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АЛҒЫСӨЗ
Темір жол станциясы бойынша кезекші - бұл жолаушылардың өмірі
мен денсаулығы, тасымалданатын жүктің қауіпсіздігі мен сақталуы
әрекеттеріне байланысты темір жолдың жауапты қызметкері.
Станция бойынша кезекші-бұл теміржол станциясы бойынша
пойыздарды қабылдауға, жөнелтуге және өткізуге, станцияға іргелес
аралықтардағы пойыздарды бақылауға жеке-дара билік ететін, сондай-ақ
теміржол желісінің бір бөлек пункті шегінде маневрлік қозғалыстарға
басшылықты жүзеге асыратын теміржол станциясы бастығының ауысым
көмекшісі. Станция бойынша кезекші - қызметтік міндеттеріне жүк және
жолаушылар тасымалы процесін, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін
жедел және үздіксіз ұйымдастыруына кіретін жоғары және өкілетті
лауазымды адам. Бұл мамандықтың темір жол жұмысы үшін маңыздылығын
ескере отырып, біліктілікке мамандар даярлау өте жауапты міндет болып
табылады.
Бұл оқу құралы «Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және
қозғалысты басқару» мамандығының студенттері үшін материалды өз
бетінше зерттеу және «4 және 5 санаттағы теміржол станциясының
кезекшісі» біліктілігі бойынша кәсіби құзыреттерді әзірлеу мүмкіндігі үшін
әзірленген. Оқу құралын жазу үшін мамандықтың типтік оқу жоспары мен
білім беру бағдарламасының талаптары, сондай-ақ «Теміржол көлігіндегі
қозғалысты басқару» кәсіби стандартында көрсетілген еңбек функциялары
мен міндеттері пайдаланылды, бұл осы жұмыстың өзектілігін арттырады.
Авторлар қол жетімді түрде өте күрделі материалды ұсынуға, осы
мамандыққа қойылатын негізгі талаптармен таныстыруға және оларды
игерудің маңыздылығын көрсетуге тырысты. Әрбір бөлім темір жол көлігі
саласындағы ғылым мен техниканың заманауи жетістіктеріне негізделген
теориялық материалды, меңгерілген білімді өзін-өзі бақылауға арналған
тестілерді және зерделенген материалды бекітуге арналған практикалық
тапсырмаларды ұсынады. Бөлімнің соңында анықтамалық материалдары бар
қосымшалар және тесттерге жауаптар берілген. Бөлімдер сонымен қатар
қажетті материалды қосымша зерттеу бойынша ұсыныстар береді.
«Теміржол станциясы бойынша кезекші» біліктілігі – бұл «Теміржол
көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару»
мамандығының бастапқы деңгейі (ҰБШ 3-деңгейі). Бұл мамандықтың келесі
деңгейлері - орта буын маманы - «Тасымалдауды ұйымдастырушы техник»
(ҰБШ 4-деңгей) және «Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және
қозғалысты басқарудың қолданбалы бакалавры» (ҰБШ 5-деңгей). Әр
деңгейде маманның қызмет саласы, өкілеттілігі және мансаптық өсуі
кеңейеді.
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Электрлік тартқыш жылжымалы құрам
Автономды тартқыш жылжымалы құрам
Локомотив шаруашылығы
Тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға арналған жүк
құрылғылары мен техникалық құралдар
Тиеу-түсіру құрылғылары туралы жалпы мәліметтер
Қарапайым механизмдер мен тиегіштер
Крандар мен көтергіштер
Конвейерлер мен элеваторлар
Арнайы вагон тиеу машиналары мен құрылғылары

Модульге шолу
Жылжымалы құрам - жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүкбагажды, пошта жөнелтілімдерін теміржолдар арқылы тасымалдауға
арналған тартқыш көлік құралдары (локомотивтер), вагондар, өздігінен
жүретін және өзге де теміржол көлік құралдары, сондай-ақ арнайы
жылжымалы құрам. Темір жол станциясы бойынша кезекші вагондардың
түрлерін және олардың мақсатын, локомотивтердің типтері мен серияларын,
жүк құрылғылары мен тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға арналған
техникалық құралдарды білуге, тартқыш жылжымалы құрам мен техникалық
құралдарды пайдалану принциптерін түсінуге, Вагондардың техникалықэкономикалық сипаттамаларын, тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға
арналған құралдардың өнімділігі мен қажетті паркін есептеуді жүргізуге,
вагондардың нөмірі бойынша сипаттамасын түсінуге тиіс.
Оқу мақсаттары
Осы модульді игергеннен кейін студенттер төмендегіні жасай алады:
1. Вагондардың түрін олардың түрі мен сипаттамасы бойынша анықтау
2. Вагон шаруашылығының құрылымы мен техникалық құралдарын
сипаттау
3. Тартымдық жылжымалы құрамды пайдалану
4. Тиеу-түсіру жұмыстарын жүзеге асыру үшін техникалық құралдарды
қолдану
5. Жүк құрылғыларын пайдалану
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Курс сызбасы

Темір жол станциясы бойынша кезекші

Модкль 7. "ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯСЫ БОЙЫНША КЕЗЕКШІ" ЖҰМЫСШЫ
МАМАНДЫҒЫН АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
Модуль 6. Жүктемелік және коммерциялық жұмыс негіздері
Модуль 5. Теміржол станциясының жұмысын ұйымдастыру
Модуль 4. Техникалық пайдалану қағидаларын орындау және пойыздар
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Модуль 3. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке
қарсы қорғау ережелері мен нормаларын сақтау
Модуль 2. Темір жол жылжымалы құрамы мен техникалық құралдарын пайдалану
Модуль 1. Техникалық білім негіздерін қолдану

Бұл сызбада «Теміржол станциясы бойынша кезекші» біліктілігінің
барлық модульдері көрсетілген. Курсты игерудің ұсынылған реттілігі төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс сызбасы бойынша жүрген сайын
жоғарылайды. Модуль 1 «Техникалық білім негіздерін қолдануды» меңгеру
барлық мамандықтар үшін бірыңғай болып табылатын жалпы кәсіптік
пәндерді - сызуды, электротехниканы, стандарттау мен метрологияны
зерделеуді қамтиды.
Бұл оқу құралында «Теміржол станциясы бойынша кезекші»
біліктілігін алу үшін қажетті 2-7 модульдердің мазмұны сипатталған.
Әр бөлімде алынған білімді өзін-өзі бақылауға арналған тесттер бар,
қосымшада бөлімнің соңында өзін-өзі тексеруге арналған ұсынылған
тесттерге жауаптар берілген. Оқу құралында оқытылған материалды бекіту
және станция кезекшісіне кәсіби қызметте қажетті құзыреттерді
қалыптастыру үшін 10 практикалық жұмысты орындау ұсынылды.
1-бөлімде Модуль 2 «Темір жолдардың жылжымалы құрамы мен
техникалық құралдарын пайдалану» мазмұны көрсетілген.
Алдын ала талаптар
Бұл модульді оқу үшін студенттерге мектеп курсы көлемінде физика,
математика, сызу және электротехника негіздері туралы білім қажет.
Бұл модульді зерделегеннен кейін алынған құзыреттер барлық кейінгі
кәсіптік модульдерді зерделеу кезінде, сондай-ақ жұмысшы мамандығын алу
практикасынан өту кезінде қажет болады.

8

КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасында қуатты көлік жүйесі бар, оның құрамына
қазіргі заманғы көліктің өзара әрекеттесетін бірнеше түрі кіреді. Көлік
жүйесінің негізін үлкен тасымалдау әлеуеті бар теміржол көлігі құрайды.
Қазақстанның темір жолдары - бұл өз көлемі бойынша әлем
мемлекеттерінің арасында тоғызыншы орын алатын еліміздің бүкіл аумағы
бойынша мыңдаған километр рельстік жол. Шамамен алынған бағалау
бойынша Қазақстанның теміржол көлігі бар барлық өндірістік-техникалық
әлеуетті құруға 50 млрд. доллардан астам қаржы жұмсалды.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы темір жолдар көлік жүйесінің негізі болып
табылады, себебі барлық жүк тасымалдарының 79% темір жол көлігімен
жүзеге асырылады және 56% жолаушылар тасымалын құрайды.
Жүк пен жолаушылардың үлкен санын тасымалдауды жүзеге асыру
үшін
теміржол
көлігі
жүк
және
жолаушылар
вагондарының,
локомотивтердің, арнайы жылжымалы құрамның, жүктерді тиеу мен түсіруді
жүзеге асыруға арналған техникалық құралдардың әртүрлі түрлерін
қамтитын жылжымалы құрамның қуатты базасына ие болуы тиіс [1].
1.1 Вагондар туралы жалпы мәліметтер
Вагон - жолаушыларды немесе жүктерді тасымалдауға арналған темір
жолдардың жылжымалы құрамының бірлігі.
Мақсаты бойынша вагондар жүк тасымалы және жолаушы тасымалы
вагондарына бөлінеді. Жүк вагондарына жүктердің белгілі бір түрлерін
тасымалдау үшін қызмет ететін жабық вагондар, жартылай ашық вагондар,
жайдақ вагондар (платформалар), цистерналар, изотермиялық және арнайы
мақсаттағы
вагондар
(цемент
тасығыштар,
транспортерлер,
мамандандырылған цистерналар, техникалық қажеттіліктерге арналған
вагондар, малды, тірі балықты тасымалдау және т.б.) жатады.
Жолаушылар вагондарының паркі алыс жүретін, облысаралық және
қала маңындағы қатынастағы вагондардан тұрады.
Пайдалану шарттары бойынша магистральдық, өнеркәсіптік және
қалалық көлік вагондары болады [2].
Вагондардың
магистральдық
жүк
паркі
әмбебап
және
мамандандырылған парктерден тұрады.
Әмбебап вагондарға жабық, жайдақ вагондар (платформалар),
жартылай
ашық
вагондар,
изотермиялық
вагондар
жатады.
Мамандандырылған вагондарда жүктің бір түрі немесе бірнеше біртекті
(цистерналар, хоппер вагондар, автомобильдерге арналған платформалар
және т.б.) тасымалданады (1.1 - сурет).
Әмбебап вагондардың бос жүрісі аз, бірақ олар тиеу-түсіру
жұмыстарын механикаландыруға нашар бейімделген, жүк көтергіштігі мен
шанақ сыйымдылығы толық пайдаланылмайды.
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а - төрт осьті жабық тұтас металды
вагон;
б - сегіз осьті жартылай ашық вагон;
в - төрт осьті жайдақ вагон
(платформа);
г - рефрижераторлық секцияның
вагондары
1.1 – сурет. Әмбебап жүк вагондары

Мамандандырылған вагондар жүк
көтергіштігі
мен
сыйымдылығын
неғұрлым толық пайдалануға мүмкіндік
береді, бірақ олардың үлкен бос жүрісі
бар.
Өнеркәсіптік көлік вагондарын
өздерінің технологиялық процестерін
(көмір, кен және т.б. тиеу және шығару)
орындау үшін әртүрлі кәсіпорындар
пайдаланады.
Қалалық
көлік
вагондарына
метрополитендер
мен
трамвайлар
жатады.
Жолдың
еніне
байланысты
вагондар қалыпты (1520, 1435 мм) және
тар (750, 900 және 1060 мм) табанды
болады.
Шанақтың
конструкциясы,
материалы мен дайындау технологиясы
бойынша вагондар тұтас металл және
шанақтың металл қаңқасы мен ағаш
қаптамасы бар, сондай-ақ дәнекерленген
бойынша - төрт-, алты-, сегіз- және көп

және шегеленген; осьтердің саны
білікті вагондар болып бөлінеді
Жолаушылар ретінде, негізінен, үлкен беріктігі және жеткілікті жоғары
жайлылығы бар төрт осьті тұтас металл вагондар пайдаланылады [2].
Вагондардың техникалық-экономикалық сипаттамалары
Жүк вагондары үшін негізгі сипаттамалар: осьтік, жүк көтергіштігі,
сызықтық өлшемдері, ыдыстың салмағы немесе жай ыдыс, ыдыстың
коэффициенті, доңғалақ жұбынан рельстерге жүктеме, 1 м жолға жүктеме
(сызықтық жүктеме), нақты көлем, нақты аудан болып табылады.
Осьтігі осы вагонның доңғалақ жұптарының (осьтерінің) жалпы
санымен анықталады.
Жүк вагонының жүк көтергіштігі-оның дизайны есептелген
тасымалданатын жүктің ең үлкен массасы.
Сызықтық өлшемдер вагон мен оның арбасының негізін, автотіркеу
біліктері бойынша ұзындығын, шанақтың ұзындығы мен енін, оның рельс
басынан биіктігін анықтайды. Вагон базасы дегеніміз - вагон өкшеліктерінің
орталықтары арасындағы қашықтық, арба базасы - екі осьті арбаның
доңғалақ жұптарының осьтерінің орталықтары арасындағы қашықтық, ал
үш- және төрт осьте - шеткі осьтердің орталықтары арасындағы қашықтық.
Вагонның базасын вагонның қисық сызықтарға түсуі және рельс жолындағы
орнықтылық шарттарына сүйене отырып анықтайды. Ол вагонның ұзындығы
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мен еніне, сондай-ақ жолдың қисық учаскелерінің ең кіші радиусына
байланысты.
Вагон ыдысы - бұл арбалар мен доңғалақ жұптарын қоса алғанда, оның
барлық бөліктерінің (бос күйінде) массасы. Ыдыс арнайы вагон
таразыларында өлшеу арқылы анықталады және вагонның бүйір
арқалықтарында көрсетіледі.
Ыдыс коэффициенті оның жүк көтергіштігінің 1т келетін вагон
ыдысының массасын көрсетеді. Бұл әртүрлі типтегі және әртүрлі жүк
көтергіштігі бар вагондардың үнемділігінің салыстырмалы көрсеткіші [2].
Ыдыс коэффициенті мына формула бойынша анықталады
Кт =

Т
Р

(1)

мұндағы Т – вагон ыдысының салмағы, тонна;
Р – вагонның жүк көтергіштігі, тонна
Есепті жүктеме вагонның брутто массасының оның ілінісу осьтері
бойынша ұзындығына қатынасымен анықталады және тоннамен 1 м
өлшенеді.
(Р+Т)
, т/м
(2)
р=
Lваг

мұндағы Lваг – автотіркеу біліктері бойынша вагонның ұзындығы, м
Оське жүктеме – бұл вагонның жалпы массасының осьтер санына
қатынасы.
(Р+Т)
, т/осьі
(3)
рось =
n осей

мұндағы nосьтер – вагондағы осьтер саны
Вагонның көлемі шанақтың ішкі геометриялық өлшемдерімен
айқындалады және вагонның сыйымдылығын сипаттайды. Ол осы типтегі
вагондарда тасымалданатын ең үлкен жүктердің көлемдік салмағы бойынша
есептеледі. Әр түрлі типтегі және көлемдегі вагондардың үнемділігін
салыстырмалы бағалау үшін, әдетте, вагонның толық көлемін текше метрмен
тоннадағы жүк көтерімділігіне бөлудің жеке бөлігі ретінде анықталған
нақты көлем қолданылады.
V
(4)
qv = , м3/т
P

мұндағы V – вагон шанағының көлемі, м3
Платформалар үшін үлестік аудан шаршы метрдегі еден алаңын
тоннадағы жүк көтерімділігіне бөлумен анықталады [2].
S

qs = , м2/т
P

(5)

мұндағы S – вагон шанағының ұзындығы, м2
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Жолаушылар вагондары үшін үнемділіктің негізгі көрсеткіштері орын
саны және ыдыстың тасымалданатын жолаушылар санына қатынасы болып
табылады. Бұл қатынас вагонның дизайнына және жолаушыға ұсынылатын
ыңғайлылылығына байланысты. Қала маңындағы пойыздардың вагондары
үшін үнемділік еденнің 1 м2 ауданына келетін ыдыспен анықталады, себебі
бұл вагондарда тек жолаушылардың отыруына ғана емес, тұруға да арналған
орындар назарға алынады.
Вагондардың негізгі элементтері
Әрбір вагон жүріс бөліктерінен, рамадан, шанақтан, соққы-тарту
аспаптары мен тежегіштерден тұрады (1.2 сурет).
Жүріс бөліктеріне доңғалақ
жұптары,
білік
қораптары,
мойынтіректері, рессорлары немесе
серіппелері бар арбалар жатады. Жүріс
бөліктері вагонның қажетті тегістікпен
және
қозғалысқа
барынша
аз
қарсылықпен рельс жолы бойынша
қозғалысын қамтамасыз етуі тиіс.
1-шанақ;
Арбалар ұзын вагондардың кіші
2-автотіркегіш құрылғы;
радиустың қисық учаскелері бойымен
3-екі осьті арба;
4-тежегіш жабдық;
еркін қозғалуын, қозғалысқа кедергі
5-шанақ рамасы
азайған кезде қажетті жылдамдықты
қамтамасыз етеді.
1.2- сурет. Жүк көтергіштігі 125 т сегіз
Рессорлар
мен
серіппелер
осьті ашық вагон
вагонның жолдың кедір-бұдырларынан
және
доңғалақтардың
сырғанау
беттерінен алған соққыларын жұмсартуға қызмет етеді. Доңғалақ жұптарын
троллейбус жақтауымен немесе корпусымен байланыстыратын барлық
рессорлар, серіппелер және басқа серпімді элементтердің жиынтығы
серіппелі суспензия деп аталады.
Вагонның рамасы шанақтың негізі болып табылады және бір-бірімен
қатаң жалғанған бойлық және көлденең арқалықтардан тұрады. Рамаға
шанақ, соққы-тарту аспаптары, автоматты және қол тежегіштерінің бөліктері,
ал жолаушылар вагондарында – электр жабдығы, ауаны баптау жүйесінің
тораптары бекітіледі. Рамалар вагонның дизайны мен мақсатына байланысты
бір-бірінен ерекшеленеді, бірақ олардың барлығы жеткілікті күшті, дененің
жүктемелерін, тарту, соққы, тежеу күштерін, желдің қысымын және
вагонның қозғалысы кезінде пайда болатын басқа жүктемелерді (тік және
көлденең) қабылдауға қабілетті болуы тиіс.
Вагонның корпусы - бұл раманың үстінде орналасқан және жүктерді
немесе жолаушыларды орналастыруға қызмет ететін вагонның бөлігі. Жабық
жүк және жолаушылар вагондарында шанақ бүйір және бүйір қабырғалардан,
еденнен және шатырдан, жартылай вагондардан – бүйір, бүйір
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қабырғалардан немесе есіктер мен еденнен, ал платформаларда – борттар мен
еденнен тұрады. Цистерналарда корпус қазандық деп аталатын цилиндрлік
резервуар болып табылады. Вагонның шанағы рамаға бекітіледі немесе
онымен бір бүтінді құрайды.
Соққы-тарту аспаптары вагондар мен локомотивті тіркеу, оларды
бір-бірінен белгілі бір қашықтықта ұстау, сондай-ақ тарту күшін
локомотивтен вагондарға беру және вагондардың пойызда ілінуі немесе
жүгіруі кезінде туындайтын соққыларды жұмсарту үшін қызмет етеді.
Соққы-тарту аспаптары автотірегіш құрылғының құрамына кіреді.
Тежегіш - бұл жылжымалы құрамдағы құрылғы, оның көмегімен
пойыздың немесе жеке вагонның қозғалысына кедергі жасалады, пойызды
тоқтату немесе оның жылдамдығын реттеу үшін қажет. Тежегіштер қолмен
басқарылатын және автоматты болады. Жүк және жолаушылар
парктерінің вагондары автоматты тежегіштермен жабдықталған, бұдан басқа
барлық жолаушылар вагондары мен жүк вагондарының бір бөлігі қосымша
қол тежегіштерімен жабдықталған [2].
Вагондардың жолаушылар паркі
Жолаушылар паркін (1.3 сурет) жолаушыларды (жолаушыларды)
тасымалдауға арналған вагондар, сондай-ақ пошта, багаж вагондары,
мейрамхана-вагондар және қызметтік-техникалық (қызметтік, зертханавагондар, санитариялық, клуб-вагондар
және арнайы мақсаттағы басқа да
жолаушылар вагондары) құрайды.
Жолаушылар вагондарының паркі
жолаушыларды тасымалдауға қатысатын
жұмысшы және техникалық қажеттіліктер
үшін пайдаланылатын ақаулы вагондар
кіретін жұмыс істемейтін болып бөлінеді.
Жолаушылар паркінің вагондары немесе
1.3- сурет. "Тверь вагон жасау
зауыты" ААҚ технологиясы
жол шегінде (жергілікті және қала маңы
бойынша купелі емес,
қатынастары) үнемі айналыста болады,
жолаушылар вагоны
немесе әрбір рейстен кейін олар тіркелген
жолға (алыс қатынас) қайта оралады.
Жолаушылар вагондарының терезелері, есіктері, тамбурлары,
жолаушыларға арналған орынжайлары; дәретхана бөлімшелері бар
шанақтары болады.
Пойыздардың жүру қашықтығына байланысты оларда мынадай
жолаушылар вагондары пайдаланылады: жатын, купелі немесе купе емес
(ашық типті), креслолары немесе отыруға арналған қатты орындары бар.
Жолаушыларды алыс қашықтыққа тасымалдауға арналған вагондарда
жатуға арналған қатты және жұмсақ сөрелер, багаж сөрелері, сумен
жабдықтау, жылыту, желдету және жарықтандыру жүйелері, сондай-ақ
жолаушыларға қажетті ыңғайлылықты қамтамасыз ететін басқа да
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құрылғылар болады. Ішкі жоспарлау бойынша вагондар купе және купе емес
(ашық) болып бөлінеді. Кесілген вагондар қатты, жұмсақ, жұмсақ-қатты
болып бөлінеді. Соңғысында – вагонның бір жартысында қатты дивандар, ал
екінші жартысында жұмсақ дивандар бар.
Тасымалдау тәсілі бойынша жолаушылар вагондары өздігінен
жүрмейтін (локомотивтік тартқыш вагондар) және моторвагонды
жылжымалы құрамның құрамдас бірлігі болып табылатын өздігінен жүретін
– электр пойыздары мен дизель-пойыздарға бөлінеді.
Пошта, багаж, арнайы вагондар мен вагон-мейрамханалардың ішкі
құрылысы олардың тағайындалуымен анықталады. Мейрамхана вагондары
жол бойында жолаушыларды тамақпен қамтамасыз етуге арналған, пошта –
хаттарды, сәлемдемелерді және басқа пошта жүктерін тасымалдауға
арналған, ал багаж – багаж үшін [2].
Қазақстан Республикасында «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ мен
«Patentes Talgo» испандық компаниясының бірлескен ынтымақтастығымен
«Тұлпар-Тальго» жүрдек жолаушылар вагондарын шығаратын зауыт
салынды. Жолаушылар пойызының құрамы пайдалану мерзімі 40 жылдан
кем
емес
испандық
«Talgo»,
«Тұлпар-Тальго»
фирмаларының
ажыратылмайтын вагондарынан қалыптасады. Вагондардың құрылымы
сағатына 200 км жылдамдықпен жүруге арналған. [3].
Тұлпар-Тальго пойыздары бүгінгі күні бүкіл құрамның ұзындығы
бойынша еден деңгейі төмен әлемдегі жалғыз жүрдек пойыз болып
табылады, бұл пойызға жолаушылар отырғызуды айтарлықтай жеңілдетеді.
Бұл вагондарда дәстүрлі пойыз вагондарының астына орналастырылған екі
стандартты арбаның орнына бір осьті қолдану арқылы мүмкін болады.
Вагондардың құрылымы пойыздың
энергия тұтынуының төмендеуіне әсер ететін
жеңіл салмақты қамтамасыз ететін алюминий
қорытпаларынан жасалған.
Вагондарды біріктірудің біріктірілген
түрі вагон мен жолдың өзара әрекеттесуі
кезінде пайда болатын күштерді азайтуға,
аэродинамикалық шығындарды азайтуға,
қауіпсіздік деңгейін арттыруға, техникалық
қызмет көрсету шығындарын азайтуға және
сенімділікті арттыруға көмектеседі.
Тальго шығаратын барлық пойыздарды
өндіруде
қауіпсіздікке,
жылдамдыққа,
1.4 - сурет. «Тұлпар-Тальго»
жайлылыққа, энергияны үнемдеуге және
пойызының «Гранд» және
қоршаған ортаның ластануын азайтуға ерекше
«Турист» класты вагондары
назар аударылады.
Пойыз құрамына «Гранд», «Бизнес»,
«Турист» класты вагондары кіреді (1.4 - сурет). Әр купеде бір-біріне қарамақарсы орналасқан 2-4 креслолар бар, яғни оқуға арналған жарық, заттарға
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арналған стенд және телефон бар ұйықтайтын сөрелердің бірдей саны бар.
Барлық жолаушылардың жұмыс істеуі үшін өз аймағы болуы үшін
креслолардың шынтақ сүйенішіне қайырмалы үстелше орнатылады.
Әр купеде жүк салатын бөліктер бар: біреуі жоғарғы бөлігінде, алдыңғы
есіктің үстінде, екіншісі төменгі бөлігінде орындықтардың астында, кішкентай
сыртқы шкаф, жоғарғы сөреге көтерілу үшін баспалдақ орнатылған. Кейбір
купелерде жеке душ орналасқан жуынатын бөлме бар.
Вагондардың жүк паркі
Жүк
паркін
жабық
вагондар,
жартылай
вагондар,
платформалар,
цистерналар, изотермиялық және арнайы
мақсаттағы
вагондар
(жылжымалы
шеберханалар,
вагон
таразыларын
тексеруге
арналған
бақылау
платформалары, қар тазалағыштар, сондайақ темір жолдардың техникалық және
тұрмыстық қажеттіліктеріне бейімделген
басқа да вагондар) құрайды. Аталған
вагондардың әр түрі белгілі бір жүктерді
тасымалдауға арналған. Жүк вагонының
конструкциясы жүктің сақталуын, тиеу
мен түсірудің ыңғайлылығын және ең
үлкен сыйымдылықты қамтамасыз етуі
тиіс.
Жабық
вагондар
(1.5-сурет)
атмосфералық әсерлерден қорғауды талап
ететін ыдысты-буып-түю, жоғары бағалы
жүктерді:
әртүрлі
тамақ
өнімдерін,
өнеркәсіптік тауарларды, аспаптарды,
станоктарды,
астықты
және
т.б.
тасымалдауға арналған. [4]. Арнайы
мақсаттағы жабық вагондарда мал, құс
тасымалданады.
Жабық вагондар жүктерді тиеу мен
түсіруді, желдетуді және шанақтарды
тазартуды қамтамасыз ететін люктермен
және
жылжымалы
есіктермен
жабдықталған.
Жартылай ашық вагондар жаппай
тиелетін жүктерді: көмір, кен, кокс,
флюстерді, сондай – ақ ұзын өлшемді
жүктерді-ормандарды,
металл
илемін
тасымалдауға арналған [4]. Төрт осьті және

1.5 – сурет. Жабық төрт осьті
вагон

1.6- сурет. Сегіз осьті жартылай
вагон

1.7- сурет. Төрт осьті әмбебап
платформа

1.8- сурет. Сегіз осьті цистерна
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сегіз осьті жартылай вагондар пайдалануда болады (1.6 сурет).
Жайдақ вагондар (Платформалар) орман, сусымалы, дана және ыдыс
жүктерін, металл прокатын, әртүрлі машиналар мен атмосфералық жауыншашыннан қорғауды қажет етпейтін басқа жүктерді, сондай-ақ ұзын, көлемді
және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға қызмет етеді. Төрт осьті
платформалар салынған (1.7 сурет).
Транспортерлер – бұл салмағы 400 т дейінгі көлемді және ауыр
жүктерді:
ірі
құймаларды,
көпірлі
крандардың
фермаларын,
трансформаторларды, генераторларды, турбиналарды және т. б.
тасымалдауға арналған арнайы көп білікті (6 дан 40 оське дейін)
платформалар.
Цистерналар жүк вагондары болып табылады, олардың шанағы
рамаға берік бекітілген және құймалы газ тәрізді, қататын және ұнтақ тәрізді
жүктерді тасымалдау үшін қызмет ететін металл сұйыққойма (қазандық)
болып табылады [5]. Сұйық және газ тәрізді жүктердің алуан түрлілігі
тасымалданатын жүктердің (мұнай, бензин, қышқылдар, спирт, сүт,
сұйытылған газдар, шарап және т.б.) түрі бойынша цистерналардың
мамандануына алып келді. Цистерналар төрт осьті етіп салынады, сондай-ақ
сегіз осьті цистерналар да пайдалануда болады (1.8 сурет).
Изотермиялық вагондар тез бұзылатын немесе қатып қалудан
қорқатын жүктерді (ет, балық, сүт, минералды сулар, жемістер және т.б.)
тасымалдау үшін қызмет етеді [2]. Мұндай вагондардың шанақтары жылу
оқшауландырылған, салқындату, жылыту және желдету аспаптарымен
жабдықталған. Изотермиялық вагондар машинамен салқындатылатын және
электрмен жылытылатын (рефрижераторлық) және мұз-тұзды (мұздықвагондар) болады.
Өздігінен тиейтін вагондарға металл вагондар – думпкарлар мен
хопперлер жатады. Думпкарлар кен мен құрылыс материалдарын қысқа
қашықтыққа тасымалдауға арналған. Түсіру кезінде олардың денесі
пневматикалық механизммен тараптардың біріне сүйенеді. Жабық
хопперлерде цемент (1.9-сурет), ал ашық хопперлерде-қиыршық тас, құм
және т. б. тасымалданады.
Жолдардың
иелігіндегі
жүк
вагондарының мүкәммал паркі жұмысшы
және жұмыс істемейтін болып бөлінеді.
Жұмыс паркі пойыздарда, тиеу және
түсіру станцияларында болатын және т.б.,
яғни тасымалдау процесіне тікелей
қатысатын жарамды вагондардан тұрады.
Жұмыс істемейтін паркке резервке
қалдырылған, ақаулы, күрделі, деполық
1.9- сурет.Цементке арналған
және ағымдағы жөндеулердегі, арнайы
хоппер вагон
құралымдарда
(көпір
пойыздарында,
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әртүрлі
шеберханаларда,
жуу-булау
пойыздарында
пайдаланылатын және сынақтан өтетін вагондар жатады [2].

және

т.б.)

Жылжымалы құрамды нөмірлеу жүйесі
Сегіз таңбалы вагондарды нөмірлеу жүйесінің қорғаныс коды бар және
электронды есептеу машинасының (ЭЕМ) көмегімен пайдалану мен басқа да
көптеген мәселелерді шешу кезіндегі пайдалану шарттарына сәйкес келеді.
Вагон нөмірінде оның ұзындығы, ыдыстың салмағы, жүк көтергіштігі
сияқты маңызды сипаттамалары көрсетілген.
Нөмірдің бірінші саны вагонның түрін білдіреді:
2 - жабық жүк вагондары;
4 - платформалар;
6 - ашық вагондар;
7 - цистерналар;
8 - изотермиялық;
3 және 9 - өзге де вагондар (арнайы және басқалар);
5 - кәсіпорындардың меншікті немесе жалға алынған вагондары;
0 - жолаушылар вагондары;
1 - темір жол жүрісіндегі локомотивтер, жол машиналары, крандар
және басқа механизмдер.
Нөмірі 3 - тен басталатын басқа вагондардан басқа вагондардың барлық
түрлері үшін екінші сан осьті кодтайды: 0-8 сандары төрт осьті, 9-сегіз осьті
вагондарды білдіреді.
Барлық алты осьті вагондар мен транспортерлер басқа вагондарға
жатқызылған (алты осьті вагондарда нөмірдің екінші саны – 6,
транспортерлерде – 9). Екінші сан жабық вагондар үшін шанақтың көлемін,
платформалар үшін – раманың ұзындығын, 4 білікті ашық вагондар үшін еденде люктердің және шеткі есіктердің болуын, цистерналар үшін –
мамандандыруды, рефрижераторлық вагондар үшін – түрлерін анықтайды.
Нөмірдің үшінші белгісі қосымша сипаттамадан тұрады: сегіз осьті
ашық вагондар үшін – еденде люктердің және бүйір есіктердің болуы, басқа
вагондар мен цистерналар үшін – тасымалданатын жүктің түрі,
рефрижераторлық вагондар мен мұздықтар үшін – конструкция
ерекшеліктері.
Вагон нөміріндегі төртінші, бесінші және алтыншы белгілердің
сипаттамалары жоқ.
Нөмірдің жетінші белгісіндегі 9 саны вагонда өтпелі алаңның
болуының белгісі болып табылады, 0-8 саны - өтпелі алаңның болмауын
білдіреді.
Вагонның түгендеу нөміріндегі сегізінші сан бақылау нөмірі болып
табылады. Ол вагонға нөмірдің дұрыс жазылуын және оның тасымалдау
құжаттарында дұрыс жазылуын анықтауға мүмкіндік береді; оның көмегімен
берілудің дұрыстығын тексереді.
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Вагон нөміріндегі бақылау белгісін айқындау тәртібі
Жүк вагоны нөмірінің алғашқы жеті саны 2 1 2 1 2 1 2 салмақ қатарына
көбейтіледі, бұл ретте оң жақтан санағанда вагон нөмірінің әрбір тақ саны 2ге, ал жұп сан саны 1-ге көбейтіледі. Содан кейін алынған туындылардың
қосындысы жасалады және алынған соманы 10-ға көбейтілген ең жақын
санға дейін толықтыратын сан анықталады.
Мысал. Вагон нөмірі 6284772. Бақылау нөмірін анықтаңыз.
Ол үшін вагон нөмірінің сандарын салмақ қатарына көбейтеміз:
6 2 8 4 7 7 2
×2 1 2 1 2 1 2
12 2 16 4 14 7 4
Керемет сома 1+2+2+1+6+4+1+4+7+4 = 32. 40 нөміріне қосымша 8
және бақылау сегізінші саны болады. Бақылау нөмірі бар барлық нөмір
62847728 болады.
Жолаушылар вагондарына да сегіз белгіден тұратын нөмір қойылады:
бірінші белгі вагонның жолаушылар паркіне тиістілігін сипаттайды
(жолаушылар вагондары үшін – 0); екінші және үшінші белгілер тіркеу
жолының шифрын айқындайды; төртінші белгі – жолаушылар вагондары
типтерінің тобын (0 – жұмсақ және жұмсақ-қатты; 1 – купелі; 2 –қатты ашық;
3 – креслолармен және отыратын орындықтармен; 4 – пошталық және
банктік; 5 – багаж және пошта-багаж; 6 – мейрамхана; 7 – қызметтіктехникалық; 8 – басқа министрліктер мен ведомстволардың арнайы вагоны; 9
– резерв; бесінші, алтыншы және жетінші белгілер вагонның реттік нөмірін
құрайды; сегізінші белгі - кодтық қорғау.
Вагонның нөмірінен басқа вагонның шанағына арнайы белгілер мен
жазулар жазылады.
Жүк вагондарына:
−
жолдың белгілері (КЗХ - Қазақ)
−

«ҚТЖ» тиесілілік белгісі

−
−

мемлекеттің тиесілік коды [27] – Қазақстан Республикасы,
[20] – Ресей Федерациясы

−

вагон нөмірі 22459891

−
жасалған күні мен орны көрсетілген дайындаушы
зауыттың трафареттері
−

жөндеудің белгіленген түрлерін жүргізу күні мен орны

−

шанақ көлемі
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120м3

11.VI.15 салынған
Алтай
вагонқұрастыру
ДР 114
24-01-12-13

−

ыдыс салмағы 25т ыдыс (вагон рамасында көрсетіледі)

−

жүк көтерімділігі 69 т

−

бор жазуларын түсіру орны

−

МС-1 вагонының транзиттілік және габариттілік белгісі қойылады.

Жолаушылар вагондарына: Мемлекеттік Елтаңба, вагон нөмірі, орын
саны, вагон ыдысы жазылады.
Вагонның элементтері, құрылғысы және ақаулары
Вагонның негізгі элементтері доңғалақ жұптары, букс тораптары,
серіппелер, шанақ, автотіркегіш және тежегіш жабдықтар болып
табылады.
Доңғалақ жұптары бүкіл вагон мен жүктің массасын алып жүреді, оны
теміржол бойымен бағыттайды және жолдың біркелкі еместігінен қатты және
әр түрлі соққыларды қабылдайды. Сондықтан доңғалақ жұптарының
жағдайын вагон шаруашылығының жөндеу кәсіпорындарында (зауыттар,
деполар) және пайдалануда ерекше мұқият бақылау орнатылған.
Доңғалақ жұбы оған екі дөңгелегі бар осьтен тұрады [2]. Доңғалақ
жұбының әрбір осьінде: мойынтіректерді орнатуға арналған мойындар,
осьтердің тығыздағыш бөліктері бекітілген алдын - ала кіріс бөліктері,
доңғалақтар мен ортаңғы бөлік бекітілген көтергіш бөліктері бар (1.10 сурет).
Дөңгелектер екі диаметрден тұрады: 950 және 1050 мм.
Доңғалақ шеңберден, күпшектен және дискіден тұрады. Доңғалақтың
рельспен жанасатын сыртқы беті сырғанау беті деп аталады. Сырғанау
бетінің профильі белгілі бір
пішін мен өлшемге ие. Доңғалақ
жиегінің жотасы доңғалақ
жұбын
бағыттайды
және
вагонды рельстерден түсуден
қорғайды. Вагондық доңғалақ
жұптарын
дайындаудың
типтері, негізгі өлшемдері мен
техникалық
шарттары
1 - ортаңғы бөлік;
мемлекеттік стандартпен, ал
2 - көтерілетін бөлік;
ұстау және жөндеу – ҚР темір
3 - алдын-ала қадам;
жол
көлігін
техникалық
4 - осьтің мойны;
пайдалану
қағидаларымен
5 - бурт
(ТПҚ) және доңғалақ жұптарын
1.10-сурет. Роликті мойынтіректері (а) және
қарау, куәландыру, жөндеу
сырғу мойынтіректері (б) бар вагондарға
және қалыптастыру жөніндегі
арналған доңғалақ жұбы
нұсқаулықпен
айқындалған.
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ТПҚ пойыздары қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында
вагондарды пайдалануға жол берілмейтін доңғалақ жұптары элементтерінің
рұқсат ету, тозу және бүліну нормалары белгіленген.
Пойыздарда жылжымалы құрамды және доңғалақ жұбы осьінің кез
келген бөлігінде жарықшағы бар немесе доңғалақ жұбының қырқасында
үшкіл қисаю болған кезде, сондай-ақ жылжымалы құрам жолының қалыпты
өзара іс-қимылын бұзатын доңғалақ жұптарының тозуы мен зақымдануы
кезінде доңғалақ жұбының жиегінде, дискіде және доңғалақ күпшегінде
жарықшағы бар арнайы жылжымалы құрамды пайдалануға және жол жүруге
шығаруға жол берілмейді.
Доңғалақ
жұптарының
негізгі
ақаулары-илектеу,
сырғытпалар,
жарықтар,
кесіктер,
доңғалақтардың
сырғанау бетіндегі жарықтар мен қаяулар
және т. б. Осьтер мен доңғалақтардағы ең
қауіпті жарықтар.
Дөңгелектер
илегі
рельстерге
үйкеліс салдарынан олардың сырғанау
1.11- сурет. Доңғалақ жұптарының
бетінің табиғи тозуы деп аталады.
геометриялық параметрлерін
Жеткілікті
үлкен
илектеу
кезінде
өлшеуге арналған "Кешен"
доңғалақтың
жотасы
рельс
жүйесінің жалпы көрінісі
бекіткіштерінің болттарына тиіп кетуі
мүмкін, бұл қозғалыс қауіпсіздігіне
тікелей қауіп төндіреді.
Сырғақтар - бұл доңғалақтың
жиегінің сырғанау бетіндегі жойылған
жерлер (шұңқырлар), олар дұрыс тежеу
кезінде
пайда
болады,
тежегіш
төсемдермен қатты қысылған доңғалақтар
айналуды
тоқтатып,
рельстермен
1.12-сурет."Кешен" жүйесін
қозғалады
(қолданыспен
жүреді).
өлшеу принципі
Жүгірткілер - вагондардың қозғалысы
кезінде доңғалақтардың рельстерге қатты
соққыларын тудыратын, вагондардың
жолдары мен жүру бөліктерін бұзатын өте
қауіпті ақау. Жүгірткінің пайда болуын
доңғалақтардың рельстерге тән ырғақты
соққысымен бағалауға болады. Жотаның
тік тозуын (кесу) анықтау үшін арнайы
шаблон қолданылады.
Кетік дегеніміз сырғақ салдарынан
пайда болатын, доңғалақ шеңберінің
1.13-сурет. КТСМ жүйесінің
сырғанау бет үстіндегі шағын жергілікті
жұмыс істеу принципі
тереңдік [2]. Қылшықтар жасырын металл
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ақауларына байланысты да пайда болуы мүмкін.
Букстер вагонның жүріс бөліктеріне жатады және: доңғалақ жұптарын
арбаның немесе вагонның рамасымен қосуға; жүктемені вагон шанағынан
мойынтірек арқылы доңғалақ жұбы осьінің мойнына беруге; вагон қозғалысы
кезінде вагон немесе арба шанағына қатысты доңғалақ жұптарының
көлденең және бойлық орын ауыстыруын шектеуге; мойынтіректі
орналастыруға, майлау және майлау құралдарын орналастыруға және оларды
ластану мен суланудан қорғауға арналады.
Тіркеп сүйреу торабында мынадай ақаулардың ең болмағанда біреуі
бар вагондарды пойызға қоюға және онда жүруге тиым салынады:
−
қарау немесе білік қорабының бекіту қақпағының бекіту бұрандасын
босату;
−
білік қорабының жоғарғы бөлігін жоғары темпратурада қыздыру [2].
Темір жол көлігінде букс тораптарының қызуын тексеруге арналған
автоматтандырылған
диагностикалық
кешендер
(АБҚББ,
ТҚМК),
вагондардың доңғалақ жұптарының геометриялық параметрлерін өлшеуге
арналған («Кешен») және басқалар (1.11, 1.12, 1.13 суреттер) бар.
Рессорлы аспа жүріс бөліктерінің маңызды элементтерінің бірі болып
табылады, оған вагонның қозғалысы кезінде жүрістің тегістігі, әсіресе
түйіспелі қосылыстардың өтуі және рельстердің, айқастырмалардың және т.б.
бойлық кедір-бұдырлары тәуелді болады [2]. Жүрістің бірқалыпты болуын
қамтамасыз ету, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін арттыру, жолаушылар
үшін қолайлы жағдайлар жасау, тасымалдау кезінде жүктердің сапасын
сақтау үшін вагондардың жүріс бөліктерінде тербелмелі қозғалыстың үдеуін
төмендетуді және ұзақ пайдалану процесінде жылжымалы құрамның
бірқалыпты жүрісін жасай отырып, вагон элементтеріне динамикалық
күштердің әсерін азайтуды қамтамасыз ететін арнайы құрылғы (серіппелі
ілу) қолданылады. Рессорлар мен серіппелер соққыларды сіңіруге және
олардың вагон бөлшектеріне әсерін азайтуға арналған.
Жақында
пневматикалық,
резеңке-металл,
торсиондық
және
рессордың басқа түрлері таралды.
Арбалар вагонның рельсті жол
бойымен қозғалыс бағытын қамтамасыз
ету, барлық жүктемелерді бөлу және
жолға беру, сондай-ақ тарту және тежеу
күштерін қабылдау, жүрістің қажетті
тегістігін
қамтамасыз
ету
үшін
қолданылады. Қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін арбалардың
мақсаты және олардың қажетті жүру
сапалары мыналарды ескеруі тиіс:
1.14 – сурет. Арба ЦНИИ-Х3-О (18рельстерден шығуға қарсы орнықтылық,
100 моделі)
жолдың қисық учаскелеріне жазу
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кезінде тегістілік, қозғалыстың конструкциялық жылдамдығы кезіндегі тік
және көлденең динамикалық күштер мен үдеулердің ең аз шамасы, вагон
жүрісі тегістігінің талап етілетін көрсеткіштері, пайдаланудағы кепілді
беріктік пен сенімділік.
Мақсаты бойынша арбалар жүк (жүк вагондары үшін) және
жолаушылар (жолаушылар вагондары үшін) болады. Доңғалақ жұптарының
санына сәйкес арбалар екі оське, үш-, төрт- және көп оське бөлінеді.
Вагонның арбашығы әдетте мынадай бөліктерден тұрады: доңғалақ
жұптары, буксалар, доңғалақ жұптарын біріктіретін рамалар немесе бүйір
жақтаулар, рессорлық ілу, тіректері бар рессорлық Арқалық (тіреуіш және
сырғымалар), тежегіш жабдық. Жүк вагондарының арбалары бір аспалы
(әдетте орталық) орындалады.
18-100 үлгідегі арба (1.14-сурет) 120 км/сағ конструкциялық қозғалыс
жылдамдығына есептелген, жүк вагондарына арналған (ЦНИИ-Х3-О типті
арба; Х – автор – Ханин тегінің бірінші әрпі, 3 – үшінші нұсқа, о-МИИТ
зерттеу нәтижелері бойынша жеңілдетілген). Оның 1 бүйір жақтауы
құйылған. Арбаның ортаңғы бөлігінде бірнеше екі қатарлы серіппеден 2 және
сына үйкеліс тербелістерін сөндіргіштерден тұратын рессорлы жинақ
орналастырылған тұйық бар 3. Сыналы ауытқуды сөндіргіштер ұяларда
рессор үсті арқалықтар 5 орнатылады, тік қырымен олар бүйір жақ
бағандарға бекітілген фрикциялық планкаларға жанасады. Бүйір
қабырғаларының ұштарында 4 букстерге арналған оймалар бар. Көктемгі
суспензия екі жиынтықтан тұрады, олардың әрқайсысында бес, алты немесе
жеті екі қатарлы цилиндрлік серіппелер және екі үйкеліс сына тербелісі бар.
Рама шанақтың көтергіш конструкциясының бір бөлігі болып
табылады [2]. Ол вагонның негізгі бөліктерінің бірі болып табылады, онда
оның мақсатына қарай шанақты (цистерна қазандығы, борт және платформа
еденінің төсеніші), автотіркегіш құрылғыны, автоматты және қол
тежегіштерінің тораптарын нығайтады. Жолаушылар вагондарында рамаға
түрлі
қосалқы
жабдықтар
бекітіледі. Осылайша, вагонның
барлық негізгі түйіндері рамкаға
орнатылады. Ол шассиге сүйенеді,
вагонға әсер ететін барлық
статикалық және динамикалық
жүктемелерді
қабылдайды.
Рамалар екі негізгі түрге бөлінеді:
жоталы арқалықпен және онсыз.
Вагонның жақтауы келесі
негізгі элементтерден тұрады:
жоталық арқалықтан, 2 айналмалы
арқалықтар, соңы, бойлық және
1.15 – сурет. Автотіркегіш құрылғының
көлденең арқалықтар, қиғаштар.
сыртқы түрі
Автотіркеу
құрылғысы
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вагондарды бір-бірімен және локомотивпен байланыстыруға, созу және қысу
күштерін бір вагоннан екінші вагонға беруге, сондай-ақ бойлық күштердің
әрекетін жұмсартуға арналған. Автотіркеу құрылғысы кезінде жылжымалы
құрамның ілінісі тіркеушінің қатысуынсыз автоматты түрде жүреді (1.15сурет).
Автотіркегіш құрылғысында ақаулықтары, оның ішінде қозғалыс
қауіпсіздігіне қауіп төндіретін жарықтары бар вагондарды пойыздарға қоюға
және оларда жүруге тыйым салынады.
Шанақ - вагонның мақсатын анықтайтын негізгі бөліктерінің бірі.
Құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты шанақ тасымалдау кезінде
әртүрлі жүктерді орналастыру үшін қызмет етеді. Жүк вагонының түрі оның
тағайындалуымен, шанақтың құрылғысымен, сондай-ақ белгілі бір жүкті
тасымалдауға бейімделген арнайы жабдықпен айқындалады. Вагон
шанағының конструкциясын таңдау кезінде жүктердің әртүрлі қасиеттерінің
ерекшеліктері де ескеріледі: уақыт пен тасымалдау кезінде пайдалы
қасиеттердің өзгеруі; атмосфералық жауын-шашынның әсеріне сезімталдық;
тиеу - түсіру жұмыстарын орындау кезінде шаңның пайда болуы; тасымалдау
кезінде үрлеу, сондай-ақ жарылыс және өрт қауіптілігі, жүктердің қоршаған
ортаға әсері және т. б.
Пайдалануда пішінімен, көлемімен, құрылғы ерекшеліктерімен
ерекшеленетін әртүрлі құрылымдағы жүк вагондарының шанақтары болады.
Оларды жеке белгілер бойынша біріктіруге болады:
−
шанақты пайдалану шарттарына байланысты - әмбебап және
мамандандырылған;
−
тасымалданатын жүктердің түрі бойынша – ашық және жабық;
−
раманың дизайнына байланысты-аралық және өтпейтін жоталы
аралық;
−
қаптау материалы бойынша-металл және металл емес қаптамалары
бар тұтас металл, онда ішкі қаптама мен еден ағаш немесе басқа металл
емес материалдардан жасалады.
Тиеу-түсіру операцияларының тәсіліне байланысты шанақтар бүйір
қабырғалардағы есіктермен және люктермен, шатырдағы және едендегі
люктермен, көлбеу бүйірлі немесе бүйірлі қабырғалармен, бүйірлеріне
ашылатын немесе вагон бойымен жылжитын шатырмен, бүйір
қабырғаларының жылжымалы секцияларымен және т. б. болады.
Изотермиялық вагондар тез бұзылатын жүктерді: ет, балық, май,
жеміс-жидек және т.б. тасымалдауға арналған. Осы жүктердің сақтығы
салқындату және жылыту құрылғыларымен вагонда тиісті температураны
сақтаумен қамтамасыз етіледі (сыртқы температураға тәуелді). Мұндай
вагондардың шанақтары басқа жабық вагондардың шанағынан екі қабатты
қабырғалары, төбесі, едені және жақсы оқшаулауы бар болуымен
ерекшеленеді. Тасымалданатын жүктердің түріне байланысты изотермиялық
вагондар әмбебап және мамандандырылған болып бөлінеді. Біріншісі тез
бұзылатын жүктердің барлық түрлерін – мұздатылған, салқындатылған және

23

салқындатылмаған, екіншісі – тірі балықты, жемістерді, шарапты, сүтті және
т. б. тасымалдауға қызмет етеді. Рефрижераторлық жылжымалы құрам
құрамы бойынша – пойыздар (23 - және 21-вагондық), секциялар (12 - және
5-вагондық) және автономды вагондар; тоңазытқыш қондырғының
хладагент типі бойынша (аммиак және хладон); суық агентімен жабдықтау
жүйесі бойынша – топтық және жеке жіктеледі.
Өнеркәсіптік
көлік
вагондары,
әдетте,
кәсіпорын
ішінде
пайдаланылады.
Олардың
кейбіреулері
қалыпты
немесе
төмен
жылдамдықпен жүк тиелген немесе бос күйінде қозғалғанда магистральдық
жолдарға шығуға құқылы [5]. Өнеркәсіптік көлік вагондарының көпшілігінде
тиеу-түсіру, тасымалдау және технологиялық операцияларды тиімді
орындауға
мүмкіндік
беретін
арнайы
дизайн
бар.
Өнеркәсіп
кәсіпорындарында тасымалдауды қамтамасыз ететін хоппер-вагондар, оның
ішінде 700°С дейінгі температурада вагонға тиелетін шекемтастар мен
агломерат сияқты ыстық жүктерді кең тараған. Пайдалы қазбаларды өндіру
барысында жүкті тиеу және түсірудің механикаландырылған тәсілдері мен
құралдарын қолдану мүмкіндігін беретін өзі аударғыш вагондар
(думпкарлар) кеңінен пайдаланылады. Технологиялық мақсаттағы
жылжымалы құрамға кәсіпорындардың өндірістік процестеріне тікелей
қатысатын вагондар жатады. Олардың белгілі бір жүру бөліктері мен
денелері бар.
1.2 Вагон
құралдары

шаруашылығының

құрылымы

мен

техникалық

Вагон
паркін
дұрыс
ұстауды
қамтамасыз
ететін
вагон
шаруашылығының негізгі құрылыстары мен құрылғыларына: вагон
деполары, Вагондарды тасымалдауға дайындау пункттері, техникалық
қызмет көрсету пункттері, ағымдағы ағыту жөндеудің механикаландырылған
пункттері, вагондарды ірілендіріп жөндеудің мамандандырылған жолдары,
тежегіштерді сынамалау посттары, қауіпсіздік посттары, бақылау посттары
жатады. Бұдан басқа, вагон шаруашылығының құрамына вагон-доңғалақ
шеберханалары, контейнер деполары мен шеберханалар, қайта орналастыру
пункттері, рефрижераторлық вагондардың жабдықтау және техникалық
қызмет көрсету пункттері, техникалық станциялар, жолаушылар
пойыздарына қызмет көрсететін жолсеріктердің резервтері мен кеңселер
кіреді.
Вагон жөндеу зауыттары өнеркәсіптік кәсіпорындар болып табылады
және вагондарды зауыттық жөндеуге, оларды жаңартуға, қосалқы бөлшектер
жасауға және доңғалақ жұптарын қалыптастыруға арналған [2].
Тиісті жөндеу-дайындау цехтары бар вагон деполары теміржол вагон
шаруашылығының желілік кәсіпорындарына жатады. Олар вагондарды
деполық, мерзімді және ағымдағы ағытып жөндеу; депоға бекітілген
учаскелер шегінде вагондарға техникалық қызмет көрсету және ағытпай
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жөндеу пункттері үшін қосалқы бөлшектерді дайындау және жөндеу үшін
арналған. Вагон деполары жүк, жолаушы және рефрижератор деп бөлінеді.
Вагондарды тасымалдауға дайындау пункттері (ВДП) жаппай тиеутүсіру және бос вагон ағындарын қалыптастыру станцияларында
орналастырылады. Тасымалдауға арналған ВДП жүк вагондарын ағымдағы
жөндеу үшін негізгі техникалық база болып табылады.
Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу пункттері (ТҚП)
қалыптасқан құрамдарда вагондардың кездейсоқ туындаған ақауларын жою
және пойыздарды рейске дайындау жүргізілетін сұрыптау, учаскелік және
жолаушылар станцияларында орналастырылады. ТҚП қалыптасатын және
транзиттік пойыздардағы Вагондардың техникалық ақауларын анықтауға
және жоюға және олардың тоқтаусыз барынша мүмкін болатын жүрістерін
қамтамасыз етуге арналған.
Вагондарға бақылау-техникалық қызмет көрсету пункттері (ТҚҚП)
вагондардың қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін техникалық
ақаулықтарын анықтау және жою үшін және тежегіштерді сынамалау үшін
ұйымдастырылады.
Жуу-булау кәсіпорындары цистерналарды мұнай өнімдерін құюға
дайындауға
арналған.
Оларда
цистерналардың
қазандықтарын
тасымалданған жүктердің қалдықтарынан тазарту, қажет болған жағдайда
ыстық немесе суық сумен булау және жуу, газсыздандыру, сондай-ақ тиісті
ағымдағы жөндеу жүргізіледі.
Автотежегіштерді (АКП) бақылау пункттерінде автотежегіштерді
пойыздар мен шеберханаларда сынайды және жөндейді, компрессорлық
қондырғылар станция парктеріне және ауа таратқыштарды сынау үшін
шеберханаларға сығылған ауаны береді.
Вагондарды ағымдағы ағыту жөндеудің механикаландырылған
пункттері (ВЖМП) сұрыптау станцияларында немесе вагондарды жаппай
тиеу және түсіру пункттерінде орналастырылады.
Пойыздардың тоқтаусыз қарқынды қозғалысының ұзартылған
учаскелерінде құрылатын бақылау пункттері (БП) пойыздың жүрісінде
қызып кеткен букстары, сырғымалары және қозғалыс қауіпсіздігіне қатер
төндіретін басқа да ақаулары бар вагондарды анықтауға арналған. Бақылау
пункттерін аралық станцияларда, разъездерде және пойыздардың тоқтаусыз
қарқынды қозғалысы бар учаскелерде орналасқан озу пункттерінде
орналастырады.
Вагон-доңғалақ шеберханалары доңғалақ жұптарын негізінен
элементтерін (осьтерін, дөңгелектерін) ауыстыра отырып жөндейді және
вагон деполары орналасқан аудандарда орналастырылады.
Рефрижераторлық жылжымалы құрамды жабдықтау және
техникалық қызмет көрсету пункттері рефрижераторлық вагондарға отын,
май, су, тұздық, суық агенті (хладон, аммиак) және басқа да материалдар
құюға арналған. АРВ техникалық қызмет көрсету пункттері автономды
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рефрижераторлық вагондарға мерзімді профилактикалық қызмет көрсету
және ағымдағы жөндеу үшін қызмет етеді.
Контейнерлік деполар мен шеберханалар контейнерлер шоғырланған
жерлерде орналастырылады және жылдық және күрделі жөндеуге арналған.
Жөндеу-жабдықтау деполары (ЖЖД) жолаушылар құрамын қарауды,
ағымдағы жөндеуді және жабдықтауды жүргізеді. ЖЖД жолаушылар
вагондарын жаппай тіркеу пункттерінде және жолаушылар техникалық
станцияларында орналастырылады.
Жолаушылар техникалық станциялары сыртқы және ішкі жуудан,
тексеруден, ағымдағы жөндеуден, жабдықтаудан, вагондарды санитариялық
өңдеуден және электр жабдықтарының, электр сымдарының, тоңазытқыш
жабдықтарының және ауаны баптауға арналған құрылғылардың
жарамдылығын тексеруден тұратын жолаушылар құрамын рейске кешенді
дайындауды жүзеге асырады.
Вагондарды техникалық қарап тексерудің шекаралық пункттері ТМД
темір жолдарының шет елдердің жолдарына жанасу станцияларында
құрылады. Пункттердің негізгі мақсаты берілетін және қабылданатын
агондардың техникалық жағдайын есепке алу болып табылады. Вагондарды
шетелдік жолдарға беру халықаралық жолаушылар және теміржол жүк
қатынастарында вагондарды пайдалану қағидаларына сәйкес жүргізіледі.
Орын ауыстыру пункттері жүк және жолаушылар вагондарының ТМД
жолтабанынан басқа елдердің жолтабанына орын ауыстыруын қамтамасыз
етеді.
Вагондарды жөндеу жүйесі вагондарды пайдалану сенімділігі мен
жұмысқа қабілеттілігі жағдайында ұстауға арналған және вагондарды жөндеу
технологиялары мен техникасының дамуы мен ұйымдастырылуының жалпы
бағытын белгілейді. Жөндеу жүйесінде тозған бөлшектер мен тораптарды
қалпына келтіруге, істен шығудың алдын алуға және вагондарды тұрақты
пайдалану дайындығы жағдайында ұстауға бағытталған вагондарды күту,
қарау және жөндеу жөніндегі іс-шаралар көзделген.
Вагондарды қозғалыс қауіпсіздігін және тасымалданатын жүктердің
сақталуын қамтамасыз ететін жарамды күйде ұстау жоспарлы-алдын ала
жөндеу және техникалық қызмет көрсету негізінде жүзеге асырылады.
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі қолданылады:
құрамдардағы немесе транзиттік пойыздардағы вагондарға, сондай-ақ
тиеуге дайындық кезінде бос вагондарға техникалық қызмет көрсету (ТҚК);
ТҚК құрамнан ағытуды талап етпейтін вагонда жүргізілетін жұмыстар
кешенін (қарау, жөндеу және профилактикалық) қамтиды;
бос вагондарды құрамнан немесе вагондар тобынан ағытумен және
мамандандырылған жөндеу жолдарына берумен тасымалдауға кешенді
дайындық кезінде ағымдағы жөндеу (АЖ-1);
транзиттік және келген пойыздардан немесе қалыптасқан құрамдардан
ағытылған вагондарды ағымдағы жөндеу (АЖ-2). Ағымдағы жөндеудің бұл
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түрінде қызмет ету мерзімінің төмендігі немесе жөндеу сапасының төмендігі
салдарынан пайда болған түйіндер мен бөлшектердің ақаулары жойылады;
деполық жөндеу (ДЖ) вагон депосында жүргізіледі; оның барысында
вагонда қажетті профилактикалық жұмыстар, қызмет ету мерзімі қысқа
бірқатар құрастыру бірліктері мен бөлшектерін жөндеу немесе ауыстыру,
сондай-ақ
зақымданғандарын
жөндеу
немесе
қалпына
келтіру,
жоғалғандарын орнату орындалады;
күрделі жөндеу (КЖ) зауыттарда орындалады; онда ақаулықтар
жойылады және механикалық немесе жегіделік тозуға, бұзылуға ұшыраған
құрастыру бірліктері мен бөлшектерінің (оның ішінде базалық) ресурсы
толық (немесе оған жақын) қалпына келтіріледі, сондай-ақ қажетті жаңғырту
жұмыстары мен вагондарды бояу жүргізіледі. Зауыттық жөндеудің негізгі
белгілерінің бірі - негізгі бөліктердің бастапқы техникалық сипаттамалары
мен геометриялық пішіндерін және жаңа вагонның күйіне ең жоғарғы
жақындауымен барлық алынбалы бөлшектер мен түйіндерді қалпына
келтіру.
Мерзімді деполық және зауыттық жөндеулер вагонның жұмысқа
қабілеттілігін қалпына келтіруді қамтамасыз етеді.
Негізгі типтегі жүк вагондары үшін деполық жөндеудің жөндеу аралық
мерзімдері Құрылыс және күрделі жөндеуден кейін 2 жылды, деполық
жөндеуден кейін – 1-2 жылды құрайды. Күрделі жөндеу жұмыстары 8-12
жылдан кейін жүргізіледі.
Контейнерлер
Контейнерлер қаптамаға арналған
құралдар мен материалдарды жою
кезінде алушыларға жүкті қосымша
салмай-ақ
жеткізуге,
тиеу-түсіру
жұмыстарының көлемін қысқартуға және
оларды механикаландыруға, жүктің
сақталуын қамтамасыз етуге арналған
[2]. Контейнерлік тасымалдау жүк
жөнелтушінің
қоймасынан
жүк
алушының қоймасына жүктерді қайта
тиеусіз жеткізуді қамтамасыз ете
отырып, жүктерді тасымалдаудың тиімді
тәсілдерінің бірі болып табылады.
Контейнерлік
тасымалдар
іс
жүзінде көліктің барлық түрлерімен
орындалады.
Контейнерлердің
габариттік өлшемдері, брутто массасы
және бекіту құрылғылары мемлекеттік
стандарт пен халықаралық нормалар
талаптарына қатаң сәйкес келуі тиіс.

1.16- сурет. 10 тонналық контейнер

1.17- сурет. Әмбебап 40 футтық
контейнер
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Контейнерлік
тасымалдауды
олардың жоғары тиімділігіне байланысты
ИСО Халықаралық стандарттау ұйымы
жүзеге асырады.
ИСО ұсынысы бойынша контейнер
жүктерді тасымалдауға және уақытша
сақтауға арналған стандартты контейнер
деп
аталады.
Мақсатына
қарай
контейнерлер әмбебап (1.16, 1.17
суреттер) және арнайы (1.18, 1.19
1.18- сурет. Сусымалы жүктерге
суреттер) болып бөлінеді
арналған арнайы контейнер
Әмбебап кең ауқымды құнды
жүктерді (аяқ киім, дайын көйлектер, кітаптар, кондитерлік және темекі
өнімдері, электр жабдықтары, ұсақ қосалқы бөлшектер және т.б.)
тасымалдауға арналған; арнайы физика-химиялық қасиеттері бойынша
біртекті бір немесе бірнеше жүктерді (отқа төзімді заттар, кен
концентраттары, қышқылдар, шарап, шифер, түсті металдар, тез бұзылатын
жүктер және т. б.) жеткізу үшін қолданылады.
Арнайы контейнерлер негізінен өнеркәсіптік кәсіпорындарға тиесілі
және олар шикізатты, жартылай фабрикаттар мен өнімдерді жеткізу үшін
қолданылады.
Жүк көтергіштігіне байланысты контейнерлер үш топқа бөлінеді:
брутто массасы 10 т және одан жоғары ірі тонналы, салмағы 5-3 (2,5) т
орташа тонналы және салмағы 2,5 т аз тонналы контейнерлер. Ең үлкен
контейнердің ұзындығы 40 футқа (12192 мм), ал қалғандары – 76,2 мм
тұйықларды ескере отырып, негізгі модульге 5 футқа (1524 мм) тең деп
қабылданды. Мұндай контейнерлерді бір-бірімен көлемі ұзындығы бойынша
үлкен болатын шағын жүк бірлігіне біріктіруге болады. Іргелес контейнерлер
арнайы қысқыштармен жалғанады. [2, 120 бет]
Темір
жолдармен
контейнерлерді
тасымалдау
негізінен
платформаларда және жартылай вагондарда жүзеге асырылады.
Мамандандырылған платформа контейнерлерді тасымалдау кезінде оларды
бекітуге арналған арнайы фитинг – құрылғылармен жабдықталған.
Жүктерді контейнерлерде тасымалдау оларды алушыларға жеткізуді
жеделдетуге,
буып-түюге
арналған
құралдар
мен
материалдардың
шығындарын
жоюға,
жүкті
жөнелтушінің қоймасынан алушының
қоймасына артық өлшеусіз жеткізуге,
сұрыптау платформалары мен жүктерді
сақтауға
арналған
қоймалардың
құрылысына жұмсалатын шығындарды
1.19-сурет. Арнайы контейнер азайтуға,
сондай-ақ
тиеу-түсіру
танкер
жұмыстарының көлемін қысқартуға,
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автотиегіштердің, көпірлі және төрттағанды крандардың көмегімен
контейнерлерді тиеуді және түсіруді механикаландыруға, жүкті сұрыптау
платформаларында қайта өңдеуді қысқартуға мүмкіндік береді, бұл оның
сақталуын қамтамасыз етеді.
Орташа тонналық контейнерлерді жартылай вагондарда немесе
платформаларда тасымалдауға болады. Орташа тонналы контейнерлердегі
ілгектердің болуы крандармен тиеу және түсіру кезінде автоматты ілмекті
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Контейнерді көтеруге арналған ілгектер
тауашаларға орналастырылған. Аяқтары контейнерді жүк тиегішпен
жылжытуға мүмкіндік береді. Барлық контейнерлердің ішкі қабырғалары
жүктің зақымдалуын болдырмау үшін тегіс болады. Барлық металл
контейнерлер жеткілікті берік, бұл оларды қабаттармен тасымалдауға
мүмкіндік береді.
Брутто салмағы 20т 1С типті контейнер ірі тонналы контейнерлер
паркіндегі негізгі контейнер болып табылады.
1С типті контейнер
конструкциясының негізгі элементі-металл қаңқа, оның бұрыштарында
контейнерді көтеруге, оны әмбебап платформаларда немесе басқа көлік
құралдарында контейнерлерді тасымалдауға мамандандырылған немесе
бейімделген етіп бекітуге арналған тесіктері бар арнайы болат фитингтер
бар (1.20- сурет).
Орташа тонналы контейнерлерді әмбебап теміржол платформаларында
немесе жартылай вагондарда, ал ірі тонналы контейнерлерді ұзартылған
базасы бар немесе әмбебап контейнерлерден қайта жабдықталған
мамандандырылған
платформаларда
тасымалдайды
(1.21
сурет).
Мамандандырылған платформалар бір
уақытта алты 10 тонналы контейнер, үш
20 тонналы немесе екі 30 тонналы
контейнерді тасымалдауға арналған.
Арнайы
контейнерлерді
келесі
топтарға бөлуге болады:
ашық -сапасына атмосфералық
1.20-сурет. Контейнерді тиеу
жауын-шашын әсер етпейтін түрлі үйінді
жүктер үшін;
жабық-атмосфералық
жауыншашын зиянды әсер ететін әртүрлі
сусымалы және ұнтақ жүктерге, сондай-ақ
шаңды жүктерге арналған;
сұйық өнімдерді құюға және төгуге
арналған құрылғылармен жабдықталған
контейнер-цистерналар;
салқындату
аспаптарымен
жабдықталған
және
оларсыз
1.21 сурет - Фитингтік платформа
изотермиялық контейнерлер;
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басқа да - белгілі бір сақтау режимі бар жеке жүктер үшін.
Құрылымдық ерекшеліктеріне сәйкес арнайы контейнерлер қатты,
жұмсақ (серпімді), аралас болып бөлінеді. Қатты контейнерлер болат пен
ағаштан, кейде шыны пластиктен және алюминий қорытпаларынан жасалған,
бұл үнемді; серпімді контейнерлер резеңкеленген маталар мен синтетикалық
материалдардан жасалған. Соңғылардың басты артықшылығы-бос күйдегі
көлемнің
едәуір
аз
болуы,
ыдыстың
төмен
коэффициенті.
Құрамдастырылған контейнерлер болаттан, алюминий қорытпаларынан
және серпімді маталардан жасалған.
Жүктерді
жеткізу
барынша
экономикалық тиімді болуы үшін теміржол
және
автомобиль
жеткізілімдерін
біріктірген
контрейлерлік
жүк
тасымалдары пайда болды.
Контрейлерлік жүк тасымалы (1.22сурет) арнайы теміржол платформасында
тұрған автомобильге тиелген тауарларды
тасымалдауды
қамтиды.
Бұл
1.22- сурет. Контрейлерлік
тасымалдаудың
ерекшелігі
көлік
тасымалдар
құралының
жүргізушісі
пойызбен
автомобильмен, бірақ жеке, арнайы
жабдықталған вагонмен жүреді.
Теміржол платформасына қарама-қарсы тасымалдау кезінде бүкіл
автомобиль толығымен, денесі жүктелген және межелі жерге келгеннен кейін
орналастырылады, ол жай платформадан шығып, тас жолмен жүреді.
Жылжымалы құрамды немен тартады осы жері түсініксіз
1.3 Тартқыш жылжымалы құрам және локомотив шаруашылығы
1.3.1 Темір жолдарды электрмен жабдықтау
Темір жолдарды электрмен жабдықтау құрылғылары: пойыздардың
үздіксіз қозғалысын; темір жол көлігінің әртүрлі құрылғыларының сенімді
электрмен қоректенуін; темір жол көлігінің барлық тұтынушыларын
электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуі тиіс [2].
Электрлендірілген темір жолдардың жылжымалы құрамы мен
электрмен жабдықтау жүйесі біртұтас электр тізбегін құрайды.
Электрлендірілген жолдарды электрмен жабдықтау жүйесіне оның сыртқы
және тартқыш бөліктерін құрайтын құрылғылар кіреді.
Сыртқы электрмен жабдықтау жүйесі-ірі электр станциялары,
аудандық трансформаторлық қосалқы станциялары, желілері және электр
желілері бар қуатты энергетикалық жүйе. Электр станцияларында өндірілетін
электр энергиясы электр беру желілері бойынша үш фазалы ток энергия
жүйесінің трансформаторлық қосалқы станцияларына беріледі, олардан
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өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, темір жол және т. б. тұтынушылар қуат
алады (1.23 сурет)
Тартымдық электрмен жабдықтау жүйесі тартымдық қосалқы
станциялардан және электр тарту желісінен тұрады, олардың құрылғысы
қолданылатын электр тарту жүйесімен анықталады. Тартымдық электрмен
жабдықтау электр жылжымалы құрамның үздіксіз қоректенуін қамтамасыз
етуі тиіс. Электр энергиясын беру тоқтатылған жағдайда аралықта
электровоздар мен электр пойыздары тоқтамауы, қозғалыс кестесі
бұзылмауы үшін жүйенің жекелеген элементтерін резервтеу көзделеді.
Темір жолдарды тұрақты немесе айнымалы ток жүйесі арқылы
электрлендіруге болады. Алайда, екі жағдайда да электр жылжымалы құрамы
тұрақты ток қозғалтқыштарын пайдаланады.
Тұрақты ток жүйесі әлемнің
көптеген
елдерінде
таралды.
Салыстырмалы түрде төмен кернеу
(3 кВ) тұрақты ток жүйесінің негізгі
кемшілігі болып табылады, ол
локомотивте аралық түрлендірусіз
тікелей
желіден
тартқыш
қозғалтқыштарға
берілетін
ең
жоғарғы рұқсат етілген кернеумен
шектеледі. 25 кВ айнымалы ток
жүйесі әлдеқайда қарапайым және
үнемді, теміржол көлігі нысандарын
электр
энергиясымен
үздіксіз
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Тұрақты
ток
қосалқы 1-электр станциясы;
станциялары бір-бірінен 15-20 км 2-көтергіш трансформатор;
қашықтықта,
ал
айнымалы 3-жоғары вольтты ажыратқыш;
станциялар 40-50 км қашықтықта 4-электр беру желісі;
орналастырылады, оларды әдетте 5-тартқыш қосалқы станция;
теміржол станциясының аумағында 6-жылдам әрекет ететін сөндіргіштер
мен ажыратқыштардың блогы;
орналастырады.
7-сору желісі;
Конструкцилық
орындалуы 8-қуат желісі; 9-түзеткіш;
бойынша станциялар стационарлық 10-тартқыш трансформатор;
және
жылжымалы
болады. 11-жоғары вольтты ажыратқыш;
Соңғылары ұзақ мерзімді жөндеуге 12-разрядтаушы
алынған жеке түрлендіргіштерді
1.23- сурет. Электрмен жабдықтау
немесе істен шыққан жағдайда бүкіл
жүйесі
стационарлық қосалқы станцияны
ауыстыру үшін қолданылады.
Басқару тәсілі бойынша қосалқы станциялар мыналарға бөлінеді:
автотелебасқарылатын, олардың жұмысын бақылау және реттеу
диспетчерлік пункттен арнайы телебасқару аппаратурасымен жүзеге
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асырылған кезде; автоматты, қосалқы станцияда кезекші персонал
болмаған кезде, бірақ оны қосалқы станцияға жақын орналасқан пункттен
қашықтықтан оператор басқарады: жартылай автоматты, жартылай
режимдік автоматика болған кезде, ал қосалқы станцияда жабдықты қолмен
немесе басқару пультінен қашықтықтан ауыстырып қосу бойынша
операцияларды орындайтын кезекші персонал болады.
Қазіргі уақытта жол желілерінде ЭЕМ (ЭҚЕБАЖ) қолдана отырып,
тартымдық электрмен жабдықтауды басқарудың автоматтандырылған жүйесі
қолданылады.
Байланыс желісі
Тартқыш желі байланыс және теміржол желілерінен, қуат беру және
сору желілерінен тұрады.
Байланыс желісі. Магистральдық темір жолдарда электр энергиясын
электровоздар мен электр пойыздарының ток қабылдағыштарына әуе
байланыс желісі арқылы жеткізеді (1.24-сурет).
Байланыс желісі электр энергиясын
тарту қосалқы станцияларынан электр
жылжымалы
құрамның
ток
қабылдағыштарына беруді қамтамасыз
ететін сымдар, конструкциялар мен
жабдықтардың
жиынтығы
болып
табылады [2]. Байланыс желісінің негізгі
элементтеріне тірек, байланыс және
күшейту сымдары, осы сымдардың бекіту
бөліктері және оқшаулағыштар, қолдау
1.24- сурет. Байланыс желісінің
құрылғылары мен тіректер жатады.
жалпы көрінісі
Байланыс желісі кез-келген атмосфералық
жағдайда ең жоғары жылдамдықта
локомотивтермен үздіксіз ток байланысын қамтамасыз ететін етіп жасалған.
Станциялық байланыс желісі аралықтың байланыс желісіне
станциялық қоректендіру желісі (фидер) зақымданған кезде оған қуат беру
қажеттілігі туындаған кезде қосылады немесе аралықтағы байланыс желісі
зақымдалған болса, станцияның байланыс желісі ажыратылады және станция
жолдары бойынша қозғалысты тоқтатпай учаскедегі кернеуді алып тастау
қажет.
Жылжымалы құрамды немен тартады осы жері түсініксіз
Тартқыш жылжымалы құрам туралы жалпы мәліметтер
Темір жол көлігіндегі пойыздар қозғалысы тартқыш жылжымалы
құрамның көмегімен жүзеге асырылады. Оған локомотивтер мен
моторвагонды жылжымалы құрам жатады.
Энергия көзіне және оны механикалық жұмысқа айналдыруға арналған
машиналарға байланысты тартқыш жылжымалы құрам автономды және
автономды емес болып бөлінеді. Автономды энергияны оған орнатылған
бастапқы қозғалтқыш шығарады, мысалы: дизель. Автономды емес
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тартымдық жылжымалы құрам (электровоздар мен электр пойыздары) электр
энергиясын сыртқы көзден – тартымдық қосалқы станциялар және
теміржолдардың үстінде орналасқан байланыс желісі арқылы энергия
жүйелерінен алады.
Тартқыш жылжымалы құрам локомотивтерге, электр пойыздарына
және дизель пойыздарына, автомобильдерге, дрезиндерге, мотовоздарға
бөлінеді. Локомотивтерге электровоздар, тепловоздар, паровоздар,
газтурбовоздар жатады.
Электровоз-бұл электр қосалқы станциялары мен байланыс желісі
арқылы электр жүйесінен қуат алатын электр тартқыш қозғалтқыштары бар
локомотив [2].
Пойыздың басы мен соңындағы бас вагондары бар бірнеше
біріктірілген бөлімдер ірі қалалардың маңында, кейде бір немесе екі аймақта
жолаушыларды тасымалдауға арналған электр пойызын құрайды.
Тепловоз - бұл ішкі жану қозғалтқышы бар локомотив-жанармайдағы
химиялық энергияны механикалық энергияға айналдыратын дизель.
Паровозда қазандық пен бу машинасы бар, оның көмегімен отынның
химиялық энергиясы механикалық энергияға айналады.
Газтурбовоз-газ турбинасымен қозғалысқа келтірілетін локомотив.
Моторлы және тіркемелі вагондардан тұратын және моторлы
вагондарда орналасқан дизельдерден қозғалысқа келтірілетін дизель-пойыз
электрлендірілмеген желілерде жолаушыларды тасымалдауға арналған.
Турбовоз дизель пойызына қарағанда дизельдің орнына газ
турбинасына ие.
Автомотрис іштен жану қозғалтқышы бар өздігінен жүретін
жолаушылар темір жол вагоны болып табылады, оған бір-екі платформа
бекітілуі мүмкін.
Авто-және
мотодрезиналар-автомобиль
немесе
мотоцикл
қозғалтқышы бар өздігінен жүретін арбалар.
Ішкі
жану
қозғалтқыштары
бар
мотовоздар
өнеркәсіптік
кәсіпорындардың кірме жолдарында қолданылады.
Контактілі-аккумуляторлық пойыздардың мотор вагондарында
тартқыш қозғалтқыштары болады. Олар электр пойызы сияқты байланыс
желісінен немесе вагондардың астында орналасқан батареялардан қуат
алады. Олар әдетте жолаушыларды бүкіл ұзындығы бойынша
электрлендірілмеген жерлерде тасымалдау үшін қолданылады.
Орындалатын жұмыс түрі бойынша локомотивтер магистральдық
және маневрлік болып бөлінеді. Магистральдық локомотивтер-жүк,
жолаушылар және жүк-жолаушылар. Жолаушылар пойыздарын жүргізуге
арналған жолаушылар локомотивтері салыстырмалы түрде аз тарту күшімен
жоғары жылдамдықты дамытады. Жүк локомотивтері айтарлықтай тарту
күшін дамытады, осьтен жолға ең көп рұқсат етілген жүктеме алады,
олардың жылдамдығы жолаушыларға қарағанда кем. Жүк-жолаушылар
локомотивтері екі режимде жұмыс істей алады: жүк және жолаушылар.
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Маневрлік локомотивтер негізінен төмен жылдамдықта және үлкен тарту
күшімен жұмыс істейді. Оларды станцияларда, тиеу және түсіру
пункттерінде, сондай-ақ кірме жолдарда пайдаланады.
Электр берілісі бар тепловоздардың сериялары ТЭ әріптік, ал
гидравликалық – ТГ белгісіне ие. Сонымен қатар, локомотивтің қызмет
түрінің белгісі серияның әріптік
белгісіне енеді: П – жолаушы, М –
маневрлік. ТЭП70 тепловозы электр
берілісі бар жолаушылар локомотиві
болып табылады.
Қазіргі
уақытта
Қазақстан
Республикасының темір жолдарында
KZ4A жолаушылар сериясы, KZ8A
жүк электровоздары пайдаланылуда
(1.25 сурет).
Темір жолдарда, әсіресе ауыр
1.25- сурет. Электровоз KZ 4A
пойыздарда, бірнеше тарту, яғни
бірнеше
локомотивтің
бірлескен
жұмысы
кеңінен
қолданылады.
Осыған
байланысты
көптеген
электровоздар мен тепловоздарда
бірнеше (көптеген) бірліктер жүйесі
бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік
беретін жабдық бар, бұл электр
тізбектерінің көмегімен локомотивтің
немесе
локомотивтердің
барлық
секцияларын
машинистің
бір
1.26- сурет. ВЛ (VL)11 тұрақты ток
кабинасынан басқаруға мүмкіндік
электровозы
береді;
локомотивтердің
нақты
келісілген жұмысына қол жеткізіледі
және
олардың
әрқайсысында
локомотив бригадаларының толық
құрамы болуы қажет емес.
ҚР теміржол желісінде түрлі
сериялы
және
модификациядағы
тепловоздар қолданылады. Қазіргі
уақытта Қазақстан Республикасы
«General
Electric»
фирмасымен
бірлесіп, «Evolution» – ТЭ 33А
сериялы жаңа буынды тепловоздар
шығарады.
1.27- сурет. Айнымалы ток
электровозы ВЛ 80Т

34

1.3.2 Электрлік тартқыш жылжымалы құрам
Электрлік жылжымалы құрамға электровоздар мен моторлы вагондар
жатады. Қолданылатын токтың түріне байланысты тұрақты электровоздар
(1.26-сурет), айнымалы ток (1.27- сурет) және қос қуат бөлінеді; электр
пойыздары да ерекшеленеді.
Электровоздар
мен
электр
пойыздары
тартқыш
электр
қозғалтқыштарымен
қозғалысқа
келтіріледі.
Қозғалтқыштардың
арматуралары айнала бастауы үшін олардың орамдары арқылы электр тогын
өткізу тиіс. Тарту қозғалтқыштарын қосады және сөндіреді, сондай-ақ
электровоз шанағында немесе мотор вагонында орнатылған электр
аппараттарымен токты реттейді. Локомотивтің доңғалақ жұптары беріліс
арқылы (көбінесе редуктор) айналатын тартқыш қозғалтқыштардың
зәкірлерін басқарады.
Электровоздар, басқа локомотивтер сияқты, әртүрлі сериялар мен
модификацияларды
шығарады.
Локомотивтер
мен
моторвагонды
жылжымалы құрамға әр түрлі әріптер немесе әріптер мен сандардың
тіркесімі түрінде әр түрлі белгілер беру әдетке айналған.
Серия белгілеулеріне ВЛ әріптері (Владимир Ильич Лениннің
құрметіне) және осы серияға сәйкес келетін сандар (жүк локомотивтері)
кіреді. Осы негізгі белгілерге (әдетте серияларды белгілеу деп аталады)
кейбір ерекшеліктері бар локомотивтер немесе моторлы вагондар үшін кіші
әріптер түрінде индекстер қосылады.
Сандар осьтердің санын және токтың түрін, ал кейбір жағдайларда
доңғалақ жұбының рельстерге жүктемесін бағалауға мүмкіндік береді.
Айнымалы (бір фазалы) ток электровоздарының сериялары үшін нөмірлеу
орнатылған: төрт осьті – ВЛ40-тан ВЛ59 дейін, алты осьті-ВЛ60-тан ВЛ79
дейін, сегіз осьті - ВЛ80-ден ВЛ99 дейін. Тұрақты ток электровоздары
нөмірленеді: алты осьті – ВЛ19-дан ВЛ39 дейін, сегіз осьті-ВЛ8-ден ВЛ18
дейін. Жаңартылған ВЛ22 электровоздары ВЛ22м, кремний түзеткіштері бар
ВЛ60 электровоздары – ВЛ60к, ал рекуперативті тежегіші бар ВЛ60р деп
белгіленеді. Реостатты тежеуі бар ВЛ80 электровозы ВЛ80т, ал рекуперативті
тежеуі бар ВЛ80р деп белгіленеді. Чехия (Словакия) өнеркәсібі шығаратын
жолаушылар электровоздары ЧС сериясы бар.
Электр пойыздарының келесі белгілері бар: тұрақты ток – ЭР1, ЭР2,
ЭР22, ЭР2Р, айнымалы ток – ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е, ЭД9Т.
Электровоздар мен электр пойызының вагондары механикалық
бөліктен, электр жабдығынан (тартқыш қозғалтқыштардан, қосалқы
машиналар мен электр аппаратурасынан), пневматикалық жабдықтан (ауа
өткізгіштерден, резервуарлардан, крандардан және аппараттар мен
тежегіштердің жұмысын қамтамасыз ететін басқа да құрылғылардан) және
тежеу жүйесінен тұрады.
Электровоз бен электр пойызы вагонының механикалық бөлігіне
арбалар, шанақтар және соққы-тарту аспаптары кіреді. Механикалық бөліктің
дизайны қуат пен ең жоғарғы жылдамдыққа байланысты; оған теміржол
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құрылғысы әсер етеді. Электровоз немесе вагон жабдығының массасынан
жүктеме механикалық бөлікке әсер етеді; ол тарту және тежеу күшін береді,
жолдың қисық және тік учаскелері бойымен қозғалу кезінде пайда болатын
динамикалық жүктемелерді қабылдайды.
Электровоздың корпусына электр жабдықтары, көмекші машиналар
мен пневматикалық жабдықтар, сондай-ақ құм қоры орналастырылған.
Шанақтың алдында және артында машинист кабинасы аралықтармен
бөлінген. 8 және 12 білікті электровоздардың әрқайсысында бір машинист
кабинасымен екі шанағы бар. Корпустың арасында жабық типтегі өтпелі
көпір бар.
Шанақтың қаңқасы металл, сыртқы қаптамасы әдетте болат
табақтардан тұрады. Машинистердің кабиналарында басқару аппараттары,
бақылау-өлшеу аспаптары, тежегіш крандар орналастырылады.
Қосалқы машиналар (мотор-компрессорлар, мотор-желдеткіштер,
басқару тогының генераторлары және т.б.) жоғары вольтты камера мен
машинистің кабиналары немесе секциядан секцияға өту арасында
орналасады.
Электровоздың корпусы арбаларға сүйенеді. Электровоздарда екі және
үш осьті арбалар қолданылады. Арбаларда әр ось үшін бір-бірден тартқыш
қозғалтқыштар
орнатылған.
Редуктордың
көмегімен
тартқыш
қозғалтқыштардан момент доңғалақ жұптарына беріледі.
Тартқыш электр қозғалтқышы
(ол әдетте тартқыш қозғалтқыш деп
аталады)
электр
энергиясын
локомотивтің,
демек
пойыздың
қозғалысы үшін қажетті механикалық
энергияға
айналдыруға
арналған
электр
машинасы.
Кейбір
электровоздарда
тартқыш
қозғалтқыштар пойызды электрлік
1.28- сурет. ЭП 20 электровозы
тежеу үшін де қолданылады. Бұл
кабинасының сыртқы түрі
жағдайда механикалық энергия электр
энергиясына айналады.
Электровозды басқаратын негізгі
құрылғы-әр
басқару
кабинасында
орнатылған машинист краны болып
табылады (1.28 сурет). Бақылағыштың
негізгі тұтқасы тартқыш электр
қозғалтқыштарын
бір
қосылу
тізбегінен екіншісіне ауыстыру және
бастапқы кедергілерді өзгерту үшін
қолданылады.
1.29- сурет. Электровоздың ток
қабылдағышы
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Магистральдық электржылжымалы құрамның жұмыс жағдайларын
қозғалыстың жоғары жылдамдықтары мен елеулі ток жүктемелері кезінде
сенімді ток көтеруді қамтамасыз ететін ток қабылдағыштар (пантограф)
қанағаттандырады (1.29 сурет).
Электровоздарда әдетте екі ток қабылдағыш болады. Алайда, біреуі
жұмыста, ал екіншісі қосалқы – ол мұз кезінде ұшқындауды азайту немесе
тоқтату қажет болған жағдайда көтеріледі. Электр пойызының (секцияның)
моторлы вагонында тек бір ғана ток қабылдағышы болады.
1.3.3 Автономды тартқыш жылжымалы құрам
Тепловоз - бұл автономды локомотив, оның негізгі қозғалтқышы ішкі
жану қозғалтқышы – дизель.
Қызмет түрі бойынша тепловоздар жүк, маневрлік және жолаушылар
болып бөлінеді.
Тепловоз 4 негізгі бөліктен тұрады: дизель, қосалқы жабдық, беріліс
және экипаж. Дизель 1 отынның химиялық энергиясын механикалық
энергияға айналдырады және зәкірді айналдырып, 2 тартқыш электр
генераторына береді. Тартқыш генератор механикалық энергияны электр
энергиясына айналдырады және оны 3 тартқыш электр қозғалтқыштарына
кабельдер арқылы жібереді. Өз
кезегінде, тартқыш қозғалтқыштар
2
1
электр энергиясын механикалық
энергияға айналдырады және 4
тепловоздың доңғалақ жұптарын
айналдырады. Электр берілісі бар
3
3
3
3
3
3
тепловоздағы дизельден доңғалақ
жұптарына энергия беру сызбасы
1.30 суретте көрсетілген.
4
4
4
4
4
4
Жүк
тепловоздарының
көпшілігі
автотіркеу
арқылы
1.30- сурет. Электр берілісі бар
қосылған 2 бөлімнен тұрады.
тепловоздағы дизельден доңғалақ
Әрбір секция басқару кабинасы
жұптарына энергия беру схемасы
бар дербес локомотив болып
табылады және қажет болған жағдайда бөлек пайдаланылуы мүмкін. Жеке
бөлімдерден кез-келген қажетті қуаттағы тепловозды құруға болады; ол бір
посттан басқарылады, ал әр бөлімнің толық тарту күші қолданылады.
Тепловоздар сериясы, яғни бірдей сызбаларға сәйкес салынған
тепловоздар тобы әдетте бас әріптер мен сандардың тіркесімімен белгіленеді.
Соңғы құрылыстың барлық тепловоздарында серияның атауы Т әрпінен
басталады, бұл тепловозды білдіреді. Екінші әріп берілу түрін көрсетеді (Э –
электрлік, г – гидравликалық), үшінші әріп тепловоз қызметінің түрін
анықтайды (П – жолаушы, М – маневрлік; жүк тепловоздарында үшінші әріп
қойылмайды) (1.31, 1.32- суреттер).
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Әріптерден кейінгі сандар тепловоз сериясының нөмірін көрсетеді.
Олар бойынша анықтауға болады, сондай-ақ дайындаушы зауыт. Әріптік
белгілеудің алдындағы сан көп секциялы тепловоз секцияларының санын
көрсетеді. Серия нөмірінен кейінгі әріп жаңартылған нұсқаны (2ТЭ10М,
3тэ10м) немесе өндіруші зауытты (2ТЭ10Л – Луганск) көрсетеді. Алайда, бұл
жүйеден ауытқулар бар. Мысалы, ТУ2-тепловоз, тар табанды (У), екінші
нұсқа (2), яғни екінші әріп (У) беріліс түрін білдірмейді. Басқа елдерден
импортталған
тепловоздар
сериясын
белгілеуде
дайындаушы елді көрсететін әріп
енгізілген (ЧМЭ3 және ВМЭ1
тепловоздары тиісінше Чехия мен
Венгрияда дайындалған).
Қазақстан Республикасында
«Локомотив құрастыру зауыты»
АҚ Локомотив құрастыру зауыты
Нұр-Сұлтан қаласында General
Electric
Transportation
1.31- сурет. Магистральдық жүк тепловозы
компаниясының
лицензиясы
2ТЭ 10МК
бойынша Evolution ES44ACi
модельінің
негізінде
ТЭ33А
сериялы тепловоздар шығарады.
ТЭ33А(С) тепловозы - Т тепловозы, Э - электр берілісі, 33
- дизель бойынша қуаты кемінде
3300квт, А - асинхронды тартқыш
қозғалтқыштары
бар,
С
секциялық нұсқада жұмыс істей
алады (1.33-сурет).
Тепловоздың негізгі жұмыс
органы - жанармайдың өздігінен
жануы бар дизель-поршеньдік
1.32- сурет. ЧМЭ 3 маневрлік тепловозы
қозғалтқыш, онда отынды жағу
және
шығарылған
жылуды
механикалық
жұмысқа
айналдыру процесі цилиндрлерде
жүреді. Жанармай жағылған
кезде цилиндрде (жабық көлемде)
жану өнімдері
– жоғары
қысымды
және
жоғары
температурадағы газдар пайда
болады. Газ қысымының күші
поршеньді жылжытады, оның
1.33- сурет. ТЭ 33А тепловозы
цилиндрдегі
тік
бұрышты

38

қозғалысы байланыстырушы өзек пен иінді білік арқылы иінді білікке өтіп,
оны айналдырады. Керісінше, егер сіз иінді білікті бұрсаңыз, поршень өзара
қозғалыс жасайды.
Жұмыс цикліне байланысты дизельдер төрт және екі соққы болуы
мүмкін, ал цилиндрлердің орналасуы бойынша - бір қатарлы, екі қатарлы, V
– тәрізді орналасуы бар.
Тепловозда дизельге отын мен ауаны үздіксіз беруді, үйкелетін
бөлшектерді майлауды, қыздырылатын тораптарды салқындатуды
қамтамасыз ететін арнайы жүйелер бар. Бұл жүйелер дизельдің қосалқы
жабдықтарына жатады.
Отын жүйесі дизельді отынмен қамтамасыз етеді. Тепловоздардағы
жанармай жүйелері жанармай бактары, жанармай сорғылары, сүзгілер мен
құбырларды қамтитын негізгі бөліктердің өзара орналасуына ие. Отын қоры
сыйымдылығы тепловоз сериясына байланысты бактарда сақталады.
Қазіргі заманғы магистральдық тепловоздардың отын бактарының
сыйымдылығы 8 мың л жоғары, бұл олардың жабдықтаусыз кемінде 1000 км
жүруін қамтамасыз етеді. Олар отын жүйесіне бөгде механикалық
қоспалардың енуіне жол бермейді.
Дизельді ауамен жабдықтау жүйесі атмосферадан ауаны шығаруға,
оны тазартуға, салқындатуға және жанармайдың толық жануы мен
цилиндрлерді үрлеу үшін жеткілікті мөлшерде және қысыммен дизель
отынына жеткізуге арналған.
Май жүйесі дизельдің үйкелетін бөлшектеріне майды үздіксіз беруге
және оның жекелеген бөліктерін (мысалы, поршеньдерді) салқындатуға
арналған. Май жүйесіне май сорғылары, сүзгілер, құбырлар, клапандар,
бақылау құралдары кіреді.
Су жүйесі өте ыстық дизель қондырғыларын салқындатуға қызмет
етеді. Бекітілген бөліктерден жылуды кетірудің ең тиімді әдісі (цилиндрлік
жеңдер, цилиндр қақпақтары және т.б.) оларды айналмалы сумен салқындату
деп танылды. Тепловоздарда бір немесе екі айналым тізбегі бар жабық
мәжбүрлі ашық салқындату жүйесі қолданылады.
Кез-келген дизель тұрақты режимде үнемді жұмыс істейді. Бұл
дегеніміз, локомотивтің барлық жылдамдығымен қозғалтқыштың қуаты
өзгеріссіз қалуы тиіс. Ол үшін тепловоздарда дизельдің иінді білігі мен
локомотивтің дөңгелектері арасында арнайы беріліс орнатылады, ол
сәйкесінше дизельдің айналу моментін өзгертеді. Берілістердің үш түрі
қолданылады: электрлік, гидравликалық, механикалық.
Механикалық беріліс кезінде дизельдің иінді білігі доңғалақ жұптарына
ілінісу жалғастырғыштарымен және жылдамдықтың үш-төрт сатысын алуға
мүмкіндік беретін беріліс (беріліс қорабы) арқылы қосылады. Үйкеліс немесе
магниттік ілінісу жылдамдық қадамдарын біркелкі қосуға мүмкіндік береді.
Механикалық беріліс қарапайым, жеңіл, арзан, тиімділігі жоғары.
Гидравликалық берілістің механикалық беріліске тән кемшіліктері жоқ,
ол арзанырақ және электрлік қарағанда қарапайым. Гидравликалық беріліс
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(гидро беріліс) түрлендіргіштерден, гидравликалық жалғастырғыштардан,
жылдамдық қорабынан, қайтымды механизмнен, осьтік редукторлардан және
оларға жетектен тұрады. Гидравликалық берілістің жұмыс істеу принципі
сұйықтықтың кинетикалық энергиясын пайдалануға негізделген, яғни
энергияны беру жұмыс сұйықтығының динамикалық қысымымен жүзеге
асырылады.
Электр берілісі тепловоз құрылысында кеңінен қолданылады. Ол
локомотивтерге қойылатын пайдалану талаптарын қанағаттандырады және
тарту күші мен қозғалыс жылдамдығы өзгерген кезде қуаттың тұрақтылығын
сақтайды.
Бұған
кіретін
электр
машиналарының
жұмыс
режимін
өзгерту арқылы қол жеткізіледі.
Электрлік беріліс бір қашықтан басқару
құралынан басқару үшін бірнеше
тепловоздарды (бөлімдерді) біріктіруге
мүмкіндік береді, яғни көптеген
бірліктер жүйесінде жұмыс істеуді
қамтамасыз етеді.
Тепловоздарда
электр
1.34- сурет. Газтурбовоз ГП1
берілістерінің үш түрі қолданылады:
тұрақты ток берілісі, айнымалы ток
берілісі, болашақта айнымалы ток
берілістерін қолдану жоспарланған,
онда
тартқыш
қозғалтқыштар
айнымалы ток машиналары түрінде
жасалады. Мұндай қозғалтқыштардың
қалыпты жұмыс істеуі үшін айнымалы
токтың кернеуі мен жиілігін бір
уақытта реттеу қажет. Сондықтан
жиілік
түрлендіргіші
тізбекке
қосылады.
Тепловоздарда әр түрлі электр
1.35- сурет. ДР1А-248 Дизельпойызы
машиналары қолданылады: тартқыш
(негізгі)
генераторлар,
көмекші
агрегаттарды
қуаттауға
арналған
көмекші және стартер-генераторлар,
тартқыш
электр
қозғалтқыштары,
қоздырғыштар мен кіші қоздырғыштар,
әртүрлі механизмдердің (сорғылар,
желдеткіштер және т.б.) жетек электр
қозғалтқыштары.
Тартқыш
генераторлар мен тартқыш электр
қозғалтқыштары
тепловоздардың
1.36- сурет. АСД-1 Автомотрисасы
негізгі электр машиналарына, ал қалған
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машиналар көмекші машиналарға жатады.
Тепловоздың экипаж бөлігі мынадай негізгі тораптардан тұрады:
негізгі рамадан, шанақтан және доңғалақ жұптары, буксалары, серіппелі
ілінісі, тежегіш иінтіректі берілісі бар арбалар кіретін жүріс бөліктерінен.
Газтурбовоздар, дизель-пойыздар, автомотрисалар, дрезиналар,
мотовоздар
Газтурбовоз
(1.34-сурет).
Поршеньдік
газ
турбиналық
қозғалтқыштармен
салыстырғанда
бірқатар артықшылықтар бар: газ
турбинасы төмен сұрыпты сұйық
отынмен (мазутпен) жұмыс істей
алады; бір қуат блогында үлкен қуат
шағын
мөлшерде
шоғырланған;
турбинадағы
бөлшектердің
саны
поршеньдік қозғалтқышқа қарағанда
әлдеқайда аз, сондықтан жөндеу
шығындары мен құны азаяды; үйкеліс
беттерінің болмауы, бөлшектерді 1.37-сурет. ADM1-700 Автомотрисасы
салқындатудың
басқа
принципі
поршеньді қозғалтқышқа қарағанда
майлау шығынын азайтуға мүмкіндік
береді.
Дизель-пойыздар (1.35 сурет).
Олар теміржолдардың электрленбеген
учаскелерінде
қала
маңындағы
жолаушылар қозғалысына қызмет
көрсету үшін қолданылады; олар
вагондардан тұрады (үш, төрт, алты),
олардың
бір
бөлігі
(әдетте
1.38- сурет. Автодрезина ДГКу-1098
экстремалды) электр қондырғыларына
ие – бұл моторлы (М) вагондар,
қалғаны тіркеме вагондар (П).
Автомотрисалар (1.36, 1.37
суреттер)
жолаушыларды
шағын
жолаушылар ағындары бар желілерде
тасымалдау үшін және қызметтік
мақсаттар үшін қолданылады.
Автодрезиналар
(1.38-сурет).
Жүк
көліктері
теміржол
жол
шаруашылығында
кеңінен
қолданылады. Олар борттары бар
1.39 –сурет. Мотовоз ТГК-2
платформаларда орындалған, оларға
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жолдың
жоғарғы
құрылысының
элементтерін
(рельстер,
шпалдар,
бағыттамалы
бұрмалар,
рельстік
бекітпелер) және жұмыстарды жүргізу
орнына жеткізу үшін қажетті басқа да
материалдарды салуға болады. Жүк
автодрезиналары
жүк
көтергіш
құрылғылармен
(крандармен)
жабдықталған. АГМ, АГМу, ДГКу-5
және т. б. автодрезиналар кеңінен
1.40- сурет. OV 3705 паровозы
таралды. Жүк автодрезиналарымен
қатар,
әсіресе
темір
жолдардың
электрлендірілген
учаскелерінде,
байланыс желісінде ағымдағы күтіп
ұстау және авариялық-қалпына келтіру
жұмыстары үшін ДМ монтаждауқалпына
келтіру
автодрезиналары
пайдаланылады.
Мотодрезиналар. Олар мотоцикл
қозғалтқышы, механикалық беріліс
және болат штампталған дөңгелектері
1.41- сурет. SPDM қар тазартқыш
бар өздігінен жүретін арбалар. ИД-1
мотодрезинасы (инспекторлық дрезина)
тек
жолаушыларды
тасымалдауға
арналған, ТД-5 мотодрезинасы (көліктік
дрезина) – жолаушыларды, сондай-ақ
жүктерді
арнайы
тіркемелерде
тасымалдауға арналған.
Мотовоздар
(1.39
сурет)
өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме
жолдарындағы маневрлік жұмыстар,
аралықтардағы жолды жөндеу кезінде
1.42- сурет. Жолды төсеуге арналған
порталды кран
материалдарды жеткізу және теміржол
және өнеркәсіптік көліктің желілік
шаруашылықтарындағы
басқа
да
жұмыстар үшін пайдаланылады. МЭС,
THC-1, THC-2 және т. б. мотовоздары
кеңінен қолданылады.
Паровоз (1.40 сурет) - арзан
отынмен жұмыс істейтін қарапайым
және сенімді локомотив, оны жөндеу
1.43- сурет. Түп кескіш
үшін күрделі жабдық қажет емес.
Алайда, паровоздың тиімділігі төмен,
қазандықтың қуаттылығының шектеулері өсіп келе жатқан жүк ағындарын
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жеңе алатын локомотивтер құруға мүмкіндік бермейді. Электр және тепловоз
тартымын қолдану қысқа мерзімде желілердің өткізу және тасымалдау
қабілетін едәуір арттыруға мүмкіндік берді.
Арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрам
Арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрам (АӨЖЖҚ) - теміржол
көлігі жабдықтарына қызмет көрсетуге
арналған жылжымалы құрам: жол,
байланыс желісі және энергиямен
жабдықтау құрылғылары, байланыс,
сигнализация, орталықтандыру және
блоктау құрылғылары [6]. Мұндай
жылжымалы құрамның міндетті белгісі өзінің
тарту-энергетикалық
қондырғысының болуы.
1.44- сурет. PBR-400u-RS балласты
Орындалатын
функцияларға
профильдеу және тарату
байланысты
арнайы
жылжымалы
машинасы
құрамды келесі түрлерге бөлуге болады:
− қар тазалау техникасы (1.41 сурет);
− құрылысқа,
диагностикаға
және
жөндеуге арналған жол машиналары;
− мотовоздар мен автодрезиналар;
− ғылыми және әскери жылжымалы
құрам;
− пайдалы қазбаларды өндіру бойынша
1.45- сурет. Rm80u жолдар мен
шахталар мен карьерлердің жылжымалы
бағыттамалы бұрмаларға арналған
құрамы.
балласт тазалағыш машина
Жол шаруашылығының негізгі
желілік кәсіпорындары жолды кешенді
ағымдағы
күтіп
ұстауды
жүзеге
асыратын жол дистанциялары (ЖБ) және
балласт призмасын күшейтілген күрделі,
орташа, ішінара көтерме жөндеуді және
реконструкциялауды орындайтын жол
машина станциялары (ЖМС) болып
1.46- сурет. Өздігінен тиелетін
табылады.
вагон-бункерлер
Жол
жұмыстары
тасымалдау
процесінің оның ырғақтылығы мен
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрамдас
бөлігі болып табылады.
Жол жұмыстарының заманауи
технологиялық
процестері
әртүрлі
мақсаттағы
машиналар
кешенін
1.47- сурет. Unimat COMPACT
түзету-қағу-тегістеу машинасы
пайдалануға негізделген. Іс жүзінде жол
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шаруашылығында жеке және күрделі жұмыстардың кең ауқымын, соның
ішінде жолдың жағдайын бақылау құралдарын орындау үшін жол
машиналарының барлық түрлері жасалды.
Жол машиналарының әрбір түрі темір жолды салу, жөндеу және
ағымдағы күтіп ұстау бойынша өз тобын орындауға арналған. 1.42-1.49
суреттерінде жол машиналарының түрлері көрсетілген.
Жолды төсеуге арналған порталды крандар жолды рельсті
кірпіктермен төсеу үшін қолданылады (1.42- сурет).
Түп кескіш - теміржол төсемінің бойындағы түбір өркенді кесу үшін
(1.43- сурет).
Шағыл тасты таратуға және пішіндеуге арналған машиналар шағыл
тасты шпалдар арасында біркелкі таратуға, оған қажетті профильді беруге
мүмкіндік береді (1.44- сурет).
Жолдар мен бағыттамалы бұрмаларға арналған балласт тазалағыш
машина балласт призмасын жол торын алмай жөндеуге және қайта жаңартуға
арналған (1.45- сурет).
Өздігінен тиейтін бункер-вагондар қоқыстандырғышты шығару үшін
пайдаланылады (1.46- сурет).
Жолға, бағыттамалы бұрмаларға және қиылыстарға арналған түзетуқағу-тегістеу машинасы жолды жоспарда және пішінде көтеруді, түзетуді,
рельстер мен шпалдарды тегістеуді жүргізеді (1.47- сурет).
Шпалдарды бір рет ауыстыруға арналған машина шпалдарды, оның
ішінде бағыттамалы бұрмалар аймағында бір рет ауыстыруға мүмкіндік
береді.
Жолдың
динамикалық
тұрақтандырғышы темір жолдарды
жылдам түзетуге және тұрақтандыруға
мүмкіндік береді (1.48- сурет)
Шағыл тасты, шаңды, сұйық
материалдар мен балшықты вакуум
1.48 –сурет. DGS 90n динамикалық
көмегімен жинауға арналған вакуумдық
жол тұрақтандырғышы
жинау машинасы (1.49- сурет).
Рельсті
тегістеу
пойызы
рельстердің бастарын қалпына келтіруге,
толқын тәрізді бұзушылықтар мен
ақаулы металл қабатын алып тастауға
арналған.
Автомотрисалар,
өздігінен
жүретін платформалар жұмысшыларды
тасымалдау, тиеу-түсіру, дәнекерлеу
жұмыстарын
орындау
үшін
1.49- сурет. Вакуумды жинау
пайдаланылады.
машинасы
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1.3.4 Локомотив шаруашылығы
Локомотив
паркі
электровоздардан,
тепловоздардан
және
паровоздардан тұрады. Моторвагонды жылжымалы құрам, сондай-ақ
автомотрисалар бөлек ескеріледі. Аталған жолға тіркелген (орналасқан
жеріне қарамастан), оның индекстері бар және оның теңгерімінде тұрған
барлық локомотивтер жолдың мүкәммалдық паркін құрайды, оны екі топқа
бөледі: жолдың (депоның) иелігіндегі локомотивтер паркі - бұл ҚР ИИДМ
қорындағы және жалға берілген локомотивтерді қоспағанда, өз
мүкәммалының локомотивтері және жол өкімінен тыс парк, яғни ИИДМ
қорындағы локомотивтер және ҚР ИИДМ кәсіпорындарының немесе басқа
министрліктер мен ведомстволардың кәсіпорындары жалға алған
локомотивтер.
Жолдың (депоның) иелігіндегі локомотивтер мен моторвагонды
жылжымалы құрам пайдаланылатын және пайдаланылмайтын парктерге
бөлінеді.
Пайдаланылатын локомотивтер паркі жұмыс түрлері бойынша
бөлінеді, ал пайдаланылмайтындар – техникалық жағдайы, резервте болуы
және орын ауыстыруы бойынша бөлінеді. Пайдаланылатын паркті
жұмыстың барлық түрлерінде, техникалық операцияларда, техникалық
тексерулерде (белгіленген уақыт нормалары шегінде), станциялық жолдарда
да, негізгі және айналым депосында да жұмыс күтіп тұрған локомотивтер
және профилактикалық тексеруде тұрған моторвагонды жылжымалы құрам
құрайды.
Пайдаланылмайтын паркке мынадай локомотивтер кіреді: запасқа
және резервке дайындалатын, TO-3 техникалық қызмет көрсетуді қоса
алғанда, жөндеудің барлық түрлеріндегі ақауы бар; жоспарлы жөндеу түрлері
арасында жабдықталатын немесе жаңғыртылатын; жол резерві; біркелкі емес
қозғалыс бойынша уақытша қалдырылған; орны ауыстырылатын, сондай-ақ
тапсыру және қабылдау процесіндегі ақауы бар; стационарлық қондырғылар
ретінде
пайдаланылатын
және
мүкәммалдан
шығаруды
күтетін
локомотивтер.
Жарамсызға жөндеу және күту орнына (тіркеу депосы немесе басқа
депо, зауыт) қарамастан жөндеудің барлық түріндегі және оны күтудегі ТҚК3-Тегі локомотивтер және одан басқа, запасқа қою үшін дайындайтын
локомотивтер жатады.
Жолдың әрбір бөлімшесінің құрамында оның учаскелерінің
ұзындығына және жұмыс көлеміне байланысты бір немесе бірнеше негізгі
(бұрынғы) және айналмалы локомотив деполары болуы мүмкін.
Локомотив депосы-локомотив шаруашылығының негізгі өндірістік
бөлімшесі. Олар әртүрлі нұсқаларды техникалық-экономикалық салыстыру
негізінде таңдалған учаскелік, сұрыптау және жолаушылар станцияларында
салынады. Жүк немесе жолаушылар пойыздарына қызмет көрсетуге арналған
локомотивтердің тіркелген паркі, локомотив ғимараттары, шеберханалар
және ағымдағы жөндеу, техникалық қызмет көрсету және жабдықтарды
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өндіруге арналған басқа да техникалық құралдар бар деполар негізгі деп
аталады. Айналым деп негізгі депо қайта оралу үшін локомотивтер
айналатын тартқыш иіннің соңында орналасқан депо деп аталады. Айналым
депосына локомотивтерге техникалық қызмет көрсету және жабдықтау
пункттері, жабдықтау құрылғылары және локомотив бригадаларының
демалыс үйлері орналастырылады.
Темір жол көлігінің жұмысын қайта ұйымдастыру кезінде локомотив
деполарын пайдалану және жөндеу деполарына бөлу көзделген.
Депо ғимаратының периметрі бойынша тікбұрышты (1.50, а -суреті),
сатылы (1.50, в-суреті) және желдеткіш (1.50, б, г-суреті). Локомотив
деполарында мынадай мақсаттағы мамандандырылған қоралар көзделген:
техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу, доңғалақ жұптарын
Домалатпай
қайрау,
доңғалақ-мотор
блоктарын
жеке
домалату,
тепловоздарды реостатты сынау және бояу үшін.

1.50- сурет. Тік бұрышты (а), шеңберсіз (б), сатылы (в) және шеңберлі желдеткіш
локомотив деполары ғимараттарының схемасы (г)

Локомотивтерге қызмет көрсету және олардың жұмысын
ұйымдастыру
Толық айналым– белгіленген ұзындықтағы теміржол желісі
учаскесінде пойыздардың бір жұпына қызмет көрсетуге локомотивтің сағат
бойынша жұмсайтын уақыты пойыз локомотиві жұмысының аяқталған
технологиялық
циклі
болып
саналады.
Сондықтан
пойыздарға
локомотивтермен қызмет көрсету тәсілдері айналыстың белгіленген тәртібіне
- локомотивтің толық айналым кезеңінде пойыздармен жүруіне байланысты
жіктеледі.
Локомотивтердің айналым учаскесі айналым пункттері арасындағы
шекарадағы теміржол желісі деп аталады, оның бойында локомотив
бригадаларының ауысуының кемінде бір аралық пункті бар [2]. Айналым
пункті-бұл келген локомотивтер пойыздармен тек қарсы бағытта жүретін
станция.
Айналым учаскесінде жүру пойыздарға локомотивтермен қызмет
көрсетудің мұндай тәртібі деп аталады, онда локомотивтер айналым
учаскесінің бүкіл ұзындығы бойында құрамдардан ажыратылмай жүреді, ал
локомотив бригадалары аралық станцияларда – ауысым пункттерінде
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ауыстырылады. Айналымның қысқа, ұзартылған және тармақталған
бөліктерінде жүруді ажыратыңыз.
Жүк және жолаушылар қозғалысының электровоздары мен
тепловоздарына, әдетте, ауысымдық бригадалар қызмет көрсетеді.
Локомотив айналысының барлық учаскесі бойында үздіксіз жұмыстың 7-8
сағ. кейін алдын ала белгіленген пункттерде бригадалар ауысады.
Локомотивтерге ауысымдық бригадалармен қызмет көрсету кезінде
жылжымалы құрамды барынша пайдалануға болады.
Моторвагонды жылжымалы құрамда және маневрлік локомотивтерде,
әдетте, бекітілген жүріс қолданылады, яғни тұрақты локомотив бригадалары
локомотивке бекітіледі.
Локомотивтер айналатын учаскелер тарту иіндері деп аталады.
Тартқыш иықтардың ұзындығын локомотив бригадаларының оларға қызмет
көрсету тәсіліне және техникалық қажеттіліктер бойынша ағытпастан
пойыздармен жүру үшін локомотивтің мүмкіндіктеріне байланысты әрбір
үлгідегі Локомотив үшін белгілейді. Жұмыс жағдайларына және локомотив
паркін жақсы пайдалануға сүйене отырып, тарту иініне локомотивтермен
қызмет көрсетудің үш әдісі қолданылады: сақина, иін және ілмек.
Сақиналық әдіспен (1.51, а -сурет) локомотивтер сақинамен жұмыс
істей отырып, негізгі депоға тек жөндеу үшін кіреді. Ілмектеу тәсілі кезінде
(1.51, б -сурет) локомотив пойызды екі тарту иінімен өткізгеннен кейін
негізгі депо орналасқан станцияға оралады, пойыздан ағытылады және депо
аумағына кіреді. Иінге қызмет көрсету тәсілі кезінде (1.51, в-сурет)
локомотив
айналым
депосынан оралғаннан
кейін әрбір рет негізгі
депоның
аумағына
кіреді.
Б-В
айналым
учаскесіне (1.51, гсурет)
бір
немесе
бірнеше
депоның
локомотивтерімен
қызмет
көрсетіледі
және
бригадалардың
А-негізгі депо; Б, В, Г, Д — айналым депосы
бірнеше
жұмыс
учаскелерінен тұрады.
1.51- сурет. Тарту иіндерінің локомотивтеріне қызмет
Айналым учаскесінің
көрсету сызбасы
міндетті белгісі негізгі
және айналым депосы станциялары арасында бригадаларды ауыстырудың ең
болмағанда бір пунктінің болуы болып табылады. Қызмет көрсету аймағы
(1.51, д – сурет) - бұл бір немесе бірнеше депоның локомотивтерімен қызмет
көрсетілетін және локомотив бригадаларының ауысымының бірнеше
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учаскелерін қамтитын, оларға жалғасқан темір жол тармақтарымен екі
немесе одан да көп бағыттар.
1.4 Жүк құрылғылары және тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға
арналған техникалық құралдар
Қазіргі заманғы көтеру-тасымалдау, тиеу-түсіру және қойма
машиналары, механизмдер мен жабдықтар қазіргі заманғы өндірістің
тиімділігін анықтайтын негізгі шешуші факторлардың біріне айналуда. Олар
жоғары жылдамдықта жұмыс істейді және жүк көтергіштігі жоғары, мақсаты,
әрекет ету принциптері және дизайны бойынша әр түрлі, бұл олардың
сенімділігін, беріктігін және өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Сондықтан жүктерді жеткізу уақыты, әртүрлі жүктерді тасымалдау, тиеу,
түсіру және сақтау сапасы, демек, олардың экономикалық компоненті сияқты
көрсеткіштер оңтайлы тиеу-түсіру құралын, жүк көтеру және тасымалдау
механизмін таңдауға тікелей байланысты.
Шикізатты, жартылай фабрикаттарды немесе дайын өнімді өндіру
немесе өндіру орнынан тұтыну немесе қайта өңдеу орындарына тасымалдау
кемінде екі жүк операциясымен: көлік құралына тиеумен және одан
түсірумен сүйемелденеді. Көбінесе тасымалдауға әртүрлі көлік түрлері
қатысады. Бұл жүк операцияларының санын көбейтеді және көлік
құралдарын күту кезінде жүктерді аралық сақтау үшін қоймаларды қажет
етеді. Кейде бірдей жүкпен бүкіл жолда 10 немесе одан да көп тиеу-түсіру
жұмыстары жүргізіледі. Олардың үлес салмағы, сондай-ақ еңбек, ақша және
материалдық ресурстардың жалпы шығындарындағы қойма операциялары
өте үлкен. Оны кешенді механикаландыру және тиеу-түсіру және қойма
операцияларын автоматтандыру негізінде азайту экономиканың маңызды
міндеттерінің бірі болып табылады.
Модульдің осы бөлігін зерделеу кезінде білім алушылар тиеу-түсіру
жұмыстарын механикаландырудың негізгі ережелерін меңгеруі, жүктердің
негізгі түрлеріне арналған кешенді механикаландырудың және қоймалардың
үлгілік сызбаларын, барлық қажетті көтеру-тасымалдау тиеу-түсіру
машиналарының жұмыс істеу принципі мен қолданылу саласын зерделеуі
тиіс.
1.4.1 тиеу-түсіру құрылғылары туралы жалпы мәліметтер
Тиеу-түсіру құралдарының, Көтеру-тасымалдау машиналары мен
механизмдерінің, жүк қармау құрылғыларының және басқалардың
номенклатурасы айтарлықтай кең. Әрбір тиеу-түсіру құрылғысы, әдетте,
құрылымдық және пайдалану параметрлері мен өлшемдері бойынша
ерекшеленетін бірнеше модификацияға ие. Мұндай құрылғылардың көп
болуы оларды жіктеуді қажет етеді.
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Тиеу-түсіру құрылғылары мен құралдарының бірнеше жіктемесі бар
(1.52-сурет). Ең көп тарағандары келесі белгілер бойынша жіктеу болып
табылады:
−
жүк түрі немесе санаты бойынша: үймелі, үйінді және ұнтақты
(экскаваторлар,
шөмішті
тиегіштер,
тиегіштер
және
грейферлі
қармауыштары бар крандар, таспалы, қырғыш, пластиналы конвейерлер,
шөмішті элеваторлар және т. б.); ыдыстық-дара, пакеттелген және
контейнерлі жылжымалы (крандар, автотиегіштер, таспалы транспортерлер
және т. б.); құю (гидравликалық сорғылар) және газ тәрізді (газдарды айдауға
арналған сорғылар); габаритті емес және үлкен масса (крандар,
экскаваторлар және т. б.);
− қозғалғыштық дәрежелері; стационарлық, жүріс жабдығы жоқ немесе
бір тиеу-түсіру пунктінің шегінде қозғалатын (қабырғалық, мұнаралы көпірлі
крандар, тіреуіш крандар, жинақтағыш крандар және т. б.); жартылай
стационарлық (жылжымалы, ұтқыр), шассиде өзіндік энергия көзі бар жүріс
жабдығы бар, бұл оларға тиеу-түсіру пункттері (тиегіштер, экскаваторлар,
крандар (автомобиль, шынжыр табан, теміржол және т. б.) арасында өз
бетінше орын ауыстыруға мүмкіндік береді;
− жұмыс органының әрекет ету принципі; үзіліспен (мерзімді немесе
циклдік) және үзіліссіз әрекет ету құралдарына бөлінеді;
− тағайындалуы бойынша: жалпы мақсаттағы құралдар (әмбебап) –
жүктердің кең номенклатурасы үшін (экскаваторлар, крандар, автотиегіштер
және т. б.) және мамандандырылған – жүктің бір түрі үшін (цемент, ұн,
минералды тыңайтқыштар және т. б. арналған пневмокөлік қондырғылары)
бөлінеді);
− жүкті жылжыту бағытына қарай: жүкті тік жылжыту құрылғыларына
(элеваторлар, домкраттар); жүкті тік көтеру және одан кейін оны көлденең
жылжыту құрылғыларына (крандар, экскаваторлар, жүк көтергіштер, авто және электр тиегіштер, өздігінен түсіретін автомобильдер, шөмішті
тиегіштер, пневмокөлік қондырғылары және т.б.); жүкті көлбеу жылжыту
құрылғыларына (конвейерлер); жүкті көлденең жылжыту (конвейерлер) [7]
бөлінеді.
Екі санатқа бөлінетін тиеу-түсіру құралдарының жіктелуі: негізгі және
көмекші - 1.51- суретте көрсетілген.
Тиеу-түсіру жұмыстары мынадай жұмыстар деп аталады: жылжымалы
құрамды (вагондарды, автомобильдерді, Кемелерді) тиеу және түсіру, оның
бір түрінен екінші түріне қайта тиеу, қоймаларда жүктерді сұрыптау, қайта
салу және орнын ауыстыру. Қайта тиеу тек темір жол станцияларында немесе
өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдарында ғана емес, сондай – ақ
жүру жолында-қалыпты жолтабан вагондарынан жүктерді тар табанды
вагондарға немесе су, автомобиль көлігіне ауыстырып тиеу пункттерінде
және кері қарай орындалады.
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Көлік құралдарының айналымы және шикізат пен өнімді
тұтынушыларға жеткізу мерзімі көбінесе тиеу-түсіру жұмыстарының
ұзақтығына, демек, тасымалдау жоспарының орындалуына байланысты.
Жүктерді тасымалдауға қабылдайтын және алушыларға беретін
станциялар тарифтік пункттер деп аталады. Техникалық жабдықталуына,
жол дамуына және олардағы жүк ағынының мөлшеріне байланысты барлық
немесе тек кейбір жүк және коммерциялық операциялар орындалады.
Тиеу-түсіру
операциялары
темір
жол
құралдарымен,
жүк
жөнелтушілермен және жүк алушылармен тиеу және түсіру қай жерде
жүргізілетініне байланысты (жалпы немесе жалпы пайдаланылмайтын
жерлерде) жүзеге асырылады.
Тиеу-түсіру құралдары

Негізгі

Жүк көтергіш және
Тасымалдаушы
машиналар мен
механизмдер

Мерзімді әрекет

Үздіксіз әрекет ету

Пакеттеу және
контейнерлеу
құралдары

Пакеттерді
қалыптастыруға
және таратуға
арналған
машиналар

Қосымша

Мамандандырылған
және арнайы вагондар

Өздігінен тиейтін
вагон - бункерлер
Цистерналар

Паллеттер
(паллеттер)

Хоппер вагондар

Контейнерлер

Транспортерлер

Тиеу-түсіруді
жеңілдету
үшін

Тиеу
үстелдері
Роликті
сынықтар
Буындар

Тиеу-түсіру
жұмыстарын
механикаландыру
деңгейін арттыру
үшін
Пандустар
Жүк тиейтін
траптар
Нивелирлеу
көпірлері

Аралас

Контейнерлерді
ң әртүрлі
түрлері

Бункерлердің
қақпақтары

Стеллаждар

Есепке алу
және
бақылау
үшін

Таразы
Сан
есептегішт
ері
Құрылғылар
штрихкодтарды
оқу үшін

Ауыстырмалы
жүк қармау
құрылғылары

1.52- сурет. Тиеу-түсіру құралдарының жіктелуі

Жалпы пайдалану орындары теміржолға тиесілі және олар әртүрлі
жөнелтушілер мен алушылардың жүктерін орындау үшін пайдаланылатын
рельсті жабық қоймалар, жабық және ашық платформалар мен алаңдар деп
аталады.
Егер осындай құрылыстар кәсіпорындардың, ұйымдар мен
мекемелердің қарауында болса және оларға тиесілі жүктерді өңдеуге
арналған болса, онда олар жалпы пайдалануға арналмаған орындар деп
аталады; оларға теміржолдан жөнелтушілер немесе алушылар жалға алған
қоймалар мен алаңдар да жатады.
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Жалпы пайдалану орындарында тиеу-түсіру және қойма жұмыстары,
сондай-ақ ұсақ жөнелтілімдермен және контейнерлермен тасымалданатын
жүктерді сұрыптау тиеу-түсіру жұмыстарының (МЧ) механикаландырылған
дистанцияларымен орындалады. Қашықтық өз бағынысында өндірістік
учаскелерге ие.
Дистанциялар мен учаскелер қызметкерлерінің штаты жүк өңдеудің
орташа жылдық көлеміне байланысты белгіленеді.
Тиеу-түсіру жұмыстарының механикаландырылған қашықтықтарының
негізгі міндеттері: материалдық және қаржы ресурстары еңбектерінің ең аз
шығынымен станцияда жүктерді тәулік бойы тиеу мен түсіруді қамтамасыз
ету, тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыруды жетілдіру, кешенді
механикаландыруды кеңінен енгізу: олардың орындалуын автоматтандыру,
еңбекті көп қажет ететін процестерді механикаландыру деңгейін арттыру;
жүк көтергіш машиналар мен механикаландыруды техникалық жарамды
күйде ұстау және оларды толық пайдалану; вагондар мен автомобильдердің
жүк операцияларында болу уақытын сақтау; қайта өңделетін жүктердің,
жылжымалы құрамның және автомобильдердің сақтығын қамтамасыз ету;
еңбекті қорғау және қоршаған ортаның қорғалуын қамтамасыз ету, еңбек
өнімділігін арттыру; қайта өңделген жүктің өзіндік құнын төмендету.
Жүк құрылғылары
Жалпы пайдалану орындары арнайы тиеу-түсіру құрылғыларымен,
оның ішінде эстакадалармен, мамандандырылған алаңдармен, мал тиеу
платформаларымен,
суат
пункттерімен,
тазарту
құрылыстарымен,
дезинфекциялау-жуу құрылғыларымен жабдықталады.
Көмірді, инертті минералдық-құрылыс материалдарын және басқа да
үйілмелі жүктерді жартылай вагондардан түсіру үшін жоғары жолдар, ал
елеулі жүк ағындары кезінде – жүк тиеушілердің өтуіне арналған вагон
бойындағы жаяу жүргіншілер көпірлері бар эстакадалар көзделген.
Көтеріңкі жолдар мен эстакадалар үсті ашық вагондардың люктерін
механикаландырылған түрде ашу мен жабуды, вагондар мен жолдарды жүк
қалдықтарынан
тазартуды,
жүктерді
автомобильдерге
тиеуді,
платформаларды механикаландырылған түрде түсіруді, үсті ашық вагондарда
қатып қалған жүктерді қопсытуды қамтамасыз ететін тиеу-түсіру
механизмдері мен құрылғыларының кешенімен жабдықталады.
Түсіру үшін тәулігіне 10-нан артық ашық вагон келіп түскен кезде
биіктігі 3,0 м және одан жоғары көтерілген жолдар қажетті тиеу-түсіру
құралдары бар 25 және 32 м аралықтағы төрттағанды крандармен
жабылады. Қосымша жоғары жол немесе эстакада ауданында шөмішті
тиегіштермен және бульдозерлермен қалыптастырылатын жүктерді қатарлап
жинауға арналған резервтік алаңдар көзделеді.
Сусымалы және кесек жүктерді сақтау және оларды жылжымалы
құрамға немесе автомобильдерге жылдам тиеу үшін бункерлік қоймалар
қолданылады. Вагондарды немесе автомобильдерді тиеу ауырлық күшінің
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әсерінен өздігінен ағады. Бункерлер бункерлік қақпамен жабылған түсіру
тесігі
тиелетін
вагондардан
немесе
автомобильдерден
жоғары
орналасатындай етіп тіректерге орнатылады. Бір құрылымға біріктірілген
бірқатар бункерлер бункер эстакадасы деп аталады. Биіктігі көлденең
қимадан едәуір асатын терең бункерлер сүрлем деп аталады. Үлкен биіктігі
(30 м дейін) және үлкен диаметрі бар сүрлемдерді сұйыққоймалар деп
атайды.
Малды тиеу және түсіру үшін санитариялық-ветеринариялық
талаптарға сәйкес тиеу платформалары мен қосалқы құрылғылар салынады.
Мал мен жануарлардан алынатын шикізатты жаппай түсіру станцияларында
және осы жүктерді түсіруден вагондардың бос ағынының жүру жолы
бойынша оларға жақын станцияларда орналасуы ветеринариялық және
санитариялық қадағалау талаптарына сәйкес келуі тиіс дезинфекциялық-жуу
станциялары (пункттері) көзделеді.
Олардың көмегімен тиеу-түсіру жұмыстары орындалатын тиеу-түсіру
машиналары мен құрылғылары жүктің қозғалу сипаты бойынша кезеңдік
(циклдік), үздіксіз және аралас іс-қимыл машиналарына бөлінеді. Мерзімді
(циклдік) машиналар белгілі бір уақыт аралығында жүкті бөлек бөліктерде
жылжытады. Мұндай машиналар немесе олардың жұмыс органдары әр басып
алғаннан және жылжытқаннан кейін жұмыс циклын (крандар, тиегіштер,
механикалық арбалар, электростальдар және т.б.) аяқтап, бос күйінде немесе
жүктің басқа бөлігімен жүктелген бастапқы күйіне оралады.
Үздіксіз машиналар жүктерді ұстап тұру және босату үшін тоқтаусыз
(конвейерлер, элеваторлар, гидравликалық және пневматикалық көлік
қондырғылары және т.б.) жүктерді үздіксіз ағынмен жылжытады.
Аралас машиналар алғашқы екі топтың механизмдерін қамтиды
(грейферлік-конвейерлік тиегіштер, вагондардан түсірілген жүктерді
тасымалдауға арналған конвейерлермен жабдықталған вагон аударғыштар).
Жүкті тігінен немесе горизонтқа үлкен көлбеу бұрышпен жылжыту
үшін қызмет ететін мерзімді машиналар жүк көтергіш деп аталады (крандар,
көтергіштер, лифттер, ұялар және т.б.) (1.53 сурет).
Еден, топырақ немесе жол жамылғысы бойынша қозғалатын
машиналар еден көлігінің машиналары (электр тиегіштер, автотиегіштер,
электр арбалар) деп аталады.
1.4.2 Қарапайым механизмдер мен тиегіштер
Қол еңбегін жеңілдету, тиеу және түсіру кезінде операцияларды
жеделдету және қауіпсіздік техникасының жағдайларын жақсарту үшін тиеутүсіру жұмыстарында шағын механикаландыру құралдары және әртүрлі
қарапайым құрылғылар (роликті топсалы сүймендер, домкраттар,
көтергіштер, арбалар, роликті конвейерлер, сырғауылдар, түскіштер, траптар
және т.б.), сондай-ақ әртүрлі мүкәммал мен құрал-саймандар, сыналар,
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балғалар, зіл балғалар, сатылар, шынжырлар, сым арқандар және т. б.)
қолданылады.
Тиеу-түсіру құралдары
мерзімді әрекет

Қарапайым құрылғылар
мен механизмдер

Қол жетегімен

Қозғалтқышпен

Крандар

Көпір

Полиспастар

Электрожүкшығы

Домкраттар

Электрлі аспа

Төрт тағанды

Шығырлар

Пневмо аспалар

Кабельдік

Механикалық
күректер

Жинақтағыш
крандар

Аспалар
Арба
Ашалы
көтергіштер

Көпір

Тиеу-түсіру машиналары

Жебе

Электр тиегіштер

Консоль

Электр
а а

Мұнаралық
Порталдық
Автокөлік

ар

Автотиегіштер
Электр арбалар

Пневмодөңгелек

Шөмішті тиегіштер

Шынжыр
аба
Трактор

Экскаваторлар

Темір жол
Аспалы (Жүзбелі)
Автомобиль үлгісіндегі
арнайы шассиде

Автомобиль түсіргіштер
Манипуляторлар мен
роботтар

1.53- сурет. Мерзімді әрекет ететін тиеу-түсіру құралдарының жіктелуі

Вагонның есігі мен қойма рампасының едені арасындағы кеңістікті
жабу үшін байланыстырушы өтпелі көпірлер қолданылады. Оларды кедірбұдырлы болат табақтарынан дайындайды. Вагонның еден деңгейлері мен
қойма пандустары сәйкес келген кезде, көпірлер көлденең, әртүрлі
деңгейлерде көлбеу орналастырылады.
Басқыштар немесе траптар қойманың едені рельс басының
деңгейінде және одан төмен орналасқан кезде, сондай-ақ жүктерді биіктігі 2
м жоғары қатарларға төсеу кезінде пайдаланылады.
Екі доңғалақты қол арбалары арқылы салмағы 0,5 т дейінгі ыдыс және
даналы жүктер тасымалданады. Жеңіл контейнерлерді және жүктерді,
багажды, поштаны тасымалдау үшін үш және төрт осьті арбалар
қолданылады. Олар сондай-ақ механикалық тракторларға тіркеме ретінде
қолданылады (1.54-сурет). Қазіргі уақытта қолданыста паллет транспаллеттерді тасымалдаушылар да қолданылады (1.55-сурет) [7]
Ауыр салмақты жүктерді кішкене биіктікке көтеру үшін домкраттар
қолданылады. Олар тірек, бұрандалы және гидравликалық болуы мүмкін.
Қосымша құрылғылармен жабдықталған, жүк көтергіштігі 5 т
гидродомкраттар жартылай вагондардың люктерін жабуға арналған
құрылғылар ретінде пайдаланылады.
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Ауыр салмақты жүктерді тегіс және қатты бетке қысқа қашықтыққа
жылжыту үшін роликті сүймен қолданылады. Мұндай сынық оның астына
роликті тізбек немесе жүк ілу кезінде кабельдер тартылған кезде жүкті
көтеру үшін қолданылады.
Роликті сырғауылдар қатты және тегіс төменгі беті бар жүктерді
тиеуге, түсіруге және жылжытуға арналған. Төбе сырғауылдары -жеңіл
роликті конвейер.
Ауырлық
күшін
пайдалана
отырып, жоғарыдан төменге қарай
еңкейтілген жүктер үшін түсіру
науалары, өздігінен ағатын құбырлар,
Роликті
конвейерлер,
бұрама
түсірілімдер және т. б. қолданылады.
Жүк көтергіш құрылғылар
1.54 –сурет. Қолмен басқарылатын
Жүктің тік қозғалысы үшін
гидравликалық арба
қарапайым мерзімді жүк көтергіш
құрылғылар қолданылады.
Блок-бұл осьте айналатын және
шеңберде арқанмен немесе тізбекпен
қоршалған диск болып табылады [7].
Егер жүк көтеру кезінде блоктың осьі
қозғалмаса,
онда
мұндай
блок
қозғалыссыз деп аталады, егер блоктың
осьі қозғалса, онда блок қозғалмалы
болады.
Полиспаст
бұл
икемді
1.55- сурет. SL электрлік
элементпен (арқан немесе тізбек)
транспаллеті
айналатын
жылжымалы
және
бекітілген блоктардың жиынтығы [7]. Күш полиспастында барлық бекітілген
блоктар бір оське, ал жылжымалы блоктар жүк ілмегі ілулі тұрған крест
бөлігіне орнатылады. Күштік полиспаст күшке ие болады, бірақ қозғалатын
арқанның ұзындығында жоғалады. Күш полиспастары ауыр және көлемді
жүктерді аз күш жұмсап көтеруге (немесе жылжытуға) мүмкіндік береді.
Көбінесе олар күрделі жүк көтергіш машиналарды (мысалы, крандарды)
көтеру механизміне құрамдас элементтер болып табылады. Жоғары
жылдамдықты полиспастар жылдамдықты арттырады және гидравликалық
және пневматикалық көтергіштерге қолданылады.
Аспалар -бұл қол, электр, пневматикалық немесе гидравликалық жетегі
бар аспалы жүк көтергіш құрылғылар [8]. Олар дизайнның
қарапайымдылығымен, кішкентай өлшемдерімен және кішкентай өзіндік
массасымен ерекшеленеді (1.56-сурет).
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Электрлі аспалар - ең көп таралған
көтергіштердің бірі. Оларды кеңінен
қолдану
құрылымның
ықшамдылығымен,
пайдаланудың
ыңғайлылығы
мен
қауіпсіздігімен,
сенімділігі мен беріктігімен, жүк
көтергіштігіне қатысты аз массамен
анықталады.
Стационарлық электр көтергіштер
тәуелсіз жүкшығырларды пайдаланады
1.56- сурет. Аспалар
немесе олар кран жүк арбасын,
жиналмалы крандар мен лифтілерді
көтеру механизмі болып табылады.
Жылжымалы электр біліктері (1.57сурет) монорельсті көлік құралдары мен
крандардың жетекті және жетекті емес
арбаларына
ілінеді.
Көтергіштің
қозғалыс ұзындығы аз болған кезде ток
(кернеуі
380
В)
оның
электр
1.57- сурет. Электрлі аспалар
қозғалтқышына икемді кабельмен, ал
басқа жағдайларда – монорельстің
бүйірінде
немесе
оның
үстінде
орналасқан троллейлермен (тартқыш
электр қозғалтқыштарын қоректендіру
үшін электр тогы өтетін байланыс сымы)
жеткізіледі. Көтергішті басқару аспалы
пульт арқылы еденнен қолмен жүзеге
асырылады.
Аспалы арбалар жүктерді рельсті
аспалы жол бойымен көтеруге және
жылжытуға арналған. Арба ілмектері бар
суспензиядан,
Жүкті
көтеру
1.58- сурет. Грейферлік арба
механизмдерінен, кабина мен арбаның
қозғалуынан тұрады. Көтеру механизмі ретінде бір немесе екі электр білігі
қолданылады. Қозғалыс механизмі екі жетекші шассиден және тіркемедегі
бір арбадан тұрады. Аспалы арбалардың жүк көтергіштігі 3,5 және 10 т.
Грейферлік арбалар сусымалы жүктерді көтеруге және жылжытуға
арналған
[7].
Арба
дәнекерленген
рамадан,
арбаның
қозғалу
механизмдерінен, жүкті көтеруден, грейферді, кабина мен грейферді жабу
мен ашудан тұрады (1.58-сурет). Грейферді көтеру, ашу және жабу механизмі
ретінде электр рельстерінің жүк механизмдері орнатылған. Олардың жүк
көтергіштігі 2 және 3 т.
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Жүкшығыр -айналмалы барабанға оралған болат арқанның көмегімен
жүкті жылжытатын жүк көтергіш машина (1.59 сурет). Олар өздігінен
қолданылады, сонымен қатар күрделі машиналар мен құрылғылардың
түйіндері мен агрегаттары ретінде қолданылады. Жүкшығырлар қолмен және
машинамен
басқарылады.
Әрбір
жүкшығыр тарту күшімен, арқанның
сыйымдылығымен
және
арқанның
барабанға
орау
жылдамдығымен
сипатталады.
Механикалық күрек-бұл қолмен
немесе электромеханикалық жетегі бар
жүкшығырдың
тарту
арқанымен
қозғалатын
кең
қырғыш.
Жұмыс
органдарының саны бойынша күректер
жалғыз және қосарланған. Механикалық
күрек жабық вагондардан сусымалы
1.59- сурет. Жүкшығырлар
және ұсақ жүктерді түсіру үшін
қолданылады.
Скреперлер-кесек және сусымалы жүктерді шөмішпен қатар немесе
топырақ бойымен сүйреу арқылы жылжытатын құрылғылар[8]. Дана және
ыдыс буып-түю жүктерінің қоймаларында едендік көлік машиналарына
жататын электр тиегіштер, электр қаттауыштары, автотиегіштер, электр
арбалары кеңінен қолданылды. Осы типтегі жүк тиегіштер әдетте әртүрлі
жүк көтергіш құрылғылармен жабдықталғанына қарамастан, оларды көбінесе
ашалы деп атайды (негізгі жүк көтергіш орган-ашалар болып табылады).
Едендік ашалы тиегіштер жүк қармау құрылғысын тасымалдайтын,
онымен қозғалатын кареткасы бар қатты тік тіреумен жабдықталған, әртүрлі
типтегі қозғалтқыштардан жетегі бар дөңгелекті жүрісті өзі жүретін әмбебап
көтергіш-көлік машиналары болып табылады.
Мұндай тиегіштердің негізгі артықшылықтары ауыспалы жүк қармау
құрылғылары мен айлабұйымдарының көптігімен анықталатын ұтқырлық
пен әмбебаптылық, жүктерді өздігінен тиеу, өздігінен түсіру және қатарлап
жинау қабілеті, сондай-ақ жоғары маневрлік қабілет болып табылады.
Электр тиегіштер (1.60, а, б-сурет) дара, ыдыс-буып-түю жүктерімен,
оның ішінде табандықтарда немесе контейнерлерде пакеттер түрінде
қалыптастырылған тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру үшін
пайдаланылады [7]. Электр қозғалтқышын электр тиегіштерде күш агрегаты
ретінде қолдану оларды негізінен жабық орынжайларда (жабық қоймалар,
цехтар, кеме трюмдері, Вагондар және т. б.), сондай-ақ ауа температурасы 30°С төмен емес және +40°С жоғары емес қатты тегіс жабыны бар ашық
алаңдарда пайдалануға мүмкіндік береді.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

а, б - электр тиегіштер,
в, г-электр реттепсалғыш,
д, е-автотиегіштер
1.60- сурет. Едендік ашалы тиегіштер

Электр тиегіштер үш немесе төрт дөңгелекті болуы мүмкін. Үш
доңғалақты велосипедтер жоғары маневрлікке ие, ал төрт доңғалақты
велосипедтер бүйірлік тұрақтылыққа ие. Олардың жүк көтергіштігі 0,25-тен
5 тоннаға дейін (10 тоннаға дейін және одан да көп).
Электр реттепсалғыштар - стеллаждарға немесе қатарларға салынған
пакеттелген жүктермен тиеу – түсіру операцияларын орындауға, сондай - ақ
асфальт немесе цемент-бетон жабыны бар еден беті бар жабық қоймаларда

57

оларды 20-30 м қашықтыққа тасымалдауға арналған мамандандырылған
аккумуляторлық электр тиегіштер (1.60-сурет, в, г) [8].
Электр қаттауыштары жоғары маневрлікті қажет ететін қоймалардың
немесе цехтардың (тар жолдар мен өткелдер) ерекше тар жағдайларында
тиімді. Кез – келген қаттауыштың басты ерекшелігі оның құрылымдық
ерекшелігі болып табылады-шасси төрт доңғалаққа немесе доңғалақ
блоктарына сүйенетін екі Алға параллель арқалықтар (тірек консольдері)
болып табылады. Жетекші және сонымен бірге руль - сол жақ артқы
доңғалақ. Алдыңғы және оң жақ артқы доңғалақтар тірек болып табылады.
Жүкті көтеру 4,8 м биіктікке дейін, шұңқырларды 90°бұрышқа бұру арқылы
қамтамасыз етіледі.
Автотиегіштер (1.60-суреті, д, е) – іштен жану қозғалтқышымен
жабдықталған пневмодөңгелек жүрісті өздігінен жүретін тиеу-түсіру және
тасымалдаушы машиналар [7]. Тиеу-түсіру операцияларын орындауға
арналған, оның ішінде қатарларға төсеу және қатарлардан алу, 200 м дейінгі
қашықтыққа әртүрлі жүктерді, негізінен ашық қоймалар мен алаңдарда
тасымалдау.
Әртүрлі жүк түрлерімен тиеу-түсіру жұмыстарын орындау үшін
автотиегіштер әртүрлі тез алынатын жүк қармау құрылғыларымен: ашалы
қармаумен, шөмішпен, грейфермен, жақ сүйекті қармаумен, блоксыз
бағыттамамен және т. б. жабдықталуы мүмкін. Ең көп таралған жүк
көтергіштігі 3-тен 5 тоннаға дейінгі жүк тиегіштер (жүк көтергіштігі 1 және 2
тонна жүк тиегіштер де бар).
Электр тиегіштер ЭП әріптерімен, ал автотиегіштер АП әріптерімен
таңбаланады. Әріптерден кейін сызықша арқылы үш – төрт цифр жазылады,
олардың алғашқы екеуі тиегіштің жүк көтергіштігін тоннамен он есе
көбейтіп көрсетуі мүмкін, ал кейінгі цифрлар-модификация нөмірі. Мысалы,
EP-102 белгісі мынаны білдіреді: екінші модельдің жүк көтергіштігі 1,0
тонна электр тиегіші. Жүк тиегіштердің басқа белгілері бар: мысалы, DP –
дизельді тиегіш; VP – жүк тиегіш және т. б. Кейбір жағдайларда таңбалау
жүк көтергіштігі туралы ақпаратты мүлдем көрсетпейді, тек модель мен
модификация.
Тиегіштердің жұмыс жабдығы
Жүк тиегіштердің әмбебаптығы оларды ауыстырылатын (алынбалы)
жұмыс жабдықтарымен (ашамен, грейфермен, жебемен, қысқыштармен,
түйреуіштермен және т.б.) жарақтандыру арқылы анықталады. Мұндай жүк
тиегіштер әртүрлі жүктерді Тиеу-түсіру, сақтау және жылжыту үшін
қолданылады.
Ең көп таралған ұстау құрылғыларының қатарына паллетке (немесе
төсемге) салынған немесе тиісті тұйықлары бар пакетте қалыптасқан жеке
жүкті ұстап алу үшін қолданылатын ашалар жатады. Тиеудің түріне және
қайта өңделетін жүкке байланысты біліктердің ұзындығы 0,5-3,0 м болуы
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мүмкін. Үлкен жүктерді өңдеу үшін арнайы кеңестермен ұзартылған
стандартты емес ашалар қолданылады.
Теңдеулерге, бумаларға, пакеттерге буып-түйілген жүктерді тиеу түсіру кезінде жүктерді тоғыстырғыштар қолданылады (1.61, а -сурет, а),
ал бумалардағы жүктер үшін арнайы қармауыштар да қолданылады (1.61, б сурет).
Бүйірлік ұстағыштар картон қораптарды, пакеттерді, бумаларды,
бумашөптерді, қораптарды бүйірден қысу арқылы жылжытуға арналған.
тұйықлары (барабандар, сым шарғылары, шиналар, табақты металл
орамдары, керамикалық құбырлар) бар жүктерді қармау үшін айыр тиегіштің
бойлық осьі бойынша кареткаларға орнатылатын істікшелі қармаумен
ауыстырылады. Бөшкелерді, орамдарды, қаптарды, сондай-ақ құбырлы және
сақиналы жүктерді жылжыту және жинау үшін көп бұрандалы ұстағыш
қолданылады.
Төменгі және жылжымалы жоғарғы табандары бар дөңгелек жүктерге
арналған әмбебап қысқыш (қағаз орамдары, картон, барабандар) цилиндрлік
жүктерді тігінен және көлденеңінен ұстап, жинауға, оларды тік жазықтықта
бір жағына және екінші жағына бұруға мүмкіндік береді.
Аударғыш (1.61, д-сурет) қорапты оңға және солға бұруға және олардан
чиптерді, металл сынықтарын және т. б. жылжымалы құрамға түсіруге

а)

б)

в)

г)

д)

е)

а-тоғыстырғыш, г-арқалықсыз жебе,
б-кипке арналған қармау, д-аударғыш,
в-ағаш материалдарын қармау, е-шөміш
1.61- сурет. Авто және электр тиегіштердің жүк қармауыш құрылғылары
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мүмкіндік береді.
Бөлшектерді кранмен өңдеу кезінде блоксыз жебе қолданылады, оның
консоль бөлігінде тұрақты немесе ауыспалы ұшу ілгегі орналасқан (1.61, г сурет). Жебе, әдетте, жүк астына аша қоюға болмайтын жағдайларда
қолданылады.
Қысқашты қармауыш автотиегішпен илектің, тақтайлардың,
бөренелердің және басқа да ұзын өлшемді жүктердің қатарларына төсеу
кезінде қолданылады. Тұтқаның жоғарғы табаны бар, ол қозғалу кезінде
жүкті басады, ал төменгі жағы жүкті ұстап алады.
Көмірді, құмды, қиыршық тасты және басқа да сусымалы жүктерді
өңдеу үшін шөміштер қолданылады. Жүкті жинау шөмішті жүк тиегіштің
арынды әрекетімен сусымалы жүктерге енгізу арқылы, ал босату – екі жақты
әрекет ететін гидравликалық цилиндрдің көмегімен шөмішті бұру арқылы
жүзеге асырылады (1.61, е сурет).
Ағаш материалдарын өңдеу үшін грейферлік қармауыштар
қолданылады (1.61, в-сурет). Екі жақты грейферлік ұстағыштар вагондардан
сусымалы және дара жүктерді (бөренелер, отын, теңгерім) түсіруге және
оларды автомобильдерге тиеуге арналған.
1.4.3 Крандар мен көтергіштер
Крандар-жүкті (жүк қармау құрылғысымен ұсталатын) тиеу алаңының
бір нүктесінен екінші нүктесіне кейіннен жүкті түсіре отырып көтеруді және
орнын ауыстыруды жүзеге асыратын циклдік әрекетті жүк көтергіш
машиналар [8].
Крандар келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі:
−
конструкциясы бойынша: көпірлі, жебелі, кран-реттепсалғыш және
көтергіш арқандары бар кран;
−
орын ауыстыру мүмкіндігі бойынша: жылжымалы, стационарлық,
өздігінен көтерілетін, ауыспалы, өздігінен жүретін (ұтқыр), тіркемелі;
−
жүріс құрылғысының конструкциясы бойынша: рельс, теміржол,
автомобиль, трек, пневматикалық доңғалақ, жаяу жүру, жүзу.
−
механизм жетегінің түрі бойынша: машиналық және қолмен;
−
жүк қармау органының конструкциясы бойынша: ілгекті (дара және
ыдыс-буып-түю жүктерімен жұмыс істеу үшін), магнитті (қара металдарды
тиеу және түсіру), грейферлі (үйіп тиеу жүктерімен жұмыс істеу үшін),
қысқашты (қаптарға, бөшкелерге немесе жәшіктерге салынған жүктермен
жұмыс істеу үшін), траверсті (траверстермен жарақталған алмалы-салмалы
жүк қармау құрылғыларымен), автоматты қармауыштары бар;
−
тағайындалуы
бойынша:
жалпы
пайдаланудағы
(өндірісте
қолданылатын) және арнайы мақсаттағы (ортаның жоғары агрессивті әсер
ету жағдайларында қолданылатын);
−
басқару әдісі бойынша: кабинадан немесе еденнен басқарылатын
(аспалы батырма станциясының немесе қол жетегінің көмегімен),
қашықтықтан және автоматты түрде (берілген бағдарлама бойынша).
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Көпірлі кран ыдыс-қаптама, дара, ауыр салмақты, үйінді және басқа да
жүк түрлерімен көтеру-тасымалдау операцияларын орындауға арналған
жоғары өнімді машина болып табылады (1.62-сурет). Крандардың бұл түрі
әсіресе контейнерлік алаңдарда, металл бұйымдары қоймаларында,

1.62- сурет. Көпірлі крандар

ормандарда және өнеркәсіптік кәсіпорындарда жиі кездеседі. Көпірлі
Кранның тән ерекшелігі оның дизайнында көпірдің болуы болып табылады,
оның соңғы арқалықтары доңғалақтарда эстакадаларға салынған рельстер
бойымен қозғалады (кран ашық жерде жұмыс істеген кезде) және ғимараттың
қабырғаларына бекітілген бағандар немесе кронштейндер (жабық
қоймаларда, шеберханаларда және т.б.). Кран арбасы көпір бойымен
бағыттаушы рельстер бойымен қозғалады. Арбаның жақтауында арбаны
жылжытуға арналған электр қозғалтқышы және жүкті көтеруге арналған
электр қозғалтқышы бар.
Көпір крандарының артықшылығы – бөлменің барлық аймағына
қызмет көрсету мүмкіндігі, ал кемшілігі-оның айтарлықтай құны.
Төрттағанды кран жер деңгейі бойынша төселген, рельстер бойынша
тасымалданатын екі биік тіректердегі (төрттағандағы) көпір түрінде
орындалған (1.63-сурет). Кран көпір типіндегі крандарға жатады.
Ешкі кранының көпірінде тіректерден шығатын бір немесе екі консоль
болуы мүмкін, бұл кран қызмет ететін аймақты арттырады. Көпір бір және
екі доңғалақты. Екі доңғалақты көпірге салынған рельстер арқылы көпір
кранының арбасына ұқсас арба қозғалады. Көпірді бір блокты етіп орындау
кезінде көпір бойымен Жүкті көтеру, түсіру және орнын ауыстыру
монорельске орнатылған электр күшімен жүзеге асырылады. Қызмет
көрсетілетін алаңның бейініне байланысты тіректердің жүріс арбалары
бірдей немесе әртүрлі деңгейлерде орналасуы мүмкін. Кейбір жағдайларда
жүретін арбалардың бірін аралық құрылыс деңгейінде орнатуға болады.
Крандардың бұл түрі жартылай төрттағанды деп аталады (1.64-сурет).
Жүк және жартылай жүк крандары, әдетте, жүктерді, контейнерлерді,
металды, ағашты, үйінді және басқа жүктерді қайта тиеу үшін ашық
жерлерде орнатылады.
Кран-реттепсалғыш негізінен биіктігі 10 м артық болатын көп
деңгейлі сөрелерде сақталатын жеке және ыдыс-буып-түю жүктерінің үлкен
жүк айналымы бар қоймаларда пайдалануға арналған (1.65 сурет).
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1.63- сурет. Төрттағанды кран

1.64- сурет. Жартылай төрттағанды кран

Мұндай крандар даналы
және пакеттелген жүктерді
қатарларға салуға және оларды
қатарлардан
арнайы
жүк
қармауыш
айлабұйымдардың
көмегімен шығаруға мүмкіндік
береді. Көпір және тіреуіш
крандар-жинақтағыштар
бөлінеді.
Жебелі кран-айналмалы
платформаға бекітілген жебесі
бар кран. Мұндай крандардың
негізгі
айырмашылығыжүктемені олардың жұмыс
істейтін құрылғыларымен және
уақытша
қосымша
Орнатылатын
тіректермен
анықталатын
алаңнан
тыс
жүктің салмағынан қолдану.
Сондықтан,
кран
шүмектеріне
крандардың
дизайнына
және
оларды
пайдалану
жағдайларына

қосымша талаптар қойылады.
Жебелерге крандардың келесі түрлері жатады: мұнара, консоль
(жылжымалы және стационарлық), жылжымалы (өздігінен жүретін) және
портал.
Мұнаралы кран (1.66-сурет) - тік орнатылған мұнараның жоғарғы
жағында бекітілген жебесі бар бұрылмалы кран. Бұл крандардың негізгі
мақсаты-Құрылыс материалдарын құрылысшылардың жұмыс орындарына
жеткізу, ғимараттар мен жабдықтарды монтаждау, сонымен қатар олар
құрылыс алаңдарына жүктерді жеткізу кезінде тиеу-түсіру жұмыстарын
жүргізу үшін қолданылады.
Мұнара крандарының артықшылықтарына мыналар жатады: үлкен
жұмыс аймағы; машинистің жұмыс аймағын жақсы шолуы; пайдалану
сенімділігі мен қарапайымдылығы; салынып жатқан объектінің
конструкцияларының қиылысуының болмауы, себебі жебе жоғары биіктікте
орналасқан. Кемшіліктер-олардың қозғалысы үшін кран жолдарын салу
қажеттілігі, сондай-ақ кранды бір объектіден екіншісіне ауыстыру кезінде
монтаждау және бөлшектеу.
Порталды кран (1.67- сурет) жүк көтергіш машина болып табылады,
онда айналу, жүкті көтеру және жебенің ұшуын өзгерту механизмдері бар
бұрылыс бөлігі жоғары рамалық порталға орнатылады.
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Портал ішкі габариттері тиелген
теміржол құрамдары мен автомобиль көлігін
өткізуге мүмкіндік беретін металл кеңістіктік
құрылым болып табылады.
Порталды крандар кран асты жолының
шегінен тыс, сондай-ақ жебенің екі
жағындағы жүктермен жұмыс істеуге
мүмкіндігі бар. Бұл крандар порттарда және
ашық қоймаларда ПРР-ді ыдыс-ораумен,
ауыр салмақпен, үймемен, орманмен және
басқа да жүк түрлерімен орындау кезінде
қолданылатын
әмбебап
жүк
тиейтін
машиналар болып табылады.
Қалқыма кран-әртүрлі жүк түрлері бар
порттарда тиеу-түсіру және қайта тиеу
жұмыстарын орындауға арналған әмбебап
машина. Кранның негізгі артықшылықтарыұтқырлық, жұмыстың дербестігі және
жабдықталмаған
жағалауда
тиеу-түсіру
жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі. Қалқымалы
кран понтоннан және кранның өзінен
тұрады.
1.4.4 Конвейерлер мен элеваторлар
Машиналар мен үздіксіз құрылғылар
әдетте тасымалдау машиналары деп аталады.
Олар тиелетін және даналы жүктерді
тоқтаусыз берілген тас жол бойынша үздіксіз
ағынмен жылжытуға арналған [7]. Жүктерді
тасымалдаумен бір мезгілде олар оларды
берілген пункттер бойынша бөле алады,
шартты орындарда жинақтай отырып,
жинақтай
алады,
технологиялық
операциялар бойынша ауыстыра алады және
өндірістік процестің қажетті ырғағын
қамтамасыз ете алады.
Мұндай құрылғылар әртүрлі белгілер
бойынша жіктеледі (1.68- сурет).

1.65- сурет. Реттепсалғыш

1.66- сурет. Мұнаралы кран

1.67- сурет. Порталды кран
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Үздіксіз жұмыс істейтін тиеу-түсіру құралдары
Таспалы
Ламелла
Тарту элементі бар

Қырғыш
Шөміш
Аспалы

Конвейерлер
Тартқыш элементі
жоқ

Бұрандалы
Роликті
Вибрациялық
Тербелетін

Шөміш

Элеваторлар

Пневматикалық
көлік
қондырғылары

Сөрелік
Люлькалы
Сору
Айдау
Аралас
Көлбеу жазықтықтар

Өздігінен ағатын
құрылғылар

Науалар
Науалар
Құбырлар
Бұрандалы және роликті түсіру
Бункерлер

Үздіксіз жұмыс
істейтін
тиегіштер

Көп шөмішті
Роторлы
Қырғыш

1.68- сурет. Үздіксіз жұмыс істейтін тиеу-түсіру құралдарының
жіктелуі

Тасымалдау машиналарында жүктерді тасымалдаудың мынадай
тәсілдері пайдаланылады:
−
үздіксіз қозғалатын салмақ түсетін элементте тұтас таспа немесе төсем
(таспалы, пластиналы және басқа конвейерлерде) түрінде орын ауыстыру
(1.69- сурет а, б);
−
шөміштер, қораптар, аспалар, арбалар және т. б. түрінде үздіксіз
қозғалатын жұмыс элементтерінде (шөміштік, аспалы, арбалық және бесік
конвейерлерінде, эскалаторларда және элеваторларда) орын ауыстыру;
−
қозғалмайтын науа немесе құбыр бойынша үздіксіз қозғалатын
қырғыштармен (қырғыш конвейерлерде) созу);
−
қозғалмайтын науа бойынша айналмалы бұрандалы қалақтармен созу
(итеру) (бұрандалы конвейерлерде) (1.69-сурет, в);
−
айналмалы құбырда – тегіс немесе бұрама қалақтары бар (көлік
құбырларында);
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а) пластиналы

б) таспалы

в) бұрандалы (иірлікті)

1.69- сурет. Конвейерлер

−
Инерция күштерінің әсерінен сырғу немесе тербелмелі науа немесе
құбыр (тербелмелі инерциялық және тербелмелі конвейерлерде) бойынша
микросызбалардың орын ауыстыруы);
−
доңғалақтарда немесе арбаларда конвейер конструкциясынан тыс
орынжайдың еденіне төселген жолдар бойынша (жүк жүретін конвейерлерде)
орын ауыстыру);
−
ұзындығы бойынша жекелеген қатаң бекітілген учаскелерге үдемелі
көшіру (жүретін конвейерлерде);
−
жылжымалы ауа ағынында (пневматикалық көлік қондырғыларында
және т. б.) тоқтатылған күйде үздіксіз ағынмен жабық құбырда қозғалу;
−
су ағынының әсерімен науада немесе құбырда орнын ауыстыру
(гидравликалық көлік қондырғыларында);
−
ферромагниттік жүктерді жұмыс істеп тұрған магнит өрісінің әсерінен
құбырда немесе науада жылжыту (соленоидты конвейерлерде).
Элеваторлар – тік және көлбеу (көлбеу бұрышы 60-75°) трассалар
арқылы сусымалы немесе бөлшектерді тасымалдайтын конвейерлер.
Пневматикалық
көлік
қондырғылары-жоғары
жылдамдықпен
қозғалатын ауа ағынына байланысты жүктің өлшенген бөлшектерін
құбырлар арқылы жылжытатын қондырғылар. Ауа ағыны ұнтақты және
жеңіл ұсақ жүкпен құбырдың көлденең қимасын толтыратын аз немесе аз
біртекті ауа қоспасын құрайды. Бұл жағдайда бөліктер әдетте тоқтатылған
күйде секіреді және ішінара құбырдың төменгі қабырғасына сырғиды.
Пневматикалық құрылғылар үйінді, сусымалы, шаң тәрізді жүктерді (цемент,
құм, гипс, әк, үгінділер), бетон қоспасы мен ерітінділерді жылжыту үшін
қолданылады.
Өздігінен ағатын құрылғылар (гравитациялық көлік құрылғылары)
меншікті ауырлық күшінің (гравитация күштерінің) немесе оның құрамдас
бөлігінің әрекеті нәтижесінде энергияның қосымша шығынынсыз, үйілмелі,
ыдыс-орауыш және даналы жүктердің еңіс бойынша төмен немесе тігінен
орын ауыстыруға арналған.
Өздігінен ағатын құрылғылар сусымалы үйінді жүктерді (қиыршықтас,
құм, астық, топырақ және т. б.), дара жүктерді (қаптарды, пакеттерді,
жәшіктерді) және т. б. тиеу және қайта тиеу үшін пайдаланылады.
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1.4.5 Арнайы вагон тиеу машиналары мен құрылғылары
Арнайы жүк тиейтін машиналарға вагон аударғыштарды жатқызуға
болады. Вагондар жүктің төгілуін қамтамасыз ететін жағдайға бұрыла
отырып түсірілетін машиналар вагон аударғыштар деп аталады. Аударылу
әдісіне байланысты вагон аударғыштардың келесі түрлері бөлінеді:
шеткі - вагонның көлденең осьіне қатысты 50-70° бұрышқа
бұрылуымен және вагонның қайырмалы бүйір қабырғасы арқылы жүктің
төгілуімен;
роторлы-вагонды вагон контурының ішінде өтетін бойлық оське
қатысты 160-175° бұрышқа аударумен және жүкті бүйір қабырғасы бойынша
төмен қарай төгумен (1.69-сурет);
бүйір жақты-вагонды оның контурынан тыс, бүйірден және вагон
жолының деңгейінен едәуір жоғары өтетін бойлық ось айналасында 160-180°
бұрышқа аударумен және жүкті бүйір қабырғасы бойынша төмен түсірумен;
аралас-вагонның көлденең және бойлық осьтерінің айналасында кезеккезек бұрылуымен немесе көлбеуімен және есік арқылы түсірумен.
Жүк фронтына қызмет көрсету принципі бойынша вагон аударғыштар
жылжымалы және стационарлық болады.
Соңғы вагон аударғыш-бұл топсалы бекітілген платформа, оның
алдыңғы жағында вагонды көлбеу кезінде платформада ұстап тұратын соңғы
аялдама орналасқан. Жетек механизмі қосылған кезде платформа вагонмен
бірге платформаның алдыңғы жағында орналасқан топсаға қатысты
бұрылады. Вагонның бүйір қабырғасы шалқайып, жүк қабылдау бункерінің
торына төгіледі. Шеткі аударғыштардың өнімділігі 1 сағатта 10-15 вагонды
құрайды. Бүйірлі вагон аударғыштар тек
сыртқа қарай қайырмалы қабырғалары бар
еуропалық жолдардың вагондарын түсіру
үшін ғана қолданылуы мүмкін.
Стациона
рлық роторлы
вагон аударғыш
көмірді, кенді
1.70-сурет. Роторлы
және басқа да
стационарлық вагон аударғыш
үйілме жүктерді
жартылай
вагондардан түсіруге арналған (1.70-сурет).
Аударғыштың өнімділігі 1 сағатта 30 вагонға дейін.
Вагондарды тазалауға және қатып қалған
жүктерді босатуға арналған машиналар
Үйілме жүктерді ашық төменгі люктер
арқылы түсірген кезде жүктің бір бөлігі люктердің
қақпақтарында және көлденең арқалықтарда
қалады. Шанақтағы жүк қалдықтары жүктің түріне
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1.71- сурет. Дірілді
қопсытқыштар

және оның жағдайына байланысты ылғалды жүк кезінде 3-тен 30 тоннаға
дейін ауытқиды. Қолмен тазарту көп уақытты қажет етеді және көп уақытты
қажет етеді.
Қалған жүкті түсіру және қалдықтарды тазарту операцияларын
механикаландырудың ең тиімді құралы вибро қопсытқыштарды,
вибромашиналарды қолдану болып табылады (1.71 сурет).
Ашық вагонның жоғарғы орамына орнатылған дірілдеткіштер үстеме
деп аталады. Олар ашық вагонның корпусына көктемгі суспензиядағы тік
тербелістер туралы хабарлайды. Жартылай вагонда қалған жүк дірілдің
әсерінен аққыштыққа ие болады және жартылай вагоннан төгіледі. Ашық
вагон 3-5 минут ішінде тазартылады.
Зерттелген
материалды
(практикалық) тапсырмалар

бекітуге

арналған

тәжірибелік

№ 1 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Вагонның техникалық-экономикалық сипаттамаларын
анықтау.
Жұмыстың
мақсаты-вагонның
техникалық-экономикалық
сипаттамаларын есептеуді үйрену.
Тапсырма
1 тапсырма
2 тапсырма

Бастапқы деректер:

Вагон түрі
№11-7038 үлгідегі 4 білікті жабық вагон
№12-132 үлгідегі 4 білікті тұтас металды ашық вагон

Орындалу реті:
1. Вагонның санатын жазып алыңыз, 1а, 1б қосымшаларынан оның
сипаттамаларын табыңыз: жүк көтергіштігі, ыдыстың салмағы, ось,
сызықтық өлшемдер, дене көлемі немесе еден ауданы.
2. Ыдыстың коэффициентін, білікке жүктемені, сызықтық жүктемені,
еденнің нақты көлемін немесе нақты ауданын анықтаңыз.
Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Тапсырманы орындау кезінде осы оқу құралының материалымен (1бөлім, 1.1-тармақ) танысу және вагондардың негізгі техникалықэкономикалық сипаттамаларын сипаттау қажет. Берілген вагондардың
стандартты сипаттамаларын қолдана отырып, ыдыстың коэффициентін,
корпустың нақты көлемін (платформалар үшін – еденнің нақты ауданы),
доңғалақ доңғалағының осьіне жүктемені, вагонның сызықтық жүктемесін
есептеңіз.
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1. Жүк көтергіштігін Р (т), вагонның ыдысын Т (т), оның nосьтер осьін
және сызықтық өлшемдерін Ұ×Е×Б (мм), шанақтың (кузовтың, қазанның)
көлемін V (м3) немесе еденнің ауданын (платформалар үшін) S (м2) жазу
2. Ыдыс коэффициенті мына формула бойынша есептеледі
Т

Кт =

(1)

Р

мұндағы Т-вагон ыдысының салмағы, тонна; Р-вагонның жүк көтергіштігі,
тонна
3. Сызықтық жүктеме 1 м тоннамен өлшенеді.
Р=

(Р+Т)
𝑳𝑳𝑳𝑳ваг

,т/м

(2)

мұндағы Lваг-автотіркеу біліктері бойынша вагонның ұзындығы, м
4. Оське жүктеме
рось =

(Р+Т)
𝒏𝒏𝒏𝒏 осей

мұндағы nосьтер -вагондағы осьтер саны
5.
Шанақтың үлес көлемі

, т / осьі

𝑽𝑽𝑽𝑽

𝒒𝒒𝒒𝒒𝒗𝒗𝒗𝒗 = , м3/т
𝑷𝑷𝑷𝑷

(3)

(4)

мұндағы V-вагон шанағының көлемі, м3
6. Еденнің нақты ауданы (платформалар үшін)
𝑺𝑺𝑺𝑺

𝒒𝒒𝒒𝒒𝒔𝒔𝒔𝒔 = , м2/т

мұндағы S-вагон еденінің ауданы, м2
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𝑷𝑷𝑷𝑷

(5)

№ 2 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Вагондардың техникалық сипаттамаларын оның нөмірі
бойынша анықтау. Вагонның бақылау санын есептеу.
Жұмыстың мақсаты - вагонға нөмір бойынша толық сипаттама беруді
және вагонның бақылау нөмірін есептеуді үйрену.
Тапсырма
1 тапсырма
2 тапсырма
3 тапсырма
4 тапсырма

1 нұсқа
2001239
6507317
7603578
9145793

Бастапқы деректер:
2 нұсқа
4053218
2491579
7031373
9063574

3 нұсқа
2671528
7643547
8014217
9441238

4 нұсқа
4356713
6980135
8902461
9703214

Орындалу реті:
1. Вагонның 7 таңбалы нөмірін жазып алыңыз және оған толық
сипаттама беріңіз, әр сан үшін бөлек.
2. Вагонның 7 таңбалы нөмірін тағы бір рет жазып, оның бақылау
нөмірін есептеңіз.
Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Тапсырманы орындау кезінде осы оқу құралының материалымен танысу
қажет (1-бөлім, 1.1-тармақ).
Вагонның 7 таңбалы нөмірін жазып алыңыз және оған толық сипаттама
беріңіз, вагондарды нөмірлеу материалдарын қолдана отырып, әр санды
бөлек сипаттаңыз.
Мысалы: 6985677
6-жартылай вагон
9-сегіз осьті
8-тұйық шанақпен
567-сипаттамалары жоқ
7 - өтпелі алаң жоқ.
Вагонның 7 таңбалы нөмірін тағы бір рет жазып, оның бақылау нөмірін
есептеңіз.
Мысалы:
6 9 4 5 6 7 7 5
2 1 2 1 2 1 4
1 2 9 8 5 1 2 7 2 8 = 45 10-5 = 5 Бақылау саны 5
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№ 3 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Кран өнімділігін анықтау
Жұмыстың мақсаты-крандардың техникалық
өнімділігін есептеуді орындау дағдыларын алу.

және

пайдалану

Бастапқы деректер:
− жүк көтергіштігі -20 тонна болатын тіректі краны
− жүк көтерімділігі бойынша кранды пайдалану коэффициенті – 0,65
− уақыт бойынша кранды пайдалану коэффициенті-0,85
− ауысымның ұзақтығы-10 сағат.
− машинаның бір циклде қозғалатын жүк массасы - (кранның
номиналды жүк көтергіштігі) т.
Орындалу реті:
1. Бастапқы деректерді қолдана отырып, кранның техникалық
өнімділігін есептеңіз
2. Бастапқы деректерді қолдана отырып, кранның жұмыс өнімділігін
есептеңіз.
Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Машина мен қондырғының өнімділігі-бұл белгілі бір уақыт аралығында
машина немесе қондырғы өндіре алатын жүктің мөлшері (т, м3, дана).
Өнімділік теориялық, техникалық және пайдалану болуы мүмкін.
Теориялық (есептік) өнімділік машинаның номиналды (есептік) тиеу
кезінде, ол жобаланған жағдайларда жүкті тиеуде (түсіруде) пайдаланған
кезде 1 сағат ішінде үздіксіз жұмысын сипаттайды.
1. Кранның техникалық өнімділігін анықтау.
Техникалық өнімділік машинаның 1 сағат ішінде үздіксіз жұмысын
сипаттайды, бірақ машинаның нақты салмағын ескере отырып. Техникалық
өнімділік белгілі бір жағдайларда жүктің осы түріне нақты тиеу кезінде
машинаны пайдалануды бағалауға мүмкіндік береді.
Техникалық өнімділік мына формула бойынша анықталады:
Пт =

3600×𝑄𝑄𝑄𝑄н
Тц

(т/ч)

(6)

мұндағы 𝑄𝑄𝑄𝑄 н-машинаның бір циклде қозғалатын жүк массасы (номиналды
жүк көтергіштігі) т.;
Тц -бір циклдің ұзақтығы, с, цикл операцияларын орындауға жұмсалатын
уақыт сомасы ретінде анықталады (жүкті тасу, көтеру, орнын ауыстыру, тасу
немесе төгу). Тең қабылдау -168 с.
2. Кранның өнімділігін анықтау.
Пайдалану өнімділігі еңбекті дұрыс ұйымдастырумен, оның озық
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әдістерімен және белгілі бір жұмыс орнында бір жұмыс ауысымындағы
нақты жүктелген жүктің мөлшерін сипаттайды. Техникалық пайдаланудан
айырмашылығы, пайдалану өнімділігі машинаны уақыт бойынша
пайдалануды да, бір жұмыс ауысымы ішінде оның жүктемесін де ескереді.
Пайдалану өнімділігі мынадай формула бойынша айқындалады::
Пэ = Пт × квр × Кгр × Тсм

(7)

мұндағы: Пт- -техникалық өнімділік, т / сағ;
квр - -уақыт бойынша кранды пайдалану коэффициенті;
Кгр - -жүк көтергіштігі бойынша кранды пайдалану коэффициенті;
Тсм. - ауысымның ұзақтығы, сағ.
№4 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Тиеу-түсіру машиналарының қажетті паркін анықтау
Жұмыстың мақсаты-тиеу-түсіру машиналарының қажетті паркін
анықтау дағдыларын алу.
Бастапқы деректер:
Нұсқа Qг жылдық жүк
нөмірі ағыны, мың тонна

Ан

жүктерін тікелей
қайта тиеу
коэффициенті

Әркелкілік
коэффициенті
Кн

1
2
3
4

0,10
0,12
0,13
0,14

1,20
1,19
1,18
1,17

155
180
190
200

Qсм
өндірудің
ауысымдық
нормасы
97,5
114,3
96,0
102,5

Орындалу реті:
1. Бастапқы деректерге сәйкес станцияның жүк ауданында ыдысданалы жүктерді өңдеу үшін тиеу-түсіру машиналарының (электр
тиегіштердің) қажетті паркін есептеңіз.
Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Электр тиегіштердің қажетті саны мынадай формула бойынша
айқындалады:
Z=

Qг ×(2− αн )×Кн

псм ×Qсм ×(365−Тпр )

(8)

мұндағы Qг - жылдық жүк ағыны (келу және кету), т;
2 - жүктің әр тоннасын қайта өңдеу саны;
αн - жүктерді вагондардан автомобильдерге және керісінше қоймаға соқпай
тікелей қайта тиеу коэффициенті;
Кн - жүктердің келуі мен жөнелтілуі әркелкілігінің коэффициенті;
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псм - тәулік ішінде машиналардың жұмыс ауысымдарының саны
(ауыстырмалы аккумуляторлық батареялар жиынтығы болған жағдайда 3);
Qсм - тиегішті ӨмУБН бойынша өндірудің ауыспалы нормасы, т.;
Тпр - жөндеу және техникалық қызмет көрсету кезінде жыл бойы реттелетін
қарапайым машина, 25 күнге тең қабылданады.
№ 5 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Шөмішті элеватордың техникалық өнімділігін анықтау
Жұмыстың мақсаты - шөмішті элеватордың техникалық өнімділігін
есептеуді орындау дағдыларын алу.
Нұсқа
нөмірі

Шелек
сыйымдылығы
Ек, л.

1
2

2,0
3,0

Шелектер
арасындағы
қашықтық
(қадам),
а, м.
0,30
0,35

3

1,9

4

1,5

Бастапқы деректер:
Тартқыш
элементтің
жылдамдығы
ν, м/с

Сусымалы
тығыздығы
жүк γ, т/м3

Шөмішті
толтыру
коэффициенті
ψ

Жүк түрі

2,5
2,0

0,82
0,88

0,75
0,81

0,25

1,9

0,83

0,62

0,25

1,85

0,79

0,51

дәнді
ұнтақ
тәрізді
орташа
өлшемді
кесек
ауыр ірі
көлемді

Орындалу реті:
1. Шелек элеваторының техникалық өнімділігін бастапқы мәліметтерге
сәйкес анықтаңыз
Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Шөмішті элеваторлардың техникалық өнімділігі мына формула
бойынша анықталады:
Ек
(9)
Пт =
3,6 × а × ν× γ×ψ

мұндағы-Ек – шөміштің сыйымдылығы, л;
а - шөміштер арасындағы қашықтық( қадам), м;
ν - тарту элементінің жылдамдығы, м / с;
γ - шөмішті толтыру коэффициенті;
ψ - жүктің сусымалы тығыздығы, т/м3
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Бақылау-өлшеу материалдары
Вагондар туралы жалпы мәліметтер « тақырыбына тесттер»
1.
Вагондар не үшін арналған?
A) жүктерді тасымалдау үшін
B) жолаушыларды тасымалдау үшін
C) жүктер мен жолаушыларды тасымалдау үшін
D) қозғалысты жеделдету үшін
E) жүкті орау үшін
2.
Жүк вагондары бөлінеді
A) әмбебап және мамандандырылған
B) теміржол және автомобиль жолдары
C) жүктер мен жолаушыларды тасымалдау үшін
D) жартылай вагондар және жабық
E) жолаушылар және жүк
3.
Ашық вагондар, жабық вагондар, платформалар қандай
вагондарға жатады?
A) әмбебап вагондарға
B) мамандандырылған вагондарға
C) жүктер мен жолаушыларды тасымалдау үшін
D) жартылай вагондар және жабық
E) жолаушылар және жүк
4. Вагондардың қандай түріне автомобильдерге арналған
платформа, ұн, тірі балық, цемент, сүт және т. б. тасымалдауға арналған
вагондар жатады?
A) әмбебап вагондарға
B) мамандандырылған вагондарға
C) жүктер мен жолаушыларды тасымалдау үшін
D) жартылай вагондар және жабық
E) жолаушылар және жүк
5. Атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды талап ететін
ыдысты-дара жүктерді тасымалдауға арналған вагондар деп аталады:
A) жартылай вагондар
B) жабық
C) платформалар
D) цистерналар
E) изотермиялық
6. Атмосфералық жауын-шашыннан қорықпайтын жаппай
сусымалы және сусымалы жүктерді тасымалдауға арналған вагондар
деп аталады:
A) жартылай вагондар
B) жабық
C) платформалар
D) цистерналар

73

E) изотермиялық
7. Орман жүктерін, машиналарды және доңғалақты машиналарды
тасымалдауға арналған вагондар деп аталады:
A) жартылай вагондар
B) жабық
C) платформалар
D) цистерналар
E) изотермиялық
8. Сұйық және газ тәрізді жүктерді тасымалдауға арналған
вагондар деп аталады:
A) жартылай вагондар
B) жабық
C) платформалар
D) цистерналар
E) изотермиялық
9. Ет, май және басқа жүктерді тасымалдауға арналған вагондар:
A) жартылай вагондар
B) жабық
C) платформалар
D) цистерналар
E) изотермиялық
10. Доңғалақ жұптарының мақсаты?
A) доңғалақ жұбын вагон рамасымен қосу, жүктемені вагон шанағынан
доңғалақ жұбы осьінің мойнына беру үшін
B) бүкіл вагон мен жүктің салмағы түседі, рельс жолымен бағытталады
және жолдың тегіссіздігінен бағыты бойынша әртүрлі және қатты
соққыларды қабылдайды
C) рельс жолы бойынша қозғалысты бағыттауға, тарту және тежеу
күштерін қабылдауға арналған
D) вагондарды өзара және локомотивпен қосу үшін
E) тиеуді жүзеге асыру үшін
11. Доңғалақ жұбы қандай элементтерден тұрады?
A) екі дөңгелегі бар осьтен
B) осьінен
C) осьтен және екі дөңгелектен
D) мойыннан, осьтен, қадам алдындағы бөліктен
E) қадам алдындағы, көтерілетін, ортаңғы бөліктен
12. Вагонның бокстары мыналарға арналған:
A) доңғалақ жұбын вагон рамасымен қосу, жүктемені вагон шанағынан
доңғалақ жұбы осьінің мойнына беру үшін
B) соққыларды сіңіру және олардың вагон бөлшектеріне әсерін азайту
үшін
C) рельс жолы бойынша қозғалысты бағыттау үшін, тарту және тежеу
күштерін қабылдау үшін, жүрістің қажетті тегістігін қамтамасыз ету үшін
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D) вагондарды өзара және локомотивпен қосу үшін
E) тиеуді жүзеге асыру үшін
13. Вагонның серіппелері:
A) доңғалақ жұбын вагон рамасымен қосу, жүктемені вагон шанағынан
доңғалақ жұбы осьінің мойнына беру үшін
B) соққыларды сіңіру және олардың вагон бөлшектеріне әсерін азайту
үшін
C) рельс жолы бойынша қозғалысты бағыттау үшін, тарту және тежеу
күштерін қабылдау үшін, жүрістің қажетті тегістігін қамтамасыз ету үшін
D) вагондарды өзара және локомотивпен қосу үшін
E) дұрыс жауап жоқ
14. Доңғалақ доңғалағының ақаулығы қалай аталады, онда
дұрыс емес тежеу кезінде пайда болатын доңғалақ шеңберінің домалақ
бетінде жойылған жерлер пайда болады?
A) дөңгелектерді жалға беру
B) жүгірткі
C) кетік
D) жарықшақ
E) тарақтың кесіндісі
15. Вагон ыдысы деп не аталады?
A) жүк массасы
B) вагоны бар Жүктің массасы
C) вагонның жүксіз салмағы
D) жүк орамасының массасы
E) коэффициент
16. Вагонның жақтауы дегеніміз не?
A) бұл қабырғалар, автотіркегіш және тежегіш жабдықтар
орнатылатын дененің негізі
B) бұл шанақтың соққыны жұтуға және олардың вагон бөлшектеріне
әсерін азайтуға арналған негізі
C) бұл шанақтың негізі рельс жолы бойынша қозғалысты бағыттауға,
тарту және тежеу күштерін қабылдауға, жүрістің қажетті тегістігін
қамтамасыз етуге арналған
D) бұл вагондарды бір-бірімен және локомотивпен қосуға арналған
шанақтың негізі
E) тиеуді жүзеге асыруға арналған құрылғы
17. Вагонның жүк көтергіштігі дегеніміз не?
A) жүк массасы
B) вагоны бар Жүктің массасы
C) вагонның жүксіз салмағы
D) жүк орамасының массасы
E) коэффициент

75

«Тартқыш жылжымалы құрам және локомотив шаруашылығы»
тақырыбына тесттер
1.
Электр жүйесінен тартқыш қосалқы станциялар мен
байланыс желісі арқылы қуат алатын локомотив қалай аталады?
A) тепловоз
B) паровоз
C) электровоз
D) дизель-пойыз
E) газтурбовоз
2.
Тартқыш электр қозғалтқышы не үшін қажет?
A) локомотивтің қозғалысы үшін
B) электр энергиясын түрлендіру үшін
C) механикалық энергияны түрлендіру үшін
D) пойыз қозғалысы үшін
E) электр энергиясын механикалық энергияға түрлендіру үшін
3.
ВЛ80т электровоз сериясындағы «т» индексі нені білдіреді:
A) реостатты тежеумен
B) рекуперативті тежелумен
C) кремний түзеткіштерімен
D) жүйелік
E) тежеумен
4.
ВЛ80р электровоз сериясындағы «р» индексі нені білдіреді:
A) реостатты тежеумен
B) рекуперативті тежелумен
C) кремний түзеткіштерімен
D) жүйелік
E) тежеумен
5.
Электровоз қандай құрылғы арқылы электр энергиясын
алады?
A) ток қабылдағыш
B) реттеуші
C) компрессор
D) генератор
E) желдеткіш
6.
Ішкі жану қозғалтқышы - дизель бар локомотив қалай
аталады?
A) тепловоз
B) паровоз
C) электровоз
D) электр пойызы
E) газтурбовоз
7.
Локомотивтердің белгілі бір саны тағайындалған локомотив
депосы деп аталады:
A) негізгі депо
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B) айналым депосы
C) техникалық қызмет көрсету пункті
D) жабдықтау пункті
E) білмеймін
8.
Локомотивтері жоқ, бірақ локомотивтерді кері қайтуға
арналған локомотив деп аталады:
A) негізгі депо
B) айналым депосы
C) техникалық қызмет көрсету пункті
D) жабдықтау пункті
E) білмеймін
9.
Дизельді отынмен қамтамасыз ету үшін қандай тепловоз
жүйесі бар?
A) отын жүйесі
B) май жүйесі
C) су жүйесі
D) ауамен жабдықтау жүйесі
E) барлық жүйелер
10. Тепловоздың ауамен жабдықтау жүйесі не үшін арналған?
A) майды дизельдің үйкелетін бөлшектеріне үздіксіз беру және оның
жекелеген бөлшектерін салқындату үшін
B) дизельдің өте қызатын тораптарын салқындату үшін
C) дизель отынын беру үшін
D) атмосферадан ауаны алу, оны тазарту, салқындату және дизельге
беру үшін
E) ауа алу үшін
11. Тепловоздың су жүйесі не үшін арналған?
A) майды дизельдің үйкелетін бөлшектеріне үздіксіз беру және оның
жекелеген бөлшектерін салқындату үшін
B) дизельдің өте қызатын тораптарын салқындату үшін
C) дизель отынын беру үшін
D) атмосферадан ауаны алу, оны тазарту, салқындату және дизельге
беру үшін
E) ауа алу үшін
12. Негізгі қозғалтқышы газ турбинасы болатын автономды
локомотив деп аталады…
A) электровоз
B) тепловоз
C) газтурбовоз
D) паровоз
E) автомотриса
13. Дизель-пойыз не үшін арналған?
A) жоғары ПӘК қамтамасыз ету үшін
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B)
теміржолдардың
электрлендірілмеген
учаскелерінде
қала
маңындағы жолаушылар қозғалысына қызмет көрсету үшін
C) маневрлік жұмыс үшін
D) жолаушылар ағыны аз желілерде жолаушыларды тасымалдау үшін
және қызметтік мақсаттар үшін
E) күштік электр тізбектерін тұйықтауға және ашуға арналған
14. Электр пойызы не үшін арналған?
A) жоғары ПӘК қамтамасыз ету үшін
B) теміржолдардың электрлендірілген учаскелерінде қала маңындағы
жолаушылар қозғалысына қызмет көрсету үшін
C) маневрлік жұмыс үшін
D) жолаушылар ағыны аз желілерде жолаушыларды тасымалдау үшін
және қызметтік мақсаттар үшін
E) күштік электр тізбектерін тұйықтауға және ашуға арналған
15. Локомотив депосы ғимаратының периметрі бойынша:
A) желдеткіш, сатылы
B) тікбұрышты, желдеткіш
C) тікбұрышты, сатылы, желдеткіш
D) тікбұрышты
E) сатылы
16. Жол
шаруашылығында
динамикалық
жол
тұрақтандырғышы не үшін қолданылады?
A) шпалдарды, оның ішінде бағыттамалы бұрмалар аймағында бір
реттік ауыстыру өндірісі үшін
B) жолды одан әрі жылжытпай тұрақтандыру (азаю) үшін
C) рельстердің бастарын қалпына келтіру, толқын тәрізді кедірбұдырларды және металдың ақаулы қабатын алып тастау үшін
D) вакуумның көмегімен қиыршық тасты, шаңды, сұйық материалдар
мен кірді жинауға арналған
E) жұмысшыларды тасымалдау, тиеу-түсіру, дәнекерлеу жұмыстарын
орындау үшін
17. Рельсті тегістеу пойызы не үшін қажет?
A) шпалдарды, оның ішінде бағыттамалы бұрмалар аймағында бір
реттік ауыстыру өндірісі үшін
B) жолды одан әрі жылжытпай тұрақтандыру (азаю) үшін
C) рельстердің бастарын қалпына келтіру, толқын тәрізді кедірбұдырларды және металдың ақаулы қабатын алып тастау үшін
D) вакуумның көмегімен қиыршық тасты, шаңды, сұйық материалдар
мен кірді жинауға арналған
E) жұмысшыларды тасымалдау, тиеу-түсіру, дәнекерлеу жұмыстарын
орындау үшін
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«Тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға арналған жүк құрылғылары
мен техникалық құралдар» тақырыбына тесттер
1. Әр түрлі шаңды, түйіршікті және кесек жүктерді жылжыту
үшін қандай конвейер қолданылады?
A) таспа
B) бұрандалы
C) қырғыш
D) табақ
E) инерциялық
2. Бөлшектердің, бөліктердің немесе сусымалы жүктердің тік
немесе оған жақын көлбеу қозғалысына арналған үздіксіз машиналар
қалай аталады?
A) конвейерлер
B) элеваторлар
C) тиегіштер
D) пневматикалық қондырғылар
E) гидравликалық қондырғылар
3. Айналмалы барабанға оралған болат арқанның көмегімен жүкті
жылжытатын жүк көтергіш машина қалай аталады?
A) таль
B) полиспаст
C) жүкшығыр
D) блок
E) ұя
4. Паллетке салынған жүктерді түсіру үшін қандай жүк көтергіш
құрылғылар қолданылады.
A) аударғыш
B) әмбебап қысқыш
C) бүйірлік түсіру
D) ашаны ұстау
E) қысқашпен қармау
5. Картон қораптарын, пакеттерді, киптерді, балшықтарды екі
жағынан қысу арқылы жылжытуға арналған қандай жүк көтергіш
құрылғы?
A) аударғыш
B) әмбебап қысқыш
C) бүйірлік түсіру
D) ашаны ұстау
E) қысқашпен қармау
6. Қандай жүк түсіретін құрылғы қораптарды оңға және солға
бұруға және олардан чиптерді, металл сынықтарын және т. б.
жылжымалы құрамға түсіруге мүмкіндік береді?
A) аударғыш
B) істікті қармау
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C) қысқашпен қармау
D) әмбебап қысқыш
E) грейферлік ұстау
7. Электр қаттауыштарының электр тиегіштерден қандай
қасиеттері ерекшеленеді?
A) маневрлік және ықшамдылық
B) жүкті көтерудің маневрлігі мен үлкен биіктігі
C) бұрылу мүмкіндігі және ашалардың көлденең қозғалысы
D) жүкті көтерудің маневрлігі және үлкен биіктігі, бұрылу мүмкіндігі
және ашалардың көлденең қозғалысы
E) үлкен габаритті өлшемдер, жүкті көтерудің үлкен биіктігі,
ашалардың көлденең қозғалысы
8. Салмақты тік және көлденең күйде жылжытатын тірек пен оған
бекітілген механизмдерден тұратын әмбебап мерзімді машиналар қалай
аталады?
A) конвейерлер
B) крандар
C) элеваторлар
D) грейферлер
E) тиегіш
9. Қандай жүктерді өңдеу үшін крандар грейферлермен
жабдықталады?
А) сусымалы және кесек
B) ыдыстық және дара
C) ұзын өлшемді және ауыр салмақты
D) ыдыстық және көлемді
E) сұйық және газ тәрізді
10. Вагондар жүктің төгілуін қамтамасыз ететін позицияға
бұрыла отырып түсірілетін машиналар ... деп аталады.
A) инерциялық вагон Тиеу машиналары
B) конвейерлер
C) вагон аударғыштар
D) механикалық әрекеттегі вагон Тиеу машиналары
E) тиегіштер
2-қосымшада 1-бөлім бойынша тесттерге дұрыс жауаптардың паспорты
келтірілген.
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Қысқаша қорытынды
Темір жолдардың жылжымалы құрамы мен техникалық құралдарын
пайдалану станция бойынша кезекшінің жұмысындағы маңызды бөлімдердің
бірі болып табылады. Вагондардың, локомотивтердің, моторвагонды
жылжымалы
құрамның,
жүк
шаруашылығының
техникалық
құрылғыларының және тиеу мен түсіруді жүзеге асыруға арналған
құралдардың типтері мен түрлерін зерделеу осы біліктіліктің міндетті
элементі болып табылады.
Вагонның техникалық-экономикалық сипаттамалары мен бақылау
санын анықтау, вагонның нөмірі бойынша сипаттамасы, өнімділігін есептеу
және тиеу-түсіру құралдарының қажетті паркі бойынша дағдылар маңызды
болып табылады.
Нұсқаулықта қарастырылған модуль туралы жалпы ақпарат берілген,
осы мәселе бойынша неғұрлым толық кәсіби құзыреттілікті алу үшін әр түрлі
вагондардың сипаттамалары, тиеу-түсіру техникалық құралдары және
олардың жұмыс технологиялары туралы әдебиеттерді қосымша зерттеу
ұсынылады.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Темір жол көлігімен жүк тасымалдау қағидалары. Қазақстан
Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019
жылғы 2 тамыздағы № 612 бұйрығы
2. Астана-Есіл учаскесінде «Talgo», «Тұлпар-Тальго» вагондарынан
құралған жолаушылар пойызының құрылыстарына, құрылғыларына,
жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсету және қозғалысын
ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулық, Ақмола магистральдық желі бөлімшесі,
2012
3. Н.И.Бойко, С. П. Чередниченко Темір жол көлігіндегі тиеу-түсіру
жұмыстары және қоймалар: М.: «Темір жол көлігіндегі білім беру бойынша
оқу-әдістемелік орталық» ФМББМ, 2011
4. М. С. Боровикова, А.В. Ширяев, О.И. Ваганова - Ресей
Федерациясының темір жолдарында жоғары жылдамдықты қозғалысты
ұйымдастыру: М.: Пиар-Пресс, 2011
5. Е. П.Гундорова Темір жолдардың техникалық құралдары: М:
Маршрут, 2003
6. А.А. Гуськов, В. А. Молодцов, В. С. Горюшинский Көлік және
тиеу-түсіру құралдары: Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017
7. А.П. Игнатов, В.В. Дроздов Мамандыққа кіріспе: М: Маршрут, 2006
8. В. И. Савин Темір жол көлігімен жүк тасымалдау: М.: Іс және
сервис, 2003
9. М. И.Харитонов, В. Н.Панкин Жүк вагондары. 1 бөлім (жартылай
және жабық вагондар): Хабаровск: ДВГУПС, 2003
10. М. И.Харитонов, В. Н.Панкин Жүк вагондары. 2 бөлім: Хабаровск:
ДВГУПС, 2006 ж
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1а қосымшасы
№1 тәжірибелік жұмысты орындау үшін вагондардың сипаттамасы
4 білікті жабық вагон, 11-7038 моделі

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Жүк көтерімділігі, т артық емес
Шанақ көлемі, м3
Ыдыстың салмағы, т артық емес
Вагон базасы, мм
Автотіркеу біліктері бойынша вагонның ұзындығы, мм
Еден алаңы, м2
Арба
Конструкциялық жылдамдығы, км / сағ

68,0
161,0
26,0
13 500
18 720
48,8
18-7055
120

1б қосымшасы
№1 тәжірибелік жұмысты орындау үшін вагондардың сипаттамасы
4 білікті тұтас металды ашық вагон, 12-132 моделі

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Жүк көтерімділігі, т артық емес
Шанақ көлемі, м3
Ыдыстың салмағы, т артық емес
Вагон базасы, мм
Автотіркеу біліктері бойынша вагонның ұзындығы, мм
Еден алаңы, м2
Арба
Конструкциялық жылдамдығы, км / сағ
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69,5
88,0
23,5
8650
13920
37,125
18-100
120

Қосымша 2
1-бөлім бойынша тестке дұрыс жауаптардың паспорты
«Вагондар туралы жалпы «Тартқыш жылжымалы
мәліметтер» тақырыбы
құрам және локомотив
шаруашылығы”
тақырыбы
1C
2A
3A
4C
5B
6A
7C
8D
9E
10B
11A
12A
13B
14B
15C
16A
17A

1C
2E
3A
4B
5A
6A
7A
8B
9A
10D
11B
12C
13B
14B
15C
16B
17C
18E

«Жүк құрылғылары және
тиеу-түсіру жұмыстарын
орындауға арналған
техникалық құралдар”
тақырыбы
1C
2B
3C
4D
5C
6A
7D
8B
9A
10C
2B
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2-бөлім. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ, ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ,
ӨНЕРКӘСІПТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ӨРТКЕ ҚАРСЫ ҚОРҒАУ
ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН НОРМАЛАРЫН САҚТАУ
2.1
2.2.
2.3
2.4

Осы модульде ұсынылған тақырыптар
Еңбекті қорғау саласындағы еңбек заңнамасы
Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің негізгі принциптері
Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау
Қысқы жағдайларда станцияда қауіпсіздік техникасын қамтамасыз
ету ерекшеліктері

Модульге шолу
Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, санитария және өртке қарсы
қорғау ережелері мен нормалары - барлық мамандықтар бойынша
зерделеудің міндетті элементі. Темір жол станциясы бойынша кезекші
еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын
білуге, қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау басымдығын
қамтамасыз ету барлық өндірістік көрсеткіштерден жоғары қойылуы тиіс
екенін түсінуге тиіс.
Оқу мақсаттары
Осы модульді игергеннен кейін студенттер төмендегіні жасай алады:
1. Өндірістік қызметте еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын
түсіну және пайдалану
2. Жұмысшылардың санитариялық-гигиеналық еңбек жағдайларын
сипаттаңыз және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін шаралар
қолданыңыз
3. Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік ауруларға талдау жүргізу
4. Зиянды және қауіпті еңбек жағдайларын анықтау.

Темір жол станциясы бойынша кезекші

Модуль 7. "ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯСЫ БОЙЫНША КЕЗЕКШІ" ЖҰМЫСШЫ
МАМАНДЫҒЫН АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
Модуль 6. Жүктемелік және коммерциялық жұмыс негіздері
Модуль 5. Теміржол станциясының жұмысын ұйымдастыру
Модуль 4. Техникалық пайдалану ережелерін орындау және пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Модуль 3. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке
қарсы қорғау ережелері мен нормаларын сақтау
Модуль 2. Темір жол жылжымалы құрамы мен техникалық құралдарын пайдалану
Модуль 1. Техникалық білім негіздерін қолдану
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Бұл бөлімде Модуль 3 мазмұны сипатталған.
Алдын ала талаптар
Бұл модульді оқу үшін студенттерге физика, математика, мектеп курсы,
электротехника, сондай-ақ әлеуметтік ғылымдар негіздері туралы білім
қажет.
Бұл модульді зерделегеннен кейін алынған құзыреттер барлық кейінгі
кәсіптік модульдерді зерделеу кезінде, сондай-ақ жұмысшы мамандығын алу
практикасынан өту кезінде қажет болады.
КІРІСПЕ
Кез келген заманауи өндіріс жағдайында қызметкердің қауіпсіздігі
құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық-техникалық,
санитариялық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық қорғаумен қамтамасыз
етіледі. Адамды қорғау - еңбекті қорғаудың негізі. Кәсіби сауаттылық,
сондай-ақ құқықтық және нормативтік құжаттармен регламенттелген
нормалар мен ережелерді нақты сақтаудың дағдыланған мәдениеті
қызметкердің жарақат алу немесе кәсіптік аурулардың пайда болу
ықтималдығын едәуір төмендетеді.
Қазақстан Республикасындағы регламенттеуші құжаттар қатаң міндетті
сипатқа ие. Теміржол көлігінің жұмыс істеу жағдайларының ерекшелігі, осы
саладағы өндірістік процестердің ерекшеліктері, технологиялардың
күрделілігі, жаңалығы мен әртүрлілігі, олардың жиі ауысуы, қазіргі заманғы
машиналар мен механизмдердің жылдамдығы, оларға қызмет көрсету
процестерінің күрделілігі мен белгілі бір қауіптілігі қауіпсіздік
идеологиясына маңызды орын беруге мәжбүр етеді, «Еңбекті қорғау,
қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өрттен қорғау ережелері
мен нормаларын сақтау» модульінің кәсіби міндеттері мен бағытын
анықтайды.
Өндірістік қауіпсіздік теміржол көлігі қызметкерлерінің өмірлік
ұстанымы ретінде адамға қауіп төндіретін қауіптер мен зиянды факторлар
туралы, адамның техникамен және өндірістік ортамен өзара әрекеттесуінің
белгілі бір ережелерін сақтау туралы қажетті біліммен қамтамасыз етіледі.
Әрбір маман, оның лауазымдық міндеттері саласында, қауіптерді анықтай
білуі тиіс, ол үшін олардың мәні мен ықтимал пайда болу көздерін білу
қажет.
2.1 Еңбекті қорғау саласындағы еңбек заңнамасы
Еңбекті қорғау жөніндегі заңнама салауатты және қауіпсіз еңбек
жағдайларын жасауға бағытталған ұйымдастырушылық, техникалық және
санитариялық-гигиеналық іс - шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін
заңнамалық актілер мен құқықтық тәртіп нормаларын қамтиды.
Еңбекті қорғау - бұл еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін,
денсаулығы мен жұмыс қабілетін сақтауды қамтамасыз ететін жағдайлар
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жасау
жөніндегі
заңнамалық,
әлеуметтік-экономикалық,
ұйымдастырушылық, техникалық, санитариялық-гигиеналық іс-шаралар
жүйесі [9].
Еңбекті қорғау мынадай мәселелерді қамтиды: құқықтық заңнама;
техникалық - қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау; санитариялық еңбек гигиенасы және өндірістік санитария; ұйымдастырушылық - қауіпсіз
жұмысты қамтамасыз ету, еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралардың
орындалуын бақылау және т. б.
Қазіргі уақытта еңбекті қорғау саласындағы негізгі ұғымдардың келесі
терминдері мен анықтамалары белгіленген.
Қауіпті өндірістік фактор деп қызметкерге әсер етуі еңбекке
қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айырылуға (еңбекте мертігуге
немесе кәсіптік ауруға) немесе өлімге әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік
фактор аталады [10].
Зиянды өндірістік фактор-бұл қызметкерге әсер етуі кәсіптік ауруға
немесе еңбекке қабілеттіліктің төмендеуіне әкелуі мүмкін өндірістік фактор
[9]. Қауіпті факторлардың мысалы ретінде жабдықтың ашық бөліктері,
машиналар мен механизмдердің қозғалмалы бөліктері, ыстық денелер,
сығылған ауа, газ контейнерлері және т. б. Зиянды факторлардың мысалдары
ауадағы зиянды қоспалар, қолайсыз метеожағдайлар, шу, діріл, сәуле,
иондаушы және лазерлік сәулелену және т. б. Қауіпті және зиянды
фактордың арасында нақты шекара жоқ. Дәл сол фактор апатқа әкелуі
мүмкін.
Өндірістік орынжайлар деп өндірістің әртүрлі түрлеріне қатысумен
байланысты адамдардың еңбек қызметі тұрақты (ауысыммен) немесе
мерзімді (жұмыс күні ішінде) жүзеге асырылатын арнайы жасалған
ғимараттар мен құрылыстардағы жабық кеңістіктер аталады.
Жұмыс аймағы-еден деңгейінен 2 м дейінгі биіктіктегі кеңістік немесе
жұмысшылардың тұрақты немесе уақытша болатын орындары бар алаңдар
[9].
Жұмыс орны – қызметкердің еңбек қызметі процесінде еңбек
міндеттерін орындауы кезінде тұрақты немесе уақытша болатын орны [9].
Тұрақты-бұл жұмыс уақытының көп бөлігі (>50% немесе 2 сағаттан астам
үздіксіз) жұмыс істейтін жұмыс орны. Егер жұмыс жұмыс аймағының
әртүрлі пункттерінде жүзеге асырылса, онда бүкіл жұмыс аймағы тұрақты
орын болып саналады.
Өндірістік санитария-зиянды өндірістік факторлардың жұмыскерлерге
әсерін болдырмайтын немесе азайтатын санитариялық-гигиеналық,
ұйымдастыру іс-шаралары мен техникалық құралдар жүйесі (өндірістік
орынжайларды желдету және жарықтандыру, жұмыс орындарындағы шу мен
діріл, иондаушы сәулеленуден қорғау) [10].
Қызметкерлердің еңбекті қорғау, қауіпсіздік және еңбек гигиенасын
қамтамасыз ету құқықтарын қамтамасыз ететін негіз қалаушы құжаттар
болып табылады:

86

- 30.08.1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясы;
- «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы» 28.02.2004 ж. № 52811 ҚР Заңы;
-Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V
Еңбек кодексі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған, заңдық
күші ұлттық заңдардан жоғары бірқатар халықаралық конвенциялар мен
келісімдер;
- «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы»
3.04.2002 ж. Заңы;
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077
«Өрт қауіпсіздігі қағидалары» қаулысы.
Қазақстан Республикасының Конституциясы (24-бап) Республикада
жұмыс істейтін әрбір адамның қауіпсіздік пен гигиена талаптарына сай еңбек
жағдайына құқығы бар деп жариялайды. Халықты, қоршаған ортаны және
шаруашылық жүргізу объектілерін төтенше жағдайлардан және олардан
туындаған салдарлардан қорғау мемлекеттік саясатты жүргізудің басым
бағыттарының бірі болып табылады.
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету адамдардың өмірі мен денсаулығын,
меншікті, ұлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік
қызметтің ажырамас бөлігі болып табылады.
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі принциптері:
−
өрт қауіпсіздігі саласындағы адамдардың өмірі мен денсаулығын,
меншікті, ұлттық байлықты және қоршаған ортаны қорғау;
−
ұйымдар мен азаматтардың қызметіндегі тәуекел дәрежесін алдын ала
айқындау, өрт қауіпсіздігі саласындағы алдын алу шараларын оқыту және
профилактикалық іс-шараларды жүзеге асыру;
−
өрт сөндіру, бірінші кезектегі авариялық-құтқару және басқа да
жұмыстарды жүргізу, медициналық көмек көрсету, азаматтар мен зардап
шеккен қызметкерлерді әлеуметтік қорғау, азаматтардың денсаулығы мен
мүлкіне, қоршаған орта мен шаруашылық жүргізу объектілеріне келтірілген
зиянды
өтеу міндеттілігі.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі азаматтардың Қазақстан
Республикасында еңбек бостандығына конституциялық құқығын іске асыру
процесінде туындайтын еңбек қатынастарын реттейді.
Бұдан басқа, еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілерге мыналар
жатады:
−
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Бас
санитариялық-эпидемиологиялық Басқармасы бекітетін санитариялық
қағидалар,
нормалар,
гигиеналық
нормативтер,
эргономикалық,
физиологиялық және басқа да талаптар;
−
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі Жұмыспен қамту және еңбек қатынастары департаментінің
еңбекті қорғау басқармасымен келісім бойынша атқарушы биліктің орталық

87

органы және тиісті қадағалау және бақылау органы бекітетін салалық
мақсаттағы еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтар;
−
министрліктермен, ведомстволармен келісім бойынша Қазақстан
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті
қорғау департаменті бекітетін салааралық мақсаттағы еңбекті қорғау
жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтар.
Ережелер мен нормалар еңбекті қорғаудың негізгі ережелерін
орындауға бағытталған шараларды нақтылайды.
Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілерге мыналар жатады:
−
еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесінің стандарттары (ЕҚСЖ)
МЕМСТ-Стандарттау,
метрология,
сертификаттау
жөніндегі
Мемлекетаралық Кеңес бекіткен;
−
тиісті министрліктердің, ведомстволардың салалық стандарттары
(ССТ);
−
кәсіпорын стандарттары (КСТ);
−
ҚНжЕ, ҚН - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Бас санитариялық-эпидемиологиялық басқармасы бекіткен санитариялық
ережелер,
нормалар,
гигиеналық
нормативтер,
эргономикалық,
физиологиялық және басқа талаптар;
−
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі Жұмыспен қамту және еңбек қатынастары департаментінің
орталық атқарушы билік органы мен еңбекті қорғау басқармасы бекіткен
салалық мақсаттағы еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтар;
−
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі Жұмыспен қамту және еңбек қатынастары департаментінің
еңбекті қорғау басқармасы бекіткен салааралық мақсаттағы еңбекті қорғау
жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтар;
−
Қазақстан Республикасы атқарушы өкіметінің орталық органы бекіткен
ұйымдастыру-әдістемелік құжаттар, ережелер, әдістемелік нұсқаулар.
Еңбекті
қорғау
жөніндегі
ережелер-өндірістік
процестерді,
жұмыстардың жекелеген түрлерін, қондырғыларды, агрегаттарды және т. б.
жобалау, салу, ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде орындалуы міндетті
еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды белгілейтін нормативтік акт.
Еңбекті қорғау ережелері: салааралық және салалық болып бөлінеді.
Салалық ережелерді атқарушы биліктің тиісті орталық органдары
бекітеді. Еңбекті қорғау жөніндегі салааралық қағидалардың әзірленуін
ұйымдастыруды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігінің Жұмыспен қамту және еңбек қатынастары
департаментінің Еңбекті қорғау басқармасы жүзеге асырады. Еңбекті қорғау
жөніндегі ережелер белгілі бір мерзімге немесе осы мерзімге шектеусіз
бекітіледі.
Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық-өндірістік орынжайларда,
кәсіпорын аумағында, құрылыс алаңында және осы жұмыстар жүргізілетін
немесе қызметтік міндеттер орындалатын өзге де орындарда жұмыстарды
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орындау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды белгілейтін
нормативтік акт.
Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық: үлгілік және салалық болуы
мүмкін.
Үлгілік нұсқаулықтардың қолданылуы еңбекті қорғау жөніндегі тиісті
қағидалардың қолданылу мерзімін ескере отырып белгіленеді.
2.2 Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің негізгі принциптері
Кәсіпорында еңбекті қорғауды басқару мынадай негізгі функцияларды
іске асыру жолымен жүзеге асырылады: еңбекті қорғау жөніндегі
жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестіру; еңбекті қорғау жөніндегі
жұмыстарды жоспарлау; еңбекті қорғау жағдайын және еңбекті қорғауды
басқару жүйесінің (ЕҚБЖ) жұмыс істеуін бақылау; еңбекті қорғау жағдайын
және ЕҚБЖ жұмыс істеуін есепке алу, талдау және бағалау; еңбекті қорғауды
жетілдіруге ынталандыру.
Ұйымдастыру және үйлестіру, ең алдымен, кәсіпорынның
ерекшеліктерін ескере отырып, SWOT құру мен жұмыс істеуінің
ұйымдастырушылық және нормативтік негізін құрудан тұрады. Еңбекті
қорғауды қамтамасыз ету үшін басқару органдарының басқару объектілеріне
мақсатты әсер ету әдістері мен мазмұны белгіленген кәсіпорынның ЕҚСЖ
стандарты осындай негіз бола алады; қызметтердің, құрылымдық бөлімшелер
мен еңбекті қорғаудың жағдайыне жауапты лауазымды тұлғалардың өзара
байланысы, бағыныстылығы, міндеттері мен құқықтары айқындалған;
әртүрлі деңгейдегі барлық басқару органдары арасындағы өзара іс-қимыл
нысандары, сондай-ақ басқарушылық шешімдердің түрлері мен оларды іске
асыру жолдары белгіленген.
Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері мен қызметтерінің қызметі
үйлестіріліп, жедел басқарылуы тиіс. Бөлімшелер мен қызметтердің қызметін
үйлестіруді және жұмысты жүргізуде әдістемелік көмек көрсетуді еңбекті
қорғау бөлімі немесе кәсіпорынның басқа бөлімшесі жүзеге асырады.
Жұмысты жоспарлау еңбекті қорғауды басқару мәселелерін шешуге
қатысатын кәсіпорынның барлық бөлімшелері мен қызметтеріне
тапсырмаларды анықтаудан тұрады және барлық жұмыс орындарында
қауіпсіз және сау еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған.
Жоспарлау еңбек жағдайларын жақсартудың, еңбекті қорғаудың және
санитариялық-сауықтыру іс-шараларының перспективалық (бес жылдық)
кешенді жоспарларының; еңбекті қорғау жөніндегі келісімдер түрінде
әзірленетін ағымдағы (жылдық) жоспарлардың; учаскелерде, цехтарда
еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстардың жедел (тоқсандық, айлық)
жоспарларының көмегімен жүзеге асырылады.
Кешенді жоспарлар шу, діріл, шаңдану, ауаның газдануы және басқа да
зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың деңгейін еңбекті қорғау
нормаларына сәйкес келтіру жолымен қолайсыз жағдайларда жұмыс
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істейтіндердің санын қысқартуды (жылдар бойынша) көздейді; қол және
ауыр физикалық жұмыстарда жұмыс істейтіндердің санын қысқарту; еңбекті
қорғау нормаларына сай келмейтін цехтарды, учаскелерді, өндірістерді
пайдаланудан шығару және қайта жаңарту; еңбек жағдайларын еңбекті
қорғау талаптарына сәйкес келтіру жөніндегі, сондай-ақ жарақаттанудың
алдын алу-санитариялық зертханалар, сондай-ақ емдеу-профилактикалық
және сауықтыру мекемелерін салу және кеңейту. Бұл ретте орындаушылар,
жұмыстардың құны және қаржыландыру көздері айқындалады.
Бұл
жоспарлар
еңбекті
қорғау
жөніндегі
кешенді
және
номенклатуралық іс-шаралар негізінде әзірленетін ағымдағы жоспарлар
арқылы іске асырылады. Перспективалық жоспарлар өндірістік учаскелердегі
еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау, кәсіпорынның
даму перспективаларын, оны техникалық қайта жарақтандыруды ескере
отырып, жарақаттану мен сырқаттанушылықты талдау нәтижелерінің
негізінде жасалады.
Жедел жоспарлар цехтардағы, учаскелердегі еңбекті қорғау жағдайын
қоғамдық және ведомстволық бақылау, сондай-ақ кәсіпорындағы еңбекті
қорғауды мемлекеттік қадағалау процесінде анықталған кемшіліктерді тез
жою үшін дайындалады.
Кәсіпорындағы еңбекті қорғау жағдайы мен ЕҚБЖ жұмыс істеуін
бақылау Еңбек туралы заңнама, ЕҚСЖ стандарттары, еңбек қауіпсіздігі
ережелері мен нормалары талаптарынан ауытқуларды анықтауға
бағытталған. Бұдан басқа, онда іс-шаралар әзірленуге, ал қажет болған
жағдайларда анықталған кемшіліктердің себептерін жою жөнінде жедел
шаралар қабылдануға тиіс. Бақылау қауіпті және зиянды өндірістік
факторларды өлшеудің қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын, өндірістік
жабдықтар мен технологиялық процестердің қауіпсіздік көрсеткіштерін,
жеке қорғану құралдарының сапасын қамтитын метрологиялық қамтамасыз
етуге негізделуі тиіс.
Кәсіпорындағы еңбекті қорғау және ЕҚБЖ жағдайын есепке алу,
талдау және бағалау еңбекті қорғаудың жағдайын анықтау және басқарудың
барлық деңгейлеріндегі басшылардың басқарушылық шешімдер қабылдауы
үшін ұсынымдар әзірлеу мақсатында басқарудың барлық функциялары мен
міндеттерін қамтиды. Жұмыстың мәні еңбекті қорғау жағдайынің
көрсеткіштерін жүйелі есепке алу, есепке алу деректерін талдау және еңбекті
қорғау жөніндегі заңнама талаптарының сақталмау себептерін, сондай-ақ
еңбекті қорғау жөніндегі жұмыс жоспарларының орындалмау себептерін
қорытындылау және алынған деректер негізінде нақты ұсыныстарды, ісшараларды, анықталған кемшіліктерді белгілеу мерзімдерін, осы жұмыс
жүктелетін бөлімшелер мен қызметтердің тізбесін қамтитын басқарушылық
шешімдерді негіздеу болып табылады.
Талданатын материалдар ретінде жазатайым оқиғалар мен кәсіби
аурулар туралы деректер; бақылаудың әр түрлі түрлері; цехтардың,
учаскелердің санитариялық-техникалық паспорттары, сондай-ақ жұмыс
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орындарын аттестаттау; басқару объектілерінің, оның ішінде ғимараттардың,
құрылыстардың, жабдықтардың және т. б. жағдайын арнайы тексеру
қолданылады.
Еңбекті қорғау жөніндегі, сондай-ақ еңбекті қорғау қызметтерінің,
бөлімшелері мен лауазымды адамдарының қызметін ынталандыру жөніндегі
жедел, ағымдағы және перспективалық жоспарларға ұсыныстар осы
функцияны жүзеге асырудың практикалық нәтижесі болып табылады.
Еңбекті қорғауды ынталандыру еңбек қауіпсіздігі мен ЕҚБЖ
тиімділігін арттыруға бағытталған. Моральдық және материалдық
ынталандыру қолданылады. Моральдық және материалдық ынталандырудың
түрлерін, нысандары мен тәртібін әкімшілік кәсіпорынның кәсіподақ
комитетімен бірлесіп анықтайды және социалистік жарыс, қоғамдық байқау
немесе еңбекті қорғау жөніндегі конкурс туралы ереже түрінде бекітіледі.
Жүлделі орындарға ие болған цехтар, учаскелер, бригадалар, ИТҚ, еңбекті
қорғау жөніндегі қоғамдық инспекторлар Құрмет тақтасына енгізіледі,
грамоталармен, алғыстармен, ақшалай сыйлықтармен немесе демалыс
үйлеріне жеңілдікті жолдамалармен белгіленеді. Бұл көтермелеулер
өндірістік жоспарды орындау; Қауіпсіздік коэффициентіне (бірлікке тең) қол
жеткізу; еңбекті қорғау жөніндегі жоспарланған іс-шараларды мерзімінен
бұрын орындау; еңбек жағдайлары мен қауіпсіздігін жақсартуға бағытталған
шараларды әзірлеу және енгізу; жазатайым оқиғаларға жол бермеу шартымен
өткен тоқсан үшін беріледі.
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2018
жылы өндірістік қауіпсіздікті басқару жүйесінің (ӨҚБЖ) халықаралық
стандарттар талаптарына, сондай-ақ компания мен еншілес ұйымдардың
(ЕҰ) сыртқы және ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігіне ішкі
бақылау жүргізу үшін «ҚТЖ» ҰК» АҚ мен оның еншілес ұйымдарында
өндірістік қауіпсіздік саласындағы қызметті ішкі бақылауды ұйымдастыру»
стандартын әзірледі [11].
ӨҚБЖ «ҚТЖ «ҰК» АҚ басқару жүйесінің бөлігі болып табылады және
келесі кіші жүйелерді қамтиды:
1) тасымалдау процесінің қауіпсіздігін басқару жүйесі (қозғалыс
қауіпсіздігі);
2) еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігін басқару жүйесі;
3) экологиялық қауіпсіздікті басқару жүйесі.
Компаниядағы және оның МДҰ-дағы ӨҚ саласындағы қызметті ішкі
бақылау мыналарды жүргізу арқылы жүзеге асырылады:
− «ҚТЖ «ҰК» АҚ компаниялар тобын басқару жүйесінің халықаралық
стандарттар талаптарына, сондай-ақ компанияның ӨБ және ЕҰ саласындағы
сыртқы және ішкі құжаттар талаптарына сәйкестігін бағалау мақсатында
менеджмент жүйесінің ішкі аудиті;
− Компанияның құрылымдық бөлімшелерінде және оның МДҰ-да
өндірістік қауіпсіздіктің жағдайын жан-жақты бақылау мақсатында ӨБ
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тексеру. ӨҚ тексерулері жоспарлы және жоспардан тыс тексерулерге
бөлінеді.
ӨҚБЖ ішкі аудитін корпоративтік басқару деңгейінде өндірістік
қауіпсіздік мәселелеріне жетекшілік ететін компанияның құрылымдық
бөлімшесі жүзеге асырады.
ӨҚ жоспарлы тексерулері жыл сайынғы есептердің нәтижелері, ӨҚ
жағдайын талдау негізінде жүргізіледі және ҚР НҚА талаптарының,
компанияның жергілікті актілерінің орындалуын бағалау, ӨҚ ағымдағы
жағдайын, ӨҚ ұйымдастыру және басқару бойынша ұсынылған
мәліметтердің дұрыстығын анықтау мақсатында жүзеге асырылады.
Жоспарлы тексеру түрлеріне мыналар жатады:
1) тексерулер - ӨҚ саласындағы жұмысты ұйымдастыруды бағалау
және нысаналы көрсеткіштерден ауытқуға әкелетін ӨҚБЖ жағдайынің
сәйкессіздіктерін айқындау үшін жүзеге асырылады;
2) техникалық тексерулер - ӨҚ қамтамасыз етуді ұйымдастыру
деңгейін бағалау, ұйымдастырушылық техникалық шаралардың тиімділігін
айқындау, техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету, еңбек
жағдайларын,
санитариялық-тұрмыстық
жағдайларды
ұйымдастыру,
экологиялық менеджмент, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын
сақтау және тиісті құжаттаманы жүргізу үшін жүзеге асырылады;
3) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау-қауіпті
өндірістік факторлардың қызметкерлерге, төтенше жағдай таралатын есепті
аймаққа жататын халыққа, қоршаған ортаға зиянды әсер ету тәуекелін
төмендету мақсатында қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын
филиалдарда жүзеге асырылады;
4) өндірістік экологиялық бақылау - қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
іс-шаралардың орындалу сапасын айқындау, табиғи ресурстарды ұтымды
пайдалану мен қалпына келтіруді айқындау, Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарды
сақтау мақсатында жүзеге асырылады;
5) өрт қауіпсіздігінің жағдайын бақылау - ҚР НҚА сәйкес теміржол
инфрақұрылымы объектілерінің өртке қарсы жағдайын белгілеу мақсатында
жүзеге асырылады;
6) өрт-техникалық тексеру – Қазақстан Республикасының өрт
қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілерімен регламенттелген
теміржол инфрақұрылымы объектілерінің өртке қарсы жағдайынің
нормаларына сәйкестігін белгілеу мақсатында жүзеге асырылады;
7) Қауіпсіздік күні-ағымдағы жағдайды айқындау, өндірістік
қауіпсіздік нәтижелілігінің мониторингі, профилактикалық жұмыс деңгейін
арттыру, қозғалыс қауіпсіздігін, Еңбектің қауіпсіз жағдайларын,
өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбек және
өндірістік тәртіпті нығайту, процестер иелерінің жеке жауапкершілігін
арттыру мақсатында жүзеге асырылады;
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8) станцияларды комиссиялық айлық тексеру техникалық құралдардың,
құрылғылардың, объектілердің, құрылыстардың және бақылаудың ағымдағы
жағдайын бағалау, бұрын анықталған сәйкессіздіктерді және ұстау
нормаларының ауытқуларын жою мақсатында жолдарды, бағыттамалы
бұрмаларды, СОБ, байланыс құрылғыларын және ДУ-46 нысанындағы
байланыс желісін қарап тексерудің жеке журналында жойылғаны туралы
белгі соғылып жүзеге асырылады;
9) станцияларды көктемгі және күзгі тексеру кезеңде жұмысқа
дайындалу үшін Компания мен ЕҰ шаруашылықтарының өндірістік
қауіпсіздігі және үздіксіз жұмысы саласындағы кемшіліктерді анықтау және
жою мақсатында жүзеге асырылады;
10) күн сайынғы бақылауды жұмыс күнінің (ауысымның) басында,
сондай-ақ барлық жұмыс (ауысым) бойы тікелей жұмыс басшысы (шеберлер,
бригадирлер, станция бойынша кезекшілер және т. б.) ӨҚ журналына жаза
отырып жүзеге асырады;
Жоспардан тыс тексеру түрлеріне мыналар жатады:
1) ӨҚ мәселелеріне жетекшілік ететін Компания басшысының,
өндірістік қауіпсіздік мәселелеріне жетекшілік ететін басқару барлық
деңгейлеріндегі Компания мен ЕҰ құрылымдық бөлімшесі басшысының
нұсқауы бойынша тағайындалатын нысаналы;
2) ӨҚ талаптарын сақтау мәселелерінде істердің нақты жағдайын
бағалау, бұзушылықтардың жасалу фактілерін немесе оларға алғышарттарды,
оның ішінде түнгі уақытта (сағат 22.00 бастап 06.00 дейін) жүргізілетін
кенеттен тағайындалған жағдайлар жатады.
Жоспардан тыс тексеру үшін негіз болып табылуы мүмкін:
1) ӨҚ жағдайына тоқсан сайынғы талдау жүргізу нәтижелері бойынша
анықталған ӨҚ қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастырудың
нашарлауы;
2) бұзушылықтар немесе олардың туындау қатері жағдайларын
жасырудың нақты фактілері бойынша мемлекеттік органдардың, жеке және
заңды тұлғалардың өтініштері негіз болып табылады;
3) уәкілетті органдардың, мемлекеттік бақылау органдарының немесе
Еомпания мен ЕҰ басшылығының тапсырмалары.
Жоспардан тыс тексеруге осы жоспардан тыс тексеруді тағайындау
үшін негіз болған фактілер мен мән-жайлар ғана жатады.
ӨҚ ішкі бақылау қорытындылары бойынша «ҚТЖ «ҰК» АҚ желілік
және өңірлік басқару деңгейлерінің құрылымдық бөлімшелері түзету ісшараларын әзірлеуде
Тексерулердің барлық түрлерінің материалдары бұзушылықтарды
жоюдың нақты мерзімдерін көрсете отырып, әзірленген Стандартта
көрсетілген арнайы актілермен ресімделеді. Бөлімшелердің басшылары
аталған бұзушылықтардың жойылғаны туралы жоғары тұрған басшыға
уақтылы баяндауы тиіс.
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2.3 Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті
қорғау
Қазақстан Республикасында «Темір жол көлігі туралы» 2001 жылғы 8
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 2-тармағының 3411) тармақшасына сәйкес темір жол көлігіндегі қауіпсіздік қағидалары
әзірленді. Ереже тасымалдау процесіне қатысушыларға, Меншік нысанына
қарамастан теміржол көлігі саласындағы қызметті жүзеге асыратын теміржол
көлігінің көмекші қызметтеріне қолданылады [12].
Қауіпсіздік қағидаларында мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) қауіпсіздікті басқару жүйесінің аудиті-қауіпсіздікті басқару
жүйесінің сәйкестігін диагностикалау мен бағалаудың жүйелі процесі;
2) қауіпсіздік сертификаты – тасымалдаушының қауіпсіздікті басқару
жүйесінің сәйкестігін куәландыратын құжат;
3) Қауіпсіздікті басқару жүйесі – операцияларды жоспарлау, дайындау
және орындау, мониторинг, бақылау, талдау процестерін қамтитын және
тасымалдау процесінің қауіпсіздігі бойынша белгіленген талаптардың
орындалуын қамтамасыз етуге және адамның өміріне немесе денсаулығына,
қоршаған ортаға зиян келтіру, тасымалдау процесіне қатысушылардың және
үшінші тұлғалардың мүлкіне залал келтіру тәуекелдерін төмендетуге
бағытталған тасымалдаушының өзара байланысты және өзара іс-қимыл
жасайтын басқару компоненттерінің жиынтығы [13].
Теміржол көлігіндегі жұмыскерге әсер ететін қауіпті және зиянды
өндірістік факторлардың сипаттамасы
Лауазымдық міндеттерін орындау кезінде станция қызметкерлеріне
қауіпті және зиянды өндірістік факторлар әсер етеді.
Қауіпті еңбек жағдайлары - бұл еңбекті қорғау ережелері сақталмаған
жағдайда белгілі бір өндірістік факторлардың әсері қызметкердің жарақатына
немесе оның өліміне әкеп соқтыратын жағдайлар: жылжымалы құрам,
локомотивтер, вагондар, тежегіш башмақтар, теміржолдар, бағыттамалы
бұрмалар, сигнал беру, орталықтандыру, бұғаттау құрылғылары, электр
тогының қызметкердің ағзасына әсері өмірлік функциялардың бұзылуына
әкелуі мүмкін [14].
Зиянды еңбек жағдайлары - өндірістік факторлардың әсері адамның
жұмыс қабілеттілігінің төмендеуіне немесе оның ауруына әкеп соғатын
жағдайлар:
қабылдау
және
беру
режимінде
тасымалданатын
радиостанциядан иондамайтын сәулелену; жұмыс аймағының ауасындағы
зиянды заттар; жұмыс аймағындағы ауаның температурасы мен
ылғалдылығы, ауаның жоғары қозғалғыштығы физикалық, қауіпті және
зиянды өндірістік факторлар тобына жатады; жұмыс орнындағы шудың
жоғары деңгейі адам ағзасына кері әсерін тигізеді, кейіннен гипертонияның
пайда болуына, кәсіптік аурулардың – құлақ мүкістігі мен саңыраудың
дамуына әкелуі 70000 к/с дейінгі өңірлік жүктемемен ауысымдағы жұмыс
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уақытының 50% астам мәжбүрлі жұмыс қалпымен байланысты үдерістер,
ауысымдағы басқа жұмыспен 35 кг дейін кезектескен кезде көтерілетін және
ауыстырылатын жүкті қолмен ауыстыру; еңбек процесінің қауырттылығы
зияткерлік және сенсорлық жүктемелермен байланысты; тәуліктің қараңғы
уақытында жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы; авариялық
жағдай туындаған кезде жарылыс пен өрттің қауіпті факторларының әсер
етуі [14]
Теміржол көлігі қызметкерлерінің еңбек жағдайлары теміржолдың
жылдың кез-келген уақытында және кез-келген ауа-райында тәулік бойы
жұмыс істейтіндігімен күрделене түседі.
Өндірістік жарақаттану және оның себептері
Өндірістік жарақат-бұл адам ағзасының кенеттен зақымдануы және
өндірістегі жазатайым оқиғадан туындаған еңбекке қабілеттілігін жоғалту
[14]. Жазатайым оқиға, егер ол қызметкермен жеке мақсаттар үшін қандай да
бір заттарды жасау кезінде немесе материалдарды ұрлау кезінде болған
болса, өндіріспен байланысты деп танылмайды; өндірісте қолданылатын
заттардың әсер етуінің нәтижесі болып табылмайтын мас болу нәтижесінде
және т.б. кәсіпорындар жұмыскерлерге жұмысына байланысты және
кәсіпорынның кінәсінен болған мертігуден немесе денсаулықтың өзге де
зақымдануынан келтірілген материалдық залалды өтеуге міндетті. Еңбекті
өтеу мөлшері мен тәртібі арнаулы ережелермен айқындалады. Зардап
шегушіге уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша кәсіпорын қаражаты
есебінен орташа табысы мөлшерінде жәрдемақы төленеді. Жарақат
салдарынан немесе денсаулығына өзге де зақым келген мүгедектік
жағдайында жәбірленушіге зейнетақы тағайындалады. Бұдан басқа, оған
еңбекке қабілеттілігінен айрылу салдарынан жоғалтқан орташа айлық
табысы мен мүгедектігі бойынша зейнетақы арасындағы айырма мөлшерінде
материалдық залал өтеледі.
Өндірістік жарақаттанудың себептері негізінен техникалық және
ұйымдастырушылық болып бөлінеді.
Техникалық себептер көп жағдайда жабдықтың құрылымдық
кемшіліктерінің, жарықтың жеткіліксіздігінің, қорғаныс құралдарының,
қоршау құрылғыларының және т. б. ақауларының нәтижесінде пайда болады.
Ұйымдастырушылық себептерге мыналар жатады: жұмысшылардың
дайын болмауына байланысты қауіпсіздік ережелерін сақтамау, Еңбек және
өндірістік тәртіптің төмендігі, жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы,
өндірістік процесті тиісті бақылаудың болмауы және т. б.
Сондай-ақ, өндірістегі жарақаттанудың санитариялық-гигиеналық
себептері тобы бар: дірілдің, шудың жоғарылауы, жарықтың жеткіліксіздігі,
өндірісте
зиянды
сәулеленудің
болуы,
өндірістегі
тұрмыстық
орынжайлардың қанағаттанарлықсыз мазмұны.
Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың алдын алу үшін
кәсіпорындарда қауіпсіздік техникасы бойынша кабинеттер немесе
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бұрыштар жабдықталады, онда плакаттар, сызбалар, қауіпсіздік техникасы
бойынша нұсқаулық материалдар, жеке қорғаныс құралдары, шуды,
жарықты, дірілді өлшеуге арналған аспаптар және т.б. орналастырылады.
Көрнекі құралдарды, кинофильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды
пайдалана отырып, жүйелі түрде дәрістер, әңгімелесулер, нұсқамалар өткізу
өндірістегі қауіпсіздік техникасын насихаттаудың пәрменді тәсілі болып
табылады.
Еңбекті қорғау бойынша нұсқамалардың түрлері
Нұсқаулардың сипаты мен уақыты бойынша бөлінеді:
1) кіріспе;
2) жұмыс орнындағы бастапқы;
3) қайталау;
4) жоспардан тыс;
5) мақсатты [9].
1. Кіріспе. Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі кіріспе нұсқаманы еңбекті
қорғау жөніндегі инженер немесе осы міндеттер жүктелген адам біліміне,
осы кәсіп немесе лауазым бойынша жұмыс өтіліне қарамастан, жұмысқа
жаңадан қабылданатындардың барлығымен, уақытша қызметкерлермен,
іссапармен, өндірістік оқуға немесе практикаға келген студенттермен
жүргізеді. Кіріспе нұсқаманы өткізу туралы кіріспе нұсқаманы тіркеу
журналында нұсқау беруші мен нұсқаушының міндетті қолымен, сондай-ақ
жұмысқа қабылдау туралы құжатта немесе бақылау парағында жазба
жасалады.
2. Жұмыс орнында бастапқы. Өндірістік қызмет басталғанға дейін
жұмыс орнындағы еңбекті қорғау жөніндегі алғашқы нұсқаманы
жұмыстардың тікелей басшысы жекелеген кәсіптер немесе жұмыс түрлері
үшін әзірленген еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар бойынша жүргізеді:
− ұйымға жаңадан қабылданған және бір бөлімшеден екіншісіне
ауыстырылатын барлық қызметкерлермен;
− олар үшін жаңа жұмысты орындайтын қызметкерлермен, іссапарға
жіберілген, уақытша қызметкерлермен;
− жұмыс істеп тұрған ұйымның аумағында құрылыс-монтаждау
жұмыстарын орындайтын құрылысшылармен;
− жаңа жұмыс түрлерін орындау алдында, сондай-ақ оқу зертханаларында,
сыныптарда, шеберханаларда, учаскелерде практикалық сабақтар өткізу
кезінде әрбір жаңа тақырыпты зерделеу алдында өндірістік оқуға немесе
практикаға келген студенттермен өзара іс-қимыл жасасу.
Жұмыс орнында бастапқы нұсқамадан босатылған кәсіптер мен
лауазымды қызметкерлердің тізбесін кәсіподақ комитетімен және еңбекті
қорғау қызметімен келісім бойынша ұйым басшысы бекітеді. Барлық
қызметкерлер, оның ішінде колледж түлектері жұмыс орнында алғашқы
нұсқамадан кейін (жұмыстың сипатына, қызметкердің біліктілігіне
байланысты) алғашқы 2-14 ауысым ішінде кәсіпорын (бөлімше, цех, учаске

96

және т.б.) бойынша бұйрықпен (өкіммен) тағайындалған адамдардың
басшылығымен жұмыс орнында Еңбектің қауіпсіз әдістері мен тәсілдері
бойынша тағылымдамадан өтуге тиіс. Студенттер мен практиканттар
практика уақытында білікті мамандарға бекітіледі.
3. Қайталама нұсқаулық. Біліктілігіне, біліміне және жұмыс стажына
қарамастан кемінде 6 айдан кейін жұмыс орнында бастапқы нұсқамадан
босатылған адамдарды қоспағанда, барлық жұмыс істейтіндер қайталама
нұсқамадан өтеді. Ол еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен
нұсқаулықтардың білімін тексеру мақсатында, сондай-ақ жеке немесе бір
кәсіптегі жұмысшылар тобымен, жұмыс орнындағы нұсқаулық бағдарламасы
бойынша бригаданың білімін арттыру мақсатында жүргізіледі. Тиісті
мемлекеттік қадағалау органдарымен келісім бойынша қызметкерлердің
кейбір санаттары үшін қайта нұсқамадан өтудің неғұрлым ұзақ (1 жылға
дейін) мерзімі белгіленуі мүмкін.
Қайталама
нұсқама
жұмыс
орнындағы
бастапқы
нұсқама
бағдарламалары бойынша жүргізіледі.
4. Жоспардан тыс. Жоспардан тыс нұсқама жүргізіледі:
−
еңбекті қорғау жөніндегі жаңа немесе қайта өңделген стандарттарды,
ережелерді, нұсқаулықтарды, сондай-ақ оларға өзгерістерді қолданысқа
енгізу кезінде;
−
жабдықты, құрылғылар мен құралдарды, бастапқы шикізатты,
материалдарды және еңбек қауіпсіздігіне әсер ететін басқа да факторларды
өзгерту, технологиялық процесс, ауыстыру немесе жаңғырту кезінде;
−
жұмыскерлер мен оқушылар жарақат алуға, аварияға, жарылысқа
немесе өртке, улануға әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан еңбек
қауіпсіздігі талаптарын бұзған кезде;
−
қадағалау және бақылау органдарының талап етуі бойынша;
−
жұмыстағы үзілістер кезінде - еңбек қауіпсіздігінің қосымша (жоғары)
талаптары қойылатын жұмыстар үшін-күнтізбелік 30 күннен астам, ал қалған
жұмыстар үшін-екі айдан астам.
Жоспардан тыс нұсқама жеке немесе бір кәсіптегі қызметкерлер
тобымен жүргізіледі. Нұсқаманың көлемі мен мазмұны әрбір нақты жағдайда
оны жүргізу қажеттілігін тудырған себептерге немесе жағдайларға
байланысты анықталады. Жоспардан тыс нұсқама оны өткізу себептерін
көрсете отырып, жұмыс орнындағы нұсқаманы тіркеу журналында
белгіленеді.
Жоспардан тыс нұсқаманы тікелей жұмыс басшысы (оқытушы, шебер)
жүргізеді.
5. Мақсатты. Егер адамдар бір реттік жұмысқа, стихиялық сипаттағы
зардаптарды жою кезінде, экскурсиялар жүргізу кезінде, студенттермен
жаппай іс-шаралар ұйымдастыру кезінде, оларда жұмыс істеуге наряд-рұқсат
берілген жағдайда жүргізіледі. Барлығы арнайы журналда тіркеледі.
Нұсқаманы өткізу нұсқаманы жүргізген адамдардың қолдарымен расталады.
Журналдарды сақтау мерзімі соңғы жазба енгізілген күннен бастап 10 жыл.
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Қалыпты деп санауға болады элементтерімен оқу. Нұсқау беру кезінде
1 жылға дейінгі тәжірибесі бар жұмысшыларға, сондай-ақ үлкен тәжірибесі
бар тәжірибелі жұмысшыларға ерекше назар аудару тиіс. Жұмысшылардың
бұл санаттары жарақаттануға бейім. Бірінші жағдайда - тәжірибесіздікке
байланысты, екінші жағдайда-шамадан тыс өзіне деген сенімділікке
байланысты. Жазатайым оқиғаларды талдау, бұйрықтарды пысықтау да
өзіндік оқыту нысаны болып табылады.
Станция бойынша кезекші лауазымындағы дербес жұмысқа міндетті
алдын ала медициналық тексеруден, еңбекті қорғау бойынша кіріспе және
алғашқы нұсқамалықтардан, еңбекті қорғау бойынша оқытудан, еңбекті
қорғау талаптарын білуін бастапқы тексеруден, ТПҚ, ПҚН, ИСИ және басқа
да
регламенттеуші
құжаттарды
білуіне
сынақтар
тапсырудан,
тағылымдамадан өткен он сегіз жасқа толған адамдар жіберіледі.
Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік шаралары
Темір жол станциялары мен аралықтардың қауіпті факторы-қозғалатын
объектілер (темір жол құрамдары, локомотивтер, жеке вагондар, жол
машиналары) [15]. Жылжымалы теміржол объектілерінің ерекшелігіолардың маневр жасау мүмкіндігінің болмауы, едәуір тежеу жолының болуы,
төбешіктерден тарату кезінде вагондарда тежеу құрылғыларының болмауы.
Теміржол көлігі үшін жарақаттанудың ерекшелігі-ауыр зардаптар, өлім-жітім
жиілігі, сондай-ақ жедел медициналық көмек көрсетудің мүмкін еместігі.
Жарақаттану себептері:
−
адам факторы (жолдарда ұзақ уақыт болған кезде назардың әлсіреуі;
әртүрлі диапазондағы шулардың болуына байланысты акустикалық
факторлар бойынша бағдарлаудың төмендеуі; шудың жалпы жоғары
деңгейіне байланысты қауіп туралы хабарлайтын дыбыстық сигналдарды
қабылдаудың әлсіреуі);
−
құрамдардың қарама-қарсы қозғалысы кезінде қауіпсіз орынның
болмауы;
−
қарқынды маневрлік қозғалыстар жағдайында түнгі уақытта жарықтың
жеткіліксіз болуы;
−
жоларалық кеңістіктердің қанағаттанғысыз құрамы (қар, көктайғақ,
шалшықтар, қоқыстану).
Қауіпті аймақта тұрған адамдарға жылжымалы құрамның басып кіруін
болдырмайтын қауіпсіздік шаралары – жолдарда: технологиялық «терезелер»
кезінде жұмыстарды ұйымдастыру; қозғалыс үшін жабық жолдарда
жұмыстарды ұйымдастыру; қауіпсіз аймақтарды (паналарды, кең жол
аралықтарын, демалуға арналған орындарды) ұйымдастыру; қауіпсіз
қиылыстарды (тоннельдерді, жаяу жүргіншілер көпірлерін, түстік
сигнализациясы бар өткелдерді) ұйымдастыру; станция аумағы бойынша
қауіпсіз маршруттарды ұйымдастыру; сигнал беру және адамдарды хабардар
ету құралдарын пайдалану; жұмыс жүргізу орындарын тыйым салатын
сигналдармен қоршау;
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Жолдар арқылы өту
Жолдар
арқылы
арнайы
жасалған,
белгіленген
және
жарықтандырылатын (тәуліктің қараңғы уақытында) өткелдер бойынша
өткен жөн. Өткел рельс басының деңгейінде орналасқан төсемдермен
жабдықталады және «Өту» деген жазуы бар көрсеткіш белгілермен
белгіленеді. Бағыттамалы бұрмаларды орнату орындарында жолдар арқылы
өтуге тыйым салынады. Жолға шықпас бұрын, бір жағынан да, екінші
жағынан да жақындап келе жатқан жылжымалы құрамның жоқтығына көз
жеткізу тиіс. Жолдарды тек дұрыс бұрыштардан өту тиіс. Рельстерге аяқпен
басуға болмайды. Вагондар алып жатқан және (белгіленген тәртіппен)
тоқтату сигналдарымен қоршалмаған жолдарды вагондардың астынан,
автотіркеу астынан немесе автотіркеу арқылы өтуге тыйым салынады.
Мұндай қажет болған жағдайда вагонның тежеу алаңын пайдалану немесе
тұрған вагондарды кемінде 5 м қашықтықта айналып өту қажет. Станция
бойынша кезекшілерге, жолдар бойынша кезекшілерге, пойыздарды
құрастырушыларға және олардың көмекшілеріне, бағыттама постылары
бойынша кезекшілерге, вагондардың қозғалыс жылдамдығын реттеушілерге,
қызметтік міндеттерін атқару кезінде болатын вагондарды қарап
тексерушілерге және техникалық қызмет көрсету пункттерінің слесарларына
станция жолдарында кемінде 3 м қашықтықта вагондар мен локомотивтерді
айналып өтуге рұқсат етіледі. Егер вагондар жеке топтарда тұрса, онда
олардың арасында аралықтың ортасында, бірақ шеткі вагондардың
автотіркегіштері арасындағы қашықтық кемінде 10 м болған жағдайда ғана
өтуге рұқсат етіледі. Станция бойынша кезекшілерге және жоғарыда аталған
басқа да станциялық қызметкерлерге бұл жағдайда вагондардың автотіркеу
бастиектері арасындағы қашықтық кемінде 5 м болған кезде вагондар
арасында өтуге рұқсат етіледі.
Жақындап келе жатқан пойыздың алдында жолды жүгіріп өтуге тыйым
салынады, себебі жолдан өту үшін 5-6 с қажет, ал 90 км/сағ жылдамдықпен
келе жатқан пойыз 1 с үшін 25 м (6 с үшін 150 м) тең қашықтықты еңсереді.
Үлкен станцияларда жолдар арқылы өту кезінде толық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету үшін жаяу жүргіншілер көпірлері мен жерасты өткелдері
орнатылады.
Жолдар бойымен өту
Ірі станциялардың аумағындағы жолдар бойымен өту үшін қызметтік
өту жолдары белгіленеді және белгіленеді. Кейбір жағдайларда сіз кең
жолдың ортасында жолдар бойымен жүре аласыз. Бұл ретте пойыздар мен
маневрлік құрамдардың аралас жолдар бойынша қозғалысын, сондай-ақ
жоларалықтардың жағдайын мұқият қадағалау қажет. Егер қызметкер жол
бойымен өтіп, ұзын затты алып жүрсе, онда оны рельстерге параллель
орналастыру тиіс. Жылжымалы құрам аралас жолмен жақындаған кезде
затты жол аралығына қойып, құрамды өткізу үшін қауіпсіз қашықтыққа
жылжыту тиіс. Рельстер арасында, шпалдардың ұшымен, сондай-ақ жол
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жиегімен ең жақын рельстен 2 м жақын қашықтықта жүруге тыйым
салынады. Жұмыс жетекшісінің немесе арнайы тағайындалған қызметкердің
бақылауымен жұмысқа тек жолдан немесе жер төсемінің жиегінен рельстен
кемінде 2 м қашықтықта ғана баруға және кері қайтуға рұқсат етіледі.
Жолдан тыс немесе жол жиегімен өту мүмкін болмаған жағдайларда,
мысалы, қар құрсауы кезінде жұмысшылардың жол бойымен өтуіне жол
беріледі, бірақ бұл ретте қажетті сақтық шаралары қабылдануы тиіс. Қос
жолды учаскеде пойыздардың дұрыс қозғалысына қарай жүру тиіс. Пойыз
жақындаған кезде жұмысшылар алдын ала рельс жолына қарай бұрылады
(қозғалыс жылдамдығы 120 км/сағ дейінгі учаскелерде – ең жақын рельстен
кемінде 2 м қашықтыққа; жылдамдығы 120 км/сағ жоғары учаскелерде –
кемінде 4 м). Пойыздың көрші жолмен өтуі кезінде жұмысшылар да рельстік
жолтабаннан көрсетілген қашықтықтарға алыстатылады. Жұмыс жетекшісі
жұмысшыларға ерекше сақтық туралы ескертуге және олардың бір-бірінен
(бір-бірінен кейін) немесе қатарда екі адамнан артта қалмауын қамтамасыз
етуге міндетті. Топтың алдында топты жайылған қызыл жалаумен (күндіз)
және қызыл от шамымен (түнде) қоршайтын арнайы бөлінген және нұсқау
берілген жұмысшы келеді. Жұмыс жетекшісі топтың артында болуы тиіс,
сонымен қатар оны тоқтату сигналдарымен қоршауы тиіс. Нашар көріну
жағдайында, сондай-ақ терең ойықтары мен кіші радиус қисықтары бар
жолдар бойымен өту кезінде, терең ойықтарда, кіші радиус қисықтары,
орманды немесе құрылыс салынған жерлерде жұмыс жетекшісі тағы екі
сигнал берушіні бөлуі тиіс. Бір сигнал беруші алдында, екіншісі – көру
байланысы қашықтығында топтың артында жүреді, бірақ жақындап келе
жатқан пойыз келе жатқан топтан кемінде 500 м қашықтықта көрінетіндей
болуы тиіс. Олар жұмысшыларға мүйіз арқылы пойыздың жақындағаны
туралы хабарлайды. Күндіз сигнал берушілер қызыл жалаумен, ал түндеқызыл шаммен жүруі тиіс. Олар жұмысшылар жолдан шыққанға дейін
жүретін топты қорғауы тиіс.
Пойыздарды өткізу
Жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін пойызды, маневрлік құрамды,
қозғалатын локомотивті немесе арнайы жол машиналарын өткізіп жібере
отырып, жолдан қауіпсіз қашықтықта, бетпе-бет, бастың қозғалысқа қарсы
жартылай айналымымен тұру қажет. Бұл ретте ашық жылжымалы құрамдағы
локомотивтің, вагондардың, жүктің жағдайын мұқият бақылау және қозғалыс
қауіпсіздігіне немесе адамдардың өміріне қауіп төндіретін ақаулық
анықталған жағдайда құрамды тоқтату шараларын қабылдау қажет.
Станциялық жұмысшылар жақын жердегі рельстен қауіпсіз қашықтықта
болуы тиіс:
−
маневрлік құрамдар мен сағатына 120 км жылдамдықпен жүретін
пойыздарды өткізу кезінде кемінде 2 м;
−
2,5 м-бүйірлік габаритсіздіктің үшінші және төртінші дәрежелі жүктері
бар пойыздарды өткізу кезінде;
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5 м - сағатына 120 км астам жылдамдықпен жүретін пойыздарды өткізу
кезінде.
Пойыздар қозғалысының жылдамдығын реттеуші қол тежегіш
табандығын рельс үстіне орналастырғаннан кейін келе жатқан ағытпаның
алдында жолдан кемінде 1,5 м қашықтыққа алыстауы тиіс.
Аралықтарда жол жұмыстарын жүргізу кезінде 120 км/сағ дейінгі
жылдамдықпен келе жатқан пойыз жақындаған жағдайда жұмысшылар
жолдан кемінде 400 м қашықтыққа дейін жолда бірде-бір адам қалмайтындай
есеппен алыстатылады. Жұмысшылар бөлінуі тиіс қашықтық келесідей:
−
пойыз жақындаған кезде - кемінде 2 м;
−
жол төсегіштің, электр балластердің, жинау машинасының, рельс
тегістеу пойызының және ауыр үлгідегі басқа да Жол машиналарының –
кемінде 5 м, жол дөңгелегінің – кемінде 10 м, қиыршықтас тазалау
құрылғыларымен жабдықталған машиналардың, екі жолды және роторлы қар
тазалағыштардың
жұмысы
кезінде
–
қардың,
мұздың
немесе
қоқыстандырғыштардың лақтырылуына қарама-қарсы жаққа кемінде 5 м;
−
бір жолды қар тазалағыштар жұмыс істеген кезде-кемінде 25 м.
Жылдамдығы 120 км/сағ асатын пойыздар қозғалысы учаскелерінде
жұмысшылар пойыздың өтуіне дейін кемінде 5 минут бұрын жолдан далалық
жаққа жақын жердегі рельстен кемінде 4 м қашықтыққа бұрылады. пойызды
станцияда өткізу кезінде жұмысшылар мен жұмыс басшысы басшы алдын
ала көрсеткен орында болуы тиіс.
Қызметтік-техникалық ғимараттар құрылыстардың жақындау габаритін
сақтай отырып, жолдардың жанында орналастырылады. Жұмысшылардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мұндай ғимараттардан шығу жолдарын
орнатуға ерекше талаптар қойылады. Егер ғимарат жақын жолдың осьінен 8
м астам қашықтықта орналасса-одан шығу жол жағына қарай орналасуы
мүмкін. Ғимараттан жол осьіне дейінгі қашықтық 3-8 м болған кезде жол
жағына шығуға рұқсат етіледі, бірақ биіктігі 1 м және ұзындығы 3-5 м
қоршау орнатылған жағдайда. Ғимарат жол осьінен кемінде 3 м қашықтықта
орналасқан жағдайда, шығуды тек жол бойымен орнатуға рұқсат етіледі. Бұл
ретте жол жағынан биіктігі 1 м және ұзындығы 1,5-2,5 м қоршау орнатылады.

−

Жолдарда жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары
Жолдарда жұмыс жүргізу кезінде жұмыс жүргізілетін орын тиісті
сигналдармен қоршалады. Жұмыстардың түріне, көлеміне және қауіптілік
дәрежесіне байланысты жұмыс орындары мынадай сигналдармен
қоршалады: тоқтау; жылдамдықтың азаюы; «С» локомотивімен дыбыстық
сигнал берудің сигналдық белгісі.
Жұмысқа шығар алдында жұмыс басшысы: жұмыс құралының,
механизмдердің, сигналдық тиіс-жарақтардың жарамдылығын, арнайы
киімнің бар-жоғын және жағдайын тексеруге; пойыздарға ескертулер беру
туралы өтінімнің орындауға қабылданғанына көз жеткізуге міндетті. Бұдан
басқа, ол жұмысшыларға жұмыс орнына және кері қайтудың қауіпсіз
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маршруты туралы, жұмыстарды қауіпсіз орындау қағидалары бойынша,
жұмыс орнын қоршау тәртібі, пойыздар мен маневрлік құрамдардың
қозғалысын бақылау қажеттілігі туралы, жұмысты уақтылы тоқтату және
жолдан шығу туралы нұсқама өткізуге міндетті.
Жұмыс басталғанға дейін сигнал берушілер мен қозғалыс
жылдамдығын тоқтату немесе азайту сигналдары, «С» сигналдық белгілері
қойылады. Екі жолды учаскедегі жолдардың бірінде жұмыс істеген кезде,
жұмыс орны қандай сигналдармен қоршалғанына қарамастан, көрші жол
бойынша пойыздың жақындағаны туралы жұмысшыларды ескерту үшін «С»
белгілері орнатылады. Тоқтату немесе қозғалыс жылдамдығын азайту
сигналдарымен қоршалмайтын жұмыс орындары жұмысшыларды пойыздың
жақындағаны туралы ескерту үшін екі жағынан «С» белгілерімен қоршалады.
«С» белгілері жұмыс жүргізу учаскесінің шекарасынан 500-1500 м
қашықтықта, ал пойыздар сағатына 120 км астам жылдамдықпен жүретін
аралықтарда - 800-1500 м қашықтықта орнатылады. пойыздың машинисі «С»
белгісіне жақындаған кезде хабарлау сигналын – бір ұзын қатты гудокты
беруге міндетті.
Жұмыскерлер естуді нашарлататын жол электр және пневматикалық
аспаптарын пайдаланған жағдайда, жұмыс басшысы пойыздарға ерекше
қырағылық туралы және жұмыс жүргізу орнына жақындаған кезде хабарлау
сигналдарын беру туралы ескертулер беруге өтінім береді. Бұдан басқа,
хабарлау сигнализациясын орнатады; мұндай сигнализация болмаған
жағдайда жұмыс басшысы сигнал берушіні қоюға міндетті.
Пойызды тоқтатуды, жылдамдықты төмендетуді талап ететін және
пойыздар қозғалысының жылдамдығын азайтуды талап етпейтін жұмыс
жүргізу орындарын қоршау сызбалары «Теміржол көлігіндегі сигнализация
жөніндегі нұсқаулықпен» айқындалады. Пойыздың тоқтауын талап ететін
аралықтағы жұмыстарды жүргізу орны және кенеттен туындаған кедергі
орны пойыздың күтілуіне немесе күтілмеуіне қарамастан тоқтау
сигналдарымен қоршалады. Тәуліктің қараңғы уақытында, тұман, боран
кезінде,көріну 800 м аз болған кезде орындалатын жұмыстарды бастар
алдында жолдарда жұмыс істейтіндердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
жөнінде қосымша шаралар қабылданады.
Бұл жағдайда пойыздарға ерекше қырағылық туралы және жұмыс
жүргізу орнына жақындаған кезде хабарлау сигналдарын беру туралы
ескертулер беру үшін өтінім беру, жұмыс орнының екі жағынан сигнал
берушілерді қою және бір бригаданың алдыңғы жағы 50 м аспайтындай
жұмыстарды жоспарлау қажет.
Жылдамдықты азайту сигналдарын және «қауіпті орынның басталуы»
және «қауіпті орынның аяқталуы» сигналдық белгілерін орнату сызбасы
басшылық түсіруге және аралықтағы пойыздар қозғалысының ең жоғары
рұқсат етілген жылдамдығына байланысты «Темір жол көлігіндегі
сигнализация жөніндегі нұсқаулықпен» айқындалады. Рельстерге, сонымен
қатар, петардалар қойылады. Петардалар жұмыс өндірісі орнына қарай
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бірінші петардадан 20 м қашықтықта болуы және қол қызыл сигналдары
болуы тиіс сигнал берушілермен қорғалады. Петардаларды орналастыру
қашықтығы нұсқаулықта көрсетіледі.
Станциялардың жолдарында және бағыттамалы бұрмаларында жұмыс
істеу кезінде жұмыс басшысы жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, СОБ
құрылғыларын, байланысты және байланыс желісін қарап тексеру
журналына жұмыс жүргізу орны мен уақыты туралы тиісті жазба жасайды.
Станция бойынша кезекші жұмыс басшысының жазбаларымен танысқаннан
кейін посттар бойынша кезекшілерге, сигнал берушілерге, бағыттамалық
постылардың кезекшілеріне, құрастырушыларға, ал олар арқылы станцияда
жұмыс істейтін локомотивтердің машинистеріне белгілі бір жолдарға немесе
жол учаскелеріне кіруге жол берілмейтіндігі туралы, жұмыс жүргізіліп
жатқан жолдармен жүру кезінде қозғалыс жылдамдығының азаюы немесе
ерекше қырағылықтың сақталуы туралы нұсқаулар береді, ал алдағы
пойыздардың өткізілуі және маневрлік қозғалыстар туралы жұмыс басшысы
алдын ала хабардар етеді.
Вагондарды станциялық жолдарда қарау немесе жөндеу алдында олар
белгіленген тәртіппен қоршалады. Техникалық қызмет көрсету кезінде
құрамдарды немесе вагондардың жекелеген топтарын қоршау тәртібін
жергілікті жағдайларға байланысты жол бөлімшесінің бастығы айқындайды.
Станциялық жолдарда жөнделетін вагондар, сондай-ақ станцияның
жекелеген жолдарында тұрған разрядты жүктері бар вагондар жол осьіне
кемінде 50 м қашықтықта орнатылатын тасымалданатын қызыл
сигналдармен қоршалады. Егер экстремалды вагон шекті бағаннан 50 м аз
болса, осы жағынан қызыл сигнал шекті бағанға қарама-қарсы жолдың осьіне
орнатылады.
Пойыздардың қозғалыс жылдамдығы 120 км/сағ асатын учаскелер
жылдам деп есептеледі. Жұмыс басталар алдында басшы осындай
учаскелерде жұмыс жүргізудің ерекшеліктері туралы нұсқама жүргізеді,
жұмыс орнынан жолдан кемінде 4 м қашықтыққа алдын ала кету қажеттігін
түсіндіреді, бұл ретте 140 км/сағ жылдамдықпен жүретін пойыз 1 с 39 м
кейін өтетінін көрсетеді. Жұмыс басшылары, өткелдер бойынша кезекшілер,
темір жолдар мен жасанды құрылыстарды аралаушылар қызмет көрсетілетін
учаскелер шегіндегі пойыздар қозғалысы кестесінен үзінді көшірмені өзімен
бірге алып жүруі тиіс.
Жұмыстарды орындауға кіріспес бұрын басшы станция бойынша
кезекшіден немесе пойыз диспетчерінен сағатына 120 км-ден астам
жылдамдықпен келе жатқан пойыздардың жүріп өту уақытын нақтылайды.
Мұндай пойыздың жүруіне дейін кемінде 10 минут бұрын жұмысшылар
бригадасы жұмысты тоқтатады, жолды жарамды күйге келтіреді және
пойыздың өтуіне дейін кемінде 5 минут бұрын далалық жаққа шеткі рельстен
кемінде 4 м қашықтыққа кетеді (қозғалыс жылдамдығы 121-140 км/сағ
учаскелерде). Егер жұмыстар жүрдек құрам жүріп өтуі тиіс жолдармен
шектес жолда жүргізілсе, онда олар пойыздың өтуіне дейін 5 минут бұрын
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барлық жұмысшылар жолдардан қауіпсіз қашықтыққа бөлінетіндей есеппен
тоқтатылады. Жұмыс фронты жайылған кезде жұмысшылар пойыздың өтуіне
дейін кемінде 10 минут бұрын жолдан шығарылады.
Жұмыс жүргізу орнын тоқтату сигналдарымен қоршауды талап ететін
жұмыстарды орындау кезінде жол бригадалары тасымалданатын
телефондармен немесе радиостанциялармен жабдықталады. Жүрдек
қозғалысы бар учаскелердегі жұмыс басшылары мен жол қараушылардың
өзімен бірге станция бойынша кезекшінің сағатымен салыстырылған сағаты
болуы тиіс. Жұмыс басшылары жылжымалы телефондарды немесе
радиостанцияларды жүрдек пойыздың жүріп өту уақытын нақтылау үшін,
пойыздар қозғалысының жылдамдығын шектеу туралы ескерту беруге өтінім
беру үшін, қажет болған жағдайда күтпеген жұмыстарды орындау үшін
пайдаланады. Жүрдек пойыз кесте бойынша жүрмеген жағдайда, пойыз
диспетчерімен оның жүріп өту уақыты нақтыланғанға дейін жұмысқа
кірісуге рұқсат етілмейді.
Өрт қауіпсіздігі негіздері
Объектілердің өрт қауіпсіздігі жүйелермен қамтамасыз етіледі:
1) өрттің алдын алу;
2) өрттен қорғау;
3) ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар.
Объектілердің өрт қауіпсіздігі адамдардың қауіпсіздігінің нормативтік
деңгейін қамтамасыз етуге және өрт салдарынан үшінші тұлғаларға зиян
келтіру қаупінің алдын алуға бағытталған іс-шаралар кешенін қамтуы тиіс
[16].
Өрттің алдын алу, өртке қарсы қорғау жүйелерінің және ұйымдастырутехникалық іс-шаралардың құрамы шаруашылық жүргізу объектісінің
функционалдық мақсатымен айқындалады және «Өрт қауіпсіздігіне
қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентімен, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен және өрт қауіпсіздігі
мәселелерін реттейтін нормативтік құжаттармен белгіленеді.
Егер төмендегі шарттардың бірі орындалса, объектінің өрт қауіпсіздігі
қамтамасыз етілген болып есептеледі:
1) Техникалық регламентте, Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерінде және өрт қауіпсіздігі мәселелерін реттейтін
нормативтік құжаттарда белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптары толық
көлемде орындалса;
2) Өрт қаупі техникалық регламентте белгіленген рұқсат етілген
мәндерден аспауы тиіс.
Тұтану көздері химиялық реакциялардың жылуы, пеш жалыны, жөндеу
жұмыстары кезінде ашық от, қыздырылған жабдықтың және қыздырылған
массаның жылуы, механикалық қыздыру, электр, электростатикалық және
механикалық ұшқындар болуы мүмкін. Механикалық энергияның жылу
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көрінісі нәтижесінде соққы ұшқындары, жылыну және үйкеліс ұшқындары
пайда болады.
Ұшқынның тұтанғыш қабілеті оның температурасына, жылу құрамына
және әсер ету ұзақтығына байланысты. Электр құрылғылары сымдардың
шамадан тыс жүктелуі немесе қысқа тұйықталу кезінде өрт қаупін тудырады.
Электр тізбегін ашу ұшқынының тұтанғыш қабілеті жұмыс кернеуіне,
тізбектің өзін-өзі индукциясына, ашпас бұрын тізбектегі ток күшіне, ашылу
жылдамдығына, токтың түрі мен жиілігіне, ашылатын байланыстарға
(металл, олардың пішіні мен ауданы) байланысты. Электр аспаптарын
(қорғау, бақылау, автоматика және т.б.) пайдалану кезінде тұтану
ықтималдығы элементтер мен байланыстырушы сымдардың күйіне
байланысты. Оқшаулағыш материалдар, лактар, бояулар мен эмальдар өрт
қауіпті. Өрт қауіпсіздігі мақсатында электростатикалық зарядтардың пайда
болу мүмкіндігін болдырмау қажет. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін:
желілерді, машиналар мен аппараттарды дұрыс таңдау, монтаждау және
пайдалану; Электр қондырғыларын пайдалану, жөндеу, тексеру және сынау
ережелерін сақтау қажет.
Қысқа тұйықталу салдарын оқшаулау үшін тез әрекет ететін релелік
қорғаныс пен ажыратқыштар, орнату автоматтары мен балқымалы
сақтандырғыштар пайдаланылуы тиіс. Автоматты аспаптар технологиялық
процестің параметрлерін белгіленген деңгейде ұстайды, өндірістің қалыпты
жүрісінен ауытқулар туралы сигнал береді, қауіп туындаған кезде
қондырғылардың жұмысын тоқтатады (температураның, қысымның шамадан
тыс жоғарылауы және т.б.).
Автоматты бұғаттауды қолдану өртке немесе жарылыс қаупі бар
қоспалардың пайда болуына әкеп соғуы мүмкін аппараттардың дұрыс
қосылмауын болдырмауға мүмкіндік береді. Өрттің пайда болуы мен
таралуынан автоматты қорғау:
− өндірістік агрегаттарда, коммуникацияларда және орынжайларда жанғыш
ортаның пайда болуын болдырмау;
− жанғыш заттарды өндірістік ыдыстардан авариялық ыдыстарға;
− өндірістік коммуникацияларды, желдету жүйелерін, өрттердің таралу
жолдарын жабумен;
− отты тарату жолында сөндіргіш құралдарды беруді қосумен; ойықтарды
жабумен (оттың көрші орынжайларға таралуын болдырмау үшін) қамтамасыз
етіледі.
Теміржол көлігінде жиі кездесетін өрттердің себептері отты абайсыз
пайдалану, локомотивтердің ұшқындары, ашық жылжымалы құрамға әртүрлі
от алдыру көздерінің түсуі, жылыту аспаптарын жете қарау және олардың
ақаулығы болып табылады. Өрт электр қондырғыларын орнату ережелерін
бұзу нәтижесінде қысқа тұйықталу нәтижесінде де туындауы мүмкін.
Өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін станция
қызметкерлері:
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−
өрт қауіпсіздігі ережелері және алғашқы өрт сөндіру құралдарын
қолдана білу;
−
ауысымға кіру кезінде өртке қарсы мүкәммалдың жағдайын тексеру;
−
жұмыс орындарында қажет емес мүкәммалдың, қағаздың және басқа да
тез тұтанатын материалдардың жиналып қалуына жол бермеу
−
осы мақсат үшін арнайы белгіленген, «темекі шегуге арналған орын»
деген жазуы бар орындарда ғана темекі шегу;
−
зақымдалған розеткаларды, ажыратқыштарды және басқа электр
жабдықтарын пайдаланбау;
−
электр сымдарының оқшауламасы зақымдалған немесе қорғаныш
қасиеттерін жоғалтқан электр аспаптарын пайдаланбау;
−
жылу қорғау құрылғысы жоқ электр плиталарын, электр шәйнектерін
және басқа да электр қыздырғыш аспаптарын жанбайтын материалдардан
жасалған тұғырықтарсыз пайдалануға болмайды;
−
стандартты емес (қолдан жасалған) электр қыздырғыш аспаптарын
қолдануға болмайды;
−
желіге қосылған электр қыздырғыш аспаптарын қараусыз қалдыруға
болмайды;
−
ашық отты, ашық қыздыру аспаптарын қолдануға болмайды;
−
жарылу қаупі бар заттарды, тез тұтанатын және жанғыш
сұйықтықтарды сақтауға болмайды;
−
кетіп, жарықтандыруды, компьютерлерді, фотокөшірмелерді, факстерді
және басқа да технологиялық жабдықтарды өшіріңіз.
−
Электр аспаптары немесе компьютерлік жабдықтар жарамсыз болған
жағдайда аспапты дереу өшіріп, тікелей басшыға хабарлау тиіс. Кейіннен
қосуды тек электр техникалық персонал жүргізеді.
Құрылымдық бөлімшелерде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
жауапкершілік бөлімшелердің басшыларына жүктеледі, олар:
−
қызметтік кабинеттерде өртке қарсы қатаң режимді орнату және
бөлімшенің барлық қызметкерлерінің оны сақтауын үнемі бақылау;
−
әрбір кабинетте өрт қауіпсіздігі үшін жауаптыларды тағайындау және
өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық өткізуді ұйымдастыру [15].
Өртке қарсы қауіпсіздік үшін жауапты:
−
қызметтік орынжайларда өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін сақтауды
қамтамасыз ету және қызметкерлерден олардың сақталуын талап ету;
−
ұйымдастыру техникасы мен электр құралдарын пайдалану тәртібін,
жабу алдында орынжайларды тексеру реттілігін анықтаңыз.
Өрт туындаған немесе оның белгілері анықталған жағдайда қызметкер
болған жағдай туралы қалалық өрт күзетіне АТС - 101 және ұялы – 112
телефондары бойынша, сондай-ақ станция бойынша кезекшіге, станция
бастығына немесе оның орынбасарына дереу хабарлауы қажет. Бұдан әрі
алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдалана отырып, өртті сөндіру бойынша
шаралар қабылдау қажет.
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Өрт сөндіру кезінде суды, химиялық өрт сөндіргіштерді, құмды немесе
жерді, түрлі тығыз және отқа төзімді маталарды пайдалану қажет.
Кернеудегі электр қондырғыларында тұтануды сөндіру үшін
көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді қолдану ұсынылады.
Өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзғаны үшін кінәлі адамдар заңда
белгіленген тәртіппен қылмыстық жауапқа тартылады.
Адамды электр тоғымен зақымдағанда дәрігерге дейінгі көмек
көрсету
Егер зардап шегушінің өзі электр тогының әсерінен босатыла алмаса
(қолын тоқ өткізгіш бөліктерден алып, алыстап кетсе, сымды үзіп тастаса,
шынжырды ашса), онда оған дереу көмек көрсету тиіс.
Адамды электр тогының әсерінен босата отырып, сіз зардап шеккен
адамның жағдайына түспеу үшін осындай сақтық шараларын қолдануыңыз
тиіс. Қондырғыны ең жақын ажыратқышпен ажырату немесе оқшаулағыш
тұтқалары бар құралдардың (пышақ, сым кескіштер, балта және т.б.)
көмегімен сымды кесіп, ток тізбегін үзу қажет. Электр тогының әсерінен
зардап шегушіні босату үшін қондырғыны ажырату мүмкін болмаған кезде
зардап шегушіні ток өткізгіш бөліктерден бөлу қажет.
Зардап шегушіні электр тогының әсерінен босатқаннан кейін оған
дереу оның жағдайына сәйкес дәрігерге дейінгі көмек көрсету қажет. Егер
жәбірленуші есін жоғалтпаса және өздігінен қозғала алса, оны демалуға
ыңғайлы бөлмеге апарыңыз, тыныштандырыңыз, су ішіңіз, жатуды
ұсыныңыз. Егер бұл ретте зардап шегушінің қандай да бір жарақаты болса,
онда сол жерде тиісті көмек көрсету, ал қажет болған жағдайда –
медициналық пунктке жіберу немесе дәрігерді шақыру қажет.
Егер зардап шегушіні электр тогының әсерінен босатқаннан кейін ол ес
– түссіз күйде болса, бірақ қалыпты дем алып, пульс сезілсе, дереу дәрігерді
шақыру тиіс, ал ол келгенге дейін сол жерде көмек көрсету тиіс-зардап
шегушіні санаға әкелу тиіс: аммиакты иіскеп, таза ауаның келуін қамтамасыз
ету.
Егер электр тогының әсерінен босатылғаннан кейін зардап шеккен
адамның жағдайы ауыр болса, яғни ол тыныс алмайды немесе қатты, үзіліссіз
дем алады, содан кейін жедел жәрдем дәрігерін шақырып, бір минутты
жоғалтпай, жасанды тыныс алуды бастау тиіс.
Жасанды тыныс алуды орындау.
Жасанды тыныс алуды бастамас бұрын:
А) зардап шегушіні киімнен босату – қақпаны ашу, шарфты шешіп алу,
белдікті, лифті босату және т. б.;
Б) зардап шегушінің аузын бөгде заттардан тез босату, тіс протездерін
шығару;
В) егер зардап шегуші қатты қысылса, оның аузын ашу.
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Жандандыру үшін оған құтқарушының аузынан зардап шеккен
адамның аузына ауаны үрлеу арқылы жасанды тыныс алу қажет. Бұл
жағдайда зардап шеккен адамның өкпесіне әр үрлеу (дем алу) кезінде 1
литрден астам ауаны оңай үрлеуге болады.
Әрбір үрлеу кезінде ауа оның зардап шеккен адамның өкпесіне енуін
бақылауға болады: ауа алдымен оңай өтеді, содан кейін өкпе созылған сайын
одан әрі үрлеуге төзімділік артады. Сонымен қатар, үрлеу кезінде кеуде
қуысының кеңеюі және үрлеу тоқтатылғаннан кейін тыныс алу жолдары
арқылы ауаның пассивті дем шығаруы нәтижесінде оның төмендеуі айқын
көрінеді.
Ауызға немесе мұрынға ауаны үрлеу әдісі келесідей. Жәбірленуші
артқы жағында жатыр. Оның басы артқа лақтырылады, ол үшін олар бір
қолды мойынның астына қояды, ал екінші қолымен тәжге басады. Бұл тілдің
тамырының көмейдің артқы қабырғасынан кетуін және тыныс алу
жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіруді қамтамасыз етеді. Бастың осы
позициясымен ауыз ашылады. Егер аузында шырыш болса, онда ол шарфпен
немесе сұқ саусаққа созылған көйлектің жиегімен сүртіледі. Осыдан кейін
олар ауызға ауа жібере бастайды.
Көмек беруші терең дем алады, қатты (дәке немесе орамал арқылы)
аузын жәбірленушінің аузына қысып, ауаны күшпен үрлейді.
Ауаны үрлеу кезінде зардап шеккен адамның мұрнын саусақтармен
жауып, оның өкпесіне барлық ауа ағынын қамтамасыз ету тиіс. Егер зардап
шеккен адамның аузын толық қамту мүмкін болмаса, оны мұрынға үрлеу
тиіс, ал оның аузын жабу тиіс.
Ауаны үрлеу әр 5-6 с сайын жүреді, бұл минутына 10-12 рет тыныс алу
жиілігіне сәйкес келеді. Әрбір үрлеуден кейін зардап шегушінің өкпесінен
ауаның еркін (пассивті) шығуы үшін зардап шегушінің аузы мен мұрны
босатылады. Жәбірленуші өздігінен және біркелкі дем ала бастағанда,
жасанды тыныс алу тоқтатылады, себебі оның жалғасы зиян келтіруі мүмкін.
Пульс болмаған жағдайда жасанды тыныс алуды жалғастырып,
сонымен бірге жүрекке сыртқы массаж жасауға кірісу тиіс.
Сыртқы, жанама жүрек массажы жүрек тоқтаған кезде де, фибрилляция
кезінде де қан айналымын қолдайды. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай массаж
жүректің тәуелсіз қалыпты жұмысын қалпына келтіруге әкелуі мүмкін.
Көмек беруші зардап шеккен адамның төменгі бөлігіне екі қолын бір-біріне
алақандарын төмен қаратып қояды, минутына 60-70 рет ырғақты түрде
Стернумның төменгі бөлігін тігінен төмен басады. Осылайша жүрек
қысылып, қан оның қуыстарынан қан тамырларына құйылады.
Жанама жүрек массажының әсері, ең алдымен, стернумдағы әрбір
қысым білектегі радиалды артерияда немесе мойынның каротид
артериясында импульстің пайда болуына әкеледі.
Жасанды тыныс алуды жанама жүрек массажымен дұрыс үйлестіру өте
маңызды. Кеуде қуысының әр төрт қысылуынан кейін кеуде түзетілген сәтте
ауа жіберу тиіс.
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Осылайша, өкпеге 14-15 минут ішінде 60 кран өтеді.
Жасанды тыныс алуды және жүрек массажын дұрыс жүргізгенде,
зардап шеккен адам қалпына келтірудің келесі белгілерін көрсетеді:
келбеттің жақсаруы, тәуелсіз тыныс алу қозғалысы пайда болады, көз
қарашығы тарылады.
Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария
Станция қызметкерлері жеке гигиена және өндірістік санитария
ережелерін сақтауы тиіс. Тұрмыстық орынжайлар, сондай-ақ жұмыс
орындары тәртіп пен тазалықта ұсталуы тиіс.
Тамақтану арнайы бөлінген орында жүргізіледі. Тамақтанар алдында
қолыңызды сабынды сумен жуыңыз. Тамақтанғаннан кейін тамақтану орны
дереу тәртіпке келтіріледі. Шаң мен басқа да зиянды заттардың түсуінен
қорғалған, осы үшін арнайы арналған қондырғылардан (бактардан) ғана су
ішуге рұқсат етіледі. Жұмыс үстелінде қажетсіз қағаздар, қоқыстар, үгінділер
мен лас ыдыстардың жиналуына жол берілмейді.
Станцияның барлық қызметкерлері арнайы киімді, арнайы аяқ киімді
таза және тәртіпте ұстауға міндетті. Жеке қорғаныш құралдары жоқ, сондайақ ақауы бар, жөнделмеген және қатты ластанған арнайы киім мен арнайы
аяқ киім болған кезде адамдар жұмысқа жіберілмейді.
Станцияның әрбір жұмыскері өндірістік орынжайлар мен жұмыс
орындарын тәртіппен және тазалықта ұстауға, мүлікке ұқыпты қарауға және
оны ақаусыз ұстауға міндетті. Қоқыс пен қалдық материалдарды арнайы
қоқыс контейнеріне салу тиіс.
Жұмыс жеткілікті түрде жарықтандырылуы тиіс. орынжайлар
желдетіліп, күн сайын ылғалды тазартылуы тиіс.
2.4 Қысқы жағдайларда станцияда
қамтамасыз етудің ерекшеліктері

қауіпсіздік

техникасын

Қысқы жағдайларда, әсіресе қар жауған және бұрқасын кезеңінде
жұмыс көру және есту қабілеті төмендеген, вагондардың, локомотивтердің
және т. б. басқыштары мен тұтқаларының бетін мұздау нәтижесінде жұмыс
орындарының жағдайы нашарлаған кезде орындалады. Мұндай жағдайларда
жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру, оқыту, қауіпсіздік техникасы бойынша
нұсқама, пойыздар мен маневрлік құрамдардың жақындағаны туралы
қызметкерлерді мұқият бақылау және уақтылы хабардар ету, сондай-ақ басқа
да қауіпсіздік шаралары ерекше маңызға ие болады [17].
Жолдар мен бағыттамалар, әдетте, қардан механикаландырылған
құралдармен қардан тазартылады. Жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз
ету үшін жауапкершілік жол бригадиріне жүктеледі. Қар жинағышқа
тартылатын уақытша жұмысшыларды жол шебері, бригадир немесе
тәжірибелі жол монтері басқарады. Станциялық жолдар мен бағыттамаларды
тазалау кезінде қарды кең жол аралықтарында біліктерге жинайды, онда ені
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кемінде 1 м өту жолдары кемінде 9 м сайын орнатылады. Дөңестік және
дөңестік жолдар мен бағыттамалар вагондар берілмейтін кезеңдерде
тазартылады. Бағыттамаларды электрлік орталықтандыруы бар станцияларда
бағыттамалы бұрмаларды тазалау кезінде Жұмыстарды ұйымдастыру және
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық әзірленуі тиіс.
Нұсқаулықта локомотив және құрастыру бригадаларын жұмыс жүргізілетін
орындар туралы, ал жол бригадаларын пойыздар мен маневрлік құрамдардың
қозғалысы туралы хабардар ету тәртібі белгіленеді.
Қысқы жағдайларда қызметкерлер ашық ауаға төмен температурада
шыққан кезде қысқы арнайы киімді: пима, мақта шалбар, мақта күртеше,
жылы қолғаптар, Үлбір бас киімдерді қолдануға міндетті. Қар жауғанда, ауа
температурасы төмен болған кезде жұмыстарды бір адамға жүргізуге тыйым
салынады. Темір жолдармен жүру кезінде ерекше қырағылықты сақтау тиіс,
себебі теріден тігілген бас киімдердің тығыздығына, желдің дыбысына және
т.б. байланысты жылжымалы бірліктердің машинистері беретін дыбыстық
сигналдардың естілуі азаяды. Төмен температураларда дымқыл қолмен,
бетпен
және
т.б.
құрылыстардың,
құрылғылардың
металл
конструкцияларына жанасуға тыйым салынады.
Қар күреуге тартылатын жұмысшыларды жинау өту станциялық
жолдар бойынша өтумен байланысты емес пункттерде жүзеге асырылуы тиіс.
Қар күреуге тартылатын жұмысшыларды жол шебері, сондай-ақ 3разрядтан төмен емес біліктілігі бар, топ басшылығына үйретілген және
станцияның белгілі бір ауданында жұмыс жағдайын білетін тәжірибелі жол
монтері басқарады.
Топ жетекшісі топтың артында болуы және оны жайылған қызыл
жалаумен, түнде - қызыл оты бар фонарьмен (тоқтау сигналы) қоршауы тиіс.
Топтың алдында арнайы бөлінген және нұсқау берілген жол жөндеушісі
жүруі тиіс, сонымен қатар топты тоқтату сигналдарымен қорғауы тиіс.
Жұмыс басшысы жеке басшылығымен немесе тәжірибелі жол
монтерінің басшылығымен жұмысшылардың жұмыс орнына және кері өтуін
қамтамасыз етеді, сондай-ақ жұмыс кезінде олардың қауіпсіздігін мұқият
бақылайды. Мұндай жұмыстарды бір адамға жүргізуге тыйым салынады.
Бақылау-өлшеу материалдары
«Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария
және өрттен қорғау қағидалары мен нормаларын сақтау» 2-бөліміне
тесттер
1.
Темір жолдан ... өту тиіс
A) абайлап
B) тек тікелей учаскелерде
C) дұрыс бұрышта
D) тек бағыттамалы бұрмалардың алдында
E) радиусы кемінде 410 м болатын қисықтарда
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2.
Жазатайым оқиғадан кейін немесе апатқа әкелуі мүмкін
қауіпсіздік техникасы бұзылғаннан кейін жүргізілетін нұсқаулық
A) жоспардан тыс
B) мерзімді
C) төтенше
D) өндірістік
E) техникалық
3.
Ресімдеу кезеңінде жұмысқа жаңадан түскен еңбек
етушілермен жүргізілетін нұсқама
A) Кезектен тыс
B) Өндірістік
C) Бастапқы
D) Кіріспе
E) Рәсімдеуші
4.
Бұл брифингтің мақсаты еңбекті қорғаудың жалпы
ережелерімен, жұмыс жағдайымен және ішкі еңбек тәртібі ережелерімен
таныстыру
A) Кіріспе
B) Кіріспе
C) Өндірістік
D) Кезектен Тыс
E) Бастапқы
5.
Қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігін қарастыратын
еңбекті қорғау мәселелері
A) өртке қарсы
B) санитариялық
C) техникалық
D) өндірістік
E) еңбек туралы заңнама
6.
Қайта нұсқаманы өткізу мерзімі
A) айына 1 рет
B) 3 айда 5 рет
C) 3 айда кемінде 1 рет
D) айына кемінде 3 рет
E) айына 1 реттен кем емес
7.
Нұсқаулық түрлері
A) кіріспе, бастапқы, қайталама, жоспардан тыс, нысаналы
B) кіріспе, бастапқы, қайталама, кезектен тыс, нысаналы
C) кіріспе, бастапқы, мерзімді, жоспардан тыс, мақсатсыз
D) кіріспе, бастапқы, қайталама, жоспардан тыс, нысаналы
E) кіріспе, бастапқы, мерзімді, кезектен тыс, нысаналы
8.
Кәсіпорында өртке қарсы іс-шаралар мен құралдарды сақтау
және уақтылы орындау жауапкершілігі мыналарға жүктелген
А) басшының
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B) әкімшілік
C) жұмысшылар
D) цех комитеті
E) кәсіподақ комитеті
9.
Пойыздар қозғалысымен байланысты жұмысқа ... жасына
жеткен адамдар қабылданады
A) 21 жыл
B) 20 жыл
C) ересек
D) 16 жыл
E) 18 жыл
10. Теміржол көлігіндегі жарақаттың ерекшелігі
A) жедел медициналық көмек көрсетудің мүмкін еместігі
B) жер бедерінің күрделілігі
C) жас шектеулері
D) өтпелердің болмауы
E) қысқы кезең
3-қосымшада 2-бөлім бойынша тесттерге дұрыс жауаптардың паспорты
келтірілген.
Қысқаша қорытынды
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелері мен нормаларын
сақтау үшін оларды білу қажет. Темір жол көлігінде жұмыс істейтін әрбір
адам өндірісте кезең-кезеңімен туындайтын жағдайларға сәйкес келетін
нормативтік-құқықтық құжаттардың бар екендігі туралы хабардар болуға,
олардың мазмұны туралы жеткілікті толық түсінікке ие болуға тиіс.
Тәжірибе көрсеткендей, адамның кез-келген іс-әрекетінде, әсіресе
өндірісте, жағымсыз оқиғаның пайда болу ықтималдығы жоққа
шығарылмайды: жарақат, ауру, мүгедектік, өлім, денсаулыққа зиян. Бұл әр
қызметкерді теріс факторлардың және олардың көздерінің мәнін, өндірістік
ортаның адам өмірі мен денсаулығына әсер ету проблемаларын зерттеуге
үнемі оралуға, теміржол объектілерінде өз міндеттері аясында болу
ережелері мен ережелерін білу үшін емтихандарды қайталауға және мезгілмезгіл тапсыруға мәжбүр етеді.
Нұсқаулықта қарастырылған модуль туралы негізгі мәліметтер ғана
берілген, осы мәселе бойынша неғұрлым толық кәсіби құзыреттер алу үшін
әдебиеттерді қосымша зерттеу ұсынылады, себебі бұл әрқайсысының жеке
қауіпсіздігі мәселелері, бірақ Сіз төмендегі тақырыптар бойынша техникалық
сабақтардың жобаларын, презентацияларын немесе материалдарын дайындай
аласыз.
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Өз бетінше оқуға арналған сұрақтардың үлгі тізбесі.
1. Кәсіпорын, ұйым туралы жалпы мәліметтер, темір жол көлігіндегі
жұмыстың өзіне тән ерекшеліктері.
2. Еңбек шарты, жұмыс уақыты және демалыс уақыты, әйелдер мен 18
жасқа толмаған адамдардың еңбегін қорғау.
3. Темір жол көлігі кәсіпорындарындағы жеңілдіктер мен өтемақылар.
4. Көлікке тән негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар.
5. Жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардың алдын алу әдістері мен
құралдары: ұжымдық қорғау құралдары, плакаттар, қауіпсіздік белгілері,
Дабыл беру.
6. Электр жарақатының алдын алудың негізгі талаптары.
7. Өндірістік санитария мен жеке гигиенаның негізгі талаптары.
8. Жеке қорғаныс құралдары (ЖҚҚ). ЖҚҚ беру тәртібі мен
нормалары, кию мерзімдері.
9. Қауіпсіздік талаптарының бұзылуына байланысты кәсіпорында
және басқа да ұқсас өндірістерде болған жазатайым оқиғалардың,
авариялардың, өрттердің жекелеген сипатты жағдайлары мен себептері.
10. Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды тергеп-тексеру және
ресімдеу тәртібі.
11. Жұмыс орнын қауіпсіз ұйымдастыру және ұстау.
12. Жұмыстың қауіпсіз тәсілдері мен әдістері. Қауіпті жағдай
туындаған кездегі әрекеттер.
13. Авариялардың, жарылыстардың, өрттердің, өндірістік жарақаттар
жағдайларының тән себептері.
14. Авариялардың, жарылыстардың, өрттердің алдын алу шаралары.
Авария, жарылыс, өрт кезіндегі міндеттер мен әрекеттер.
15. Өрт сөндіру, аварияға қарсы қорғау және сигнализация
құралдарын қолдану тәсілдері.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Темір жол көлігі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8
желтоқсандағы N 266 заңы, 29.06.2020 ж. өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді.
2. «ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарында өндірістік
қауіпсіздік саласындағы қызметті ішкі бақылауды ұйымдастыру» стандарты
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы»Акционерлік қоғамы, Астана,
2018ж.
3. Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік қағидалары. Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының
2015 жылғы 26 наурыздағы № 334 бұйрығы.
4. Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қар
күреу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру ережесі, «ҚТЖ» ҰК» АҚ
31.12.2014 ж. №1736-ЦЗ бұйрығы.
5. Станция қызметкерлеріне арналған Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
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қорғау жөніндегі нұсқаулық (ТРА-ға қосымша), Нұр-Сұлтан, 2020ж.
6. 28.02.2004 ж. № 528-11 «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
туралы» ҚР Заңы
7. Қазақстан Республикасының 23.11.2015 жылғы №414-V Еңбек
кодексі
8. «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы»
03.04.2002 ж. Заңы
9. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077
«Өрт қауіпсіздігі қағидалары» қаулысы
10.
Ж. К.Аманжолов Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы:
Астана: Фолиант, 2014
11. Е. А.Клочкова Темір жол көлігіндегі еңбекті қорғау: М: Маршрут,
2004
3 қосымша
2-бөлім бойынша тестке дұрыс жауаптардың паспорты
2-бөлім. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік
санитария және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын
сақтау
1C
2A
3D
4A
5C
6C
7D
8A
9E
10A

114

3-бөлім. ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІН ОРЫНДАУ
ЖӘНЕ
ПОЙЫЗДАР
ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ
ҚАУІПСІЗДІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Осы модульде ұсынылған тақырыптар
Станция кезекшісінің жұмысы бойынша басшылық құжаттар
Темір жол көлігіндегі жылжымалы құрамды техникалық пайдалану
тәртібі
Теміржол желісінің инфрақұрылымын техникалық пайдалану тәртібі
Автоматика, телемеханика және телекоммуникацияның техникалық
құралдарын пайдалану тәртібі
Теміржол көлігінің станциялық шаруашылығының техникалық
құралдарын, құрылыстары мен құрылғыларын пайдалану тәртібі
Құрамы мен жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде сигнал
беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларын ажырату тәртібі
Станциялар мен аралықтардағы сигнал беру, орталықтандыру және
блоктау құрылғыларының қалыпты жұмысы бұзылған жағдайдағы ісқимыл тәртібі

Модульге шолу
Темір жолдарды техникалық пайдалану қағидалары (ТПҚ) темір жол
көлігі объектілерін техникалық пайдалану тәртібін айқындайды.
Теміржолдарға шығатын жылжымалы құрам, АЖҚ, теміржол желісінің
инфрақұрылымы, станциялық шаруашылықтың техникалық құралдары,
құрылыстары мен құрылғылары, сигнал беру, орталықтандыру және блоктау
құрылғылары тиесілігіне және меншік нысанына қарамастан ТПӨ
талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Темір жол станциясы бойынша кезекші ТПӨ негізгі ережелерін білуге,
қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін түсінуге және өз
міндеттерінің шеңбері бойынша тасымалдау процесінің әрбір тікелей
қатысушысының лауазымдық міндеттерін, қағидаларын, нұсқаулықтарын,
технологиялық процестерін, сондай-ақ көліктің техникалық құралдарын
тұрақты ақаусыз ұстауды қатаң орындауын талап етуге тиіс.
Оқу мақсаттары
Осы модульді игергеннен кейін студенттер төмендегіні жасай алады:
1. Темір жол көлігі объектілерін техникалық пайдалану бойынша
білімді пайдалану
2. Инфрақұрылым объектілерінің ТПҚ талаптарына сәйкестігін
тексеруді жүзеге асыру
3. СОБ құрылғыларының қалыпты жұмысы жағдайында және
ақаулықтар кезінде кәсіби қызметті жүзеге асыру
4. пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін және тасымалданатын
жүктердің сақталуын қамтамасыз ету.
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Темір жол станциясы бойынша кезекші

Модуль 7. "ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯСЫ БОЙЫНША КЕЗЕКШІ" ЖҰМЫСШЫ
МАМАНДЫҒЫН АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
Модуль 6. Жүктемелік және коммерциялық жұмыс негіздері
Модуль 5. Теміржол станциясының жұмысын ұйымдастыру
Модуль 4. Техникалық пайдалану ережелерін орындау және пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Моудль 3. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке
қарсы қорғау ережелері мен нормаларын сақтау
Модуль 2. Темір жол жылжымалы құрамы мен техникалық құралдарын пайдалану
Модуль 1. Техникалық білім негіздерін қолдану

Аталған бөлімде Модуль 4 мазмұны сипатталған.
Алдын ала талаптар
Бұл модульді оқу үшін студенттерге электротехника, теміржолдың
жылжымалы құрамы және жүктерді тиеу мен түсіруді жүзеге асыру үшін
техникалық құралдар туралы білім қажет.
Бұл модульді зерделегеннен кейін алынған құзыреттер барлық кейінгі
кәсіптік модульдерді зерделеу кезінде, сондай-ақ жұмысшы мамандығын алу
практикасынан өту кезінде қажет болады.
КІРІСПЕ
Темір жол көлігінің барлық қызметкерлерінің негізгі міндеттері
қозғалыс қауіпсіздігін және тасымалданатын жүктердің сақталуын сөзсіз
қамтамасыз ету кезінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға қажеттілікті
қанағаттандыру, техникалық құралдарды тиімді пайдалану, қоршаған табиғи
ортаны қорғау талаптарын сақтау болып табылады.
Пойыздар қозғалысымен байланысты әрбір қызметкер өз міндеттерінің
шеңбері бойынша Техникалық пайдалану қағидаларын орындауға және
қозғалыс
қауіпсіздігіне
жауапты
болады.
Тасымалдау
процесін
ұйымдастырумен және жүзеге асырумен, сондай-ақ темір жол көлігінде
пайдаланылатын темір жол жылжымалы құрамы мен техникалық құралдарды
жөндеумен, темір жол көлігі объектілері мен жүктерін күзетумен байланысты
темір жол көлігі қызметтерін пайдаланушылар үшін жұмыстарды
орындайтын барлық ұйымдар және олардың қызметкерлері үшін техникалық
пайдалану қағидаларын орындау міндетті. Темір жол көлігі қызметкерлерінің
техникалық пайдалану ережелерін бұзуы қолданыстағы заңнамаға сәйкес
жауапкершілікке әкеп соғады.
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3.1 Станция бойынша кезекшінің жұмысы бойынша басшылық
құжаттар
Станция бойынша кезекшіге арналған басшылық құжаттар Темір жол
көлігін техникалық пайдалану қағидалары, пойыздар қозғалысы және темір
жол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулық, темір жол көлігіндегі
сигнализация жөніндегі нұсқаулықтар, сондай-ақ орындалатын міндеттер
шеңбері жөніндегі басқа да қағидалар мен нұсқаулықтар болып табылады.
Темір жол көлігін техникалық пайдалану қағидалары (бұдан әрі-ТПҚ)
темір жол жұмысының негізгі ережелері мен тәртібін, маңызды
құрылыстарды, құрылғылар мен жылжымалы құрамды ұстаудың негізгі
өлшемдерін, нормаларын және оларға қойылатын талаптарды белгілейді.
Техникалық пайдалану ережелерін дәл және мүлтіксіз орындау
теміржол көлігінің барлық буындарының үйлесімділігін, теміржолдардың
нақты және үздіксіз жұмысын және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Темір жол көлігіндегі сигнал беру жөніндегі нұсқаулық (ХАЖ)
пойыздар қозғалысына және маневрлік жұмысқа қатысты бұйрықтар мен
нұсқауларды беру үшін көрінетін және дыбыстық сигналдар жүйесін
белгілейді, ХАЖ белгіленген сигналдардың талаптарын орындау пойыздар
қозғалысының және маневрлік жұмыстың іркіліссіз әрі қауіпсіздігін
қамтамасыз етеді.
Темір жол көлігіндегі пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс
жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - ПҚН) Темір жол көлігін техникалық
пайдалану қағидаларында және темір жол көлігіндегі сигнал беру жөніндегі
нұсқаулықта белгіленген негізгі ережелерге сәйкес станцияларда және сигнал
беру және байланыс құралдарында сигнал берудің, орталықтандырудың және
бұғаттаудың (бұдан әрі - СОБ) әр түрлі құрылғылары кезінде пойыздарды
қабылдауды, жөнелтуді және өткізуді қалыпты жағдайларда да, осы
құрылғылардың ақауы кезінде де нақтылайды; темір жолдар мен
құрылыстарда жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу жағдайларында
пойыздарды қабылдау және жөнелту; станцияларда маневрлер жүргізу;
пойызға ескерту беру; станция бойынша кезекші қызметіне жататын өзге
қағидалар.
Станция
бойынша
кезекшінің
көрсетілген
ережелер
мен
нұсқаулықтарды қатты білуі және оларда көзделген талаптардың нақты
орындалуы - пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін және маневрлік жұмыс
жүргізуді қамтамасыз етудің маңызды шарты.
Станцияның техникалық-өкімдік актісі (ТӨА) – бұл оның техникалық
жарақтануын сипаттайтын, пойыздарды қабылдау, жөнелту және өткізу,
маневрлік жұмысты жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін
станцияның техникалық құралдарын пайдалану тәртібін белгілейтін құжат
[18]. Техникалық-өкімдік актімен белгіленген тәртіп барлық қызметтердің
қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.
ТӨА техникалық пайдалану қағидаларына, Сигнал беру жөніндегі
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нұсқаулыққа және Пойыздар қозғалысы және теміржол көлігіндегі маневрлік
жұмыс жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес станция (ДС) бастығы құрастырады,
қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі тексерушімен тексеріледі, ірі станциялар
үшін – «ҚТЖ «ҰК» АҚ пайдалану жұмысы жөніндегі Вице – президентпен,
аз ірі станциялар үшін-тасымалдау департаментінің директорымен, қалған
станциялар үшін – жол бөлімшесінің бастығымен бекітіледі.
Станция және оның техникалық жабдықталуы туралы жалпы
мәліметтерден басқа, ТӨА станция кезекшісі мен басқа қызметкерлердің
пойыздарды қабылдау және жөнелту, пойыздарды жөнелту туралы
ескертулер мен рұқсаттар беру, маневр жасау, қауіпсіздік ережелерін сақтау
тәртібін анықтайтын бөлімдер бар.
Қазақстан Республикасының барлық станцияларына арналған ТРА
нысаны (ДУ-41) [18].
Басқа ережелер мен нұсқаулар. Станция бойынша кезекші
практикалық қызмет үшін қажетті белгілі бір көлемде білуге, сондай-ақ СОБ
құрылғыларын ұстау және жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде
пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі
нұсқаулықты; Жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты; Габаритті емес
жүктерді тасымалдау жөніндегі нұсқаулықты; Қауіпті жүктерді тасымалдау
қағидаларын білуге міндетті. Станция бойынша кезекші сондай-ақ «Темір
жол көлігі туралы» Заңды, қозғалыс кестесін және пойыздарды
қалыптастыру жоспарын басшылыққа алуы, қауіпсіздік техникасы
қағидаларын сақтауы тиіс.
3.2 Темір жол көлігіндегі жылжымалы құрамды техникалық
пайдалану тәртібі
Темір жолдарға шығатын жылжымалы құрам, арнайы жылжымалы
құрам (АЖҚ) тиесілігіне және меншік нысанына қарамастан, техникалық
пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкес болуы тиіс [6].
Жылжымалы темір жол құрамының әрбір бірлігінің мынадай айырым
айқын белгілері мен жазбалары болуға тиіс:
1) темір жол жылжымалы құрамы иесінің атауы;
2) жасалған күні мен орны көрсетілген дайындаушы зауыттың нөмірі,
тақтайшасы көрсетіледі;
3) құрамдас бөліктердегі сәйкестендіру нөмірлері және қабылдау
таңбалары;
4) жөндеудің белгіленген түрлерін (локомотивтерден басқа) өндіру күні
мен орны);
5) ыдыстың салмағы (локомотивтерден басқа).
Сонымен қатар, келесі жазулар жазылуы тиіс:
6) локомотивтерде, мотор-вагонды теміржол жылжымалы құрамында
және АЖҚ - конструкциялық жылдамдығы, сериясы және борттық нөмірі,
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тіркеу орнының атауы, резервуарларды, бақылау аспаптарын куәландыру
туралы тақтайшалар мен жазбалар;
7 ) жолаушылар вагондарында, моторвагонды теміржол жылжымалы
құрамында және арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамда, онда
жұмыскерлерді жұмыс өндірісі орнына және кері жеткізу көзделеді-орындар
саны;
8) жүк, пошта, багаж вагондарында - жүк көтергіштігі.
Қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін ақаулары бар жылжымалы
құрамды, оның ішінде АЖҚ пайдалануға шығаруға және пойыздарда жүруге
жол берілмейді.
Жылжымалы құрам мен АЖҚ жөндеудің жоспарлы-алдын алу
түрлерінен, техникалық және сервистік қызмет көрсетуден уақтылы өтуі тиіс.
Жылжымалы теміржол құрамының иелері және оған тікелей қызмет
көрсететін теміржол көлігінің қызметкерлері жарамды техникалық жағдайды,
техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді және жылжымалы теміржол
құрамының белгіленген қызмет ету мерзімдерінің сақталуын қамтамасыз
етеді.
Тартқыш жылжымалы құрам, сондай-ақ жолаушылар вагондары, АЖҚ
жылына екі рет (көктемде және күзде) комиссиямен қаралады.
Локомотивтер және моторвагонды жылжымалы құрам (өздігінен
жүретін арнайы жылжымалы құрам) пойыздардың айналым маршруттары
бойынша инфрақұрылымның пойыздық радиобайланысымен үйлесімді
пойыздық радиобайланыс құралдарымен (инфрақұрылымда пайдаланған
жағдайда), белгіленген көрсеткіштерді тіркейтін жылдамдық өлшегіштермен,
автоматты локомотивтік сигнал берудің локомотивтік құрылғыларымен және
қауіпсіздік құрылғыларымен жабдықталады.
Жөндеудің кезеңдік жоспарлы-алдын алу түрлерінен өтпеген
локомотивтер мен моторвагонды жылжымалы құрамды пайдалануға жол
берілмейді.
Вагондардың барлық элементтері беріктігі, орнықтылығы және
техникалық жағдайы бойынша пойыздардың қауіпсіз және бірқалыпты
қозғалысын қамтамасыз етуі тиіс.
Пойыздарға мынадай жылжымалы теміржол құрамы қойылмайды: оны
тексергенге дейін және пайдалану үшін жарамды деп танылғанға дейін
рельстен шығып кеткен; тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз
етпейтін жай-күй, сондай-ақ олардың жүк көтерімділігінен тыс немесе
тиеудің техникалық шарттарын бұза отырып тиелген вагондар.
Жүктерді тиеуге және адамдарды отырғызуға вагондарды техникалық
қызмет көрсетуге ұсынбай беруге жол берілмейді. Оларды жарамды деп тану
туралы жүк паркінің вагондарын ВУ-14 техникалық қызмет көрсетуге ұсыну
журналында жазба жүргізіледі.
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3.3 Теміржол желісінің инфрақұрылымын техникалық пайдалану
тәртібі
Магистральдық темір жол желісінің құрылыстары мен құрылғылары
жарамды күйде ұсталуы және пойыздарды белгіленген жылдамдықпен
өткізуді қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес келуі тиіс:
1) сағатына 140 километрге дейінгі жолаушылар пойыздарының,
сағатына 140 километрге дейінгі Рефрижераторлық пойыздардың және
сағатына 120 километрге дейінгі жүк пойыздарының қозғалысы кезінде;
2) жүрдек қозғалыс кезінде: жолаушылар пойыздарының сағатына 141
– 200 километр;
3)
жоғары
жылдамдықты
қозғалыс
кезінде:
жолаушылар
пойыздарының сағатына 201 километр және одан астам.
Магистральдық темір жол желісін, темір жол кірме жолдарын,
олардағы құрылыстар мен құрылғыларды жобалау, салу, реконструкциялау
кезінде,
екінші
жолдарды
электрлендіру және салу кезінде,
сондай-ақ барлық пайдаланылатын
құрылыстар мен құрылғыларда С
құрылыстарының
жақындау
габариттері сақталады (3.1- сурет)
Қос
жолды
желілер
аралықтарындағы түзу учаскелердегі
жолдар
осьтерінің
арасындағы
қашықтық 4100 миллиметрден кем
болмауы тиіс.
Үш жолды және төрт жолды
3.1- сурет. Құрылыстардың жақындау
желілерде
тікелей
учаскелерде
габариті
екінші және үшінші жолдардың
осьтері арасындағы қашықтық кемінде 5000 миллиметр болады.
Теміржол станцияларындағы тікелей учаскелердегі аралас жолдардың
осьтері арасындағы қашықтық кемінде 4800 миллиметр, екінші дәрежелі
жолдар мен жүк аудандарының жолдарында кемінде 4500 миллиметр.
Станцияларда басты жолдар шеткі болып орналасқан кезде олардың
арасындағы қашықтық 4100 миллиметрге рұқсат етіледі. Жүктерді вагоннан
вагонға тікелей қайта тиеуге арналған жолдар осьтерінің арасындағы
қашықтық 3600 миллиметрге жол беріледі.
Көрсетілген габарит шегінде жүктердің дұрыс орналастырылуын
тексеру үшін жаппай тиеу орындарында (теміржол кірме жолдарында, теңіз
және өзен порттарында, қайта тиеу станцияларында) габариттік қақпалар
орнатылады.
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1200 миллиметрге дейінгі биіктікте жүктер (жол жұмыстары үшін
түсірілетін балласттан басқа) шеткі рельс басының сыртқы қырынан 2,0
метрден жақын емес, ал жоғары биіктікте 2,5 метрден жақын болмауы тиіс.
Темір жолдың барлық элементтері (жер төсемі, жоғарғы құрылыс және
жасанды құрылыстар) пайдалану кезінде пойыздардың осы учаскеде
белгіленген жылдамдықтармен қауіпсіз және бірқалыпты қозғалысын
қамтамасыз етуі тиіс.
Темір жол қисықтардың радиустарына, түзулер мен қисықтардың
түйісулеріне, еңістердің тіктігіне қатысты сызықтың жоспары мен бейініне
сәйкес келуі тиіс.
Станциялар, разъездер және озбабекет 0,0015 тік емес еңісі бар алаңда
орналасады.
Локомотивтің немесе вагондардың маневрі мен құрамнан ағытылуы
және қосылған пойыздардың ажыратылуы көзделмейтін станциялар,
разъездер мен озу пункттері, сондай-ақ бойлық немесе жартылай бойлық
типтегі аралық станциялар 0,0025 тік емес еңісі бар алаңда орналасады.
Вагондардың басқа жолдарға, пойыздарды қабылдау және жөнелту
маршруттарына өздігінен шығып кетуінің алдын алу үшін сақтандыру
тұйықтарын, күзет бағыттамаларын, түсіру табандықтарын, түсіру
үшкілдерін, түсіру бағыттамаларын орнату, сондай-ақ вагондарды бекіту
үшін стационарлық құрылғыларды қолдану көзделеді.
Станциялар, разъездер мен озу пункттері, сондай-ақ жеке парктер мен
тартпа жолдар тікелей учаскелерде орналасады. Қиылысқан жағдайларда
орналасқан станциялар, разъездер мен озу пункттері, сондай-ақ жекелеген
парктер мен тартпа жолдар радиусы 1500 метрден кем емес қисықтарда, ал
радиусы 600 метрден кем емес тау жағдайларында орналастырылады.
Ұлттық инфрақұрылым операторының:
1) жол шаруашылықтарының дистанциядағы барлық құрылыстары мен
құрылғыларының сызбалары мен сипаттамалары;
2) станциялардың ауқымды және сызбалық жоспарлары, барлық басты
және станциялық жолдардың, сұрыптау дөңестерінің, сондай-ақ
локомотивтер айналатын теміржол кірме жолдарының бойлық профильдері.
Сұрыптау, учаскелік және жүк станцияларындағы сұрыптау
дөңестерінің, кіші жинау және пішінделген тарту жолдарының бойлық
бейіндерін Ұлттық инфрақұрылым операторы және концессия шарттары
бойынша теміржол иесі тиісінше үш жылда кемінде бір рет тексереді. Барлық
станциялардың станциялық жолдарының қалған ұзындығында профиль
кемінде он жылда бір рет тексеріледі.
Аралықтардағы бас жолдардың бойлық бейінін аспаптық тексеру
Жолдарды күрделі және орташа жөндеу кезеңінде жүргізіледі. Жоспар мен
бейіннің өзгеруіне әкелетін жолды қайта жаңарту жүргізілетін
магистральдық және станциялық жолдардың учаскелерін жұмыстарды
орындаушылар олар аяқталғаннан кейін Ұлттық инфрақұрылым операторына
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немесе концессия шарттары бойынша теміржол иесіне тиісті құжаттаманы
ұсына отырып тексереді.
Станция аумағында жаңа объектілер салынған, қолданыстағыларын
Кеңейткен немесе ауыстырған кезде осындай жұмыстарды орындайтын кез
келген ұйым тиісінше объектінің станцияның қазіргі дамуына
байланыстырылуын айқындайтын атқарушылық құжаттаманы Ұлттық
инфрақұрылым операторына немесе концессия шарттары бойынша теміржол
иесіне дереу береді.
Рельс бастиектерінің ішкі қырлары арасындағы жолтабан енінің
номиналды мөлшері жолдың түзу учаскелерінде және қисық радиуста 350
миллиметр және одан астам - 1520 миллиметрге сәйкес келуі тиіс.
Тік қисықтардағы жолдың ені келесідей:
1) 1530 миллиметр - радиусы 349 бастап 300 метрге дейінгі ағаш
шпалдарда;
2) 1520 миллиметр - радиусы 349 бастап 300 метрге дейінгі темірбетон
шпалдарда;
3) 1535 миллиметр - 299 метр радиуста және шпалдардың барлық
түрлері үшін кем.
Басты және станциялық жолдардағы рельстер мен бағыттамалы
бұрмалар қуаты мен жағдайы бойынша пайдалану шарттарына (жүк
кернеулігіне, осьтік жүктемелерге және пойыздар қозғалысының
жылдамдығына) сәйкес болуы тиіс.
Бағыттамалы бұрмалардың мынадай маркалы айқастырмалары болады:
бас және қабылдау-жөнелту жолаушылар жолдарында - 1/11 тік емес, ал
жолаушылар пойыздары тек тура аудару жолымен өтетін бағыттамалы
бұрмалардың 1/9 маркалы айқастырмалары болады. (3.2- сурет)
Мынадай
ақаулардың
ең
болмағанда
біреуі
рұқсат
етілген
бағыттамалық
бұрмаларды және тұйық
қиылыстарды
пайдалануға
жол
берілмейді:
1) бағыттамалық
үшкілдер
мен
3.2 – сурет. Бағыттамалы бұрманың элементтері
айқастырмалардың
жылжымалы өзекшелерін тартқыштармен ажырату;
2) үшкілдің рамалық рельстен, айқастырманың жылжымалы
өзекшесінен жақтаудан 4 миллиметрге және одан да көп, үшкіл және үшкіл
өзекшенің бірінші тартымға қарсы доғал айқастырманың өзекшесінде, өткір
айқастырманың өзекшесінде - бағыттаманың жабық күйінде өзекшенің
ұшында қалып қоюы;
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3) қырқаның шығу қаупі туындайтын үшкірді немесе жылжымалы
өзекшені бояу және барлық жағдайларда ұзындығымен бояу:
−
басты жолдарда 200 миллиметр және одан астам;
−
қабылдау-жөнелту жолдарында 300 миллиметр;
−
өзге де станциялық жолдарда 400 миллиметр;
4) үшкілдің рамалық рельске қарсы және жылжымалы өзекшенің
жақтауға қарсы 2 миллиметр және одан астам төмендеуі, үшкіл басының
немесе жылжымалы өзекшенің ені үстіңгі жағынан 50 миллиметр және одан
астам қимада өлшенеді;
5) айқастырма өзекшесінің жұмыс беті мен контррельс бастиегінің
жұмыс беті арасындағы қашықтық 1472 миллиметрден кем болмауы тиіс;
6) контррельс пен жақтаудың жұмыс қырлары арасындағы қашықтық
1435 миллиметрден астам;
7) үшкілдің немесе рамалық рельстің сынуы, айқастырманың
(өзекшенің, жақтаудың немесе контррельстің) сынуы);
8) контррельсті болттың бір бұрандамалы немесе екі бұрандамалы
жапсырмадағы екеуінде де үзілуі.
Бас және қабылдау-жөнелту жолдарындағы рельстер мен бағыттамалы
бұрмалар дефектоскопты арбалармен тексеріледі.
3.4 Автоматика, телемеханика және
техникалық құралдарын пайдалану тәртібі.

телекоммуникацияның

Сигнал команда болып табылады және теміржол көлігі
қызметкерлерінің сөзсіз орындауына жатады [6].
Пойыздар қозғалысына және маневрлік жұмысқа байланысты
сигнализацияда мынадай негізгі сигналдық түстер қолданылады:
1) жасыл-белгіленген жылдамдықпен қозғалысқа мүмкіндік беретін;
2) сары - қозғалысқа мүмкіндік беретін және жылдамдықты азайтуды
талап ететін;
3) қызыл-тоқтатуды талап етеді;
4) айдай-ақ-маневрлерге рұқсат беру;
5) көк-маневрлерге тыйым салу.
Бағдаршамның тыйым салатын көрсеткіші кезінде жүріп өту жүзеге
асырылмайды.
Бағдаршамдардың сөніп қалған сигналдық оттары (автоматты
бұғаттаумен жабдықталмаған учаскелердегі ескертулерден, бөгегіш және
қайталағыштардан басқа), олардың түсініксіз көрсетілуі, сондай-ақ басқа
сигналдық аспаптармен сигналдарды түсініксіз беруі тоқтатуды талап етеді.
Жабық (түсініксіз көрсеткішпен немесе сөніп қалған) бағдаршамнан
өту «пойыздар қозғалысы және теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс
жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес жүзеге асырылады.
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Сигналдық түстерді қолдану тәртібі және сигналдық көрсетулердің өту
жылдамдығы «Теміржол көлігіндегі сигнализация жөніндегі нұсқаулыққа»
сәйкес белгіленген.
Магистральдық темір жол желісінде тұрақты сигналдық аспаптар
ретінде бағдаршамдар қолданылады.
Жолдың түзу учаскелеріндегі кіру, ескерту, өту, бөгеу және бүркеме
бағдаршамдарының қызыл, сары және жасыл сигналдық оттары күндіз және
түнде жақындап келе жатқан пойыз локомотивінің басқару кабинасынан
кемінде 1000 метр қашықтықта анық ажыратылады.
Жолдың қисық учаскелерінде осы бағдаршамдардың, сондай-ақ
бағдаршамдардағы сигналдық жолақтардың көрсеткіштері кемінде 400 метр
қашықтықта анық ажыратылады. Қатты қиылысқан жерлерде (таулар, терең
ойықтар) аталған бағдаршамдар көрсеткіштерінің 400 метрден кем, бірақ 200
метрден кем емес қашықтықта көрінуі белгіленеді.
Басты жолдардың шығу және маршруттық бағдаршамдарының
көрсетулері кемінде 400 метр қашықтықта, бүйірлік жолдардың шығу және
маршруттық бағдаршамдарының, сондай - ақ шақыру сигналдары мен
маневрлік бағдаршамдардың көрсетулері кемінде 200 метр қашықтықта анық
ажыратылуға тиіс.
Үш таңбалы сигнализациясы бар автобұғаттаумен жабдықталған
желілерде шектес бағдаршамдардың арасындағы қашықтық толық қызметтік
тежеу және ең жоғары сатылатын жылдамдық кезінде осы орын үшін
белгіленген тежеу жолынан кем болмауы, бірақ жолаушылар пойыздары
үшін сағатына 140 километрден және жүк пойыздары үшін сағатына 120
километрден аспауы, бұдан басқа, пойыздың автоматты локомотив
сигнализациясы құрылғыларының және автостоптың пойыздың тежеу
жүйесіне әсер етуі үшін қажетті уақыт ішінде жүріп өтетін жолды ескере
отырып, шұғыл тежеу кезінде тежеу жолынан кем болмауы тиіс. Бұл ретте,
сигналдардың көрінуі 400 метрден кем учаскелерде, сондай-ақ
автобұғаттаумен жаңадан жабдықталған желілерде көрсетілген қашықтық
1000 метрден кем болмауы тиіс.
Бағдаршамдар қозғалыс бағыты бойынша оң жағынан немесе олар
қоршайтын жол осьінің үстінен орнатылады. Дұрыс емес жолмен жүретін
пойыздар үшін өтпелер алдындағы аралықтарда Орнатылатын бөгегіш
бағдаршамдар мен оларға ескерту бағдаршамдары қозғалыс бағыты бойынша
сол жағынан орналастырылады.
Автобұғаттаумен жабдықталған учаскелерде өту бағдаршамдарының
көрсеткіші
рұқсат
етуші,
ал
кіру,
маршруттық
және
шығу
бағдаршамдарының көрсеткіші тыйым салушы болып табылады.
Автобұғаттаумен жабдықталмаған учаскелерде кіру, шығу, өту және
маршруттық бағдаршамдардың жарамды көрсеткіші тыйым салушы болып
табылады.
Автоматты, жартылай автоматты бұғаттау және радиобұғаттау
құрылғылары
жылжымалы
құраммен
қоршалған
блок-учаскені
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(станцияаралық немесе қосынаралық аралықты) босатқанға дейін шығу
немесе өту бағдаршамын ашуға, сондай-ақ негізгіден резервтік электрмен
жабдықтауға немесе керісінше өту нәтижесінде бағдаршамның өздігінен
жабылуына жол бермейді.
Автоматты немесе жартылай автоматты бұғаттаумен және
радиоблокациялаумен жабдықталған дара жолды аралықтарда станцияда
шығу бағдаршамын ашқаннан кейін осы аралыққа қарама-қарсы бағытта
пойыздарды жөнелту үшін көрші станцияның шығу және өту
бағдаршамдарын ашу мүмкіндігі болмайды.
Автоматты бұғаттау кезінде барлық бағдаршамдар өздері қоршайтын
блок-учаскелерге пойыз кірген кезде, сондай-ақ осы учаскелердің рельс
тізбектерінің бүтіндігі бұзылған жағдайда тыйым салатын көрсеткішті
автоматты түрде қабылдайды.
Автоматты және жартылай автоматты бұғаттаумен және радио
блоктаумен жабдықталған желілерде орналасқан станцияларда құрылғылар
болуы тиіс:
1) бос емес жолға белгіленген маршрут кезінде кіру бағдаршамының
ашылуына жол бермейтіндер;
2) басқару аппаратында жолдар мен бағыттамалардың жұмыспен
қамтылуын бақылауды қамтамасыз ету.
Станцияларда жартылай автоматты бұғаттау кезінде мынадай:
1) жөнелту маршрутындағы бағыттамалы оқшауланған учаскелердің
бос болуын бақылауды олардың ақаулығынан ажырату;
2) нгер пойыз іс жүзінде жүрмесе, жабылған шығу бағдаршамын қайта
ашу;
3) пойыздың толық құрамда келуін автоматты бақылауды қамтамасыз
етуге міндетті.
Автоматты бұғаттау автоматты локомотив сигнализациясымен және
диспетчерлік бақылау құрылғыларымен, ал жартылай автоматты бұғаттау жолдардың
белгілі
бір
учаскелеріндегі
автоматты
локомотив
сигнализациясымен толықтырылады.
Электрлік орталықтандыру құрылғылары:
1) бағыттамалар мен бағдаршамдардың өзара тұйықталуы;
2) осы маршрутты қоршайтын бағдаршамды бір мезгілде жаба отырып,
бағыттаманың кесілуін бақылау;
3) басқару аппаратындағы бағыттамалардың жағдайын және жолдар
мен бағыттамалық секциялардың бос еместігін бақылау;
4) бағыттамалар мен бағдаршамдарды маршруттық немесе бөлек
басқару мүмкіндігі;
5) маневрлік бағдаршамдардың көрсеткіштері бойынша маневрлік
қозғалыстарды жүргізу және бағыттамаларды жергілікті басқаруға беру.
Электрлік орталықтандыру құрылғылары рұқсат етілмейді:
1) бос емес жолға белгіленген маршрут кезінде кіру бағдаршамын ашу;
2) жылжымалы құрам астындағы бағыттаманы ауыстыру;
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3) егер бағыттамалар тиісті жағдайға қойылмаса, осы маршрутқа сәйкес
келетін бағдаршамдарды ашу;
4) белгіленген маршрутты қоршайтын ашық бағдаршам кезінде
маршрутқа кіретін бағыттаманы ауыстыру немесе қарама-қарсы маршрутқа
бағдаршамды ашу.
Автоматика және телемеханика және байланыс желілері бүлінген кезде
оларды қалпына келтіру мынадай кезектілікпен жүргізіледі:
1) пойыздық диспетчерлік байланыс сымдары;
2) жолды бұғаттау, энергодиспетчерлік байланыс сымдары;
3) электр жезлдық жүйе, станцияаралық пойыздық және бағыттамалы
байланыс; электрмен жабдықтау құрылғыларын телебасқару сымдары;
магистральдық байланыс сымдары;
4) автоматика және телемеханика мен байланыстың қалған сымдары.
Учаскеде жұмыс істейтін автоматика, телемеханика және байланыс
желілері бір мезгілде екі және одан да көп бүлінген жағдайда қалпына
келтіру басымдығы желілердің қуатымен және мынадай параметрлермен
айқындалады:
1) талшықты-оптикалық байланыс желілері;
2) металл кабельдер негізіндегі байланыс желілері;
3) байланыс және автоматика мен телемеханиканың әуе желілері.
Ақпараттық-есептеу жүйесі:
1) деректерді енгізу, беру, өңдеу және сақтау;
2) тұтынушыларға белгіленген мерзімде есеп айырысу нәтижелерін
беру арқылы жүзеге асырылады;
3) теміржол көлігінің барлық кіші салаларында жоспарлау, жедел
басқару, есепке алу, статистика міндеттерін шешу мүмкіндігін қамтамасыз
етеді.
Жүрдек жолаушылар пойыздарының айналысы учаскелерінде
автоматика, телемеханика және телекоммуникация құрылғыларын
пайдалану тәртібі
Жүрдек жолаушылар пойыздары айналатын темір жол учаскелерінде
орналасқан аралықтар мен станциялар: автоматты бұғаттаумен немесе
радиоблокациялаумен,
автостопы
бар
автоматты
Локомотив
сигнализациясымен, автоматты локомотив сигнализациясымен (АЛСН), көп
мәнді АЛСН немесе борттық қауіпсіздік жүйесімен, бағыттамалар мен
сигналдардың
электрлік
орталықтандырылуымен,
диспетчерлік
орталықтандырудың немесе диспетчерлік бақылаудың микропроцессорлық
құрылғыларымен,
жарамсыз
вагондарды
автоматты
анықтау
құрылғыларымен, ТПҚ сәйкес байланыс және радиобайланыс түрлерімен
жабдықталады, бұл ретте пойыздық радиобайланыс дуплексті болуы тиіс.
Электрлік
орталықтандыру
құрылғыларында
маршруттардың
тұйықталуы жақындаудың екі немесе үш блок - учаскесінде жүзеге
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асырылады, олардың жиынтық ұзындығы сағатына 200 километр жылдамдық
кезінде шұғыл тежеудің тежеу жолынан кем болмауы тиіс.
Бағыттамалы бұрмалар ауыспалы токтың электр жетектерімен
жабдықталады.
Үш таңбалы автобұғаттаумен және АЛСН жабдықталған учаскелерде
жылдамдығы сағатына 160 километрге дейінгі жүрдек жолаушылар
пойыздарының қозғалысы Локомотив бағдаршамының жасыл жарығы сарыға
ауысқаннан кейін қызметтік тежеуді қолдану кезінде жабық бағдаршам
алдында тоқтай отырып, жол және локомотив бағдаршамдарының
сигналдары бойынша жүзеге асырылады. Сағатына 160 километрден астам
жылдамдықпен қозғалыс көп таңбалы АЛС жол және локомотив
бағдаршамдарының сигналдары бойынша жүзеге асырылады.
Автоматты
локомотив
сигнализациясы
мен
пойыздық
радиобайланыстың жарамдылығы вагон - зертханамен тоқсанына кемінде бір
рет тексерілуі тиіс.
Жоспарлы тәртіппен теміржол жолдарымен бір деңгейдегі жаяу
жүргіншілер өтпелері жаяу жүргіншілер тоннельдерімен немесе жаяу
жүргіншілер көпірлерімен ауыстырылады немесе жақын маңдағы жасанды
құрылысқа (құбырға, шағын көпірге) бұрылады.
Теміржолдардың автомобиль жолдарымен бір деңгейде қиылысуының
жылдамдық учаскелерінде (өткелдер) жоспарлы тәртіппен әртүрлі деңгейдегі
қиылыстармен ауыстырылуы тиіс.
3.5
Теміржол
көлігінің
станциялық
шаруашылығының
техникалық құралдарын, құрылыстары мен құрылғыларын пайдалану
тәртібі
Станциялардың жолдық дамуы мен техникалық жарақтандырылуы
пойыздар қозғалысының белгіленген мөлшерлерін, пойыздарды қабылдау
және жөнелту, жүктерді, багажды және жүк-багажды тиеу, түсіру, құрамдар
мен вагондарды өңдеу жөніндегі операцияларға арналған уақыт
нормаларының
орындалуын,
техникалық
құралдардың
тиімді
пайдаланылуын, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі мен қауіпсіз еңбек
жағдайларын қамтамасыз етеді.
Жолаушыларға қызмет көрсетуге арналған ғимараттар, платформалар
сәулеттік келбетпен ресімделеді және жолаушыларды тасымалдаумен
байланысты операциялардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етеді.
Жолаушылар платформаларына өту үшін жаяу жүргіншілер тоннелі немесе
көпірлер орнатылады.
Станцияларда өткелдер теміржол жолдарымен бір деңгейде сақталған
кезде бұл өткелдер жаяу жүргіншілер төсемдерімен, көрсеткіштермен және
ескерту жазуларымен және автоматты сигнализациямен жабдықталған.
Жолаушылар станциялары орындарды резервтеудің және билет
сатудың автоматтандырылған жүйесімен, билет басу машиналары мен
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автоматтар жүйесімен, өзіне-өзі қызмет көрсету сақтау камераларымен,
пойыздарды жөнелтудің автоматты нұсқағыштарымен, анықтамалық
қондырғылармен жабдықталады.
Аралықтардағы жолаушылар аялдамаларының қалқалары немесе
павильондары бар жолаушылар платформалары, ал қызмет көрсетілетін
жолаушылар санына байланысты - билет кассалары болады.
Жүк және тоңазытқыш құрылғылары жүктердің сақталуын және жүк
операцияларын ыңғайлы орындауды қамтамасыз етеді.
Станциялар бойынша кезекшілердің қызметтік орынжайларында
басқару және бақылау аспаптары, оның ішінде станция бойынша кезекшінің
жұмысына тікелей қатысты автоматтандырылған жұмыс орнының
аппаратурасы, сондай-ақ жарықтандыруды орталықтандырылған басқару
және секциялық айырғыштарды қашықтықтан басқару пульттері, пойыз
жүріп келе жатқан жылжымалы құрамның техникалық жағдайын автоматты
бақылау құралдарының тіркеуші аппаратурасы орнатылады.
Жолаушыларға, жүк жөнелтушілерге және жүк алушыларға қызмет
көрсететін қызметкерлерге арналған орынжайлардың операцияларды
жылдам орындау үшін ыңғайлы қолжетімділігі болуы тиіс. Жолаушыларға
қызмет көрсетуге арналған орынжайларды басқа мақсаттарда пайдалануға
жол берілмейді.
Жолаушылар және жүк пойыздарының аралас қозғалысы бар желілерде
орналасқан жолаушылар және жүк платформалары түзу учаскелерде жол
осьінен биіктік және қашықтық бойынша мынадай нормаларға сәйкес келуі
тиіс:
1) 1100 миллиметр - жоғары платформаларға арналған рельстер
бастиектерінің жоғарғы деңгейінен;
2) 200 миллиметр - төмен платформаларға арналған рельстер
бастиектерінің жоғарғы деңгейінен;
3) 1920 миллиметр - жоғары платформалар үшін жол осьінен;
4) 1745 миллиметр - төмен платформалар үшін жол осьінен.
Бағыттамалар мен сигналдарды басқару тікелей жүзеге асырылатын
станциялық пункттер тиісті бағыттамалар мен жолдар айқын көрінетін
жерлерде орналастырылады. Электр орталықтандыру пункттері үшін
(дөңестік пункттерден басқа) станциялардың жергілікті жағдайларына
байланысты алып тастауға жол беріледі.
Орталықтандыру станциялық пункттерінің және бағыттамалық
пункттердің орынжайларында сигналдық аспаптар, мүкәммал, құралсаймандар мен материалдар болады. Бағыттама пункттері бұдан басқа
телефон байланысының сыртқы шақыру құрылғыларымен жабдықталған.
Сұрыптау дөңестері бағдаршам сигнализациясымен, радиобайланыспен
және төбешік локомотивтерінің машинистеріне, құрастыру бригадаларына
және басқа да қызметкерлерге қажетті нұсқаулар беруге арналған екі жақты
парктік байланыс құрылғыларымен жабдықталған.
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Сұрыптау дөңестері жұмыс көлеміне қарай вагондарды таратуды
механикаландыру және автоматтандыру құрылғыларымен, бағыттамаларды
дөңестік
орталықтандырумен,
дөңестік
Автоматты
Локомотив
сигнализациясымен және қажетті құжаттарды беруге және жіберуге арналған
құрылғылармен жабдықталады. Дөңестік орталықтандыруға қосылатын
барлық бағыттамалар механикаландырылған тазарту немесе қар еріту
құрылғыларымен жабдықталған.
Барлық сұрыптау станциялары, сондай-ақ жолаушылар, учаскелік және
жүк станциялары жұмыс көлеміне қарай станция ішіндегі диспетчерлік
байланыспен, маневрлік және станциялық радиобайланыстың басқа да
түрлерімен және маневрлік қозғалыстар туралы нұсқауларды беруге арналған
екі жақты парктік байланыс құрылғыларымен, сондай-ақ маневрлік
диспетчерлердің, станциялар бойынша кезекшілердің, пойыздарды
құрастырушылардың, маневрлік локомотивтер машинистерінің, станциялық
технологиялық орталықтардың, техникалық қызмет көрсету пункттерінің,
коммерциялық қарап тексеру пункттерінің, жүк аудандары мен контейнерлік
алаңдар мен арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамның бригадаларына
маневрлік жұмыстарды ұйымдастыру, техникалық қызмет көрсету,
коммерциялық тексеру және пойыздардағы вагондарды жөндеу мәселелері
бойынша келіссөздер үшін жабдықталған.
Сұрыптау, учаскелік және жүк станциялары жұмыс көлеміне қарай
автоматтандырылған басқару жүйелерімен, Ақпараттық-есептеу желісімен
байланыс құралдарымен, тасымалдау құжаттарын қабылдауға және
тасымалдауға арналған құрылғылармен және тексерілетін және жөнделетін
құрамдарды орталықтандырылған қоршаумен, ал станциялардың вокзалдары
- жолаушыларды ақпараттандыруға арналған байланыс құрылғыларымен
жабдықталады.
Станцияларда жолаушыларға қызмет көрсетуге арналған құрылыстар,
пойыздарды қабылдау және жөнелту жолдары мен парктері, тиеу-түсіру және
маневрлік жұмыстарды жүргізу, тиіс-жарақ, жылжымалы құрамға
техникалық қызмет көрсету және жөндеу, жүк аудандарының аумақтары,
контейнерлік алаңдар, сұрыптау платформалары, вагон таразылары, қарау
мұнаралары,
габариттік
қақпалар,
пойыздар
мен
вагондардағы
коммерциялық ақауларды автоматты түрде анықтау құрылғылары, сондай-ақ
жұмыскерлер пойыздарды қарсы алатын орындар, бағыттамалы мойын,
қоймалар, өтпелер, жолдар мен пункттер жарықтандырылады.
Жүк жұмысының көлемі аз аралық станцияларда осы жолдарда жүк
және маневрлік жұмыстар жүргізілмейтін уақытта тиеу-түсіру және өзге де
станциялық жолдардың сыртқы жарығын секция бойынша ажырату
құрылғылары орнатылады.
Жолаушылардың аялдама пункттерінде жолаушыларды отырғызу және
түсіру орындарында жарық болуы тиіс.
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3.6 Оларды күтіп ұстау және жөндеу бойынша жұмыстарды
жүргізу кезінде сигнал беру, орталықтандыру және блоктау
құрылғыларын ажырату тәртібі
Станциялардағы СОБ құрылғылары: құрылғыларды профилактикалық
жөндеуге, жол жұмыстарына (рельстерді, бағыттамаларды ауыстыру және
т.б.) байланысты туындайтын ақаулықтарды жойған жағдайда, егер бұл ретте
олармен байланысты оқшауланған учаскелердің, орталықтандырылған
бағыттамалардың, бақылау бағыттамалық құлыптардың және т. б. қалыпты
әрекеті бұзылса немесе бұзылуы мүмкін болса, сөндіріледі [19].
Құрылғыларды өшірудің қажеттілігі мен әдісін электромеханик анықтайды.
Ажырату станция бойынша кезекшінің келісімімен жүргізіледі және
жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, СОБ құрылғыларын, байланысты және
байланыс желісін қарау журналына (ДУ-46 нысаны) тиісті жазбалармен
ресімделеді.
СОБ құрылғыларын ағымдағы ұстауға және ауыстыруға байланысты
жұмыстардың кейбір түрлері өшірусіз, бірақ тексеру журналындағы тиісті
жазбалармен міндетті түрде ресімделе отырып орындалуы мүмкін.
Орталықтандырылған бағыттамаларды, оқшауланған учаскелерді,
бақылау бағыттамалық құлыптарды және басқа да құрылғыларды
сигналдарды пайдалануды сақтай отырып ажыратуды СОБ электр механигі
(кілттік тәуелділік кезінде және монтер) мерзімге жүргізеді:
1) 8 сағатқа дейін - станция бастығының рұқсатымен, ал диспетчерлік
орталықтандыруы бар учаскелерде - пойыз диспетчерінің және сигнал беру
және байланыс дистанциясының аға электр механигінің немесе кезекші
инженерінің рұқсатымен;
2) 8 сағаттан жоғары (5 тәулікке дейін) - «Тасымалдау процесі
дирекциясы» ұлттық темір жол компаниясы филиалының рұқсатымен;
3) 5 тәуліктен жоғары - ұлттық темір жол компаниясының рұқсатымен
[19].
СОБ құрылғыларын сөндіруге байланысты жоспарлы жұмыстар
пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жауапты қызметкер
тағайындала отырып, ұлттық темір жол компаниясы - «Тасымалдау процесі
дирекциясы» филиалы бекіткен ай сайынғы кестелерге сәйкес жүргізіледі.
Станция бойынша кезекшіге көмек көрсету және бағыттамаларды
(оқшауланған учаскелерді) ажырату кезінде оның қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимылдарын бақылау үшін станцияда
сигналдарды пайдалануды сақтай отырып, станция бастығы немесе оны
алмастыратын адам қатысады. Сигналдарды пайдалануды сақтай отырып,
көрсетілген құрылғыларды ажыратқан кезде маршруттағы ажыратылған
құрылғының жағдайы мен тұйықталуын тексеру станцияның техникалықөкімдік актісінде белгіленген тәртіппен ерекше жүргізілуі тиіс. Осындай
тексеруден кейін бірінші пойызды қабылдау немесе жөнелту кіру, шығу
немесе маршруттық бағдаршамдардың тыйым салушы көрсеткіші кезінде
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жүргізіледі. Бұл ретте пойызды қабылдау немесе жөнелту маршрутын
пойыздар қозғалысы жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес ілеспе маневрлік
маршруттармен тұйықтауға рұқсат етіледі.
Келесі пойыздарды қабылдау және жөнелту осы бағдаршамдардың
рұқсат етуші көрсеткіштері бойынша жүзеге асырылады.
Егер қабылдау немесе жөнелту маршрутына сигналдарды пайдалануды
сақтай отырып ажыратылған бағыттама кіретін болса, пойызды станция
бойынша өткізу үшін кіру (маршруттық) және шығу бағдаршамдарын бір
мезгілде ашуға тыйым салынады. Бұл жағдайда пойызды тоқтаусыз өткізу
үшін шығу бағдаршамын ашу пойыздың басы кіру (маршруттық)
бағдаршамынан өткеннен кейін ғана жүзеге асырылуы тиіс. Бағытты өзгерту
немесе бекітуді алып тастау арқылы реттеу жұмыстарын жүргізу үшін
өшірілген бағыттаманы ауыстыру қажет болған кезде, үшкірден (үшкірден)
және айқастырманың айналмалы (жылжымалы) өзекшесінен бекітуді алу
туралы өкім берер алдында станция бойынша кезекші басқару аппаратында
осы бағыттама кіретін бағыттар бойынша сигналдардың ашылу мүмкіндігін
болдырмайтын іс-қимылдар жүргізеді. Бекітуді алып тастау арқылы реттеу
жұмыстарын жүргізу немесе ауыстыру кезінде бағыттама бойынша
қозғалысқа тыйым салынады.
Бағыттаманы ауыстыру немесе ондағы реттеу жұмыстары аяқталғаннан
кейін үшкілдер (үшкілдер) және айқастырманың айналмалы (жылжымалы)
өзекшесі белгіленген тәртіппен талап етілетін жағдайда бекітіледі және
бекітіледі, бұл туралы жауапты қызметкер станция бойынша кезекшіге
баяндайды.
Станция қызметкерінен баяндама алғаннан кейін немесе барлық
көрсетілген іс-қимылдарды дұрыс орындауға жеке сендіргеннен кейін
станция бойынша кезекші басқару пультіндегі тұтқаларды (батырмаларды)
бағыттаманың нақты жағдайына сәйкес келтіреді және бағдаршамдардың
рұқсат беретін көрсеткіштері бойынша пойыздарды өткізуді жалғастырады.
Орталықтандырылған бағыттамаларды, оқшауланған учаскелерді,
бақылау құлыптарын және басқа да құрылғыларды сигналдарды
пайдалануды сақтамай ажыратқан кезде пойыздарды қабылдау және жөнелту
кіру, маршруттық және шығу бағдаршамдарының тыйым салушы көрсеткіші
кезінде жүргізіледі, бұл ретте маршруттағы әрбір бағыттаманың бос болуын,
орналасуын және тұйықталуын тексеру ПҚН және станцияның техникалықөкімдік актісінде белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
Бағыттаманы немесе оқшауланған учаскені ажыратудың әрбір
жағдайында электромеханик станция бойынша кезекшімен бірге бақылау
аспаптары бойынша ДУ-46 нысанындағы қарап тексеру журналында жазба
жасалған құрылғының ажыратылғанын тексереді.
Бағыттаманы немесе оқшауланған учаскені ажыратар алдында станция
бойынша кезекші немесе оның нұсқауы бойынша орталықтандыру постының
операторы ажыратылатын бағыттаманың немесе ажыратылатын оқшауланған
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учаскеге
кіретін
бағыттамалардың
бағыттамалық
тұтқаларына
(бастырмаларына) қызыл қалпақшаларды киеді.
Ажыратудың алдында орталықтандырылған бағыттама мынадай
тәртіппен бекітілуі және бекітілуі тиіс:
1) сигналдарды пайдалануды сақтай отырып (үшкілдерді ажыратпай) салуға және аспалы құлыпқа;
2) сигналдарды пайдалануды сақтамай, егер үшкіл электр жетектен
ажыратылса-үлгілік қапсырмаға, салғышқа және аспалы құлыпқа;
3) егер үшкілдер электр жетегінен ажыратылмаса, сигналдарды
пайдалануды сақтамай - ақ қоюға және аспалы құлыпқа орнатуға жол
беріледі.
Айқастырманың жылжымалы өзекшесі арнайы құрылғымен бекітіледі
және аспалы құлыпқа жабылады.
Бағыттамаларды жөндеу немесе ақаулықтар кезінде үшкілдер
арасындағы механикалық байланыс (үшкілдерді ажырату) бұзылған кезде
оның үшкілдері жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес белгілі бір
жағдайда бекітіледі. Сонымен қатар, басылған үшкіл бетбелгіге және аспалы
құлыпқа бекітіледі.
Қосақталған бағыттамаларды сигналдарды пайдалануды сақтамай
ажыратқан кезде жөндеу жұмыстары жүргізілмейтін бағыттама төсеуге және
аспалы құлыпқа жабылады.
Құлыпталған бағыттаманың (қосарланған бағыттамалардың) кілті
(кілттері) ажыратудың барлық кезеңі ішінде станция бойынша кезекшіде,
бағыттамаға қызмет көрсету үшін бөлінген қызметкерде немесе қозғалыс
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты басшыда сақталуға тиіс.
Бағыттаманы бекітуді жол қызметінің қызметкері ДУ-46 нысанындағы
қарап тексеру журналына жаза отырып жүргізеді. Бағыттаманың үшкілдерін
(айқастырманың жылжымалы өзекшесін) бекітудің сенімділігі үшін жол
қызметінің қызметкері жауапты болады. Бағыттаманы салуға және аспалы
құлыпқа бекітуді тасымалдау қызметінің қызметкері жүргізеді, ол станция
бойынша кезекшінің нұсқауына сәйкес оның маршруттағы жағдайының
дұрыстығына және аспалы құлыппен бекітудің сенімділігіне жауапты
болады. Жұмыс аяқталғаннан кейін бағыттамадан бекітуді алып тастағанға
дейін станция бойынша кезекші СОБ электр механигімен бірлесіп
бағыттаманың (жылжымалы өзекшенің) жағдайына бағыттама тұтқасының
жағдайына (тиісті батырманы басу) және басқару пультіндегі бақылауға
сәйкес тексереді және көз жеткізеді.
3.7 Станциялар мен аралықтардағы сигнал беру, орталықтандыру
және блоктау құрылғыларының қалыпты жұмысы бұзылған
жағдайдағы әрекет ету тәртібі
Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сигнал
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беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларының ақаулығы кезіндегі
іс-қимыл тәртібі белгіленеді.
Станция бойынша кезекші жолдардың, бағыттамалы бұрмалардың,
сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау, байланыс және түйіспелі желі
құрылғыларының ақауларын (жеке немесе басқа қызметкерлердің
баяндамалары бойынша) байқап, бұл туралы жолдарды, бағыттамалы
бұрмаларды, СОБ құрылғыларын, байланыс және ДУ-46 нысанындағы
байланыс желісін қарап тексеру журналына жазады және құрылғыға қызмет
көрсететін жұмыскерді (жол шеберін, СОБ және байланыс, электрмен
жабдықтау электр механиктерін) және тиісті жол дистанциясының кезекші
инженерін (диспетчерін),
пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін техникалық
құрылғылардың ақаулары туралы станция бойынша кезекші бұдан басқа
пойыз диспетчерін хабардар етеді.
Ақаулықтарды жою туралы тиісті қызметкер ДУ-46 нысанындағы
қарап тексеру журналына белгі қояды, ол оның қолымен және станция
бойынша кезекшінің қолымен куәландырылады.
Сигнал беру, орталықтандыру және блоктау бақылау аспаптарының қалыпты
көрсеткішінен қандай да бір ауытқулар пайда болған кезде станция бойынша
кезекші ӨБК талаптарына сәйкес, ең алдымен, оның жоқтығына көз жеткізуі
тиіс:
−
жылжымалы құрамның өздігінен кетуі;
−
жылжымалы бірліктердің келісілмеген (өз еркімен) шығуы;
−
жебені кесу;
−
жылжымалы құрам жиыны;
−
сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларын
басқарудағы қателіктері немесе басқа жұмысшылардың дұрыс емес
әрекеттері.
Жоғарыда көрсетілген жағдайлардың бірі болған жағдайда станция бойынша
кезекші бірінші кезекте оны жою немесе салдарын азайту шараларын
қолдануға міндетті.
Егер сырттай қарау арқылы СОБ құрылғыларының қалыпты әрекетінің
бұзылу себебі анықталмаса және жойылмаса, онда СОБ бөлімшесінің Электр
механигі келгенге дейін және станцияның СБК зақымдануын жойғанға дейін
пойыздарды қабылдауға және жөнелтуге және темір жолдың,
бағыттамалардың бостығын тексеруді және осындай жағдайлар үшін
станцияның ТӨА көзделген тәртіппен маршруттарды дайындауды
қамтамасыз ете отырып, маневрлік қозғалыстарды жүргізуге тиіс.
Барлық келіссөздер мен баяндамалар тіркелген байланыс арналары
бойынша жүргізілсін.
Кіру, шығу (маршруттық) бағдаршамдарының тыйым салушы
көрсеткіші кезінде пойызды теміржол станциясына қабылдаудың немесе
пойызды теміржол станциясынан жөнелтудің барлық жағдайларында,
сондай-ақ тиісті рұқсат бойынша (Ф бланкісі). ДУ-50, ДУ-52, ДУ-54, ДУ-56,
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ДУ-64, шақыру сигналы бойынша және т.б.), станцияның СБК, шақыру
сигналын пайдаланбас бұрын немесе пойыз машинисіне тыйым салатын
сигналдың өтуіне тиісті рұқсат бермес бұрын ДНЦ маршруттың дайындығы
туралы баяндауға міндетті.
Бақылау-өлшеу материалдары
3-бөлім «Техникалық пайдалану қағидаларын орындау және
пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету» тестілер
1. Пойыз
қозғалысының
қауіпсіздігі
үшін
бағдаршамдар
орнатылады
A) кемінде 1000 м қашықтықта
B) кемінде 100 м қашықтықта
C) кемінде 10 м қашықтықта
D) кемінде 1 м қашықтықта
E) кемінде 40 м қашықтықта
2. Бір қызыл бағдаршам
A) белгіленген жылдамдықпен қозғалуға рұқсат етіледі
B) сигналдан өтуге тыйым салынады
C) сигналдан өтуге рұқсат етіледі
D) тоқтауға дайын қозғалысқа рұқсат етіледі
E) жылдамдықты төмендету арқылы қозғалысқа рұқсат етіледі
3. Бағдаршамдар орнатылады
А) пойыздар қозғалысының бағыты бойынша сол жағынан
B) пойыздар қозғалысының бағыты бойынша оң жағынан
C) пойыздар қозғалысының бағыты бойынша жоғарғы оң жақтан
D) пойыздар қозғалысының бағыты бойынша жоғарғы сол жақтан
E) пойыздар жүрісінің бағдарлануы бойынша жоғарғы сол жақтан
4. ТПҚ талаптарына сәйкес басылған үшкіл мен рамалық рельс
арасындағы тұйықтың мәнін көрсетіңіз:
A) 4 мм артық емес
B) кемінде 4 км
C) 4 см артық емес
D) 1 см артық емес
E) 2 км артық емес
5. Маневрлік бағдаршамдардың оттары қандай қашықтықта
көрінуі тиіс екенін көрсетіңіз:
A) 1000 м кем емес
B) 400 м кем емес
C) 200 м кем емес
D) 20м кем емес
E) кемінде 10м
6. АБ өту бағдаршамдарының қалыпты көрсеткішін көрсетіңіз
A) Тыйым Салу
B) Рұқсат Беруші
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етеді
етеді

етеді
етеді

C) рұқсат ететін жыпылықтайтын
D) Сөнген
E) тыйым салатын жыпылықтайтын
7. Теміржол көлігіндегі бағдаршамның ақ түсі нені білдіреді?
A) маневрлік қозғалысқа мүмкіндік береді
B) тоқтатуды талап етеді
C) белгіленген жылдамдықпен қозғалысқа мүмкіндік береді
D) қозғалысқа мүмкіндік береді және жылдамдықты азайтуды талап
E) қозғалысқа рұқсат береді және жылдамдықты төмендетуді талап
8. Теміржол көлігіндегі бағдаршамның көк түсі нені білдіреді?
A) маневр жасауға тыйым салады
B) тоқтатуды талап етеді
C) белгіленген жылдамдықпен қозғалысқа мүмкіндік береді
D) қозғалысқа мүмкіндік береді және жылдамдықты азайтуды талап
E) қозғалысқа рұқсат береді және жылдамдықты төмендетуді талап

9. Темір жол көлігін пайдалану, оның ішінде магистральдық
инфрақұрылым объектілерін, құрылыстарды, жылжымалы құрамды
және арнайы жылжымалы құрамды жөндеу тәртібін белгілейтін құжат
A) сигнал беру жөніндегі нұсқаулық
B) техникалық пайдалану ережелері
C) пойыздар қозғалысы жөніндегі нұсқаулық
D) вагондарды жөндеу жөніндегі нұсқаулық
E) техникалық-өкімдік акт
10. ТПҚ негізгі ережелері
A) құрылыстың ақауын жоюды қамтамасыз ету
B) энергиямен жабдықтауды ұстау нормаларын қамтамасыз ету ғана
C) теміржол көлігін пайдалану, оның ішінде магистральдық
инфрақұрылым объектілерін, құрылыстарды, жылжымалы құрамды және
арнайы жылжымалы құрамды жөндеу тәртібі
D) көліктің барлық түрлерінің үйлесімді жұмысын қамтамасыз ету
E) жылжымалы құрамды ұстау нормаларын қамтамасыз ету ғана
11. Автоматты бұғаттау кезінде пойыздың блок-учаскені
иеленуіне рұқсат
A) маневрлік бағдаршамның рұқсат етуші көрсеткіші
B) шығу немесе өту бағдаршамының рұқсат етуші көрсеткіші
C) кіру бағдаршамының рұқсат етуші көрсеткіші
D) кіру немесе өту бағдаршамының рұқсат етуші көрсеткіші
E) шығу немесе маршруттық бағдаршамның рұқсат етуші көрсеткіші
12. Станция бойынша кезекші жолдардың, бағыттамалы
бұрмалардың, сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау, байланыс
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және байланыс желісі құрылғыларының ақауларын (жеке немесе басқа
қызметкерлердің баяндамалары бойынша) байқап, бұл туралы
журналға жазады
A) ДУ-1
B) ДУ-41
C) ММ-2
D) ДУ-46
E) ДУ-58
13. Әрбір пойыздың нақты жөнелтілу, келу немесе жүріп өту
уақытын станция бойынша кезекші белгілейді
A) ДУ-2, 3 нысанындағы пойыздар мен локомотивтер қозғалысы
журналында
B) жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, СОБ, байланыс құрылғыларын
және ДУ-46 нысанындағы байланыс желісін қарап тексеру журналында
C) ДУ-41 журналында
D) ДУ-60 кітабында
E) ДУ-58 журналында
14. Теміржол станцияларындағы тікелей учаскелердегі аралас
жолдар осьтерінің арасындағы қашықтық кемінде болуы тиіс
A) 4800мм
B) 5000мм
C) 5300мм
D) 5600мм
E) 6500мм
15. 1200 мм дейінгі биіктікте жүктер (жол жұмыстары үшін
түсірілетін балласттан басқа) шеткі рельс басының сыртқы қырынан
жақын болмауы тиіс
A) 2,0 м
B) 2,5 м
C) 2,4 м
D) 1,8 м
E) 1,5 м
16. Жолдың түзу учаскелеріндегі және радиусы 350 м және одан
астам қисықтардағы рельс бастиектерінің ішкі қырлары арасындағы
жолтабан енінің номиналды мөлшері
A) 1520мм
B) 1530мм
C) 1535мм
D) 1540мм
E) 1548мм
17. Әрбір станция мен жол пункттінде пойыздарды қабылдауға,
жөнелтуге және өткізуге бір ғана қызметкер билік етеді
A) станция бастығы
B) парк бойынша кезекші
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C) станция бойынша кезекші
D) маневрлік диспетчер
E) станция диспетчері
18. Басты жолдардағы ұзындығы үшкірді немесе жылжымалы
өзекшені бояуға жол берілген бағыттамалы бұрмалар мен тұйық
қиылыстарды пайдалануға жол берілмейді
A) 500мм және одан астам
B) 400мм және одан астам
C) 100мм және одан астам
D) 300мм және одан астам
E) 200мм және одан астам
4-қосымшада 3-бөлім бойынша тесттерге дұрыс жауаптардың паспорты
келтірілген.
Қысқаша қорытынды
Темір жол станциясы бойынша кезекші өз міндеттерінің шеңбері
бойынша пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне, жолаушылардың өмірі мен
денсаулығына, тасымалданатын жүктердің сақталуына дербес жауапты
болады. Модульде қарастырылған ережелер мен нұсқаулықтарды олардың
нақты білуі және оларда қарастырылған талаптардың нақты орындалуы пойыздар қозғалысы мен маневрлік жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін
қамтамасыз етудің маңызды шарты.
Оқу құралында дана ғана шағын бөлігі бойынша қаралып отырған
модуль, ал осы мәселе бөлінуі тиіс маңызды. Ол үшін СБК төменде
көрсетілген теміржол көлігінің жұмысын реттейтін негізгі құжаттарды
егжей-тегжейлі зерделеуі тиіс.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Темір жол көлігі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8
желтоқсандағы N 266 заңы, 29.06.2020 ж. өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді.
2. Қазақстан Республикасының темір жол көлігін техникалық
пайдалану қағидалары, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 544 бұйрығы
3. Қазақстан Республикасының темір жол көлігіндегі пойыздар
қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулық, Қазақстан
Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 19
мамырдағы № 291 бұйрығы.
4. Темір жол көлігіндегі сигнализация туралы нұсқаулық, Қазақстан
Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 18
сәуірдегі № 209 бұйрығы.
5. «ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарында өндірістік
қауіпсіздік саласындағы қызметті ішкі бақылауды ұйымдастыру» стандарты
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«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы, 2018ж.
6. Станцияның техникалық-өкімдік актілерін жасау жөніндегі
Нұсқаулық, «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ Басқарушы
директорының 20.12.2019 ж. №935-ЦЗ бұйрығы;
7. СОБ құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
жұмыстарын жүргізу кезінде Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық)
8. Жол жұмыстарын жүргізу кезінде Пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық (зерделеу кезінде
қолданылатын)
9. Астана-Есіл учаскесінде «Talgo», «Тұлпар-Тальго» вагондарынан
қалыптастырылған
жолаушылар
пойызының
құрылыстарына,
құрылғыларына, жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсету және
қозғалысын ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық, Ақмола магистральдық желі
бөлімшесі, 2012ж.
10. Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде
қар күреу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру ережесі, «ҚТЖ» ҰК» АҚ
31.12.2014 ж. №1736-ЦЗ бұйрығы.
11. Темір жол көлігінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
және
ұйымдастыру саласындағы қолданыстағы
нұсқаулықтар, бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулар, регламент және басшылық
құжаттар
4 қосымша
3-бөлім бойынша тестке дұрыс жауаптардың паспорты

3-бөлім. Техникалық пайдалану ережелерін орындау және пойыздар
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
1A
7A
13A
2B
8A
14A
3B
9B
15A
4A
10C
16A
5C
11B
17C
6B
12D
18E
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4-бөлім Теміржол станциясының жұмысын ұйымдастыру
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.6
4.7
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3

Осы модульде ұсынылған тақырыптар
Теміржол жолдары мен станциялардың құрылысы
Теміржол құрылымы
Бағыттамалы бұрмалар мен станциялық жолдардың конструкциясы
және мақсаты
Станциялардың жұмысы мен құрылысы
Станцияларды жіктеу және техникалық жарақтандыру
Аралық станциялар және кірме жолдардың жалғасуы
Учаскелік, сұрыптау және жүк станциялары және оларды
жарақтандыру
Станциялардың өткізу қабілеті туралы түсінік
Теміржол тораптары
Пойыздар қозғалысын реттеу жүйелері
Жүйе элементтері туралы жалпы мәліметтер
Рельс тізбектерінің құрылысы, жұмыс істеу принципі мен мақсаты
Бағыттамалы электржетектер
Электрлік және микропроцессорлық орталықтандыру
СОБ және байланыстың әртүрлі құралдары кезінде пойыздарды
қабылдау және жөнелту тәртібі
Маршруттарды дайындау тәртібі
Маршруттарды дайындау кезіндегі келіссөздер регламенті
Сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларының
жұмысы бұзылған кезде пойыздарды қабылдау және жөнелту
Пойыздарға ескертулер беру
Теміржол станциялары жұмысының технологиясы
Станция жұмысын реттейтін құжаттар
Станциядағы маневрлік жұмыс
Аралық станциялардың жұмысын ұйымдастыру
Техникалық станцияларда транзиттік пойыздарды өңдеу
Техникалық станцияларда пойыздарды қайта өңдеу технологиясы
Сұрыптау төбешіктерінің жұмысы
Станция жұмысының тәуліктік жоспар-кестесі
Станция жұмысын есепке алу және талдау
Пойыздарды қалыптастыру
Пойыздардың қозғалыс кестесі және оларды қалыптастыру жоспары
туралы жалпы мәліметтер
Пойыздардың қозғалыс кестесі және оның элементтері
Пойыздардың қозғалыс кестесі
Пойыздарды қалыптастыру жоспары
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Модульге шолу
Теміржол станциясының жұмысын ұйымдастыру жол мен
станциялардың құрылу негіздерін, пойыздар қозғалысын реттеу жүйелерін,
СОБ және байланыстың әртүрлі құралдары кезінде пойыздарды қабылдау
мен жөнелтуді, теміржолдарды пайдалануды, станциялардың технологиясы
мен озық жұмыс тәжірибесін, вагон ағындарын ұтымды ұйымдастыруды,
пойыздар қозғалысы графигінің теориясын зерделеуді қамтиды.
Темір жол станциясы бойынша кезекші пойыздар қозғалысы мен
маневрлік жұмысты ұйымдастыру жүйесін, станция жұмысының
технологиясын әзірлеу, тасымалдау процесінде темір жол көлігінің
техникалық құралдарын пайдалану негіздері мен принциптерін, станцияның
пайдалану жұмысын есепке алу, есептілік және талдау жүйесін білуге; темір
жолдарды пайдалану жұмысының, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін
қамтамасыз етудің принциптерін түсінуге тиіс.
Оқу мақсаттары
Осы модульді игергеннен кейін студенттер төмендегіні жасай алады:
1. Теміржол станциясының техникалық құралдарын пойыздарды
қабылдауды, жөнелтуді, өткізуді жүзеге асыру және маневрлік жұмыстарды
жүргізу үшін пайдалану
2. Кәсіби қызметті жүзеге асыру құралдары мен тәсілдерін таңдау
3. Станцияның пойыздармен және вагондармен маневрлік жұмысын
және жүк пункттеріне қызмет көрсетуді ұйымдастыру
4. Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін және станцияда маневрлік
жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету

Темір жол станциясы бойынша кезекші

Модуль 7. "ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯСЫ БОЙЫНША КЕЗЕКШІ" ЖҰМЫСШЫ
МАМАНДЫҒЫН АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
Модуль 6. Жүктемелік және коммерциялық жұмыс негіздері
Модуль 5. Теміржол станциясының жұмысын ұйымдастыру
Модуль 4. Техникалық пайдалану ережелерін орындау және пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Модуль 3. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке
қарсы қорғау ережелері мен нормаларын сақтау
Модуль 2. Темір жол жылжымалы құрамы мен техникалық құралдарын пайдалану
Модуль 1. Техникалық білім негіздерін қолдану

Аталған бөлімде Модуль 5 мазмұны сипатталған.
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Алдын ала талаптар
Бұл модульді оқу үшін студенттерге мектеп курсы көлемінде физика,
математика, жылжымалы құрам, темір жолдарды техникалық пайдалану
ережелері туралы білім қажет.
Осы модульді зерделегеннен кейін алынған құзыреттер осы
Біліктіліктің кәсіби модульдерін және орта буын маманының деңгейін
зерделеу кезінде, сондай-ақ жұмысшы мамандығын алу практикасынан өту
кезінде қажет болады.
КІРІСПЕ
Темір жол станциясы - пойыздарды қабылдау, жөнелту, будандастыру
және басып озу жөніндегі, жолаушыларға қызмет көрсету, жүктерді
қабылдау және беру жөніндегі операцияларды, ал дамыған жол
құрылғыларында-темір жол құрамдарын тарату және қалыптастыру
жөніндегі
маневрлік
жұмысты
және
пойыздармен
техникалық
операцияларды жүргізуге мүмкіндік беретін жол дамытылымы бар бөлек
пункт.
Темір жол станциясы-темір жолдың клиенттермен тікелей байланысы
жүзеге асырылатын темір жол көлігіндегі негізгі өндірістік-шаруашылық
бірлік. Темір жол станциясында тасымалдау процесінің бастапқы және соңғы
операциялары және пойыздар қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі
жұмыстар орындалады.
Темір жол станциясы бойынша кезекші-темір жол желісінің бір бөлек
пункті шегінде пойыздарды қабылдауға, жөнелтуге және өткізуге, сондай-ақ
маневрлік қозғалыстарға жеке-дара билік ететін темір жол станциясы
бастығының ауысым көмекшісі. Темір жол станциясы бойынша кезекші-бұл
пойыздар қозғалысын басқару саласында үлкен құқықтарға ие белгілі бір
станциядағы жоғары лауазымды тұлға. Осыған байланысты темір жол
станциясы бойынша кезекші станциядағы барлық құрылғыларды және
оларды пайдалану тәртібін білуге, СОБ және байланыстың кез келген
құралдары кезінде, оның ішінде осы құрылғылардың жұмысы бұзылған
жағдайларда қызметті жүзеге асыра білуге, пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігі толық қамтамасыз етілген кезде станция жұмысының үздіксіз
технологиясын қамтамасыз етуге тиіс.
4 және 5 класты теміржол станциялары, әдетте, аралық станциялар,
разъездер және басып озу пункттері болып табылады. Бірақ теміржол
көлігінің жұмыс технологиясын игеру үшін бұл бөлімде станциялардың
барлық түрлерінің жұмысы көрсетілген. Әр түрлі станциялардың, соның
ішінде жоғары сыныптың жұмыс негіздерін білу түлектерге болашақта
өздерінің кәсіби өсуін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
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4.1 Теміржол жолдары мен станциялардың құрылысы
Темір жол мен станциялар темір жол көлігі шаруашылығының негізгі
элементтері болып табылады. Теміржол-бұл пойыздардың қозғалыс кестесіне
сәйкес белгіленген жылдамдықпен пойыздардың үздіксіз және қауіпсіз
жүруіне арналған инженерлік құрылымдар мен құрылғылар кешені [21].
Теміржолдың негізгі элементтері: жоғарғы құрылым, жер төсемі және
жасанды құрылымдар.
Жолдың барлық элементтері күрделі жағдайларда жұмыс істейді,
сондықтан жолдың жағдайын үнемі бақылау, жолды жөндеу және жолдың
жоғарғы құрылымының жекелеген элементтерін ауыстыру қажет. пойыздар
қозғалысының қажетті өткізу қабілеті мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
әрбір желі аралықтарға бөлек пункттермен бөлінеді.
Жол пункттері, разъездер, озу пункттері, станциялар, ал автобұғаттау
кезінде бағдаршамдар бөлек пункттер болып табылады.
Разъездер-жолдық дамуы пойыздарды кесіп өтуге және басып озуға,
сондай-ақ шағын көлемде жолаушылар және жүк операцияларын орындауға
арналған дара жолды желідегі бөлек пункттер [22].
Басып озу пункттері-пойыздарды басып озуды орындау үшін жол
дамуы бар қос жолды желідегі бөлек пункттер. Разъездер мен озу
пункттерінің басты жолдардан басқа пойыздарды қабылдауға арналған бір
немесе екі жолы болады. Басып озу пункттерінде шағын көлемде
жолаушылар және жүк операциялары орындалады.
пойыздармен, жолаушыларға қызмет көрсету бойынша барлық негізгі
жұмыс, кәсіпорындар мен ұйымдарға тиесілі жүктермен жұмыс станцияларда
орындалады. Жол дамуына, орындалатын жұмыстың көлемі мен сипатына
байланысты станциялар аралық, учаскелік, сұрыптау, жолаушылар және
жолаушылар техникалық, жүк болып бөлінеді.
Аралық станциялар пойыздарды қабылдау мен жөнелтуді, пойыздарды
басып озуды және кесіп өтуді, жолаушыларды отырғызу мен түсіруді, жүктер
мен багажды қабылдауды, беруді және сақтауды орындайды [22].
Учаскелік станциялар пойыз локомотиві мен локомотив бригадаларын
ауыстыруды, құрама және учаскелік пойыздарды қалыптастыруды,
пойыздарға техникалық қызмет көрсетуді және коммерциялық қараптексеруді, локомотивтер мен вагондарды жөндеуді қамтамасыз етеді, сондайақ жолаушылар және жүк операцияларын орындайды.
Вагондарды өңдеу ұйымдастырылған ең қуатты сұрыптау
станциялары пойыздардың барлық санаттарын құрайды; локомотивтер мен
вагондарды тексеру және жөндеу; шағын көлемде жолаушылар мен жүк
операцияларын орындайды.
Жүк станцияларының негізгі жұмысы: жүктерді тиеу, түсіру, сақтау,
жөнелтушілерден жүктерді қабылдау және алушыларға жүктерді беру,
сондай-ақ құжаттарды ресімдеу болып табылады.
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Жолаушылар станциялары жолаушыларды отырғызуды және түсіруді;
билеттерді сатуды; жолаушылар пойыздарын қабылдауды және жөнелтуді
қамтамасыз етеді. Жолаушылар техникалық станциялары жолаушылар
құрамын дайындауды, жолаушылар вагондарын қарауды, жөндеуді,
жинауды, вагондарды отынмен және сумен жабдықтауды ұйымдастырады.
Темір жол тораптары бірнеше темір жол желілерінің қиылысатын
жерінде орналасады. Тораптарда пойыздарды, вагондар мен жүктерді бір
желіден екінші желіге беру және жолаушыларды қайта отырғызу жүргізіледі.
Торапта бірнеше станция орналасуы мүмкін: жолаушылар, жүк, сұрыптау. Ірі
тораптарда бірнеше станция болуы мүмкін – жолаушылар, жүк, сұрыптау,
сондай-ақ учаскелік және аралық.
4.1.1 Темір жол конструкциясы
Темір жол-бұл пойыздарды қажетті жылдамдықпен өткізуге арналған
инженерлік құрылыстар кешені. Ол темір жолдардың негізін білдіреді.
Пойыздар қозғалысының үздіксіздігі мен қауіпсіздігі, сондай-ақ темір
жолдардың барлық техникалық құралдарының тиімді пайдаланылуы жолдың
жағдайыне байланысты. Темір жол жылжымалы құрамның доңғалақ
жұптарынан рельстерге және қозғалыс жылдамдықтарына берілген және
перспективалы жүктемелері бар пойыздардың қауіпсіз қозғалысын
қамтамасыз етуі тиіс.
Темір жол жоғарғы және төменгі құрылыстардан тұрады. Жоғарғы
құрылымға рельстер, бекітпелер, ұрлыққа қарсы құрылғылар, шпалдар
немесе басқа рельс асты негіз, балласт қабаты және рельс жолдарының
қосылуы кіреді. Төменгі құрылымға кенеп, көпірлер, жер астындағы суды
өткізуге арналған құбырлар, тіреу қабырғалары, туннельдер және т. б. кіреді.
Жер төсемі-бұл теміржолдың жоғарғы құрылымы орналасқан
топырақтан жасалған инженерлік құрылым. Жер төсемі жылжымалы құрам
мен жолдың жоғарғы құрылымының жүктемелерін қабылдайды және оларды
негізге береді [22]. Жер төсемі жолды қажетті жоспар мен профиль беру үшін
темір жол трассасы шегінде жер бетін тегістейді. Пойыздардың жылдамдығы
мен пойыздардың массасы, сондай-ақ желілердің өткізу және тасымалдау
қабілеті жер төсемінің сенімділігіне байланысты. Бүкіл теміржолдың
жарамдылығы жер төсемінің тұтастығы мен жағдайына байланысты.
Жер төсемі дұрыс жұмыс істеуі үшін оған келесі негізгі талаптар
қойылады:
−
беріктік-жылжымалы құрамнан жүктемені (жоғарғы құрылым арқылы
берілетін) бұзусыз ұстап тұру қабілеті;
−
тұрақтылық-берілетін жүктемеден де, табиғи-климаттық әсердің
әсерінен де оның формасы мен жағдайының өзгермеуі;
−
сенімділік және ұзақ мерзімділік.
Жер төсемін қолайсыз табиғи әсерлерден қорғау үшін әртүрлі қорғау,
су бұру және бекіту құрылыстарының кешені көзделеді.
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Жер төсемінің көлденең
профильдері.
Жер төсемінің көлденең
профильі
оның көлденең
қимасы жолдың бойлық осьіне
перпендикуляр
тік
жазықтықпен
аталады.
Жоғарғы құрылым төселген
жер төсемінің беті негізгі
платформа деп аталады.
Жер бетіне қатысты
негізгі сайттың орналасуына
байланысты жер төсемінің
келесі көлденең профильдері
бөлінеді:
−
үйінді (4.1, а -сурет) негізгі алаң жер бетінен
жоғары орналасқан;
−
ойық (4.1,б -сурет) - жер
бетінен төмен жер төсемінің
негізгі алаңы;
−
жартылай құйма (4.1, в сурет) және жартылай ойық
(4.1.г – сурет) - негізгі алаң бір
жағынан жер бетімен сәйкес
келеді, ал екінші жағынан одан
жоғары немесе төмен;
−
жартылай
құймажартылай ойық (4.1, д – сурет)
- бір жағынан жоғары, ал
екінші жағынан жер бетінен
төмен негізгі алаң.
Темір жолдарда ең көп
таралған
қорғандар
мен
ойықтар.
Жолдың
төменгі
құрылымына
сондай-ақ
жасанды құрылыстар да кіреді:
көпірлер (4.2, 4.3-суреттер),
жол
өтпелері
(4.4-сурет),
эстакадалар,
виадуктер,
тоннельдер
(4.5-сурет),
галереялар (4.6-сурет).
Жолдың
жоғарғы
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4.1- сурет. Жер төсемінің көлденең
профильдері

4.2- сурет. Төменгі жүру көпірі

4.3- сурет. Аралас көпір

4.4- сурет. Жол өтпесі

құрылысы-жылжымалы құрамнан түсетін жүктемелерді қабылдауға және
оларды жолдың төменгі құрылысына беруге арналған, сондай-ақ рельстік
жолтабандағы доңғалақтардың қозғалысын бағыттауға арналған темір
жолдың бөлігі.
Жолдың жоғарғы құрылысы бекітпелері және айдап кетуге қарсы
құрылғылары бар рельстерден, рельс асты негізінен (шпалдар, көпірлі немесе
ауыспалы білеулер), балласт қабатынан, көпір төсемінен, бағыттамалы
бұрмалардан және бірқатар арнайы құрылғылардан тұратын бірыңғай
кешенді конструкция болып табылады (4.7-сурет).
Жолдың
жоғарғы
құрылымының негізгі тірек элементірельстер. Олар жылжымалы құрам
қозғалатын
арнайы
бөлімдердің
Болат жолақтары.
Рельстер жолдың жоғарғы
құрылымының басты элементі болып
табылады. Рельстерге қойылатын
негізгі талаптар-олар тұрақты және
берік болуы тиіс; қызмет ету мерзімі
ұзақ
болуы
тиіс;
пойыздар
4.5- сурет. Теміржол туннелі
қозғалысының
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету; пайдалану мен
өндіруде ыңғайлы және арзан болуы
тиіс; электр өткізгіштігін қамтамасыз
ету.
Теміржол рельстері Р50, Р65,
Р75 түрлері бойынша бөлінеді.
Рельстердің түрі «Р» әрпімен және
санмен белгіленеді. Бұл сан осы
типтегі
рельстің
бір
метрінің
массасына сәйкес келеді.
Рельсті бекіту екі топқа
4.6- сурет. Галерея
бөлінеді – аралық және түйіспе.
Аралық
бекітпелер
рельстерді
тіректерімен,
ал
түйіспелер
рельстерді
бір
–
бірімен
байланыстырады.
Буындар
рельстердің бір-бірімен байланысы
деп аталады. Құрылымы бойынша
буындар ерекшеленеді: болт, электр
оқшаулағыш, дәнекерленген.
Шпалдар әртүрлі мақсаттағы
4.7- сурет. Жолдың жоғарғы
рельстерге
тірек
ретінде
құрылысының элементтері
қолданылады. Шпалдарға арналған
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негізгі материалдар-ағаш және темірбетон. Ағаш шпалдар өндірістегі ең
арзан болып саналады. Ағаш шпалдардың артықшылықтары: серпімділік,
өңдеудің қарапайымдылығы, рельстерді бекітудің қарапайымдылығы,
қоқысқа жақсы жабысу, соққылар мен температураның өзгеруіне төмен
сезімталдық, салыстырмалы түрде аз масса, амортизациялық және электрлік
оқшаулау қасиеттеріне ие.
Сонымен қатар, ағаш шпалдардың кемшіліктері бар: шіруге, крекингке
және механикалық тозуға байланысты салыстырмалы түрде қысқа Қызмет
мерзімі, тапшы және қымбат ағаштың көп тұтынылуы, ұзындығы бойымен
жолдың серпімді қасиеттерінің гетерогенділігі.
Темірбетон шпалдарының ағаш шпалдармен салыстырғанда бірқатар
артықшылықтары бар: қызмет ету мерзімі едәуір ұзақ (30-50 жыл);
Ормандарды сақтау; рельс жолының енінің тұрақтылығы; пойыздардың
үлкен тегістігі; шығарындыларға қарсы түйіспесіз жолдың тұрақтылығы
(ағаш шпалдармен салыстырғанда 10-20%).
Темір-бетон шпалдарының кемшіліктері: амортизатор төсемдерінің
көмегімен төмендетуге тура келетін темір-бетон шпалдарындағы жолдың
жоғары қаттылығы (2-3 есе); электр өткізгіштігі және қысқа мерзімді
оқшаулағыш бөлшектерді қолдану қажеттілігі; соққыларға сынғыштық пен
сезімталдық; темір-бетон шпалдарының рельс түйіспелері аймағындағы
жұмыс қабілеттілігінің төмендігі (шығу рельстердің ортаңғы бөлігіне
қарағанда 3-5 есе жоғары); үлкен масса, бұл ақаулы шпалдарды бір
ауыстыруды қиындатады және буындарды төсеу үшін қуатты Кран
жабдығын қажет етеді.
Балласт қабаты-темір жолдың жоғарғы құрылымының маңызды
элементтерінің бірі. Ол пойыз жүктемелерінің және өзгеретін
температураның әсерінен жолдың тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
Балласт материалдарына келесі талаптар қойылады: қатты, серпімді,
тозуға төзімді, аязға төзімді.
Берік тау жыныстарынан (гранит, диорит және т.б.) жасалған шағыл
тасты балласт қазіргі заманғы балласт материалдарының ішіндегі ең
жақсысы болып табылады. Қиыршық тас қатты және берік тау жыныстарын
ұсақтау арқылы алынады, сондықтан оның өткір қырлары бар, бұл оған
жоғары ығысуға төзімділік береді және ағаш шпалдарға берік механикалық
адгезияны қамтамасыз етеді.
Асбест балласты-бұл асбест өндірісінің қалдықтары. Бұл ұсақ асбест
талшықтарының қоспасы бар ұсақталған қиыршықтас-құм массасы.
Балластты призманың бет үстіндегі асбесттің талшықтарының арқасында
атмосфералық су мен ластағыштарды өткізбейтін қабат түзіледі.
Қиыршықтас және қиыршықтас-құм балласты станциялық, кірме
және жалғастырушы жолдарда қолданылады.
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4.1.2 Бағыттамалы бұрмалар мен станциялық жолдардың
конструкциясы мен мақсаты
Бағыттамалы бұрмалардың түрлері
Жылжымалы құрамды бір жолдан екінші жолға ауыстыруға арналған
жол құрылғылары бағыттамалы бұрмалар деп аталады. Олар екі немесе үш
қатар жолды бір жолға немесе керісінше екі немесе үш жолға бөлуге
мүмкіндік береді;
Бағыттамалы бұрмалар бір, екі және айқаспалы болуы мүмкін. Жалғыз
адамдар бір жолды екіге бөлуге қызмет етеді. Қос тармақ бір жолды үшке
бөледі.
Бір бағыттамалық бұрмалар қарапайым, симметриялы, симметриялы
емес болып бөлінеді. Жалғыз қарапайым бағыттамалық бұрмалар желідегі
барлық бұрмалардың 90% астамын құрайды.
Бір бағыттамалық бұрмалар:
1. Кәдімгі бағыттамалық бұрмалар-бұл бір жолы түзу, ал екінші
(бүйірлік) қисық сызықты болатын бұрмалар:
−
оң жақ (оң жақ), егер сіз үшкірге қарасаңыз-оң жаққа бүйір жол
тарайды;
−
сол жақ (сол жақ), егер сіз үшкірге қарасаңыз, сол жаққа бүйір жол
тарайды;
2. Симметриялы - екі жол да қисық және бірдей бұрыштарда әртүрлі
бағытта бағытталған;
3. Ассиметриялық:
−
асимметриялық жан-жақты - екі жол да қисық және әртүрлі
бұрыштарда әртүрлі бағыттарға бағытталғандығымен ерекшеленеді;
−
асимметриялық бір жақты-екі жол да қисық және бір бағытта
бағытталған.
Бір қалыпты бағыттамалы бұрманың негізгі элементтері:
−
ауыстыру механизмі бар жебе;
−
контррельстері бар айқастырма (айқастырма бөлігі);
−
қосылу жолдары;
−
ауыстырылатын брустар (немесе басқа рельс асты негіз) (4.8 сурет).
Жебе екі рамалы рельстерден, екі үшкірден, үшкілдің түбірін бекітудің
екі жиынтығынан, ауыстыру механизмінен, тірек, тіреу және бекіту
бөліктерінен тұрады.
Байланыстырушы жолдар-жебені крест бөлігімен байланыстыратын
түзу және қисық сызықты жол сегменттері.
Айқастырма бөлігіне айқастырма (өзек және екі мұрт) және қарсы
рельстер кіреді. Қарсы рельстер доңғалақтарды зиянды кеңістік арқылы
тиісті крест ойығына бағыттау үшін қолданылады.
Бұрма маркасы немесе крест белгісі-бұл өзек енінің оның ұзындығына
қатынасы.
Бағыттамалық бұрмалар айқастырма маркасына байланысты
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ерекшеленеді.
Бағыттамалы бұрмалардың келесі маркалары қолданылады: 1/22, 1/18,
1/11, 1/9, 1/6. ТПҚ сәйкес темір жолдарда мынадай маркалардың бұрмалары
қолданылады: басты жолдарда және жолаушыларды қабылдау-жөнелту
жолдарында – 1/11 тік емес, жүк қозғалысының қабылдау – жөнелту
жолдарында-1/9 тік емес, ал симметриялы жолдарда-1/6 тік емес.

4.8- сурет. Бірыңғай кәдімгі бағыттамалы бұрма

Бағыттауыш арқылы қозғалыс қалай жүретініне байланысты, қарамақарсы және өрмелі бағыттауыш бұрмалар ажыратылады. Егер қозғалыс
үшкірде болса, бағыттамалық бұрма – шаштарға қарсы, егер айқастырмаға –
өрескелдік.
Съез - екі параллель немесе параллель емес жолдарды бір-бірімен
байланыстыратын екі бағыттамамен шектелген жол.
Бағыттамалық көше-параллель жолдар тобын қосу үшін
бағыттамалық бұрмалар тізбектелген жол.
Бағыттамалық көшелер пойыздарды негізгі жолдан станция паркінің
кез келген жолына қабылдауға, пойыздарды парктің кез келген жолынан бас
жолға жіберуге, сондай-ақ вагондарды бір жолдан екінші жолға сору жолы
арқылы қайта орналастыруға мүмкіндік береді.
Станциялардың жол дамуы әртүрлі мақсаттағы жолдардан тұрады және
оларды жылжымалы құрамның бір жолдан екінші жолға өтуін қамтамасыз
ететін әртүрлі қосылыстардың бірыңғай жүйесіне байланыстырады.
Бөлек пункттердегі теміржолдар станциялық және арнайы мақсаттағы
болып бөлінеді.
Станциялыққа станция шекараларындағы жолдар – бас, қабылдаужөнелту, сұрыптау, сору, тиеу-түсіру, деполық (локомотив және вагон
шаруашылығы); жалғау жолдары, сондай-ақ өзге де жолдар жатады. Арнайы
мақсаттағы жолдарға сақтандырғыш және ұстап қалатын тұйықтар мен
кірме жолдар жатады (4.9- сурет).
Сақтандырғыш тұйықтар-жылжымалы құрамның пойыздардың жүру
маршруттарына шығуының алдын алуға арналған тұйық жолдар.
Ұстап қалатын тұйықтар-бұл басқарудан айырылған пойызды немесе
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станцияға жапсарлас аралықта орналасқан созылмалы еңіс бойынша
қозғалыс кезінде пойыздың бір бөлігін тоқтатуға арналған тұйық жолдар.
Бірдей операцияларды орындауға арналған жолдар парктер деп
аталатын жеке топтарға біріктіріледі. Олардың мақсатына байланысты

Жолдар: I - бас; 2-4 - қабылдау-жөнелту; 5 - көрме; 6 - тиеу-түсіру; 7 - тарту; 8сақтандыру тұйығы; 9-ұстау тұйығы
4.9- сурет. Бөлек пунктінің сызбасы.

пойыздарды қабылдау және жөнелту парктері, сұрыптау және т. б.
ерекшеленеді.
Жолдар мен парктерді бір-бірімен, сондай-ақ негізгі, шығатын және
жүретін жолдармен байланыстыратын бағыттамалы бұрмалар салынған
аймақ станцияның мойыны деп аталады (4.10-сурет) [22]. Қылталардың
конструкциясы қажетті өткізу қабілеті мен қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз
етуі тиіс. Ол үшін жобалау кезінде пойыздар мен маневрлік құрамдардың
мойнында бір мезгілде қозғалу мүмкіндігі көзделеді.
Станциялардағы жолдардың саны мен ұзындығы техникалықэкономикалық есептеулер негізінде белгіленеді. Бұл жағдайда жолдардың
толық және пайдалы ұзындығын ажыратыңыз (4.11-сурет). Өтетін жолдың
толық ұзындығы жолды шектейтін бағыттамалы бұрмалардың рамалы
рельстерінің түйісулері арасындағы қашықтық, ал тұйық жол – жолды

ҚЖ — жөнелту паркі; С - сұрыптау паркі
4.10- сурет. Станцияның бағыттамалы қылтасының сызбасы:
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шектейтін бағыттамалы бұрманың рамалы рельс түйіскен жерінен аялдамаға
дейінгі қашықтық (4.11, а, б -сурет) деп аталады. Көрші жолдардағы

а, б — электр рельстік тізбектермен (ЭРТ) жабдықталмаған жолдарда;
в-ЭРЦ жабдықталған жолдарда;
1-рамалық рельстің түйісуі;
2-жол аялдамасы;
3-оқшаулағыш буын;
Lполн-жолдың толық ұзындығы;
Lп - жолдың пайдалы ұзындығы (в сызбасында — тақ бағытта);
а-рамалық рельстің түйіскен жерінен бағыттамалы бұрманың ортасына дейінгі
қашықтық;
lпр-бағыттамалық бұрманың ортасынан шекті бағанға дейінгі арақашықтық;
lсв-бағыттамалы бұрманың ортасынан шығу сигналына дейінгі қашықтық
4.11- сурет. Шекті бағандардың, оқшаулағыш түйістердің және шығу сигналдарының

қозғалыс қауіпсіздігін бұзбай, оның шегінде жылжымалы құрам болуы
мүмкін толық ұзындықтың бөлігі пайдалы деп саналады.
Шығу сигналдары болмаған кезде өтпелі жолдың пайдалы ұзындығы
осы жолға жататын шекті бағандармен, ал тұйық жолдың пайдалы ұзындығы
бір жағынан жол тірегімен, ал екінші жағынан – бағыттамалық бұрманың
рамалық рельс шектік бағанымен немесе түйіспесімен шектеледі.
Шығу сигналдары және жолдарды электр рельстік тізбектермен
жабдықтау болған кезде өтпелі жолдың пайдалы ұзындығы шығу сигналынан
қарама – қарсы ұшында орнатылған оқшаулағыш түйіспеге дейінгі, ал тұйық
жолда шығу сигналынан жол тірегіне дейінгі қашықтықпен айқындалады
(4.11, в-сурет).
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Шекті бағандар түйісетін жолдардың осьтері арасындағы қашықтық
4100 мм болатын жерде жолдың ортасында орнатылады. Шекті бағандарды,
оқшаулағыш буындарды және шығыс сигналдарын орнату орындары 4.11суретте көрсетілген. Бағыттамалық бұрманың ортасынан шекті бағанды
немесе сигналды орнату орнына дейінгі арақашықтық айқастырма
маркасына, айқаспалы қисықтың радиусына және оның бағытына, сондай-ақ
жол аралығының көлеміне және бағдаршам тіреуінің еніне байланысты
болады.
Магистральдық темір жол станцияларындағы жолдар стандартты
пайдалы ұзындығы 1250, 1050 және 850 м, ал техникалық-экономикалық
негіздемесі бар ұзын пойыздар үшін – 2100 және 1700 м жобаланады.
Ауыр салмақты және қосылған пойыздарды айналымға енгізген
жағдайда қосылған пойыздардың ұзындығына тең жолдарды қолдану
қажеттілігі пайда болады.
Сұрыптау жолдарының пайдалы ұзындығы кемінде 10% ұлғайтылған
қалыптастырылатын пойыздардың ұзындығына сәйкес келуі тиіс. Сұрыптау
және учаскелік станциялардағы тарту жолдарының пайдалы ұзындығы
оларға толық ұзындықтағы жүк пойызын орналастыру есебінен белгіленеді,
ал аралық, сондай-ақ қиын жағдайларда сұрыптау және учаскелік
станцияларда ол пойыз ұзындығының кемінде жартысына жобаланады.
Сақтандырғыш тұйықтардың пайдалы ұзындығы кемінде 50 м болып
қабылданады, ал тұйықтарды ұстау есеппен анықталады.
Станциялардың әрбір жолына және бағыттамалы бұрмасына нөмір
беріледі (4.9 суретті қараңыз).
Негізгі жолдар рим цифрларымен, ал қалған станциялық жолдар кейінгі
араб цифрларымен нөмірленеді. Жұп пойыздардың келу жағынан
бағыттамалық бұрмалар жұп сандармен (2, 4 және т.б.), ал тақ пойыздардың
келу жағынан – тақ сандармен (1, 3, 5 және т. б.) нөмірленеді. Бағыттамалы
бұрмаларды нөмірлеу кезінде станциялардың немесе жолдар паркінің жұп
және тақ қылталары арасындағы шекара жолаушылар ғимаратының осьі
немесе жолдар бағытына перпендикуляр парк осьі болып табылады.
4.2 Станциялардың мақсаты мен құрылысы
4.2.1 Станцияларды жіктеу және техникалық жарақтандыру
Мақсаты мен жұмыс сипаты бойынша станциялар аралық, учаскелік,
сұрыптау, жүк және жолаушы болып бөлінеді.
Аралық станциялар пойыздарды қабылдауға, жөнелтуге және
өткізуге, жүктерді қабылдауға және беруге, жолаушыларға қызмет көрсетуге
арналған [22]. Жекелеген аралық станцияларда, бұдан басқа, өнеркәсіптік
кәсіпорындардың
кірме
жолдарына
қызмет
көрсетуді,
жөнелту
маршруттарын қалыптастыруды, қала маңындағы пойыздар құрамдарының
айналымын жүзеге асырады. Осы бөлімнің жүк жұмысы шоғырланған
аралық станциялар тірек деп аталады.
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Учаскелік
станциялар
теміржол
желілері
учаскелерінің
шекараларында орналасқан. Мұндай станцияларда локомотивтер мен
локомотив бригадаларын ауыстыру, жылжымалы құрамға техникалық
қызмет көрсету, учаскелік және құрама пойыздарды тарату және
қалыптастыру, жүк және жолаушылар операциялары жүргізіледі.
Сұрыптау станциялары жүк пойыздарын жаппай таратуға және
қалыптастыруға арналған. Бұл ретте пойыздарды тарату алдында және
жөнелту кезінде, сондай-ақ локомотивтер мен локомотив бригадаларын
ауыстыру кезінде құрамдарға техникалық және коммерциялық қызмет
көрсету жөніндегі операцияларды орындайды. Бұдан басқа, сұрыптау
станцияларында жүк операциялары, вагондарды тиеуге дайындау,
өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдарына қызмет көрсету жүзеге
асырылады.
Жүк станциялары, негізінен, жүктерді айтарлықтай көлемде қайта
өңдеу бойынша операцияларды орындау үшін қызмет етеді. Мұндай
станцияларда жүктерді тасымалдауға қабылдауды, өлшеуді, сақтауды, тиеуді,
түсіруді, сұрыптауды және беруді; жүк пойыздарын қабылдауды, жөнелтуді,
таратуды және қалыптастыруды; вагондарды тиеу-түсіру фронттарына беру
және оларды жүк операцияларынан кейін жинау жөніндегі маневрлік
жұмысты; өнеркәсіп кәсіпорындарының кірме жолдарына қызмет көрсетуді
жүргізеді.
Жолаушылар станциялары жолаушыларға қызмет көрсетуге
арналған. Мұндай станциялардың негізгі міндеттері жолаушыларды
отырғызу үшін вокзалдың перрон жолдарына құрамдарды қалыптастыру
және уақтылы беру; пойыздарды кесте бойынша жөнелту; жолаушылар
пойыздары құрамдарының айналымы және жабдықтау болып табылады.
Жұмыс көлеміне байланысты станциялар сыныптан тыс, I, II, III, IV
және V сыныптарға бөлінеді.
Станция класы оның жұмысын шартты бірліктермен сипаттайтын
көрсеткіштер негізінде белгіленеді. Станциялардың сыныптылығы станция
қызметкерлерінің штаты мен лауазымдық жалақыларын айқындайды.
Сыныптан тыс және I класс станцияларына ірі сұрыптау, жүк және
жолаушылар станциялары жатады. Аралық, әдетте, IV сыныпқа жатады.
Учаскелік және шағын жүк станцияларына II және III сынып беріледі.
Станциялардың
сыныптылығы
орындалатын
жұмыстың
көлемдік
көрсеткіштеріне (вагондарды тиеу, түсіру; пойыздарды қабылдау, жөнелту;
жолаушыларды жөнелту және т.б.) есептелетін баллдар шәкілі бойынша
белгіленеді.
Тарту түріне байланысты теміржол станциялары:
− тепловоз тартымы бар желілерде;
− электр тартқышы бар желілерде;
− тартым түрін ауыстыру станциялары;
− ток түрін ауыстыру станциялары.
Парктердің орналасуына байланысты станциялар бөлінеді:
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− Парктердің параллель орналасуымен
− Парктердің дәйекті орналасуымен
− Парктердің орын ауыстыруымен (аралас)
Пойыздарды таратуға және қалыптастыруға арналған құрылғылардың
болуына байланысты станциялар төбеден және күн сәулесінен тұрады.
Орындалатын жұмыстың сипаты мен көлеміне қарай темір жол
станциясының пойыздарды өткізу, қабылдау және жөнелту, жолаушыларға
қызмет көрсету, Жүктерді қабылдау және беру, пошта мен багажды қабылдау
және беру, жүктерді тиеу және түсіру, сұрыптау дөңесінде және (немесе)
тарту жолында пойыздар құрамдарын тарату, пойыздар құрамдарын
қалыптастыру, жүк вагондарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу,
жолаушылар вагондарына техникалық қызмет көрсету, оларды жабдықтау
және
жөндеу,
локомотивтерге
техникалық
қызмет
көрсету,
автоматтандырылған басқару жүйелеріне жүктер туралы ақпаратты енгізу
бойынша операцияларды жүргізу үшін тиісті жол дамуы, құрылғылар мен
жабдықтары болуы тиіс.
Теміржол станциясында сумен жабдықтау, жарықтандыру және
энергиямен жабдықтау, өрт қауіпсіздігі, сигнал беру, орталықтандыру және
бұғаттау, Байланыс, ақпараттандыру және автоматтандырылған басқару
құралдары, қалпына келтіру және өрт сөндіру пойыздары (бөлінген
станцияларда) болуы тиіс.
Бұл құрылғылар мен құрылыстардың барлығы «ҚТЖ «ҰК» АҚ түрлі
бөлімшелерінің қарамағында болғанымен, станция немесе торап жұмысының
жалпы технологиялық процесінде өзара байланысты және жол дамуынан
басқа, жолаушылар және жүк құрылғылары, локомотив және вагон
шаруашылықтары, сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау, байланыс,
сумен жабдықтау және электрмен жабдықтау құрылғылары, сондай-ақ
қызметтік-техникалық ғимараттар және т. б. кіретін кешенді құрайды. Бұл
кешеннің жеке құрылғыларының қуаты мен өлшемдері олардың жұмыс
көлемімен анықталады.
Жолаушылар қозғалысына арналған құрылғыларға жолаушылар
ғимараттары, жолаушылар платформалары және олардың арасындағы
өткелдер (жаяу жүргіншілер көпірлері немесе тоннельдер), қосалқы
жолаушылар құрылғылары (багаж қоймалары, дүңгіршектер және т.б.),
сондай-ақ пойыздарға техникалық қызмет көрсетуге, жолаушылар
вагондарын ағымдағы жөндеуге және жабдықтауға арналған құрылғылар
кіреді.
Жүк операциялары, әдетте, станцияның жүк аудандарында және
қоғамдық емес жолдарда (кәсіпорындардың кірме жолдарында) жүзеге
асырылады.
Терминал-қойма
кешенінің
құрамына
кіретін
жүк
құрылғыларының орналасуы станцияның жалпы сызбасына және
өнеркәсіптік кәсіпорындардың орналасуына байланысты.
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Қажетті өткізу қабілетін қамтамасыз ету үшін разъездер дара жолды
теміржол желілерінде орнатылады. Оларда пойыздарды кесіп өту және басып
озу, сондай-ақ жолаушыларды отырғызу және түсіру, кейбір жағдайларда
жүктерді шағын көлемде тиеу және түсіру орындалады. Осы операцияларды
орындау үшін разъездерде қабылдау-жөнелту жолдары (бас жолдан басқа
бір-екі), жолаушылар құрылғылары (жолаушылар ғимараты, жолаушыларды
отырғызуға және түсіруге арналған платформалар), байланыс және СОБ
құрылғылары, жарықтандыру, кіру және шығу бағдаршамдары, байланыс
желісі (электрлендірілген желілерде) болуы тиіс.
Екі жолды желілерде пойыздарды басып озу үшін басып озу
пункттері салынады. Осы басып озу пункттерінде әдетте жолаушыларды
отырғызу және түсіру көзделеді.
4.2.2 Аралық станциялар және кірме жолдардың жалғасуы
Аралық станциялар - жеке пункттердің ең көп таралған түрі. Олар
келесі операцияларды орындайды:
− жүк және жолаушылар пойыздарын өткізу;
− пойыздарды аялдамамен қабылдау және жөнелту;
− жолаушыларды отырғызу және түсіру;
− жүк құжаттарын ресімдей отырып, жүктерді тиеу, түсіру және сақтау;
− багажды қабылдау, беру және сақтау;
−
құрама пойыздардың вагондарын тіркеу және ағыту, ал кейбір
жағдайларда жөнелту маршруттарын қалыптастыру;
− кірме жолдардың вагондарын беру және алып кету;
− тиелетін жүктердің едәуір көлемі кезінде вагондарды өлшеу.
Барлық осы операцияларды қауіпсіз және уақтылы орындау үшін
аралық станцияда келесі құрылғылар жиынтығы бар:
− басты жолдардан басқа, кірме жолдар жанасқан жағдайда маневрлік
жұмыстарға арналған қабылдау-жөнелту, тиеу-түсіру, тарту жолдарын,
сақтандыру тұйықтары мен басқа да жолдарды қамтитын Жол дамуы;
− платформалары және басқа да жолаушылар жайластырулары бар
жолаушылар ғимараттары;
− қойма орынжайлары, тиеу-түсіру алаңдары мен механизмдері;
− бағыттамалық пункттер, байланыс және СОБ құрылғылары, электрмен
жабдықтау, жарықтандыру және сумен жабдықтау.
Қолданыстағы желілерде аралық станциялар 15-20 км қашықтықта
орналасқан. Жаңа станциялар 40-60 км қашықтықта орналасқан. Қабылдаужөнелту жолдары мен жүк құрылғыларының орналасуына байланысты
аралық станциялардың үш негізгі түрі бөлінеді: бойлық (4.12 сурет),
жартылай бойлық (4.13 сурет) және көлденең (4.14 сурет) қабылдау-жөнелту
жолдарының орналасуы.
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4.12- сурет. Жолдардың бойлық орналасуы бар аралық станцияның сызбасы

4.13- сурет. Жолдардың жартылай бойлық орналасуымен аралық станцияның
сызбасы

4.14- сурет. Жолдардың көлденең орналасуымен аралық станцияның сызбасы

Сонымен қатар, станциялар негізгі және қабылдау-жөнелту
жолдарының саны, жүк құрылғыларының орналасуы мен дамуы, кірме
жолдардың түйісуі бойынша ерекшеленеді. Ірі қалаларға теміржол
желілерінің кіреберістерінде үлкен қозғалыс мөлшері бар, әсіресе қала
маңындағы жолаушылар, қосымша негізгі жолдар төселген. Көп жолды
учаскелер (үш жолды, төрт жолды және т. б.) құрылады. Мұндай
учаскелердегі аралық станциялар көлденең түрде салынған.
Кірме жолдардың аралық станцияға жалғасуы
Жергілікті жағдайларға, станцияға қатысты әртүрлі кәсіпорындардың
орналасуына байланысты кірме жолдардың станцияға жанасуының әртүрлі
нұсқалары. 4.15-суретте кірме жолдардың станцияға жанасуының негізгі
нұсқалары көрсетілген.

155

Кірме жолдар жолаушылар ғимаратының қарама-қарсы жағында
орналасқан станция жолдарының негізгі тобына жанасуы, вагондарды кірме
жолға берген кезде басты жолдарды кесіп өтпеуі тиіс.
Егер кірме жолға вагондар маршруттармен келіп түссе, кірме жолдың
станцияның қабылдау-жөнелту жолдарының көп бөлігінен тікелей шығатын
жолы болуы тиіс, бұл ретте кірме жолдардан берілістерді қабылдау кезінде
тәуелсіздік қамтамасыз етілуі тиіс (параллель түсу жолдары төселуі тиіс).
Қабылдау-тапсыру операциялары орындалатын қосымша қабылдау-жөнелту
жолдарын салу қажет.

4.15- сурет. Кірме жолдардың аралық станцияға жалғасуы

Жолаушылар ғимаратының кіреберіс жолдарының жанасу нұсқалары
қажет емес.
Барлық жағдайларда кірме жолдар аралық станцияға жалғасқан кезде
жылжымалы құрамның станцияның бас және қабылдау-жөнелту жолдарына
шығуын болдырмау үшін сақтандырғыш тұйықтар немесе түсіргіш
бағыттамалар төселеді.
4.2.3 Учаскелік, сұрыптау және жүк станциялары және оларды
жарақтандыру
Учаскелік станциялардың өз атауын алу себебі локомотивтердің
айналым аймағын шектегені, бұл локомотив бригадаларының үздіксіз жұмыс
істеу уақытымен анықталды. Қазіргі уақытта учаскелік станциялардың негізгі
жұмысы-транзиттік пойыздарды өңдеу: техникалық қызмет көрсету,
коммерциялық тексеру, локомотивтерді ауыстыру, локомотив бригадаларын
ауыстыру, вагондарды ағыту және ағытпай жөндеу, локомотивтерге
техникалық қызмет көрсету. Учаскелік станцияларда сондай-ақ құрама және
учаскелік пойыздарды тарату және қалыптастыру, жолаушылар және жүк
операциялары, кірме жолдарға қызмет көрсету орындалады.
Тораптық учаскелік станцияларда жапсарлас бағыттардан келіп түсетін
пойыздардың салмағын өзгертуге болады, демек, вагондар топтарын
пойыздарға ағыту және тіркеуге болады. Пойыздарды қабылдау және
қабылдау бойынша операцияларды орындау үшін (техникалық қызмет
көрсету, коммерциялық тексеру, локомотивтер мен локомотив бригадаларын
ауыстыру) қабылдау-жөнелту паркі арналған. Құрама және учаскелік
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пойыздардың құрамдары үшін вагондарды жинақтау сұрыптау паркінің
жолдарында жүзеге асырылады. Пойыздарды тарату және қалыптастыру
сұрыптау паркінің екі жағында орналасқан тарту жолдарында орындалады.
Пойыздарды едәуір көлемде қайта өңдеу үшін төмен қуатты дөңес салынуы
мүмкін.
Учаскелік станциялардағы жолаушылар операциялары аралық
станцияларға қарағанда үлкен көлемде жүзеге асырылады. Учаскелік
станцияларда аялдамасы бар транзиттік пойыздар жолаушылар пойыздары
үшін
бас
немесе
қабылдау-жөнелту
жолдарына
қабылданады.
Жолаушыларды отырғызу және түсіру, багаж бен поштаны тиеу және түсіру,
құрамдарды техникалық тексеру, қажет болған жағдайда вагондарды ағытпай
жөндеу орындалады.
Учаскелік станцияның жүк жұмысы жүк ауданында вагондарды тиеу
және түсіру, кірме жолдарға қызмет көрсету, вагондарды өлшеу, ұсақ
жөнелтілімдерді сұрыптау болып табылады, кейбір станцияларда вагондарды
тиеуге дайындау (вагондарды тазалау, жуу), тірі вагондарды сумен
жабдықтау және басқа да операциялар орындалады.
Учаскелік пойыздарға учаскелік станцияға түсіру-тиеу вагондары,
учаскенің аралық станцияларына арналған вагондар, сондай-ақ учаскеден
тыс станцияларға арналған вагондар келеді. Екінші топтың вагондарынан
учаскенің аралық станциялары бойынша іріктеумен құрама пойыздар
құрылады.
Құрама пойыздарда келген вагондардан және осы станцияда тиелген
және құрама пойыздың қызмет көрсету учаскесінен тыс жүретін вагондардан
жақын жердегі учаскелік немесе сұрыптау станциясына дейін учаскелік
пойыздарды қалыптастырады.
Парктердің параллель орналасуы бар учаскелік станцияның сызбасы
(көлденең түрі) 4.16-суретте көрсетілген.

4.16- сурет. Көлденең типті учаскелік станцияның сызбасы
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Сұрыптау станциялары
Сұрыптау станциялары вагондарды жаппай өңдеуге және құрастыру
жоспарына сәйкес пойыздарды құруға арналған: өтпелі, учаскелік, құрама,
сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдарына шығару және
беру. Сұрыптау станцияларында жүк, порт және паром станцияларына
арналған құрама пойыздар құрамындағы вагондар топтарын станцияға
іргелес учаскелерге іріктеу орындалады.
Сұрыптау станцияларында транзиттік пойыздармен жұмыс жасалады:
локомотивтер мен локомотив бригадаларын ауыстыру, вагондарға
техникалық қызмет көрсету және коммерциялық тексеру.
Сұрыптау жұмыстарын орындау үшін станцияларда дөңестер (жоғары,
үлкен, орта және төмен қуат), сұрыптау парктері және сору жолдары бар.
Таратылуға келіп түсетін пойыздарды қабылдау үшін және құрылған
пойыздарды жөнелту үшін станцияда жеке парктер бар. Қабылдау паркі,
сұрыптау және жөнелту паркі сұрыптау жүйесін немесе сұрыптау
жиынтығын құрайды. Қайта өңдеусіз және ішінара қайта өңдеумен
пойыздарды қабылдау және өңдеу үшін жеке қабылдау-жөнелту жолдары
бөлінеді.
Сұрыптау станцияларында жолаушылар операциялары орындалады. Ірі
тораптарда орналасқан сұрыптау станцияларында тек қала маңындағы
жолаушыларға қызмет көрсетіледі, себебі алыс жолаушылар пойыздары
мамандандырылған жолаушылар станцияларында қызмет көрсетеді.
Тораптардан тыс орналасқан сұрыптау станцияларында жолаушылар
операциялары учаскелік станциялардағыдай айтарлықтай көлемде
орындалады.
Бұдан басқа, сұрыптау станцияларында жүк жұмысы орындалады: ұсақ
жөнелтілімдер мен контейнерлерді сұрыптау, кірме жолдарға қызмет
көрсету; вагондар мен локомотивтерді жөндеу, локомотивтерді жабдықтау
орындалады.
Сұрыптау станциясында жолаушылар, локомотив және вагон
шаруашылығы, энергиямен жабдықтау құрылғылары, СОБ және байланыс
құрылғылары, сұрыптау платформалары, контейнерлерді сұрыптау алаңдары
және басқа да құрылғылар бар.
Сұрыптау станциялары электрлік орталықтандыру (сондай-ақ
микропроцессорлық
сызбалардағы
электрлік
орталықтандыру),
бағыттамаларды автоматты тазарту құрылғыларымен, телевизиялық бақылау
жүйелерімен, ағытпалардың жылдамдығын автоматты реттеу жүйелерімен
(АРС), автоматты тарату жылдамдығы жүйелерімен (ЖҚСЖ), сұрыптау
құрылғыларындағы вагондардың жылдамдығын квази-үздіксіз реттеу
құрылғыларымен
жабдықталады.
Сұрыптау
станциялары
станция
жұмысының технологиялық процесін автоматтандырылған басқару
жүйелерімен жабдықталуы тиіс.
Сұрыптау станциялары жүктерді жаппай тиеу және түсіру
аудандарында (өндіруші бассейндерден шығу жолдарында, ірі өнеркәсіптік
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орталықтарға кіреберістерде, ірі теңіз және өзен порттарына жақын), сондайақ конвергентті желілер арасында вагон ағындарының едәуір
корреспонденциясы жүретін және пойыздардың көп саны өңделетін ірі
теміржол тораптарында орналасады [22].
Сұрыптау жүйелерінің санына байланысты сұрыптау станциялары:
бір сұрыптау жүйесімен бір жақты, онда барлық іргелес бағыттардың вагон
ағындары өңделеді және екі сұрыптау жүйесімен екі жақты, олардың біреуі
жұп бағытта, екіншісі тақ бағытта жұмыс істейді.
Парктердің
өзара
орналасуына
байланысты
сұрыптау
станцияларының үш түрі қолданылады: парктердің дәйекті, аралас және
параллель орналасуы. Парктер тізбектеле орналасқан жағдайда қабылдау,
сұрыптау және жөнелту парктері рет-ретімен орналастырылады (4.17-сурет).
Аралас типтегі сызбаларда сұрыптау тізбегімен парктердің бірі, әдетте
қабылдау паркі орналасқан, себебі бұл жағдайда тарату кезінде ағын
қамтамасыз етіледі, ал басқа саябақ сұрыптауға параллель орналасқан.
Парктер параллель орналасқан сызбаларда барлық үш саябақ параллель
орналасқан.
Негізгі сұрыптау құрылғыларының қуаты бойынша тәулігіне 5500-ден
астам вагон, қуаты үлкен 3500-ден 5500 вагонға дейін, қуаты орташа 1500ден 3500 вагонға дейін, қуаты аз тәулігіне 1500 вагонға дейін қайта өңдейтін
қуаты жоғары станцияларды бөліп көрсетуге болады.

4.17- сурет. Парктердің жүйелі орналасуымен бір жақты сұрыптау станциясының
схемасы

Жүк станциялары.
Жүктерді тасымалдау процесі жүк тасымалы үшін ашық станцияларда
басталып, аяқталады. Жүк және коммерциялық қызмет негізгі болып
табылатын станциялар жүк станциялары деп аталады. Жүк станциялары
көбінесе әртүрлі көлік түрлерінің және әртүрлі жолдардағы теміржол
көлігінің түйісу пункттері болып табылады, вагондар мен жүктерді
кәсіпорындардың кірме жолдарына беруге байланысты операцияларды
орындайды.
Жүк станциялары жұмысының негізгі мақсаты мен сипатына
байланысты: мамандандырылмаған және мамандандырылған.
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Жүк операцияларын жүргізу орнына байланысты жүк станциялары:
жүк операциялары «ҚТЖ» ҰК» АҚ тиесілі жүк аудандарында немесе жүк
пункттерінде орындалатын жалпы пайдаланымдағы жүк станциялары;
кірме жолдарға қызмет көрсететін жүк станциялары (4.18-сурет) болып
бөлінеді.
Жүк станцияларын неғұрлым егжей-тегжейлі жіктеу және жабдықтау
осы көмекші құралдың 5-бөлімінде көрсетілген.

4.18- сурет. Кірме жолдарға қызмет көрсететін жүк станциясының схемасы

4.2.4 Станциялардың өткізу қабілеті туралы түсінік
Станциялардың өткізу қабілеті белгілі бір уақыт аралығында өтуі
мүмкін пойыздардың санын анықтау үшін анықталады. Өңдеу қабілетін
анықтау сұрыптау дөңестерінде, тарту жолдарында, тиеу-түсіру
құрылғыларында өңделетін вагондар мен құрамдардың санын анықтауға
бағытталған.
Станциядағы өткізу қабілеті станцияның әртүрлі элементтері үшін
әртүрлі. Ол анықталады: қабылдау-жөнелту жолдары, станцияның
мойындары, тарту жолдары үшін. Станцияның өткізу қабілеті аралықтың
өткізу қабілетімен салыстырылады. Егер станцияның өткізу қабілеті
аралыққа қарағанда аз болса, қолданыстағы станция үшін оны күшейту
бойынша шаралар әзірленеді: қабылдау және жөнелту саябақтарындағы
жолдардың саны артады; станция қылталарының конструкциясын
жақсартады; станцияға жақындаған кезде қиылысуларды болдырмау үшін
жолөткел айырықтарын салады; станция жұмысының технологиясын
жақсартады; станциялық операциялар мен процестерді автоматтандырады.
Қолма-қол және қажетті өткізу қабілеттілігін ажыратыңыз.
Қолма-қол өткізу қабілеті – қолда бар техникалық құралдарды ең
жақсы пайдалануды және озық технологияларды қолдануды ескере отырып,
станция тәулік ішінде өткізіп алуы мүмкін жүк пойыздарының ең көп саны
(жолаушы пойыздарының берілген саны кезінде) [22].
Қажетті өткізу қабілеті-берілген тасымалдау көлемінің орындалуын
қамтамасыз ету үшін станция есепті кезеңде қызмет көрсетуі тиіс пойыздар
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саны [22]. Қолма-қол өткізу қабілеті жыл айлары бойынша қозғалыстың
біркелкі еместігін және ай ішіндегі біркелкі еместігін ескере отырып, сондайақ пойыздар біркелкі келмеген кезде жұмыстың тұрақтылығын қамтамасыз
ету үшін қажетті резервті ескере отырып, қозғалыстың берілген немесе
белгіленген мөлшеріне сәйкес келетін өткізу қабілеттілігінен кем болмауға
тиіс. Станцияларға арналған резервтің өлшемдері желілер үшін бірдей
мөлшерде қабылданады: бір жолды желілер үшін 20% және қос жолды
желілер үшін 15%.
Жүк, учаскелік және сұрыптау станциялары үшін өңдеу қабілеті
есептеледі. Өңдеу қабілеті сұрыптау құрылғыларын ең жақсы пайдалану
кезінде станция тәулік ішінде қайта өңдей алатын жүк вагондарының (немесе
пойыздардың) санымен анықталады. Өңдеу қабілеті дөңес, тарту, тиеу-түсіру
фронттары үшін анықталады.
Есептеу әдістеріне қарамастан, қолма-қол өткізу қабілетін есептеу үшін
бастапқы деректер: станция сызбасы және техникалық-өкімдік акт, негізгі
операцияларды орындаудың техникалық нормалары және станция
жұмысының технологиялық процесі, станцияны және іргелес учаскелерді
техникалық жарақтандырудың сипаттамасы, есептік кезеңдегі пойыздар
қозғалысының өлшемдері болып табылады.
Өткізу қабілетін есептеу үшін аналитикалық әдіс, графикалық және
ЭЕМ модельдеу әдісі қолданылады.
Осы бөлімнің соңында станцияның өткізу қабілетін аналитикалық
әдіспен есептеу бойынша №6 практикалық жұмыс келтірілген.
4.2.5 Теміржол тораптары
Теміржол тораптары бірнеше теміржол желілерінің қиылысында
немесе қосылуында пайда болады. Темір жол тораптарында жолаушыларды
бір желіден екінші желіге ауыстырып отырғызу және пойыздарды, вагондар
мен жүктерді бір желіден екінші желіге беру қамтамасыз етіледі. Теміржол
торабына құрылғылардың барлық кешені бар станциялар, басты жолдар,
Жалғау жолдары мен айналымдар, кірме жолдар, теміржол желілерінің
жолөткел айрықтары, сондай-ақ автомобиль магистральдары мен қала
көшелері, торапта орналасқан дербес өндірістік бірліктер (жылжымалы
құрамды жөндеу жөніндегі зауыттар, тартымдық қосалқы станциялар,
материалдық қоймалар және т.б.) кіреді. Теміржол тораптарының
шекаралары бөлек кіру пункттерінің шекаралары болып табылады:
станциялар, разъездер және пункттер [22].
Теміржол торабы көлік торабының бөлігі болып табылады. Көлік
торабы оның негізгі құрамдас бөлігі болып табылатын теміржол
құрылғыларынан басқа, автомобиль жолдары торабы, әуежайлар, теңіз және
өзен порттары, құбыр желісі, қалалық көлік желісі кіреді.
Көлік торабында жолаушыларды ауыстырып отырғызу және жүктерді
көліктің бір түрінен екіншісіне беру жүргізіледі. Көлік торабында көліктің
барлық түрлерін кешенді дамыту үлкен маңызға ие. Мысалы, жаңа портты
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салу кезінде жүкті порттан (портқа) және автомобиль көлігі құрылғысынан
әкету және әкелу үшін тиісті теміржол құрылғылары салынуы тиіс.
Теміржол тораптары теміржол көлігін дамыту процесінде біртіндеп
дамыды. Олардың сызбаларына географиялық орналасуы, жұмыс
ерекшеліктері, рельефтің топографиясы, қаланың өнеркәсіптік және тұрғын
аудандарының орналасуы, түйінге жақындау саны, басқа көлік түрлерінің
болуы және орналасуы, ірі өзендердің болуы және тағы басқалар әсер етті.
Теміржол тораптарын келесі негізгі белгілерге бөлуге болады:
−
пайдалану жұмысының сипаты бойынша;
−
экономикалық-географиялық орналасуы бойынша;
−
Құрылымы бойынша .
Пайдалану жұмысының сипаты бойынша тораптар:
−
шағын сұрыптау жұмысы бар транзиттік жүк және жолаушылар
қозғалысына қызмет көрсететін транзиттік тораптар (учаскелік және құрама
пойыздарға түсетін вагон ағынын өңдеу);
−
үлкен қалаларда орналасқан жергілікті жұмыс орындары; бұл тораптар
транзиттік жолаушылар мен жүк ағындарына қызмет етеді, сонымен қатар
жергілікті жүк тасымалы мен жергілікті және қала маңындағы жолаушылар
тасымалына қызмет етеді;
−
транзиттік операциялар жоқ немесе аз мөлшерде болатын соңғы
түйіндер;
−
негізгі жұмысы жүктерді темір жолдан суға және кері ауыстырып тиеу
болып табылатын теңіз және өзен порттары ауданындағы порт тораптары;
−
ірі өнеркәсіптік аудандарға қызмет көрсететін өндірістік тораптар;
өнеркәсіптік тораптар жергілікті, ірі тау-кен және өңдеу өнеркәсібі бар
аудандарға қызмет көрсете алады.
Экономикалық-географиялық орналасуы бойынша 100 мың адамға
дейін халқы дамымаған өнеркәсібі бар шағын және орта қалаларда
орналасқан тораптар; ірі өндіруші немесе өңдеуші өнеркәсібі бар
аудандардағы
тораптар;
теңіздер мен ірі өзендердің
жағасындағы
тораптар;
1
млн.адамнан астам халқы бар
ірі қалалардың тораптары
ерекшеленеді.
Негізгі құрылғылардың
орналасу
сызбасына
байланысты
теміржол
тораптарының негізгі түрлері
ерекшеленеді:
−
бір станциялы тораптар;
−
айқас тәрізді тораптар
4.19- сурет. Теміржол торабының сызбасы
(4.19-сурет);
−
үшбұрышты;

162

−
−
−
−
−
−
−

негізгі станциялардың параллель орналасуымен;
негізгі станциялардың жүйелі орналасуымен;
радиалды;
тұйық;
сақиналы;
радиалды-сақиналы;
радиалды-жартылай сақиналы.
4.3 Пойыздар қозғалысын реттеу жүйелері

Теміржол көлігіндегі қозғалысты реттеу жүйелері аралықтарда және
станцияларда пайдаланылады. Бұл жүйелер темір жолдардың өткізу және
тасымалдау қабілетін, темір жол көлігінің барлық техникалық құралдарын,
әсіресе локомотивтер мен вагондарды пайдалану тиімділігін арттыруға,
сұрыптау және жүк станцияларының өңдеу қабілетін арттыруға, пойыздар
қозғалысының қауіпсіздігін арттыруға, сондай-ақ пойыздар қозғалысымен
байланысты қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсартуға мүмкіндік
береді.
Пойыздар қозғалысын реттеудің негізгі жүйелері автобұғаттау,
электрлік және диспетчерлік орталықтандыру, сондай-ақ сұрыптау
дөңестерінің автоматика құралдары болып табылады. Автобұғаттау және
диспетчерлік орталықтандыру құрылғыларын енгізу дара жолды
учаскелердің өткізу қабілетін 50-60%, қос жолды-3-5 есе арттырады, ал
станцияларды электр орталықтандырумен жабдықтау станцияның өткізу
қабілетін 50-70% арттырады.
Бұл ретте бір жолды желілерде учаскелік жылдамдық 10-30%, қос
жолды желілерде-20-30% артады. Сұрыптау станцияларын өндірістік
процестерді механикаландыру және автоматтандыру құралдарымен
жабдықтау сұрыптау төбешіктерінің өңдеу қабілетін 20-30% арттырады.
Пойыздар қозғалысын реттеу жүйелері темір жолдардың өткізу
қабілетін арттырады, қозғалыс қауіпсіздігін және тасымалдау процесін жедел
басқаруды қамтамасыз етеді, пойыздар қозғалысымен байланысты
қызметкерлердің еңбек өнімділігінің өсуіне әсер етеді.
Қолдану орнына байланысты қозғалысты реттеу жүйелері айдау және
станциялық болып бөлінеді.
Аралық жүйелер пойызды аралыққа жөнелтуге рұқсат береді немесе
тыйым салады, пойызды бос емес аралыққа немесе блок-учаскеге жөнелту
мүмкіндігін болдырмайды. Айдау құрылғыларына мыналар жатады:
−
пойыздың аралықты иеленуіне рұқсат беретін сигналдар пойыздар
қозғалысын басқаратын қызметкерлердің белгілі бір іс-қимылдары кезінде
ашылатын, ал автоматты түрде жабылатын ЖАБ жартылай автоматты
бұғаттағышы;
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−
блок-учаскелерді қоршайтын бағдаршамдардың көрсеткіштерін
басқаруды қозғалатын пойыз жүзеге асыратын АБ автоматты бұғаттауы
(адамның қатысуынсыз);
−
пойыздық диспетчерге учаскедегі пойыздар қозғалысын жедел
басқаруға көмектесетін пойыздар қозғалысын диспетчерлік бақылау;
−
автоматты локомотив сигнализациясы АЛС және пойыздар
қозғалысының қауіпсіздік құрылғылары. АЛС жүйесінің көмегімен едендік
бағдаршамдардың көрсеткіштері код сигналдарымен машинистің кабинасына
беріледі. Бұдан басқа, АЛС машинистің қырағылығын тексеру және пойыз
қозғалысының жылдамдығын бақылау құрылғысы бар автостоппен
толықтырылады;
−
көлік құралдарының жүргізушілерін пойыздың өткелге жақындағаны
туралы ескерту үшін және өткел арқылы қозғалысқа тыйым салатын темір
жол өтпелерінде қолданылатын автоматты өткел дабылы, сондай-ақ
автоматты шлагбаумдар.
Станциялық жүйелер пойыздарды қабылдау және жөнелту кезінде
бағыттамалар мен сигналдардың өзара тәуелділігін қамтамасыз етеді,
бағыттамалардың жағдайын бақылайды, олардың берілген маршрут кезінде
ауысуына жол бермейді, жолдар мен бағыттамалық учаскелерді рельстік
тізбектермен жабдықтау кезінде оларды шеткі жағдайлардың бірінде
тұйықтайды, олардың бостығын немесе жылжымалы құрамның бос еместігін
бақылайды. Станция құрылғыларына мыналар жатады:
−
бақылау құлыптары арқылы бағыттамалар мен сигналдардың өзара
тұйықталуын қамтамасыз ету үшін бағыттамаларды қолмен басқару
сақталған станцияларда пайдаланылатын негізгі тәуелділік;
−
әртүрлі посттардан басқарылатын бағыттамалар мен сигналдардың
өзара тұйықталуы жүзеге асырылатын станциялық бұғаттау;
−
пультпен бағыттамалар мен сигналдарды басқаруды, олардың өзара
тәуелділігін, бағыттаманың кесілуін бақылайтын және құрам астындағы
бағыттаманың ауысуын болдырмайтын, сондай-ақ бағдаршамның бос емес
жолға ашылуын қамтамасыз ететін бағыттамалар мен ЭО сигналдарын
электрлік орталықтандыру. Мұндай жүйенің түрлері аралық станцияларды
релелік орталықтандыру, ірі станциялардың БМРТ блоктық маршруттықрелелік орталықтандыру және микропроцессорлық ЭЦ-МПЦ болып
табылады;
−
бір пункттен бірқатар станциялардың бағыттамалары мен сигналдарын
басқаруға және бағыттамалардың жағдайын, жолдардың, бағыттамалық
учаскелердің және іргелес блок-учаскелердің бос емес немесе бос күйін
бақылауға, диспетчерлік шеңбер шегінде кіру және шығу сигналдарының
көрсеткіштерін
өзгертуге
мүмкіндік
беретін
ДЦ
диспетчерлік
орталықтандыру;
−
сұрыптау станциялары мен төбешіктерді автоматтандыру және
механикаландыру құралдары, көрсеткілер мен дөңестік сигналдарды
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басқаруға, құрамдарды жылжыту және тарату жылдамдығын реттеуге
мүмкіндік береді.
Автоматты локомотив дабылы, диспетчерлік орталықтандыру және
өткелдердегі автоматты қоршау құрылғылары аралықтарда да, станцияларда
да пойыздардың қозғалысын реттей алады, сондықтан бұл жүйелер аралыққа
және станцияға жатады.
4.3.1 Жүйелердің элементтері туралы жалпы мәліметтер
Пойыздардың қозғалысын реттеудің кез-келген жүйесі өзара
байланысты жеке элементтерден тұрады. Бұл жүйелерде негізінен электрлік
элементтер қолданылады, олардың біреуі (кіріс немесе шығыс) немесе екеуі
де электрлік (ток, кернеу).
Пойыздардың қозғалысын реттеу жүйелерінде орындалатын
функцияларға байланысты келесі элементтер қолданылады: датчиктер,
электр сүзгілері, релелер, таратқыштар, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер,
декодерлер, трансформаторлар, қозғалтқыштар, дистрибьюторлар және т. б.
Осы аспаптармен сіз мектепте және электротехникада физиканы оқу кезінде
таныса аласыз.
Электрлік датчик электрлік емес шамаларды өлшеуге немесе
түрлендіруге арналған және әсер етудің сапалы түрленуін жүзеге асырады
[23].
Электр сүзгісі кейбір жиіліктердің электрлік сигналдарын (кернеу, ток)
өткізеді және басқа жиіліктердің сигналдарының өтуіне жол бермейді; ол
алдыңғы элементтен алынған әсердің сандық түрленуін және оны келесі
элементке беруді жүзеге асырады [23].
Реле электр шамасын (ток, кернеу) механикалық шамаға (арматура
қозғалысы) түрлендіреді, ол электр байланысын жабу немесе ашу арқылы
қайтадан электр шамасына айналады [23].
Трансмиттер пойыздар қозғалысын реттеу жүйелерінің жұмысында
пайдаланылатын код сигналдарын әзірлейді [23].
Тұрақтандырғыш белгілі шектерде кіріс мәні өзгерген кезде шығыс
мәнінің тұрақтылығын сақтайды. Күшейткіш электр сигналдарының
амплитудасын жоғарылатуға қызмет етеді және экспозицияның сандық
түрленуін жүзеге асырады.
Дешифратор қабылданған кодты ашады және оның әсерін келесі
элементке береді, оның сапалы түрленуін жүзеге асырады.
Трансформатор кернеуді сандық түрлендіруді жүзеге асырады.
Қозғалтқыш автоматты басқару немесе реттеу объектісіне әсер ету үшін
электр энергиясын механикалық қозғалысқа айналдырады. Таратқыш
уақытта да, жеке электр тізбектерінде де оның кірісіне берілген импульстар
сериясын таратуды қамтамасыз етеді. Осылайша, элементтер пойыздар
қозғалысын реттеу және қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жауапты
функцияларды орындайтын қозғалысты реттеу жүйелерінің құрамдас бөлігі
болып табылады [23].
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4.3.2 Рельс тізбектерінің құрылысы, жұмыс істеу принципі мен
мақсаты
Рельстік
тізбектер
(РТ)
темір
жол
автоматикасы
мен
телемеханикасының негізгі элементі болып табылады, оның әрекеті
пойыздар қозғалысын реттеудің барлық Автоматты және телемеханикалық
жүйелерінің құрылғысына енгізілген және айтарлықтай дәрежеде
құрылғылар жұмысының сенімділігін және пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін анықтайды [23].
Рельс тізбегі-бұл электр тізбегі, онда қуат көзі мен жүктеме (жол
релесі) бар, ал электр тогының өткізгіштері-темір жолдың теміржол жіптері.
Нақты жұмыс жағдайында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
қажеттілігіне байланысты әртүрлі рельсті тізбектердің (РТ) көптеген түрлері
бар. Барлық РЦ жұмыс принципі, қуат тогының түрі, рельстерге сигнал
тогын беру әдісі, кері тарту тогының өту әдісі, АЛС құрылғыларының
жұмысын қолдану әдісі, сондай-ақ қолдану орны бойынша жіктеледі.
Жұмыс принципіна сәйкес теміржол тізбектері қалыпты жабық және
қалыпты ашық болып бөлінеді. Рельс тізбегінің қалыпты жағдайы дегенімізрельс тізбегі жылжымалы құрамнан босатылған және жұмыс істейтін жағдай.
Қуат тогының түрі бойынша РТ тұрақты және айнымалы ток болып
табылады. Тұрақты ток РТ тек автономды тартымы бар учаскелерде
қолданылады. РТ айнымалы ток ең көп таралған және олар электр тартқышы
бар және автономды жерлерде қолданылады.
Оқшаулағыш буындарды айналып өтіп, кері тарту тогын өткізу әдісіне
сәйкес екі ішекті және бір ішекті РТ ажыратылады. Екі тізбекті РТ кері
тарту тогы екі рельсті жіп арқылы өтеді. Бір тізбекті РТ кері тарту тогы
жолдың бір рельсті жіптері арқылы өтеді
Қолдану орны бойынша РТ тармақталмаған және тармақталған
болып бөлінеді. Тармақталмаған РТ тармақтары болмайды және мұндай РТ
тармақталмаған учаскелерді: қабылдау-жөнелту жолдарын, станция
қылтасындағы атыс жоқ учаскелерді және аралықтардағы блок-учаскелерді
жабдықтайды. Тармақталған РТ жолдың тармақталған учаскелерінде, яғни
станцияның бағыттамалық аймақтарында орналасады.
Рельс тізбектері жұмысының негізгі режимдері
РТ реттеу жүйелерінің сенімділігі мен пойыздардың қауіпсіздігін
қамтамасыз етеді, сондықтан олардың жұмысына бірқатар талаптар
қойылады. РТ жылжымалы құрамынан бос болған кезде жол релесі ең
қолайсыз жұмыс жағдайларында оның еркін күйін сенімді түрде бекітуі тиіс.
РТ кем дегенде бір доңғалақ жұбы болған кезде немесе рельс толық сынған
кезде жол релесі РТ бос емес күйін оның жұмысының ең қолайсыз
жағдайларында тіркеуі тиіс. Оқшаулағыш түйіспелердің электрлік
тұйықталуы және шектес РТ қорек көзінен РТ токтың түсуі жағдайында жол
релесі ақаулы жай-күйді тіркеуі тиіс. Осы талаптарға сәйкес РТ үш негізгі
режимде жұмыс істеуі тиіс: қалыпты, шунтты және бақылау.
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Қалыпты (реттеу) режимі жылжымалы құрамнан бос РТ жағдайына
сәйкес келеді. Бұл режимде реле арқылы (4.20, а - сурет) ток ағып кетеді,
онда реле арматурасы сенімді түрде бекітілген күйде ұсталады немесе осы
режим үшін ең қолайсыз жұмыс жағдайларында сенімді тартылады
(импульсті қуатпен).
Шунт режимі жылжымалы құрам алып отырған РТ қалпына сәйкес
келеді. Бұл режимде рельс тізбегін жылжымалы құраммен өткізген кезде
(4.20, б -сурет) рельс жіптерін жол релесінің орамасының кедергісімен
салыстырғанда шамалы кедергісі бар доңғалақ жұптарымен электрлік жалғау
(айналып өту) жүреді. Бұл ретте Р релесіндегі кернеу босату кернеуінің
мәніне дейін төмендеуі тиіс және Зәкір шунт режимінің ең қолайсыз
жағдайларында сенімді түрде босатылуы тиіс.

4.20- сурет. Рельс тізбегінің жұмыс режимдері

Бақылау режимі (4.20, в-сурет) РТ бос, бірақ ақаулы жағдайына
(жарылған рельс, рельсті алып тастау) сәйкес келеді. Бұл жағдайда токтың
рельс желісі бойынша қалыпты өтуі тоқтатылады және жол релесі бақылау
режиміндегі ең қолайсыз жұмыс жағдайларында зәкірді босатуы тиіс.
Қозғалысты реттеу жүйелерінің үздіксіз жұмысы көбінесе электр РТ
сенімді әрекетіне байланысты. РТ жұмысындағы істен шығулар пойыздар
қозғалысына Елеулі іркілістер енгізеді, қозғалыс қызметі қызметкерлерінің
жұмысын қиындатады, авариялық жағдайлардың туындауына ықпал етеді.
4.3.3 Бағыттамалы электржетектер
Релелік
орталықтандыру
жүйелерінде
орталықтандырылған
бағыттамаларды бір қалыптан екінші күйге ауыстыру, осы бағыттамалардың
үшкілдерінің құлыпталуын қамтамасыз ету және жағдайын бақылау үшін
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бағыттамалық электр жетектері қолданылады. Станциялардағы көрсеткілер
екі позицияға ие: бастапқы және аударылған. Бағыттаманың бастапқы
қалыбы оның үшкірінің позициясы болып табылады, онда пойыздардың
жолдың түзу бағыты бойынша өтуі қамтамасыз етіледі. Жебенің бұл
позициясы шартты түрде плюс деп аталады. Бір жолдан екінші жолға көшу
үшін станцияның мойнында жебені аудару тиіс; бұл жағдайда жебе
аударылған күйде болады. Жебенің аударылған позициясы шартты түрде
минус деп аталады. Бағыттамаға орнатылған электр жетегі бағыттаманың
үшкілдерін шекті қалыптардың біріне (оң немесе теріс) ауыстыруды жүзеге
асыруға тиіс, бұл ретте қысылған үшкірліктің рамалық рельске және
айқастырманың жылжымалы өзекшесінің жақтауға тығыз жанасуын, басқа
үшкірлікті рамалық рельстен кемінде 125 мм қашықтыққа бұруды
қамтамасыз етеді, қысылған үшкірлік пен рамалық рельс арасындағы тұйық
кезінде бағыттаманың үшкілдерінің бекітілуіне жол бермейді.
Электр жетегі үш режимде жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс:
бағыттама бір қалыптан екінші жағдайға ауысқанда және әрбір жағдайға
бақылау бергенде қалыпты; үшкіл мен рамалық рельс арасындағы кездейсоқ
кедергі кезінде бағыттаманың үшкірі 4 мм және одан да көп толық
шықпағанда; бағыттаманың үшкірі пойыз еңістерінің әрекетімен мәжбүрлі
түрде ауысқан кезде бағыттаманың кесілуі.
ЭО әр түрлі үшкілдердің ішкі құлпы бар бағыттамалық электр
жетектері қолданылады: мысалы, жылжымалы өзекшесі бар айқастырмалары
бар Р65, Р75 ауыр типті рельстерден бағыттамалық бұрмаларда орнатылатын
СП типті кесілмеген бағыттамалық жетек.
СП типіндегі электр жетегі екі жебенің үшкілдерін бірге аударуды және
бір уақытта бекітуді жүзеге асырады, үлкен тарту күшін дамытады,
кесілгенге қарағанда қауіпсіз және сенімді.
СП типті электр жетегі (4.21-сурет) қақпағы бар 7 корпустан, 8 электр
қозғалтқышынан, 5 фрикциялық муфтасы бар 9 редуктордан, 12 бас біліктен,
11 авто ажыратқыштан, 1
шиберлік тісті берілісі бар 13
жұмыс
сызғышынан
(шиберден) және 2 және 3 екі
бақылау
сызғыштарынан
тұрады. Жұмыс сызғышы
(шибер) бағыттаманың екі
үшкірлігіне жұмыс және
байланыстырушы
тартым
арқылы қосылады, әрбір
бақылау
сызғышы
–
үшкілдерінің бірі бар жеке
тартым арқылы қосылады.
Электр
жетегінің
4.21- сурет. СП типті электр жетегінің схемасы
корпусында екі тесік бар:
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жебені қолмен аудару үшін курбель тұтқасы біреуіне, екіншісі – жетек
қақпағын ашуға арналған кілт. Бұл тесіктер электр қозғалтқышының жұмыс
тізбегіне қосылған 6 құлыптау түйіспесімен байланысты арнайы жапқышпен
жабылған.
Қақпақты ашу немесе жебені курбельдің көмегімен қолмен аудару
үшін жапқыш бұрылады, курбель тесікке салынып, шертілгенге дейін
айналдырылады.
Жапқышты бұру кезінде электр қозғалтқышының жұмыс тізбегі үзіледі
және жетек орталықтандыру бекетінен басқарудан ажыратылады.
Бағыттаманы курбельді қолмен басқаруға бағыттамалы жетектің электр
қозғалтқышы немесе бағыттаманы басқару сызбасы элементтері жұмысының
бұзылуына байланысты ақаулар болған кезде, сондай-ақ электр механигі
ажыратылған бағыттамада реттеу жұмыстарын орындаған кезде пойыз
диспетчерінің рұқсатымен СБК аудара алады. Бағыттамаларды курбельмен
ауыстыруды СБК, орталықтандыру постының операторы, сигнал беруші
немесе осы мақсат үшін тағайындалған қозғалыс қызметінің басқа
қызметкері жүзеге асырады.
Бағыттамалы бұрмалардың рамалы рельстеріне үшкілдің жанасуын
бақылау үшін бағыттамалы бұрмаларды контактісіз автоматты бақылау
(АБАКС) аппаратурасы әзірленді және енгізілуде. СБК орынжайларында
АБАКС-СБК сигнал беру пульті орнатылады, ол үшкілдің қысылған
жағдайында бағыттамалы бұрманың үшкіл және рамалы рельсі арасындағы
бақыланатын тұйық асқан кезде дыбыстық және визуалды сигналдардың
берілуін қамтамасыз етеді.
4.3.4 Электрлік және микропроцессорлық орталықтандыру
Электр орталықтандыру (ЭC) электр энергиясын пайдаланып
станцияларда көрсеткілер мен бағдаршамдарды орталықтандырылған
басқару жүйесі болып табылады [23]. ЭО бағыттамалар мен бағдаршамдарды
басқару орталықтандыру постынан жүзеге асырылады. ЭC құрылғылары
станциялардың өткізу қабілетін арттыруға, пойыздардың қауіпсіздігін,
сондай-ақ еңбек өнімділігі мен мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді.
Көрсеткілер мен бағдаршамдардың ЭО кезінде өткізу қабілетін арттыруға
маршруттарды орнатуды жеделдету және олардың автоматты түрде ашылуы
арқасында қол жеткізіледі. Егер жебелерді қолмен басқару кезінде күрделі
маршрутты дайындауға 10-15 минут кетсе, онда ЭC – 5-7 C. станцияларда ЭC
енгізу кезінде мойынның өткізу қабілеті шамамен 2 есе артады. Қозғалыс
қауіпсіздігін арттыру станциядағы барлық қозғалыс орталықтандырылған
және маршрутталған және бағдаршамның рұқсат етуші көрсеткіші бойынша
ғана жүзеге асырылатындығымен қамтамасыз етіледі, ал станциялардың
жолдары мен бағыттамалық секциялары электрлік РТ жабдықталады.
ЭC құрылғыларының жұмысына қойылатын негізгі талап-көрсеткілер
мен бағдаршамдардың өзара тұйықталуын қамтамасыз ету. Бұдан басқа, ЭО
құрылғылары: басқару аппаратындағы бағыттамалардың жағдайын және
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жолдар мен бағыттамалық секциялардың бос еместігін бақылауды; осы
маршрутты қоршайтын бағдаршамды бір мезгілде жаба отырып
бағыттамалардың кесілуін бақылауды; бағыттамаларды жергілікті басқаруға
беруді; маневрлік бағдаршамдардың көрсеткіштері бойынша маневрлік
қозғалыстардың мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте ЭО
құрылғылары: кіру бағдаршамын бос емес жолға ашуға; жылжымалы құрам
астындағы бағыттаманы ауыстыруға; егер бағыттамалар тиісті жағдайға
қойылмаса, ал қарама-қарсы маршруттардың бағдаршамдары жабылмаса,
осы маршрутқа сәйкес келетін бағдаршамды ашуға; маршрутқа кіретін
бағыттаманы ауыстыруға немесе белгіленген маршрутты қоршайтын ашық
бағдаршам кезінде қарама-қарсы маршруттың бағдаршамын ашуға жол
бермеуі тиіс.
ЭО барлық құрылғылары қолдану орнына байланысты бекеттік және
едендік болып бөлінеді. Бекеттік құрылғылар орталықтандыру бекетінде
орналасады. Оларға мыналар жатады: бағыттамалар мен бағдаршамдарды
басқару бойынша қажетті тәуелділіктерді жүзеге асыратын блоктар,
стативалар, релелер; тиісті бақылау индикациясы бар станцияның жолдық
даму сызбасы мен батырмалары бар басқару аппараты; электрмен
қоректендіру
көздері.
Еден
құрылғылары
станция
аумағында
орналастырылады. Оларға мыналар жатады: коммутациялық электр
жетектері, бағдаршамдар, релелік және батарея шкафтары, теміржол
тізбектері және кабельдік желілер.
ЭО жүйелерінде басқару аппараты ретінде мыналар қолданылады:
−
маршруттардың орнатылуы мен ажыратылуын және станциядағы
объектілердің
жағдайын
бақылайтын
жарық
индикациясы
бар
батырмалардан, басқару тұтқаларынан және станцияның жол дамуының
жылжымалы табло-сызбасынан тұратын науашық типті шығару таблосы
және бағыттамалар мен бағдаршамдарды маршрутпен басқаратын пультманипулятор;
−
бағыттамалармен және бағдаршамдармен маршруттық басқарылатын
пульт-табло, онда станция жоспары бойынша орналасқан басқару
батырмалары бар станцияның жолдық даму сызбасы және маршруттарды
орнату мен ажыратуды жарықтық бақылау (жарқырайтын науалар түрінде)
қамтылады;
−
бағыттамалар мен бағдаршамдарды бөлек басқаратын пульт-табло,
оның жоғарғы бөлігінде жолдары жеке жарық ұяшықтары түрінде
бейнеленген станцияның жолдық даму сызбасы бар, ал төменгі бөлігінде
бағыттамалардың орнын ауыстыруға және бақылауға арналған бастырмалар
және жарықпен басқарылатын бағдаршамдардың (пойыздық және маневрлік)
ашылу бастырмалары орналасады;
−
монитор мен пернетақтадан тұратын СБК АЖО станциясы бойынша
кезекшінің автоматтандырылған жұмыс орны; мониторда пойыздың
жағдайы, бағыттамалар мен бағдаршамдардың жағдайы туралы көрнекі
ақпараты бар станцияның жолдық даму сызбасы көрсетіледі; ПЭВМ
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клавиатурасының көмегімен СБК қабылдау және жөнелту маршруттарын
орнатуды және басқа да қажетті іс-қимылдарды жүргізеді.
Релелік орталықтандырудың барлық жұмысын келесі кезеңдерге бөлуге
болады: маршрутты орнату және бағдаршамды ашу, маршрутты жабу,
маршрутты болдырмау және ашу. Қажетті көрсеткілерді аудару арқылы
маршрутты белгілеңіз. Содан кейін бағыт бойынша бағыттамалардың дұрыс
орналасуын бақылай отырып, белгіленетін маршруттың дұрыстығын;
маршрутқа кіретін бағыттамалық секциялардың бостығын; аралықтағы
(аралықтағы) қабылдау жолының немесе алып кету учаскелерінің бостығын;
станция
мойнында
және
маңдай
бағыттарында
қарама-қарсы
маршруттардың орнатылмауын тексереді. Маршрутты орнатқаннан кейін
сигналдық бастырманы басу арқылы бағдаршам ашылады және басқару
пульті таблосының сигналдық қайталағышында оның ашылуын бақылау
пайда болады. Бағдаршамның ашылуымен (кіру немесе шығу) маршруттың
тұйықталуы басталады, яғни маршрутқа кіретін бағыттамалар тұйықталады
және пойыз олар бойынша жүрмейінше сол қалпында қалады. Маршруттың
тұйықталуы бағдаршамның ашылуына ғана емес, оның алдындағы жақындау
учаскесінің жағдайына да байланысты. Қабылдау маршруттары үшін
жақындау учаскесі кіру бағдаршамының алдындағы блок-учаске, жөнелту
маршруттары үшін – жөнелту жолы, маневрлік маршруттарда – станцияның
қылтасындағы оқшауланған бағыттамалық немесе жол учаскесі немесе
маневрлік бағдаршамның алдындағы жол болып есептеледі.
Релелік орталықтандыру жүйесінде барлық қозғалыстар (пойыздық
және маневрлік) маршрутталған.

4.22- сурет. Релелік орталықтандырудың пульт-таблосы
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Науалы үлгідегі пульт-таблоның (4.22-сурет) жоғарғы бөлігінде
жолдары ақ және қызыл түсті жарық сүзгілері бар жеке жарық ұяшықтары
түрінде орындалған станцияның сызбасы болады. Маршруттары
белгіленбеген жағдайда жарық ұяшықтары жанбайды. Маршрутты орнату
және дайындау кезінде ақ фильтрлері бар шамдар бүкіл маршрут бойынша
АҚ штрих-жолақты құрайды. Жол немесе бағыттауыш секцияның бос
еместігі тақтада қызыл жолақты құрайтын қызыл жарық сүзгілері бар
шамдардың жануымен бақыланады. Жарқыраған жолақтың конфигурациясы
бағыттамалардың орналасуына байланысты және маршруттың бағытын дәл
көрсетеді.
Белгіленген бағыт 1-3 минут уақыт ұсталуымен тоқтатылған жағдайда
бағыттамалық және жол секцияларының шегінде ақ жолақ жыпылықтайтын
жарықпен жанады, ал бос емес (немесе ақаулы) жол секциясы жасанды
ашылған жағдайда үздіксіз жанып тұрған қызыл жолақ ақ жыпылықтайтын
жарықтың жануымен біріктіріледі.
Тұйық маршруттағы бағыттаманы бақылауды жоғалту ақ жарықпен, ал
бос емес секцияның бағыттамалары бағыттаманың екі жағдайы бойынша
бағыттарда қызыл жолақтың жануымен сигнал беріледі. Станцияның
шеттерінде 1УУ, 2УУ шығару және аралықтағы 1УП, 2УП жақындау
учаскелерінің жағдайы туралы екі түсті индикация бар. Сайттың бос күйі ақ
шамның жануымен, ал жұмыс уақыты қызыл шаммен бақыланады.
Дұрыс емес жол бойынша пойыздардың қозғалысын ұйымдастыру
мақсатында аралықтың әрбір жолы үшін үш бақылау шамы орнатылады:
аралықтың жай - күйін бақылайтын екі түсті КП шамы (еркін - ақ түсті
шамдардың жануы, ал бос емес-қызыл түсті шамдар); «қабылдау» режимінде
станция қондырғысын бақылайтын сары шам; «жөнелту» режимінде станция
қондырғысын бақылайтын жасыл шам. Станция сызбасының бойында кіру
(Ч, ЧД, Н, НД), шығу және маневрлік бағдаршамдардың қайталағыштары
орналасады. Станция таблосының үстінде ортасында Орнатылатын
маршруттың бағыты мен санатын көрсету үшін әртүрлі бағытта қараған
бағыттамалары бар екі жарық ұяшығы түрінде «маршруттарды орнату»
көрсеткіші болады. Бағыт берілетін бағдаршамды басқарудың сигналдық
кнопкасын басқан сәттен бастап оң немесе сол жақ бағыттамадағы ұяшық:
пойыз маршруты үшін жасыл түспен, маневрлік үшін ақ түспен жанады.
Ұяшықтың жануы бағдаршамның ашылу және сигналдық бастырманың
босатылу сәтіне дейін жалғасады.
Бағыттамалардың орнын ауыстыру және бақылау үшін пульттің
төменгі бөлігінде жасыл және сары түсті батырмалар мен шамдар
орналасқан. Бағыттамалар қиылған жағдайда «бағыттамалардың қиылуы»
шамы жанады, оның астында кесу қоңырауын өшіру батырмасы орналасқан.
Станциядағы бағыттамалардың қалпын батырма үстіндегі шамдармен ғана
емес, сонымен қатар тақтамен де тексеруге болады. Ол үшін
«бағыттамаларды басқару» батырмасы бар, оны басқан кезде таблода
бағыттамалардың орналасу бағыты бойынша ұяшықтар ақ жарықпен жанады.

172

Бағыттамалық учаскенің оқшаулағышы зақымдалған кезде бағыттама басу
санының есептегішімен жабдықталған «бағыттамаларды қосалқы бұру»
батырмасының көмегімен ауыстырылады.
Станцияның әр мойнындағы бағдаршамдарды басқару үшін сигналдық
батырмалардың екі тобы бар: пойыздық және маневрлік. Маневрлік
сигналмен біріктірілген шығу бағдаршамдарының екі батырмасы болады:
біреуі пойыздық топта, екіншісі маневрлік топта. Сигналдық батырманы
басқаннан кейін маршрут дайын болған жағдайда бағдаршам ашылады.
Сигнал қайталағышында станция сызбасында жасыл немесе ақ от жанады.
Басты қабылдау-жөнелту жолдарының кіру және шығу бағдаршамдары үшін
оларға шақыру алауын қосу үшін санауышы бар бастырмалар көзделген.
Дұрыс емес жол бойымен қозғалыс бағытын өзгерту үшін станцияның
әр мойнында басқару шамы бар «бағытты өзгерту» батырмасы орнатылған.
Белгіленген маршрутты болдырмау үшін «маршрутты болдырмау»
батырмасы және «болдырмау» бақылау қызыл шамы бар. Маршрутты
жасанды ажырату үшін пульт-таблоның жоғарғы бөлігінде маршрут
секцияларының кнопкалары орналасқан және уақыт ұстау жиынтығын қосу
үшін «жасанды ажырату» батырмасы бар.
Маршрутты болдырмау мақсатында СБК «маршрутты болдырмау»
батырмасын басады, содан кейін сигналдық батырманы қайта басады және
бағдаршам жабылады. «Маршрутты болдырмау» батырмасын басқан сәттен
бастап «болдырмау» қызыл шамы жанып тұрады. Бағдаршам жабылғаннан
кейін маршрутты тоқтату үшін тиісті уақыт ұсталуы қосылады, ол «бос
жолдан» немесе «бос емес» қызыл шамның жануымен бақыланады. Уақытты
сақтау аяқталғаннан кейін және маршрут ашылғаннан кейін шамдар сөнеді.
Егер маршрутты тоқтату қажет болса, онда маршрутты ашу үшін ұстау
уақыты аяқталғанға дейін СБК сигналдық батырманы қайта басып,
бағдаршамды ашады.
Маршрутты бос емес секциялармен бөлу кезінде 3-4 минут уақыт
ұстауымен жасанды ажырату қолданылады. Біріншіден, СБК ашылуы тиіс
маршрут бөлімдерінің батырмаларын басады. Тиісті батырмалар қашықтан
басқару құралының жоғарғы жағында орналасқан. Осы батырмаларды
басқаннан бастап «жасанды ашу» қызыл шамы жыпылықтаған жарықпен
жанады, содан кейін СБК «жасанды ашу» батырмасын басады. Осыдан кейін
уақыттың әсер ету жиынтығы қосылады, ал батырманың үстіндегі қызыл
шам біркелкі жарықпен жанады. Маршрут секциялары уақыт ұсталғаннан
кейін ашылады, «жасанды ажырату» қызыл шамы сөнеді және таблодағы
секция ұяшықтары сөндіріледі.
Пульт-таблода а амперметрі бар, ол бағыттаманы ауыстыру кезінде
бағыттамалы электржетек тұтынатын жұмыс тогын бақылайды.
Шаруашылық пойыздарды жөнелту үшін кілт-жезл бар.
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Микропроцессорлық жүйелер
Қолданыстағы ЭО релелік жүйелерінің елеулі кемшіліктері бар: қызмет
көрсету кезінде үлкен орынжайлар мен әртүрлі жұмыстарды талап ететін
релелік аппаратураның едәуір көлемі; пульт-таблоның ақпараттылығының
төмендігі; маршруттарды қолмен орнатуды ғана пайдалану; жүйе жұмысын
диагностикалау және оған техникалық қызмет көрсету құралдарының
болмауы.
ЭО релелік жүйелерімен орындалатын функциялардан басқа,
микропроцессорлық жүйелерде микропроцессорлық бағдарламаланатын
элемент базасын қолдану арқылы алынған бірқатар жаңа функциялар
орындалады:
−
берілетін маршруттарды жинақтау және маршрут трассасын Автоматты
таңдау;
−
ағымдағы уақыт пен пойыздар қозғалысының кестесіне сәйкес
маршруттарды автоматты түрде орнату;
−
персоналдың іс-қимылын, жүйенің және құрылғылардың жұмысын
автоматты түрде тіркеу («қара жәшік» функциясы);
−
станцияның нормативтік-анықтамалық ақпаратын және техникалықөкімдік актісінің деректерін жедел ұсыну;
−
қосымша күрделі шығындарсыз станцияны кодтық басқару үшін ДЦ
желілік пунктінің функцияларын іске асыру;
−
оператордың әрекеттерін автоматты түрде тіркеу және оларды ЭЕМ
жадында сақтау;
−
ЭО істен шығуын сақтау, қарау және статистикалық өңдеу;
−
штаттан
тыс
жағдайларда
жедел
қызметкерлерді
қолдау
(пайдаланушының дұрыс емес әрекеттерін болдырмау, шақыру режимі);
−
станция кезекшісі үшін кеңесші режимінде пайдалану;
−
тасымалдарды автоматты басқарудың ақпараттық жүйелерімен
үйлесімділік (АБАЖ, АСУ СС және т.б.).
Микропроцессорлық
орталықтандыру-бұл
теміржол
көлігі
станцияларының көрсеткілері мен сигналдарын орталықтандырудың жұмыс
істеу алгоритмін бағдарламалық деңгейде жүзеге асыратын басқару жүйесі.
МПЦ жүйесі пойыздық және маневрлік қозғалыстары бар барлық шағын,
орта және ірі станцияларда
(тораптарда, бөлек пункттер мен
разъездерде) қолданылуы мүмкін.
МПЦ құрамына станция
кезекшісі мен электр механигінің
автоматтандырылған
жұмыс
орындары (СБК АЖО, ШН
АЖО), орталық есептеу жүйесі
(ЦВС МПЦ) және объектілермен
жанасу контроллері кіреді. 4.234.23- сурет. ДСП МПЦ орынжайы
суретте
микропроцессорлық
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орталықтандыру станциясы бойынша кезекшінің орынжайы көрсетілген.
МПЦ жүйесінің СБК АЖО станциядағы көрсеткілер мен сигналдарды
орталықтандыру объектілерін басқару және бақылау бойынша пайдаланушы
интерфейсін ұйымдастыруға арналған.
МПЦ микропроцессорлық орталықтандырудың басты ерекшелігіпойыздардың қауіпсіздігіне байланысты функцияларды есептеу құралдары
деңгейінде жүзеге асыру және электромагниттік релелерді пайдаланбай
жебелер мен сигналдарды тікелей басқару. 4.24-суретте СБК
автоматтандырылған жұмыс орны станциясының сызбасы көрсетілген.
МПЦ
бірнеше
ішкі
жүйелерден
тұрады,
олардың
құрамына
басқару
мен
бақылаудың үш деңгейін құрайтын
әртүрлі
техникалық
құралдар
кешені кіреді: жоғарғы деңгей –
СБК АЖО және ШН АЖО жұмыс
станцияларымен диалогтың ішкі
жүйесі;
орта
деңгей
–
орталықтандыру
логикасының
ішкі жүйесі; төменгі деңгей –
атқарушы
құрылғыларды
басқарудың ішкі жүйесі (еден
4.24- сурет. СБК АЖО станциясының
құрылғыларын
басқару
сызбалары).
МПЦ мынадай жұмыс режимдері болуы мүмкін: маршруттық; бөлек
басқару; қосалқы басқару; резервтік басқару.
Басқарудың маршруттық режимінде МПЦ қауіпсіздікті қамтамасыз
етудің барлық жағдайларын қамтамасыз ету кезінде пойыздық және
маневрлік маршруттарды орнатуды, осы маршрутты қоршайтын
бағдаршамның ашылуын қамтамасыз етеді. МПЦ басқарудың маршруттық
режимі негізгі болып табылады.
Бөлек басқару режимінде МПЦ объектілерді жеке басқаруды
қамтамасыз етеді (бағыттамаларды ауыстыру, бағдаршамды кейіннен аша
отырып маршруттың тұйықталуы және т. б.).)
МПЦ қосалқы басқару режимінде төменгі автоматика объектілерінің
істен шығуы себебінен тәуелділіктерден ажыратылған қауіпсіздік
жағдайларын тексеруді болдырмай, орталықтандыру объектілерін басқаруды
жүзеге асырады.
Резервтік басқару режимін іске асыру үшін СБК АЖО немесе УКЦ
ақаулықтары туындаған кезде СБК үй-жайында резервтік басқару пульттаблосы орнатылады.
Қазақстан темір жолдарында қорғасын, Шолақсай, Құлайғыр,
Майқұдық, Ақжайық, Көксу станциялары үшін микропроцессорлық
орталықтандыру жүйелері жобаланған.
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Жартылай автоматты құлыптау
Жартылай автоматты құлыптау (ЖАБ) аралық құрылғыларға жатады
және теміржолдардың бір жолды және қос жолды желілеріндегі
пойыздардың қозғалысын реттеуге қызмет етеді. ЖАБ кезінде сигналдарды
басқаруды ішінара тасымалдау қызметінің қызметкерлері қолмен, ал ішінара
қозғалатын пойыздың жол аспаптары мен рельстік тізбектерге әсер етуінен
автоматты түрде жүзеге асырады. Жартылай автоматты бұғаттау кезінде
жолдың қоршалатын (бұғатталатын) кесіндісі станцияаралық (бөлек пункттер
арасында) немесе бекетаралық аралық (станция мен блокпост арасындағы
аралықтың бір бөлігі) болып табылады. ЖАБ кезінде пойыздың
станцияаралық немесе бекетаралық аралықпен айналысу құқығы шығу
немесе өту сигналының рұқсат етуші көрсеткіші кезінде пайда болады. ЖАБ
кезінде екі таңбалы сигнализациясы бар бағдаршамдар жиі қолданылады:
қозғалысқа тыйым салатын қызыл от және рұқсат ететін жасыл от. ЖАБ
құрылғылары олар қоршайтын станцияаралық немесе бекетаралық аралықты
босатқанға дейін шығу немесе өту сигналын ашуға жол бермейді, ал дара
жолды аралықтарда станцияда шығу бағдаршамы ашылғаннан кейін
пойызды көрші станциядан қарсы бағытта жөнелту мүмкіндігін
болдырмайды. ЖАБ кезінде станцияаралық аралық блок-учаскелерге, әдетте,
бөлінбейді, рельстік тізбектермен жабдықталмайды, оған жанасатын
станциялардың шығу бағдаршамдарымен қоршалады. Аралықта бір пойыз
бұғатталады. ЖАБ учаскенің шағын өткізу қабілетін және пойыздар
қозғалысының төмен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Екі жолды учаскелерде
әрбір жол бойынша пойыздар тек бір бағытта қозғалады, сондықтан ЖАБ
кезінде пойыздарды тек «соңынан» қоршау тиіс, себебі қарсы соқтығысуды
болдырмайды.
ЖАБ-та пойыздардың жүріп өтуін тіркейтін және қабылдау мен
жөнелту кезінде кіру және шығу бағдаршамдарын автоматты түрде жабуды
жүзеге асыратын құрылғылар бар. Пойыздың аралықтан станцияға келуі
қабылдау маршрутын бөлгеннен кейін жөнелту станциясына ПП бұғаттау
сигналын жіберуге мүмкіндік беретін бұғаттау аспаптарымен бақыланады.
Станциялардың қабылдау-жөнелту жолдарында және бағыттамалық
қылталарда ЖАБ кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне қойылатын
талаптардың артуына байланысты рельстік тізбектер орнатылады. Бұл
жағдайда кіру және шығу сигналдарын автоматты түрде жабу пойыздың
доңғалақ жұптарының рельс тізбегіне әсер етуінен жүзеге асырылады.
пойыздың станцияға нақты келуін тіркейтін бақылау құрылғылары
пойыздың толық құрамда келгенін немесе оның бір бөлігі аралықта қалғанын
анықтауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан, СБК келу сигналын бермес
бұрын, пойыздың толық құрамда келгеніне көз жеткізуге міндетті.
Бағыттамаларды қолмен басқаратын станцияларда ол мұны бағыттама
постының кезекшісі арқылы жасайды, ол пойыздың соңғы сигналдары
бойынша толық құрамда келуін тексереді. EC станцияларында мұндай
мүмкіндік жоқ. Сондықтан ЖАБ кезінде пойыздар қозғалысының
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қауіпсіздігін арттыру үшін пойыздың толық құрамда келуін автоматты
бақылау құрылғылары пайдаланылады.
Қазіргі уақытта ЖАБ кезінде пойыздар қозғалысын аралық реттеу
ретінде жылжымалы құрам осьтерін есептеу әдісімен еркін өткізу қалпын
бақылау құрылғыларының жүйесі (ЕӨҚ БҚ) әзірленді және енгізілуде. Бұл
жүйенің әрекеті пойыздың орналасқан жерін анықтау үшін теміржол желісін
пайдаланбайтын жол сенсорларын қолдануға негізделген. ЕӨҚ БҚ жүйесі
аралықтың бос күйін бақылауды және пойыздың станцияға толық құрамда
келуін бақылау процесін автоматтандыруды қамтамасыз етеді.
ЕӨҚ БҚ жұмыс істеу принципі станциядан аралыққа шығатын құрам
осьтерінің санын есептеуге, осы аралықтың көрші станциясына келетін
пойыздың осьтерін кейіннен есептеуге және алынған нәтижелерді
салыстыруға негізделген. Егер осьтер есебінің нәтижелері бір-біріне тең
болса, онда аралықтың бос болу сигналы қалыптасады және нәтижесінде
келесі пойыз осы аралыққа жөнелтілуі мүмкін.
Қазақстанда ЕӨҚ БҚ жүйесінен басқа осьтерді есептеу әдісімен жол
учаскелерінің бостығын бақылаудың басқа да жүйелері енгізілген.
ЭССО осьтерін есептеу әдісімен темір жол учаскелерінің бостығын
бақылау жүйесі.
ЭССО станцияларда да (оның ішінде маневрлік жұмыстармен де),
аралықтарда да кез келген күрделіктегі және конфигурациядағы жол
учаскелерінің бостығын бақылауға арналған.
ЭССО өткелдерге жақындау учаскелерінің, автоматты бұғаттау
кезіндегі блок-учаскелердің, станциялардағы бағыттамалық секциялардың
және қабылдау-жөнелту жолдарының, дөңестік автоматты орталықтандыру
жүйелеріндегі бағыттамалық және атылмайтын учаскелердің бос болуын
бақылайды, жартылай автоматты бұғаттау кезінде пойыздың толық құрамда
келуін бақылауды жүзеге асырады. Сондай-ақ, осьтік қораптардың қызып
кетуін анықтау жүйелерінде осьтердің өтуін белгілеу үшін, жылжымалы
құрамның қозғалысын бақылау және түрін тану жүйелерінде, жүктеме
пункттерінде вагондардың осьтерін орналастыру, жылжымалы құрамның
жылдамдығын өлшеу және бақылау үшін ЭССО модификациялары бар.
ЭССО автономды тартымы бар учаскелерде де, кез келген ток күші бар
учаскелерде де қолданылады.
ЭССО жабдықтарын орнату оңай, кішкентай өлшемдермен
ерекшеленеді және маусымдық реттеуді қажет етпейді. ЭССО барлық
отандық СОБ жүйелерімен байланысты қамтамасыз етеді, кіріктірілген
диагностика және қашықтан бақылаудың ішкі жүйесімен жабдықталған.
Теміржол учаскелерінің бос екендігін осьтерді санау әдісімен бақылау
жүйелері әсіресе халқы аз аймақтарда тиімді. Жезқазғаннан бастап
Сексеуілге дейінгі учаскелерде барлық станциялар мен разъездер осьтік
есептегіш датчиктерімен жабдықталған. Қазақстанның батыс өңірінде бұлар
Боржақты, Ерсай станциялары, Құрық порты, Бейнеу-Тассай учаскесі.
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Автоматты құлыптау
Автобұғаттау (АБ) ЖАБ салыстырғанда аралықтардағы пойыздар
қозғалысын реттеудің неғұрлым жетілдірілген құралы болып табылады, бұл
кезде өтпелі бағдаршамдардың көрсеткіштерін қозғалыстағы пойыз
басқарады.
АБ кезінде Станциялар арасындағы аралықты жеке блок-учаскелерге
бөледі, ал олардың шекараларында өту бағдаршамдары орнатылады. Әрбір
блок-учаске электр рельс тізбегімен (РТ) жабдықталады.
Өткізу қабілетін арттыруға пойыздардың ілеспе қозғалысын ең аз
аралықпен іске асыру арқылы қол жеткізіледі, себебі толық аралық
автоматты түрде жұмыс істейтін өту бағдаршамдарымен қоршалған жеке
блок-учаскелерге бөлінген, ал ЖАБ пойыздардың ілеспе жүру аралығы
толық аралыққа тең, бұл оның өткізу қабілетін шектейді.
Блок-учаскенің рельс жіптері бос болмаған немесе бүлінген кезде осы
учаскені қоршайтын бағдаршам автоматты түрде жабық қалпына келтіріледі,
осылайша туындаған кедергі қоршалады. Жабық жол бағдаршамдарының
өтуінің алдын алу және А пойыздары қозғалысының қауіпсіздігін арттыру
мақсатында АЛС автоматты локомотив сигнализациясы құрылғыларымен
толықтырылады, олар локомотив бағдаршамына жол бағдаршамының
көрсеткіштерін береді.
Темір жол желілерінде әртүрлі АБ жүйелері қолданылады.
Бағдаршамдармен сигнал берудің қабылданған мәніне байланысты
автобұғаттау екі таңбалы (метрополитенде таралған), үш таңбалы және төрт
таңбалы болуы мүмкін.
Аралық бойынша қозғалыс бағыттарының санына байланысты екі
жолдың әрқайсысы бойынша пойыздардың қозғалысын бір бағытта ғана
қамтамасыз ететін бір жақты (екі жолды) және екі бағытта да бір жол
бойынша пойыздардың қозғалысын қамтамасыз ететін екі жақты (бір жолды)
ақ қолданылады.
Теміржол тізбектерін беретін токтың түріне байланысты AБ тұрақты
және айнымалы ток болуы мүмкін. Өту бағдаршамдарының көрсеткіштерін
байланыстыру арқылы байланыс қалай жүзеге асырылатынына байланысты,
АБ сымды және сымсыз болуы мүмкін.
АБ кез келген жүйесі жоғары сенімділікке ие болуы, қауіпті істен
шығулардың болмауына кепілдік беруі және:
−
бағдаршам көрсеткіштері мен блок-учаскенің жағдайы арасындағы
байланыс;
−
өту бағдаршамдарының көрсеткіштері арасындағы байланыс;
−
бағдаршам оттарын басқару;
−
қызыл от шамының жіптерінің тұтастығын бақылау және осы
бағдаршамның қызыл от шамының тізбегі зақымдалған кезде қызыл отты
алдыңғы бағдаршамға автоматты түрде беру;
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−
дара жолды және қос жолды (күрделі жөндеу үшін жолдардың бірін
жабу кезінде) желілерде екі жақты әрекет ету кезінде аралықтағы қозғалыс
бағытының өзгеруі;
−
РТ оқшаулағыш жіктердің тұйықталуы кезінде бағдаршамда рұқсат
беретін сигналдық көрсеткіштердің көбірек пайда болуын болдырмау.
Жетеген-Қорғас учаскесінде СИРДП-Е радиоарнасы негізінде
пойыздар қозғалысын аралық реттеу жүйесі енгізілді. СИРДП-Е жүйесінің
құрамында қозғалысты бақылау және басқару, радиоарна бойынша
деректермен алмасу, пойыздың орналасқан жерін айқындау, жылдамдық пен
жүріп өткен қашықтықты өлшеу, қозғалыс параметрлерін және тежеу
қисықтарын есептеу, пойыздың тұтастығын бақылау жүйелерін қамтитын
локомотивтің стационарлық бөлігі мен борттық жүйелерінің кешені болады.
Негізгі ерекшелігі-жүйе аралас жүк-жолаушылар қозғалысы желісінің
өткізу қабілетін арттыру үшін жылжымалы блок-учаскелер принципін
қолданады. Егер біз қазіргі кездегі аралық реттеу жүйелерін салыстыратын
болсақ, онда енгізілген технологиялардың деңгейіне байланысты өткізу
қабілеті мен қозғалыс тиімділігінің тұрақты өсуін атап өтуге болады:
дәстүрлі жүйелерде пойыз жылдамдығы көбінесе ертерек төмендейді, ал
пойыздар арасындағы қашықтық қажет болғаннан көп болады. Виртуалды
бекітілген блоктарды қолдана отырып, аралық реттеу тиімділік пен өткізу
қабілетін арттырады. Жылжымалы блок-учаскелерді пайдалану кейбір
қосымша артықшылықтармен тиімділікті одан әрі арттыруға мүмкіндік
береді.
Жүйе пойыздар арасындағы уақыт аралығын олардың әрқайсысының
нақты жылдамдығына және бір-біріне қатысты жылдамдықтарға сүйене
отырып реттеуге мүмкіндік береді, себебі жүйені құру принципі блокучаскенің шекарасында реттеу жүзеге асырылатын автобұғаттау жүйелерінен
айырмашылығы, алда келе жатқан пойыздың құйрығына пойыздың
қозғалысын реттеуге негізделген.
СИРДП-Е жүйесімен жабдықталған пойыздар үшін аралықтағы
пойыздың қозғалыс маршруты СБК белгіленеді және бақыланады. Жүйе
маршруттарды автоматты түрде де, қолмен де орнатуға мүмкіндік береді.
Маршруттардың өтуін жүйе автоматты режимде бақылайды.
Аралықтарда өту және алдын ала өту бағдаршамдары жоқ. Барлық
аппаратура бүкіл учаскенің СОБ құрылғыларын іске қосқаннан кейін
құрастырылады, ал бұған дейін аралықтар жартылай автоматты бұғаттау
сияқты жұмыс істейді, аралықты алу осьтер есептегішінің кіру датчигі
өткеннен кейін жүргізіледі.
СИРДП-Е жүйесін енгізу климаттық жағдайы ауыр өңірлерде немесе
едендік жабдыққа қызмет көрсетумен және инфрақұрылымды ұстаумен
проблемалар бар жерлерде ұсынылады.
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4.4 СОБ және байланыстың әртүрлі
пойыздарды қабылдау және жөнелту тәртібі

құралдары

кезінде

Станцияның техникалық құралдарын пайдалану тәртібі станцияның
техникалық-өкімдік актісімен белгіленеді, онда станция бойынша
пойыздарды қауіпсіз және кедергісіз қабылдау, жөнелту және жүріп өту,
станцияішілік маневрлік жұмыстың қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды
сақтау регламенттеледі. Станцияның техникалық-өкімдік актісінің талабы
барлық қызметтердің қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.
Бағыттамалар мен сигналдарды орталықтандырумен жабдықталған
станцияларда пойыздарды қабылдау және жөнелту маршруттарын дайындау
жөніндегі барлық операцияларды станция бойынша кезекшінің өзі немесе
оның нұсқауы бойынша орталықтандыру постының операторы орындайды.
Атқарушы пункттерден орталықтандырылған бағыттамаларды басқару
кезінде пойыздарды қабылдау немесе жөнелту маршруттарын дайындау
туралы барлық өкімдерді станция бойынша кезекші орталықтандырудың
атқарушы пункттерінің операторларына береді және басқару аппаратындағы
тиісті іс-қимылдарға өкімді растайды. Берілген өкімдердің дұрыс орындалуы
орталық аппараттың басқару аспаптарының көрсеткіштері бойынша
бақыланады.
4.4.1 Маршруттарды дайындау тәртібі
Әрбір пойызды қабылдауға немесе жөнелтуге арналған Маршрут
уақтылы дайындалуы және кіріс (шығыс) бағдаршамы қабылданатын
(жөнелтілетін) пойыздың машинисі сигналдың ашық жағдайын уақтылы
қабылдай алатындай және станцияға кірген кезде пойыздың белгіленген
жылдамдығын төмендетуге немесе станциядан жөнелткен кезде пойыздың
кідіруіне жол бермейтіндей есеппен ашық болуы тиіс.
Әрбір пойызды қабылдау және жөнелту алдында станция бойынша
кезекші жолға және қабылдау (жөнелту) маршрутына шыға отырып, сондайақ күзетілетін жағдайға бағыттамаларды орнату арқылы жылжымалы
құрамның пойыздың жүру маршрутына шығуын болдырмау мүмкін емес
жолдарда маневрлерді тоқтатады.
Пойызды қабылдау және жөнелту алдында станция бойынша кезекші
белгіленген тәртіппен қабылдау немесе жөнелту маршрутын дайындайды
және кіру (шығу) бағдаршамын ашады.
Станция бойынша кезекшіге маневрлерді нақты тоқтатуға көз
жеткізгенге дейін сигнал ашуға немесе пойызды қабылдауға немесе
жөнелтуге басқа рұқсат беруге тыйым салынады. Маневрлерді тоқтату,
станция бойынша кезекшінің өкімдерді беруі және оларды орындауда оны
сендіру станцияның техникалық-өкімдік актісімен белгіленеді.
Дара жолды аралықтарда немесе локомотив бағдаршамдарының
сигналдары бойынша дұрыс емес жол бойынша қозғалыс кезінде станция
бойынша кезекші бұдан басқа, аралыққа тұру құқығын кезекші пойыз
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диспетчерімен (ал пойыздық диспетчерлік байланыс ақаулы болған кезде көрші станция бойынша кезекшімен) алдын ала келісуге міндетті.
Пойыздың өтуі кезінде кіру (шығу) бағдаршамы автоматты түрде
жабылады. Егер бағдаршамды басқару сигналдық тұтқамен жүзеге асырылса,
станция бойынша кезекші оны қалыпты жағдайға қояды.
Топтық шығу (маршруттық) бағдаршамдары болған кезде, жөнелту
жолдары қайталама бағдаршамдармен жабдықталмаса, пойыздарды жөнелту
бағдаршамның рұқсат беретін көрсеткіші және пойызды жөнелтуге рұқсат
етілетін жолдың нөмірін жасыл түсті цифрмен көрсететін маршруттық
көрсеткіш бойынша жүргізіледі.
Егер жөнелту жолында топтық бағдаршамның қайталаушы
бағдаршамы болса, онда пойызды осы жолдан (топтық бағдаршамнан)
жөнелту қайталаушы бағдаршамның көрсеткіші бойынша жүргізіледі.
4.4.2 Маршруттарды дайындау кезіндегі келіссөздер регламенті
Орталықтандырылмаған бағыттамалары бар станцияларда пойызды
қабылдау немесе жөнелту маршрутын дайындау туралы өкімді станция
бойынша кезекші белгіленген келіссөздер регламентін сақтай отырып,
маршрутты дайындауға қатысатын бағыттама посттарының барлық аға
кезекшілеріне бір мезгілде береді. Егер бағыттама посттарының аға
кезекшілерінің кезекшілігі белгіленбесе, маршрутты дайындау туралы
өкімдерді бағыттама посттарының кезекшілері тікелей береді.
Пойыздарды қабылдау және жөнелту үшін маршруттарды дайындауға
кіру (шығу) мойнында, қабылдау жолының қарама-қарсы шетінде орналасқан
бағыттамалық пункттер, сондай-ақ жылжымалы құрамның пойызды
қабылдау немесе жөнелту маршрутына шығуы мүмкін басқа да пункттер
қатысуы тиіс.
Бағыттамалық посттарға немесе атқарушы орталықтандыру посттарына
маршрутты дайындау туралы өкімді станция бойынша кезекші тиісті
сигналдың уақтылы ашылуын қамтамасыз ететін уақыт ішінде барлық
қажетті операциялардың аяқталу мүмкіндігін ескере отырып береді.
Станция бойынша кезекші маршрутты дайындау дұрыстығын басқару
аппараты аспаптарының көрсеткіштері бойынша тексереді. Мұндай
аспаптары жоқ станцияларда станция бойынша кезекші бағыттамалық
постылардың аға кезекшілерінің немесе бағыттамалық постылар
кезекшілерінің
баяндамалары
бойынша
маршрутты
дайындаудың
дұрыстығын тексереді.
Пойыздарды қабылдау және жөнелту маршруттарын дайындау туралы
өкім, сондай-ақ осы өкімдерді орындау туралы баяндамалар анық және
айқын болуға тиіс. Станциялар бойынша кезекшілер мен бағыттама
постыларының кезекшілері пойыздар қозғалысы және теміржол көлігіндегі
маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулыққа қосымшада көрсетілген тізбеге
сәйкес келіссөздер регламентін сақтауы қажет.
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Көрсетілген тізбеде көзделмеген жағдайларда станциялар бойынша
кезекші мен бағыттамалық постылардың кезекшілері пойыздарды қабылдау
және жөнелту үшін маршруттарды дайындау туралы да нақты және нақты
келіссөздер жүргізуі қажет.
Пойызды қабылдау немесе жөнелту маршрутын дайындаумен
байланысты кез келген өкімді бергенге дейін, сондай-ақ осындай өкімді
орындау туралы баяндаманы алғанға дейін станция бойынша кезекші оны
тыңдайтынына немесе оған бұған құқығы бар адамдардың барлығы
баяндайтынына көз жеткізеді. Аталған өкімдерді беруге немесе олардың
орындалуы туралы баяндамаларды бұған құқығы жоқ адамдардан алуға
тыйым салынады.
4.4.3
Сигнал
беру,
орталықтандыру
және
бұғаттау
құрылғыларының жұмысы бұзылған кезде пойыздарды қабылдау және
жөнелту
Жартылай автоматты бұғаттау кезінде
Пойыздың станцияға толық құрамда келуі туралы СБК пойыздың
соңғы артқы вагонында – жеке өзі немесе бағыттама постысы кезекшісінің
баяндамасы бойынша, ал бағыттамаларды орталықтандыруы бар
станцияларда – пойыздардың қозғалысымен байланысты басқа станциялық
қызметкерлердің (сигнал берушілердің, орталықтандыру постылары
операторларының, құрастыру бригадасы қызметкерлерінің және т.б.)
баяндамалары бойынша станцияның техникалық-өкімдік актісінде (ТРА)
көрсетілген тәртіпке көз жеткізеді. Толық құрамдағы пойыздың келуін
бақылаудың автоматты құрылғылары болған кезде СБК пойыз келгеннен
кейін осы құрылғылардың бақылау аспаптарының көрсеткіштері бойынша
аралықтың бос екендігіне көз жеткізеді. Егер пойызды қабылдағаннан кейін
оның станцияға келуін бақылайтын құрылғы іске қосылмаса, онда СБК
алдымен пойыздың толық құрамда келгеніне көз жеткізеді, содан кейін бұл
туралы ДНЦ баяндайды, ол аралықты шектейтін СБК станцияларымен
келіссөздер жолымен оның бос екеніне көз жеткізгеннен кейін екі станцияға
бір мезгілде келудің бұғаттау сигналын беруге рұқсат береді.
Қабылдау станциясының СБКҮ жөнелту станциясына қосалқы
пломбаланатын батырманы басу арқылы келудің бұғаттау сигналын береді.
Қосалқы келу кнопкасынан пломбаны бұзар алдында СБК ДУ-46 тексеру
журналына жазба жасайды. Егер басқару аппараты батырмасы бар
санауышпен жабдықталған болса, онда СБК келуінің бұғаттау сигналын
жасанды түрде берген кезде пойыздар қозғалысы журналында тиісті
пойыздың нөміріне қарсы санауыштың көрсеткішін жазады. пойызды
станцияға қабылдау кезінде кіру бағдаршамының тыйым салушы көрсеткіші
кезінде де осындай іс-қимыл тәртібі сақталуға тиіс. СОБ құрылғыларының
ақаулығынан туындаған жасанды іске қосылуды пайдаланған кезде станция
бойынша кезекші осы ақаулық туралы ДУ-46 тексеру журналына жазба
жасайды.
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Егер еркін аралық және дұрыс белгіленген маршрут кезінде шығу
бағдаршамы оқшауланған бағыттамалық учаскенің жалған бос болмауына
байланысты ашылмаса, СБК осы учаскенің нақты бос екендігін тексергеннен
кейін ДНЦ келісімімен ол бар станцияларда «жөнелту маршруттарындағы
бағыттамалық оқшауланған учаскелердің бостығын бақылауды ажырату»
батырмасын басқаннан кейін шығу бағдаршамын аша алады.
Егер шығу бағдаршамы ашылғаннан кейін пойыз қандай да бір
себептермен жөнелтілмесе, СБК шығу бағдаршамын жабуға, бұл туралы
пойыздар қозғалысы журналына жазуға және пойыздың көрші станцияға
және ДНЦ кешігуі туралы хабарлауға міндетті.
Кідіртілген немесе сол бағыттағы басқа пойызды жөнелту немесе шығу
бағдаршамының өздігінен жабылуы жағдайларында (оқшауланған учаскенің
жалған бос болмауы, шамның жануы немесе шығу бағдаршамының қате
жабылуы салдарынан) пойызды жөнелту жабық шығу бағдаршамы кезінде
ДУ-52 нысанындағы жасыл түсті бланктегі рұқсат бойынша I-тармақты
толтырумен (4.25-сурет) жүргізіледі. Көрші станцияның СБК пойыздың
нақты жөнелтілу уақыты туралы телефон арқылы хабардар етіледі.
Еркін аралық кезінде шығу бағдаршамын қайта ашуға мүмкіндік
беретін құрылғылары бар станцияларда СБК пойызды жөнелтуді жаңадан
ашылған шығу бағдаршамы
бойынша
және
ДНЦ
келісімімен ғана жүргізеді.
Егер
жөнелтілетін
пойыздың «басы» шығу
бағдаршамының
артында
болса және оны ашу мүмкін
болмаса,
онда
бұғаттау
әрекеті
тоқтатылады.
пойызды
жөнелту
машинистке жол жазбасын
бере
отырып,
телефон
4.25- сурет. ДУ-52 нысанындағы бланк
байланыс құралдары арқылы
жүзеге асырылады. Сондайақ, кілт-жезл ақауы болған кезде станцияға қайтарумен пойыздардың
қозғалысы ұйымдастырылады.
Қос тартқыш немесе итергіш локомотиві бар пойыздың бүкіл аралыққа
жүруі кезінде аралықты иелену құқығына рұқсат тек жетекші локомотивтің
машинисіне ғана беріледі. Екінші (қос тартым кезінде) және итергіш
локомотивтердің машинистері сигналдарды немесе радиобайланыс бойынша
берілетін жетекші Локомотив машинисінің хабарламаларын басшылыққа
алуы тиіс.
ЖАБ әрекеті тоқтайтын ақаулар: шығу немесе өту бағдаршамын
жабудың немесе ашудың, бұғаттау сигналдарын берудің немесе алудың
мүмкін еместігі, сондай-ақ бұғаттау сигналдарын өз бетінше алу және
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басқару аппаратында пломбалардың болмауы (қосалқы батырмадан басқа)
болып табылады. Барлық көрсетілген жағдайларда, сондай-ақ блоктау
құрылғыларын қайта жабдықтау, көшіру, жөндеу, сынау және ауыстыру
жөніндегі жұмыстар және құрылғылардың қолданылуын уақытша тоқтатуға
әкеп соғатын басқа да жұмыстар кезінде бұғаттау бойынша пойыздардың
қозғалысы тоқтатылады және телефон байланысы бойынша белгіленеді.
Автоматты бұғаттау кезінде
Әрбір СБК автобұғаттаудың (ақ) қалыпты жұмыс тәртібін білуі, осы
құрылғыларды пайдаланумен байланысты барлық іс-әрекеттерді дұрыс
орындауы және осы іс-әрекеттерді пойыздар қозғалысы және теміржол
көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізуі тиіс.
Дара жолды аралықтарда, сондай-ақ қос жолды аралықтың дұрыс емес
жолы бойынша екі жақты АБ пойызды жөнелту кезінде станция бойынша
кезекші аралықты алу құқығын ДНЦ (ал пойыздық диспетчерлік байланыс
бұзылған кезде-көрші станция бойынша кезекшімен) алдын ала келісуге
міндетті.
АБ сигналдары бойынша барлық аралыққа келе жатқан итергіш
локомотиві бар пойызды жөнелту және аралық бойынша қозғалыс
жүргізіледі. Жөнелту станциясына кері қайтатын итергіш локомотиві бар
пойызды жөнелту және жол жүру АБ сигналдары бойынша жүргізіледі, ал
аралықтан қайтару үшін итергіш локомотивтің машинисіне жөнелту
станциясында кілт-жезл беріледі.
Шаруашылық пойызын жөнелту станциясына қайтарумен аралықтағы
жұмыс үшін жөнелту ашық шығу бағдаршамы бойынша және одан әрі АБ
сигналдары бойынша, ал оны жөнелту станциясына қайтару – кілт-жезл
бойынша жүргізіледі, ол станциядан жөнелту алдында СБК жұмыс
басшысына пойызды аралықтан қайтару алдында машинистке беру үшін
береді.
Локомотивтік бағдаршамның көрсеткіштері бойынша дұрыс емес жол
бойынша пойыздардың қозғалысы үшін құрылғылармен жабдықталған қос
жолды аралықтарда кілтжезлмен пойызды жөнелтуге
тек дұрыс жол бойынша ғана
жол беріледі.
Автобұғаттаудың
ақаулары кезіндегі іс-қимыл
тәртібі.
Егер
дұрыс
белгіленген маршрут кезінде
және бірінші блок-учаскеде
бос (басқару аспаптарының
көрсеткіштері
бойынша)
шығу бағдаршамы ашылмаса,
4.26- сурет. -ДУ-54 нысанындағы бланк
пойыз екі жолды аралыққа
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дұрыс жол бойынша: шығу бағдаршамындағы шақыру сигналы бойынша;
радиобайланыс бойынша жөнелтілетін пойыздың машинисіне берілетін СБК
тіркелетін бұйрығы бойынша; I тармақ толтырылған жасыл түсті бланкідегі
рұқсат бойынша (ДУ-54 нысанындағы бланк, 4.26-сурет) жөнелтілуі мүмкін.
Пойызды дара жолды аралыққа және қос жолды аралықтың дұрыс емес
жолы бойынша шақыру сигналы бойынша жөнелтуге тыйым салынады.
Пойызды жөнелту алдында СБК міндетті:
−
қарама-қарсы пойыздардан аралықтың (жолдың) бостығын растайтын
тіркелетін ДНЦ бұйрығын алу;
−
жөнелтетін пойыз бағытында бұғаттауды орнату;
−
тиісті аралықтың (аралық жолының) кілт-жезлін аппараттан алу. Алып
қойылған кілт-жезл жөнелтілетін пойыз аралықты нақты иеленгеннен кейін
(ол жоюдың бірінші блок-учаскесіне кіргеннен кейін) аппаратқа
қайтарылады.
Бағдаршамдардың қайталағыштары немесе басқару аппаратында
(табло) жақындау және жою учаскелері ақаулы болған кезде пойыздарды
қабылдау және жөнелту АБ бойынша СБК-нің ДНЦ, көрші станциялардың
СБК, локомотив машинистерімен және басқа да қызметкерлермен сөйлесуі
негізінде (телефон немесе радиобайланыс арқылы) жүзеге асырылуы тиіс.
Егер бақылау аспаптары аралықтың іс жүзінде бос екендігін көрсетсе
және бұл ретте қозғалыс бағытын өзгерту талап етілсе (дара жолды
аралықтарда, екі жақты ақ бар қос жолды аралықтарда), сондай-ақ негізгі
режим батырмаларының көмегімен бағытты өзгерту мүмкін болмаған басқа
жағдайларда, онда қосалқы режим батырмалары болған кезде мұндай өзгерту
оның бос екендігін алдын ала тексергеннен кейін аралықты шектейтін
станциялардың СБК берілетін ДНЦ тіркелетін бұйрығы бойынша осы
батырмалардың көмегімен жүзеге асырылады. Осындай бұйрықты алғаннан
кейін екі станцияның СБК пломбаларды алып тастайды және қозғалыс
бағытын өзгерту үшін қосалқы режим батырмаларын басады. Бағытты
өзгерте отырып, СБК басқару пультіндегі бақылау құралдарының
көрсеткіштері бойынша өзгерістің болғанына көз жеткізіп, қосалқы
батырмаларды қалыпты жағдайға орнатуы тиіс. Пломбаның алынғаны
туралы ДУ-46 қарау журналына жазылады. Қозғалыс бағыты өзгергеннен
кейін пойыздарды жөнелту ашық шығу бағдаршамы бойынша жүргізіледі.
Телефон байланысының барлық түрлері үзілген және радиобайланыс
бойынша сөйлесу мүмкін болмаған кезде, Бірақ ақ дұрыс жұмыс істеген
кезде қос жолды аралықтардағы пойыздардың қозғалысы автобұғаттау
сигналдары бойынша тек дұрыс жол бойынша жүргізіледі.
АҚ-тың қолданылуы тоқтатылатын ақауларға мыналар жатады:
локомотив бағдаршамының көрсеткіштеріне қарамастан аралықта қатарынан
орналасқан екі немесе одан да көп бағдаршамдардағы сөніп қалған
сигналдық оттар; блок-учаске бос емес кезде шығу немесе өту
бағдаршамында рұқсат етуші оттың болуы; бағытты, оның ішінде дара
жолды аралықтағы қосалқы режим батырмаларының көмегімен немесе қос
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жолды аралықтағы екі жақты АҚ-мен пойызды дұрыс емес жолмен жөнелту
кезінде ауыстырудың мүмкін еместігі жатады.
Аралық тақтада автобұғаттаудың жарамсыздығы туралы хабар алған
немесе бақылау аспаптары бойынша оның жарамсыздығын анықтаған СБК
міндетті:
−
осы аралыққа пойыздарды жөнелтуді тоқтату, шығу бағдаршамдарын
тыйым салатын жағдайға келтіру;
−
аралықтағы пойыздардың машинистерін радиобайланысы бойынша
шақыру және олардың жарамсыздығы туралы ескерту;
−
АБ ақаулығы туралы ДНЦ хабарлау;
−
тексеру журналына тиісті жазба жасау және СОБ (ШЧД)
электромеханигіне хабарлау.
АБ әрекеті ДНЦ бұйрығымен тоқтатылады және пойыздардың
қозғалысы телефондық байланыс құралдары бойынша белгіленеді.
ЭО құрылғыларының қалыпты жұмысы бұзылған жағдайда СБК
әрекет ету тәртібі
Кезекшілікке кіріскен кезде СБК аппаратта тізімдемеге сәйкес
пломбалардың болуын тексеруге, тексеру журналында бұрын жасалған
жазбаларды оқуға және осы жазбалар бойынша ақаулықтардың жойылғанын
тексеруге, ауысымның бағынысты қызметкерлерінің баяндамалары бойынша
құрылғылардың жағдайын тексеруге тиіс.
ЭО құрылғыларының жұмысы істен шыққан кезде станция бойынша
кезекші қарап тексеру журналына жазба жасауы, бұл туралы Электр
механигіне немесе сигнал беру және байланыс дистанциясының (ШЧ)
кезекші инженеріне, рельстік тізбектер мен бағыттамалық бұрмаларда ақау
болған кезде – жол шеберіне, ал электрмен жабдықтау болмаған кезде –
кезекші энергодиспетчерге хабарлауы тиіс. Ақауы бар СБК құрылғыларын
пайдалануға тыйым салынады.
Келгенге дейін СБК электромеханигі жолдар мен бағыттамаларды
сырттай қарап, құрылғылардың қалыпты әрекетінің бұзылу себептерін
анықтайды. Мысалы, жолдың немесе бағыттамалық учаскенің жалған бос
еместігі пайда болған кезде СБК рельстік тізбек бөгде затпен тұйықталғанын
және т.б. тексеруі, сондай-ақ бағыттаманы басқару пультінен ауыстыру
мүмкін болмаған кезде үшкіл мен рамалық рельс арасында бірдеңенің
түскенін тексеруі тиіс.
Электромеханикке ақауды СБК рұқсатынсыз жоюға кірісуге тыйым
салынады. Сондықтан электромеханик СБК келіп, тексеру журналына қол
қоюы тиіс. Құрылғылардың ақаулығының себебін анықтағаннан кейін
электромеханик құрылғыларды орталықтандырудан ажырату қажет пе, жоқ
па, соны анықтайды.
Егер ақаулықты жою үшін құрылғыны ажырату қажет болса, онда
қарап тексеру журналының 3-бағанында Электр механигі мен СБК қолы
қойылып қосымша жазба жасалады.
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Ақаулықты жойғаннан кейін электромеханик СБК бірлесіп басқару
пультіндегі бақылау аспаптарының көрсеткіштері бойынша құрылғылардың
дұрыс жұмыс істеуін тексереді. Осыдан кейін тексеру журналының соңғы
бағанында құрылғылардың қалыпты әрекетінің бұзылу себептері және
оларды жою туралы электромеханиктің және СБК қол қоюымен жазба
жасалады. Мұндай жазба болған жағдайда СБК ЭО құрылғыларын
пайдалануды жаңартады.
Шақыру сигналын қосу. Шақыру сигналы бойынша пойыздарды
қабылдау және жөнелту кезінде СБК пойыздар қозғалысы және маневрлік
жұмыс және станцияның ТРА жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алуы
тиіс. Шақыру сигналының батырмасын баспас бұрын, егер маневрлік
бағдаршамдар болмаса, СБК маршрут бойынша бағыттамаларды орнатуы,
бақылау аспаптары бойынша маршруттың дұрыс орнатылғанына көз жеткізуі
және маршрутқа кіретін бағыттамалардың барлық батырмаларына немесе
бағыттамалы тұтқаларына қызыл қалпақшалар кигізуі тиіс.
Егер маршрутқа кіретін қандай да бір бағыттаманың жағдайы таблода
бақыланбаса, онда осы бағыттаманың дұрыс орнатылуы орнында тексерілуі
тиіс, бағыттама аспалы құлыппен жабылады және оның электр жетегінде
курбельді жапқыш өшіріледі. Маршрутты орнатқаннан кейін және
бағыттамалардың жағдайын тексергеннен кейін маршрут бойынша жолдың
бос екендігін СБК өзі немесе оның нұсқауы бойынша қозғалыстың басқа
қызметкері тексеруі тиіс.
Станцияда маневрлік маршруттар болған кезде қабылдау немесе
жөнелту маршруты маневрлік бағдаршамдарды аша отырып немесе қарсы
маневрлік маршруттар жиынтығымен маневрлік маршруттардан алынады.
Жеке басқарудың бағыттамалық тұтқалары (бастырмалары) маршруттағы
бағыттамалардың жағдайына сәйкес келетін қалыпқа қойылады және оларға
Қызыл қалпақшалар кигізіледі. Жүру бағыты бойынша жолдың бос болуы ақ
жарқыраған жолақ бойынша тексеріледі. Егер маневрлік маршрутты
орнатқаннан кейін жолақ жанбаса, онда жүру жолының бостығы станцияның
ТРА белгіленген тәртіппен тексеріледі.
Шақыру сигналы басу есептегіші бар батырмамен қосылады.
Батырманы локомотив бағдаршамнан өтпейінше ұстап тұру тиіс, оған СБК
бақылау көрсеткіштері бойынша таблоға, ал таблода бақылау болмаған кезде
– станцияның ТРА сәйкес тасымалдау қызметі қызметкерінің баяндамасы
бойынша көз жеткізеді. Шақыру сигналын қосуға себеп болған себеп туралы
СБК тексеру журналына жазба жасайды.
Кіру және шығу бағдаршамдарының ақаулығы. Кіру бағдаршамын ашу
мүмкін болмаған жағдайда кіру бағдаршамының тыйым салушы көрсеткіші
кезінде станцияға пойыздарды қабылдау шақыру сигналы бойынша немесе
машинистке радиобайланыс арқылы берілетін СБК бұйрығы бойынша
жүргізіледі. Маршрутты орнату тәртібі шақыру сигналы қосылған кезде
бірдей.
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Егер дұрыс белгіленген маршрут және бос бірінші блок-учаске кезінде
шығу бағдаршамы ашылмаса, пойыздар шығу бағдаршамының тыйым
салушы көрсеткіші кезінде жасыл түсті бланкідегі рұқсат бойынша,
радиобайланыс бойынша жөнелтілетін пойыздың машинисіне берілетін СБК
тіркелетін бұйрығы бойынша, шығу бағдаршамындағы шақыру сигналы
бойынша тек қос жолды аралыққа жөнелтіледі. Маршрутты орнату тәртібі
шақыру сигналы қосылған кезде бірдей.
Оқшауланған учаскенің ақаулығы. Оқшауланған бағыттамалық учаске
жарамсыз болған кезде басқару пультінде учаскенің «жалған бос еместігі»
пайда болады (жылжымалы құрамнан бос секция шегінде қызыл жолақ
жанады). Мұндай оқшауланған учаскенің бағыттамасы оқшауланған
учаскенің жағдайын бақылаусыз қосалқы немесе авариялық ауыстыру
батырмасының
көмегімен
ауыстырылады.
Бағыттаманың
қосалқы
бұрмасының батырмасы пломбаланады және оны баспас бұрын тексеру
журналына пломбаның бұзылғаны туралы жазба жасау қажет. Бағыттаманы
бұру үшін көмекші бұрма батырмасы басылады және осы батырманы
босатпай, көрсеткіні қосу немесе минус батырмасы басылады. Осындай
бағыттаманы әрбір ауыстыру алдында СБК оның жылжымалы құрамнан бос
екендігіне көз жеткізуі тиіс. Осындай оқшауланған учаскелер кіретін
маршруттар бойынша пойыздарды қабылдау және жөнелту кіру немесе шығу
бағдаршамдарының тыйым салушы көрсеткіші кезінде жүргізіледі.
СБК қабылдау жолы жалған бос болмаған кезде пойызды осындай
жолға қабылдау алдында жеке өзі немесе тасымалдау қызметінің тиісті
қызметкерлері арқылы оның жылжымалы құрамнан бос екендігіне көз
жеткізуге міндетті. Мұндай жолдарға пойызды қабылдау кіру
бағдаршамының тыйым салушы көрсеткіші кезінде де жүргізіледі.
Орталықтандырылған
бағыттамалардың
ақаулығы.
Орталықтандырылған бағыттаманы басқару пультінен ауыстыру мүмкін
болмаған кезде СБК ақаулығын жойғанға дейін ДНЦ рұқсатымен
бағыттаманы курбельді қолмен басқаруға ауыстыра алады. Бағыттамаларды
курбелмен ауыстыруды СБК немесе осы мақсат үшін тағайындалған
тасымалдау қызметінің қызметкері жүзеге асырады. Курбель тұтқалары ЭО
бекетінде жеке шкафта сақталады. Әрбір курбель нөмірленген және
пломбаланған. Шкаф жабық және оны тек станция немесе пост кезекшісі аша
алады. Курбель қарау журналында тиісті ресімдеумен СБК беріледі.
Бағыттаманы курбельмен ауыстыруды оның жұмысын тексеру кезінде
тасымалдау қызметінің қызметкері арқылы берілген СБК рұқсатымен және
оның бақылауымен электромеханик жүргізуі мүмкін. Бағыттаманы
курбельдің көмегімен әрбір аударғаннан кейін СБК басқару пультіндегі осы
бағыттаманың тұтқасын бағыттаманың жағдайына сәйкес келетін қалыпқа
орнатуы, ал батырмамен басқару кезінде тиісті батырманы басуы тиіс. Егер
пультпен бағыттаманың жағдайын бақылау сақталса, онда маршруттар
бойынша пойыздардың қозғалысы бағдаршамдардың рұқсат етуші
көрсеткіштері бойынша жүргізіледі. Егер курбельмен аударылатын
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бағыттамалардың жағдайын бақылау бұзылған болса, онда мұндай
бағыттамалардың батырмаларына (тұтқаларына) қызыл қалпақшалар киіледі,
ал бағыттамалар маршрутта аспалы құлыптарға жабылады. Бұл жағдайда
пойыздарды қабылдау және жөнелту бағдаршамдардың тыйым салатын
көрсеткіштері кезінде жүргізіледі.
Жебенің қиылуы. Бағыттаманың қиылуы кезінде СБК бағыттама
бойынша қозғалысты тоқтатуға, бұл туралы ДНЦ хабарлауға, қарап тексеру
журналына жазба жасауға, жол қызметінің қызметкерлерін және кесілген
бағыттаманы қарап шығу үшін электромеханикті шақыруға міндетті.
Кесілген бағыттаманы пульттен аударуға және оның қалпының дабылын
басшылыққа алуға тыйым салынады. СБК батырмасын басу арқылы кесу
қоңырауын өшіреді және ақаулықты жойғанға дейін кесілген жебенің
тұтқасына (батырмасына) қызыл қалпақ кигізеді. Ақаулықты жою кезінде
кесілген
бағыттағыш
сигналдарды
пайдалануды
сақтамай
орталықтандырудан ажыратылады. Электржетектің жұмысын тексеру үшін
бағыттаманың кесілуін жойғаннан кейін СБК орталықтандыру постының
операторына, сигнал берушіге немесе өшірілген бағыттамаға қызмет
көрсетуге тағайындалған қозғалыстың басқа қызметкеріне курбель беруі
және оны қарап тексеру журналында ресімдеуі тиіс. Кесуді жойғаннан кейін
электромеханик СБК-мен бірлесіп басқару пультіндегі бақылау
аспаптарының көрсеткіштері бойынша бағыттама жұмысының дұрыстығын
тексереді және тексеру журналына жазба жасайды. Осыдан кейін СБК
құрылғыларды пайдалануды жалғастырады. Егер электромеханикті шақырту
мүмкін болмаса, онда СБК-ның ДНЦ рұқсатымен сигнал берушіге курбель
жапқышын төменгі қалыпқа ауыстыруды, жол дистанциясының
қызметкеріне – бағыттаманың үшкілдерін талап етілетін жағдайда бекітуді,
ал сигнал берушіге – оны аспалы құлыпқа бекітуді және тексеру журналына
жазуды нұсқау береді. Одан кейін СБК ШЧ және ДС кезекші инженеріне
жебенің кесілгені туралы хабарлайды. Жол жұмыскері қарап тексеру
журналына бағыттаманың үшкілдерін бекіту туралы белгі қойғаннан кейін ол
бойынша жүруге сигналдарды пайдалану құқығынсыз рұқсат етіледі.
пойызды осындай бағыттамамен өткізу алдында СБК жеке өзі немесе
қозғалыс қызметкерінің баяндамасы бойынша бағыт бойынша бағыттаманың
жағдайына көз жеткізеді. Маршрут бойынша пойыздардың қозғалысы
бағдаршамдардың тыйым салатын көрсеткіштері кезінде жүргізілуге тиіс.
Станция бойынша кезекшінің іс-қимыл тәртібін аралықтар мен
станциялардағы құрылғылар бұзылған басқа жағдайларда Пойыздар
қозғалысы және теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі
нұсқаулықтың ережелері негізінде зерделеу қажет.
4.4.4 Пойыздарға ескертулер беру
Пойыздың аралық бойынша жүруі кезінде локомотив бригадасының
ерекше қырағылығын қамтамасыз ету және оны аралықта жүргізілетін
жұмыстар немесе пойыздың учаске бойынша жүруінің ерекше жағдайлары
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туралы ескерту қажет болған жағдайда пойыздарға жазбаша ескертулер
беріледі [19].
Ескертулер үш түрге бөлінеді:
1) белгіленген сәттен бастап күшін жойғанға дейін жұмыс істейтін,
тиісті басшы жұмыс жүргізу шарттары бойынша олардың аяқталуының
нақты мерзімін айқындай алмайтын жағдайларда жүргізіледі;
2) ескертуді беруге арналған өтінімде көрсетілген жұмыс басшысы
белгілеген белгілі бір мерзім ішінде қолданылатын;
3) жекелеген пойыздар үшін оларды өткізудің ерекше шарттарын
сақтау қажет болған кезде Орнатылатын (мысалы, пойызда белгіленген
жылдамдықпен жүре алмайтын жүк немесе жылжымалы құрам болған кезде,
тоқтау кестесінде көзделмеген кезде).
Алдын ала болжанған жұмыстардың алдағы жүргізілуіне байланысты
ескертулер беру туралы өтінімдер беріледі:
−
жол шеберлері, байланыс желісі аудандарының бастықтары мен электр
механиктері, сигнал беру және байланыс дистанцияларының электр
механиктері - жұмыс жүргізу уақытына, бірақ 12 сағаттан аспайтын уақытқа;
−
жол, сигнализация және байланыс дистанцияларының, электрмен
жабдықтау дистанцияларының директорлары-5 тәулікке дейінгі мерзімге.
Ескертулер неғұрлым ұзақ мерзімге ұлттық темір жол компаниясының
бұйрығымен белгіленеді, бұл ретте ескертуді белгілеу туралы бұйрықта
тиісті қызметкерлерге қажетті жұмыстар орындалғаннан кейін ескертудің
күшін жою құқығы берілуі мүмкін.
Алдын ала ескертуді беруге өтінімдері бар жеделхаттар
(телефонограммалар) ескертуді беру станциясы бойынша кезекші оларды
ескерту қолданыла бастағанға дейін 3 сағаттан кешіктірмей алатындай
есеппен беріледі.
Ескерту беру станциясы бойынша кезекшінің жазбаша өтінімді алғаны
туралы қолхаты немесе осы станция бойынша кезекшінің ескерту
кітабындағы өтінімді жасаған қызметкердің жазбасымен қолхаты өтінімді
орындауға қабылданғаны туралы растау болып табылады.
Қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін күтпеген мән-жайлар
туындаған кезде ескертулер беру туралы өтінім аралықты шектеуші
станциялар бойынша кезекшілерге (немесе осы станциялардың біріне)
тікелей беріледі.
Аралықты шектейтін станция бойынша кезекші алынған өтінім немесе
көрші станция бойынша кезекшінің хабарламасы негізінде, бірінші кезекте,
радиобайланыс бойынша аралықта қауіпті орын бағытында жүріп келе
жатқан пойыздардың машинистеріне километрді және ол жүріп өткен кездегі
сақтық шараларын хабарлайды, хабарламаның олардың дұрыс түсінгеніне
көз жеткізеді және бұл туралы пойыздық диспетчерге баяндайды.
Ескертулер туралы барлық өтінімдер мен жеделхаттарды (оның ішінде
пойыздық диспетчердің бұйрығымен берілген) станция бойынша кезекші
немесе оператор арнайы ескертулер кітабына жазады және нөмірленеді:

190

1) пойыздарға ескертулер кітабын жүргізу және ескертулер беру тәртібі
станцияның техникалық-өкімдік актісімен белгіленеді;
2) ескерту белгіленген аралықты шектейтін станция бойынша кезекші
өтінімді алғаны туралы пойыз диспетчеріне баяндайды;
3) ескертулерді нөмірлеу айдың бірінші күнінен бастап айдың бірінші
күнінен бастап ай сайын жүргізіледі;
4) әр айдың бірінші күні барлық қолданыстағы ескертулер қайтадан
кітапқа жазылады;
5) кітаптағы барлық белгілер станция бойынша кезекшінің қолымен
расталуы тиіс;
6) станцияларда ескертулерді
жазуға арналған кітаптар, әдетте, әрбір
іргелес бағыт үшін жеке жүргізіледі.
Станция бастығы немесе оның
орынбасары ескертулер кітабын жүйелі
түрде тексереді.
Ескертулер
пойыздарды
қалыптастыру станцияларында және
пойыздардың
техникалық
қажеттіліктері бойынша тұрағы бар
станцияларда беріледі. Қала маңындағы
4.27- сурет. ДУ-61 нысанындағы
пойыздар үшін ескертулер беруді осы
бланк
пойыздарды
бастапқы
жөнелту
станциялары жүргізуі мүмкін.
Ескерту ДУ-61 нысанындағы бланкінің диагоналы бойынша сары
жолағы бар ақ түсті арнайы бланкіге жазылады (4.27-сурет) және локомотив
машинисіне немесе оның көмекшісіне станция бойынша кезекшінің немесе
оның тапсырмасы бойынша оператордың, бағыттама постының кезекшісінің,
сигнал берушінің немесе басқа қызметкердің қолы қойылып беріледі. Егер
ескерту машинистің көмекшісіне берілсе, онда ол оны машинистке береді, ал
машинист өз кезегінде көмекшіде ескертудің берілгенін тексереді.
Ескертулерді дербес компьютерлер мен телетайп аппараттарын
пайдалана отырып, сары жолағы жоқ ақ қағазға басып шығаруға болады.
Ескерту бланкілері алдын ала толтырылады (пойыздың нөмірінен
басқа) және станция бойынша кезекші қол қояды. Жөнелтілетін пойыздың
нөмірі машинистке немесе оның көмекшісіне беру алдында ескерту
бланкісіне қойылады.
Ескерту берілген бірінші пойыздың нөмірін оларды беру станциясы
бойынша кезекшілер пойыз диспетчеріне хабарлайды, ал соңғысы бұл
туралы орындалған қозғалыс кестесінде белгі жасайды.
Ескерту белгіленген аралықты шектейтін станция бойынша кезекші
оның қолданылу мерзімі басталар алдында пойыздық диспетчер арқылы
оның келе жатқан пойыздардың машинистеріне берілгенін нақтылайды.
Ескерту берілмеген пойыздар оны тапсыру үшін тоқтатылуы тиіс.
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Күшін жойғанға дейін белгіленетін ескертулер пойыздарға күшін жою
туралы хабарламаны алғанға дейін беріледі. Белгілі бір мерзімге белгіленген
ескертулер пойыздарға осы мерзім ішінде ғана беріледі. Егер жұмыс
басшысынан ескертудің қолданылу мерзімін ұзарту қажеттігі туралы
хабарлама алынбаса, мұндай ескертулердің күшін жою туралы өтінім
берілмейді, ал оларды пойыздарға беру тоқтатылады.
Күшін жойғанға дейін белгіленген ескертуді өзі белгіленген
қызметкердің немесе оның тікелей бастығының ғана күшін жоюға құқығы
бар. Ескертудің күшін жоюды мәлімдеуші тұлға оларды беру станциясында
жазбаша немесе ескерту кітабына жаза отырып, күшін жоюдың күнін, күнін
және уақытын көрсете отырып және кейіннен бұл жазбаны белгіленген
мекенжайларға жеделхатпен (телефонограммамен) растай отырып жүргізуі
мүмкін.
Күші жойылған ескертулер, сондай-ақ қолданылу мерзімі өткен
ескертулер сызылып тасталады.
4.5 Темір жол станцияларының жұмыс технологиясы
Станция бойынша кезекші өз ауысымы кезінде станцияның барлық
жедел және технологиялық жұмысына басшылық етеді-пойыздарды
қабылдайды, өткізеді және жөнелтеді, маневрлік жұмыстарды орындауға
тапсырмалар береді, сондай-ақ станцияның барлық теміржол қызметтерінің
жұмысын бақылайды. Станция кезекшісінің сапалы жұмысы-жолаушылар
мен жүктерді тасымалдау қауіпсіздігінің кепілі. Станция бойынша
кезекшінің қарамағында локомотивтер, вагондар, жолдың, сигнал берудің,
байланыстың және т.б. тұрақты құрылғылары болады, ол ауысымның жалғыз
өкілетті командирі болып табылады. Оның қарамағында станцияның кезекші
штаты болады, ал ауысымның, пойыздық және маневрлік локомотивтер
бригадасының барлық қызметкерлері Жедел тәртіппен станция бойынша
кезекшіге бағынады және оның барлық өкімдерін мүлтіксіз орындауға
міндетті.
Кезекшілікке кірер алдында станция бойынша кезекші:
−
алдағы жұмыс жоспарымен, пойыздарды қабылдауға, жөнелтуге және
маневрлерге қатысты қолда бар нұсқаулармен және өкімдермен, қабылдаужөнелту жолдарында жылжымалы құрамның бар болуымен және
орналасуымен, станцияға іргелес аралықтардың (блок-учаскелердің)
жағдайымен (бостығымен немесе жұмыспен қамтылуымен) танысады);
−
СОБ құрылғыларын басқару аспаптарының ақаусыздығына, сондай-ақ
өзі қызмет көрсететін бағыттамалы бұрмалардың ақаусыздығына көз
жеткізеді;
−
жұмыс орнында аспаптың, сигналдық тиіс-жарақтардың және
мүкәммалдың болуын және жарамдылығын тексереді;
−
ДУ-58 нысанындағы диспетчерлік өкімдер журналындағы, ДУ-2, 3
нысанындағы пойыздар мен локомотивтер қозғалысы журналындағы, ДУ-60
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нысанындағы ескертулерді жазу кітабындағы, ДУ-46 нысанындағы қарап
тексеру журналындағы, станция бойынша кезекші жүргізетін пойыздар
қозғалысы мәселелері бойынша ДУ-47 нысанындағы пойыздық
телефонограммалар журналындағы жазбалармен танысады.
СБК кезекшілікке кіруі ДУ-2, 3 нысанындағы пойыздар мен
локомотивтер қозғалысы журналында жазбалармен ресімделеді.
Кезекшілікке кірген кезде:
1) пойыздарды құрастырушылардың, станциялық орталықтандыру
постылары кезекшілерінің, орталықтандыру постылары операторларының,
бағыттамалық постылар кезекшілерінің, сигнал берушілердің жұмысқа
келуін тексеру;
2) станцияның техникалық-өкімдік актісіне сәйкес олар қызмет
көрсететін жұмыс орындарының жағдайын, әсіресе жылжымалы құрамды
бекітудің дұрыстығын олар арқылы тексеруге міндетті;
3) кемшіліктер болған кезде қозғалыс жұмысы мен қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін қажетті шараларды қолдануға, ал қажет болған жағдайда
бұл туралы станция бастығына хабарлауға міндетті.
Станция бойынша кезекші жұмысты тасымалдау жоспарының нақты
және уақтылы орындалуын қамтамасыз ететіндей етіп ұйымдастыруы тиіс.
4.5.1 Станция жұмысын реттейтін құжаттар
Темір жол станцияларының қызметі пойыздар мен вагондарды өткізу
бойынша жұмыстардың берілген көлемін орындауды, жылжымалы құрамның
кідіруі барынша аз вагондарды тиеу мен түсіруді, пойыздарды апатсыз
өткізуді және маневрлерді орындауды, станция қызметкерлерінің жеке
қауіпсіздік қағидаларын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Ол келесі құжаттарға
сәйкес ұйымдастырылады:
−
Темір жол көлігі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8
желтоқсандағы N 266 Заңы;
−
ҚР темір жол көлігін техникалық пайдалану ережесі;
−
ҚР темір жол көлігіндегі пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс
жөніндегі нұсқаулық;
−
ҚР темір жол көлігіндегі сигнализация және байланыс жөніндегі
нұсқаулық;
−
Теміржол станциясы туралы ереже;
−
Пойыздарды қалыптастыру жоспары;
−
Станцияның техникалық-өкімдік актісі;
−
Станция жұмысының технологиялық процесі;
−
Қозғалыс қауіпсіздігі және қауіпсіздік техникасы бойынша жергілікті
нұсқаулар.
Теміржол көлігі туралы заң теміржолдардың жүк жөнелтушілермен,
жүк алушылармен, бөлімшелер арасындағы қарым-қатынасын анықтайды.
Темір жол станциясы туралы ереже станциядағы тасымалдау
процесін қамтамасыз ету жөніндегі жалпы міндеттерді және оларды шешу
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жөніндегі негізгі ережелерді, өндірістік-шаруашылық қызметтің міндеттері
мен ұйымдастыру тәртібін, станциялық құрылғыларды ұстау тәртібін
айқындайды.
Станцияның техникалық-өкімдік актісі-бұл теміржол станциясының
техникалық жабдықталуын сипаттайтын, пойыздарды қабылдау, жөнелту,
өткізу және маневрлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікті
белгілейтін негізгі құжат [18].
Станцияның техникалық-өкімдік актісін теміржол көлігін техникалық
пайдалану қағидасының, теміржол көлігіндегі пойыздар қозғалысы және
маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықтың, ҚР Теміржол көлігіндегі
сигнализация және байланыс жөніндегі нұсқаулықтың және 935-ЦЗ
станцияларының
техникалық-өкімдік
актілерін
жасау
жөніндегі
нұсқаулықтың негізінде және толық сәйкестікте станция бастығы әзірлейді.
ТРА жол дамытылымы бар әрбір бөлек пункт үшін әзірленеді және оны
«ҚТЖ - Жүк тасымалдары» АҚ филиалы - БП (ҰОДГП) бөлімшесі
директоры бекітеді. Техникалық тарату немесе басқару актісі (ТРА) бекітпес
бұрын қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі тексеруші станциядағы қозғалыс
қауіпсіздігі, техникалық жайластыру талаптарына сәйкестігін тексереді және
қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі аға өңірлік тексерушімен, бас инженермен,
техникалық бөлім бастығымен, ЖЖҚ, ТЧЭ, ӨБ, ШЧ, ЭЧ, ӘТЖК, МДҰ
басшыларымен келісіледі.
Барлық станциялардың ТРА ДУ-41 нысаны бойынша жасалады.
Жекелеген қызметкерлер үшін қажетті мәліметтері бар ТРА үзінділер
станцияның жұмыс орынжайларында болуы тиіс. ТРА мазмұнын, оның
көшірмелері мен үзінділерін, ТРА қосымшаларды тексеру жыл сайын оның 1
қаңтардағы жағдайы бойынша жүргізіледі.
ТРА құрамында:
−
станцияның және оған іргелес аралықтардың жалпы сипаттамасы, оның
шекаралары туралы нұсқаулар;
−
жанасатын кірме жолдар туралы деректер;
−
станцияның техникалық құралдары – жолдар, саябақтар, пункттер,
бағыттамалар, байланыс және СОБ құрылғылары, жарықтандыру, сұрыптау
және жүк құрылғылары туралы деректер;
−
техникалық құралдарды ұтымды пайдалану, жолдарды мамандандыру
және оларды пойыздармен айналысу тәртібі туралы нұсқаулар,
бағыттамаларды бағыттамалық пункттерге бекіту (ЭО болмаған кезде);
−
сигналдарды басқару және байланыс құралдарын пайдалану жүйесі;
−
пойыз локомотивтерінің жүру бағыттары және т. б. көрсетілген.
Техникалық-өкімдік актіге: станцияның ауқымды және сызбалық
жоспарлары, станциялық жолдардың бойлық профильдері, СОБ
құрылғыларын пайдалану тәртібі туралы, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау жөніндегі, кірме жолдарға қызмет көрсету және итергіш
локомотивтердің жұмысы жөніндегі жергілікті нұсқаулықтар, сұрыптау
жүйесінің жұмысы жөніндегі нұсқаулық, байланыс желісінің қоректену және
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секциялау сызбасының көшірмесі, кірме жолдар мен габаритті емес
орындардың ведомостары, жолаушылар, пошта-багаж және жүк-жолаушылар
пойыздарының қабылдау-жөнелту жолдарының сабақтары, қауіпті жүктер
тиелген вагондармен жұмыс істеу тәртібі туралы нұсқаулық,
локомотивтердің жұмыс тәртібі туралы нұсқаулық және басқа да
қосымшалар.
Станция жұмысының технологиялық процесі (СЖТП) станция
жұмысын ұйымдастыру жүйесін анықтайды, пойыздармен және вагондармен
операциялар жүргізудің ұтымды тәртібін, оларды орындау нормаларын,
станцияның техникалық құралдарын тиімді пайдалануды белгілейді [24].
Технологиялық процесті құрудың негізгі принциптері:
−
қызметкерлердің іс-әрекеттеріндегі үйлесімділік,
−
пойыздар мен вагондарды өңдеудің үздіксіздігі,
−
әрбір операция уақытын қысқарту және күту пойыздар мен
вагондардың ең аз бос тұруы,
−
операциялардың ең жоғарғы параллелизмі,
−
станция жұмысын диспетчерлік басқару
СЖТП аралық станциялардан басқа барлық станцияларда станцияның
нақты жағдайларын ескере отырып, типтік технологиялық процестер
негізінде жасалады (жолды дамыту сызбасы, техникалық жабдықтау және
т.б.).
ТП әзірлеу станцияның жұмысын егжей-тегжейлі талдаудан басталады.
Содан кейін әр саябақта операцияларды орындау технологиясын орнатыңыз.
Хронометраж негізінде жеке операциялардың уақыт нормалары анықталады.
Одан кейін жолдардың ұтымды мамандануын анықтайды (белгілі бір
операцияларды орындау үшін станциялық жолдар мен саябақтарды бекіту),
бұл дұшпандық пойыз бен маневрлік қозғалыстарды, сұрыптау паркі
жолдарының жылжымалы мамандануын қолдану мүмкіндігін азайтуға
мүмкіндік береді; жүк пункттеріне қызмет көрсету тәртібі және маневрлік
жұмысты орындау үшін уақыт нормалары; әртүрлі санаттағы поездарды
өңдеу кестесін жасайды және станцияның тәуліктік жұмыс жоспар-кестесін
(ТЖК) әзірлейді, ол бойынша станцияның төбешіктері мен парктерінің
жұмысында өзара іс-қимыл тәртібін белгілейді, станцияның жұмыс
технологиясын қозғалыс кестесімен байланыстырады.
ТП станция жұмысы келесі бөлімдерден тұрады:
1. Станцияның техникалық және пайдалану сипаттамасы.
2. Жедел басқару және жоспарлау.
3. Диспетчерлік жұмысқа басшылық ету.
4. Пойыздарды тарату және қалыптастыру технологиясы.
5. Транзиттік пойыздарды өңдеу технологиясы.
6. Жергілікті вагондармен жұмысты ұйымдастыру.
7. Қысқы жағдайда жұмыс істеу ерекшеліктері.
Негізгі процестердің қызметкерлері үшін (құрастырушылар, төбешік
операторлары, СТЦ операторлары, қабылдап-тапсырушылар, ТҚО, ТҚО
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қараушылары және т. б.) еңбекті ұйымдастыру карталары жасалады, онда
әрбір операцияны орындау кезіндегі іс-қимылдың нақты тәртібі, орындауға
арналған уақыт нормалары, жұмыс орнын жарақтандыруға қойылатын
талаптар және т. б. көрсетіледі.
Вагон және пойыз ағындары
Техникалық станциялар арқылы өтетін вагон ағындары қайта өңдеусіз
транзиттік, қайта өңдеумен транзиттік және жергілікті болып бөлінеді [24].
Локомотивтерді немесе локомотив бригадаларын ауыстыруға,
вагондарға техникалық қызмет көрсетуге және коммерциялық тексеруге
арналған тұрағы бар ұйымдастырылған пойыздарда станциядан өтетін
вагондар қайта өңдеусіз транзиттік вагондар деп аталады.
Бөлшектеуге келіп түсетін пойыздарға келетін вагондар, сондай-ақ
әртүрлі себептер бойынша пойыздардан ағытылатын вагондар қайта өңдеу
арқылы транзиттік вагондар болып есептеледі.
Жергілікті вагондарға осы станцияда жүк операциялары жүргізілетін
(тиеу, түсіру, қайта тиеу, сұрыптау) вагондар жатады.
Станция кезекшісі пойыздар санатына жақсы назар аударуы тиіс,
сондықтан пойыздардың жіктелуі мен нөмірленуін нақты білуі тиіс.
Теміржол желісінде пойыздардың жіктелуі келесі белгілер бойынша
белгіленеді.
1) қозғалыс жылдамдығы бойынша:
−
жылдамдатылған-салмағы аз, бірақ жүру жылдамдығы жоғары
пойыздар (Тоңазытқыш, сүт, көкөніс, контейнер және т. б.);
−
әдеттегі жылдамдық-жүк пойыздарының қалған бөлігі.
2) топтар саны бойынша:
−
бір топтық-бір тарату немесе түсіру станциясына бара жатқан
вагондардан пойыздар;
−
топтық-пойызда екі немесе одан да көп станцияға тағайындалған
топтар.
3) пойызға қосылатын вагондардың жағдайы бойынша:
−
жүк тиелген пойыздар - тек жүк тиелген вагондардан тұрады;
−
бос пойыздар - тек бос вагондардан тұрады;
−
құрама пойыздар-тиелген және бос вагондардан тұрады.
4) қалыптастыру шарттары бойынша:
−
жөнелтушілік-тиеу орындарынан міндетті түрде қайта өңдеусіз межелі
станцияға дейін жүріп өту арқылы ұйымдастырылған;
−
техникалық-жүк жөнелтушілердің қатысуынсыз техникалық және жүк
станцияларында қалыптасады.
5) мақсаты бойынша:
−
тура-бір станцияға бір алушының атына тағайындалған вагондардан;
−
бүрку кезінде-вагондардан құрастыру жоспары бойынша бүрку
станциясына.
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6) жүгіну шарттары бойынша:
−
тиеу және түсіру станциялары арасында вагондардың тұрақты құрамы
бар айналма маршруттары;
−
техникалық бағыттар - жүктердің ырғақты жеткізілуін талап ететін
технологиялық процестері бар жөнелтуші кәсіпорындар мен алушылар
арасында графиктің белгіленген «тармақтары» бойынша айналыста болатын
маршруттар.
7) қайта өңдеусіз жүру қашықтығы бойынша:
−
өтпелі-бір немесе одан да көп техникалық станцияларды қайта
өңдеусіз өтеді;
−
учаскелік-бір учаске шегінде құрамын өзгертпей өтеді;
−
құрамалар-учаскелердің аралық станциялары бойынша вагондарды
тасымалдайды және жинайды;
−
құрама
ұзартылған-бірнеше
учаскелердің
тірек
аралық
станцияларында жұмыс істейді;
−
учаскелік - құрама (аймақтық) - учаскенің бір бөлігі жұмыссыз жүреді;
−
шығарылатын-техникалық станциялардан учаскенің бір бөлігіне
(жақын аралық станцияға) кері қайтара отырып жөнелтіледі;
−
берілетін-бір теміржол торабы станциялары арасында жүреді;
−
шаруашылық - шаруашылық және жөндеу-қалпына келтіру
жұмыстарын орындау үшін аралыққа жіберіледі.
ҚР темір жолдарында пойыздарды нөмірлеудің келесі жүйесі
қабылданды:
Алыс және жергілікті қатынастағы жылдам жолаушылар 1-148, 181-298
Жыл бойғы және маусымдық айналымдағы жүрдек 151-168
Жыл бойғы және маусымдық айналымдағы жылдамдатылған 171-178
301-398 алыс қатынасындағы жолаушылар
Жергілікті қатынастағы жолаушылар 601-698
Алыс және жергілікті қатынаста жылдамдатылған,
дизель және электросекция құрамдарымен қызмет көрсетілетін 801-898
Пошта-жүк 901-948
Қала маңындағы 6001-6998
Арқылы 2001-2998
Учаскелік 3001-3398
Құрамалар 3401-3448
Шығару 3501-3598
Шаруашылық пойыздары 5201-5298
Қар тазалағыштар 7001-7098
Өрт сөндіру және қалпына келтіру 8001-8098
Жүк пойызының нөміріне пойыздың жүруінің ерекше жағдайларын
немесе оның сипаттамасын білдіретін литерлер (әріптер) қосылуы мүмкін:
ЖМ – пойызда жарылғыш материалдары бар вагондар бар; Д – ұзын
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құрамды пойыз; Т – ауыр салмақты пойыз; Н 0200 – габаритті емес пойыз
(сандар габаритсіз дәрежесін білдіреді) және т. б. Станция бойынша кезекші
пойыздар мен локомотивтер қозғалысы журналында пойыздың нөмірін және
литерін міндетті түрде белгілейді және оған сеніп тапсырылған станция
бойынша мұндай пойызды өткізу қағидаларын білуі тиіс.
Мысалы:
2001Д-өтпелі,
ұзын
пойыз.
Станция
бойынша
мамандандырылған жолдармен, әдетте, тоқтаусыз өткізуді талап етеді.
4.5.2 Станциядағы маневрлік жұмыс
Маневрлер дегеніміз пойыздарды қалыптастыру және тарату, тиеу,
түсіруді қамтамасыз ету және вагондармен басқа да станциялық
операцияларды орындау үшін станция шегінде жылжымалы құрамның орын
ауыстырулары аталады [24].
Маневрлік жұмыс темір жол станциясының жолдарында (станция
парктері, тарту жолдары), жүк аудандарында, кәсіпорындардың кірме
жолдарында орындалады.
Маневрлік жұмысты орындау үшін техникалық құралдар
қолданылады, олар жол және маневрлік болып бөлінеді.
Жол маневрлік құрылғыларға арнайы жүйелермен, байланыс
құралдарымен, тежеу позицияларындағы тиімді тежеу құралдарымен
жабдықталған үлкен, орташа және төмен қуатты сұрыптау дөңестері кіреді.
Оларға сонымен қатар жебелі мойындары бар қарапайым немесе арнайы
профильдің шығатын жолдары кіреді. Тарту жолдары маневрлік жұмыс
жүргізу ауданына бағыттамалар мен сигналдарды басқару құрылғыларын
жақындатуға
арналған
стационарлық
маневрлік
колонкалармен
жабдықталады. Маневрлік аудандарда құрастырушының жол бойынша
кезекшімен, маневрлік диспетчермен, маневрлік локомотив машинисімен
байланысы үшін сөйлесу колонкалары орнатылған. Құрастырушыларда
тасымалды радиостанциялар бар.
Маневрлік техникалық құралдарға маневрлік және пойыздық
локомотивтер, тартқыштар, итергіштер, сондай-ақ вагондардың қозғалысына
арналған стационарлық құрылғылар (электрлі бұрансұқпа, электрлі
жүкшығырлар) жатады. Маневрлік локомотивтер ретінде тепловоздар,
электровоздар, кейде паровоздар, тартқыш қондырғылар (карьерлерде) жиі
қолданылады.
Негізгі типтері: маневрлік локомотивтер болып табылады тепловоз
ТЭМ2 және ЧМЭ3 барлық индекстерін. Маневрлік тепловоздарда орнынан
қозғалған кезде жоғары тартылыс күші, тежеу уақытын қысқарту үшін – тез
әсер ететін тежегіштер болуы тиіс.
Маневр түрлері
Маневрлер бөлінеді:
−
күрделілік дәрежесі бойынша – қарапайым және күрделі: қарапайым
жағдайларда маневрлік құрамның шамасы өзгеріссіз қалады, күрделі
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жағдайларда ол маневрлер процесінде өзгереді;
−
сипаты бойынша сұрыптау, орын ауыстыру, топтау және арнайы
маневрлер ерекшеленеді:
сұрыптау маневрлері пойыздарды қалыптастыру жоспарының
мақсаттарына
сәйкес
вагондарды
сұрыптау
жолдары
бойынша
орналастырудан тұрады;
орын ауыстыру-құрамдарды немесе вагондардың жекелеген топтарын
станцияның бір жолынан екіншісіне ауыстыру;
топтау-вагондарды әртүрлі белгілері бойынша топтарға іріктеуде
(станциялар, тағайындалған аудандар, тиеу, түсіру пункттері және т. б.);
арнайы маневрлер вагон таразыларында өлшеу, жуу немесе булау,
сұрыптау паркінде вагондарды шөктіру және т. б. кезінде вагондарды
жылжытудан тұрады;
−
мақсаты бойынша-тарату, қалыптастыру, тіркеу, ағыту, беру, жинау
және т.б. маневрлер [25].
Вагондарды тарату, яғни сұрыптау – вагондарды баратын жолдар
бойынша орналастыру: тиелген транзиттік – жинақтау жолдары бойынша,
тиелген жергілікті – түсіру жолдары бойынша, бос – вагондардың тегі
бойынша, ақаулы-жөндеу пункттері бойынша, бос вагондарды тегі бойынша
іріктеу.
Қалыптастыру-ТПЕ талаптарына және қалыптастыру жоспарына
сәйкес вагондарды пойыздарға қосу. Жарылғыш материалдар, қауіпті және
тез тұтанатын жүктері бар вагондарды пойызға қою кезінде адамдар жұмыс
істейтін вагондардан және локомотивтерден жабу көзделеді. Қалыптасқан
құрамда автотіркегіштердің көлденең осьтері деңгейлерінің айырмасы 100
мм және т. б. аспауы тиіс.
Маневрлік жұмыс элементтері
Шығару жолында құрамдарды тарату және қалыптастыру рейстер мен
жартылай рейстерден тұратын күрделі қозғалыстар болып табылады.
Жартылай рейс – локомотивтің вагондармен немесе оларсыз жүру
бағытын өзгертпестен, рейс-осы бағытты өзгертумен маневрлік қозғалыс
болып табылады [24].
Жарты рейстің төрт түрі бар:
кіру (бос) – маневрлік локомотивтің тартпа жолдан парк жолына тұтас
құрамның немесе оның бір бөлігінің артынан кіруі;
созу-құрамды немесе оның бөлігін тарту жолына созу;
сұрыптау жартылай рейсі-вагондар тобы (ағытпалар) қалыптастыру
жоспарына сәйкес сұрыптау паркінің мамандандырылған жолдарына
жіберілетін сору жолындағы құрамды сұрыптау;
кері тартудың жартылай рейсі-кері итергеннен кейін маневрлік
құрамның тартпа жолының тірегіне қарай қайтуы.
Маневрлік жұмысқа уақыт белгілеу мақсатында маневрлік
операцияларды жеке элементтерге бөледі: жартылай рейс тиелген
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(вагондармен) және бос (вагондарсыз).
Жартылай рейстердің ұзақтығы маневрлік құрамның көлеміне, жарты
рейстің ұзындығына, қозғалыс жылдамдығына, жолдың көлбеуіне және басқа
факторларға байланысты. Маневрлік жұмысты орындауға арналған
технологиялық уақыт оның жекелеген құрамдас операцияларының уақыт
нормаларын жинақтаумен айқындалады.
Әртүрлі маневрлік операцияларды орындауға арналған уақыт
нормаларының есебі № 7 практикалық жұмыста келтіріледі.
Шығару жолдарындағы маневрлер екі негізгі тәсілмен орындалады:
шөгу және итеру. Әдетте, аралық станцияда құрама пойызбен маневрлер
шөгу арқылы жүргізіледі.
Маневрлерді орнату технологиясы келесідей:
−
тепловоз құрам үшін жолға шығып, оны шығару жолына шығарады;
−
оператор
(бағыттама
постының
кезекшісі)
бағыттамаларды
вагондардың шеткі тобы жүруге тиіс парк жолына ауыстырады;
−
машинист құрастырушының және оператордың сигналдары бойынша
Құрамды парктің тиісті жолына толық тоқтағанға дейін орналастырады;
−
құрастырушы вагондардың шеткі тобын ағытып, оны бекітеді және
машинистке құрамды тартқышқа тарту үшін сигнал береді.
Осылайша қозғалыстар маневрлер аяқталғанға дейін қайталанады.
Осы әдісті пайдалану кезінде: қауіпсіздіктің жоғары дәрежесі
қамтамасыз етіледі; жылжымалы құрамның ұрысы барынша азайтылады.
Кемшілігі-қозғалысқа көп уақыт жұмсау салдарынан еңбек
өнімділігінің төмендігі.
Жүк объектілерінде вагондарды беру, жинау, қайта қою кезінде,
ерекше сақтықты талап ететін қауіпті жүктермен немесе басқа вагондармен
жұмыс істеу кезінде, қолайсыз бейінді жағдайлары бар станциялардағы
маневрлер кезінде және нашар көріну жағдайларында шөгу тәсілі
ұсынылады.
Маневрлік жұмысты ұйымдастыру
Маневрлік жұмыс станция, ТРА жұмысының технологиялық процесіне
және жергілікті нұсқаулықтарға сәйкес ұйымдастырылады.
Маневрлік жұмысты ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптар:
−
пойыздарды қалыптастыру және жөнелту қатаң кесте бойынша;
−
Вагондарды жүк фронттарынан уақтылы беру және алып кету;
−
вагондарды өңдеуге кететін ең аз уақыт шығындары;
−
техникалық құралдар мен маневрлік құрылғыларды ұтымды пайдалану;
−
станцияға пойыздарды үздіксіз қабылдау;
−
қозғалыс қауіпсіздігі, маневрлермен байланысты жұмысшылардың
қауіпсіздігі;
−
жылжымалы құрам мен жүктердің сақталуы.
Станциядағы маневрлердің басшысы тек бір қызметкер (маневрлік
диспетчер, станция бойынша кезекші, сұрыптау дөңесі немесе парк бойынша
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кезекші) болып табылады.
Локомотивтің маневрлік қозғалысын пойыздарды құрастырушы, ал
аралық станцияда – құрама пойыздың бас кондукторы басқарады.
Учаскелік, сұрыптау, жүк және басқа да ірі станциялар маневрлік
аудандарға бөлінеді, олардың шекаралары ТРА анықталады. Әр маневрлік
аймақта, әдетте, бір маневрлік локомотив жұмыс істейді. Бір ауданда бірнеше
локомотивтердің жұмыс істеу тәртібі ТРА белгіленеді.
4.5.3 Аралық станциялардың жұмысын ұйымдастыру
Аралық станцияларда мынадай операциялар орындалады: техникалық
– транзиттік жолаушылар мен жүк пойыздарын қабылдау, жөнелту және
өткізу; пойыздарды кесіп өту және басып озу; құрама пойыздармен
маневрлер (вагондарды тіркеу және ағыту); жүк, коммерциялық және
жолаушылар – жүктерді қабылдау, тиеу, түсіру, сақтау және беру, жүк
құжаттарын ресімдеу, жолаушыларды отырғызу және түсіру, билеттерді сату,
багажды қабылдау, тиеу, түсіру, сақтау және беру.
Жекелеген аралық станцияларда, бұдан басқа, жөнелту маршруттарын
қалыптастырады, кірме жолдарға қызмет көрсетеді (вагондарды беру және
жинау, кейде жүктерді өлшеу), аймақтық станцияларда қала маңындағы
құрамдардың айналымы жүзеге асырылады.
Кейбір станцияларда вагондардың техникалық жағдайын тексеру,
анықталған ақауларды жою және тежегіштерді сынау үшін вагондарды
тексерушілердің шағын штаты қарастырылған. Операцияларды орындау
тәртібі технологиялық карталарда көрсетілген. Мұндай карталар
мыналарды қамтиды: құрамдар мен жекелеген вагондарды өңдеу тәртібі;
құрама пойыздармен жүргізілетін операцияларға арналған уақыт
нормаларының кестесі және оларды өңдеу технологиясының сипаттамасы;
жалпы пайдаланымдағы қоймаларда және кірме жолдарда вагондармен
жүргізілетін операцияларға арналған уақыт нормалары. Ірі өнеркәсіптік
кәсіпорындарға қызмет көрсететін аралық станцияларда станция мен кірме
жол жұмысының бірыңғай технологиялық процесі әзірленеді.
Учаскеде тірек аралық станциялар болған кезде учаскенің жергілікті
жұмысына қызмет көрсету сызбасы өзгереді. Құрама пойыздарға вагондарды
тіркеу және ағыту, әдетте, тек тірек станцияларында жүзеге асырылады.
Мұнда жүк вагондары тірек станциясының мекен-жайына да, жүк
операциялары үшін ашық көрші аралық станцияларға да бекітіледі. Сондайақ тиелген және түсірілген вагондарды жинау да жүзеге асырылады.
Бекітілген станцияларға вагондарды тасымалдау тірек станциясының
маневрлік локомотивімен немесе учаскенің жергілікті жұмысын
ұйымдастыру үшін бөлінген диспетчерлік локомотивтермен жүзеге
асырылады. Бұл жағдайда құрама пойыздар учаскесінде болу уақыты
қысқарады, пойыз қызмет көрсететін учаскенің ұзындығын ұлғайтуға
мүмкіндік пайда болады. Вагондарды тірек станцияларына жеткізуді және
оларды жинауды әкету пойыздары да жүзеге асыра алады.
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Аралық станцияларда пойыздарды қабылдау және жөнелту
Пойыздарды қабылдау, жөнелту және өткізу - теміржол
станцияларының
жұмысындағы
ең
жауапты
операциялар.
Бұл
операцияларды
орындау тәртібі
пойыздар
қозғалысы
жөніндегі
нұсқаулықпен және станцияның техникалық-өкімдік актісімен қатаң
регламенттелген. Пойыздар қозғалысына басшылық ету бөлігіндегі әрбір
станция мен жол бекеті бір мезгілде тек бір ғана қызметкердің: станция
немесе станция бойынша жол пост - кезекшісінің, ал диспетчерлік
орталықтандырумен жабдықталған учаскелерде пойыз диспетчерінің
қарамағында болады.
Әрбір станцияда және жол бекетінде пойыздарды қабылдауға,
жөнелтуге және өткізуге тек бір қызметкер - станция бойынша кезекші билік
етеді.
Пойыздарды қабылдау және жөнелту жөніндегі операцияларды
ұйымдастыру станция жабдықталған сигнал беру, орталықтандыру және
бұғаттау құралдарына байланысты. Сигнал беру, орталықтандыру және
бұғаттау аспаптарын басқаруды, бағдаршамдарды ашуды және жабуды
станцияда - станция бойынша кезекші немесе оның өкімі бойынша
станциялық орталықтандыру постының операторы, бағыттама постының
кезекшісі жүргізеді.
Егер бағыттамалар орталықтандырылмаған болса, оларды ауыстыруды
бағыттама посттарының кезекшілері жүзеге асырады, ал маршруттарды
дайындаудың дұрыстығын бағыттама посттарының аға кезекшілері тексереді.
Станция бойынша кезекші маршрутты дайындауға тапсырманы маршрутты
дайындауға қатысатын барлық бағыттамалық аудандардың бағыттамалық
посттарының аға кезекшілеріне бір мезгілде береді.
Станцияға пойыздарды қабылдау ашық кіріс сигналы кезінде
станцияның ТРА көрсетілген бос жолдарға жүргізілуі тиіс
Пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі барлық өкімдер
пойыздар қозғалысы жөніндегі нұсқаулықта келтірілген келіссөздер нысаны
бойынша беріледі. Өкім берген қызметкер өкімнің қысқаша қайталануын
әрбір ретте тыңдайды және оның дұрыс түсінілгеніне көз жеткізеді, ал
кейіннен оның дұрыс орындалғанына көз жеткізеді (бақылау аспаптарының
көрсеткіштері, радиобайланыс, парк байланысы бойынша Орындаушының
баяндамасы бойынша немесе жеке өзі). Станция бойынша кезекші
маршрутты дайындау туралы өкімді бағыттама посттарының кезекшілеріне
пойыздың нөмірін және оны қабылдау жолының нөмірін көрсете отырып,
алдын ала береді. Пойызды қабылдау алдында станция бойынша кезекші
маневрлік жылжымалы құрамның пойызды қабылдау жолына немесе
маршрутына шығуымен маневрлерді тоқтатуға, қабылдау жолының
бостығын, берілген маршрут үшін бағыттамалардың дұрыс орнатылуын
(жеке немесе бағыттама постының аға кезекшісі арқылы) тексеруге міндетті.
Маршруттың дайындығы туралы баяндағаннан кейін маршрут дайындалған
пойыз келгенге немесе жөнелтілгенге дейін бағыттама посттарының
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кезекшілері және станция бойынша кезекшілер кезекшілікті басқа
қызметкерлерге бермеуге тиіс.
Кіріс сигналы маршрутты дайындаумен және пойызды қабылдау
маршрутына шыға отырып, маневрлерді тоқтатумен байланысты барлық
операцияларды орындағаннан кейін ашылады. Пойыз жүріп өткен кезде
станция бойынша кезекші, ал электрлік орталықтандыру болмаған кезде
бағыттамалық постылардың кезекшілері вагондардың жағдайын, ашық
жылжымалы құрамдағы жүктің жағдайын, пойыздық сигналдардың болуы
мен көрсеткіштерін бақылайды. Келген пойыз жолдың пайдалы ұзындығы
шегінде тоқтауы тиіс. пойыздың станцияға келу сәті оның жол шегінде толық
тоқтау сәті болып табылады.
Пойыздарды еркін аралыққа жөнелтеді, оның бос болуына станция
бойынша кезекші алдын ала көз жеткізуі тиіс.
Пойызды жөнелту кезінде маршрутты дайындау және тексеру тәртібі
қабылдау кезіндегідей. Жөнелту маршрутын дайындау жөніндегі барлық
операцияларды орындағаннан және көрші станция бойынша кезекшімен
аралықты (дара жолды желіде) алу құқығын келіскеннен кейін станция
бойынша кезекші шығу сигналын ашады. Станция бойынша кезекші
пойыздың толық құрамда (артқы сигналдармен) жөнелтілуіне көз жеткізеді.
Автоматты және жартылай автоматты бұғаттау кезінде пойыз
машинисіне аралықпен айналысуға рұқсат шығу бағдаршамының рұқсат
етуші көрсеткіші, пойыздар қозғалысы бойынша телефон байланыс
құралдары кезінде - жол жазбасы, барлық сигнал беру және байланыс
құралдарының әрекеті үзілген кезде-диагоналі бойынша екі қызыл жолағы
бар ақ түсті бланкідегі рұқсат болып табылады.
Аралық станция бойынша кезекші пойыздың келу, кету немесе жүріп
өту уақыты туралы пойыздық диспетчерге және көрші станция бойынша
кезекшіге баяндайды.
Жолаушылар пойыздары олар үшін бөлінген жолдарға, әдетте тікелей
жолаушылар ғимаратына қабылданады. Егер осы ғимарат пен жолаушылар
пойызы тоқтайтын жол арасында жүк пойызы болса, онда жолаушылар
қабылданғанға дейін оны алып тастау тиіс және жолаушылар үшін өту тиіс.
Егер тұрған жолаушылар пойызы мен жолаушылар ғимаратының
арасында орналасқан жолдар бойынша пойызды немесе локомотивті өткізу
қажеттілігі туындаса, станция бойынша кезекші жолаушыларға олардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бұл туралы уақтылы хабарлауға тиіс.
Станция бойынша кезекші кезекшілік процесінде қабылдау-жөнелту
жолдарының жағдайын есепке алуды ол үшін басқару аспаптарының
көрсеткіштерін пайдалана отырып, орындалған қозғалыс кестесін жүргізе
отырып, тұрақты жүргізуге тиіс.
Қар жауу кезеңінде, жеке жылжымалы бірліктерді қабылдау кезінде
рельс тізбектерінің шунттық сезімталдығын жоғалту жағдайлары жоққа
шығарылмайды. Мұндай жағдайда станция бойынша кезекші жолдардың бос
екендігін қосымша тексере отырып, ерекше мұқият болуға тиіс.
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Автобұғаттауы бар учаскелерде кіру және шығу бағдаршамдары
пойыздарды толассыз өткізу үшін автоматты әрекетке ауысуы мүмкін.
Ерекше жағдайларда пойыз станцияға кіру сигналының тыйым салушы
көрсеткіші кезінде қабылдануы мүмкін. Тыйым салатын көрсеткіш немесе
кіру бағдаршамының негізгі оттары сөніп қалған кезде пойызды станцияға
қабылдау шақыру сигналы бойынша, станция бойынша кезекшінің арнайы
рұқсаты бойынша тек ерекше жағдайларда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
Шақыру сигналы бойынша немесе станция бойынша кезекшінің
арнайы рұқсаты бойынша станцияға қабылдау кезінде пойыздың жүру
жылдамдығы сағатына 20 км кем болмауы тиіс. Машинист пойызды одан әрі
жүруге кедергі болған жағдайда құрамды дереу тоқтата отырып, ерекше
қырағылықпен жүргізуі тиіс.
Кіру сигналының тыйым салатын көрсеткіші кезінде қабылдау себебі:
ақаулыққа байланысты кіру бағдаршамын ашудың мүмкінсіздігі; пойызды
станцияның техникалық-өкімдік актісінде көзделмеген жолға қабылдау;
станцияда орналасқан депоға бара жатқан итергіш локомотивтерді,
локомотивтерді, деподан пойыздар құрамдарына бара жатқан локомотивтерді
белгілі бір жол учаскелеріне қабылдау; қалпына келтіру және өрт сөндіру
пойыздарын, қосалқы локомотивтерді, вагондарсыз локомотивтерді, қар
тазалағыштарды, арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамды, сондай-ақ
шаруашылық пойыздары мен жол машиналарын қабылдау болуы мүмкін.
Станция бойынша кезекшінің тыйым салатын көрсеткіш кезінде
сигналды қабылдау туралы бұйрығы локомотив машинисіне радиобайланыс
арқылы берілуі мүмкін. Бұл бұйрық пойыздар қозғалысының үстелдік
журналында тіркеледі
Вагондар мен құрамдарды бекіту
Станциялық жолдарда локомотивсіз тұрған пойыздардың құрамдары,
вагондар және арнайы жылжымалы құрам тежеуіш табандықтарымен,
вагондарды бекітуге арналған стационарлық құрылғылармен, қол
тежегіштерімен кетуден сенімді бекітілуі тиіс [19].
Вагондарды станциялық жолдарда бекіту пойыздардың қозғалысы
жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген нормалар мен ережелерге сәйкес
жүргізілуі тиіс.
Вагондар мен құрамдарды бекіту жергілікті жағдайларға байланысты
станцияның техникалық-өкімдік актісінде көрсетіледі, онда әрбір жолда
вагондар мен пойыздар құрамдарын бекіту белгіленеді, осы операцияларды
кім орындайды, сондай-ақ бекіту құралдарын вагондардың астынан алады
немесе қол тежегіштерін босатады және көрсетілген операциялардың
орындалуы туралы кімге баяндайды.
Станциялық жолдарда қалдырылатын пойыздардың құрамдары, топтар
немесе жекелеген вагондар барлық жағдайларда станцияның техникалықөкімдік актісінде көзделген нормалар бойынша локомотив ағытылғанға дейін
тежегіш табандықтармен бекітілуі тиіс.
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Жүк пойыздары аралық станцияларда локомотивсіз уақытша
қалдырылған кезде оларды бекіту вагондық дөңгелектерді тежегіш
табандықтарға еңкейте отырып, тиісті жол үшін станцияның техникалықөкімдік актісінде көзделген нормалар бойынша жүзеге асырылады. Осындай
пойыздардың құрамын бекітудің дұрыстығы мен сенімділігін станция
бастығы немесе оның орынбасары тексереді, олар пойыздық диспетчердің
нұсқауы бойынша станцияға алдын ала шақырылады және оған бекітудің
дұрыстығын тексеру жүргізілгені туралы баяндайды. Көрсетілген
басшыларды шақыру мүмкін болмаған кезде бекітудің дұрыстығы мен
сенімділігін станция бойынша кезекші өзі тексереді, ол бұл туралы пойыздық
диспетчерге баяндайды.
Аралық станцияда локомотивсіз қалдырылатын пойыздың құрамы
жолаушылардың өтуін қамтамасыз ету үшін ағытылған және ажыратылған
жағдайларда, осы құрамның әрбір бөлігі құрамның ағытылған бөлігі тұратын
жолдың нақты бейініне сәйкес келетін нормаға сәйкес тежегіш
табандықтармен бекітілуі тиіс.
Күтілетін қатты жел туралы хабарлама алған кезде немесе осындай жел
пайда болған кезде әрқайсысы өз бекетінде жылжымалы құрамды күтуден
бекітудің сенімділігін тексереді және пойыздар қозғалысы жөніндегі
нұсқаулықпен қосымша тежегіш табандықтарын салады.
Станция бойынша кезекші құрамдардың әртүрлі түрлеріне төселетін
тежегіш табандықтарды есептеу ережелерін білуі тиіс, ол үшін бөлімнің
соңында №8 практикалық жұмыс келтіріледі.
4.5.4 Техникалық станцияларда транзиттік пойыздарды өңдеу
Транзиттік пойыздарды өңдеусіз өңдеу құрамына техникалық қызмет
көрсету, коммерциялық тексеру, локомотивтерді, бригадаларды ауыстыру
және тежегіштерді сынау жөніндегі операцияларды қамтиды. Станцияға
пойыздардың келуі туралы ақпаратқа ие бола отырып, станция бойынша
кезекші маневрлік диспетчермен бірлесіп қабылдау жолын белгілейді,
маршрутты дайындайды және есептен шығару постының СТО операторына,
ТҚО операторына, парк бойынша кезекшіге және парк пойыздарының
қабылдаушысына келу уақыты, нөмірі, пойыздың мақсаты және қабылдау
жолы туралы хабарлайды. Бұдан басқа, станция бойынша кезекші парктік
дауыс зорайтқыш байланыстың көмегімен пойызды өңдеуге қатысы бар
барлық жұмыскерлерді хабардар етеді.
4.28-суретте транзиттік пойыз станциясында өңдеусіз өңдеу кестесі
көрсетілген.
Келген транзиттік пойызды қабылдау жолында ТҚО тексерушіжөндеушілер тобы, парк бойынша кезекші, әскерилендірілген күзет
қызметкерлері (егер пойызда құнды жүк болса) қарсы алады.
Пойыз тоқтағаннан кейін жолдар бойынша кезекші құрамды бекітеді,
машинистен тасымалдау құжаттарын қабылдайды және бекіту туралы
станция бойынша кезекшіге баяндайды. Машинистің көмекшісі пойыздық
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локомотивті құрамнан ағытады және станция бойынша кезекші дайындалған
бағыт бойынша локомотивті құрамнан депоға шығарады. Парктің ТҚО
операторы станция бойынша кезекшінің бақылауымен жолды қоршайды.
Пойызға техникалық қызмет көрсету топтық әдіспен жүзеге
асырылады. Тексеруші-жөндеушілер бригадасы 3-4 топқа бөлінеді және
құрамды бөліп-бөліп өңдейді. Бір топ пойызды станцияға қабылдау кезінде
артқы вагон тоқтаған жерде орналасады және пойыз жүріп бара жатқан
вагондардың жағдайын тексереді, қалған топтар белгіленген сызба бойынша
қабылдау жолында орналастырылады.
Құрамға техникалық қызмет көрсету кезінде ағытып және ағытпай
жөндеуді талап ететін вагондар анықталады. Ағытып жөндеуге жататын
вагондарға қараушы-жөндеушілер вагонның берілген орнын (вагон депосы,
жөндеу жолдары, қайта тиеу) көрсете отырып, Борлы жазбалар жазады, ал
ТҚО ауысымының басшысы ағыту туралы станция бойынша кезекшіге Ву-23
нысанындағы ауызша және жазбаша хабарламамен дереу хабарлайды. ТҚО
операторы вагондардың нөмірлері көрсетілген ақпаратты Бас есептеу
орталығына (БЕО) береді.
Операция
ДНЦ пойыздың нөмірі, бағыты және
келу уақыты туралы хабарлама алу
СТЦ, ТҚО, ПКО жұмысшыларына,
локомотивтік
депо
бойынша
кезекшіге пойыздың нөмірі, келу
уақыты және қабылдау жолы туралы
хабарлау.
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тіркеу,
автотежегіш
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4.28- сурет. Локомотивті ауыстырумен қайта өңдеусіз транзиттік пойызды өңдеу
кестесі

Парк бойынша кезекші тасымалдау құжаттары бар пакетті ашады, ағытылған
вагондарға құжаттарды алады және оларды пневматикалық пошта арқылы
СТО жібереді. Нақты парақта ағытылған вагондардың нөмірлері сызылып
тасталады және қорытынды бөлімге өзгерістер енгізіледі.
СТО операторы жолдың ГВЦ-ға заттай парақтағы өзгерістер туралы
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хабарлама береді, содан кейін парк бойынша кезекшіге жаңа заттай Парақ
жіберіледі. ТҚО ауысым басшысы пойыздың жөнелтуге дайындығын ВУ-14
журналында Өз қолымен куәландырады. Автотежегіштерді сынақтан
өткізгеннен кейін локомотив бригадасына ВУ-45 нысанындағы тежегіштер
туралы анықтама беріледі.
Транзиттік пойызға техникалық қызмет көрсетумен бір мезгілде оны
коммерциялық тексеру жүргізіледі. Пойыз қабылдаушылары пойызды
жолдың басында қарсы алады. Тоқтағаннан кейін ол құрамның бойымен екі
жағынан өтеді, вагондарды қарайды. Тексеру кезінде жүктердің ашық
жылжымалы құрамда орналасуы мен бекітілуіне, пломбалардың,
бұраулардың,
бекіту-пломбалау
құрылғыларының
болуы
мен
жарамдылығына, жүктің ағуының болмауына ерекше назар аударылады.
Ағытуды талап ететін вагондар анықталған кезде аға қабылдаптапсырушы вагондарға белгі жасайды және станция бойынша кезекшіні
хабардар етеді. Коммерциялық ақаулары бар вагондарға екі данада ГУ-23
жалпы нысандағы акт жасалады, олардың біреуі пневмопоштасы бойынша
тасымалдау құжаттарымен бірге СТО жіберіледі. Қарап тексеру нәтижелері
ГУ-98 нысанындағы кітапқа жазбамен ресімделеді.
Техникалық қызмет көрсету және коммерциялық тексеру аяқталғаннан
кейін парк бойынша кезекші құжаттарды қайтадан пакеттейді және оларды
заттай парақпен ДУ-40 нысанындағы кітапқа қол қойғызып, пойыз
машинисіне тапсырады.
Жөнелтуге дейін кемінде 10 минут бұрын пойыздық локомотив
тіркеледі, автотежегіштер сыналады және пойыз станциядан жөнелтіледі.
4.5.5 Техникалық станцияларда пойыздарды қайта өңдеу
технологиясы
Әрбір қалыптасқан пойызға қалыптастыру станциясы станцияларда
вагон ағындарын өңдеуді ұйымдастыру үшін пайдаланылатын негізгі
технологиялық құжат болып табылатын ДУ-1 нысанындағы заттай
парақты құрайды.
Заттай парақ: станцияларда вагондардың болуын есепке алу; вагон
айналымын айқындау; пойыздардың, вагондар мен контейнерлердің жолдан
жолға, бөлімшеден бөлімшеге өтуін есепке алу; пойыздың құрамының
массасы мен шартты ұзындығы туралы машинистің бағытын толтыру;
пойыздар мен жүктердің жақындауы туралы ақпаратты беру; жүктерді
іздестіру үшін бастапқы көз болып табылады.
ДУ-1 нысанындағы ЭЕМ заттай парақтарды өңдеу үшін деректер
цифрлық немесе әліпбилік-цифрлық код түрінде көзделген. Әр бағандағы
белгілердің саны берілген нөлдер санына сәйкес келуі тиіс.
Ақпаратты ГВЦ-ға беру үшін пойыздың заттай парағы ақпараттық
хабарламаға-тгнл
пойызының
заттай
парағына,
02-хабарламаға
түрлендіріледі.
Станция бойынша кезекші АЕО Бас есептеу орталығынан келіп түсетін
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ақпараттық хабарламалар туралы ақпаратты иеленуі және оларды беруі тиіс.
ТЖБАЖ хабарлардың түрлері
ТЖБАЖ тасымалдарды жедел басқарудың автоматтандырылған
жүйесіндегі ақпарат хабарлама түрінде келіп түседі. Хабарлама-бұл
пайдаланушының мағынасын білдіретін мәліметтер жиынтығы. Барлық
хабарламалар бөлінеді:
−
Ақпараттық;
−
Түзетуші;
−
Хабарламалар-сұраулар.
Ақпараттық хабарламалар-бұл басқару объектілері (пойыз құрамы,
пойыз, локомотив, бригада және т.б.) туралы, пойыздармен және
вагондармен орындалатын технологиялық операциялар (пойыздардың келуі,
жөнелтілуі, өткізілуі, локомотивтің, бригаданың ауысуы және т. б.) туралы
дерекқорға ақпарат енгізілетін хабарламалар.
Түзетуші хабарламалар пойыздар құрамдарымен (вагондарды ағыту,
тіркеу және т.б.) технологиялық операцияларды орындау барысында
дерекқорға өзгерістер енгізу үшін пайдаланылады.
Хабарламалар-сұраулар-бұл
жүйеден
әртүрлі
анықтамаларды,
есептерді, технологиялық құжаттарды алу үшін пайдаланушыларға ТЖБАЖ
жіберілетін хабарламалар.
ЭЕМ келіп түсетін әрбір хабарламаның макет деп аталатын өз
құрылымы бар. Макетке нөмір (код) беріледі, ол бойынша ЭЕМ келіп түсетін
ақпаратты қай дерекқорға орналастыру тиістігін таниды, сондай-ақ оны
бастапқы өңдеу бағдарламасын айқындайды.
Ақпараттық және түзетуші хабарламаларда қызметтік және
ақпараттық блоктар (фразалар) болады.
Қызметтік блокта, әдетте, хабарлама берілетін барлық объектіге
қатысты ақпарат, ал ақпараттық блокта - объектінің жеке компоненттеріне
қатысты ақпарат болады.
ТЖБАЖ негізгі ақпараттық хабарламалары:
02-жеделхат-заттай парақ (ЖХЗП);
09-пойыз құрамын түзету (тіркеме, ағыту);
200-пойыздың станциядан жөнелтілуі туралы;
201-пойыздың станцияға келуі туралы;
202-пойыздың станциядан өтуі туралы;
203-пойызды тарату туралы;
204-пойызды «лақтыру» туралы;
206-жолаушылар пойызының жүруі туралы;
209-пойыз индексінің өзгеруі туралы.
ЖХЗП (с.02) пойыздардың, вагондардың және жүктердің жақындауы
туралы ақпараттың негізгі көзі болып табылатындықтан ТЖБАЖ-тың негізгі
ақпараттық хабарламасы болып табылады. ЖХЗП-байланыс арналары
арқылы берілетін толық парақтың көшірмесі. Пойыздар қалыптасу
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станцияларынан жөнелтілгеннен кейін ЖХЗП ГВЦ-ға беріледі және жолдың
пойыздық моделінде жеке массив түрінде жинақталады. Жолда ЖХЗП ГВЦ дан келетін станциялардың тізімі орнатылған. Олар бірінші кезекте
пойыздарды тарату, пойыздардың өтуін есепке алу, локомотивтер мен
локомотив бригадаларының ауысуын есепке алу станциялары болып
табылады. Аталған станцияларға ЖХЗП пойыз келгенге дейін 3-4 сағат
бұрын келеді. Егер пойыз станциядан транзитпен өтетін болса, онда ЖХЗП
орнына ЖХЗП жеделхат-мәлімет (01 хабарлама) беріледі, онда пойыз туралы
жалпы мәліметтер, пойыздың құрамы туралы қорытынды деректер және бас
және артқы вагондардың нөмірлері қамтылады.
02 хабарламаның макеті пойыз құрамына кіретін вагондар саны
бойынша қызметтік фразадан және ақпараттық фразалардан тұрады.
Қызметтік фразада пойыз туралы ақпарат тұтастай, ақпараттық фразаларда –
әрбір вагон туралы ақпарат орналастырылады. ЖХЗП компьютерлеріне беру
кезінде қызметтік сөйлемнің алғашқы 11 өрісін толтыру міндетті болып
табылады. Пойыз туралы Қалған ақпаратты компьютер есептейді.
Әрбір ақпараттық хабарлама (оның ішінде ЖХЗП) хабарламаның
басталуын білдіретін белгілердің шартты комбинациясымен басталады және
аяқталады (: және хабарламаның соңы :).
Жеделхат - толық парақтың ресми фразасын қарастырыңыз:
( 02 6900 3472 6870 014 6920 1 05 10 12 00 072 4198 6 0000 0 0)
- хабарламаның басталу белгісі
02-хабарлама коды
6900-ақпаратты беру станциясының коды
3472-пойыз нөмірі
6870-пойызды қалыптастыру станциясының коды
014-құрамның реттік нөмірі
6920-пойыздың тағайындалған станциясының коды
1-композицияның алдау белгісі (1-басынан, 2-соңынан)
05 10-қалыптастыру станциясынан пойыздың жөнелтілу күні
12 00-пойыздың қалыптасу станциясынан кету уақыты
072-пойыздың шартты ұзындығы
4198-жалпы пойыздың салмағы
6-жабу коды
0000-габаритсіздік индексі
0-жануарлар туралы белгі
0-бағыт
Қызметтік фразадан басқа, ЖХЗП әр вагонға арналған фраза туралы
ақпарат бар. Телеграмманың ақпараттық фразасын қарастырыңыз - толық
Парақ:
42 24343923 27 031 67395 ІҚМ 1 59506 1789 0 8 7 2 00/00 00000 ОХР
42-вагонның реттік нөмірі

209

жүк;

24343923-вагонның түгендеу нөмірі
27-вагонның мемлекетке тиесілігі
031-жүктің салмағы
67395-вагонның тағайындалған станциясының коды
ІҚМ-вагонның мақсаты
1-бір вагоннан тұратын вагондар тобы
59506-жүк коды
1789-жүк алушының коды
0-маршрут, жұмыс істемейтін парк (0-маршрут емес; 1-өз осьтеріндегі

3-6 - бір жүкқұжатпен жүретін вагондар тобы; 7,8-тіркеу; 9-жұмыс
істемейтін парк)
8 – бүркемелеу коды (0 – бүркемелеу жоқ;
1 – адамдармен вагон;
2 – жолсерігі бар вагон;
3 –жарылғыш заттар;
4 – улы заттар;
5-сұйытылған газ;
6-тез тұтанатын жүктер)
7-габаритсіздік, жануарлар (1 – жануарлары бар вагон;
3 – габаритсіздік;
5-ұзын базалы;
7-төбешіктен таратуға жатпайды)
2-пломбалар саны
00/00-контейнерлер саны (тиелген алымда, бос бөлгіште)
00000-шығыс шекара станциясының коды
ОХР-Ескертпе (бұл жағдайда-темір жол күзетіне ілесіп жүру).
Таратуға түсетін пойыздарды өңдеу
Келу паркінде пойыздарды өңдеуді станция және техникалық қызмет
көрсету пунктінің қызметкерлері жүзеге асырады. пойыз келгенге дейін
станция бойынша кезекші көрші станциядан пойыздың шығуы туралы
хабарлама алады және өңдеуге қатысы бар барлық адамдарды пойыздың
нөмірі, келу уақыты және қабылдау жолы туралы хабардар етеді. 4.29суретте жеделхат-заттай Парақ болған кезде қайта өңдеуге түсетін пойызды
өңдеу кестесі келтірілген.
Станцияға
жергілікті
жағдайларға
байланысты
белгіленген
жылдамдықпен келетін пойызды: есептен шығару постының аға операторы
және СТЦ операторы; ТҚО вагондарын қарап тексеруші-жөндеушілер;
пойыздарды қабылдап алушылар; сигнал беруші; ЖҚЖБ кезекші атқышы
қарсы алады.
Есептен шығару постында оператор вагондардың нөмірлерін олардың
құрамында орналасу тәртібімен енгізеді және хабарламаны жолдың ГВЦ-ға
береді.
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Операция

Пойыз
келгенге
дейін

Уақыт, мин
0

5

10

ЖХЗП алу, таңбалау және СТЦ, ПТО және маневрлік
диспетчерге беру
Сұрыптау парағын жасау

15
30

Орындаушы
20 25
СТЦ операторы
СТЦ операторы

ДНЦ пойыз нөмірі мен келу уақыты туралы хабарлама алу

Станция
кезекшісі

ПТО, ПКО жұмысшыларына пойыздың келу уақыты мен
қабылдау жолы туралы хабарлау
Кіріс мойнындағы құрамды қорытынды тексеру

Станция
кезекшісі
СТЦ операторы
(телетайпшы)

Жүк құжаттары мен СТЦ жеткізу

5

СТЦ операторы

Жүк құжаттарын тексеру және ЖХЗТ таңбасы мен
сұрыптау парағына өзгерістер енгізу

10

СТЦ операторы

Техникалық қарау, автотежегіш жеңдерді ажырату және
ілу

15

ПТО
жұмысшысы

15

Пойыздарды
қабылдаушы

Құрамды коммерциялық тексеру
Келген пойызды өңдеудің жалпы ұзақтығы
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4.29 – сурет. Жеделхат-заттай Парақ болған кезде қайта өңдеуге түсетін пойызды
өңдеу кестесі

Келген пойыздың машинисі тасымалдау құжаттары бар пакетті шығару
бекетінің жанындағы кіру мойнында орналасқан бункерге тастайды.
СТО аға операторы пакетті бункерден шығарады және құжаттарды
өңдеуді жүргізеді. Осы пойызға құжаттардың тиістілігін салыстырып және
пакеттің бүтіндігін тексеріп, ДУ-40 нысанындағы құжаттарды қабылдау
кітабына жазба жасайды.
Пакет бүлінген немесе құжат болмаған жағдайда екі данада жалпы
нысандағы акт жасалады. Келген құжаттар жеделхатпен-нақты парақпен
және есептен шығарылған вагондардың тізбесімен салыстырылады,
құжаттарда көрсетілген ерекше белгілерге назар аударылады. Алшақтық
анықталған жағдайда ЭЕМ түзету енгізіледі.
Тексеруші-жөндеушілер топтарға бөлінеді. Бірінші топ пойызды кіру
мойнында қарсы алады (қабылдау жолының басында) және пойыз жүріп бара
жатқанда оңай анықталатын ақауларды анықтайды (доңғалақ жұптарының
сыналануы, сырғымалар, вагондардың сүйреу бөлшектері және т.б.). Пойыз
тоқтағаннан кейін соңғы сигналдары алынады. Екінші топ пойызды
локомотив тоқтаған жерде қарсы алады және машинисттен жүру жолында
тежегіштердің әрекетін және құрамында байқалған ақауларды анықтайды.
ТҚО операторы тексеруші-жөндеушілерді станцияға жақындаған кезде
бақылау аспаптарымен анықталған құрамында қызып кететін букс бар
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екендігі туралы хабардар етеді. Тексеруші-жөндеушілер, бұдан басқа,
доңғалақ жұптарының жиектері сыланған немесе жаңадан боялған
вагондарға назар аударады, бұл төбешіктен еріген кезде немесе
сорғыштардағы дүмпулерде тежеу әсерінің төмендеуіне әкеледі. Бұл
вагондардың нөмірлері төбешік бойынша кезекшіге, ТҚО операторына
хабарланады және сұрыптау парағында белгіленеді. Қауіпті және жарылыс
қауіпті материалдар тиелген вагондарда ақаулықтар анықталған кезде ТҚО
шебері хабардар етіледі, ол маневрлік диспетчерге вагондарды жөндеу
жолына беру туралы жазбаша өтінім береді.
Вагоншылар анықталған ақауларды шанақтың бүйір қабырғаларында,
платформалар ернеулерінде және цистерна қазандықтарында шартты бор
белгілерімен белгілейді. Техникалық қызмет көрсету аяқталғаннан кейін
ТҚО операторы хабарламаны БЕО береді.
Техникалық қызмет көрсетумен қатар коммерциялық тексеру
жүргізіледі. Ол үшін аға қабылдап-тапсырушы жеделхат-заттай парақтан
пойыз келгенге дейін күзетуді талап ететін вагондардың нөмірлерін жазып
береді, ГУ-98 кітабына жазады және өнеркәсіптік теледидар құрылғылары
болған кезде оларды келген пойызды жоғарыдан қарап тексеру үшін қосады
(вагондар, контейнерлер шатырларының, тиеу люктерінің және т.б.
жағдайы).
Пойыз тоқтағаннан кейін ТҚО операторынан құрамды қоршау туралы
хабарлама алғаннан кейін пойыздарды қабылдаушылар тексеруге кіріседі.
Екі қабылдап-тапсырушы құрамның екі жағынан өтіп, жүктерді ашық
жылжымалы құрамда тиеудің және бекітудің дұрыстығын, пломбалардың
болуын және жағдайын, жабық вагондардың есіктерінде бұралулардың
болуын, платформалардағы борттардың орналасуын, жүктің ағуының,
сынықтардың болмауын, бекіту-пломбалау құрылғыларының болуын және
олардың жарамдылығын тексереді.
Тексеру нәтижелері ГУ-98 кітабына енгізіледі және БТО операторына
беру үшін беріледі. Коммерциялық тексерудің аяқталғаны туралы станция
бойынша кезекші мен ТҚО операторы хабардар етіледі. ТҚО операторы
құрамның қоршауын алып тастайды.
ГВЦ сұрыптау парағын төбешік бойынша кезекшіге, маневрлік
диспетчерге, құрастырушыға және қараушы-автоматшыға береді.
Ақаулықтары бар вагондар анықталған кезде заттай табақтың
таңбасына және сұрыптау парағына жедел өзгерістер енгізіледі. Маневрлік
локомотив беріледі, құрам тарату үшін сорғышқа тартылады.
4.5.6 Сұрыптау дөңестерінің жұмысы
Сұрыптау дөңестері тарату-сұрыптау станцияларында құрамдарды
қалыптастыру бойынша негізгі құрылымдар болып табылады.
Өңдеу қабілетіне және сұрыптау паркіндегі жолдардың санына
байланысты сұрыптау дөңестері үлкен, орташа және төмен қуатты
дөңестерге бөлінеді.
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Сұрыптау паркіндегі жоғары қуатты дөңестердің 30 немесе одан да
көп жолдары бар. Олардың өңдеу қабілеті тәулігіне 5000 және одан да көп
вагонды құрайды. Әдетте бұл дөңестер екі итеру жолымен және екі түсіру
жолымен жасалады.
Жоғары қуатты дөңестерда үш тежегіш позиция орнатылады. Олардың
екеуі-түсіру бөлігінде, біреуі-сұрыптау паркінде.
Тежеу позициялары: I - интервалдық; II – әр шоғырдың бөлу
бағыттамаларының алдында орналасқан интервалдық-көздеуіш; III – әрбір
сұрыптау жолының басында орналасқан және 5 км/сағ аспайтын
жылдамдықпен тұрған вагондарға ағытпалардың жақындауын қамтамасыз
ететін көздеуіш.
Орташа қуатты дөңестерді сұрыптау паркінде 17-30 жол бар.
Олардың өңдеу қабілеті тәулігіне 2000-5000 вагонды құрайды. Олар екі итеру
жолымен және бір немесе екі түсіру жолымен жобаланған. Баяулатқыштар
әдетте дөңестің түсіру бөлігіндегі екі тежегіш позицияға орнатылады.
Сұрыптау паркінде вагондарды тежеуді РСДВ вагондарының қозғалыс
жылдамдығын реттеушілер жүргізеді.
Сұрыптау паркіндегі төмен қуатты дөңестердің 16-ға дейін жолы
бар. Тәулігіне 250-2000 вагонның өңдеу қабілеті. Олар бір итеру жолымен
және бір түсіру жолымен жобаланған.
4.30-суретте сұрыптау дөңесінің жоспары мен профильі көрсетілген.
Сұрыптау төбешіктерінің жабдығы
Сұрыптау дөңестерінде барлық бағыттамаларды, сигналдарды және
вагон баяулатқыштарды басқару бір орталық дөңестік бекеттен жүргізіледі.
Сұрыптау төбешіктері едендік құрылғылармен, жергілікті және
кешенді автоматтандырылған жүйелермен жабдықталған.

4.30- сурет. Сұрыптау дөңестің жоспары мен профильі
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Едендік құрылғыларға: дөңестік бағдаршамдар, бағыттамалық тез
әрекет ететін электр жетектер (1С дейін V ауыстыру), вагондық
баяулатқыштар (КВ), салмақтауыштар, фотодатчиктер жатады.
Жергілікті автоматты жүйелер мыналарды қамтиды:
−
дөңестік автоматты орталықтандыру (ДАО);
−
өткізуді бақылайтын дөңестік автоматты орталықтандыру (ӨБДАО);
−
бейнетерминалды қолданумен дөңестік бағдарламалық-белгілеуші
құрылғылар (БДББҚ);
−
тарату жылдамдығын автоматты түрде анықтау құрылғылары (ТЖАА);
−
дөңестік локомотивті телебасқару құрылғылары (ДЛБ);
−
микропроцессор базасындағы қозғалыс маршруттарын басқарудың
автоматтандырылған жүйесі (ҚМБАЖ).
Кешенді автоматтандырылған жүйелерге дөңестік микропроцессорлық
кешен (ДМК) жатады. Бұл автоматты режимде дөңестен қосылыстарды
тарату нәтижелерін деректермен хаттама түрінде бақылауға мүмкіндік
береді:
−
құрамдарды таратудың басталу және аяқталу уақыты;
−
таратылатын құрамның нөмірі,
−
ағытпалар жүретін жолдардың нөмірлері,
−
ағытпалардың салмақ санаттары,
−
тежегіш позициялардан кірудің және шығудың нақты жылдамдығы,
−
тежеу режимі,
−
ағытпалардың жүру сапасы,
−
сұрыптау паркі жолдарының бос бөліктерінің ұзындығы.
Сұрыптау дөңестерінің штаты
Дөңесте құрамдарды тарату-қалыптастыруды дөңестік операторлар,
пойыздарды құрастырушылар (дөңестік), дөңестік локомотивтердің
машинистері және дөңестік жұмыс ауданында жұмыс істейтін басқа да
қызметкерлер қарамағында болатын ДСК сұрыптау дөңесі бойынша кезекші
басқарады. ДСК келу, қалыптасу парктерінің станциясы бойынша
кезекшімен өзара іс-қимыл жасайды және маневрлік диспетчерге (ДСЦ)
бағынады.
ДСК дөңестік бағдаршамдарды тікелей басқарады, құрамдарды
жылжыту және тарату жылдамдығын реттейді, дөңестің түсіру бөлігі
бойынша ағытпалардың өтуін бақылайды, сұрыптаудың қауіпсіздігі үшін
жауапты болады. ДСК бақылауындағы дөңес операторлары таңдалған
жолдардағы дөңес құрылғыларын басқарады, қажет болған жағдайда тарату
бағдарламасына араласады, модераторлар мен көрсеткілерді қолмен
басқаруға көшеді.
Төбешікте маневрлік радиобайланыспен, дөңестік локомотивтік
сигнализациямен және бас вагонды тепловозға ағытуға және тіркеуге
арналған автоматты құрылғылармен жабдықталған бір дөңестік
локомотивтер жұмыс істейді.
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Маневрлік диспетчер келу паркіндегі құрамдарды тарату кезектілігін
белгілейді.
Сұрыптау дөңесінің жұмыс істеу принципі композицияны ауырлық
күшінің әсерінен сұрыптау паркіне түсіру бөлігі бойынша ағындарды
сырғыту арқылы дөңестің жоғарғы жағына жылжыту болып табылады.
Құрамның келу паркінен дөңестің шыңына (дөңесіне) дейін жылжуы
босатылған және ажыратылған тежегіштері бар вагондармен алға қарай
жүргізіледі. Жылжымалы бөлікте төбешік төбесінің алдында вагондарды
ағыту жүргізіледі. Құрамды жылжыту маршруттық көрсеткішпен
жабдықталған дөңестік бағдаршамның көрсеткіштері бойынша жүргізіледі.
Құрамды тарату бірінші ағытпаны құрамнан бөлген және оны
төбешіктің жоғарғы жағынан жылжытқан сәттен басталады. Түсірілетін
ағытпаның ұзындығына, оның жүру сапасына және бөлу бағыттамасының
орналасуына байланысты құрамның еру жылдамдығы таңдалады. Ұзын
ағытпалармен сырғымалы ағытпалар арасындағы аралықтарды азайту үшін
еріту жылдамдығы біршама артады. Жақсы жүру сапасы бар ағытпаларды
вагондық баяулатқыштармен тежеу тиіс. Жүріс сапасы нашар ағытпаларды
олардың түсіру бөлігінде тоқтауын болдырмау үшін тежеудің қажеті жоқ.
Дөңестік локомотивтің машинисі тарату жылдамдығын бағдаршамның
көрсеткіштері бойынша анықтайды.
Төбешіктің түсіру бөлігінде әрбір ағытпа сұрыптау паркінің белгілі бір
жолына бағытталады. Бағыттамаларды ауыстыру олардың домалақ
ағытпалар арасындағы аралықтарда бос болған жағдайда автоматты түрде
жүзеге асырылады. Құрамды тарату аяқталғаннан кейін дөңестік локомотив
келу паркіне келесі құрамнан кейін кіреді.
Дөңестің өңдеу қабілеті
Төбешік технологиясының элементтеріне: кіру, итеру, еріту, шөгу
жатады. Парктер қатарлас орналасқан станцияларда дөңестік технология
элементтеріне қабылдау паркінен сору жолына құрамды тарту қосылады.
Осы
бөлімнің
соңында
дөңес
технологиясының
элементтерін есептеумен
№9 практикалық жұмыс
келтірілген.
дөңес
технологиясының
элементтері
негізінде
дөңестің технологиялық
кестесі жасалады. 4.31суретте
сұрыптау
дөңесінің
бір
жылжымалы және бір
4.31- сурет. Дөңестің технологиялық жұмыс кестесі
дөңес локомотиві бар
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технологиялық кестесі көрсетілген.
Төбешік жұмысының технологиялық кестесі негізінде төбешік циклі
анықталады.
Дөңестік цикл-бұл төбеде бір шөгу аяқталған сәттен бастап келесі шөгу
аяқталған сәтке дейінгі бірнеше құрамды бөлшектеуге арналған уақыт [24].
Дөңестік технологиялық интервал-бұл дөңестің бір құрамды бөлу
уақыты [24].
t ги =

Тгц

𝑁𝑁𝑁𝑁сост

, мин

(10)

мұндағы Тцг-дөңестік цикл;
Nсост-дөңестік цикл кезінде таратылған құрамдар саны.
Дөңестің өңдеу қабілеті-бұл техникалық жабдықтар мен қабылданған
технологиямен тәулігіне сұрыптау дөңесін таратуға қабілетті вагондардың ең
жоғарғы саны.
𝑁𝑁𝑁𝑁г =

(1440×𝛼𝛼𝛼𝛼вр −Т.т.п )×𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐
tги

, ваг

(11)

мұндағы αвр- - αвр = 0,97 маршруттарының қарама-қарсылығына байланысты
дөңесты пайдаланудағы мүмкін үзілістерді ескеретін коэффициент;
Тт.п- дөңестік локомотивтерді жабдықтаумен, локомотивтік бригадаларды
ауыстырумен, дөңестік құрылғыларды жөндеумен, сұрыптау кезінде
мамандандырылған жолға түспеген «бөтен» вагондарды іріктеу үшін қайта
сұрыптаумен
байланысты
құрамдарды
таратудағы
технологиялық
үзілістердің тәуліктегі жиынтық уақыты Тт.п=100 мин.
4.5.7 Станцияның тәуліктік жұмыс жоспар-кестесі
Станцияның күнделікті жұмыс кестесі оның бүкіл күнделікті
жұмысының графикалық бейнесі деп аталады.
Күнделікті жоспар-кестені әзірлеудің мақсаты-станцияның барлық
элементтерінің жұмысын бір-бірімен және іргелес аралықтармен
байланыстыру және үйлестіру, мойындардың, саябақтардың, сорғыштардың,
дөңестердың, дөңестер мен маневрлік локомотивтердің, ТҚП және ПКО
бригадаларының жүктемесін анықтау, станция жұмысындағы «тар» жерлерді
анықтау және жоспарланған стандарттарды есептеу.
24 сағатқа тұйық тәуліктік жоспар-кесте құрылады, яғни әрбір жолдағы
тәулік соңындағы пойыздар мен вагондар саны келесі тәулікке өтуі тиіс. Ол
үшін жапсарлас бағыттардан келетін вагон ағындары пойыздар санының
еселік болуы тиіс.
Жоспар-кестені әзірлеу үшін бастапқы деректер:
−
пойыздардың қозғалыс кестесі;
−
пойыздарды қалыптастыру жоспары;
−
тарату жоспарына келетін пойыздар құрамдарын қалыптастыру
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жоспарының мақсаттары бойынша жіктеу;
−
пойыздар мен вагондарды өңдеуге арналған уақыт нормалары;
−
маневрлік операцияларды орындауға арналған уақыт нормалары;
−
парктер мен жолдардың мамандануы көрсетілген станция сызбасы;
−
ТРА станциялары және қолданыстағы жергілікті нұсқаулар.
Тәуліктік жоспар-графиктің торы әрбір станция үшін жапсарлас
бағыттар сызбасына және станцияның жолдық даму сызбасына байланысты
жеке әзірленеді.
Жоспар-кесте нысаны
Көлденеңінен жоғарыдан төмен қарай:
жанасатын аралықтар;
бағыттама мойындары; қабылдау жолдары; дөңестер мен дөңестік
локомотивтер; сұрыптау паркінің жолдары; тарту жолдары мен маневрлік
локомотивтер; жүк объектілері; жөнелту жолдары; жанасатын аралықтар.
Тігінен солдан оңға қарай-жарты сағаттық және он минуттық
интервалдарды көрсете отырып, 24 сағатқа бөлу.
Іргелес аралықтарды белгілейтін жолдарда көлбеу сызықтармен келетін
және жөнелтілетін пойыздар көрсетіледі.
«Мойын» бағанында (жұп, тақ) көлденең жолдар бағыттамалар
бойынша пойыздардың жүру маршруттарына сәйкес келеді. Оларда
маршрутты дайындау сәтінен бастап пойыздың жолда толық тоқтауы сәтіне
дейін (қабылдау кезінде) немесе пойыздың орнынан қозғалған сәтінен бастап
жөнелту маршруты толық босатылған сәтке дейін (жөнелту кезінде)
бағыттамалардың бос еместігі көрсетіледі.
Сұрыптау құрылғыларына, дөңестік және маневрлік локомотивтерге
арналған жолдарда маневрлік операциялар шартты белгілермен көрсетіледі.
Сұрыптау жолдарына арналған бөлімдерде вагондардың толық құрамдарға
дейін жинақталуы байқалады.
Тәуліктік жоспар-кесте бойынша вагондардың жұмыс паркінің
нормалары, әртүрлі санаттағы пойыздар мен вагондардың тұрып қалуы,
станцияның техникалық құралдарын пайдалану көрсеткіштері, берілген
жұмыс көлемін орындау үшін кадрларға қажеттілік айқындалады,
прогрессивтік және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу жөніндегі
шаралар белгіленеді.
Станция жұмысының тәуліктік жоспар-кестесі негізінде:
−
транзиттік вагондардың қайта өңдеусіз, қайта өңдеумен және
жергілікті;
−
вагондардың жұмыс паркі;
−
локомотивтерді пайдалану дәрежесі;
−
вагондардың бір жүк операциясында тұрып қалу нормасы;
−
қосарланған операциялардың коэффициенті;
−
вагон айналым станциясы;
−
қабылдау-жөнелту жолдарын пайдалану дәрежесі және басқа да
көрсеткіштер.
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4.32-суретте күнделікті жоспар-кестенің мысалы келтірілген.
Тәуліктік жоспар-кесте

4.32- сурет. Станцияның тәуліктік жоспар-кестесі

4.6 Станция жұмысын есепке алу және талдау
Тиеу мен түсіруді дәл және объективті есепке алу, станцияларда
жылжымалы құрамның жүктері мен парктерінің болуы тасымалдау
жоспарларының орындалу барысын бақылауға, вагондарды тікелей мақсаты
бойынша пайдалануға, вагон парктерін реттеу іс-шараларын әзірлеуге
мүмкіндік береді.
Есепке алу түрлері:
−
Жедел-жедел байланыс бойынша хабарламалар негізінде ауысымдық
және тәуліктік жоспарларды орындау процесінде жедел қызметтердің
қызметкерлері жүргізеді;
−
Статистикалық-есепке алу органдары құжаттар негізінде жүргізеді.
Жедел есепке алу жедел шешім қабылдау үшін бухгалтерлік деректерді
тез алуға мүмкіндік береді, бірақ ол дәлірек емес;
Статистикалық есеп барлық деректердің нақты есебін жүргізуге
мүмкіндік береді.
Бастапқы есепке алу мен есептіліктің барлық қолданыстағы
нысандарының шифры мен нөмірі болады: қозғалыс шаруашылығы бойынша
есепке алу – ДҚ; жүк жұмысы бойынша есепке алу – ММ; қозғалыс
шаруашылығы бойынша есеп – МҚ; жүк жұмысы бойынша есеп – МО.
Қозғалыс
шаруашылығы
бойынша
бастапқы
есепке
алу
құжаттамасының негізгі нысандарына мыналар жатады:
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−
пойыздың заттай парағы (ДУ-1 нысаны);
−
пойыздар мен локомотивтер қозғалысының үстелдік журналы (аралық
және іріктеу және учаскелік станцияларға арналған ДУ-2 және ДУ-3
нысандары);
−
вагон айналымының теңгерімдік журналы (ДУ-4 нысаны) - вагон
айналымы тәулігіне 50 вагоннан астам станцияларда жүргізіледі;
−
вагондардың тұрып қалуын есепке алу кітаптары (нөмірлік және ДУ-9
кезінде өлшеусіз есепке алу тәсілі кезінде ДУ-8 нысаны);
−
сұрыптау дөңесінің жұмысын есепке алу кітабы (ДУ-31 нысаны);
−
журналдар: жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, СОБ құрылғыларын,
байланыс пен байланыс желісін; пойыздық телефонограммаларды;
диспетчерлік өкімдерді қарау; пойыздарды қалыптастыру жоспарының
орындалуын есепке алу кітаптары және т. б.
ДУ-2 - «пойыздар мен локомотивтер қозғалысының үстелдік
журналын» аралық станциялар, разъездер және ОЗУ пункттері бойынша
кезекшілер жүргізеді.
Әрбір пойыздың нөмірі; алдыңғы станциядан жөнелту уақыты, осы
станцияға келуі; қабылдау (жөнелту) жолының№; осы станциядан жөнелту,
көрші станцияға келу уақыты; жөнелтілген пойыздың осьтерінің саны және
массасы, вагондарды тіркеу, ағыту, маневрлік жұмыс уақыты, кестеден тыс
кідірту себептері тіркеледі.
Әр түрлі операцияларда вагондардың болу уақытын қысқарту – темір
жолдардың сапасын арттырудың маңызды резервтерінің бірі. Операциялар
неғұрлым тез орындалса, вагондар соғұрлым тезірек айналады, теміржол
көлігі қолданыстағы жылжымалы паркпен тасымалдау жұмыстарының
көлемін арттыра алады.
Барлық станцияларға вагондармен жасалатын әр түрлі операциялар
үшін (қайта өңдеусіз транзиттік вагондар, қайта өңдеумен транзиттік
вагондар, жергілікті вагондар) жылжымалы құрамның тұрып қалу нормалары
белгіленеді. Есепке алу жеке вагондарда жүргізіледі. Станцияның вагон
айналымына қосылатын жұмыс паркінің барлық жүк вагондары ескеріледі,
олар станция жолдарында да, кірме жолдарда да болады.
Станцияның вагон айналымы-бұл қайта өңдеумен келген және
жөнелтілген транзиттік вагондардың және жергілікті вагондардың, сондай-ақ
локомотивтерді, локомотив немесе пойыз бригадаларын ауыстырумен
станциядан өтетін транзиттік пойыздар вагондарының сомасы [24].
Бос тұрып қалу уақыты вагон станцияға келген немесе жұмыс
істемейтін уақыттан жұмыс паркіне аударылған сәттен станциядан
жөнелтілген немесе жұмыс паркінен шығарылған сәтке дейін ескеріледі.
Қайта өңдеумен транзиттік вагондардың және жергілікті вагондардың
тұрып қалуын есепке алуды нөмірлік немесе өлшемсіз тәсіл бойынша
жүргізеді. Транзиттік вагондардың қайта өңдеусіз тұрып қалуын есепке алу
осы вагондардың станцияда болуының нақты уақыты бойынша жүргізіледі.
Нөмірлік есепке алу тәсілі вагон айналымы тәулігіне 50 вагоннан кем
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станцияларда қолданылады. Осы есепке алу тәсілінде ДУ-8 нысанындағы
кітап жүргізіледі, онда станцияға келіп түскен әрбір вагонның нөмірлері,
осьтердің саны, келу уақыты (күні мен айы, сағаты мен минуты) және ол
келген пойыздың нөмірі жазылады. ДУ-8 нысанындағы кітапты толтырудың
бастапқы көздері пойыздар мен локомотивтер қозғалысының үстелдік
журналы, пойыздың заттай парағы, вагондарды жұмыс паркінен алу туралы
немесе вагондарды жұмыс паркіне аудару туралы актілер, сондай-ақ жөндеу
жолдарына жөндеу үшін ақаулы вагонды беру туралы және жөндеудің
аяқталғаны туралы хабарламалар болып табылады.
Бөлімнің соңында №10 практикалық жұмыс келтірілген, ол
вагондардың бос тұруын нөмірлік есепке алуды жүргізу дағдыларын алуға
мүмкіндік береді.
Нөмірсіз тәсіл кезінде вагондардың бос тұруы ДУ-9 нысанындағы
кітапта сағаттық кезеңдер бойынша ескеріледі, онда келген және жөнелтілген
вагондардың саны, сондай-ақ олардың әр сағатқа қалдығы көрсетіледі. ДУ-9
кітабы пойыздар мен локомотивтер қозғалысының үстелдік журналы, вагон
айналымының теңгерімдік журналы, пойыздың нақты парағы, вагондарды
жұмыс паркінен және жұмыс паркіне аудару туралы актілер, вагондарды
жөндеу туралы хабарламалар негізінде жүргізіледі.
Станция жұмысын талдау
Талдау станцияның жекелеген бөлімдерінің жұмысындағы резервтерді,
«тар» жерлерді ашуға және қиындықтардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Станция қызметін талдау кезінде: пойыз және жүк жұмысы жоспарының
орындалуын; вагондар мен локомотивтерді, сондай-ақ станцияның
техникалық құрылғыларын (сұрыптау дөңестерін, тарту жолдарын, тиеутүсіру фронттарын және т. б.) пайдалану сапасын; станциялық (маневрлік)
диспетчердің, станция бойынша кезекшінің жұмысын жедел басқару
нәтижелерін, өндірістік қиындықтардың алдын алу және түзету үшін өздері
қабылдаған шаралардың дұрыстығы мен уақтылығын; станцияның жекелеген
учаскелерінің және қозғалыс қызметтері, локомотив, вагон, жол
шаруашылықтары, сигнализация және байланыс, жүк және т. б.
қызметкерлерінің
Талдаудың келесі түрлері бөлінеді: жедел (ауысым үшін және күн
үшін); онкүндік, ай ішінде мерзімді); мақсатты.
Станция жұмысын жедел талдаумен (талдаумен) станция бастығы
және оның орынбасары ауысым аяқталғаннан кейін тәулігіне 2 рет ауысым
басшыларынан есептерді қабылдау кезінде жұмыс жоспары мен
технологиялық процестің бұзылу орын алғанын, олардың себептерін
анықтау, жекелеген командирлердің іс-қимылын талдау және қандай да бір
жағдайда қалай түсу тиістігін түсіндіру арқылы айналысады. Жұмысты
талдау станция жұмысында туындайтын қиындықтардың алдын алу немесе
жою үшін қажетті шараларды анықтайды, жақсы жұмыс тәжірибесін,
бастамашыл командирлердің сәтті шешімдерін анықтайды.
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Станцияның бір күндегі жұмысын талдай отырып, олар станцияның
күнделікті жоспарының орындалуын бағалайды, сонымен қатар әр түрлі
ауысымдардың жұмысын қалғандары ең жақсысына тең болатындай етіп
салыстырады.
Кезеңдік талдауды шаруашылық қызметтің барлық салаларының
ауысымдық және тәуліктік талдауларының нәтижелерін жинақтай және
станция жұмысын жақсарту үшін ұйымдастыру-техникалық шараларын
белгілей отырып, станцияның бас (аға) инженері орындайды.
Мақсатты талдау станцияның жекелеген учаскелерінің жұмысын
терең зерттеу үшін, кез-келген маңызды тапсырманы орындау кезеңіндегі
жұмысты қорытындылау үшін және басқа да қажетті жағдайларда
жүргізіледі.
4.7 Пойыздарды қалыптастыру
Станцияның сұрыптау паркінің жолдары пойыздарды қалыптастыру
жоспарының мақсаттары бойынша мамандандырылған. Тарату процесінде
вагондар саябақтың тиісті жолына түсіп, толық құрамға жиналады.
Пойыздар техникалық пайдалану ережелеріне, қозғалыс кестесіне және
пойыздарды қалыптастыру жоспарына толық сәйкес қалыптастырылуы тиіс.
Бағыттар бойынша және әрбір учаске бойынша жүк пойыздарының салмағы
мен ұзындығының нормалары қозғалыс кестесінде және пойыздарды
қалыптастыру жоспарында белгіленеді және локомотивтің үлгісіне, пойыздар
айналымы учаскелеріндегі жолдың бейініне және осы учаскелердің
станцияларындағы қабылдау-жөнелту жолдарының пайдалы ұзындығына, ал
электрлендірілген желілерде - электрмен жабдықтау шарттарына сәйкес
келуге тиіс.
Алыс және жергілікті жолаушылар пойыздарының салмағы мен
ұзындығының нормалары және оларда вагондарды орналастыру тәртібі
пойыздар қозғалысының кестесі кітапшаларында көрсетіледі.
пойыздарға қоюға жол берілмейді:
−
қозғалыс
қауіпсіздігіне
қатер
төндіретін
және
жағдайы
тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз етпейтін ақаулы вагондар;
−
жүк көтергіштігінен тыс тиелген вагондар;
−
ашық жылжымалы құрамда жүктерді тиеу мен бекітудің техникалық
шарттарын бұза отырып тиелген платформалар мен жартылай вагондар;
−
шанақтың қисаюына немесе вагонның рамасы мен шанағының жүріс
бөлігіне соғылуына әкеп соғатын сүзілген серіппелері бар вагондар, сондайақ шатыры ақаулы, оның табақтарының жыртылу қаупін тудыратын
вагондар;
−
рельстен шығып кеткен немесе апатқа ұшыраған пойызда болған
вагондар оларды қарап, қозғалыс үшін жарамды деп танылғанға дейін алдағы
уақытта;
−
жөндеудің белгіленген түрлерін өндіру туралы трафареті жоқ вагондар;
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−
егер мұндай вагондардың жүруі туралы ерекше нұсқаулар берілмесе,
габаритті емес жүктері бар платформалар, транспортерлер және жартылай
вагондар;
−
есіктері мен люктері ашық немесе бекіту тетігінің жабық люктері бар
жартылай вагондар;
−
ашық және есік жапқышына бекітілмеген бос жабық вагондар,
сырғанау шеңбері бойынша битумнан тазаланбаған доңғалақ жұптары бар
мұнай битумын тасымалдауға арналған вагондар.
Жолаушылар және пошта-багаж пойыздарына: қауіпті жүктері бар
вагондарды; мерзімді жөндеу мерзімі өткен вагондарды қоюға жол
берілмейді.
Жүк пойыздарын қалыптастыру осьтердің саны мен салмағы бойынша
вагондарды іріктеусіз жүргізіледі.
Құрама пойыздарда вагондар тағайындалған станциялар бойынша
топтармен іріктеледі, ал құрама-тарату вагондары бір топпен қойылады.
Қауіпті жүктері бар вагондар жүк пойыздарына темір жол көлігінде
жүктерді тасымалдау қағидаларында және темір жолдармен қауіпті жүктерді
тасымалдау қағидаларында белгіленген тасымалдау шарттарына сәйкес
қойылады.
Құрамды қалыптастырудың аяқталуы
Композицияларды қалыптастыру тарату процесімен біріктіріледі.
Сонымен қатар, вагондардың құрамына паналауды қою, деңгей бойынша
автотіркеу бастарының осьтерінің сәйкес келмеуін жою, құрам топтарын
қосу және т. б. қажеттілігі туындайды. Бұл қосымша жұмыс, әдетте,
сұрыптау паркінің құйрығында қалыптастыру сорғыштарында жасалады.
Кейбір жағдайларда таратудан бос уақытта бұл жұмыс төбеде орындалуы
мүмкін.
Құрамдардың түпкілікті қалыптасуы туралы жалпы нұсқауды сұрыптау
паркінің әрбір жолына жинақтау ведомостері және пойыздардың жақындауы
туралы ақпарат негізінде пойыз құруды жоспарлайтын маневрлік диспетчер
береді.
Баж заманауи жүйелері жоғары транзитті пойыздарды тағайындау
туралы, жергілікті жүгі бар вагондардан немесе тиеуге бос вагондардан
пойыздарды қалыптастыру туралы, топтық пойыздардағы топтардың ұтымды
үйлесуі туралы жедел шешімдерді пысықтауға мүмкіндік береді.
Парк бойынша кезекшіге артқы вагонның нөмірін көрсете отырып,
белгілі бір мақсаттағы пойызды қалыптастыруды аяқтау туралы нұсқау
беріледі.
Станция бойынша кезекші төбешік бойынша кезекшімен келіскеннен
кейін маршрутты дайындайды және локомотивті тиісті жолға жібереді
Пойыздарды құрастырушы өзіне бекітілген жолдарда вагондарды
жинақтау процесінде вагондардың жағдайын, жүктің ашық жылжымалы
құрамда бекітілуін, адамдар, қауіпті және жарылыс қауіпті материалдар
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орналасқан вагондардың болуын тексереді. Пойызды қалыптастыру
тапсырмасын алғаннан кейін ол локомотивті қалыптастыру жолында қарсы
алады және локомотивті вагондарға тіркегеннен кейін жолдан тежегіш аяқ
киімді алып тастап, пойызды қалыптастыруға кіріседі.
Қалыптастыру аяқталғаннан кейін құрам жөнелту паркіне
ауыстырылады. Ауыстыру процесінде СТЦ операторы есептен шығару
постында вагондардың нөмірлерін олардың құрамында орналасу тәртібімен
енгізеді және СТЦ және ГВЦ-ға береді.
4.8 Пойыздардың қозғалыс кестесі және оларды қалыптастыру
жоспары туралы жалпы мәліметтер
4.8.1 Пойыздар қозғалысының кестесі және оның элементтері
Пойыздардың қозғалыс кестесі теміржол көлігіндегі барлық
тасымалдау жұмыстарын ұйымдастырудың негізі болып табылады. Ол темір
жолдардың барлық бөлімшелері үшін міндетті: станциялар, локомотив
деполары, вагондарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу пункттері,
тартымдық қосалқы станциялар, жол дистанциялары, сигнализация және
байланыс және т. б. Кесте барлық бөлімшелердің жұмысын біртұтас етіп
ұйымдастырады. Оның негізінде темір жолдардың қызметі жүк жөнелтуші
кәсіпорындармен және жүк алушылармен келісіледі, вагондар мен
локомотивтерді пайдалану көрсеткіштері айқындалады, жолаушыларды
уақтылы және қауіпсіз тасымалдау жүзеге асырылады. пойыздар
қозғалысының кестесін сақтау және оның бұзылуының алдын алу
қозғалысты ұйымдастыруға байланысты барлық қызметкерлер үшін басты
шарт болып табылады.
Пойыздардың қозғалыс кестесіне келесі талаптар қойылады:
−
әрбір учаскеде жолаушылар мен жүк пойыздарының белгілі бір санын
төсеу арқылы жүктер мен жолаушыларды тасымалдау жоспарының
орындалуын қамтамасыз ету;
−
пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін пойыздар жүрісінің аралық
уақыттарын, станциялық және пойызаралық аралықтарды, техникалық және
коммерциялық
операцияларға
арналған
пойыздар
тұрақтарының
нормаларын, пойыздарды қабылдау және жөнелту және маневрлік
жұмыстарды жүргізу кезінде белгіленген талаптарды және т. б. сақтаумен
қамтамасыз ету;
−
учаскелердің өткізу және тасымалдау қабілетін және станциялардың
қайта өңдеу қабілетін неғұрлым тиімді пайдалану, оған пойыздарды
графикке ұтымды төсеу, транзиттік және бөлшектеу пойыздарының
станцияларына жеткізуді дұрыс ауыстыру арқылы қол жеткізіледі;
−
аралас учаскелерде, жоларалық және шекаралық тораптарда пойыздар
қозғалысы мен локомотивтер айналымының кестелерін нақты келісу және
пайдаланудың озық әдістерін қолдану арқылы жылжымалы құрамды
жоғары өнімді пайдалану;
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−
ұйымның бригаданы ауыстыру пункттері бағытында локомотивтік
және пойыздық бригадалар жұмысының белгіленген ұзақтығын сақтауы;
−
технологиялық «терезелер» кестесінде ұзақтығы 60-120 минут бөліп,
жолдарды, құрылыстарды, электрмен жабдықтау құрылғыларын, СОБ және
байланысты ағымдағы күтіп ұстау бойынша жұмыстарды орындауға
мүмкіндік беру.
Пойыздар қозғалысының кестесі қысқы кезеңге түзетумен бір жылға
жасалады және мамырдың соңында - маусымның басында темір жолдардың
барлық желісінде бір мезгілде енгізіледі. Кесте негізінде пойыздардың келу
және оларды станциялардан жөнелту уақыты көрсетіле отырып, қозғалыс
кестесі жасалады.
Пойыздардың қозғалысын графикалық түрде келесідей бейнелеуге
болады.
А станциясынан 2001 пойызы 0 сағат 09 минутта кетеді, в станциясы
бойынша ол 0 сағат 28 минутта тоқтамай жүреді, в станциясына 0 сағат 48
минутта келеді.
А станциясынан 2003 пойызы 1 сағат 01 минутта, в станциясына 1
сағат 21 минутта келеді, 5 минут тұрағы бар, 1 сағат 26 минутта, в
станциясына 1 сағат 48 минутта келеді.
Пойыз учаске бойынша біркелкі қозғалмайды (4.33-сурет). Бірақ
диаграммада пойыздардың жүру сызықтарын қисық көлбеу сызықтармен
бейнелеу ыңғайсыз. Сондықтан пойыздың жүру сызықтарын түзу көлбеу
сызықтармен көрсету шартты түрде қабылданады (4.34-сурет).

4.33- сурет. Учаскедегі пойыздардың
нақты қозғалысы

4.34- сурет. Диаграммадағы
пойыздардың бейнесі

Пойыздың учаске бойынша жүру жағдайына сүйене отырып, үдеу және
баяулау уақыты таза жүру уақытына қосылады. Жүріс сызығының үстінде
пойыз нөмірі жазылады. пойыздың жөнелтілу, жүріп өту және келу уақыты
бөлек пункттердің осьтерімен және жүрістің көлбеу сызығымен құрылған
доғал бұрыштарда жазылады.
Диаграммадағы тақ пойыздар жоғарыдан төменге, тіпті төменнен
жоғарыға қарай бейнеленген.

224

Пойыздардың қозғалыс кестесі уақыт пен қашықтықтың масштабымен
стандартты торда жасалады. Көлденең сызықтар олардың арасындағы
қашықтық бөлек пункттердің осьтері арасындағы қашықтыққа сәйкес келетін
бөлек пункттердің осьтерін білдіреді. Масштаб әдетте қабылданады: 2 мм ~ 1
км. Пойыздардың қозғалыс графигінің мысалы 4.35-суретте келтірілген.
Кестенің негізгі элементтеріне мыналар жатады: пойыздар жүрісінің
аралық уақыттары; станциялық және жоларалық аралықтар; станциялардағы
пойыздар тұрақтарының нормалары; локомотивтердің негізгі депо
станцияларында және айналым пункттерінде болу уақытының нормалары.
ПОЙЫЗДАРДЫҢ ЖҮРУ ГРАФИГІ
(ЖҮРУ ГРАФИГІ)

4.35- сурет. Пойыздар жүру графигі (жүру графигі)

Графикті (Кестені) әзірлеу кезінде мынадай деректер болуы қажет:
кепілді вагон иіндері туралы; пойыздарға локомотивтермен қызмет көрсету
учаскелерін орналастыру және локомотив бригадаларының жұмысы туралы;
учаскелер мен станцияларда белгіленген «терезелер» туралы.
Бөлек пункттердің осьтері немесе қабылдау-жөнелту парктерінің
осьтері арасындағы жүрістің аралық уақыттары, егер олар станция осьімен
сәйкес келмесе, пойыздардың әрбір санаты үшін есептеледі. Аралықтың
жүру уақытының шамасына аралықтың ұзындығы, жолдың жоспары мен
бейіні, локомотивтің қуаты, белгіленген қозғалыс жылдамдығы, пойыздың
массасы мен ұзындығы, жолдың қуаты мен жағдайы, энергиямен жабдықтау
құрылғылары және т. б. сияқты факторлар әсер етеді.
Жүріс уақыттары бөлек пункттерде тоқтаусыз (жүрістің таза
уақыты) пойыздардың қозғалысы кезінде де, тоқтаумен жүру кезінде де жұп
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және тақ бағыттар бойынша жеке тартымдық есептеулердің көмегімен
анықталады. Бұл жүру уақытының айырмашылығы-пойыздың үдеуі мен
баяулау уақыты.
Станциялық және жоларалық аралықтар аралықтар бойынша және
бөлек пункттер арқылы пойыздардың жүру қауіпсіздігінің шарттарын
айқындайтын маңызды элементтерге жатады. Станциялық аралықтар тра
және станция жұмысының технологиялық процесіне қатаң сәйкестікте
бағыттамалы қылталар мен жанаспалы аралықтар бойынша әрбір бөлек
пункт үшін есептеледі.
Пойыздар тұрақтарының нормалары станциялардың жұмыс
технологиясына байланысты белгіленеді. Олар есептеулермен немесе үлгілік
технологиялық процестерде жазылған нормативтерді сақтай отырып,
хронометраждық бақылаулар негізінде айқындалады.
Локомотивтердің айналым пункттерінде және негізгі депо
станцияларында болу уақытының нормалары станция жолдарында және
депо аумағында локомотивтермен техникалық операцияларды орындау
ұзақтығына, сондай-ақ бригадалардың локомотивтерді қабылдау және
тапсыру және локомотивтің пойыздан қызмет көрсету пунктіне дейін және
кері өту уақытына байланысты.
4.8.2 Пойыздар қозғалысының кестесі
Кестені жасау кезінде тұрақты айналымдағы жолаушылар
пойыздарының қолданыстағы кестесін барынша сақтау және қолданыстағы
кестелерді ең аз түзетуге және жолаушылар ағынын дамыту үшін жаңа
«жіптерді» салуға жұмысты азайту қажет. Ірі тораптардан пойыздарды
жөнелту кестесін жиі өзгерту жолаушылар үшін жағымсыз.
Жолаушылар пойыздарының қозғалыс кестесі жолаушылар үшін
барынша қолайлылықты, жылжымалы құрамды барынша жақсы
пайдалануды, техникалық және жолаушылар станцияларында жолдарды
ұтымды пайдалануды және әрбір жолдағы тұрақтардың ұзақтығы мен жүру
уақытында техникалық негізделген резервті қамтамасыз етуге тиіс.
Жолаушылар қозғалысын ұйымдастырудағы маңызды құжаттар-әр жол
үшін жарияланған кесте кітаптары. Кесте кітапшаларын пайдалану
ыңғайлылығы мен жылдамдығы үшін бөлімшемен алыс, жергілікті
қатынастағы, пошта-багаж пойыздарына, жаппай тасымалдау кезеңіне
тағайындалған және туристік пойыздарға арналған.
Қызметтік
кестелер
кітабында
қосымшаларда
жолаушылар
пойыздарының жүру уақыты мен учаскелердің пайдалану ұзындығы
кестелерімен бағыттардың техникалық сипаттамалары келтіріледі.
Жолдардағы жолаушылар үшін вокзал орынжайларының көрнекті
орындарында ілінетін кітапшалар, афишалар және кестелер түрінде кестелер
шығарылады.
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4.8.3 Пойыздарды қалыптастыру жоспары
Пойыздарды құру жоспары-бұл техникалық станциялар арасында
сұрыптау жұмыстарын оңтайлы бөлуді, вагондардың ең төменгі тоқтап
қалуын, жол бойындағы қайта өңдеу санын және маневрлік шығындарды
азайтуды қамтамасыз ететін вагон ағындарын ұйымдастыру жүйесі [27].
Мемлекетаралық, мемлекетішілік және жолішілік қалыптастыру
жоспарларын ажыратыңыз.
Мемлекетаралық жоспарды темір жол көлігі жөніндегі кеңестің
дирекциясы әзірлейді және темір жол көлігі жөніндегі кеңестің отырысында
бекітіледі.
Мемлекетішілік жоспарды темір жол әкімшілігі әзірлейді және оны
оның басшысы бекітеді.
Жолішілік жоспарларды темір жолдар әзірлейді және оларды жол
бастықтары бекітеді. Қазақстан Республикасы үшін пойыздарды
қалыптастырудың мемлекетішілік жоспары бір мезгілде жолішілік болып
табылады.
Мемлекетаралық өту пункттерін жедел өзгерту стихиялық сипаттағы
құбылыстар, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі бұзылған кезде, сондай-ақ
қатысы бар теміржол әкімшіліктерімен келісу кезінде теміржол көлігі
жөніндегі кеңестің дирекциясы жүк жөнелтушілер мен жүк алушылардың
өтініші бойынша жекелеген жөнелтімдер үшін жүргізілуі мүмкін.
Әзірлеу үшін бастапқы деректер:
−
жүк тасымалдау жоспары;
−
пойыздар құрамдарының массасы мен ұзындығының нормалары;
−
локомотивтер мен локомотив бригадаларының айналым учаскелерінің,
ТҚО вагон паркіне қызмет көрсетудің кепілдік учаскелерінің сызбалары;
−
учаскелер бойынша тиелген және бос вагондарды жылжыту
шығындары туралы деректер (картосызба);
−
тірек станцияларының техникалық жабдықталуы және қайта өңдеу
қабілеті, олардың жұмыс көрсеткіштері, кірме жолдардың өнімділігі туралы
деректер.
Даму дәйектілігі:
−
барлық станциялар үшін есептік нормативтерді бекіту (с, m Тэк);
−
жоспарлы жүк тиелген және бос вагон ағындарын әзірлеу (диаграмма
және сатылы кестелер);
−
жөнелту маршруттарын құру жоспарының оңтайлы нұсқасын табу;
−
Өтпелі және учаскелік бір топтық пойыздарды қалыптастырудың
оңтайлы нұсқасын есептеу;
−
жедел және жедел жүк пойыздарын қалыптастыру жоспарын жасау;
−
жылжымалы құрамның тегі бойынша бос пойыздарды қалыптастыру
станцияларын белгілеу;
−
құрама пойыздарды қалыптастыру жоспарын әзірлеу;
−
ескі жоспармен салыстырғанда жаңа қалыптасу жоспарының
көрсеткіштерін талдау;
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−
«Жүк пойыздарын қалыптастыру жоспары», «Вагон ағындарын жіберу
тәртібі туралы нұсқау» кітаптарын шығару.
Пойыздарды құру жоспарын жасау-күрделі комбинаторлық міндет.
Ағындарды біріктірудің көптеген мүмкін нұсқаларының ішінен біреуін
таңдау тиіс, оңтайлы. Жоспар барлық тірек станциялары үшін бір уақытта
бүкіл бағыт бойынша және барлық вагондар ағындары бойынша есептеледі.
Құрастырудың әзірленген жоспары үш бөлімнен тұратын кітап түрінде
ұсынылады:
1 бөлім. Желінің маңызды сұрыптау станциялары бойынша
пойыздарды қалыптастыру жоспары;
2 бөлім. Мемлекетаралық және жоларалық қалыптастыру жоспары;
3 бөлім. Мемлекетаралық қатынастағы вагон ағындарының өту
пункттерінің (шекара станцияларының) кестелері.
Пойыздарды қалыптастырудың жасалған жоспарының сапасы
пойыздарды сипаттайтын көрсеткіштердің үш тобымен бағаланады және
олар: тиеу орындарынан маршруттар; техникалық станциялардағы пойыздар;
темір жолдардың барлық желісіндегі пойыздар ретінде қалыптастырылған.
Техникалық станциялардағы жоспар көрсеткіштері келесідей:
−
толассыз, учаскелік, құрама, шығару, беру, жедел және жеделдетілген
жүктерге бөлімшемен құрылатын тағайындаулар саны. Бос вагондардан
маршруттардың бағыттары ерекше бөлінеді;
−
топтық пойыздардың (құрамалардан басқа) тағайындалу саны);
−
вагон-жинақтау сағаттары және қалыптастыру станциясындағы
жинақталған вагонның орташа бос тұруы;
−
Өтпелі және учаскелік пойыздардың орташа қашықтығы.
Бүкіл желіде қалыптастыру жоспарының жалпы көрсеткіштері:
−
қайта өңдеусіз транзиттік, оның ішінде тиеу орындарынан
маршруттарда өтетін вагондар саны;
−
қайта өңделуі бар транзиттік, оның ішінде тиеу орындарынан
бағыттарға түсетін вагондар саны;
−
транзиттілік коэффициенті (қайта өңделген транзиттік вагондар
санының жалпы транзиттік вагон ағынына қатынасы);
−
қайта өңдеу вагон-сағаты;
−
1 вагонға келетін қайта өңдеу саны;
−
жүк пойыздарының орташа қашықтығы.
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Зерттелген
тапсырмалар

материалды

бекітуге

арналған

тәжірибелік

№ 6 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Станцияның өткізу қабілетін аналитикалық әдіспен
есептеу.
Жұмыстың мақсаты - қабылдау-жөнелту паркінің қолма-қол өткізу
қабілетін есептеуді үйрену.
Бастапқы деректер:

Тапсырма
Қабылдау-жөнелту жолдарының саны, m
Қайта өңдеусіз транзиттік пойыздар саны Nтр
Топтық пойыздар саны Nгр
Nуч учаскелік пойыздар саны
Nсб құрама пойыздарының саны
Өзінің қалыптастырған пойыздар саны Nсф
Орташа күту уақыты tож, , мин
Пойыздарды транзиттік tтр, мин
өңдеу
топтық tгр, мин
уақыты
участкелік tуч, мин
құрама tсб, мин
қалыптастыру tсф, мин
Операцияның келуі бойынша tпр, мин
орташа
жөнелту бойынша tот, мин
уақыты
жинау бойынша tуб, мин
Жлдарының ағымдағы мазмұны ΣTпост

1 нұсқа
4
39

2 нұсқа
3
36

3 нұсқа
6
40

7
4
4
10
10
30
40
15
20
30
6
8
10
120

6
4
3
8
8
30
40
15
20
30
5
7
8
100

8
6
4
11
12
35
42
15
20
35
5
8
10
120

Орындалу реті:
1. Жалпы пойыз ағынындағы әр пойыздың үлесін анықтаңыз β.
2. Пойыздардың әр санатының жол уақытын анықтаңыз.
3. Бір tсрзан пойызымен орташа өлшенген уақытты анықтаңыз.
4. Қолма-қол өткізу қабілетін есептеңіз Nнал
5. Қолма-қол өткізу қабілетін қажетті қозғалыс өлшемдерімен
салыстырып, қорытынды жасаңыз.
Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Тапсырманы орындау кезінде осы оқу-әдістемелік құралдың теориялық
материалымен танысу қажет (4-бөлім, 4.2.4-тармақ).
Аналитикалық әдіспен қолма-қол өткізу қабілетін есептеу мынадай
формула бойынша жүргізіледі:
𝑁𝑁𝑁𝑁нал =

(1440×𝑚𝑚𝑚𝑚−ΣTпост )
ср

t зан

, поезд

(12)
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мұндағы m-жүріс жолдарынан басқа саябақтағы жолдар саны;
ΣTпост-жолаушылар
пойыздарын
өткізу
салдарынан
оларда
жүк
пойыздарының қосымша тұрып қалуын және жолды және байланыс желісін
ағымдағы ұстау үшін қажетті уақытты қамтитын пойыздарды қабылдау үшін
жолдарды пайдаланудағы үзілістердің жиынтық уақыты;
tср зан - бір пойызбен жүрудің орташа өлшенген уақыты.
Бір пойызбен жолды жүріп өтудің орташа өлшенген уақыты мынадай
формула бойынша айқындалады:
ср

t зан = 𝛽𝛽𝛽𝛽тр × 𝑡𝑡𝑡𝑡тр +𝛽𝛽𝛽𝛽гр × 𝑡𝑡𝑡𝑡гр + 𝛽𝛽𝛽𝛽уч × 𝑡𝑡𝑡𝑡уч +𝛽𝛽𝛽𝛽сб × 𝑡𝑡𝑡𝑡сб + 𝛽𝛽𝛽𝛽сф × 𝑡𝑡𝑡𝑡сф , мин

(13)

мұндағы βтр, βгр, βуч, βсб, βсф - тиісінше пойыздардың үлесі: транзиттік,
топтық, учаскелік, құрама, оның қалыптасуы (Σβ = 1)
βтр =

βгр =

βуч =
βсб =

βсф =

𝑁𝑁𝑁𝑁тр

(14)

ΣN
𝑁𝑁𝑁𝑁уч

(16)

ΣN
𝑁𝑁𝑁𝑁гр

ΣN
𝑁𝑁𝑁𝑁сб

ΣN
𝑁𝑁𝑁𝑁сф
ΣN

(15)
(17)
(18)

мұндағы tтр, tгр, tуч, tсб, tсф - сәйкесінше бір пойызбен жүру уақыты: транзиттік,
топтық, учаскелік, құрама, оның құрамы.
𝑡𝑡𝑡𝑡тр = 𝑡𝑡𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡𝑡𝑡тр + 𝑡𝑡𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡𝑡𝑡от
𝑡𝑡𝑡𝑡гр = 𝑡𝑡𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡𝑡𝑡гр + 𝑡𝑡𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡𝑡𝑡от
𝑡𝑡𝑡𝑡уч = 𝑡𝑡𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡𝑡𝑡уч + 𝑡𝑡𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡𝑡𝑡уб
𝑡𝑡𝑡𝑡сб = 𝑡𝑡𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡𝑡𝑡сб + 𝑡𝑡𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡𝑡𝑡уб
𝑡𝑡𝑡𝑡сф = 𝑡𝑡𝑡𝑡уб + 𝑡𝑡𝑡𝑡сф + 𝑡𝑡𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡𝑡𝑡от

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Есептеу мысалы:
Қабылдау-жөнелту паркінің қолма-қол өткізу қабілетін анықтау.
Қабылдау-жөнелту жолдарының саны-3. Станция бір күнде Nтр=38 пойызды,
топтық Nгр=8 пойызды қайта өңдеусіз өткізуі тиіс, учаскелік Nуч=5 пойызды,
құрама Nсб=4 пойызды қайта өңдеуге түседі, Nсф=9 пойызды
қалыптастырады. Орташа күту уақыты tож=10 мин. Операцияның орташа
уақытын алайық: tпр=5 мин, tот=7 мин, tуб=10 мин; пойыздарды өңдеу
уақыты:tтр=30 мин, tгр=40 мин, tуч=15 мин, tсб=20 мин, tсф=30 мин. Жолдарды
күтіп ұстауға тәулігіне 120 минут бөлінеді.
Β жалпы пойыз ағынындағы әрбір пойыздың үлесі анықталады.
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βтр =

38
64

= 0,59

βгр =

8

64

= 0,13

βсф =

9

64

βуч =

= 0,14

5

64

= 0,08

βсб =

4

64

= 0,06

ΣN = 38 + 8 + 5 + 4 + 9 = 64 поезда

Пойыздардың әр санаты бойынша жолдардың уақыты анықталады.
𝑡𝑡𝑡𝑡тр = 5 + 30 + 10 + 7 = 52 мин
𝑡𝑡𝑡𝑡гр = 5 + 40 + 10 + 7 = 62 мин
𝑡𝑡𝑡𝑡уч = 5 + 15 + 10 + 10 = 40 мин
𝑡𝑡𝑡𝑡сб = 5 + 20 + 10 + 10 = 45 мин
𝑡𝑡𝑡𝑡сф = 10 + 30 + 10 + 7 = 57 мин

Бір пойызбен орташа өлшенген жол жүру уақыты анықталады
ср

t зан = 0,59 × 52+0,13 × 62 + 0,08 × 40+0,06 × 45 + 0,14 × 57 = 52,62 =
53 мин.
Қолма-қол өткізу қабілетін есептеңіз Nнал
𝑁𝑁𝑁𝑁нал =

(1440 × 3 − 120)
= 79 поездов
53

Қолма-қол өткізу қабілетін қажетті қозғалыс өлшемдерімен салыстыру
жүргізіледі. 79 пойыздың өткізу қабілеті, қажетті қозғалыс өлшемдері ΣN=64
пойыз. Демек, қабылдау-жөнелту паркінде өткізу қабілеті резерві бартәулігіне 15 пойыз.
№ 7 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Маневрлік мәселелерді шешу
Жұмыстың мақсаты-парктің пойыздарын тарату, қалыптастыру және
қайта құру бойынша маневрлік жұмыстарды орындауға уақыт нормаларын
есептеуді үйрену.
Бастапқы деректер:
№ 1 тапсырма. Сорғышта композицияны таратуға уақыт нормасын есептеу.
Тапсырма
Пойыз құрамы mс, ваг
Сорғыштың еңісі i, %о
Құрамындағы ағытпалар саны g
Маневрлер жасалады
Тұнба шығарады

1 нұсқа
52
4,1
15
Сериялық соққылар
Сол локомотив

2 нұсқа
60
1,4
12
Сериялық соққылар
Басқа локомотив
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№ 2 тапсырма. Бір топтық құрамды қалыптастыруды аяқтауға арналған
уақыт нормасын есептеу
Тапсырма
Қалыптастырылатын пойыз құрамы
mф, ваг
Құрамға ағытпалар саны Ро
Тартқыштар шығарады

1 нұсқа
52

2 нұсқа
60

0.4
Сол локомотив

0,9
Басқа локомотив

№ 3 тапсырма. Құрама пойызды қалыптастыруға арналған уақыт
нормасын есептеу.
Тапсырма
Қалыптастырылатын пойыздың
құрамы
mс = mф, ваг
Сорғыштың еңісі i, %о
Құрамындағы ағытпалар саны g
Маневр жасау әдісі

1 нұсқа
52

2 нұсқа
60

4,1
22
Сериялық дүмпулер

1,4
18
Шөгу

6

5

Құрама пойыз құрамындағы топтар
саны К

№ 4 тапсырма. Құрамды парктен паркке ауыстыруға кететін уақыт
нормасын есептеу.
Тапсырма
Пойыз құрамы шс , ваг
Бір вагонның ұзындығы, м
Қашықтық, м
Тежегіштер

1 нұсқа
2 нұсқа
52
60
15
15
Диаграммада келтірілген Диаграммада келтірілген
Енгізілген
Қосылмаған

Парктердің орналасу сызбалары

1-нұсқа

105 м

310 м

10
11
ПП
12

СП

232

4
5
6
7
8

317

200м

810 м

2-нұсқа
105 м

290 м

10
11
ПП
12

СП

4
5
6
7
8

317

170 м

520 м

Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Тапсырманы орындау кезінде осы оқу-әдістемелік құралдың теориялық
материалымен танысу қажет (4-бөлім, 4.2.4-тармақ).
1. Шығару жолынан құрамды бөлшектеуге технологиялық уақытты
есептеу
Сору жолында тарату технологиясы ағытпаларды қалыптастыру
жоспарына сәйкес мамандандырылған сұрыптау паркінің жолдары бойынша
сұрыптауды және вагондарды шегендеуді көздейді.
Жалпы тарату уақыты мына формула бойынша есептеледі
Твр = Тс + Тос

(24)

мұнда Тс – сұрыптауға технологиялық уақыт;
Тос – -вагондарды шегендеуге арналған технологиялық уақыт
Тс = А × 𝑔𝑔𝑔𝑔 + Б × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐
Тос = 0,06 × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

(25)
(26)

мұндағы𝑔𝑔𝑔𝑔-пойыз құрамындағы ағытпалар саны;
mc-физикалық вагондардағы пойыз құрамы;
А және Б – коэффициенттері осы оқу құралының 5-қосымшасының 1кестесінен алынған
2.
Бір жолда вагондарды жинау кезінде бір топтық құрамды
қалыптастыруды аяқтауға арналған технологиялық уақытты есептеу
Бір топтық құрамды қалыптастыруды аяқтауға арналған технологиялық
уақыт ТПЕ талаптарына сәйкес құрамда вагондарды орналастыруға арналған
технологиялық уақыттан және сұрыптау жолдарындағы ағытпалар
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арасындағы «терезелерді» жою үшін тарту жолдары жағынан вагондарды
тартуға арналған уақыттан құралады
Тоф = Тптэ + Тподт

(27)

Тптэ = В + Е × 𝑚𝑚𝑚𝑚ф

(28)

мұндағы Тптэ-ПТЭ бойынша вагондарды орналастыруға байланысты
операцияларға арналған технологиялық уақыт;
Тподт-сұрыптау жолдарындағы ағытпалар арасындағы «терезелерді» жою
үшін тарту жолдары жағынан вагондарды тартуға арналған уақыт.

(29)

Тподт = 0,08 × 𝑚𝑚𝑚𝑚ф

мұндағы mф-қалыптастырылатын құрамға енгізілетін вагондар саны;
В және Е-мәндері Р0 операцияларының санына (автотіркеу біліктері сәйкес
келмейтін және бүркемелеу вагондарын қоятын орындарда қалыптастыруға
жататын вагондардың ағытпаларының орташа саны) байланысты болатын
нормативтік параметрлер осы оқу құралының 5-қосымшасының 2-кестесі
бойынша анықталады.
3.
Бір жолда жиналатын
технологиялық уақытты есептеу

құрама

пойызды

қалыптастыруға

Көп топтық құрамды қалыптастыруға арналған технологиялық уақыт
учаскедегі станциялардың географиялық орналасуына сәйкес вагондарды
топтар бойынша сұрыптау уақытын және құрастыру жолына
қалыптастырылған топтарды құрастыру уақытын қамтиды.
Тф сб = Тс + Тсб

(30)

мұнда Тс - -учаскедегі станциялардың географиялық орналасуына сәйкес
вагондарды топтар бойынша сұрыптау уақыты;
Тсб-құрастыру жолында құрылған топтарды жинау уақыты.
Бұрын келтірілген формула бойынша (25) вагондарды сұрыптау
уақыты
Тс = А × 𝑔𝑔𝑔𝑔 + Б × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

Тсб = 1,8 × р + 0,3 × 𝑚𝑚𝑚𝑚сб

(31)

мұнда mсб - шағын және орта бизнес-қалыптасқан құрамды құрастыру
жолына ауыстырылатын вагондар саны;
р-бұл вагондар қайта орналастырылатын жолдардың саны.
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(32)

р=К−1

𝑚𝑚𝑚𝑚сб =

𝑚𝑚𝑚𝑚ф ×(К−1)

(33)

К

К-бір құрамдағы топтардың орташа саны (құрама пойыздағы вагондар
топтары іріктелетін аралық станциялардың саны);
mф -құрама пойыздың орташа құрамы.
4.
Сұрыптау паркіне келу
технологиялық уақытын есептеу.

паркінен

құрамды

ауыстырудың

Ауыстырудың технологиялық уақыты объектілердің орналасу
сызбасына байланысты және локомотивтің құрамнан кейін tхз келу паркіне
бос жүруінің жартылай рейстерінен, оны tвыт сору жолына шығарудан және
вагондарды tос сұрыптау паркіне орналастырудан тұрады.
Тпер = 𝑡𝑡𝑡𝑡хз + 𝑡𝑡𝑡𝑡выт + 𝑡𝑡𝑡𝑡ос

(34)

𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

(35)

Әрбір жарты рейстің ұзақтығы мынадай формула бойынша есептеледі:

мұндағы a ж2не b маневрлік локомотивтің қозғалысына және маневрлік
құрамның бір физикалық вагонына келетін жартылай рейс ұзақтығын
сипаттайтын уақыт нормативтері осы оқу құралының 5-қосымшасының 3кестесі.
№ 8 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Қосылыстарды бекіту үшін тежегіш аяқ киімнің санын
есептеу
Жұмыстың мақсаты-станция жолдарында вагондарды бекіту үшін
тежегіш аяқ киімнің санын есептеуді үйрену.
Бастапқы деректер:
№ 1 тапсырма. Жүктелген қосылыстарды бекіту үшін тежегіш аяқ
киімнің санын есептеу.
Тапсырма
Құрамындағы осьтер саны
Композиция түрі
Еңіс, i

1 нұсқа
200
Тиелген
0,0024

2 нұсқа
220
Кені бар құрам
0,0020
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№ 2 тапсырма. Бос құрамдарды бекіту үшін тежегіш аяқ киім санын
есептеу.
Тапсырма
Құрамындағы осьтер саны
Композиция түрі
Жол түрі
Еңіс, i

1 нұсқа
2 нұсқа
56
40
Бос
Бос
Құюды тиеу жолы Цистерналарды тазалау және жуу жолы
0,0018
0,0023

№ 3 тапсырма. Ерекше ауа-райы жағдайында аралас қосылыстарды
бекіту үшін тежегіш аяқ киімнің санын есептеу.
Тапсырма
1 нұсқа
2 нұсқа
Құрамындағы осьтер саны
120
120
Композиция түрі
Аралас
Аралас
Ерекше ауа райы жағдайлары
Қатты жел
Дауылды жел
Ерекше шарттар
Табандықты бос вагондардың Табандықты бос вагондардың
астына төсеу
астына төсеу
Еңіс, i
0,0030
0,0018

Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
Қазақстан Республикасының темір жол көлігіндегі пойыздар қозғалысы
және маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулыққа қосымшаның негізінде
нормалар есептеледі және жылжымалы құрамды бекіту жүргізіледі.
ЖПҚ «Станциялардағы маневрлік жұмыс» 11-тарауында баяндалған
талаптарға сәйкес станциялық жолдарда вагондарды бекіту кезінде мынадай
ең төменгі нормаларды басшылыққа алу қажет.
Көлденең жолдарда және еңістері 0,0005 қоса алғанға дейінгі жолдарда
- екі жағынан вагондардың кез келген санын (құрамның, вагондар тобының
немесе жеке вагонның) бекіту үшін бір тежегіш табандықтан.
Еңістері 0,0005 асатын жолдарда бекіту нормалары мынадай есептеу
формулалары бойынша айқындалады:
1) жеке вагондарды, сондай-ақ салмағы (брутто) бойынша біртекті
жылжымалы құрамнан тұратын құрамдарды немесе топтарды: түріне
қарамастан жүк тиелген немесе бос вагондарды, моторвагонды жылжымалы
құрамды қоса алғанда, жолаушылар паркінің вагондарын; топта (секцияда)
барлық тиелген вагондар немесе барлық бос вагондар (оның ішінде машина
бөлімшесі бар бос секция); локомотивтердің жұмыс істемейтін жай-күйдегі
шоғыры шартымен рефрижераторлық вагондарды бекіту кезінде.
2) тежегіш табандықтары оське кемінде 15 т (брутто) жүктемесі бар
вагондардың астына, ал мұндай вагондар болмаған кезде - оське жүктемесі
аз, бірақ бекітілетін топ үшін ең жоғары вагондардың астына төселуі
шартымен тиелген немесе бос вагондардан немесе әртүрлі салмақтағы
тиелген вагондардан тұратын аралас (салмағы бойынша әртүрлі) құрамдарды
немесе топтарды бекіту кезінде.
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1) және 2) тармақшаларда көрсетілген шарттар сақталған кезде (36)
формула қолданылады.
К=

𝑛𝑛𝑛𝑛×(1,5×𝑖𝑖𝑖𝑖+1)
200

(36)

мұндағы К-тежегіш табандықтардың қажетті саны; n-құрамдағы (топтағы)
осьтердің саны);
i-жол еңісінің немесе жол кесіндісінің жолдағы орташа шамасы, мыңдық;
(1,5 i + 1) - әрбір 200 оське тежегіш табандықтарының саны.
Салмағы бойынша әртүрлі вагондардан тұратын аралас құрамдарды
немесе топтарды бекіту кезінде, егер тежегіш табандықтары бос вагондардың
астына, топтағы ең ауыр вагондар болып табылмайтын брутто осьіне 15 т кем
жүктемесі бар вагондардың астына немесе білікке жүктемесі белгісіз
вагондардың астына қойылса, формула қолданылады (37):
К=

𝑛𝑛𝑛𝑛×(4×𝑖𝑖𝑖𝑖+1)
200

(37)

мұнда (4i + 1) - әрбір 200 оське тежегіш табандықтарының саны.
Осы формулалар бойынша есептелген бекіту нормалары станцияның
техникалық-өкімдік актісінде көрсетіледі.
Осьтер саны екі жүзден кем немесе одан көп вагондар тобын бекіту
кезінде табандықтардың саны бекітілетін топ осьтерінің нақты санының 200
оське арақатынасына тепе-тең есептеледі.
Бөлшек мәнді алған кезде аяқ киімнің саны үлкен бүтін санға дейін
жуықталады.
Рельстердің беті қатты майланған станциялық жолдарда (құю жүктерін
тиеу, цистерналарды тазалау және жуу жолдары) көрсетілген бекіту
нормалары 1,5 есе ұлғаяды.
Бейіні сынған жолдарда жолдардың толық ұзындығы шегінде
орналасқан пойыздар немесе вагондар топтарының құрамдарын бекіту
нормалары жолдың барлық ұзындығы үшін еңістің орташа шамасы бойынша
есептеледі. Егер вагондар жолдардың жекелеген бөліктерінде қалдырылса,
онда оларды тежегіш табандықтармен бекіту осы кесіндінің еңісінің нақты
шамасына сәйкес келетін нормалар бойынша жүргізілуі тиіс.
Түсіруге берілген вагондар тобын бекіту кезінде тежегіш табандықтары
вагондардың астына салынуы тиіс, олар соңғы кезекте түсірілуге жатады
немесе олар үшін бекіту нормативі (37) формулаға сәйкес есептелуі тиіс.
Еңістері бар жолдарда табандықтар еңіс жағынан төселеді. 0,0005-тен
0,001 дейін қоса алғанда еңістерде вагондар бір тежегіш табандықпен және
түсуге қарама-қарсы жақтан қосымша бекітіледі.
Егер тежегіш табандығы бекітілетін топтың кетуі мүмкін жағынан
шеткі вагонның астына қойылмаса, онда осы топтың барлық басқа
вагондарының осы вагонмен ілінісу сенімділігі қосымша тексерілуі тиіс.
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Бағыты вагондардың ықтимал кету бағытымен сәйкес келетін қатты (15
м/с астам) жел кезінде (36) және (37) формулаларға сәйкес есептелген бекіту
нормасы (бекітілетін топтың әрбір 200 осьіне) вагондар доңғалақтарының
астына қосымша үш тежегіш табандықты, ал өте күшті (дауылды) жел
кезінде - жеті тежегіш табандықты төсеумен ұлғайтылады.
Есептеу мысалы:
1А) вагондар тобының 80 осьтерін 0,0025 еңісте бекіту және тежегіш
табандықтарын бос вагондардың (немесе білікке жүктемесі белгісіз
вагондардың) астына салу үшін қажет:
К=

80×(4×2,5+1)
200

= 4,4 ~ 5 тежегіш табандықтардың

1Б) вагондардың сол тобын бекіту үшін және оське кемінде 15 т
жүктемесі бар вагондардың астына тежегіш табандықтарды салу кезінде
(немесе егер топта мұндай вагондар болмаса, осы топтың осьіне ең жоғары
жүктемесі бар вагондардың астына)):
К=

80×(1,5×2,5+1)

К=

240×(1,5×1,5+1)

200

= 1,9~ 2 тежегіш табандықтың

2) 0,0015 еңісте көмір маршрутының немесе бос вагондардан тұратын
құрамның 240 осьтерін бекіту үшін:
200

= 3,9~ 4 тежегіш табандықтың

Дәл осындай есептеу және тежегіш аяқ киімнің саны бос маршруттар
үшін де болады;
3) 0,003 еңісте жолаушылар пойызы құрамының 72 осьтерін (18
вагонын) бекіту үшін:
К=

72×(1,5×3+1)
200

= 1,98~ 2 тежегіш табандықтың

4) құйылатын жүктерді тазалау және жуу жолдарында 0,0020 еңісте
вагондар тобының 32 осьтерін бекіту және бос вагондардың астына тежегіш
табандықтарды салу үшін:
К=
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32×(4×2,0+1)
200

× 1,5 = 2,16 ~ 3 тежегіш табандықтың

№ 9 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Дөңестің технологиялық кестесін құру. Сұрыптау дөңесінің
өңдеу қабілетін анықтау
Жұмыстың мақсаты-дөңес технологиясының элементтерін есептеуді
үйрену, дөңестің технологиялық кестесін құру, дөңестің өңдеу қабілетін
анықтау.
Бастапқы деректер:
Бастапқы деректер

нұсқа

Қабылдау және сұрыптау паркінің орналасуы
Вагондарындағы құрам шамасы mc
Ағытпалар саны g0
Орташа қашықтық l1 (м)
Орташа қашықтық l2 (м)
Орташа қашықтық l3 (м)
Парктердің орналасу сызбасы
Сұрыптау паркінен tқайтару төбешігіне жайғасқаннан кейін
локомотивтің оралу уақыты, мин

1-сызба

2
параллель
55
11
450
500
2 сызба

2

2

Парктердің орналасу сызбалары
l2
l3

l1

ПП
2-сызба

1
дәйекті
65
12
150
1050
350
1 сызба

СП

l1
СП
l2
ПП
Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:

1-бөлім.
Дөңестік құрамды таратудың жалпы уақыты келу парктері мен
сұрыптау паркінің орналасу сызбасына байланысты.
Тгр = 𝑡𝑡𝑡𝑡з + (𝑡𝑡𝑡𝑡выт ) + 𝑡𝑡𝑡𝑡над + 𝑡𝑡𝑡𝑡росп + 𝑡𝑡𝑡𝑡ос + 𝑡𝑡𝑡𝑡возв

(38)

мұндағы tз-дөңестік локомотивтің құрамнан кейін қабылдау паркіне бос келу
уақыты;
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(tвыт) - құрамды қабылдау паркінен созуға тарту уақыты, тарту уақыты
парктердің орналасу сызбасына параллель болғанда ғана болады (2-сызба);
tnad-композицияны төбешікке жылжыту уақыты;
trosp-құрамды төбеден тарату уақыты;
tос-3-4 құрамды таратқаннан кейін вагондарды сұрыптау паркінде
орналастыру уақыты;
tвозв - локомотивтің сұрыптау паркінен төбешіктің шыңына оралу уақыты.
Дөңестік технология элементтерін есептеуді орындау үшін келу
паркінің және станцияның сұрыптау паркінің орналасу сызбасын
(тапсырмаға сәйкес) сызып, ол бойынша жартылай рейстің ұзындығын
анықтау қажет: кіру, құрамды дөңеске тарту және жылжыту.
tз кіру уақыты, tвыт тарту және tnad итеру (35) формуласы бойынша
есептеледі)
𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

мұндағы а және b жарты рейстің ұзақтығын сипаттайтын, маневрлік
локомотивтің қозғалысына және lз, lвыт, lnad жартылай рейстерінің
ұзындығына байланысты маневрлік құрамның бір физикалық вагонына
келетін уақыт нормативтері, осы оқу құралының 5-қосымшасының 3-кестесі.
Дөңестен құрамды тарату уақыты мынадай формула бойынша
есептеледі:
𝑡𝑡𝑡𝑡росп = 0,06 ×

𝑙𝑙𝑙𝑙ваг ×𝑚𝑚𝑚𝑚с
𝑉𝑉𝑉𝑉росп

× (1 −

1

2×𝑔𝑔𝑔𝑔0

)

(39)

мұндағы l ваг – физикалық вагонның ұзындығы, 15м;
Vросп-құрамды тарату жылдамдығы; g0-ағытпалар саны.
Тарату жылдамдығы ағытпадағы вагондардың орташа санына
байланысты, ол пойыз құрамын mc/ g0құрамындағы ағытпалар санына бөлу
арқылы анықталады.
Ағыту вагондарының орташа саны есептеледі, содан кейін осы оқу
құралының 5-қосымшасының 4-кестесі бойынша таратудың есептік
жылдамдығы анықталады.
Вагондарды сұрыптау паркінде орналастыру 3 құрам таратылғаннан
кейін жүргізіледі (Nсост=3) және мынадай формула бойынша анықталады
𝑡𝑡𝑡𝑡ос = 0,06 × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑁𝑁𝑁𝑁сост

(40)

Дөңестік локомотивтің СП-дан дөңестің шыңына оралу уақыты
тапсырма бойынша қабылданады t возв = 2 мин.
Берілген сызба үшін Трг төбесіндегі құрамды таратудың жалпы уақыты
анықталады және үлкен жағына бүтін санға дейін жуықталады.
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2 бөлім.
Есептеуде
алынған
дөңестік
технология элементтері әрқайсысы
бүтін
санға
дейін
жуықталады,
г
осылайша Тр жалпы уақыты өзгеріссіз
қалады.
Алынған мәндер үшін төбешіктің
технологиялық кестесін құру қажет.
Жылжымалы және бір локомотиві бар
дөңестің технологиялық кестесінің
мысалы осы нұсқаулықтың 4.31суретінде келтірілген
4.31- сурет. Дөңестің технологиялық
Графикті
салғаннан
кейін
жұмыс кестесі
дөңестік цикл анықталады.
Дөңестік цикл-бұл бір шөгу аяқталған сәттен бастап келесі шөгу
аяқталған сәтке дейінгі төбедегі қосылыстардың бөліну уақыты.
Дөңестік технологиялық интервал есептеледі.
Дөңестік технологиялық интервал-бұл дөңестегі бір құрамды бөлу
уақыты. Формула бойынша есептеледі (10)
t ги =

Тгц

𝑁𝑁𝑁𝑁сост

, мин

мұндағы Тцг-дөңестік цикл; Nсост-дөңестік цикл кезінде таратылған құрамдар
саны.
Дөңестік өңдеу қабілеті-бұл техникалық жабдықтар мен қабылданған
технологиямен тәулігіне сұрыптау дөңестің таратуға қабілетті вагондардың
ең жоғарғы саны. Есептеу мына формула бойынша жүргізіледі (11)
𝑁𝑁𝑁𝑁г =

(1440 × 𝛼𝛼𝛼𝛼вр − Т.т.п ) × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐
, ваг
t ги

мұнда αвр-маршруттардың қарама-қарсылығына байланысты дөңесті
пайдаланудағы мүмкін үзілістерді ескеретін коэффициент αвр=0,97; Тт.п- дөңестік локомотивтерді жабдықтауға, локомотив бригадаларын ауыстыруға,
дөңестік құрылғыларды жөндеуге, сұрыптау кезінде мамандандырылған
жолға түспеген «бөтен» вагондарды іріктеу үшін қайта сұрыптауға
байланысты құрамдарды таратудағы технологиялық үзілістердің тәулігіне
жиынтық уақыты Тт.п=100 мин.
Есептеулерді орындағаннан кейін сұрыптау дөңесінің қандай қуат
алғаны туралы қорытынды жасау тиіс.
дөңестің түрі онда өңделетін вагондардың санына және сұрыптау
паркіндегі жолдардың санына байланысты:
−
Жоғары қуатты дөңестердың өңдеу қабілеті бар - тәулігіне 5000 және
одан да көп вагон.
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−
−

Орташа қуатты төбешіктер-тәулігіне 2000-5000 вагон.
Қуаттылығы аз төбешіктер - тәулігіне 250-2000 вагон.
№ 10 тәжірибелік жұмыс

Тақырыбы: ДУ-8 нысаны бойынша нөмірлік тәсілмен станцияда
вагондардың тұрып қалуын есептеу.
Жұмыстың мақсаты-ДУ-8 есепке алу нысанын толтыруды және
станциядағы вагондардың орташа тұрып қалуын нөмірлік әдіспен есептеуді
үйрену.
Бастапқы деректер:
Вагонның
№

Вагон
түрі

Осьтер
саны

21598994
21547003
85000037
86000015
73034738
71634729
62017301
21094653
26816322
23541835
47391246
45038539
68210004
23026002
70034701

кр
кр
изо
изо
цс
цс
пв
кр
кр
кр
пл
пл
пв
кр
цс

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Вагонның
№

Вагон
түрі

Осьтер
саны

62017300
45038530
47391240
71634720
73034730
80000030
85000030
68210001
67017350
68317350
70034701
73034730
84000020
21094650
26816320

пв
пл
пл
цс
цс
изо
изо
пв
пв
пв
цс
цс
изо
кр
кр

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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1 нұсқа

Күні,
айы
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4

Келу
Сағаты,
минуты
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

Күні,
айы
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5

поездің №

Күні, айы

3451
3451
3451
3451
3451
3451
3451
3451
3451
3452
3452
3452
3452
3452
3452

29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4
29/4

Жөнелту
Жүк. операСағаты, № пойызд циялар
минуты
17.50
3401
ВП
8.45
3451
В
12.40
3452
П
12.40
3452
П
12.40
3452
В
12.40
3452
В
12.40
3452
ВП
12.40
3452
ВП
17.50
3401
П
17.50
3401
П
12.40
3452
В
17.50
3401
ВП
17.50
3401
В
17.50
3401
П

2 нұсқа
Келу
Жөнелту
Сағаты,
№
Күні, айы Сағаты,
№
минуты пойызд
минуты пойызд
8.10
3451
12/5
12.50
3402
8.10
3451
12/5
12.50
3402
8.10
3451
12/5
17.45
3403
8.10
3451
12/5
12.50
3402
8.10
3451
12/5
9.00
3401
8.10
3451
12/5
12.50
3402
8.10
3451
12/5
17.45
3403
8.10
3451
12/5
12.50
3402
12.05
3451
12/5
17.45
3403
12.05
3452
12.05
3452
12/5
17.45
3403
12.05
3452
12/5
17.45
3403
12.05
3452
12.05
3452
12/5
12.50
3402
12.05
3452
12/5
17.45
3403

Жүк.
операциялар
В
П
ВП
В
В
П
П
В
ВП
В
В
ВП
В

Есептеу бойынша әдістемелік ұсынымдар:
1.
ДУ-8 нысаны вагон айналымы тәулігіне 50 вагоннан кем
станцияларда жүргізіледі. Нөмірді есепке алу қарапайым вагондарды,
қосарланған операциялардың коэффициентін және бір жүк операциясының
орташа қарапайымдылығын дәлірек анықтауға мүмкіндік береді.
2.
ДУ-8 есепке алу нысаны (төменде келтірілген) мынадай
бағандарға сәйкес толтырылады: вагонның нөмірі, вагонның түрі, осьтердің
саны, пойыздың келген күні, уақыты және оның нөмірі, пойыздың
жөнелтілген күні, уақыты және оның нөмірі.
3.
Егер вагонға арналған тапсырмада онымен бірге тиеу немесе
түсіру орындалатыны көрсетілсе, онда бұл жергілікті вагон. Егер тиеу және
түсіру болмаса, онда вагон – транзиттік.
4.
Жүк операцияларының саны көрсетіледі, егер тиеу немесе түсіру
болса, онда операция-1, егер түсіру + тиеу болса, операция - 2
5.
Мақсаты бойынша толтырылмайтын 13-тен басқа ДУ-8
нысанының барлық бағандарын толтырыңыз. 12-бағанда бос тұрып қалу
уақыты тұтас сағатқа дейін дөңгелектеп жазылады (30 минутқа дейінгі уақыт
тасталады, ал 30 минут және одан астам уақыт тұтас сағат ретінде
қабылданады). 7,8,9,10,11,12 – бағандарда-егер вагон осы есептік тәулікте
жолға шықпаса, сызықша қойылады.
Төменде ДУ-8 нысанының мысалы келтірілген, онда станцияға келіп
түсетін вагондардың есебі жүргізіледі.
6.
10 (жеке м-жергілікті Вагондар және т-транзиттік) (Σn м, Σn тр),
11- Кгр оп, 12 - Σnt м бағаны бойынша қорытындылар шығарылады
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Пойыз №

Күні мен айы

Сағат және минут

Пойыз №

4

5

6

7

8

9

Ескертпе

Сағат және минут

3

Вагонның жұмыс
паркінде тұрып
қалуының келуден бастап
жөнелтуге дейінгі жалпы
уақыты сағатпен

Күні мен айы

2

Вагонмен жасалатын жүк
операцияларының саны

Осьтер саны

1

ДУ-8 нысаны
Вагондардың тұрып қалу
санаты «М» - Жергілікті,
«Т» - транзиттік

Вагон түрі

Ұшу уақыты

вагондардың №

Келу уақыты

10

11

12

13

Σnм
Σnтр

К гр.оп

Σntм

7.
13-бағанда ағытылмайтын жүк операциялары жүргізілетін
вагондарға қарама-қарсы «ағытусыз» деген сөз жазылады. Бұл бір пойызбен
келген және кеткен және 3 сағаттан аспайтын вагондар.
8.
Формулалар бойынша анықталады:
А) станцияда вагондардың орташа тұруы
𝑡𝑡𝑡𝑡ср =

𝛴𝛴𝛴𝛴𝑛𝑛𝑛𝑛𝛴𝛴𝛴𝛴
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑛𝑛𝑛𝑛

, сағ

(41)

мұндағы Σnt-қаралатын тәулікте станциядан жөнелтілген барлық
вагондардың бос тұрып қалу вагон-сағатының сомасы (12-бағанның сомасы);
Σn-бос тұруға қатысатын вагондардың сомасы (10-баған бойынша сома).
Егер станцияда транзиттік және жергілікті вагондар болса, онда 10
және 12-бағандар бойынша қорытындылар транзиттік және жергілікті
вагондар үшін бөлек шығарылады
t м ср, t тр ср
Б) бір жүк операциясының астында жергілікті вагонның орташа
бос тұруы
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑛𝑛𝑛𝑛𝛴𝛴𝛴𝛴мест
м
𝑡𝑡𝑡𝑡гр
, сағ
(42)
оп =
Кгр оп
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мұндағы Σnt жерг – жергілікті вагондардың бос тұрып қалу вагон-сағатының
сомасы;
Кгр.оп – -жергілікті вагондармен жасалған жүк операцияларының саны (11бағанның сомасы)
В) қосарланған операциялар коэффициенті
Ксдв =

Кгр оп
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑛𝑛𝑛𝑛м

(43)

Г) бір жүк операциясының астында жергілікті вагонның орташа
бос тұруы
м
𝑡𝑡𝑡𝑡гр
оп =

м
𝛴𝛴𝛴𝛴ср

Ксдв

, сағ

(44)

Ескертпе: Б) және Г) тармақтарындағы есептер сәйкес келуі тиіс.
Бақылау-өлшеу материалдары
«Теміржол
жолдары
мен
станциялардың
құрылысы»,
«Станциялардың мақсаты мен құрылысы» тақырыптары бойынша
тесттер
1. Екі Іргелес жолдың осьтері арасындағы қашықтық
A) габариті
B) жол аралығы
C) бағыт
D) пойыз
E) жолтабан
2. Мамандандырылған жол
A) пойыздар қозғалысының солтүстіктен оңтүстікке бағыты
B) екі бағыттағы пойыздардың қозғалысына арналған жол
C) пойыздардың бір бағытта жүруіне арналған жол
D) дұрыс жол
E) дұрыс емес жол
3. Иесіздендірілген жол
A) пойыздар қозғалысының солтүстіктен оңтүстікке бағыты
B) пойыздардың бір бағытта жүруіне арналған жол
C) екі бағыттағы пойыздардың қозғалысына арналған жол
D) пойыздардың батыстан шығысқа қарай қозғалыс бағыты
E) дұрыс емес жол
4. Құрылыстар: көпірлер, құбырлар, тоннельдер, виадуктер,
эстакадалар, жаяу жүргіншілер көпірлері, сел ағызғыштар, тіреуіш
қабырғалар, реттеуші құрылыстар, сүзгіш үймелер
A) жолдың жоғарғы құрылысы
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B) рельсті бекіту
C) жасанды құрылыстар
D) аралық бекітпелер
E) түйіспелі бекіткіштер
5. Р75 анықтайды:
A) шпал түрі
B) рельс түрі
C) рельсті бекіту түрі
D) түйіспелі бекітудің түрі
E) аралық бекітудің түрі
6. Рельстердің мақсаты
A) жүктемені жер төсемінен қабылдайды
B) жылжымалы құрамнан жүктемені қабылдайды
C) жүктемені балласттан қабылдайды
D) жүктемені шпалдардан қабылдайды
E) жүктемені бекіткіштерден қабылдайды
7. Съезд
A) екі параллель жолды бір бағыттамалы бұрмамен қосу
B) екі параллель жолды екі бағыттамалы бұрмамен жалғау
C) екі жолды бағыттамалы бұрмамен жалғау
D) бас және қабылдау-жөнелту жолдары арасындағы съезд
E) айқаспалы бағыттамалы бұрмалар
8. Шекті бағандар көрсетеді:
A) екі немесе одан да көп өркешті жебенің жолдары жиналатын орын
B) бұдан әрі жолда бағыттамалы бұрма немесе тұйық қиылысу
бағытында жылжымалы құрамды орнатуға болмайтын орын
C) құрылыстардың жақындау габариті бұзылған орын
D) жолдың пайдалы ұзындығы аяқталатын орын
E) жолдың пайдалы ұзындығы басталатын орын
9. Басып озу пункті арналған
A) пойыздарды басып озу үшін
B) пойыздарды кесіп өту және басып озу үшін
C) пойыздарды қалыптастыру үшін
D) маневрлік жұмыс үшін
E) вагондарды сұрыптау үшін
10. Бағыттамалық бұрма, егер ол бойынша жылжымалы құрам
негізгі жолдан оңға бұрылса
A) оң жақты
B) сол жақты
C) тікелей
D) дұрыс
E) қате
11. Егер қозғалыс үшкірде болса, бағыттамалы бұрма
A) қате

246

B) қарсы бағытты
C) бағыттас
D) дұрыс
E) жұп
12. Егер қозғалыс айқастырмада болса, бағыттамалы бұрма
A) қате
B) қарсы бағытты
C) бағыттас
D) дұрыс
E) жұп
13. Бағыттамалы бұрманың маркасы
A) ядро ұзындығының оның еніне қатынасы
B) өзекшенің оның ұзындығына қатынасы
C) өзектің ұзындығын көрсетеді
D) ядро енінің оның ұзындығына қатынасы
E) өзек ені мен ұзындығының айырмашылығы
14. Теміржол желісіндегі сапарлар
A) пойыздарды екі жолды желілерде басып озу үшін
B) дара жолды желілерде пойыздарды кесіп өту және басып озу үшін
C) жолаушыларға қызмет көрсету үшін
D) жүк пен багажды қабылдау үшін
E) пойыздарды қабылдау және жөнелту үшін
15. Жолдар мен парктерді өзара қосатын бағыттамалы бұрмалар
орналасқан аймақ, сондай-ақ бағдаршамдар, шекті бағаналар, түсу
жолдары бар
A) тұйықты ұстау
B) сақтандыру тұйықтары
C) техникалық парк
D) станцияның мойны
E) қабылдау және жөнелту паркі
16. Станциялар пойыздарды кесіп өту және басып озу,
жолаушыларды отырғызу және түсіру, жүктер мен багажды тиеу және
түсіру, құрама пойыздардан вагондарды ағыту және оларға тіркеме
бойынша маневрлік операциялар, кірме жолдарға қызмет көрсету және
т. б. үшін қызмет етеді.
A) аралық
B) учаскелік
C) сұрыптау
D) жүк
E) жолаушылар
17. Станциялар негізінен локомотивтер мен бригадаларды
ауыстыруға, пойыздар құрамына техникалық қызмет көрсетуге, Құрама
және учаскелік пойыздарды таратуға және құруға, жолаушылар мен жүк
операцияларын орындауға және т. б. арналған.
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A) аралық
B) учаскелік
C) сұрыптау
D) жүк
E) жолаушылар
18. Станциялар
пойыздарды
жаппай
тарату,
толассыз
пойыздарды, сондай-ақ іргелес учаскелерге жөнелтілетін учаскелік,
Құрама және шығару пойыздарын және тораптың басқа станцияларына
беру пойыздарын қалыптастыру үшін құрылады
A) аралық
B) учаскелік
C) сұрыптау
D) жүк
E) жолаушылар
«Пойыздар қозғалысын реттеу жүйелері» тақырыбы бойынша
тесттер
1.
Оқшаулағыш буындарды айналып өтіп, кері тарту тогын
өткізу әдісіне сәйкес рельс тізбектері бөлінеді
A) екі ішекті РО
B) Бір ішекті РО
C) үш ішекті РО
D) екі жіпті және бір жіпті РО
E) екі жіпті және үш жіпті РО
2.
СИРДП-Е радиосигналының негізінде пойыздар қозғалысын
интервалдық реттеу жүйелері қайда орналасатынын көрсетіңіз
A) халқы аз аудандарда
B) станцияларда
C) аралықтарда
D) станциялар мен аралықтарда
E) елді мекендерде
3.
Егер рельс тізбегі жарамды және бос емес болса, РО жұмыс
режимін көрсетіңіз
A) шунт режимі
B) қалыпты режим
C) бақылау режимі
D) ҚТ режимі
E) сары от режимі
4.
Екі жолды учаскелерде ЖАБ кезінде қоршау бір бағытта
жүзеге асырылады, сондықтан пойыздарды қоршау тиіс
A) пойыздың «басынан»
B) пойыздың «соңынан»
C) пойыздың «соңынан» және «басынан»
D) пойыздың ортасында
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E) бірінен соң бірі
5.
Жебелер мен сигналдарды электрлік орталықтандыру,
басқару орталықтандыру, дөңесті Автоматты орталықтандыру жатады
А) аралықтардағы СОБ құрылғыларына
B) разъездердегі СОБ құрылғыларына
C) станциялардағы СОБ құрылғыларына
D) локомотивтердегі СОБ құрылғыларына
E) блок-учаскелердегі СОБ құрылғыларына
6.
Қозғалысты реттеу жүйелері қалай бөлінеді?
A) аралық және диспетчерлік
B) айдау және станциялық
C) станциялық және электрлік
D) релелік және автоматты
E) Автоматты, электрлік және станциялық
7.
Блок-учаскелерді
қоршайтын
бағдаршамдардың
көрсеткіштерін басқаруды қозғалатын пойыз жүзеге асыратын
сигналдар (адамның қатысуынсыз) – бұл
A) жартылай автоматты құлыптау
B) автоматты құлыптау
C) диспетчерлік орталықтандыру
D) станция құлпы
E) электрлік орталықтандыру
8.
Кіру бағдаршамдарына
A) Ч немесе Н әріптері
B) С немесе Н сандары
C) әріптер және С немесе Н сандарымен
D) нөмірленбейді
E) қозғалыс бағытының цифрларымен ғана
9.
Егер рельс тізбегінде рельс толық сынған болса, РО жұмыс
режимін көрсетіңіз
A) қалыпты режим
B) шунт режимі
C) бақылау режимі
D) АЛС режимі
E) маршруттық режим
10. ЖАБ кезінде шығу бағдаршамы қате жабылған кезде
пойыздарды жөнелту жүргізіледі
A) ДУ-61 бланкісіндегі рұқсат бойынша
B) рұқсат бойынша ДУ-52 нысанындағы жасыл түсті бланкіде
C) рұқсат бойынша ДУ-54 нысанындағы жасыл түсті бланкіде
D) ДУ-46 нысанындағы қарап тексеру журналы бойынша
E) ескертулерді жазуға арналған кітап бойынша
11. Ақ кезінде бағыттама учаскесі жалған бос болмаған кезде
пойыздарды жөнелту жүргізіледі
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A) ДУ-61 бланкісіндегі рұқсат бойынша
B) рұқсат бойынша ДУ-52 нысанындағы жасыл түсті бланкіде
C) рұқсат бойынша ДУ-54 нысанындағы жасыл түсті бланкіде
D) ДУ-46 нысанындағы қарап тексеру журналы бойынша
E) ескертулерді жазуға арналған кітап бойынша
12. Осьтерді санау әдісімен жол учаскелерінің бостығын бақылау
үшін қолданылатын жүйелерді көрсетіңіз
А) АБ
B) СО ТБК
C) ЭЦ
D) ЖАБ
E) ДЦ
13. Ескерту арнайы бланкіде беріледі
A) ДУ-2
B) ДУ-46
C) ДУ-52
D) ДУ-54
E) ДУ-61
14. Ескерту түрлерін көрсетіңіз:
A) күшін жойғанға дейін әрекет ететін
B) өтінімде көрсетілген
C) жекелеген пойыздар үшін
D) белгілі бір мерзімге
E) қозғалыс кестесі бойынша.
15. Маневрлерді тоқтатуға және маршрутты дайындау кезінде
оның бұйрықтарын орындауға СБК сендіру тәртібі белгіленеді
A) станцияның техникалық-өкімдік актісімен
B) станция жұмысының технологиялық процесі
C) техникалық пайдалану қағидалары
D) сигнал беру жөніндегі нұсқаулықпен
E) нұсқаулықтармен
«Темір
жол
станцияларының
жұмыс
технологиясы»
тақырыбындағы тесттер
1. Бір учаскені қайта өңдеусіз жүретін пойыз деп аталады
A) учаскелік
B) құрама
C) шығару
D) өрт сөндіруші
E) кезектен тыс
2. Учаскенің аралық станцияларына тағайындалған вагондардан
тұратын пойыз – бұл
A) жергілікті
B) шаруашылық
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C) құрама
D) учаскелік
E) өтпелі
3. Кем дегенде бір учаскелік немесе сұрыптау станциясы арқылы
қайта өңдеусіз жүретін пойыз деп аталады
A) беру
B) құрама
C) өрт сөндіруші
D) учаскелік
E) өтпелі
4. Аралық станцияның мақсаты A) локомотивтер мен локомотив бригадаларын ауыстыру
B) барлық санаттағы пойыздарды тарату және қалыптастыру
C) пойыздарды қабылдау, жөнелту, өткізу, жүктерді қабылдау және
беру, жолаушыларға қызмет көрсету
D) локомотивтер мен локомотив бригадаларын жабдықтау
E) жолаушылар құрамын қалыптастыру
5. Станцияның техникалық құралдарын пайдалану тәртібін
белгілейтін құжат A) теміржол станциясы туралы ереже
B) станцияның техникалық-өкімдік актісі (ТРА)
C) ҚР темір жолдарының Жарғысы
D) станция жұмысының технологиялық процесі
E) пойыздар қозғалысы жөніндегі нұсқаулық
6. Станцияның техникалық-өкімдік актісін әзірлейді
А) станция бойынша кезекші
B) қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі тексеруші
C) станция бастығы
D) станция бастығының орынбасары
E) пойыз диспетчері
7. Әртүрлі операцияларды орындау үшін жылжымалы құрамды
станциялық жолдар бойынша ауыстыру A) пермутациялық
B) пойыз
C) маневрлік
D) беру
E) сұрыптау
8. Станциялардағы маневрлерді басқарады
A) СБК жанындағы оператор
B) АТО операторы
C) ДНЦ-пойыздық диспетчер
D) аға қабылдап-тапсырушы
E) ОӘО-маневрлік диспетчер
9. Маневрлік жұмысты орындайды
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A) машинист
B) реттеуші
C) станция бастығы
D) пойыздарды құрастырушы
E) станция бойынша кезекші
10. Вагондарды сұрыптау жоспарын көрсететін, құрамды тарату
кезінде вагондардың бағытталуға тиіс жолдары туралы нұсқаулары бар
құжат A) вагон парағы
B) жол тізімдемесі
C) сұрыптау парағы
D) жүкқұжат
E) заттай парақ
11. Станция жұмысының технологиялық процесі
A) станцияның техникалық құралдарын пайдалану тәртібі
B) жол бөлімшесі учаскелерінің жұмысына диспетчерлік басшылық
жасау
C) құжаттарды өңдеу тәртібі
D) жүк және пойыз жұмысын жедел жоспарлау
E) пойыздар мен вагондарды өңдеу технологиясы, сондай-ақ
операцияларды орындауға арналған уақыт нормалары
12. Станция жұмысының бір күндегі графикалық бейнесі – бұл
A) жергілікті жұмысты орындау жоспары
B) пойыздар қозғалысының кестесі
C) станция сызбасы
D) тарату жоспары
E) тәуліктік жоспар-кесте
13. Пойызды қабылдау алдында станция бойынша кезекші:
A) қабылдау жолына шығумен маневрлерді тоқтату
B) жолаушылар пойызын қоршау
C) депо қызметкерлеріне хабарлау
D) табандықты жолға қойыңыз
E) шығу бағдаршамын ашыңыз
14. Ауырлық күшін пайдалана отырып, құрамды бөлшектеуді
қамтамасыз ететін құрылғылар кешені
A) сору жолы
B) сұрыптау дөңес
C) маневрлік бағдаршам және тарту жолы
D) локомотив, тарту жолы
E) бағыттамалық бұрма, маневрлік бағдаршам
15. Локомотивтің вагондармен немесе қозғалыс бағытын
өзгертпестен бір локомотивтің қозғалысы деп аталады
A) маневрлік рейс
B) вагондарды шегендеу
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C) құрамды жинау
D) маневрлік жарты рейс
E) құрамды тарату
16. Сұрыптау
дөңесіндегі
пойыздар
тобымен
циклдік
қайталанатын операциялар тізбегі деп аталады
A) дөңестік циклмен
B) технологиялық кестемен
C) дөңестік интервалмен
D) вагондар айналымымен
E) операциялар циклі
17. Тарату маневрлері деп аталады
А) ТПЕ және ЖПД сәйкес құрамда вагондарды орналастыру
B) вагондарды бір жолдан екінші жолға немесе парктен паркке
ауыстыру
C) жүк объектілеріне вагондарды беру және алып кету
D) вагондарды құрастыру жоспары бойынша олардың мақсатына
сәйкес сұрыптау паркінің жолдары бойынша орналастыру
E) локомотивтің вагондармен немесе вагондарсыз қозғалыс бағытын
өзгерте отырып, станциялық жолдар бойынша қозғалысы
18. Пойыздар мен вагондарды өңдеудің тиісті тәртібі мен
дәйектілігін қамтамасыз ететін прогрессивті технологияларды
қолдануға негізделген станцияны ұйымдастыру жүйесі деп аталады
A) техникалық-өкімдік акт
B) станция жұмысының технологиялық процесі
C) теміржол станциясы туралы ереже
D) пойыздардың қозғалыс кестесі
E) пойыздарды қалыптастыру жоспары
«Станция жұмысын есепке алу және талдау» және «Пойыздардың
қозғалыс кестесі мен қалыптасу жоспары туралы жалпы мәліметтер»
тақырыптары бойынша тесттер
1.
Қалыптастыру жоспарын құру үшін бастапқы деректер
A) салмақ пен ұзындық нормалары, локомотивтердің айналым
учаскелерінің сызбасы, жүк алушылар мен жүк жөнелтушілер туралы
деректер
B) станция, ТРА жұмысын талдау, вагондардың техникалық
сипаттамалары
C) тозаңдату станциялары, СЖТП, ТРА, локомотивтер сериясы
D) жүктерді тасымалдау жоспары, құрамдардың салмағы мен
ұзындығының нормалары, локомотивтер айналысы учаскелерінің сызбалары,
станциялар жұмысының технологиялық процестері
E) вагондардың тағайындалуы, жүк алушылар мен жүк жөнелтушілер
туралы деректер, пойыз құрамындағы вагондар саны
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2.
Жүктерді межелі пункттерге жылдам жеткізуді қамтамасыз
ететін вагон ағындарын ұйымдастырудың ұтымды жүйесі-бұл
A) станция жұмысының технологиялық процесі
B) тәуліктік жоспар-кесте
C) пойыздардың қозғалыс кестесі
D) пойыздарды қалыптастыру жоспары
E) орындалған қозғалыс кестесі
3.
Пойыздың жүру уақыты көршілес станциялардың осьтері
арасындағы қашықтық
A) аралық
B) блок-учаске
C) кірме жолдар
D) пайдалы ұзындығы
E) жүру уақыты
4.
Пойыздардың қозғалысы графикте тікелей көлбеу сызықпен
көрсетілген
A) графика элементі
B) жүріс сызығымен немесе график жіппен
C) аралықта қарапайым
D) жүк операциялары бойынша қарапайым
E) жинақтау бойынша қарапайым
5.
Графика элементтеріне мыналар жатады
A) аралық станцияларда вагондарды жинақтау
B) вагон айналымы, станциялық интервалдар
C) ең қиын және шектеуші аралық
D) пойыздардың келуі және жөнелтілуі
E) жүріс уақыты, екпін алу және баяулау уақыты, аралық, учаскелік
және басқа станциялардағы пойыздар тұрақтарының ұзақтық нормативтері
6.
Жолды, жасанды құрылыстарды, байланыс желісі мен СОБ
құрылғыларын ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі жұмыстар үшін кестеде
көзделетін ұзақтығы технологиялық «терезелер» ұсынылуы тиіс
A) 1-2 сағат
B) 3-4 сағат
C) 3-6 сағат
D) 5-6 сағат
E) 30 мин-1 сағат
7.
Пойыздар қозғалысының кестесін әзірлеу мыналарды
қамтамасыз етуі тиіс
A) пойыздардың кесте бойынша қозғалысы
B) кірме жолдарға пойыздарды қабылдау
C) пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі
D) вагондарды жинақтау процесі
E) сақталуы
8.
Графиканы құру үшін қажетті бастапқы деректер:
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A) станциядағы пойыздар мен локомотивтер тұрақтарының нормалары
B) локомотивтер сериясы
C) аралықтар бойынша пойыздар жүрісінің уақыты
D) станциялық аралықтар, пойыздар қозғалысының өлшемдері,
пойыздар жүрісінің уақыты, пойыздар мен локомотивтер тұрақтарының
нормалары
E) станциялық аралықтар, пойыздар қозғалысының өлшемдері
9.
Станция жұмысын талдау түрлерін атаңыз
A) жедел, мақсатты
B) жедел, мерзімді, мақсатты
C) айлық, жедел
D) онкүндік
E) онкүндік және айлық
10. Станцияның жұмысына жедел талдау қаншалықты жиі
жасалады?
A) ауысым аяқталғаннан кейін тәулігіне 2 рет
B) онкүндік үшін және ай үшін
C) қажетті жағдайларда
D) жылына бір рет
E) тоқсан сайын
11. ДУ-8 нысаны бойынша вагондарды есепке алу қандай
станцияларда жүргізіледі?
A) 30 вагоннан астам вагон айналымы бар
B) вагон айналымы 50 вагоннан кем
C) темір жолдарды түйістіру станцияларында
D) вагон айналымы 50 вагоннан астам
E) 30 және одан кем вагон айналымы бар
12. ДУ-8 нысаны бойынша вагондардың бос тұруының есебін
жүргізетін станция қызметкері
A) АТО операторы
B) төбешік бойынша кезекші (СПГ)
C) маневрлік диспетчер (ОҮО)
D) СБК жанындағы оператор
E) парк бойынша кезекші (СЖҚП)
6-қосымшада 4-бөлім бойынша тесттерге дұрыс жауаптардың паспорты
келтірілген.
Қысқаша қорытынды
Теміржол
станцияларының
жұмысын
ұйымдастыру-станция
кезекшісінің жұмысындағы өте маңызды модуль. Ол осы көмекші құралдың
2 және 3 бөлімдерінде көрсетілген қажетті білім мен құзыреттілікті
толықтырады, себебі ол олармен тікелей байланысты. Теміржол
станциясында жұмыс істей отырып, СБК жолдардың қалай құрылғанын,
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станцияның өзін, онда қандай құрылымдар мен құрылғылар болуы тиіс,
оларды қалай пайдалану тиістігін білуі тиіс. Станция мен іргелес
аралықтардағы сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларын
білу және оларды қалыпты жұмыс жағдайында және ақаулық кезінде
пайдалану «Техникалық пайдалану қағидаларын орындау және пойыздар
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету» модульімен байланысты. Ал
аралық және техникалық станцияларда пойыздармен жұмыс істеу
технологиясы, станцияға келіп түсетін хабарламалармен жұмыс істеу,
станция жұмысының жоспар-кестесін жүргізу және станция бойынша
кезекшінің өз жұмысын құрайды. Ұсынылған практикалық жұмыстар СБК
кәсіби қызметінде қажетті есептеу дағдыларын алуға мүмкіндік береді.
Нұсқаулықта тек негізгі терминдер, ұғымдар мен технологиялар
қарастырылған. Станция кезекшісінің жұмыс технологиясымен толық танысу
үшін төменде келтірілген оқу құралдары мен нормативтік құжаттарды
зерделеу қажет.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Темір жол көлігі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8
желтоқсандағы N 266 заңы, 29.06.2020 ж. өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді.
2. Қазақстан Республикасының темір жол көлігін техникалық
пайдалану қағидалары, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 544 бұйрығы
3. Қазақстан Республикасының темір жол көлігіндегі пойыздар
қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулық, Қазақстан
Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 19
мамырдағы № 291 бұйрығы.
4. Темір жол көлігіндегі сигнализация туралы нұсқаулық, Қазақстан
Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 18
сәуірдегі № 209 бұйрығы.
5. Станцияның техникалық-өкімдік актілерін жасау жөніндегі
нұсқаулық, «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ Басқарушы
директорының 20.12.2019 ж. №935-ЦЗ бұйрығы.;
6. СОБ құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық
7. Жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық (зерделеу кезінде
қолданылатын)
8.
Темір жол көлігімен жүк тасымалдау қағидалары. Қазақстан
Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019
жылғы 2 тамыздағы № 612 бұйрығы
9.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің
теміржол көлігі жөніндегі кеңесі бекіткен жүк пойыздарын қалыптастыру
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жоспары (жыл сайынғы);
10. Пойыз және жүк жұмыстарын жедел жоспарлау бойынша
нұсқаулық, «ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік
қоғамының президенті 2017 жылғы 11 мамырдағы №391-ЦЗ бұйрығы;
11. М.С. Боровикова Теміржол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру:
- 2-басылым, қайта өңделген және толықтырылған .-М.: «Теміржол
көлігіндегі білім беру бойынша оқу-әдістемелік орталығы» ФМББМ, 2009
12. М.С. Боровикова Теміржол көлігінде тасымалдау процесін
ұйымдастыру: М.: Автограф, 2014
13. М. С. Боровикова, А.В. Ширяев, О.И. Ваганова - Ресей
Федерациясының темір жолдарында жоғары жылдамдықты қозғалысты
ұйымдастыру: М.: Пиар-Пресс, 2011
14.
Э.З. Брейтман Темір жол станциялары мен тораптары: М.:
«Темір жол көлігіндегі білім беру бойынша оқу-әдістемелік орталығы»
ФМББМ, 2004
15.
Л. А.Кондратьева, О. Н. Ромашкова Теміржол көлігіндегі
қозғалысты реттеу жүйелері: М.: Маршрут, 2003 ж
16.
В. Г.Шубко,
Н.В.Правдин
Теміржол станциялары мен
тораптары: М.: УМК МПС России, 2002
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5-қосымша
1-кесте - Вагондарды тарту жолдарында сұрыптаудың технологиялық
уақытын есептеуге арналған А және Б коэффициенттері, мин
Вагондарды тепловоздармен сұрыптау
Шөгу рейстерімен
дүмпу

Тарту жолы
бойынша
ағытпалардың жүру
жолының
келтірілген еңісі
және бағыттама
аймағының 100 м,
0
/00

Кемінде 1 ,5
1,5-4,0
Астам 4,0

А

Б

А

Б

0,81
-

0,40
-

0,73
0,41
0,34

0,34
0,32
0,30

2-кесте - ТПЕ талаптарына сәйкес құрамда вагондарды орналастыруға
қажетті технологиялық уақытты анықтау үшін В, Е коэффициенттері
Коэффициенті

Жинақталған құрамдағы вагондар ағытпаларының саны, Ро
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

В

-

0,32

0,64

0,96

1,28

1,60

1,92

2,24

2,56

2,88

3,20

Е

-

0,03

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

3 кесте - Белгіленген нүктелер арасындағы қашықтыққа байланысты орын
ауыстырудың жартылай рейсіндегі a және b уақытының желілік
нормативтері, мин

Жолдың бекітілген
нүктелері
арасындағы
қашықтық, м
бастап

дейін

51
71
101
141
201
261
321
381
461
541
621
701
801

50
70
100
140
200
260
320
380
460
540
620
700
800
900
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a

b
құрамындағы
тежегіштер
Қосылғ
ан

0,56
0,64
0,72
0,81
0,90
1,00
1,10
1,21
1,32
1,44
1,56
1,69
1,82
1,96

0,010
0,012
0,014
0,016
0,018
0,020
0,022
0,024
0,026
0,028
0,030
0,032
0,034
0,036

Қосы
лмаға
н
0,014
0,018
0,022
0,026
0,030
0,034
0,038
0,042
0,046
0,050
0,054
0,058
0,062
0,066

Жолдың бекітілген
нүктелері
арасындағы
қашықтық, м
бастап

дейін

901
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2201
2401

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600

a

2,10
2,25
2,40
2,56
2,72
2,89
3,06
3,24
3,43
3,63
3,84
4,06
4,29
4,53

b
құрамындағы
тежегіштер
Қосы
лған

Қосыл
маған

0,038
0,040
0,042
0,044
0,046
0,048
0,050
0,052
0,054
0,056
0,058
0,060
0,062
0,064

0,070
0,074
0,078
0,082
0,086
0,090
0,094
0,098
0,102
0,106
0,110
0,114
0,118
0,122

4 кесте - Ағытпа вагондарының орташа санына байланысты сұрыптау
дөңесінен құрамды таратудың есептік жылдамдығы
Ағытпадағы
вагондардың
орташа саны
5,0
4,2
3,6
3,2
2,8
2,5
2,3
2,1
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0

Сұрыптау дөңесінен еріту жылдамдығы, км / сағ
механикаландырылған
механикаландырылмаған
Сұрыптау жолдары Сұрыптау жолдары
Түсіру
вагон
вагон
бөлігінде тежеу
баяулатқыштармен баяулатқыштармен
позициясымен
жабдықталған
жабдықталмаған

9,20
8,91
8,65
8,39
8,20
7,90
7,70
7,50
7,20
7,00
6,70
6,60
6,50

7,08
6,85
6,65
6,45
6,30
6,10
5,90
5,80
5,60
5,40
5,20
5,10
5,00

5,58
5,24
4,95
4,73
4,50
4,30
4,20
4,00
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40

Түсіру
бөлігінде
тежегіш
позициясыз

3,35
3,14
2,97
2,84
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,20
2,10
2,00

6-қосымша
4-бөлім бойынша тестке дұрыс жауаптардың паспорты
«Теміржол жолдары
мен станциялардың
құрылысы»,
«Станциялардың
мақсаты мен
құрылысы»
тақырыптары
1B
2C
3C
4C
5B
6B
7B
8B
9A
10A
11B
12C
13D
14B
15D
16A
17B
18C

«Пойыздар
қозғалысын
реттеу жүйесі»
тақырыбы

«Теміржол
станциялары
жұмысының
технологиясы»
тақырыбы

«Станция жұмысын есепке
алу және талдау» және
«Пойыздардың қозғалыс
кестесі және қалыптастыру
жоспары туралы жалпы
мәліметтер» тақырыптары

1D
2A
3A
4B
5C
6B
7B
8A
9C
10B
11C
12B
13E
14A, C, D
15A

1A
2C
3E
4C
5B
6C
7C
8E
9D
10C
11E
12E
13A
14B
15D
16A
17D
18B

1D
2D
3E
4B
5E
6A
7C
8D
9B
10A
11B
12A
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5-бөлім ЖҮК ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫС НЕГІЗДЕРІ
5.1
5.2
5.3

Осы модульде ұсынылған тақырыптар
Тасымалдау процесі және оның элементтері
Жүк тасымалдары мен жүктердің сұрыптамасы
Жүк станциялары

Модульге шолу
Жүк және коммерциялық жұмыс тасымалдау процесіне, негізінен оның
бастапқы және соңғы операцияларына, жүкті жөнелту мен тиеуге
қабылдауға, жүкті түсіру мен алушыға беруге байланысты бірқатар
мәселелерді қамтиды.
Темір жол станциясы бойынша кезекші тасымалдау процесінің
технологиясын, жүк құрылғылары мен тиеу-түсіру жұмыстарын орындау
үшін техникалық құралдарды білуге, жүк және коммерциялық жұмыстарды
ұйымдастыру принциптерін түсінуге тиіс.
Оқу мақсаттары
Осы модульді игергеннен кейін студенттер төмендегіні жасай алады:
1. Темір жол көлігімен тасымалдау процесінің құрылымын сипаттау
2. Жылжымалы құрамды және жүк тасымалдау түрін таңдау
3. Жалпы және қоғамдық емес пайдаланымдағы жүк пункттерінің
жұмысын ұйымдастыру
4. Тиеу-түсіру жұмыстарын жүзеге асыру үшін техникалық құралдарды
қолдану
5. Жүк құрылғыларын пайдалану

Темір жол станциясы бойынша кезекші

Модуль 7. "ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯСЫ БОЙЫНША КЕЗЕКШІ" ЖҰМЫСШЫ
МАМАНДЫҒЫН АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
Модуль 6. Жүктемелік және коммерциялық жұмыс негіздері
Модуль 5. Теміржол станциясының жұмысын ұйымдастыру
Модуль 4. Техникалық пайдалану ережелерін орындау және пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Модуль 3. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке
қарсы қорғау ережелері мен нормаларын сақтау
Модуль 2. Темір жол жылжымалы құрамы мен техникалық құралдарын пайдалану
Модуль1. Техникалық білім негіздерін қолдану
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Аталған бөлімде Модуль 6 мазмұны сипатталған. Бұл модуль білім
беру ұйымының таңдаған модульдеріне жатады, бірақ студенттерге
өндірістік практика кезінде кәсіби қызметті сәтті жүзеге асыра алатындай
етіп оқуға ұсынылады, себебі станцияда, оның ішінде аралық станцияда
жалпы пайдаланымдағы жүк объектілері және кірме жолдар болуы мүмкін.
Алдын ала талаптар
Бұл модульді оқу үшін студенттерге мектеп курсы көлемінде физика,
математика, жылжымалы құрам және тиеу-түсіру операцияларын жүзеге
асыру үшін техникалық құралдар туралы білім қажет.
Осы модульді зерделегеннен кейін алынған құзыреттер орта буын
маманы деңгейіндегі кәсіби модульдерді зерделеу кезінде, сондай-ақ
жұмысшы мамандығын алу практикасынан өту кезінде қажет болады.
КІРІСПЕ
Жүк және коммерциялық жұмысқа жүктерді тасымалдау шарттары мен
қағидаларын әзірлеу және сақтау, олардың сақталуын қамтамасыз ету;
тасымалдаудың
прогрессивті
түрлерін
(пакеттік,
контейнерлік,
құрамдастырылған
және
маршруттық)
ұйымдастыру;
тиеу-түсіру
жұмыстарын механикаландыру; жүктерді басқа адреске жіберу,
коммерциялық
қарау
пункттерінің,
сұрыптау
платформаларының
жұмыстары; көліктің басқа түрлерімен өзара іс-қимыл жасау және тағы басқа
мәселелер жатады.
Жүк және коммерциялық жұмыстың құқықтық негізі «Темір жол көлігі
туралы» заң, сондай-ақ оны дамытуға шығарылатын және тасымалдаушылар,
жүк жөнелтушілер және жүк алушылар үшін жүк тасымалдаудың міндетті
шарттарын қамтитын темір жол көлігімен жүк тасымалдау қағидалары
(нормативтік құқықтық актілер) болып табылады.
Халықаралық қатынастарда белгіленген тәртіппен жасалатын шарттар
мен келісімдер құқықтық негіз болып табылады. Егер олар болмаса, онда ҚР
Азаматтық
кодексі,
Теміржол
көлігінің
жарғысы,
Қазақстан
Республикасының басқа заңдары мен өзге де құқықтық актілері құқықтық
негіз болып табылады.
Жүк және коммерциялық жұмыстың негізгі мазмұны:
−
жүктерді тасымалдауға және оларды өңдеуге өтінімдерді қабылдау;
−
жүктерді тасымалдауға қабылдау және оларды жүк алушыларға беру;
−
тасымалдау құжаттарын ресімдеу;
−
тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру;
−
қолданыстағы тарифтер негізінде тасымалдау төлемақысын есептеу
және өндіріп алу;
−
тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз ету;
−
тез бұзылатын жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру;
−
көлік-экспедициялық қызмет көрсету, жалдау және шарттық іс;
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−
жалпыға ортақ емес темір жолдарға қызмет көрсету, түйісу
станциялары мен жалпыға ортақ емес темір жолдар жұмысының бірыңғай
технологиясын әзірлеу;
−
бақылау-тексеру жұмысын ұйымдастыру;
−
жүк және коммерциялық операцияларды орындау және жүктерді
тасымалдау кезінде қозғалыс қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны
қорғауды қамтамасыз ету;
−
жүк және коммерциялық жұмысты басқаруды автоматтандыру, жаңа
ақпараттық технологияларды енгізу.
Теміржол көлігінде фирмалық көлік қызметін көрсетудің құрылған
жүйесі теміржолдардың жүк және коммерциялық жұмысын едәуір
жақсартуға, жүк жөнелтушілерге, жүк алушыларға, теміржол кірме жолдары
мен жеке теміржол жылжымалы құрамының пайдаланушылары мен иелеріне
көрсетілетін көлік қызметтерінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
5.1 Тасымалдау процесі және оның элементтері
Жүктерді тасымалдау процесі жүктің өндіріс орнынан тұтыну орнына
ауысуыға байланысты. Жүктерді тасымалдау айналым саласында өнеркәсіп
және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру процесін жалғастыру және аяқтау
қажеттілігіне негізделеді, содан кейін олар тұтынуға дайын болады. Көп
жағдайда жүктің қозғалысына көліктің бірнеше түрі қатысады: автомобиль,
өнеркәсіптік теміржол, магистральдық теміржол және басқалары. Көлік
ұйымының өнімдерін тұтынушыға жеткізу үшін беру кезінде маңызды заңды
акт жасалады-өнімдер жүкке айналады.
Жүк- жүк вагондары мен контейнерлерде тасымалдау үшін белгіленген
тәртіппен қабылданған объект (оның ішінде бұйымдар, заттар, пайдалы
қазбалар, материалдар, шикізат, өндіріс және тұтыну қалдықтары) [29].
Жүк жөнелтуші (жөнелтуші) – тасымалдау шарты бойынша өз атынан
немесе жүк, багаж, жүк-багаж иесінің атынан әрекет ететін және тасымалдау
құжатында көрсетілген жеке немесе заңды тұлға [29]. Жүк тағайындалған
теміржол станциясында жүк алушыға беріледі.
Жүк алушы (алушы) – жүкті, багажды және жүк-багажды алуға
уәкілетті жеке немесе заңды тұлға.
Теміржол көлігінің қызметтерін пайдаланушы- жолаушы, жүк
жөнелтуші, жүк алушы не теміржол көлігі ұйымдары мен теміржол
көлігіндегі жеке кәсіпкерлер көрсететін қызметтерді (жұмыстарды)
пайдаланатын өзге де жеке немесе заңды тұлға.
Тасымалдаушы-жалпыға ортақ пайдаланылатын темір жол көлігімен
тасымалдау шарты бойынша жолаушыны, жөнелтуші сеніп тапсырған жүкті,
багажды, жүк-багажды жөнелту пунктінен межелі пунктіне жеткізу, сондайақ жүкті, багажды немесе жүк-багажды жүк алушыға беру міндетін өзіне
алған заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер.
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Тасымалдау процесі-темір жол көлігімен жолаушыларды, жүктерді,
багажды және жүк-багажды тасымалдауды дайындау, жүзеге асыру және
аяқтау кезінде орындалатын ұйымдастырушылық және технологиялық өзара
байланысты операциялардың жиынтығы [29].
Жалпыға ортақ пайдаланылатын теміржол көлігінің инфрақұрылымы
(бұдан әрі – Инфрақұрылым) - жалпыға ортақ пайдаланылатын теміржолдар
мен басқа да құрылыстарды, теміржол станцияларын, электрмен жабдықтау
құрылғыларын, байланыс желілерін, сигнал беру, орталықтандыру және
бұғаттау жүйесін, ақпараттық кешендер мен қозғалысты басқару жүйесін
және осы кешеннің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де үйлерді,
құрылыстарды, ғимараттарды, құрылғылар мен жабдықтарды қамтитын
технологиялық кешен.
Тасымалдау процесі үнемі қайталанатын операцияларды орындауға
байланысты: жүкті жөнелтуге қабылдау, вагондарды тиеуге берумен
байланысты маневрлік қозғалыстар, вагондарға тиеу, оларды жинаумен
байланысты маневрлер, пойыздарды қалыптастыру және оларды жөнелтуге
дайындау, пойыздардың межелі станцияға дейінгі қозғалысы, пойыздарды
жүру жолында тарату және қалыптастыру, пойыздарды межелі станцияда
тарату, вагондарды түсіру орнына беру бойынша маневрлер, жүкті жүк
алушыға түсіру және беру және т. б. Тасымалдау процесі көрсетілген
операциялар туралы ақпаратты жаппай берумен, қабылдаумен және
өңдеумен қатар жүреді. Аралас тасымалдар кезінде көліктің бір түрінен
екіншісіне қайта тиеу жүргізіледі.
Тасымалдау процесінің барлық операциялары көлік құралдарын
барынша тиімді пайдалана отырып және ең аз шығынмен неғұрлым ұтымды
әдіспен орындалуға тиіс. Қазіргі жағдайда бұл тасымалдау процесін
жоғарыдан төменге қарай басқарудың біртұтастығын қамтамасыз ету және
бөлімшелер
мен
теміржолдардың
қолданыстағы
шекараларының
түйісулерінде уақыттың жоғалуына жол бермейтін желілік технологияларды
қолдану кезінде мүмкін болады.
Техникалық және коммерциялық пайдалану.
Тасымалдау процесінде әдетте теміржол көлігінің техникалық және
коммерциялық жұмысы ерекшеленеді.
Техникалық пайдалану-бұл темір жолдардың ішкі қызметі, оны жүк
жөнелтушілердің, жүк алушылардың және жолаушылардың қатысуынсыз
олардың қызметкерлері жүзеге асырады.
Техникалық пайдалану саласына мыналар кіреді:
−
пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
−
кестені әзірлеу және орындау;
−
вагон ағындарын ұйымдастыру;
−
пойыздар қозғалысын ұйымдастыру;
−
техникалық нормалау;
−
локомотивтерді, вагондарды және т. б. пайдалану.
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Техникалық пайдалану
нұсқаулықтарда баяндалған.

нормалары

мен

ережелері

ТПЕ

және

Коммерциялық
пайдалану
бұл
теміржолдардың
жүк
жөнелтушілермен және алушылармен, жолаушылармен, сондай-ақ көліктің
басқа түрлерімен құқықтық қатынастарын сипаттайтын теміржолдардың
сыртқы қызмет саласы.
Қызмет аясына: қабылдау; тиеу; түсіру; беру; өлшеу; жүктерді сақтау;
тасымалдау құжаттарының жиынтығын жөнелту; жүктерді тасымалдау
қағидалары; тарифтер; жолдардың, жүктерді жөнелтушілер мен
алушылардың өзара міндеттері мен жауапкершілігі; кірме жолдарды
пайдалану шарттары кіреді.
Коммерциялық пайдаланудың құқықтық негізі теміржол көлігінің
жарғысына және тиісті ережелермен келісу бойынша оны дамытуда
шығарылатын Жүктерді тасымалдау қағидаларына негізделген.
5.2 Жүк тасымалдары мен жүктердің жіктелуі
Магистральдық көлікте жүктерді тасымалдау оларға қатысатын
жолдардың санына қарай мынадай қатынас түрлеріне бөлінеді:
- жергілікті (бір жол шегінде);
- тікелей (2 және одан да көп жолдар шегінде);
- аралас (егер көліктің басқа түрлері қатысса);
- халықаралық (егер 2 және одан да көп мемлекеттердің көлік
органдары қатысса).
Егер тасымалдау жөнелту пунктінен межелі пунктке дейін бірыңғай
көлік құжаты бойынша ұйымдастырылған болса, онда олар тікелей
хабарламаға жатады. Сондықтан тікелей аралас байланыс және тікелей
халықаралық байланыс бар.
Темір
жолдармен
тасымалдау:
жүк,
үлкен,
жолаушылар
жылдамдығымен жүзеге асырылуы мүмкін (жүк жөнелтуші тасымалдау
құжаттарын анықтайды және көрсетеді)
Бір жүкқұжат бойынша ұсынылатын жүктің санына байланысты
тасымалдау орындалады:
- вагондық,
- ұсақ,
- аз тонналы,
- топтық,
- маршруттық жөнелтілімдермен
Тасымалдау үшін жеке вагон ұсыну талап етілетін (жүктің массасы
немесе көлемі вагонның жүк көтергіштігіне немесе сыйымдылығына сәйкес
келеді), бір жүкқұжат бойынша ұсынылатын жүк партиясы вагон бойынша
жөнелтілім болып есептеледі.
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Ұсақ жөнелтілім- бұл салмағы 500 кг-нан 5 т дейін және
сыйымдылығы 4 осьті вагоны көлемінің 1/3 аспайтын жүк партиясы
Аз тонналы жөнелтілім -бұл салмағы 10 т астам және 20 т кем, және
сыйымдылығы 4 оьсті вагонының ½ көлемінен аспайтын жүк партиясы.
Топтық жөнелтілім-тасымалдау үшін 1 вагоннан артық, бірақ
маршруттан кем ұсыну талап етіледі.
Маршруттық жөнелтілім - пойыздың салмақтық нормасына немесе
оның ұзындығына сәйкес келетін мөлшердегі жүктің бір жүкқұжаты
бойынша ұсынылатын партиясы.
Жөнелту станциясында қабылданған сәттен бастап тағайындалған
станцияда берілген сәтке дейін барлық тауар өнімі «жүк» деп аталады.
Тасымалдау сипаты мен тәсіліне, олардың санын анықтауға
байланысты жүктер мыналарға бөлінеді:
1. Ыдысты (ыдысқа салынған) және даналы – жүкқұжатта олардың
саны мен массасы (неғұрлым құнды жүктер мен азық-түлік тауарлары)
көрсетіле отырып, орындар есебімен тасымалданады;
2. Үйінді- жүк қағазында тек жүк массасы (көмір, кен және
концентраттар, құм, шағыл тас, битум, тыңайтқыштар) көрсетіле отырып,
орын есептеусіз тасымалданады. Үйіліп тиелетін жүктер орын саны 1500
аспаған кезде, яғни орын есебімен ыдысқа буып-түйілуі мүмкін.
3. Үйілетін - үйіп (астық жүктері) буып-түюсіз тасымалданады.
4. Құйылатын-цистерналарда және бункерлік үсті ашық вагондарда
(мұнай, мұнай өнімдері, көптеген химиялық және басқа да сұйықтықтар)
ыдыссыз және құйылмай тасымалданады
5. Жан-жануарлар - ірі және ұсақ мал: жылқылар, түйелер, жабайы
мал, тірі құс, тірі шаяндар және тірі аралар.
Жүктерді аз тонналы жөнелтпелермен (яғни тек тұтас вагондармен)
құйып, үйіп және ақтарып тасымалдауға жол берілмейді.
5.3 Жүк станциялары
Темір жол станциялары вагондармен және ұсақ жөнелтілімдермен
тасымалданатын жүктерді қабылдау, тиеу, түсіру және беру жөніндегі
операцияларды, сондай-ақ жолаушыларды, багажды және жүк-багажды
тасымалдау жөніндегі операцияларды орындайды. Мұндай тасымалдар тиісті
жүк және коммерциялық операцияларды орындау үшін ашық станциялар
арасында жүргізіледі.
Жүк станциялары-бұл жол және жүк құрылғыларының кешені, жүк
және коммерциялық операцияларды орындауға, жүк пойыздарын
қабылдауға, таратуға, қалыптастыруға, коммерциялық тексеруге, техникалық
қызмет көрсетуге және жөнелтуге арналған техникалық және қызметтік
бөлмелер. Әдетте, бұл станциялар жүк ағындары пайда болатын және
жойылатын және өнеркәсіптік кәсіпорындар мен халыққа қызмет көрсететін
ірі өнеркәсіптік және елді мекендерде орналасқан. Жүк станциялары әртүрлі
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көлік түрлерінің (автомобиль, су, өнеркәсіптік, құбыр желісі бар теміржол),
сондай-ақ кең, тар және Батыс Еуропа жолдарындағы теміржол көлігінің
түйісу пункттері болып табылады.
Орындалатын жұмыстың негізгі мақсаты мен сипатына қарай жүк
станциялары мамандандырылмаған (әртүрлі жүктерді тиеу және түсіру үшін
қызмет ететін) және мамандандырылған (жекелеген жүктер үшін) болып
бөлінеді.
Мамандандырылмаған (оның ішінде желілік жүк немесе тірек аралық
станциялар) контейнерлерде тасымалданатын ыдыс-даналы жүктерді, үйме
жүктердің кейбір санаттарын және басқа жүктерді өңдеуге, өнеркәсіптік
кәсіпорындарға, базалар мен қоймаларға (жалпы пайдаланбаған) қызмет
көрсетуге арналған.
Мамандандырылған жүк станциялары біртекті жүктерді (астық, көмір,
кен, минералды-құрылыс материалдары, мұнай, орман және т.б.) жаппай
тиеу-түсіруге арналған.
Тірек станциясы деп өзіндік тиеу-түсіру, сондай-ақ оған бекітілген
қызметі аз жүк станцияларын тиеу-түсіру жөніндегі коммерциялық
операцияларды орындайтын, жол ақпараттық-есептеу орталықтарымен (ГВЦ)
деректерді беру желісіне қосылған автоматтандыру құралдарымен
жарақтандырылған және бекітілген станциялармен байланысы (телефон,
электрондық және т.б.) бар жүк станциясы түсініледі.
Жүк тиеу станциялары жүктерді тар табанды жолдан кең табанды
жолға және керісінше айтарлықтай мөлшерде тиеуді жүзеге асырады.
Жүктерді темір жолдан су көлігіне және керісінше ауыстырып тиеу
кезінде теңіз және өзен порттарына қызмет көрсету үшін порт станциялары
арналған. Олар портқа мүмкіндігінше жақын немесе тікелей порт аумағында
орналасқан.
Теңіз паромдарына қызмет көрсету үшін паромдық станциялар
салынады.
Контейнерлердің келуіне және жөнелтілуіне, қайта тиелуіне және
уақытша сақталуына, сұрыпталуына, техникалық және коммерциялық
қызмет көрсетуіне байланысты операцияларды орындау үшін ірі қалалар мен
порттарда жүк қозғалысына қызмет көрсетуге арналған жолдар мен қайта
тиеу кешенін қамтитын арнайы станция-терминалдар салынады. Қазақстан
Республикасы мен шекаралас елдердің темір жолдары арасындағы
шекаралық өткелдер ауданында технологиялық және коммерциялық
операцияларды ғана емес, кедендік, шекаралық, медициналық-санитариялық,
санитариялық-карантиндік және басқа да операцияларды жүзеге асыратын
шекаралық станциялар мен мемлекетаралық өткізу станциялары бар.
Жүк станциялары жұмысының көлемі мен сипатына байланысты,
жолаушылардан басқа барлық теміржол станциялары сияқты, алты сыныпқа
бөлінеді: сыныптан тыс, 1, 2, 3, 4, 5 сынып.
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Коммерциялық операцияларға арналған станцияларды ашу және
жабу тәртібі
Жүк станцияларында едәуір көлемде мынадай жүк және коммерциялық
операциялар жүргізіледі: жүкті тасымалдауға қабылдау, өлшеу, сақтау, тиеу,
түсіру, қайта тиеу, сұрыптау және жүктерді беру; контейнерлерді қайта
өңдеу, тасымалдау құжаттарын ресімдеу, жүк алушылар мен жүк
жөнелтушілердің вагондарды тиеу және түсіру орындарына келу, келу және
беру туралы ақпараты, жүктерді іздестіру, қаржылық және кассалық
есептілік, орталықтандырылмаған есеп айырысулар кезінде тасымалдау
платаларын есептеу және жүк жөнелтушілермен және жүк алушылармен есеп
айырысу.
Бұдан басқа, жүк станцияларында техникалық операциялар жүргізіледі:
пойыздарды қозғалыс кестесі бойынша қабылдау және өткізу, тарату,
қалыптастыру, коммерциялық тексеру, жүк пойыздарын техникалық қызмет
көрсету және жөнелту, вагондарды тиеу және түсіру орындарына беру және
жинау, кәсіпорындардың теміржол кірме жолдарына және порттың айлақтық
желілеріне қызмет көрсету, келу және кету бойынша құрамдарды өңдеу және
т. б. Жекелеген жағдайларда жүк станцияларында вагондарды
дезинфекциялау және жуу, булау жүргізіледі және басқа да операциялар
(жолаушыларды тасымалдау және қала маңындағы билеттерді сату және т.б.)
орындалады.
Жүк, коммерциялық және техникалық операцияларды орындау кезінде
пойыздар мен маневрлер қозғалысының қауіпсіздігі және қабылданған
жүктер мен контейнерлердің сақталуы қамтамасыз етілуге тиіс.
Барлық немесе кейбір операцияларды орындау үшін темір жол
станцияларын ашу және жабу тәртібі «Темір жол көлігі туралы» заңға сәйкес
жүргізіледі.
Бұл туралы қабылданған шешімдер теміржол көлігіндегі тасымалдау
қағидалары мен тарифтер жинағында жарияланады және жүк және
коммерциялық операцияларды орындайтын жолдар желісінің барлық
теміржол станцияларына жеткізіледі.
Теміржол станциялары аудан станциясына тартылатын кәсіпорындар
мен халықты тасымалдау қажеттіліктеріне, сондай-ақ оларда тиісті
техникалық құрылғылардың болуына байланысты барлық немесе тек кейбір
коммерциялық операцияларды орындау үшін ашылуы мүмкін. Мысалы,
кейбір станциялар тасымалдауға қабылдайды және ашық алаңдарда сақтауға
болатын вагондық жөнелтілімдерді ғана береді, басқалары – вагондық және
ұсақ жөнелтілімдерді және оларды жалпы пайдаланылмайтын темір
жолдарда тұтас вагондар тиелген жағдайда ғана және т. б.
Темір жол станцияларының тізбесі және тасымалдауға байланысты
олар орындайтын операциялардың түрлері № 4 тарифтік басшылықта «Темір
жол станцияларының алфавиттік тізімі» 2-кітабында жарияланады. Әрбір
тармақтың
атауынан
кейін
оларда
орындалатын
коммерциялық
операцияларды сипаттайтын шартты белгілер көрсетілген (П. Б. О, §§ 1, 2, 3,
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4, 5, 6, 7, 8, 8н, 9, 10, 10н, Х). Негізгі белгілердің мазмұны Жалпы ережелер
бөлімінде көрсетілген. Мысалы, § 2 станция жабық қоймаларда сақтауды
талап ететін жүктердің ұсақ жөнелтімдерін қабылдауды және беруді; § 5 –
станцияларда брутто массасы 3,3(5) және 5,5(6) т әмбебап контейнерлерде
жүктерді қабылдау және беруді жүзеге асыратынын білдіреді.
Жүкті тасымалдауға қабылдау кезінде бөлек пункттердің алфавиттік
тізімінің шартты белгілері бойынша жөнелтімдердің осы түрлерімен жүк
операцияларын орындау үшін тағайындалған станцияның ашылғанынашылмағанын тексеру тиіс. Сондай-ақ жалпы пайдалану орындарында
оларды түсіру бойынша жұмыстың белгіленген мамандануына сәйкес
теміржол тораптарының станцияларында вагондап жөнелтілетін жүктердің
дұрыс жолдануын тексеру қажет.
Жүк станцияларындағы құрылыстар мен құрылғылар
Жүк станцияларын техникалық жарақтандыру олардың мақсатымен,
жұмыс көлемімен, жергілікті вагон ағындарының түсуі мен жөнелтілу
түрімен және сипатымен және оларды жүк пункттері, оның ішінде жалпы
және жалпы пайдаланылмайтын орындар бойынша бөлумен, өнеркәсіптік
кәсіпорындардың, базалардың, ауыстырып тиеу пункттерінің теміржол кірме
жолдарының жанасуымен және олардың техникалық жарақтануымен
айқындалады.
Жүк және коммерциялық операцияларды жүргізуге арналған теміржол
станцияларында тиісті жол дамуы (қабылдау-жөнелту, сұрыптау және тарату
жолдары), сондай-ақ тиеу-түсіру құрылыстары мен құрылғылары, жабық
және ашық қоймалар мен платформалар, контейнерлерге, ауыр салмақты
және басқа да жүктерге арналған алаңдар, эстакадалар, жоғарылатылған
жолдар, вагондардан тікелей автокөлікке немесе қойма арқылы қайта тиеуге
арналған құрылғылар; үйілмелі жүктерді, дөңгелекті техника мен басқа да
жүктерді түсіруге арналған платформалар мен алаңдар көзделеді. Жүк
құрылғылары мен дамуы жол біртекті жүктерді өңдеуге арналған
мамандандырылған алаңдармен бірге станцияның бір жүк ауданында
шоғырланады. Кейде станциялардың ішінде жекелеген жүк түрлерін өңдеу
үшін бірнеше мамандандырылған жүк аудандары салынады.
Пойыздық құжаттарды ресімдеу және өңдеу, пойыздардың, вагондар
мен жүктердің жақындауы туралы кешенді ақпаратты жинау, жүк
станциясының жұмысын жедел жоспарлау үшін деректерді дайындау
станциялық технологиялық орталықта (СТЦ) жүзеге асырылады.
Жүк станцияларында СОБ және байланыс, жарықтандыру және сумен
жабдықтау құрылғылары, кейде маневрлік локомотивтерді жабдықтауға
арналған құрылғылар, вагондарды тиеуге дайындау пункттері, вагондарды
тазарту және жуу жолдары, тазарту қондырғылары және т. б. бар.
Егер
станцияның
жұмысы
жүк
станциясын
басқарудың
автоматтандырылған жүйесінің (АСГС) базасында негізделген болса, онда
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бір локальдық желімен қосылған ЭЕМ жабдықталған машина залы болуы
тиіс. ЭЕМ жабдықталған жұмыс орындарындағы абоненттер ЭЕМ қосылады.
Бұдан басқа, жүк станцияларында тиеу-түсіру машиналарына қызмет
көрсетуге және жөндеуге арналған пункттер, әкімшілік-тұрмыстық және
қызметтік-техникалық ғимараттар, вагон таразылары, басқа да құрылғылар
мен құрылыстар көзделеді.
Ашық
жылжымалы
құрамда
(платформаларда, жартылай вагондарда)
тиеудің габаритін тексеру үшін тиеу
жолдарынан
шығатын
жолдарда
габариттік қақпаларды орнатады (5.1сурет). Қақпаның ішінде тар жолақтар
ілулі, олар жүктеудің шекті контурын
жасайды. Осы кескіннен тыс шығатын
габаритті емес жүктер тек қана жол
жүрудің ерекше тәртібін сақтай отырып
тасымалдануы мүмкін.
Жүктердің габаритсіздігі туралы
тиеу габаритін бақылаудың электрондық
5.1- сурет. Габаритті қақпа
жүйесі сигнал бере алады. Онда кезкелген жағдайда жұмыстың жоғары
сенімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін лазерлік және инфрақызыл
датчиктер қолданылады. Сонымен қатар, электронды габаритті қақпалардан
сигналдар түсетін компьютерлерге арналған арнайы бағдарлама қозғалыс
кезінде тербелістен туындайтын жылжымалы құрам конструкцияларының
өлшемдерінен кездейсоқ шығуларды нақты бөлуге мүмкіндік береді.
Габаритті емес жүкті және габаритті емес дәрежені анықтауды ЭЕМ іс
жүзінде адамның қатысуынсыз жүргізеді.
Вагондардың шатырын және жартылай вагондар шанағының ішкі
бөлігін қарау үшін прожекторлық жарықтандыруы бар және ақаулы
вагондарды немесе жүк қалдықтары бар вагондарды анықтауға арналған
құрылғылары бар қарау мұнаралары орнатылады. Осы мақсаттар үшін 40
км/сағ және одан жоғары жылдамдықта объектіге дейінгі қысқа
қашықтықтан анық бейнені алуға және бейнежазба жүргізуге мүмкіндік
беретін теледидар камераларының жетілдірілген конструкциялары бар
өнеркәсіптік теледидар құралдары қолданылуы мүмкін.
Жөндеу станциясында және жүру жолында тиеудің габаритін
тексерудің неғұрлым заманауи құралы пойыздар мен вагондарды
коммерциялық тексерудің автоматтандырылған жүйесі (АСКО ПВ) болып
табылады (5.2-сурет). Жүйе құрамдардың қозғалысы процесінде вагондар
мен жүктердің жағдайын визуалды бақылауға және тіркеуге, тиеу габаритінің
сақталуын бақылауға, еңбек жағдайларын жақсартуға және вагондарды
қараумен айналысатын қызметкерлердің жеке қауіпсіздігі деңгейін арттыруға
арналған.
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Жүйенің құрамына мыналар
кіреді: пойыздар мен вагондарды
коммерциялық
тексеру
пункті
операторының автоматтандырылған
жұмыс орны (ҚБҚ туралы АЖО),
жүк
тасымалы
саласындағы
коммерциялық
жұмыс
шаруашылығының актілік-талап қою
жұмысының
бірыңғай
автоматтандырылған
жүйесі
(ЕАСАПР
М)
құрамындағы
пойыздар
мен
вагондарды
5.2- сурет. Пойыздар мен вагондарды
коммерциялық тексеру пункті (ҚБҚ
коммерциялық тексерудің
АЖО)
қабылдаушы-тапсырушы;
автоматтандырылған жүйесі (ПВ КТАЖ)
электрондық габаритті қақпалардың
кіші жүйесі жабдықтарының жиынтығы; бейне бақылаудың телевизиялық
кіші жүйесі; сигналдар беру және т. б.
Жүйе тоғыз аймақ бойынша тиеу габариттерін, екі аймақ бойынша
негізгі тиеу габаритін және пойыздың қозғалыс жылдамдығы 60 км/сағ дейін
болған кезде екі аймақ бойынша Жылжымалы құрам габаритінің ені
бойынша ең жоғары бақылауды қамтамасыз етеді.
Пойыздың габаритті қақпаның тұстамасында өтуі кезінде орындалады:
−
толық экранды көру үшін телекамераны таңдау мүмкіндігімен төрт
телекамерадан (вагонның оң және сол борттарын, вагонның төбесін және
цистерналардың люктерін бақылау үшін) «полиэкран» режимінде өтіп
жатқан пойыздың бейне бейнелерінің ҚБҚ туралы АЖО мониторының
экранына шығару;
−
ПКО туралы АЖО мамандандырылған жүйелік блогының төрт
телекамерасынан қатты дискілеріне бейне суреттерді цифрлық тіркеу;
−
қақпадағы пойыздың жылдамдығын автоматты түрде өлшеу;
−
пойыздың басынан бастап вагондарды санау.
Жүк станцияларындағы технологиялық процесті басқару үшін
құжаттар пакетін таратылатын және қалыптасатын пойыздарға жіберу үшін
телефон байланысы, пойыз және маневрлік радиобайланыс, телеграф, парк
дауыс
зорайтқыш
байланысы,
диспетчерлік
сайлау
байланысы,
пневматикалық пошта кеңінен қолданылады. Бағыттамалар мен сигналдарды
басқару, пойыздық және маневрлік маршруттарды дайындау үшін
электрондық элементтік базаны пайдалану есебінен жетілдірілетін және
АСГС байланыстырылатын маршруттық-релелік орталықтандырудың (МРЦ)
заманауи жүйелері пайдаланылады. АСУГС енгізілуіне байланысты
станцияның негізгі басқарушы персоналында автоматтандырылған жұмыс
орны (АЖО) құралдары бар: дисплейлер, шағын (дербес ЭЕМ), графа
құрастырғыштар және т. б. Жүк станцияларында әртүрлі жүйелердегі
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тасымалды радиостанциялар, жүк станциясы мен кірме жолдардың бүкіл
аумағын қамтитын микроұялы телефон байланысы жүйелері қолданылады.
Жүк станциясының тұрғын үй құрылысы мен үйінді, шаңданатын,
химиялық және басқа да жүктерді сақтауға арналған қоймалар арасында
санитариялық-қорғаныш аймағы болуы тиіс.
Жүк және коммерциялық жұмыстардың шоғырлануы
Жолдар желісінде ірі және орта желілермен қатар жалпы пайдалану
орындарында жүк және коммерциялық операциялар өндірісі үшін ашық аз
қызмет ететін станциялар бар. Бұл станцияларда жүк және коммерциялық
жұмыстарды орындау теміржол көлігінің техникалық құралдарының кешенін
тиімді пайдалануға мүмкіндік бермейді, тиеу-түсіру жұмыстарын
механикаландыруға
кедергі
келтіреді,
тасымалдау
процесін
ақпараттандыруды қиындатады, пайдалану штатының шамадан тыс
сақталуына әкеледі, жүк және пойыз жұмыстарын басқаруды қиындатады.
Вагондарды тиеу немесе түсіру, сондай-ақ оларды тазарту үшін әуесқой
станцияларға тасымалдау үлкен шығындарға әкеледі. Сондықтан жүк
жұмыстарын тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландырудың қажетті
құрылғылары мен құралдары бар станциялардың аз санына шоғырландыру
экономикалық тұрғыдан тиімді.
Жүк
операцияларын
шоғырландырудың
негізгі
бағыты-жүк
операциялары үшін аз пайдаланылатын станцияларды жабу және тірек
станцияларын құру. Тірек станцияларын құру тасымалдаудың өзіндік құнын
төмендетуге, тиеу-түсіру жұмыстарын кешенді механикаландыру деңгейін
және көтергіш көлік техникасын пайдалану тиімділігін арттыруға, қарапайым
жылжымалы құрамды қысқартуға, жүктерді жеткізуді жеделдетуге, темір
жолдардың өткізу қабілетін арттыруға, жүктерді жөнелтушілер мен
алушыларға қызмет көрсетуді жақсартуға мүмкіндік береді. Мұның барлығы,
егер темір жол желілеріне параллель жүк станцияларына абаттандырылған
кіре берістері бар автомобиль жолдары орналасқан болса, қамтамасыз
етіледі. Аз пайдаланылатын станцияларды жабудың және олардың жұмысын
тірек станцияларға берудің экономикалық орындылығы техникалықэкономикалық есептеулермен айқындалады.
Жергілікті жағдайларға және экономикалық орындылығына қарай жүк
жұмыстарын шоғырландырудың басқа да нысандары қолданылуы мүмкін:
станцияны ішінара жабу (жылдың белгілі бір кезеңіне), жүктердің жекелеген
түрлерімен операцияларды шоғырландыру (құймалы, ағаш, минералды
тыңайтқыштар), ұсақ жөнелтімдерді тасымалдауды шоғырландыру, жүк
айналымын жалпы пайдалану орындарына бере отырып немесе кәсіпорындар
тобы үшін біріккен көлік шаруашылықтарын құра отырып, қызметі аз кірме
жолдарды жою.
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Жүк станциясының жұмысын басқару
Жүк станциясы жүк тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі темір
жолдың желілік кәсіпорны болып табылады және тікелей жол бөлімшесіне
бағынады. Станцияның жұмысына басшылықты оған «Теміржол станциясы
туралы ережемен» жүктелген міндеттердің орындалуына толық жауап
беретін теміржол станциясының бастығы жүзеге асырады.
Станцияның пайдалану жұмысын басқаруды, тәуліктік және
ауысымдық жоспарлардың орындалуын бақылауды, технологиялық процесс
бойынша пойыздар мен вагондарды өңдеуді ұйымдастыруды станция
бастығы және оның жедел жұмыс жөніндегі орынбасары жүзеге асырады.
Жалпы станция бойынша жүк және коммерциялық жұмысты станция
бастығының логистика (жүк жұмысы) жөніндегі орынбасары басқарады.
Жалпы пайдалану орындарында жүк және коммерциялық операциялардың
орындалуын тікелей басқару және бақылау жүк ауданының бастығына,
контейнерлік алаңдарда – контейнер алаңдарының меңгерушілеріне,
тауарлық кеңседе – тауар кеңсесінің бастығына, қоймаларда – пакгауздар
меңгерушілеріне, сұрыптау платформасында - сұрыптау платформасының
меңгерушісіне жүктелген.
Станция жұмысының технологиялық процесін, еңбектің озық әдістерін
әзірлеуді және енгізуді, техникалық құралдарды, құрылғыларды ұтымды
пайдалану, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін және қауіпсіздік
техникасын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүргізуді, сондай-ақ
станция жұмысына талдауды станция инженері және станцияның инженертехнологы жүзеге асырады.
Станцияны жедел басқару, тәуліктік және ауысымдық жоспарлардың
орындалуын, жүк және коммерциялық жұмыстардың ұйымдастырылуын,
пойыздар мен вагондардың өңделуін бақылау станция бастығының
орынбасарына және ауысым командирлеріне - маневрлік диспетчерлерге
және теміржол станциясының кезекшілеріне жүктелген.
Тауар кеңсесінің бастығы жүктерді тасымалдауға арналған өтінімдер
мен шарттардың орындалуын, жүк тасымалдау құжаттарын ресімдеуді, жүк
жөнелтушілермен және жүк алушылармен есеп айырысуды, есепке алу мен
есептіліктің белгіленген нысандарын жүргізуді бақылауды жүзеге асырады.
Жүк ауданының бастығы жалпы пайдалану орындарында жүк жұмысы
бойынша тиеу жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді, тиеу және
түсіру орындарында вагондардың уақтылы берілуін және орналастырылуын
бақылауды жүзеге асырады, тиеу-түсіру жұмыстарының орындалуын
ұйымдастырады.
Кірме темір жолдарда жүктерді тиеу және түсіру жоспарын орындауды
жергілікті жұмыс жөніндегі маневрлік диспетчер қамтамасыз етеді.
Негізгі жүк және коммерциялық операцияларды орындау жүкті
қабылдап-тапсырушыларға, тауар кассирлеріне, аға тауар кассирлеріне,
коммерциялық агенттерге және т. б. жүктеледі.
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Жүк аулаларын тағайындау және техникалық жарақтандыру
Жүк ауласы (ауданы) – тиеу-түсіру жұмыстарын және коммерциялық
операцияларды орындауға, жүктерді сұрыптау мен сақтауға арналған
техникалық құралдар мен құрылғылар кешенімен жарақтандырылған
теміржол станциясындағы аумақ. Жүк ауданы-бұл теміржол көлігінің
қызметтерін пайдаланатын көптеген жүк жөнелтушілерге, жүк алушыларға,
басқа да жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсететін жалпы пайдалану
орны.
Жүк аудандарында (5.3-сурет) тиісті дамуы жол (тиеу-түсіру, көрме
және жалғау жолдары), жүк құрылғылары, қоймалар, алаңдар, механизмдер,
вагон таразылары, габаритті қақпалар, қызметтік-техникалық ғимараттар,
автоматтандыру, байланыс құралдары, жарықтандыру, электрмен жабдықтау
құрылғылары, су құбыры, кәріз және жұмыстарды орындау үшін қажетті
басқа да жабдықтар болуы тиіс.
Жүк ауданының аумағында (қайта өңделетін жүктердің түріне, жүк
жұмысының көлемі мен сипатына қарай) ыдысты-дана, ауыр салмақты,
сусымалы жүктерге, контейнерлерге, ағаш материалдарына, металлға,
минералдық-құрылыс материалдары мен көмірге арналған қоймалар;
вагондардан автокөлікке және керісінше жүктерді қайта тиеуге арналған
алаңдар (тікелей нұсқа бойынша); дөңгелекті техника мен өздігінен жүретін
бірліктерге арналған платформалар, тауар кеңселері; санитариялықтұрмыстық және басқа да қосалқы ғимараттар мен орынжайлар;
аккумуляторлық тиегіштерге арналған зарядтау пункттері, жөндеу
шеберханалары, автомобильдерге арналған жанар-жағар май материалдары.

1-ыдыс-даналы жүктерге арналған жабық жүк қоймасы;
2-көпір кранымен жабдықталған контейнерлік алаң;
3-ауыр салмақты жүктерге, ағаш материалдарына және т. б. арналған алаң;
4-көтеріңкі жолы бар үйінді жүктерге арналған алаң;
5-өздігінен жүретін бірліктерді түсіруге арналған платформа;
6-тұтқыр құрылыс материалдарының қоймасы;
7-тікелей тиеу платформасы (вагон-автомобиль)
5.3- сурет. Тұйық үлгідегі жүк ауданының схемасы
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Жүк ауданының темір жол станциясында орналасуы ең жақын елді
мекендермен, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарымен
ыңғайлы қатынасты, көлік құралдарының темір жол қиылыстарының ең аз
санымен қойма орынжайларына еркін кіруін, жүк ауданының аумағында
көлік құралдарының ыңғайлы тұрағын, сондай-ақ оның аумағына кіруді
күтуді, санитариялық нормалардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.
Жүк ауданын абаттандыруға көп көңіл бөлінеді. Оның аумағы
қоршалуы,
қоршаудың
барлық
периметрі
бойынша
күзет
сигнализациясымен, өртке қарсы құралдармен жабдықталуы және
жарықтандырылуы тиіс. Жүк ауданының қақпасында өткізу режимін
қамтамасыз ету үшін бақылау-өткізу пункті жабдықталады.
Жүк айналымының құрылымына байланысты жүк аудандары әртүрлі
жүктер өңделетін әмбебап (жалпы мақсаттағы) және шектеулі
номенклатурадағы жүктерді тиеу мен түсіруге арналған мамандандырылған
болып бөлінеді: ыдыс-дана немесе ауыр салмақты, контейнерлер, сусымалы
және т. б.
Жол даму сызбаларына байланысты жүк аудандары тұйық және
өтпелі болып бөлінеді. Тұйық түрдегі жүк аудандары кеңінен таралған),
себебі олар өтпелі кезеңдермен салыстырғанда белгілі бір техникалық және
экономикалық артықшылықтарға ие.
Тұйық жолдың соңында сыртқы радиусы кемінде 15 м сақина түріндегі
автомобильдерді бұруға арналған алаң көзделеді. Автомобиль тұрағы үшін
жүк ауданына кірер алдында арнайы алаң, ал жүк ауданының аумағында –
автомобильдер мен олардың тіркемелерінің тұрағы үшін (түнгі уақытта) алаң
көзделеді.
Жүк ауданының аумағында аумақтан жер үсті суларын бұруды
қамтамасыз ететін су бұру құрылыстары көзделеді.
Жүк аудандары жедел, технологиялық және ақпараттық байланыс
құрылғыларымен (телефондар, телетайптар, жылжымалы радиостанциялар,
ұялы телефондар) жабдықталады.
Жұмыс көлемі үлкен станциялардың жүк аудандары технологиялық
процестерді механикаландыру мен автоматтандырудың жоғары деңгейін
ескере отырып жобаланады және көлік-қойма кешендері (КҚК) деп аталады.
Қазіргі уақытта станцияда жүк жұмыстарын шоғырландыру КҚК
көліктік-логистикалық орталықтары арқылы жүзеге асырылады, олардың
негізгі мақсаты халықаралық және республикалық жүк ағынына (автомобиль
және теміржол) қызмет көрсету, сондай-ақ тауарларды қалалық және
аймақтық бөлу үшін қойма және ілеспе қызметтерді ұсыну болып табылады.
Қағида ретінде қазіргі заманғы қойма терминалдары ең жоғары талаптарға
сәйкес келеді. КҚК құрамына әртүрлі жүктерді сақтауға арналған құрғақ
және
климаттық
қоймалар,
контейнерлік
терминалдар,
саудадистрибьюторлық орталықтар, кедендік бақылау аймақтары және ілеспе
инфрақұрылым (5.4-сурет) кіруі мүмкін.
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Темір
жол
қоймаларының тағайындалуы
мен жіктелуі
Рельс маңындағы темір
жол станциялық қоймалары
жүктерді
тасымалдауға
қабылдау мен вагондарға тиеу,
сондай-ақ вагондардан түсіру
және
жүк
алушылардың
қоймаларына әкету арасындағы
кезеңдерде
оларды
қысқа 5.4- сурет. Continental Logistik КҚК сызбасы
мерзімге сақтауға арналған.
(Нұр-Сұлтан)
Бұдан
басқа,
қоймаларда
жүктерді қабылдау және беру, бағыттар бойынша сұрыптау, вагондық
партияларды іріктеу және т. б. бойынша операциялар орындалады.
Сақтауға жататын жүктің түріне байланысты қоймалар арнайы және
әмбебап (жалпы) болып бөлінеді. Арнайы қоймаларда ерекше сақтау
шарттарын талап ететін тек бір атаудағы жүктер, мысалы, минералдыққұрылыс материалдарын сақтауға арналған қоймалар сақталады. Әмбебап
қоймалар бір-біріне зиянды әсер етпейтін әртүрлі атаулардағы жүктерге
арналған.
Жүктерді сақтау шарттары мен құрылымы бойынша қоймалар: жабық,
жабық және ашық жүк платформалары мен платформалар. Жабық
сақтауды талап ететін ыдыс-даналы жүктер үшін тиеу-түсіру және қойма
операцияларын механикаландыру құралдарымен – дизельді немесе электр
тиегіштермен, қатарлағыштармен және т.б., өрт және күзет сигнализациясы
құрылғыларымен, стеллаждармен, зарядтау станцияларымен жабдықталған
ішкі немесе сыртқы тиеу-түсіру жолдары орналасқан бір қабатты жабық
қоймалар арналған.
Тиеу-түсіру жолдарының ішкі кірісі бар бір қабатты жабық қоймалар
бір аралықты (ені 18, 24, 30 және 36 м), екі аралықты (30 м + 30 м) және үш
аралықты (24 м + 30 м + 24 м) салынады. Бұл қоймалар сұрыптау ретінде
орта (арал) платформаны қолдана отырып, жүктерді қабылдау, беру
операцияларын бір ғимаратта біріктіруді ескере отырып салынған.
Пакеттік тасымалдау және көтеру биіктігі жоғары қатарлағыш
құралдарды қолдану кезінде биіктігі ұлғайтылған бір қабатты қоймалар,
оның ішінде жүктерді стеллаждық сақтаумен қолданылады.
Жабық платформалар атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды
қажет ететін, бірақ желдің, ылғалды ауаның әсерінен қорықпайтын жүктерді
(профильді сұрыпты болат, құбырлар, отқа төзімді заттар, қаптамасыз
жабдықтар және т.б.) сақтау үшін қолданылады.
Жабық жүк тиеу платформасы жүктерді «вагон-автомобиль»,
«автомобиль-вагон» тікелей нұсқасы бойынша өңдеуге арналған.

275

Ашық платформалар атмосфералық жауын-шашыннан және
температура
ауытқуларынан
(автомобильдер,
ауылшаруашылық
машиналары, кірпіш және т.б.) қорықпайтын доңғалақты техника мен
жүктерді тиеу, түсіру және сақтау үшін қолданылады. Ашық платформалар
бүйірлік және шеткі болуы мүмкін.
Ашық алаңдар контейнерлерді, ауыр салмақты, ұзын өлшемді, орман
және басқа да үйінді жүктерді тиеуге, түсіруге, сақтауға арналған. Алаңдар
тағанды немесе көпірлі крандармен жабдықталады. Орташа тонналық
контейнерлерді өңдеуге арналған алаңдар жүк көтергіштігі кемінде 6,3 т,
контейнерлерді ілмектеу және ілмектеу үшін автоматтандырылған
қармауыштары (автостроптары) бар төрттағанды контейнерлік крандармен
жабдықталады.
Жабық қоймалардың, жабық және ашық жүк платформаларының
өлшемдері жобада сақталатын жүктің саны мен түріне, қабылданған сақтау
мерзімдеріне, онымен жүргізілетін операциялардың сипатына және
қолданылатын механикаландыру мен автоматтандыру құралдарына
байланысты белгіленеді. Жүк платформаларының рельс басының жоғарғы
деңгейінен биіктігі және жол осьінен платформаның шетіне дейінгі
қашықтық МЕМСТ 9238-83 сәйкес қабылданады.
Автомобильдердің кіреберісі жағынан жүк платформаларының биіктігі
жүріс бөлігінің деңгейінен кемінде 1200 мм болуы тиіс.
Ірі тонналы контейнерлерді қайта өңдеу пункттері 24,0 және 30,5 т
спредерде жүк көтергіштігі 25 және 32 м аралықты төрттағанды контейнерлік
крандармен жабдықталады. АБЖ қолдану жағдайында Кранның ЭЕМ
байланысы қамтамасыз етілуі тиіс. Контейнерлік пунктті басқарудың
автоматтандырылған жүйесінің (КП АБЖ) есептеу техникасы құралдарын
орналастыруға арналған орынжай көзделеді. Қабылдап-тапсырушылардың
жұмыс орындарында байланыс құралдары бар бейнетерминалдар
жабдықталатын жылытылған орынжайлар көзделеді. Контейнерлік
алаңшалардың ұзындығы алаңшаның сыйымдылығы бойынша белгіленеді.
Ақаулы контейнерлерді орналастыру және оларды ағымдағы жөндеу үшін
орын көзделеді. Ірі тонналы контейнерлерді қайта өңдеу алаңдарының
сыйымдылығы қайта тиеудің есептік тексерілген тәуліктік көлеміне шамамен
тең.
Темір жол қоймалары тасымалдардың берілген көлемінің орындалуын,
жүктердің сақталуын, жылжымалы құрамның уақтылы өңделуін, тиеу-түсіру
жұмыстарын механикаландыруды және автоматтандыруды қолдануды,
пакеттермен тасымалданатын жүктерді өңдеуді, автомобиль және темір
жолдарға қатысты ыңғайлы орналастыруды, тікелей нұсқаны қолдану
мүмкіндігін, жүктерді қайта өңдеуге байланысты ең аз шығыстарды
қамтамасыз етуі тиіс.
Қоймаларды орналастыру және олардың жұмысын ұйымдастыру
кезінде өртке қарсы қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы,
сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау талаптары сақталуы тиіс.
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Қойма құрылысы
Рельс қоймалары стандартты жобаларға сәйкес құрылымдық
элементтерді зауыттық өндіруге және оларды механикаландырылған
орнатуға негізделген өнеркәсіптік әдістермен салынған.
Қоймалардың құрылымдық элементтеріне іргетастар, қабырғалар,
тіректер, едендер, пандустар, жабындар, есіктер мен қақпалар, терезелер мен
шамдар, бөлімдер, баспалдақтар және т. б.
Қойма ғимараттары бетоннан, темірбетоннан, кірпіштен және т. б.
жасалған берік және тұрақты негізге ие болуы тиіс.
Қабырғалар кірпіш пен бетон блоктарынан жасалған.
Есіктер бойлық қабырғаларға, ал егер жабық немесе ашық платформа
қоймаға жақын болса, шеткі қабырғаға орнатылады. Жылжымалы есіктер
биіктігі 3,6 м, ені 2,5 м.
Қоймаларда әрбір 36 метр сайын өрт шығу жолдары салынуы тиіс.
Жабық қойманың міндетті элементі-рампа болып табылады.
Рампа - бұл бүйір бойлық қабырғаларда, кейде қойманың бүкіл
периметрі бойынша орналасқан платформа түріндегі қойма еденінің сыртқы
жалғасы. Жүктерді жылдам және ыңғайлы жылжыту және тиеу-түсіру
жұмыстарын механикаландыру үшін пандустар қолданылады. Рампаның ені
темір жол жағынан кемінде 3 метр және автомобильдер кіреберісі жағынан
кемінде 1,5 м болуы тиіс. Рампаның биіктігі қойманың еден деңгейімен және
вагонның еден деңгейімен, яғни рельс басының жоғарғы деңгейінен 1100 мм
сәйкес келеді. Теміржол көлігіне қызмет көрсетуге арналған пандустар түзу,
ал автомобильдер үшін – түзу, тісті және қалталы.
Санитариялық-техникалық құрылғылар, жарықтандыру және
байланыс құралдары
Қоймалардың санитариялық-техникалық құрылғыларына жылыту,
жарықтандыру, желдету, сумен жабдықтау және кәріз жатады.
Жүктерді сақтау шарттары бойынша оларда температуралық режим
құру талап етілетін кезде қойма орынжайларын жылытуды көздеу қажет.
Суық мезгілде қызметтік және тұрмыстық орынжайларды, гараждарды,
шеберханаларды жылыту қажет.
Қоймаларды жарықтандыру табиғи және жасанды болуы мүмкін;
−
табиғи-бүйір және жоғарғы;
−
қоймаларды жасанды жарықтандыру жеткілікті және біркелкі, үнемді
және қауіпсіз болуы тиіс, өткір көлеңкелер бермеуі тиіс.
Қойма орынжайларын желдету олардағы оңтайлы жылу-ылғал
режимін сақтау үшін, сондай-ақ ішкі жану қозғалтқыштарымен жұмыс
істеген кезде бөлмеден түтін мен газдарды шығару үшін қолданылады.
Қоймалар мен қосалқы орынжайларда сумен жабдықтау ауыз су,
шаруашылық, санитариялық-тұрмыстық және өртке қарсы қажеттіліктер
үшін орнатылады.
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Қоймалардағы кәріз ішкі және сыртқы желілерден тұрады және
тұрмыстық сарқынды суларды магистральдық кәріз желісіне ағызуға қызмет
етеді. Қызметтік орынжайлар, гараждар, шеберханалар ішкі кәріз желісімен
жабдықталады. Сыртқы кәріз желісі барлық сарқынды суларды тазарту
немесе залалсыздандыру орнына жылдам бұруды қамтамасыз етуі тиіс.
Жоғары жолдар, эстакадалар, жүк шаруашылығының басқа да
құрылыстары мен құрылғылары
Жалпы пайдалану орындары арнайы тиеу-түсіру құрылғыларымен,
оның ішінде эстакадалармен, мамандандырылған алаңдармен, мал тиеу
платформаларымен,
суат
пункттерімен,
тазарту
құрылыстарымен,
дезинфекциялау-жуу құрылғыларымен қосымша жабдықталады.
Көмірді, инертті минералдық-құрылыс материалдарын және басқа да
үйілме жүктерді жартылай вагондардан түсіру үшін жоғары жолдар, ал
елеулі жүк ағындары кезінде – жүк тиеушілердің өтуіне арналған вагон
бойындағы жаяу жүргіншілер көпірлері бар эстакадалар көзделген.
Көтеріңкі жолдар мен эстакадалар үсті ашық вагондардың люктерін
механикаландырылған түрде ашу мен жабуды, вагондар мен жолдарды жүк
қалдықтарынан
тазартуды,
жүктерді
автомобильдерге
тиеуді,
платформаларды механикаландырылған түрде түсіруді, үсті ашық вагондарда
қатып қалған жүктерді қопсытуды қамтамасыз ететін тиеу-түсіру
механизмдері мен құрылғыларының кешенімен жабдықталады.
Түсіру үшін тәулігіне 10 артық ашық вагон келіп түскен кезде биіктігі
3,0 м және одан жоғары көтерілген жолдар қажетті тиеу-түсіру құралдары
бар 25 және 32 м аралықтағы төрттағанды крандармен жабылады.
Қосымша жоғары жол немесе эстакада ауданында шөмішті тиегіштермен
және бульдозерлермен қалыптастырылатын жүктерді қатарлап жинауға
арналған резервтік алаңдар көзделеді.
Сусымалы және кесек жүктерді сақтау және оларды жылжымалы
құрамға немесе автомобильдерге жылдам тиеу үшін бункерлік қоймалар
қолданылады. Вагондарды немесе автомобильдерді тиеу ауырлық күшінің
әсерінен өздігінен ағады. Бункерлер бункерлік қақпамен жабылған түсіру
тесігі
тиелетін
вагондардан
немесе
автомобильдерден
жоғары
орналасатындай етіп тіректерге орнатылады. Бір құрылымға біріктірілген
бірқатар бункерлер бункер эстакадасы деп аталады. Биіктігі көлденең
қимадан едәуір асатын терең бункерлер сүрлем деп аталады. Үлкен биіктігі
(30 м дейін) және үлкен диаметрі бар сүрлемдерді сұйыққоймалар деп
атайды.
Малды тиеу және түсіру үшін санитариялық-ветеринариялық
талаптарға сәйкес тиеу платформалары мен қосалқы құрылғылар салынады.
Мал мен жануарлардан алынатын шикізатты жаппай түсіру станцияларында
және осы жүктерді түсіруден вагондардың бос ағынының жүру жолы
бойынша оларға жақын станцияларда орналасуы ветеринариялық және
санитариялық қадағалау талаптарына сәйкес келуі тиіс дезинфекциялық-жуу

278

станциялары (пункттері) көзделеді. Малды және басқа да жануарларды
транзиттік тасымалдауға қызмет көрсету үшін сұрыптау және учаскелік
станцияларда жануарларды суаруға арналған құрылғылар, ал қажет болған
жағдайларда вагондарды қидан тазартуға арналған мамандандырылған
жолдар орналастырылады.
Станциялардың тауарлық кеңселерінің мақсаты мен жабдықтары
Темір жол станцияларында тасымалдау құжаттарын ресімдеу, өзге де
қызметтер көрсету және тасымалдау мен қызметтер үшін ақы алу үшін тауар
кеңселері, багаж және темір жол билет кассалары, жолаушыларға, жүк
жөнелтушілерге, жүк алушыларға қызмет көрсететін басқа да темір жол
бөлімшелері ұйымдастырылады.
Тауар кеңсесінің негізгі мақсаты-тасымалдау құжаттарын дұрыс және
уақтылы ресімдеуді қамтамасыз ету, көліктік теміржол жүкжөнелтпе
құжаттарын, жол ведомостарын және басқа да құжаттарды қабылдау, тексеру
және ресімдеу, жүктерді әкелуге құжаттар беру, орталықтандырылған есеп
айырысу жүйесіне енгізілмеген жүк жөнелтушілер мен жүк алушылардан
төлемдер мен алымдарды айқындау және өндіріп алу.
Тауар кеңсесінің қызметкерлері жүк алушыларды келген жүктер
туралы хабардар етеді және жүктерді беруді ресімдейді, жүктерді басқа
адреске жіберу жөніндегі операцияларды орындайды, жүктерді тасымалдауға
бекітілген өтінімдерді орындаудың есепке алу карточкаларын жүргізеді,
кітаптарды толтырады және жүк тасымалдары жөніндегі есеп құжаттарын,
вагондарды беру және алу ведомостарын жасайды, құжаттардың сақталуын
қамтамасыз етеді.
Жөнелтілетін және келген жүктерге құжаттарды беру және қабылдау
жөніндегі операцияларда тауар кеңселері жүк ауданымен және станциялық
технологиялық орталықпен, сондай-ақ тасымалдау құжаттарын өңдеу
жөніндегі технологиялық орталықпен өзара іс-қимыл жасайды.
Аталған міндеттерді орындау үшін тауар кеңселері тауар кассирлерінің
автоматтандырылған жұмыс орындарымен (АЖО ТВК), басқа
бөлімшелермен және қаламен, жүк жөнелтушілермен және жүк
алушылармен, теміржол кірме жолдарымен телефон байланысымен; қажет
болған жағдайда - жүк құжаттарын СТЦ, жүк ауданына және кері жіберуге
арналған механикаландырылған поштамен; ақпарат беруге арналған
құралдармен; электр штемпелдерімен; автоматты көрсеткіштермен және
анықтамалық қондырғылармен, жүк құжаттары мен бланкілерін сақтауға
арналған шкафтармен; жиһазбен және басқа да кеңсе жабдығымен
жабдықталады.
Аумақтық тауарлық кеңселер, әдетте, жүк аудандарына немесе көлікқойма кешенінің әкімшілік ғимаратына кіре берісте және мүмкіндігінше СТЦ
жақын жерде орналасады.
Ірі жүк станцияларында тауар кеңсесінің орынжайында жүк
жөнелтушілер мен жүк алушыларға арналған операциялық зал, тауар
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кассирлерінің, коммерциялық агенттер мен таксирлеушілердің, тауар
кеңсесінің бастығының, акт-іздестіру тобының қызметкерлерінің, фирмалық
көліктік қызмет көрсету агенттерінің автоматтандырылған жұмыс орындары
(АЖО) бар жұмыс орынжайлары, мұрағатқа арналған бөлмелер және т. б.
болады. Операциялық залда жиһаз, жазу құралдары, тасымалдау құжаттарын
толтыру үлгілері, көрсетілетін қызметтер, тасымалдау қағидалары, жеткізу
мерзімдері, жүктерді тасымалдау тарифтері, қосымша алымдар, қосымша
жұмыстар мен қызметтердің бағалары және т. б. туралы қажетті және дұрыс
ақпаратты қамтитын автоматты көрсеткіштер мен анықтамалық қондырғылар
болуы тиіс. Тауар кеңсесінің орынжайы жұмыстың сервистік шарттарын,
тасымалдау процесі туралы құжаттар мен ақпараттың сенімді сақталуын
қамтамасыз етуі тиіс.
Тауар кассирінің өнімді жұмысының маңызды шарттарының бірі –
жұмыс орнын ұйымдастыру-белгілі бір жұмысты немесе операцияны
орындайтын бір адамға арналған шектеулі аймақ. Жұмыс орындарын
орналастыру және жабдықтау жекелеген операцияларды орындау және
құжаттарды жасау кезінде қарама-қарсы және ұтымсыз қозғалыстарды
болдырмайтын жүк құжаттарын ресімдеу мен өңдеудің ағымдылығын
қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыс уақытының ұтымсыз шығындарын жою және
өнімді жұмысты қамтамасыз ету үшін үнемі талап етілетін қажетті
анықтамалықтар, тарифтік нұсқаулықтар, қосалқы кестелер, темір
жолдардың сызбасы және т.б. белгілі бір жерде орналасуы тиіс. Сонымен
қатар, қажетті нұсқаулық құжаттар мен жәрдемақылар оңай қол жетімді
аймақта орналастырылуы тиіс, ал жиі қажет болатын нұсқаулықтар, көмекші
кестелер жұмысшыға жақын орналасуы тиіс. Нұсқаулар мен құжаттарды
орналастырудың белгіленген тәртібі ауысым ішінде қанша рет пайдаланылса
да, өзгеріссіз болуы тиіс.
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
«Республикаішілік қатынаста» шарттық және коммерциялық жұмыс» АБЖ
(КЖД АБЖ) тасымалдау құжаттарын ресімдеудің қағазсыз технологиясын
енгізу» жобасын іске асыруда. Жүк жөнелтушінің қағазсыз технологияны
қолдану туралы шарт жасасуы, республикаішілік қатынаста тасымалдау
құжаттарын ресімдеу электрондық түрде жүзеге асырылады. Бұл ретте жүк
алушы бұл құжаттарды несиелеуді электрондық түрде жүргізеді. Бұл ҚР
шарттардың 94% астамын қағазсыз технология бойынша тасымалдау
құжаттарын ресімдеуге мүмкіндік берді.
Қазақстан мен Ресей арасындағы барлық мемлекетаралық түйісу
пункттері бойынша қағазсыз технология бойынша экспорттық қатынаста
6000 астам тасымалдау құжаттары ресімделді. Қытай, Әзірбайжан, Қырғыз
темір жол әкімшіліктерімен электрондық деректермен алмасу туралы
келісімдерге қол қойылды.
2020 жылғы қаңтардан бастап жүк жөнелтушілермен, жүк
алушылармен, экспедиторлық ұйымдармен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу
бойынша жүктерді тасымалдау үшін есеп айырысуларға және қосымша
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алымдарға 100% көшу жүзеге асырылады, бұл тауар кассалары бойынша
ақша қаражатын инкассациялауды болдырмауға мүмкіндік береді және ақша
қаражаты қозғалысының толық ашықтығына ықпал етеді.
Таразы шаруашылығы
Жүктерді темір жолдармен тасымалдау кезінде өлшеу маңызды
коммерциялық операция болып табылады. Жүктің салмағы-бұл жүктің
сақталуының ең объективті көрсеткіші. Тасымалдауға қабылданған жүктің
салмағы бойынша жүк айналымы анықталады, тасымалдау төлемдері
өндіріліп алынады, қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін артық тиеуді,
сондай-ақ қажетті вагондар паркін ұлғайтатын толық емес жүкті болдырмау
мақсатында жылжымалы құрамның жүк көтергіштігін пайдалану тексеріледі.
Жүктің массасы жүктің сақталуының негізгі көрсеткіші болып
табылады. Массаның өзгеруі жылжымалы құрамның техникалық ақауларына
байланысты жүктің сандық жылыстауын анықтайды. Салмақты өлшеу
вагонның жүк көтергіштігі мен сыйымдылығын ұтымды пайдалануға ықпал
етеді. Тасымалдау құжаттарында көрсетілген масса бойынша тасымалдау
жоспарының орындалуын айқындайды
Массаны өлшеу процесі өлшеу деп аталады.
Жүктерді өлшейтін аспаптар таразы деп аталады.
Таразының түрлері, жұмыс принципі және құрылысы
Жүктерді өлшеу үшін таразы қолданылады:
− Механикалық:
− Иінтіректі
− Серіппелі
− Электромеханикалық:
− Электротензометриялық
− Жиіліктік
Сондай-ақ, таразы стационарлық және жылжымалы болып бөлінеді.
Жылжымалы:
− Гірлі
− Шкалалы
− Циферблатты
− Автокөлік
Стационарлық:
− Оймалы
− Вагоншалар
− Элеваторлық (бункерлік)
− Автокөлік
− Вагон
Жылжымалы гирлі, шкалалы және циферблатты таразылар жабық
қоймаларда ыдыстағы және дара жүктерді өлшеуге арналған.
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Жылжымалы автомобиль таразылары (жүк көтергіштігі 10 және 15
тонна) далалық жағдайларда автомобильдер мен тіркемелерді өлшеу үшін
пайдаланылады.
Ойма және вагонеткалық таразылар жүктерді пакеттерде,
автотиегіштермен немесе крандармен таразыға салынатын ыдыстық және
дара жүктерді өлшеуге арналған.
Элеваторлық (бункерлік) таразылар сусымалы және сұйық жүктерді
өлшеуге арналған.
Автомобильдік стационарлық таразылар автомобильдер мен
автопойыздарды өлшеуге арналған (10 тоннадан 150 тоннаға дейін).
Вагон таразылары вагондармен бірге үйінді және үйілме жүктерді
өлшеуге арналған (100, 150, 200)
Жүктеме құрылғыларының негізгі қасиеттері
1. Тұрақтылық-бұл бірнеше ауытқудан кейін тепе-теңдіктің бастапқы
күйіне оралу қасиеті.
2. Сезімталдық дегеніміз-жылжымалы көрсеткіштің қозғалмайтын
көрсеткішке қатысты бұрыштық қозғалысының қатынасы.
3. Ұтқырлық-бұл таразылардың жүктеменің аз өзгеруіне жауап беру
қабілеті.
4. Дәлдік (көрсеткіштердің дәлдігі) – механизмнің тірек бөліктерінде
пайда болатын иінтірек иіндері мен үйкелістің дұрыс қатынасына
байланысты.
5. Көрсеткіштердің тұрақтылығы (өзгермейтіндігі) – бір жүкті
бірнеше рет өлшеу кезінде көрсеткіштердің бірдей болуымен сипатталады.
Нақтылық пен дәлдікті темір жол және ҚР мемкомитетінің органдары
стандарттар бойынша бақылайды.
Жабық қоймаларда жүкті өлшеу үшін жүк көтергіштігі 0,5 тоннадан 3
тоннаға дейінгі жылжымалы таразылар және 5 тоннаға дейінгі жүктемемен
стационарлық (ойма) таразылар қолданылады. Кесілген таразыларда иінтірек
механизмі арнайы шұңқырға орналастырылады, ал платформа қойманың
еден деңгейінде орналасқан.
Вагон таразыларының жүк көтергіштігі-100 тоннадан 150 тоннаға
дейін.
Вагон паркінің құрылымы және оның тасымалдауды қамтамасыз
етудегі рөлі
Жалпыға ортақ пайдаланылатын темір жолдар бойынша жүктерді
тасымалдауға арналған жылжымалы құрам оның тиесілігіне қарамастан
тиісті стандарттардың талаптарын, сондай-ақ ҚР темір жолдарын техникалық
пайдалану қағидаларының талаптарын қанағаттандыруы тиіс; жаңадан
дайындалған вагондар мен контейнерлерде оларда тасымалдауға рұқсат
етілетін жүктердің тізбесі, сондай-ақ пойыздарға осындай вагондар мен
контейнерлердің қандай түрлерін қосуға болатындығы және қандай шекті
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жылдамдықпен жүретіні көрсетілген сертификат болуы тиіс. Вагондарға
күрделі жөндеу жүргізілгеннен кейін олардың ыдысының массасы
тексеріледі. Вагон ыдысы массасының мөлшері оған трафарет түрінде
жазылады.
Тасымалданатын жүктердің әртүрлілігі жүк вагондары паркінің
құрылымын анықтайды. Ол жүктердің жекелеген түрлерін немесе топтарын
тасымалдауға бейімделген әртүрлі типтегі вагондардан тұрады.
Тасымалданатын жүктің сипаты мен қасиеттеріне байланысты тасымалдау
үшін жылжымалы құрамды дұрыс таңдау жүктің сақталуын және көлік
құралдарын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін үлкен маңызға ие.
Жылжымалы құрам мен контейнерлерді таңдау кезінде көлік шығындарының
ең аз мөлшерін қамтамасыз ету маңызды. Тасымалдау кезінде жүктің
сақталуы көбінесе жылжымалы құрамның коммерциялық тұрғыдан
жарамдылығына және жүкті дұрыс тиеуге, орналастыруға және бекітуге
байланысты.
Белгілі бір жүкті тасымалдау үшін жылжымалы құрамды таңдағанда
бірқатар факторларды ескеру қажет. Ең алдымен, өнімді тасымалдау
шарттары, оның ішінде көлік құралдарының түрін таңдауға қойылатын
талаптар көрсетілген, тасымалдауға ұсынылатын өнімнің қолданыстағы
мемлекеттік стандарттары мен техникалық шарттарын басшылыққа алу тиіс.
Жүктердің көліктік сипаттамаларын ескеру және оларға сәйкес жылжымалы
құрам мен контейнерлерді тек түрі бойынша ғана емес, сонымен қатар оның
нақты жүкті тасымалдауға жарамдылық белгілері, вагондар мен
контейнерлерді сипаттайтын құрылымдық ерекшеліктері мен көрсеткіштері
бойынша таңдау қажет.
Вагондар техникалық жағынан да, коммерциялық жағынан да жарамды
болуы тиіс. Бұл пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін және тасымалданатын
жүктің сақталуын қамтамасыз етеді. Жылжымалы құрамды таңдау кезінде
вагондарды тиеу кезінде де, түсіру кезінде де тиеу-түсіру жұмыстарын
кешенді механикаландыруды қолдану мүмкіндігін ескеру, сондай-ақ
вагондардың жүк көтергіштігі мен сыйымдылығы бойынша ұтымды
пайдаланылуын көздеу қажет.
Бақылау-өлшеу материалдары
1. Жүктердің жекелеген түрлерін өңдеуге арналған жүк станциясы
деп аталады:
A) мамандандырылған
B) мамандандырылмаған
C) тірек
D) тораптық
E) қайта тиеу
2. Жол шаруашылығын, қойма құрылыстарын, тиеу-түсіру
тетіктері мен құрылғыларын, таразы аспаптарын, жылжымалы
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құрамды, сигнализация және байланыс құрылғыларын қамтитын
құрылғылар кешені-бұл:
A) жоғары жол
B) кірме жол
C) көрме жолы
D) қабылдау-жөнелту жолы
E) сұрыптау жолы
3. 2 және одан да көп мемлекеттердің темір жолдарымен бірыңғай
құжат-халықаралық жүкқұжат бойынша жүктерді тасымалдау – бұл…:
A) тікелей мемлекетаралық қатынас емес
B) тікелей аралас халықаралық қатынас
C) аралас халықаралық байланыс
D) аралас мемлекетаралық байланыс
E) тікелей халықаралық қатынас
4. Сусымалы және сұйық жүктерді өлшеуге арналған таразылар:
A) Вагон
B) Автомобиль
C) Теру
D) Элеваторлық
E) Жылжымалы
5. Дайын өнім орналастырылған өнім:
A) Ыдыс
B) Партия
C) Жәшік
D) Тауар
E) Орау
6. Қоймалардың
санитариялық-техникалық
құрылғыларына
мыналар жатады
A) терезелер, есіктер, қабырғалар, шатыр, желдету
B) жылыту, жарықтандыру, кәріз, желдету
C) іргетас, еден, шатыр, жарықтандыру
D) өрт және күзет дабылы
E) пандустар, пандустар, платформалар
7. Жүктерді қабылдау, беру, өлшеу, тасымалдау құжаттарын
ресімдеу, тасымалданатын төлемдерді есептеу, жүктерді іздестіру
жөніндегі операциялар мыналарға жатады:
A) маневрлік операциялар
B) сұрыптау операциялары
C) коммерциялық операциялар
D) техникалық операциялар
E) жүк операциялары
8. Осы станция арқылы тасымалдауды ресімдеген жүк
жөнелтушілер мен жүк алушыларға тиесілі жүктермен операцияларды
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орындау үшін арнайы бөлінген станция аумағы арқылы осы шартты
жасасты:
A) жүк ауласы
B) маневрлік парк
C) жүк станциясы
D) сұрыптау паркі
E) жүк қоймасы
9. Жүкті алып жүретін тасымалдау құжаттарымен коммерциялық
операциялар жүктелген негізгі цех – бұл:
A) қайта тиеу платформасы
B) техникалық кеңсе
C) ашық алаң
D) тауар кеңсесі
E) жабық қойма
10. Жүктерді тиеу, түсіру, сақтау, қоймалау, сұрыптау
операциялары бар:
A) жүк
B) техникалық-коммерциялық
C) техникалық-жүк
D) техникалық
E) коммерциялық
11. Жөнелту пункттерінде, жүру жолында және межелі
пункттерде жүктермен орындалатын әртүрлі операциялардың
жиынтығы
A) тиеу-түсіру процесі
B) тасымалдау процесі
C) техникалық процесс
D) технологиялық процесс
E) көлік процесі
12. Көпшілік пайдаланбайтын орындарда жүктерді тиеу мен
түсіруді жүзеге асырады…
A) жүк жөнелтуші немесе жүк алушы
B) темір жол
C) жол бөлімшесі
D) көліктік-экспедициялық компания
E) тиеу-түсіру жұмыстарының механикаландырылған дистанциясы
13. Жартылай вагондарға келетін отын және басқа да сусымалы
жүктерді түсіру үшін жүк аулаларында:
A) жүк ауласы
B) коммерциялық қарап тексеру пункттері
C) контейнерлік пункттер
D) жоғары жолдар мен эстакадалар
E) жабық платформалар
14. Барлық өндіріс және өндіру өнімдері көлікке түскен кезде:
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A) пакеттер
B) жүктермен
C) вагондармен
D) контейнерлермен
E) пойыздармен
15. Тасымалдау үшін жеке вагон беруді қажет ететін жүк
партиясы деп аталады:
A) вагонмен жіберу
B) ұсақ жіберу
C) маршруттық жөнелту
D) аз тонналы жөнелту
E) топтық жіберу
7-қосымшада 5-бөлім бойынша тесттерге дұрыс жауаптардың паспорты
келтірілген.
Қысқаша қорытынды
Жүк және коммерциялық жұмыс негіздері-бұл білім беру ұйымын
таңдау ретінде ұсынылатын модуль, себебі станция бойынша кезекші жүк
жұмысының аспектілерін білмей өз жұмысын сапалы орындай алмайды. Жүк
объектілері, жалпы және қоғамдық емес жолдар әр станцияның міндетті
құрамдас бөлігі болып табылады. Жалпы, егер тасымалдау процесі болмаса,
станция кезекшісінің жұмысы болмас еді, себебі бұл процесс тиеу
станциясында басталып, түсіру станциясында аяқталады.
Нұсқаулықта тек жүк және коммерциялық жұмыстың негізгі ережелері
қарастырылған. Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру
«Тасымалдауды ұйымдастырушының техникасы» деңгейінде толығырақ
зерттеледі. Дегенмен, келесі әдебиеттермен қосымша танысу ұсынылады.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Темір жол көлігі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8
желтоқсандағы N 266 заңы, 29.06.2020 ж. өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді.
2. Темір жол көлігімен жүк тасымалдау қағидалары. Қазақстан
Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019
жылғы 2 тамыздағы № 612 бұйрығы
3. А.А. Гуськов, В. А. Молодцов, В. С. Горюшинский Көлік және
тиеу-түсіру құралдары: Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017
4. А.П. Игнатов, В.В. Дроздов Мамандыққа кіріспе: М: Маршрут,
2006
5. В.П. Перепон Жүк тасымалдауды ұйымдастыру: М.: Маршрут, 2003
6. В. И. Савин Темір жол көлігімен жүк тасымалдау: М.: Іс және
сервис, 2003
7. А. Д. Омаров, Р. А.Қабашев , С. В.Ли, М. А.Кобдиков Көліктегі
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тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру: Алматы: ҚазККА, 2000.
8. А. А. Тимошин, И. И.Мачульский Тиеу-түсіру жұмыстарын
кешенді механикаландыру және автоматтандыру: М.: Маршрут, 2003
9. А.П. Игнатов Темір жол көлігіндегі тиеу-түсіру машиналары: М.:
ОӘК МПС России, 2002
7-қосымша
5-бөлім бойынша тестке дұрыс жауаптардың паспорты
5 бөлім. «Жүк және коммерциялық жұмыс негіздері»
1A
2B
3E
4D
5A
6B
7C
8A
9D
10A
11B
12A
13D
14B
15A
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6-бөлім «ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯСЫ БОЙЫНША КЕЗЕКШІ»
ЖҰМЫСШЫ МАМАНДЫҒЫН АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
6.1
6.2
6.3

Осы модульде ұсынылған тақырыптар
Жұмыс біліктілігін алуға арналған кәсіптік практика туралы жалпы
ережелер
Жұмыс біліктілігін алуға арналған практиканың мазмұны
«Теміржол көлігіндегі тасымалдау үдерісін басқару» құзыреттілігі
бойынша WorldSkills Russia чемпионатының негізгі ережелері мен
үлгілік тапсырмалары

Модульге шолу
Модульде жұмысшы біліктілігін алуға арналған кәсіптік практика
ұғымы, «Темір жол станциясы бойынша кезекші» біліктілігін игеру кезінде
студенттердің кәсіби дағдыларын қалыптастыру үшін оның орны мен рөлі
беріледі. Модуль 1203000 «Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру
және қозғалысты басқару» мамандығының үлгілік оқу жоспарында және
«Теміржол көлігінде қозғалысты басқару» кәсіби стандартында («Атамекен»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы
орынбасарының 06.09.2018 ж. №239 бұйрығына қосымша) көрсетілген 4
және 5-сыныпты теміржол станциясы бойынша кезекшінің кәсіби
құзыреттілігін бекіту үшін қажетті білімін, дағдылары мен жұмыс
нәтижелерін сипаттайды. Ол «4 және 5-сыныпты темір жол станциясы
бойынша кезекші» біліктілігі бойынша кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру
процесін аяқтайды
Оқу мақсаттары
Осы модульді игергеннен кейін студенттер төмендегіні жасай алады:
1. Станция бойынша кезекшінің лауазымдық міндеттерін орындау
2. Пойыздарды қабылдау, жөнелту және өткізу, бекітілген станцияда
маневрлік жұмыстарды орындау тәртібін сақтау
3. Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау ережелерін, өрт
қауіпсіздігі талаптарын орындау
4. Пойыздық құжаттаманы жүргізу, сигнал беру, орталықтандыру және
блоктау құрылғыларының жұмысы бұзылған жағдайда пойыздарды
жөнелтуге рұқсат бланкілерін толтыру
Бұл бөлімде Модуль 7 мазмұны сипатталған. Бұл модуль кәсіби
құзыреттерді бекітуге ықпал ететін және өндірістік практика кезінде және
оқу орнын бітіргеннен кейін өндірістік қызметті сәтті жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін міндетті модульдерге жатады.
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Темір жол станциясы бойынша кезекші

Модуль 7. "ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯСЫ БОЙЫНША КЕЗЕКШІ" ЖҰМЫСШЫ
МАМАНДЫҒЫН АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
Модуль 6. Жүктемелік және коммерциялық жұмыс негіздері
Модуль 5. Теміржол станциясының жұмысын ұйымдастыру
Модуль 4. Техникалық пайдалану ережелерін орындау және пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Модуль 3. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке
қарсы қорғау ережелері мен нормаларын сақтау
Модуль 2. Темір жол жылжымалы құрамы мен техникалық құралдарын пайдалану
Модуль 1. Техникалық білім негіздерін қолдану

Алдын ала талаптар
Бұл модульді үйрену үшін студенттерге алдыңғы барлық кәсіби
модульдер бойынша алынған білім мен дағдылар қажет.
Осы модульді зерделегеннен кейін алынған құзыреттер теміржол
станциясы бойынша кезекшінің жұмыс орындарында кәсіби қызметті
табысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
6.1 Жұмыс біліктілігін алуға арналған кәсіптік
(практика) туралы жалпы ережелер.

тәжірибе

Жұмысшы біліктілігін алуға арналған кәсіптік тәжірибе (практика) студентке қорытынды аттестаттауға сапалы дайындалуға көмектесуі тиіс оқу
процесінің маңызды бөлігі. Оқу іс-әрекетінің осы кезеңінен сәтті өту үшін
студент оның ерекшеліктері, оған қойылатын талаптар мен нәтижелері
туралы білуі тиіс.
«4 және 5 сыныпты темір жол станциясы бойынша кезекші» біліктілігін
алу тәжірибесі (практикасы) - оқу процесін аяқтауға дайындық кезеңі немесе
кәсібі бойынша жылжудың бірінші сатысы.
«Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты
басқару» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің
үлгілік оқу жоспарына сәйкес жұмыс біліктілігін алуға практикадан өтуге
шамамен 540 сағат немесе 15 апта бөлінеді (оқу орнының шешімі бойынша
практика көлемі көп немесе біршама аз болуы мүмкін). Тәжірибе әр түрлі
сыныптағы және орындалатын жұмыс сипатындағы теміржол станциясы
бойынша кезекшінің жұмыс орындарында өтеді. Біліктілік тәжірибесін
(практикасын) өту орны болашақ түлектің болжамды жұмыс орнына,
кәсіпорындағы бос орындардың болуына, сондай-ақ студенттің мүдделеріне
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байланысты болады. «ҚТЖ-Жүк тасымалдары» АҚ филиалдары, сондай-ақ
өнеркәсіптік кәсіпорындардың станциялары тәжірибе базасы бола алады.
Жұмыс біліктілігін алу тәжірибесі (практикасы) оқу жоспарына сәйкес
студенттердің кәсіптік модульдерді оқу, оқу тәжірибесінен (практикасынан)
өту, жұмыстардың озық технологияларымен танысу, өндірістегі еңбекті
ұйымдастыру, таңдаған мамандығы бойынша ұйымдастырушылық жұмыс
дағдыларын меңгеру процесінде алған білімдері мен тәжірибелік
(практикалық)
дағдыларын
қорыту
және
жетілдіру
мақсатында
шоғырландырылып жүргізіледі.
Жұмыс біліктілігін алу тәжірибесіне (практикасына) басшылық жасау
арнайы пәндер кафедрасының, пәндік-циклдік комиссияның оқытушыларына
немесе өндірістік оқыту шеберлеріне бекітіледі.
Колледжде практика жетекшісі тағайындалады, ол студенттердің
практикадан өтуіне жауап береді, тәжірибені (практиканы) ресімдеу, өту
және қорытындылау мәселелерін шешеді. Кәсіпорында студентті оқыту және
студентті болашақ кәсіби қызметіне дайындау мәселелері жүктелетін
кәсіпорынның немесе ұйымның өкілі (тікелей тәлімгер немесе басшының
орынбасары) бекітіледі.
Өндірістік практика кезінде студенттер осы кәсіпорында белгіленген
режимді сақтауға және ішкі тәртіп ережелерін орындауға міндетті.
Білім мен іскерлікті мақсатты бақылауды жүзеге асыру үшін
бағдарламада аудиторияда оқу уақытында өткізілетін тәжірибе (практика)
қорытындылары бойынша сараланған сынақ жүргізу (есеп пен тәжірибе
(практика) күнделігін тапсыру) көзделеді.
Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына сәйкес оқу орнының таңдауы бойынша қорытынды аттестаттау
нысаны кәсіптік модульдер бойынша біліктілік емтиханын тапсыру немесе
модуль бойынша қорытынды емтиханды тапсыра отырып, дипломдық
жұмысты орындау және қорғау болып таңдалуы мүмкін. Студент сапалы
дайындалу үшін қорытынды аттестаттау формасымен танысуы тиіс.
Қорытынды аттестаттау ретінде таңдаған кезде - дипломдық жұмысты
қорғау үшін колледж дипломдық жұмыстың жетекшісін өндірістік
тәжірибеден өту уақытына қосымша тағайындауы тиіс. Дипломдық жұмысты
жұмысшы біліктіліктері бойынша оқитын студенттер орындайды және
түлектердің арнайы теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын
жүйелеуге, жинақтауға және тексеруге бағытталған.
Егер студент жұмыс біліктілігін игеріп, оқуын жалғастырмаса,
біліктілік емтихандары қорытынды аттестаттау түрінде өткізіледі. Егер
жұмысшы мамандығын алуға арналған біліктілік емтиханы екі деңгейлі
оқыту бағдарламасының бөлігі болып табылса, онда ол аралық аттестаттау
шеңберінде өткізіледі. Екі жағдайда да, өндірістік практика мамандық
бойынша оқудың өте маңызды кезеңі болып табылады және түлектің одан әрі
кәсіби қызметі оның өтуіне байланысты болады.
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Техникалық және кәсіптік білім берудің заманауи талаптарына сәйкес
біліктілік емтихандары WorldSkills стандарттары бойынша демонстрациялық
емтихан түрінде өткізілуі тиіс. Демонстрациялық емтихан өткізу нақты
өндірістік жағдайды модельдейтін жағдайларда білім беру бағдарламасын
меңгеру
нәтижелерін
бағалау
мүмкіндігін
қамтамасыз
етеді.
Демонстрациялық емтихан ТжКБ білім беру бағдарламаларын игеру
нәтижелерінің МЖМБС талаптарына және тиісті құзырет бойынша
WorldSkills Қазақстан стандарттарына сәйкестігін анықтау мақсатында
өткізіледі.
6.2
мазмұны

Жұмыс

біліктілігін

алу

тәжірибесінің

(практикасының)

Жұмысшы біліктілігін алуға арналған өндірістік кәсіптік тәжірибе
(практика) студенттердің кәсіптік модульдерді оқу кезінде алған білімдерін
кеңейтуді, тереңдетуді және бекітуді, сондай-ақ теміржол көлігінде
тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару бойынша дағдыларды
алуды және одан әрі жетілдіруді, студенттердің өз мамандығына
қызығушылығын, еңбек пен өндірістік мәдениетке құрметін, адал көзқарасын
және тапсырылған іске жауапкершілік сезімін дамытуды қамтамасыз етеді.
Кәсіптік тәжірибе (практика) кезеңінде станция бойынша кезекшінің
еңбегінің сипаты мен мазмұнын, оның іскерлік қасиеттерін: құзыреттілігін,
ұйымдастырушылық қабілеті мен жеделдігін, жеке қасиеттерін, тәртіптілігі
мен адалдығын, беделін, бағыныстыларды басқарудың стильі мен әдістерін
зерделеу жүзеге асырылады.
Тәжірибе (Практика) бағдарламасы станциялар мен темір жол
тораптарын және олардың жұмыс технологиясын, тасымалдау процесін
ұйымдастыруды, темір жолдар мен темір жол көлігі қызметкерлерінің жұмыс
тәртібін зерделеуді, болашақ кәсіби қызметпен танысуды, білім
алушылардың мамандық бойынша білік пен дағдыларды меңгеруін, кәсіби
қызметтің практикалық дағдысын меңгеруді көздейді. Бағдарламалық
материалды зерделеу кезінде «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы
АҚ нормативтік құжаттары мен нұсқаулықтарын басшылыққа алған жөн.
Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, темір жол
көлігінің барлық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру мәселелеріне,
сондай-ақ станцияның ерекшелігін ескере отырып, жеке тапсырманы
зерделеуге ерекше назар аудару қажет.
Тәжірибе (Практика) барысында студенттер тікелей орындаушы
ретінде теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты
басқару дағдыларын меңгереді.
Өндірістік
технологиялық
тәжірибе
(практика)
базалық
кәсіпорындарда өткізіледі және екі кезеңнен тұрады:
1. Станция жабдығымен және станция бойынша кезекшінің
құжаттамасымен танысу.
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2. Өндірістен тәлімгердің тікелей бақылауымен станция бойынша
кезекшінің жұмысшы мамандығын игеру.
Студенттер технологиялық практикадан өту барысында
Білуі тиіс:
−
станцияның техникалық-пайдалану сипаттамасы, жолды дамыту,
парктердің, маневрлік аудандардың, бағыттамалық пункттердің орналасуы,
қызметтік-техникалық ғимараттардың орналасуы;
−
станция бойынша кезекшінің жұмыс орны, байланыс аспаптарының
жабдығы, аппаратурасы, СОБ, АЖО құрылғылары және т. б.;
−
негізгі лауазымдық міндеттері, СБК бастапқы құжаттамасы;
Кәсіби құзыреттіліктерді алу тиіс:
−
кешенді бригаданың жұмысын дұрыс ұйымдастыру;
−
еңбектің озық әдістерін және жаңашылдардың тәжірибелерін қолдану;
−
пойыз және станциялық құжаттаманы жүргізу;
−
қызметкерлер арасында регламент бойынша келіссөздер жүргізу;
−
пойыздарды қабылдауды, жөнелтуді және өткізуді, маневрлік
жұмысты, оның ішінде СОБ және байланыс құрылғыларының ақаулығы
кезінде және стандартты емес жағдайларда жүзеге асыруға;
−
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;
−
сеніп тапсырылған бөлімшеде пойыздар қозғалысын ұйымдастыру.
Өндірістік практикадан өту кезінде студенттер мынадай мәселелерді
зерделеуі тиіс.
1 бөлім Станцияның техникалық жабдықталуымен танысу
Станцияның техникалық тарату актісін немесе басқару актісін(ТТА
немесе ТБА) (ТРА) зерттеу: жол дамуымен, саябақтардың, маневрлік
аудандардың,
бағыттамалық
пункттердің,
қызметтік-техникалық
ғимараттардың орналасуымен танысу. Жұмыс орнындағы қауіпсіздік
техникасы бойынша нұсқаулық.
2-бөлім станция бойынша кезекшінің жұмысымен танысу
Жұмыс орны, оның жабдықтары, байланыс құралдарының
аппаратурасы, СОБ, АЖО құрылғылары және т. б. Негізгі лауазымдық
міндеттері. Бастапқы құжаттама. Құқықтар мен жауапкершілік. Кезекшілікті
қабылдау және тапсыру. Қызметтік келіссөздердің мазмұны.
Кезекшілікті қабылдау және тапсыру тәртібін зерделеу. Станцияның
пойыздық және маневрлік жағдайымен және пойыздардың келу жоспарымен,
қолданыстағы ескертулермен және диспетчерлік өкімдермен танысу.
Лауазымы бойынша жұмыс тәсілдерін игеру: пойыздарды қабылдау
және жөнелту және маневрлік жұмыстарды жүргізу үшін маршруттарды
дайындау. Орталықтандыру және блоктаудың станциялық және жол
аппараттарымен жұмыс. Пойызды қабылдау жолының бостығын және
бағыттамалардың жылжымалы құрамнан бос болуын оларды ауыстыру
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алдында тексеру. Орталықтандырылған бағыттамаларды курбельдің
көмегімен аудару. Кіру сигналының тыйым салушы көрсеткіші кезінде
пойызды қабылдау жағдайларында жолсеріктің міндеттерін орындау.
Жол бөлімшесінен алдағы пойыз және маневрлік жұмыс туралы жедел
ақпарат алу. Пойыздар мен локомотивтер қозғалысының үстелдік журналын,
диспетчерлік өкімдер журналын, ескертулер кітабын және құрамдарды
техникалық және коммерциялық тексеруге ұсыну кітабын жүргізу.
Пойыздық диспетчерге пойыздарға ескертулер беруге өтінімдерді алғаны
туралы хабарлау. Ескерту бланкілерін толтыру және оларды жөнелтілетін
пойыздар локомотивтерінің машинистеріне тапсыру.
Сигнал беру және байланыс құрылғыларының жұмысындағы ақаулар
кезінде пойыз құжаттамасын дайындау. Пойыздардың келуі туралы ақпарат
алу және беру. Пойыздық, маневрлік (станциялық) диспетчермен
пойыздардың келу және жөнелту уақыты туралы келіссөздер регламенті.
Станцияның техникалық қызмет көрсетуі (СТО) және вагондарды
техникалық тексеру пунктінің қызметкерлерін пойыздың нөмірі, келу және
қабылдау уақыты туралы хабардар ету. Аралық станцияда, сонымен қатар,
станцияның технологиялық орталығы (СТЦ) операторының функцияларын
орындау.
Жолдарда тұрған вагондар мен құрамдарды қол тежегіштерімен және
тежегіш табандықтарымен бекіту.
Пойыздарды қалыптастыру жоспарымен және қозғалыс кестесімен
танысу.
Сигнал беру мен байланыстың негізгі құралдарының іс - қимылы
үзілген кезде пойыздық құжаттаманы жүргізу (станция бойынша тәлімгеркезекшінің нұсқауы бойынша). Пойыздық және маневрлік (станциялық)
диспетчерлерге, пойыздардың келу және жөнелту уақытының көрші
станцияларының кезекшілеріне хабарлау.
Студенттердің «4 және 5 сыныпты темір жол станциясы бойынша
кезекші» біліктілігін алуға арналған тәжірибе (практика) бағдарламасын
толық және сапалы меңгеруі оларға біліктілік көрсету емтиханын табысты
тапсыруға мүмкіндік береді және «Темір жол көлігіндегі тасымалдау
процесін басқару» құзыреттілігі бойынша WorldSkills стандарттары бойынша
чемпионатқа қатысушы ретінде өзін сынап көруге мүмкіндік береді. Әрбір
құзыреттілік модульі бойынша кәсіби құзыреттерді бағалау оның
элементтерін құрайтын бағалаулардан тұрады: жұмыс сапасы, техника мен
технологиялық талаптарды сақтау, еңбек тәсілдері мен операцияларды
орындау, станция кезекшісінің жұмысындағы еңбек қауіпсіздігі қағидаларын
сақтау.
Сонымен қатар, жұмыс орындарында тәжірибеден (практикадан) сәтті
өту өндірісте өзін көрсетуге және оқу аяқталғаннан кейін жұмыс орнын
анықтауға мүмкіндік береді.
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6.3 «Теміржол көлігінде тасымалдау процесін басқару» құзыреті
бойынша WorldSkills Russia чемпионатының негізгі ережелері мен
үлгілік тапсырмалары
«Темір жол көлігіндегі тасымалдау процесін басқару» құзыретінің
атауы және сипаттамасы.
1. Сипаттамасы
Теміржол көлігіндегі тасымалдау процесін басқару-теміржол көлігінің
барлық элементтері мен кіші жүйелерінің қызметін біріктіретін және іске
асыратын тасымалдау процесін ұйымдастырумен және жүзеге асырумен
байланысты теміржолдардың, олардың кәсіпорындары мен бөлімшелерінің
өндірістік қызметі.
Темір жол станциясы (СБК) бойынша кезекші пойыздар қозғалысына
және темір жол станциясындағы маневрлік жұмысқа басшылықты жүзеге
асырады.
Станция бойынша кезекшінің қарамағында локомотивтер,
вагондар, жол құрылғылары, сигнализация және байланыс болады. Ол
ауысымның жалғыз өкілетті командирі.
Ауысымның барлық қызметкерлері жедел түрде станция кезекшісіне
бағынады, сонымен қатар ол жұмысты тасымалдау жоспарының нақты және
уақтылы орындалуын қамтамасыз ететіндей етіп ұйымдастыруы тиіс.
Теміржол станциясының кезекшісі станцияның техникалық жұмысына, ең
алдымен қозғалыс қауіпсіздігіне толық жауап береді, өзіне ғана емес,
бағыныстағылары да жауап береді.
Теміржол станциясының кезекшісі ауысымды дұрыс басқара білуі,
қызметкерлерге нақты және нақты бұйрықтар бере білуі, олардың жұмысын
мұқият қадағалай білуі тиіс. Станцияның СБК барлық білімі мен тәжірибесі
кезекшілік кезінде қозғалыс кестесін және лауазымдық нұсқаулыққа қатаң
сәйкестікте қалыптастыру жоспарын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталуы
тиіс.
Темір жол станциясы бойынша кезекшінің сапалы жұмысыжолаушылар мен жүк тасымалдау қауіпсіздігінің кепілі.
Құзыреттілік тасымалдау процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру
бойынша теміржол станциясы кезекшісінің біліктілігін көрсету және бағалау
үшін әзірленген.
Көлікте қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды
ұйымдастыру және орындау саласындағы конкурсқа қатысушы:
−
Көлікте қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды орындау;
−
Көлік қызметіне заңсыз араласу актілерінің алдын алу жөніндегі ісшараларды орындау;
−
Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету және жазатайым оқиғалар
кезінде қажетті шаралар қабылдау.
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Конкурс білім алушылардың кәсіби шеберлігін айқындау, «Теміржол
көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару»
мамандығын кеңінен насихаттау және көпшілікке тарату үшін өткізіледі.
2. Біліктілігі және жұмыс көлемі
Конкурс -бұл кәсібилікті, сипатталған шеберлікті көрсету және бағалау
болып табылады. Конкурстық сынақтар теориялық білімді тексеруден және
практикалық тапсырмаларды орындаудан тұрады.
2.1 Теміржол станциясы бойынша кезекшінің кәсіби деңгейін
анықтау
1. Нормативтік құжаттамамен жұмыс
Маман білуі және түсінуі тиіс:
−
«Темір жол көлігі туралы» заң;
−
Еңбек кодексі;
−
Темір жол көлігін техникалық пайдалану қағидалары;
−
Темір жол көлігіндегі пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс
жөніндегі нұсқаулық;
−
Темір жол көлігіндегі сигнализация және байланыс жөніндегі
нұсқаулық;
−
СОБ құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;
−
Жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;
−
Темір жол көлігімен жүк тасымалдау қағидалары;
−
Темірмен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидалары;
−
Жолаушыларды, багажды және жүк-багажды темір жол көлігімен
тасымалдау қағидалары;
−
Станциядағы маневрлік жұмысты нормалау жөніндегі нұсқаулық;
−
Пойыздар қозғалысының кестесі және қалыптастыру жоспары;
−
Учаскелік, сұрыптау, жолаушылар, жүк станциялары жұмысының
үлгілік технологиялық процесі;
−
Құрама пойыз жұмысының үлгілік технологиялық картасы;
−
Теміржол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды
ұйымдастыру және қамтамасыз
ету саласындағы қолданыстағы
нұсқаулықтар, бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулар, регламент және басшылық
құжаттар;
Маман мынаны білуі тиіс:
−
Еңбек кодексіне сәйкес лауазымдық міндеттерді орындау;
−
Өндірістік процестерде темір жол көлігін техникалық пайдалану
ережелерін қолдану;
−
СОБ құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулыққа бағдарлану;
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−
Пойыздарды қалыптастыру жоспарына және қозғалыс кестесіне сәйкес
жұмыс істеу;
−
Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі мен жолаушылар қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, техникалық құралдарды тиімді пайдалану, тасымалданатын
жүктердің сақталуы мақсатында негізгі құрылыстар мен құрылғылардың,
темір жолдардың, жылжымалы құрамның техникалық жағдайының темір жол
көлігін техникалық пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкестігін
айқындау;
−
Көліктің және оның объектілерінің жұмысын реттейтін құжаттарды
талдау;
−
Станцияның техникалық-өкімдік актісін әзірлеу;
−
Станцияның бекітілген техникалық-өкімдік актісіне сәйкес әрекет ету;
−
Тасымалдаушылар, инфрақұрылым иелері, жүк жөнелтушілер, жүк
алушылар, көпшілік пайдаланбайтын темір жол жолдарының иелері үшін
міндетті нормаларды қамтитын нормативтік құқықтық актілерді қолдану
және олардың ерекшеліктерін, қозғалыс қауіпсіздігін, жүктердің,
жылжымалы құрам мен контейнерлердің сақталуын, сондай-ақ экологиялық
қауіпсіздікті ескере отырып, жүктерді тасымалдау шарттарын реттеу;
−
Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
2. Бағдарламалық жасақтамамен жұмыс
Маман мынаны білуі және түсінуі тиіс:
−
Тасымалдарды
басқарудың
қазіргі
заманғы
ақпараттық
технологияларын пайдалану кезінде станция жұмысын ұйымдастыру тәртібі;
−
Кәсіби
қызметте
ақпараттық
және
телекоммуникациялық
технологиялардың құрамы, функциялары және пайдалану мүмкіндіктері;
−
Темір жол көлігінде пайдаланылатын ақпараттық-есептеу жүйелерімен
жұмыс істеу тәртібі;
−
Темір жол көлігін басқарудың ақпараттық жүйелерімен жұмыс істеу
тәртібі;
−
Ақпараттық хабарламаларды қабылдау, жасау және беру тәртібі;
−
Автоматтандырылған жүйелерден түсетін бөлек пункттер мен іргелес
аралықтардағы пойыз жағдайының және нақты жағдайдың деректері;
−
Автоматтандырылған жүйелерде және қағаз тасымалдағышта есепке
алу мен есептіліктің белгіленген нысандарын жүргізу;
−
Мәтіндік, кестелік және графикалық редакторлардағы жұмыс
принциптері.
Маман мынаны білуі тиіс:
−
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану;
−
Көлік мәселелерін шешу үшін бағдарламалық жасақтаманы
пайдаланыңыз;
−
Темір жол көлігінде қолданылатын ақпараттық-есептеу жүйелерін
пайдалану;
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−
Жұмыс жағдайына байланысты қажетті бағдарламалық жасақтаманы
таңдаңыз;
−
Пойыз туралы ақпаратты өңдеу бойынша ақпараттық-аналитикалық
автоматтандырылған жүйелерді пайдалану;
−
Пойыздар
қозғалысын
ұйымдастырудың
автоматтандырылған
ақпараттық-аналитикалық жүйелерін пайдалану;
−
Компьютерлік құралдарды қолдану;
−
Мәтіндік, кестелік және графикалық редакторлар арқылы стандартты
және кәсіби мәселелерді шешіңіз.
3. Коммуникативтік дағдылар
Маман мынаны білуі және түсінуі тиіс:
−
Іскерлік қарым-қатынас қағидалары мен этикасы;
−
Әріптестермен және ауысым басшыларымен өнімді жұмыс қарымқатынастарын құру және қолдаудың маңыздылығы;
−
Тиімді командалық жұмысты ұйымдастыру әдістері;
−
Жанжалды жағдайларды шешу әдістері;
−
Кәсіби қызмет саласындағы менеджмент негіздері;
−
Басқарушылық шешімдерді қабылдау және іске асыру процесі;
−
Басқару стильі, байланыс;
−
Іскерлік хат алмасуды, оның ішінде электрондық нысанда жүргізу
қағидалары.
Маман мынаны білуі тиіс:
−
Негізгі өндірістік вертикальдармен келіссөздер мен өзара іс-қимыл
регламенттерін қолдану;
−
Кәсіби қарым-қатынас нормаларын сақтау;
−
Әріптестермен және көшбасшымен жұмыс қатынастарын құру;
−
Мақсат қою, бағыныштылардың қызметін ынталандыру;
−
Бағынышты қызметкерлер мен сабақтас қызметтер қызметкерлерінің
арасында
олардың
құзыреттеріне
сәйкес
тапсырмаларды
бөлу,
бағыныстылардың жұмысын ұйымдастыру;
−
Бағыныстылардың жұмысын бақылау;
−
Шиеленісті жағдайларды болдырмау және реттеу;
−
Нәтиже үшін жауапкершілікті өзіне алу;
−
Іскерлік хат жазу, электрондық іскерлік хат алмасуды жүргізу;
−
Еңбекті қорғау талаптарын, нормативтік құжаттаманы бұзған кезде
түзету шараларын қабылдай отырып, жедел бағыныстағы қызметкерлердің
еңбек және технологиялық тәртіпті сақтауын бақылауды жүзеге асыру.
4. Темір жол көлігі инфрақұрылымының құрылыстары мен
құрылғылары
Маман мынаны білуі және түсінуі тиіс:
−
Темір жол құрылысы, күтіп ұстау мен жөндеудің жалпы принциптері;
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−
Бөлек пункттердің мақсаты, сыныптамасы, құрылысы және оларды
жобалауға қойылатын талаптар;
−
Технологиялық электр байланысының мақсаты және құрылғысы;
−
Теміржол көлігінің сигнал беру, орталықтандыру және блоктау
мақсаты мен құрылғысы;
−
Темір жол көлігін технологиялық электрмен жабдықтаудың мақсаты
және құрылғысы;
−
Темір жол жылжымалы құрамының мақсаты мен құрылысы;
−
Темір жол көлігінің техникалық құралдары жұмысының негізгі
сипаттамалары мен принциптері;
−
Жүрдек және жүрдек жолаушылар пойыздарының айналым
учаскелерінде инфрақұрылым объектілерін, теміржол жылжымалы құрамын
пайдалану тәртібі мен принциптері.
Маман мынаны білуі тиіс:
−
Бақыланатын объектілердің жағдайын анықтау;
−
Барлық типтегі станциялардың сызбаларын талдау, сипаттама беру,
станциядағы құрылыстар мен құрылғылардың негізгі өлшемдерін анықтау;
−
Станция құрылғыларын орналастырудың ең оңтайлы нұсқаларын
таңдаңыз;
−
Технологиялық электр байланысы құрылғыларын пайдалану;
−
Темір жол көлігінің сигнал беру, орталықтандыру және блоктау
құрылғыларын пайдалану;
−
Темір жол көлігін технологиялық электрмен жабдықтау құрылғыларын
пайдалану;
−
Пайдалану нормаларына сәйкес теміржол көлігінің техникалық
құралдарының жұмысын ұйымдастыру;
−
Жүрдек және жүрдек жолаушылар пойыздарының айналым
учаскелерінде инфрақұрылым объектілерін, темір жол жылжымалы құрамын
пайдалану.
5. Темір жол көлігінің пайдалану жұмысын ұйымдастыру
Маман мынаны білуі және түсінуі тиіс:
−
Темір жол көлігі өнімінің ерекшеліктері және пайдалану жұмысының
көрсеткіштері;
−
Темір жол станцияларының жұмыс технологиясы;
−
Темір жол көлігіндегі жұмысты жедел жоспарлау принциптері, басқару
нысандары мен құрылымы;
−
Станцияның техникалық-өкімдік актісін жасау құрылымы мен тәртібі;
−
Станцияның технологиялық процесінің құрылымы және оны әзірлеу
тәртібі;
−
Темір жол көлігі бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру;
−
Пойыздар қозғалысын ұйымдастыру және маневрлік жұмыс жөніндегі
технологиялық операцияларды нормалау принциптері мен тәртібі;
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−
Темір жол көлігі кәсіпорындарының өндірістік-қаржылық қызметінің
көрсеткіштерін есептеу принциптері.
−
Темір жол көлігінің өткізу және қайта өңдеу қабілетін есептеу әдістері;
−
Жүрдек және жүрдек жолаушылар пойыздарының айналым
учаскелерінде қозғалысты ұйымдастыру тәртібі.
Маман мынаны білуі тиіс:
−
Тасымалдауды басқарудың заманауи ақпараттық технологияларын
қолдана отырып, тасымалдау процесін жүзеге асыру бойынша
операцияларды орындау;
−
Станцияның пайдалану жұмысы көрсеткіштерінің орындалуын
бақылау;
−
Темір жол станциясының жұмыс жоспарын жасау (пойыздарды
қабылдау, өңдеу, тарату, қалыптастыру және жөнелту, маневрлік
жұмыстарды жүргізу жоспары);
−
Пойыздар қозғалысын жоспарлау және маневрлік жұмыс жүргізу
бойынша шешімдер қабылдау;
−
Пойыздар қозғалысын ұйымдастыру және маневрлік жұмыс бойынша
технологиялық операцияларды орындауға уақыт нормаларын есептеу;
−
Автоматтандырылған жүйелерден түсетін бөлек пункттер мен іргелес
аралықтардағы пойыздық жағдай және нақты жағдай деректерін талдау;
−
Темір жол станциясының техникалық-өкімдік актісін жасау;
−
Темір жол станциясы жұмысының технологиялық процесін жасау;
−
Пойыздарды өткізу және пойыздар қозғалысының кестесін орындау
жоспарын жасау;
−
Пайдалану жұмысының белгіленген көрсеткіштерін орындау бойынша
жұмыс жоспарын құру;
−
Пойыздар қозғалысын ұйымдастыру және маневрлік жұмыс жүргізу
жөнінде шешімдер қабылдау;
−
Жүрдек және жүрдек жолаушылар пойыздарының айналым
учаскелерінде қозғалысты ұйымдастыру;
−
Темір жол көлігі кәсіпорындарының өндірістік-қаржылық қызметінің
көрсеткіштерін есептеу.
6. Есептік-есептік құжаттамамен жұмыс
Маман мынаны білуі және түсінуі тиіс:
−
Сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларының қалыпты
жұмысы кезінде пойыздар қозғалысы бойынша есепке алу құжаттамасының
белгіленген нысандары;
−
Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларының
қалыпты жұмысы бұзылған кезде пойыздар қозғалысы бойынша есепке алу
құжаттамасының белгіленген нысандары;
−
Белгіленген нысандағы журналдар мен бланкілерді толтыру және
пойыз құжаттамасын жүргізу тәртібі.
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Маман мынаны білуі тиіс:
−
Маневрлік жұмыстарды жүргізу және пойыздар қозғалысы бойынша
құжаттаманың белгіленген нысандарын ресімдеу (журналдар, бланкілер);
−
Пойыз туралы ақпаратты өңдеу бойынша құжаттаманы ресімдеу;
−
Сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларының қалыпты
жұмысы бұзылған кезде пойыздар қозғалысы бойынша құжаттаманың
белгіленген нысандарын ресімдеу.
3. Кәсіби құзыреттілік бойынша конкурстық тапсырма
«Теміржол көлігіндегі тасымалдау процесін басқару».
3.1 Конкурстық тапсырманың құрылымы
Конкурстық тапсырма практикалық тапсырмалардың бес модульінен
тұрады:
1 кезең (практикалық)
1 Модуль: «Теміржол станциясы бойынша кезекшінің жұмысын
ұйымдастыру»
2 Модуль: «Теміржол станциясында құрама пойыздың жұмысын
ұйымдастыру»
3 Модуль: «Теміржол көлігі құрылғыларының қалыпты жұмысы
бұзылған кезде теміржол станциясы бойынша кезекшінің жұмысын
ұйымдастыру (арнайы тапсырма)»
2 кезең (теориялық)
4 Модуль: «Теміржол станциясының пайдалану жұмысын
ұйымдастыру»
5 Модуль: «Темір жол станциясының техникалық-өкімдік актісін
әзірлеу»
3.2 Үлгілік тапсырмалардың мысалдары және тест тапсырмалары
қойылатын теориялық материалдар.
Модуль
№
1.
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Мысал

Модуль бойынша тапсырма шарты

Малая
Вишер
теміржол
станциясын
ың СБК
Іскерлік
ойын 1

Тапсырма шарты: қатысушы темір жол станциясы бойынша
кезекшінің лауазымдық міндеттерін орындауға, станциядағы
ауысымның
жұмысын
ұйымдастыруға,
пойыздарды
қабылдауды, жөнелтуді және өткізуді, оның ішінде темір жол
көлігінің жұмысын қиындататын жағдайларда, қозғалыс
кестесіне, көлік құралдарының қозғалыс кестесіне және темір
жол станциясының техникалық-өкімдік актісіне сәйкес,
берілген уақыт кезеңінде қажетті құжаттаманы (электрондық
және қағаз түрінде де) толтыра отырып, пойыздардың
қозғалысын ұйымдастыру кезінде келіссөздер регламентін
сақтай отырып ұйымдастыруға тиіс.

2.

Брантовка
темір жол
станциясын
ың СБК
Іскерлік
ойын 3

3.

Струнино
теміржол
станциясын
ың СБК
Іскерлік
ойын 3,4,5
Аралық
теміржол
станциясын
ың сызбасы

4.

Тапсырманың шарты: қатысушы темір жол станциясы
бойынша кезекшінің лауазымдық міндеттерінің кешенін
орындауға, пойыздарды қабылдауды, жөнелтуді және өткізуді
нормативтік кестеге, көлік құралдарының қозғалыс кестесіне
және берілген уақыт кезеңінде темір жол станциясының
(станция ТРА) техникалық - өкімдік актісіне сәйкес сөзсіз
қамтамасыз ете отырып, пойыздар қозғалысы және маневрлік
қозғалыстар кезінде келіссөздер регламентін сақтай отырып,
нормативтік құжаттаманың талаптарын қатаң сақтай отырып,
вагондарды станциядан оған жанаспайтын жалпыға ортақ
пайдаланылатын жолдарға (ПНП) беру-жинау жөніндегі
маневрлік жұмысты ұйымдастыруға тиіс:

пойыздарды уақтылы қалыптастыру және жөнелту;

жергілікті вагондарды жүк операцияларына уақтылы
беру және оларды жүк операциялары аяқталғаннан кейін
жинау;

вагондарды өңдеуге ең аз уақыт жұмсау;

барлық маневрлік құралдар мен техникалық
құрылғыларды ұтымды пайдалану;

теміржол станциясына пойыздарды үздіксіз қабылдау;

қозғалыс қауіпсіздігі және жылжымалы құрамның
сақталуы.
Тапсырманың шарты: қатысушы темір жол көлігі
құрылғыларының қалыпты жұмысы бұзылған кезде темір жол
станциясы бойынша пойыздардың қозғалысын жүзеге асыруы
қажет.
Тапсырма шарты: қатысушы станцияның техникалық өкімдік актісін әзірлеу үшін темір жол станциясының
тапсырмасы мен сызбасына сәйкес жедел ақпаратты өңдеу
үшін ақпараттық технологияларды пайдалана отырып,
тасымалдау процесін ұйымдастыру жөніндегі міндеттер
кешенін шешуге тиіс, оның ішінде:

станция жолдарының толық және пайдалы ұзындығын
анықтаңыз;

теміржол станциясының шекарасын, сигналдық
көрсеткіштер мен белгілерді орнату орны мен тәртібін
анықтау;

теміржол станциясында бағдаршамдардың түрлері мен
орнату орындарын анықтау;

темір жол станциясына жедел және әкімшілік
басшылық жасаудың сызбасын жасау;

бағыттамалық
бұрмалар
мен
бағдаршам
сигналдарының тәуелділік кестесін жасаңыз;

жылжымалы құрамды бекіту нормалары мен тәртібін
анықтау;

станцияда технологиялық операцияларды орындауға
арналған уақыт нормаларының есебін орындау;

темір жол станциясы жұмысының технологиялық
процесін әзірлеу (элементтер бойынша);

теміржол станциясы жұмысының тәуліктік жоспар-
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5.

ТРА
пункттері

кестесінің фрагментін жүргізу;

пойыз кестесінің элементтерін есептеңіз;

пойыздарға ескертулер беруді ұйымдастыру;

темір жол көлігінде қоршау тәртібі мен тәсілдерін
анықтау;

бір ауысымда және тәулікте темір жол станциясының
жұмыс көрсеткіштерін анықтау;

өзінің кәсіби қызмет нәтижелері бойынша іскерлік хат
жасау.
Тапсырма шарты: қатысушы жол дамуына және Темір
жолдарды техникалық пайдалану қағидалары тармақтарының
талаптарына сәйкес еңбектің қорғалуын қамтамасыз ету
кезінде белгіленген нысандағы темір жол станциясының
техникалық-өкімдік актісінің тапсырмаға сәйкес тармақтарын
толтыруы тиіс.

Қысқаша қорытынды
Теміржол станциясының кезекшісі-теміржол көлігіндегі ең жауапты
мамандық. Студенттің жұмыс біліктілігін алу тәжірибесі кезінде алатын
кәсіби дағдылары болашақта оның сапалы жұмысының кепілі болып
табылады.
Бұдан басқа, студенттің «4 және 5 класты теміржол станциясы
бойынша кезекші» біліктілігін алуға арналған практика бағдарламасын толық
және сапалы меңгеруі оған біліктілік демонстрациялық емтиханын табысты
тапсыруға мүмкіндік береді және жұмыс сапасы, техника мен технологиялық
талаптарды сақтау, еңбек тәсілдері мен операцияларды орындау, еңбек
қауіпсіздігі қағидаларын сақтау бағаланатын «Теміржол көлігіндегі
тасымалдау процесін басқару» құзыреттілігі бойынша WorldSkills
стандарттары бойынша чемпионатқа қатысушы ретінде өзін сынап көруге
мүмкіндік береді.
Тәжірибе
барлық
модульдер
бойынша
құзіреттіліктерді
қамтитындықтан, ұсынылған әдебиеттер мен қосымша көздер ретінде осы
оқу құралының соңында көрсетілген тізім ұсынылады.
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ҚОРЫТЫНДЫ
«Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты
басқару» мамандығы бойынша оқу құралы, «4 және 5 сыныпты теміржол
станциясы бойынша кезекші» біліктілігі авторлар ұжымымен осы мамандық
бойынша үлгілік оқу жоспарымен және бағдарламасымен айқындалған
кәсіптік модульдерді меңгеру үшін әзірленген. Оқу құралын жазу үшін
негізгі ережелер «Теміржол көлігіндегі қозғалысты басқару» кәсіби
стандартында көрсетілген еңбек функциялары, міндеттері, іскерліктер мен
білімдер болды («Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер
палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 06.09.2018 ж. №239 бұйрығына
қосымша).
Оқу құралының құрылымы барлық техникалық мамандықтар үшін
бірдей жалпы кәсіптік пәндердің модульдерін қоспағанда, көрсетілген
біліктіліктің кәсіби модульдерімен анықталатын 6 бөлімнен тұрады.
Осы оқу құралында авторлар жеткілікті күрделі материалды қол
жетімді түрде ұсынуға, осы мамандыққа қойылатын негізгі талаптармен
таныстыруға және оларды игеру қажеттілігін көрсетуге тырысты.
Оқу құралы студенттерге арналған оқулық ретінде жасалған. Алты
бөлімнің әрқайсысында нақты теориялық материал, алынған білімді өзін-өзі
бақылауға арналған тесттер және зерттелген материалды бекітуге арналған
практикалық тапсырмалар қысқаша берілген. Бөлімнің соңында анықтамалық
материалдары бар қосымшалар және тесттерге жауаптар берілген. Бөлімдер
сонымен қатар қажетті материалды қосымша зерттеу бойынша ұсыныстар
береді.
Оқу
құралы
студент
мамандықтың
негізгі
терминдерін,
тұжырымдамаларын, сұрақ теориясын және басқа да нюанстарын өз бетінше
түсіне алатындай етіп жазылған және салынған.
Оқу құралында «1520 мм жолтабанның бірыңғай кеңістігімен»
біріктірілген Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің теміржол көлігі
саласындағы ғылым мен техниканың жаңа жетістіктері туралы материалдар
пайдаланылды. WorldSkills Russia чемпионатының «Теміржол көлігінде
тасымалдау үдерісін басқару» құзыреттілігі бойынша қысқаша ережелері мен
үлгілі тапсырмалары студентке конкурсқа қатысуға дайындықты бастауға, ал
оқытушыға колледж ішінде және Қазақстан өңірлерінде чемпионатты
ұйымдастыру бойынша жұмыс бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді.
Оқу құралының кәсіби модульдерінің материалдарын игеру
нәтижесінде студенттер 4 және 5 сынып теміржол станциясының
кезекшісінің жұмысын толықтай орындай алады, WorldSkills стандарттары
бойынша біліктілік емтиханын сәтті тапсыра алады.
Авторлар, жәрдемақы студенттердің қызығушылығын тудырады және
мамандық бойынша жаңа құзіреттіліктерді игеруде және «Тасымалдауды
ұйымдастырушы Техник» және «Теміржол көлігінде тасымалдауды
ұйымдастыру және қозғалысты басқарудың қолданбалы бакалавры» сияқты
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біліктіліктің жоғары деңгейлерін алуда шығармашылық көзқарасты оятады
деп үміттенеді.
Оқу құралы теміржол көлігінің ең жауапты және маңызды
мамандықтарының бірін меңгерген колледж студенттеріне арналған. Ол
сондай-ақ теориялық және практикалық сабақтарды ұйымдастыруда
оқытушыларға,
теміржол
станцияларының
өндірістік-техникалық
қызметкерлеріне пайдалы болуы мүмкін.

304

ГЛОССАРИЙ
АЛС
автоматты
локомотивтік
сигнализациясы-жоғары
жылдамдықты теміржол жылжымалы құрамы жақындап келе жатқан жол
бағдаршамдарының сигналдарын машинистің кабинасына беруге арналған
құрылғылар кешені;
Аралық - теміржол желісінің шектес теміржол станцияларымен,
разъездермен, басып озу пункттерімен немесе жол пункттерімен шектелген
бөлігі;
Арнайы теміржол жылжымалы құрамы – теміржол көлігі
инфрақұрылымының құрылысын, қалпына келтірілуін, жөнделуін және
жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған және құрамына мотовоздар,
дрезиналар, арнайы автомотрисалар, автономды қозғалтқышы және тартқыш
жетегі бар теміржол-құрылыс машиналары сияқты теміржол жүрісіндегі
алынбайтын өздігінен жүретін жылжымалы бірліктер, сондай-ақ
шаруашылық пойыздарға қосылатын және теміржол көлігінің құрылымдары
мен құрылғыларын күтіп ұстау, қызмет көрсету және жөндеу бойынша
жұмыс жүргізуге арналған теміржол-құрылыс машиналары, тіркемелер және
арнайы теміржол жылжымалы құрамы сияқты теміржол жүрісіндегі өздігінен
жүрмейтін жылжымалы бірліктер;
Ауыр салмақты пойыз-салмағы кестеде белгіленген нормадан 100
тоннаға асатын пойыз.
ӘТЖК - «Әскерилендірілген темір жол күзеті» акционерлік қоғамы;
Байланыс
желісі-электр
энергиясын
тартымдық
қосалқы
станциялардан жоғары жылдамдықты теміржол жылжымалы құрамының ток
қабылдағыштарына беруді қамтамасыз ететін сымдар, конструкциялар мен
жабдықтардың жиынтығы;
Блок-учаске
өту
бағдаршамдарымен
(блок-учаскелердің
шекараларымен) немесе өту бағдаршамымен (блок-учаскенің шекарасымен)
және теміржол станциясының кіру бағдаршамымен, сондай-ақ шығу
бағдаршамымен және бірінші ілеспе өту бағдаршамымен (блок-учаскенің
шекарасымен) шектелген сигнал беру мен байланыстың дербес құралы
ретінде қолданылатын, автобұғаттау кезінде немесе автоматты локомотив
сигнализациясы кезінде станцияаралық аралықтың бір бөлігі);
Бағыттамалы бұрма-жылжымалы құрамды бір жолдан екінші жолға
ауыстыру үшін қызмет ететін құрылғы.
Бүйірлік жол-жүру кезінде жылжымалы құрам бағыттамалық бұрма
бойынша ауытқитын жол;
ВЧД - пайдалану вагон депосы;
ДНЦ -пойыз диспетчері;
ДНЧ -қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі ревизор;
ДСЦ-маневрлік диспетчер;
ДСЦС-станциялық диспетчер;
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ДНЦ пойыз диспетчері-өз учаскесінде (диспетчерлік шеңберде)
пойыздар қозғалысын жеке-дара басқаратын және бұл үшін толық жауапты
болатын теміржол көлігі тасымалдары шаруашылығының жауапты
қызметкері. Оның пойыздар қозғалысы жөніндегі бұйрықтарын пойыздар
қозғалысымен байланысты қызметкерлер: станциялар бойынша кезекшілер,
локомотивтер машинистері және т. б. сөзсіз орындауға тиіс;
ЕҰ - Еншілес ұйымдар;
Жалпыға
ортақ
пайдаланылмайтын
теміржолдар-ортақ
пайдаланылатын теміржолдарға тікелей немесе басқа да теміржол кірме
жолдары арқылы жанасатын және теміржол көлігінің көрсетілетін
қызметтерін белгілі бір пайдаланушыларға шарттар талаптарында қызмет
көрсетуге немесе өз мұқтаждары үшін жұмыстарды орындауға арналған
теміржол кірме жолдары;
Жалпыға
ортақ
пайдаланылатын
теміржолдар-пойыздарды
қабылдау және жөнелту, жүктерді, багаж бен жүк-багажды қабылдау және
беру жөніндегі, жолаушыларға қызмет көрсету және сұрыптау және
маневрлік жұмыстарды орындау жөніндегі операцияларды орындау үшін
ашық теміржол станцияларының аумақтарындағы теміржолдар, сондай-ақ
осындай станцияларды жалғайтын теміржолдар;
Жедел ақаулы рельс-бұл пойыз астындағы ықтимал бұзылуларға
немесе доңғалақтардың ақауына байланысты рельстерден кетуіне
байланысты қозғалыс қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіретін рельс.
Жолаушылар вагондары – жолаушыларды және (немесе) багажды,
пошта жөнелтілімдерін тасымалдауға арналған, мысалы, пошта, багаж
вагондары, мейрамхана-вагондар, қызметтік-техникалық, қызметтік, клубтар,
санитариялық, сынақ және өлшеу зертханалары, жолаушылар үлгісіндегі
арнайы вагондар;
Жұмыс
басшысы-пайдаланылатын
теміржолдардағы,
құрылыстардағы және құрылғылардағы жұмыстарға басшылық жасау
жүктелген жауапты тұлға;
Жылжымалы темір жол құрамының габариті-сыртқа шықпастан,
бос күйінде де, тиелген күйінде де теміржол жылжымалы құрамы, оның
ішінде ең жоғары нормаланатын тозуы бар, тік көлденең жолда орнатылған
(жолтабандағы неғұрлым қолайсыз жағдайда және серіппелерде бүйір
еңістері және динамикалық тербелістер болмаған кезде) жол осьіне көлденең
перпендикуляр кескіні орналастырылуы тиіс;
Жылжымалы теміржол составын тежеу-жылжымалы пойыздың
немесе жылжымалы теміржол құрамы бірлігінің жылдамдығын төмендету
немесе тоқтату мақсатында тежеу жүйесін басқаруға арналған аспаптар мен
құрылғыларға әсер ету;
Жүк вагондары - жабық вагондар, жартылай вагондар, платформалар,
вагон-цистерналар, бункерлік үлгідегі вагондар, изотермиялық вагондар,
астық тасығыштар, транспортерлер, контейнер тасығыштар, жүк үлгісіндегі
арнайы вагондар сияқты жүктерді тасымалдауға арналған вагондар;
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Итергіш локомотив-жекелеген аралықтарда немесе аралықтың бір
бөлігінде (пойыздың артқы жағында) жетекші локомотивке көмек ретінде
тағайындалатын локомотив;
КТСМ-көпфункционалды техникалық құралдар кешені;
«ҚТЖ-ЖТ» АҚ - «ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік қоғамы;
«ҚТЖ» ҰК» АҚ - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамы;
Құрылыстардың жақындау габариті-ішіне теміржол жылжымалы
құрамынан басқа құрылыстар мен құрылғылардың ешқандай бөліктері,
сондай-ақ теміржолдың жанында жатқан материалдар, қосалқы бөлшектер
мен жабдықтар, теміржол жылжымалы құрамымен тікелей өзара іс-қимыл
жасауға арналған құрылғылардың бөліктерін қоспағанда (бекіту
бөлшектерімен байланыс сымдары, су жинау кезінде гидравликалық
колонкалардың діңдері және басқалар), бұл құрылғылардың габаритішілік
кеңістіктегі орналасуы теміржол жылжымалы құрамының тиісті бөліктерімен
байланыстырылған және теміржол жылжымалы құрамының басқа
элементтерімен жанасуына жол бермейтін жағдайда түспеуі тиіс;
Қозғалыс қауіпсіздігі - қауіпті фактордың іске асырылу
ықтималдығының және оның зардаптарының ауырлық дәрежесінің ұштасуын
ескере отырып, адамның өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға зиян
келтірумен, тасымалдау процесіне қатысушылардың және үшінші
тұлғалардың мүлкіне залал келтірумен байланысты тасымалдау процесі
операцияларын орындау кезінде жол берілмейтін тәуекелдің болмауы;
Қоршаған ортаны қорғау - қоршаған ортаны сақтау мен қалпына
келтіруге, шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға теріс әсеріне
жол бермеуге және оның зардаптарын жоюға бағытталған мемлекеттік және
қоғамдық шаралар жүйесі;
Локомотив-пойыздардың немесе жекелеген вагондардың теміржол
жолдарымен жүріп-тұруына арналған теміржол жылжымалы құрамы;
Машинист кабинасы-локомотив бригадасының жұмыс орындары,
жоғары жылдамдықты темір жол жылжымалы құрамын басқаруға арналған
аспаптар мен құрылғылар орналасқан жоғары жылдамдықты темір жол
жылжымалы құрамы шанағының аралықтармен бөлінген бөлігі;
Моторвагонды жылжымалы құрам-жолаушыларды және (немесе)
багажды, поштаны тасымалдауға арналған электр пойыздары, дизельпойыздар, автомотрисалар, рельстік автобустар, дизель-электр пойыздары,
электрмотрисалар қалыптастырылатын моторлы және моторлы емес
вагондар;
Пойыз - белгіленген сигналдары бар, бір немесе бірнеше қолданыстағы
локомотивтері немесе моторлы вагондары бар вагондардың қалыптасқан
және тіркелген құрамы, сондай-ақ аралыққа және аралықтағы вагондарсыз
жөнелтілетін локомотивтер және арнайы өздігінен жүретін теміржол
жылжымалы құрамы;
ПОНАБ- букс қызуын анықтайтын аспап;
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ПЧ - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ Магистральдық
желі бөлімшесінің жол және құрылыстар дистанциясы;
ӨҚҚ - өрт қауіпсіздігі қызметі;
ӨҚ (өндірістік қауіпсіздік) - қозғалыс қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі
және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны
қорғау (экология) саласындағы процестерді қамтитын басқару саласы;
Өрт қауіпсіздігі-адамдардың, мүліктің, қоғам мен мемлекеттің өрттен
қорғалуының жағдайы;
Өнеркәсіптік қауіпсіздік-жеке және заңды тұлғалардың, қоршаған
ортаның қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен қорғалу жағдайы;
СБ -станция бастығы;
СБК-пойыздарды қабылдауға, жөнелтуге және өткізуге, сондай – ақ
станцияның бас және қабылдау-жөнелту жолдары бойынша жылжымалы
құрамның басқа да қозғалыстарына (маневрлік диспетчері жоқ жерлердежәне қалған жолдар бойынша) жеке-дара билік ететін станция бойынша
кезекші, станция басшысының ауысым көмекшісі);
СДК - сұрыптау дөңесі бойынша кезекші;
СБКП-парк бойынша кезекші;
Станциялық ғимараттар, құрылыстар мен құрылғылар-теміржол
станцияларында жүктермен, пошта жөнелтілімдерімен және пойыздармен
операциялар жүргізуге, жылдамдығы жоғары теміржол көлігі мен
жылдамдығы жоғары теміржол жылжымалы құрамының инфрақұрылымына
техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге арналған, сондай-ақ
жолаушыларға қызмет көрсетуге арналған ғимараттардың, құрылыстардың,
құрылғылардың технологиялық кешендерін қамтитын жылдамдығы жоғары
теміржол көлігі инфрақұрылымының кіші жүйесі;
Теміржол станциясы-теміржол желісін аралықтарға немесе блок –
учаскелерге бөлетін, теміржол көлігі инфрақұрылымының жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін, пойыздарды қабылдау, жөнелту және басып озу,
жолаушыларға қызмет көрсету және жүктерді, багаж бен жүк-багажды
қабылдау, беру жөніндегі операцияларды орындауға, ал дамыған жол
құрылғыларында пойыздарды тарату және қалыптастыру жөніндегі
маневрлік жұмыстарды және пойыздармен техникалық операцияларды
орындауға мүмкіндік беретін жол дамытылымы бар пункт;
Теміржол өтпесі-теміржол көлігі мен көлік құралдарының
жылжымалы құрамын өткізудің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ететін
құрылғылармен жабдықталған, автомобиль жолының теміржол жолдарымен
бір деңгейдегі қиылысуы;
Теміржол жолы-жолдың жоғарғы құрылысын, жер төсемін, су
бұратын, су өткізетін, деформацияға қарсы, жер төсемінің бөлу жолағында
орналасқан қорғау және нығайту құрылыстарын, сондай-ақ жасанды
құрылыстарды қамтитын жоғары жылдамдықты теміржол көлігі
инфрақұрылымының кіші жүйесі;
ТЧЭ-пайдалану локомотив депосы;
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ТЖБАЖ- тасымалдарды жедел басқарудың автоматтандырылған
жүйесі;
Ұзын құрамды пойыз-ұзындығы кемінде бір шартты вагонға қозғалыс
кестесімен белгіленген нормадан асатын пойыз.
ҰОДГП - «ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік қоғамының филиалы-ЖТ
бөлімшесі;
Шұғыл тежеу краны – (стоп-кран) - жылжымалы теміржол
құрамының тежеу магистральінен ауаны шығару және шұғыл тоқтату қажет
болған жағдайда автоматты тежегіштерді іске қосу үшін қызмет ететін тежеу
краны;
ШЧ - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚМагистральдық желі бөлімшесі филиалының сигнализация дистанциясы;
Экологиялық қауіпсіздік - қоршаған ортаға антропогендік және
табиғи әсерлер нәтижесінде туындайтын қауіп-қатерлерден жеке адамның,
қоғам мен мемлекеттің өмірлік маңызы бар мүдделері мен құқықтарының
қорғалуының жағдайы;
ЭЧ - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ филиалының
электрмен жабдықтау дистанциясы-Магистральдық желі бөлімшесі
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