбырлар бағандарға, ал қайтулар   — 
құрылғыларға жалғанады. Жоғарғы өткізуі бар жылыту сорғы жүйелерінде 
ауа ең алыс бағандарда орнатылған ауа жинағыштар арқылы шығарылады. 

 Жеткізу магистралі қашықтағы  бағанға көтеріңгі етіп салынады, соған 
байланысты ауа мен судың қозғалыс бағыттары сәйкес келіп ауа толығымен 
жойылады. Төменгі өткізуі арқылы жүйенің жоғарғы бөлігінде орналасқан 
жылыту құрылғыларында жиналған ауа атмосфераға мезгіл-мезгілімен 
қолмен және автоматты ауа крандарының көмегімен немесе 
орталықтандырылған арнайы ауа құбыры арқылы шығарылады. 

Ағынды көлденең ауа жинағыш жүйеден ауаны толығымен шығаруды 
қамтамасыз етеді (Сур.112). Ауа жинағыштың диаметрі магистральдық 
құбырдың диаметрінен едәуір үлкен, бұл ондағы су жылдамдығының күрт 
төмендеуіне әкеледі (0,1 м/с-тан аз).  

Бұл жағдайда ауа көпіршіктері пайда болып ауа жинағыштың жоғарғы 
бөлігінде жиналады, сол жерден ауа өткізгіш құбыр арқылы ол шұраны 
қолмен ашқан кезде мезгіл-мезгілімен жойылады. Мұндай ауа жинағыштар 
оларға қызмет көрсетуге болатын жерлерде орнатылады. Автоматты ауа 
өткізгіші бар ағынды ауа жинағышы пайдалануға ыңғайлы.  

Ауа және газ шығаруды қамтамасыз ету үшін магистральдық жылу 
құбырлары еңістермен төселеді. Егер диаметрі 50 мм-ден асатын 
магистральдық жылу құбырларындағы су қозғалысының жылдамдығы 0,25 
м/с-тан асатын болса, онда оларды еңіссіз төсеуге жол беріледі.  

Бу жылыту жүйелерінде ауа, будан ауыр болғандықтан конденсат 
түтіктерінің төменгі бөлігінде жиналып, олардан немесе конденсат 
жинағыштан ауа түтіктері арқылы шығарылады. 
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1-магистраль; 2-ауа жинағыш; 3-ауа бұрғыш; 4-бекіту краны; 5-қол ауа 
шығару краны 

 
Сурет 112- Ағынды ауа жинағыш 

 
Жылыту қазандықтарында жылыту жүйелерінде қолданылатын бекіту 

және реттеуші арматурадан басқа арнайы: иінтірексіз толық көтергіш жүк 
клапандары (КПС-0,7) және қазандықтарды жоғары қысымнан қорғайтын 
ілмек құрылғылары, редукциялық клапандары қолданылады. Арматураның 
басым бөлігі қазандықтардың жұмыс режиміне байланысты автоматты түрде 
реттеледі. Ол үшін қазандықтар бақылау- өлшеу спаптарымен: манометр, 
термометр, электр техникалық құрылғылдары, автоматтандыру және сигнал 
беру құралдарымен жабдықталады. 

 
2.2.8. Сумен жылыту 
 
Табиғи су айналымы бар (гравитациялық) жүйелер су жылыту 

жүйесінің қазіргі уақытта дамуы басталған қала құрылысында салыстырмалы 
түрде сирек қолданылады. Жылу беру жүйесінде су тартылыс күшінің 
әсерінен, құбырлардың қабырғасының үйкеліс кедергісін және жергілікті 
кедергіні жеңуге жұмсалатын қысымның әсерінен қозғалады. Оларға: 
үштармақтар, айқастырмалар және жылу өткізгіштердің бұрылыстары, 
бекіту-реттеу арматурасы, жылыту аспаптары мен қазандықтың өзі жатады. 
Қысым сол биіктіктегі басты тіреудегі ыстық су бағанасының салмағымен 
салыстырғанда кері тіректе жылыту құралы арқылы өткеннен кейін біршама 
суыған су бағанасының салмағынан туындайды. 

Гравитациялық жүйелер екі құбырлы төменнен және жоғарыдан 
тартылған, бір құбырлы жоғарыдан тартылған болады. 

Екі құбырлы гравитациялық сумен жылыту жүйесінде (Сур. 113)   
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1 — қазандық, 2 — негізгі тіреуіш, 3 — кеңейту ыдысы, 4, 7 — 

магистраль, 5 — жылыту аспаптары, 6 — Қос реттеу краны, 8 — сорғы, 9-
құю құбыры 

Сурет 113- Екі құбырлы гравитациялық су жылыту жүйесінің сұлбасы. 
 
Қазандықтан су басты бағана бойынша жоғары көтеріледі және беруші 

магистраль бойынша беруші бағанға, ал одан кейін келтірулер бойынша 
жылыту аспаптарына түседі. Аспаптардан су кері келтірулер және бағандар 
бойынша кері магистральдарға солар арқылы қайтадан қазандыққа  
жылжиды. Мұндай жүйе — тұйық деп аталады, себебі  беретін және кері 
магистральдардағы су басты бағаннан алыс, тұйықтағы бағанға қарама-қарсы 
бағытта қозғалады.  

Жүйе,  құю құбырымен жуғышқа қосылған кеңейту ыдысымен және 
жүйені сумен толтыру үшін  қол сорғысымен жабдықталған. Аспаптарға  
жалғау құбырларына  қос реттеу крандары орнатылған. 

Төменнен тартылған екі құбырлы гравитациялық жүйе жоғарыдан 
тартылған жүйеден ерекшеленеді, өйткені беруші магистраль кері 
магистральдің жанында орналасады және су беру көтергіш бағандар арқылы 
жылыту құрылғыларына төменнен жоғары қарай жылжиды, содан кейін 
жоғарыдан тартылған жүйелердегідей, кері көтергіштер арқылы 
құрылғылардан кейін кері магистральға, содан кейін қазандыққа оралады. 

Пәтердегі су жүйелері - бір немесе бірнеше пәтерлерді, бір қабатты 
жеке құрылыс үйін жылыту үшін қызмет ететін гравитациялық жүйелер. Бұл 
жүйе жылу берудің ілеспе қозғалысы бар, өйткені Т1 және кері Т2 
магистральдарында су бір бағытта қозғалады. 3 кеңейту багы негізгі тірекке 
орнатылады (Сур.114). 
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1 — қазан, 2 — конвекторлар, 3 — кеңейту ыдысы, 4-түсіру краны 

Сурет 114- Жылу тасымалдағыштың ілеспе қозғалысы бар пәтерлік 
сумен жылыту жүйесі 

 
Ауаны еркін шығару және жүйеден суды жіберу үшін беруші және кері 

магистральдар құбырдағы қозғалыс бағыты бойынша еңіспен төселеді. 
Гравитациялық жылу жүйелері жұмыста сенімді, жылу 

тасымалдағышты айдау үшін электр энергиясын қажет етпейді. Алайда, 
мұндай жүйелерді қысқа қашықтықта ғимараттар үшін және егер 
орталықтандырылған жылумен жабдықтау болмаса және оның құрылғысы 
болмаса қолдануға болады. Гравитациялық жылыту жүйелерінің жұмыс істеу 
радиусы қазандықтың ортасынан төменгі жылыту құралының ортасына дейін 
кемінде 3 м қашықтықта 30 м аспауы тиіс. Пәтер жылыту жүйелерінде суды 
қарқынды салқындатуды ескере отырып, жылу өткізгіштерінде жылу 
генераторы мен жылыту құралдарын бір деңгейде орнатуға болады. 

Жасанды (сорғы) су айналымы бар жылыту жүйелері гравитациялық 
жүйелерден судың мәжбүрлі айналымын қамтамасыз ететін сорғының 
(элеватордың) болуымен ерекшеленеді. Нәтижесінде осы жүйелердің әрекет 
ету радиусы едәуір артады, құбырлардың диаметрлері мен жалпы жүйенің 
құны қысқарады, сондай-ақ жүйелерді жылу тасымалдағыштың жоғары 
параметрлерімен жылу станцияларына қосу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. 

 Сорғыны пайдалану гравитациялық салыстыра отырып, жылыту 
жүйесінің құрылымдық шешіміне өзгерістер енгізеді. Осылайша, ауа су 
жылыту сорғы жүйесінде кеңейткіш ыдыс арқылы емес, әуе желілері, ауа 
жинағыштар және ауа крандары арқылы шығарылады. 
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Жүйеде тұрақты қысым жасайтын және сонымен қатар, қыздыру 
кезінде ұлғаятын су көлемін қабылдайтын кеңейтілген ыдыс сорғы 
алдындағы кері магистральға қосылады. Кеңейту ыдысы түбінің белгісі 
жүйенің ең жоғары нүктесінен кемінде 800 мм жоғары болуы тиіс. 

Егер ашық кеңейту ыдысы бір жылумен жабдықтау көзіне қосылған 
ғимараттар тобына қызмет көрсететін болса, оны ең жоғары ғимаратта 
орнатады. Бұл ретте кеңейту және айналмалы құбырлар топтан кез келген 
ғимарат ажыратылғанда кеңейту ыдысы ажыратылмайтындай етіп 
жалғанады.  

Аудандық жылумен жабдықтау кезінде температурасы 100 °C жоғары 
су пайдаланылғанда немесе ғимараттар тобының, сондай-ақ магистральды 
сыртқы жылу желілерінің қосылатын жылыту жүйелерінің сыйымдылығы 
үлкен болса, кеңейту ыдысы сол функцияларды орындайтын қоректендіргіш 
құрылғымен ауыстырылады. 

Қазіргі уақытта 2, 3 тік тіреуіштер (Сур. 115) пайдасыз жылу шығынын 
азайту үшін ғимараттың ішкі қабырғаларының бойымен орналастырылады. 

Сыртқы қабырғаларда орнатылған 6 жылыту құралдары пәтердің 
еденіне төселетін 4 жылу құбырларының көмегімен 1 тарату тарағына 
қосылады. Жылу өткізгіштердің бұл сұлбасы сәуле деп аталады. 5 жылу 
құбырлары сыртқы коррозиядан қорғалған болаттан немесе ыстыққа төзімді 
полимерлерден дайындалады. 

 
1 — гребенка, 2 — беруші тіреуіш, 3 — кері тіреуіш, 4 — жеткізуші 

жылу құбырлары, 5 — едендік жылу құбырлары, Б-жылыту құралдары 
Сурет 115- Ішкі қабырғалардың жанындағы тік бағандардан жылу 

құбырларын ажыратудың сәулелік сұлбасы: 
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Одан әрі үй-жайларды әрлеу кезінде еденде орналасқан жылу 
құбырлары бетонмен құйылады және паркетпен, линолеуммен немесе 
арнайы жабынмен жабылады. Бұл ретте сыртқы қоршаулар арқылы олардың 
жылу шығыны іс жүзінде жойылады және жылу берудің едендік жүйелерін, 
мысалы вестибюльдерде, кіреберістерде және т. б. монтаждау мүмкіндігі 
қамтамасыз етіледі. 

 
2.2.9. Бумен жылыту 
 
Қазіргі уақытта бумен жылыту шектеулі, негізінен технологиялық 

процесс буды қолдануды талап ететін кәсіпорындардың өндірістік 
ғимараттарын жылыту үшін пайдаланылады. Технологиялық 
мұқтаждықтарға бу әдетте жоғары қысымда беріледі. Жылыту үшін 
пайдаланылған немесе редукцияланған (қысымның төмендеуімен) бу 
пайдаланылады, әдетте ажыратылған жүйелерде қарастырады. 

Бумен жылыту жүйелерінде конденсация кезінде жасырын 
конденсация жылуын бөлектеу қасиеті қолданылады. 

Осылайша, жылыту құралында 1 кг қаныққан бу конденсациясы 
кезінде бөлмеге 2260 кДж жылу беріледі. Төмен қысымды жүйелердегі 
будың тығыздығы су тығыздығынан шамамен 1500 есе аз, жылу 
өткізгіштердегі оның қозғалысы әдетте 20 м/с асады, яғни сорғымен су 
жылыту жүйелерінен 10... 100 есе жоғары. 

Жылу тасығыш ретінде буды пайдалану кезінде жылыту аспабының 
жылу беру коэффициентінің мәні олардың температурасы бірдей болғанда су 
жеткізгішке тән мәндерден 10-30% жоғары. Бұл бу жүйелеріндегі жылу 
өткізгіштерге кішігірім құбырларды пайдалануға және жылыту 
құрылғыларының шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Алайда, бұл жүйелер 
айтарлықтай кемшіліктерге ие: орталық сапалы реттеудің мүмкін еместігі 
(жылу тасымалдағыштың температурасы бойынша); коррозияға үлкен 
сезімталдық; жылу құбырларындағы гидравликалық соққылардан туындаған 
шу; жылыту құрылғыларының бетіндегі жоғары температура күйіп қалу 
қаупін тудырады. 

Төмен қысымды бумен жылыту сұлбасы (Сур. 116). Бу қысымы 0,02 
МПа астам кезде қолданылатын аспаптарды қазандық деңгейінен төмен 
орнатуға болады. Бу қазанынан кейін 1- бу жинағышта жиналады, одан кейін 
4- магистральдық жылу құбырлары арқылы 5- жылыту жүйесінің тірегіне 
және одан әрі ол конденсацияланатын  6- жылыту құралдарына жеткізіледі. 
7- конденсат құбыры арқылы конденсат 8- конденсат өткізгіштен 9- 
конденсатты бакқа түседі. Конденсат бұрғышты конденсат багына будың 
түсуін болдырмау үшін, әдетте, 0,04 МПа-дан жоғары бу қысымы кезінде 
орнатады. 9-багынан  конденсат 10- сорғымен жеткізуші құбыр арқылы 1- 
қазандыққа беріледі. Қазан алдында сорғы тоқтаған кезде, қазандықтан 
конденсатты бакқа суды бумен сығылуын болдырмау үшін кері клапан 
орнатылады. Ол конденсат өткізгіштен төмен  орнатылған кезде ауаны 
жүйеден  шығарудың да қызметін атқарады. 
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1-қазандық, 2-бу жинағыш, 5, 11 — құбырлар, 4-магистраль, 5-тіреу, 6-
жылыту аспабы, 7-конденсат құбыры, 8-конденсат бұрғыш, 9-бак, 10-сорғы, 

12-кері клапан 
 

Сурет 116- Конденсатты айдаумен төмен қысымды бу жылыту 
жүйесінің ашық сұлбасы 

 Термиялық әрекеттегі конденсат бұрушы (Сур. 117) 0,02 МПа және 
одан жоғары қысымның ауытқуы кезінде қолданылатын, былайша жұмыс 
істейді. 2 герметикалық сильфонды қорап 90 температурасында қайнаған 
сұйықтықпен толтырылған...Конденсатпен бірге келіп түскен кезде сұйықтық 
қайнайды, сильфондағы қысым көтеріледі, қорап ұзарады және 4 конустық 
клапанмен конденсат бұрғыштың шығысын жабады. Клапанның алдында 
жиналған конденсат суып, сильфондағы қысым азаяды, сонымен қатар 
клапан көтеріліп, конденсатты өткізеді. 

 

 
 

1-корпус, 2-сильфонды қорап, 3-қақпақ, 4-клапан 
 

Сурет 117-Конденсатор 
 
 0,05Ма және одан да көп қысымның ауытқуы кезінде қалтқы 

конденсат бұрғыш қолданылады. 
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2.2.10. Ауамен жылыту 
 
Ауамен жылыту жүйелерінде жылу тасығыш ретінде ауа 

пайдаланылады, бұл қажет болған жағдайда жылыту функцияларын сору 
желдеткішімен біріктіруге мүмкіндік береді. Ауамен жылытудың 
артықшылықтары: үй-жайдың ауа ортасының санитарлық — гигиеналық 
көрсеткіштерін арттыру, сондай-ақ жүйенің аз инерциясына байланысты 
жылытудың динамикалық (ауыспалы) режимін қамтамасыз ету мүмкіндігі; 
жүйені орнату кезінде металл шығынын төмендету; кейбір жағдайларда-
жылыту аспаптарының болмауы. Ауа жылыту жүйесінің кемшіліктері 
негізінен ауаның төмен жылуалмастырғыш қабілетімен және оның 
тығыздығымен байланысты, бұл үлкен қималы ауа өткізгіштерді қолдануға 
мәжбүр етеді, онда айқын жылу шығындарынсыз қыздырылған ауаны 
жеткізуді қамтамасыз ету қиын, сондай-ақ механикалық іске қосылатын 
жүйелердегі желдеткіштердің ауаны ауыстыруына едәуір мөлшерде электр 
энергиясын жұмсауға мәжбүр етеді. 

Ауа жылыту жүйелері келесілерге бөлінеді: 
ауаны қыздыратын бастапқы жылу тасымалдағыштың түрі бойынша су 

және бу-ауа; 
ауаны беру тәсілі бойынша — орталық (жалпы орталықтан ауа беру), 

жергілікті (жергілікті жылыту агрегаттарымен ауа беру) және 
орталықтандырылмаған (орталық сору камерасындағы ауаны 6-12°С 
температураға дейін қыздыра отырып оны үй-жайларда орналасқан және 
ауаны қажетті температураға дейін қыздыратын су жылыту жүйесіне 
қосылған орталықтандырылмаған жылытқыштарға ауа өткізгіштер арқылы 
беру); 

қыздырылған ауаның қозғалу сипаты бойынша - табиғи 
(гравитациялық) және механикалық қозғағышпен; 

берілетін ауаның сапасы бойынша-рециркуляциялық (бір ауаны ауа 
жылытқыштан үй-жайға және керісінше ауыстыра отырып), ішінара 
рециркуляциямен, тура ағынды (берілетін ауаны толық ауыстыра отырып) 
және рекуперативті (үй-жайдан шығарылатын ауаның жылу бөлігін кәдеге 
жарату үшін рекуператормен жабдықталған тура ағынды немесе ішінара 
рециркуляциялы жүйелердің бір түрі). 

Ауамен жылытудың орталық гравитациялық жүйелері 8 м -ден 
аспайтын әсер ету радиусы кезінде қолданылады; механикалық іске 
қосылатын жүйелер 8 м-ден астам әсер ету радиусы кезінде қолданылады. 
Жергілікті ауамен жылыту жүйелерінде пайдаланылатын жылыту 
агрегаттары өз жолында ағынды ағыстар құрылыс конструкциялары мен 
жабдықтары түрінде кедергілерге жол бермейтіндей және санитарлық-
гигиеналық нормалармен негізделген шектерде жұмыс аймағында ауаның 
қозғалғыштығы қамтамасыз етілетіндей етіп орналастырылады. 

Орталықтандырылған ауалық жылыту жүйесі — каналдық. 
Ғимараттың жылыту орталығынан ауа керекті температураға дейін 
қыздырылып, бөлмелерге ауа таратқыш арқылы шығарылады. 
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Ауалық жылытуда бөлмелердің қоршаған ортадағы санитарлы-
гигиеналық көрсеткіштерінің сипаттамасы өте жоғары болады. Олар - 
адамдардың жағдайын жақсарту үшін ыңғайлы, бөлменің температурасы бір 
қалыпты, ауа жылуын қамтамассыздандыру, тазарту, ауыстыру және 
ылғалдандыру болып табылады. Ауалық жылыту жүйесінде –бөлмеге ауа 
беруді тез өзгертуі, сондықтан – мезгілдік және кезекті жылыту 
қолданылады. 

Орталықтандырылған ауалық жылыту жүйесінің мақсаты – 
жылытылатын бөлмелерде жылыту аспаптарының болмауы. Бірақ, егер 
ауалық жылыту жүйесінің радиусы тек бір бөлмеге ғана болса, онда ауа 
қыздырғыш сол бөлмеде міндетті түрде қондырылады сонда жүйе жергілікті 
болады.  

Жергілікті ауалық жылыту ғимараттарда келесі жағдайларда 
қарастырылады: 

- жұмыс кезінде орталықтандырылған ауа беретін желдету жүйесінің 
болмауы, бірақ жылыту жүйесі тек қана жылытуға немесе аралас жергілікті 
ауа беретін желдетумен; 

- жұмыссыз кезінде жылытуға орталықтандырылған ауа беретін 
желдету жүйесінің болмау немесе экономикалық жағынан тиімсіз. 

Жергілікті ауалық жылыту жүйесі, егер бөлмеде орталықтандырылған 
ауа беретін желдету жүйесінің болмауы және бөлмеге 1сағат ішінде беретін 
ауаның шығыны аз (бөлменің көлемінің жартысы). 

Жергілікті ауалық жүйеде қолданады: 
1) механикалық ауа қозғалыс жылжумен рециркуляциялық жылыту 

агрегаттары; 
2) ауаны жартылай рециркуляцияландыратын жылыту-желдеткіштік 

агрегаттары және тікағынды, механикалық ауа қозғалыс жылжумен;  
3) табиғи ауа қозғалыс жылжумен рециркуляциялық ауақыздырғыштар.  
Жылытқыш агрегаттары өндірістік бөлмелерді жылытуға, егер олардың 

технологиялық процестері бойынша шаң бөлінбесе, және ірі қоғамдық 
бөлмелері мен ауыл шаруашылық ғимараттарында. Арнайы жылыту - 
желдеткіштік агрегаттары тұрғын үйлерде жылытуға қолданылады. 
Рециркуляциялық ауақыздырғыштар көпқабатты ғимарттардың баспалдақты 
клеткаларын және жеке жалпы ғимараттардың бөлмелерін жылытуға 
орналастырылады. 

Сурет118-те жергілікті ауалық жылыту жүйесі принципиальды сұлбасы 
келтірілген. Таза жылыту жүйесі ауа жылутасымалдағышты толық 
рециркуляцияланған ауа каналды болуы мүмкін (Сур. 118 а) және каналсыз 
(Сур. 118б). Каналсыз жүйеде ішкі ауа температурасы -tв калориферде 
бірнеше түрлі жылутасымалдағышпен ti– температурасына дейін 
қыздырылады және желдеткішпен айдалынады. 

 Калорифер тік канал  арқылы бөлмедегі ішкі ауаның табиғи жылжып 
айналу жағдайын болдырады. Бұл сұлбаларды жергілікті ауалық жылытуда 
бөлмелерге жасанды түрде ауа беретін желдету керек етпегенде 
қолданылады. 
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Бөлмеде жергілікті ауалық жылыту бір уақытта оның ауа беретін және 
шығаратын желдетуімен болғанда сұлбалар  (Сур. 118 в,г) қолданылады. 
Жартылай рециркуляциялық (Сур. 118в) бойынша, ауаның бір бөлігі 
сырттан, басқа бөлігі  ішкі ауамен араластырылады (ауаның жартылай 
рециркуляциясы іске асырылады). Аралас ауа калориферде қыздырылып, 
желдеткіш арқылы бөлмеге жіберіледі. Бөлме барлық соған түсетін ауамен 
жылытылып, ал желдетуге тек қана сырттан келетін бөлігімен өтеді. Осы ауа 
бөлігі бөлмеден асмосфераға шығарылады (Сур.118в - 7 канал бойынша). 

Сурет118г-де – тік ағынды - бөлмені желдетуге қажетті сыртқы ауаның 
керекті шығыны, қосымша жылыту үшін қыздырылады, бөлменің 
температурасына дейін салқындағаннан кейін сол көлемде атмосфераға 
шығарылады. 

 

 
 

а,б – толық рециркуляциялық; в – жартылай рециркуляциялық; г- 
тікағынды. 

1- жылытқыш агрегат; 2- жұмысшы шекара; 3- жылытылған ауа 
каналы; 4 – жылуалмастырғыш - калорифер; 5 – ауаөткізгіш; 6 – айналмалы 

ауа; 7 – ауа шығаратын желдету каналы. 
 

Сурет 118-Жергілікті ауалық жылытудың принципиалды сұлбалары 
 

Орталықтандырылған ауалық жылыту жүйелерінің принципиальды 
сұлбалары (Сур.119) көрсетілген Сурет 119 а-те қыздырылған ауа арнайы 
каналдар бойынша бөлмелерге таратылады, ал салқындаған ауа басқа 
каналдар бойынша жылуалмастырғыш - калориферге қайтадан қыздыруға 
түседі. Калорифердің жылуөткізуі бөлменің жылу жоғалтуына қатысты 
болады және сұлбасы таза жылытылатын болып табылады. 
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Сурет119 а, б және 119а-де ауаны қыздыру жылушығыны бөлменің 
жылу жоғалтуымен анықталады, ал 119 б и 119в суреттерде ауаның бір 
бөлігін сыртқы ауа температурасынан – tг ішкі ауа температурасы – tв дейін 
қыздырылады, ал 119 г и 119 в суреттерде ауа шығыны көбірек, себебі ауаны 
tн және tв температурасына дейін қыздырып, содан соң температура - tг  дейін 
қыздыру керек. 

Ауалық жылытудың рециркуляциялық жүйесі – аз мөлшерде бірінші 
тапсырым мен пайдалану шығындармен ажыратылады. Бұл 
рециркуляциялық жүйе жылыту аспаптарының бетіндегі температура 
гигиена талаптарына сай болса, оттық және жарғыштан қоршау болған 
жағдайда қолданылады. Айналымы жасанды орталықтандырылған жүйенің 
радиусы (желдеткішсіз) 8 ÷10 м көлденең жолмен жылыту орталығынан ең 
алыс орналақан тік каналға дейін. Ол табиғи айналмалы қысымға 
байланысты, жылытылған ауның температурасы бойынша анықталады, тік 
қаналда жылытылған ауаға әрбір метр биіктігіне 2 Па мөлшерінде.  

 
 

а  –  толық рециркуляциялық;   б – жартылай  рециркуляциялық;  в- 
тікағынды; г – рекуперативтік; 1 – жылуалмастырғыш-калорифер; 2 – 

жылытылған ауа каналы ауатаратқышпен; 3 – ішкі ауа каналы; 4 – 
желдеткіш; 5 – сыртқы ауа каналы; 
6 – ауажылытқыш; 7 – жұмысшы шекара. 

 
Сурет 119-Орталықтандырылған ауалық жылытудың принципиальды 

сұлбалары 
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Ауаның жартылай рециркуляциялық жылыту жүйесі қозғалысы 
жасанды (механикалық) құрастырылады және ол көбінесе ауысымды болып 
келеді. Ол әртүрлі режимде жүргізіледі - бөлмеде жартылай режимнен басқа 
толық алмастыру немесе  ауаның толық рециркуляциясы. Бұл жүйе келесідей 
үш режимде жұмыс жасайды,  жылыту – желдетулік, таза желдетулік және 
таза жылытулық. Бұның барлығы сырттан ауа алынуына, қандай көлемде 
және калориферде қандай керекті температураға дейін қыздырылуына 
байланысты. 

Тікағынды ауалық жылыту жүйесі ең жоғарғы пайдалану шығындармен 
ерекшеленеді. Оны бөлмені желдететін ауа шығыны жылытуға керегінен 
төмен болмаса қолданады,. Жылу шығынын азайту үшін тікағынды жүйеде, 
оның ең маңызды ерекшелігін сақтау кезінде – бөлмені толық желдету -  
рециркуляциялық сұлба қолданылады (Сур.119), мұнда қосымша ауамен 
жылуалмастырғыш қолданады, ал кететін ауаның жылуының бір бөлігін 
сыртқы ауаны қыздыру үшін утилизациялау пайдаланады. 

Салқын мерзімде ауалық жылытуды ауа беретін желдетумен бірге 
қарастыру, жазғы мерзімде бөлмені салқындату, ауалық жылытуды ауа 
баптау принциптерімен жақындатады. Ауалық жылыту жүйесін азаматтық, 
ауылшаруашылық ғимараттарда орналастырады, оларда ауаны 
рециркуляциялау және жылыту мен жалпы алмасулы ауа беретін желдетуді 
бірге қарастырады.  

Ауалық жылытудың кемшіліктері – ауаөткізгіштердің көлденең қимасы 
мен бет ауданы ауаның жылуаккумуляциялық қаблеті төмен боғандығынан 
көп есе жоғары суөткізгіштердің көлденең қимасы мен бет ауданымен 
салыстырғанда. Жүйенің ұзындығы бойынша ауаөткізгіштерде ауа 
салқындайды,  жылулық оқшауланған болсада. Осы себептер бойынша 
орталықтандырылған ауалық жылыту жүйесін қолдануы басқа жүйелермен 
салыстырғанда экономикалық жағынан тиімді болмауы мүмкін. 

 
2.2.11. Панельді жылыту 
 
Панельді жылыту деп бөлмедегі жылу тегіс жылыту панельдерінен 

беріледі, онда регистрлер немесе болат, шыны немесе полимерлі 
құбырлардан жасалған ирек түтіктер немесе ыстық ауаның немесе түтін 
газдарының өтуі үшін каналдар орнатылған. 

Панельді жылыту жүйесінің құбырлары немесе арналары орналасқан 
жерде болады (Сур. 120): едендік 1, контурлық 2, қабырғалық 3, төбелік 4, 
терезе асты 5, ригельді 6, қабырғааралық (бағаналық) 7 және плинтусты 8. 
Панельді жылытуды қолдану үй-жайлардың интерьерін жақсартуға және 
құрылысты индустрияландыруды арттыруға мүмкіндік береді.  

Мұндай жүйелердің кемшіліктеріне мыналар жатады: болат 
құбырлардың ұлғайтылған шығыны; панельде берілген құбырларды 
жөндеудің күрделілігі; қабырғалық және терезе асты жүйелердің 
салыстырмалы пайдасыз жылу шығыны; бөлмеге түсетін жылу ағынын 
тиімді реттеуді қиындататын үлкен жылу инерциясы.  
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Панельді жылыту кезінде температуралық режимді реттеуді жақсарту, 
бифилярлы (екі тараудан) терезе асты және қабырға жүйелерін қолданады. 
Мұндай жылыту жүйесін пайдалану кезінде ғимараттың барлық қабаттары 
үшін тең температуралық жағдай қамтамасыз етіледі, өйткені бөлменің бір 
бөлігі ыстық сумен П-тәрізді құбыр арқылы жылытылады, ал бір бөлігі — 
кері құбыр арқылы, сондықтан жылу тасымалдағыштың орташа 
температурасы барлық қабаттарда бірдей. 

 

 
 

1-едендік, 2-контурлық, 3-қабырғалық, 4-төбелік, 5-терезеасты, 6-
ригельді, 7-қабырғааралық, 8-плинтусты 

 
Сурет 120- Жылыту элементтерін орналастыруға байланысты панельді 

жылыту жүйелері 
 
Бифилярлық схема басқа жылыту жүйелерінде тиімді, бірақ оның 

интерьерін нашарлататын екі тіреуіш пен екі құрылғыны орнатуды талап 
етеді. Панельдерді, сондай-ақ әдетте ішкі қабырғада жасырын орналасқан 
ауамен жылыту жүйесінің орталықсыздандырылған жылытқыштарын 
пайдаланған кезде интерьер нашарламайды. 

Соңғы жылдары панельді жылыту шектеулі қолданылады. Алайда, 
қоғамдық ғимараттарда төмен температуралы жылу тасымалдағышпен 
едендік жылыту қолданыла бастады. Ол үшін еденге ұстағыштары бар 
арнайы панельдер салынады, оларға пластмасса құбырларды спираль арқылы 
бөлменің ортасына қарай салып, еденнің барлық ауданын қайта жабады. 
Содан кейін бұл құбырлар басқа панельдермен жабылады, олар бір мезгілде 
бөлменің едені.  Бұл жағдайда жылу тасымалдағыштың төмен температурасы 
полимерлі құбырларды сенімді пайдалануды және жылытылатын бөлмеде 
жайлы жағдайларды қамтамасыз етеді. 
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2.3 ТАРАУ. ЖЫЛЫТУ ЖҮЙЕЛЕРІН МОНТАЖДАУ 
 
2.3.1. Жобалау құжаттамасы 
 
Жылыту жүйесін монтаждау жұмысы монтаждау жобасы бойынша 

орындалады, оның құрамына мыналар кіреді:  
- жылыту аспаптарының орналасуы мен олардың өлшемдері, 

бағандар мен көлденең жылу құбырлары көрсетілген ғимараттың әр қабаттық 
жоспарлары; берілетін және кері жылу құбырларының орналасуы, жылу 
құбырларының диаметрлері, кеңейту ыдысы мен ауа жинағыштарды орнату 
орындары көрсетілген шатырдың (жоғарғы ажырату кезінде) және 
жертөленің жоспарлары;  

- жылыту сұлбасы (Сур. 122) — жылу құбырлары мен олардың 
диаметрлері, жылу құбырлары осьтерінің деңгейінің белгілері және олардың 
еңістері, жылу құбырларының көлденең учаскелерінің өлшемдері 
(жыртылған кезде), жылжымайтын тіректер, компенсаторлар және желі 
сөресінде элементтің белгісі мен құжатты белгілеу сөресінің астында 
көрсетілген типтік емес бекітпелер, бекіту-реттеу арматурасы, жылыту 
жүйелерінің тіреулері және олардың белгілері, бақылау-өлшеу аспаптары, 
жылу құбырлары мен олардың диаметрлері көрсетілген аксонометриядағы 
жылу жүйесінің шартты бейнесі жүйенің басқа да элементтері, сондай-ақ 
типтік бөлшектер мен тораптардың альбомдары. 
 

 
 

Сурет 122-Жылыту жүйесі элементтерінің сұлбасы 
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Қазандық болған жағдайда жоба құрамына қазандықтардың, 
сорғылардың, электр қозғалтқыштарының және басқа да жабдықтардың 
типтері, жылу құбырларының орналасуы мен олардың диаметрлері 
көрсетілген қазандық жоспары, кимасы және сұлбасы енгізіледі. 

Жылумен жабдықтау кезінде аудандық қазандықтардан немесе ЖЭО-
дан жүйені жылу желісіне қосу сызбалары мен сұлбалары, сондай-ақ кеңейту 
ыдысы, ауа жинағыштар, басқару тораптары және т. б. орнату сызбалары 
беріледі. Жылыту жобасының жоспарлары мен сұлбалары 1:100 немесе 1 
:200 масштабта, қазандықтың жоспарлары мен сұлбалары — 1 :50 масштабта, 
бөлшектер (мысалы, жылыту аспаптарын қосу) — 1 :10, 1 :20 және 1: 50 
масштабта орындалады. 

Ішкі санитарлық-техникалық құрылғылар мен жылыту қазандықтарын 
монтаждау бойынша жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін санамаланған 
құрылыс жұмыстары орындалуы тиіс екендігі 1.1.2 және 1.4.2. –ші 
бөлімдерінде қарастырылған. Жылу құбырлары мен жылу жүйелері 
аспаптарының бекіту жұмыстарын орындау ережесі 1.1.2 және 2.3.2.–ші 
бөлімдерінде қарастырылған. 

Жылыту жүйелері оларды пайдалануға берер алдында жақсы жуылуы 
тиіс.Жылыту жүйесін монтаждау мынадай ретпен жүргізіледі: жылу желісін 
іске қосу, басқару торабын орнату, магистральдық жылу құбырларын, 
тіреуіштер мен подводтарды төсеу, жылыту құралдарын орнату, жүйені 
сынақтан өткізу. Орнату кезінде төменде келтірілген құралдар жиынтығын 
пайдаланады. 

Жылыту және сумен жабдықтау жүйелерін монтаждауға арналған 
негізгі құралдар жиынтығы: 

Рычагты құбыр кілті, дана: № ...... 1 2 
 № ...... 2 2 
 № ...... 3 1 

Слесарлық балға А5, дана ..........   2 
Екі жақты кілттер, дана: 
М12 х 17 х 19 мм .   .................... ...2 
М16 х 22 х 24 мм ........................... 2 
Ажырату кілті 19 мм ............ . ... . 1 
Радиаторлық ниппель кілті, дана... 1 
Аралас тістеуіктер, дана. .............. 1 
Слесарлық тіс 20 х 60, дана .......... 2 
Жиналмалы метр, дана ................. 4 
Құрылыс деңгейі УС-1-300, дана....1 
 
Қысқы уақытта жылыту жүйелерін монтаждау жұмыстары қардан, 

мұздан тазартылған, желден қорғалған, жылытылған үй-жайларда 
жүргізіледі. Жүйені немесе оның бөлігін тез өшіру және босату үшін 
қосымша түсіру және бекіту арматурасын орнатады. 

Жылыту жүйесін уақытша сұлба бойынша іске қосу қажет болған 
жағдайда (үйдің бір бөлігіне) уақытша мүкәммалдық құюды (біріздендірілген 
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құбыр дайындамаларынан таратушы жылу құбырлары) пайдаланады. 
Жылыту жүйесінің сапасын бақылау кезінде жылыту құралдарының 

жобалық деректерге сәйкестігін, олардың еденнен, терезе алды, қабырғадан 
арақашықтығын, кронштейндерді орнатудың перпендикулярлығы мен 
беріктігін, аспаптардың тігінен және көлденеңінен тексереді; жылу 
құбырларының диаметрлерінің жобаға сәйкестігі, еңістер мен көтерулер, тік 
сызықты учаскелерде сынулар мен қисықтардың болмауы, дәнекерленген 
жіктердің және тіректерге қатысты қосылыстардың орналасуы, жылу 
құбырларының бекітілу беріктігі, гильзалардың болуы, тіректердің тік 
сызықтығы мен тігінен болуы, ауа жинағыштардың жылу құбырларына 
қосылуы, бекіту және реттеуші арматураның жарамдылығы мен жұмысы. 

Санитарлық-техникалық жүйелер элементтерінің өлшемдерін, 
қашықтығын тексеру металл сызғышпен, жиналмалы метрмен, рулеткамен 
жүргізіледі. Орнатылған жабдықтың көлденеңдігі, жылу құбырларының 
еңістері деңгеймен, ал элементтер мен құбырлардың тік орналасуы - 
тіктеуішпен немесе деңгеймен анықталады. Құбырларды бекіту беріктігін 
сыртынан қарап, бітелген бекітпелерді іріктеп ашу (қажет болған жағдайда) 
арқылы тексереді. 

 
2.3.2. Жылыту аспаптарын монтаждау 
 
Жылыту құралдары тек дайындалған сыланған қабырғаға, оған еден 

жабынының белгісі қойылғаннан кейін орнатылады. Жылыту құралдарын 
монтаждау алдында, әдетте, дайындаушы кәсіпорындарында олардың 
дайындығын: сипаттама бойынша жинақталуын, түйіндер мен блоктардың 
герметикалығын т.б. тексереді. 

Шойын радиаторларды қайта топтастыруды және тығыздауды  ВМС-1 
ИМ механизмін пайдалана отырып, дайындаушы кәсіпорындарында 
жүргізеді. Бұл ретте бір секцияның жоғарғы бөлігін екіншісінің төменгі 
бөлігімен біріктіруге және төсемдер үшін ыстыққа төзімді емес резеңкені 
пайдалануға жол берілмейді. 

Конвекторлар бекіту құралдарымен толық құрылыс дайындығымен 
жеткізіледі. Дайындаушы кәсіпорындарында конвекторларды жинақтау және 
тасымалдау кезінде олардың бояу немесе сәндік жабындарын зақымдауға 
болмайды. Сондықтан, барлық әрлеу жұмыстары аяқталғанға дейін 
қаптаманы қыздыру элементінен алуға жол берілмейді, ал конвектор  
тысқабы немесе бөлшектері алдын-ала алынып, қоймада сақталуы керек.  
Конвекторлардың тысқабы мен бөлшектері бөлмедегі барлық монтаждау 
және әрлеу жұмыстары аяқталғаннан кейін орнатылады. 

Конвекторлар бұранда (соның ішінде салмалы гайкалардың көмегімен) 
немесе дәнекерлеуде жылыту жүйесінің жылу құбырларына қосылады. 
Сапалы дәнекерленген түйіспелерді алу үшін құбырлардың тегіс ұштарын  
СТД-672 механизмінде стакан (кең қонышты) түзе отырып, жоғары 
жиіліктегі тоқтарда өңдейді. 

Аспаптарды монтаждау бекіткіштерді орнату орындарын белгілеуден 
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басталады. Шойын радиаторларының, қабырғалы құбырлардың және 
конвекторлардың бекіту бөліктері мен қапталмаған конвекторлар 2.2.6. –
бөлімінде қарастырылған. 

Қазіргі нарықта тұтынушыларға алюминийден жасалған секциялық 
батареялардың 2 түрі ұсынылады: 

 күшейтілген радиатор (ең танымал) 16 атмосферадан асатын жұмыс 
қысымына төтеп бере алады. Мұндай құрылғылар биік ғимараттардың 
орталық жылу желілерінде жылумен жабдықтауды ұйымдастыруға арналған. 
Оларды орнату процесі қарапайым. Күшейтілген радиаторлар жеке үй 
иелігіндегі автономды жылыту жүйелерінде ешқашан қолданылмайды, 
өйткені бұл мүмкін емес-бұл құрылғылардың құны өте жоғары; 

 еуропалық типтегі стандартты өнімдер немесе жабдықтар жеке 
үйлерде және коттедждерде жылыту дизайнын жасау үшін өте қолайлы. Бұл 
құрылғылар үшін максималды жұмыс қысымы 6 атмосферадан аспайды және 
оларды орнату соншалықты қарапайым, оны өз қолыңызбен оңай жасауға 
болады. 

Радиаторларды орнату және қосу. Ең алдымен бекіту орындарын 
белгілеу және кронштейндерді орнату. Ең тиімді жылу беруді алуға сәйкес 
белгілер жасау керек: терезеден 10 см, еденнен 11-12 см, қабырғадан 3-5 см. 
Жылу жоғалуына басқа параметрлер әсер етеді: тауашаға орнату, сәндік 
экранның болуы, салқындатқышты жеткізу әдісі. Кронштейнді салу үшін 
алдымен қабырғаға сүлгілер орнатылады немесе бекіту бөліктері алдын-ала 
дайындалған тесіктерге цемент ерітіндісімен бекітіледі Сур.123). 

 

 
 

Сурет 123- Алюминий радиаторын орнату сұлбасы 
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Кронштейндердің ілмектері секциялар арасында орналасуы тиіс, 
коллекторлардың төменгі бөліктері ілмектерде орналасуы тиіс. Радиатордың 
көлденең жазықтықтағы орналасуының дәлдігі құрылыс деңгейінің 
көмегімен тексерілуі керек. Қажет болса, реттеу кронштейндермен 
орындалады. Радиаторлар, конвекторлар, қабырғалы құбырлар 1 
кронштейндерін қолдана отырып, құрылыс конструкцияларының бетіне 
бекітіледі (Сур. 124, а).  Бетон қабырғаларына кронштейндер 2 дюбельмен, 
ал кірпіш қабырғаларына — дюбельдермен немесе гипс қабатының 
қалыңдығын есептемегенде, 100 мм-ден төмен емес маркалы цементті 
ерітіндімен бітемемен бекітіледі.  

Радиаторлар астындағы кронштейндер саны төменде келтірілген. 
Радиатордағы секциялар саны 3...9 10... 14 15...20 21...24 25...28 

кронштейндер саны: 
жоғарғы ........... 1 2 2 2 3 
төменгі   ...........  2    2 3 4 4 
 
Радиаторларды қабырғаға бекіту кезінде жоғарғы кронштейндердің 

орнына 3 радиатор тақтайшаларын орнатуға болады (Сур.124) Радиатор 
биіктігінің 2/3 тең биіктікте орналасқан 4 тіреуіштер; төменгі 
кронштейндердің орнына — еденге бекітілген 4 тіреуіштер. Радиаторларды 
тұғырықтарға орнатқан кезде соңғыларының саны: екі — секциялар саны 10 
— ға дейін болғанда және үш-секциялар саны көп болғанда болуы тиіс. Бұл 
жағдайда радиатордың үстіңгі жағы бекітіледі. 

Қысқы уақытта жылытылмайтын үй-жайларда радиаторлар астындағы 
кронштейндерді болаттың немесе шойынның кесінділерімен сынауға жол 
беріледі. Кронштейндерге арналған ұяшықтарды ерітіндімен толтырар 
алдында тазалайды және сулайды. 

Ағаш қабырғаларда, жеңіл конструкциялардың қабырғаларында және 
ішкі қалқандарда кронштейндерді орнатқан кезде, олар бұрандалармен, 
саңыраулармен, 6 металл планкаларымен бекітіледі (Сур. (124, в). 

Қабырғаға кронштейндермен (Сур. (124, г), конвекторлар — 7 
қапсырмамен (Сур. (124, д) бекітіледі. 

Болат панельді радиаторлар КР2-РС екі кронштейнінде орнатылады, 
олардың осі радиатордың бүйір жағынан 200 мм қашықтықта болуы тиіс.  

Керамзитбетонды қабырғаларға кронштейндер 3х80мм шегелермен 
бекітеді. Кірпішті қабырғаларға бекіту құралдарын алдын ала бұрғыланған 
тесіктерге, ал темірбетонды қабырғаларға— кемінде екі ДГПЧ 5х30мм 
дюбель-шегелермен ПЦ 84 тапаншасы көмегімен бекітіледі. 

Бір үй-жайда барлық жылыту құралдары бір деңгейде орнатылуы тиіс. 
Мүмкіндігінше оларды терезенің астына терезеден суық ауа ағынын 
бейтараптандыру үшін терезе алды ұзындығының кемінде 75% - ын жаба 
отырып, сыртқы қабырғаға орналастырады. 
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а — радиаторлар, б — сол, тұғырларда, в — сол сияқты жеңіл 
конструкциялардың қабырғаларында, г — қабырғалы құбырларда, д — 

конвекторларда; 1 — кронштейндер, 2 — дюбель, 3 — планка, 4 — тұғыр, 5 
— планка, 6-болт, 7-қапсырма 

 
Сурет 124-жылыту құралдарын бекіту 

 
Радиаторлар қатаң тігінен орнатылады. Емханалар, санаториялық-

курорттық және балалар мекемелерінің үй-жайларында радиаторлар еденнен 
кемінде 100 мм және қабырға бетінен 60 мм қашықтықта орнатылады. 

Радиаторларды монтаждау реті 125 суретте ұсынылған. 
Конвекторларды монтаждау кезінде олардың техникалық құжаттауда 

көрсетілген нақты жылу көрсеткіштерінің сәйкестігіне кепілдік беретін 
дұрыс орнатылуын қамтамасыз ету қажет. 

Қабырға конвекторлары алдын-ала бекітілген кронштейндерге ілінеді. 
Қаптаманы қабырғаға атуға жол берілмейді. Қаптаманы орнату алдында 
(бұрын емес) конвектордың қыздыру элементінен орау қағазын (пленканы) 
алып тастайды. Қаптамадағы және қаптамасыз қыздыру элементінің жылу 
ағыны шамамен 25...30% құрайды (қысқы кезеңде жылыту жүйесін әрлеу 
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жұмыстары кезінде қосқан кезде), жетіспейтін жылу мөлшері сұйық жеңіл 
отынмен немесе газбен жұмыс істейтін автономды ауа жылытқыштарының 
немесе электр-ауа жылытқыштарының көмегімен қамтамасыз етіледі. 
Конвекторларды тіктеу және деңгей бойынша мына қашықтықта орнатады: 
қабырға сылағының бетінен қырыну элементіне дейін кемінде 20 мм 
(қаптамасыз конвекторлар); қабырғаның бетіне жақын (саңылауға 3 мм артық 
емес рұқсат етіледі)  (қаптамасы бар қабырға конвекторлары; суретті 
қараңыз.  

 

 
 

а-шойын секциялы; 1-орнату орындарын белгілеу,  2 — 
кронштейндерді орнату орындарын белгілеу,  3 — кронштейндерді орнату,  4 
— шойын радиаторларын орнату, 5 — қабат орналастыру, 6 —түйіспелерді 
дәнекерлеу; б — болат; 1, 2 — блокты алдын ала белгілеу бойынша орнату, 

3-блокты қабырғаға бекіту, 4-түйіспелерді дәнекерлеу 
 

Сур. 125- Радиаторларды монтаждау реті 
 
"Комфорт-20" конвекторының жоғарғы жағынан терезе астындағы 

тақтаның төменгі жағына дейінгі қашықтық (оның шығыңқы бөлігінің ені 
қабырғадан 150 мм артық болғанда) 300 мм кем болмауы тиіс. 

Еденнен қабырғалық конвектордың төменгі жағына дейінгі қашықтық 
(қаптамасы бар және қаптамасыз) аспаптың тереңдігіне тең (бірақ 70-тен кем 
емес және оның тереңдігінің 150% - нан артық емес) қабылданады. 

 Қаптамасы бар қабырға конвекторлары биіктігі бойынша бір қатарда 
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қосымша қоршаулар мен сәндік қаптамаларсыз ғана қабырғаға орнатылады. 
"Комфорт-20" конвекторының клапаны "қабырғаға ашық" күйінде болуы 
керек (тік "ашық" жағдайда алдыңғы панельде емес, қабырға жағынан болуы 
керек). Әйтпесе, оны бүйір қабырғаларындағы қосалқы тесіктерді пайдалану 
арқылы қайта қосу керек. Бұл талап "Комфорт-20-М"конвекторларына 
қатысты емес (Сур. 126). 

 

 
 

Сурет 126- "Комфорт-20-М" конвекторы   
 
Конвекторларын монтаждау кезінде еден жабындысында алдымен 

еденге бекітілетін және бірін екіншісімен (топтық орнату кезінде) 
болттармен қосатын  станоктар орнатылады. Олардың тірек-аяқтары 
станоктардың түйісуін қамтамасыз ету үшін фиксаторлармен жабдықталған.  

Конвекторлар үздіксіз жұмыс істеуге және есіктердің болуына 
байланысты үлкен аумақты (15-20 м 2) жылытуға қабілетті. Егер терезелерде 
жарықтар болса, ал кеңістік ашық болса - мысалы, студиядағы пәтер - бұл 
құрылғылар іс жүзінде пайдасыз. 

ИК жылытқыштары, керісінше, басқа құрылғылар жұмыс істемейтін 
жерлерде қолданылады: есіктері жоқ үлкен бөлмелерде, ашық террассаларда, 
балкондарда және т.б.  

Шағын бөлмелерде олар тіпті қауіпті болуы мүмкін, өйткені олар 
тікелей сәулелену принципі бойынша жұмыс істейді. 

 Кішкене аумағы бар жабық бөлмеде инфрақызыл жылытқыштарды 
төбеге орнатқан дұрыс. 

Конвекторлы жылытқыштардың стандартты параметрлері - кемінде 
40X80 см. Мұндай құрылғылардың жылыту аумағы орташа есеппен 15 ш.м.          
Қабырғаға орнатқан кезде конвектордың өлшемдері еркін қозғалысқа кедергі 
келтірмейді. Бірақ егер ол ашық болса, сіз үнемі сүрініп кету қаупі бар. 
Орнату әдісі еден, қабырға және төбенің модельдерін инфрақызыл сәуле 
көмегімен ажыратады. Корпус болат немесе алюминийден жасалған, 
құрылғылардың салмағы 2–20 кг құрайды.  
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Қыздыру бөлігінің түріне байланысты: кварц, газ, галоген, көміртекті 
және микротермиялық инфрақызыл құрылғылар болады.  

Қыздырғыш элементтердің ұзындығына (толық ұзындыққа немесе 
қысқартылған) байланысты жылжымалы тіректер оларды станина жолағында 
жылжыта отырып, қажетті қашықтықта орналастырады. Тіректерге  қыздыру 
элементтері оларды бір-бірімен жалғай отырып, орналастырады, содан кейін  
тесігі бар шеткі жылу өткізгіштерге алдын ала ұзартып, оларды көзілдірікпен 
(ашық келтірілгенде) муфталармен және контргайкалармен қосады (Сур.127). 

       4                                                

 
 
 
 
 

а-" Комфорт — 20"; 1 — кронштейндерді белгілеу және орнату, 2 — 
кронштейндерге қыздыру элементін орнату, 3-жылу күректерін қыздыру 

элементінің келте — ріне қосу, 4 — бет панелін орнату; б — "Универсал"; 1 
— кронштейндерді орнату орындарын белгілеу, 2 — кронштейндерді ату, 3 

— қыздыру элементін кронштейндерге орнату, 4-при-жылу құбырларын 
келте-құбырларға қосу, 5-қаптаманы орнату 

 
Сурет 127-Конвекторларды қаптамамен монтаждау реті
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Конвекторлар тіктеуіш және деңгей бойынша қабырғадан кемінде 20 
мм, конвектордың терезеден кемінде 70% тереңдігінде, еденнен 
конвектордың тереңдігінен кем емес қашықтықта орнатылады. Егер 
конвектор қаптамасы бар болса, онда келесі ретпен биіктігі бойынша бір 
қатарда ғана: 

 кронштейндерді белгілеу және орнату 
 қыздыру элементін кронштейндерге орнату 
 құбырларды қыздыру элементінің келтеқұбырларына қосу 
 бет тақтасын орнату 
 
Жаңғыртылған "Ритм-м" және "Ритм-1500-м" конвекторларын, сондай-

ақ "Универсал О" конвекторларын монтаждау кезінде бүйірлік бөлшектер 
орнатылмайды. 

 

 
 

1 — кронштейндерді орнату орындарын белгілеу, 2 — кронштейндерді 
бекіту, 3 — құбырды орнату, 4-қабырғалы құбырларды блокта құрастыру 

 
Сурет 128-Қабырғалы құбырларды монтаждау кезектілігі 
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а-жылыту панельдерін орнату және 1 — ші қабаттағы панельдің 
жылыту регистрлерін магистральдарға қосу, б — жылыту регистрлерін 

қапсырмамен қосу, в — жоғарғы қабаттағы панельдердің жылыту 
регистрлерін қосу; / — сыртқы қабырғалық панель, 2 — көлденең қапсырма, 
3 — қосу стаканы, 4 — жылыту регистрі, 5 — тік жалғау қапсырмасы, б — 
төмен, 7 — жабу панелі, 8-тығынды тығыздық кран. 9-кері магистраль, 10-

беруші магистраль, 11-вентиль 
 

Сурет 129 . Жылыту панельдерін орнату тізбегі 
 
"Аккорд "және" Северный " қаптамасы жоқ конвекторлар суретте 

көрсетілген схемаларға сәйкес орнатылады. Сәндік экрандар мен 
қаптамаларды олардың алдында орнатуға жол берілмейді. 

Орнатылған жылыту панельдері бар қабырға панельдерін орнату 
кезінде олардың жалғағыш келтеқұбырлары орталықтандырылған болуы 
тиіс. Панельдердің тіректері дәнекерлеу кезінде кең раковиналар немесе 
болат тасымалды муфталар арқылы қосылады. 
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2.3.3. Жылу құбырларын монтаждау 
 
Болат құбырларды, сондай-ақ олардың түйіндерін қосу дәнекерлеумен, 

бұрандалаумен, салмалы гайкалар немесе фланецтермен жүзеге асырылады. 
Объектіде құбырларды дәнекерлеу олардың шартты диаметрін қоса алғанда 
25 мм-ге дейін қабаттасып жүргізілуі тиіс. Дайындау кәсіпорындарында 
орындалатын осындай құбырлардың түйіскен қосылысына жол беріледі. 

Жылу жүйелерінің жылу өткізгіштері, ғимараттың құрылымына 
салынған жылыту элементтері мен тіреулері бар сумен жылыту жүйелерінің 
жылу өткізгіштерін қоспағанда, ашық төселеді. Егер технологиялық, 
гигиеналық, құрылымдық немесе сәулет талаптары негізделген болса, жылу 
құбырларының жасырын төсемдерін қолдануға жол беріледі. 

Жиналмалы қосылыстар мен арматуралар орналасқан жерлерде жылу 
құбырларын жасырын төсеу кезінде люктер қарастырылуы керек. 

Суды, бу мен конденсатты тасымалдайтын магистральдық жылу 
құбырларын кемінде 0,002 еңістерімен, ал бу қозғалысына қарсы еңістігі бар 
бу құбырларын кемінде 0,006 еңіспен төсейді. 

Жылыту аспаптарына келтіру жылу тасығыштың қозғалысы бағытында 
еңіспен орындалады. Еңіс 5-тен 10 мм-ге дейін барлық ұзындыққа 
қабылданады. Жеткізу ұзындығы 500 мм-ге дейін болған кезде оны еңіссіз 
төсейді. Көзілдіріктер олардың ұзындығы 1,5 м артық болғанда ғана 
бекітіледі. 

Қабаттар арасындағы тіреулер дәнекерлеуде бірге қосылады. Тіреулер 
мен келтірулерді құрастырғаннан кейін тіреулердің түзулігін, жылыту 
қондырғыларына еңістіктерінің дұрыстығын келтіріп, құбырлар мен жылыту 
қондырғыларын орнатудың беріктігін, жинаудың дәлдігін мұқият тексереді. 

Тік жылу құбырларының тігінен ауытқуы оның ұзындығының 1 м-ге 2 
мм-ден аспауы тиіс. Оқшауланбаған жылу құбырларының осінен бастап 
жылыту (сумен жабдықтау) жүйелері үшін қабырғалардың ішкі беттеріне 
дейінгі аралық диаметрі 32 мм дейін қоса алғанда, диаметрі 35-тен 55 мм 
дейін, диаметрі 40 кезінде құбырлар үшін құрауы тиіс...50 мм — ден 60 мм 
— ге дейін, ал диаметрі 50 мм-ден артық болған кезде жұмыс құжаттамасы 
бойынша қабылданады. 

Қабырғалар мен жабындарда құбырларға арналған гильзалар 
орнатылады. Құбырлардың кесінділерінен немесе шатырлы болаттан 
жасалған гильзалар құбыр диаметрінен біршама үлкен болуы тиіс (саңылауы 
кемінде 15 мм), бұл температуралық жағдайлар өзгерген кезде құбырлардың 
еркін ұзаруын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, гильзалар 20...30 мм 
еденнен шығып тұру керек. 

Егер екі құбырлы жылу жүйелерінің жылу құбырлары ашық салынса, 
құбырларды айналып өту кезінде қапсырмалар тік көтергіш құбырларға 
бүгіледі және иілу бөлменің жағына қарай бұрылуы керек. 

Екі құбырлы жылыту жүйелерінің жылу өткізгіштері жасырын 
жүргізілген кезде қапсырмалар жасалмайды, ал құбырлар қиылысқан 
жерлерінде бағандар ойықтарға қарай біршама ығысады. 
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Жертөледегі және шатырдағы магистральды жылу құбырларын 
мынадай реттілікпен бұранда және дәнекерлеуде монтаждайды: алдымен 
магистраль құбырларының орнатылған тіректеріне орналастырады, 
құбырларды берілген еңіс бойынша салыстырады және жылу құбырларын 
бұранда немесе дәнекерлеуде қосады. Одан әрі сгон көмегімен бағандарды 
магистральмен жалғайды, алдымен құрғатып, содан кейін жылу құбырын 
тіректерге бекітеді. 

Магистральды жылу құбырларын төсеу кезінде жобалық еңістерді, 
жылу құбырларының тік сызығын сақтау, жобада көрсетілген жерлерде ауа 
жинағыштар мен түсірулерді орнату қажет.  

Егер жобада құбырлардың еңісі туралы нұсқаулар болмаса, онда оны 
ауа жинағыштар жағына көтере отырып, кемінде 0,002 қабылдайды. 
Шатырлардағы, арналардағы және жертөлелердегі жылу құбырларының 
еңістігі рейка, деңгей және бау көмегімен белгіленеді. Қабырғалар мен 
жабындарда құбырларды қосуға болмайды, өйткені оларды қарау және 
жөндеу мүмкін емес. 

Аспалар, көтергіштер, қамыттар мен тіректер қызған кезде құбырлар 
еркін ұзартылуы тиіс. 

Жылу өткізгіштер жылу жоғалтуларын қысқарту үшін жылу 
оқшаулағышпен жабады, оның қалыңдығы жобамен анықталады. 

Жылу оқшаулау құрылғысы үшін (Сур. 130 а, б) жылу құбырының 
сыртқы беті бастапқыда металл щеткалармен тазартылады және 5 тотығуға 
қарсы лак жағылады, содан кейін құбырларды минералды мақтадан жасалған 
4 матамен орайды. 

Осыдан кейін сыртқы беті металл тормен жабылған 1, ол қалыңдығы 2 
мм асбест — цемент ерітіндісімен сыланған (оқшаулауды қорғау үшін), 
құбырлардың диаметрі 300 мм-ге дейін және құбырлардың диаметрі 15 мм-
300 мм-ден асады.ішкі коммуникациялар үшін оқшаулау беті 6 дәке немесе 
дәке желімделіп, 7 майлы бояумен боялған.  

Жылу оқшаулауын қорғау үшін асбест-цемент жартылай цилиндрлері 
(қабықтар) қолданылады, олар металл қысқыштармен бекітіледі. 

Жылумен оқшаулауды орнату жөніндегі жұмыстарды 
индустрияландыру мақсатында сондай-ақ перлитоцементті жартылай 
цилиндрлер  9 пайдаланылады (Сур.130 в) жылу жеткізу температурасы 
150°C дейінгі жылу құбырларына арналған, оларды өту арналарында, 
техникалық астыртын жерлерде және ғимарат ішінде төсейді. 

 Жылу өткізгіштерді жартылай цилиндрлермен оқшаулауды тізбек 
тігістерін байлап орындайды. Жартылай цилиндрлер құрғақ, бір-біріне 
жақын орналастырылып және қалыңдығы 0,3 ...0,5 мм ені 25...30 мм металл 
белбеулермен бекітіліп қамыттарымен тартылады. 
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а — сыртқы магистральдар үшін, б — ішкі магистральдар үшін, в — 

перлитоцементті қабықтан; 1 — тор, 2 — сылақ, 3 — гидрооқшаулағыш 
қабат, 4 — маттар, 5-анти — тотығуға қарсы жабын, 6 — дәке, 7 — бояу, 8 — 
жылу құбыры, 9-жартылай цилиндр, 10-қамыт 

 
Сурет 130-Жылу өткізгіштердің жылу оқшауламасы 
 
Жоғары тиімді жылу оқшаулау ретінде, сондай-ақ пенополиуритан 

негізіндегі сұйық толтырғыштар қолданылады. Толтырғыштар жылу 
құбырына арнайы кергіштермен бекітілетін жылу құбыр және металл немесе 
полимерлік қаптама арасындағы саңылауға беріледі. Саңылауды 
толтырғаннан кейін химиялық реакцияның нәтижесінде оқшаулағыш 
материал қатайтылады. 

Жылу тасығышты іске қосу кезінде жылу құбырлары қызады және 
ұзарады. Ұзындығы 1м жылу құбыры температураның 100°C дейін 
көтерілгенде 1мм-ге ұзарады. Бұл үшін жылу құбырының белгілі бір 
нүктелерінде қатты бекіткіштер (қозғалмайтын тіректер) орнатылады; егер 
бұрылыстар жеткіліксіз болса, иілгіш компенсаторлар қолданылады. 

Кеңейткіш ыдысты тот басудан сақтау үшін, арнайы жылы орындарда 
немесе жылу оқшаулағышпен жабады. Ыдысқа келтірілгенде, қазандықтың 
жанына қоятын сигналдық құбырдағы бұрандадан басқа, бекіту-реттеу 
қондырғысын орнатуға рұқсат етілмейді. 
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Сорғы айналымы бар жүйеден ауаны шығару үшін жылу жүйесінің 
жоғарғы нүктелерінде ауа жинағыштар мен ауа өткізгіштер 
орналастырылады.  

Сорғы айналымы және жоғарғы сымы бар жылыту жүйелерінде ауа ең 
алыс көтергіштерге орнатылған ауа жинағыштар арқылы шығарылады. 
Жеткізу желісі қашықтағы көтергішке көтеріліп, су мен ауа қозғалысының 
бағыттары сәйкес келеді және ауа толығымен жойылады. Төменнен 
тартылған  кезінде ауа көтергіштер тобынан және қарапайым немесе ағынды 
ауа жинағыштан ауа желісі арқылы шығарылады. 

Ауа жинағыштар құрастырмалы әуе құбырларының жоғары 
нүктелерінде орнатылады және автоматты ауа бұрғыштармен немесе қолмен 
қызмет көрсететін ауа крандарымен жабдықталады. 

Ауа жинағышты монтаждау реті 131 суретте көрсетілген. 
 

 
 

а-бекітпелерді белгілеу және ату, б-ауа жинағышты орнату, в, г-жылу 
құбырларын ауа жинағышқа қосу; 1-аспа, 2-ауа жинағыш, 3-қамыттар 

 
Сурет 131- Ауа жинағышты монтаждау реті 

 
2.3.4. Қазандықтарды монтаждау 

 
Қазандықтарды монтаждау осы объектіге бекітілген жобаға және 

жұмыс өндірісінің жобасына (ӨЖ) қатаң сәйкестікте орындалады. 
Қазандықтарды монтаждау жұмыстары қазіргі заманғы ұйымдастыру  
жұмыстарының барлық кешені бойынша дайындау, қосалқы және құрастыру 
жұмыстарына бөлуді көздейді. 

Қазандықтар мен қосалқы жабдықтарды монтаждау басталғанға дейін 
мынадай құрылыс жұмыстары орындалуы тиіс: қазандық ғимаратының 
қабырғаларын қалаудан бастап, қазандықтар, сорғылар, желдеткіштер астына 
іргетастар орнатып, соңында еден жабындарын, еден асты үрлеу және басқа 
арналар мен шұңқырларды реттеу жұмыстарымен аяқталды.  
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Қазандық құрылыс қоқыстарынан тазартылуы тиіс. Төменгі оттығы бар 
қазандықты қатайтылған іргетасқа орнатпас бұрын, пештің қабырғалары мен 
пеш қабырғасы секцияларының төменгі бастарының деңгейіне дейін 
жолақасты арқалықтар салынады. Арқалықтарды салудың дұрыстығы оларға 
салынған торлардың орналасуымен тексеріледі. 

Шойын қазандығының секциялары оларды оттықтың бүйір 
қабырғаларына сүйеніп жиналады. Секция бастарының астына асбест картон 
салынады. Секцияларды графитті пастамен майланатын конустық 
бұрандасыз ниппельдерге қосады. Ниппельдің ортасына табиғи олифке 
немесе графит пастасына араласқан қорғасын сурик сіңдірілген асбест бау 
оралады.  Алдымен шеткі секцияны орнатыңыз, оған барлық орташаны, 
содан кейін алдыңғы жағын қосады. Жиналған секциялар құлап қалмауы 
үшін, олар бүйір тіректермен жабылады. 

Секциялар жоғарғы және төменгі ниппельді тесіктерге салынған екі 
тартпалы бұрандалармен тартылады. Бұрандаманың гайкаларының астына 
ниппель ұяшықтарын жабатын үлкен диаметрлі шайбалар салынады. 
Секцияның қисық болмауы үшін секциялар екі бұранда да біртіндеп бұралған 
гайкаларды тартады. Құрастыру кезінде секциялар жыртылмауы үшін, 
оларды бірқалыпты және біркелкі, жұлқусыз тарту қажет. Секциялар пакетін 
құрастыру аяқталғаннан кейін монтаждық болттар тұрақты тартқыштармен 
ауыстырылады. Жиналған пакеттерге екі пакетті бір-бірімен 
байланыстыратын бұрмалар мен тройниктер қосылады. 

Қазандықтарды орнатуды блоктарды пайдалану арқылы жүргізуге 
болады (Сур.132а) және монтаж зауытында жиналып сыналған. Мұндай 
блоктар объектіге контейнерлермен жеткізіледі (Сур.132б) және автокранмен 
орнатады. 

Құрастырылғаннан кейін қазандықтар гидравликалық сынақтан өтеді. 
Ол үшін барлық ашық келте құбырларда қазандықты сумен толтыру және 
ауаны шығару үшін тесіктерді ғана қалдырып, бітеуіштер қойылады. 
Қазандықты сумен толтыра отырып, қысымды қазандыққа жалғанған 
гидравликалық тығыздағыш көмегімен берілген қысымға дейін көтереді. 

Су жылыту қазандықтарын жұмыс қысымынан 20% — ға асатын, бірақ 
0,4 МПа-дан кем емес қысыммен, ал бу қазандықтарын жұмыс қысымынан 
0,2 МПа-ға жоғары қысыммен сынайды. Қазандықтарды жинау, егер берілген 
қысыммен 5 минут ішінде ол құлап түспесе, дұрыс деп саналады. 
Гидравликалық сынақ кезінде қазандық қабырғалары мен қосылыстарында 
тамшылау немесе ағу болмауы тиіс. Ақаулар пайда болған кезде бормен 
қоршап, қысымды бірте-бірте төмендету, қазандықтан суды түсіру, 
ақауларды жою және екінші рет сынақтан өткізу қажет. 
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а — қазандықтың тасымалдағыш блогы, б — қазандықтың 
ірілендірілген блоктары мен жылу құбырларының тораптарына арналған 
контейнер; 1 — тасымалдауға арналған рама, 2 — қазандық блогы, 3 — 

арқан, 4 — инвентарлық төсем, 5 — инвентарлық ілмектер, Б — коллектор, 7 
— кері су блогы, 8-ыстық су блогы, 9-контейнер 

 
Сурет 132-Жартылай пакеттерден жылыту секциялық қазандарды 

монтаждау 
 
Гидравликалық сынақты аяқтағаннан кейін оттықты монтаждауға, 

қазандықты кірпіш қалаумен немесе ыстыққа төзімді бетоннан жасалған ірі 
блоктармен қаптауға немесе металл қаптаманы орнатуға кіріседі. 
Оттықтарды құрастырады, алдыңғы плитаны, тиеу және күлді есіктерді іліп 
қояды, үрлеу қорабының көмегімен үрлеу арнасын қосады, Шибер 
блоктарын орнатады, арқандар мен контргрузаларды, содан кейін 
гидравликалық қысыммен герметикалығын және беріктігіне алдын ала 
тексерілген арматураны бекітеді. 

Ортадан тепкіш сорғылар мен үрлеу желдеткіштері, әдетте, 
объектілерге дайын блоктармен жеткізіледі. Сорғыларды орнатқанға дейін 
ұяшықтарды құрылыс қоқысынан тазарту, шаблон бойынша анкерлі 
болттарды орнату, оларды қажетті биіктікке бекіту және ұяшықтарды цемент 
ерітіндісімен толтыру қажет. Цемент қатайған кезде, гайкалар сыналған және 
үлгіні алып тастайды. 

Содан кейін, ағаш сыналарды салғанда, болттарға электр қозғалтқышы 
бар ортадан тепкіш сорғыны орналастырады. Сыналар анкер болттары сорғы 
плитасының және электр қозғалтқышының тесіктеріне толығымен өту үшін 
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біртіндеп жылжиды. Содан кейін гайкаларды бұрап, центрден тепкіш 
сорғыны тіктеу және деңгей бойынша бұрап, плитаның астына цемент 
ерітіндісін құйады, гайкаларды бұрап, жалғастырушы муфтаның қоршауын 
орнатады. Үрлемелі желдеткіштерді де осы жолмен орнатылады. 

Сорғылар мен электр қозғалтқыштар біліктерінің осьілігін 
индикаторлармен, муфталар — сүңгілер немесе штангенциркуль арасындағы 
саңылаудың біркелкілігін тексереді. 

Жылу құбырлары дайындау кәсіпорындарынан жеткізілген бөлшектер 
мен тораптардан келесі тәртіппен құрастырылады (Сур. 133). Алдымен 1 
және 2 тартылған құбырларды, 3 ауа жинағыштарын, 4 сақтандырғыш және 
қоректік-түсіру 10 желісін орнатады. Содан кейін 5 ортадан тепкіш 
сорғыларды байлайды.  

 

 
 

1, 2 — тарақ, 3 — ауа жинағыштар, 4 — сақтандырғыш желі, 5 — 
сорғыштарды байлау, 6 — қол сорғысы, 7 — қазандықтарға және жылыту 
жүйесіне жылу құбыры, 8 — балшық, 9 — тарату коллекторлары, 10-
қоректік-түсіру желісі, 9 лекторлар, 8 балшық, 6 қол сорғысы және оларды 7 
жылу өткізгішімен қазандармен, сорғылармен және жүйемен жалғайды 

 
Сурет 133-Қазандықтардағы жылу құбырларының жалпы түрі 
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Қазандықтағы жылу құбырларын монтаждау кезінде ысырмалар мен 
басқа арматураға еркін қол жеткізу қамтамасыз етілуі тиіс. Барлық 
манометрлер олардың көрсеткіштері еденнен көрінетіндей етіп орнатылады. 
Басқару тораптарындағы манометрлер бір биіктікте болуы тиіс. 

Термометрлердің гильзалары жылу құбырына түсірілуі тиіс. Жүйені 
сумен толтыру немесе одан суды алып тастау үшін қазандықтарға қол 
сорғылары орнатылады. 

Су жылытатын қазандықтарда қысымның рұқсат етілгеннен жоғары 
көтерілуінің алдын алу үшін ең төменгі диаметрі 38 мм екі рычагты 
сақтандырғыш клапаны орнатылады. 

Ыстық судың жалпы магистраліне қосылған әрбір қазандықта ыстық 
және кері жылу құбырларында бір бұрандадан немесе ысырмадан 
монтаждалады.  

Бекіту арматурасын жөндеу немесе қақтан және оның төменгі бөлігінде 
және ауа жиналуы мүмкін жерлерде басқа да ластанулардан тазарту 
жағдайына қазандықтан суды шығару үшін де орнатылады.                

КЧМ-2м және КЧМ-ЗМ шағын көлемді су жылыту секциялық 
қазандары сәндік қаптамада жиналған күйінде жеткізіледі. Мұндай 
қазандықты орнатқаннан кейін оның келте құбырлары жылыту жүйесінің 
жылу құбырларына, ал газ құбырының келте құбырлары түтін құбырына 
қосылады. 

Төмен қысымды бу қазандары бар қазандықты монтаждау кезінде 
сақтандырғыш өздігінен жабылатын КПС-0,7 клапаны әрбір қазандықта 
орнатылады. Қазандардан сақтандыру клапандарына дейінгі құбырларда 
бекіту арматурасы орнатылмайды. 

Төмен қысымды бу қазандығының манометрлері сифондық түтікше 
және үш жүрісті кран арқылы қазандықтың бу кеңістігімен жалғанады. 

Конденсациялық бактарда босатуға арналған құрылғы болуы тиіс. 
Жылыту жүйелері мен қазандықтардың құбырлары оларды монтаждау 

аяқталғаннан кейін механикалық өлшеуішсіз шығар алдында сумен жуылуы 
тиіс.  

Жылыту қазандықтары мен жылыту жүйелерін қабылдау 
гидравликалық (гидростатикалық әдіспен) және жылу сынақтарының 
нәтижелері негізінде жүргізіледі. Жылыту жүйелері, сонымен қатар, сыртқы 
тексеруден өтеді. Жылыту жүйелерін 0,15 МПа артық қысымда ауамен 
толтыра отырып, герметикалықты (бірақ беріктікке емес) манометрлік 
әдіспен сынауға жол беріледі. Монтаждаудың ақауларын есту арқылы 
анықтаған кезде қысымды атмосфералық қысымға дейін төмендетеді және 
ақауларды жояды; содан кейін жүйені 0,1 МПа қысыммен ауамен толтырады. 
Бұл ретте 5 мин ішіндегі қысым 0,01 МПа-дан артық төмендемеуі тиіс. 

Жылу желілері үшін жылу тасымалдағыштың параметрлеріне 
(температураға, қысымға) байланысты электрмен дәнекерленген және жіксіз 
құбырлар қолданылады. 
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Жылу желілерінің жылу құбырлары үшін будың жұмыс қысымы 0,07 
МПа және одан төмен және су температурасы 115 °C және одан төмен 
кезінде электрмен дәнекерленген құбырлар мен соғу шойыннан жасалған 
арматураны пайдалану қажет. 

Жылу құбырын дайындау бойынша барлық жұмыстар — болат 
құбырларды тазалау және тотығуға қарсы оқшаулау (егер оқшаулауды 
трассада арнайы машиналармен орындалмаса), жылу құбырының тораптарын 
дайындау және құрастыру, болат фасонды бөліктерді, П-тәрізді 
компенсаторларды дайындау және оларды сынау қысымымен тексеру, 
жылжымалы және жылжымайтын тіректерді және басқа да бөлшектерді 
дайындау алдын ала құбыр дайындау зауыттарында немесе 
механикаландырылған базаларда орындалады және трассаға дайын 
жеткізіледі. 

Жылу желілерінің төсемдерінің барлық түрлері үшін бір 
технологиялық жасалу үшін құбырға тотығуға қарсы жабындарды алдын ала 
жағусыз жылу және гидрооқшаулауды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
полимербетонды қоспа негізіндегі жылу оқшаулағыш тиімді. Каналсыз төсеу 
үшін фенол поропласт монолитті жылу оқшаулағыш пайдаланады. 

Жер үсті жылу құбырларының жылу оқшаулауын жеңілдету үшін 
монтаж кранымен жылу трассаларының құбыр жолдарына ілінетін және 
қолмен тік сызықты көлденең учаскелер бойынша оралатын оқшаулау 
жұмыстарының орындалуына қарай ПТ-3 аспалы катучкалар қолданылады. 

Трассадағы монтаждау-құрастыру жұмыстары мынадай реттілікті 
қамтиды:  
- әкелінген құбырларды төсеу орнына ауыстыру;  
- түйіспелерді дәнекерлеу үшін құбырлардың ұштарын дайындау және 
өңдеу;  
- құбырларды шұңқырға түсіру немесе крандардың көмегімен діңгекке 
көтеру; 
- тіректерді монтаждау және дәнекерлеу;  
- тіректерге құбырларды орнату;  
- құбырлардың ұштарын қиыстыру; дәнекерлеу кезінде бұруларды, 
компенсаторлар мен фланецтерді орнату және қиыстыру; 
- құдықтарда ысырмаларды орнату; құбырларды гидравликалық сынау. 

Жылу құбырларындағы термиялық кернеуді азайту үшін оларды 
монтаждау кезінде оларды алдын ала созу жүргізіледі. 

Жылу желілерінің құбырлары дәнекерлеуде қосылады. Арматура 
орнатылған жерлерде фланецті қосылыстар жасалады. 

 Дәнекерленген жік тіректен 1 м жақын болмауы, ал құбырлар 
тіректерде тығыз жатуы тиіс.  Жылу желілерінің жылу құбырларын, әдетте, 
жылу тасымалдағыштың қозғалысы бойынша оң жағынан салу керек. 
Өздігінен қалпына келтірілетін құбырларды пайдалану кезінде жылу 
өткізгішіндегі бөгеттерді, тармақтарды, түсіргіштерді және ысырмаларды 
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жеңілдету үшін, сондай - ақ жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тегіс 
қабырғалы құбырлардан ендірмелер (100 м жылу өткізгішіне 10 м дейін) 
пісіріледі. 

Шектес екі жылжымайтын тірек арасындағы учаскеде каналдарға 
салынған құбырлардың осьтері параллель болуы тиіс. Жылу құбырының 
ұзындығының 10 м-ге көлденең жазықтықта 5 мм және тігінен 10 мм 
ауытқуына жол беріледі. 

Жылу желілерінің түсіру құрылғыларына қарай еңістері: жер астында 
төселген және жер асты сулары болмаған кезде және жер үсті төселген кезде 
— 0,002, ал жер асты сулары аймағында төселген кезде — 0,003 болуы тиіс. 

Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жылу желілерінің 
жылу құбырлары беріктігі мен герметикалығын түпкілікті (қабылдау) 
сынауға жатады. Бұдан басқа, су жылу желілерінің конденсат құбырлары мен 
жылу құбырлары жуылуы, бу құбырлары — жапқыш арматурасы бар арнайы 
орнатылған үрлеу келте құбырлары арқылы атмосфераға түсірілетін бумен 
үрленуі, ал жылумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде су жылу 
желілерінің құбырлары — ауыз су сапасындағы сумен жуылуы және 
дезинфекциялануы тиіс.  

Жылумен жабдықтаудың жабық жүйелерінің жылу құбырлары мен 
конденсат құбырлары гидро-пневматикалық жуылады. 

Арналмаған және өтпейтін арналарда салынатын жылу құбырлары 
құрылыс-монтаждау жұмыстары барысында алдын ала беріктігі мен 
герметикалығын сынайды. Каналдардан, тоннельдерден және желілерден 
топырақты суды өздігінен ағады немесе сорғылармен нөсерлік кәрізге, су 
қоймаларына және сіңіргіш құдықтарға сорады. Абоненттік енгізулердегі 
жеке жылу пункттерінің тораптары суретте көрсетілген реттілікпен 
құрастырылады. 113. МТБ монтажын толық зауыттық дайындықтағы көлемді 
блоктар жүргізеді. 

 
2.3.5. Жылыту және жылумен жабдықтау жүйелерін сынау 
 
Жалпы мәліметтер. Жүйелерді сынау монтаждау жұмыстары 

аяқталғаннан кейін жүргізіледі. Сынақ жүргізер алдында санитарлық-
техникалық жүйелердің барлық құбырлары жуылуы тиіс. Сынауға дейін 
сыналатын жүйенің жобаға сәйкестігін тексереді, құбырларды, 
қосылыстарды, жабдықтарды, аспаптарды, арматураларды сыртқы қарауды 
жүргізеді.   

Жүйелер тұтастай және жабдықтардың жекелеген түрлері сынауға 
ұшырайды, сондай-ақ оларды реттеуді жүргізеді. Сынақ нәтижелері бойынша 
актілер ресімделеді. Жүйелерді сынауды гидростатикалық және манометрлік 
(пневматикалық) әдістермен орындайды. 

 Гидростатикалық сынақтар жүйенің барлық элементтерін сумен 
толтыру (ауа толығымен шығарылған кезде), қысымды сынаққа дейін 
арттыру, жүйені белгілі бір уақыт ішінде сынақ қысымымен ұстау, қысымды 
төмендету және қажет болған жағдайда жүйені толтыру арқылы жүргізіледі.  
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Гидростатикалық сынақ қауіпсіз: жүйені жұмысшыларға ең жақын 
жағдайларда сынайды. Алайда, мұндай сынақ ғимаратқа санитарлық-
техникалық жүйені толтыру үшін су беруді қажет етеді, бұл қолайсыз. 
Герметикалығы бұзылған жағдайда үй-жайларды су басуы, құрылыс 
құрылымдарын сулауы; қысқы уақытта құбырларда судың қатып қалуы және 
оларды еріту жұмыстары жүргізілуі мүмкін. 

Сондықтан жылыту, жылумен жабдықтау жүйелерін, қазандықтарды, 
су жылытқыштарды гидростатикалық сынау ғимарат үй-жайларында оң 
температурада орындалады. Жүйені толтыратын судың температурасы 278 К 
(5 °C) төмен болмауы тиіс. 

Гидростатикалық сынақтар үй-жайларды әрлеуге дейін жүргізіледі. 
Манометрлік сынақтар көбінесе гидростатикалық сынаулардың 

кемшіліктерінен айрылды, бірақ олар аса қауіпті, өйткені қысылған ауаның 
әсерімен құбыржолдар немесе жүйе элементтерінің кездейсоқ қирауы кезінде 
олардың бөліктері сынақ жүргізетін адамдарға түсуі мүмкін. 

Манометрлік сынаулар жүйені сынаққа тең қысыммен қысылған 
ауамен толтыра отырып және оны белгілі бір кезең ішінде осы қысымда 
ұстай отырып жүргізеді, содан кейін қысымды атмосфералық қысымға дейін 
төмендетеді. 

Сынау үшін көлемі 2,5 м3 сыйымдылық орнатылған екі білікті тіркеме 
түрінде орындалған ЦСТМ-10 пневмогидравликалық агрегаты және сынақ 
жүргізу үшін қажетті барлық жабдықтар қолданылады. 

Жылыту жүйелерін сынау. Жылыту қазандықтарын қабылдау 
гидростатикалық немесе манометрлік сынау нәтижелері негізінде, ал жылыту 
жүйелері — гидростатикалық және жылу сынақтары, сондай-ақ 
монтаждалған құрылғылар мен жабдықтарды сырттай қарау нәтижелері 
негізінде жүргізіледі. Жылыту жүйелерін есту арқылы монтаждау ақауларын 
анықтау үшін 0,15 МПа артық ауа қысымымен және одан кейін 5 мин бойы 
0,1 МПа қысыммен (бұл ретте қысым 0,01 МПа артық төмендетілмеуі тиіс) 
манометрлік әдіспен герметиктілікке  (беріктікке емес) сынайды. 

Сумен жылыту жүйесінің гидростатикалық сынақтары оны монтаждау 
және тексеру аяқталғаннан кейін жүргізіледі. Ол үшін жүйені сумен 
толтырады және барлық ауа жинағыштарды, тіреулердегі және жылыту 
аспаптарындағы крандарды ашып, одан ауаны толығымен шығарады. Жүйені 
тұрақты немесе уақытша су құбырына қосып, кері магистраль арқылы 
толтырады. Жүйені толтырғаннан кейін барлық ауа жинағыштарды жабады 
және қажетті қысымды жасайтын қолмен немесе жетекті гидравликалық 
тығыздағыш қосылады. 

Сумен жылыту жүйесін 1,5 жұмыс қысымына тең қысыммен 
гидростатикалық әдіспен сынайды, бірақ ең төмен нүктеде 0,2 МПа кем емес. 
Сынау кезінде қазандықтар мен кеңейту ыдысы жүйеден ажыратылады. 

Сынақ кезінде қысымның төмендеуі 5 минут ішінде 0,02 МПа-дан 
аспауы тиіс. Гидростатикалық сынаққа кедергі келтірмейтін табылған ұсақ 
ақаулар бормен белгіленеді, содан кейін түзетіледі. 
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Панельді жылыту жүйелерін гидростатикалық сынау (монтаждық 
терезелерді бітеуге дейін) қысымы 1 МПа 15 мин бойы жүргізіледі. Сыртқы 
ауаның теріс температурасы кезінде осы жүйелерді манометриялық сынауға 
жол беріледі. 

Гидростатикалық сынаудан кейін жылыту құралдарының жылудың 
біркелкілігін тексере отырып, 7 сағат бойы жүйеге жылу сынағын жүргізеді. 
Егер сыртқы ауаның температурасы оң болса, онда беретін 
магистральдардағы судың температурасы 60 °C -тан кем болмауы, егер теріс 
болса, онда судың температурасы 50 °C-тан кем болмауы тиіс. 

Жұмыс қысымы 0,07 МПа дейінгі бу жылыту жүйелерін жүйенің 
төменгі нүктесінде 0,25 МПа тең қысыммен гидростатикалық әдіспен 
сынайды. Гидростатикалық сынаудан кейін бумен жылыту жүйесін жылу 
құбыры қосылыстарының тығыздығына сынайды. Бұл үшін жүйеге жұмыс 
қысымы кезінде бу қосылады. Содан кейін бу қосылыстарын өткізбейтінін 
тексереді. 

Су жылытқыштарды тығыздыққа гидростатикалық қысыммен жұмыс 
қысымынан 1,25 есе артық және бу бөлігі үшін 0,3 МПа және су қысымы 
үшін 0,4 МПа сынайды. 

Сорғы қондырғыларын алдымен бос жүрісте, содан кейін жүктемемен 
сынайды. Сынау алдында қондырғыны мұқият қарайды, бекітудің 
сенімділігін, ішінде қандай да бір заттардың (төсемдердің, бөлшектердің) 
жоқтығын тексереді. Ол үшін сорғы білігін қолмен айналдырады және 3...5 
мин қосады. Бөгде шу мен дыбыстар пайда болған кезде сорғыны ажыратады 
және ашып қарайды. Қалыпты жұмыс кезінде сорғыны 12...15мин 
айналдырып, содан кейін үйкеліс бөліктерін, қызудың болмауын және басқа 
да ақауларды тексеру керек. Қызудың себептері айналу кезіндегі 
дәлсіздіктер, бұрмаланулар, тығыз қатайту, ысқылау бөліктерінің немесе 
майлаудың ластануы болуы мүмкін. Содан кейін сорғы 1 сағат, содан кейін 6 
сағат салып жұмыс істеу жағдайын бақылау.  Егер ақаулар анықталмаса, 
сорғы сынамалық пайдалануға қосылады және жүктемені қояды. 

Сынақ нәтижелері жылыту жүйесі мен жылыту қазандықтарын 
қабылдау актісімен ресімделеді. 

Жылу желілерін сынау. Жылу желілерінің жылу құбырлары ҚНжЕ 
сәйкес 1,25 коэффициенті бар жұмыс қысымына тең, бірақ 1,6 МПа-дан кем 
емес қысыммен гидростатикалық сынақтан өткізіледі. 

Гидростатикалық сынауды мынадай талаптарды сақтай отырып 
жүргізеді: сыналатын учаскедегі ысырмалар толығымен ашық, тығыздамалар 
тығыздалуы тиіс; жылу өткізгіштің сыналатын учаскесін жұмыс істеп тұрған 
желілерден ажырату үшін тегіс фланецтер немесе бітеуіштер орнатылуы тиіс. 

Гидростатикалық сынау мынадай кезектілікпен орындалады: жылу 
құбырларында 5 °C-тан кем емес температурамен желіні сумен толтырғаннан 
кейін жұмыс қысымына тең қысым орнатылады және 10 минут бойы 
ұсталады. 

Жылу өткізгіштерді сынау нәтижелері, егер оларды жүргізу кезінде 
қысым төмендемесе, ал Құбырлардың дәнекерленген тігістерінде және 
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арматураның корпустарында жарылу, ағу немесе булану белгілері 
байқалмаса, жарамды болып саналады. 

Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде кейбір жағдайларда (мысалы, 
қысқы жағдайларда) жылу желілерін гидростатикалық сынау манометрлікпен 
(әдетте ұзындығы 200 м аспайтын жылу құбырының жеке орындарымен) 
ауыстырылады. 

 
Бақылау сұрақтары 
 

1. Жылыту дегеніміз не? 
2. Жылыту жүйелерінің негізгі түрлері қандай? 
3. Орталық жылу пункттері (ОЖП) және жеке (ДЖП) қандай негізгі  
жабдықты қамтиды? 
4. Жылу жүйелерін жылу желілеріне қосудың тәуелді және тәуелсіз 
схемаларының айырмашылығы неде? 
5. Қандай компенсаторлар бар және олар не үшін қызмет етеді? 
6. Жылыту құрылғыларының қандай түрлерін білесіз? 
7. Ауа клапанымен жабдықталған конвекторлардағы жылу ағынын 
реттеудің ерекшеліктері қандай? 
8. Өнеркәсіптік ғимараттар қалай жылытылады? 
9. Ашық және жабық кеңейту бактарының негізгі айырмашылығы неде 
және олар не үшін қызмет етеді? 
10. Гравитациялық жылыту жүйесінің жұмыс принципі қандай? 
11. Сорғы жылыту жүйелерінің жұмыс принципін түсіндіріңіз. 
12. Бір құбырлы жылу жүйелерінің көтергіштерінің ең тән схемалары 
қандай? 
13. Бумен жылыту жүйелері қалай жұмыс істейді? 
14. Ауаны жылыту жүйелерінің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? 
15. Панельдік жылыту жүйелерінің артықшылықтары мен кемшіліктері 
қандай? 
16,.Шойын секциялық жылыту қондырғыларын монтаждау реті қандай?  
17. Қабырғалық конвекторларды қаптамамен монтаждау ерекшелігі неде?  
18. Едендік конвекторларды монтаждау реті қандай  
19. Жылыту панельдерін орнату реті қандай?  
20. Жылу өткізгіштерді төсеуге қандай негізгі талаптар қойылады?  
21. Жылу өткізгіштер үшін жылу оқшауламасының қандай түрлері 
қолданылады? 
22. Шойын секциялық қазандарды монтаждау реті қандай? 
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3 БӨЛІМ. СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
 
3.1 тарау. Сумен қамтамасыз ету жүйелері  
 
Сумен қамтамасыз ету - ғимараттарды, тұрғын үйлерді, мекемелерді, 

елді мекендерді, өнеркәсіпорындарын  сумен қамтамасыз ету жөнінде 
атқарылатын әртүрлі жұмыстардың жиынтығы. 

Су құбыры - бұл табиғи көздерден су алуға, оны тазартуға, әртүрлі 
тұтынушыларға қажетті мөлшерде және қажетті сапада тасымалдауға 
арналған инженерлік құрылымдар мен құрылғылар кешені. Мақсаты 
бойынша су құбыры шаруашылық-ауыз су, өртке қарсы, өндірістік, суару 
болып бөлінеді. 

Шаруашылық-ауыз су құбыры В1 ішуге, тамақ дайындауға және 
санитариялық-гигиеналық рәсімдерді (жуыну, өнімдерді жуу, жуу, 
унитаздарды жуу, үй-жайларды жинау және т.б.) жүргізуге су береді. 

Өртке қарсы су құбыры В2 өртті оқшаулау және сөндіру үшін қызмет 
етеді. 

Өндірістік су құбыры ВЗ...В10 суды технологиялық мақсаттар үшін 
береді: материалдарды жуу, машиналарды, агрегаттарды, жабдықтарды 
салқындату, әртүрлі өндірістік процестерде пайдалану. Өндірістік су құбыры 
тікелей ағынды (пайдаланғаннан кейін су төгіледі), дәйекті (қайталанатын), 
айналмалы (тазартудан кейінгі су технологиялық процесте қайтадан 
қолданылады)  болуы мүмкін. 

Суару су құбыры жасыл желектерді суару, тротуарларды, едендерді 
және жабдықтарды жуу үшін су береді. 

Су құбыры жергілікті және орталықтандырылған болуы мүмкін. 
Жергілікті су құбыры шағын ғимараттарға суды берілетін көзден 

(құдықтан, ұңғымадан) тұтынушыға береді. Су қоры су жинайтын немесе 
гидропневматикалық бакта сақталады. 

Орталықтандырылған су құбыры елді мекендерді, өнеркәсіптік және 
ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын сумен қамтамасыз ететін сумен 
жабдықтау көзінен, су жинау құрылыстарынан (бас, жағалау құдығы), I және 
II көтергіштердің сорғы станцияларынан, тазарту құрылыстарынан, 
резервуарлардан, су тартқыштардан, су айдайтын мұнарадан, ғимараттардың 
сыртқы желісінен, ішкі су құбырынан тұрады. 

Әрекет принциптеріне сәйкес ішкі су құбырларын келесі жүйеге бөлуге 
болады: арттыратын қондырғысыз, ағынды қор бактар, жоғарлатқыш 
сорғыштармен, ағынды қор бактар мен  жоғарлатқыш ортадан тартқыш 
сорғыштар бірігуімен, гидропневматикалық қондырғылармен, аймақтық 
жүйелермен. 

Көрсетілген жүйелердің бірін таңдау ең алдымен қажетті арын Нқ 
көлемінің қатынасына байланысты. Ол осы жолмен су қозғалысының 
кедергілерден өтуге кеткен ағын шығынын және ғимаратқа енген су 
құбырларына сыртқы су құбыры қосылған бөлігіндегі арынды Нк (кепілдік 
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арын) қоса есептегендегі жоғары орнатылған енгізуде қысқартылған 
қондырғыға су шығынын қалыпты беруін қамтамасыз етеді.  

Ол ішкі су құбырларының қалыпты жұмысына қажетті арыннан Нқ 
артық, тең немесе төмен болуы мүмкін. 

Арынның мерзімдік жетіспеушілігінен қалалық желіде жоғарлатқыш 
суағынды бак жүйесі  қолданылады. Нк> Нқ  болғанда су сыртқы желіден су 
таратқыш шүмектерге де, арынды бактарға да беріледі, егер қалалық желідегі 
арын есепті өлшемнен төмен (Нк< Нқ болса, тұрғындар ғимаратының ең биік 
жерінде орналасатын суағынды бактардың суымен қамтамасыз етіледі. Бұл 
жүйелер қалалық су құбыры сорғыштың энергиясын дәлме-дәл қолданатын 
жүйенің кемшілігіне бактарды дұрыс өңдемеген жағдайдағы су сапасының 
нашарлауын жатқызуға болады. 

Жоғарлатқыш сорғыштар жүйесі қалалық желідегі арын барлық 
уақытта немесе мерзімді түрде ғимаратқа қажетті деңгейден (Нк< Нқ) төмен 
болғанда қабылданады. Бұл жүйелер кең қолданысқа ие болды, бірақ 
олардың қолданылуы электр энергияның айтарлықтай шығындалуына 
әкеледі, себебі сорғыш дәл қазіргі уақыттағы су қажеттігі бар, жоғына 
қарамастан бар кезде жұмыс істейді. 

Гидропневматикалық қондырғы жүйелерінде бактар жүйесіне тән 
кемшіліктері болмайды. Олар өңдеу болғанда қарапайым және қысымды 
тәулік уақытымен реттеуге мүмкіндік береді.  

Сумен қамту аймағының жүйесі көп қабатты ғимараттарда 
жобаланады. Ғимараттың төменгі аймағы сыртқы су құбырының ағынымен, 
ал жоғарғы – жоғарлатқыш сорғыштармен жұмыс жасайды. Аймақ биіктігі 
желінің ең төмен нүктесіндегі шекті гидростатикалық арынмен анықталады.  

 
3.1.1. Ғимараттың ішкі су құбыры 

 
Ішкі сумен жабдықтау сыртқы желіден суды үздіксіз беру және оны 

ғимарат ішінде немесе ғимараттар тобында тұтынушылар арасында бөлу 
үшін арналған.   

Шағын аудандарда сыртқы желіден келетін су орталық жылу жүйесіне 
кіру арқылы беріледі, ол жерден тоқсандық желі арқылы ғимараттар тобына 
немесе жеке үйлерге жіберіледі. Шағын блоктарды салу кезінде 5га дейін 
жеке ғимараттардың кірістері тікелей тарату желісіне қосылады.  

Тұрмыстық ауыз суды, өндіріс, суару құбырларын орнатуға арналған 
құрылыс және пайдалану шығындарын азайту мақсатында оларды 
шаруашылық ауыз суды монтаждау, өрт сөндіру, өндірістік өртке қарсы 
күрес және т.б. біріктіреді. Тасымалданатын судың температурасына сәйкес 
суық және ыстық су (50-75°C) құбырлары болып бөлінеді. Суық судың ішкі 
сумен жабдықтау жүйесі келесі негізгі элементтерден тұрады: кіріс, су 
есептегіш қондырғысы, қысымды көтеретін жабдық, қосалқы және басқару 
цистерналары, сумен жабдықтау желісі, құбыр және су арматурасы             
(Сур.134).  



192 

Кіріс - бұл сыртқы желіні су есептегіш қондырғысына қосатын құбыр. 
Ғимаратқа кіретін судың мөлшері өлшенетін су өлшеу қондырғысы су 
есептегіші мен оған қажетті арматурадан тұрады. 

 

 
 

1-енгізу, 2-су есептегіш қондырғысы, 3-қысым күшейту жүйесі, 4,5- 
қосалқы және реттелетін резервуарлар, су арынды және гидропневматикалық 

бактар, 6- желілер, 7-магистральдық құбыр, 8-құбыр жабдықтары, 9- 
таратушы  құбырлары, 10- су арматурасы, 11-жеткізу  құрылғысы, 12-суару 

шүмегі. 
 

Сурет 134 - Ішкі суық сумен жабдықтау жүйесінің элементтері 
 
Қысымды  арттыруға арналған қондырғылар сыртқы желідегі кепілдік 

қысымы барлық жоғары орналасқан және шалғайдағы тұтынушыларды 
сумен қамтамасыз ету үшін қажет болғаннан аз болған кезде ішкі желідегі 
қысымды арттырады. Қосалқы және реттелетін қуаттар жүйеде судың 
берілуін жасайды, бұл апат немесе тұтынушының үздіксіз сумен қамтамасыз 
етілуі үшін қажет, бұл сыртқы желідегі сумен жабдықтау режимі мен 
құрылыс кезіндегі суды тұтынуға сәйкес келмейді. Сыйымдылықтар 
ғимараттың ең биік нүктесінде орналасқан су резервуары немесе ғимараттың 
төменгі бөлігінде жер деңгейінде немесе одан төмен орналасқан гидро-
пневматикалық резервуарлар түрінде жасалады. 
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а-қарапайым,  б-реттеу қабілеті бар, в-суды тұрақты және мерзімді 
сорумен; г-реттегіш қуаты және үдеткіш сорғыларымен; д-көтеру 

сорғыларымен, қосалқы сыйымдылықтармен және су ағынының үзілуімен;    
е - көтергіш сорғылармен және гидравликалық багымен; 1 - кіріс; 2 - су 

өлшеу қондырғысы; 3 - шаруашылық-ауыз су сорғысы; 4 - тексеру клапаны; 
5 – су арынды бак; 6 - өрт сорғысы; 7 - вентил; 8 - қосалқы қабылдау 

резервуар; 9 - құрылғыдағы вакуумның бұзылуы; 10 - су пневматикалық 
резервуар; 11 - ауа пневматикалық резервуар; 12 - компрессор; 13 -  қысқарту 

клапаны 
Сурет 135- Тұрғын  және  қоғамдық ғимараттарды  ішкі  сумен  

жабдықтау  жүйесінің  сызбалары 
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Бір ғимараттан қуат алатын ғимараттар тобына су беру кезінде сумен 
жабдықтау желілері ішкі және тоқсандық болып бөлінеді. Ішкі желілер суды 
бір ғимарат ішінде орналасқан әр тұтынушыға таратады. 

Тоқсан сайынғы желілер суды есептегіш торабынан жеке 
ғимараттардың ішкі желілеріне жеткізеді. Жылдам хабар алмасу құбыры   
және йодорборборды- басқаруға немесе тұтынушыларға су беруді реттеуге 
қызмет етеді. Сумен жабдықтаудың ішкі схемасы үздіксіз сумен жабдықтауға 
қойылатын талаптармен, сыртқы желідегі қысым мен ғимараттың ішкі сумен 
жабдықтау жүйесін сенімді пайдалану үшін қажетті қысыммен анықталады 
(Сур.136). 

Аймақтық су құбырының схемасы ішкі желідегі қысым рұқсат етілген 
— 0,6 МПа-дан асқан кезде биіктігі 50 м-ден асатын ғимараттарда 
қолданылады (17 қабат және одан да көп). Мұндай схемалар параллель және 
дәйекті болуы мүмкін. Параллель схема жұмыста сенімдірек, бірақ қатарға 
қарағанда үлкен ұзындыққа ие. 

Ішкі және сыртқы су құбырына арналған құбырлар. Сызбаға 
кіріспес бұрын ішкі және сыртқы су құбырына арналған құбырларды таңдау 
керек (Сур. 136) . Бүгінде болат, мыс, металлпластикалық құбырлар, иілгіш 
сантехникалық жабдықтар  сұранысқа ие. Көптеген үйлерде металдан 
жасалған құбырлар тұрады.   

Металл құбырлар  (Сур. 137) - құрылыста бұрыннан қолданылып 
келеді, олардың монтажының ерекшеліктері мен қасиеттері пайдаланылатын 
материалдың қасиеттеріне байланысты. Осы уақытқа дейін көптеген үйлерде 
болат, шойын және мыс құбырлары орнатылған. Олар төзімді, сондай-ақ 
белгілі бір кемшіліктерге ие. Сонымен бірге қорғасын құбырлары да 
қолданылды. Бірақ денсаулыққа қауіпті ескере отырып, оларды пайдалану 
тоқтатылды.  

Болат құбырлар - су құбырының арзан, берік және сенімді нұсқасы. 
Қалалық пәтерлерде барлық тіреуіштер болат құбырлардан жасалады.  
Жылыту радиаторлары, орамал кептіргіштер де болат құбырлардан  
құрастырылады. 

  
            
Сурет 136 –  Су құбыры                     Сурет 137 – Металл су құбырлары 
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Олардың кемшіліктері  тоттануға бейімділік, құбырлардың 
зақымдалуын жою, сыртқы және ішкі мырышты жабынды жағады, олар 
жоғары жылу өткізгіштікке ие. Сондықтан уақыт өте келе  суық сумен 
қамтамасыз ететін  болат құбырлардың ішкі тегіс емес бетінде қисаю артады. 

Болат ауыр материал, сондықтан мұндай құбырларды монтаждау өте 
қиын. Олардың пайдалану мерзімі 30-40 жыл. Болат құбырларды біріктірудің 
үш тәсілі бар: муфталы, дәнекерленген және пресс-фитингтердің көмегімен.  
Мырышталған құбырлар үшін тек муфталы және тығыздап дәнекерлеу  
байланысы қолайлы, өйткені дәнекерлеу тотығу қабаттын  бұзуы мүмкін.  

Шойын құбырлар (Сур. 138) тотығуға қарсы тұра алады. Шойын  өте 
ауыр материал, бұл оның негізгі кемшілігі. Мұндай құбырлардың ішкі беті 
кедір-бұдырлы қалың қабырғалары бар. Шойын құбырлары кәріз және сумен 
қамтамасыз ету жүйелерінде пайдалануға жарамды, олар тотықпайды және 
ұзақ уақыт істен шықпайтын болады. Шойын канализациясының қызмет ету 
мерзімі 80-100 жылға дейін.  

 

 
 

Сурет 138 – Шойын құбырлары 
 
Шойынды құбырлар тығыздағыш төсемдер мен раструбтар арқылы 

қосылады. Массасына байланысты шойын құбырлар үш түрге  бөлінеді: өте 
ауыр, ауыр және орташа  ауыр  болып. Құбырларға арнайы тотығуға қарсы 
қабат салынады. Силикатты эмаль, мұндай құбырлар беріктігі жоғары, 
температураның ауытқуына төзімді, төмен кеңейту коэффициенті бар.  

Мыс құбырлары (Сур. 139)  бұрыннан таңдаулы (элиталық) атаққа ие. 
Мыс су құбыры кем дегенде 70 жыл қызмет етеді, бұл ретте мыс құбыры 
төзімді, бұзылмайды және жұмыс сапасын өзгертпейді. Мыс бактерицидтік 
қасиеттерге ие. Мұндай құбырларда таза ауыз су ағады. Мыс құбырлары 
ультракүлгін сәулелердің әсеріне ұшырамайды, атмосфералық қысымның, 
жауын-шашынның ауытқуынан қорықпайды, 200-ден +500°С дейінгі 
температуралық диапазонда жұмыс істейді, тотығуға ұшырамайды.  

Мыс құбырлары жылыту, суық және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін 
жақсы. Оларды орнату өте оңай, олардың  салмағы жеңіл, оларды жону және 
кесу қиын емес. Ең көп таралған тәсілі оларды  жоғары температурада  
дәнекерлеп қосу. Жылдам және ыңғайлы орнату үшін фитингтер қажет. Мыс 
құбырларының елеулі кемшілігі – бағасы  жоғары.   
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Сурет 139 – Мыс фитингтері 
 
Пластикалық құбырлар  — сантехникалық істі дамытудағы жаңа  

қадам. Өзгеретін ауа-райы жағдайларына төзімділігі, күрт суықтау, төмен 
қысым, жоғары ылғалдылық, тотығуның расталмауы, пайдаланудағы 
беріктігі шамамен 50 жыл. Монтаждаудың қарапайымдылығы, үйді су 
құбырымен жабдықтаған кезде,  пластикалық құбырларды пайдалану  кез - 
келген   жобаларды іске асыруда таптырмайтын материал. Олар ыстық суды 
жеткізу кезінде жылуды жоғалтпайды, ішінен шөгінділермен өспейді, 
денсаулыққа қауіпсіз. Пластикалық құбырларды қосу үшін фитингтер 
қолданылады (Сур. 140). Мұндай құбырлардың кемшіліктері: қыздыру 
кезінде икемділіктің жоғалуы, температуралық кеңейтудің үлкен 
коэффициенті, күн сәулесінің әсерінен тез өзгеріске ұшырауы.  

Пластикалық құбырлардың бірнеше түрі бар: полибутилен, полиэтилен 
(Сур. 141), поливинилхлорид, полипропилен және  т. б.құбырлар. 

 
   

Сурет 140 – Пластикалық құбырлар     Сурет 141 – Полиэтилен  құбырлары 
 
Үй  құбырларын  іргетас ойығына салады. Егер үйінде жертөле жоқ 

болса, су құбырын  іске қосу іргетас астындағы топыраққа орнатылады. 
Бұл құбыр іргетасқа қарағанда тереңде жатып қалады. Құбырларды үйге 
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қабырға арқылы төсеу кезінде, іргетас негізгі құбырға қарағанда сәл 
үлкенірек  құбыр салынады (Сур. 142). 

 
 

1-каптаждық камера, 2 - су өлшегіш,3 – сорғы 
 

Сурет 142 – Іргетас астындағы су құбырын төсеу схемасы  
 

Құбыр төселген соң, қалған қуыстар қорғаныс құбырына жақын бітеді 
және көбікпен нығыздалады.  Саңылаулар әмбебап пластикалық сылақпен  
немесе құрамы паста тәрізді  бор негізімен жабады. Ол салқындағанда 
қатайтады (Сур. 143). Сондай-ақ, мырыш немесе асбест барий жаққышын 
пайдалануға болады, ол 1 минуттан кейін қатады.  Бүгінде құрылыс нарығы 
минералды мақтадан жасалған жылытқыш қабаты бар дайын құбырларды 
ұсынады. Құбырдың тереңдігін ескеру маңызды, өйткені қатты аяздарда су 
қатып, құбыр  шытынап,  жарылады. 

 

 
1 - 50 мм, 2-вентиль, 3-екінші вентиль, 4-түсіру краны, 5- құдық, 6-

насос 
Сурет 143 – Іргетас арқылы су құбырын төсеу схемасы 
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Су құбыры құбырларын топырақтың қату деңгейінен төмен  салу керек.  
Жергілікті сәулет басқармасы жеріңіз бойынша деректер береді. 1,2-1,4 м 
тереңдіктер әдетте жеткілікті. Көше құбырларын да жылыту жолын 
қарастыруға болады. Ол үшін арнайы жылу құбыр магистралы немесе су 
құбырларын жылыту жүйесі жүріп жатқан жиегіне салады. Ыстық сумен 
қамтамасыз ету жүйесін металпластикадан жасалған құбырларды қолдана 
отырып монтаждау үшін оларды алдымен механикалық зақымданудан 
қорғайтын темір қаптамаға кіргізеді, содан кейін жылытады. Мұндай 
құбырларды су температурасын сақтау үшін жылытады.  

Құбырлардың жылу оқшаулағышы ретінде көбіктенген полиэтилен 
немесе каучук  қолданылады. Оқшаулағыш құбырлар мен қаптамаларда 
жылу шағылыстырғыш ретінде оқшаулағыш қабатына дейін құбырға 
оралатын фольганы пайдаланады. Жылу оқшаулағыш материал ретінде 
пенополиурет торлы құрылымы бар жаңа қаптама  қолданылады. 
Пенополиуретан және пенополиизоцианураттар негізіндегі қалыңдығы 30-
дан 60 мм-ге дейін жылу оқшаулағыш материал ретінде жақсы жарайды. 
Дайын жылы құбырларда әдетте қорғаныс және жылу оқшаулағыш 
қаптамалар бар. Құбырларды жылыту үшін арнайы электр кабельдері 
қолданылады.  

Су  есептегішті қосу. Су есептегішін пайдалану су шығындарын 
оңтайландыруға мүмкіндік береді. Біріншіден - төлем мөлшер бойынша емес, 
жұмсалған су мөлшері үшін ғана болады. Екіншіден  қажетсіз суды 
пайдаланбау әдеті тез дамиды.  

Суық және ыстық су есептегішті орнатуды қарастырайық. Алдымен 
басқару компаниясынан есептегіш модельдерінің тізімін алу керек, орнату 
талаптарын білу керек әдетте есептегішпен бірге кері клапандар, қатты 
тазалау сүзгісі, кейде – қысым редукторын орнатады. 

 

 
 

Сурет 144 –  Ыстық және суық сумен жабдықтау есептегіштері 
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Су есептегішті бұрандадан немесе тіректе суды жабатын шар кранынан 
кейін бірден орнатамыз, олар жарамды күйде болуы тиіс. Құбырдың түріне 
немесе қосылуына байланысты негізгі бекіту вентилінен ағады, содан кейін 
суды есептегішке дейін құрастыру қажет. Барлық қажетті бөлшектерді  
орнатамыз: сүзгілер, қысым редукторлары, кері клапандар және т.б.  Бұдан 
әрі  су есептегішті бекітеміз. Ол орнатылғаннан кейін ең бастысы басқарушы 
компанияның қызметкері су есептегішті  пломбалап, көрсеткіштерді жазу 
үшін шақыру кажет.  

 
3.1.2. Шаруашылық-ауыз су құбырын  жүргізу  
 
Су құбыры желілері әр қабаттағы су тарату арматурасына су беретін су 

өткізгіштерден, ғимараттардың қабаттарына суды тарататын тікқұбырлар 
және тікқұбырларға су беретін магистральдардан тұрады. 

Су құбырлары болат мырышталған құбырлардан, сондай-ақ денсаулық 
сақтау министрлігі пайдалануға рұқсат етілген пластмассадан жасалған. 
Шаруашылық-ауыз су құбыры желісіндегі ең жоғарғы жұмыс қысымы 0,6 
МПа-дан аспауы тиіс. 

Енгізу сыртқы желінің құдығынан ғимараттың бірінші күрделі 
қабырғасына, ОЖП-не дейін жүргізіледі. Үздіксіз су беруді талап ететін 
ғимараттардың ішкі су құбыры екі және одан да көп кірмелермен жалғанады. 

Су өлшегіш түйіні ғимараттың ішінде бірінші күрделі қабырғадан кейін 
кірмеде орнатылады (Сур.145), онда су есептегішті және оны ажырату және 
тексеру үшін құрылғыларды құрастырады. Су беруде үзіліс болуы мүмкін 
ғимараттарда қарапайым су өлшегіш түйіні орнатылады. Су беруде үзіліске 
жол бермейтін жүйелерде су өлшегіш түйіні су есептегішті жөндеу кезінде 
және өрт кезінде ғимаратқа су берілетін айналма желімен қосымша 
жабдықталады. Айналма желіде жабық күйде пломбаланған ысырма 
орнатылады. Су есептегішті тексеру үшін бақылау краны орнатылған. 

 
1 - бетон тұғыр;  2 - кронштейн; 3 - айналма жолдағы ысырма;  

4 - шұра (вентиль); 5 - су есептегіш. 
Сурет 145 – Суды өлшеу түйіні 
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Араластырғыштар ванна бөлмелері мен асханаларда, қол жуғыштарда, 
үйде, себезгі бөлмелерінде және т.б. орнатылады. Тиісті араластырғышты 
таңдағанда, қысым мен судың температурасын реттеу жылдамдығын  және  
шуылсыз жұмысын  ескеру керек. Бұл араластырғышта су құбырынан түсетін 
суық және ыстық су ағындары араластырылады. Бұл су құбырынан келеді. 

Араластырғыш түрлері. Қазіргі заманғы араластырғыштар әртүрлі, 
шартты түрде оларды бес топқа бөлуге болады. Екі қабатты араластырғыш 
қалалықтардың пәтерлерінде берік орын алды (Сур. 146). Мұндай 
араластырғыш классикалық интерьерде жақсы көрінеді, оны  дұрыс 
пайдаланбаған жағдайда  ол ағып кетеді  және мерзімді жөндеуді қажет етеді. 

Бір  тұтқалы  араластырғыш жақында пайда болды, өте танымал (Сур. 
147). Мұндай араластырғыш монокомандалық деп аталады. Оның шеттері  
әдетте  70 мм.  ал сақинаның ішкі диаметрі сифонның бұру құбырының 
диаметріне сәйкес келуі тиіс. 

 

 
 

Сурет 146-Екі тұтқалы араластырғыш      Сурет 147 - Бір тұтқалы   
                                                                            араластырғыш 
 
Су температурасын оңға-солға және арынды жоғары-төмен реттейтін 

ыстық және суық су үшін тек бір иін тірегі бар. Мұндай кранның құрылымы 
ағуды болдырмайды. Тек сапасыз су құбыры оны  зақымдауы мүмкін. 
Араластырғыштың барлық механизмі тегіс жанасу беті бар беріктігі жоғары 
керамикадан жасалған. Сенсорлық араластырғыш сенсорлық түймелері бар 
арнайы панельмен басқарылады. Бұл ыңғайлы, бірақ сенімсіз. Байланыссыз 
араластырғыш инфрақызыл сенсормен жабдықталған, ол қолды кранға 
жақындату арқылы қосылады. Ол қоғамдық орындарда суды тиімді 
пайдалану үшін кеңінен қолданылады. 

Термостатикалық араластырғыш бүйірінде орналасқан екі реттеуішпен 
басқарылады, олардың  көмегімен қажетті температура мен арын беріледі. 
Жаңа араластырғышты орнатпас бұрын, ескіні  бөлшектеу қажет. Ең алдымен 
ыстық және суық су шұраларын жабу, араластырғыштың кранын ашу қажет 
немесе араластырғыштың құрылымын ескере отырып  суда өзге тәсілмен 
ағып кету керек.  

Араластырғышты орналастыру және су құбырларын бекіту жұмыстары 
келесі ретпен орындалады: 



201 

A: қол жуғыштағы арнайы орынға тығыздағыштарды қойып  
араластырғышты орнатуды бастаңыз. 

B: араластырғыштың төменгі жағына пластикалық ұстағыштарды 
бұраңыз. Әрбір пластикалық ұстағыштың кең бөлігі жоғары қаралғанына көз 
жеткізіңіз. 

C: қол жуғыштың жоғарғы жағына араластырғыш пен 
тығыздағыштардың дәл орнатылғанын тексеріңіз. 

D: қол жуғыштың астынан пластикалық ұстағыштарды қатайтыңыз. 
Оны асыра бұрамаңыз, өйткені шамадан тыс қатайту пластикалық 
ұстағыштарды зақымдауы мүмкін және оларды болашақта бөлшектеу қиынға 
соғады. (Сур. 148, а) 

A: тефлон таспамен су құбырының клапанын бекіту жіптерін ораңыз. 
Көптеген сантехниктер тефлон таспасын тығыздау үшін пайдаланса да, 
кейбір өндірушілер арнайы су құбырларын герметик ретінде пайдалануды 
ұсынады. 

B: су құбырының ұстағышын (гайканы) кесу клапанына салыңыз. 
Кілтті пайдаланып гайканы қатайтыңыз. 

C: араластырғыштың бекіту аяқтарының жіптерін тефлон таспасымен 
ораңыз, содан кейін оларға су құбырларының ұстағышын бұраңыз. 

D: кілтті пайдаланып гайканы қатайтыңыз. (Сур. 148, б) 
 

 
   а) 

 

 
   б) 

 
Сурет 148 – Араластырғышты орналастыру (а)және су құбырларын 

бекіту (б) 
 
Араластырғыш ыстық және суық су құбырларынан ажыратылатын 

кілтпен бұралады. Егер араластырғышты шлангілермен бірге ауыстыру қажет 
болса, алдымен шлангілер құбырлардан ажыратылады. Одан кейін 
араластырғыш бекіту түріне байланысты бөлшектеледі. Крандарды 
орнатқанға дейін бекітілетін кең негізде екі бұранданы араластырғышты 
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демонтаждау үшін алдымен крандарды бөлшектеу қажет және тек содан 
кейін араластырғышты қол жуғышқа бекітетін гайкаларды бұрайды. Тар 
негіздегі араластырғыштар қол жуғыштың астына гайкалармен бекітіледі, 
сондықтан оларды бөлшектеу үшін қол жуғышқтың астына кіріп, гайкаларды 
бұрап алу қажет. 

Бекітпесі ортасында болатын "шырша" типті  араластырғыштарды 
бөлшектеу үшін гайканы шлангадан бұрандалы арнайы төлкеден алып тастау 
қажет. Ортадағы бекіткіште бір қабатты араластырғыш бар, оны түйреуіштен 
бөлшектеу үшін тек гайканы ғана емес, жартылай шайбаны да бұрау керек. 

Кең негізі бар араластырғышты орнату үшін, алдымен оны бұралған 
крандармен орнату орнына қою керек, содан кейін – төсемді жасап, 
гайкаларды бұрау керек. Осыдан кейін кранды қол жуғышпен жалғау орны 
герметикпен оқшауланады және крандардың тұтқалары орнатылады. 

Тар негіздегі араластырғышты орнату кезінде герметик алдын ала 
салынады. Мұндай араластырғышты орнату үшін қол жуғыш астына алуға 
тура келеді, әйтпесе гайкаға жету мүмкін емес. Мұндай операцияны екі есе 
жүргізу ыңғайлы: біреуі жоғары, араластырғыш ұстайды, ал екіншісі 
төменірек гайкаларды бұрайды. Ең қарапайым орнату  "шырша " тәрізді 
араластырғыш (Сур. 149).  

 

 
 

1- төсем, 2-стопор, 3-төрт қырлы орнату гайкасы, 4 - қисайтқыш гайка, 
5-қысқыш гайка, 6,10-металл шайбалар, 7,9 - резеңке төсемдер, 8 - жуу 
немесе қол жуғыш сөрелер, 11-құю, 12 - қисайтқыш гайка, 13 - қысқыш 

пластмассалы сақина, 14-резеңке сақина 
 

Сурет 149 – "Шырша" тәрізді араластырғыш 
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Оны монтаждау кезінде қол жуғыш түсірілмейді: алдымен корпустан 
гайка бұралады, содан кейін төсем мен металл шайба алынады. Осыдан кейін 
келесі әрекеттерді орындау қажет: 

- араластырғышты орнату; 
- төсем мен шайбаны кию; 
- гайканы бұрау; 
- ниппелді кию; 
- ыстық және суық су құбырларына герметик жағыңыз; 
- араластырғыштың түтіктерін сумен жабдықтау құбырларына бұрау. 
Гайкаларды созу үшін иінтіректі немесе ажыратқыш кілттерді 

пайдалана аламыз. Құбыр кілті ыңғайлы, бірақ ол бұранданы жұлып алады. 
 
Аспалы араластырғыш қабырғаға кронштейнмен бекітіледі және ыстық 

және суық су құбырларына қосылады. Араластырғышты орнатпас бұрын, 
оны иілгіш құрылғымен қосу керек. Ыстық сумен қамтамасыз ету және жылу 
беру жүйелерімен жұмыс кезінде келесі ережелерді сақтау қажет. 

Жөндеу жүргізілетін учаскеге ыстық су беру вентилін жабу, 
бұранданың жарамдылығын тексеру. Ыстық су ағызу. Ыстық сумен 
жабдықтау жүйесінде оны кран арқылы жасау ыңғайлы, жылу жүйесінде 
ағызу технологиясын ойластыру және су қалдықтарына арналған 
сыйымдылық дайындау қажет. 

Суды толық ағызу үшін еңістердің дұрыстығын қадағалау. Сумен 
жабдықтау және жылыту жүйелерін монтаждау кезінде қолданылатын 
элементтерге арналған температура мен қысым бойынша талаптардың 
сақталуын бақылау. Қосылыстар сенімді герметиктелген болуы тиіс.  

Жүйені іске қосар алдында оны нығыздау, яғни қысыммен 
гидравликалық сынау жүргізу міндетті. Бұл операция жүйені беріктікке 
тексеруге мүмкіндік береді, оның әртүрлі учаскелерінде ағудың болуын 
анықтауға, сондай-ақ жүйе компоненттерінің түрлі ақауларын жоюға 
көмектеседі. Сығымдау - су бағанасының немесе сығылған ауаның көмегімен 
қолмен не болмаса механикалық сорғымен жүзеге асырылады. 

Үйде сумен жабдықтау және жылыту автономды жүйелері болған 
жағдайда, су жылыту және жылыту қазандықтарын қосқан кезде қатаң түрде 
нұсқаулық бойынша әрекет ету керек. Қабырға қазандықтарын монтаждау 
кезінде оларды  сенімді  бекітуге ерекше назар аудару қажет.  

Сантехникалық жұмыстарды жүргізу кезінде су құбыры мен кәріз 
жүйесі суының  ағып кетуінен экономикалық шығындар жиі орын алады. 
Осындай жағдайларды болдырмау үшін термиялық күйіктің алдын алу 
бойынша жоғарыда аталған талаптарды сақтау, сондай-ақ жүйенің барлық 
элементтерінің толық герметиктелуін қадағалаған дұрыс. Сантехникалық 
жұмыстарды  дербес  жүргізу  ортақ  пайдаланудағы  мүлікті  бұзуы  мүмкін. 

Құбырлар  вентильмен жалғанған болса, оларды ажырату, жалғау  
жұмыстары  кезіндегі құрал-жабдықтардың  жеткіліксіздігі,  су құбыр  
торабын өз бетінше жүргізу экономикалық шығындарға әкелуі мүмкін.  



204 

Орталықтандырылған сумен қамтамасыз ететін көп пәтерлі үйлердің 
тұрғындары үшін, су құбырын орнату бойынша жуынатын бөлмеде және ас 
үйде тұрақты құбырлар төсеуге міндетті. Егер пәтерде ыстық сумен 
жабдықтау болмаса, қиындықтар туындауы мүмкін. Жұмыс көлемі үлкен 
қала сыртындағы үйлерге су құбырын жүргізу  үшін  алдымен су көзін табу 
қажет. Содан кейін учаскеден үйге дейін жылы су құбырын жүргізу керек. 
Қажет болған жағдайда су мұнарасын орнатады, осыдан кейін ғана үйдің 
ішіне сумен жабдықтау желісін жургіземіз. 

Үйдің ішінде су құбыры желісін монтаждау, әдетте  әрлеу кезеңіне 
дейін жүргізіледі. Алайда су құбырын саяжайға және пайдалану сатысында 
өткізу мүмкіндігі бар. 

 

 
 

Сурет 150 – Жеке үйдегі ағынды судың  қалыпты жағдайы 
 

Егер сізге су учаскесі жоқ орталықтандырылған сумен жабдықтау 
жүйесі берілсе онда, біріншіден, су құбыры бар  кенттен қосылуға болады,  
екіншіден  өз ұңғымасын  құмға немесе артезианға бұрғылау керек. Бұл 
учаскенің топырақ ерекшеліктеріне және сіздің қаржы мүмкіндігіңізге  
байланысты. 

 
3.1.3. Өртке қарсы су құбыры 
 
Өртке қарсы су кұбырлары отты сөндіру үшін немесе оның таралып 

кетуіне жол бермеуге, оқшаулауға арналған. Өртке қарсы су 
кұбырларындағы судың сапасы ішуге жарамсыз болуы мүмкін. Егер ғимарат 
көлемі 2000 м3-дан артық болмаса, онда кіші және орта сорғы станциялары 
сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің құрылыс нормалары мен 
қағидалары бойынша карастырылады.  

Сонымен қатар өрт сөндіретін су өтімі 10 л/сек-тан төмен болса, үлкен 
сорғы станцияларында суға толтырылған  резервуарлар  немесе өртке қарсы 
тұрақты су құбыр желілері қарастырылады. Ғимарат көлемі 50 мың текше 
метрге дейін, ал қоршауы I және II дәрежедегі отқа төзімді және өндіріс 
категориясының өрт қауіптілігі Г, Д және Е-ден жоғары болмаған жағдайда 
өртке қарсы сумен жабдыктау жүйесіндегі су өтімі 10 л/сек-ке дейін жетеді. 

Өрт сөндіргіштері бар су құбырлары өртке қарсы және жанғыш 
материалдардан жасалған ғимараттарда пайдаланылады, олар өртті анықтап, 
өрт сөндіру шараларын қабылдауға мүмкіндік беретін адамдардың 
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қатысуымен болады. Ол тұрмыстық ауыз сумен жабдықтау сияқты 
элементтерден тұрады, бірақ сенімді сумен жабдықтауға және жылдам 
пайдалануға талаптардың жоғарылауына байланысты оның кейбір 
ерекшеліктері бар. Мұндай сумен жабдықтау желілері сақиналы болып 
табылады. Жүйелерді монтаждау үшін кемінде 0,9 МПа жұмыс қысымына 
арналған болат құбырлар мен арматуралар қолданылады. Өрт сөндіру 
крандары әдетте диаметрі 50, 65 мм қолданылады. Ұзындығы 10 және 20 м 
өрт құбыршектері қарасорадан жасалады және олардың беріктігін, 
герметиктілігін арттыру үшін резеңкемен қаптайды. 

Өрттік бағанның бір басында жалғағыш бастиек, ал екінші басында ұш 
болады. Ұштың шығар тесігінің диаметрі (спрыск) - 16, 18 , 19 немесе 22 мм. 
Өрт крандары әйнек есікті шкафтарға орналастырылады (Cур. 151). Өрт 
құбыршегін бұрылмалы сөреге қойылады немесе кронштейнмен бұрылатын 
шарғыға оралады. Шкафтар өрт шұрасының (вентиль) осі еденнен 1,35 м 
биіктікте болатындай етіп орналастырылады. Өндірістік, қосалқы және 
қоғамдық ғимараттардың өрт шкафтарында өрт кранының жанына екі өрт 
сөндіргіш қойылады. Ағындардың есептелген саны үш немесе одан көп 
болса, бір шкафта екі өрт кранын, яғни қосарланған өрт кранын орнатуға 
рұқсат етіледі. Автоматты спринклерлі және дренчерлі жүйелер өрт шығу 
ошақтарын өртке қарсы дабыл белгісін бере отырып, адамның қатысуынсыз 
сөндіреді. Мұндай жүйелер өрт пайда болатын және тез таралуы мүмкін 
бөлмелерге (кітап сақтау орындары, кітапханалар және т.б.) орнатылады. 

 
1 - тікқұбыр; 2 - шұра (вентиль); 3- өрт құбыршек; 4 - бөшке (шланг); 

5 - жылдам бекітетін  гайка 
Сурет 151 – Ішкі өрт краны 
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Автоматты спринклерлі жүйелер: сыртқы желі, гидропневматикалық 
және арынды бактарын қамтитын субергіштен;  енгізу құбырлары, бақылау- 
сигналды клапаны;  жеткізу және тарату құбырларын қамтитын спринклерлі 
желісі, спринклерлі сусепкіштерден (спринклер) тұрады. Бақылау-сигналды 
клапаны және құбырлар оның жөндеу кезінде тез ажырататын бөлімін 
құрайды. 

Температура көтерілгенде ашылып, өрт ошақтарын су сеуіп сөндіретін 
спринклерлер жақтау мен розеткалы штуцерден, шыны клапанмен 
жабылатын саңылаулы диафрагмадан тұрады. Клапан саңылауға жеңіл 
балқитын дәнекермен қосылған үш тілімнен (пластина) тұратын жылусезгіш 
құлыппен бекітілген. Өрт туындаған кезде дәнекер жоғары температураның 
әсерінен балқиды, құлып бұзылады, судың қысымы клапанды қағып 
жібереді, су розеткаға ұрылып, шашырап, 12 шаршы метр ауданға себіледі.  

Орнатылған барлық спринклерлердің ішінен тек өрт ошағының үстінде 
орналасқан бөлігі ғана ашылады. Оларда су сепкіштер ретінде спринклерге 
ұқсас, бірақ клапансыз және жылусезгіш құлыпсыз құрылғы – дренчерлер 
қолданылады. Қозғаушы құбырда орнатылған спринклермен басқарылатын 
топтық әрекет ету клапанын ашқан кезде тарату құбыры арқылы су 
дренчерлерге беріледі. Өрт туындаған кезде спринклер ашылады, топтық 
клапан ашылып, барлық дренчер арқылы шығатын су өрт ошағына себіледі. 
Қашықтан басқарудың жартылай автоматтандырылған жүйелері адамдар өрт 
немесе оның таралу қаупі туындаған кезде іске қосылады.  

 
3.1.5. Ыстық су құбыры 
 
Ыстық су құбыры мақсаты бойынша шаруашылық-тұрмыстық және 

өндірістік болып бөлінеді. Сонымен қатар жергілікті және 
орталықтандырылған болады. Жергілікті ыстық сумен жабдықтау суды әр 
тұтынушыда немесе олардың шағын тобында су жылытылатын кіші 
ғимараттарда ұйымдастырылады. Суық сумен жабдықтау жүйесінен су 
жергілікті су жылытқышқа беріледі, онда жанармай, электр қуаты және т.б. 
суды қыздырады. Ыстық су тұтынушыға таратушы желі арқылы беріледі.  

Жергілікті су жылытқыштар аз мөлшердегі суды белгіленген 
температураға дейін жоғары қуатты жылу көзімен тез қыздыратын ағынды 
(жылдам) және көп мөлшердегі суды төменгі қуатты жылу көзімен баяу 
қыздыратын (бірнеше сағатқа дейін) көлемді болып бөлінеді. Сол және басқа 
да қондырғыларда су металл қабат арқылы жылу берілумен қыздырылады. 
Жылу көзі қатты, сұйық, газ тәрізді отын, күн немесе электр энергиясы 
болуы мүмкін. 

Су жылытқыштарының құрылымдары пайдаланылатын отынға, жылу 
өнімділігіне және орналасу орындарына байланысты әртүрлі болады. 
Ванналарға арналған су жылытқыш колонкалары қатты отынмен (отын, 
көмірмен) жұмыс жасайды. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау 
жүйесін жоғары қуатты жылу көздері (ЖЭО, аудандық қазандықтар және т.б) 
болған жағдайда ұйымдастырады (Сур. 152). Орталықтандырылған ыстық 
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сумен жабдықтау жүйесі суық сумен жабдықтау жүйесі секілді 
элементтерден тұрады. Оған суды қыздыруға арналған құрылғы, 
жылушығынының орнын толтыруға және барлық тұтынушыларда керекті 
температураны ұстап тұруға қажетті ыстық су айналымын қамтамасыз ететін 
циркуляциялық желі мен сорғылар қосылады. 

Ыстық сумен жабдықтау жүйесінің сұлбалары суды тұтыну режиміне, 
елді мекенді жылумен жабдықтау жүйесінің сұлбаларына және т.б. 
байланысты. Жылу желілеріне қосылу әдісіне қарай ашық және жабық 
сұлбалар болады. 

 

 
 

1 - енгізу; 2 - су есептегіш түйін; 3 - қысым көтергіш қондырғы; 
4 - су жылытқыш; 5 - циркуляциялық сорғылары; 6 - жылу 

аккумуляторы; 7 - жеткізу орам желісі (магистральдық);  8 - циркуляциялық 
орам желісі; 

9 - тарату желісі; 10 - циркуляциялық желі; 11 - арматура; 12 - сүлгі 
кептіргіші; 13 - жылу тасымалдағыш желі 

 
Сурет 152 – Орталықтандырылған  ыстық  сумен  жабдықтау  

жүйесінің  элементтері 
 
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесінде  

қолданылатын су жылытқыштары ағынды және көлемді болады. Ағынды су 
жылытқыштарда су үлкен жылдамдықпен қозғалады (0,5-2,5 м/с)  және жылу 
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тасымалдағышпен (су, бу) белгіленген температураға дейін жылдам қызады. 
Ағынды секциялық су жылытқышы  (қаптамалы құбырлы) құбырлы тордағы 
екі жағынан келтеленген жез жылу алмастырғыш түтікшелер 
орналастырылған болат корпусынан тұрады. 

Су жылытқыштар бір-бірімен ернемек арқылы байланысқан бірнеше 
секциялардан жиналады. Ыстық су жүйесі жылытқыштарында жылытатын су 
(жылу тасымалдағыш)  құбыр аралық бос орынға беріледі, ал жылытылатын 
су жылу алмастырғыш түтікшелерге беріледі (Сур. 153). 

 
 

а - бір секциялы; б - көп секциялы алынбалы; 1 - жылытылған су 
кіретін келтеқұбыр;  2 - конфузор; 3 - жылытатын су кіретін келтеқұбыр; 

4 - секция; 5 - жылытылатын су кіретін келтеқұбыр; 6 - штуцер; 
7 - жылытатын су шығатын келтеқұбыр; 8 – қосқыш; 9 - құбыр иіні 

 
 Сурет 153 – Ағынды секциялық жылытқыштар 

 
Бу-сулы ағынды жылытқыштар бу-күштік қондырғысы бар 

өнеркәсіптік ғимараттарда немесе су жылытуға арналған бу қазандары бар 
шағын қазандықтарда қолданылады. Корпусқа берілетін бу түтіктер 
арасынан өтеді, олардың бетінде конденсациялып, түзілген будың әсерінен 
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суды қыздырады. Су жылытқышы арқылы су екі рет өтетіндіктен құрылым 
екі жүрісті деп аталады. Сонымен қатар төрт жүрісті жылытқыштар да 
қолданылады. 

Жылу аккумуляторы мен су жылытқыштың функцияларын біріктіретін 
көлемді жылытқыштарда су қозғалысының жылдамдығы баяу болуына 
байланысты жылуберілім коэффициенті төмен. Бірдей ауданды жылытуда 
олардың өлшемдері ағынды жылытқыштарға қарағанда үлкенірек болады. 

Көлемді жылытқыштар жылыту элементтері орналастырылатын 
арынды немесе арынсыз (ашық) бак түрінде жасалады. Сыйымдылығы 90-
100л болатын корпустағы су құбыр арқылы өтетін отынның қызуымен 
қыздырылады. Суды қыздыруды жеделдету үшін құбырда циркуляциялық 
құбыр жасалады. 

Газбен жылытылатын көлемді су жылытқышы құрылымы жағынан су 
жылытқыш колонкаға ұқсас. Ондағы су жанарғыда газдың жануы кезінде 
пайда болатын ыстық газдармен қыздырылады. Газбен жылытылатын 
ағынды су жылытқышының қыздыру беті үлкен және жылу беру 
коэффициенті жоғары, ол судың қарқынды қызуын қамтамасыз етеді. 
Жанарғыдағы газдың жануы кезінде пайда болатын жылу от камерасы, 
иректүтік және жылу алмастырғыштың қабырғалары арқылы суға беріледі. 
Күн су жылытқышы күн энергиясының есебінен суды 40-50°C-қа дейін 
қыздырады. 

Көлемді электр су жылытқышы (электр су жылытқыш) – өртке қарсы 
ең қауіпсіз құрал. Электр су жылытқышы жылу оқшаулағышпен қапталған 
корпустан, электр қыздырғыш және температура реттегішінен тұрады. 

Бактардың сыртқы беттері жылу оқшаулағыш қабатпен қапталады. 
Жүйеде кемінде екі бак (әрқайсысы есептелген көлемнің 50%) орнатылады. 
Арынсыз бак-аккумуляторлар құрылымы жағынан суық су бактарына ұқсас. 
Ыстық су құбырының сумен жабдықтау желілері таратушы және 
циркуляциялық болып бөлінеді және магистраль, тік құбыр, келтірулерден 
тұрады. Сумен жабдықтау желілері негізінен суық су желілеріне ұқсас. Ең 
көп таралған төменгі таратқышты желіде циркуляциялық магистраль мен тік 
құбырлар тарату құбырларына параллель салынады. 

Магистральдар жертөлелерде немесе жасырын арналарда жүргізіледі. 
Бұл сұлбаның кемшілігі – құбырлардың едәуір ұзындығы. Төменгі таратқыш 
және секциялық түйіндер бар сұлбалар циркуляциялық тік құбырлардың 
ұзындығын азайтуға мүмкіндік береді, себебі 3-8 тарату тік құбырларына бір 
циркуляциялық тік құбыры орнатылады. Биіктігі 12 қабатқа дейінгі 
ғимараттарда, егер, таратушы тік құбырлар тиісінше таратушы 
магистральдарға, ал циркуляциялық тік құбыр ғимараттың жылы шатыр 
астында немесе жоғарғы қабаттың төбе астына жүргізілген сақиналық 
қосқышқа жалғанған болса, төменгі таратқышты секциялық түйіндер 
қолданылады. 

Төменгі таратқышты және тік құбырлармен сақиналанған бір құбырлы 
сақиналы магистральді сұлбаны тұтынушылар саны көп болғанда және 
едәуір ұзындықты магистраль кезде пайдаланады. Жоғарғы тартқыш және 
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секциялық түйіндер бар сұлбалар биіктігі 12 қабаттан асатын ғимараттарда 
қолданылады. Бұл ретте, ыстық су таратқыш магистральдан негізгі тік 
құбырмен сақиналы қосқышқа келеді. Бұл жағдайда жертөледегі айналым 
көтергіштерін циркуляциялық құбыр қосылған төменгі көпірмен ілуге 
болады. Ыстық сумен жабдықтауға арналған арматура суық сумен 
жабдықтауға арналған фитингтермен бірдей, диаметрі 50 мм  қоса алғанда  
фитингтер қоладан, жезден немесе ыстыққа төзімді пластмассадан тұруы 
керек. Тығыздау материалдары талшықтан, ыстыққа төзімді резеңкеден, 
парониттен, арнайы эбонит массасынан жасалады.  

Ыстық су жүйелерінде қысымды жоғарылататын, суды тарату жүйесіне 
су жіберетін қондырғылар және су айналымы бойынша судың қозғалысын 
қамтамасыз ететін циркуляциялық қондырғылар қолданылады. Желдетуді 
арттыруға арналған қондырғылар, әдетте, суды бір уақытта суық және ыстық 
ағынды суға жібереді. Жоғары жылдамдықты жылытқыштары бар жүйелерде 
жұмыс кезінде қысымның жоғалуы 0,1-0,3 МПа құрайды, қондырғыларды 
тек ыстық сумен қамтамасыз ету үшін пайдалануға болады немесе 
циркуляциялық сорғылар оларды айналымға айналдырып, жеткізу желісіне 
жіберіледі. 

 
3.2 тарау. Ішкі су құбырын монтаждау 
 
Ішкі су құбырының жобасына мынадай сызбалар кіреді: магистральдар, 

көтергіштер, су тартқыштар, арматуралар, су берілетін технологиялық 
жабдықтар, су өлшегіш тораптар және басқа да жабдықтар салынған қабаттар 
мен жертөлелердің жоспарлары; құбырлармен, су бөлгіш және құбыржол 
арматураларымен және басқа да жабдықтармен аксонометриялық схемалар; 
бас жоспар (сыртқы су құбыры желілері мен енгізуді ұйымдастыру кезінде); 
сорғы қондырғыларының, бактардың, су өлшегіш тораптар мен басқа да 
жабдықтардың сызбалары мен схемалары; жүйенің монтаждық сызбалары. 

Жобаға жүйенің есебі, жабдықтың сипаттамасы, сондай-ақ жабдықтар 
мен материалдардың ерекшелігі бар түсіндірме жазба қоса беріледі. 

Су құбырын орнату жұмыс жобасына, объектідегі жұмыс кестесіне 
сәйкес жүзеге асырылады және басқа санитарлық-техникалық жүйелермен 
бір уақытта жүзеге асырылады. Қыста су құбырын орнату әдетте жылу 
жүйесі іске қосылғаннан кейін басталады. 

Су құбырын монтаждау реттілікпен жүргізеді. Енгізулер, орамдық 
желілер салынады, оларды сынайды және сыртқы су құбыры желілеріне 
қосады. Содан кейін ғимараттың су құбыры желісі мен жабдықтары (су 
өлшеуіш тораптар, сорғылар, бактар) орнатылады. Монтаждау аяқталғаннан 
кейін құбырлар жуылады, су құбырының жұмысы тексеріледі. 

Монтаждау алдында объектінің құрылыс дайындығы болуы тиіс. 
Сорғылар мен су жылытқыштары монтаждау жылу жүйелеріндегідей 
жүргізіледі.  

Су құбырын монтаждау кезінде келтірілген құралдар жиынтығы 
пайдаланылады. 
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Жылыту болмаған жағдайда үй-жайды жылытады, қардан, қоқыстан 
тазартады. Енгізуді сыртқы желілермен қосу, су құбырын сынау және іске 
қосу тек жылыту жүйесін іске қосқаннан және үй-жайларды жылытқаннан 
кейін ғана жүргізіледі. Пластикалық құбырларды жылытылатын үй-жайда 
монтаждау кезінде оларды үй-жайда екі-үш сағат ұстайды. 

 
3.2.1. Кварталдық  желілер мен құбырларды ғимаратқа енгізуді 

монтаждау 
 
Суық сумен жабдықтаудың кварталдық желілері мен құбырларды 

жерге енгізудегі мұздату тереңдігінен 0,5 м тереңдікте салынады. Құрылыс 
құнын төмендету үшін су құбырын жылу желілері бар бір траншеяға 
жертөлелер мен құбырларды траншеялық төсеу үшін ғимараттардың 
техникалық жер асты жерлерін қолдана отырып салынады. Көптеген 
коммуникациялары бар үлкен шағын аудандарда бұл үшін өту жолдары 
немесе өтпейтін арналар қолданылады. 

Су құбыры желілерін диаметрі 200 мм дейінгі кәріз құбырларынан 
кемінде 1,5 м және диаметрі үлкен құбырлар үшін 3 м қашықтықта 
(көлденеңінен) салу керек. Су құбыры және кәріз құбырлары қиылысқан 
кезде жарықтағы қашықтық кемінде 0,4 м, басқа құбырлармен қиылысқан 
кезде кемінде 0,2 м болуы тиіс. 

Желілер келесі ретпен салынады: жолды белгілеп, траншеяны жыртып 
алыңыз; содан кейін құбырларды салыңыз, пішінді бөліктер мен 
арматураларды орнатыңыз (құдықтардың алдын-ала бетондалған түбіне); 
содан кейін жіктерді дәнекерлейді; тіректерді орнатады; құбырды жуады 
және сынайды; құдықтар салады, құбырды көмеді. 

Трассаны бөлу жергілікті жерге тән нүктелерді – құдықтардың 
орталықтарын, бұрылу бұрыштарын, қолданыстағы ғимараттарға, 
құрылыстарға байланған қолданыстағы коммуникациялар мен 
құрылыстармен қиылысу орындарын ауыстырудан басталады. Бұл нүктелер 
шұңқырлармен бекітіледі, олардың арасында құбырдың осін білдіретін сым 
тартылады. 

Құдықтар астындағы құбырлар мен шұңқырларды төсеу үшін траншея 
қазу машиналармен жасалады. Траншея түбінің ені 0,5-0,6м шамада 
құбырдың диаметрінен үлкен  етіп қабылданады.  

Құбырлардың жіктері орналасқан жерлерде кең сымды қосылыстарды 
бітеуге немесе дәнекерлеуге ыңғайлы болу үшін шұңқырлар қазылады. 
Траншея қабырғаларының табиғи беткейлері немесе инвентарлық 
бекіткіштері болуы тиіс. Құбырлар траншеяға ұқыпты салынады: оларды 
траншеяның беткейіне тастауға немесе домалатуға тыйым салынады. 

Кең құбырлар әдетте, ең төменгі белгіден бастап, еңіске қарсы 
тіректермен орналастырылады. Әрбір бұрылыста су қысымының күшін 
қабылдайтын, сондай-ақ қысым әсерінен құбырдың жылжуын және түйіспе 
қосылысының герметикалығын бұзуды болдырмайтын тірек көзделеді. 
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Шойын және асбест-цемент құбырларының түйіспелері асбест-цемент 
қоспасымен бітеледі, болат құбырлар дәнекерленеді және күшейтілген 
коррозияға қарсы оқшаулаумен жабылады. Ыстық су құбырлары жылу 
оқшаулағышпен жабылады. 

Ғимаратқа екі немесе одан да көп енгізуді орнату кезінде оларды 
біріктіреді және олардың арасына ысырма орнатылады. Кірмедегі кері клапан 
ғимаратта тегеурінді су багы немесе құбырлармен біріктірілген бірнеше 
енгізулер болған кезде жинақталады. 

Жұмыс істеп тұрған су құбырындағы 9 құбырды кесу құрылғының 
көмегімен жүргізіледі (Сур.154). Ол үшін алдымен 10 сыртқы желінің 
қолданыстағы құбырына 11 өтпелі құбыр дәнекерленеді 

 

 
 

1-бұрғы, 2-фреза, 3-клапан, 4-арқан, 5-тығыздағыш, 6-білік, 
7-жеткізуші құрылғы, 8-корпус, 9,11-құбырлар, 10-құбыр 

 
Сурер 154- Енгізу құбырын кесуге арналған құрылғы 

. Келте құбырға кесуге арналған құрылғы орнатылады және оны келте 
құбырдың фланеціне бұрандалармен бекітеді. Шыбық айналған кезде 6 білігі 
аудармалы қозғалысты алады, нәтижесінде 1- бұрғы, содан кейін білікке 
бекітілген 2- кескіш құбырдағы тесікті бұрғылайды. Су құбырдың ішкі 
қуыстарын және құрылғыларды толтырады. 

Бұрғылар мен кескіштер тесіктен шыбықты өзекпен көтеру арқылы 
шығарылады, ал 10 өтпелі құбырдағы тесік 3 клапанымен жабылады, ол 4-ші 
арқанды 5-ші тығыздағыш арқылы тартады. Су қысымы 3 клапанын өтпелі 
құбырдағы тесікке мықтап басады. Осыдан кейін құрылғы алынып, клапан 
бұрандамен штепсельге тартылады. 
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3.2.2. Ішкі су құбыры желісі мен арматураны монтаждау 
 
Ішкі су құбыры желілері қыста ауа температурасы 2°С-тан жоғары үй-

жайларда салынады. Төмен температурада құбырларда судың қатып қалуын 
болдырмайтын шараларды қарастыру қажет. Ылғалдылығы жоғары үй-
жайларда коррозияны күшейтетін су буларының конденсациясын болдырмау 
үшін құбырлар оқшаулаумен жабылады. 

Желілер бұрандалы немесе балқытып біріктіріп қосылатын болат 
құбырлардан орнатылады. 

Қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін ішкі су құбырында ілмекті 
арматура орнатылады: сақиналы тарату желісінде – жекелеген учаскелерді 
ажырату үшін жарты сақинадан көп емес; өртке қарсы су құбырының 
сақиналы желісінде – ажыратуға бір қабатта бес өрт сөндіру кранын көп емес 
және биіктігі 50 м асатын ғимараттарда бір тік құбырдан көп емес; өндірістік 
су құбырының сақиналы желісінде – өндірістік су құбырының агрегаттарына 
екі жақты су беруді қамтамасыз ету үшін; өрт сөндіру тік құбырларының 
түбінде бес және одан да көп өрт сөндіру крандары; ғимараттардағы 
шаруашылық-ауыз су немесе өндірістік су құбыры тік құбырларының 
түбінде үш және одан да көп қабатты ғимараттарда; бес және одан да көп 
нүктені қоректендіретін тармақтарда; әр тармақтарда әрбір пәтерге; шаю 
бактарына келтірулерде, шаю крандарына, су жылытқыш колонкаларына, 
топтық себезгілер мен қол жуғыштарға келтірулерде; сыртқы суару 
крандарының алдында, арнайы мақсаттағы аспаптар мен агрегаттардың 
алдында; су құбырының магистральдық желілерінен барлық тармақтарда. 

Ішкі желілерде  ғимараттар  периметрі 60-70 м болған кезде бір кран 
есебінен суару шүмектері орнатылады.  

Ғимараттың су құбыры желісін мынадай ретпен құрастырады: 
құбырлар мен құбырлық дайындамаларды таратады, бекіткіштерді орнатады, 
магистральдық құбыржолдарды төсейді, оларды жалғайды және бекітеді; 
көтергіштерді құрастырады және оларды магистральдармен жалғайды; су 
тарату арматурасына жеткізулерді құрастырады, қажет болған жағдайда ауа 
жинағыштарды орнатады. Құбырларды төсеу орындарын белгілеуді және 
бекітуді орнатуды мамандандырылған буын жүргізеді. 

Магистральдық құбырлар еңіспен салынады. Еңіс құбырларды сумен 
толтырған кезде ауаны шығару және желілерді босатқан кезде оны түсіру 
үшін қажет. Көлбеу бастапқы нүктенің құбырдың соңғы нүктесінен ұзындық 
бірлігіне қатынасы арқылы көрінеді. Мысалы, ұзындығы 2 м және 10 мм-ден 
асатын учаскеде көлбеу (10/2000) 0,005-ке тең болады. Құбырлардың еңістігі 
рельстің, деңгейдің және сымның көмегімен белгіленеді. Ол үшін салынған 
құбырдың осінің кез-келген нүктесін таңдаңыз. Осы нүктеден рельс пен 
деңгейді қолдана отырып, көлденең сызық салынып, оған сым тартылады. 
Содан кейін, осы нүктеден кез-келген қашықтықта, мысалы, 2 м, көлденең 
сызықтан жоғары немесе төмен, көлбеу бағытта, берілген көлбеу бойынша 
қажетті қашықтық және құбыр осінің екінші нүктесін табыңыз. Берілген еңіс 
кезінде, мысалы, 0,003, бұл қашықтық 2 м х 0,003 = 6 мм. Алынған екі нүкте 
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бойынша сым тартылады және салынатын құбырдың осі белгіленеді. Сол 
сияқты, аспаптарға арналған контурлағыштардың осьтері белгіленеді. 

Құбырлардың түзу сызықпен салынуы, сынығы болмауы, берік 
бекітілуі және барлық бекітпелерге сүйенуі тиіс. Құбырлардың түзулігі 
созылған сыммен тексеріледі. 

Диаметрі 40 мм-ге дейінгі құбырлар алмалы-салмалы қамыттармен, ал 
диаметрі 40 мм-ден асатын құбырлар кронштейндер мен аспалардың 
көмегімен бекітіледі. Құбырларға бекітпелерді дәнекерлеуге жол берілмейді. 
Бекіткіштерді құбырлардың жалғанған жерлерінде орналастыруға болмайды. 

Дәнекерленген түйіспелер тіректің шетінен кемінде 50 мм қашықтықта 
орналастырылады. Магистральдық құбырды салу және бөлшектеу үшін 
сгондар орнатылады. Құбырдың төмен жерлерінде триггерлер орнатылады. 
Болат құбырдың бұрылыстары жалғағыш бөліктердің немесе иілген 
құбырлардың көмегімен орнатылады. Егер магистраль сақиналы болса, онда 
оған ысырмалар орнатылуы тиіс; оларды вентильдермен ауыстыруға жол 
берілмейді. 

Тік құбыр көтергіштері әдетте кәріз көтергіштерімен бірге ашық 
немесе жасырын түрде салынады. Тік құбыр көтергіштері арасындағы 
қашықтық, сондай-ақ көтергіштен қабырғаға дейінгі қашықтық олардың 
диаметріне байланысты, монтаждау жағдайына сәйкес қабылданады. Тік 
құбыр көтергіштері жасырын орналасқан кезде арматуралар мен сгондар 
орнатылған жерлерде люктер қалдырылады (Сур.155,а). 

Сумен жабдықтау құбырларын төсеу бір қарағанда қарапайым процесс. 
Бірақ жобалаудан, материалдарды таңдаудан, су жүйесін орнату 
ережелерінен бастап кешенді тәсіл қажет болады.  

Жобалау тұтастай алғанда су жүйесін салу үшін негіз болып саналады. 
Ең алдымен, сұлба орталықтандырылған немесе автономды болуы мүмкін 
сумен жабдықтауды қосу әдісіне негізделген. Бірінші жағдайда 
қолданыстағы сумен жабдықтау параметрлеріне бейімделу қажет. 

Жобалау процесінде орталықтандырылған әдіс үшін келесі нюанстарды 
ескеру қажет: 

 Өз кезегінде коллекторлық немесе дәйекті болуы мүмкін құбыр 
сұлбасы 

 Жасырын немесе сыртқы болуы мүмкін құбырларды төсеу әдісі; 
 Су тұтыну нүктелерін таңдау; 
 Құбыр диаметрін есептеу, материалды таңдау, түйісу әдісі және 

қосымша элементтер; 
 Апаттық крандар мен ысырмаларды жобалау. 
Автономды сумен жабдықтау жүйесіне қосылу үшін құбырларға 

ықтимал жүктемені ескеру қажет, ал екі қабатты үй жағдайында бүкіл 
желідегі су бағанасы мен су қысымын есептеу қажет.  

Дәйекті ажыратып қосқыш. Ол сондай-ақ үштармақ деп аталады, 
өйткені ол бір сызықта жүзеге асырылады, одан тройниктер мен бұрыштар 
сантехника құрылғыларына апарады. Бұл желінің кемшіліктері арасында 
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жеке қосылыстың қабаттасуы мүмкін емес және бірден бірнеше 
құрылғылардың жұмыс істеуі кезінде су қысымының төмендеуі байқалады. 
Артықшылықтарға мыналар жатады: орнатудың қарапайымдылығы, 
коллекторлық түрге қарағанда материалдардың өте төмен құны (Сур.155,б). 

Пәтердегі немесе жеке үйдегі құбырларды  коллектормен жинау. Бұл 
түрі жиі қажет болған жағдайда таңдалады: жолды сәндік панельдердің 
астына жасыру, құбырларды еденнің астына салу. Сумен жабдықтауға 
арналған коллектор кез-келген уақытта қажетті нүктені жабуға мүмкіндік 
береді, ал қалғандары бұрынғы режимде жұмыс істейді. Кемшіліктердің 
арасында желінің үлкен метражына және коллекторларға (тарақтарға) 
қажеттілікке байланысты жоғары құнды атап өткен жөн. 

Құбыр жолдардың қосылыстарын олар құрылыс құрылымдарын қиып 
өтетін жерлерде орналастыруға рұқсат етілмейді. Құбырлардың құрылыс 
құрылымдарымен қиылысқан жерлерінде оларға гильзалар кигізіледі. Жең 
мен құбыр арасындағы алшақтық шайырлы жіп пен битуммен толтырылады. 
Сгондар көтергіштердің түбіне және еденнен жоғары, сондай-ақ көтергіштің 
бұтақтарына орнатылады. Көтергіштің негізіне клапан немесе тығын краны 
орнатылады. Көтергіштер ілмектермен немесе қысқыштармен өзінің 
биіктігінің жартысына тең биіктікте бекітіледі. 

Жөндеу кезінде жүйені босату үшін келтірулер тік құбырларға қарай 
0,002-0,005 еңіспен төселеді. Келтірулер су тарату нүктелерінде орналасқан 
ілмектермен бекітіледі. Ұзындығы 1,5-2,5 м болған кезде ілмектер 
ортасында, ұзындығы үлкен болса бірінен 2,5 м қашықтықта 
орналастырылады. 

Су тарату арматурасына келтірулер ашық немесе жабық, яғни 
плинтуста немесе жасырын жүргізіледі. Келтірудің диаметрі арматураның 
түріне байланысты қабылданады. Арматураны ауыстыру үшін келтірулерде 
сгондар қарастырылады; қалтқы клапанға келтіруде вентиль орнатылады. 
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а) 

 
б) 

а- тік құбырдан қосылу түйіні;    б- сумен жабдықтауды қосу әдісі      
 

Сурет 155- Сумен жабдықтау құбырларын тарту: сұлбалардың түрлері 
және монтаждау кезеңдері 

Құбыр арматурасы пайдалану, тексеру және жөндеу үшін қол жетімді 
жерлерде орнатылады. Құбырларды жасырын төсеу кезінде арматура мен 
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алмалы-салмалы қосылыстар орнатылған жерлерде қарау люктері бар 
қуыстар орнатылады. 

Бұрандаларды, кері клапандарды, реттегіштерді су қозғалысының 
бағыты арматура корпусындағы бағыттамамен сәйкес келетіндей етіп 
орнатады. Кері клапандар олардың құрылымдарына байланысты көлденең 
немесе қатаң тігінен орнатылады. Ысырмалар мен вентильдердің 
шпиндельдері тігінен немесе көлбеу орналасуы тиіс. Тығын крандарын 
көлденең және тік құбырларға орнату кезінде тығынның осі қабырғаға 
параллель болуы тиіс. 

Су тарату арматурасын жүйені гидравликалық сынақтан өткізгеннен 
және санитарлық құралдарды орнатқаннан кейін орнатады. Ол пайдалануға 
ыңғайлы биіктікте орнатылады. 

Пластмассалық құбырлар жылу құбырларымен, ыстық су 
құбырларымен қиылысқан кезде қапсырмалар болат құбырларға жасалады, 
ал қиылысатын құбырлардың қабырғалары арасындағы қашықтық кемінде 50 
мм қабылданады. Бұл құбырларды параллель төсеу кезінде пластмасса 
құбырлар кем дегенде 100 мм қашықтықта орналастырылады, каналдар мен 
шахталарда пластмассамен бірге салынған ыстық су құбыры мен жылыту 
құбырлары жылу оқшаулағышпен жабылуы керек. 

Иілгіш полиэтилен құбырлар жалғағыштарын (Сур. 156) қарап, металл 
құбырларды бекіту қаттылығын тексергеннен кейін құрастырады: олар 
бекітпелерде айналмауы тиіс. Металл құбырлардың ұштары 
қабыршақтарсыз, өткір жиектерсіз, бұрандалар таза, тегіс, зақымдалмаған 
немесе орамдары бітелген болуы керек. Иілгіш келтірулердің қосылыстарын 
құрастыру металл гайкаларды қолмен бұрап, содан кейін 1,0...1,5 айналым 
кілтпен оралады. Пластмасса салмалы гайкалар арнайы кілттермен 
сақтықпен (үлкен күш жұмсалмай) тартылады. 

 

 
 

Сурет. 156 – Пластмасса салмалы гайкаларды бұрауға арналған кілттер 
 

Құрастырылғаннан кейін келтіру салмалы гайка тесігінде айнала 
бермеуі қажет. Егер мұндай байқалса, қосылым бөлшектеліп, екі резеңке 
тығыздағыш орнатылады. Жалғанған жерлерде ағу байқалса, салмалы 
гайкалармен ақырын қатайтылады немесе резеңке тығыздағыш 
ауыстырылады. Тығыздағыш төсеу кезінде құбырлардың бұралуына, 
бүгілуіне, сынуына рұқсат етілмейді. Иілудің ішкі радиусы кемінде 60 мм 
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болуы керек. Ілмекті және су тарату арматурасы оны пайдалану кезінде 
пайда болатын күштер пластмасса құбырларға берілмеуі үшін мықты 
бекітілуі тиіс. 

 
3.2.3. Жабдықты монтаждау 

 
Су есептегіш қондырғысы болат құбырлар мен фитингтерден жиналған  

кейін орнатылады. Құрылғыдағы су есептегіші су қозғалысының бағыты 
өлшегіш корпусындағы көрсеткішпен сәйкес келетін етіп орнатылады. 
Дәлдігі монтаж жағдайына әсер ететін су типті есептегіштер деңгейге сәйкес 
көлденең орнатылады. Құбыр су есептегіштерін кез келген қалыпқа орнатуға 
болады, тігінен орнатқан кезде суды төменнен жоғары қарай беру керек. 

Су есептегіш қондырғысы еденге немесе қабырғаға қатаң бекітілген, 
сондықтан су есептегішінің осі еденнен 0,3-1 м биіктікте болады. 
Құбырлардың иілу орындарында, егер пайда болған күштерді құбырлардың 
буындары  сіңіре алмаса, бұрылыстар қамтамасыз етіледі.  

Ағаш құрылымдарға ыстық су ыдыстарын орнатқан кезде қалыңдығы 
4-5 мм асбест картонынан жасалған төсемдер металл ағашпен жанасатын 
жерлерде орналастырылады. Бактың қабырғалары мен ғимарат құрылымдары 
арасындағы қашықтық кемінде 0,7м болуы керек, қалқымалы клапандардың 
орналасқан жерінен бұл қашықтық 1м-ге дейін артады. Бактың төбесінен 
жабынға дейінгі қашықтық кемінде 0,7 м болуы керек. Бактарға жеткізу, бұру 
және басқа құбырлар қосылады, олар өз кезегінде тиісінше құбырларға 
жалғанады.  

Су құбыры жүйесінен жеткізу құбырын бактың басынан кемінде 100мм 
қашықтықта, ал бұру құбырын бактың түбінен кемінде 50мм қашықтықта, 
құю құбырын – бактағы судың жоғарғы деңгейі белгісінде, бірақ бактың 
басынан кемінде 100мм қашықықта, ағызушы құбырды бактың түбіне, төгу 
құбырын табанның түбіне қосады. Жеткізу құбырына вентильдер және 
кемінде екі қалқымалы клапан, ал бұру, ағызу және төгу құбырларына 
вентильдер орнатылады. Ілмекті арматураны құю құбырына орнатуға тыйым 
салынады. 

Құю, ағызу және төгу құбырлары кәріз жүйесіне құю багы арқылы 
қосылады. Олардың ғимарат төбесіне және ашық арықтарға шығуына жол 
берілмейді. Құю құбырынан 50мм төмен қосылатын сигнал құбырын сорғы 
қондырғысының ойығына шығарады. Бұл құбырда ілмекті арматураны 
орнатуға тыйым салынады. Құбырларды қосқаннан кейін, бактарды жылу 
оқшаулағышпен қаптап, қақпақтары люкпен жабылады. 

Су құбырын жинақтау сапасын тексеру кезінде құбырлар 
диаметрлерінің жобаға сәйкестігі, құбырлар мен еңістің өзара орналасуы 
құбырлардың бекітілу беріктігі, тік құбырлардың осьтер аралық 
арақашықтығы, олардың түзулігі мен тікті, сутаратушы арматураның 
қызметінің дұрыстығы сыналады. 
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3.2.4. Ыстық және өрт су құбырларын монтаждау 
 

Ыстық су құбырлары суық су жүйелерінің құбырлары сияқты 
мырышпен қапталған болат құбырлардан орнатылады және жылу 
оқшаулағышпен (келтірулерден басқа) жабылады. Ыстық су құбырлары 
ашық түрде орнатылады, бұл құбырлар коррозияға ұшыраған кезде оларды 
жөндеуге және ауыстыруға мүмкіндік береді. 

Құбырлардың температуралық ұзаруының өтемі үшін жылыту 
жүйелерінде секілді арнайы құрылғылар қарастырылады. Егер қажетті өтем 
бұрылыстармен (бұрулар) қамтамасыз етілмесе, онда П-тәрізді компенсатор 
қондырылады. Бұл ретте, құбырлардағы қозғалмайтын тіректер мықты 
бекітіледі, себебі бұл талаптарды сақтамау компенсаторлық құрылғылардың 
дұрыс жұмыс істемеуінен апатқа  әкелуі мүмкін. Ыстық су құбырының тік 
құбырлары, әдетте, егер оларға бөлме жақтан қарасақ, суық су құбырының 
тік құбырларының оң жағына орналастырылады. Көлденең орналастыру 
кезінде ыстық су құбырларын суық су құбырларынан жоғары етіп жүргізеді, 
бұл суық судың қызуын болдырмайды. 

Циркуляциялық құбырды циркуляциялық сорғы қондырғысына немесе 
су жылытқышына жалғамас бұрын, ондағы топтық араластырғыштарға 
келтірулерлерде кері клапандар қойылады. Су шығынын өлшеу қажет болған 
жағдайда, ыстық суға арналған су есептегіштері орнатылады. Қысымды 
таратушы құбырда циркуляциялық сорғыларға дейін және кейін 
орнатылатын манометрлермен, ал температураны циркуляциялық құбырда 
және су жылытқыштарға дейін және кейін орнатылатын термометрлермен 
бақыланады. 

Ағынды су жылытқыштары, әдетте, табанына орнатылып, фланец 
немесе балқытып біріктірумен келтіру және бұру құбырларын жалғайтын 
дайын монтаждау-кешендік блоктардан монтаждалады. Көлемді су 
жылытқыштар кірпіштен немесе бетоннан жасалған тіректерге жоғарғы 
штуцерге қарай 10-15мм көтеріп орнатылады. Шағын су жылытқыштар 
құрылыс құрылымдарына бекітіледі. 

Су жылытқыш пен бекіткіш арасына асбест төсемі салынады. Арынсыз 
бак-аккумуляторлар суық су құбырына қарағанда жылу оқшаулағышпен 
қапталады және оларды ағаш құрылымдарға орнату кезінде жанасу 
орындарына 4-5 мм асбест картоны салынады. 

Өртке қарсы су құбыры негізінен дәнекерлеу арқылы қосылатын болат 
құбырлардан жасалады. Пластикалық құбырларды пайдалануға тыйым 
салынады. Бұрандалы қосылысты құрастыру өртке қарсы шаруашылық су 
құбырында қолданылады. Өндірістік ғимараттарда өртке қарсы су 
құбырлары ашық, қоғамдық ғимараттарда магистральдық құбырлар 
жертөлелерде, еден астында, техникалық қабатта, ал тік құбырларды ғимарат 
қабырғалары бойымен ашық етіп немесе өрт сөндіру крандарын сәнді 
безендірілген шкафтарға шығарып жасырын орнатады. Өрт сөндіру вентилі 
қарапайым вентильден айырмашылығы – біріктіргіш бастиек бекітілетін 
оның бір ұшында сыртқы бұранданың болуы. Өрт сөндіру вентилі 1350 + 
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20мм биіктікте орнатылады. Қосарланған өрт сөндіру крандарын бір шкафта 
монтаждау кезінде екінші вентильді 1000 + 20мм биіктікте орнатады. 

Өрт сөндіру сорғылары іргетастарға діріл оқшаулағыш құрылғыларсыз 
монтаждалады. Діріл оқшаулағыш қондырғыларды арынды және сору 
келтеқұбырларда орнату рұқсат етілмейді. 

 
3.2.5. Ішкі су құбырын сынау 

 
Ішкі ағын суды сынау алдында клапандардың орнына штепсельдер 

орнатылады. Кем дегенде 1,5 дәлдік класы бар қысым манометрі және 
жүйеде қысым жасайтын құрылғы - гидравликалық пресс немесе компрессор 
оның ең төменгі нүктесінде  әдетте су есептегіш қондырғысында желіге 
қосылады. Ішкі желі суға толтырылған, барлық өшіру клапандары ашылып, 
тексеріліп, ағып кетуді болдырмайды. Ауаны ең жоғары қабылдау нүктелері 
арқылы алып тастағаннан кейін қысым қажетті мәнге дейін арттырады, ол 
қысым манометрімен басқарылады. 

Шаруашылықты тазарту және ауыз сумен қамтамасыз ету әсіресе 
мұқият жүргізілуі керек, суды стандартты талаптарға сәйкес келетін кез 
келген жерге тастамас бұрын, суық және ыстық сумен жабдықтау желілері 
1,5 жұмыс қысымына тең қысыммен тексеріледі. Егер 600 сек ішінде қысым 
0,05 МПа-дан аспаса  және   дәнекерленген жіктерде, құбырларда ығалдану 
болмаса және шаю құрылғыларында тамшылар болмаса, жүйе сынақтан өтті 
деп саналады. Жасырын салынған бөлімдер оларды құрылыс 
құрылымдарына енгізбестен бұрын тексеріледі. 

 Гидростатикалық сынақтарды жүргізу қиын болған жағдайда,  мысалы 
бөлмедегі  температура 0о –тен төмен болғанда, сумен жабдықтау желілеріне 
манометрлік сынақ жүргізуге болады. Ол үшін жүйеде 0,15 МПа қысым 
жасалады, ақаулар жойылғаннан кейін жүйе 300сек 0,1 МПа қысыммен 
сыналады. Бұл жағдайда қысым 0,01 МПа-дан аспауы керек.  

Аймақтық ішкі желілер мен кірістер гидростатикалық немесе 
манометрлік тәсілмен құбырларды көму алдында беріктікке және қазан 
шұңқырды көмуден кейін тығыздыққа тексереді.  

Нысанды пайдалануға беру кезінде, оларда орнатылған су тарату 
арматурасы мен жүйелердің герметикалануы тексереді. Бұл ретте сорғы 
қондырғылары қосылып, олардың қысымы бақыланады. Ғимараттардың 
жоғарғы қабаттарындағы су ағынын тексереді. Ыстық су жүйелерінде судың 
температурасы жүйенің әртүрлі нүктелерінде, әсіресе ең қиын нүктелерде 
тексеріледі. Су дұрыс қыздырылмаған кезде  (55°C-тан төмен) су 
жылытқыштың жұмысы тексеріліп, су айналымы жөнге келтіріледі. 

 
Бақылау  сұрақтары: 
 

1. Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне не кіреді? 
2. Ішкі сумен жабдықтаудың негізгі элементтері қандай? 
3. Су есептегіштері және оларды орнату орны қандай? 
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4. Сорғы қондырғылары қысымның жоғарылауына қалай арналған? 
5. Сіз қандай өрт жүйелерін білесіз және олар қалай құрылған? 
6. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау элементтері қандай? 
7. Ғимараттың су құбыры желісін қандай ретпен құрастырады? 
8. Ыстық суды орталықтандырылған сумен жабдықтауда қандай су 
жылытқыштар қолданылады?  
9. Ыстық су құбырларында қандай сумен жабдықтау желілері қолданылады? 
10. Гидропневматикалық резервуарлардың мақсаты және екі камералы 
цистерналардың артықшылығы неде? 
11. Ішкі сумен жабдықтау қандай ретпен орнатылады?  
12. Су есептегішті құбырға  қалай орнатуға болады?  
13. Арматураларға су құбырын орнатқанда қандай ережені сақтау керек?  
14. Ішкі желіге тоқтау клапаны қайда орнатылады?  
15. Пластикалық құбырлар желілерін орнатудың айырмашылығы неде? 
16. Ішкі су құбыры желісі мен арматураны монтаждау 
17. Өртке  қарсы су құбыры қалай орнатылады? 
18. Сумен жабдықтау құбырларын тарту: схемалардың түрлері 
19. Сумен жабдықтау жүйесін орнату сапасын қалай тексереді? 
20. Ішкі су құбырын сынау қалай орындалады? 
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4 БӨЛІМ. КӘРІЗ 
 
4.1 тарау. Кәріз  жүйелері мен желілері 
4.1.1. Кәріз жүйелері 

 
Кәріз жүйесі – бұл елді мекендер, өнеркәсіптік кәсіпорындар және 

басқа объектілердің аумақтарынан ағынды суларды қабылдау мен бұрып 
әкетуді, сондай-ақ оларды қайта пайдалану немесе су қоймасына тастау 
алдында тазарту мен залалсыздандыруды қамтамасыз ететін инженерлік 
ғимараттар (құбырлар, сорғы станциялары, тазарту құрылыстары және т.б.) 
мен жабдықтар кешені. 

Орталықтандырылған су құбыры болған жағдайда сұйылтып шаю кәріз 
жүйелері орнатылады – ластану сумен сұйытылып, құбырлар арқылы тазарту 
құрылыстарына тасымалданатын ағынды сулар пайда болады,. Су құбыры 
жоқ аудандарда люфт-клозеттер мен шұңқырларды пайдалана отырып, 
сыртқа шығару кәрізі орнатылады. 

Сұйылтып шаю кәріз жүйелері бір немесе бірнеше ғимаратқа қызмет 
көрсететін орталықтандырылған және жергілікті болып бөлінеді. 

Мақсаты бойынша кәріз жүйелері тұрмыстық, ыдыс-аяқ, азық-түлік, 
кір жуу, санитарлық-гигиеналық процедуралардан және т.б. ластанған суды 
бұрып әкететін; өндірістік, өндірісте одан әрі қолдануға болмайтын 
өнеркәсіптік ағынды суларды жоятын; жаңбыр және еріген қар суын бұрып 
әкететін суағарлар (нөсерлік кәріз) болып бөлінеді. 

Бұрып әкететін сулардың түріне байланысты орталықтандырылған 
кәріз жүйелері жалпы ағындық, бөлек (толық және толық емес) және 
жартылай бөлек болып бөлінеді. 

Жалпы ағындық кәріз жүйелері тұрмыстық, өнеркәсіптік және 
атмосфералық ағындарды бір жалпы құбыр желісі арқылы тазарту 
құрылыстарына бұрады. 

Толық бөлек кәріз жүйесінде түрлі ластанулары бар ағынды сулардың 
жекелеген түрлерін дербес кәріз желілерімен бұрады. 

Толық емес бөлек кәріз жүйесі әдетте толық бөлек жүйенің 
құрылысының аралық кезеңі ретінде қызмет етеді. Бұл жүйеде кәріз желілері 
тұрмыстық және неғұрлым ластанған өндірістік ағындарды бұру үшін ғана 
қарастырылады; атмосфералық сулар кюветтер арқылы су ағындарына 
құйылады. 

Жартылай бөлек деп неғұрлым көп ластанған жаңбыр суларын аз 
шығын кезінде (жаңбырдың басында) тұрмыстық желіге бағыттап, оларды 
тазарту құрылыстарына бұратын, ал нөсер жауын кезінде салыстырмалы 
түрде таза жаңбыр сулары тікелей су қоймасына құйылатын кәріз жүйесін 
атайды. 

Қысымсыз (өздігінен ағатын) сыртқы желіні орнату үшін бетон, 
темірбетон, пластмасс, керамикалық құбырлар, ал қысымды құбырлар үшін – 
металл, асбест-цемент және қысымды темірбетон құбырлар қолданылады. 
Кәріз желісін тексеру және тазалау үшін ішінде құбыр немесе коллектор 
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ашық науамен ауыстырылған қарау құдықтары желіге орнатылады. Қарау 
құдықтары құбырдың бағыты, диаметрі немесе еңісі өзгеретін барлық 
орындарда, бүйір сызықтары жалғасатын жерлерде және олардың жай-күйін 
бақылау және тазалау үшін барлық құбырларда белгілі бір арақашықтықтан 
кейін құбырдың жағдайын бақылау және тазалау үшін орналастырылады. 

Құдықтағы құбырларды биіктікте қосу екі жолмен жүзеге асырылады: 
су деңгейі бойынша және құбыр тоғысқыры бойынша. Кіші диаметрлі құбыр 
тоғысқыры құбырлар төменгі учаскедегі құбырдың тоғысқырымен сәйкес 
келуі тиіс. 

Сорғы станциялар ағынды суларды жоғары белгілерге көтеру үшін 
немесе оларды тазарту құрылыстарына айдау үшін коллекторлардың үлкен 
төсем тереңдігі кезінде орнатылады. 

Тазарту құрылыстары ағынды сулардан ластанған суларды жояды, 
оларды залалсыздандырады, тазартылған суды зарарсыздандырады, тазарту 
нәтижесінде алынған тұнбаны өңдейді. Тұрмыстық ағынды сулар 
механикалық және биологиялық тазартудан өтеді. 

Механикалық тазалау кезінде ерімейтін ластанулар жойылады. Ірі 
ластанулар (шүберектер, қағаздар) торлармен ұсталады, минералды 
ластанулар (құм, шлак) құм тұтқыштармен ұсталады. Ерімейтін, органикалық 
ластанулар тұндырғыштарда ұсталады; мұнда ауыр бөлшектер түбіне түсіп, 
жеңілдері бетіне шығады. 

Биологиялық тазарту кезінде ағынды сулардан органикалық ластаушы 
заттар биологиялық микроорганизмдермен ыдырату жолымен шығарылады.  

 
4.1.2. Ғимараттардың  кәріз  жүйелері 
 
Ғимараттарда, коммуналдық-тұрмыстық, өндірістік және нөсерлік 

(суағарлар) кәріз ұйымдастырылады. Ішкі коммуналдық-тұрмыстық кәріз 
жүйесі: ағын суларды қабылдағыштардан, ластанған суларды жинап кәріз 
желісіне жіберетін кәріз қабылдағыштардан,  зиянды газдардың кәріз 
желісінен ішкі кәріз жүйесі мен шығару бөлмелеріне өтуінің алдын алатын 
гидравликалық қақпақтардан тұрады. 

Ішкі кәріз жүйесі ағынды суларды жинап қабылдағыштардан құдық 
арқылы аулаға жібереді. Ағынды сулар ғимараттан әдетте сыртқы кәріз 
жүйесінің құдығына өздігінен бұрып әкетіледі. Егер сыртқы желі құдығының 
белгісі шығару белгісінен жоғары болса, онда жүйеге ағынды суларды сорып 
айдауға арналған қосымша қондырғы кіреді. Сыртқы желіге төгуге 
болмайтын ағынды сулар тазалау қондырғыларында алдын-ала өңдеуден 
өтеді. 

Тұрғын үйлердегі кәріз орталықтандырылған немесе жергілікті болуы 
мүмкін. Орталықтандырылған кәріз әдетте көп пәтерлі үйлерде орнатылады, 
бірақ кейде оны ауылдық үйлерде немесе саяжай кооперативтерінде 
кездестіруге болады (Сур. 157). Орталықтандырылған кәріз кезінде пәтердің 
немесе жеке үйдің кәріз жүйесі жалпы ағынға қосылады. 
Орталықтандырылған кәрізге қосылу мүмкіндігі жоқ қала сыртындағы үйдің 
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иелері жергілікті аумақты ұйымдастыруы мүмкін. Жергілікті кәріз 
нұсқалары: қазылған шұңқыр, сүзгіш құдық, септик және түрлі сүзгілер.  

 

 
 

1-кірме, 2-алдын ала  тазалау  құрылғысы, 3- өндірістік қалдықтар  
қабылдағыштар, 4-тасымалдау  желісі, 5-кәріз  желісі, 6-шығару  жолы, 

7-санитарлық  құрылғылар, 8-бақылау  құдығы, 9-сыртқы  аула  
құдығы, 10 - аулалық ағынды сулар 

 
Сурет 157 – Ішкі кәріз жүйесінің элементтері 

 
Тұрмыстық кәріз жүйесіне орнатылған санитарлық құрылғылар 

ванналар,  қол жуғыштар, раковиналар адамдардың  қолдану кезінде пайда 
болған ластанған суды жинайды. Монша құбырлары шойын, болаттан 
жасалған, ал ішкі беттері эмальмен қапталған болып  келеді. Ауруханаларда 
керамикалық ванналар қолданылады. 

Қазіргі уақытта ванналар пластмассадан жасалған. Жоспардағы ваннаға 
арналған ыдыс тікбұрышты пішінді, кейде бір жағында дөңгелектенеді. 
Монша сыйымдылығы - 100-200л; жоспардағы өлшемдер – 1700x750мм, 
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ваннаның тереңдігі - 400-460мм. Олар шағын өлшемді ванналарда  болады - 
1500x700мм. 

Ішкі кәріз үшін шойын немесе пластикалық құбырлар қолданылады. 
Канализациялық құбырлардың қосылыстары мен бұрылыстары сирек 
болады, үйлерді  күрделі  жөндеу  кезінде оларды пластикпен ауыстырады 
және бұрыштары  белгілі стандартта болады. (Сур. 158) 

 

 
 

Сурет 158 – Кәріздік құбырларды қосу  бөлшектері 
 

Шойын құбырлар дыбыстардың тербелісін толығымен оқшаулайды. 
Қала сыртындағы үйлер үшін мұндай құбырлар оңтайлы шешім болады. 
Оларға сыртқы механикалық жүктемелер қорқынышты емес, олардың қызмет 
ету мерзімі 100 жылдан астам. Шойын құбырларды таңдау кезінде кедергі 
келтіретін жалғыз нәрсе – бұл монтаждың еңбек сыйымдылығы мен 
күрделілігі. Шойын құбырларды монтаждау үшін муфталық және кең ағынды 
қосылыстар қолданылады. 

Құбырлардың тік және көлденең учаскелеріне орнатылған тексерулер 
оларды екі бағытта да тазартуға мүмкіндік береді. Тексеру - бұл құбырдағы 
люк, қақпақпен жабылған және резеңке тығыздағышпен, денеге екі немесе 
төрт болттармен тартылады. Тексеруден жоғары жерасты құбырын төсеу 
кезінде қарау ұңғымалары қақпақпен жабылады. Тазартқыштар құбырларды 
тек бір бағытта тазарту қажет болатын жерлерде орнатылады. Тазалағыштар 
қиғаш шнур түрінде  немесе 135°  тазарту шнурының құбырға тегіс енуін 
қамтамасыз етеді. Тазалау штепсельмен жабылады. 

Ағын суларын қабылдағыштар. Тұрғын үй ғимараттарында ағынды 
сулардың қабылдағыштарының әр түрлі отандық және шетелдік өнімдердің: 
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ванналардың, қол жуғыштардың, асханадағы жуғыштардың, унитаздардың, 
биделерінің модификациялары кездеседі. (Сур. 159) 

 
а - унитаздар; б - гигиеналық душ-биде; в - қолжуғыштар; г - ванналар; 

д, е – шомылғыштар. 1 – жуғыш кішкене бак; 2 – су құбыры ; 3 – баған; 4 – 
жеңсырық; 5 -  сифон; 6 – еден үстілік сифон; 7 – артық су тастағыш. 

 
Сурет 159 – Ағын суларын қабылдағыштар 

 
Жоғары санитарлық сапаға қарай қоғамдық және тұрғын 

ғимараттарында төмен орналасқан шайылмалы багы бар «Компакт» типіндегі 
тәрелкелік унитаздар кең қолданылады. Унитаздар тік және қиғаш 
өнімдерімен шығарылады. Қиғаш өнімді унитаздар аспапты тік кәрізді 
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тіреуішке немесе сол аралықта унитаздар орналасқан бөлгіш құбырға қосуға 
мүмкіндік береді.  

Мұндай монтаждаулар сантехкабиналардағы құбырларды монтаждауда 
(монтаждауда) ыңғайлы.  Гигиеналық душ-биде қазіргі кезде тұрғын 
ғимараттарында кеңінен қолданылады. Қол жуғыштар әртүрлі формада 
(пішінде) шығарылады - домалақ, тік бұрышты, т.б. Олар керамика (форфор, 
фаянс), пластмассадан жасалады және тормен, жалғамалы 
гидроқақпақшамен, сондай-ақ араластырғыщ арматуралы өніммен 
жабдықталған.           

Сантехникалық сифондар түрлері. Сантехникалық сифон-
сантехникалық жабдықтар мен кәріздер арасында орнатылатын аспап. Ол 
газдардың канализациядан шығуына кедергі келтіреді және осылайша 
жағымсыз иістен арылтады. Сантехникалық сифон иілген құбыр болып 
табылады, оның иілуі суды кешіктіреді, нәтижесінде су тығыны пайда 
болады. Ол газдардың канализациядан шығуына кедергі келтіреді. (Сур. 160) 

Қәзіргі құрылыс материалдары дүкендерінде сифонның екі негізгі түрін 
кездестіруге болады: шөлмекті және тізе тәрізді. Шөлмекті сифоны сүзілген 
су кешіктірілген колбаға ұқсас келеді. Мұндай сифонның сантехникалық 
аспаптың төгу тесігіне қосылатын төгу құбыры және канализацияға 
қосылатын шығарғышы болады. Шөлмекті сифон, әдетте, раковина мен 
жуғыштардың астында орнатылады. 

 

 
 

1 – шөлмек тәрізді,  2- гофрленген, 3 – құбырлы 
 

Сурет 160 – Сифон түрлері 
 

Тізе тәрізді  сифон  екі айналым - бұл S немесе U тәрізді иілген құбыр. 
Мұндай типтегі сифондар унитазға салынады, сондай-ақ писсуарлардың, 
ванналардың және себезгі кабиналарының астында орнатылады. Мұндай 
сифонның бір түрі-жоғарғы бөлігінде раструбпен сифон-ревизия. Тізелік 
сифонның түрі гофрленген сифон, арнайы қамыттың көмегімен тізе түрінде 
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бекітілетін икемді гофрленген құбыр. Мұндай сифон ағудың ең аз мөлшерін 
береді. 

Унитаз тостағанының формасы бойынша үш түрден тұрады: 
маңдайшалы, табақшалы және шұңғыма тәрізді  (Сур. 161). 

 

 
 

а) – құю тесігінің пішініне байланысты, б) –шығарылымның бағытына 
байланысты 

 
Сурет 161- Унитаз түрлері 

 
 Тарелкалы унитаз тереңдеген тостағанды білдіреді. Унитаз кеңестік 

кезеңде шығарылды. Құю тесігі кесе түбінен сәл жоғары орналасқан. Мұндай 
унитаз шайындыларға көп су жұмсайды. Бұрын күнқағар унитазы импорттық 
өндіріс болды, оны жиі фин деп атады. Ағызу тесігі, тарелкалы унитаз 
сияқты, алдыңғы бөлігінде орналасқан, бірақ оған иілген қабырға әкеледі. 
Бұл нысан ағызуды жеңілдетеді.  

Шұңғыма тәрізді унитаз біздің пәтерлерімізде жақында пайда болды. 
Оның құрылымы маңдайшалы унитазға ұқсайды, бірақ құйғыш тостағанның 
ортасында. Мұндай форманың артықшылығы айқын, унитаздың мазмұны 
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құю құбырына дерлік өздігінен түседі немесе өте оңай шайылады. Мұндай 
унитаздың кемшілігі: арнайы сөре жасалады, бірақ ол үнемі ластанады және 
жиі тазалауды талап етеді. Бұдан басқа, унитаздар бактың орналасуы мен 
бекіту тәсілі бойынша ерекшеленеді. Шәйынды судың шығуына байланысты: 
горизонтальды, тік  және көлбеу болады  (Сур. 162). 

 

 
 

а) – төмен орнатылған, б)-жоғары орнатылған; 1-шаю багі, 2-унитаз 
қақпағы, 3-унитаз. 

 
Сурет 162 – Унитаздың түрлері (жуу багының орналасуына 

байланысты) 
 
Бекіту тәсілі мен орналасу орны жағынан олар төмендегідей болады:  
• Төмен орнатылған – ол унитаз табақшасының үстіне орнатылады;  
• Жоғары орнатылған – қабырғаға ілінеді немесе оның ішіне орнатым 

блогіне орнатылады. 
Бөлек унитаздар, кішкене багі табақшадан бөлек, су асу үшін ағызатын 

құбыры болады. Оның монтаждаушы ыдысы неғұрлым жоғары ілінсе, судың 
қысымы соғұрлым жоғары болады. Олардың жалғыз кемшілігі – еденнен 
жоғары орнатылған кішкене бактін көрнекілігі болмайды. Сондықтан 
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отандық туалеттерде әдетте табақшаның шетіне кішкене бактар қойылған 
унитаздар моделін көруге болады. Олар неғұрлым ықшам және жарасымды.  

 
4.1.3. Өнеркәсіптік және қоғамдық ғимараттардың кәріз жүйелері 
 
Өнеркәсіптік кәсіпорындар тұрмыстық және өнеркәсіптік кәріз жүйесін 

қамтамасыз етеді. Өнеркәсіптік ғимараттардағы санитарлық құрылғылар: 
душ, кір жуатын бөлме, дәретхана, жеке гигиена бөлмелері және т.б. Шаң 
мен ылғалдың едәуір ластануы мүмкін табаны бар шкафтармен 
жабдықталған. Егер кабиналар ылғал өткізбейтін едендері бар бөлмелерде 
орналасса, онда паллеттер орнатылмайды. Кабинадан су баспалдақтары бар 
науамен жиналады. 

Душтың көп мөлшерінде тікбұрышты және дөңгелек қондырғылар 
қолданылады, бұл үй-жайлардың ауданын және кәріз және су құбырларының 
ұзындығын азайтады. Барлық фитингтер - крандар, су төгетін заттар - бағанға 
жинақы орналастырылған, топты орнату үшін 2-10 душта сумен қамтамасыз 
ететін топырақ араластырғыштарды пайдалануға болады. Душты бөлмеде 
тазарту үшін суару шүмегі беріледі. 

Жууға арналған шкафтар өлшемі 500х420 немесе 600х450 мм болатын 
жеке жуғыштармен жабдықталған. Алынған аумақты азайту үшін 5-8 орынға 
арналған дөңгелек жуғыштар қолданылады, топтық жуғыштар зауыттар мен 
асханаларда қолданылады. Ыдыс жуғыш машинада қолданудың 
қарапайымдылығын арттыру үшін аяқтары бар фитингтер орнатылған. Бұл 
жағдайда судың температурасы топтық араластырғыш арқылы реттеледі. 

Аяқ ванналары жууға арналған, шкафтарға, душ бөлмелеріне 
орналастырылған. Мұндай ванна - еденге орнатылған керамикалық ыдыс, 
оған су араластырғыш арқылы жеткізіліп, су құлпы қосылған розеткадан 
шығарылады. Кейде еденнен 0,3-0,35 м қашықтықта орнатылған раковина 
аяқ ваннасы ретінде қолданылады. 

Ауыз сумен қамтамасыз етуге ауыз су бұрқақтары, газдалған су 
машиналары, сатураторлар қызмет етеді. 

Едендік су бұрқақтар – бұл шұңқырға орнатылған керамикалық ыдыс. 
Ыдыс тұғырға орнатылады, оның төменгі жағында аяқ ауыстырғыш педаль 
орналасқан. Сумен жабдықтау желісіндегі қысымды өзгерткен кезде су 
бұрқақтағы ағынның тұрақты биіктігін қысым реттегіші қолдайды. 
Пайдаланылмаған су шығару және гидроқақпақ арқылы кәрізке бұрып 
әкетіледі.  

Қабырғадағы субұрқақ керамикалық ыдыс түрінде жасалады, оның 
шүмегі, іске қосу краны мен шығысы орнатылады. Ыдыстың ішінде қысым 
реттегіші және су тығыздағышы бар. Қабырғалардағы субұрқақтарды аяғы 
тартқышпен жабдықтауға болады. 

Дәретханалар унитаздар, едендік дәретшанақ және писсуарлармен 
жабдықталады. (Сур. 163). 



231 

Едендік дәретшанақ құрылымы бойынша унитаздарға ұқсас, бірақ 
қосымша аяқ тұғырларымен жабдықталады. Кейбір дәретшанақтар 
конструкцияларында бүйір қабырғалары болады, олар тұрақтылық пен 

 

а) б) 

в) г) д) 
а)-топтық  жуғыштар, б)-душ кабиналары, в)- едендік дәретшанақ, г)-

писуарлар, д)-раковиналар 
 

Сурет 163- Өнеркәсіптік және қоғамдық ғимараттардағы санитарлық 
құрылғылар 

 
 Дәретханалар унитаздар, едендік дәретшанақ және писсуарлармен 

жабдықталады. (Сур. 163). 
Едендік дәретшанақ құрылымы бойынша унитаздарға ұқсас, бірақ 

қосымша аяқ тұғырларымен жабдықталады. Кейбір дәретшанақтар 
конструкцияларында бүйір қабырғалары болады, олар тұрақтылық пен 
беріктік береді. Едендік дәретшанақ  шығатын тесігі және аяққа арналған 
тұғыры бар түпқойма түрінде орындалады. Едендік дәретшанақтар шаю 
багтарымен немесе шаю крандарымен жабдықталады. Едендік 
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дәретшанақтар қарқынды қолданылатын ғимараттарда (вокзалдар, 
әуежайлар) автоматты багтар пайдаланылады. 

Ерлер дәретханаларына орнатылатын писсуарлар қабырғаға немесе 
еденде  бекітілген ыдысты білдіреді. Бір қабатты ғимараттарда науалы 
писсуарлар еденнен кемінде 1,5 м биіктікте керамикалық плиткамен 
қапталған қабырғалар түрінде орнатылады.  

Қабырғаның төменгі жағында трапы бар жинағыш науа бар. Ластанған 
су писсуарлардан шығару торы арқылы бұрып әкетіледі. Қабырғалық 
писсуарларда тор және кейбір жағдайларда гидроқақпақ дәретшанақпен 
бүтіндей етіп құйылады. Гидроқақпақ болмаған жағдайда қабырғалық 
писсуарлар екі айналымды шойын сифонмен жинақталады. 

 
4.1.4. Ғимараттардың суағарлары 

 
Сыртқы ағынды суларға шатырдың беткейінен су жинайтын ойықтар 

және үйдің жанындағы ой аймаққа су жіберетін шұңқырлар бар. Су 
жолдардан нөсерлі су ағатын жерге және одан әрі сыртқы жаңбыр суларын 
ағызу желісіне ағады. 

Ішкі суағарлар суды ғимарат ішінде орналасқан құбырлар арқылы 
жібереді. Ішкі ағынды сулар ашық шығаруға – тротуарларға, және жауын-
шашын кәрізінің сыртқы желілеріне – жабық шығаруға құйылады. Ішкі 
ағындарға су төгетін түтіктерді көтергіштерге, көлденең құбырларға, ашық 
немесе жабық шығарылымдар, тазартуға арналған құрылғылар (Сур. 164). 

Дренаждар қысымды асбест-цемент, шыны және пластикалық 
құбырлардан орнатылады. Қысымды құбырлар 0,1МПа дейінгі қысымға ие, 
оны қоқыс шұңқырынан 10м тік  қашықтықта қолдануға болады. Болат 
құбырлар шығатын кәріз  желілерінде қолданылады. 

Суағар шұқанағы жақтау астында гидрооқшаулағыш жабында 
орналастырылатын корпустан, қалпақ немесе қоқысты ұстап қалатын тордан 
тұрады. Атмосфералық сулар өтіп кетіп, жабынды бұзбау шұқанақ шатырмен 
тығыз қосылады.  

Гидроқшаулау қабаты корпус пен жақтау арасына болттармен 
бекітіліп, үстіне мастикамен құйылады. Суағар шұқанағы шартты 
диаметрлері Dy келесідей етіп шығарылады: 80, 100, 150 және 200мм. 
Шатырдың мақсатына (пайдаланылатын және пайдаланылмайтын) және 
пайдалану жағдайларына байланысты жалпақ және қалпақша шұңқырлар 
жасап шығарылады. 
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1-төгу  құрылғысы, 2- қабылдау  торы, 3-қалпақ, 4- тұйық  ұстату  
гайкасы,  5-асбестцементті  тармақ  құбыры,  6-фланецтер 

 
Сурет 164 – Тұрғын үйлерге арналған суағар шұңқыры 

 
Қалыңдығы кем дегенде 50 мм. -5°C-тен төмен есептік температура 

көлемінде ашық шығулар салқын ауаның бағанаға түсуін және оның қатуын 
болдырмайтын 100мм биіктікті гидроқақпақпен жабдықталады. Қысқы, 
көктемгі кезеңде еріген суды бұрып әкету үшін шаруашылық-тұрмыстық 
кәріз жүйесіне қосылатын кранды құбыр қарастырылады. 

 
4.1.5. Аулалық,  ішкі кварталдық және алаңішілік  кәріз  желілері 
 
Ғимараттан ағынды сулар көше кәріз желісіне құбырлар жүйесі арқылы 

бұрып әкетіледі, олар елді-мекен, өнеркәсіптік кәсіпорын аумағында 
орналасуына байланысты аулалық, орамішілік, алаңішілік деп аталады. 

Аулалық желі  бір немесе бірнеше үйден ағын суларды қабылдайды. 
Орамішілік желі ғимараттардың үлкен тобына қызмет етеді. 
Алаңішілік (зауыттық) желілер ғимараттардан жекелеген 

шығаруларды қосатын учаскелерді және өту жолдарында немесе 
кәсіпорынның басқа жерлерінде салынған магистральдық учаскелерді 
қамтиды. 

Аулалық, орамішілік және алаңішілік желілер керамикалық, 
асбестцемент, пластмасса, бетон құбырларынан төселеді. Шойын құбырлары 
ерекше жағдайларда қолданылады (қатып қалған, шөкпе топырақтары және 



234 

т.б.). Желілерде сыртқы желілердегі секілді орындарда құдықтар көзделеді. 
Сонымен қатар, қызыл сызықтан 1-1,5м қашықтықта бақылау құдығы 
орнатылады. 

Құрама темірбетон сақиналарынан немесе кірпіштен жасалатын 
құдықтар жоғарғы жағынан қақпағы бар люктермен жабылады. Құдықтың 
түбінде сұйықтық жылжитын науа орнатылған. Құдықтың төменгі бөлігі 
жұмыс камерасын құрайды. Құдықтағы құбырлар әдетте бір деңгейде 
тоғысқырларымен қосылады. Егер құбырлар құдыққа әр түрлі деңгейде 
келсе, онда суағарлы немесе бағаналы құлама құдықтар қолданылады. 

 
4.2 тарау. Кәріз жүйелерін монтаждау 
 
4.2.1. Аула  желісін  монтаждау 

 
Жүйелерді монтаждау ірілендірілген тораптар мен блоктарды 

монтаждаудың индустриялық әдістерін пайдалана отырып жобаға қатаң 
сәйкестікте жүргізіледі. 

Ғимараттың кәріз жүйелері келесідей ретпен орнатылады. Объектінің 
монтажға дайындығы кезінде құбырларды төсеу, бекіткіштерді, санитарлық 
құралдарды, жабдықтарды орнату орындары белгіленеді. Содан кейін 
құбырлардың бекіткіштері орнатылып, ғимараттың жер асты бөлігіне 
шығарулар мен құбырлар төселіп, бағаналар мен кірулер, гидроқақпақтар 
орнатылады. Құбырларға гидравликалық сынақ жүргізіледі, содан кейін 
санитарлық аспаптар орнатылып, шаю багтары реттеледі. 

Аула желісі сыртқы көше желісінен, ғимаратқа дейін тартылады. Аула 
желісін төсеу жұмыстары құрылыс алаңын дайындау кезінде немесе нөлдік 
циклмен бір мезгілде орындалады. Құбырлардың ең төмен диаметрі – 150мм. 
Құбырлардың көлбеуі жобаға сәйкес қабылданады, бірақ 0,008-ден кем 
болмауы тиіс. 

Траншеяларды қазған кезде іргетас пен қабырғаларды шөгу мен 
жарықшалардан қорғау мақсатында желі ғимарат қабырғасынан кемінде 3 м 
қашықтықта жүргізіледі. Бұл қашықтық құбырдың тереңдігі мен ғимараттың 
іргетасы белгілі болған жағдайда дәл анықталады. Құбырлар қату 
тереңдігінен 0,4 м жоғары емес орнатылады. 

Тазалау орнынан құбыр қабырғасына дейін шығару ұзындығы, шығару 
диаметрі 100 мм болғанда, 7,5 м-ден аспайтын және шығару диаметрі 150 мм 
және одан жоғары болғанда 10 м-ден аспайтындай етіп желілерде қарау 
құдығын орналастырады. Сыртқы желіге жалғамастан бұрын құрылыстың 
қызыл сызығынан 1-1,5 м қашықтықта байқау құдығын қояды. 

Аула желісі келесі ретпен жүргізіледі: жолды белгілейді, траншеяны 
қазады, бекітпелер орнатады (қажет болған жағдайда), траншеяның түбін 
дайындайды, құдықтарды орнатады, құбырлар төсейді және траншеяны 
көмеді. 

Трассаны бөлу бас жоспар, профиль немесе бөлу сызбасы бойынша 
жүзеге асырылады. Бас жоспардағы желінің жеке нүктелерінің орналасуы 
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координаталық тор немесе бар құрылыстарға (ғимараттарға, тіректерге және 
т.б.) байланыстыру арқылы беріледі. Геодезиялық құралдардың көмегімен 
(теодолиттер, нивелирлер және т.б.) жергілікті жерде бас жоспар мен 
профильге сәйкес құбырдың осьтері мен бұрылыстары, құдықтардың 
орналасуы көрсетеді. 

Трассаны бөлуді бағаналарды қағумен бекітетін құбырлар осьтерін 
белгілеп бастайды. Екі жақын құдықтың бағандары арасында тартылған 
білтелер аулалық кәріз осінің бағытын анықтайды. Трассаны бөлгеннен кейін 
төменгі белгілерден бастап жоғарыға (сыртқы желіден) қарай бастап 
құдықтардың астына траншеялар мен қазаншұңқырларды қазылады. Жерді 
траншеяның бір жағына, траншеяның шетінен (жиегінен) кемінде 0,5 м 
қашықтықта ысырады. Траншея қабырғасы әдетте кергіштері бар 
қалқандармен бекітіледі; сулы топырақтарда сутөккі құралдары (сорғылар, 
инесүзгілер және т.б.) қолданылады. Құбырларды салар алдында траншеяның 
түбі тегістеліп, оған қажет көлбеуді беру арқылы дайындалады. Әлсіз 
топырақтардың түбіне құбырдың астына құм немесе қиыршық тастан 
жасанды табан төселіп жасалады. 

Жолдың осін бекіту үшін траншея мен құбырдың түбінің көлбеуі, 
сонымен қатар құдыққа қазылған іргетас шұңқырының екі жағындағы 
траншеяның қажетті тереңдігін анықтау үшін, тереңдігі 0,6 м сұлба және 
биіктігі 0,7-1 м жер астына көмілген. 

Сөресі бар колба құдықтың іргетас шұңқырына орнатылады. 
Құдықтардың осі бойымен тақталардың үстіңгі қабырғаларында жұмсақ сым  
олармен бірге ілінеді. Тесік құбырдың осін дәл анықтау үшін 
пайдаланылады, оны тіреуішке бекітілген шыбықпен төсеу кезінде 
қолданады.  

Иектердің үстіңгі жиегінің белгілері нивелир арқылы алынады - 
жердегі  бірінші нүктемен екінші нүкте арасындағы өсімшені өлшейтін 
құрал. Екі құдық арасындағы әрбір ағып кету үшін тұрақты қарау 
құрылғылары деңгеймен орнатылады, олардың жоғарғы жиектері құбырдың 
түбіндегі  жобалау сызығына параллель сызықта болуы керек. 

Траншея фрагменттерінің және құбырлардың төселуінің дұрыстығы 
жылжымалы көру құрылғысымен тексеріледі - жоғарғы жағында планкасы  
және төменгі жағында башмагы бар рейкамен. 

Нысанның ұзындығы профильмен анықталған стационарлық 
нысананың үстіңгі бөлігінің белгілері мен траншеяның немесе науаның 
конструкциялық түбінің белгілері арасындағы айырмашылық ретінде 
есептеледі. Траншея қазу немесе құбырларды төсеу дұрыстығы келесідей 
бақыланады. Жылжымалы нысанды тексерілетін нүктенің төменгі ұшымен 
тігінен орналастырылады және үш ретикуланың бір сызықта тұрғанын 
тексеріледі: екі қозғалмайтын және қозғалмалы. Егер қозғалатын нысананың 
штангасы бекітілген сызықтан жоғары болса, сынақ нүктесі басқаларға 
қарағанда жоғары және траншея түбін тереңдетіп, құбырды төмендету керек. 

Құдықтар траншеяның дайындалған түбіне орнатылады, содан кейін 
құбырлар немесе құбыр байланыстары төмендетіліп, олар алдын-ала 
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тексеріліп, реттеліп, шеттеріне жиналады. Төселген құбырлар бүкіл 
ұзындығы бойынша топыраққа мықтап сүйенуі керек, ал шұңқырлар олар 
үшін қарастырылған шұңқырларда болуы керек. 

Құбырлардың дұрыс салынуы құбырдың осіне 45° бұрышпен құдыққа 
орнатылған айнамен тексеріледі. Басқа құдыққа жарық көзін (лампа, қол 
шам, майшам) салады. Айнада құбырдың тесігінің дұрыс шеңбері көрінуі 
керек. Көлденеңінен диаметрдің ¼  ауытқуға жол беріледі, тігінен ауытқуға 
жол берілмейді. Құбырларды тексергеннен кейін қосылыстары бітеліп, 
құбырдың шөгу кезінде аздап деформациясы үшін қажетті икемділікке ие 
болуы керек. 

 
4.2.2. Ішкі кәріз желілерін  және шығарылымдарды монтаждау 

 
Ішкі кәріз желісін орнатқан кезде желі тірек конструкцияларын  

бағандар, желдету, өрт арналарын кесіп өтпеуі керек екенін есте ұстаған жөн. 
Құбырлар бетоннан, цементтен, асфальттан жасалған қатты төбенің 
көмегімен зақымданудан қорғалған болуы керек. Салқындатылған қақпаның 
жанында, есіктің және қатып қалуы мүмкін желілік бөліктер жылу 
оқшаулаумен жабылады. Дүкендерде, асханаларда, буфеттерде 
орналастырылған тұрмыстық кәріз желілері қораппен жабылған, ал 
едендердің қиылысы герметиктелінген түрінде жабылған   болуы  мүмкін. 
Арнайы санитарлық режимді қажет ететін бөлмелерде, ауруханаларда және 
басқа бөлмелерде кәріз желілерін салуға тыйым салынады. 

Шығарулар нөлдік цикл бойынша жұмыс кезінде қойылады. Олар 
әдетте шойын кәріз құбырларынан жасалады, бірақ асбест-цемент және 
пластикалық құбырларды қолдануға болады. Тіректердің диаметрі кем 
дегенде көтергіштің диаметріне тең болуы керек. Алғашқы құбыр 
ұңғыманың қабырғасындағы тесікке тегіс ұшымен енгізіліп, оның шеті 
құдықтың ішкі бетімен шайылып кетеді, ал құбырдың жоғарғы жағы аула 
кәріз құбырының үстіңгі деңгейімен бірдей байланыс панельге кіреді. Шығу 
ұңғымадағы аула желісінің құбырына тегіс бұрылыс арқылы қосылады. 
Қосылу бұрышы кемінде 90º  болуы керек. Құбырларды  құдыққа қосқан 
кезде бұрышы дәл келмей  қалуы  мүмкін.  

Жобамен қабылданған құбырлардың түзулігі мен көлбеуі рельс, деңгей 
және шнурмен тексеріледі. Егер құбырлардың көлбеуі белгісіз болса, онда ол 
құбырдың диаметріне байланысты алынады. 'D-50, 100, 125, 150 мм үшін 
көлбеу сәйкесінше 0,035 құрайды бірақ 0,025-тен кем емес; 0,02 (0.012), 0.010 
(0.007); 0.008 (0.005). 

Сорғыш ғимараттың іргетасынан өтетін кезде, құбыр мен іргетастың 
арасында кем дегенде 100-150мм бос орын қалуы керек. Құбырды төсеп, 
тексергеннен кейін саңылау  қиыршық таспен немесе цементпен жабылған 
қалың қиыршық сазмен қапталған болуы керек. 

Іргетасты кесіп өткеннен кейін,  тазарту немесе түзету қарастырылған, 
құбырлардың дұрыс орнатылуын тексергеннен кейін, цементпен 
тығыздалады. 
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Кәріздің ішкі желілері шойын немесе пластикалық  қысымсыз 
құбырлардан жасалады. 

Құбырларды қабырғаға  үйдің төбесінен астына қарай орнатуға  
болады,  олар су құбырлары сияқты бекітіледі. Бүйірлік бұтақтарды бір 
крестке бекіту ұсынылмайды, өйткені ағынның қосылу нүктесіндегі құбыр 
бітеліп қалуы мүмкін. 

Бітелуді болдырмау үшін желінің көлденең учаскелерінде тазартулар 
немесе түзетулер орнатылады. Төсеме ашық болған кезде, көтергіштер 
бөлменің бұрышында орналасады, ал төсеме жасырылған болса, олар негізгі 
қағидаларға сәйкес орнатылады. Кәріз бағанасын көтергіштермен бірге төсеу 
кезінде жүйелердің білектері құбырларды орнату мүмкіндігін ескере отырып, 
олардың қолданылуын анықтайды. 1 м құбырдың ұзындығына 2 мм-ден 
аспайтын ауытқуларға жол беріледі. 

Ерекшелік ретінде көтергіштер арасында шегініс пен көлденең 
лақтыруға рұқсат етіледі. Бітеліп қалмас үшін, санитарлық құрылғыларды 
беріліс қорабына қосуға тыйым салынады. Шатырларды тазарту үшін 
жертөледе немесе бірінші және жоғарғы қабаттарда, ал шегінісі болған 
жағдайда - сатылардың үстіндегі едендерде түзетулер орнатылады. Биіктігі 
бес қабаттан асатын ғимараттарда кем дегенде үш қабаттан кейін түзетулер 
орнатылады. Тексеру еденнен 1000 мм биіктікте орнатылады, бірақ 
бекітілген құрылғының бүйірінен 150 мм кем емес. 

Шығарылатын бөлікті желдету және түтін арналарына қосуға тыйым 
салынады. 

Бағана жаққа қарай көлбеу орнатылатын кірулер тиісті бағаналарды 
қойғаннан кейін монтаждалады. Жинау тістерден және санитарлық 
жабдықтың бағыты бойынша көтергіштен өтеді. Құбырларды төсеу кезінде 
бірдей жағдайлар сақталады. 

Бір белгіде орналасқан ванналарға арналған көз контурлағыш қиғаш 
кресттерді пайдаланып, көтергіштің екі жағына да бекітіледі. Бір қабаттағы 
әр түрлі пәтерлерде орналасқан санитарлық құрылғыларды бір қабатқа қоюға 
болмайды. 

Асүйлерде, қоғамдық тамақтандыру орындарында, тамақ өнімдері мен 
құнды заттар қоймаларында сапасы төмен тауарлар мен материалдар 
орналасқан немесе өндірілетін басқа бөлмелерде үстеме сызықтарды төсеуге 
жол берілмейді. Бұл жағдайда лайнерлер ашық орналастырылады. 
Санитарлық-гигиеналық немесе эстетикалық талаптары жоғарылаған 
бөлмелерде төсеніштер қабырғаға, еденге жасырылған немесе сәндік 
жабындымен жабылады. 

Пластмасса құбырлы кәріз жүйелерін су құбыры желілерін монтаждау 
кезіндегідей ережелерге сәйкес орнатылады.  

Қыста, нөлдік температурада, құбыр тығыздау асбест цементімен 
жасалады. Пластикалық кәріз  құбырларын минус 10°C-тан төмен емес 
температурада  орнатуға  болады. 
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4.2.3. Санитарлық  аспаптарды монтаждау 
 

Санитарлық  құрылғылар  құбырларды  төсеп, дайындық  жұмыстарын 
аяқтағаннан кейін орнатылады. Орнату кезінде автономды құрылғылар үшін 
биіктіктегі ауытқуларға жол беріледі +20мм, осындай түрдегі 
құрылғылардың топтық орнатуы +5 мм. 

Санитарлық құрылғыларды орнату келесі ретпен жүзеге асырылады, 
құрылғыны бекіту орындарын белгілеп, бекіткіштер орнатып  және 
гидроқақпақ бекітіп, құрылғыны орнату орнына бекітіп, оны құбырларға 
бекітеді. 

Құрылғылардың бекіту нүктелерін белгілеу сызбаға немесе шаблонға 
сәйкес жасалады. 

Санитарлық құрылғыларды (қол жуғыштар, шұңғылшалар) бекіту 
шойын кронштейндерінің көмегімен  жүзеге  асырылады. Бекіткіш бұрғы 
көмегімен сүлгі кептіргіш бекіту үшін монтаждық кронштейндер немесе 
арнайы конструкцияның болат жақтаулар қолданылады. Еденге орнатылған 
санитарлық құрылғылар дәретханалар, аяқ ванналары бұрандалармен 
бекітіледі немесе еденге желімдейді. 

Құрылғылар бетон немесе кірпіш қабырғаға ілгектер мен 
бұрандалармен немесе бұрағыштармен бекітіледі. Ағаш тығындарды 
қолдануға жол берілмейді, өйткені олар жеткілікті беріктікті қамтамасыз 
етпейді. 

Санитарлық құрылғылар еденге дубльдер мен бұрандалардың 
көмегімен эпоксидті желіммен бекітіледі. Сондай-ақ, құрылғыларды 
бұрандалармен тахтаға бекітуге болады. Бұрандаларды жұмыс кезінде мықты 
болатындай етіп, олар бұрандамастан бұрын маймен майланған. Бекіту 
бұрандасының астына резеңке тығыздағыш қойылады, ол керамикалық 
бұйымдарда сызат немесе жарықтардың пайда болуын болдырмайды. 

Құрылғылар 10ºC жоғары температурада эпоксидті желіммен 
бекітіледі. Ол үшін желімделетін беттер кірден шаңдардан, қоқыстардан, 
майлы және майлы дақтардан, ылғалдан тазартылады және жақсы 
байланыстыруға ықпал ететін кедір-бұдырлықты қалыптастыру үшін 
корундты тастармен тазаланады. Содан кейін желім 4-5 мм қабатпен 
қолданылады және санитарлық құрылғы еденге мықтап басылады, оны 
желімнің қатаю кезеңінде  уақыт  қалдырады. 

Эпоксидті желіммен жұмыс істеу кезінде қорғаныс пастасын, резеңке 
қолғапты немесе қолғапты қолдану керек. Егер теріге желім немесе 
қатайтқыш түссе, ол ацетонмен жойылып, зақымдалған аймақ жылы сумен 
жуылады. Жұмыстың соңында және жұмыстағы үзіліс кезінде қолды жылы 
сумен және сабынмен жуған дұрыс. 

Құрылғыны орнатпас бұрын, тармақ құбырымен немесе су құлыпымен, 
су жинайтын және басқа да фитингтермен бекітеді. Құрылғыларды үстіңгі 
беті  көлденең  болатындай етіп орнатады. 

Санитарлық құрылғылар шойын құбырларына шайырмен цементпен 
немесе арнайы резеңке манжеттермен тарту арқылы қосылады. Пластикалық 
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гидрозворотты шойын құбырларымен байланыстыруда ерекше сақтық қажет. 
Буын тығыздау кезінде розетканы мастика немесе цементпен толтырғаннан 
кейін резеңке сақинаны қолдану ұсынылады. Мұндай қосылыстарды жабу 
кезінде қыстырғыштар мен бедерлеу тегіс беткейге және дөңгелек жиектерге 
ие болуы керек. Процесс барысында пластикалық бөлшектерді ұрмау керек 
жарылып  кетуі  мүмкін. 

Санитарлық құрылғылар резеңке манжеттер, сақиналар көмегімен 
пластикалық құбырларға бекітіледі. Санитарлық құрылғыларды орнату 
кезінде келесі құрал қолданылады,  таңбалау үшін - шаблондар, борлар, 
қарындаш, металл өлшегіш, бекіту үшін - карбидті бұрғылары бар электр 
бұрғылау машиналары, монтаждау кезінде - құбырларды бұрауыштар, 
шығаруларды орнатуға арналған кілттер, біріктірілген қысқаш, бұрағыштар 
және кәріз құбырларын орнатуға қолданылатын құралдар. 

Қол жуғыштар шкафтар кронштейндерге орнатылады және 
пластикалық жапқыштармен немесе сифондармен жабдықталады. Қол  жуу 
шкафын орнату бұрандалармен бекітуге арналған тесіктердің үлгісіне сәйкес 
таңбалаудан басталады. Содан кейін саңылаулар бұрғыланады және монтаж 
тақтасына бекітіледі. Осыдан кейін төсеніштері орнатылып, деңгейге сәйкес 
бекітіледі. Қол  жууға арналған шкаф кронштейнге арналған кронштейннің 
астыңғы бетіндегі тесікке түсетін етіп орналастырылады. Содан кейін, 
гидравликалық бекітпеге бекітіледі. 

Шойын су қақпағы бар қол жуғышты орнатқан кезде ұзындығы 110мм 
болатын құбырға келтеқұбыр қосылады, оның ұшында жік кесіледі, ал 
екіншісі су қақпағы саңылауының өлшеміне сәйкес келеді. Құбырдың 
фланецті ұшы шайырлы жіпке оралған және үстіне сыламамен қапталған, су 
тығыздағыш саңылауға салынып, сонымен бірге жуатын бассейн 
кронштейндерге орналастырылады. 

Топтық қондыру қол жуғыштарды шойынның қос бұрылысы бар су 
құлпы бар кәдімгі шығыс болат құбырмен төсеуге болады. Ванналар орнату 
басталады, яғни ағынды құбырдан, гидроқақпақтан және ванна аяқтарынан 
орнатылады (Сур. 165).  

Содан кейін тік бұрышты ванна қабырғаға жақын орналасады, ал 
дөңгелек жақты ванна қабырғадан 50 мм қашықтықта орналасады. Ваннаның 
бүйірі көлденеңінен, еденді тегістеп немесе шірімейтін, ылғалға төзімді 
материалды табан астына орнатылады. Гидроқақпақ (сифон) кәріз желісіне 
жуу бассейніндегі құбыр сияқты қосылады. 

Ваннаны пайдаланатын адамдар кезбе тоққа ұшырамауы үшін, 
ваннаның корпусындағы арнайы толқын диаметрі кемінде 5мм металл 
сыммен сумен жабдықтау құбырына қосылады. Бұл құрылғы потенциалды 
теңестіргіш деп аталады. 
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1 - ванна; 2 - толтыру құбыры; 3 - сумен жабдықтау; 4 - сым; 5 - толып 

кету;  6 - кәріз;7 - гидролок; 8- босату; 9 - болты бар колонна;10 – жерге 
тұйықтауға  арналған толқын; 11 - жууға арналған бассейн; 12 – 

араластырғыш 
 

Сурет 165 - Ваннаны орнату реті және оны орнату орны 
Кішкентай пәтерлерде және сантехникалық кабиналарда ваннаны қол 

жуғыштың жанында орнатып, жалғыз араластырғышпен жабдықтайды. 
Терең душ табандықтарын ваннаға ұқсас орнатады. Қарапайым душ 

табандықтары бөлменің еденіне орнатылып, гидроқақпақ арқылы кәріз 
желісіне қосылады. Душ табандықтары ванналар сияқты потенциал 
теңестіргішімен қамтамасыз етілуі керек (Сур. 166). 
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а - терең; б - кәдімгі; 1 – кәріз құбыры; 2 - табақша; 3 - араластырғыш; 
4 - толып кетпеу үшін су ағар; 5 – толу кезіндегі ағу құбыры; 6 -

сильфон 
 

Сурет 166 – Душ табандықтарын орнату 
 

Траптар тордың жоғарғы жағы 5-10 мм-ге еден деңгейінен төмен 
болатындай етіп төбеде дайындалған тесікке орналастырылады. Осыдан 
кейін трап кәріз құбырына қосылады. Трапты жабынға бітеу оны және 
құбырларды сынағаннан кейін орындалады. 

Баспалдақ корпусына гидроқақпақ материалдардың бірнеше қабаттары 
төселеді, олар кейбір конструкцияларда  мықты  бекітіледі. Дәретханаға 
тікелей қосылған қиғаш  цистернамен  орнатылады. Орнату алаңын 
белгілегеннен кейін құрылғы кір мен қоқыстардан тазартылады, құрғатылады 
және майсыздандырылады  және май желім  жағады. Оларды эпоксидті 
желім деп атайды.  

Дәретхана ыдысы мықтап еденге бекітіледі.  Дәретханаға сөресі бар, 
төменгі деңгейдегі флеш-құдықтарды орнатқан кезде, алдымен сөренің 
тармақ құбырына резеңке манжетті салып, жұқа сыммен бекітеді. Содан 
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кейін манжеті бұралап, сөре дәретханаға бекітіліп, резеңке манжетке 
дәретхана құбырына тартылады, ол жерде бұрандамен бекітіледі (Сур. 167).  

 

 
Сурет  167 – Дәретхананы  орнату реті 

 
Әмбебап қондырғылар үшін көбінесе қоғамдық ғимараттарда 

қолданылатын тікелей ағызатын дәретханалар қосылады, тік және қиғаш 45° 
бұрышта, сондай-ақ иін қолданады. Тарақты 60° тістен және 120° иілуден 
жинауға болады. Құбырлар мен фитингтердің еденге орнату деңгейінде 
көрсетіледі.  

Қондырғының орнатылатын жерін дайындағаннан кейін,  майланған 
шайыр жіппен  орайды. Орау кезінде жіп өндірістің соңына 3-4мм-ге 
жеткізілмейді, сондықтан оның ұштары құбырға түсіп, бұғатталуды 
тудырмайды. Содан кейін дәретхана ыдысы  енгізіледі, содан кейін ол 
бұрандалармен немесе желіммен бекітіледі.  

Биіктігі жоғары және ортаңғы және цистерналар мен шүмектері бар 
дәретханалар, төмен жуу цистерналары бар дәретханалардан 
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айырмашылығы, целлюлозды цистернаны ағынды түтікке қосып, оны 
қабырғаға ілінген екі бұранданың  көмегімен  іліп қояды (Сур. 168). 

 

 
 

1 - жоғарғы бак, 2- орташа  мөлшердегі  бак, 3- шайғыш  клапан, 
4- унитаз,  5- тепкішек 

 
Сурет 168 – Дәретхана  унитазын  орнату 

 
Құбырдың төменгі ұшында резеңке манжеттер тартылып, жұқа сыммен 

бекітіледі. Манжеттің кең ұшы бұралады. Дәретхананы орнатқаннан кейін, 
шайғыш түтік дәретхана құбырына манжетті бұрап, миниуммен майланған 
құбырға тартылады. 

Төмен орналасқан қабырғалық бачок тікелей унитаздың үстіне 
орналастырылады және оған бұру құбырларымен қосылады.  Унитаздың ең 
заманауи үлгілерінің бірі, бак қабырғаға салынған кезде бактың унитазға ішкі 
қабырғалы  сәйкес орналасуы керек. Кейбір унитаздарда ағызу бөшкесі 
болмайды. Мұндай унитаздарда шаю тікелей су құбырынан су арқылы, бакта 
жинақтамай жүзеге асырылады. Мұндай конструкциялар қабырғалық 
унитаздарға тән. Осылайша, унитаздың конструкциясы эстетикалық ғана 
емес, сонымен қатар шаю кезінде суды үнемдеуіне байланысты болады (Сур. 
169). 
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1 – су  жинау  ыдысы, 2 – су  тығыздағышын  тазартуға  арналған  
құбыр, 3 – судың екі  айналымды  тығыздағышы, 4 – кәріз  құбырлары, 

5-тазарту 
 

Сурет 169 – Құю бактары 
 

Шаю бактарын монтаждау. Құю бөшкесін монтаждау - мұнда көп 
нәрсе таңдалған унитаз конструкциясына байланысты.  Ағызу бөшкесін 
монтаждау алдында оған стандартты диаметрі 32мм жуу құбырын 
жалғаймыз.  

Құбырдағы ағызу бөшкесін құбырдың төменгі ұшы талап етілетін 
биіктікте болатындай етіп көтереміз және бөшкені бекіту орнын белгілейміз. 
Бак қатаң көлденең орналасуы керек, сондықтан бекіту орындарын қосатын 
сызық деңгеймен туралау қажет. Содан кейін қажетті жерлерде екі тесік 
бұрғылау және құйма бөшкесін дюбельдерде бекітеміз. Бөшкелердің кейбір 
үлгілері кронштейндерге бекітіледі.  

Қабырға унитазын орнату. Қабырға унитаздары арнайы монтаждық 
рамаға бекітіледі, ол бастапқы  қабырғаға  орнатылады. Алдымен 
шығарылымды унитаздың бойынан қабырғадан шығатын раструбқа қосамыз. 
Жинақта орналасқан арнайы бекіту фурнитурасымен унитаз рамасына және 
ол бар болса ағызу бөшкесіне бекітеміз. Унитаз бөшкесі болмаған жағдайда 
пластикалық құбырларды немесе иілгіш су құбырына тікелей қосамыз. 
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Монтаждау рамасын  гипсокартон тақталарымен жабамыз  үстіне кафель 
салынады. 

 
4.2.4. Санитарлық-техникалық блоктар мен кабиналарды  
монтаждау 
 
Санитарлық-техникалық блоктар мен кабиналар – бұл сантехникамен, 

құбырлармен, фитингтермен жабдықталған ванна бөлмесі мен дәретхана 
кеңістігі. Қол жуғыштар, ванна, жуғыш және дәретхананы бір бөлмеде 
орнатқан кезде және дәретхананы ваннадан бөлікпен бөлгенде ажыратылады.     
Әр түрлі орналасулар үшін сантехникалық шкафтар раковинадан солға 
немесе оң жаққа  орналасқан көтергіштермен жасалады. 

 Кабиналардың көтергіштерін қосу үшін сантехникалық және кәріздік 
кірістерді орнату қарастырылған. Қабырғалық конструкцияларды монтаждау 
аяқталғаннан кейін дайын қабаты серпімді, суға төзімді материалдан  
құйылады, ол қалыңдығы 10мм аспайтын тегіс қабатта жатуы керек. Әрі 
қарай, мұнара кранының көмегімен шкаф жобалық жағдайда төбеге 
орнатылады, ал кабиналардың кәріз көтергіштерінің осьтері сәйкес келуі 
керек.  

Бірінші қабатта орналасқан шкафтарды орнатқан кезде орнату 
өлшемдерін мұқият сақтау керек, өйткені кейінгі едендердің барлық 
кабиналары төменде орналасқан кабиналардың кәріздік көтергіштерімен 
қатар орналасқан және туындаған ауытқуларды түзету өте қиын.  

Кабинаның астындағы кәріз құбырын көтеру үшін қармау тұтқаның 
көмегімен көтеріп  шығарып алып, муфта арқылы су құбырының 
бағандарына жалғайды 

Санитарлық қондырғылар да осылай орнатылады. Еденнің қабырғалық 
конструкциялары жиналғаннан кейін, блоктар мұнара кранымен 
орнатылатын жерге жіберіледі. Содан кейін, санитарлық қондырғылар 
орнатылған бөлмелерге қабаттасады. Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан 
кейін ішкі санитарлық жүйелер мен жабдықтарды монтаждаушылар 
блоктарды  жинайды. 

 
4.2.5. Суағарларды монтаждау 
  
Суағарларды монтаждау жұмыстарын типтік технологиялық 

процестерді қамтитын және жергілікті жағдайларға икемделген таңдап 
алынған технологиялық сызбаларға сәйкес жүргізуге ұсыныс жасалады.  

Суағар құйғыштарын орналастыру орнын белгілеуді толықтай жобаға 
сәйкес жүргізу қажет. Суағар құйғыштардың жобада көрсетілген түрлері мен 
көлемдерін сапалы орнатылады. Суағар құбырларын салу үшін құрылыс 
конструкцияларында барлық саңылаулар дайындалады.  

Суағар құйғыштар арасындағы қашықтық 100 метрден аспауы тиіс, 
олардың гидрооқшаулағыш кілеммен түйісуі суөткізгіш болуы және олар 
шатырда берік орнатылуы тиіс.  
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Суағар құбыржолдарын бекіту үшін бекіткіштерді белгілеу мен 
орнатуды, суағар тік құбырларын салу мен бекітуді жобалау құжаттамасы 
бойынша жүргізу қажет.  

Өтпелі металл элементтер құрылыс конструкцияларына берік және 
қатты бекітілуі тиіс. 

Суағар құбыржолы салмағының өзіне әсерін болдырмау үшін суағар 
құбыржолындағы металл байланыстырғыш бөлшектердің жеке бекіткіштері 
болуы тиіс.  

Қатты полимерден жасалған суағар тік құбырларының температуралық 
ұзаруын компенсациялау үшін, мысалы желімделген қосылыстары бар 
НПВХ-дан жасалған, онда төрт-алты қабатқа резеңке тығыздауыш сақинасы 
бар бір компенсациялық қосылысты қолдануды қарастырған дұрыс. Эластик 
полиммерден жасалған суағар тік құбырларының температуралық ұзаруын 
компенсациялау, мысалы, 32-ЖҚП ПЭ-нен жасалған, онда штарбтар мен 
шахталарда құбыржолын «жылан түрінде» салу арқылы мүмкін болады.  

Суағар тік құбырлар жылытылаатын үй-жайларда қабырғалар, 
арақабырғалар немесе баған жанына орнатылады. Ашық немесе атызға, 
шахтаға орнатылады.  

Тұрғын ғимараттарда тік құбырлар, әдетте, басқыш шабағында, 
дәлізде, қосалқы үй-жайларда орнатылады. Тік құбырлар мен бұрғыш 
құбырларды пәтерде орнатуға болмайды.Құбырлардың механикалық 
зақымдануы мүмкін жерлерде оларды жасырын түрде салу қажет. Суағар 
құбырларды блоктарға және қабырға тақталарына құйып бекітуге рұқсат 
етілмейді.  

Суағар құбыржолдарын өндірістік, қойма немесе қызметтік үй-жай 
мақсатына жабдықталмаған ғимарат жертөлелерде, ғимарат шатырына ашық 
салуға болмайды.  

Тік құбырларды тек тігінен орнатады.  
Аражабынның тік құбыр өтетін жерін аражабын қалыңдығына цементті 

ерітінді жағуға болады.  
Құбыржолдары құрылыс конструкцияларына тым жақын орналаспауы 

тиіс. Жарыққа қарағанда құбырлар мен құрылыс конструкцияларының арасы 
кемінде 20 мм болуы тиіс.  

Суағар желісінің бұру учаскелерін тура салу қажет. Су қабылдау 
құйғыштарын салу бағытын өзгерту мен қосуды байланыстырғыш бөлшектер 
(фитингілер) арқылы істеу қажет.  

Бұрғыш құбыржолдарының минимал еңісін аспалы құбыржолдары 
үшін 0.005 деп қабылдау қажет. Бұрғыш (көлденең) құбыржолының 
учаскесінде салу еңісін өзгертуге болмайды.  

Тік құбырға бұрғыш құбыржолдарын қосу үшін, әдетте, қиғаш 
айқаспалар мен үштармақтар қарастырады. Бұған екіжолақты айқаспалар 
жатпайды. Көлденең жазықтықта түзу айқаспаларды қолдануға болмайды.  

Жүйеде арнайы орнықтырғыш қамыты жоқ бітеуіштерді пайдалануға 
болмайды, себебі бітеуіштер фитингіде шамасы ~0,1м/с болатын үйкеліс 
күшінің арқасында ұсталып тұрады.  
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Ішкі суағарлар желісін тазарту үшін ревизиялар, D 100 – 150 
құбыржолдары үшін арасы кемінде 20 метр қашықтықта тазартқыштар 
орнатуды қарастыру қажет.  

Кең қонышты қосылыстары бар диаметрі 110 мм құбыржолдарының 
көлденең учаскелері үшін қозғалмайтын және қозғалатын бекіткіштер 
арасындағы қашықтық 20D-дан аспайы тиіс, мұнда D – құбыр диаметрі, 
қозғалатын бекіткіштер арасындағы қашықтық көлденең құбыржолдары 
үшін 10D-дан аспауы тиіс. 

 
4.2.6. Кәріз  жүйелерін  сынау 
 
Кәріз жүйесін орнатқаннан кейін барлық элементтердің жобамен 

сәйкестігін және жүйені орнатуға қойылатын талаптарға сәйкестігі 
тексеріледі: құбырлардың төселуінің дұрыстығы және оларды бекіту 
беріктігі, көлбеу, көлденең орнатылуының дұрыстығы, құрылғыларының 
сенімділігі, өткізу жолдарының дұрыстығы, тығыздағыштарының сапасы, 
жуу құрылғыларының жұмысы.  

Көп қабатты үйлерден фекалды суағарлар шығару құбыры арқылы 
аулалық жерасты канализациялық құбыр желісіне өтеді, мұндағы ғимараттың 
аулалық қасбетіне дейінгі 3,5-5м қашықтықта параллель төселінеді. 
Канализацияның шығару құбыры мен аулалық торапқа бекітетін жерлеріне 
2м-ге дейін байқау тіндерін орнатады. 200мм-ден асатын құбыр диаметрімен 
және тереңдігі 2м-ден асып тұрса, байқау құдығының диаметрі 1,0 болады. 

Шағын аудандар мен тұрғылықты құрылыста канализациялық 
құбырдағы қайтарым қолданады. Бұл ішкі канализациялық желідегі суағарды 
қабылдайды. Бұл жағдайда аулалық канализациялық желінің ұзындығын 
азайту мақсатында  және үйдің шеткі жағынан бір ғана шығару құбырын 
қарастырады. 

Квартал ішіндегі канализациялық желілер қызыл сызықтан 1,0м кем 
емес арақашықтықта орналасқан бақылау құдықтары  арқылы көшелік 
коллекторға дейін қалалық канализациялық торапқа қосылады.  Сыртқы 
бөлігіне қосылым  құдыққа дейінгі бір нүктеде ғана іске асуы керек. Бақылау 
құдығымен сыртқы желінің ара қашықтығы 15м-ден кем болмауы керек және 
судың коллектордағы қозғалу жылдамдығы 1м/с көп болмауы тиіс. Құдық 
орнатылмаған жағдайдада қосылуды жүзеге асыруға болады. Жалпы көшенің 
құрылысында және үйлер арасындағы бөлік болмаған кезде аулалық 
канализацияның шығарылымын оның ортасымен қақпадан өту жолынан оң 
сол жағынан 1,8 м –ден кем болмауы тиіс. Желінің жұмысын бақылау және 
тазалауда бақылау құдықтары шығару құбырын біріктіру орындарын, 
бұрылыста, құбырлардың диаметрлері мен иілімдерінің өзгерген тұстарында, 
ара қашықтығы 35мм-ден аспайтын  150мм немесе 50мм диаметрі 200-450мм 
құбырларды орналастырады.  

Құдықтар диаметрі 650мм алмастырылатын қақпақтары бар шойын 
люктармен қапталады. Қабырғаларында байланыстыру бұрылысы 90° 
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бұрышта жасалынып отыруы керек. Себебі үшкір бұрыштарда қарсы 
ағымдар пайда болып, құбырлар жарылып немесе бітелу қаупі болады. 

Желінің бастапқы тереңдігі шығарғыш құбырындағы тіркеске тең 
болады. Үйдің тысындағы шығару құбыры жердің төменгі бөлігіне 0,3м, яғни 
қату тереңдігінен жоғары болмауы керек. Қажет болған жағдайда сыртқы 
тордағы құдықты орнатудың тереңдігі  ең аз мөлшерге дейін қысқартыла 
алады – 0,7, бірақ құбырды қатудан және механикалық залалдардан қорғау 
керек. Құбырлардың иілімін, оның тереңдігі аз немесе құбырлар бірдей 
белгіленуімен таңдап алған жөн. Бұл мүмкін емес жағдайда алдына шығыңқы 
құдықтар жасалынады. Белгілерінің әртүрлілігі кезінде 0,300-ден аз ашық 
алдыға шығуын құдықтарды суды ағызу көзі ретінде қолданады. 
Айырмашылық көп болғанда өткізілетін құбырлардың бөлігінен кем емес 
жабық суағарлар қолданады. 

Жүйені сынау кем дегенде 4-5°C температурада бөлме 
температурасында өткізіледі. Пластикалық желімделген құбырлар соңғы 
желімделгеннен кейін 24 сағаттан кешіктірілмей тексеріледі. Сынамас бұрын 
құбырлардың бітеліп қалмағандығы тексеріледі. Санитарлық құрылғылар 
мен жуғыш құрылғылардың жұмысы  су төгу  арқылы тексеріледі. Жерге 
немесе жер асты арналарына салынған құбырлар бірінші қабаттың еден 
деңгейіне дейін сумен толтырылып тексеріледі. Төбелерде, қабырғалардың 
ойықтарында, едендердің астында, жабық платформаларда төселген 
құбырларды сынау,  еденге дейін жүргізіліп, құбырлар құрылымда еденнің 
биіктігіне дейін су құяды. 

Ішкі ағынды сынаулар жүйені сыртқы тексеруден және көрінетін 
ақауларды жойғаннан кейін жүргізіледі. Осыдан кейін, су төгетін кран 
арқылы төсеніш шатырының барлық биіктігіне дейін су құйылады, егер су 
деңгейі 10 минут ішінде төмендемесе жүйе 20 минут ішінде болмаса, жүйе 
ауа өткізбейтін болып саналады. Ағызу торабы тығыздығына ерекше назар 
аударылады, онда ағып кетуге жол берілмейді. Құбырлардың беті дымқыл 
болмауы  керек. 

 
Бақылау  сұрақтары 
 

1. Аула кәріз желісін қалай құруға болады? 
2. Ғимараттың кәріз жүйесі қандай ретпен орнатылады? 
3. Кәріздік құбырларды қосу  бөлшектері қалай орнатылады? 
4. Сіз  санитарлық құрылғыларға қандай көлбеу арқылы қосасыз? 
5. Ағын суларын қабылдағыштар қалай орнатылады? 
6. Сантехникалық сифондар түрлері және қалай бекітілген? 
7. Дренажды шұңқырларды қалай орнатуға болады? 
8. Ағынды сулар қалай тексеріледі? 
9.  Унитаздың түрлері (жуу багының орналасуына байланысты)және   қалай 
орнатылады? 
10. Өнеркәсіптік және қоғамдық ғимараттардың кәріз жүйелері қандай? 
11.  Ғимараттардың суағарлар түрлері қандай? 
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12. Тұрғын үйлерге арналған суағар шұңқыры 
13. Аулалық,  ішкі кварталдық және алаңішілік  кәріз  желілері 
14. Кәріз жүйелерін монтаждау қалай тиімді орындалады? 
15. Аула  желісін  монтаждау қалай жүргізіледі? 
16.  Ішкі кәріз желілерін  және шығарылымдарды монтаждау  қалай 
жүргізіледі? 
17. Санитарлық  аспаптарды монтаждау қалай жүргізіледі? 
18. Санитарлық құрылғылар еденге немен бекітіледі? 
19. Ваннаны орнату реті және оны орнату орны қалай анықталады? 
20. Дәретхананы  орнату реті қандай 
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5 БӨЛІМ.  ГАЗБЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
 

5.1 тарау.  Газ шаруашылығы 
 
Газ-адамға тұрмыста және өндірісте қажетті энергия көздерінің бірі. 

Қатты және сұйық отынмен салыстырғанда газдың артықшылығы: жанудың 
толықтығы; газ жабдығының ПӘК-нің жоғарылығы; түтін мен күйенің 
болмауы; құбырлармен алыс қашықтыққа тасымалдау мүмкіндігі; төмен баға. 

Адам үшін пайдалы қасиеттерімен қатар газ жанғыш зат ретінде белгілі 
бір қауіп тудырады. Сонымен қатар онда улы заттар (күкіртсутек, көміртегі 
оксиді) бар. 

 Газбен жабдықтау жүйелерін монтаждау және пайдалану кезінде 
газдың мынадай ерекшеліктерін ескеру қажет: үй-жайда оның ағып кетуіне 
және жарылыс қаупі бар концентрациялардың пайда болуына жол бермеу, 
газдың толық жануы мен жану қалдықтарын әкетуді қамтамасыз ету. 

Тұрмыста және өнеркәсіпте газ отыны ретінде табиғи және жасанды 
газдар пайдаланылады. 

Табиғи газдар газ немесе мұнай кен орындарынан алынады, ол үшін 
ұңғымаларды газ қабатына немесе мұнай қабатының үстінде газдың 
жиналуына дейін бұрғылайды. Газ қабат ішіндегі қысымның әсерінен 
ұңғымадан бетке шығады және өңдеуден кейін тұтынушыға газ аспаптарына 
беріледі. 

Жасанды газдар қатты және сұйық отынды термиялық өңдеу 
процесінде немесе кейбір өндірістердің қайта өңделген өнімі ретінде (кокс, 
мұнай және т.б. өңдеу кезінде) алынады. 

Магистральдық газ құбырларынан алыс елді мекендерді газбен 
жабдықтау үшін салыстырмалы түрде аз қысым немесе төмен температура 
кезінде сұйық күйге ауысатын, ал қалыпты жағдайларда қайтадан газға 
айналатын көмірсутектердің қоспасы (пропан, пропилен, бутан, бутилен 
және т.б.) – сұйытылған газдар пайдаланылады. Сұйытылған газдар 1..1,6 
МПа қысымдағы арнайы баллондарда сақталады. 

Газдардың жану жылулығы, (МДж/нм3) тиісінше келесіні: тұрмыста 
пайдаланылатын табиғи — 33,8...42; жасанды және аралас — 14,6...18,8; 
сұйытылған — 92...117 құрайды. Табиғи газдардың салыстырмалы 
тығыздығы (ауаға қатысты) 0,55...1,09, яғни бұл газдардың көпшілігі ауадан 
жеңіл. 

Сұйылтылған газдар ауадан ауыр, олардың салыстырмалы тығыздығы 
1,55...2,1. Сондықтан сұйытылған газдар бетіне таралады және ең төменгі 
орындарды толтырады. Газ ағып кетуін анықтау үшін оған күшті иісі бар зат 
(одорант) қосылады. 

Тұтынушыларға газ беру орталықтандырылған және жергілікті болып 
бөлінетін газбен жабдықтау жүйелерімен қамтамасыз етіледі. 
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5.1.1. Газбен қамтамасыз ету жүйелері.  Газбен қамтамасыз етудің  
орталықтандырылған жүйесі 
 
Газ ұңғымадан газ тазарту станцияларына беріледі, онда ол өңделеді 

(құрғатылады, зиянды заттардан), содан кейін магистральды газ құбыры 
(магистраль) арқылы қалалар мен елді мекендерге беріледі. Өткізу қабілетін 
арттыру үшін газ компрессорлық станциялармен құрылатын үлкен қысыммен 
(5...7,5 МПа) магистральдар бойымен тасымалданады. Газ қысымын 
төмендету үшін магистраль тармақтарында газ тарату станциялары 
орнатылады. ГТС-дан газ әртүрлі қысымды (жоғары, орта және төмен) газ 
құбырларын, газды реттеу пукттерін, газгольдер станцияларын, байланыс 
және телебасқару құралдарын, газ құбырларын тоттанудан электрлік 
қорғауыштар, газ шаруашылығын пайдалану құрылыстары мен қызметтерін 
қамтитын жүйе бойынша бөлінеді  (Сур. 170). 

 

 
 

ГП – газ-өндіру орны, ГОС — газ тазарту станциялары, МГ — 
магистральдық газ құбыры, КС — компрессорлық станция, ГРС — газ 

таратушы станция, ГВ (с)Д — орташа және жоғары қысымды газ құбырлары, 
ГНД —-төмен қысымды газ құбырлары, ГРП— газды реттеу пункті 

 
Сурет 170 – Газбен қамтамасыз етудің орталықтандырылған жүйесі 
 
Қалалар мен басқа да елді мекендерді газбен жабдықтау жүйелері үшін 

әртүрлі қысымды газ құбырлары тартылады: төмен (0,005 МПа - ға дейін) — 
тұрғын және қоғамдық ғимараттарда, қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорындарында, сондай - ақ қоғамдық және тұрғын үйлерге жапсарлас 
салынған жылыту қазандықтары мен тұрмыстық қызмет көрсету 
кәсіпорындарында (кір жуатын орындар, шаштараздар); орташа (0,005-тен 
0,3 МПа-ға дейін) - ғимараттарға жапсарлас салынған ауыл шаруашылығы 
және коммуналдық кәсіпорындарда; жоғары (1,2 МПа дейін) — өнеркәсіптік 
кәсіпорындарда технологиялық қажеттілік болғанда немесе техникалық-
экономикалық негізделген жағдайда.  

Қалалар мен елді мекендерді жоспарлау жүйесінде орналасуы бойынша 
газ құбырлары сыртқы (көше, орамішілік, кентаралық, орамаралық, 

ГП 
 ГОС   МГ     КС          ГРС
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цехаралық) және ішкі (үйішілік, цехішілік) болып бөлінеді. Су құбыры 
сияқты газ құбырлары тұйық, сақиналы және аралас болуы мүмкін. 

Газ құбырларын орнату үшін болат құбырлар қолданылады. Елді 
мекендердің аумағынан тыс жерлерде, сондай-ақ аз қаныққан шағын кенттер 
мен ауылдарда инженерлік коммуникациялар ретінде пластмасса құбырлары 
қолданылуы мүмкін. 

Орташа қысымды газ құбырларының тармақтарында орнатылатын  
төмен қысымды  газ реттегіш пункттері газ қысымын 0,005 МПа дейін 
төмендетеді (Сур. 171 а,б). 

          

 
 

а- ГРП-ның сыртқы көрінісі 
 

 
         

б- газ реттеуіш қондырғысы 
 

Сурет 171 – Газ реттеуіш пункті  
 

ГРП былайша жұмыс істейді. Газ желісінен сүзгіге енгізу бойынша 
және одан әрі сақтандырғыш-бекіту клапанына түседі, ол енгізуде қысым 
шекті мәндерден жоғары немесе төмен көтерілген кезде газдың түсуін 
автоматты түрде тоқтатады. 
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1 – термометр, монометрлер: 2 – көрсетуші, 3 – тіркеуші, 4 –  
сұйықтықты, 5 – фильтр, 6 – шығынды өлшеу түйіні, 7 – сақтандырғыш--

бекіту клапаны, 8 — қысым реттеуіш, 9 – шығу қысымының импульсті газ 
құбыры, 10 – гидравликалық қашыртқы, 11 — айналма газ құбыры (байпас) 

 
Сурет 172 – Газ реттеуіштің сұлбасы 

 
Қысым реттегіші қысымды берілген мәнге дейін төмендетеді, содан 

кейін газ есепке алу пункті арқылы өтеді және ГРП-дан құбыр арқылы 
шығады. Айналма желісі жабдықты жөндеу кезінде газ беруді қамтамасыз 
етеді. Гидрожапқыш реттегіштен кейін желідегі қысымның артуынан 
қорғайды. 

Орталықтандырылған сұйытылған газбен қамтамасыз ету жүйесі 
(Сур. 173)  резервуарлар, бастиектер, буландырғыш қондырғы, газ құбырлар 
және бақылау-таратушы пункттерін қамтиды.  

 
 

Сурет 173 – Топтық резервуар қондырғысынан сұйытылған газбен 
жабдықтау  

 
Резервуарлар арматуралық бастиектер арқылы сұйытылған газды 

бұталы базалардан жеткізетін автоцистернадан толтырылады. 
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Жергілікті (автономды) газбен қамтамасыз ету жүйесі. Қазіргі таңда 
қаладан тыс орналасқан жеке тұрғын үйлерді сұйытылған газбен қамтамасыз 
ету кең қолданыста. (Сур. 174)  Газбен жабдықтаудың автономды жүйесінің 
маңызды элементтерінің бірі газголдер (сұйытылған газ резервуары) болып 
табылады    

 

 
 

Сурет 174 – Жеке тұрғын үйлерді сұйытылған газбен қамтамасыз ету 
 
Ғимараттарды желіден газбен жабдықтау жүйесі. Ғимараттарды 

желіден газбен қаматамасыз ету тұтынушыларға газбен жабдықтау көзінен  
үздіксіз газ беруге арналған.  Тұрғын үйлер жиі төмен қысымды газ 
құбырларына қосылады (Сур. 175 а). Олар болмаған немесе қуаты жеткіліксіз 
болған жағдайда тұрғын үйлер орташа немесе міндетті түрде газ реттеу 
пунктін (ГРП) орнату арқылы жоғары қысымды газ құбырларына қосылуы 
мүмкін (Сур. 175 б). 

Ғимаратты газбен жабдықтау жүйесі (Сур. 175 қараңыз) 16- 
тармақтардан, 17- таратқыш газ құбырларынан, 4- ғимаратқа енгізулерден, 6- 
ішкі газ құбырларынан, 9- газ аспаптарынан және 5- бекіту арматурасынан 
тұрады. Өнеркәсіптік газ желілерінде үрме құбырлары да көзделеді. Газды 
тұтынуды газ есептегіштері есепке алады. 

Аулалық желіге газ беру үшін қызмет ететін 16- тармақтары 
газдандырылатын ғимаратқа немесе ғимараттар тобына неғұрлым жақын 
нүктедегі көше желісіне қосылады. Тармақтаудың соңында 5- бекіту 
арматурасы (ысырма немесе тығынды кран) орнатылады. 

Төмен қысымды 13- желілерде бекіту арматурасы ретінде 15- түтік 
арқылы сумен толтырылатын гидрожапқыштар қолданылады. Түтіктің 
жоғарғы жағы  19- тығынмен жабылып 14- шойын қақпағы орнатылған. 
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а — төмен қысымды газ құбыры , б — орташа немесе жоғары қысымды 
газ қүбыры; 1— футляр, 2 — шайырланған жіп, 3 — цемент-битумді  

тұтастырғы, 4 — енгізу, 5 — бекіту арматурасыу, 6 — таратушы газ құбыры, 
, 7 — тіреу (баған), 8 — қабаттарға тарқату құбыры, 9 —газ аспабы, 10 — 
қорғауыш қорап, 11-ГРП, 12- орташа (жоғары) қысымды желі, 13- төмен 

қысымды желі, 14- шойын қақпағы, 15-ысырма,  16-тармақ, 17-аулалық желі, 
18-конденсат жинағыш, 19-тығын,   20-түтік, 21-сейсмикалық бекіту-

сақтандыру клапаны 
 

Сурет 175 – Ғимаратты желіден газбен жабдықтау жүйесі 
 
Таратушы газ құбырлар газды тармақтардан жеке ғимараттар мен 

енгізулерге дейін жеткізеді. Салқындату кезінде ылғалды газдан бөлінетін 
сұйықтықты (конденсатты) жинау үшін оның құбырдың астынан 
дәнекерленетін цилиндрлік корпус (құмыра) тәрізді конденсат жинағыштар 
құрастырылады. Жиналған конденсат бұру құбыры арқылы сорғымен 
сорылады. Конденсат жинағыштар газ құбырының төменгі учаскелерінде 
мұздату тереңдігінен төмен орнатылады. Құбырды конденсат жинағышқа 
қарай еңіспен төсейді. 

Ішкі газ құбырларына газ беруге арналған енгізулер таратушы газ 
құбырына қосылады. Енгізу құбыры жылу оқшаулағышпен толтырылған 
гильзадан қабырға арқылы өтеді. Кейде ғимараттың ортасында немесе 
шетінде орналасқан енгізуден оны бірнеше ішкі газ құбырларымен қосатын 
кіріспе газ құбыры салынады. 
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Ғимарат ішінде тұтынушылар арасында газ тарататын ішкі газ 
құбырлары таратушы құбырлардан, бағандардан және қабаттық 
жеткізулерден тұрады. 

 
5.1.2. Ғимараттарды газбен жабдықтау 

 
Ғимараттағы газ аспаптарына газды төмен қысымды немесе газ реттеу 

пунктін (ГРП) орнату арқылы орташа және жоғары қысымды желілерінен 
тармақтар, енгізулер бойымен беріледі. Табиғи газбен жабдықтау желісі 
болмаған жағдайда ғимаратағы аспаптарға сұйытылған (баллондағы, 
газдолдердегі) газ беріледі. Баллондағы сұйытылған газдың жоғарғы 
қысымнан (1...1,6 МПа) төменгі (0,003 МПа) қысымға дейін түсіру үшін 
реттегіштер қолданылады.  

 

 
 

1-ершік, 2-бұранда, 3-серіппе, 4-мембрана, 5-корпус, 6-клапан 
 

Сурет 176 – Газ қысымының реттегіші 
 
Реттегіш келесідей жұмыс істейді. Газ баллоннан 1 ершік арқылы 

келеді, ол 6 клапанымен жабылады, ол иінтректер жүйесі арқылы 4 
мембранасымен байланысқан. Газ аспабында кран ашылғанда және газ 
мембранадан шыққан кезде, ол 3 серіппесінің әсерінен түсіп, 6 клапаны 
иінтіректер арқылы 1-ершігін ашады-газ 4 мембранасының астына түседі 
және одан әрі газ аспабына жөнеледі. Газ қысымы мембрананы қолдайды, 
демек, 6 клапаны да сол жағдайда болады аспаптың қысымын белгіленген 
күйде сақтау  үшін. Қысым азайғанда 4 мембранасы төмен түседі, 6 клапаны 
ершіктен жылжиды және газдың көп мөлшері мембрана астына түседі, бұл 
қысымның берілген мәнге дейін жоғарылауына әкеледі. Қысым жоғарылаған 
кезде реттегіш кері тәртіпте жұмыс істейді. 

Тамақты дайындауға, суды қыздыруға, жылытуға арналған газ 
аспаптарында инжекциялық немесе диффузиялық жанарғылар 
пайдаланылады. 
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Инжекциялық жанарғылар (Сур. 177 а) ауаны газ ағынымен сору 
(инжекция) принципі бойынша жұмыс істейді.  1- тұтқаны бұрған кезде 2- 
тығын краны ашылады және газ 3- түтігі бойынша жанарғыға беріледі. Газ 
жанарғы форсункасы арқылы қозғалғанда ауаны сору (бастапқы ауа) 4- ауа 
беру реттегіш тесіктері арқылы және оны газбен араластыру арқылы 
жүргізіледі. Газ-ауа қоспасы шырақтың пішіні мен мөлшерін анықтайтын 
және ауамен (екінші ауа) араласып, жанатын бөлгішке түседі. 

Жалынды (алаулы) инжекциялық жанарғылардан басқа, жалынсыз 
(қысқа алаулы) жанарғылар пайдаланылады (Сур. 177 б) оларда, ауа қоспасы 
отқа төзімді кеуекті плиткалардың бетінде жанады, бұл сенімді күйдіруді 
және жанудың тұрақты процесін қамтамасыз етеді. 

 

 
 

а — инжекциялық жалынды, б — инжекциялық жалынсыз, 
в — диффузиялық; 1 — қалам, 2 — кран, 3, 8 — түтіктер, 4 — ауа беру 
реттегіші, 5 — корпус, 6 — кеуекті пластиналар, 7 — коллектор; 

Г1-төмен қысымды газ құбыры. 
 

Сурет  177 – Газ горелкалары 
 
Диффузиялық горелкалары (Сур. 177 в) 7- коллекторынан және 8- 

тарату түтіктерінен тұрады. Газ тарату түтіктеріндегі тесіктерден шығады, 
ауамен араласып жанады. Бұл жанарғылар құрылымы бойынша қарапайым, 
бірақ төмен температураны (1100 °C-дан артық емес) жасайды және  алауы 
ұзын, сондықтан олар жану камералары кең аспаптарда, негізінен 
қазандықтар мен су жылытқыштарда қолданылады. 

Газ плиталары тамақ пен ыстық су дайындау үшін қызмет етеді. 
Плиталар 2…3кПа номиналды қысыммен табиғи және сұйытылған газдармен 
жұмыс істеу үшін дайындалады.Төрт және екі жанарғылы, бір  тұмшапешті 
стационарлық плиталар басым таралған. Өнеркәсіп сондай-ақ үстел үстілік 
тасымалданатын тұмшапешсіз плитасын, баллоны бар үш жанарғыға 
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арналған плиталарды және екі жанарғылық плиталарды (туристер үшін) 
шығарады (Сур. 178). 

Әмбебап ПГ4 газ плитасы (Сур. 178 а) жоғарғы бөлігінде 5- 
инжекциялық жанарғылар және 4- тығынды крандары бар 6- коллектор 
бекітілген корпустан тұрады. Корпустың ортаңғы бөлігінде есігі және  
жанарғысы бар 2- тұмшапеш орналасқан. Плита корпусының төменгі бөлігі 
3- кептіру шкафын құрайды. Тұмшапеш қаңылтыр  таба, тор және 7-биметалл 
температура көрсеткішімен жабдықталған. 

 
  

                       
а- әмбебап газ плитасы, б- үстел үсті (тұмшапешсіз) газ плитасы; 1-

қорабы, 2-шкаф(тұмшапеш), 3-кептіру шкафы, 4-тығынды кран, 5-жанарғы, 
6-коллектор бекітілген корпус, 7-температура көрсеткіш, 8-реттегіш, 9-

сұйытылған газ баллоны, 10-шұра (вентиль) 
 

Сурет 178 –  Газ плиталары 
 
Газ су жылытқыштар ыстық су дайындау және ғимаратты жылыту 

үшін қолданылады. Қауіпсіз пайдалану үшін олар судың жетіспеуі кезінде 
аспапты  қызып кетуден және буланудан сақтайтын және жалынның 
кездейсоқ өшуі, газ беруді тоқтату кезінде үй-жайға жанбаған газдың өтуіне 
жол бермейтін автоматпен жабдықталады. 

Ағынды су жылытқыштар бір нүктелі — бір аспапқа су беру үшін 
және көп нүктелі - бірнеше аспаптарға су беруге арнап жасалады. 

Ағында сужылытқыштың негізгі тораптары мыналар болып табылады: 
1. Газ жанатын құрылғы, жылу алмастырғыш 
2. Автоматика және газ бұру жүйесі 
Төмен қысымды газ 8-инжектелу оттығына беріледі. Жану өнімдері 

жылуалмастырғыш арқылы өтеді де, түтіндікке бөлінеді. Жану өнімдерінің 
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жылуы жылуалмастырғыш арқылы өтетін суға беріледі. От камерасын суыту 
үшін 10 иректүтігі қызмет етеді, ол арқылы калорифермен өтетін су айналып 
жүреді. 

       
                                        а)                                                       б) 
 
а- су жылытқыштың принципиалды сызбасы, б-ВПГ типті аппарат; 

1–шағылдырғыш; 2–үстіңгі қақпақ; 3–астыңғы қақпақ; 4–калорифер; 
5–от алдырғыш;6–қаптама; 7–блок-кран; 8–оттық; 9–от камерасы; 

10–иректүтік. 
 

Сурет 179 –Ағынды су жылытқыш  
 

Газды ағынды су жылытқыштар газ бөлу құрылғыларымен және 
тартымы қысқа уақытқа бұзылған жағдайда газжану құрылғысы жалынының 
сөніп қалуын болдырмайтын тартым үзгіштермен жабдықталған. Түтіндікке 
қосылу үшін түтін бөлу жалғама құбыры бар. 

ВПГ типті аппарат (Сур. 179 б) қаптамасының алдыңғы бетінде газ 
кранын басқаратын тұтқа, электр магнитті клапанды қосу нүктесі, тұтандыру 
және негізгі жанарғыларды бақылауға арналған қарау терезесі орналасқан. 
Аппараттың үстінде газ бөлу құрылғысы орналасқан, ол арқылы жану 
өнімдері түтіндікке қарай жүреді, ал астында — аппаратты газ және су 
желілеріне қосуға арналған келтеқұбырлар орналасқан. 

Кранды қолмен бұғаттаудан басқа, екі автоматты бұғаттау құрылғысы 
бар. Тұтандыру жанарғысының міндетті жұмыс істеуі кезінде негізгі 
жанарғыға газдың түсуін бұғаттауды термобудан жұмыс істейтін электр 
магнитті клапан қамтамасыз етеді. Аппарат арқылы су ағынының болуына 
қарамастан, негізгі жанарғыға газдың берілуін бұғаттау сугазжану блогында 
орналасқан мембранадан шток арқылы жетегі бар клапанның көмегімен 
жүзеге асырылады. 



260 

Негізгі жанарғыны баяу тұтандыру үшін тұтануды бәсеңдеткіш 
көзделген, ол мембрана жолағының үстінен газ аққан кезде кері клапан 
ретінде жұмыс істейді, электр магнитті клапанның тесігін жартылай жабады 
және сонысымен мембрананың қозғалысын бәсеңдетеді, тиісінше негізгі 
жанарғының тұтануын бәсеңдетеді. ВПГ су жылытқыш және ағынды су 
аппараты автоматты және реттеуші құрылғылармен жарақталуы бойынша 
жоғары класқа жатады. Ол: - газдың тұтану жанарғысына онда жалын мен су 
ағыны болған кезде ғана түсуін; түтіндікте ыдырау болмаған жағдайда негізгі 
және тұтандыру жанарғыларына газдың берілуін тоқтатуды; газ қысымын 
(шығысын) реттеу; су шығысын реттеуді; тұтандыру жанарғысын автоматты 
түрде тұтандыруды қамтамасыз етеді. 

Болат жылу ауыстырғышы бар су жылытатын (қыздыратын) газ 
қазандықтар су қайнататын жылытатын газ қазандықтар табиғи немесе 
еріксіз айналмалы сумен жылыту жүйесі бар пәтерлер, тұрғын үй, әкімшілік-
тұрмыстық белгілеудегі ғимараттарды жылыту және ыстық сумен 
қамтамасыз ету үшін арналған. (Сур. 80)               

а) б) 

а- КСГВ типті автоматтандыру блогы бар газ қазандығы, б- 
қазандықтың құрылымы. 1 – тарту көрсеткіші; 2 – жылу ауыстырғыш; 3 – 

ГЖЖ газ жану жабдығы; 4 - САБК-АТ автоматикасының газ блогы; 5 - 
оталдыратын жанғыш реттейтін шұрасының бұқтырмасы; 6 - «ІСКЕ ҚОСУ» 

батырмасы; 7 –температураны беру тұтқасы; 8 - қазандықтың аспап-құралдар 
панелі; 9 - газ блогынан шығатын қысымды өлшеу келтеқосқышы; 10 - 

шығыс қысымының реттегіш шұрасы; 11 - пьезооталдыру батырмасы; 12- газ 
блогына шығудығы қысымды өлшеу келтеқосқышы. 

 
Сурет 180 – Су жылытатын (қайнататын) газ қазандығы 

 
Қазандық айналасында сулы қаптамасы бар жану камерасынан тұрады. 

Жану камерасының төменгі жағында автоматикасы мен жылыту 
қазандығының басқару механизмі бар жанарғы орналасқан. Жылыту 
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қазандығының артқы жағында жылыту жүйесіне жалғау келте құбырлары 
бар. Нақты қысым және табиғи газдың жану жылуының 35570±1780 кДж/м³ 
(8500±425 ккал/м³) болғандағы қазандық жұмысы 1 кестеде келтірілген 
техникалық сипаттауларға ие. 

 
Кесте 3 – Қазандықтардың техникалық сипаттауы 

Көрсеткіш атауы  КСГ-
16

КСГВ-
16 

КСГ-
20 

КСГВ-
20

1. Жылытылатын жайдың бағдарлы көлемі, 2,7 
м, кв.м. биіктікте  

≤ 160 ≤ 200 

2. Нақты жылу қуаты, кВт  16 20 
3. Пайдалы әрекет коэффиценті %  87 87 87 87 
4. Табиғи газдың шығыны, м3/час артық емес  1,76 2,35 
5. Табиғи газдың нақты қысымы, Па  1300 
6. Табиғи газдың ең жоғары қысымы, Па  3000 
7. Жылу тасығышының жылыту жүйесіндегі 
жұмыс қысымы, МПа артық емес  

0,3 0,3 0,3 0,3 

8. Ыстық судың ЫСҚ арқылы температура 
ауытқуы 35° С, л/сағ болғандағы шығыны  

- 120 - 120 

9. Қазандықтың тұрақты жұмысын қамтамасыз 
ететін түтін жолындағы сиректеу диапазоны, Па  

5…15 5…15 5…15 5…15 

10. Түтін жинағыштың шығыс келтеқұбырының 
диаметрі, мм  

135 

11. Түтін құбырының ұсынылатын 
көрсеткіштері:  
-көлденең кескінінің көлемі, см.²  
-биіктігі, м  
-диаметрі, мм  

 
 

145 
5 

140 
12. Қосылатын келтеқұбырлар диаметрі:  
- газ шығуы  
- жылыту жүйесінің шығуы мен кіруі  
- ЫСҚ жүйесіндегі шығуы мен кіруі  

 
G ½”-В 
G1 ½”-

В- 

 
G ½”-В 
G1 ½”-В 
G ½”-В 

 
G ½”-В 
G1 ½”-

В- 

 
G ½”-В 
G1 ½”-

В 
G ½”-В 

13. Габариттік өлшемдер, мм:  
- ені  
- тереңдігі  
- биіктігі  

 
472 
530 
878 

14. Салмағы, кг артық емес  62 63 62 63 
 
5.2 тарау. Газбен жабдықтау жүйесін монтаждау 
 
5.2.1. Газ желісін монтаждау 
 
Газбен жабдықтау жүйесінің жобасы мыналарды қамтиды: 

газдандырылатын ғимарат, газбен жабдықтаудың таратушы және қалалық 
желілері және басқа да инженерлік желілер көрсетілген учаскенің бас 
жоспары; ғимараттар қабаттарының жоспарлары; диаметрлері, еңістері, 
арматуралары, газ аспаптары көрсетілген газ құбырлары салынған 
аксонометриялық схемалар; жабдықтар мен қондырғылардың ерекшеліктері; 
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монтаждау сызбалары. Монтаждық сызбалар болмаған кезде оларды 
әзірлеуді жүргізеді. 

Газбен жабдықтау жүйелері мынадай ретпен құрастырылады: тарату 
желісін төсейді, енгізуді орнатады, ішкі газ құбырларын құрастырады және 
газ аспаптарын орнатады. 

Газ құбырларын монтаждауды қауіпсіз жұмыс әдістерін зерделеп, 
біліктілік комиссиясына емтихан тапсырған арнайы оқытылған 
монтажшылар бригадасы орындайды. Қауіпсіз жұмыс әдістерін білу жыл 
сайын тексеріледі. Дәнекерлеушілер ҚР мемтехқадағалау органдары бекіткен 
шарттарға сәйкес аттестатталуы және газ құбырларын дәнекерлеу құқығына 
арнайы куәлігі болуы тиіс.  

Пластмасса құбырларды арнайы білімі бар, арнайы комиссияның 
емтиханын тапсырған  жұмысшылар дәнекерлеуі тиіс. 

Газбен жабдықтау жүйелерін монтаждау үшін пайдаланылатын 
материалдардың (құбырлар, фасонды бөліктер, арматура, дәнекерлеу 
сымдары және т.б.) олардың МЕМСТ және ТҚК талаптарына сәйкестігін 
растайтын өндіруші зауыттардың сертификаттары болуы тиіс. Жабдыққа 
паспорт және монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық қоса берілуі 
тиіс. Орнату алдында арматураны тығыздық пен беріктікке сынайды. 

Тарату желісін монтаждау құрылыс алаңын дайындау кезінде 
орындалады. Трассаны бұзады, траншеяны жыртады, түбін сыртқы кәріз 
желілерін төсеуге ұқсас дайындайды. Топырақтың іздік қабатын алып тастау, 
негізді дайындау, шұңқырларды орнату тікелей құбырларды траншеяға 
түсіру және жабдықты орнату алдында жүргізіледі. 

Желілер тоттануға қарсы оқшаулаумен жабылған жіксіз, дәнекерленген 
тік жікті болат құбырлардан құрастырылады. Монтаждау алдында құбырдың 
ішкі қуысы бітелуден тазартылады және құбырларды секцияларға 
дәнекерлейді, оларды жұмсақ матауыштар (сүлгілер)мен  немесе құбырдың 
жабынын зақымданудан сақтайтын басқа да құралдармен траншеяға түсіреді. 
Құбырларды, арматураны және жабдықтарды траншеяға тастауға тыйым 
салынады. 

Құбырды траншея түбіне барлық ұзына бойына жанасатындай, ал 
олардың және қиылысатын құрылыстар мен коммуникациялардың 
арасындағы қашықтық жобамен сәйкес келетін етіп траншеяға салады. 
Құбырлар мен жалғағыш бөліктер дәнекерлеу  арқылы қосылады, бұл ретте 
дәнекерлеу сапасы мен тоттануға қарсы оқшаулануы мұқият қадағаланады. 
Фланецті және бұрандалы қосылыстар арматураны, газ және бақылау-өлшеу 
аспаптарын орнату үшін ғана рұқсат етіледі. 

Арматураны орнатқаннан кейін газ құбырын 200...250 мм биіктікте 
жабады, оқшаулағышпен жабатын және беріктігі мен тығыздығына сынақ 
жүргізгеннен кейін себілетін түйісулерді қоспағанда. Газ құбырын сынақтан 
өткізіп тапсырғаннан кейін траншеяны толығымен жабады. 

Енгізулер (Сур. 181) қарауға болатын тұрғын емес үй-жайларда 
(баспалдақ торлары, ас үй-жайлар, дәліздер) орнатылады. Газдың жарылу 
қаупіне байланысты енгізуді: жертөлелерде, машина бөлімшелерінде, 
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лифттік орындарда, желдету камералары мен шахталарда, қоқыс жинағыштар 
мен электр тарату құрылғыларының үй-жайларында, қоймаларда енгізуге 
болмайды. Кіре берістер мен газбен жабдықтау жүйесін монтаждауға дейін 
ғимараттың құрылыс дайындығы болуы тиіс, газ жертөлеге түспеуі және 
жарылыс қаупі бар қоспалар түзілмеуі үшін барлық инженерлік 
коммуникациялардың жертөлелеріндегі үй-жайларға кірулер герметиктелуі 
тиіс. 

Құрғақ газ беретін газ құбырларында ғимараттың сыртынан төселетін 
енгізу іргетастан  жоғары қабырға арқылы өтеді (Сур. 181 а). Ылғал немесе 
сұйытылған газ беретін газ құбырларында конденсат және мұз тығындары 
пайда болуы мүмкін. Сондықтан, енгізу диаметрі бір-екі өлшемге 
(есептілікке қарсы) артады және құбыр 3- жылу оқшаулағышымен жабылады 
(Сур. 181 б, в). Қол жетімді жарық жерде ішкі желіні енгізуден ажырату үшін 
кран немесе ысырма орнатылады. 

 
а — кептірілген газға, б, в — ылғалды (сұйылтылған) газға; 1 — құбыр, 

2 — битум, 3 — жылуоқшаулағыш, 4 — қабырға, 5 — футляр, 6 — шкаф, 
7-кірпіш қалау 

 
Сурет 181 – Ғимаратқа енгізулер 

 
Енгізуді аула желісіне қарай 0,003 кем емес еңіспен төсейді және оған 

дәнекерлеумен қосылады. Қосылыс ғимарат қабырғасынан кемінде 2 м 
қашықтықта орналасуы тиіс. Бекіту арматурасы жер деңгейінен 1500 мм 
аспайтын биіктікте құрастырылады. 

Қабырғаның кірісімен қиылысатын жерде диаметрі үлкен құбырдан 
футляр көзделеді, ол құрылыс конструкциясынан әр жаққа кемінде 50 мм 
шығып тұруы тиіс. Футляр мен құбыр арасындағы кеңістік шайыр жібімен 
және битуммен бітеледі. Футляр шегінде құбыр боялуы керек және түйіспелі 
қосылыстары болмауы тиіс. Футляр мен құрылыс конструкциясы арасындағы 
кеңістік цементпен тығыз бітеледі. 

Механикалық зақымданулардан қорғау үшін енгізу ойыққа төселеді 
және болаттан жасалған қақпақтармен немесе 6 шкафтармен жабылады. 
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Ғимараттың сыртқы қабырғасына аула қасбеттері жағынан кіре беріс 
құбырларды төсеу кезінде құбыр мен қабырға арасындағы қашықтық құбыр 
радиусынан кем емес, бірақ 100 мм аспайтын етіп қабылданады. Сұйытылған 
газ құбырларын сыртқы қабырғалар бойынша салуға тыйым салынады. 

Төмен және орташа қысымды ішкі газ құбырларын су газ 
құбырларынан, 0,6 МПа- ға дейінгі жоғары қысымды газ құбырларын 
электрмен дәнекерленген құбырлардан; 1,2 МПа-ға дейінгі жоғары қысымды 
газ құбырларын электрмен дәнекерленген тік жікті құбырлардан және жіксіз 
ыстықтай илектелген құбырлардан төсейді. Коррозиядан қорғау үшін ішкі газ 
құбырлары беріктігі мен тығыздығын сынағаннан кейін сыртынан майлы 
бояумен екі рет боялады. 

Ішкі газ құбырлары жылыту және су құбырларына ұқсас 
монтаждалады, бірақ жоғары қауіптілікке байланысты құрастыруға жоғары 
талаптар қойылады: құбырларды қосу дәнекерлеу арқылы жүргізіледі; 
бұрандалы және фланецті қосылыстар арматураны орнату, газ аспаптарын 
қосу орындарында, сондай-ақ дәнекерлеуді жүргізу мүмкін емес жерлерде 
рұқсат етіледі; бірінші қабаттан басқа, газды дәнекерленген бағандарда 
сгондар орнатуға тыйым салынады.  

Газ құбырларының қосылыстары ғимараттың шөгуі, тығыздағыш 
материалдар кепкен кезде ағып кететін орын бола алатындықтан, 
құбырлардың қосылыстарын қабырғаларда бітеуге, оларды футлярда, 
гильзада орналастыруға тыйым салынады. 

Дәнекерлеумен жалғанатын құбырлар үлкен диаметрден кіші 
диаметрге қатаң өстес түйіседі. Құбырларды тегіс емес, тым қалың 
күйдірумен дәнекерленген жіктермен,  жарықшалармен жалғауға, сондай-ақ 
жіктің барлық ұзындығы бойынша металды алдын ала жоймай, жарылған 
жіктерді дәнекерлеуге және жіктердегі жланкөздерді шекілеуге тиым 
салынады. Иілген бұрулар қысылмауы және қатпарланбауы тиіс. 

Құбырлардың бұрандалы қосылу кезінде тығыздағыш ретінде зығыр 
жібі пайдаланылады.  Қосылатын бөлшектер мен құбырлардың өсі сәйкес 
келуі тиіс. Құбырлардың өстері сәйкес келмегенше, оларды бір-біріне тартып 
қосуға тыйым салынады. Құбырлардағы бұранда оюлары толық, үзілген 
жіптерсіз болуы тиіс. Стандартты емес (муфтадан кесілген) контргайкаларды 
пайдалануға жол берілмейді. Фасонды бөліктер мен арматура бұранданың 
барлық ұзындығына оралуы тиіс. 

Құрылыс конструкциялары арқылы өтетін газ құбырлары гильзаларға 
төселеді. Футляр шетінен жікке дейінгі арақашықтық 100 мм-ден кем 
болмауы тиіс. Гильзадағы құбыр боялуы, центрленуі керек, саңылау шайыр 
жібімен бітелуі және битуммен құйылуы тиіс. Гильзалардың жырылған 
шеттері, төбеден шығыңқы жерлері болмауы және алаңнан 50 мм артық 
шықпауы тиіс. 

Газ құбырлары кронштейндермен, ілмектермен, ілгіштермен берік 
бекітіледі. Бекітпелерді газ құбырының түзу учаскелерінде арматураны 
орнату, бұрылыстар, тармақтаулар, колонналарды айналып өту орындарында 
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рұқсат етілгеннен артық емес қашықтықта орнатады. Құбырлар тіректерде 
саңылаусыз тығыз жатуы тиіс. 

 
Кесте 4 – Газ құбырының бекітпелері арасындағы ең үлкен қашықтық 

Құбыр диаметрі, мм... 15 20 25 32 40 50 70 80 
Бекітпелер арасындағы 
ең үлкен қашықтық, м 5,2 6,1 7,2 8,0 9,5 11,5 13,0 13,6 

 
Тік құбырлардың 1 м құбырға 2 мм-ден аспайтын ауытқуы болуы тиіс. 
Газ құбырларын тік емес төсеуге, қабырғаға тығыз жақындатуға немесе 

үлкен қашықтықта орналастыруға (60... 100 мм) тыйым салынады. Жобада 
нұсқаулар болмаған жағдайда құбыр мен қабырға арасындағы қашықтық 
құбыр радиусынан кем болмауы тиіс. 

Ылғалды немесе сұйылтылған газ беретін желілердің көлденең 
учаскелерін көлбеу 0,003-тен кем емес етіп төсейді.. Оларда майысу, тегіс 
емес және сынуға жол берілмейді; тік сызықты учаскелердің қисықтығы 1 м-
ге 1 мм-ден аспауы тиіс. 

Қажет болған жағдайда өнеркәсіптік кәсіпорындардың цехтарында 
салынатын таратушы газ құбырларында конденсатты шығару үшін конденсат 
жинағыштар немесе штуцерлер орнатылады. 

Газдың ағып кетуін тез арада анықтау және жою мақсатында 
құбыржолдар ашық төселеді. Жасырын төсеуге ерекше жағдайларда келесі 
ережелерді сақтай отырып рұқсат етіледі: құбырлар тек дәнекерлеуде 
қосылуы тиіс; арналар шегінде дәнекерленген қосылыстар саны аз болуы 
тиіс; санитарлық-техникалық шақтыларда құбырларға тексеру үшін еркін 
кіру болуы тиіс, шақтылар желдетілуі тиіс. Газ құбырының зақымдануын  
болдырмау үшін оны адамдар өтетін жерлерде кемінде 2,2 м биіктікте 
(еденнен құбырдың төменгі жағына дейін) және көлік өтетін жерлерде 
қақпалар мен есік ойықтарынан жоғары салу керек. Газ құбырлары терезе 
ойықтарын кесіп өтпеуі тиіс. 

Газ құбырлары мен электр сымдарының немесе кабельдердің үй-жай 
ішіндегі өзара орналасуы келесі шарттарды қанағаттандыруы тиіс. 
Параллельді орнатылған жағдайда ашық төселген электрөткізгіштен немесе 
кабельден газ құбыры қабырғасына дейін арақашықтық 250 мм –ден кем 
болмауы тиіс. 

Электр өткізгішті жасырын төсеу немесе оны құбырға салу кезінде бұл 
қашықтық бітелген атызықтың шетінен немесе құбыр қабырғасынан 
есептегенде 50 мм-ге дейін азайтылуы мүмкін. Газ құбырының электр 
сымымен немесе кәбельмен қиылысатын жерлерінде олардың арақашықтығы 
100 мм кем болмауы тиіс.  

Тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін газ құбырының әр жағынан 
100 мм шығып тұратын резина немесе эбонит құбырына электр өткізгішті 
бекіту шартымен электр өткізгіштерін саңылаусыз тармақтаумен 
қиылысуына жол беріледі. Үй-жайлардың ішінде кернеуі 1000 В дейінгі 
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ашық тоқ өткізгіштердің газ құбыры мен тоқ өткізгіш бөліктері арасындағы 
қашықтық 1 м-ден кем болмауы тиіс. 

Газ құбырының таратушы электр қалқанына немесе шкафқа дейінгі 
қашықтығы 300 мм-ден кем болмауы тиіс. Газ құбырының су құбырымен, 
канализациямен және басқа құбырлармен қиылысқан кезде құбырлардың 
арасындағы жарықтағы қашықтық кемінде 20 мм көзделеді. 

Желдету каналдарының, шахталардың, түтін арналарының газ 
құбырларымен қиылысуына, сондай-ақ тұрғын бөлмелерде газ құбырларын 
салуға рұқсат етілмейді. Бекіту арматурасы тіреуіштің негізіне және әрбір газ 
аспабының алдына орнатылады. Бекіту арматурасы ретінде еденнен 1,5 м кем 
емес биіктікте плитаға түсетін жерге орнатылатын жезді керілген тығын 
крандары қолданылады. Кран осі қабырғаға параллель болуы керек. Кранның 
алдында газ аспабын бөлшектеу мүмкіндігі үшін сгон орнатылады. 

Ішкі газ құбырларын монтаждау мынадай ретпен жүргізіледі: 
гильзалар, бекіткіштер орнатылады; газ құбырларын жинайды. 

Газ құбырларын жинау газ бағандарынан басталады, олар, әдетте, 
төменнен жоғары орнатылады, тіреулер мен түсірулерді тігінен орнату, 
сондай-ақ қабырғалардан берілген арақашықтық қатаң сақталады. 
Монтаждалатын түйндер мен құбырлар алдымен дәнекерлеумен ұсталады, 
бұл ретте құбырлардың ұштары мұқият тазартылуы қажет.  

Тіреулерді жүргізгеннен кейін таратушы құбырлар құрастырылады, 
құрылыс конструкциялары арқылы газ құбыры өтетін жерлерде гильзаларды 
бітейді, түйіспелерді дәнекерлейді және монтаждау сапасын тексергеннен 
кейін газ құбырларын бекітеді. 

 
5.2.2. Газ аспаптарын монтаждау 
 
Газ аспаптары қабырғаларды қаптағаннан, бояғаннан кейін және еден 

жабындарын орнату аяқталғаннан кейін зауыттық монтаждау-пайдалану 
нұсқаулықтарына сәйкес жобамен көзделген орындарда орнатылады. 
Аспаптарды монтаждау мынадай ретпен жүргізіледі: аспаптарды көтеріп 
қабаттарға таратады; аспаптарды орнату және бекіту орындарын белгілейді; 
аспаптарды орнатады және оларды газ желісіне қосады; бұрғыш келте 
құбырларды түтін арналарына қосады. 

Газ аспаптарын мамандандырылған буын немесе жұмысшы 
бригадалары көтереді және таратады. Көтеру үшін арнайы контейнерлер 
немесе қармауыштар қолданылады. Аспаптарды орнату және ұстату 
бекітілген жобаның сызбаларымен танысқаннан және оларды заттай 
салыстырғаннан кейін белгіленеді. Жұмысты тездету үшін жылыту және 
санитарлық аспаптарды монтаждау кезінде қолданылатын таңбалау 
шаблондары қолданылады. Бекітпелерді орнату орындарын белгілегеннен 
кейін арнайы звено тесіктерін бұрғылайды және бекітпелерді орнатады. 
Аспаптарды орнатқаннан және оларды монтаждау жағдайына бекіткеннен 
кейін газ желісіне қосады. 
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Газ аспаптарының жиынтықтылығы тұтастай және жеке бөлшектер 
бойынша тексеріледі. Газ плиталарының жұмыс үстелі, есіктері, тұтқалары, 
жанарғылары, конфоркалық жапсырмасы, табандары, қаңылтыр табалары 
болуы тиіс; газды су жылытқыштардың — автоматиканың барлық 
элементтері бар газ, су тарату блоктары, сақтандырғыш және реттеуші 
құрылғылары, термоклапаны бар жанарғы, тұтандырғыш жанарғы, тартым 
үзгіші, тұтқалары болуы тиіс. 

Газ аспаптары түтін арналарына диаметрі аспаптың келте құбырының 
диаметрінен кем емес шатыр немесе мырышталған болаттан жасалған түтін 
шығаратын құбырлардың көмегімен жалғанады. Құбырларды тұрғын үй-
жайлар арқылы төсеуге тыйым салынады. 0,01 кем емес еңіспен төселетін 
жалғағыш құбырдың тартым үзгіші бар аспаптардан биіктігі 0,5 м тік 
учаскесі  және үй-жайдың биіктігі 2,5...2,7м болған кезінде 0,25 м болуы тиіс. 
Тартым үзгіші жоқ аспаптарда тік учаскесінің  биіктігі 0,15 м-ге дейін 
төмендетілуі мүмкін. Жаңа ғимараттардағы түтін арнасына дейінгі 
біріктіргіш құбырлардың ұзындығы 3 м-ден, жұмыс істеп тұрғандарында — 6 
м-ден аспауы тиіс. 

Түтін шығаратын құбыр сыланған қабырғалар мен қалқалардан кемінде 
100 мм, ал сыланбаған  төбелерге дейін 250 мм-ге дейін орнатылуы тиіс. 

Ілу және бекіту кезінде құбырлар майыспауы тиіс. Құбырлардың 
жанатын қалқалар арқылы өтетін жерлерде кірпіш бөлімдері орнатылады. 
Құбырларды жалғаған кезде жекелеген буындар газ жүрісі бойынша бір-
біріне құбырдың жарты диаметрінен кем емес етіп тығыз енгізілуі тиіс. 
Соңғы буынның аяғында шектеу құрылғысы (гофр, шайба) болуы тиіс. 
Шиберлер жылыту пештерінен және тартым үзгіші жоқ басқа да аспаптардан 
шығатын түтін арналарына орнатылады. Су жылытқыштардан түтін 
шығаратын құбырларда немесе түтін арналарында шиберлер орнатылмайды. 
Шиберлерде диаметрі 12...15 мм тесіктері болады. 

Әрбір газ аспабы жекеленген түтін арнасына қосылады. Қолданыстағы 
үйлерде бір арнаға екі су жылытқышты немесе жылыту пештерін бір бірінен 
500 мм-ден жақын емес орналасқан, жану өнімдерін әр түрлі деңгейлерде 
енгізу шартымен қосуға рұқсат етіледі. 

Аспаптар түтін арналарына мынадай реттілікпен қосылады: құбырлар 
мен бұруларды таңдайды; түтін каналының тесіктеріне жалғағыш шайбаны 
немесе тіреуіш білігі (гофр) бар металл келтеқұбырды орнатады; буындардан 
және бұрулардан жалғағыш құбырларды жинайды; жалғағыш шайба мен 
құбырдың арасын сазды немесе цемент ерітіндісімен бітейді; аспаптарды 
бекітеді және еңістерді тексереді, құбырларды отқа төзімді лакпен жабады. 
Бұл жұмысты екі слесарь буыны орындайды. 

Газ плиталары биіктігі 2,2 м-ден кем емес, көлемі 8, 12, 15 м3-ден кем 
емес сәйкесінше екі, үш және төрт жанарғылы плиталарға, сондай - ақ 
желкөздері, фрамугасы немесе сорып алатын желдеткіш арнансы бар ас үй-
жайларында орнатылады. 

Қабырғалары сыланбаған ағаш ас үй-жайларда плиталар орнатылған 
жерлерде сылақ немесе асбест төселген шатыр қаңылтырынан жасалған 
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жылу оқшаулағыш орнатылады. Оқшаулау плитаның габаритінің әр жағынан 
100 мм және үстінен 800 мм шығып тұруы тиіс. Үстел үстіне қоятын 
плиталар астындағы ағаш негіздер асбест төсемі үстінен шатыр 
қаңылтырымен қапталады. Тақтаның оқшауланбаған бүйір қабырғасынан 
бастап орнатылған жиһаздың ағаш элементтеріне дейінгі қашықтық кемінде 
150 мм болуы тиіс. Плитамен пен ғимараттың қарама-қарсы қабырғасы 
арасында ені 1 м-ден кем емес өту жолы болуы керек. Газ плитасын орнату 
реті төменде көрсетілген. Баллондары бар газ плиталарын орнатқан кезде 
плиталар мен газ баллондарының арасындағы қашықтық 1,5 м-ден кем 
болмауы, жылыту аспаптарына дейін 1 м кем болмауы тиіс (Сур. 182). 

Газ плита орнықты тұруы керек, жұмыс үстелі тірекке нық сүйеніп, 
көлденең болуы деңгеймен тексеріледі. Крандардың тұтқалары еркін 
бұрылып, "жабық" және "ашық" жағдайларында сенімді бекітілуі тиіс. 
Оларды ашу үшін тұтқаны алдын ала басу керек. Жанарғылар мен 
конфоркалар оңай орнатылуы және алынуы тиіс; жанарғылар мен 
конфоркалар центрлерінің ығысуы 10 мм-ден аспауы тиіс, ал 
конфоркалардың қабырғаларының жоғарғы бетінен жанарғылардың 
қақпағына дейінгі қашықтық 10...15мм шегінде болуы тиіс.Тұмшапештің 
есіктері кептелусіз ашылуы, жабылуы және жақтауға тығыз жанасуы керек. 
Газды ажыратуға арналған тығынды кран "ашық — жабық" жағдайын 
көрсететін жаппа кілтпен жабдықталады. 

 

 
1-түсіру, 2-тіреу (баған), 3-жеткізу, 4-тығынды кран 

 
Сурет 182 – Газ плитасын орнату реті (а...г), бағанның бұрышта және 
плитаның артында орналасқан кездегі оның монтаждық жағдайы (д) 

 
Газ су жылытқыштары әдетте ас үйде орнатылады Жылытқыш 

орналасқан үй-жайлар желдету каналымен, сыртқа ашылатын есікпен, 
қимасы 0,002 м2-ден кем емес ауа тарту тесігімен (қабырғадағы тор, еден мен 
есіктің арасындағы саңылау) жабдықталуы тиіс. Жуынатын бөлменің көлемі 
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ағынды су жылытқыштарды орнату кезінде кемінде 7,5 м3 және 
сыйымдылықты жылытқыштарды орнату кезінде - 6 м3 болуы тиіс (Сур. 183). 

                       

 
 

Сурет 183 – Газ су жылытқышты орнату сызбасы 
 

Ас үйде сыйымдылықты су жылытқышты орнату кезінде бөлменің 
көлемі газ плиталарын орнату үшін қажетті көлемнен 6 м3 артық болуы 
керек. Аспап алдында ені кемінде 1 м өтетін жер және еденді оқшаулау 
көзделеді. Ағаштан сыланған қабырғаларға су жылытқышты орнату кезінде 
оларды жылу оқшаулағышпен қорғайды: қалыңдығы 3 мм асбест төсемі 
бойымен шатыр қаңылтырымен қапталады. Ағынды су жылытқыштарды 
қабырғадан 20 мм қашықтықта жанбайтын қабырғаларға бекітеді: жанбайтын 
қабырғалар болмаған жағдайда оларды кронштейнге,  қабырғадан кемінде 30 
мм, ал қабырғаларды  қаптаған кезде — кемінде 50 мм қащықтықта орнатуға 
жол беріледі. Ағынды су жылытқыштар жуынатын бөлмеде ваннаның осімен 
еденнен жанарғылар деңгейіне дейін 800...1000мм, ал ас үйде - 1100 ...1200 
мм биіктікте орнатылады (Сур. 184). 

 

 
 

Сурет 184 – Газ су жылытқышын орнату кезінде үй-жайлардың  
желдетілу талабын орындау. 
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Су жылыту (қайнату) газ қазандықты орнату жайының жылдам 
жанатын қабырғалары өңделіп немесе жылу өткізбейтін жанбайтын 
материалмен оқшаулану керек. Қазандықтың қызметінің қауіпсіздігі және 
қызмет көрсету ыңғайлылығы үшін қазандық пен жай қабырғалары 
арасындағы қашықтық келесідей болу керек:  

 1000 мм. алдында;  
 150 мм. артында;  
 150 мм. оң және сол жақтарында 
 700 мм. үстінде.  
Қазандықты жылыту жүйесімен және газ магистралімен қосылысын 

қазандықтың мүмкін ажыратылуына дейін кесулермен жасау керек. Ескі 
қазандықтың орнына жылыту қазандығын орнатқанда жылыту жүйесінің 
радиаторлары мен құбыржолдарын тот қалдықтары, қаспақ пен тұнбадан 
міндетті түрде жуып-шаю керек. Қазандық жабық жайда орналасса, қазандық 
жайының қабырғаларында желдету мен жануға жеткілікті ауа мөлшерін 
өткізетін екі тесікті (ойық) көздеу керек: ағынды еден жанында, соратын  
төбе жанында. Тесіктер көлемі 1 см² қазандықта газбен жұмыс істейтін 
барлық жабдықтардың әрбір 225 Вт қуатының есебінде алынады. Газ және су 
бекіту арматурасы орнатылатын Dу 15 мм құбырлар бойынша беріледі. 
Бөлмелерді жылыту үшін қазандықты пайдаланған кезде Dу 40 мм жоғарғы 
және төменгі штуцерлер орнатылады. (Сур. 185). 
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а- қазандықтың габариттік және қосылысты өлшемдері, б- түтін 

құбырын орнату талаптары 
 

Сурет 185 – Су жылытатын газ қазандығын орнату 
Осы қазандықтар суық және жылытылған ауа айырмашылығының 

есебінен алынатын табиғи тарту арқылы жұмыс істейді, сондықтан түтін 
құбырының құрылымы келесі талаптарға сәйкес болу керек. 

Қазандық басшылықты құжаттар талаптарына сәйкес ғимараттар мен 
жайларда орнатылу керек:  

 «Бу және су жылытатын қазандықтарды қауіпсіз пайдалану және 
құрылымына қойылатын өндірістік қауіпсіздік талаптары»; 

 ҚР ҚНжЕ 4.02-08-2003 «Қазандық қондырғылар»; 
 ҚР ҚН 2.02-14-2002 «Газ тәріздес және сұйық жанармайда жұмыс 

істейтін шағын жылыту қазандықтарын технологиялық жобалау нормалары. 
Өртке қарсы талаптар»;  

 ҚР ҚЕ 4.02-16-2005 «Бір пәтерлі тұрғын үйлердің инженерлік 
жүйелерін жобалау және құрастыру» және «Газ шаруашылығындағы 
қауіпсіздік ережелері». 

         Қазандықты орналастыру жайы оның қауіпсіз және тұрақты 
жұмыс істеуіне қажетті ағынды-сорғылы желдетуге ие болу керек. 
Қазандықты орнату жайының көлемі 8 м3 артық болмау керек.  
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5.2.3. Газбен жабдықтау жүйелерін сынау 
 
Газ құбырларын тек беріктікке ғана емес, тығыздыққа да сынайды, 

өйткені монтаждау жұмыстарының сапасына адамдардың қауіпсіздігі 
байланысты.  Құрылыс ұйымының өндірістік базасында құбырлардың және 
басқа дайындамалардың дайындалуына байланысты, газ құбырларының 
оқшаулауына байланысты жұмыстардың атқарылуын қадағалау керек.  

Газ шаруашылығы объектілерінің құрылысын және реконструкциясын 
алдын-ала қадағалау барысында да, сондай ақ құрылыс-монтаж ұйымының 
жоспарлы зерттеу жұмысы барысында жүзеге асырылады. Газ 
шаруашылығандағы қауіпсіздік ережелеріне сәйкес мамандардың, 
жұмысшылардың және дәнекерлеушілердің дайын болуы тиіс. 

Сынау алдында газ құбырын тексереді, қабыршақтан, ылғалдан және 
қоқыстанудан тазарту мақсатында құбырларды үрлейді. 

Сынақ жүргізу кезінде өлшеу дәлдігін қамтамасыз ететін аспаптар 
қолданылады: қысымы 0,01 МПа газ құбырында — сумен , керосинмен 
немесе сынаппен толтырылған V-тәрізді манометрлер; қысымы 0,01 МПа-дан 
жоғары қысым кезінде 1,5-нан төмен емес класты серіппелі манометрлер. Газ 
құбырларына қысым компрессормен, сығылған ауасы бар баллонмен, қол 
сорғысымен беріледі (Сур. 186). 

Төмен қысымды ішкі газ құбырларын ғимаратқа енгізудегі ажыратқыш 
құрылғыдан газ аспаптарына келтірілетін крандарға дейін учаскеде 0,1 МПа 
қысыммен беріктікке сынайды, бұл ретте газ аспаптары ажыратылады, ал 
санауыштар алынады (егер олар 0,1 МПа қысымға есептелмесе) және 
жалғастырғыштармен ауыстырылады. 

 

 
1 - электр қозғалтқыш; 2-қосиінді-шатунды механизм; 3-поршень; 4-

илиндр; 5-сүзгі; 6-икемді шланг; 7- арна; 8-манометр; 9-ажыратқыш; 10-
желдеткіш 

Сурет 186 – Шағын габаритті компрессор КМ-70 
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Беріктікке сынақтар келесідей жүргізіледі. Ішкі газ құбырын енгізуден 
ажыратады, аспаптарда тығынды крандарды жабады және бітеуіштер 
орнатылады. Содан кейін компрессор мен манометр қосылады, берілген 
қысымға дейін газ құбырына ауаны айдайды.  

Сабын ерітіндісін дайындайды және манометрді бақылайды. Егер 
манометр бойынша қысымның төмендеуі байқалмаса, жүйе сынақтан өтті 
деп саналады. Қысым азайған кезде газ құбырларын тексеріп өтіп және 
ауаның ағып кетуі мүмкін жерлерді сабынды ерітіндімен майлап 
көпіршіктенуі арқылы анықтайды. (Сур. 187). 

Ауаны шығарғаннан кейін ақауларды пісіру немесе бұрандалы 
қосылыстарды қайта жинау арқылы жояды; фасонды бөліктерді ауыстырады. 
Ағып кетуді бітеу немесе майлау арқылы жоюға жол берілмейді. Ақауды 
жойғаннан кейін газ құбырын екінші рет сынайды, содан кейін оны 
тапсырады, компрессорды ажыратады, ауаны шығарады және бітеуіштер мен 
манометрді ажыратады. 

Тығыздыққа сынауды беріктікке сынаудан кейін, газ аспаптары мен 
есептегіштер қосылып тұрған кезінде орындайды. Тұрғын және қоғамдық 
ғимараттар мен коммуналдық тұрмыстық объектілердегі төмен қысымды газ 
құбырларындағы сынау қысымы есептегіші бар жүйелерде - 4 кПа (су бағаны 
400 мм), ал есептегішсіз жүйелерде - 5 кПа құрайды. 

 

 
 

Сурет 187 – Газ құбырларынан ауаның ағып кетуін тексеру 
  
Өнеркәсіптік және коммуналдық кәсіпорындарындағы жылу және 

өндірістік қазандықтардың төмен қысымды газ құбырларын 10 кПа 
қысымымен сынайды. Егер 300 секунд ішінде қысымның төмендеуі 0,2 кПа-
дан аспайтын болса, газ құбыры пайдалануға жарамды болып саналады. 

Төмен қысымды ГРП және ГРҚ - ның газ құбырлары мен жабдығының 
беріктігі 1 сағат ішінде 0,3 МПа қысыммен тексеріледі, бұл ретте манометр 
бойынша қысымның  төмендеуіне жол берілмейді; 0,1 МПа қысыммен 
тығыздыққа 12 сағат ішінде сынайды, бұл ретте қысымның төмендеуі 
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бастапқы қысымнан 1% аспауы тиіс. Орташа қысымды газ құбырларын 
беріктікке 4,5 сағат ішінде 0,4 МПа қысыммен (бұл ретте қысымның 
төмендеуіне жол берілмейді) және 12 сағат ішінде 0,3 МПа қысыммен 
тығыздыққа (бұл ретте қысымның төмендеуі бастапқы қысымнан 1% аспауы 
тиіс) сынайды. Коммуналдық, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, жылыту және 
өндірістік қазандықтарда орташа қысымды газ құбырларының беріктігі мен 
тығыздығы ауамен, ал жоғары қысымды (0,3 - тен 1,2 МПа-ға дейін) - 
беріктігі сумен, ал тығыздығы ауамен сыналады. 

Төмен қысымды таратушы газ құбырын беріктікке топырақпен 
көмілгенге дейін 0,3 МПа сығылған ауамен сынайды. Қосылыстар 
тығыздыққа сабынды сумен сулай отырып тексеріледі. Траншеяларды 
топырақпен толтырғаннан кейін газ құбыры екінші рет 1 сағат бойы 0,1 МПа 
қысыммен  тығыздыққа сыналады. Қысым рұқсат етілген шамадан артық 
түспеуі керек.  

Газбен жабдықтау жүйесін тығыздығы мен беріктігіне сынақтар 
жүргізілгеннен кейін қабылдау комиссиясына тапсырады, ол жүйенің жобаға 
сәйкестігін тексеру, сынақ актілері негізінде объектіні пайдалануға енгізуге 
рұқсат болып табылатын үйдің газ жабдығын қабылдау актісін ресімдейді. 

Таратушы газ құбырлары мен Енгізулерге газ берілгеннен кейін ішкі 
газ құбырларына газ жіберіледі. Іске қосу алдында газ құбырларының 
жарамдылығын, жүйенің жобаға сәйкестігін, газ аспаптарының 
жинақтылығын, түтін арналарындағы тартымның болуын, газ колонкасына 
судың түсуін, крандардың жарамдылығын (еркін айналу, оларда 
шектегіштердің, қатырма кілттердің болуы және т.б.) тексереді.  

Крандар жабық болуы тиіс. 4 кПа қысыммен қорытынды тексеруден 
кейін кірмені ішкі газ құбырымен жалғайды және ауаны және газ-ауа 
қоспасын ығыстыру үшін газ құбырын газбен үрлейді. Газ құбырлары 
түсірілімдердегі тығынды крандарды аша отырып, үрленеді. 

Желінің газбен толтырылуын және құбырларда ауаның болмауын 
газталдауышпен тексереді, ал егер ол жоқ болса, онда сабын суының 
ерітіндісіне құбыршектің шетін түсіреді, екінші шетін газды су 
жылытқыштың, плитаның енгізулеріне қосады.  

Егер сабын көпіршіктері сіріңкенің жалынынан жанбаса, демек таза ауа 
шығады. Сабын көпіршіктерінің тарсылдап жануы жарылу қаупі бар газ-ауа 
қоспасының болғанын дәлелдейді. Таза газ түскен кезде сабынды 
көпіршіктер тыныш, тарсылсыз жанады. Тексеруден кейін құбыршек 
ажыратылады, газды су жылытқыштың немесе плитаның еңгізулеріне қосады 
және жанарғыларын жағады. Газ іске қосылған кезде темекі шегуге және от 
жағуға тыйым салынады. Жүйені үрлеу кезінде газ және газ-ауа қоспасы 
шығарылатын үй-жай желдетілуі тиіс, бөгде адамдар одан шығарылады. 

Газ аспаптарына газ, түтін арналарындағы тартымын тексергеннен, 
асүйді желдетуден кейін беріледі. Аспаптарды газбен үрлеп, жанарғыларды 
жандырады және газдың толық жануын бастапқы ауаны беру реттегіштермен 
орнатады (жалын тегіс болуы, күйіп кетпеуі және жанарғыдан ажырамауы 
тиіс). Газдың шығуы мүмкін жерлерді, крандарды, фитингтерді, бұрандалы 
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және дәнекерленген қосылыстарды жуу арқылы тексереді. Аспаптар мен 
құбыржолдардың ақаусыздығына көз жеткізіп, тұрғындарды шақырып, 
аспаптың жұмысын түсіндіріп, көрсетеді, газдың жарылу қауіптілігіне 
ерекше назар аудара отырып, аспаптарды қауіпсіз пайдалану ережелері 
туралы нұсқау береді. Тұрғындар нұсқаулық журналына қол қояды, газ 
аспаптарын пайдалану туралы кілттер мен нұсқаулықтарды алады. 

 
Бақылау сұрақтары 

 
1. Табиғи газдың қасиеттері қандай? 
2.Газбен жабдықтаудың орталықтандырылған жүйесі қандай элементтерден 
тұрады? 
3. Газ қысымының реттегіші қалай жұмыс істейді? 
4. Ғимаратты газбен жабдықтау жүйесі қалай құрылған? 
5. Газ жағуды қандай оттықтарда жүргізеді? 
6. Газ плитасының қандай түрлері бар? 
7. Газды су жылытқыштың жұмысын түсіндіріңіз. 
8. Су жылыту газ қазандығының негізгі техникалық сипаттамасы. 
9. Төмен қысымды газ құбырларын тығыздыққа қалай сынайды? 
10. Сынақты қандай аспаптармен жүргізеді? 
11. Беріктікке сынақтар қалай жүргізіледі? 
12. Газ құбырларының енгізулерін қалай сынайды? 
13. Газ аспаптарына дейін құбыр бойында ауаның болмауын қалай    
тексереді? 
14. Газбен жабдықтау жүйесін кім және қалай құрастырады? 
15. Газбен жабдықтаудың жоғары сапасы қалай қамтамасыз етіледі? 
16. Енгізуді қайда салуға болмайды? 
17. Ішкі газ құбырларын монтаждау ерекшелігі неде? 
18. Басқа инженерлік коммуникациялардан газ құбырлары қандай 
қашықтықта салынады? 
19. Бекіту арматурасын қайда орнатады? 
20. Қандай газ құралдарын білесіз? 
21. Газ аспаптары қандай реттілікпен орнатылады? 
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6 БӨЛІМ. САНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ   
ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 

 
Жалпы ережелер 

 
Пайдалану қызметтерінің негізгі міндеттері — барлық инженерлік 

жүйелердің апатсыз және сенімді жұмысын қамтамасыз ету, тұтынушыларды 
жылумен, сумен, газбен үздіксіз жабдықтау. Пайдалану қызметтерінің 
қызметкерлеріне қолданыстағы жабдықтар мен инженерлік жүйелерді ұдайы 
қадағалау, техникалық байқау, бүкіл шаруашылықты ағымдағы және күрделі 
жөндеу жүктеледі. 

Жылу және ыстық сумен жабдықтаудың барлық жүйелерінің  жұмысы 
коммуналдық энергетикалық бөлімшелердің пайдалану қызметін 
жоспарлаумен, сонымен қатар ұйымдастырушылық және техникалық іс-
шараларды жүргізумен қамтамасыз етіледі. Ұйымдастыру іс-шаралары 
жүйелерді пайдалану және жөндеу қызметтері құрылымының нормативтік 
құжаттарын әзірлеу болып табылады. Техникалық іс-шаралар жүйелерге 
қызмет көрсетуді және жөндеуді, инженерлік жабдықтардың талап етілетін 
жұмыс режимдерін сақтауды көздейді. 

Техникалық байқау, ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізудің түрлері, 
кезеңділігі, көлемі және тәртібі (жеке жүйелер мен олардың  элементтері 
үшін әртүрлі) «Инженерлік жүйелер және жылу пункттерінің жабдықтары, 
элеваторлық түйіндер, қысымды көтеруге арналған қондырғылар, сорғы 
қондырғыларын жоспарлы-алдын ала жөндеу және баптау туралы 
ережесімен», «техникалық шарттармен», инженерлік жүйелерге жоспарлы-
алдын ала қызмет көрсетуді жүргізу кестелерімен регламенттеледі. 
Санитарлық-техникалық жүйелердің жағдайын техникалық байқау 
процесінде бағалайды және қадағалайды. 

Маусымдық пайдалануға дайындық кезінде сол кезеңге жүйелер 
жұмысының ерекшеліктеріне байланысты баптау-реттеу және жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі. Бұл жұмыстарды әдетте жылыту кезеңі аяқталғаннан 
кейін бастайды. 

Ағымдағы жөндеулер жүйелерді мезгілінен бұрын тозудан сақтау және 
ұсақ зақымданулар мен ақаулықтарды жою бойынша жұмыстарды жүйелі 
және уақытылы жүргізуден тұрады. Ағымдағы жөндеуге жүйелерге 
техникалық қызмет көрсету (жабдықты реттеу және іске қосу, жүйе 
жабдықтарын пайдалану бойынша тұрғындарға нұсқау беру); байқау 
нәтижесінде анықталған немесе тұрғындардың өтініштері бойынша 
анықталатын кенеттен пайда болған ақауларды жою кіреді. 

Күрделі жөндеу кезінде жүйелердің пайдалану сипаттамалары қалпына 
келтіріледі. Бұл ретте қызмет ету мерзімі өткен құбырлар мен жабдықтарды 
толық ауыстырады. 
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6.1 тарау. Жылыту жүйесі 
 
6.1.1. Пайдалану және жөндеу 
 
Ғимараттың барлық үй-жайларында қажетті температураны ұстап 

тұруы тиіс. Жүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін қазандықтар, сорғылар, 
қозғалтқыштар, шатырлардағы және жертөлелердегі магистральдар сияқты 
жүйе элементтерін жиі тексеру, баспалдақ алаңдарында, шатырларда және 
басқа да ауа температурасы төмен орындардағы құбырларды оқшаулау 
жағдайын бақылау қажет. Центрден тепкіш сорғыларды және электр 
қозғалтқыштарды байқау кезінде мойынтіректерде әрдайым май болуын, ал 
белдікті берілісте күн сайын белдіктің жай-күйін тексеріп, сорғылардың 
жұмысы кезінде мойынтіректердің дірілі болмауын қадағалайды. Ақаулар 
анықталған жағдайда оларды дереу жою керек. 

Барлық жылыту жүйесін, оның ішінде бөлме ішіндегі құрылғыларды 
жылына екі рет (көктемде және күзде) тексереді; шатыр және жертөле 
құрылғыларын — ай сайын, қазандықтар мен қазандық жабдықтарын — апта 
сайын тексереді. 

Жылытылатын үй-жайлардағы қолайлы температуралық шарттарды 
тұрмыстық және технологиялық жылу бөлінулерді ескере отырып, сыртқы 
жағдайларға (ауа температурасына, оның ылғалдылығы, желдің 
жылдамдығы, күн радиациясының қарқындылығына) байланысты жылу 
берілуді реттеумен ұстап тұрады. Бұл ретте жылытуға кететін өндірістік емес 
жылу шығындары да азаяды. 

Жылу ағынын реттеу жылу тасығыштардың температурасын (сапалық 
әдіс), оның мөлшерін (сандық әдіс) немесе температурасын және бірден 
санын (сапалық-сандық әдіс) өзгертумен қамтамасыз етіледі. Бумен жылыту 
жүйелерінде негізінен жүйеге немесе жеке жылыту аспаптарына бу беруді 
толық тоқтату арқылы сандық реттеу жүзеге асырылады. Сапалық реттеу 
әдетте ЖЭО-да немесе қазандықта (орталық жылыту) сыртқы ауа 
температурасына байланысты график немесе кестеге сәйкес ыстық жылу 
тасығыштың температурасын өзгерумен жасалады. ОЖП-де және абоненттік 
Енгізулерде жылу берілуді жалпы жеке ғимараттар немесе олардың 
қасбеттері бойынша оларға жарықтың түсуіне (қасбет бойынша реттеу) 
байланысты реттейді. Әдеттегідей, орталық реттеу автоматтандырылған. 

Орталық реттеуден бөлек жылыту аспаптарының Енгізулеріне немесе 
аспаптарда (аспап бөлігін ажырату үшін) орнатылатын кран, вентильдер 
немесе қаптамасы бар конвекторлардағы ауа клапандарының көмегімен 
жергілікті реттеу де қолданылады. 

Жылыту жүйесінің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін әрбір 
жылыту маусымының алдында, сондай-ақ маусым бойы бір-екі рет жылыту 
аспаптарын шаң мен кірден тазарту қажет. Бұдан басқа, бекіткіш-реттеуші 
арматурасын үнемі тексеріп, қажет болғанда, тығыздамаларды толтыру және 
ауыстыру, жеке түйіндерді реттеу немесе жөндеу арқылы оның жұмысқа 
қабілеттілігіне қол жеткізу керек. 
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Жылыту маусымы аяқталғаннан кейін жүйе жуылады. Шаюдың ең 
тиімді тәсілі-гидропневматикалық, онымен жылу құбырларынан, 
арматурадан және жылыту аспаптарынан  шламды, коррозия өнімдерін және 
биоорганизмдерді жоюға қол жеткізеді. Бірінші рет жүргізілетін тәсілде 
жүйені пайдалануға қабылдағаннан кейін шаю үш кезеңде жүзеге 
асырылады: қалдырылған шөгінділерді қопсыту үшін әрбір тіреуішті 
төменнен жоғары қарай сығылған ауамен үрлеу; әрбір бағандарды 
гидравликалық шаю;  таратушы жылу құбырларын гидравликалық шаю. 

Болашақта бірнеше (беске дейін) бағандарды бірден шаюмен 
шектелуге болады. Келесі топтарды шаю алдында алдыңғы топта щайылған 
бағандарды ажыратады. Топтағы бағандардың саны олардың ластану 
дәрежесімен анықталады. Шайғаннан кейін жылу құбырлары мен жылыту 
аспаптарының коррозиясын болдырмау үшін жылыту жүйесін дереу сумен 
толтырады (мейлінше ауасыздандырылған). 

Жылыту қазандықтары, орталық жылу пункттері, ЖЭО немесе 
аудандық қазандықтардан орталықтандырылған жылумен жабдықтау кезінде 
жылу желілерін пайдалану қызметі ("Жылу желісі") кәсіпорнына жүктеледі. 
Бір немесе бірнеше ғимараттар үшін жылу Енгізулері қосылатын ОЖП-ға 
кірме ысырмалары жүйелерді қызмет көрсету салаларына бөлетін шекаралар 
болып есептеледі. ОЖП, жылыту, желдету, ауа баптау және ыстық сумен 
жабдықтау жүйелерін пайдалану абоненттерге жүктеледі.  

Жергілікті қазандықтар Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
қаулысымен бекітілген "Бу қазандықтар мен су жылытатын қазандықтар 
персоналы үшін " типтік нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылады. Нұсқаулықта 
персоналға жұмысқа рұқсат беру, ауысымды қабылдау және тапсыру, 
қазандықты жағуға дайындау, қазандықтың жұмысын бақылау, қазандықты 
қалыпты және авариялық тоқтату, қазандық жабдығын пайдалану тәртібі 
көрсетіледі. 

 Онда сыртқы температураға және желдің күшіне байланысты ыстық 
және кері магистральдардағы су температурасының графиктері, 
жылытылатын үй-жайлардағы температуралық режим, сондай-ақ жылу 
қуатын реттеу әдістері мен тәсілдері және жылыту жүйесі жабдықтарына 
техникалық қызмет көрсету тәртібі келтіріледі, жиі кездесетін ақаулар мен 
оларды жою тәсілдері көрсетіледі, табиғи апаттар, азаматтық қорғаныс және 
т. б. жағдайларға ұсынымдар (іс-шаралар) беріледі. 

Орталықтандырылған жылу пункттері (ОЖП) персоналына арналған 
нұсқаулықта қазандықтардың жұмысына қатысты мәселелерден басқа 
жоғарыда аталған барлық нұсқаулар мен ұсыныстар келтірілуі тиіс. Бұдан 
басқа, ыстық сумен қамту жүйелері мен жабдықтарын пайдалану ережелері, 
"Жылу желісі" диспетчерімен байланыс тәртібі және құралдары көрсетілуі 
тиіс. 

Жылу құбырлары пайдалану ыңғайлылығы үшін белгілі бір түстерге 
боялады; мысалы, жылу пунктінде немесе қазандықта берілетін жылу 
құбырлары қызыл түске, басқалары — жасыл түске боялады. 
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6.2 тарау. Ішкі суық және ыстық су құбыры 
 
6.2.1. Пайдалану және жөндеу 
 
Барлық санитарлық аспаптарға ауыз су сапасындағы ыстық және суық 

судың үздіксіз берілуін қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар, ыстық су есепті 
температураға дейін қызуы керек. 

Ішкі сумен жабдықтау жүйелерін жарамды күйде ұстау үшін 
құбыржолдарын, арматураны, сорғы қондырғыларын, су жылытқыштарды 
мерзімді бақылау қажет, ал ақаулықтар анықталған жағдайда оларды жою 
қажет. 

Тексеру кезінде анықталған су тарату арматурасы арқылы судың 
ағып кетуі тығыздағыш төсемдерді, арматураның сынған немесе тозған 
бөлшектерін ауыстырумен жойылады. Шаю бактарының түсіру арматурасы 
мен қалтқы клапандарының герметиктілігі жиі бұзылады. Қалтқы клапан 
арқылы судың ағып кетуі келесі себептерден болады: клапан поршеніндегі 
тозған резеңке төсемі; қалтқының герметиксіз болуы; клапанды дұрыс 
реттемеу, соның салдарынан судың деңгейі клапанды жабу кезінде асудан 
жоғары көтеріледі, және судың тұрақты жоғалуы орын алады. 

Су деңгейін реттеу иінтіректің тік бөлігі бойынша қалтқы жылжыту 
арқылы жүргізіледі: түсіру кезінде қалтқы бактағы деңгей төмендейді және 
керісінше. Судың деңгейін рычагтың иілу арқылы реттеу ұсынылмайды. 
Ағып кетудің себебі бачка арматурасы болуы мүмкін. 

Құбырлардағы ағып кету орындарын қарап анықтайды. Бұрандалы 
қосылыстардағы ағып кетуді қайта жинау және тығыздағышты ауыстырумен, 
ал құбырлардағы ағып кетуді — тесіктерді дәнекерлеу, қамытпен ағу орнына 
тартылатын резеңке төсемнен бандаждар жапсырмаларының бұрандалы 
тығындарын орнату жолымен жояды. Құбырлардың көп зақымдануы кезінде 
құбыр бөлігін кеседі және дәнекерлеу немесе бұрандалы қосу арқылы 
жаңасын салады. 

Құбырлардағы судың қатып қалуын жылытылмайтын үй-жайларда 
және құбырлардың салқындатылуы мүмкін жерлерде (есіктердің, 
қақпалардың жанында және т. б.) салынған құбырларды жылу оқшаулау 
жолымен болдырмайды. Ғимаратта жылыту өшірілген кезде сумен 
жабдықтау жүйесі босатылады. Қатып қалған құбырлар ыстық сумен, бумен, 
дәнекерлеу шамдарымен жылытылады. Қатып қалған құбырдың ұштарына 
төмендетуші (дәнекерлеу) трансформаторын қосу арқылы жылыту ең 
ыңғайлы және тиімді. 

Құбырлардың балдырлануы тұтынушыға су берудің бұзылуын тудыруы 
мүмкін, себебі құбырлардың өтпелі қимасы азаяды, кедір-бұдырлығы және 
қысымның жоғалуы артады. Сондықтан жеке тұтынушыларда су болмаған 
жағдайда желінің жеке учаскелеріндегі қысымның жоғалуын тексереді. 
Қысымның елеулі жоғалуы анықталған жағдайда құбыр учаскесін 
ауыстырады немесе жүйені шөгінділерді ерітетін сұйықтықпен жуады. 
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Сумен жабдықтау жүйелеріндегі шу негізінен арматура мен 
жабдықтар тозған кезде пайда болады. Ершікке нашар бекітілген су бөлетін 
арматураның клапаны немесе тозған төсем кранды ашқан кезде дірілдейді 
және қатты шу шығарады. Сорғы мойынтіректерінің, электр 
қозғалтқыштарының тозуы, айналмалы бөлшектердің бейтеңгерімдігі сорғы 
қондырғыларының шуын күрт арттырады. Сондықтан шудың көзі болып 
табылатын тозған бөлшектерді уақытында ауыстыру қажет. 

 
6.3 тарау. Кәріз және суағарлар 
 
6.3.1. Пайдалану және жөндеу 
 
Ғимаратты пайдалану барысында ішкі кәріз және суағарлар барлық 

ластануларды тез алып тастауы және ғимараттың үй-жайлары мен құрылыс 
конструкцияларына сарқынды сулардың түсуіне жол бермеуі тиіс. 

Кәріз жүйелерін пайдаланудың негізгі міндеттері – желінің бітелуі мен 
қатып қалуын болдырмау, желі мен жабдықтардың зақымдануын жою. 

Желінің бітелуі құбырлардағы, гидравликалық жапқыштардағы, 
фасонды бөліктердегі және т.б. шөгінділерді анықтау және жою кезіндегі 
алдын алу тексерулерімен болдырмайды. 

Санитарлық аспаптардың гидравликалық жапқыштарының бітелуі 
резеңке поршеньнің көмегімен айдау арқылы жойылады. Бөтелкелі сифоннан 
ластануды жою үшін төменгі қақпақты бұрап, жуады. Екі айналмалы 
сифондарда төменгі иінде орналасқан тығынды бұрап, лайды тегешке немесе 
шелекке ағызады. Осыдан кейін сифонды тазалайды және жуады. Тексеру 
сифонын қақпақ алынғаннан кейін люк арқылы тазалайды. Тазалаудан кейін 
кәріз газдары үй-жайға кірмеуі үшін тығындарды, қақпақтарды тығыздап 
жабады. 

Унитаздарды резеңке поршеньдермен, тазалауға арналған тесіктер 
арқылы өтетін сыммен тазалайды. Егер осы тәсілмен тазалау мүмкін болмаса, 
унитаз ажыратылады және оны шығару жағынан тазалайды. Керамикалық 
құралдарды тазалау кезінде құралды зақымдауы мүмкін қалың металл 
өзектерді қолдануға болмайды. 

Бұрма құбырлар мен бағандар ең жақын орналасқан тазарту немесе 
тексеру орындары арқылы сымның, серіппенің, иілгіш біліктің, 
"ысқыш"көмегімен тазартылады. 

Кең қонышты қосылыстардағы тығыз емес жерлер келесідей 
жойылады. Егер шойын құбырлардың кең қонышы цементпен бітелген 
болса, онда оны цементтен тазартып, кең қонышта қалған шайырлы жіп 
тығыздалады және қажет болған жағдайда ұқсас тығыздағыш материал 
қосылады. Соңында, кең қоныш қайтадан цементпен бітеледі. Пластмасс 
құбырлардың (резеңке тығыздағыш сақиналары бар) кең қонышты 
қосылыстары  полиизобутилен сіңген жіппен бітеледі. 

Шығулар қарау құдығы арқылы тазалайды. 
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Кәріздің аулалық желісінде жауын-шашын науаларда, тармақтарда, 
бұрылыстарда жиналады. Аула желісіндегі бітеулерді жою үшін диаметрі 50 
мм болат түтікшені иілген ұшымен қарау құдығына түсіріп аула желісінің 
құбырына салады. Содан кейін болат құбыр арқылы аула желісінің құбырына 
болат сым енгізіліп, сол арқылы бітеуді ысырады.  

Тазалаудың алдында, төмен орналасқан құдықта бітеуші зат құдық 
арқылы желінің келесі учаскесіне өтпеуі үшін шығатын құбырдың тесігін 
тормен жабады. Бітелуді жойғаннан кейін кәріз желісін болат "ысқышты" 
немесе щеткалы сыммен  құбыр бойымен итеріп тазалайды. Тазалаудан кейін 
құдықтарды сумен жабдықтау желісінен толтыра отырып құбырларды сумен 
шаяды. 

Кәріз желісінің қатуы сыртқы қабырғалар, терезелер, есіктер жанында 
орналасқан құбырларда жылу өшірілгенде немесе құбырларды салқындату 
кезінде болуы мүмкін. Құбырлар сумен жабдықтау жүйесіндегі секілді 
жылытылады. 

Кәріз желісі ғимараттың, топырақтың шөгуінен, соққыдан зақымданған 
жағдайда, бөлмені, аумақты ластап, сумен жабдықтау жүйесіне өтуі мүмкін 
ағынды сулардың ағып кету орнын мүмкіндігінше тез жою қажет. 
Зақымданған құбырлар мен жалғағыш бөліктер ауыстырылады немесе 
зақымданған жерге су өткізбейтін бандаждар салынады. 

Кәріз жүйесіндегі судың ағып кетуі негізінен шаю бактарының түсіру 
құрылғылары арқылы өтеді. Түптік клапаны бар бактарда тартымның 
деформациясы кезінде ағызып жіберу клапаны ауытқуы бар ершікке 
түсіріледі, нәтижесінде судың ағуы пайда болады. Ершікпен жанасатын 
ағызып жіберу клапанының беті ұзақ уақыт пайдаланылғанда 
деформацияланады, нәтижесінде барлық уақытта су ағып кететін саңылаулар 
пайда болады.  

Ағып кетуді жою үшін ағызып жіберу клапаны түзетіледі және қажет 
болса ауыстырылады. Икемді сифоны бар бактарда судың ағып кетуі 
гофрадағы жарықтардың немесе пластмассаның ескіру салдарынан 
сифонның пластмасса басының қисаю нәтижесінде пайда болады. Судың 
ағып кетуін сифонды ауыстыру арқылы жояды. 

Ішкі суағарларды пайдалану кезінде суағарлы шұңқырды жабынға 
бекітудің қаттылығы мен герметиктілігі, шұңқырдың қабылдау тесіктерінің 
ластануы мен қатып қалуының болмауына; түйіскен қосылыстардың, әсіресе 
орнын толтыратын жіктер мен тығыздамалардың герметиктелуіне, құбыр 
жолдардың бекітілу сенімділігіне ерекше назар аударылады.  

Күзде суық басталар алдында суағарлар жоғарыдан шұңқыр арқылы 
ұзын сырыққа бекітілген «ысқышпен» және төменнен тексеру орны арқылы 
тазартылады. Бір мезгілде гидрожапқышты жуады. Суағардың қатып 
қалуының болдырмау үшін шатырдағы үй-жай аймағында және ғимараттың 
сыртқы қабырғасымен шығарылымның қиылысу орнында жылу 
оқшаулағыштың жай-күйін тексереді. Қысқы кезеңде ашық шығарылымы 
бар үйлерде суағардың гидрожапқышын канализациямен қосатын желісінде 
кранды ашады. Жазғы кезеңде кран жабылады. 
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6.4 тарау. Газ қондырғылары 
 
6.4.1. Пайдалану және қызмет көрсету 
 
Газбен жабдықтау жүйелері ықтимал қауіпті, өйткені газдың ағуы 

кезінде жарылғыш газ-ауа қоспалары пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, 
газдағы көміртегі оксиді, метан, күкірт-сутегі және т.б. газдың шығуы немесе 
толық  жанбауы, жану өнімдерін шығаруының нашар ұйымдастырылуы және 
үй-жайлардың жеткіліксіз желдетілуі адамдардың тұншығуына немесе 
улануына әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан кез келген объектіге 
нормативтік құжаттармен регламенттелетін қатаң бақылау жүзеге 
асырылады. Газбен жабдықтау жүйесін пайдалануды газ шаруашылығы 
басқармасы жүзеге асырады.  

Ішкі газ құбырлары мен газ қондырғыларын іске қосу-жөндеу 
жұмыстарын жүргізу және пайдалануға беру үшін газды іске қосу газ 
құбырлары мен газ пайдалану жабдығын қабылдау актісінің негізінде 
жүргізіледі. 

Газ пайдалану жабдықтарында жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
лицензиясы бар кәсіпорындардың мамандандырылған жөндеу ұйымдары 
және жөндеу қызметтері жүргізеді. 

Монтаждалған газ жабдығын пайдалануға беру кезінде құрылыс-
монтаждау ұйымының, газ шаруашылығының, сондай-ақ қарамағында 
газдандырылатын объект бар мекемелердің өкілдері қатысады. 

Жауапты инженер-техникалық қызметкер газ құбырын қабылдау 
алдында газ құбырының жобаға және орындаушылық-техникалық 
құжаттамаға сәйкестігін тексеруге міндетті. Сыртқы тексеру кезінде газ 
құбырында механикалық зақымданулардың бар-жоғын, газ құбыры барлық 
жерде боялғанын, тығындар немесе бітеуіштердің тұрғанын, газ құбыры 
барлық жерде бекітілгенін тексереді. 

Байқау ғимаратқа газ құбырын енгізуден басталады және жинақтылығы 
мен жарамдылығын тексеретін аспаптарға дейін жалғасады. Газ 
құбырларындағы крандардың жарамдылығына ерекше назар аудару керек. 

Газ жіберуді инженер-техникалық қызметкер басқаратын білікті 
жұмысшылар бригадасы жүзеге асырады. Жұмысшылардың газға қауіпті 
жұмыстарға рұқсат алуға құқығы болуы тиіс. 

Газды іске қосуға, газ қауіпті жұмыстарға наряд жазылады. 
Үйге газ жіберу тек күндізгі жарық кезінде жүргізіледі. Газ құралдарын 

пайдаланатын барлық тұлғаларға газды іске қосар алдында пайдалану 
ұйымының өкілдері нұсқау береді. 

Газ жіберу үшін жұмысшыларда жарамды құрал-саймандар, үрлеуге 
арналған резеңке құбыршектер және өзге де қажетті керек – жарақтар болуы 
тиіс. 

Қауіпсіздік талаптары 
 Қазандықтың түтіндікке сенімді қосылғанына көз  жеткізу керек.  
 Түтіндікте қажетті тартуды қамтамасыз ету қажет.  
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 Қазандық жұмыстары алдында түтіндік бұғатталмағанына көз 
жеткізіңіз.  

 Қазандыққа қызмет көрсету тек лицензиялары бар сервисті 
орталықтардың қызметкерлерімен немесе жергілікті газ шаруашылығы 
басқармасының жұмысшыларымен ғана жасалу керек. 

Тыйым салынады:  
 бұзылған газ автоматикасы бар қазандықты пайдалануға;  
 жылу тасығышпен толтырылған жылыту жүйесін қоспай қазандықты 

іске қосуға;  
 қазандықты агрессивті ортасы немесе шаңы бар жайға орнатуға: 
 газ ағуларын анықтау үшін жалынды қолдануға.  
Егер газ иісі сезілсе газқұбыржолындағы шүмекті тез арада жауып, 

жайды желдету, 104 телефоны бойынша газ шаруашылығының апаттық 
қызметін шақыру керек. Апаттық қызмет келгенге дейін электр жарығын 
қосуға, газ және электр құралдарын қолдауға, от жағуға тыйым салынады.   
Өрт басталса шұғыл түрде барлық газ шүмектерін жабу, 101 телефоны 
бойынша өрт сөндіру бөліміне хабарлау және қолда бар барлық құралдармен 
өртті сөндіруге кірісу керек. 

 
6.5 тарау. Құрал-жабдықтарды жөндеу 
 
6.5.1. Су тарату арматурасын жөндеу 

 
Суды бөлетін арматураны тексеру кезінде түтікшені, 

байланыстырғышты және қысқа құбыржолдарды құбырларға, араластырғыш 
корпусын байланыстырғышқа қосылуын тексереді. Оларда ағу және терлеу 
болмауы керек. Дөңгелек тұтқалардың, құймалардың, себезгі торларының 
бекітілу беріктігін, иілгіш құбыршектің, ауыстырып қосқыштың күйін 
тексереді.  

Сынған немесе бүлінген сермер ауыстыруға жатады. Егер сермер 
шайқалса, оны бұрау арқылы сәндік түймені-қалпақшаны алып, бұранданы 
тарту керек. Қосылымның саңылаусыздығын күмәндандыратын ағыстары 
бар тот басқан жерлерге назар аударады.  

Шұраның жабық кезінде судың ағып кетуі байқалса, ағатын судың 
температурасын анықтайды. Егер су жылы болса, онда ыстық су шұрасы 
бұзылған; егер суық болса-суық су шұрасы. Судың ағып кетуі тозған 
тығыздағыш немесе зақымдалған ершіктердің себебінен болуы мүмкін. Бұл 
ретте вентильді бастиекті жабу үшін, әдетте күш қажет (Сур. 188). 

Содан кейін шұраны шегіне дейін ашады және тығыздамалықты, су 
ағатын жерлерді белгілей отырып, арматураның корпусымен жалғау 
орындарын қарайды. Кейде дөңгелек тұтқаны айналдыру арқылы суды ағызу 
мүмкін болмайды, бұл сүмбі (шпиндель) бұранданың тозғанын көрсетеді. 
Егер ашқанда дөңгелек тұтқа айтарлықтай күшпен айналса, онда корпус пен 
сүмбі арасындағы тығыздама ақаулы болғаны.  
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1-сермердің қақпағы, 2- бекіту бұрандасы, 3- сермер, 4-тоқтатқы 
тығырық, 5-кран корпусы, 6-сүмбі, 7-қақпақша, 8- резеңке төсем 

 
Сурет 188 –   Шұраны жөндеу 

 
Ваннаға арналған араластырғышты тексеру кезінде қосқыштың 

жұмысын қосымша тексереді. Ол үшін суды себезгі торына бірнеше рет 
ағызады. Батырманы ауыстырып қосқышты қарау кезінде оның жұмысының 
тұрақтылығын тексереді: ол себезгі торынан өздігінен емес, тек вентильдік 
бастиектерді жабу кезінде (түйме көтеріледі) құюға ауысуы тиіс. 

Ваннаға арналған аластырғышта ағатын жерлерді анықтау үшін, себезгі 
торына су береді және корпусқа, торға бекітілетін иілгіш шланг пен қисық 
гайкаларды қарайды.  

Судың ағатын жерлерін анықтап, арматура элементтерін жөндеу 
жүргізіледі. Жөндеу кезінде арматураның декоративті жабынын 
зақымдамайтын және оның сыртқы түрін бұзбайтын құралдарды 
пайдаланады: гайкалық, жұмсақ губкалары немесе мыстан, полимерден және 
басқа да жұмсақ материалдардан жасалған төсемдері бар құбыр кілттері.  

Жөндеу кезінде шұраны арматураның корпусынан бұрайды. Ол үшін 
тіректен тармақталған вентильді жабады. Сағат тіліне қарсы дөңгелек 
тұтқаны бұрып, ақаулы шұра бастиегін ашады және судың толық өшірілгенін 
тексереді. Егер араластырғыш жабылмаса және су ағып кетсе, пәтерде бар 
басқа араластырғышты ашады, бұл жөнделетін арластырғыш арқылы су 
ағынын азайтады  (Сур. 189, 190).  
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Сурет  189 - Араластырғыш бөлшектері 

 

  
 

Сурет 190 -  Араластырғышты          ажырату 
 
Жұмсақ еріншелері бар кілтпен вентильдін тиегін ұстап, сағат тіліне 

қарсы бұрып, оны корпустан босатады. Егер вентиль басы бар тесіктен су 
ағатын болса, жөндеу кезінде оны тығынмен жабу немесе қосалқы вентиль 
бастиегін бірден орнату керек.  

Дөңгелек тұтқа корпусты (жабық бастиектер) жабатын вентильді 
бастиектерде алдымен дөңгелек тұтқа алынады, содан кейін бастиекті 
корпустан бұрайды. Бұрандалы бастиекті қарайды және клапанның бекітілу 
беріктігін тексереді. Клапан 0,5–1,0 мм аспайтын бойлық люфті болуы және 
тесіктен шпинделге түспеуі тиіс, әйтпесе клапанда дірілдеу немесе сыну 
пайда болады.  

Егер клапанның люфты 0,5-1,0 мм артық болса немесе клапаны түссе, 
оны бекіту қажет. Бұл үшін клапан шпиндельден алынады, шпиндельді қатты 
бетке қояды және қақпақшаға арналған тесік жағынан балға соққысымен 
шпинделдегі тесіктің шеттерін қиыстырады. Содан кейін жеңіл балға 
соққылармен қақпақты тесікке салады. Орнатқаннан кейін клапанда еркін 
айналу және шағын люфты болуы тиіс. Содан кейін тығыздағыш төсемді 
қарайды. Егер ол тозса (қалыңдықтан 30% артық) немесе қатты 
деформацияланса, оны ауыстырады. Ол үшін бұранданы бұрап, ескі төсемді 
алып тастайды. Төсем қатты резеңкеден, қалың былғарыдан немесе фибрадан 
жасалады. Қатты резеңкеден жасалған төсемдер мамандандырылған 
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кәсіпорындарда қалыптасады. Жұмсақ резеңкеден немесе белгісіз полимерлі 
материалдан жасалған төсемді қолдану ұсынылмайды, өйткені жұмсақ 
резеңкені пайдалану арматураның жұмысы кезінде дірілге және қатты шуға 
әкеледі, ал полимерлердің кейбіреулері суға улы заттарды бөледі. Жаңа 
төсемді қақпақшада шайбалы винтпен бекітеді, осылайша төсемнің түсуін 
және оның дірілін жояды. Төсемді бекіту үшін болат бұрандаларды 
пайдалану ұсынылмайды, өйткені олар тез тоттануға ұшырайды, содан кейін 
оларды бұрау мүмкін болмайды (Сур.191). 

  

 
 

Сурет 191 - Төсемді ауыстыру 
 

Төсемді ауыстырғаннан кейін, клапанды вентиль бастиегінің 
корпусына көтеріп дөңгелек тұтқаны сағат тіліне қарсы бұрайды. Содан 
кейін вентиль бастиеін тығыздағыш төсемнің сақталуын алдын ала тексеріп, 
корпусқа бұрайды. Егер төсем зақымдалған болса, оны фибрадан немесе 
теріден дайындайды. Дөңгелек тұтқа бұрылып, вентиль бастиегін жабады 
және тіректен тармақталған вентильді ашып, су беруді қосады. Вентильді 
бірнеше рет ашады және жабады, оның герметиктілігі тексереді.  

Егер төсемді ауыстыру арқылы ағу жойылмаса, вентиль бастиегін қайта 
алып, шпинделдегі бұранданы қарау қажет. Айналмалы-үдемелі қозғалысы 
бар вентиль бастиектерінде шпиндельдегі бұранданы қарау үшін дөңгелек 
тұтқаны сағат тілімен бұрап, ойманы корпустан шығарады.  

Қайтымды-үдемелі қозғалысы бар вентиль бастиектерінде дөңгелек 
тұтқаны шпиндельдің төменгі бөлігі корпустан шыққанша, сағат тілімен 
бұрайды. Содан кейін тоқтатқыш шайбаны алып тастайды, шпиндельдің 
жоғарғы бөлігін төмен қарай итеріп, бұранданы қарайды. Тозған бұрандасы 
бар шпиндельді ауыстырады.. Шпиндель мен вентильді бастиектің корпусы 
арасындағы сальникті тығыздағыштар вентильдер мен ысырмалардағы 
тығыздағыштарды жөндеуге ұқсас жөнделеді.  

Сальникті толтырулар болмаған жағдайда оны машина майымен 
сіңдірілген кендір арқанмен ауыстыруға болады. Толтырғышты ауыстыру 
үшін шпиндельді жоғары бұрап, ескі толтырғышты алып тастайды. Содан 
кейін шпиндельге сағат тілі бойынша орап, оны бұрауышпен корпус пен 
шпиндель арасындағы саңылауға итереді. Жаңа толтырғыш саңылаудың 3/4 
бөлін толтыру керек. Содан кейін гайканы вентиль бастиегінің корпусына 
бұрап, тығыздайды. 
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Сурет 192 - Сальникті тығыздағышты ауыстыру. 
 

Шпиндель мен корпус арасындағы саңылауды резеңке сақиналармен 
нығыздау сақиналарды ауыстыру арқылы қалпына келтіріледі. Егер резеңке 
сақина шпиндельге киілгее, онда оның жұмыс қабілетін шпиндельге бірнеше 
қабат фум таспасын немесе жіп қабатын орап, ішінара қалпына келтіруге 
болады; олар сақинаны кеңейтеді және оны  жабылатын бетке тығыз қысады.  

Зауытта жасалған резеңке сақинасы болмаған жағдайда, оны 
қалыңдығы 4 мм резеңкеден жасауға болады. Резеңке сақинаны жөндеу 
немесе ауыстыру кезінде оның жанасатын бетін мұқият тазартады. Қауіптер 
мен сызаттар қалдыратын ажарлау терілерін және басқа да абразивті 
материалдарды пайдалануға жол берілмейді, өйткені бұл ретте герметиктілігі 
бұзылады және сақиналар тез тозады.  

Вентильді бастиектердегі дөңгелек тұтқалар келесідей ретпен 
ауыстырылады:  

1. Керамикалық дөңгелек тұтқаны қолмен ұстап, сәндік түйме мен 
тұтқаны арасындағы саңылауға бұрағыш немесе пышақ енгізеді және оларды 
бұрап, түймені алады.  

2. Содан кейін бұранданы бұрап, дөңгелек тұтқа пен жапсырманы алып 
тастайды.  

3. Жаңа керамикалық дөңгелек тұтқаны жапсырмаға, содан кейін 
шпиндельге кигізіп бұрандамен бекітіледі.  

4. Егер бұранданың бұзылуынан дөңгелек тұтқа бекітілмесе, онда 
бұранда сол диаметрлі жез бұрандасымен ауыстырылады.  

5. Болат бұрандаларды пайдалану кезінде оларды қою майлау 
материалымен (вазелинмен) жабу керек. Керамикалық дөңгелек тұтқалар 
гайкамен бекітілген көк немесе қызыл түсті көрсеткіш орнатылған екі 
(төменгі және жоғарғы) жез жапсырмалардың көмегімен бекітілуі мүмкін. 
Бұл жағдайда дөңгелек тұтқа келесідей ретпен ауыстырылады. Алдымен 
гайканы бұрап, содан кейін көрсеткішті алып, бұранданы бұрап, шпиндельге 
кигізілген төменгі жапсырмадан тұтқаны  алып тастайды.  

6. Жаңа дөңгелек тұтқа төменгі жапсырмаға кигізіледі, бұрандасы бар 
жоғарғы жапсырмаларды тұтқаның тесігіне салады және бұранданы 
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шпиндель тесігіне бұрайды. Содан кейін көрсеткішті салып, гайканы 
бұрайды.  

Полимерлі дөңгелек тұтқалар тікелей шпинделге декоративті басы бар 
винтпен немесе сәндік батырмасымен жабылған винтпен бекітіледі.  

Ершіктер тозған немесе кавитациялық эрозия кезінде жөнделеді. 
Зақымдануды анықтау үшін ершіктер тексеріледі. Бұл ретте оның бетінде 
орналасқан жолақтар мен ойықтарға назар аударады. Қарауға ыңғайлы болу 
үшін электр шамдары мен айнаны пайдаланады. Ершіктегі елеулі ақауды 
саусақпен оның бетіне жүргізіп көруге болады. Ершіктің зақымдалуын 
вентиль бастиегінің орнына араластырғыш корпусына бұралатын 
бағыттауыштан фрезамен жояды: фреза бұрылғанда металдың зақымдалған 
қабаты шұрадағыдай алынады. Бұл мақсатта соңында гайкалар және 
шайбалармен бекітілген суға төзімді ажарлау терісі бар  өзекшеден тұратын 
ажарлау дискісін қолдануға болады. Өзек қол немесе электрлік бұрғылау 
машинасының патронында бекітілген. Металл қабатын ершіктен алуға 
болмайды, өйткені бұл ретте корпусты құю кезінде пайда болған ойықтар 
ашылуы мүмкін.  

Ойықтар пайда болғанда ершікті, ұзындығы 8-10 мм, ішкі диаметрі 8 
мм мыс немесе жез түтіктер кескінін эпоксидті желіммен престеу арқылы 
қалпына келтіруге болады  Түтік корпуста нық ұсталуы үшін, онда түтік 
диаметрінен 0,1–0,2 мм аз диаметрлі тесіктер бұрғыланады. Түтіктің бір 
ұшын конусқа ұштап, желіммен бұрғыланған жерге кіргізеді. Содан кейін 
корпусқа қатты ағаштан сына салынады және балғаның жеңіл соққыларымен 
түтікті тесікке нығыздайды.  

Айналмалы құюлар. Құюлар келесі тәртіпте жөнделеді:  
1. Салмалы гайканы бұрап, тежегіш сақинаны босатып, корпустан 

құюды шығарады.  
2. Резеңке тығыздағыш сақинаны тексереді, оның ішкі бетін қоқыстан 

тазартады. 
3. Резеңке сақина тозған болса, оны ауыстырады.  
4. Сақина болмаған жағдайда құюдың герметикалануы вентиль 

бастиегіндегідей уақытша қалпына келтіріледі.  
Жалпақ сақинаны пайдалана отырып жасалған төгілу тығыздағышынан 

судың ағып кетуі кезінде тежегіш бұранданы, содан кейін салмалы гайканы 
бұрап алады. Тегіс сақинаны құюдың соңынан алып тастайды және оны 
қалыңдығы 1,5-2,0 мм резеңкеден жасалған жаңасымен ауыстырады (Сур. 
193). 
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Сурет 193 - Қол жуғыштың ақауларын анықтау 
 
Қосқыштар құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты жөнделеді. 

Тығыздағыш шығыршықты, тығыздағыш толтырғышты ауыстырады, ескі 
құрылымды араластырғыштарындағы тығынды ысқылайды және т.б.  

Икемді құбыршек. Металл қаптама зақымданған жағдайда (сынық, 
орамның ажырауы) құбыршектің қисайған шетін қалпына келтіріп, оны 
көрші орамның шетіне сәл бұрау арқылы ендіру қажет. Қаптаманың ішіне 
кіргенде құбыршек бұрылады және оның бүтіндігі қалпына келтіріледі. 
Құбыршектің жиі зақымдануы кезінде (корпустың гайкасының жанында) 
шағын бөлікті жойып, гайкамен қысылуы үшін құбыршектің қалған бөлігінің 
жиектерін қысқыш пен кеңейтеді. Егер резеңке түтікте ақау болса, оны 
жаңасымен ауыстырады.  

Су айырғыш арматураның корпустары. Корпустардың жекелеген 
бөліктерінің қосылған жерлерінде судың ағуын су өткізбейтін (эпоксидті,  
БФ және т. б.) желімдермен желімдеу арқылы жөндейді. Суық және ыстық су 
келтірулері арасындағы орталық араластырғыштар корпустарының ақаулары 
(жыланкөздер, ойықтар) түзетуге жарамайтын болса ауыстырылуы керек.  

 
6.5.2. Санитарлық аспаптарды жөндеу 

 
Душ кабинасының ақауларын жөндеу. Басқа сантехникалық 

жабдықтар сияқты себезгі бокстары үнемі күтімді талап етеді, ол тек тазалау 
және ұқыпты ұстау ғана емес, сонымен қатар оларға техникалық қызмет 
көрсетілуі керек. Ең алдымен, құбырларға арнайы сүзгілер орнату керек. 
Пайдалану кезінде қоспалауыштардың, құбырлар мен құбыршектердің жай-
күйін үнемі тексеріп отыру және оларды қажеттілігіне қарай ауыстыру қажет. 

Егер сынудың алдын алу мүмкін болмаса, кепілдік мерзімі өтіп кетсе, 
шеберді шақыру немесе жөндеу жұмыстарын өз бетінше жүргізу керек. 
Нарықта бокстарға арналған қосалқы бөлшектерді таңдау ұсынылған, бұл өз 
бетінше жөндеуге мүмкіндік береді. Егер ақаулық ауыр және жөндеуге 
дағдылар мен икемдер жоқ болса, онда мамандарға көмекке жүгіну керек, 
өйткені бүкіл жүйенің тоқтау қаупі бар. Себезгі бөлмелерінің ақаулары 
сапасыз монтаждаудан, пайдалану ережелерін сақтамаудан, электр желісінің 
тозуы және істен шығуынан туындайды.  

Сынықтар үш түрге бөлінеді:  
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• корпус пен оның элементтерінің зақымдануы: ілмектер мен 
роликтердің сынуы, пластикалық бөлшектердің тозуы, тұғырларда немесе 
қабырғаларда жарықтардың пайда болуы;  

• санитарлық аспаптар және бөлшектердің  зақымдануы: 
араластырғыш, сифон, себезгі және иілгіш құбыршек;  

• электр жабдықтарының ақаулары: жарық, датчиктер, бу генераторы, 
дыбыс байланысы.  

Кабинадан судың  ағуы. 
Ақаулық сауатсыз орнатудан, тігістерді өңдеуден және тиісті күтім 

жасамаудан туындайды. Мәселе дұрыс герметиктеу арқылы шешіледі. 
Жұмыс кезеңдері келесідей:  

• Өткір пышақпен ескі герметикті ұқыпты алып тастау.  
• Құраушы элементтерге боксты бөлшектеу.  
• Жиынтықтауыштарды сабын ерітіндісімен жуу және мұқият кептіру.  
• Беттерді спиртті еріткішпен майсыздандыру.  
• Тігістерге жаңа герметик жағу.  
• Құрастыру конструкциясын қайта жинау.  
• Артық заттарды жою.  
Мұндай сынулар әк қаптауының пайда болуына байланысты болады. 

Ақаулардың  пайда болу қаупін төмендету үшін арнайы жуу құралдарының 
көмегімен боксқа үнемі күтім жасау керек.  

Сүлгі кептіргіштің жұмысындағы ақаулар және оларды жою. 
Сүлгіні пайдалану кезінде кездесетін негізгі ақаулар:  

Құрылғының төмен температурасы. Бұл жылыту радиаторымен 
қыздыруды салыстыра отырып анықтауға болады, өйткені жылу 
тасымалдағыштың температурасы бүкіл жүйеде өзгеріссіз. Мүмкін, бітеу 
пайда болған шығар, немесе бұйымның ішкі қабырғаларында қақтың жоғары 
шөгіндісі пайда болған шығар. Кез келген жағдайда орамал кептіргішті 
жөндеу, тазалау немесе жеткізу магистралін, немесе құралдың өзін жөндеу 
қарастырылады.  

Қоқыстың қайда екенін анықтау үшін бұйымға жарамды түтікті қолмен 
сүрту жеткілікті. Құрғақшылық ауданында температураның төмендеуі 
сезіледі. Егер ол құралдың өзінде болса, оны бөлшектеу керек. Бұл ретте 
суды міндетті түрде жабу керек. Бұл ақауды жою үшін құрылғыны тазалау 
керек. Құбырларды тазалау келесі кезеңдерден тұрады: аспап құбырының 
барлық ұзындығы бойынша дөңес; құрылғыны тазалау үшін сантехникалық 
тросты немесе қатты сымды пайдалану керек; жұмыс жүргізілгеннен кейін 
сүлгіні қатты арынмен ыстық сумен өңдеу керек; құрылғыны құбырлармен 
жалғау орындарында бітеуіштерді орнату, содан кейін арматураны ашу 
қажет. Сүлгі кептіргішті тазалау, қақ тұнбасын жою үшін желім, агрессивті 
тазалау құралдарын пайдалану қажет емес. Орамал кептіргіштерді өндіру 
үшін құбырлардың ішкі жабынына арналған әртүрлі материалдар мен 
құрамдар қолданылады. Тазалағыш заттар құралды зақымдап, оның жұмыс 
сапасы мен қызмет мерзімін төмендетуі мүмкін.  

Судың ағуы  
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Бұл ақауды жою үшін орамал кептіргіштің бекітпесін бұрап, ескі 
төсемді және ораманы жаңа герметиктелген элементтеріне ауыстыру қажет.  

Унитаз жұмысындағы ақаулар және оларды жөндеу. Жөндеу 
жұмыстарын бастамас бұрын келесі әрекеттерді орындау керек: 

1. Унитаз бөшкесіне су беруді жабу қажет, ол үшін барлық пәтерде 
немесе оның жеке учаскесінде суды жабуға болады.  

2. Бактың қақпағын мұқият ашыңыз. Қақпақ сынған кезде барлық 
бөшкені ауыстыру қажет болады.  

Унитаз сынуының ең көп таралған түрлері:  
Унитаздағы құю клапанын ауыстыру  
Су ағызу бөшкесіне тұрақты түскен кезде ағызу клапанының тозуы 

негізгі ақаулық болып саналады. Бұл жағдайда жөндеу пайдасыз, құю 
клапанын толық ауыстыру қажет, ауыстыру келесідей жүргізіледі:  
1. Суды жабу.  
2. Бөшкеден суды ағызу.  
3. Клапан мен құбыр арасындағы фасонды бөлікті қосатын сомынды бұрау. 
4. Рычагты өшіру.  
5. Бекіту гайкаларын жою.  
6. Клапанды бөлшектеу.  
7. Жаңа клапан орнату, бекіту гайкаларын тарту, түсіру иінтірегін қосу.  
8. Фасонды бөлігін қосу және суды ашу.  
9. Қалташаны дұрыс күйге келтіру. 

Шағын ағу кезінде, құбырлардағы су қысымын тексеру керек, егер ол 
тым күшті болса, онда ештеңе өзгертудің қажеті жоқ, өйткені тіпті жаңа 
клапан жоғары қысымда суды өткізеді.  

Унитаздың ағызу бөшкесіндегі манжетті ауыстыру  
Суды ағызу бөшкесінен түсіргенде манжетадан немесе одан су ағып 

кетуін байқауға болады. Әдетте, ағынды жүйенің бүтіндігін бұзатын төгетін 
бөшке. Жағдайды түзету үшін манжетті толық ауыстырған жөн, бұл келесі 
ретпен жасалады: Ағызу бөшкесінің жылжуы кезінде оны бұрынғы жағдайға 
қою керек. Ол үшін оны арқалықтардың көмегімен тегіс жағдайға келтіріңіз 
және содан кейін ғана гайкаларды тіреуге дейін бұраңыз (Сур. 194). 

 

 
 

Сурет 194 - Унитаз жұмысындағы ақауларды анықтау 
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Егер құйма бөшке сыймаса, онда бұл қадамды өткізіп, бірден екінші 
қадамға көшуге болады.  

1. Цементтен, шаңнан және бояудан унитаз бен канализациялық 
келтеқұбырды тазартыңыз. Олар өте таза және құрғақ болуы өте маңызды.  

2. Манжеттің периметрі бойынша силикон герметикті орташа қабат  
етіп салып, және ол қатқанша, унитаздың шығару тесігіне тығыздағышы бар 
ұшын кигізіп, герметиктің қатқанын күтіңіз..  

3. Манжеттің екінші ұшын канализациялық төгуге салыңыз, бөшкеден 
судың шайылуын тексеріңіз, егер ағулар болмаса, жұмыс сәтті орындалды 
деп есптеңіз.  

Су үздіксіз ағызатын бөшкеден ағады 
Ағудың екі себептері болуы мүмкін:  
Бірінші және ең жиі себеп мембраналық клапанда, ең алдымен, ол лас 

судың, қатты қысымның әсерінен болады, сондай-ақ түсіру иінтірегінің жиі 
қолдануынан тозады.  

Екінші себеп құю арматурасында болуы мүмкін. Арматура уақыт өте 
келе тозады және істен шығады, нәтижесінде бөшкеден өздігінен су ағады.  

Жөндеу кезеңдері:  
1. Жөндеу суды ағызу бөшкесін ажыратудан басталады.  
2. Содан кейін су түсіп, қақпағын ашады.  
3. Су бекіту арматурасын бөлшектеу жүргізіледі.  
 Ақауды іздеу:  
− Бірінші жағдайда барлық арматура тұнбадан, кірден және тоттан 

ыстық суда мұқият жуылады, содан кейін ескі мембрананы жаңасына 
ауыстыру жүргізіледі.  

− Екінші жағдайда "алмұрт" деп аталатын төсеме тозады, оны 
жаңасына ауыстыру қажет болады. Бірақ, кейде мәселе төсемнің тозуында 
болмауы мүмкін,  мұндай жағдайда бөшкені толық бөлшектеу және су бекіту 
арматурасын ауыстыру қажет, содан кейін бөшкені орнына қайта орнату 
және суды кері қосу қажет.  

Бачок суға толтырылмайды  
Біріншіден, не істеу керек-бак су толтырылмаған себебін анықтау:  
Алдымен құбыршекті бөшкеден ажыратып, оның жұмысқа 

қабілеттілігін тексереміз. Жалғаушы келтеқұбырдың бітелуі мүмкін, оны 
шеге немесе тростың көмегімен тазалауға болады. Егер су құбыршек арқылы 
қалыпты болса, онда мәселені ағызу тетігінде іздеу керек. Егер бөшкенің 
қабырғалары тот және ағынмен жабылған болса, онда мәселе ағызу 
арматурасында және оның төсемдерінде, олар жарамсыз болып, суды өткізе 
бастайды. Төгу арматурасын ауыстыру үшін суды өшіріңіз, ескі төгу 
механизмін жаңасына бөлшектеңіз, сондай-ақ оған жаңа тығыздау төсемін 
орнатыңыз. Жөндеуден кейін суды қосып, бактың жұмыс қабілетін 
тексеріңіз. (Сур. 195). 
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Сурет 195 - Ағызу бөшкесі 
 

Кейбір жағдайларда мұндай сынудың себебі қалта немесе клапан 
айналуы, олар су бекіту арматурасын ашуды тоқтатады. Бұл жағдайда клапан 
мен қалақшаларды дұрыс қалыпқа келтіру қажет.  

Унитаздан су жәй кетеді.  
Унитаздан судың нашар кетуінің себептері бірнеше: бұл тіреуіштің 

бітелуі, унитаздың дұрыс монтаждалмауы, сондай-ақ канализациялық 
құбырдың көлбеуі дұрыс болмауы. Егер тіреуіш бітелсе, онда құбырға 
сантехникалық тросты енгізіп «соғу» арқылы тығынды босатуға болады. 
Содан кейін унитазға шелекпен ыстық суды құяды, ол процессті бірнеше рет 
қайталайды, нәтижесінде құбыр жол ашылып, ақау жойылады. Көлбеудің 
дұрыс болмауы унитазды және құбырларды қайта орнатуды  қажет етеді. 

 
Бақылау сұрақтары 
 

1. Қандай жылыту жүйелері жиі тексерілуге жатады? 
2. Әртүрлі жылу жүйелерінде жылу ағынын реттеу қалай қамтамасыз етіледі?  
3. Ішкі су құбырының ақаулары қандай?  
4. Кәріз желісін тазалау қалай жүргізіледі? 
5. Ішкі газ құбырлары мен газ пайдалану жабдықтары пайдалануға қалай 
беріледі? 
6.  Іске қосу жұмыстарын кімдер атқарады? 
7.  Жылыту жүйесі кай кезде жуылады? 
8. Жылу құбырлары пайдалану ыңғайлылығы үшін қандай түстерге боялады? 
9.  Жылу пунктінде немесе қазандықта берілетін жылу құбырлары қандай 
түске боялады? 
11.  Су тарату арматурасы арқылы судың ағып кетуін тексергенде не 
анықталады? 
12. Құбырлардағы ағып кету орындарын қалай анықтайды?  
13. Құбырлардағы судың қатып қалуын қалай болдырмауға болады? 
14. Құбырлардың балдырлануы қалай болдырмауға болады? 
15. Сумен жабдықтау жүйелеріндегі шу қандай кезде пайда болады? 
16. Кәріз жүйелерін пайдаланудың негізгі міндеттері қандай? 
17. Желінің бітелуі неден болады? 
18. Су тарату арматурасын жөндеу жұмыстары қандай? 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
 

Газ реттеу пункті - газ қысымын төмендетуге және оны газ тарату 
желілерінде берілген деңгейде ұстауға арналған технологиялық құрылғы.             
Газға қауіпті жұмыстар - газдалған немесе газ шығуы мүмкін ортада 
орындалатын жұмыстар.  
Газ пайдалану жабдығы (қондырғысы) - технологиялық процесте отын 
ретінде газ пайдаланылатын жабдық. Газ пайдалану жабдығы ретінде 
қазандар, турбиналар, пештер, газ-отын қозғалтқыштары, технологиялық 
желілер және басқа да жабдықтар пайдаланылуы мүмкін. 
Газ құбыры - бұл табиғи жанғыш газды қашықтыққа беруге арналған құбыр  
Жылу ағыны - кез келген изотермиялық беттен уақыт бірлігінде  өтетін 
жылу шамасы. 
Жылу алмастырғыш - бір жылу тасығыштан екіншіге жылу тасымалдау 
орындалатын құрылғы. 
Жылу беру - қатты дененің  бетімен қоршаған сұйық (газ тәрізді) орта 
арсындағы жылу алмасу. 
Жылумен қамту - жылыту және ыстық сумен қамту жүйелерді  ыстық сумен 
(бумен)жабдықтау. 
Жылу сәулелену - дене ішкі энергиясының электрмагниттік толқындар 
арқылы  тасымалдануы. 
Жылу тасығыш - жылу алмасатын сұйықтар мен газдар. 
Жылу торабы - жылу тасығыш (ыстық су немесе бу) жылуды жылу көзінен 
тұтынушыларға жеткізетін құбырлар жүйесі. 
Жылу өткізгіштік - дененің құрылымдық бөлшектерінің қимылы және бір-
бірімен соқтығысу нәтижесінде ішкі энергияның тасымалдануы. 
Жылыту - бөлмелер температурасын жылу комфортына сай келетін 
денгейде  ұстап тұру. 
Жылыту аспап - бөлмелерді жылытуға арналған аспап. 
Кәріз - лас суларды жинауға, әкетуге және тазартуға арналған инженерлік 
құрылымдар жүйесі. 
Конвективті жылу алмасу - сұйық немесе газ тәрәзді ортаның конвективті 
қозғалу  нәтижесіндегі  жылу алмасу. 
Конвектор - қырланған құбырдан және қаптамадан тұратын конвективті 
аспап (75 % артық жылу конвекциямен беріледі). 
Конвекция -  сұйықтың немесе газдың макрокөлемдерінің  бір-біріне  
қатысты қозғалуы. 
Кондиционер - кондиционерлеу жүйесіндегі ауаны  дайындауға және  
тасымалдауға арналған аппарат. 
Енгізу- қала су құбырынан су өлшегішке дейінгі жалғанған құбыр 
Мұнара- сумен жабдықтауда қолданылатын су толтырылатын 
сыйымдылық  
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Оқшаулағыш қосылыстар - газ реттегіш пункттердің тіреулерінде, 
кіреберістерінде және шығыстарында, сондай-ақ газдандырылатын 
ғимараттарда орналасқан газ реттегіш қондырғының алдында, қорғаныс 
қондырғыларының адасқан токтары мен жалпы токтан қорғау үшін 
орнатылады.  
Компенсаторлар-құбырларды және оларға орнатылған арматураларды, 
жылумен кеңею, топырақтың сығылуы немесе деформациясы, сондай-ақ 
арматураны монтаждау және демонтаждау, төсемдерді ауыстыру және т. б. 
себептерден туындайтын кернеулерден сақтауға арналған құрылғылар7 
Сумен жабдықтау- қандайда бір қажеттілікті сумен қамтамасыз ету 
Су өткізгіш– суды тұтыну орындарына жеткізуге арналған канал, тоннель, 
құбыр ж.т.с. туріндегі  гидротехникалық құрылғы; 
Су алу құрылымы –сумен қамту қажеттеріне қолдану үшін су көздерінен су 
алуға арналған гидротехникалық құрылғы; 
Суды дайындау - бу қазандары мен жылу тораптарын қоректендіруге 
қолданылатын судын сапасын жақсарту. 
Сорғы -сұйықтықты арынды жылжытуына арналған құрылғы 
жүйесі түріндегі құрылғы.  
Құбырдың бөлшектері-бұл бұрылыстар, иілу, көлбеу, бұрылу, құбыр 
диаметрінің өзгеруі кезінде қолданылатын әр түрлі мақсаттағы 
құбыржолдарды салу кезінде қолданылатын жалғаушы бөлшектер. 
кезде қолданылатын жалғаушы бөлшектер. 
Өткелдер - құбыр желілерінде, диаметрі екі түрлі құбырларды қосуға 
арналған құбырдың қосқыш бөлшегі.  
Үш жақ - негізгі құбырға қосымша тармақтарды қосуға мүмкіндік беретін 
құбырдың қосқыш бөлшегі  
Фланецтер-құбырға жапқыш арматураларды қосуға, сондай-ақ құбыр 
бөлшектерін өзара қосуға арналған. 

 
ГРС — газ таратушы станция 
ГОС — газ тазарту станциясы 
ГРП—газ реттеу пункті  
КС — компрессорлық станция 
МГ — магистральдық газ құбыры 
ГВ (с)Д — орташа және жоғары қысымды газ құбырлары 
ГНД— төмен қысымды газ құбырлары 
ЖӨЖ -жұмыс өндірісінің жобалары 
ОДШ -орталық дайындау шеберханалары 
СТДЗ - санитарлық-техникалық дайындау зауыттарында  
ЖЭО-жылу электр орталығы 
ОЖП -Орталықтандырылған жылу пункттері 
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