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АЛҒЫСӨЗ 
 
Негізгі стратегиялық құжаттарды дамыту үшін әзірленген «Қазақстан 

темір жолы» Ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының 2030 жылға дейінгі 
Даму стратегиясы» Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзиттік 
тасымалдардың тиімділігін арттыру, көлік қызметтеріне деген қолда бар және 
болжанатын қажеттіліктерді қанағаттандыру, олардың сапасын жақсарту үшін 
компанияны озыңқы дамытудың басты мақсаттарын айқындады және көлік 
кешенін дамытудың бастапқы алаңы болды. 

Жол шаруашылығы темір жол көлігінің негізгі және неғұрлым қор 
сыйымды саласы болып табылады [1-9]. Қазақстанның тыныс-тіршілігіндегі 
темір жолдардың ерекше маңызы жағдайында дәл осы саланың сенімді 
жұмысынсыз ел экономикасының қалыпты жұмыс істеуін елестету мүмкін 
емес. 

Жаңа экономикалық және саяси қатынастар жүйесін қалыптастыру 
кезеңінде теміржол көлігі ел экономикасының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ететін бірнеше саланың бірі болып қала берді. Пайдалану жағдайларының 
өзгеруі қолданыстағы жағдайды ушықтырып, жол шаруашылығына жаңа 
проблемалар туғызды. 

Жол кешені жұмысының сенімділігі мен тиімділігін одан әрі арттыру 
мақсатында негізгі қорлардың оңтайлы деңгейі кезінде қолайлы 
сенімділікпен және белгіленген жылдамдықтармен қажетті өткізу қабілетін 
қамтамасыз ететін Қазақстанның темір жолдарында жол шаруашылығын 
жүргізудің жаңа стратегиясы қажет. Сондықтан, оқу құралдарына 
экономикалық басқару және талдау материалдары, капиталды қажет ететін 
іс-шаралардың тиімділігін бағалау және материалдық-техникалық, еңбек 
және қаржы ресурстарын пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі де кіреді.  

Бұл оқу құралы теміржол бригадиріне басқаруды ұйымдастыру, 
жоспарлау және қаржыландыру, есеп беру және есеп беру мәселелерін 
сауатты шешуге, сондай-ақ жаңа техника мен инновациялық 
технологияларды енгізуді экономикалық негіздеуге, техникалық-
экономикалық есептеулер жүргізуге, жол кешені мен көлік құрылысын 
жаңғырту мен реформалаудың ғылыми негіздерін білуіне, үйренуіне 
мүмкіндік береді. 

Оқу құралында қозғалыс қауіпсіздігін терең зерттеуге ерекше назар 
аударылған. Қозғалыс қауіпсіздігі ресурстарды үнемдейтін инновациялық 
технологияларды, жаңа конструкцияларды, жоғары өнімді машиналарды, 
технологиялық процестерді автоматтандыруды енгізумен байланысты, бұл 
ғылыми-техникалық прогреспен алдын-ала анықталады 

Мұның бәрі кәсіби инженерлік-техникалық, персоналды, барлық 
деңгейдегі менеджерлерді, кәсіпорындардың, фирмалардың, көлік, құрылыс 
ұйымдарының және өндірістің басқа салаларының менеджерлерін кеңейту 
қажеттілігін анықтайды. Мұндай жағдайларда жол шаруашылығының даму 
ерекшеліктерін зерттеудің маңызы зор.  
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1. ЖОЛДЫҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ 
МАЗМҰНЫ 

 
Оқу мақсаттары:  
Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
- жол шаруашылығының мәнін түсінуді; 
- жол шаруашылығының және жалпы темір жол көлігінің жағдайын 

талдауды; 
- жолдың класы мен санатын анықтауды; 
- нормативтік талаптарға сәйкес жол жұмыстарын тағайындауды. 
- темір жол элементтерін ажыратуды; 
- рельстердің температурасы мен ұзындығын анықтай алады. 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер География, Химия, 

Физика, темір жолдардың жалпы курсы сияқты пәндерді оқып, танысу 
тәжірибесінен өтуі керек.  

 
Қажетті оқу құралдары: 

- қалам 
- дәптер 
- қарындаш 
- сызғыш 
- өшіргіш 

 
Кіріспе  
"Жолдың және оның элементтерінің техникалық мазмұны" модулі 

жалпы білім беретін үлкен мәнге ие: теміржолдың құрылымы мен 
элементтерін түсінуге ықпал етеді.   

Модульді оқу кезінде студенттер келесі білімді меңгереді: теміржол 
және жасанды құрылыстардың құрылысы; жолдың жоғарғы құрылысының 
конструкциясына, типтері мен элементтеріне қойылатын нормативтік-
техникалық талаптар; жолды күтіп ұстау және жөндеу бойынша жұмыстарды 
ұсыну нормалары мен ережелері және жүргізу мерзімділігі. 

Модуль Жол шаруашылығын ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі 
негізгі ережелерді, темір жолдың габариттері мен габариттік 
қашықтықтарын, негізгі элементтері мен параметрлерін қамтитын 3 бөлімнен 
тұрады. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Жол шаруашылығын ұйымдастыру және жүргізу бойынша 
негізгі ережелер 

 
1.1.1 Жол шаруашылығының ағымдағы жағдайын талдау 
 
Көптеген ірі отандық өндірушілердің транзиттік әлеуеті мен 

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

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

Жол шаруашылығының арнайы ерекшеліктеріне байланысты 
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Қазақстан 
темір жолы» ҰК АҚ) негізгі құралдарының 46%-ы және магистральдық темір 
жол желісі департаментінің 84%-ы бар.  Сондықтан оның техникалық 
қарулануы көліктің негізгі қызметі – жүк және жолаушылар тасымалы 
тиімділігін арттыру үшін өте маңызды. 
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ПМ 07. Жолға техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде шағын 

механикаландыру құралдары мен жол 
машиналарын пайдалану 

 
06 КМ. Жолды диагностикалау және 
теміржол элементтерінің ақауларын 

анықтау 

 
05 КМ. Жолдың және оның 

элементтерінің техникалық мазмұны 
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Соңғы жылдары жол және құрылыс департаменті құрамынан жол 
машина станциялары (ЖМС), қиыршық тас зауыттары (ҚТЗ), балласт 
карьерлері (БК), шпал жасау зауыттары (ШЖЗ) сияқты кәсіпорындар 
шығарылды. Олар акционерлік қоғам (АҚ) немесе жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік (ЖШС) болып қайта құрылды. 

Қазіргі уақытта жол шаруашылығының қызметін 53 құрылымдық 
бөлімше қамтамасыз етеді: 
 жол дистанциясы (ЖД) — 37; 
 «Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ филиалы – 5; 
 жол машиналары станциялары (ЖМС) — 3; 
 екпелі қорғаныш ормандар (ЕҚО) — 3; 
 рельс дәнекерлеу кәсіпорындары (РДК) — 2; 
 машиналандырылған жол дистансасы (МЖД) — 1; 
 орталық жол зертханасы (ОЖЗ) — 1; 
 орталық көпірсынау станциясы (ОКҰ) — 1. 

Жол кешенін дамытудың басты мақсаты — тасымалдаудың өзіндік 
құнындағы «жолдық» құрамдас бөлікгін төмендету және тасымалдау 
көлемін, жолаушылар пойыздары қозғалысының жылдамдығын, жүк 
салмағын арттыру жағдайларында пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін 
сөзсіз қамтамасыз ете отырып, жұмыскерлер санын азайту есебінен еңбек 
өнімділігін арттыру [9-16].  
 

 
 
1.1-сурет. Жол шаруашылығы арқылы тасымалдаудың өзіндік құнын 

төмендетудің және еңбек өнімділігін арттырудың құрылымдық схемасы 
 



7

 

  
 

 

Көрсетілген мақсатқа қол жеткізудің құрылымдық схемасы 1.1-суретте 
көрсетілген және өзіне мыналарды қамтитын өзара байланысты іс-шаралар 
кешеніне негізделеді: 

- техникалық шаралар; 
- кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын дамыту және оны 

техникалық негізделген регламенттерге жеткізу; 
- жолды жөндеу, диагностикалау және ағымдағы күтіп ұстау 

нормативтерінің өзгеруі; 
- жолға техникалық қызмет көрсету құрылымын қайта ұйымдастыру. 
Жоғарыда көрсетілген іс-шараларды іске асырған кезде, көліктің аралас 

салаларындағы шығыстарды азайтуға; жылжымалы құрамның бұзылуын 
бәсеңдетуге, пойызды тарту күштерінің шығындарын азайтуға мүмкіндік 
береді. 

Басқару объектісі жолдың жағдайы болып табылатын жол 
шаруашылығының ерекшелігі, сондай-ақ теміржол көлігінің жұмыс істеуінің 
жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайлары ЖЖШ ұйымдық құрылымдарын 
жобалау әдіснамасын әзірлеу кезінде ескеру қажеттілігін анықтайды: 

а) кәсіпорын өнімдерінің сипаты; 
б) жеке меншік және ЖЖШ шаруашылық-экономикалық қызметі 

нысандары; 
в) қосалқы және көмекші қызметті жүзеге асырудың ЖЖШ мүмкіндігі. 
Осылайша, магистральдық теміржол желісін қайта ұйымдастыруды 

жүргізу қажеттілігі Қазақстан Республикасының теміржол көлігі жұмыс 
істейтін қазіргі заманғы экономикалық жағдайлардан туындайды. 1.1-кестеде 
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ магистральдық желісінің жол 
шаруашылығының негізгі техникалық сипаттамалары келтірілген. 

 

1.1-кесте. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ магистральдық желісінің 
техникалық сипаттамасы   

 
Р/н Техникалық сипаттамасы Көрсеткіштер 

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

 
Жол шаруашылығын жүргізудің негізгі міндеті белгіленген 

жылдамдықтармен пойыздардың үздіксіз және қауіпсіз қозғалысына кепілдік 
беретін жолдың, оның құрылыстары мен жайластырылуының жағдайын 
қамтамасыз ету болып табылады.   
Бұған қол жеткізу үшін: 
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- жолды белгіленген нормалар мен рұқсат шегінде ұстау, ақаулықтар 
мен бұзылмаларды уақтылы анықтау және алдын алу, жол өлшегіш және 
дефектоскоп құралдарының көмегімен жүйелі қадағалау мен бақылау 
негізінде осы ақаулықтарды тудыратын себептерді жою; 

- темір жолды, жасанды құрылыстар мен жер төсемін жөндеу 
жұмыстарын уақтылы жүргізу; 

- жолды пайдаланудың перспективалық жағдайларын ескере отырып, 
теміржол жолын жаңғырту (реконструкциялау) жөніндегі жұмыстарды 
күшейту және жүргізу арқылы жүзеге асырылады. 

Жол шаруашылығын жүргізу жүйесі, жол жұмысын айқындайтын 
негізгі пайдалану факторлары — пойыздар қозғалысының жүк 
қауырттылығы мен жылдамдығына байланысты жолдарды жіктеуге 
негізделген. 

 
1.1.2. Жолдарды жіктеу 
 
Темір жолдар класстар, топтар және санаттар бойынша жіктеледі [3] 

(1.2-кесте). 
Тиісті классқа жататын жолдың үздіксіз ұзындығы, әдетте, шағын 

радиусты жол бұрылыстары, жолдың немесе жасанды құрылыстардың 
уақытша қанағаттанғысыз техникалық жағдайы салдарынан немесе басқа да 
себептер бойынша белгіленген жылдамдық азайтылған жекелеген 
километрлер мен орындарды есепке алмағанда, оның барлық ұзындығында 
бірдей жүк жүктілігі және жолаушылар және/немесе жүк пойыздарының 
белгіленген жылдамдықтары (олардың қайсысы неғұрлым жоғары классқа 
сәйкес келетініне байланысты) бар қозғалыс учаскесінің ұзындығынан кем 
болмауға тиіс.  

 
1.2-кесте. Жолдардың жіктелуі 

 

1.2-кестеге ескертпелер: 
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1) ең жоғары қозғалыс жылдамдығы 80 км/сағ және одан жоғары графиктік қала 
маңындағы және жолаушылар пойыздары жүк кернеулігінің мәніне қарамастан, жол 
төмен болмауы тиіс: 

1-класс - тәулігіне 60-тан астам пойыз; 
2- класс -  тәулігіне 21-60 пойыз; 
3- класс -  тәулігіне 8-20 пойыз. 
2) радиусі 350 м-ден кем жол бұрылыстары  20%-дан артық немесе барлық жол 

бұрылыстары 40%-дан артық күрделі жоспары бар учаскелерде өзге тең жағдайларда жол 
класы бір сатыға көтеріледі. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1.3. Жол шаруашылығын басқаруды ұйымдастыру және 

құрылымы 
 
Қазақстанның барлық магистральдық темір жол желісі өңірлік 

бөлімшелерге бөлінген. Магистральдық темір жол желісінің 
шаруашылығына басшылықты Магистральдық желі дирекциясы (МЖД) 
жүзеге асырады. МЖД басқару схемасы 1.2-суретте көрсетілген.  

Теміржол көлігінің көп салалы жүйесінде маңызды орындардың бірін - 
магистральдық желі алады, ал теміржол және оның көптеген құрылыстары, 
қардан қорғайтын екпелі орман мен көшеттері, техникалық және желілік жол 
ғимараттары, өнеркәсіптік кәсіпорындар, жолдар мен құрылыстарды 
пайдалану мен жөндеуді қамтамасыз ететін кәсіпорындар жатады.  

Жол шаруашылығы - Қазақстанның теміржол көлігін құраушылардың 
бірі болып табылады, оның негізгі құралдарының үлесі теміржол көлігінің 
негізгі құралдарының 65,7%-ын құрайды. Шаруашылықтың негізгі 
қорларының құрылымында 90%-дан астамы жол мен жасанды құрылыстарға 
тиесілі.  

 



10

 

  
 

 

 
1.2-сурет. МЖД басшылығының сызбасы 

 
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Магистральдық желі дирекциясы 

бөлімше шекарасындағы кәсіпорындардың өндірістік және қаржылық 
қызметін басқаратын магистральдық желінің (МЖД) өңірлік бөлімшелеріне 
бөлінеді (1.3-сурет). Магистральдық желінің әрбір бөлімшесінде бөлімше 
шегінде жол шаруашылығы мәселелерімен айналысатын жолдар (МЖЖШ) 
бар. 

 

 
1.3-сурет. ӨМЖ басшылығының сызбасы 

 

«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ Магистральдық желі дирекциясында 
жол және құрылыстар департаменті (ЖКД) жол шаруашылығымен 
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айналысады. Жол және құрылыстар департаментінде техникалық, пайдалану 
және ағымдағы ұстау, механикаландыру, инженерлік құрылыстар, жоспарлы-
қаржылық, өнеркәсіптік кәсіпорындар, жолды күрделі жөндеу бөлімдері бар 
(1.4-сурет). 

 

 
 

1.4 сурет - ЖКД басшылығының сызбасы 
 
Жол және құрылыстар департаменті (ЖКД) оған бағынысты өндірістік 

бөлімшелерді басқарады: жол дистанцияларын (ЖД), рельстерді жөндеу 
жөніндегі кәсіпорындарды (РЖК), жол жол жөндеу-механикалық 
шеберханаларын (ЖМШ), қардан қорғайтын екпелі орман дистанцасы (ЕОД), 
сондай-ақ жол жағдайын бақылауға арналған жылжымалы құралдарды 
вагондар (жол өлшегіш және ақаутапқыш вагондар). 

Магистральдық желі жолдарын ағымдағы ұсталуын жүргізетін 12 
бөлімшелерде 37 жол дистансасы және «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ 5 
филиалдар орналасқан (1.3-кесте). 

 
1.3 кесте - «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ магистральдық желісінің 

бөлімшелері бойынша жол дистанциясын бөлу. 
Магистральдық 

желі бөлімшелері Жол дистансасы Магистральдық желі 
бөлімшелері Жол дистансасы 

1 2 3 4 

НЖС-1:  
Көкшетау 

15-ЖД-Көкшетау НЖС-7: 
Алматы 

43- ЖД--Бескөл 
17- ЖД--Астана 46 ЖД--Алматы 
20- ЖД-Атбасар 62- ЖД--Алтынкөл 

НЖС-2: 
Қостанай 

22-ЖД-Арқалық 
НЖС-8: 
Жамбыл 

50- ЖД-Шу  
34- ЖД-Тобыл 51 ЖД-Жамбыл- 

35- ЖД-Қостанай 52- ЖД--Түлкібас 
НЖС-3: 

Павлодар 
30 ЖД--Екібастұз НЖС-9: 

Шымкент 
53- ЖД-Шымкент 

32- ЖД--Павлодар 54- ЖД--Арыс 
НЖС-4: 24- ЖД--Қарағанды НЖС-10: 57- ЖД-Қызылорда  
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Қарағанды 26- ЖД--Ақадыр Қызылорда 59- ЖД--Сексеуіл 
 27- ЖД-Балхаш 60- ЖД--Қазалы 

28- ЖД-Жаңа Арқа 

НЖС-13: Атырау 
9- ЖД-Атырау 

НЖС-14: Маңғыстау 
12- ЖД--Бейнеу 

11- ЖД-Құлсары 13- ЖД--Маңғыстау 

НЖС-6: Семей 

37- ЖД-Защита 

НЖС-12:  
Ақтөбе 

2 ЖД--Никельтау 
38- ЖД--Серебрянка 4- ЖД--Ақтөбе 

39- ЖД-Семей 6- ЖД--Қандығаш 
40- ЖД--Жаңа Семей 7- ЖД--Бершегур 

42- ЖД--Аягөз 8- ЖД--Шалқар 
 
1.4 -кестеде «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ жол шаруашылығына 

байланысты филиалдары және олардың орналасқан өңірі көрсетілген. 
 
1.4 кесте - «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ жол шаруашылығына 

байланысты филиалдары және олардың орналасқан өңірі көрсетілген. 
Кәсіпорынның атауы Орналасатын жері: 

1- ЖД Орал Орал станциясы 
21-ЖД  Есил- Құсмұрын станциясы 

48- ЖД Сарышаған Сары-Шаған станциясы 
41 -ЖД - Ақтоғай Ақтоғай станциясы 

14- ЖД - Жаңа Есіл Новоишим станциясы 
ЖМД-Қырқыншы аралық Қырқыншы станциясы 

ЖМД - Ақадыр Ақадыр станциясы 
ЖМД - Шу Шу станциясы  

РДП-1 Бурабай курорты Бурабай курорты станциясы 
РДП-2 - Луговая Луговая станциясы 

 

Жол дистанциясының пайдалану штатының саны ҚР Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен келісілген Жол шаруашылығы 
қызметкерлері санының нормативтеріне сәйкес анықталды (1.5, 1.6-
суреттер).  

 
1.5-сурет. Жол дистанциясының сызбасы 
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1.6-сурет - Өндірістік учаскенің құрылымы жол қашықтығы 
 
1.1.4. Жол шаруашылығының техникалық саясатының негізі 
 
Қазіргі жағдайларда жол шаруашылығының техникалық саясатының 

негізі, оның техникалық жағдайына байланысты. Жолдың үстінгі 
құрылысының әрбір компоненттің жұмыс істеу шамасы оның әрбір 
элементінің жұмыс істеу қабылетіне негізделген жол шаруашылығын жүргізу 
болып табылады. 

Темір жолдың негізгі компоненттері – жер төсемі, балласт қабаты 
(балласт негізі), рельс тіреуі (рельс асты негізі – бекітпесі бар шпалдар), 
рельстік жолтабаны, бұрмалы бағыттамалар (металл бөлігі), бағыттама 
білеулер, темір жол өткелі болып табылады. 

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

ЖҚ) (код-ЖҚР) 
3) рельстік жолтабанды жаңа неғұрлым қуатты конструкцияларға 

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

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

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

ЖМРТ); 
7) балласт призмасын жаппай ауыстыру (шағыл тасқа қою) (код-БПШ); 
8) жолды жаңа материалдармен күрделі жөндеу (код - ЖМКЖ)- 

(рельстік жолтабанды және рельстік тіректерді жаппай ауыстыру 
критерийлері басталған кезде жолдың белгілі учаскесінде бір жылдан үш 
жылға дейінгі уақыт аралығында жүргізіледі); 
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9) қар, жел, құм дуалдарын, мал қорғау қоршауларын күрделі жөндеу; 
10) бұрма бағыттамаларды (металл бөліктерін) жаңасына жаппай 

ауыстыру; 
11) бұрма бағыттамаларды (металл бөліктерін) жарамды неғұрлым 

қуатты конструкцияларға жаппай ауыстыру; 
12) бұрма білеулерін жаңаға жаппай ауыстыру (код-ББЖЖ); 
13) бұрма ағаш білеулерді темірбетонға жаппай ауыстыру (код-БАБТ); 
14) рельстік жолтабанды жарамды неғұрлым қуатты конструкцияларға 

жаппай ауыстыру; 
15) рельстік тіректерді жарамды неғұрлым қуатты конструкцияларға 

жаппай ауыстыру; 
16) рельстік жолтабанды жарамды және жаңа материалдармен жаппай 

ауыстыру (код-РЖЖЖ); 
17) жарамды материалдардағы рельс тіректерін жаңа және жарамдымен 

бірге жаппай ауыстыру (код-ЖМЖЖ ); 
18) бұрма бағыттамаларды жөнделген жарамдыға жаппай ауыстыру  

(металл бөлігін); 
19) бұрма ағаш білеулерді жөнделген жарамды білеулерге жаппай 

ауыстыру (код- ЖЖБ); 
20) жарамды материалдардағы жолды жаңа және жарамды 

материалдармен (код – КЖ) үйлестіре күрделі жөндеу - (рельстік жолтабанды 
және рельстік тіректерді жаппай ауыстыру критерийлері басталған кезде 
жолдың белгілі учаскесінде бір жылдан үш жылға дейінгі уақыт аралығында 
жүргізіледі); 

21) жаңа материалдармен теміржол өткелдерінің төсемін күрделі 
жөндеу. 

Жолды жөндеуге керекті қаражат есебінен орындалатын жұмыстардың 
негізгі түрлері төмендегідей бөлінеді: 

1) аралық рельс бекітпелерін жаппай ауыстыру (жаңа, сондай-ақ 
жарамды, код-АБЖ); 

2) жолды орташа жөндеу (код - ЖОЖ); 
3) рельстерді ажарлау (тегістеу; код-РА); 
4) жолда жатқан рельстерді (тегістеу; профилін жаңарту; код-РАПЖ); 
5) бүйірлік тозуы бар жолдың бұрылыстарындағы рельстерді күрделі 

жөндеу немесе рельс жолтабандарын жаппай ауыстыру арасындағы жаңа 
немесе жарамды рельстерге жаппай ауыстыру (код-ЖБКЖ); 

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

Жолды ағымдағы ұсталуына жататын қаражат есебінен орындалатын 
жұмыстардың негізгі түрлері: 

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

2) ақаулы және аса қауыпты ақаулы рельстерді, шпалдарды, білеулерді, 
бекітпелерді және бағыттамалы бұрмалардың элементтерін жеке алмастыру; 
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3) машиналандырылған кешендерді (код-МК) қолдана отырып, жолды 
жоспарлы-алдын ала түзету.  

4) жолдағы «ісінген» төбелерді («ісінген»  ойпаттарды) түзету; 
5) қар -, су-, құммен күрес; 
6) түйіспелерді (жапсарларды), оның ішінде түйіспесіз жолдың рельс 

желісін уақытша қалпына келтіретін дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу; 
7) айқаспаны балқыту және көміртектендіру, рельстердің ақаулы 

орындарын балқыту; 
8) түзу сызықты жолдағы рельс басының бүйірі тозғанда  рельстерді 

жол бұрысына ауыстыра отырып және керісінше жол бұрысындағы 
рельстерді түзу сызықты жолға салу; 

9) теміржол өткелдеріне қызмет көрсету; 
10) сигналдық және жол белгілерін күтіп ұстау; 
11) жолды ағымдағы ұстау жұмыстарының басқа да түрлері. 
 
1.1.5. Темір жол конструкцияларына, үлгілері мен элементтеріне 

қойылатын нормативтік-техникалық талаптар 
 
Теміржол конструкциясына, типтеріне және темір жолды қайта 

жаңарту және күрделі жөндеу кезіндегі жолдың жоғарғы құрылысының 
элементтеріне қойылатын нормативтік-техникалық талаптар 1.5 және 1.6-
кестелерде келтірілген. 

 

1.5-кесте - Жолды реконструкциялау кезінде оның жоғарғы 
құрылысының конструкциялары мен элементтеріне қойылатын нормативтік-
техникалық талаптар 

Жол кластары 
1 2 

1АС, 1БС, 1ВС, 1ГС, 1ДС 
жылдамдық 

бойынша басқа 
санаттар 

жылдамдық бойынша 
барлық санаттар 

1. Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымы 
Түйіспесіз жол1): темірбетонды шпалдар;   

2. Жолдың жоғарғы құрылымының түрі мен сипаттамасы 
Рельстер 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 
рельстер  Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін рельстер  

Жол кластары 
1 2 

жаңа, түзулігі жоғары, рельс 
массасы кемінде 60 кг/шар. м 

пойыздардың 200 км/сағ дейінгі 
жылдамдықпен өткізу 

жаңа, түзулігі жоғары, рельс массасы кемінде 60 
кг/шар. м пойыздардың 200 км/сағ дейінгі 

жылдамдықпен өткізу 

Серпімді қыскышы бар жаңа бекітпе  
Темірбетон шпалдар, жаңа, І сұрыпты 

1840 дана/км түзу (радиусі 1200 м және одан кем қисықтарда - 2000 дана/км) 
Балластсыз жол. 
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Балласт - фракциясы кемінде 40 мм, темірбетон шпалдар астындағы қабатының 
қалыңдығы кемінде 40 см, егер геотекстильмен күшейту қолданылмаса, текше тәрізді 

қиыршықтас 
Типтік көлденең профильдерге сәйкес балласт призмасының өлшемдері 

3. Бұрмалы бағыттамалардың конструкциялары мен түрлері 

шектеуші аралықтың рельстерінің 
типіне сәйкес, үздіксіз сырғанау 

беті бар бұрмалы бағыттама ол 200 
км/сағ дейінгі жылдамдықты 

қамтамасыз етуі тиіс. 

бұрма бағыттама шектеуші аралықтың 
рельстерінің типіне сәйкес, жаңа, 1/11 маркалы  
(басқа да жайпақ маркалар)және сыртқы 
тұйықтағыштармен жабдықталған. 

Білеулер 
Жаңа темір бетонды білеулер 2) Жаңа темір бетонды білеулер 2) 

Жаңа темір бетонды білеулер 2) 
Геотекстильдерді төсеу арқылы жер төсемінің негізгі алаңын күшейту. Жер төсемі, 

жасанды құрылыстар және оларды жайластыру барынша рұқсат етілетін осьтік 
жүктемелерді, пойыздар қозғалысының жылдамдықтарын қанағаттандыруы және осы 

Қағидалардың талаптарына сәйкес келуі тиіс 
 

1.5- кестеге ескертпелер: 
1. 1 және 2-класты жолдарда ағаш шпалды буынды жолды қолдану техникалық-

экономикалық негіздеме негізінде «ҚТЖ «ҰК» АҚ филиалы - «Магистральдық желі 
дирекциясы» жол және құрылыстар департаменттің (бұдан әрі - жол және құрылыстар 
департаменті) келісімі арқылы шешіледі. Бұл ретте шпал табанының астында қиыршық 
тас қабатының қалыңдығы кемінде 35 см болатын І типті жаңа ағаш шпалдарды ғана 
төсеуге жол беріледі. 

2. Аз қолданылатын арнайы бұрмалы бағыттамаларының конструкциялары «Жол 
және құрылыстар» департаментінің келісімі бойынша қолданылады. 

 
1.5 және 1.6-кестелерде келтірілген техникалық талаптар мен 

нормативтермен қатар мынадай қосымша талаптар қолданылады: 
1) реконструкциялауды жүргізгеннен кейін жолаушылар 

пойыздарының жылдамдығы сағатына 140 км-ден жоғары және 200 км/сағ 
дейінгі жүрдек пойыздарға жататын жолдарда түзу сызықтығы жоғары 
рельстер және жаңа технология мен жаңа полимерлік материалдар мен  жер 
төсемін күшейту қолданылуы тиіс; 

2) қайта жаңарту жүргізілгеннен кейін 1 және 2-кластарға, А, Б және В 
топтарына, 1, 2 және 3-санаттарға жататын жолдарда негізінен түзу 
сызықтығы жоғары рельстер төселуі тиіс және қажетті жерлерде есептік 
қалыңдықтағы құм-қиыршық тас қоспасынан балласты салмақ түсетін қабат 
құру, жаңа технология және жаңа полимерлік материалдармен күшейтілген 
жер төсемдер пайдаланылады. 

Жер төсемі мен жасанды құрылыстарға қойылатын нормативтік-
техникалық талаптар пайдалану шарттары мен талаптарына сәйкес болуы 
тиіс [13], [14]. 
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1.6-кесте. Күрделі жөндеу кезінде және күрделі сипаттағы жөндеу 
кезінде жолдың жоғарғы құрылысының конструкциялары мен элементтеріне 
қойылатын нормативтік-техникалық талаптар (компоненттер бойынша: рельс 
табаны мен рельс тіректерін жаппай ауыстыру-шпалдар) 

Жолдар класы 
1 2 3 4 5 

1. Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымы 
Темір бетонды шпалдардағы түйіспесіз жол 

2. Жолдың үстінгі құрылысының түрлері мен сипаттамалары 
Рельстер 

Қамтамасыз ететін 
рельстер  

Қамтамасыз ететін 
рельстер  

Қамтамасыз ететін 
рельстер  

Барлық топтағы 
ескі рельстер  

пойыздарды 140 
км/сағ 

жылдамдықпен 
қауіпсіз өткізу, 

жаңалары, рельстің 
салмағы - 60 кг/кг 

кем емес 

пойыздарды қауіпсіз 
өткізу, жаңа және 

жарамды I 
жарамдылық 

топтары, рельстің 
салмағы - 50 кг/кг 

кем емес 

пойыздарды қауіпсіз 
өткізу, барлық 

жылдық топтардың 
жарамдылары, 

рельстің салмағы - 
50 кг/кг кем емес 

салмағы - 50 кг/кг 
кем емес 

Бекітпелер 

Жаңа серпімді 
серіппелі қыспалы 

бекітпелер  

Жаңа және жарамды 
(оның ішінде 

жөнделген), серпімді 
бекітпелер 

Жаңа және жарамды 
(оның ішінде 
жөнделген), 

серпімді, желімді 
болттар (ЖБ) 

 

Шпалдар 
I сұрыпты темір 

бетонды шпалдар Жаңа, жарамды темірбетон шпалдар 

Шпал эпюрасы: түзу сызықтарда - 1840 
дана/км (радиусі 1200 м және одан кем 

бұрылыстарда -  2000 дана/км) 

1600 дана/км 
(радиусі 1200 м 
және одан кем 

бұрылыстарда - 
1840 дана/ км) 

1440 дана/км 
(радиусі 650 м және 

одан кем 
бұрылыстарда - 
1600 дана / км) 

Балласт 

Балласт -  фракциясы кемінде 40 мм, 
темірбетон шпалдар астындағы қабатының 

қалыңдығы кемінде 40 см текше тәрізді 
қиыршықтас 

Шпал астындағы 
қабаттың 

қалыңдығы бар 
қиыршық тас 

балласты: 30 см -  
темірбетон астында; 

25 см – ағаш 
астында 

Шпал астындағы 
қабаттың 

қалыңдығы кемінде 
20 см болатын 
барлық типтегі 

балласт 

Балласт призмасының өлшемдері —типтік көлденең профильдерге сәйкес 
3. Жолдың жоғарғы құрылысын ауыстыру кезіндегі жұмыс түрлері 

Жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу, күрделі жөндеу (балласт призмасы, 
рельстік жолтабан, рельстік тірек):  
Жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу, жарамды материалдардағы күрделі 
жөндеу, компоненттер бойынша күрделі сипаттағы жөндеу (балласт призмасы, рельстік 
жолтабан, рельстік тірек) 



18

 

  
 

 

4. Бұрмалы бағыттамалардың конструкциялары мен түрлері 
Бұрмалы бағыттамалар типі шектеуші 

аралықтың рельс типіне сәйкес келуі тиіс 
(жаңа, 1/11 маркалы және пойыздар 

қозғалысының барынша рұқсат етілетін 
жылдамдықтарына сәйкес келетін басқа да 

жайпақ маркалар, шыңдалған рельсті 
элементтер). Темірбетонды брустар, жаңа 

Рельстер мен металл бөліктері ескі, 
жарамды, жөнделген. Жаңа және ескі 

жарамды темір бетонды брустар 

5. Бұрмалы бағыттамаларды ауыстыру бойынша жұмыс түрлері 
Жаңа материалдардағы бұрмалы 
бағыттамаларды күрделі жөндеу 

Ескі жарамды материалдардағы бұрмалы 
бағыттамаларды күрделі жөндеу 

6. Жер төсемі және жасанды құрылыстар 
Жер төсемі, жасанды құрылыстар және оларды жайластыру жолдардың топтары мен 
санаттарына байланысты пойыздар қозғалысының барынша рұқсат етілетін осьтік 
жүктемелері мен жылдамдықтарын қанағаттандыруы тиіс 

 
1.1.6. Жолды жөндеудің негізгі түрлерінің кезеңділік нормалары 
 
Жолдардың кластылығына сәйкес мыналар анықталады: жолды 

жөндеудің негізгі түрлері және жол жұмыстарының көлемі.  
1.7-кесте. Жолды қайта жаңарту, күрделі жөндеу және күрделі 

сипаттағы жөндеу кезеңділігінің орташа желілік нормалары (компоненттер 
бойынша - рельс табаны мен рельс тіректерін жаппай ауыстыру - шпалдар) 
буын жолындағы жаңа және жарамды материалдарда 

 

Класс, 
топ, жол 
санаты 

Рельстердің 
тозуының 

нормативтік 
мәндері, олардың 
асып кетуі күрделі 

сипаттағы жөндеуді 
тағайындау үшін 

негіз болып 
табылады. 

Келтірілген тозу: 
түзу учаске 

(алымы)/бұрылыс 
учаске (бөлімі), мм 

Жарамсыз 
шпалдар,

% 

Тоннаждың нормативтік 
істелген жұмысы, млн. т-

км брутто 

Жөндеу 
схемалары — 

жол 
жұмыстарыны
ң түрлері және 

оларды 
орындау 

кезектілігі 
Салмағы 
60 кг/кг 
кем емес 
рельсте. 

м 

Салмағы 
50 кг/кг 
кем емес 
рельстер

. м 

Жаңа 
материалда
р, кем емес 

Ескі 
жарамды 

материалда
р, кем емес 

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

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

В С В В 
(Кн/ШС / РС)) 

1БС, 
1Б1, 
1Б2, 
1Б3, 

6/10 5/10 15-20 900 - 
(Кн/ШС/РС) В 

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

С В В (Кн / 
ШС/РС) 

1ВС, 
1В1, 
1В2, 

2В3, 2В4 
6/10 5/10 15-20 900 - 

(Кн/РС/ШС) В 
С В В (ШС) В 

В С В В 
(Кн/РС / ШС)) 

1ГС, 
1Г1, 
2Г2, 
1ДС, 
2Д1 

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

В С В В 
(Кн/РС / ШС)) 

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

В С В В 
(Кс/ШС/РС)) 

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

3Г3, 
3Г4, 

3Г5, 3Г6 
10/14 8/14 25-30 900 200 

(Кс/РС/ШС) В 
С В В (ШС) В 

В С В В 
(Кс/РС / ШС)) 

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

4Е5, 4Е6 

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

В С В В 
(Кс/РС / ШС)) 

қабылдау
-жөнелту 
жолдары 

   -/20 -/20  

Станция-
лық, 
кірме 

және өзге 
де 

жолдар 

Шектелмеген 

 
1.8-кесте. Жолды қайта жаңарту, күрделі жөндеу және күрделі 

сипаттағы жөндеу кезеңділігінің орташа желілік нормалары (компоненттер 
бойынша — рельс табаны мен рельс тіректерін жаппай ауыстыру — 
шпалдар) түйіспесіз жолдағы жаңа және ескі жылдық материалдарда 

Класс, топ, 
жол 

санаты 

Рельстердің тозуының 
нормативтік мәндері, 
олардың асып кетуі 
күрделі сипаттағы 

жөндеуді тағайындау 
үшін негіз болып 

табылады. Келтірілген 
тозу: түзу учаске 

(алымы)/қисық учаске 
(бөлімі), ММ 

Жарам
сыз 

шпалда
р 

Тоннаждың 
нормативтік істелген 
жұмысы, млн. т-км 

брутто 

Жөндеу 
схемалары — 

жол 
жұмыстарының 

түрлері және 
оларды орындау 

кезектілігі 
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Салмағы 
60 кг/кг 
кем емес 

рельстер. м 

Салмағы 
50 кг/кг 
кем емес 

рельстер. м 

Жаңа 
материал
дар, кем 

емес 

Ескі 
жарамд

ы 
материа

лдар, 
кем емес 

1 2 3 4 5 6 7 

1АС, 1А1, 
1А2, 1А3, 
2А4, 2А5 

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

РС)) 

1БС, 1Б1, 
1Б2, 1Б3, 6/10 5/10 15-20 1000 - 

(Кн/ШС/ РС) В 
С В В (РС) В В 
С В В (Кн/ШС / 

РС)) 

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

РС)) 
1ВС, 1В1, 
1В2, 2В3, 

2В4 
6/10 5/10 15-20 1000 - 

(Кн/РС / ШС) В 
В С В В С В В 

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

2Д1 
6/10 5/10 20-25 1000 - 

(Кн/РС / ШС)В 
В С В В С В В 
(Кн / РС / ШС)) 

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

С В В (Кс/ 
ШС/РС)) 

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

(Кс / РС / ШС) ) 
3Г3, 3Г4, 
3Г5, 3Г6 10/14 8/14 20-25 900 200 

(Кс/РС / ШС) В 
В С В В С В В 

(Кс / РС / ШС) ) 
3Д2, 3Д3, 
4Д4, 4Д5, 
4Д6,3Е2,3
Е3, 4Е4, 
4Е5, 4Е6 

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

(Кс / РС / ШС) ) 

 

Жол жұмыстарын жүргізудің нақты учаскелері мен орындары 
нормативтік жұмыс көлемі шеңберінде жолдың нақты жағдайы бойынша жол 
жұмыстарын жоспарлау кезінде белгіленеді. Бұл ретте күрделі жөндеуді және 
жолдың компоненттері (рельстік жолтабан, рельстік тіректер) бойынша 
күрделі сипаттағы жөндеуді жоспарлау үшін: 

1) буынды жолда рельстің келтірілген тозу шамасы және ақаулы 
шпалдардың саны міндетті шарт болып табылады, ал тоннаждың 
нормативтіктен кем емес атқарымы қосымша өлшем болып табылады (1.7-
кесте); 

2) түйіспесіз жолда рельстің келтірілген тозу шамасы және 
шпалдардың қызмет ету мерзімі міндетті шарт болып табылады, ал 
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тоннаждың нормативтіктен кем емес жұмыс істеуі қосымша өлшем болып 
табылады (1.8-кесте). 

Ерекшелік жолдың бұрылыс учаскелері болып табылады, мұнда 
бүйірлік тозудың нормативтік мәнінің артуы бұрылыс учаскедегі рельсті 
ауыстыруды белгілеу өлшемі болып табылады, бұдан басқа, қажет болған 
жағдайда 1.9-кестеде көзделген жолдың бұрылыс учаскелеріндегі рельстерді 
қосымша ауыстыруға рұқсат етіледі. 

 

1.9-кесте. Жолдың бұрылыс учаскелеріндегі рельстерді жаппай 
ауыстырудың қосымша кезеңділігі 

Р/н Жол тобы 

Лубрикация болған кезде бұрылыс радиусіне байланысты Т1 
санатындағы рельстерді (жақшадағы – жоғары санатты рельстер) 
қосымша ауыстыру саны 1) 

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

Ескерту. Лубрикация (майлау) болмаған жағдайда қосымша ауыстырулардың 
санын 1-ге көбейтуге болады. 

 
Бақылау сұрақтары 
 

1. Қазақстан Республикасының магистральдық желісі қалай 
басқарылады? 
2. Жол шаруашылығының негізгі міндеттерін атаңыз. 
3. Қазақстан Республикасы магистралдық желісінің жол шаруашылығы 
қалай басқарылады? 
4. Жол шаруашылығы жүйесінің ұйымдастырушылық негіздерін атаңыз. 
5. Қандай құжаттарда темір жолды пайдалану жөніндегі қағидаттар, 
техникалық параметрлер мен нормативтер баяндалған? 
6. Жолдардың санаты қандай принциптерге сәйкес анықталады? 
7. Жолдар тобы қандай принциптерге сәйкес анықталады? 
8. Жолдар класы қандай принциптерге сәйкес анықталады? 
9. Теміржол жолдарының жіктеу негіздерін атаңыз. 
10. Жол шаруашылығын құрылымдық басқару принциптері.  
11. Жол шаруашылығының мамандандырылған кәсіпорындарын атаңыз. 
12. Жол қашықтығын басқару құрылымы қандай? 
13. Жол дистанциясының теміржол класы қалай анықталады? 
14. Жол дистанциясының сызықтық бөлімшелерінің мүмкін құрылымдық 
формаларын тізімдеңіз. 
15. Жол қашықтығының формасы мен ұйымдық құрылымын таңдау 
қандай факторларға байланысты?  
16.  Инвестиция арқылы орындалатын негізгі жұмыс түрлерін тізімдеңіз. 
17. Жолды жөндеуге қатысты қаражат есебінен орындалатын негізгі 
жұмыс түрлерін атаңыз. 
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18. Жолдың ағымдағы мазмұнына қатысты қаражат есебінен орындалатын 
жұмыстардың негізгі түрлерін атаңыз. 
19. Жолдың жоғарғы құрылысының конструкциялары мен элементтеріне 
қандай нормативтік-техникалық талаптар қойылады? 
20. Жолды жөндеудің негізгі түрлерінің кезеңділік нормалары қандай 
параметрлерге байланысты? 
21. Теміржол класы қандай факторларға байланысты анықталады? 
22. Егер желінің жүк сыйымдылығы жылына 19 млн. т. км брутто/км, ал 
жолаушылар мен жүк пойыздарының жылдамдығы тиісінше 140 және 90 
км/сағ болса, жол қандай класқа жатқызылуы тиіс? 
23. Жолға техникалық қызмет көрсету бойынша жөндеу жұмыстары 
қандай негізгі түрлерге бөлінеді? 
24. Нормативтік нормалармен салыстырғанда жөндеу аралық нормалар 
қандай жағдайларда азаяды? 
 

1.2 Габариттер және габариттік арақашықтықтар 
 
Теміржолға тікелей жақын жерде теміржол жұмысына қажетті әртүрлі 

құрылғылар мен құрылыстар орналасады: ғимараттар, жолаушылар 
платформалары, бағдаршамдар, байланыс желісінің тіректері, байланыс 
құрылғылары, жол және сигналдық белгілер және т. б. Жолдың үстінде 
кейбір жерлерде электр желілері (электр желілері), жаяу жүргіншілер 
көпірлері, өткелдер, газ құбырлары және т.б. қиылысады. Металл фермалары 
бар көпірлерде жол төменгі жағынан аралық құрылымның ішінде өтеді. 

Пойыздар қозғалысының қауіпсіздік шарттары бойынша локомотивтер, 
вагондар, сондай-ақ ашық жылжымалы құрамдағы жүктер қандай да бір 
құрылыстар мен құрылғыларға тиіп кетпеуі талап етіледі. 

Пойыздар қозғалысының қауіпсіздік шарттары бойынша локомотивтер, 
вагондар, сондай-ақ ашық жылжымалы құрамдағы жүктер қандай да бір 
құрылыстар мен құрылғыларға тиіп кетпеуі талап етіледі. 

Пойыздар қозғалысының қауіпсіздік шарттары бойынша локомотивтер, 
вагондар, сондай-ақ ашық жылжымалы құрамдағы жүктер қандай да бір 
құрылыстар мен құрылғыларға тиіп кетпеуі талап етіледі. 

Қазақстанда габариттер мен габариттік қашықтықтар МЕМСТ 9238-
2013 талаптарымен реттеледі. 

Габарит-рельс бастарының деңгейіне бағытталған жолдың тік осьіне 
симметриялы көлденең пішін. 

Құрылыстардың жақындау габариті (С габариті) шекті көлденең 
(жол осьіне перпендикуляр) сұлба деп аталады, оның ішіне жылжымалы 
құраммен тікелей өзара іс-қимыл жасауға арналған құрылғылардың 
бөліктерін қоспағанда, жылжымалы құрамнан басқа құрылыстар мен 
құрылғылардың ешқандай бөліктері кірмеуі тиіс (жұмыс жағдайындағы 
вагон баяулатқыштары, бекіту бөлшектері бар түйіспелі сымдар және 
басқалар). 
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Жылжымалы құрамның габариті (габарит Т) - көлденең (жолдың 
осьіне перпендикуляр) сұлбалар, онда сыртқа шықпай, бос және жүктелген 
күйде жаңа жылжымалы құрам ғана емес, сонымен қатар барынша 
нормаланатын тозулары бар жылжымалы құрам да тікелей көлденең жолға 
(жолтабандағы неғұрлым қолайсыз жағдайда және серіппелерде бүйірлік 
еңкею және динамикалық тербелістер болмаған кезде) орнатылуы тиіс. 

Тиеу габариті ашық жылжымалы құрамға тиелген жүк (буып-түю мен 
бекітуді ескере отырып) жылжымалы құрам жолдың тікелей көлденең 
учаскесінде болғанда және жылжымалы құрам мен жолдың бойлық 
осьтерінің бір тік жазықтығында біріктірілген кезде толық 
орналастырылатын шекті (жол осьіне перпендикуляр) сұлба деп аталады. 

Құрылыстардың жақындау габариттері. Әртүрлі құрылыстар мен 
құрылыстар рельстік жолтабаннан құрамның кедергісіз және қауіпсіз 
қозғалысына кедергі келтірмейтіндей қашықтықта орналастырылады. 
Жылжымалы құрамның рұқсат етілетін ең үлкен өлшемдері және оның шекті 
кескіні олар мен құрылыстар арасындағы қозғалыс кезінде бос кеңістіктің 
кепілді қоры болатындай болуы тиіс. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ 
магистральдық желісінде құрылыстардың жақындауының негізгі габариті 
теміржолдардың магистральдық желісінің және жанасу станциясынан 
өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының аумағына дейінгі сыртқы кірме 
жолдардың жолдарына, құрылыстары мен құрылғыларына арналған С 
габариті болып табылады. Пайдаланылатын темір жол желісіндегі бұл көлем 
екінші жолдарды салу кезінде, профильдерді жұмсарту кезінде, желілерді 
электрлендіру кезінде, жаңа құрылыстар мен құрылғыларды салу кезінде, 
аралықтар мен станцияларда жолдың жоғарғы құрылысын қайта құру кезінде 
қолданылады. 

С құрылыстарының жақындау габаритінің кескіні мен өлшемдері 1.7-
суретте көрсетілгенге сәйкес келуі тиіс.  

 
1.7-сурет. Темір жол және жүк тиеу габариттері 
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Құрылыстардың жақындау габаритінің өлшемдері жол осьінен 
көлденең, ал тігінен жолтабан сыртындағы рельс бастиектерінің жоғарғы 
деңгейінде және жолтабан ішіндегі рельс бастиектерінің деңгейінен 50 мм 
биіктікте өлшенеді. С  габаритінің сол жақ бөлігінің өлшемдері станцияларда, 
оң жағы аралықтарда қолданылады. 

С габаритіндегі жол осьінен ең кіші қашықтық 3,1 м құрайды. Ол жол 
машиналарының жұмыс істеуі үшін мүмкіндіктер жасау қажеттілігін 
ескереді, мысалы, қар тазалағыштар - доңғалақтар және т.б. дәл осы өлшем 
жол бойындағы қоршаулардың, байланыс желісі тіректерінің, әуе байланыс 
желілерінің және СОБ, өткелдердің орналасуына қойылатын талаптарды 
анықтайды. Бұдан басқа, аралықтардағы ғимараттардың іргетастары, 
тіректері, кабельдері және басқа да жолдарға қатысы жоқ құрылыстар жол 
осьінен көлденеңінен 2,9 м жақын емес және рельстер бастиектерінің 
деңгейінен тігінен 1 м жақын емес орналасуы талап етіледі. 

Станциялардағы с габаритінің төменгі бөлігінің кескіні 1100 мм 
деңгейінде, яғни жолаушылар вагондарының еден деңгейіне тікелей жақын 
және 150-200 мм деңгейінде төмен платформалар орналастыру қажеттілігін 
ескереді. Тиісінше, жол осьінен көлденең қашықтық жоғары платформаларға 
дейін — 1920 мм, төмен платформаларға дейін — 1745 мм. 

Зауыттардың, фабрикалардың, деполардың, жүк аудандарының, өзен 
және теңіз порттарының, шахталардың, қоймалардың, электр 
станцияларының және басқа да өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының 
(оның ішінде «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ) аумағындағы және 
аумақтарының арасындағы құрылыстар мен құрылғылар Сп құрылыстарын 
жақындатудың біршама жеңілдетілген габаритінің талаптарын 
қанағаттандыруы тиіс (1.8-сурет). 

 

 
1.8 сурет-Сп құрылыстарының жақындау габариті 
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Сп габариті биіктігі бойынша С габаритінен (5500 мм) ерекшеленеді 
және ені бойынша бірдей негізгі өлшемдермен (2450 және 3100 мм) қатар 
тікелей кәсіпорындар аумағында және кәсіпорындар арасындағы 
станцияларда жекелеген құрылғылар үшін ені біршама аз болуына жол 
беріледі. Бұл аталған жолдар құрылысының құнын олардың жұмысының 
ерекше жағдайларын ескере отырып, төмендету мақсатында жасалды. 

Тіректер, діңгектер, бағаналар және басқа да құрылыстар мен 
құрылғылар бағдаршамдар мен семафорлардың қажетті көріну қашықтығын 
шектемеуі тиіс. 

Қиын жағдайларда жол осьінен ғимараттардың, құрылыстар мен 
құрылғылардың жақындау сызығына дейінгі арақашықтықты (3100 мм) 
тиісті негіздеме болған кезде және  ИИДМ Көлік комитетінің өңірлік 
Уәкілетті органының немесе қарамағында темір жолдар бар ведомствоның 
рұқсаты бойынша С габариті үшін көрсетілген шектерге дейін азайтуға жол 
беріледі. 

Жылжымалы құрамның габариттері: 
Т - «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ магистральдық желісінің 

жолдары, өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі 
кірме жолдары бойынша айналысқа жіберілетін жылжымалы құрам үшін, 
құрылыстары мен құрылғылары құрылыстардың жақындау габариттерінің 
талаптарына жауап беретін С (электрлендірілмеген желілер үшін үстіңгі 
жағынан кескінделген) және Сп (1.9 а-сурет). 

Тц- «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ магистральдық желісінің 
жолдары, өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі 
кірме жолдары бойынша айналысқа жіберілетін цистерналар мен өзі 
аударғыш вагондар үшін, олардың құрылыстары мен құрылғылары 
белгіленген талаптарға жауап береді [2] (1.9 б сурет). 

 
 

1.9 сурет – «Т» және «Тц» жылжымалы құрамының габариті 
 

Тпр - «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ магистральдық желісінің 
жолдары, өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі 
кірме жолдары бойынша айналысқа жіберілетін ашық вагондар үшін, 
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олардың құрылыстары мен құрылғылары белгіленген талаптарға сәйкес 
келеді [17] (1.10-сурет). 

Вагондық баяулатқыштармен жабдықталған сұрыптау дөңестерін 
қоспағанда, темір жолдардың барлық жолдары бойыншажылжымалы құрам 
үшін жолтабаны 1520 (1524) мм өтетін  

 

 
 

1 -T -темір жолдардың жалпы желісінің барлық жолдары, өнеркәсіптік 
және көлік кәсіпорындарының сыртқы және ішкі кірме жолдары бойынша 
айналысқа жіберілетін жылжымалы құрам үшін (1.11-сурет). 

02-ВМ (02 - Т) - «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ жолтабаны 1520 
(1524) мм магистральдық желісінің барлық желісі бойынша да, жолтабаны 
1435 мм барлық темір жолдары бойынша да айналымға жіберілетін 
жылжымалы құрам үшін (1.12 сурет). 
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Тиеу габариттері. Ашық жылжымалы құрамда тиелген жүк тиеудің 

белгіленген габариті шегінде болуы тиіс. Тиеу габариті (негізгі) ұсынылған 
(1.13-сурет). 

Жалпы желілік негізгіден басқа тиеудің жеңілдікті және аймақтық 
габариттері бар. Тиеудің жеңілдікті габариті бойынша әмбебап 
платформалардың (базасы 9,72 м-ден аспайтын) және 4 білікті ашық 
вагондардың еден ұзындығы шегінде орналасатын жүктерді тиеуге жол 
беріледі.  

Тиеудің аймақтық габариті тиеудің негізгі габаритімен салыстырғанда 
тарылған жоғарғы бөлігінде неғұрлым кең кескінге ие. Тиеудің аймақтық 
габаритінің кескіні және габаритсіздік дәрежесі 1.14-суретте көрсетілген. 

 

 
 

Рельс бастиегінің деңгейінен жүктердің төменгі бөліктеріне (клиренс) 
дейінгі ең аз рұқсат етілген қашықтық 150 мм кем болмауы тиіс. Базасы 17 м-
ден асатын жылжымалы құрамда тасымалданатын және сұрыптау дөңестері 
арқылы өткізілетін жүктер үшін 150 мм өлшемі  немесе жолдарда 
қолданылатын басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес тік қисығы 250 м 
төбешік дөңесінің вагонның өту жағдайынан қосымша тексерілуі тиіс. 

Ауыр салмақты ірі габаритті жүктерді тасымалдауға арналған артылған 
үлгідегі транспортерлерде тасымалданатын жүктер үшін 380 мм биіктігі 
бойынша тиеудің негізгі габаритінің кескінінің мөлшерін жылжымалы 
құрамның төменгі бөліктері үшін ең аз рұқсат етілетін 1-Т биіктігі габаритіне 
ұқсас 340 мм дейін азайтуға жол беріледі. 
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Ауыр салмақты ірі габаритті жүктерді тасымалдауға арналған артылған 
үлгідегі транспортерлерде тасымалданатын жүктер үшін 380 мм биіктігі 
бойынша тиеудің негізгі габаритінің кескінінің мөлшерін жылжымалы 
құрамның төменгі бөліктері үшін ең аз рұқсат етілетін 1-Т биіктігі габаритіне 
ұқсас 340 мм дейін азайтуға жол беріледі. 

Жүктің немесе жылжымалы құрамның геометриялық шығуы —
жылжымалы құрамды хорда бойынша қисыққа орнатқан кезде сыртқы 
рельстің көтерілуінсіз қисық сызықтағы жолдың бойлық осьінен ауытқуы. 

Жаппай тиеу орындарында тиеу габаритін тексеру және бақылау үшін 
ашық жылжымалы құрамға габариттік қақпалар орнатылады. 

Габаритті қақпалар — ашық жылжымалы құрамға тиелген жүктің 
сыртқы шекараларының тиеу габаритіне сәйкестігін тексеруге арналған 
құрылғы. 

Габаритті қақпалар бақылау планкалары ілінген белтемірмен жалғанған 
екі тік тіректен тұрады.  Жалпы қақпалар 1.15‑суретте көрсетілген. 

 

 
1.15-сурет. Габаритті қақпасы 

 
№1 Тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы: Жол бойындағы габаритті жерлерді анықтау.  
Мақсаты: жол бойындағы үлкен орындарды анықтау. 
Өлшеу құралдары: рулетка. 
Бастапқы деректер: құрылыстардың берілген жақындау габариті. 
Тəжірибелік сабақты өткізу тəртібі 
 
1. Жол білігі: - жолаушылар платформасына, - ғимараттарға, - байланыс 

желісінің тіректеріне, - сигналдық және жол белгілеріне, - жолдың жоғарғы 
құрылымының материалдарына дейінгі қашықтықты мм-де өлшеңіз. 
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2. Өлшеу нәтижелерін құрылыстардың жақындау габариттерінің 
өлшемдерімен салыстыру қажет. 

3. Мұғалім белгілеген ғимараттардың жақындау өлшемдерін сызыңыз. 
4. Жол жұмыстары үшін (балласт, рельс) түсірілген жүктердің 

габариттік жағдайын сызу. 
5. Жолдың берілген бөлігінде габаритті емес орындардың болуы туралы 

талдау жасаңыз. 
6.Қорытынды жасау 
Есеп мазмұны 
1. Жол осьінен өлшенген қашықтықтардың нәтижелері: 

жолаушылар платформасының _ _ _ _ _ _ _ мм; ғимараттардың _ _ _ _ _ _ _ 
мм; байланыс тіректері желілер _ _ _ _ _ _ мм; сигналдық және жол белгілері 
_ _ _ _ _ _ мм; жолдың жоғарғы құрылысының материалдары ( рельстер _ _ _ 
_ _ _ мм, түсірілген қиыршық тас _ _ _ _ _ мм); аралас жолдардың осьтері 
арасында _ _ _ _ _ _мм. 

2. Құрылыстардың берілген жақындау габаритінің сызбасы 
3. Жол жұмыстарына (балласт, рельстер) түсірілген жүктердің 

габариттік жағдайының сызбасы. 
4. Қорытынды. 
 
Бақылау сұрақтары 
1. Өлшемдер мен өлшемдердің түрлеріне қойылатын жалпы 

талаптарды тізімдеңіз. 
2. Құрылымның жақындау габаритін анықтау. 
3. Атап шығыңыз, Құрылымдар мен құрылғылардың ешқандай 

бөліктері жылжымалы құрамның өлшемдеріне енбеуі керек. 
4. Тиеу габариттеріне қойылатын негізгі талаптар. 
5. Жылжымалы құрам габариті мен құрылыстардың жақындау 

габариті арасындағы кеңістікке қойылатын негізгі талаптар. 
6. Жалпы қақпаларға қойылатын негізгі талаптар. 
7.  Жүктің габаритсіздігіне қойылатын негізгі талаптарды атаңыз. 
8. Аймақтарға және габаритсіздік дәрежесіне қойылатын негізгі 

талаптар. 
9. Габаритті индекстеу дегеніміз не? 
10. Артық жүктерді тасымалдауға қойылатын негізгі талаптарды 

тізімдеңіз. 
 

1.3. Темір жолдың негізгі элементтері мен параметрлері 
 
Пойыздар қозғалысының үздіксіздігі мен қауіпсіздігі, тасымалдардың 

ықтимал көлемі, сондай-ақ жылжымалы құрамды пайдалану тиімділігі 
теміржолдың техникалық жағдайына байланысты болады. 

Өз кезегінде, теміржолдың жұмысы жылжымалы құрамның 
динамикалық жүктемелерінің және табиғи факторлардың (температура мен 
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ылғалдылықтың тәуліктік және жылдық өзгерістері, жаңбыр мен қар 
түріндегі атмосфералық жауын-шашын, балласты және жер төсемін мұздату 
және еріту және т.б.) әсерінен оның жұмысының өте күрделі жағдайларымен 
сипатталады. 

Темір жолдың құрамдас бөліктері және жол кешенінің негізгі 
көрсеткіштері. Темір жол жылжымалы құрамның доңғалақ жұптарынан 
рельстерге және қозғалыс жылдамдықтарына белгіленген және 
перспективалы жүктемелері бар пойыздардың қауіпсіз қозғалысына 
арналған. 

Темір жол үстінгі және төменгі құрылыстардан тұрады. Жолдың үстінгі 
құрысы - құрысы кешені. Оған балласт қабаты: рельстер, шпалдар, рельс 
бекітпелері, ығысуға қарсы бекітпелер, бұрмалы бағыттамалар, тоннельдер, 
көпірлер. 

Жоғарғы құрылымға келесі элементтер кіреді: рельстер, бекітпелер, 
шпалдар, балласттар, сондай-ақ жолдарды қосу және кесіп өтуіне арналған 
құрылымдар. 

Төменгі құрылымға жер төсем, көпірлер мен туннельдер жатады. 
Сызықтың бойлық профилі - бұл жазықтықта жайылған 

теміржолдың тік кесіндісі; сызық жоспары – бұл жаңа сызықтар үшін 
немесе қолданыстағы сызықтар үшін рельстің басы үшін жолдың осьі 
бойымен жолдың көлденең проекциясы. 

1.16-суретте теміржол үйіндісінің көлденең қимасы көрсетілген. 
 

1-су бұрғыш арық;                
2-үйіндінің жиегі; 3-жол 
жиегі; 4-негізгі алаң;            
5-балласт қабаты; 6‑еңіс; 
7‑берма; 8-резерв 

 

 
 
 
 
 

1.16-сурет - Темір жол үйіндісінің көлденең пішіні 
 

Жер төсем жер бетін тегістейді, жылжымалы құрамнан және жолдың 
үстінгі құрылымынан қысымды қабылдайды және оны жер бетіне таратады.  

Әртүрлі құрылыстар мен ғимараттарды жылжымалы құрамның 
кедергісіз және қауіпсіз қозғалысына кедергі келтірмейтіндей етіп рельстік 
жолтабаннан арнайлы қашықтықта орналастырады. Жылжымалы құрамның 
рұқсат етілетін ең үлкен өлшемдері және оның шекті кескіні ол мен 
құрылыстар арасындағы қозғалыс кезінде бос кеңістіктің кепілді қоры 
болатындай болуы тиіс. Бұл мемлекеттік стандарттар бар ғимараттар мен 
жылжымалы құрамның жақындау өлшемдерімен анықталады. 

 

1.17-суретте теміржол ойығының көлденең қимасы көрсетілген  
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1 - бөлу жолағы; 2 - тау жырасы;    
3 ‑ кавальер; 4-банкет жырасы;       
5 - банкет; 6 ‑ кювет; 7 - балласт 
қабаты; 8 - жол жиегі 

 
 

1.17 сурет -Теміржол 
ойығының көлденең пішіні 

 
Жол кешені ‑ теміржол көлігінің жетекші салаларының бірі болып 

табылады. Оған көптеген құрылыстары мен қондырғылары бар теміржол 
жолы, жолдың қалыпты жұмысын қамтамасыз етуге және оны жоспарлы 
және алдын-ала жөндеуге арналған шаруашылық кәсіпорындары мен 
өндірістік құрылымдар кешені кіреді. 

Жол шаруашылығының маңызды рөлі оның негізгі қорларының құны 
теміржол көлігінің жалпы қорларының 50%-дан астамын құрайтындығымен 
расталады. Олардың едәуір бөлігі жоғарғы құрылыс пен жер төсемінің 
құнына келеді (1.10-кесте). 

Бұдан басқа, жол шаруашылығына пайдалану шығыстарының шамамен 
25%-ы және теміржолшылардың пайдалану штатының 20%-ы тиесілі. 

 

1.10-кесте. Жол шаруашылығының негізгі қорлары 
 

Жол шаруашылығының негізгі қорлары Жалпы құнның үлесі, % 
Жер төсемі 26,2 
Жолдың үстінгі құрылымы 45,6 
Аралығы 25 м астам көпірлер 8,1 
Қалған жасанды құрылыстар 14,8 
Машиналар, жабдықтар, көлік құралдары, құрал-
саймандар 

3,7 

 
Жол учаскесінің жүк кернеулігін анықтау. Тасымалдардың жүк 

қауырттылығы немесе қарқындылығы пайдалану ұзындығының 1 км-ге 
келетін орындалған тонна-км немесе келтірілген т-км орташа санымен 
сипатталады, яғни жыл ішінде тасымалданған жүктің массасына тең және 
мынадай формула бойынша айқындалуы мүмкін 

 
  ,365 паспасгргр nQnQГ  :                                (1.1) 

 
мұндағы 365 - жылдағы күндер саны; 
Qгр , Q - тиісінше жүк, жолаушылар пойызының т массасы; 
пгр, ппас - тиісінше жүк, жолаушылар пойыздарының саны; 
 - біркелкі емес қозғалыс коэффициенті 0,95-ке тең қабылданады. 
Есептеуден алынған жүк жүктемесінің мәні миллион тоннаға дейін 

азаяды және онға дейін дөңгелектенеді. 
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Жолаушылар және жүк пойыздарының [3,6] бойынша алынған жүк 
кернеулігі мен ең жоғары қозғалыс жылдамдығы бойынша жолдың класы, 
тобы және санаты белгіленеді. 

 
1.3.1. Теміржолдардың жер төсемі 
 
Жер төсемінің көлденең профильдері. Жер төсемінің көлденең пішіні 

- оның бойлық осьіне перпендикуляр жазықтықпен алынған кесінді (1.18-
сурет). 

Жер төсемінің көлденең пішіндері қолдануына қарай былай бөлінеді: 
- [14] альбомына сәйкес қарапайым инженерлік-геологиялық және 

топографиялық жағдайлары бар учаскелерге арналған типтік құрылымдық 
пішіндер, оларды есептеусіз, тек оларды нақты жергілікті жағдайларға 
байланыстырып қарастырылады; 

- арнайы типтік көлденең пішіндер қалыптыға ұқсас қолданылады, 
бірақ олардан ерекшеленеді, олар тек белгілі бір аудандарға тән – мәңгі 
тоңды, таулы, сусыма құмды, тереңдігі 3-4 м дейінгі батпақты, сары 
топырақты жерлерде және т. б. жағдайларда пайдаланылады; 

- жеке көлденең пішіндер келтірілген күрделі инженерлік-геологиялық 
жағдайлары бар жекелеген учаскелер үшін, сондай-ақ жер төсемінің және 
оның негізінің орнықтылығы мен беріктігін тексеруін талап етілетін кезде 
берілген стандартты емес параметрлері бар жер төсемін жобалау кезінде 
пайдаланылады; 

- топтық көлденең пішіндер қарастырылып отырған желіде күрделі 
және бірнеше рет қайталанатын инженерлік-геологиялық жағдайлары бар 
бірқатар учаскелерде қолданылады.  

Үстінгі құрылым төселген жер төсемінің беті негізгі жолақ деп 
аталады. Жер төсемінің негізгі жолағы (ЖТНЖ) - жолдың үстінгі 
құрылысының төселетін жер төсемінің жоғарғы бөлігі (1.18-суретті қараңыз). 

Үйінділер мен ойықтардың негізгі жолағы бірдей пішінмен және 
өлшемдермен сипатталады. 

Жер төсемінің негізгі жолақның жиегі - жер төсемінің негізгі 
жолағының (ЖТНЖ) жер төсемінің еңісімен (ЖТЕ) қиылысу сызығы; ал жер 
үйінді құламасымен жермен қилысуын - құламаның  табаны деп аталады.  

Жер үйіндісінің биіктігі (hүй) - оның жиектерінің деңгейінен жер 
төсемінің осьі бойымен негізгі жолаққа дейінгі тік өлшемін атамыз. 

Жер ойығының тереңдігі (hой) - жер ойығының осьі бойынша жер 
төсемінің негізгі жолағының жиектерінің деңгейіне дейінгі қашықтықты 
атайды. 

Берма - үйменің орнықтылығын қамтамасыз етуге және оның негізін 
атмосфералық сулармен жуудан қорғауға арналған, су бұрғыш жағына қарай 
еңісі бар, ені кемінде 3 м үйме табаны мен су бұрғыш арасындағы алаң (1.18-
суретті қараңыз). 
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Жер төсемінің негізгі жолағыныңның жиегі - жер төсемінің негізгі 
алаңының жер төсемінің еңісімен қиылысу сызығы. 

 
1.18 сурет. Теміржолдың жер 

төсемінің жалпы көрінісі және 
көлденең қимасы 

 

Жол жиегі - жер төсемінің 
негізгі жолақның балласт қабатынан 
бос бөлігі (1.19-сурет). Жол жиектері 
балласттың төгілуін болдырмау, жол 
және сигнал белгілерін орнату, жол 
жұмыстарын жүргізу кезінде жолдың 
жоғарғы құрылысы материалдары 
мен құралдарды уақытша 
орналастыру, желілік 
жұмысшылардың өтуі үшін қызмет 
етеді. Жер төсемінің ең аз мөлшері - 
50 см. 

Жер төсемінің еңісі - жер 
төсемінің бүйір жақтары (1.20-сурет). 
Көлбеу сызықтың көлденең 
проекциясы көлбеу төсеу деп 
аталады. Көлбеу тік проекцияның 
көлденең проекцияға қатынасы 
еңістің тіктігі деп аталады. 

 
 

 
 

 
 

 
Жер төсемінің инженерлік құрылыстар кешеніне (1.21-суретті қараңыз) 

мыналар кіреді: 
- үйінділер, ойықтар, жартылай үйінді, жартылай ойықтар, жартылай- 

үйінді-жартылай ойықтар және нөлдік алаң. Нөлдік алаң жер төсемдердің - 
өтпе учаскесі, ол жартылай үйінді немесе биіктігі 1 м-ге дейінгі үйіндіден 
ойыққа өтетін жерде  немесе тереңдігі 1 м-ге ойықтан жартылай-ойыққа 
өтетін жерде  орналасуы мүмкін; 

- жер үсті суларын бұруға арналған құрылғылар (науалар, кюветтер, 
ойықтардың жанындағы банкет артындағы және таулы жыралар; үймелер 
мен нөлдік орындардың жанындағы бойлық жыралар); 

1.19-сурет. Жер төсемінің 
элементтері (жол жиегі) 

1.20-сурет. Еңістің тіктігі 
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- жер асты суларын ұстап алуға және бұруға арналған құрылыстар 
(әртүрлі конструкциядағы жабық дренаждар, тереңдетілген ашық жыралар, 
каптаждық құрылғылар); 

 
1.11 кесте - Еңістер тіктігінің топырақ түріне және үйінді биіктігіне тәуелділігі 

 

Пайдаланылған топырақ түрі 

Үйіндінің биіктігі 12 м дейінгі еңістердің 
тіктігі 

6 м дейін 
Жоғарғы 
бөлігінде 

биіктігі 6 м 

Төменгі 
бөлігінде 6-
дан 12 м-ге 

дейін 
Ұсатылған жартас, ауа райына өте төзімді тау 
жынысы және ауа райына аз төзімді тау 
жынысы, құмды киыршықты ірі-жарлы және 
ірі-сынықты, ірі және орташа іріліктегі 
қиыршық құмдар, металлургиялық қалдықтар 

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

Ұсақ құмдар және сазды топырақтар (оның 
ішінде лесс тәрізді), қатты және жартылай 
қатты консистенциясы, бірдей 
консистенциялы сазды агрегаты бар үлкен 
кесек, ұсақталған тау жыныстары (ауа-райына 
аз төзімді тау жынысы). 

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

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

1:2 жеке жоба бойынша 

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

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

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

 
- жер төсемін зақымданудан немесе бұзылуынан сақтау үшін салынған 

қорғаныс құрылыстары (тіреу қабырғалары, толқын қағатын қабырғалар, 
толқын сөндіргіштер, ағысты бағыттайтын бөгеттер, шпорлар, бөгеттер және 
басқа да құрылыстар); бекіту құрылыстары (шайылуға қарсы плиталық 
жабындар, тау-кен массасының төгінділері, тау-кен жыныстарының анкерлік 
бекітпелері); 

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

Жер бетіне қатысты негізгі жолақтың орналасуына байланысты 
көлденең профильдердің келесі түрлерге бөлінеді: 

- үйінді (1.21 а ‑ суреті) – жер бетінен жоғары жер төсемінің негізгі 
жолағы; 

- ойық (1.21 б‑суреті) –жер бетінен төмен жер төсемінің негізгі алаңы; 
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- нөлдік орындар (1.21 в-суреті)  – үйіндіден ойыққа өту кезінде болмай 
қоймайтын, қар басу салдарынан жағымсыз және бойлық профильді жобалау 
кезінде ең аз ұзындықты орнату керектігі және үйінділердің биіктігі 0,6 м кем 
емес және қыстағы қардың қалыңдығына кем болмауын талап етеді:  

- жартылай үйме (1.21 г-суреті) – жер бетінен бір қас жоғары, екіншісі 
жер бетінде; 

- жартылай ойық (1.21 д-суреті); 
- жартылай үймелер - жартылай ойықтар (1.21 е‑суреті) – жер 

төсемінің негізгі бетінің бір бөлігі жер бетінен жоғары, екіншісі одан төмен. 
 

 
 

1.21-сурет. Жер төсемінің көлденең профильдерінің түрлері 
 
Дренаж – құбырдан, тастар мен басқа материалдардан жасалған (жер 

асты) каналдар. Дренаждың  екі түрі болады: 
- резервтер (қосалқы); 
- арықтар.  
Резерв - суды бұруға (жинауға) жоспарланған, үйінді тұрғызу үшін 

қазылған қазаншұңқыр. Резервтер екі түрлі болады: 
- бір еңісті (қазаншұңқырдың ені кемінде 10 м болғанда, 1.22 а-сурет); 
- қос еңісті (қазаншұңқырдың ені 10 м-ден артық болса, 1.22 б-сурет). 
 

 
1.22-сурет. Резерв 

 
1.23-суретте болашақта қос жолды салу перспективасы бар бір жолды 

учаскеде биіктігі 6 м-ден асатын су өткізбейтін топырақ үйінді бейнеленген. 
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1 - негізгі жолақ; 2 – су жинау призмасы; 3 - жиегі; 4 – үйме еңісі; 5 - үйіндінің негізі;  

6 - еңіс негізі; 7 - берма; 8 - су бұрғыш арық; 9 - резерв 
 

1.23 сурет - Дара жолды учаскедегі биіктігі 6 м-ден астам су 
өткізбейтін топырақтардан жасалған үйінді 

 
Ойықтың көлденең профилі үймелермен ойықтардың белгілі 

элементтерінен басқа, ерекше дизайнға ие: 
- кювет; 
- банкет; 
- банкет артындағы арық; 
- кавальер; 
- тау үсті арық.  
Кювет - жер төсемінің жалпы жолғының нан екі жағынан су жинауға 

және оны бұруға арналған су бұрғыш. Су бұрғыштың табанының бойлық 
еңісі 0,002 кем болмауы, табанының ені 0,4 м, тереңдігі - 0,6 м болуы тиіс.  

Банкет- еңіс жиегінен 1 м қашықтықта орналасқан топырақтан 
жасалған үйме, ол ойыққа судың жиналуына кедергі ретінде 
орналастырылады. 

Банкет артындағы арық - банкет пен кавальер арасында жиналатын  
суды басқа жаққа ағызуға арналған. Арық табанының бойлық еңістігі кемінде 
0,005, ал тереңдігі 0,3 м.  

Кавальер – ойықты салу кезінде алынатын топырақтардан тұратын 
еңіс жолының бойында орналасқан трапеция тәрізді призма құрылым.  

Тау жырасы - кавальерден ағатын суды жинайтын арық. Арық 
табанының бойлық еңістігі кемінде 0,005, ал тереңдігі 0,6 м.  

 

 
 

1.24 сурет. Темір жол ойығының көлденең пішіні 
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Құрғатылмайтын, қорғаныш қабаты жоқ топырақтан, сондай-ақ ұсақ 
және шаңды құмдардан жобамен жасалған жаңғыз жолды жер төсемінің 
негізгі жолақғының көлденең кескіні: трапеция түріндегі үстіңгі жағының ені 
2,3 м, биіктігі 0,15 м тең, ал негізінің ені жер төсемінің еніне тең. Қос жолды 
жер төсемінің үстіңгі жағының үшбұрыш тәрізді, оның көлденең кескіні жер 
төсемінің еніне тең, ал биіктігі 0,2 м (1.24-сурет) тең.  

Призма тәрізді негізгі жолақтың көлденең кескінінің жоғарғы жағының 
ені 2,3 м, яғни шпалдың ұзындығынан аз, 2,70 - 2,75 м. Осылайша, балласт 
қабатының жұмысының алдында шпалдардың басжақтары топырақтан 
жоғары тұрады: ал шпалдарды күшпен топыраққа 10-12 см-ге дейін батырған 
кезде, топырақта жабық батырма пайда болмайды. 

 

 
а  – құрғатушылық қасиеті жоқ топырақтан салынған дара жолды жер төсемі үшін; 

б- құрғатушылық қасиеті бар топырақтан салынған дара жолды жер төсемі үшін; в  - 
құрғатушылық қасиеті жоқ топырақтан салынған салынған қос жолды жер төсемі үшін;  г  
- құрғатушылық қасиеті бар топырақтан салынған қос жолды жер төсемі үшін;  b  - жер 
төсемінің негізгі жолағының ені; h = 0,15 м-ге тең шама 

 

1.25 - сурет. Түзу учаскелеріндегі аралықтардағы жолдың жер 
төсемінің негізгі жолағының көлденең кескіні 

Жер төсемінің негізгі жолағыныңның жиегі - жер төсемінің негізгі 
жолағының жер төсемінің еңісімен қиылысу сызығы 

1.12 - кестеде аралықтар шегіндегі жолдың түзу учаскелерінде әр түрлі 
топырақты пайдалану кезіндегі жер төсемінің үстіңгі жағының (b) енінің 
шамасы келтірілген: 

Қорғаныс қабаты. Сазды топырақтардың ағылма шекарасындағы 
ылғалдылығы барлық түрдегі саздан, 23,0LW  салмағы бойынша 50% - дан 
астам мөлшерде 2-ден 0,05 мм-ге дейінгі құмды бөлшектері бар құмды 
саздақтардан басқа жасалған жер төсеміің негізгі алаңының конструкциясын 
күшейту қажет: ол үшін балласты призмасы астына құрғататын топырақтан 
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жасалған қорғаныш қабатының құрылғысын немесе құрғататын топырақпен 
геотекстильді материалдармен қиыстырылған құрылғылыстарын 
пайдалануға болады. 

 

1.12 кесте - Жолдың түзу учаскелеріндегі b ені 
 

Теміржол желісін жобалау 
нормаларының санаты Негізгі жолдардың 

саны 

Әр түрлі топырақты пайдалану кезінде      
b ені 

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

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

 

Ескерту: * - төсемінің негізгі жолағыныңның жиегі деңгейінде өлшенеді;  
** - су жинау призмасының биіктігіне жолақ жиегінің деңгейінен асатын жобалық 

жиектің деңгейінде және құрғақ топырақтың осы учаскесіндегі балласт қабаты 
қалыңдығының айырмасы және ылғалды (құрғақ емес) топырақтан жасалған жер 
төсемінің онымен аралас учаскесі өлшенеді. 

А - сазды, сазды толмасы бар ірі-сынықты, жеңіл үақталатын  және желденетін 
таужыныстар, кен бермейтін құмдар, ұсақ және шаң- 
дақ құм*;  

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

 
Үйіндінің үлгілік көлденең профильдері. Үйінділердің 

конструкциясын қолданылатын топырақтың биіктігіне, түріне, қасиеттеріне 
және жағдайына, жердің көлденең еңісіне, инженерлік-геологиялық, 
гидрогеологиялық, климаттық жағдайларға және жер қазу жұмыстарын жүргізу 
тәсілдеріне байланысты жобаланады. Үлгілік шешімдер үшін үйінділердің 
пішінін 3.03-14-2014 Қазақстан Республикасының Құрылыс Нормасына (одан 
әрі  ҚР ҚН) сәйкес белгілеу қажет ([1,14] 1.26 суретте көлденең профильдері 
көрсетілген).  

Құрғақ және берік негіздегі үйінділерді салу үшін, барлық жарамды 
топырақтарды қолдана алады. Бұл жағдайда, жақын маңдағы 
шұңқырлардағы, трасса бойындағы карьерлердегі және резервтердегі 
топырақтарды, ал жоғарғыдай топырақтар болмаған кезде - техногендік 
топырақтарды пайдалануға болады. 

Тиісті дәлелдемелер болса, үйінділерді әр текті топырақты пайдалана 
отырып жобалауға рұқсат етіледі. Бұл ретте құмда орналасқан үйіндінің 
(негізгі алаңдағы қорғаныш қабатын қоспағанда) оның үстінгі қабатының 
сазды топырағына көлденең еңіс (0,04 - 0,10 ортасынан жиегіне дейін) беру 
қажет.  
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А) - қорғағыш қабаты жоқ үйінді h > 6 м; б)  - қорғағыш қабаты бар үйінді Н > 6 м; 
в) қорғағыш қабаты жоқ үйінді, биіктігі 6-дан 12 м дейін; г)  - қорғағыш қабаты бар үйінді, 

биіктігі 6-дан 12 м дейін 
 

1.26-сурет. Жергілікті жердің көлденең еңісі 1:5-тен тік емес кезде 
құрғатылмаған топырақтардан жасалған үйінділердің көлденең профильдері 

 
Сейсмикалық аудандарда ауыр топырақтарды үйіндінің төменгі 

бөлігіне орналастыру ұсынылған (1.27 сурет). 
 

 
а) - құрғататын топырақтар сазды топырақтың үстіне орналасқан; б) - құрғататын 

топырақтар сазды топырақтың арасына орналасқан; 1-құрғататын топырақ; 2-сазды 
топырақ 

 
1.27 - сурет. Үйінділерде гетерогенді топырақтардың ықтимал орналасу 

схемалары 
 
Тау жыныстарының бұзылу және өзгеру процесі арқысында пайда 

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

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

Үйінділердің биіктігіне қарамастан 1:5-тен 1:3-ке дейінгі еңістік 
беткейлерінің шегінде (1.28-суретке көрсетілгендей)  кертпештер кесілуін 
талап етіледі. Кертпештердің ені 1-ден 4 м-ге тең болып қабылданады, 
кертпештердің беттері 0,01 - 0,02 шамасымен төменгі жағына көлденең еңіс 
берілуі тиіс, кертпештердің қабырғалары олардың биіктігі 1 м - ге дейін тік, 
ал биіктігі 2 м-ге дейін болғанда шамамен 1:0,5 еңіспен жобалануы мүмкін 

 
1.28-сурет. 1:5-тен 1:3-ке дейінгі еңістік беткейдегі үйінділердің 

көлденең профильдері 
 
Ойықтардың үлгілік көлденең профильдері. Қолайлы инженерлік-

геологиялық жағдайларда қазу. Ойықтардың құрылымын олардың 
тереңдігіне, топырақтың түрі мен қасиеттеріне, құрылыс аймағының 
климаттық жағдайларына, жұмыс әдістерін ескере отырып тағайындау керек. 
Ойықтарды жобалау кезінде іргелес үйінділерді салу үшін топырақтың 
қажеттілігін және топырақ жеткіліксіз болған жағдайды ескеру қажет: – 
керек кезде  – карьерлердің орнына ойықтарды кеңейту жолын ескерген 
дұрыс. 

Үлгілік шешімдер үшін ойықтардың көлденең бейнелерінің кескіндері  
1.29–1.36-суреттерде көрсетілгендей болу керек, ал еңістердің тіктігін 1.13-
кесте бойынша белгілеу керек: 

 

 
1.29-сурет. Ірі кесекті, құмды толтырғыштары бар және құмды 

құрғататын топырақтары бар тереңдігі (жоғарғы еңіс биіктігі) 12 м-ге дейінгі 
ойықтардың  көлденең бейіні 
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а) - 23,0LW   сипаттамалы қатты және жартылай қатты сазды топырақтарда және 

бар ірі кесекті сазды қосындысы бар топырақтарда; б) - 23,0LW   сипаттамалы сазды 
топырақтарда; һЗ - қорғаныш қабатының қалыңдығы 

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

көлденең бейіні 
 

 
 
1.31-сурет. Құрғақ климаты бар аудандардағы құрғататын 

топырақтарда, аз қозғалатын және қозғалмайтын құмдардағы ойықтың 
көлденең бейіні 

 

 
1.32 сурет – Кювет-орлары құммен тез жабылып қалатын жол бөлігінің  

оймасының көлденең бейіні 
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Ескертпе – Ор жанындағы сөренің ені  еңіс биіктігі 2-ден 6 м -1 м; ал еңіс биіктігі 

6-дан 12 м-ге дейін болған - 2 м: 
 
1.33-сурет- 23,0LW   сипаттамалы ұсақ және тозаңды құмдарда, сазды 

топырақтарда және тез үгілетін жартастарда тереңдігі 12 м дейін оймасының 
көлденең бейіні 

 

 
h – сазды топырақты құрғататын топырақтарға  ауыстыру қабатының қалыңдығы 

 
1.34-сурет - 50,025,0  LJ  сипаттамалы сазды тығыз пластикті 

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

 

 
а) - темір бетонды науамен; б) - ұсақ төсемді науамен және құрғатқыштармен;       

һз - сазды топырақты құрғататын топырақпен ауыстыру қабатының қалыңдығы; 1 - су 
бұратын науа; 2 - ұсақ төсемді құрғатқыш 

 
 



43

 

  
 

 

1.35-сурет. Ойма жастықшасы бар тығыз пластикалық сазды 
топырақтардағы тереңдігі (жоғарғы еңіс биіктігі) 12 м дейінгі оймасының 
көлденең бейіні 

 

 
 
1.36 сурет - Қуаң аудандардың құрғақ лесстеріндегі тереңдігі (жоғарғы 

еңіс биіктігі) 12 м дейінгі оймасының көлденең бейіні 
 
Орлардың өлшемдері есеппен анықталады. Оларды шамамен 

бағалау үшін 4.5-кестеде келтірілген деректерді пайдалануға болады. 
 

1.13 кесте. Су жинағыш орлардың габариттері 
 

Еңістің жалпы биіктігі Н , м Ордың төменгі жағының ені, м Ор тереңдігі, м 
<16 4 1,0 - 1,25 

16 - 25 4 - 5 1,25 - 1,50 
25 - 35 5 - 6 1,50 - 2,0 

> 35 6 - 8 2,0 - 2,5 
 

Теміржол тораптары мен станцияларына арналған жер төсемі. Бөлек 
пункттер шегінде жер төсемін жобалау үшін аралықтарда жер төсемін 
жобалау кезінде пайдаланылатын материалдарға қосымша мынадай бастапқы 
деректер қажет: 

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

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

Станция алаңдары, әдетте, жоспарда түзу сызықта, ал профильде - 
үйінділер жобалануы керек. 

Ерекше жағдайларда жобада қар мен құммен басып алынуынан  
қорғауға арналған құрылғылар қарастырылуы қажет. 
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Қозғалмайтын және аз қозғалатын құмдарда станциялық алаңдарды, 
әдетте, нөлдік белгілер мен биіктігі 0,9 м дейінгі үймелерде, жылжымалы 
құмдарда - биіктігі 1,0 м асатын үймелерде жобалау керек. 

Станциялық жолдардың негізгі алаңының көлденең профилі жолдар 
санына және топырақ түріне байланысты болуы мүмкін:  

- бір иінді; 
- екі иінді; 
- ара тәрізді. 
Бір иінді негізгі алаңдар әдетте разъездерде, басып озу пункттерінде, 

аралық станцияларда қолданылады (1.37-сурет).  
 

 
 

1.37 сурет - Жер төсемінің негізгі алаңының бір иінді көлденең профилі 
 
Барлық типтегі аралық станцияларда, сондай - ақ озу пункттері мен 

көлденең типтегі разъездерде жоғарғы жағының кескіні, әдетте, әр түрлі 
бағытта бағытталған құламалы беткейлермен жобалануы керек: дара жолды 
желілерде - қолданыстағы негізгі және болжамды екінші негізгі жолдың 
қиылысу осьінен; қос жолды жолдарда - негізгі жолдар арасындағы жол 
аралығы осьінен (1.38-сурет). 

 
 

 
 

1.38 сурет - Жер төсемінің негізгі алаңының екі иінді көлденең профилі 
 

Алаңның едәуір ені болған кезде еңісі 0,002 кем емес жабық бойлық су 
бұрғыштардың (лотоктар мен дренаждардың), ал қажет болған жағдайда жер 
төсемінен тыс суды бұру үшін олардан көлденең шығару құрылғысы бар ара 
тәрізді көлденең профильді қолдануға жол беріледі (1.39-сурет). 
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1.39 сурет - Жер төсемінің негізгі алаңының ара тәріздес көлденең 

профилі 
 

Локомотив және вагон шаруашылығы мен жүк ауласын орналастыруға 
арналған алаңдар бір және екі иінді етіп жобаланады; құлама еңісін 
ғимараттан сыртқы жақ бағытына қарай жобалау қажет; ені елеулі 
аудандарда ара тәріздес профильді қолданған жөн. 

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

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

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

және жыралық); 
- ойықтар мен жартылай ойықтардағы жер төсемінің негізгі алаңынан 

және ойықтардың еңістерінен - кюветтермен, науалармен, кювет-орлармен 
және орлармен, кюветтермен және ұсақ төселген дренаждармен 
қиыстырылған науалармен. 

Жер үсті суларын ең жақын су өткізу құрылысына немесе жер 
төсемінен төмен жер бедері орындарына қарай бұру қажет. 

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

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

Су бұру құрылғыларының көлденең қимасын 1.14-кестеде көрсетілген 
нормалар бойынша асып кету ықтималдығымен белгіленетін судың есептік 
шығындары бойынша тағайындау керек. 
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1.14 кесте - Судың есептік шығындарынан асып кету ықтималдығын 
ескере отырып, су бұру құрылғыларының көлденең мөлшерлерінің ұлғаюы 

 

Желілер санаты 

Есептік шығындардың асып кету ықтималдығы, %  
кюветтер, тау 

жыралары және су 
қашыртқылар 

бойлық (үйме жанында) және 
көлденең су бұрғыш жыралар 

Жылдам, 1 4 
ерекше жүк тиелген 1 4 

I - II 1 4 
III 3 7 
IV 5 10 

 
Су бұрғыштардың жиегі көрсетілген асып кету ықтималдығының 

шығысына сәйкес келетін су деңгейінен кемінде 0,2 м жоғары көтерілуі тиіс. 
Арықтар (үйінді алды, тау үсті) - өлшемдері гидравликалық 

есептеулерден анықталады. Арықтардың көлденең қимасы: жартылай 
шеңберлі, тікбұрышты, трапеция тәрізді, үшбұрышты. 1.40-суретте трапеция 
тәрізді арық көрсетілген. 

 

 
А-негіз; В-еңіс 

 

1.40 сурет - Су бұрғыш арық 
 
Бойлық су бұрғыш арықтардың тереңдігін есептеу бойынша 

қабылдайды, бірақ 0,6 м кем емес. Сазды және құмды топырақтардағы 
жыралардың еңістерінің тіктігі 1/1,5 болып белгіленеді. Арықтың бойлық 
еңісі кемінде 0,003 және ерекше жағдайларда кемінде 0,002 болуы тиіс. Түбін 
нығайтпай, арықтың көлбеуі 0,005 - 0,008 қабылдануы мүмкін. 

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

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

Ойыққа ағатын су оны ең жақын жасанды құрылысқа немесе жер 
төсемінен басқа жаққа бұратын таулы арықтармен бөгеттеледі. Таулы 
жыраның өлшемдері су шығынын есептеу бойынша анықталады, бірақ 
жыраның түбі бойынша ені және оның тереңдігі кемінде 0,6 м қабылданады.  
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Кюветтер мен науалар.Науалар бірдей арықтар болып табылады, 
сондықтан құрылым топырақтың бүйір қысымын қабылдай алады. Науалар 
трапеция тәрізді, тікбұрышты, жартылай дөңгелек пішінді болуы мүмкін. 

Құм, қиыршық тас сүзгілері қабырғалардың артына төгіліп, науаларды 
науаның қабырғаларында орналасқан жарықтар арқылы бітелуден қорғайды, 
осылайша науа дренаж ретінде қызмет ете алады. Науалар екі түрлі болады: 

рамалық тип (1.41-сурет) және тұтас 
құйылған науа (1.42-сурет). 

1-темірбетон плиталары; 2-орлардың құмды 
балласты; 3-темірбетон рамалары; 4-цемент 
скрабы; 5-арық бетонмен бітеу; 6-құмды-қиыршық 
тасты дайындау; 7-арық бетоннан дайындау; 8-
дренажды тесіктер 

 
1.41-сурет - Темірбетон науа 
 

 
 
 

 
 

 
1.42-сурет - Тұтас құйылған науа 

 
Жылдам ағыс (1.43 - сурет) - үлкен бойлық еңістері i = 0,1-0,8 

болатын құрастырмалы немесе монолитті темір-бетон конструкциялардан 
жасалған қысқа арналар. 

 

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

 
 

 
1.43-сурет - Жылдам ағыс 
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Су құламасы (1.44 - сурет) - олар жылдамдықпен бірдей 
функцияларды орындайды, бір және көп сатылы. Су құламаларының 
соңында энергия 
сөндіргіштер орнатылады. 
 
1 - тас төсеу; 2 - кіреберістегі 
шыбық; 3 - бүйір қабырғалар; 4 - 
су құдығы; 5 - су шұңқыры; 6 - 
шығу науасы; 7 - шығу тесігі 

 
 

1.44-сурет – Су құламасы 
 
 

Консольді-құю каналдары (1.45 - сурет) - суды үлкен биіктіктен ағызу 
үшін, мысалы, жартаста немесе тік көлбеу жерде. Мұндай жағдайларда 
қалпына келтіру сарқырамаларға немесе жылдам ағыстарға қарағанда 
әлдеқайда үнемді. 

 
1.45-сурет - Консольді-құю суағарлары 

 
Дюкерлер (1.46 - сурет) - су ағындарын жер төсемі арқылы өткізуге 

арналған ойықтардағы құбырлар. 
 

 
1 - бетон құдық; 2 - құбыр 

 

1.46-сурет - Дюкер 
 

Тұзды топырақтардағы жер төсемі. Сортаңданған топырақтардың 
таралу аудандарындағы жер төсемі топырақтың тұздану дәрежесі мен 
сапалық сипатын (үйіндіні тұрғызу үшін де, оның негізі үшін де материал 
ретінде пайдаланылатын), сондай-ақ жер асты суларының ең жоғары 
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деңгейін, жоғарғы горизонттарда ең көп тұз жинау кезеңінде тұздану 
тереңдігін ескере отырып, үйінділермен жобалануы керек. 

Құрғақ негіздегі учаскелердегі, оның ішінде әлсіз және орташа тұзды 
топырақтар типтік көлденең профильдері бар үйінділерді салу үшін рұқсат 
етіледі. 

Қатты тұздалған топырақтар үймелер үшін тек құрғақ немесе 
құрғатылған негізі бар учаскелерде үйіндінің жоғарғы бөлігін қосымша 
тұзданудан қорғауға бағытталған шараларды міндетті түрде қолданған кезде 
ғана жол беріледі. 

Қатты және шамадан тыс тұзды топырақтары бар, ал ылғалды және 
дымқыл негіздерде, сондай - ақ әлсіз және орташа тұзды топырақтары бар 
учаскелерде үйінділердің денесінде топырақтың шамадан тыс тұздануын 
болдырмау жөніндегі іс-шараларды көздеу қажет, оның ішінде: 

- үйінді салу үшін тұздалмаған, әлсіз немесе орташа тұздалған 
әкелінетін топырақты пайдалану; 

- үлгілік көлденең қималар үшін үйінділердің биіктігін есептеу 
бойынша белгілеу; 

- үйменің биіктігі 6 м-ге дейін болғанда (құрғақ негіз және жер асты 
сулары терең жатқан учаскелерде) құрамында 10% - дан астам суда оңай 
еритін тұздар бар, оларды сапалы топырақпен алмастыра отырып (1.47, а-
сурет), негіз топырағының беткі қабатын алып тастауды көздеу қажет. Бұл 
ретте кесу тереңдігі негіз топырақтарын инженерлік-геологиялық зерттеу 
деректері бойынша жасалған тұзды бейіндер бойынша белгіленеді; 

- жер бетіне шығатын жер асты сулары таяз жерлерде топырақтың 
беткі қабатын алып тастауға және үйінділерді төгу үшін құрғататын 
топырақты қолдануға немесе капиллярларды ашуға (1.47-сурет, б) болады; 

- жер асты суларының деңгейін төмендететін дренаж және дренаж 
құрылғыларын пайдалануға болады. 
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а) - құрғақ табиғи негізі бар және жер асты сулары терең жатқан учаскелерде; б) -  

жер бетіне шығатын жер асты сулары таяз жерлерде, в - түкті сортаңдар учаскелерінде; 1 - 
жергілікті құрғатпайтын топырақ; 2 - құрғататын топырақ; V - тұзды топырақты кесу 
тереңдігі; Z - капиллярлық көтерудің биіктігі плюс 0,25 м 

 

1.47-сурет - Тұзды топырақтардың таралу учаскелеріндегі үйінділердің 
көлденең профильдері 

 
Ісінбе топырақтардағы жер төсемі. Жер төсемін салу үшін 

пайдаланылатын ісінбе топырақтардың қасиеттерін бағалау кезінде 
температура мен ылғалдылық режимінің маусымдық өзгеру аймағында SW he  
(негізгі алаң астында, беткейлердің беткі қабаттарында) көрінетін 
топырақтың ықтимал деформациясын барынша көрсететін ісіну-шөгудің 
жалпыланған көрсеткішін басшылыққа алу ұсынылады. 

Ісінбе топырақты алдын - ала бағалау үшін ісіну көрсеткіштерін 
кірістілік шекарасындағы ылғалдылық мәніне эмпирикалық тәуелділікпен 
анықтауға болады - LW . 

Әлсірейтін ( 1,0SW he ) топырақтардағы жер төсемін типтік көлденең 
профильдерді қолдана отырып жобалау керек. 

Орташа кебетін топырақтар кезінде ( 2,01,0  SW he ) үлгілік 
шешімдерді қолдану мүмкіндігі құрылыс ауданындағы ұқсас топырақтардан 
жасалған жер құрылыстарын пайдалану тәжірибесінің негізінде және қажетті 
жағдайларда салыстырып тексеру есептеулерінің негізінде негізгі алаңның 
еңістері мен тұрақтылығын бағалау бойынша қосымша есептермен 
негізделуге тиіс. 

Қатты кебетін топырақтарда ( 2,0SW he ) жер төсемін барлық мүмкін 
болатын қолайсыз факторлардың әсерін ескере отырып, жеке жобалаған және 
негізгі алаң мен еңістердің тұрақтылығын қамтамасыз ететін іс-шараларды 
көздеген жөн, оның ішінде: 

- үйінділерде балласт призмасы астында қорғаныс қабатын орнату және 
тиісінше ойықтар мен нөлдік орындардағы негізгі алаң астындағы қатты 
құрғататын топырақты ауыстыру; 

- еңістерді сенімді нығайту құрылғысы (оның ішінде қорғау экрандары, 
ойықтарда жер асты сулары болған кезде сүйенген дренаждар және т.б.). 

Жұмыс өндірісінің технологиясы қазба контурынан тыс топырақтың 
табиғи құрылымын сақтауға және үйінділерді табиғи-климаттық 
факторлардың әсерінен қорғауға ықпал етуі керек. 
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Сазды топырақтарда, ұсақ және шаңды құмдарда және тез үгілетін 
жартасты топырақтарда тереңдігі 2 м-ден асатын ойықтарды жобалау кезінде 
ені 1-ден 2 м-ге дейін (1.47-суретті қараңыз), ойықтардың тереңдігі 6 м-ден 
асатын болса, тез үгілетін жартасты топырақтарда төменгі жағынан ені 4 м, 
тереңдігі 0,6 м орлар қарастырылады. 

Көрсетілген топырақтар кезінде артық ылғалдану аудандарындағы, 
сондай-ақ құрғақ сары топырақтағы тік еңістері бар ойықтардағы ойықтар 
үшін еңістердің барлық биіктіктері кезінде жарық беретін сөрелер көзделуі 
тиіс. 

Жоғары құрғайтын топырақтарда, майлы саздарда, аққыштық 
шекарасындағы ылғалдылықпен сипатталатын сазды топырақтарда 
ойықтарды жобалау кезінде 40,0LW  еңістерді қорғау және негізгі алаң 
астындағы көрсетілген топырақты ауыстыру бойынша жеке шешімдер 
әзірлеу қажет. 

Бұл ретте конструкцияның орнықтылығын қамтамасыз ету үшін бекіту 
жұмыстарын уақтылы (кідіріссіз) орындау маңызды болады. 

Құмның таралу аудандарындағы жер төсемі. Құмдардың таралу 
аудандарында жер төсемін жобалау құм үйінділеріне аз ұшырайтын жер 
төсемінің конструкциясын таңдаудан, оны нығайту жөніндегі шараларды 
белгілеуден, оның шегінде құмдарды бекіту талап етілетін аймақты 
айқындаудан, сондай-ақ жергілікті жағдайларды ескере отырып, жер төсемін 
үрлеуден және құм үйінділерінің пайда болуынан қорғау жөніндегі іс-
шаралар кешенін әзірлеуден тұрады: 

- құмдардың қозғалғыштығы (өсімдіктермен бекіту); 
- жер бедері; 
- құмның жер төсеміне орналасуын тудыратын жылдамдық, бағыт және 

ұзақтық; 
- құмның гранулометриялық құрамы, оның ылғалдылығы мен 

тұздылығы. 
Құмдардың қозғалу дәрежесінің сипаттамасы 1.15-кестеде келтірілген. 
 

1.15 кесте - Құмдардың қозғалу дәрежесінің сипаттамасы 
 

Құмдардың 
қозғалғыш-

тығы 

Шаңды-сазды 
фракциялардың 

құрамы, %, 
гранулометриялық 

құрамы 

Өсімдіктер
мен жабу, 

% 

Өсімдік 
жамылғысының 

сипаттамасы 

Қозғалыс түрі мен 
сипаты 

Жылжымалы 
(шағыл 
құмдар) 

< 5, құм біртекті, гран 
құрамының графигі 

біркелкі 
< 15 

Өсімдіктер жоқ. Бір 
бұталы немесе сирек 

кездесетін шөпті 
өсімдіктер 

Бедер пішіндерінің 
ілгерілемелі, 
ілгерілемелі-
тербелмелі 
қозғалысы 

Аз қозғалатын 
(өсімдіктері 

аз) 

5 - 15, жоталардағы 
құм біртекті, гран 

құрамының графигі, 
біркелкі. 

Төмендеулерде гран 

15 - 35 

Ағаш-бұталы және 
шөпті өсімдіктер. 
Төмендеулерде - 
шымтезек қабаты 

Жер бедерінің өсіп 
кеткен 

қозғалмайтын 
нысандары 

арасындағы дара 
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құрамының кестесі 
екі жақты 

дөңдер мен 
шлейфтердің 

үдемелі, үдемелі-
тербелмелі және 

тербелмелі 
қозғалысы 

Қозғалмайтын 
(өсіндісі көп) 

> 15, гранқұрам 
графигі екі жолақты > 35 

Үздіксіз өсімдік 
жамылғысы және 
шымтезек. Құм 

пішіндерінің 
жоталары жалаңаш 

немесе сирек 
өсімдіктермен 

жабылған  

Жел құмы ағыны 

Ескертпе - Құмдардың қозғалу дәрежесін жолдың белгіленген трассасынан әрбір 
жағына ені кемінде 100 м жолақта бағалайды. 

 
Құмды аумақтарды кесіп өтетін темір жолдардың бойында 

фитомелиорациялық құмнан қорғау (ағаш, бұта және шөп өсімдіктерін егу 
немесе отырғызу арқылы бекіту) қажет болған жағдайларда механикалық 
қорғау құралдарымен үйлесімде көзделуге тиіс. 

Бекітпе жолағының ені мынадай мөлшерде жобалануы тиіс:  
шөл және шөлейт аудандарда кемінде 200 м және қалған аудандарда 

кемінде 100 м. 
Құмдардың қозғалу дәрежесіне және құмның жолға тасымалдануының 

жылдық көлеміне байланысты I-III санаттағы жолдар үшін бекітілген жолақ 
енінің болжамды мәндері мыналарды құрайды: 

- аса қатты құм басқан учаскелерде (жылына 30 м3/м астам құмды 
тасымалдау көлемі кезінде) - 300 м дейін; 

- қатты құм басқан учаскелерде (жылына 20-30 м3/м) - 200 м дейін; 
- орташа құм басқан учаскелерде (жылына 10-20 м3/м) - 150 м дейін; 
- аз құм басқан учаскелерде (жылына 10 м3/м дейін) - 100 м дейін. 
Фитомелиорациялық іс - шаралар аймағынан кейін шөлді және 

шөлейтті аудандарда ені кемінде 500 м және құмдардың қозғалуын арттыруға 
(өсімдіктерді жою, мал жаю, топырақ жамылғысын бұзу және т.б.) ықпал 
ететін іс-әрекеттерге тыйым салынатын қалған аудандарда 100 м қорғау 
аймағын бөлу қажет. 

Құмдардың таралу аудандарындағы (жылжымалы, аз қозғалатын және 
қозғалмайтын) бойлық профиль мен жер төсемін өсімдіктер барынша 
сақталған кезде, әдетте, биіктігі 0,9 м-ге дейінгі үйінділермен жер бедеріне 
жазылуын ескере отырып жобалау керек. Биік жағалаулардан аулақ болу 
керек, өйткені олар құмды желдің жағдайын өзгертеді. Биік жоталардың 
қиылысында қысқа ойықтарға рұқсат етіледі. 

Жағалаулар негізінен тар және терең резервтерден алынған топырақты 
қолдану арқылы жасалады, олардың тереңдігі шектелмейді және жұмыс 
әдісімен анықталады. Жағалаулар еңістерінің тіктігін 1:2 деп белгілеу керек. 
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Нашар сіңетін учаскелердегі қозғалмайтын және аз қозғалатын 
құмдардағы ойықтарды және атмосфералық жауын-шашынның жылдың кез 
келген мезгілінде топыраққа толық сіңуін қамтамасыз ету кезінде 1.33-сурет 
түрі бойынша жобалау керек. 

Қозғалмайтын және жылжымалы құмдарда, орташа және қатты төзімді 
учаскелерде, сондай-ақ қар басуы мүмкін немесе жылдың кез келген 
уақытында атмосфералық судың толық сіңуі қамтамасыз етілмейтін 
аудандарда ойықтарды 1,34 сурет түрі бойынша жобалау керек. Сондай-ақ, 
орды карьер ретінде пайдалану қажет болған жағдайда осы дизайн 
ұсынылады. Ойықтардың еңістерінің тіктігі құмдардың табиғи еңісінің 
бұрышына байланысты 1:1,75 -1:2 болып тағайындалады. 

Жер төсемін (негізгі алаңның еңістерін, жиектерін және ойықтардың 
жиектерін және үйме табандарын бойлай ені 3 м жолақтарды) және 
жылжымалы құмдарды нығайту бекітуге жататын жолақта, оның ішінде 
құрылыс кезеңінде бұзылған табиғи жамылғының учаскелерінде жүзеге 
асырылады. 

Бұл ретте жергілікті жағдайларға байланысты құмдарды бекіту 
жөніндегі іс-шаралар кезең - кезеңімен жүзеге асырылуы мүмкін: 

- бірінші кезекте - ені 50 м дейінгі жолақты механикалық қорғаумен 
уақытша бекіту; 

- екіншіден - құмдарды ағаш-бұта-шөп өсімдіктерімен 
(фитомелиорация) жергілікті сорттарды отырғызу арқылы бекіту. Бұл 
жұмыстарды пайдалану кезінде құм тасымалдаудың бағыты мен көлемін 
нақтылағаннан кейін орындау ұсынылады. 

Жер төсемінің құрылысы, әдетте, қысқы-көктемгі кезеңде қамтамасыз 
етілуі керек. 

Жасанды суару аудандарындағы жер төсемі. Суармалы жерлерде жер 
төсемі нәтижесінде пайда болатын қолайсыз су режимін ескере отырып 
жобалануы керек: 

- топырақты суару және жуу кезінде жер асты суларының деңгейін 
жалпы арттыру; 

- суару және су жинау-ағызу желілері құрылыстарының жанында 
жолды орналастыру кезінде жер асты суларының деңгейін жергілікті 
арттыру; 

- су бұру және тау арықтары мен кюветтерді жуу және суару 
суларымен су басуы. 

Сонымен қатар, жұмыс кезінде ашық коллекторлық-дренаждық желі 
тереңдей түсетінін ескеру қажет. 

Жолды пайдалану кезеңінде игеруге және суаруға жататын аумақтарда 
оны жобалау кезінде жер асты суларының есептік горизонтын жер асты 
суларының табиғи деңгейінің өзгеруін ескере отырып, су шаруашылығы 
органдарының перспективалы деректері бойынша дренаждық желіні суаруға, 
жууға және қайта жаңартуға байланысты қабылдау қажет. 
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Суару аймағындағы жолдардың жер төсемі жер бедерін, ирригациялық 
желі құрылыстарының конструкциясын және оларға судың жұмсалуын, 
егістіктерге технологиялық кіреберістерді, жолдарды, каналдарды және 
дренажды желі құрылыстарын пайдалану шарттарын ескере отырып 
жобаланады. 

Жер төсемін суару арналарының жоғарғы жағынан және дренаж-
коллекторлық желінің төменгі жағынан орналастыру ұсынылады. 

Үйінді суару каналдарының бойымен орналастырылған кезде олардан 
үйінді табанына дейінгі ең аз рұқсат етілген қашықтық сүзгіш жер асты 
суларының есептік деңгейін және үйінді жиегінің осы деңгейден жоғары 
қажетті жоғарылауын ескере отырып анықталады. 

Таулы және су бұрғыш арықтар мен кюветтерді су таратқыштар 
ретінде пайдалануға жол берілмейді. 

Жасанды суару аудандарында жер төсемі, әдетте, 1.48-суретке сәйкес 
үйінділермен жобаланады, үйіндінің биіктігі оның жоғарғы бөлігін 
ылғалданудан және негізгі алаңда тұз қыртысының пайда болуынан қорғауды 
ескере отырып, жеке белгіленуі керек. 

 

 
 

 
 

 
а) - жабық құбырлы кәріздер бойымен орналастырылатын үйінді; б) - сол сияқты, 

темірбетон науалардан жасалған арналар бойымен; в) - сол сияқты, коллекторлар мен арналар 
бойымен; 1 - қорғаныш жер білігі; 2 - берма; 3 - құбырлы дренаж; 4-Науа; 5 - автожол; 6 - 
коллектор (арна); L-ЭЖЖ (СОБ), байланыс желісінен жол осьіне дейінгі қашықтық 

 
1.48 сурет - Суландыру құрылыстарының жанындағы үйінділердің 

көлденең профильдері 

a) 

б) 

в) 
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Суару алқаптары шегіндегі жер төсемін су бұрғыш жыраның жиегінен, 
үйме табанынан немесе ЭБЖ және байланыс желілерінен кемінде 4 м 
қашықтықта орналасқан ені 3 м және биіктігі кемінде 0,6 м білікшелермен 
қоршау керек 

Бойлық ағыстың қиындығы жағдайында су бұрғыш жыралардың 
орнына ені 3 және биіктігі 0,6 м кем емес бермалары бар үймелер салуды 
көздеуге жол беріледі. 

Үйіндінің табаны мен суландыру каналының темірбетон науасы 
арасындағы жолақта су бұру арығының құрылғысы қажет. 

Шөгетін топырақтарда (мысалы, сары топырақ тәрізді саздауыттарда) 
жерге жасанды суаруды жобалау кезінде негіздердің көтергіш қабілетінің 
сенімділігін бағалау және қажет болған жағдайда оны жасанды қатайтуды 
(алдын ала сулау, нығыздау арқылы тығыздау, терең жарылыстар жолымен 
және т.б.) көздеу керек. 

Қыста салынған жер төсемін жобалау ерекшеліктері. Жер төсемі қыста 
салынуы мүмкін учаскелерді жобаны және жұмыс жобасын әзірлеу 
сатысында белгілеп, жұмыс құжаттамасын әзірлеу кезінде нақтылау қажет. 

Қысқы кезеңге келесі жұмыстарды жатқызған жөн: 
- құмдардағы, қиыршықтас-тасты және тасты топырақтардағы ойықтар 

мен карьерлерді қазу, сондай-ақ олардың қатуы мен еруі нәтижесінде 
беріктік және деформативтік қасиеттері аздап өзгеретін негіздерде 
көрсетілген топырақтардан үйінділер тұрғызу; 

- сазды топырақтарда топырақты үйіндіге, кавальерге немесе үймеге 
ауыстыра отырып, тереңдігі 3 м-ден асатын ойықтар қазу; 

- батпақтардағы үйінділер құрылысы; 
- штольнялар мен терең дренажды саңылауларды орнату; 
- реттеу құрылыстары үйінділерінің және тас төселген өзен 

арналарының еңістерін, бетон массивтерін, плиталармен және т. б. нығайту; 
Қыс мезгілінде мыналарды қарастырмау керек: 
- тереңдігі 3 м-ге дейін тау жыныстарындағы ойықтарды қазу;; 
қорлардан үйінділер салу; 
- шаңды құмдардың сазды топырақтарынан жасалған жер төсемін 

жоспарлау; 
- таяз арықтар мен каналдардың құрылысы. 
Қысқы уақытта тұрғызылатын үйінділер үшін ойықтардан немесе 

карьерлерден келесі топырақты қолдануға рұқсат етіледі: 
- қопсытылған жартасты топырақтар (желдету деңгейіне қарамастан), 

ірі сынықты, құмды толтырғыштары бар ірі сынықты, ірі және орташа 
құмдар, сондай-ақ сусымалы қатқан ұсақ және шаңды құмдар; 

- сондай-ақ жайылу шегінен аспайтын ылғалдылығы бар сазды 
топырақтарға рұқсат етіледі. 

Сазды жартылай қатты топырақтарды ( 25,00,0  LJ ) ылғалдылығы 
төмен топырақтар болмаған кезде пайдалануға рұқсат етіледі. 
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Қалыңдығы кемінде 1 м болатын үйіндінің жоғарғы қабатын тек еріген 
және сусымалы, құрғатылған немесе еріген сазды топырақпен немесе құмды 
агрегаты бар үлкен кесек топырақпен төгу керек. 

Негіздердің артқы жағындағы жағалаулар үшін және көпірлердегі 
конустар үшін тек еріген немесе сусымалы, құрғататын топырақ қолданылуы 
керек. 

Су басу шегіндегі өзендердің жайылмасындағы үйінділерді қысқы 
уақытта тасты әлсіз желденетін және желденетін топырақтардан, құмды 
толтырғыштары бар ірі сынықты және ірі сынықты топырақтардан, сондай-ақ 
еріген және сусымалы қатқан ұсақ және шаңды құмдарды қоса алғанда, 
құмды құмдардан тұрғызуға жол беріледі. 

Қысқы уақытта сазды топырақтардан тұрғызылатын үймелердің 
биіктігі 1.16-кестеде келтірілген мәндерден аспауы тиіс. 

1.16 кесте - Қысқы уақытта сазды топырақтардан тұрғызылатын 
үйінділер биіктігі 

Ауданның 
климаты 

Ауаның орташа жылдық 
температурасы, °С 

Сазды топырақтардан жасалған үйіндінің 
ең үлкен биіктігі, м 

Қатты Төменде -2 2,5 
Суық -2-ден +1-ге дейін 3,5 

Орташа +1 және +5 аралығы 4,5 
Жылы +5 артық Шектеусіз 

 
Ескертпе - бір жылдағы орташа ауа температурасын ҚНжЕ 2.01.01-82 "Құрылыс 

климатологиясы және геофизика" деректері бойынша немесе жақын метеостанция 
деректері бойынша қабылдау керек. 

 

Қысқы уақытта үйінділерді немесе қабаттарды 1.16-кестеде көрсетілген 
мәндерден артық қуатпен салу қажет болған жағдайда құрғататын топырақты 
пайдалануды қарастыру қажет, ал олар болмаған жағдайда: 

- қысқы уақытта жұмыс жүргізу үшін нысандар ретінде берік негіздегі 
үйінділерді белгілеу; 

- топырақ шөгінділеріне тиісті қорды қарастыру (үйіндінің биіктігі 
немесе үстіңгі жағының ені бойынша); 

- есеп бойынша тағайындалатын құламалардың немесе бермалардың 
құрылымын алдын ала қарастыру; 

- негізгі алаңның астындағы қорғаныс қабаттарын жобалау. 
Жылы мезгілде осы қабатты құйып, белгіленген стандарттарға дейін 

тығыздап, еріген топырақтан 1 м биіктікке үйіндінің жоғарғы бөлігін 
жобалаңыз, ал қыста жолды төсеу қажет болған жағдайда, қалыңдығы 
кемінде 1 м болатын үйіндінің жоғарғы бөлігін құрғататын топырақтан 
тұрғызыңыз. 

Қысқы уақытта салынған үйінділер үшін жұмыс жүргізу жобасында 
жауын-шашын қорын мөлшері бойынша қамтамасыз ету қажет: 

- 5 - 6% - сазды топырақтарда; 
- 4 - 5% - құмдарда, құмды және сазды толтырғыштары бар және оңай 

ұшып кететін ірі түйіршікті топырақтарда. 
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Сонымен қатар, негіз топырақтарының беткі қабатының 
шағылысуынан туындаған негіздердің жауын-шашынын қосымша ескеру 
қажет. 

Қысқы уақытта тұрғызылатын үйінділер үшін үймедегі қатты қатқан 
топырақтың құрамы үймеге салынатын топырақтың жалпы көлемінің 30% - 
нан аспайтындай етіп мұздатылған қабаттың қалыңдығы кенжардың жалпы 
биіктігінің 1/3 аспайтын карьерлерді (ойықтарды) көздеген жөн. Үйіндідегі 
қатты мұздатылған топырақ беткейдегі мұздатылған кесектердің 
шоғырлануынсыз біркелкі бөлінуі керек. 

Мұздатылған топырақты қопсыту мөлшері 0,2 м-ден аспайтын кесектер 
алуды қамтамасыз етуі керек. 

Қажет болған жағдайларда карьерлер мен ойықтарда қату тереңдігін 
төмендету бойынша арнайы іс-шараларды қарастыру қажет (топырақтың 
беткі қабатын ол қатқанға дейін алдын ала қопсыту, бетін жылу оқшаулағыш 
материалдармен жабу және т.б.). 

Су басатын жайылмалардағы үймелер су тасқынының басына қарай 
еңіске толқынның еңіс биіктігін ескере отырып, жоғары сулардың күтілетін 
горизонтының деңгейінен кемінде 0,5 м асатын белгіге дейін себілуі тиіс. Бұл 
ретте жобада көзделген еңістерді нығайту да орындалуы тиіс. 

Жер асты суларын жинауға және бұруға арналған құрылыстар. 
Сулы қабаттарда ағып жатқан және топырақтан топыраққа түсетін жер асты 
суларының болуы ығысу кедергісін, топырақтың көтергіштігін төмендетеді 
және жер төсемінде басқа да зиянды құбылыстарды тудырады. Су топыраққа 
химиялық тұрғыда әсер етеді. Ол кейбір топырақтардағы минералды 
бөлшектерді ерітіп, жер асты қуыстарын (карст) құрайды. 

Егер жер асты сулары жер төсемінің беріктігі мен орнықтылығының 
бұзылуына қауіп төндірсе, онда оларды жинап, жер төсемінен алыстату 
немесе олардың деңгейін төмендету қажет. Бұл шаралар құрғатқыш 
құрылғыларының көмегімен жүзеге асырылады. Оларға мыналар жатады: 

- ашық құрғатқыш арықтар; 
- науалар; 
- ор түріндегі жабық құрғатқыштар; 
- ұңғыма; 
- құрғатқыш құдықтар. 
Суды жинау және бұру сипаты бойынша жіктеу. Жер асты суларын 

жинау және бұру сипаты, құрылыс әдістері және құрылымдық ерекшеліктері 
бойынша дренаждар бөлінеді: 

- көлденең, олар ашық (арықтар мен науалар түрінде) және жабық. 
Жабық құрғатқыштар ор түрінде (түтіксіз, құбырлы және галереялар), 
сондай-ақ ойықтар, ұңғымалар түрінде болуы мүмкін;  

- тік бұрғылау немесе шахталық су өткізу құдықтары түрінде 
қолданылады;  

- аралас көлденең және тік құрғатқыштардың әртүрлі комбинациясы 
(жер төсемінің күрделі гидрогеологиялық жағдайларында қолданылады). 
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Топырақты құрғату қағидасы бойынша жіктеу. Топырақты құрғату 
принципі бойынша дренаждар келесілерге бөлінеді: 

- гравитациялық - су ауырлық күшінің әсерінен топырақтан түседі;  
- желдету - топырақтан келетін су булану арқылы алынады (дренаждың 

бұл түрі суды өте нашар беретін майлы саздарды ағызу үшін қолданылады);  
- биологиялық - өсімдіктерді ылғалмен құрғату жүйесі. 
Құрғатылған нысанды қамту бойынша жіктеу. Құрғатылған 

нысанды қамту және жұмыс сипаты бойынша құрғатқыштар келесілерге 
бөлінеді: 

- дара - бұл нысанды өздігінен ағызуды қамтамасыз ететін оқшауланған 
құрылым (мысалы, шұңқырдағы бір жақты құрғатқыш);  

- топтық - бұл бір нысанды ағызуға қызмет ететін, бірақ бір жүйеге бір-
бірімен байланысты емес жеке д құрғатқыштар (мысалы, шұңқырдағы екі 
жақты құрғатқыш);  

- құрғатқыштық желі - бір-бірімен байланысқан дренаждар кешені. 
Құрғатқыштарды ажырату: 
- жетілдірілген (мінсіз) түрі - олар сулы қабаттарды толығымен кесіп 

өтіп, жер асты ағыдарды жинап, су өткізгішке жеткізеді;  
- жетілдірілмеген түрі - олар топырақтың сулы қабатын ішінара кесіп 

тастайды және су өткізгішке жетпейді. 
Темір жолдарда көлденең және тік құрғатқыштар, гравитациялық 

мінсіз және жетілмеген типтегі құрғатқыштар қолданылады. 
Құрғатқыш құрылымы. Құрғатқыш келесі элементтерден тұрады: 

құрғатқыш ор, құрғатқыш агрегаты, гидрооқшаулағыш экран, атмосфералық 
судың құрғатқышға қосылуына жол бермейді немесе құрғатқыш арқылы 
жиналған жер асты суларының жоғалуын болдырмайды, бақылау құдықтары 
немесе ұңғымалар, жер бетіне құрғатқыштар мен ашық арықтарды ағызады. 

Құрғатқыш трассасы ең арзан құрылыс және пайдалану 
шығындарымен топырақтың толық құрғауын қамтамасыз ететіндей етіп 
жобаланады. 

Қоршау құрғатқыштары әдетте су ағынының бағытына перпендикуляр 
орналады. Ойықтардағы, нөлдік алаңдардағы немесе төмен (2 м-ге дейін) 
үйінділердегі жер төсемінің негізгі алаңының топырақтарын, сондай-ақ 
ойықтардың еңістерін құрғатуға арналған құрғатқыштар жол осіне параллель 
орналастырылады. Егер шұңқырдан үйіндіге судың алдын алу қажет болса, 
тосқауыл құрғатқыштары жолдың осіне перпендикуляр орнатылады. 

Жер үсті және жер асты суларын арықтармен (жыралармен) немесе 
құрғатқыштармен бөлек бұру қиын болған кезде оларды бір мезгілде бұру 
құрғатқыш науалармен жүзеге асырылады. Құрғатқыш науалары темірбетон, 
бетон, тас немесе ағаш болуы мүмкін. 

Ашық құрғатқыш арық - бұл қарапайым гравитациялық құрғатқыш 
(1.49-сурет). 

Егер жер үсті суларының ағынын реттеуге арналған құрғатқыштық 
арыққа су ағып кетсе, онда олар оның беткейлері мен түбі арқылы топыраққа 
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мүмкіндігінше аз су енгізуге тырысады. Жер асты суы таяз ағынды жинап 
алуға немесе құрылысқа келетін су деңгейін төмендетуге арналған 
құрғатқышты арыққа түсейді. Сондықтан олар судың топырақтан 
құрғатқышты арыққа оның беткейлері мен түбі арқылы еркін ағып кетуін 
қамтамасыз етуге тырысады. 

 

 
 

1 - жыра құрылғысына дейінгі жер асты суларының деңгейі; 2 - жыра құрылғысынан 
кейінгі жер асты суларының деңгейі; 3 - су тұтқыш қабат; 4 - су кедергісі 

 

1.49-сурет - Ашық құрғатқыш арық 
 

Құрғатқыш арықтың беткейлерін арнайлы бекіткіштермен 
бекітілмейді, егер бекіту қажет болса, онда судың топырақтан арыққа 
шығуына мүмкіндік беретін құрылымды орнатылады. 

Жер асты суларының деңгейіің депрессиялық заңдылығы 
(қисығы). Арықтың әсер ету аймағындағы жер асты суларының деңгейі 
арыққа қарай төмендейтін заңдылыққа ие (1.49-суретті қараңыз). Бұл 
арықтың әсер ету аймағындағы жер асты суларының деңгейіің өзгеру 
тәртібін  депрессия заңдылығы (қисығы) деп аталады. 

1.17-кестеде топырақ түріне байланысты депрессия заңдылықтардың 
орташа беткейлері көрсетілген. 

 

1.17-кесте - депрессия заңдылықтардың орташа еңістері 
 

Орташа беткейлер Еңіс 
құмды топырақтарда 0,003 – 0,02 
құмайт топырақта 0,02 – 0,05 
саздақта 0,05 – 0,1 
балшықта 0,1 – 0,2 

 
Тосқауыл-құрғатқыш. Жер асты суларының ағу бағытын кесіп өтетін 

су өткізгішке орнатылған құрғатқыш науа – тосқауыл–құрғатқыш деп 
аталады (1.50-сурет).  

Мұндай құрғатқыштар жер асты суларын толығымен жинау үшін 
орнатылады, олар жағалау бойымен қазылған жерлермен ағып кетуі мүмкін, 
сонымен қатар таяз орналасқан сулы қабаттың суланған шұңқырлардың 
беткейлерін құрғатады. 
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1-науа; 2-саздақ; 3-сулы қабат 
 

1.50-сурет - Тосқауыл–құрғатқыш 
 

Жыра астындағы құрғатқыш. Жер төсемінің негізгі алаңының асты 
суларының деңгейін төмендету үшін жыра асты құрғатқыштар орнатылады 
(1.51-сурет). Егер жер асты суының ағыны жолға бағытталса, таулы жағынан 
жетілдірілген құрғатқыш орнаылады. 

 

 
 

1 - төмендегенге дейінгі жер асты суларының деңгейі; 2 - сазды құлып; 3 - су ағынының 
бағыты; 4 - құрғатқыш құрылғысынан кейінгі депрессия қисығы; 5 - құрғатқыш; 6 - су 

өткізбейтін қабат; 7 - сулы қабат 
 

1.51-сурет – Жыра  асты құрғатқыш 
 
Жетілдірілмеген құрғатқыш. Жетілдірілмеген құрғатқыштар жолдың 

екі жағындағы байланысқан топырақтар да орнатылады (1.52-сурет). 
Құрғатқыш ордың тереңдігі  құрғатқыштың түріне (мінсіз 

жетілдірілген, жетілдірілмеген) және жер асты суларының деңгейін 
төмендетудің қажетті мөлшерімен анықталады. 

Жер асты суларының деңгейі терең емес жерлерде (3 - 4 м-ге дейін) 
сулардың деңгейін төмендететін мінсіз жетілдірілген құрғатқыш орнатылады. 
Ордың тереңдігі жер бетінен жер асты суларының деңгейіне дейінгі 
қашықтыққа тең және ор су деңгейінен  0,2 - 0,3 м дейін терең қазалады. 
Мінсіз жетілдірілген құрғатқыш орының ені құрғатқышты орнату және 
қолданылатын механизмдердің жұмыс жасау технологиясына байланысты. 
Жетілдірілмеген құрғатқышты орнататын ордың тереңдігі Н мынандай 
формуламен анықталады. 
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1 - сазды бетон; 2 - шөптің екі қабаты; 3-ұсақ қиыршық тас; 4 - құрғатқыш құбыр;    
5 - қиыршық тас; 6 - тақта; 7 - қимасы 5х5 бар 

 

1.52-сурет - Жетілдірілмеген құрғатқыш 
 

yheaILAH CKП  ,                                  (1.2) 
 

мұндағы A - шпалдардың ұштары арқылы өтетін қимадан өлшенетін 
балласт қабаты мен жер төсемінің топырақтарының қату тереңдігі, м; 

I - құрғатылған топырақтардың депрессия қисығының орташа еңісі; 
L - жер асты сулары деңгейінің қажетті төмендеуін анықтайтын 

құрғатқыш ор қабырғасынан қимаға дейінгі қашықтық, м; 
КПa  - депрессия заңдылығы (қисығы) үстіндегі капиллярлық судың 

биіктігі (құмды топырақтар үшін 0,3 - 0,4 м, құмдақтар мен саздақтар үшін 
0,4 - 0,5 м, саздар үшін 0,6 - 0,8 м); 

e - әр жылдары мүмкін болатын капиллярлық су деңгейінің ауытқуы 
және мұздату тереңдігі 0,2 - 0,25 м; 

Ch  - құрғатқыш құбырының жоғарғы жағынан құрғатқыш түбіне 
дейінгі қашықтық 0,3 - 0,5 м; 

y - жол құрылымының жоғарғы жағынан құрғатқыштың жоғарғы 
жағына дейінгі қашықтық, м. 

Құрғатқыш құбырлар. Дренажды шұңқырға ағып кеткен суды ағызу 
үшін арықтың түбіне дренажды құбыр салынады. Ең көп таралған 
керамикалық немесе асбестцементі құбырлар, керамикалық розеткалар, 
үлкен кеуекті бетоннан жасалған ВНИИЖТ конструкциясының құбыр 
сүзгілері (1.53-сурет). 

Керамикалық құбырлардың көлденең қимасы үлкен (құбырдың ішкі 
диаметрі 125, 150 немесе 200 мм) және ұзындығы (1000 мм). Құрғатқыш 
құбырлардың диаметрі су шығынын есептеу арқылы анықталады.  

Керамикалық құбырлар жер асты сулары, цемент пен бетондарға  
агрессивті ерітінділерде қолданылады. 
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Жер асты сулар құбырларға буындар арасынан енеді. Құбырдың 
төменгі бөлігінде ішкі диаметрінің 1/3-іне тең биіктікке дейін смола сіңілген 
және асфальт мастикасы жағылған ораммен  жабылады. 

 
 

 
 

а) - құбыр; б) - кеңернеу бөлігі 
 

1.53-сурет - Керамикалық құрғатқыш құбырлар 
 

Құбырсүзгі. Құбырсүзгілер керамзиттік сазды бір өлшемді қиыршық 
тастан және цемент мөлшері шектеулі қоспаны қолдана отырып жасалады. 

Осындай құрамдағы бетон қоспа қатайғаннан кейін, құбыр 
қабырғаларында біркелкі үлкен тесіктер пайда болады, олар арқылы жер 
асты суы құбырға енеді (1.54-сурет). 

 

 
 

а) - жалғағыш муфтамен; б) - тегіс дөңгелекті; в)  дөңгелек бүктеме; г) - жалпақ 
табанды 

 

1.54-сурет -Құбырсүзгілер 
 

Судың құрғатқыш құбырға енуін қамтамасыз ететіндей және оған 
құрғататын бөлшектері түсуіне жол бермейтіндей етіп, тесіктердің саны мен 
мөлшері есептеу арқылы анықталады.  

Құрғатқыш құбырлардағы тесіктер оның төменгі және бүйір 
жақтарында орналасады. Тесіктер диаметрі 5-15 мм дөңгелек немесе 
ұзындығы 100 мм, ені 8-10 мм болатын саңылаулар түрінде жасалады: 
саңылаулар құбырдың әр жағынан екі қатарға шахмат тәртібі бойынша  
орналасады. 

а) б) 
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Құбырлар толтырғыш материалмен қоршалады, ал осы материалдың 
диаметрі саңылаудың енінен 0,3 - 0,5 мм кем болмауы керек. Бұл құбыр 
сыртындағы толтырғыш материалдардың тесікке енуіне жол бермейтін 
материалдың. Толтырғыш материалдың ең үлкен бөлшектерінен шұңқырдың 
сыртына доға тәріздес қабат жасалады. 

Толтырғышты қалыңдықты жоғарыдан бітелуден қорғау үшін және 
орның бүкіл ені үшін жер үсті суларының дренажға енуіне жол бермеу үшін 
оның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы 0,2 - 0,5 м сазды құлып салынады. 

Құрғатқыш галереясы. Егер жер асты сулары 6-дан 10 м-ге дейін 
тереңдікте болса, жолға керекті топырақты құрғату үшін құрғатқыш 
галереясы орнатылады (1.55-сурет). 

 

 
 

1 - шым; 2 - жергілікті тығыздалған топырақ; 3-құмды құрғату қабаты; 4 - қиыршық тас 
себу; 5 - галерея; 6 - тығыздалған қиыршық тас; 7 - су өткізбейтін топырақ 

 

1.55-сурет - Құрғатқыш галереясы 
 

Үлкен құрғатқыш құбыр рөлін атқаратын галереяның өлшемдері 
адамның өту мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек (биіктігі 1,5-1,7 м). Галерея 
қабырғаларында құрғатқыш тесіктері жасалады, ал қабырғалардың артында 
құрғатқыш топырақ бөлшектерінің механикалық күшпен таралуына жол 
бермейді. Галерея жұмысын сенімді қорғау және құрғатқыштың шайылып 
кетуіне жол бермеу үшін орташа түйіршікті құмнан кері сүзбе жасалады. 

Бақылау құдығы. Құрғатқыш саңылаулардың жұмысын бақылау және 
оларды жүйелі түрде тазарту үшін жазғы уақытта топырақтың желдетілуін 



64

 

  
 

 

қамтамасыз ететін бақылау құдықтары орнатылады. Бақылау құдықтары екі 
түрлі болады: камерамен (1.56-сурет, б) және камерасыз (1.56-сурет, а). 

 

 
 
а) - камерасыз бақылау құдығы; б) - камерасы бар қарау құдығы; 1 - қиыршық тас 

дайындау; 2 - лаз; 3 - жыра; 4 - жыра асты құрғатқыш; 5-темірбетон плитасы 
 

 1.56-сурет -Бақылау құдығы 
 

Құдықтың жоғарғы бөлігі оған жер үсті суының кіруіне жол бермеу 
үшін жер деңгейінен кемінде 0,5 м жоғары жасалады. 

Құдыққа түсу үшін биіктігі бойынша әрбір 0,35 - 0,45 м сайын металл 
қапсырмалар орнатылады. Құдықтың төменгі бөлігінде шұңқыр жасалады, 
оның шығу құбырының ортасынан құдықтың түбіне дейінгі тереңдігі 0,35 - 
0,5 м құрайды.  

Құдықтар жоспардағы және бейіндегі құрғатқыштардың бұрылысының 
барлық бұрыштарында, сондай-ақ биіктік айырмашылықтар бар жерлерде 
орнатылады; жабық құрғатқыштардың қалған ұзындығында құдықтар бір-
бірінен 50 - 100 м қашықтықта орналастырылады.  

Құдықтардың арасындағы құбырларда тот баспайтын икемді сым 
төселеді, оған құбырларды тазарту үшін сым «кірпілер» бекітіледі. Сондай-
ақ, құбырларды сығылған ауамен немесе қысым ағынымен тазартуға болады.  

Көлденең құрғатқыштардың шығу құрылымы тіреуіш қабырғалар 
түрінде орнатылады. Құрғатқыш құбырдың шеткі бөлігі арнаның түбінен 
0,25 - 0,5 м жоғары тұрады (1.57-сурет). 

Құбырдың шеткі бөлігі қыста қатып қалудан қорғау үшін 
құрғатқыштардың соңғы бөлігі шымтезектен немесе шлактан жасалған 
арнайы жастықпен оқшауландырылады; соңғы аймақтағы құбырлар 
қабырғаларда тесіктерсіз және буындарда саңылаусыз орналастырылады. 



65

 

  
 

 

 
 

1 - шымдау; 2 - орынды топырақ; 3 - жылытатын толтыру; 4 - құрғатқыш құбыр;           5 - 
тығыздалған қиыршық тас; 6 - бетон плитасы 

 

1.57 - сурет-Көлденең құрғатқыштардың соңғы бөлігі 
 

Қыста мұздың пайда болуына жол бермеу үшін құрғатқыштардың 
соңғы бөлігі үлкен көлбеу етіп (әдетте 1:10) орнатылады. 

Көлбеу құрғатқыштар. Көлбеу құрғатқыштар ор, ұңғыма және 
қабырға болып табылады. Көлбеу құрғатқыштар, топырақтардағы сулы 
линзаларды құрғату үшін, жер асты суларының шашыраңқы шығуы бар 
шағын массивтерді ағызу үшін қолданылады. Шұңқырлардың 
беткейлеріндегі ор құрғатқыштары жол осіне перпендикуляр, 30 - 45 градус 
бұрышта немесе сынған сызық бойымен орналастырылады (1.58-сурет). 

 

 
 
1 - жергілік топырақ; 2 - ірі түйірлі құм; 3 - қиыршық тас; 4 - малтатас – 50 - 70 мм 

 

1.58-сурет -Көлбеу құрғатқыш 
 

Топырақтың жалпы батпақтануы кезінде құрғатқыш жолдың осіне 
перпендикуляр 15 - 20 м-ден кейін, басқа жағдайларда, беткейге түсетін 
барлық топырақ ағынын жауып тастайтындай етіп орналастырылады. 
Мұндай құрғатқыштар орсының тереңдігі 0,2 - 0,3 м мұздату тереңдігінен 
асады, ені 0,8 - 1,0 м қабылданады. Құбырдың диаметрі 100 - 150 мм ден 
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қабылданады. Бітеу дренаж суды құбырсыз қиыршық тасты толтыру арқылы 
шығаруды қамтамасыз етеді. 

Ойықтардағы еңісті құрғатқыштардан суды шығару. Ойықтардағы 
еңісті құрғатқыштардан суды жинеу бойлық түптік құрғатқышқа немесе 
науаға (1.59-сурет) жүзеге асырылады. Үйінділерде шығарылымдар көлденең 
құрғатқышқа ұқсас орнатылады. 

 

 
 

1 - жергілік топырағы; 2 - шымтастыру; 3 - ірі түйірлі құм; 4 - құбыр сүзгі; 5 - шатыр асты 
құрғатқыштың құбыры; 6 - тығыздалған қиыршық тас 

 

1.59-сурет - Ойықтардағы еңісті құрғатқыштардан су шығару 
 

Көлденең құрғатқыштар. Көлденең құрғатқыштар жер төсемінің 
негізгі алаңының ойықтарынан суды жинап шығаруға арналған. Олар, әдетте, 
құрғатқышсыз ұйымдастырылады. Ойықтың ені жұмыс жүргізу әдісіне және 
бойлық көлбеуі кемінде 0,1 м ордың тереңдігіне байланысты белгіленеді. 
Ойықтың түбі, жер төсемінің негізгі алаңы ойығының түбінен кемінде 0,2 м 
төмен тереңдетіледі. 1.60-суретте үйінділердегі бір жақты көлденең кесіктер 
көрсетілген. 

 

 
 
1.60 – сурет - Үйінділердегі бір жақты көлденең кесіктер 
 
Үйінділердегі көлденең қималар келесідей болады: 
- беткейге біржақты шығарылымы бар; 
- беткейге екі жақты шығарылымы бар. 
Құламаға екі жақты шығарындысы бар құрғатқыш (1.61-сурет). 

Ойықтардағы қималар, үйінділердегідей сияқты орналастырылады. 
Ойықтардағы шығарылымдар келесіде жасалады:  
- жол жиегіндегі жыраға; 
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- науаларға; 
- бойлық құрғатқыштарға. 
 

 
 

1.61-сурет - Еңістік беткейлерге (екі жақты) шығарындысы бар құрғатқыш 
 
1.62 - суретте ойықтардағы кесіктердің тереңдетілген кюветке шығу 

көрсетілген. Биіктігі 3 м-ден асатын үйінділерде құрамында су бар тұйық 
аймақтардан (балласттық қаптар, терең төсектер, ұялар) бос суды шығару 
үшін көлденең құрғатқышты ұңғымалар орнатылады. 

 

 
 

1.62-сурет - Ойықтардағы қиманы тереңдетілген жол жиегіндегі 
жыраға шығару 

 

1.63 - суретте ойықтардағы қиманы темірбетон науасына шығару 
көрсетілген. 

 

 
 

1.63-сурет - Ойықтардағы қиманы темірбетон науаға шығару 
 

 
 

1.64-сурет - Ойықтардағы қиманы су астындағы құрғатқышқа шығару 
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1.65 - суретте жабық су бар аймақтардан бос судың шығуы көрсетілген. 
 

 
 

1 - су жинау құрылғысы; 2 - ұңғыманы бекіту; 3 - блок-бастиек; 4 - еңісті бетон 
бекіту 

 

1.65 - сурет - Құрамында су бар тұйық аймақтардан бос суды шығару 
 

Тік құрғатқыштар. Тік құрғатқыштар бірнеше сулы қабаттар бар 
жерлерде қолданылады және суды суланған аймақтан жинап, оны төменгі су 
қабылдайтын қабатқа немесе штольняға жеткізеді (1.66-сурет). 

Мұндай құрғатқыштар диаметрі 150-ден 500-600 мм-ге дейінгі 
құбырлары бар бұрғылау ұңғымалары түрінде немесе диаметрі кемінде 1 м 
темірбетон сақиналарынан жасалған шахталық құдықтар түрінде жасалады. 

Бөлек пункттердегі су бұрғыштар жолды «алаңнан» келетін судан 
қорғауға, бөлек пункттердің аумағынан жерүсті атмосфералық, сондай-ақ 
өнеркәсіптік және технологиялық суларды бұруға арналған. 

 
 

 
 

1 - малтатас сүзгісі; 2 - тесілген құбыр; 3 - депрессия қисығы; 4 - тесілген құбырдың 
металл тірегі 

 

1.66-сурет - Тік құрғатқыштар 
 

Қалыпты жер төсемі сияқты жүзеге асырылатын жер үсті суларын 
жинап алу және бұру кезінде келесі ерекшеліктер ескеріледі: 

- аралық пункттерде тереңдігі 1,5 м астам ашық суды бұру 
құрылыстарын салу орынсыз;  

- су бұрғыштардың қиылыстарында жолдар арқылы жасанды 
құрылыстар орнатылады;  
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- станциялық жолдардың астында жасанды құрылыстарды салуға тек 
негізделген жағдайларда ғана жол беріледі;  

- аралық пунктке қарай аралықтардан жер үсті сулары түсуі мүмкін. 
Жер бетіндегі су бұрғыштар жүйесі құрылыстарының түрлері мен 

орналасуы, атмосфералық сулардың жергілікті ағыны қолданыстағы су 
бұрғыштар жүйесі күшейтілетініне немесе станцияны қайта құру кезінде 
қосымша құрылыстар салынатынына байланысты. 

Су бұру жүйелерінде ашық (жыралар, науалар), сондай-ақ жабық 
(коллекторлар, құрғатқыштар) құрылыстар пайдаланылады.  

Станцияларда көрсетілген су бұрғыштарға су ағыны балласт қабаты 
мен жер төсемінің бетіне 0,01 - 0,03-ке тең көлденең еңіс беру арқылы 
қамтамасыз етіледі. Бұл ретте аралас жолдар рельстері бастиектерінің 
деңгейіндегі айырмашылық 0,15 м-ден аспауы тиіс. 

Сіңіргіш құдықтар мен буландырғыш бассейндер. Жолмен 
қиылысатын рельефтің тұйық төмендеуінен суды бұру мүмкіндігі жоқ жазық 
жерлерде сіңіргіш құдықтарды немесе буландырғыш бассейндерді орнату 
нұсқаларын орындау қажет. 

Сіңіргіш құдықтарды жер бетінен таяз тереңдікте орналасқан суды 
жақсы сіңіретін есептелген көлемді сіңіре алатын, құрғатқыштары бар 
жыныстардан тұратын  жерлерде жобалау керек. Әр бассейннің көлемін 300 
м - ге дейін, ал тереңдігін 1 м-ден аспайтын етіп тағайындауға болады. 

Буландырғыш бассейндерді құрғақ аудандардағы жолдарды жобалау 
кезінде, өз салмағынан шөгуі (суландыру кезінде) жоқ немесе 5 см-ден 
аспайтын (шөгуі бойынша І типті топырақтар) топырақтар кезінде көздеуге 
жол беріледі. 

Булану бассейні ретінде жергілікті ойыстар, ойпаттар, қазылған 
шұңқырлар және тереңдігі 0,4 м-ден аспайтын жабық қорықтар қолданыла 
алады. Буландырғыш бассейндер үшін резерв пайдаланылатын учаскелерде 
бермасіз үйінділерді жобалауға жол берілмейді. 

Егер резервті пайдалану мүмкін болмаса және жергілікті төмендеу 
болмаса, ойпаттар, қазылған карьерлер, жер төсемінің екі жағынан үйінді 
еңісінің табанынан кемінде 10 м қашықтықта орналасқан буландырғыш 
бассейндерді жобалауға рұқсат етіледі. 

Жер төсемінің тұрақсыз жерлерін бақылау. Жер төсемінің, оның 
құрылыстарының және іргелес аймақтардың тұрақсыз орындарының 
жағдайын бақылау ағымдағы күтіп-ұстаудың бір бөлігі болып табылады. 

Тұрақсыз орындардың жағдайын бақылау мыналарға бөлінеді: 
көрнекі - жолдар мен жасанды құрылыстарды бақылаушылар, жол 

бригадирлері, жол шеберлері немесе жер төсемі бойынша шеберлер 
орындайтын; 

аспаптық – аспаптарды пайдалана отырып жер төсемі бойынша жол 
дистанцияларының немесе жол зерттеу станцияларының инженерлік-
техникалық қызметкерлері орындайтын. 



70

 

  
 

 

Жеке бағдарламалар бойынша стационарлық бақылау жолдың 
инженерлік-геологиялық персоналына, жобалау және ғылыми-зерттеу 
ұйымдарына жүктелген. 

Көрнекі бақылау мыналарды қамтиды:  
жер төсемі мен оның құрылыстарын бөлу жолағының бүкіл енінде 

және одан тыс жерлерде су жуып кету қуыпы және кар сырғымасы бар 
учаскелерін қарап-тексеру; 

жолдың профильдерін және жоспарларын түзету жолын есепке алу; 
жылжуларды, жарықтардың жағдайы мен өсуін өлшеу;  
жаңа көрінетін зақымданулар мен деформациялардың маркаларын 

тексеру. 
Нұсқаулық бақылаулар мыналарды қамтиды:  
рельстің басы бойынша және жарма нүктелері бойынша нивелирлеу 

және деформацияланатын учаскелердегі сырғымаларды өлшеу;  
көлденең бейіндерді түсіру; 
құрғатқыш құрылыстарындағы су шығынын өлшеу. 
Жол бригадирлері мен жол шеберлерінің бақылауларының уақтылығы 

мен дұрыстығын жол дистанциясының директоры, оның орынбасарлары 
және жер төсемі бойынша жол зерттеу станцияларының қызметкерлері 
бақылайды. Жолды кезекті тексеру кезінде олар бақылау журналдарын 
толтырудың дұрыстығын тексереді, бригадирлер мен жол шеберлеріне 
нұсқау береді, өз ескертулерін журналға жазады. Жергілікті жердегі бақылау 
нәтижелері тиісті журналдар мен ПУ-9, ПУ-10, ПУ-14 және т. б. нысандағы 
құжаттарға енгізіледі.  

Далалық журналдар тұрақты сақталады. Бригадирлер мен шеберлер 
жүргізілген көтерулер мен рихтовкаларды деформацияланатын әрбір объект 
үшін арнайы журналдарға тіркейді, бригадир журналдарға әрбір буын 
бойынша көтеру мен рихтовканың күнін, жұмыс түрін, шамасын жазады. 
Көтергіштерді, жолды түзету, тегістеу және басқа жұмыстарды есепке алу 
журналдарын өрескел жазбалар негізінде толтыруға тыйым салынады. 

Мұндай бақылауларды жүргізу үшін дистанция директоры жол 
шеберлері мен жол бригадирлерінен, білікті техниктерден, инженерлерден 
жауапты орындаушыны тағайындайды. Ісімді учаскеде бақылауға дайындық 
кезінде жауапты орындаушы келесі әрекеттер жасауға тиісті:  

есептік деректер және техникалық паспорт бойынша ісімді 
учаскелердің орналасқан жерін және олардың ұзындығын нақтылау; 

бақыланатын учаскенің басы мен соңын орнында бекіту (байқалатын 
учаскеге оның екі жағынан да 50 м плюс ісімді учаске қосылады); 

сайт үшін сенімді реперді таңдау немесе орнату (байланыс желісінің 
зәкір тірегінің негізі, іргетас құбырының басы; 

ғимараттың іргетасы мұздату шекарасынан төмен және т. б.); 
рельстердің мойнындағы байқалатын учаскенің басынан аяғына дейін 

бояумен нивелирлеу рельстерінің орнату нүктелерін белгілеу және нөмірлеу. 
Нүктелер арасындағы ара қашықтық 5 м-ге тең қабылданады, ал ұзындығы 
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12,5 м рельстерде тегістеу нүктелері алдыңғы шпалдарда және буынның 
ортасында белгіленеді. Учаскенің басы мен соңы, рельс түйіспелері, 
нивелирлеу нүктелері, реперлер және нивелирдің тұрақ орындары желінің 
пикетажына байланады. 

Жолдың ісінген аймағын бақылау кезінде екі рельсті желісі екі рет 
тегістеледі: бірінші рет – қысқы мұздау басталғанға дейін, екіншісі - 
көктемде, балласты призманың еруі басталғанға дейін бір-екі апта бұрын. 
Өлшемдер (тура және кері өлшемдер айырмасы немесе бірінші және екінші 
нивелирлермен нивелирлеу кезінде айырмашылық) рұқсат етілгеннен 
шамадан артық болмауы тиіс. 

Қажетті дәлдікке қол жеткізу үшін тегістеу кезінде өлшем 
аралықтардың теңдігін сақтау керек (әсіресе байланыстырушы нүктелер 
үшін). Аралық 50 м-ден аспауы керек. Өзін-өзі бақылау үшін бір нивелирмен 
тұйық жүріспен нивелирлеуді жүргізеді: сонда нивелирлеу бастапқы 
реперден басталып – бастақы репермен бітіру (тура және кері бағыттарда). 

Тепе-теңдіктің мөлшерін белгілеп, оның рұқсат етілгеніне көз 
жеткізгеннен кейін олар жолды нүктелермен байланыстырады 
(сәйкессіздіктерді тездетеді). Жүріс нүктесіне түзету 

 
𝑆𝑆𝑖𝑖 = ∆𝑓𝑓

𝑛𝑛−1 ∙ 𝑖𝑖,                                                       (1.3) 
 
мұндағы ∆𝑓𝑓- жүрістің теңсіздігі; 
𝑛𝑛- нүктелерінің саны; 
𝑖𝑖 − нүкте нөмірі. 
Қозғалыс нүктелері бастапқы (репер), байланыстырушы және соңғы 

болып саналады. 
Түзетілген жүріс нүктелері арасындағы аралық нүктелер бойынша 

нивелирлеу жолының буындарын байланыстыру 2 мм-ге дейін дөңгелектеу 
арқылы сол тәсілмен жүргізіледі. Егер іргелес нүктелер арасындағы 
байланыс 4 мм-ден аз болса, онда барлық аралық нүктелер үшін сілтеменің 
бастапқы нүктесі үшін анықталған түзету қабылданады, ал аралық нүктелер 
белгісі тек тікелей жүріс деректері бойынша есептеледі. 

Күзгі нивелирлеу кезінде рельс пен төсем арасындағы және төсем мен 
шпал арасындағы типтік төсемдердің болуы мен олардың саны белгіленеді; 
стандартты емес төсемдердің қалыңдығы (тозымы) өлшенеді, төсемдері жоқ 
жерлер тіркеледі. 

Көктемгі нивелирлеу кезінде нивелирдің өлшегіш тақтайшасы тұрған 
жердің ісіме төсемдердің қалыңдығы өлшенеді және күзде белгіленген 
орындардың жалпы қалыңдығының өзгеруін қадағылайды. Егер нивелирлеу 
нүктелерінің арасында төселген ісіме төсемдердің қалыңдығы әртүрлі болса, 
ол осы аралықтың барлық шпалдарының төсемдердің қалыңдығы өлшенеді. 

Осы уақытта екінші нивелирмен жол осінің бойындағы мұздату 
тереңдігі өлшенеді. Көп жолды учаскеде жолдарды қалыпты орналастыру 
кезінде (бірдей деңгей, типтік жол аралығы) жол аралығының осі бойынша 
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мұздату тереңдігін өлшеуге болады. құдықтың немесе корпустың жоғарғы 
бөлігінің белгісін анықтаңыз 

Бірінші нивелирлеу кезінде құдықтың немесе құбырдың (егер олар 
учаскіде болса) жоғарғы бөлігінің өлшемі анықталады және осы биіктіктен 
жер асты суларының деңгейі өлшенеді. Өлшеулерді келесі жағдайда 
жүргізіледі: күзде бен қыста - бірінші және екінші деңгейлердегі жауапты 
орындаушы, қыс кезінде - ай сайын жол шебері, бригадирі немесе жол 
дистансасының директоры тағайындаған басқа қызметкер. 

Нивелирлеудің, төсемдердің өлшемдері, ісіме төсемдердің 
қалыңдығының өлшемдері және жер асты суларының деңгейінің барлық 
деректері журналға жазылады. Белгілерді нивелирлеу, есептеу және 
нүктелерді байланыстыру жөніндегі деректер техникалық нивелирлеу 
журналының тиісті бағандарына, ал жер асты суларының деңгейін өлшеулер 
- осы журналдың «ескертпелер» бағанына жазылады. Төсемнің қалыңдығы 
туралы мәліметтер ісіме төсемдерді өлшеу журналына енгізіледі. Журналды 
толтырған кезде нивелирлеу нүктелері арасындағы шпалдарда нөмірленеді. 

Бірінші нивелирлеу және төселген төсемдердің қалыңдығын өлшеу 
нәтижелері бойынша орындаушы рельс бастиегінің бойлық профилін және 
төсемдердің қалыңдығы жоқ профильді көлденең 1 : 500 және тік 1 : 5 
масштабында сызады. Бұл профиль негізгі болып саналады. Екінші 
нивелирлеу нәтижелері мен ісіме төсемдердің қалыңдығының өлшемдері 
бойынша бойлық профиль даындалады, сондай-ақ күзгі мәліметтер сияқты, 
бұл профиль негізгі болып саналады. Мұндай біріктірілген профиль 
өлшенген учаскедегі ісіменің биіктігін, ұзындығын, құрылымын, олардың 
нақты орналасуын және біркелкі ісіністің мөлшерін көрсетеді. Бірлескен 
профильге мұзданудың тереңдігі, тереңдікті өлшеу туралы деректер, жер 
асты сулары деңгейінің белгілері (егер олар өлшенсе), нивелирленген күні, 
орындаушының тегі мен лауазымы жазылады. 

Жол шебері жол бригадирінің хабарламалары бойынша журналға ісіме 
төсемдердің учаскесінде төселген күнін және олардың барынша қалыңдығын 
жазады. Ісіме төсемдерді  төсеу журналын толтыру үлгісі 1.18-кестеде 
келтірілген 

 
1.18 - Кесте - Ісіме төсемдерді  төсеу журналын толтыру үлгісі 

Иірімді 
учаскесінің 

жағдайы 

Жолды түзету 
күні 

Астардың ең үлкен 
қалыңдығы, мм 

Астарлы жолдардың 
ұзындығы, м 

түзеткенге 
дейін 

түзетуден 
кейін 

Шалабай-
Бурсақ 22.01. 2018  14 0 23 

 
№ 2 тәжірибелік жұмыс  
Тақырыбы: Жер төсемінің элементтерін тексеру және өлшеу 
Мақсаты: жер төсемінің негізгі элементтерін зерттеу. 
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Жабдықтар мен керек-жарақтар: Оқу әдебиеті, сызу құралдары, 
жоғары курс студенттерінің жұмыс үлгілері. 

Бастапқы деректер: жағалаулардың, ойықтардың типтік көлденең 
профильдерінің схемалары. 

Өлшеу құралы: рулетка 
Тəжірибелік сабақты өткізу тəртібі 
1. Жер төсемін және су жинау, бұру құрылғыларын қарап шығу және 

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

жол жиегінің ені. 
3. Стандартты қағаз парақтарына үйменің мен ойықтардың көлденең 

профильдерін сызыңыз. 
4. Көлденең профильдерде элементтердің атауын және негізгі 

өлшемдерін көрсетіңіз. 
5. Әр элементтің мақсатын түсіндіріңіз (жазбаша). 
6. Еңістің  көлбеуін анықтаңыз. 
7. Қорытынды жасау. 
Есеп мазмұны 
1. Жер төсемінің негізгі элементтерін қарау мен өлшеуді талдау:         

а) жер төсемінің көлденең бейінінің сызбасы (үйме мен ойық); б) жер 
төсемінің негізгі элементтерінің атауы; в) үйменің (ойықтың) негізгі 
өлшемдері. 

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

3. Қорытынды.  
 
№ 3 практикалық жұмыс 

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

Мақсаты: бастапқы мәліметтер негізінде үйменің мен ойықтың 
көлденең профилінің сызбаларын сызыңыз. 

Жабдықтар мен керек-жарақтар: миллиметрлік қағаз, сызу 
құралдары, жоғары курс студенттерінің жұмыс үлгілері. 

Бастапқы деректер: көлденең профильдер, 1.21 а,б суреттері, «үйінді 
мен ойықтың көлденең бейінінің түрлері» кестесі (1-қосымша), атап 
айтқанда: 

Көлденең профиль түрі үйінді ойма 
ТЖ желісінің санаты   
жолдар саны   
жергіліктің көлденең еңістігі   
биіктігі, м   
топырақ тегі   

Тəжірибелік сабақты өткізу тəртібі 
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1. Миллиметрлік қағазға үйінді мен ойықтардың көлденең 
профильдерін бастапқы мәліметтерге сәйкес сызыңыз. 

Құрылыс кезінде келесі талаптарды ескеру қажет: 
- жер төсемінің үстіңгі жағындағының ені 2-қосымшаның 1-кестесінде 

келтірілген нормалар бойынша қабылданады; 
- үйінді еңісінің тіктігі 2-қосымшада келтірілген нормалар бойынша 

қабылданады; 
- ойыс еңісінің тіктігі 2-қосымшада келтірілген нормалар бойынша 

қабылданады; 
- жергілікті жердің еңісі 1-қосымшадан (5-баған) қабылданады. 
2. Қорытынды жасау. 
Есеп мазмұны: 
1. Масштабтағы үйінді мен ойықтардың сызбасы. 
2. Қорытынды. 

1‑қосымша 
№ 3 практикалық сабаққа бастапқы деректер 
Кесте.1- Үйінді мен ойықтың көлденең профилінің түрлері 
 

нұ
сқ

а 
№

 

Көлденең 
профильдің түрі 

Те
мі

рж
ол

 
ж

ел
іл

ер
ін

ің
 с

ан
ат

ы
 

Ж
ол

да
р 

са
ны

 

А
ла

ңн
ың

 к
өл

бе
у 

ең
іс

ті
гі

 

Би
ік

ті
гі

 (м
) 

То
пы

ра
қ 

те
гі

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 

Үйінді 

I 2 1:10 6 ҚМ 
2 II 2 1:12 8 СЗ 
3 III 1 1:8 10 ІҚ 
4 III 1 1:9 9 АС 
5 II 2 1:11 5 ҚМ 
6 I 2 1:7 4 ҚМ 
7 I 2 1:15 7 СЗ 
8 II 1 1:14 3 СЗ 
9 I 1 1:9 2 ІҚ 

10 IV 2 1:6 6 ІҚ 
11 II 1 1:5 8 АС 
12 II 1 1:3 7 ҚМ 
13 III 1 1:11 9 СЗ 
14 III 1 1:8 5 СЗ 
15 I 2 1:10 4 ҚМ 
1 

Ойма 
I 2 1:8 7 ҚМ 

2 I 2 1:12 10 ҚМ 
3 I 2 1:10 11 СЗ 
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4 II 1 1:9 9 ҚМ 
5 III 1 1:6 8 ІҚ 
6 II 1 1:5 5 ІҚ 
7 II 2 1:9 6 АС 
8 I 2 1:10 7 ҚМ 
9 I 2 1:11 4 ҚМ 

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

ҚМ-құмдақ 
СЗ-саздақ  
ІҚ-ірі түйіршікті құм; 
АС-арық саз 

2‑қосымша   
Негізгі жолақтың ені, м, жаңа темір жолының түзу учаскелеріндегі жер 

төсемі 

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

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

Үйінділер еңісінің тіктігі  қабылдайтындар: 
- жартас топырағында, оңай үгілетін  және жай  үгілетін, ірі және 

орташа ірілік үйменің биіктігі 12 м -1:1,5 дейін болған кезде үгітілген және 
кесектелген, малтасты құмдарда,  (төменгі бөлігінде 6-дан 12 м дейін-1:1,75); 

- ұсақ құмды, сазды және шаң топырақтарда-1:1,5; 
- үйіндінің биіктігі 6 м-1:2-ге дейінгі сазды тығыз құрамды 

топырақтарда. 

Темір жол 
желісінің 

санаты 

 
Басты 

жолдар 
саны 

Сазды топырақ, ірі 
түйіршікті саз  

толтырғышымен, 
таужыныстар оңай 
үгілетін  және жай  

үгілетін, құрғамайтын, 
ұсақ және шаңды 

құмдарды топырақтар 

Таужыныстың оңай үгілетін,  
ірі құмды, құм 

толтырғышымен 
құрғақталайтын (ұсақ және 

шаңдылардан тыс) 

Жылдамдық 
және ерекше 
жүк-кернеулі 

желілер 

2 11,7 10,7 

I және II 1 7,6 6,6 
III 1 7,3 6,4 
IV 1 7,1 6,2 
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Үйінділер еңісінің тіктігі  қабылдайтындар: 
1:1,5-құламалардың биіктігі (ойықтардың тереңдігі) 12 м-ге дейінгі 

жартасты желденетін, ірі кесек, құмды, сазды (оның ішінде лес тәрізді) 
топырақтарда; 

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

 
№ 4 практикалық жұмыс  

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

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

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

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

 
Үйінді еңістерінің тіктігін өлшеу сұлбасы 

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

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

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

1: m = В / А  
3. Үйіндінің (ойықтың) берілген көлденең бейінінің сұлбасы. 
4. Қорытынды: 
 
Бақылау сұрақтары 
1) жер төсемінің көлденең профилінде қандай элементтер көрсетіледі? 
2) жер төсемінің қандай бөлігі жер төсемінің негізгі алаңына 

(жолағына) жатады?  
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3) Қай желі негізгі алаңның жиегі деп аталады? 
4) Үйіндінің биіктігі қалай анықталады? 
5) Ойық тереңдігі қалай анықталады? 
6) берма қандай мақсатта салынады? 
7) жер төсемінің жолжағасы қандай мақсатта қызмет етеді? 
8) жол жағасының ең аз мөлшері қандай критерийлер бойынша 

айқындалады? 
9) Үйінділер мен ойықтар еңісінің тіктігі қалай анықталады? 
10) Қалыпты жиі кездесетін жағдайлар үшін жер төсемінің типтік 

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

атаңыз. 
13) негізгі алаңның жағдайына байланысты көлденең профильдердің 

түрлерін атаңыз. 
15) резерв тағайындауды атаңыз. 
 
1.3.2 Рельстер. Рельстердің мақсаты, талаптары және 

геометриялық параметрлері 
 
Рельстердің мақсаты - жылжымалы құрамның дөңгелектерін 

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

Рельстердің массасы, көлденең профильдері, рельстік болаттың 
химиялық құрамы, оларды өндіру технологиясы өзара байланысты және 
мемлекеттік стандарттармен реттелетін рельстің жұмыс сапасын анықтайды. 

Рельстерге қойылатын талаптар. Рельстер келесі қасиеттерге ие 
болуы керек: 

- тозуға төзімділігі; 
- қажу беріктігі; 
- сынғыш сыныққа жоғары қарсылық; 
- дәнекерлеу мүмкінді; 
- болат тазалығы жоғары; 
- жақсы өңделу; 
- төменгі температуралық кернеулерде жұмыс істеу қабылеті; 
- нақты геометриялық және түзулік; 
- ұзақ қызмет ету мерзімі. 
Рельстердің жіктелуі. МЕМСТ 51685-2000 сәйкес теміржол рельстері 

келесіге бөлінеді: 
- түрлері бойынша: Р50, Р65, Р65К (жолдың бұрылысының сыртқы 

желісі үшін) және Р75; 
- сапа санаттары бойынша: В - жоғары сапалы термотөзімді рельстерҮ 
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бірінші және екінші санатты сапалы Т-1 және Т-2- термотөзімді 
рельстерҮ 

Н - термотөзімді емес рельстер; 
- екі ұшында бұранда с тесіктері жоқ және бұранда тесіктері бар болуы 

бойынша; 
- илемдеуге арналған бастапқы дайындамалардың түрі бойынша: 

құймалардан немесе үздіксіз құйылған дайындамалардан (ҮҚД); 
- өңдеу тәсілі бойынша: бақыланатын салқындаудан өткен, 

изотермиялық ұсталымнан өткен, вакуумдалған болаттан илектелген. 
Мысал: Р65 типті рельстің шартты белгілері, Т1 санаты, М76Т маркалы 

болаттан жасалған, ұзындығы 25 м, рельстің екі ұшында үш бұрандалы 
тесіктері бар - Р65-Т1-М76Т-25-3/2 МЕМСТ Р 51685-2000. 

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

Рельстің жалпы құрылымын анықтайтын негізгі күштер тік болып 
табылады, бұл серпімді тіректерде жатқан белдем ретінде рельстің иілуіне 
әкеледі. Иілу кезінде жұмыс істейтін белдемнің ең үздік нысаны - бұл 
қоставрлы белдем (1.67-сурет).  

 
1.67- сурет -Рельстің көлденең қимасының негізгі өлшемдері 
 
Бұл нысан заманауи рельстердің көлденең қимасының негізін құрады. 

Сонымен қатар, қоставрдың жоғарғы сөресі дөңгелектерді айналдыруға, ал 
төменгі сөрені тіректерге бекітуге бейімделген. Қазіргі уақытта әлемнің 
барлық жолдарында кеңтабанды рельстер қолданылады (1.67-сурет). 

Рельстің көлденең қимасында үш бөлік ерекшеленеді: басжағы, 
мойыны және табанжағы. 

Рельстің басжағының жоғарғы бөлігі, сондай-ақ оның бүйір беттерінің 
көлбеуі жылжымалы құрамның доңғалақтарының профилімен қатты 
байланысты болады. Рельстің басжағының төменгі мойын бөлігіне өтуі 
жатық болуы керек, сонымен қатар осы өңірде түйіспелі жапсармамен 
жұптасады.  
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Рельс табанының өлшемдері көлденең күштердің әсерінен тұрақтылық 
талаптарымен, рельсті негізге бекіту ыңғайлылығымен, сондай-ақ рельстің 
қимасы бойынша металды ұтымды орналастырумен анықталады.  

Салмағы 60 - 75 кг/м қазіргі ауыр рельстерде табанның ені 150-152 мм 
табан енінің рельстің биіктігіне қатынасы 0,83 - 0,85 аралығында болады. 

Рельстердің жіктелуі. I топтың рельстері II-ден аз дәрежеде байланыс-
тозу сипатындағы ақауларға әсер ету қабілетімен ерекшеленеді (1.68-сурет). 

 
1.68 сурет - Рельстердің жіктелуі 
 

Рельстер: түрлері бойынша, сапа санаттары бойынша, болт 
саңылауларының болуы бойынша, балқыту тәсілі бойынша, бастапқы 
дайындамалардың түрі бойынша (1.19-кесте) бөлінеді.  

 

 

Кесте 1.19 - Рельстердің жіктелуі 
 

Түрлері Сапа санаты Бұрандалы 
тесіктердің 

болуы 
Балқыту тәсілі 

Бастапқы 
дайындама 

түрлері 
Р50; 
Р65;  

Р65К; 
Р75 

В - Жоғары сапалы 
термо-нығайтылған 

рельстер; 
Т1, Т2 - термиялық 

нығайтылған 
рельстер; 

Н - рельстер берік 
емес. 

- екі ұшында 
бұранда 

тесіктері бар; - 
саңылаулары 

жоқ. 

М – мартен 
болатынан;        

К - 
конвертерлік 
болатынан;       
Э - электр 

болатынан. 

- құймалардан; 
- үздіксіз 

құйылатын 
дайындамалардан 

(ҮҚД). 

 
Рельстердің геометриялық және есептік параметрлері 1.69 – суретте 

көрсетілген. 
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1.69 – сурет - Рельстердің геометриялық және есептік параметрлері 
 
Кесте 1.20 - Рельстердің геометриялық және есептік параметрлері 
 

Көрсеткіші Рельс түрі 
Р75 Р65  Р65К Р50 

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

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

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

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

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

 
Рельстердің көлденең қимасының геометриялық (бақыланатын) 

өлшемдері, сондай-ақ Р75, Р65, Р75 рельстерінің есептік параметрлері 1.70-
суретте және 1.20-кестеде келтірілген. 

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

Ауыр рельстер тек ашық мартен болатынан жасалады. 
Мартен болаты сапасы жағынан бессемер болатына қарағанда жақсы: 

суық температурада сынуы аз, өйткені оның құрамында фосфор қоспасы аз; 
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бұл тығыз құйма береді; сондай-ақ болаттың химиялық құрамы біртекті, 
құрамында қоспалар аз. 1983 жылдан бастап бессемер әдісі бойынша 
жасалатын рельстер өндірісі тоқтатылды.  

Рельстік болаттың сапасы оның микроқұрылымы мен 
макроқұрылымының химиялық құрамымен анықталады. ТМД-да өндірілген 
болаттың химиялық құрамы темірге қоспаларды қосумен сипатталады.  
Темір жол болатының химиялық құрамы 1.21-кестеде келтірілген. 

 

Кесте 1.21 - Болаттың химиялық құрамы 
 

 
Маркасы 

Элемент мазмұны, % 
Көмір
текті 

Марга
нец 

Кремн
ий 

Ванад
ий 

Титан Хром көп емес 
күкірт фосфо

р 
алюм
иний 

К78ХСФ 
Э78ХСФ 

0,74-
0,82 

0,75-
1,05 

0,40-
0,80 

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

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

М7Ф 
К76Ф 
Э76Ф 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 

0,25-
0,45 

0,03-
0,15 - - 

0,040 
0,035 
0,030 

0,035 
0,030 
0,025 

0,020 

М76Т 
К76Т 
Э76Т 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 

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

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

0,035 
0,030 
0,025 

0,020 

М76 
К76 
Э76 

0,71-
0,82 

0,75-
1,05 

0,25-
0,45 - - - 

0,040 
0,035 
0,030 

0,035 
0,030 
0,025 

0,025 

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

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

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

 
Көміртек қаттылық пен тозуға төзімділікті арттырады, марганец 

беріктік пен тұтқырлық береді, кремний балқыту және илектеу кезінде 
газдарды кетіруге көмектеседі. Фосфор мен күкірт зиянды қоспалар болып 
табылады: фосфор соққы жүктемесі кезінде болатқа шатынағыш пен 
сынғыштық береді, әсіресе төмен температурада, ал күкірт жоғары 
температурада (илектеу кезінде) сынғыш болады. 

Рельстерді шартты белгілеудің сұлбасы мен мысалдары: Р65 типі, М76Т 
маркалы болаттан жасалған Т1 санаты, ұзындығы 25 м, рельстің екі ұшында үш 
бұрандалы тесіктері бар 1.70-суретте көрсетілген.  

Рельстер созылуы кезінде бірінші сұрыпты рельстердің беріктік шегі 
кемінде 82,4 кг/мм2, ал екінші сұрыпты рельстердің беріктік шегі кемінде 70 
кг/мм2 болуы тиіс. Шыңдалған рельстердің қаттылығы 300 - 400 бірлік 
аралығында болуы керек. Рельстердің бас жағының сырғанау бетіндегі 
қаттылық мәндерінің айырмасы 30 НВ аспауы тиіс. 
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1.70 - сурет-Рельсті белгілеу 
 
Болат сапасын жақсарту, болат өндіру және прокат технологиясын 

үздіксіз жетілдіру арқылы қол жеткізіледі. 
Рельстерді таңбалау және қолдану саласы. Рельстер олардың негізгі 

деректерін сипаттау үшін таңбаланады (1.71-сурет). 

 
1.71 – сурет - Рельстерді таңбалау 
 
Әрбір рельс мойнының ыстық күйде бір жағына дөңестелген таңба 

басылады: рельстік таңба мынадай мәлімет бере алады: 
- өндіруші-кәсіпорынның белгісі (Т - Нижнетагиль металлургия 

комбинаты (Ресей), А - Азовсталь комбинаты (Украина), К - Кузнецк 
металлургия комбинаты (Ресей), Д - Дзержинский атындағы зауыт 
(Украина); 

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

- рельс түрі; 
- бағыттауышпен илектеу бағытын белгілеу (бағыттауыштың ұшы 

илектеу жүрісі бойынша рельстің алдыңғы ұшын көрсетеді). 
Рельстердің шынығуын таңбалау. Рельс болатының шынығуының 

белгісі (1.72-сурет): 
 

 
 

1.72 – сурет - Рельстердің шынығуын таңбалау 



83

 

  
 

 

- рельс шетіндегі мойнының төменгі бөлігіне басылатын әріп бойынша;  
- рельс шетінен 0,5-1,0 м қашықтықтағы рельстің мойнына немесе 

рельс шетінің басындағы жолақ бойынша;  
- рельс мойнының бойындағы 4-6 жерде басылған  «О» белгісі 

бойынша («Азовсталь» комбинатының рельстерінде мұндай белгі жоқ).  
Ескі жарамды рельстерді таңбалау (1.73-сурет). Жолдан алынатын 

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

 

 
1.73 – сурет - Ескі жарамды рельстерді таңбалау 

 

Таңбалау рельстердің жарамдылық тобын анықтайтын белгілерден 
тұрады (1.73-сурет). I топтағы рельстер бір тік сызықпен (а), II топтағы 
рельстер - екі сызықпен (б), III топтағы рельстер - үш, IV топтағы рельстер - 
үш қиғаш крестпен (в) белгіленеді. Жөндеуге жататын рельстерде жолға 
қайта салу алдында сызықша белгісі және Р әрпі қосымша қойылады. 

Бірінші топтағы рельстер жөндеусіз жолға қойылады, ал екінші және 
үшінші топтағы рельстер жөндеуден кейін төселеді. Төртінші топтың 
рельстерін жолға қоюға тыйым салынады. 

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

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

Күтілетін температура - бұл жолда қандай да бір жұмыстарды 
орындау жоспарланған температура.  
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Нақты - қазіргі кездегі температура немесе қысқа уақыт. 
Рельстер темір жолдың ағымдағы мазмұны жөніндегі № ЦП/774 

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

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

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

Рельс температурасының жылдық амплитудасы 
 

TA = tmax max p - tmin min p,                                               (1.4) 
 

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

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

жазда  
;max

maxmaxmaxmax pвp ttt                                                                 (1.5) 
қыста 

,min
maxmaxmaxmax pвp ttt                                                                     (1.6) 

 
мұнда   tp кестесіндегі мәліметтерге сәйкес қабылданады 
 
1.22 кесте – Қазақстандағы теміржол станциялары үшін рельстердің 

есептік температурасы  
Темір жол 
станциясы 

Рельстердің 
температурасы

, °С 

Есептік 
температур

алық 
амплитуда

сы ТА 

Темір жол 
станциясы 

Рельстердің 
температурасы, 

°С 

Есептік 
температ
уралық 

амплитуд
асы ТА 

жазғы 
tmax max 

қысқы 
tmin  min 

жазғы 
tmax max 

қысқы 
tmin min 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ақадыр  62 -53 115 Көкшетау 62 -51 113 
Ақкөл 60 -45 105 Қостанай 62 -51 113 
 Ақтау  62 -26 128 Құсмұрын 61 -44 105 
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Таблица жалғасы 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ақтоғай 62 -44 106 Риддер 55 -47 102 
Ақтөбе 63 -48 111 Шынтақ 60 -48 108 
Алматы 63 -38 101 Шабындық 65 -43 108 
Амангелді 62 -47 109 Матай 65 -43 108 
Арал теңізі 63 -42 105 Мойынты 64 -51 115 
Арыс 66 -36 102 Мугаджар 62 -47 109 
Астана 62 -52 114 Отар 64 -44 108 
Атбасар 62 -57 119 Павлодар 62 -47 109 
Атырау 65 -38 103 Петропавл 61 -53 114 
Аягөз 61 -45 106 Сексеуіл 64 -42 106 
Балқаш 61 -46 107 Сарыөзек 62 -43 105 
Бейнеу 65 -35 100 Семей 62 -49 111 
Володарское 61 -45 106 Талдықорған 63 -43 106 
Ганюшкино 61 -36 97 Тараз 64 -41 105 
Жалтыр 62 -52 114 Тобыл 61 -50 111 
Достық 63 -43 106 Түркістан 69 -38 107 
Ерейментау  61 -50 101 Түлкібас 61 -38 99 
Қызылорда  66 -38 104 Жем 63 -42 105 
Есіл 63 -53 116 Орал 62 -43 105 
Жаңғызтөбе  62 -44 106 Оскемен 61 -49 110 
Жарма  60 -45 105 Үштөбе 64 -46 110 
Жарық  61 -49 110 Шарлар 62 -46 108 
Жезқазған  63 -50 113 Шығанақ 65 -43 108 
Қорғау  61 -49 110 Шемонаиха 60 -48 108 
Зырян 60 -51 111 Шоқпар 64 -32 96 
Қазалы 65 -40 105 Шу 66 -45 111 
Қандағаш 63 -48 111 Шымкент 64 -34 98 
Қарағанды  60 -49 109 Екібастұз 61 -43 104 

 
1.23 кесте - Жолдың әртүрлі учаскелері үшін  tp-d шамасы 
 

Жол учаскелері  t, 
С (жаз)  t, 

С (қыс) 
Ашық учаскелер +20  

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

 

Рельстердің ұзындығының өзгеруі түйіспелі саңылаулармен өтеледі. 
Стандартты ұзындықтағы (2L) рельстердің жылдық температуралық 
деформациясын ( max ) Р50 маркалы рельс үшін 21 мм, Р65 рельс үшін 23 мм 
және Р75 рельс үшін 27 мм тең ең үлкен конструктивтік саңылаумен ( max ) 
салыстырайық. Байланыс жолы, әдетте, балдақпен ағаш шпалдарға салынған. 

Сондықтан, алғашқы жақындауда рельстердің бойлық 
деформацияларына сызықтық қарсылықты ескермеуге болады. БТТҒЗИ 
деректері бойынша оларды жеңу үшін аз  t  = 2 0С қажет (бұл резервте 
жүреді).  
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Сонда 
 

 max  2 lTA ,                                                           (1.7) 
 

мұндағы ТА-осы аймақтағы рельс температурасының жылдық 
амплитудасы, 0С. 

(1.5.) формулы бойынша есептеу нәтижелері 1.24 -кестеде келтірілген. 
 

1.24 - кесте. Рельстің жылдық температуралық деформациясы 
 

Рельс ұзындығы 2L, м 
ТА  (0С) кезіндегі жылдық температуралық деформациялар max  

(мм) 
70 80 90 100 110 120 

12,5 10,3 11,8 13,3 14,8 16,2 17,7 
25,0 20,6 23,6 26.6 29,6 32,4 35,4 

 
Егер есептелген түйіспе саңылауы рельстердің жылдық 

температуралық деформация шамасынан аз болса, рельстер ұзын деп 
аталады. Ұзын рельстерде байланыстар қыста созылады, ал жазда 
саңылаулармен бірге рельстердің бір-біріне соңғы қысымы болады (сурет 
1.74). 
 

 
1.74-сурет.  Рельстердің ұзындығы бойынша жіктелуі 
 
Түйіспесіз бунақтар - бұл үлкен ұзындықтағы дәнекерленген рельс 

бунақтары, сондықтан қарсылықтар тек соңғы бөліктерде ғана жеңіледі, ал 
ортаңғы бөлігінде әрдайым бекітілген аймақ болады. 

ТМД жолдарындағы рельстердің ұзындығы 25 м, ішкі жіпке төсеу үшін 
қисық учаскелерде – 24,84 және 24,92 М. Түйіспесіз жол учаскелерінде 
теңестіру аралықтарына ұзындығы 12,38; 12,42; 12,46, 12,50 М рельстер 
төселеді. Шетелдік жолдарда рельстердің ұзындығы 11-ден 60 м-ге дейін. 
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Бақылау сұрақтары 
1) Қазақстан жолдарының магистральдық желісінде рельстер қалай 

жіктеледі? 
2) стандартты рельстердің ұзындығы қандай? 
3) рельс температурасының жылдық амплитудасы қалай анықталады? 
4) қалыпты ұзындығы рельс нені білдіреді? 
5) Ұзақ темір жол нені білдіреді? 
6) түйіспейтін бунақтар нені білдіреді? 

 
1.3.3.  Рельс астындағы негіздер 
 
Рельс астындағы негіздер әр рельстің, шпалдардың, бойлық 

төсемдердің, рамалар мен плиталардың астында орналасқан жеке тіректер 
түрінде жасалуы мүмкін. Олардың негізгі мақсаты: 

а) рельстерден қысымды қабылдау және оны балласт қабатына беру; 
б) жолтабан енінің өзгермейтіндігін және балласт қабатымен бірге  

жолтабан орнының кеңістіктегі дұрыстығы мен өзгермейтіндігін сақтауға 
міндетті. 

Көптеген жағдайларда шпалдар қолданылады. Шпалдарға арналған 
материал — ағаш, темірбетон, металл және заманауи композициялық 
материалдар. Металл шпалдар тропикалық климаты бар елдерде қолданылды, 
онда ағаш жәндіктермен (термиттермен) істен шығады; соңғы жылдары ағаш 
шпалдардың күрт қымбаттауына байланысты ТМД елдерінде темірбетонды 
шпалдар қолданыла бастады. 

Ағаш шпалдар. Ағаш шпалдар - әлемдегі темір жолдардағы рельсті 
тіректердің ең көп таралған түрі. Ағаш шпалдардың бірқатар үлкен 
артықшылықтары бар. Олар серпімді, терең және тұрақты балластта 
орналасқан, оңай өңделеді. Олардың қарапайым формасы балластпен 
соғудың жеңілдігін және оны шпалдардың астына (суфляж) себу мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. Олар электр тогына үлкен қарсылыққа ие. 

Ағаш шпалдардың кемшілігі — бұл, әсіресе жоғары жүктеме кезінде, 
шіріп және тозуға байланысты салыстырмалы түрде қысқа қызмет мерзімі 
болып табылады. 

Көлденең қимасы бойынша ағаш шпалдар үш түрге бөлінеді: 
- кесілген - төрт жағы да кесілген (1.75‑суреті, а); 
- жартылай кесілген - үш жағы да кесілген (1.75-сурет, б); 
- кесілмеген - екі қарама-қарсы жағы да кесілген, қалған екеуі ішінара 

кесілуі мүмкін (1.75-сурет, в). 
Мақсатына қарай ағаш шпалдар үш түрде дайындалады:  
I – 1-ші және 2-ші кластағы басты жолдар үшін, сондай-ақ жылына 20 

млн ткм брутто/км-ден астам жүк қауырттылығы немесе 100 км/сағ-тан астам 
пойыздар қозғалысының жылдамдығы кезінде 3-ші кластағы жолдар үшін;  
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а) - кесінді; б) - жартылай кесінді; в) - кесілмеген 
1.75-сурет. Ағаш шпалдардың көлденең қималары 

 
II - 3-ші және 4-ші класты басты жолдар, қарқынды жұмыс істейтін 

кірме жолдар, қабылдау-жөнелту және сұрыптау жолдары 
үшінтстанцияларда;  

III — 5-сынып жолдары үшін. 
 
1.25 кесте - Шпалдардың өлшемдері, мм 

Шпал 
түрі 

Қалың-
дығы h 

Жиектел-
ген 

шпалдар-
дың 

бүйірлік 
кесу 

биіктігі h1 

Қабаттың ені 

Ұзындығы 
жоғарғы 

төменгі в1 
в в1 

I 180±5 150 180 210 250±5 2750±20 

II 160±5 130 150 195 230±5 2750±20 
III 150±5 105 140 190 230±5 2750±20 
 
Жүктеме астында шпалдардың иілуіне байланысты рельстердің еңіс 

асты бұрышы өзгермеуі үшін рельс астындағы қимадағы иілген шпалдың 
серпімді сызығына қатысты көлденең болуы керек. Шпалдар ағаштан келесі 
түрлерінен жасалады: қарағай, шырша, майқарағай, балқарағай, бук, емен 
және қайың. 

Ағаштың сапасы бойынша (әртүрлі бұтақтарына, жарықшаларына және 
т.б. болуы және мөлшері) шпалдар бірінші немесе екінші сортқа бөлінеді. 

Емен мен бук қатты ағаш түрлеріне жатады. Бұл ағаштарға 
бекіткіштердің қағылуына және оны суыруына төзімділігі басқа ағаштарға 
қарағанда жоғары. Сонымен қатар олар тозуға және шіруге бейім емес. Бірақ, 



89

 

  
 

 

олар жарылуға бейім. Егер жарылуға қарсы қорғау амалдарын пайдаланған 
кезде бұл шпалдар  40-50 жыл қызмет етеді. Қазіргі уақытта емен шпалдары 
ең құнды болғандықтан ТМД елдерінде еменнен шпалдар  жасалмайды. 

Қарағай еменге қарағанда әлдеқайда жұмсақ және тез шіриді, бірақ 
қарағай шпалдары серпімді және жарылуға келгенде тез жарылмайды. 
Қарағайды оңай өңдеуге болады. Қазақстанда қарағай шпалдары ең көп 
таралған шпалдар. 

Шырша, самырсын және балқарағай ағаштары әлсіз, қарағайға 
қарағанда креозотпен сіңдіруі өте қиын.  ТМД елдерінде  шыршадан 
жасалған шпалдардың жалпы саны 30%‑дейін жетеді. 

Шпалдарды жасау толық көлемді орман болу керек. Кәзір 
магистральдық желілерге салынған шпалдарды дайындау үшін ағаштық 
диаметрі 26 - 28 см болуы керек. Ағаштың диаметрі 28 см болуы үшін  орман 
80-100 жас және одан да көп жас  жасау керек. Шпалдар жасауға кесілген 
ағаштың тек төменгі бөлігі жарайды. Сондықтан, 1 км жолға ағаш шпалдар 
жасау үшін 2 га жоғары сапалы орман қажет. 

Ағаш шпалдардың артықшылықтары, оларды қолданудың көп 
жылдық тәжірибесі келесідей: 

- серпімділік; 
- өңдеу жеңілдігі; 
- рельстерді бекітудің қарапайымдылығы, оның ішінде рельс енін 

бірқалыпты ұстау және өзгерту мүмкіндігі; 
- қиыршық таспен жақсы ұстасады; 
- соққыларға және температураның ауытқуларына төмен сезімталдық; 
- салыстырмалы түрде массасы аз; 
- қанағаттанарлық диэлектрлік қасиеттер. 
Сонымен қатар, ағаш шпалдардың кемшіліктері де бар: 
- шіру, жарылу және механикалық тозуға байланысты салыстырмалы 

түрде қызмет мерзімі қысқа (отандық темір жолдардағы ағаш шпалдардың 
орташа қызметм  ету мерзімі 15 жылға дейін); 

- тапшы және қымбат саптық ағаштың үлкен шығыны (диаметрі 26-28 
см болатын 80 - 100 жастағы орманның болмауына байланысты отандық 
темір жолдар ресейлік шпалдарды пайдаланады); 

- ұзындығы бойынша жолдың серпімді қасиеттерінің гетерогенділігі 
(шпалдардың біркелкі емес өлшемдеріне байланысты). 

Жолдағы ағаш шпалдар өзгермелі ылғалдылық жағдайында болады, 
бұл шірік саңырауқұлақтардың дамуына және шпалдардың тез ыдырауына 
ықпал етеді. Ағаш шпалдардың қызмет ету мерзімін арттыру үшін майлы 
антисептиктер қолданылады. Бұл жағдайда ағаш шпалдардың қызмет ету 
мерзімі 25 жылға дейін артады. 

Жолға салынған ағаш шпалдарды антисептиктермен қанықтыру керек, 
өйткені шпалдар шіруге және жәндіктер мен саңырауқұлақтардың барлық 
түрлеріне ұшырамайды. 
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Антисептик ретінде мыналар қолданылады: көмір, антрацен және 
шифер майлары. Ағаш шпалдарды сіңдіру параметрлері шпалдың қай 
ағаштан жасалғанына байланысты, мысалы, шыршадан жасалған шпалдар 
үшін арнайы затты сіңірудің минималды мөлшері 79 кг/м3 құрайды, ал сол 
шпалдар үшін заттың ену тереңдігі кем дегенде 5 мм құрайды. 

Ағаш шпалдардың механикалық тозуын азайту үшін келесі шаралар 
қолданылады: рельс астындағы металл төсемдердің енін көбейту, төсемді 
шпалға серпімді бекіту арқылы бөлек бекітпелер еңгізу, металл төсемнің 
астына серпімді төсеніш төсеу. Бұл төсемдер кардониттен немесе резеңке 
регенераттан жасалуы тиіс. Мұндай төсемдер, төсемдер астындағы 
шпалдардың тозуын 4 - 6 есеге азайтады. 

Бағыттағыш білеулер. Мақсатына қарай ағаш бағыттағыш білеулер 
үш түрде дайындалады: 

I – 1-ші және 2-ші кластағы басты жолдар үшін, сондай-ақ 100 км/сағ 
жылдамдықпен жылына 20 млн ткм брутто/км-ден астам жүк қауырттылығы 
кезінде 3-ші кластағы жолдар үшін; 

II – 2-4 - сыныптардың бас жолдары, қарқынды жұмыс істейтін кірме 
жолдар, станциялардағы қабылдау-жөнелту және сұрыптау жолдары үшін; 

III – 5-сыныпты кез келген жолдар үшін, оның ішінде станциялық, аз 
пайдаланылатын кірме жолдар және маневрлік-әкету жолдары үшін 
 қозғалыс сипаты. 

 
1.26 кесте - Бағыттағыш білеулердің көлденең өлшемдері, мм 
 

Жолақт
ардың 
түрі 

 

Қалы
ңдығы 

h 
 

Жоғарғы қабат ені b* 
Төменгі 

қабат ені b1 

 

Өңделмеген 
жақтар 

бойынша ені 
b2 

Кесілген 
жағының  
биіктігі h1 

Кеңейті
лген (У) 

Кең (Ш) Қалыпты 
(Н) 

I 
 

180±5 220-10 
 

200-10 - 260 20
5


  300 150* 

II 160±5 220-10 - 175-10 20
5250
  280 130* 

III 
 

160±5 - 200-10 175-10 20
5230
  260 130* 

 
* Жоғарғы қабат енінің оң ауытқуы-төменгі пластина еніне дейін.                            

Бұл жағдайда h1 = h 
 
Көлденең қима нысаны бойынша ағаштан жасалған бағыттағыш 

білеулер екі түрге бөлінеді: кесілген (а) және кесілмеген (б).  
1.26-кестеде бағыттамалы бұрмалардың бағыттағыш білеулерінің 

өлшемдері келтірілген. Ауыстырылатын бағыттағыш білеулерідің ұзындығы 
0,25 м градациямен ±20 мм шектік ауытқумен 3,0-ден 5,5 м-ге дейін болуы 
тиіс. 

Темірбетонды рельс тіректері.  Шпалдардың берік және 
перспективалы түрлерінің бірі – темірбетонды шпалдар.  

Темірбетонды шпалдарының нақты қызмет ету мерзімі де аз, бұл 
негізінен олардың икемділігі мен осы шпалдармен қолданылатын рельсті 
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бекітпелердің кемшіліктерінің, сондай-ақ олардың дизайнындағы кейбір 
кемшіліктердің салдары. Темірбетонды шпалдарын пайдалану тәжірибесі 
көрсеткендей, аралық бекітпелердің икемділігі жоғарылаған кезде, ендірілген 
болт пен зәкір шайбасының дизайны, сондай-ақ шпалдардың дизайны 
жақсарған кезде қызмет мерзімі 50 жылға дейін ұзартылуы мүмкін. 

Темірбетонды шпалдар 50 МПа (500 кгс/см2) қысу беріктігі бар М500 
маркасынан төмен емес, ал жоғары санатты шпалдар - сапасы М600 - ден 
төмен емес ауыр цемент бетонынан дайындалуы тиіс. Бетонның алдын ала 
сығу сәтіне беріктігі 38,5 МПа (385 кгс/см2) төмен болмауы тиіс. Аязға 
төзімді бетон маркасы – Mpz200. Сапасы бойынша дайындауға арналған 
материалдар жоғары талаптарға жауап беруі тиіс. 

Бетонның құрамдас бөліктері массасы бойынша өлшенуі керек, ал бетон 
қоспасы мәжбүрлі араластырғыштарда дайындалуы керек. 

Шпалдардың геометриялық өлшемдері және қималар бойынша 
арматураның орналасуы жобалық өлшемдерге сәйкес келуі тиіс. Рельс 
астындағы алаңдардың дөңес беті жоба бойынша 1/20 болуы тиіс. 

Шпалдың рельс астындағы платформаларының сапасына қатаң 
талаптар қойылады, өйткені резеңке тығыздағыштар мен төсемдердің 
қалыпты жұмысына байланысты тегістігіне байланысты болады. Шпал 
ұштарында шығып тұрған арматура сымдарының ұштары 
механикаландырылған ағынды желілерде рельс буындарын құрастыруды 
қиындатады.  

Струнобетон шпалдарынан КБ бекіткіші бар С-56-2 шпалдары ең көп 
қолданылды (1.76 - сурет).  

 
 

1-арматура; 2-ендірілген болт 
1.76-сурет. Темірбетон шпалы (ШС-1) 
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С-56-2 шпалында балласттың реактивті қысымын азайту үшін ортаңғы 

бөлік рельс бөліктерінің табанына қатысты 10 мм көтеріледі. Рельс астындағы 
учаскелердегі ойықтардың тереңдігі 15 мм, шпал бетонының көлемі-0,101 м3, 
шпал салмағы – 252 кг, диаметрі 3 мм жоғары берік сымның шығыны – 6,53 кг, 
диаметрі 4 мм. – 7,48 кг. 

Өзекті, ішекті немесе иірімді арматурасы бар алдын ала кернеулі 
темірбетоннан жасалған шпалдар қолданылады. Темірбетон шпалдары тұтас 
және құрама екі түрге болып бөлінеді. 

Темірбетон шпалдарының төрт түрі қолданылады: ШС-1 және ШС-1У - 
КБ бөлек аралық рельсті бекітпелер үшін, сондай-ақ ШС-2 және ШС - 2у-БП 
және ЖБР бөлінбейтін бекітпелер үшін. 

Шпалдардың жоғарғы бетіне штамптау арқылы қалыптастыру кезінде 
тауар белгісі немесе дайындаушы кәсіпорынның қысқаша атауы (әрбір 
шпалда) және дайындалған жылы соңғы екі санмен (партияның 
шпалдарының кемінде 20%-ында) жазылады. Шпалдардың шеткі бөлігіне 
ТББ мөртабаны және партия нөмірі (1.78-сурет) салынады.  

 

 
 

1.77 - сурет. Темірбетон шпалдарын таңбалау 
 
Бақылау сұрақтары 
1) рельс астындағы негіздер қандай функцияны орындайды? 
2) рельс негізінің негізгі мақсаттарын атаңыз. 
3) Қазақстан темір жолдарының рельс асты негіздерінде қандай 

материалдарды пайдаланады? 
4) ағаш шпалдардың қандай кемшіліктері бар? 
5) ағаш шпалдар ағаштың қандай түрлерінен жасалады? 
6) ағаш шпалдардың қызмет ету мерзімін қандай жолдармен 

арттырады? 
7) түрлері бойынша бөлінетін ағаш аударылатын брустардың 

параметрлерін атаңыз. 
8) Қазақстан темір жолдарының рельс астындағы негіздерінде 

темірбетон материалдарын пайдаланудың артықшылықтарын атаңыз.  
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9) Қазақстан темір жолдарының рельс астындағы негіздерінде 
темірбетон материалдарын пайдаланудың кемшіліктерін атаңыз. 

10) темірбетонды шпалдар көлденең қиманың қандай пішінге ие және 
неге дәл сол пішінде болады? 

11) темірбетон шпалдар қалай таңбаланады? 
 
1.3.4. Балласт қабаты 
 
Балласт қабаты жылжымалы құрам доңғалақтарының динамикалық 

әсер етуі кезінде жоспар бейініндегі рельс табанының тұрақтылығын 
қамтамасыз ететін теміржол жолының маңызды элементі болып табылады. 
Жолдың жоғарғы құрылымы элементтерінің қызмет ету мерзімі балласт 
қабатының тұрақтылығына байланысты. 

Балласт қабатының мақсаты. Теміржолдың балласт қабаты қалдық 
деформация аймағындағы жүктемелер кезінде жұмыс істейді. Қозғалыстың 
бірдей жағдайларында балласт қабатындағы қалдық деформациялардың 
жинақталу мөлшері оның жұмыс кезеңдері мен шарттарымен анықталған 
жағдайына байланысты әр түрлі болатындығын ескеру қажет. Мысалы, 
балласт қабаты ластағыштармен ластанған кезде қалдық деформациялардың 
жинақталуы күрт артады. Әр түрлі климаттық жағдайда бірдей балласт 
материалы басқаша жұмыс істейді.  Сондықтан балласт қабатының жағдайын 
ондағы көрсетілген ақауларды жою және жол тұрақтылығының бұзылуына 
жол бермеу үшін дұрыс және уақтылы бағалау маңызды. 

Балласт қабатының мақсаты негізінен келесіге дейін азаяды: 
- жылжымалы құрамның өтуі кезінде рельс тіреулерінің қысымын 

қабылдау және қалдық деформациялардың ең аз жинақталуымен тік, 
көлденең және бойлық бағыттарда жолдың жоғарғы құрылысының барлық 
элементтерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету; 

- жер төсемінің негізгі алаңына рельс тіректерінен қабылданатын 
қысымды беру; 

- жылжымалы құрам доңғалақтарының рельстерге соққыларын жылдам 
өңдеу. 

Балласт қабаты келесі талаптарға сай болуы керек: 
- жұмыс күші мен балласт материалдарының ең аз шығыны кезінде 

жолдың ең жоғары орнықтылығын қамтамасыз ету; 
- жылжымалы құрамның динамикалық әсер етуі, қағу кезінде, 

атмосфералық құбылыстар: аяз, жаңбыр, жел кезінде ең аз тозуы және кемуі, 
сондай-ақ пойыздар қозғалысы кезінде шаң болмауы; 

- жоғарғы құрылыстан және жер төсемінің негізгі алаңынан суды 
жақсы бұру және жолда жұмыс істеген кезде цементтеудің ең аз қабілетіне ие 
болу; 

- СЦБ құрылғыларының қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін төмен 
электрөткізгіштігі болуы тиіс. 

Балласт қабатын орнату үшін қолданылатын материалдар. Балласт 
қабатын құруға арналған материалдар шығу тегі, бөлшектердің мөлшері, 
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пішіні және өңдеу әдістері бойынша ұсақ тас, қиыршық тас, асбест, қабық 
жынысы және құм болып бөлінеді. 

Жол қоқысын дайындау үшін магмалық, шөгінді және метаморфты тау 
жыныстарының материалдары қолданылады: гранит, диорит, габбро, 
диабаза, құмтас, кварцит, әктас және басқа да материалдар жоғары беріктігі 
бар және атмосфералық әсерге төзімді. 

Жекелеген жағдайларда жол қиыршықтасын дайындау үшін 
белгіленген талаптарды қанағаттандыратын металлургия өнеркәсібінің кесек 
немесе құйылған шлактары пайдаланылуы мүмкін. 

Балласты материалдар – карьерлік қиыршық тас, қабық және құм – жүк 
жүктемесі төмен желілерде қолданылады. Балласт қабаты үшін 
перспективалы материалдар ұсақ тас, сұрыпталған қиыршық тас және асбест 
болып табылады. Олардың ішіндегі ең жақсысы – ұсақ тас. 

Шағыл тас. Жол ұсақ тастарына арналған дәндердің мөлшері оны 
пайдаланудың қандай да бір жағдайларында балласт қабатына қойылатын 
талаптар негізінде белгіленеді. Ұсақ тастың гранулометриялық құрамы 
біркелкі болуы керек, сондықтан шпалдар тек қиыршық тастың жеке үлкен 
бөлшектеріне сүйенбейді, бұл жолдың тұрақтылығын бұзуға және 
шпалдардың сынуына әкеледі. Ластанған жол тұрақтылығының бұзылуына 
әкеледі. Сондықтан, 25-70 және 40-70 мм қиыршық тас фракцияларында 
70‑тен 90 мм-ге дейін және 25-40 және 15-40 ММ қиыршық тас 
фракцияларында қиыршық тастың жалпы салмағының 5%-дан аспайтын 
мөлшерде мөлшері 40-тан 90 мм-ге дейін түйіршіктерге рұқсат етіледі, оның 
ішінде шаңды бөлшектер 1%-дан аспайды.  

25-70, 40-70 және 25-40 мм фракциялардың қиыршық тастарын 
дайындау процесінде қалдықтардан 7-25 мм өлшемді дәндері бар ұсақ 
фракциялы қиыршық тас, ал 15-25 мм өлшемді дәндері бар аз берік шөгінді 
жыныстарды ұсақтау арқылы бөлінеді. Бұл фракциялардың қиыршық 
тастарында мөлшері 25-тен 90 мм-ге дейінгі дәндердің және тиісінше 7 
немесе 15 мм-ден кіші дәндердің болуына, сондай-ақ қиыршық тастың 
жалпы салмағының 5%-нан аспайтын, оның ішінде шаң тәрізді бөлшектердің 
1%-дан аспайтын, ал ерекше жағдайларда тиісті техникалық-экономикалық 
негіздеме кезінде 2%-ға дейін рұқсат етіледі. 

Жолға төсемес бұрын барлық фракциялардың қиыршық тастары таза 
болуы керек. Онда саз, топырақтың өсімдік қабаты, қоқыс және басқа 
қоспалар болмауы керек.  

Асбест балласты. Асбест балласты – бұл хризотил-асбесттің бос емес 
талшықтарының кейбір минералдарының аз мөлшері бар ұсақ 
фракциялардың ұсақталған серпентиниттерінен тұратын асбест өндірісінің 
қалдықтары. Оның құрамында мөлшері 0,14 мм шаңды бөлшектер 20% - дан, 
ал мөлшері 10-25 мм бөлшектер 5-тен 40% - ға дейін болуға тиіс. Бұл ретте 
асбест балластында балластың жалпы массасының 0,8% - нан кем емес 
тесіктері 0,25 мм електе қалған асбесттің бос талшықтары болуы тиіс. 
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Асбест балласты өте тығыздалуы мүмкін (шпал астындағы призманың 
тығыздау коэффициенті 1,25-1,35). Пайдалану кезінде оның бетінде жер 
қыртысы пайда болады, ол суды өткізбейді. Шаң қабығының болуы балласты 
өту кезінде пойыздар мен ластаушылардың денесі балластты призма енуіне 
жол  бермейді. Әсіресе қатты ластанған жолдарда, атап айтқанда көмір-кен 
бассейндерінен шығатын жерлерде асбест балластын қолданған жөн. Асбест 
балластын кеңінен қолдануға шектеу оны тасымалдау қашықтығы және 
экологиялық қарсы көрсеткіштер болып табылады. 

Асбест балласты басқалармен салыстырғанда төмен температураға ие 
және жылу оқшаулау ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Асбест балластының кемшіліктері. Ол қатты тығыздалады: шөгіндіге 
арналған қорды балласт қабатының жобалық қалыңдығынан 25%-ға 
тағайындау керек. Балласт призмасының беткейлерінде, егер беткейлердің 
беті нашар жоспарланса, жергілікті шұңқырлар пайда болуы мүмкін. 

Карьерлік қиыршық тас. Карьерлік қиыршықтас – бұл магмалық, 
шөгінді немесе метаморфты жыныстардың табиғи жойылуы нәтижесінде 
пайда болатын табиғи қиыршықтас-құм қоспасы. МЕМСТ 7392-85 бойынша 
карьерлік қиыршық таста көлемі 3 мм-ден 6 мм-ге дейінгі қоспа дәнінің 
массасы 40%-дан кем емес 80%-дан аспайтын бөлшектер, қоспа дәнінің 
мөлшері 3 мм-ден 0,1 мм-ге дейінгі құм дәнінің мөлшері 20%-дан кем емес 
43%-дан аспайтын бөлшектер болуы тиіс. Саз бөлшектерінің 1%-дан аспауына 
жол беріледі. Құмды және қиыршықтас-құмды балласт – бұл тау 
жыныстарының табиғи бұзылуы нәтижесінде пайда болған табиғи құм және 
қиыршықтас-құм қоспасы. Балласт ретінде бұл материал, егер оның құрамы 
келесі талаптарға сәйкес келсе, әуесқой желілерде ғана қолдануға жарамды: 

- дән мөлшері 0,5 мм-ден кем болса, 49%-дан аспайды (оның ішінде дән 
мөлшері 0,1 мм-ден 10%-ға дейін, оның ішінде саз бөлшектері 2%-ға дейін). 

Қиыршықтас және қиыршықтас-құм балластының астық құрамы 1.27-
кестеде келтірілген 

 

1.27-кесте. Қиыршықтас және қиыршықтас-құм балластының астық 
құрамы 

Дәннің мөлшері, мм 
Балласттағы дәннің құрамы, салмағы 
бойынша %  

Гравийном Малтатас-құмды 
100-60 < 10 < 10 
60-3 41-80 < 80 
3-0,63 < 49 < 100 
0,63-0,14 < 27 < 17 
< 0,14 барлығы < 10 < 16 
оның ішінде сазды, сазды және шаңды 
бөлшектер < 2 < 3 

Ескертпе: жұмыс істеп тұрған карьерлерде «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ 
рұқсатымен көлемі 60-100 мм астық балластында 15%-ға дейін болуына жол беріледі. 
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Бұл балластың негізгі кемшіліктері: 
- оның қиыршық балластқа қарағанда төмен қалыпты қысым кезінде 

қозғалу қабілеті; 
- жолда аз тұрақтылығы; 
- жаңбыр жауғанда және қар еру кезінде шайылу және пойыздар 

қозғалысы кезінде шаңдану. 
Қабыршақты балласт. Қабыршақты балласт бұрынғы теңіздердің 

қабықшалы шөгінділерінен алынады. Оның қасиеттері бойынша ол құмнан 
біршама асып түседі. Алайда уақыт өте келе жеке қабықтар шаң түзіп, судың 
еркін өтуіне жол бермейді. ГОСТ 7392 бойынша 0,5 мм және одан жоғары 
мөлшердегі 85 бөлшектер қабықшалы балластта кемінде 50% болуы керек, 
0,1 мм өлшемді бөлшектер салмағы бойынша 6%-дан аспауы керек, оның 
ішінде сазды бөлшектер 1,5%-дан аспауы керек. 

Қабық балластының негізгі кемшіліктері: 
- ұнтақтау кезінде ол цементтеледі және серпімділік жоғалады; 
- пойыздар қозғалысы кезіндегі шаңдану (70 км/сағ және одан астам); 
- жаңбыр мен қардың еруі кезінде эрозия. 
Балласт призмасының типтік көлденең профильдері. Тәжірибелер 

мен теориялық зерттеулер жер төсемінің негізгі алаңындағы кернеуді 
теңестіру шпалдар астындағы балласттың келесі қалыңдығында 
болатындығын анықтады:  

- 2000 дана/км-55-60 см; 
- 1840 дана/км-65-70 см; 
- 1600 дана/км-75 см. 
Сондықтан балласт призмасының диаметрі келесідей жасалады:  

балласт қабаттарының жалпы қалыңдығы осы өлшемдерге жақындады.  
Балласт призмасының өлшемдері жер төсемінің беріктігі мен рельс шпал 

торының орнықтылығының талаптарымен айқындалады (1.78-сурет). Соңғы 
талапты орындау әсіресе түйіспесіз жол учаскелері үшін қажет. 

 

 
М – жол аралығының ені; В – балласты призманың иығы 

 

1.78 - сурет. Балласты призманың көлденең профильдері 
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Кезінде балласт қабатындағы қиыршық тастан және араларында жер 

төсемі арасында құмды жастық жасалады.   Қалыңдығы кемінде 20 см 
болатын мұндай жастық балластың жалпы қалыңдығын арттыру үшін және 
қиыршық тастың жер төсемінің топырағына, жер төсемінің топырағының 
қиыршық тас қабатына енуіне жол бермеу үшін қажет. Жартасты 
топырақтардан жасалған жер төсемімен, сондай-ақ үлкен немесе орташа 
түйіршікті құм бөлшектерінен жасалған жер төсемімен құм жастықшасы 
қанағаттандырылмайды. 

Бір жолды және екі жолды учаскелердегі балласты призманың 
көлденең профильдері 1.79-суретте көрсетілген. 

 

 
1-қиыршық тас; 2-құм қабаты; h - сыртқы рельсті көтеру; А-қисық сызықтардағы 

жол аралықтарын кеңейту 
а) - ағаш шпалдардағы түзу учаскелердегі құм төсеміндегі қиыршық тастан жасалған 
балласт призмасы; 
б) - ағаш шпалдардағы қисық учаскелердегі құм төсеміндегі қиыршық тастан жасалған 
балласт призмасы; 
в) - темірбетон шпалдарындағы түзу учаскелердегі құм төсеміндегі қиыршық тастан 
жасалған балласт призмасы; 
г) - Темір-бетон шпалдарындағы қисық учаскелердегі ауырға арналған құм төсеміндегі 
қиыршық тастан жасалған балласт призмасы; 
д), е) ж), з) – қос жолды учаске үшін ұқсас 
 

1.79 -сурет. Бір жолды және қос жолды учаскелердегі балласты 
призманың көлденең профильдері 
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Асбест балластынан, карьер қиыршықтасынан, қабықтардан балласт 
призмасы бір қабатты етіп жасалады. 

Балласт призмасының ені оның тұрақты күйін және ондағы шпалдарды 
пойыздардың астына сақтау жағдайынан анықталады. Балласт призмасының 
иықтың ұлғаюы шпалдардың ығысу кедергісін арттырады, бұл түйіспесіз 
жолды қолдану кезінде өте маңызды. Сонымен қатар, балласты шпалдардың 
ұштарының астынан сығуға төзімділік артады. Бұл әсіресе темірбетон 
шпалдарында өте маңызды, өйткені олардың астында балластқа ең көп 
қысым ұштарда пайда болады. 

Балласт призмасының көлденең профильдері жүктемеге, балласт 
түріне, жолдар санына байланысты сараланады. 

Балласт призмасының конструкциясы мен өлшемдері «Қазақстан темір 
жолы «ҰК» АҚ 25.12. № 1220-Ц бұйрығымен көзделген техникалық 
шарттарға сәйкес болуы тиіс. 2007 ж. және балласт призмасының типтік 
көлденең профильдері (1.28-кесте).  

1.28 кесте - Жол сыныбына байланысты балласт призмасының 
құрылымы мен өлшемдері, см. 

 

Жол класы 

Балласт жастығын есепке 
алмағанда, рельс астындағы 
аймақта (қисық - ішкі жіп 
бойынша) балласт 
қабатының қалыңдығы 

Призманы
ң иық ені, 
В 

Балласт 
жастығыны
ң 
қалыңдығы 

Жер төсемі 
жиегінің ең аз ені 

1,2 35/40 40/45 20 50 (40) 
3 25/30 35/40 20 45 (40) 
4 20/25 25/35 20 40 
5 15 20/25 15 40 
Ескертпелер: ағаш шпалдардағы буын жолы үшін алымда;   

бөлгіш – темірбетон шпалдардағы түйіспесіз жол үшін. Жақшада  
жол жиегінің ені оның  қайта құру жұмыстарымен байланысты учаскелердегі ұлғаюы   
немесе жол белгілерін 15 см-ден астам азайту арқылы келтірілген. 

 
Балласт астындағы балласт жастықшасының орнына геотекстиль, 

пенополистирол қорғаныс қабаттары немесе ұсақ фракциялардың қиыршық 
тастары орналасуы мүмкін. 

Геотекстиль мен полистирол қорғаныш қабатының дизайны. Ұсақ 
фракциялардың қиыршық тастарынан жасалған қорғаныш қабатының 
қалыңдығы 10 см-ге тең күйде қабылданады. 

Бір жолдың 1 км балласт көлемі 1.29-кестеде келтірілген. 
1.29-кесте-тіке екі жолды учаскенің бір жолының 1 км карьерлік 

қиыршық тастан, ұлутастан немесе құмнан жасалған балласт көлемі, м3 

 

1 км жолдағы шпалдар саны Тығыз қосылымды 
көлем 

Тығыздау коэффициентін 
есепке алғандағы, балласт 

қажеттілігі 
1840 1965 2260 
1600 1988 2286 
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Жолдағы балласт жұмысы. 
Балласт призмасын ауыстыруға және күтуге жыл сайын 500 

млн.теңгеден астам қаражат жұмсалады. Жолдың ағымдағы мазмұны кезінде 
балласт қабатының бұзылуымен байланысты жұмыстарға - жолды деңгей 
бойынша түзету – жолды тегістеу және т.б., жұмыс күшінің барлық 
шығындарының 60%-дан астамы жолды ағымдағы ұстауға жұмсалады. 
Осыдан балласт қабатын күтіп ұстауға және жөндеуге жұмсалған қаражаттың 
тиімді және үнемді жұмсалуының маңыздылығын көруге болады. 

Балласт призмасының ластануы қиыршық тастағы үйкелістің 
төмендеуіне, қысымның таралу бұрышының төмендеуіне және жер төсемінің 
негізгі аймағына арналған қысымның көтеріліп кетуіне әкеп соғады. Ластану 
салдарынан жолдың икемділігі нашарлайды және жол жағдайының ұзақ 
мерзімділгі төмендейді. 

1.80-суретте әртүрлі уақыт мерзіміндегі жолдың бір көлденең қимасы 
бойынша профильдік сызықтан ауытқулар көрсетілген. 

 

 
 
I – балласт қабатының тұрақтану кезеңі; II – балласт қабатының қалыпты жұмыс 

істеу кезеңі; III – балласт қабатының қалдық деформацияларының жинақталуының өсу 
кезеңі; IV – балласт қабатының белгіленген мерзімде жөндеу орындалмаған кездегі жұмыс 
кезеңі. 

 

1.80-сурет. Балласт призмасы жұмысының схемалық схемасы 
өткізілген тоннажға байланысты қалдық деформациялардың жинақталу 
қисығы түрінде көрсетіледі 

 
Балласт призмасын пайдалану кезінде балласт призмасының ластануы 

жылжымалы құрамның рельстен өтетін жүктемесінен туындайды, бұл өз 
тарапынан жанасу нүктелерінде қоқыстың бөлінуіне, қиыршық тас 
фракциясының қайта жиналуына, үйкеліс процестеріне және салдарынан 
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ұсақ фракцияның үлесінің артуына әкеледі. Сонымен қатар балласт қабаты 
келесі жағдайда да ластанады: 

- жолдың төменгі құрылысынан көтерілетін бөлшектерден; 
- қоршаған ортаның әсерінен; 
- тасымалданатын жүктің жолда жоғалуынан; 
- теміржол төсемі аймағындағы өсімдіктерден. 
Жаңа қиыршық тас төсегеннің өзінде ұсақ фракцияның үлесі 3-5% 

құрайды.Балласт призмасы жұмысының қағидаттық сұлбасы өткізілген 
тоннажға байланысты қалдық деформациялардың жинақталу қисығы түрінде 
көрсетіледі.  

Қиыршықтас балласты бар теміржолды пайдаланудағы көпжылдық 
тәжірибе көрсеткендей, әртүрлі бөлімдерде қалдық деформациялардың 
жинақталуы әртүрлі, яғни белгілі бір уақыт кезеңінде балласт қабатының 
әрбір көлденең қимасы басқа бөлімдерден жақсы жұмыс істейді. Осы 
ауытқуларды жою кезінде призманың әр кесіміндегі жол, пайдалану кезінде 
пайда болатын жалпы профиль сызығына алып келеді.  

Жолдың басқа көлденең қималарында мұндай ауытқуларды қайталауға 
болады, бірақ көп жағдайда жолды тексеру нәтижелері мен өлшеу 
вагондарының жазбаларынан белгілі болғандай, жолда тегіс профиль сызығы 
жоқ, бірақ призманың әртүрлі көлденең қималарында балласт призмасының 
жұмысын сипаттайтын ауыспалы ауытқу бар. Бұл балласты призманың 
жолдың ұзындығы бойынша біркелкі емес жүк көтергіштігіне және негізінен 
жылжымалы құрамның әртүрлі күш әсері арқылы түсіндіріледі. 

Жолды күрделі жөндеуден кейінгі I кезеңде балласт қабаты жеткілікті 
тығыздалмаған, қалдық деформациялардың қарқынды жинақталуы 
байқалады. Бірдей жұмыс жағдайында жинақталу қарқындылығы негізінен 
жолдың жоғарғы құрылымының түріне, балласт түріне, оның шпал 
астындағы қабат қалыңдығына және балластының тығыздау дәрежесіне 
байланысты. 

Зерттеулер балласт жұмысының I кезеңінде қалдық деформациялардың 
жинақталу шамасын, өткізілген тоннаждан қуат функциясымен білдіруге 
болатындығын анықтады 

 
к

бал Qу 1 , мм,                                                (1.8) 
 
мұндағы-жолды күрделі жөндеуден кейін балласт қабаты жұмысының I 

кезеңінде қалдық деформацияның жинақталуы, мм; балу  
 - тұрақты коэффициент; 
Q1-жолды күрделі жөндеуден кейін өткізілген тоннаж, млн. т брутто; 
k – жолдың жоғарғы құрылысының типіне, балласт түріне және оның 

физикалық-механикалық қасиеттеріне, балласт қабатының қалыңдығы мен 
нығыздалу дәрежесіне (1-ден кем) байланысты дәреже көрсеткіші (тәжірибе 
негізінде айқындалады). 
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II кезең – балласт қабатының қалыпты жұмыс кезеңі жолдың қалдық 
деформацияларының аз қарқынды жиналуымен сипатталады. Осы кезеңде 
балласт қабаты тұрақтанды және әлі де ластануды алған жоқ. Алғашқы 
жуықтауда қалдық деформациялардың жинақталуындағы бұл кезең түзу 
теңдеуімен көрсетілуі мүмкін 

 

2bQубал  , мм,                                                  (1.9) 
 

мұндағы-II кезеңдегі қалдық деформацияның жинақталуы, мм; балу   
b – бастапқы бейіндік сызыққа II кезеңдегі қалдық деформациялардың 

тікелей жинақталу бұрышының тангенсі; 
Q2-I кезеңнен кейін өткізілген тоннаж, млн. т брутто. 
III кезең балласт қабатының ластануына байланысты қалдық 

деформациялардың жинақталуының өсуімен және осыған байланысты оның 
икемділігінің төмендеуімен сипатталады. 

Балласт жұмысының III кезеңінде қалдық деформациялардың 
жинақталуы өткізілген тоннаждан қуат функциясымен I кезеңдегі сияқты 
көрінуі мүмкін, бірақ 1-ден жоғары дәрежелі көрсеткішпен:  

 
к

бал Qу 3 , мм,                                               (1.10) 
 

мұндағы-жолды күрделі жөндеуден кейін балласт қабаты жұмысының 
III кезеңінде қалдық деформацияның жинақталуы, мм; балу   

 - тұрақты коэффициент; 
Q3-II кезеңнен кейін өткізілген тоннаж, млн. т брутто; 
k – жолдың жоғарғы құрылысының типіне, балласт түріне және оның 

физикалық-механикалық қасиеттеріне, балласт қабатының қалыңдығы мен 
нығыздалу дәрежесіне байланысты дәреже көрсеткіші (тәжірибе негізінде 
айқындалады). 

Осы кезеңде II кезеңге қарағанда рельстік жіп деңгейі бойынша 
отыруды және түзетуді жою бойынша жұмыстардың үлкен көлемін жүргізу 
талап етіледі. II кезеңмен салыстырғанда осы жұмыс көлемі 2-3 есе ұлғайған 
кезде балласт қабатын жөндеу (тазарту) қажет. 

Қалдық деформациялардың шамадан тыс қарқынды жинақталуы 
балласт қабатының белгіленген нормалардан асып кетуіне байланысты IV 
кезеңмен сипатталады, бұл пойыздардың қозғалыс жылдамдығын шектеуге 
және жол элементтеріндегі асқын кернеулерге әкеледі. 

Балласт қабатындағы қалдық деформациялардың жинақталу деректерін 
талдау балласт призмасы жұмысының алғашқы кезеңінде жинақталған жол 
деформациясының барлық мөлшерінің шамамен 50%-ын құрайтынын 
көрсетті. Балласт қабатының тұрақтануы Қазақстанның климаттық 
жағдайында жылына 20–25 млн. т брутто жүк кернеулігі кезінде созылады. 
Осы кезеңді басқару және балласт қабатының негізгі жұмыс кезеңін ұзарту 
үшін (II кезең) жолдың динамикалық тұрақтандырғыштарын (ДСП) 
пайдалану қажет.  
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Балласт қабатының тұрақтандырылған жағдайына жолды түзету, 
балласт призмасын түптеу, еңіс-иін және жоларалық аймақтарда тығыздау 
бойынша өзара байланысты технологиялық операциялар арқылы қол 
жеткізіледі. Мұндай жұмыс кешенінің мақсаты - деформациялардың 
икемділігін және пайдалану кезінде балласт мінез-құлқының 
болжамдылығын қамтамасыз ету. ДСП жұмысының нәтижесінде қабаттың 
астындағы аймақтың тығыздалу дәрежесі едәуір артады. ДСП 
доңғалақтардың астында жол торы бүгіліп, жылжымалы құрамның аралық 
бөліктерінің астында көтерілген кезде өтетін пойыздың жолына әсерін жақсы 
еліктейді. 

«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ магистральдық желісінде жол «Plasser 
& Theurer» фирмасының жолдың динамикалық тұрақтандырғышы көмегімен 
тұрақтандырылады. ДСП пайдалану тәжірибесі жұмыс жылдамдығы кезінде 
(шамамен 1-1,1 км/сағ) орташа жауын-шашынды 30,2 ММ қамтамасыз 
еткенін көрсетті. Бұл жағдайда жолдың енінің ұлғаюы байқалмады (арнайы 
калибрлеу құрылғыларының арқасында), керісінше, орташа есеппен 1 мм 
тарылу болды. Тұрақтандырғыш іс жүзінде жолдың жағдайын деңгей 
бойынша өзгертпейді, ВПО-3000 және Duamatic түзету машиналары жұмыс 
істегеннен кейін далалық жіптің көтерілуін қалдырады. Аталған 
артықшылықтар бөлшектер тақтасының техникалық-экономикалық 
орындылығын көрсетеді, бұл бөлшектерді жақсы тығыздау үшін балласты 
мезгіл-мезгіл түсіретін тиімді діріл-соққы тығыздау режимін қолдануға 
мүмкіндік береді.  

Батыс Еуропаның жолдарында механикаландырылған машиналар 
жиынтығы (MDZ) қолданылады, олар балласты терең тазалағаннан кейін 
жолды түзету және тегістеу машиналарымен тегістейді, балласты призманы 
өздігінен жүретін жоспарлағыштармен тегістейді және ДСП жолын 
тұрақтандырады. Жинақтарды пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, жоғары 
жылдамдықты пойыздарды өткізу үшін түзету және тегістеу, жоспарлау 
машиналарының, сондай-ақ динамикалық жол тұрақтандырғыштарының ең 
аз дегенде үш рет өтуі қажет. 

ДСП жолды түсіргеннен кейін қиыршық тас тазалағыш машина жұмыс 
істегеннен кейін бірден бірінші рет өткізілуі керек. Содан кейін оны жолды 
қабатты көтергеннен кейін (7-10 см) және соңғы рет  жолды әрлеу кезінде 
өткізіп жіберу керек. Тек осы жағдайда ғана пойыздардың әсерінен кейінгі 
біркелкі жауын-шашынмен жолдың жылдам және сапалы тұрақтануы 
қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Балласт призмасының күйін тексеру. Балласт призмасының 
жағдайын мерзімді тексеру және осы зерттеу деректерінің жол 
дистанциясының паспорттарында, жобалау-сметалық және басқа да 
құжаттамада объективті көрсетілуі пойыздар астындағы балласт қабатының 
жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында оны күтіп-ұстауға ең аз 
шығынмен жөндеу-сауықтыру жол жұмыстарын дұрыс жоспарлауға 
мүмкіндік береді. Балласт призмасының күйін және балласт 
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материалдарының сапасын уақтылы немесе дұрыс бақыламау жолдың 
немқұрайдылығына және ондағы қиын ақаулардың пайда болуына әкелуі 
мүмкін. 

Жолды пайдалану кезінде балласт қабатын тексеру. Жолды 
пайдалану кезінде балласт қабатын тексеру жол қашықтығының техникалық 
паспортын толтыру, жоспарлы-алдын алу жөндеулерін тағайындау үшін, 
сондай-ақ шашырауды жою және балласт призмасының көлбеу бөлігін 
нормаларға сәйкес келтіру қажет жерлерді анықтау үшін қажетті деректерді 
алу мақсатында жүргізіледі. Бұл тексеруді жол қашықтықтарының күштері 
жүргізеді және тексеруді қамтиды:  

- балласт қабатының қалыңдығы; 
- иықтың ені және призма еңістерінің тіктігі; 
- балласт қабатының ластану пайызы және пайда болған шашырау 

саны.  
Балласт призмасының күйін тексеру визуалды және аспаптық болуы 

мүмкін. 
Көзбен шолып тексеру көктемгі және күзгі жолды тексеру кезінде 

барлық километр бойынша жүргізіледі. 
Балласт призмасының жағдайын аспаптық тексеру жылына кемінде бір 

рет балласт призмасының жағдайын неғұрлым объективті сипаттайтын әрбір 
аралықтың екі-үш километрінде жүргізіледі. Бұл ретте әрбір зерттелетін 
километрде балласт қабатының қалыңдығы әртүрлі пикеттердегі үш жерде, 
иықтың ені мен призма еңістерінің тіктігі - әрбір пикетте, балласт қабатының 
ластану пайызы - әртүрлі пикеттердегі үш жерде айқындалады. Жол 
дистанциясының техникалық паспортын толтыру кезінде аспаптық тексеру 
кезінде алынған деректерді балласттық призманың жағдайын көзбен шолып 
бағалау негізінде осы аралықтың басқа километріне таратады. 

Нормалардан анықталған ауытқулар бірінші жоспарлы-алдын алу 
жөндеу немесе ақаулықтың сипатына байланысты ағымдағы күтіп ұстау 
бойынша жұмыстар кезінде жойылады. 

Жолды жоспарлы - алдын ала жөндеу жобаларын жасау үшін 
балласт қабатын тексеру. Жолды күрделі жөндеу жобасын жасау үшін 
балласт қабатын, сондай-ақ жолды қиыршық тас немесе асбест балластына 
қоя отырып, орташа жөндеуді жобалау ұйымдары жүргізеді. Сауалнама 
төмендегі анықтаманы қамтиды: 

- балласт қабатының қалыңдығы; 
- иықтың ені және призма еңістерінің тіктігі; 
- балласт қабатының ластануы. 
 Бұл көрсеткіштер аспаптық түрде анықталады. 
Алғашқы екі көрсеткіш балласты призманың нақты және жобалық 

өлшемдерін ескеру үшін әр пикет бағанына, профильдің сыну нүктелеріне 
және басқа да сипаттамалық жерлерге қарсы анықталады. Балласт қабатының 
ластануын жөндеу үшін тағайындалған әрбір километрдің кемінде үш 
жерінде анықтайды. Қиыршықтас балласты кезінде бұл деректер 
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қиыршықтас тазалау машинасымен балласт призмасынан шығарылатын 
астық мөлшері 25 мм-ден кем қиыршықтас көлемін белгілеу үшін, ал асбест, 
қиыршықтас немесе қиыршықтас-құм кезінде жаңадан ауыстырылуы тиіс 
ластанған балласт көлемін айқындау үшін анықталады. Балласт призмасы 
мөлшерінің өзгеруіне және көлемі 25 мм-ден кем қиыршық тас бөлшектерін 
алып тастауға немесе ластанған асбест, қиыршық тас немесе қиыршық тас-
құм балластын ауыстыруға байланысты қажетті балластың жиынтық көлемі 
жолды жөндеу өндірісіне калькуляцияға қосылады. Мұндай жағдайларда 
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 
бұйрығымен белгіленген балласт шығысының орташа желілік нормаларын 
пайдалануға жол берілмейді. 

Жолды көтеру және орташа жөндеу қажеттілігін анықтау жолды 
пайдалану кезінде балласт қабатын тексеру кезінде алынған және 
қашықтықтың техникалық паспортына енгізілген мәліметтер негізінде жол 
қашықтықтарын жүргізеді. 

Жолды жоспарлы-алдын ала жөндеуді орындағаннан кейін 
балласт қабатын тексеру. Жолды жоспарлы-алдын ала жөндеуді 
орындағаннан кейін балласт қабатын тексеру жолды жөндеу сапасын 
тексеру, техникалық қабылдау-тапсыру құжаттамасын ресімдеу, деректерді 
жол қашықтығының техникалық паспортына енгізу мақсатында жүргізіледі. 
Бұл тексеруді жолды жөндеген ұйым жүзеге асырады (ПМС, жол 
қашықтығы) және анықтаманы қамтиды: 

- балласт қабатының жалпы қалыңдығы, оның ішінде таза балласт 
қабатының қалыңдығы; 

- иықтың ені және призманың беткейлерінің көлбеуі. 
Өлшемдер әр пикет бағанына қарсы жасалады. 
Қабылдау-тапсыру құжаттамасын ресімдеу қолданыстағы ережелерге 

сәйкес орындалады, ал алынған деректер жол дистанциясының техникалық 
паспортына енгізіледі.  

Балласт қабатының қалыңдығын анықтау. Қолданылатын құрал: 
металл күрек, шанышқы, сынық, покер, қалақша, жиналмалы метр немесе 
бөліктері бар металл сызғыш, ұзындығы 70 см ағаш рельс. 

Өлшеу орындары: жолдың түзу учаскелерінде шпал астындағы балласт 
қабатының қалыңдығын қос жолды рельс жіптің астында және бір жолды 
учаскедегі кез келген рельс жіптің астында өлшейді. 

Жолдың қисық учаскелерінде балласт қабатының қалыңдығы ішкі 
рельсті жіптің астында өлшенеді. 

Өлшеулерді жүргізу: екі қабатты балласты призмадағы қиыршық тас 
немесе асбест балласты қабатының қалыңдығын өлшеу үшін шпал жәшігінде 
оның толық тереңдігіне (жастыққа дейін) өлшеулер жүргізу үшін жеткілікті 
жоспардағы өлшемдері бар шурф орнатылады (1.81-сурет). 
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1-рейка; 2-сызғыш 
 

1.81-сурет. Балласт қабатының қалыңдығын өлшеу схемасы 
 
Шурфты шектейтін шпалдарға рельс асты қимасының жанына 1 Ағаш 

рейка төселеді және әрбір шпалдың астына 1 см дейінгі дәлдікпен 
жиналмалы метрмен немесе 2 сызғышпен Н1 балластың жоғарғы қабатының 
түбінен (қиыршық тас, асбест балласты) рейканың түбіне дейін өлшенеді. 
Көршілес Н1ср шпалдарының астындағы екі өлшемнің арифметикалық 
орташа мәнін анықтаңыз және оны 1 см-ге дейін дөңгелектеңіз. Содан кейін 
әр Hi шпалдарының қалыңдығын өлшеп, екі hcp шпалдарының орташа 
қалыңдығын табыңыз. Берілген нүктедегі HB балластының жоғарғы 
қабатының қалыңдығы Н1ср мен HCP шпалының қалыңдығы арасындағы 
айырмашылық ретінде анықталады . Өлшеу нәтижелері призманың (бір 
қабатты, екі қабатты, үш қабатты) құрылымы көрсетілген журналға 
енгізіледі. 

Егер қиыршық тас немесе асбест балласты қабатының қалыңдығы 40 
см-ден асса, онда шурф осы белгіден төмен тереңдетілмейді, ал журналда 
балластың жоғарғы қабатының қалыңдығы 40 см-ден асады деп жазылады. 

Осылайша, жолды жөндеуден кейін таза балласт қабатының қалыңдығы 
анықталады. Бұл жағдайда өлшем таза балласт қабатының түбінен есептеледі. 

Үш қабатты балласты призмамен асбест пен қиыршық тасты балластың 
қалыңдығы бөлек өлшенеді, егер қажет болса, жастықтың қалыңдығы да 
өлшенеді. Балласт қабатының қалыңдығын өлшеу аяқталғаннан кейін шурф 
бірден оны қабатпен тығыздай отырып, балластпен жабылады. Бұл ретте 
әртүрлі балласт материалдарын (құмы бар қиыршықтас, асбест балласты бар 
қиыршықтас және т.б.) араластыруға жол берілмейді. 

Иықтың енін және балласт призмасының беткейлерінің беріктігін 
анықтау. Қолданылатын құрал: көлбеу бөлікті өлшеуге арналған қимаүлгі, 
жиналмалы метр немесе бөліктері бар металл сызғыш, деңгей, тік сызық. 

Көлбеу бөлігін өлшеуге арналған қимаүлгісі (1.82-сурет) көлденең 1 
және тік 2 Металл түтіктерден тұрады (мысалы, дюралюминий), бөлімдері 1 
см-ден кейін қолданылады.  

H 

1 
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1 - көлденең кронштейн; 2 - Тік тірек; 3 - қозғалтқыш; 4 - деңгей; 5 - тірек;               
6 - балласт призмасының иық позициясы мен көлбеу бекіткіші; 7-бекіткіш 

 

1.82-сурет. Көлбеу бөлігін өлшеу үшін қимаүлгісі 
 
1-түтіктегі бөлімдерді тіректің ішкі жағынан 5, ал 2-түтікте түтіктің 

ұшты шетінен 10 см қашықтықта бекітілген 9 шектеу сақинасының түбінен 
бастап есептеу басы. 3 қозғалтқыш 1 және 2 бөліктерінің өзара 
перпендикуляр орналасуын бекітеді және оларды бір-біріне қатысты 
жылжытуға мүмкіндік береді. 1-түтікте 4-деңгей бар, ол 1-бөліктің көлденең 
күйде орнатылуын қамтамасыз етеді. Иықтың орналасуы мен балласт 
призмасының көлбеуін бекіту үшін 7 құлақша болуына байланысты бір-
біріне қатысты еркін қозғалатын және айналатын екі металл түтіктен (немесе 
бұрыштардан) тұратын 6 бекіткіш қолданылады. Осы мақсаттар үшін 
жолдарда жасалған басқа да ұқсас қимаүлгілер қолданылуы мүмкін. 

Өлшеу жүргізу: қимаүлгі 1.82-суретте көрсетілгендей призманың 
көлбеу бөлігіне орнатылады. 2-бөлікті призманың беткейінің түбіне жақын 9-
сақинаға дейін жерге енгізіп бекітеді. 1-бөлік көлденең күйге орнатылып, 
рельс басының ішкі жағына 5-ші тиіп тұратындай етіп 3-ші құлақшамен 
бекітіледі. 6-бекіткіш иыққа және көлбеу жерге қойылады, ол оларға ең көп 
тығыздалып келеді және призманың нақты құрылымын дұрыс сипаттайды. 
Бұл үшін бекіткішке тығыз орнатуға кедергі болатын, кейбір шығыңқы 
қиыршық тастарды жояды.  Бұл жағдайда бекіткіш 7 құлақшамен бекітіледі. 
Үлгіні орнатқаннан кейін X1, X2, XZ, H және z үлгілері алынып, журналға 
жазылады. X1 және X2 үлгілерін алу кезінде түтікте призманың көлденең 
профилінің сыну нүктесінде шпалдың немесе жиектің ұшына сәйкес келетін 
1 нүктені анықтау үшін сызық қолданылады. D призманың иығы, Н' 
призмасының биіктігі және M еңісінің орналасуы формулалар бойынша 
анықталады: 

 

12 XXd  , см;                                     (1.11) 
   
Z,-HH   см;                                                 (1.12) 

 

Х3 

Х1 d 
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                                              (1.13) 

 

Өлшеу нәтижелері бойынша орындар саны және олардың иық ені 
жеткіліксіз және түзетуді қажет ететін балласт призмасының тіктігі жоғары 
болатын ұзындығы белгіленеді. 

Балласт қабатының ластануын анықтау. Қиыршықтас балластының 
ластануы мөлшері 25 мм-ден кем бөлшектердің, оның ішінде мөлшері 0,14 
мм-ден кем бөлшектердің болуымен сипатталады. Асбест, қиыршықтас және 
қиыршықтас-құм балластының ластануы мөлшері 0,14 мм-ден аз 
бөлшектердің құрамымен сипатталады. 

Балласт қабатының ластануы шашыраудың пайда болуымен де 
сипатталады. 

Жол дистанциясының техникалық паспортын толтыру және жобалау-
сметалық құжаттаманы жасау кезінде 0,14 мм-ден кем мөлшердегі бөлшекті 
қиыршықтас балластының ластану көрсеткіші пайдаланылмайды. Алайда, 
мұндай бөлшектердің жол берілмейтін мөлшерде болуын шашыраудың пайда 
болуы - сыртқы белгімен бағалауға болады. Мөлшері 0,14 мм-ден аз 
бөлшектерді тек зертханалық жағдайда анықтауға болады, өйткені бұл үшін 
арнайы жабдық қажет. Сондықтан осы әдістемелік нұсқауларда асбест, 
малтатас және малтатас-құм балласттарында мөлшері 0,14 мм-ден кем 
бөлшектердің құрамын анықтау үшін сынама алу ережелері ғана беріледі. 

Балласт қабатының ластану дәрежесін анықтау үшін әрбір зерттелетін 
километрде барлық іріктеп алынған сынамалар бойынша ластанудың орташа 
пайызы есептеледі, ол шектес, тексерілмеген километрге таралады, онда 
көзбен шолып қарау арқылы балластың шамамен осындай ластануы 
анықталған. Егер қарастырылып отырған аралықта барлық көзбен шолып 
тексерілген километрлер шамамен бірдей ластанған болса, бүкіл аралық 
бойынша ластану пайызын орташаландыруға және оны жол қашықтығының 
техникалық паспортында көрсетуге жол беріледі. 

Мөлшері 25 мм-ден аз бөлшектері бар қиыршықтас балласт 
қабатының ластануын анықтау. Қолданылатын құралдар мен аспаптар 
(1.83 және 1.84-суреттер): 

- МЕМСТ 13882-68 бойынша гірленген үстел таразысы; 
- өлшемі металл қораптар  ; 102525   
- металл қалақша; 
- металл көсеу;  
- диаметрі 25 мм дөңгелек тесіктері бар елек (фракциялары 25-50 мм, 

25-60, 25-70 мм қиыршық тас кезінде) немесе 5 мм (фракциялары 5-25 мм 
қиыршық тас кезінде);  

- брезенттен немесе клеенкадан жасалған төсеніш, өлшемі М. 5,15,1   
Сынаманы іріктеу: сынаманы іріктеу алдында призманың 1 еңіс бөлігі 

мен 2 иығы кесіледі. 3-сынаманы шпал ұшынан рельстің табанына дейінгі 
ұзындығы және бір шпал жәшігінің осьінен басқа шпал жәшігінің осьіне 
дейінгі ені бөлігін алады. Призманың бетіндегі қоқыстандырғыш кесіліп, 
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сынамаға кірмейді. Жолды қиыршық тасқа орнатудан сынама алу сәтіне 
дейін қиыршық тас қабатын тазарту бойынша жұмыстар жүргізілмеген 
учаскелерде сынаманы құм жастығына дейінгі тереңдікке алады. 

 

 
 
 

а) - қорап (шатырлы темір, қалыңдығы 0,8 - 1 мм); б) - қалақша (темір щина 0,8 - 1 
мм); в) - көсеу (болат, Ø 12 мм). Өлшемдері мм-де берілген 

 

1.83-сурет. Сынамаларды іріктеу құралдары 
 

 
 

а) - тесіктердің диаметрі 25 мм; б) - тесіктердің диаметрі 5 мм. (шектері - ағаш, 
елек-табақты болат δ =0,8 мм.) өлшемдері мм-де берілген 

 
1.84-сурет.Елек құрамдас бөліктері 

 
Жолды бірнеше рет жөндеу жүргізілген учаскелерде қиыршық тастың 

үлкен қабаты жиналды, сынамалар шпал табанынан 0,25 м тереңдікке 
алынады. Бұл жағдайда жоспарланған 3 контурындағы үлкен және ұсақ 
бөлшектердің бүкіл массасы сынамаға түсетініне көз жеткізу керек. 
Жастықпен шектеліп жатқан қиыршық тас бөлшектерін ерекше мұқият 
таңдау керек. 

3-үлгідегі қиыршық тас, әдетте, 1 және 2 призманың контурына 
қарағанда көбірек ластануы керек, өйткені мұнда ол тек сыртқы қоқыстармен 
ғана емес, сонымен қатар қиыршық тастың бөлшектелген бөлшектерімен 
пойыз жүктемесінің әсерінен және торлы машиналар мен механизмдермен де 
ластанған.  

Мысал. Диаметрі 25 мм тесіктері бар електен үлгіні талдау кезінде 
қалдық қалыптасты, оны үш рет өлшеу керек болды. Електен өткен 
қоқысшылар бір уақытта өлшенді. Өлшеу нәтижесінде M1=20 кг; m2 =30 кг; 
m3=30 кг; m-25=20 кг тең аспалар алынды. 

400 
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10 16
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Осылайша,  диаметрі 25 мм тесіктері бар електе қалып қалған сынама 
бөліктерінің массасы келесіге тең 

 

m25=20+30+30=80 кг. 
 

Сынаманың жалпы массасы келесіге тең 
 

М= 80+20 =100 кг. 
 

Қиыршық тастың ластану пайызы 
 

%20100
100
20q 25   . 

 

Егер ластауыштың көлемдік массасы қиыршық тастың көлемдік 
массасынан едәуір өзгеше болса (қиыршық тас шымтезекпен, кен 
концентратымен және т. б. бітелген жағдайда), q-25 ластануының нақты 
пайызын келтірілген q-25 пайызына келесі формула бойынша қайта есептеу 
қажет: 

 

100
пр25щ

пр25
пр25 KmM

Km
q




 

                                  (1.14) 

 

мұндағы m-25-саңылаулары 25 мм електен өткен сынама бөлігінің 
массасы; 

Мщ-дән мөлшері 25 мм-ден асатын қиыршықтас массасы ;  25щ mМ  

з

щ
пр 


К  - қиыршық тас пен қоқыстандырғыштың көлемдік 

массасының айырмашылығын есепке алатын коэффициент; 
УЗ -тиісінше қиыршық тастың және тесігі 25 мм електен 

(қоқыстандырғыш) өткен сынама бөлігінің көлемдік массасы. 
Бұл көрсеткіштер белгілі бір сусымалы жүктер (шымтезек, кен 

концентраттары және т.б.) тасымалданатын әрбір учаске үшін балласт 
сынамаларын талдау кезінде анықталады. 

Бірінші жуықтауда келесіні қабылдауға болады: 
Кпр=1,82,0-қиыршық тас қабаты шымтезекпен ластанған кезде;  
Кпр =0,30,6-қиыршық тас қабаты кен концентраттарымен ластанған 

кезде.  
Егер 5-25 мм фракциясының қиыршық тастары үшін Q-5pr 

ластануының келтірілген пайызы анықталса, сәйкесінше m5 және T-5 T25 
және T-25 орнына алынады. 

Мөлшері 0,14 мм-ден кем бөлшектердің мөлшері бойынша асбест, 
малтатас тас және малтатас-құм балласттарының ластануын анықтау. 

Сынамаларды іріктеу: сынамаларды іріктеу 1.87-суретте келтірілген 
сұлбаға сәйкес жүргізіледі. 1 және 2 бөліктері кесіліп, сынамаға кірмейді. 
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1.85-сурет. Балласт қабатының ластануын анықтау үшін сынама алу 

тәртібі 
 

3-сынама шпал табанынан 10-15 см тереңдікке дейін іріктеледі, 
призманың бетінде орналасқан бітеуіш кесіледі және сынамаға енгізілмейді. 
Іріктелген толық сынаманы брезенттен немесе клеенкадан жасалған 
төсенішке төгеді, мұқият араластырады және орамдау әдісімен асбест 
балласты кезінде салмағы кемінде 2 кг және қиыршық тас және қиыршық 
тас-құм балласты кезінде 20 кг сынама үлесін алады. 

Мұны істеу үшін сынама мұқият араластырылып, дискіге тегістеледі 
және алынған диск дискінің ортасынан өтетін өзара перпендикуляр 
сызықтармен төрт бөлікке бөлінеді. Кез-келген қарама-қарсы екі тоқсан 
талап етілетін массаның сынамасын алғанға дейін сынаманы тағы екі, төрт 
және т.б. рет тастайды және дәл осылай қысқартады. 

Егер жергілікті жағдайлар бойынша 1 еңіс бөлігі немесе 2-иық шпалдар 
шегіндегі 3-аймақтан кем емес ластанған болса, онда осы жерлерде қосымша 
сынама алу қажет. 

Орамнан кейін алынған сынама қаптарға құйылады және 0,14 мм-ден аз 
мөлшерлі бөлшектердің құрамын анықтау үшін ең жақын зертханаға 
жіберіледі. 

Зертханаға жіберілетін сынамаларды журналда тіркейді, ал сынамасы 
бар қапшықтарға сынаманы алу күні мен орны және оның массасы 
көрсетілген заттаңбалар салынады. 

4) балласт қабатының төгілу саны бойынша ластануын бағалау. 
Шашырау саны жылына екі рет - көктемде және күзде барлық шақырым 
жолда көзбен анықталады. Бұл ретте тексеру кезінде ағымдағы жылы 
жойылған шашулар да есепке алуға жатады. 
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Бақылау сұрақтары 
1) теміржолдың балласт қабатының мақсаты қандай? 
2) балласт қабатының материалдарына қандай талаптар қойылады? 
3) қиыршық тастан жасалған балласт қабатының типтік көлденең 

профильдері қандай пішіндер мен өлшемдерге ие? 
4) балласт қабатының тұрақтылығын арттыру үшін қиыршық тастың 

гранулометриялық құрамы қандай рөл атқарады? 
5) қиыршық тасты тығыздау дәрежесі жолдың жоғарғы құрылымының 

тұрақтылығына қалай әсер етеді? 
6) Қазақстан темір жолдарының рельс астындағы негіздерінде асбест 

балластын пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз? 
7) Қазақстан темір жолдарында карьерлік қиыршық тасты балласт 

материалы ретінде пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін 
атаңыз? 

8) жолдар санына және жолдар класына байланысты балласт 
қабатының геометриялық параметрлерін тізімдеңіз. 

9) қиыршық тасты тазарту бойынша жұмыстарды жүргізу 
критерийлерін атаңыз. 

10) екі жолды учаскенің бір жолының 1 км-іне қиыршық тасты 
(қопсытылған түрінде) тұтынудың орташа нормасының критерийлерін атап 
шығыңыз. 

 
1.3.5 Рельстік бекітпелер 
 
Қазақстанның магистральдық желісінде қазіргі уақытта рельстік 

бекітпелердің мынадай типтері пайдаланылады : 
– ағаш шпалдары бар жол учаскелерінде – жол шегелік (ЖШ); 
- темір бетон шпалдары бар жол учаскелерінде бекітудің бірнеше түрі 

қолданылады: 
а) клеммалы-бұрандалы (КБ); 
б ) серпімді серіппелі бекітпе  «Vossloh»; 
в) ЖБР-65 серпімді серіппелі бекітпе; 
г) ЖБР-ШД серпімді серіппелі бекітпе; 
д) КПП-5 серпімді серіппелі анкерлік бекітпе; 
е ) серпімді серіппелі бекітпе «Пэндрол»; 
ж) серпімді серіппелі бекітпе «Trap-W».1 
Алматы метрополитенінде EDILON LR R50-MS бекіткіші бар шпалсыз 

жол пайдаланылады, жер үс ті жолдарында (электродепо жолдарында) ағаш 
шпалдарда SKL 12 серпімді клеммалары бар СК50 аралық бекітпе 
қолданылады. 1.86 суретте  магистральдық желілеріндегі бекітпелердің 
түрлерінің тару полигоны көрсетілген. 

                                                 
1 "Trap-W" серпімді серіппелі бекіткіші Семей, Алматы және Шымкент жол 

қашықтықтарының тәжірибелік учаскелерінде салынған 
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1.86-сурет - Қазақстанның магистральдық желілеріндегі бекітпелердің 
түрлерінің тару полигоны 

 
1.30 – кесте - Рельс бекітпелерінің алуан түрлері бар темір жолдардың 

ұзындығы  
№№ 
п.п. 

Қолданылатын 
бекітпелердің 

түрлері 
Өндіруші ел 

Бекітудің осы 
түрімен жолдың 
ұзындығы, км 

% 
қатынасы 

 
Жылы 

1 2 3 4 5 6 
1. Жол шеге - ЖШ Ресей 5162 24,4 1894 ж. 
2. КБ Ресей 6394 30,2 1964 ж. 
3. Фосло Германия 6570 31,0 1998 ж. 
4. ЖБР-65 Ресей 1331 6,3 2003 ж. 
5. ЖБР ШД Ресей 783 3,7 2007 ж. 
6. КПП-5 Қазақстан 837 4,0 2005 ж. 
7. Пэндрол  80,5 0,4 2010 ж. 
   Барлығы 21157 км 

 
Рельс бекітпелері - рельстерді бір-біріне қосуға және оларды тіректерге 

бекітуге арналған. Мақсатына байланысты рельсті бекіту түйіспелі және 
аралық болып бөлінеді. 

Аралық бекітпелердің мақсаты. Аралық бекітпелер рельстерді 
тіректермен берік байланыстыру үшін қолданылады, яғни рельс жіптерінің 
жол бойымен және көлденең ауытқуына, сондай-ақ аударылуына қатысты 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

Аралық бекітпелерге қойылатын негізгі талаптар. Аралық 
бекітпелерге қойылатын негізгі талаптар, олар рельстердің жолтабаны мен 
дөңес беті енінің тұрақтылығын қамтамасыз етуі, рельс жіптерінің тіректер 
бойынша бойлық ауытқуына жол бермеуі, тік және көлденең (көлденең және 
бойлық) жүктемелердің динамикалық әсерін, рельстердің дірілін және 
тербелісін жұмсартуға берік және тұтастай жеткілікті серпімді болуы тиіс.  
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Бекіткіштердің бөлшектері аз болуы керек: бұл шаруашылық жүргізуді 
жеңілдетеді. Бекіткіштерді дұрыс күтіп ұстау мүмкін, аз уақытты қажет етуі 
керек. 

Темірбетон шпалдарға бекітпелер рельс жіптерін оқшаулайтын, яғни 
электр тогының шпалдар арқылы бір жіптен екіншісіне өтуін болдырмайтын 
элементтерді де қамтуы тиіс. 

Аралық бекітпелердің жіктелуі. Барлық алуан түрлілігімен 
теміржолдың аралық рельсті байланыстары екі топқа бөлінеді. 

Бірінші – бұл рельстің табанына басуды қажет етпейтін құрылымдар, 
олар табан үсті мен бекітпе арасына саңылау қалыптастырады. Мұндай 
саңылау қажет, өйткені, мысалы, егер сіз рельсті негізге қатты бассаңыз, онда 
төрт осьті вагондар өтіп, арбалар арасындағы рельсті көтеру кезінде 
шпалдардың көтерілуі (олардың тұрақтылығы бұзылған) немесе қыста 
бұрандаларды немесе төсемді шпалға бекітетін басқа элементтерді тарту 
және бекіту аймағында қалдық деформациялардың біртіндеп қалыптасуы 
алып келеді. 

Бірінші топқа мыналар жатады: 
- пайдалану кезінде рельстен шығып кететін қатты типтік жолшегелер; 
- арнайы жасалған бекітпелер, онда саңылаудың болуы құрылыммен 

қамтамасыз етіледі, оның ішінде Мәскеу метросында қолданылатын 
«маятник түйреуішімен» бекіту (1.31 – кесте-жоғарыдан бекітпелердің 
алғашқы үш түрі).  

Аралық бекітпелердің екінші тобына серпімді элементтердің көмегімен 
рельстің табанына қажетті қысым екі ұстатқышпен қамтамасыз етілетін 
құрылымдар кіреді, әдетте 8-ден 20 кН-ге дейін күш түседі, егер рельстің 
табанының астында серпімді төсем болса, рельстің иілу кезінде негізге 
жергілікті сырғып кетуіне жол бермеу үшін жеткілікті болады, содан кейін 
ығысу күштері пайда болады. 

Аралық рельс бекітпелері олардың құрылымы бойынша төсеммен 
(рельстердің астында металл төсем бар) және төсемсіз (рельстердің астында 
металл төсемсіз) болып бөлінеді. Төсемдер рельстен тірекке қысымның 
үлкен ауданға, жылжымалы жұмыс кезінде барлық тіркемелерді біріктіреді 
және әлемнің барлық жолдарында кең таралған. 

Аралық бекіткіштер жолдың ығысып әкетуіне қарсы қасиеттері бар 
немесе жоқ екеніне байланысты тағы екі топқа бөлінеді. Бірінші топ - бұл 
қарама - қарсы бекітпелер, оларда тіркемелер рельстің табанына жеткілікті 
қысым жасамайды және сол арқылы рельстің базамен қажетті бойлық 
байланысын қамтамасыз етпейді.  

1.31 кестеде аралық бекітпелердің жіктелуі көрсетілген. 
Осы бекіткіштерді қолданған кезде рельстің табанына рельстің бойлық 

ығысуына кедергі келтіретін қосымша құрылғыларды - ығысып әкетуге 
қарсы құрылғыларды орнату қажет. 
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Кесте 1.31 - Аралық бекітпелердің жіктелуі 

Бекіту тобы Аралық 
байланыс түрі 

Рельстің 
табанына 

қысым 
жасайтын 
элемент 

Тіркеушінің 
сызбасы 

Аралық 
бекітудің атауы 

1 2 3 4 5 

Бірінші топ. 
Рельс табанына 
басу жоқ 
(ығысып кетуге 
қарсы 
құрылғылар 
орнатуды қажет 
етеді) 

Қатты жол 
шегесі бар  Жол шеге 

 

ЖШ типтік жол 
шеге  (Ресей, 

Канада, АҚШ) 

Шектегіш 
ребордпен 
(фасонды типті) 
және істікшемен 

- 
 

«Метро» 
Ресей) 

Қысқартылған 
қатты 
қысқыштары бар 
қысқыш-
бұрандалық 
(рельстің 
табанына дейін 
жетпейтін)  

– 

 

Металл 
көпірлерге 

арналған КБ-М 
(Ресей) 

Екінші топ. 
Рельстің 
табанына басу 
бар (ығысып 
кетуге қарсы 
қосымша 
құрылғылар 
қажет емес) 

Серіппелі 
жолшегесі бар  

"Кемелденген 
бастиек» 

 

DS-18, ES-18, 
"Рюпинг", 

"Макбет"(Гер., 
Англия, АҚШ) 

А. Қатты 
қысқышты және 
қосымша 
серпімді 
элементтері бар 
қысқыш-
бұрандалықтар 

Серпімді 
қысқыш, бір, 
екі және үш 
айналымды 
шайбалар  

КБ, Д-2 (Ресей)," 
Vossloh " (Гер., 

Италия) 

  

Резеңке 
қабаттары 
"кемелденген" 
нысаны  

"Вайскинг" 
(АҚШ) (ауыр 

пайдалану 
жағдайлары 

үшін) 

 

Серпімді 
қысқыштары бар 
қысқыш-
бұрандалар: бес-
астарлық 

Жалпақ 
немесе 
бұралу 
әрекеті бар 
серпімді 
элементтер 

 

ЖБ, ТБР( Ресей), 
НМ (Гер.), RN, 

"Набла" (Франц), 
Синкансен – 702 

тип және 
т.)(Япония); SKL-

1 (Гер.) 
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1.31 кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 

 

бөлінбейтін 
астар (астарлар 
қысқыштармен 
бірге бекітіледі) 

 
 

 

 

бөлек астар 
(астарлар 
қысқыштардан 
бөлек бекітіледі) 

 
 

 

 Б. 
Бұрандасыз 

Рельсті 
негізге 
тікелей 
бекітетін 
серпімді 
элементтер 

 

Пендрол 
"(Англия), " 
Фист" жалпақ 
қысқышты 

 

ТРЭП 
(Украина) 

 
Бекіткіштердің екінші тобына рельс жолының ығысуына қарсы 

құрылымдар кіреді, оларда серпімді элементтердің көмегімен рельстің 
табанына қажетті қысым жасалады, бұл оның өтетін пойыздардың астындағы 
тіректер бойымен сырғып кетуіне жол бермейді. 

Өз кезегінде екінші топ екі кіші топқа бөлінеді: болт (және 1.31-
кестеде) және болтсыз байланыс (B 1.31-кестеде). Бірінші жағдайда, 
тіркемелердің кернеуі, демек, олардың рельстің табанына басылуын 
терминал бұрандаларының жаңғақтарын тарту арқылы реттеуге болады. 
Болтсыз бекіткіштерде ендірілген серпімді элементтердің монтаждық 
қысымы бүкіл пайдалану кезеңінде өзгеріссіз қалуы тиіс. 

Дизайн бойынша аралық байланыстар үш негізгі түрге бөлінеді (1.31-
кестені қараңыз): 

- бөлінбейтін, онда рельс төсеммен бірге шпалға сол тіркемелермен 
бекітіледі;  

- бөлек, онда рельс төсемге бір тіркеушімен, ал шпалға төсемді 
басқалар бөлек бекітеді;  

- аралас, олардың дизайнында бөлінбейтін және бөлек түрлердің 
элементтері бар.  

Ағаш шпалдарға арналған аралық бекітпелер. Қазақстан 
жолдарындағы ағаш шпалдарға арналған типтік аралық бекітпелер төрт 
немесе бес жол шегесі бар ДО аралас бекітпе және қатты клеммалы бөлек 
бұрама-бұрандалары КД (Д2) болып табылады. 

ДО типтік аралық бекіту. ДО бекітпенің артықшылығы - бұл 
бөлшектің аз болуы, металдың салыстырмалы түрде аз шығыны, өндіріс пен 
пайдаланудың қарапайымдылығы (1.87-сурет).  
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1 - негізгі жол шеге; 2 - қаптамалды жол шеге 
 

1.87-сурет. ДО аралық бекітпе 
 

Алайда, бұл бекітпе рельстің шпалдармен серпімді байланысын 
қамтамасыз етпейді және жолдың ығысуына жол береді. Бекітпе негізгі жол 
шеге рельсті бүйірлік ығысудан және аударылуынан сақтайды (әр төсеніште 
бір шеге жұмыс істейді, әдетте, барлығы), ал қаптамалдар көлденең күштер 
мен төсеніштердің дірілінің әсерінен төсемнің жылжуын азайтады. Түзу және 
1200 м-ден астам радиусі бар бұрылыс жолдарында аралық бекітпелерді 
қолданған кезде рельстер: аралық шпалдың әр ұшында төрт жол шегемен, ал 
түйіспедегі шпалдар бес жол шегемен тігіледі. Радиусі 1200 м және одан аз 
бұрылыс жолдарында, сондай-ақ көпірлерде, тоннельдерде және қозғалыс 
жылдамдығы 100 км/сағ асатын учаскелерде барлық шпалдардағы рельстер 
бес жол шегемен тігіледі. 

Жолшегелер. Қалыпты жол шегенің ұзындығы 165 мм, ал 205, 240 
және 280 мм ісінімді учаскелерде қолдану үшін ұзартылған жолшегелер 
қолданылады (1.32-кесте).  

 

1.32-кесте. Жолшегелер 
 

Атауы Ұзындығы, мм Қима, мм Салмағы, кг 
Р75, Р65, Р50 рельстеріне 
қалыпты 165 16х16 0,378 

Р75, Р65, Р50 рельстеріне 
ұзартылған (ісімдік)  

205 16х16 0,458 
230 16х16 0,509 
255 16х16 0,558 
280 16х16 0,609 

 
Қалыпты жол шеге жаңа қарағай шпалынан шығару төзімділігі шамамен 

20 кН құрайды. МЕМСТ 5812-82 бойынша жол шегелеріне қойылатын негізгі 
талаптар:  

1. Жолшегелер МЕМСТ 380-88 сәйкес Ст4 маркалы болаттан 
жасалады. СТ3 маркалы болаттан жол шегелерді МЕМСТ 380-88 бойынша 
тотығудың кез келген дәрежесінде дайындауға жол беріледі. Тұтынушы мен 
өндіруші кәсіпорын арасындағы келісім бойынша МЕМСТ 380-88 сәйкес 
басқа маркалы болаттардан жол шеге жасауға рұқсат етіледі. 

2. Жолшегенің қалыпты ұзындығы 165 мм және ұзартылған үш 
өлшемде жасалады: 205, 230 және 280 мм. 
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3. Жолшегенің өзегінде биіктігі 1,5 мм-ден асатын өзектер болмауы 
тиіс. 

4. Жолшегенің ұшталған бөлігінің жүзінің қалыңдығы 2 мм-ден аспауы 
тиіс. Ұшталған бөліктің майысуы 1,5 мм-ден аспауы керек. 

5. Жолшегелер  49 кН (5 тс) күштемемен созылған кезде бас жақтың 
өзекпен қосылу тұтастығын бұзылмау керек және бастың бүйір бөліктері 
кесілу сынағына шыдауы тиіс. 

6. Әрбір жолшегенің басына тауар белгісі немесе дайындаушы 
кәсіпорынның шартты белгісі бар таңба қойылады. Ұзартылған жол шегенің 
бастарында қосымша таңба қолданылады: бірінші – ұзындығы 230 мм, 
екіншісінің – ұзындығы 205 мм, үшіншісінің – ұзындығы 280 мм. 

7. Жолшегелердің әрбір қабылданған партиясына сапа туралы құжат 
қоса беріледі, онда: 

- өндіруші кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі; 
- жол шегелердің шартты белгісі; 
- сынақ нәтижелері; 
- жол шегелердің массасы. 
Серпімді жолшегелер. Кейбір серіппелі бастары бар жол шегелері 

немесе серіппелі қапсырмалар бар серпімділік қасиеттерге ие. ES-18 типті 
серпімді жол шегелер Австрия, Англия, Швейцария және АҚШ темір 
жолдарында кең таралған.  

Серпімді жол шегелер 8х18 қимасы бар жолақтан немесе диаметрі 18 
мм дөңгелек болаттан жасалады. Жол шегелерінің бастарына едәуір 
қашықтығына байланысты оларға тарту күші ғана емес, сонымен қатар бұрау 
моменті де әсер етеді, бұл оларды бұрандалардан кем емес тіректерден 
шығаруға жоғары қарсылық тудырады. 

Жол бұрандалары. Жол және бағыттағыш бұрандалардың арнайы 
пішінді басы бар, бұл оларды соңғы кілттермен бұрауға және бұралуына 
мүмкіндік береді. 1971 жылы бағыттамалы бұрмалар мен жолдарға арналған 
бірыңғай бұрандамаға МЕМСТ 809-71 бекітілді. 

Жолшегелі бекітпелерге арналған астар. Жолдың 
бұрылыстарындағы учаскелерінде радиусі 500 м және одан кем рельсті екі 
жіптің астында, ал радиусі 501-ден 800 м-ге дейін жолтабан енінің 
тұрақтылығын арттыру және шпалдардың механикалық тозуын азайту үшін 
жолтабанның сыртқы жағынан ұзартылған иығы бар астарлар (симметриялы 
емес астарлар) төселуі тиіс. Жолшегелі бекітпеге арналған төсем өлшемдері 
1.88-суретте және 1.33 кестеде келтірілген. 

КД (Д2) типтік аралық бекітпе.  Бөлек аралық бекітпеде рельс 
төсемге екі қысқышпен бекітіледі (1.89-сурет). Болттардың тегірін тарту 
арқылы қысқыштар рельстің табанын  астарға бекітеді. Бұл күш көп уақытқа 
созылуы үшін қысқыш пен болт тегірінің арасына екіайналымды шайбаны 
орналастырады. 
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1.88 - сурет - Жолшегелі бекітпеге арналған Р65, Р75 типті рельстердің 

төсемі 
 

1.33 – кесте - Жолшегелі бекітпеге арналған төсемдер  
 

Рельс 
түрі 

Шартты 
белгілер 

Өлшемдері, мм Саңылау-
ларды 
есепке 

алмағанда 
ауданы, 

см2 

Салмағы, 
кг 

Саны, 
дана Шпал 

бойымен 
Шпалдар 
арқылы 

Ось 
бойын

ша 
қалың
дығы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Р75, Р65 Д-65 360 170 (175) 19,8 612(630) 7,66 
(7,90) 

131 
(127) 

Р50 Д-50 310 170 18,8 527 6,20 161 

Жолдың бұрылма учаскелер үшін (асимметриялық) 
Р75, Р65 ДН-65 380 170 19,8 646 8,00 125 

Бағыттамалы бұрмалар үшін 

Р75, Р65 ДК-65 330 170 20 560 6,97 143 

Р50 ДК-50 310 170 20 527 6,35 157 

 

 
 

1 - рельс асты төсем; 2 - рельс; 3 - қыскыш болт; 4 - тегері; 5 - екі айналымды 
шайба; 6 - қысқыш; 7 - жол бұрамасы; 8 - екі айналымды шайба; 9-төсем 

 

1.89 - сурет - КД (Д2) типтік аралық бекіту 
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Ағаш шпалға төсеніштер төрт жолбұрандамен бекітіледі. 
Жолбұрандамен төсеніштің арасына екі айналымды шайбалар орнатылады. 
Рельстің табанының астына серпімді тығыздағыш төсеніш қойылады. Бұл 
бекіту, жол шегелік аралас байланыстырудан айырмашылығы, рельстің 
төсемге тұрақты қысылуын қамтамасыз етеді. 

Темірбетон шпалдарға арналған аралық бекітпелер. Бетонның 
үлкен сығылу күші рельс астындағы металл төсемнің қажеттілігін 
болдырмайды. Рельстің табанының иілуі темірбетон шпалының жоғарғы 
бетінің иілуімен сәйкес пішінді болғандықтан теміржолдарға темірбетонды 
шпалдарды кең пайналануға мүмкіндік береді. Темірбетонды шпалдарды 
қолданғанда серпімді төсемнің жұмыс жағдайлары жақсарады және рельсті 
шпалға бекітетін бөлік бекіпелердің бірлескен жұмысын жақсартады. 

Үлгілік бөлек бекітпелер. Темірбетонды шпалдар үшін типтік аралық 
бекіту – бұл қатты қысқышты болтты (ҚБ) бөлек бекітпе (1.90-сурет).  

 

 
 

1 – салынбалы шайба; 2 - шпал; 3 – темір төсем  астындағы төсеу;                        
4 – оқшаулағыш толкесі; 5 – жалпақ шайба; 6 - салынбалы болт; 7 – қысқыш; 8 - 
екі айналымды шайба; 9 - тегірі; 10 – қысқыш болты; 11- рельс астының темір 

төсемі; 12 - темір төсем  астындағы төсеу 
 

1.90 – сурет ҚБ бөлек бекітпе 
 

ҚБ бекіткіштерінің салынбалы болттың тесіктерде 90° бұра отырып, 
шпалдарда орнатылады. Бұл жағдайда салынбалы болттың басы 
монолиттенген салынбалы шайбаға сүйенеді, ал салынбалы болт тегіріні 
бұрау арқылы бетонға жүктемені біркелкі таратады. 

Рельс тізбектерін электр оқшаулау үшін темір төсемнің астына резеңке 
төсеу және салынбалы болттың өзегіне киілетін және металл төсемнің 
тесігіне көмілетін текстолиттен жасалған төлкемен жүзеге асырылады. 

ҚБ бекіткіштерін түйіспесіз жолдарда рельстердің табанын темір бетон 
шпалдарға қажетті қысуды және дәнекерленген бунақтардың ығысуға   
кедергісін қамтамасыз етуге қатысты өзін толық ақтады. 

Қарастырылып отырған ҚБ бекіткіштерінің конструкциясының 
кемшілігі көп бөлшектерден тұратыны (әр жиынтықта 21 бөлік бар), ал 
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материалдық қажеттілігі (1 км жолдағы бекітулердің металл және металл 
емес бөлшектерінің жалпы массасы тиісінше 41,5 және 2,1 тоннаны құрайды) 
және жолдың ағымдағы күтіп ұсталуын және оны жөндеуді қиындататын 1 
км жолда шамамен 16 мың бұрандама болуы болып табылады. 

ЖБР-65 бөлінбейтін төсемсіз бекітпе. ЖБР-65 аралық рельстік 
бекітпе оның дизайны бойынша серіппелі ұстатқышты қолдана отырып, 
рельстерді негізге бекітетін бекітпелердің үздіксіз бөлінбейтін түріне жатады 
(1.91-сурет). 

 

 
 

1 - рельс астындағы серіппелі төсеу (ЦП-204); 2 - серіппелі ұстатқыш (ЦП 369. 
002); 3 - салынбалы бұран (M22); 4 - тегірі (M22-7Н); 5 - қапсырма (ЦП-369.003);               
6 – тіреу қапсырмасы (ЦП -369.001); 7 - бәсеңдеткіш төсеу (ЦП -369.004) 

 
1.91-сурет. ЖБР-65 бөлінбейтін төсемсіз бекітпе 

 
Қазақстан темір жолдарында ЖБР-65 бөлінбейтін төсемсіз бекітпені 

енгізу 2002 жылдан басталды. ЖБР-65 бекітпені енгізу бойынша оны одан әрі 
жетілдіру бойынша зерттеулер жүргізілуде (1.34 кесте.). Түйіспесіз темір жол 
рельс желісінде темірбетон шпалдарды бекітуге арналған бекітпе. 

 

1.34 - кесте - ЖБР-65 және КБ бекітпелерінің негізгі техникалық 
сипаттамалары (салыстыру үшін) 

 

Р/н Сипаттамалары КБ-65 ЖБР-65 
1 Бөлшектердің саны, дана 23 13 
2 Бекітпенің (бір данасының) салмағы, кг 11,7 7,5 
3 Бекітпе тік қаттылығы, тс/см 80 50 

4 Рельспен байланыстағы серіппелі элементтің 
қаттылығы, тс/см 20 1,5 

5 Рельс жағдайының биіктігі бойынша реттеу 
шамасы, мм. 8-10 10-15 

 
Бір рельс желісінің екіншісінен электр оқшаулауы темірбетон шпалында 

орнатылған полимерлі қуыстар арқылы жүзеге асырылады. 
Жолтабан ені 1520 мм темірбетонды шпалдардың ойықтарына серпімді 

төсемдермен бірге салынатын тіректі қапсырмалармен қамтамасыз етіледі. 
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Қалыңдығы 14 мм, қаттылығы 40 -50 тс/см болатын сериялық серпімді резеңке 
төсемдер арқылы жолға түсетін динамикалық күштерді, шпалдар астының 
негізінің бұзылуын азайту және рельс бойлық тұрақтылығын арттыру үшін 
қолданылады. 

Жолдың көлденең бағыттағы тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 
шпалдардың рельс асты алаңдарындағы тіреуіш қапсырмалардың сыртқы 
жиегіндегі шамасын 35 мм-ге тереңдетілді. 

ЖБР-65 рельс бекітпесін пайдалану нәтижелері оның жұмыс 
қабілеттілігін растайды және ол пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  

Диаметрі 60 мм ыстық илектелген болаттан жасалған 60С2А серіппелі 
ұстатқыш қажетті беріктік қасиеттеріне ие және бекітілген бұрандардың 
нормативтік моменті сақталған кезде рельстердің негізге қажетті қысылуын 
қамтамасыз етеді. 

Пайдаланудың бірінші кезеңі негізінде ЖБРШ-65 бекітуді енгізу 
процесінде оны одан әрі жетілдірудің негізгі бағыттары белгіленген, олар 
мынадай (1.92-сурет): 

 

 
 

1 - төлкесі; 2 - серпімді төсем (ЦП-369.004); 3 – тіреу қапсырмасы (ЦП -
369.001); 4 – ЖБР-3 серпімді ұстатқыш (ЦП 369.002); 5 – қапсырма (ЦП -

369.003); 6 - жол бұрандасы (ЦП -54 М24x195); 7 - рельс астындағы серпімді 
төсеу (ЦП -204) 

 

1.92 - сурет - ЖБРШ-65 бөлінбейтін төсемсіз бекітпе 
 

- темірбетон шпалына бекітпенің бұрандалы нұсқасын жасау; 
- неғұрлым ауыр жұмыс жағдайлары үшін, атап айтқанда, аз радиусті 

бұрылыс жолдары үшін бөлінбейтін төсемсіз бекітпе нұсқасын қолдану 
қарастырылған; 

- металл тіреуін және серпімді төсемді полимер элементіне ауыстыру 
бойынша зерттеулер; 

- рельстің асына төселетін төсемге арналған құрылым мен материалды 
таңдау; 
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- серіппелі ұстатқыштарды дайындау технологиясын жетілдіру үшін 
болат маркаларын таңдау және оның геометриялық параметрлеріне түзетулер 
даындау; 

- жол машиналары мен шағын механизация құралдарында 
қолданылатын құрылғыларды жаңарта отырып, инвентарлық рельстерді 
дәнекерлеудің технологиялық процестерін жетілдіру; 

- арнайы құрылғыларды әзірлей отырып, түйіспесіз өрімдерді есептік 
температуралық аралыққа, оның ішінде шағын радиусты бұрылма жолдарға 
енгізу технологиясын пысықтау. 

«Vossloh» серпімді төсемсіз бекітпе. Қолданыстағы жіктеуге сәйкес 
«Vossloh» бекітпесі рельсті негізге (темірбетонды шпалдарға) серіппелі 
ұстатқыш арқылы бекіте отырып, бөлінбейтін төсемсіз бекіткіштер қатарына 
қосылады (1.93-сурет).  

 
 

 
 

1 - Wfp 14 K бұрыштық бағыттаушы тақтасы; 2-ZW 687 a (EVA) рельс астындағы 
бәсеңдеткіш төсеу; 3-Ss 23 жол бұрандасы; 4-SKL-14 серпімді ұстатқыш 

 

1.93 - сурет - «Vossloh» серпімді төсемсіз бекітпе 
 

«Vossloh» типті рельстік бекітпелер темірбетон шпалдарын дайындау 
орны бойынша алдын ала монтаждалады. «Vossloh» типті рельстік бекітпе 
келесі негізгі элементтерге ие: 

1) -Wfp 14K бұрыштық бағыттаушы тақтаға; 
2) - рельс астындағы Zw 687 A (EVA) бәсеңдеткіш төсеуге; 
3) - Ss 23 жол бұрандасына; 
4) - SKL-14 серпімді ұстатқышқа. 
Кеңінен қолданылатын КБ-65 бөлек төсемінен, «Vossloh» тіркемесінің 

бірқатар ерекше айырмашылығы бар: 
- бүйірлік күштерді шпалға беру бойынша барлық тораптың ортақ 

жұмысының болмауы (КБ-65-те күштерді беруге төсем және оны шпалға 
бекітетін екі ендірілген бұрандар қатысады); 

- КБ-65 шпал төсеміндегі резеңкемен салыстырғанда «Vossloh» 
рельстік бекітпеде тіреуіш қапсырма мен шпал арасындағы полимерлі 
төсемдерді қолдану салдарынан бүйір қаттылығының артуына алып келеді; 
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- КБ-65-те қатқыл ұстатқыштың орнына серіппелі ұстатқыштарды 
қолдану салдарынан бұралу кезінде рельс басының бүйірлік икемділігінің 
жоғарылауы; 

- рельс бунақтарын  төсеу кезінде белгілі қиындықтар бар, өйткені 
қатаң бекітілген бағыттаушы құрылғының болмауы, мысалы, төсеніштерде, 
атап айтқанда, КБ-бекітпесінде бар. 

«Vossloh» бекіткіштері бар темірбетон шпалдарда рельс астындағы 
алаңның кескіні өзгертілді, оның ұштарында тіреу қапсырмалары үшін 
қосымша ойықтар қойылды. 

Бұрандаларды қатайту үшін қарапайым бұрандалар қолданылады. 
«Vossloh» типті бекітпедегі бұрандалардың тарту күші  25 кг·м (250 Нм) 
бұрау сәтімен жүргізілуі тиіс.  

«Vossloh» бекітпенің негізгі техникалық сипаттамалары сериялық 
қолданылатын КБ бекітпесімен салыстыруы 1.35 - кестеде келтірілген. 

 

1.35 – кесте - «Vossloh» бекітпесінің және КБ бекітпесінің негізгі 
техникалық сипаттамалары (салыстыру үшін) 

 
Р/н Сипаттамалары КБ-65 «Vossloh» 
1 Бөлшектердің саны, дана 23 5 
2 Бекіту түйінінің салмағы, кг 11,7 5,8 
3 Бекіту түйінінің тік қаттылығы, тс/см 80 50 
4 Рельспен байланыста металл серіппелі 

элементтің қаттылығы, тс/см 20 1,5 

5 Жол торын құрастыру кезіндегі еңбек 
сыйымдылығы 1 бірлік 3 бірлік 

6 Пайдалану барысындағы кепілдіктің беріктігі  1,0 бірлік 0,7 бірлік 
 
Бекітпелерді дұрыс орнату үшін теңестіру аралықтарының түйіспесінде 

арнайы түйіспелік бекітпелер қолдану қажет (түйіспелі төсемдерді орнатуға 
кедергі келтірмейтін, қысқартылған ұзындықты SKL-14S серіппелі 
ұстатқыштар). Қысқартылған ұзындықты SKL-14S серіппелі ұстатқыштар 
болмаған жағдайда рельс табанының серпімді ұстатқыштарының жанасу 
аймағында оны фрезерлеу есебінен төсемнің қалыңдығын азайтуға жол 
беріледі.  

«Pandrol-Fastclip» бұрансыз бекітпе. Соңғы уақытта кейбір шетелдік 
фирмалар рельстің орналасуын реттей отырып, рельсті бекітпе 
конструкцияларын дамытуға көңіл бөлуде. «Pandrol» фирмасы жаңа 
серіппелі бұрансыз бекітпелерді енгізуге кірісті (1.94‑сурет). Бекітпенің әр 
бөлшегінің жұмысы былай жүргізіледі: рельстің «вертикальды» 
көрсеткіштері рельс асты төсеу-реттегіштер 5 көмегімен, «фронтальды» 
(рельске көлденең) ығысуы серіппелі ұстатқышпен 2, ал бүйір жағындағы 
ығысу оқшаулағыштардың 3 тиісті қалыңдығы арқылы. Бұрансыз бекітпенің 
барлық бөлшектерін біріктіріп жұмыс істеу процессі бетонға бекітілген 
ұстатқыш‑қарнақы 1 арқылы атқарады. 
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1 - бетонға бекітілген ұстатқыш‑қарнақы; 2 - серіппелі ұстатқыш;                          
3 – бүйірлік оқшаулағыш тығыздағыш; 4 - серіппелі ұстатқышқа арналған 

оқшаулағыш тығыздағыш; 5-төсеу-реттегіш 
 

1.94-сурет- «Pandrol-Fastclip» типті бекітпе 
 

Қарнақы «Pandrol-Fastclip» бекітпесінің басты артықшылығы – 
серіппелі-ұстатқыштарын  арнайы құралмен оңай орнату және бөлшектеу. 
Кәзіргі замандағы түйіспесіз жолдардағы рельстік бекітпелерінің ұсынылған 
конструкцияларын сенімділік пен тиімділік позицияларын талдау арқылы 
келесідей негізгі принциптерге бөлуге болады: 

1) Бекітпе серіппелі түрде жүзеге асырылады, яғни рельсті рельс 
астындағы бәсендеткіш арқылы шпалға бекіту, түйіспесіз жолдың сенімділігі 
үшін осы қысудың қажетті деңгейін ұстап тұратын серпімді ұстатқыштармен  
жүзеге асырылады. Рельстегі ұстатқыштардың қаттылығы 1-2 МН/м 
құрайды, резеңке төсемдердің қаттылығы 50-120 МН/м және пластмасса 
төсемдердің қаттылығы 250 МН/м. 

2) темірбетонды шпалдарға арналған серіппелі бекітпеде металдық 
төсем жоқ, бірақ сонымен бірге ол жұмыс кезінде рельстен бүйірлік 
жүктемелерді сенімді қабылдауды қамтамасыз етеді. 

3) қозғалыс жылдамдығы жоғары желілерде резеңке төсемдері бар 
бекітпелерге артықшылық беріледі. 

КПП-5 серпімді төсемсіз бекітпе (1.95‑сурет).  КПП-5 серпімді 
төсемсіз бекітпе құрамына (1.95 – сурет) темірбетонды шпалдармен 
әрекеттесетін төменгі бөліктің цилиндрлік пішіні бар  ендірілген қарнақы, 
серпімді ұстатқыштар – 3, оқшаулағыш төсеніш - 2, рельс -1 кіреді. 

КП5 типті терминалдың негізгі ерекшелігі –терминалдың ортаңғы 
бөлігінде (терминалдың түйісу орны және оқшаулағыш төсеніш) 
терминалдың ортаңғы бөлігінің иілу радиусінің жоғарылауымен және оның 
терминалдың соңғы элементтеріне және олармен іргелес қисық бөліктерге 
қатысты тармақталуымен бірге терминалдың кеңейтілген бөлігін қолдану.     
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1 - рельс; 2 - тірек; 3 - серпімді ұстатқыш; 4 - полиуретаннан жасалған 
амортизациялық тығыздағыш; 5 – қарнақы 

 
1.95 - сурет - КПП-5 типті төсемсіз аралық серпімді бекітпе  

 
КП5 типті серпімді ұстатқыш негізгі ерекшелігі - ұстатқыштың ортаңғы 

бөлігінде (терминалдың түйісу орны және оқшаулағыш төсеніш) 
терминалдың ортаңғы бөлігінің иілу радиусының жоғарылауымен және оның 
терминалдың соңғы элементтеріне және олармен іргелес қисық бөліктерге 
қатысты тармақталуымен бірге терминалдың кеңейтілген бөлігін қолдану. 

Мұндай техникалық шешім оқшаулағыш лайнердің кеңейтілген 
ортаңғы бөлігі мен сфералық ойпаты арасындағы байланыс аймағын 2,5 есе 
ұлғайтуға, сондай-ақ бекіту блогын құрастыру және бөлшектеу кезінде 
терминалдарды «монтаждау-бөлшектеу» технологиялық процестерін 
орындау кезінде терминалдың ортаңғы бөлігінің кернеулі-деформацияланған 
күйін азайтуға мүмкіндік берді. 

Ығысып кетуге қарсы. Ығысып кетуге дегеніміз - жылжымалы 
құрамның күштерінің әсерінен балласт қабатына қатысты шпал-рельс 
«торысының» немесе шпалдар мен рельстерге қатысты рельстердің бойлық 
қозғалысы. 

Ығысу құбылысы. Ығысудың себептері: 
- жылжымалы құрам доңғалақтарының рельстер бойынша қозғалысына 

кедергісі; 
- жылжымалы жүктеме астындағы рельстердің бүгілуі; 
- жылжымалы құрамды тежеу; 
- дөңгелектердің рельстерге түйісу барысында соғылуы. 
Жылжымалы құрамның рельстер бойымен қозғалысына кедергісі 

келесі факторлардан туындайды: осьтердегі үйкелісі, доңғалақтарды рельстер 
бойымен жылжытқан кезде үйкеліс және доңғалақтардың конусына 
байланысты сырғанау, рельстер мен доңғалақтардың жылжымалы бетінде 
кедір-бұдырлардың болуы, бұрылыстардағы қозғалысқа қосымша қарсылық. 
Бұл жағдайда пойыздың қозғалыс бағытында рельсте әрекет ететін бойлық 
күштер пайда болады. Бұл күштер көрсетілген қарсылық күштеріне тең. Егер 
рельс «жіптерінің» олардың шпалдар бойымен қозғалуына кедергісі 
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жылжымалы құрамның доңғалақтарының рельстер бойымен қозғалысына 
кедергіден аз болса, онда пойыз доңғалақтардың айналуына байланысты 
рельстер бойымен емес, рельстермен бірге шпалдар бойымен қозғалатын еді. 
Рельстердің мұндай қозғалысы, мысалы, осы қозғалыстың түйіскен 
қабаттарындағы кедергілерді жеңу кезінде буындардағы саңылауларға 
байланысты мүмкін болар еді. 

Жылжымалы жүктеме астындағы рельстердің бүгілуі ығысудың негізгі 
себебі болып табылады. Рельс жүктеме астында көлденең қимада бүгілген 
кезде оның төменгі талшықтары созылып, жоғарғы жағы қысылып, 
дөңгелектен кейбір қашықтықта орналасқан қималар рельстің жүктелмеген 
жағдайына байланысты төменгі талшықтар Δx мәніне алға жылжитындай етіп 
бұрылады (1.96-сурет).  

 

 
1.96-сурет. Жылжымалы жүктеме астында иілу нәтижесінде рельсті 

жол бойымен жылжыту 
 
Пойыздардың тежелуі сонымен қатар айтарлықтай қосымша ығысу 

күштерін тудырады, өйткені пойыздың жұмыс күшін доңғалақтарға басылған 
электродтардың үйкелісімен сөндіру кезінде пойыз бағытында әрекет ететін 
үлкен бойлық күштер жолға жіберіледі. 

Доңғалақтардың түйіспелердегі рельстерге соғылуы жолды ығысуға да 
ықпал етеді. Буындардағы рельстердің ұштары бүгіліп, бұрыш 
жасайтындықтан, доңғалақ рельстің қабылдайтын ұшының бетіне кішкене 
болса да, тік бұрышқа қарай соғылады. Бұл соққылардың көлденең 
компоненттері қозғалыс бағытында ығысу күшін тудырады және жылжымалы 
құрамның доңғалақтарынан жүктеме неғұрлым көп болса, доңғалақтар 
соғұрлым көп өтеді. 

Ығысу әдетте көлденең жерлерде (әсіресе беткейлерде) көп кездеседі. 
Жүк ағыны неғұрлым көп болса, пойыздар соғұрлым ауыр және оське 
жүктеме соғұрлым жоғары болады. Әсіресе тежеу учаскелерінде ығысу өте 
жиі кездеседі. Қөп ығысатын жерлерде бір жазда 300 мм немесе одан да көп 
ығысады. Қыста төмен температурада рельстердің қозғалысына қарсылықтың 
артуына байланысты ығысу фактілері айтарлықтай тоқтайды. 

Ығысу жолға өте зиянды. Ол жолды үнемі бұзады. Қарқынды ығысу 
жолды күтіп ұстау және жөндеу бойынша барлық шығыстардың 30-40% -ын 
тудыруы мүмкін. Рельстер өз орындарынан жылжып, шпалдардың бір 
бөлігін, соның ішінде түйіспелерді алып жүреді. Тығыздалған төсемелерден 

ΔХ 
ΔХ 

Р Р 
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жасалған шпалдар аз тығыз балластқа ауысады және шөгеді. Дүмпулер пайда 
болады, буындар бұзылады, жол мен жылжымалы құрамның динамикалық 
өзара әрекеттесуі артады, ығысуға қарсы қорғалмаған жол бұзылады. 
Сондықтан жолды ығысу мүлдем қолайсыз. 

Жолдың ығысуына қарсы күрес шаралары. Жолдың ығысуымен 
күресу үшін бірқатар шаралар қолданылады. Серіппелі элементтермен бөлек 
аралық бекітпелер ығысуға сенімді қарсы құрал ретінде қызмет етеді, ал егер 
рельстің көлденең қимасы Δx -де бүгілген кезде байланысудың бойлық 
серпімді деформациясына байланысты болса, онда рельстердің 
байланыстарға қатысты қозғалысы болмайды, сондықтан рельстердің 
ығысуы болмайды. 

Д2, KБ65, ЖБ, ЖБР65 және W14 сияқты бөлек бекітпелер рельстерді 
ұстатқыштармен және тік болттармен төсемдерге қатты қысуды қамтамасыз 
етеді, бұл бойлық күштерге үлкен қарсылық тудырады. Арнайы ығысуға 
қарсы бөлек аралық бекітпелері бар жол, әдетте, бекітілмейді. Сондай-ақ, 
«Pandrol», SB-3, КПП-5, KZF-07 және АРС анкерлі бекітпелер ығысуға қарсы  
қосымша талап қоймайды. 

Жолды қиыршық тасқа қою шпалдың бойлық қозғалысына төзімділігін 
арттырады. Тәжірибе көрсеткендей, қиыршық балласты жолда ол құмға 
қарағанда 1,3 есе көп. 

1 км-дегі шпалдар санының артуы және ауыр шпалдар мен монолитті 
(темірбетонды) рельс астындағы негізді қолдану да жолдың ығысуын 
азайтуға ықпал етеді. 

Егер аралық бекітпелердің конструкциясы ығысуға қарсы қасиеттерге 
ие болмаса (мысалы, типтік шпал шегелі, бөлінбейтін және аралас типтегі 
бекітпелер), онда шпалдарға қатысты рельстердің ығысуын болдырмау үшін 
ығысуға қарсы құралдар қолданылады. Басты жолдарда, дара жолды 
желілерде, әдетте, тек серіппелі ығысқа қарсы қондырғылар орнатылады. Қос 
жолды желіде серіппелі ығысқа қарсы қондырғылармен қатар өздігінен 
жығысқа қарсы тұратын құралдар да қолданылады. 

Ығысуға қарсы серіппелі құрылғы (1.97‑сурет) 25 x 25 мм қимасы бар 
ыстықтай илектелген көміртекті болаттан жасалған. Бұл ығысуға қарсы ең 
қарапайым және ыңғайлы түрі. Олардың артықшылығы – дизайнның 
қарапайымдылығы, бір – элементтік және төмен масса, ол Р65 типті рельстер 
үшін 1,36 кг, Р50 - 1,22 кг, Р43 - 1,13 кг құрайды. 

Дұрыс орнатылған ығысуға қарсы үш негізгі шартқа сәйкес келуі керек:  
- рельстің бойлық осіне перпендикуляр орналасуы керек; 
- шпалға жақын тұруы керек; 
- ығысуға қорғайтын «тіс» табанға бекітілуі керек.  
Өздігінен жабылатын ығысуға кетуге қарсы (1.98-сурет) тар 

қапсырмадан және күш-жігерді шпалға беру үшін соңында жәкір (күрек 
түріндегі тіреуі) бар сынадан тұрады. 

Р75 және Р65 рельстері үшін ығысуға кетуге қарсы бір құрылғы салмағы 
2,3 кг, Р43 - 1,43 кг тең.  
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Мұндай ығысуға қарсы заттар сол және оң жақ рельсті жіптер үшін 
бөлек жасалады және жолға шпалдармен бірге орналастырылады.  

 

 
 

1.97 - сурет - Ығысуға қарсы серіппелі құрылғы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   1-қапсырма; 2-сына 
1.98-сурет - Ығысуға қарсы өздігінен құлыптанатын құрылғы 
 
Басты және станциялық жолдарындағы серіппелі ығысуға кетуге қарсы 

құрылғылар рельс буындарының ортаңғы бөлігіне 1.99-сурет схемаларына 
сәйкес орнатылады 

 
 

1.99 - сурет - 25 м рельстік буынға серіппелі ығысып кетуге қарсы 
қондырғыларды орнату мысалдары (шпалдардың 1-46 нөмірлері) 

 

25 
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1.3.6 Рельс түйіспелері және түйіспелі бекіткіштер 
 
Жеке рельстерді бір-біріне іргелес рельстердің ұштарымен үздіксіз 

рельсті жіптерге қосу үшін олардың ұштары екі жағынан қабаттасып, 
тесіктер арқылы бұрандармен бекітіледі; рельстердің мұндай қосылуы 
түйіспе (жапсар) деп аталады. 

Түйіспенің мақсаты және оған қойылатын талаптар. Жылжымалы 
құрам қозғалғанда дөңгелектерінің астындағы рельс буынында серпімді иіліс 
пайда болады. Жолдың жарамды жағдайына шпалдардың түрі, өлшемдері 
және, олардың біркелкі орналасуы және бірдей дұрыс түзеткенде, сапасы мен 
қалыңдығы бірдей шпал асты негізі (балласт) және бір біртекті жер төсеме 
орналасқан теміржолда, егер рельске түсетін салмақ өзгермесе, рельстің 
бүкіл бойында серпімді иілу бірдей болады. Бұл жағдайда доңғалақтың 
рельстермен байланыс нүктесінің траекториясы шамамен түзу сызық болып 
табылады. Түйіспелі бекітпелер түйісу аймағында да осы жағдайды 
қамтамасыз етуі тиіс.  

Іс жүзінде буындап төселген жолдар бұл позицияны қамтамасыз ете 
алмайды және доңғалақтың түйіспедегі рельстермен байланыс нүктесінің 
траекториясы сынады. Нәтижесінде рельс бунақтарының түйіспесінде  
саңылаулардың болуына байланысты жолға қосымша соққы-динамикалық 
әсер жасалады. Түйіспелерде пойыздар қозғалысына қосымша кедергі 
жасалады (негізгі кедергінің шамамен 10%). 

Рельс түйіспесінің түрі үш негізгі талапты қанағаттандыруы керек: 
- буын бойында иілу моментін және көлденең күшті қабылдау. Бұл 

талап максималды монолиттіліктің, байланыстырушы тығыздықтың 
қажеттілігін анықтайды, сондықтан буын элементтері жеткілікті күшті, 
қозғалмайды және буын жұмыс істеп тұрған кезде бір-біріне қатысты 
жылжып кетпейді;  

- температураның ауытқуына байланысты рельс ұзындығы өзгерген 
кезде түйіспеде рельс ұштарының бойлық қозғалуына жол беру. Бұл талап 
рельстердің ұштарын түйісуге қатысты белгілі бір еркіндіктің қажеттілігін 
тудырады;  

- бірлескен бөлшектерді жаппай өндіріс әдістерінің бірі – прокат, 
штамптау, құю арқылы жасау мүмкіндігін қамтамасыз ету. Бұл ретте 
жапсырманың жұмыс қырларының бастиектің түбіне және түйіспедегі рельс 
ұштарының табанының жоғарғы жағына жанасуының тығыздығы 
қамтамасыз етілуі қажет.  

Рельстердің ұштарына қатысты рельс тіректерінің (шпалдардың, 
білеулердің) орналасуы бойынша түйіспелер келесідей түрлерге бөлінеді:  

- иілмелі түйіспе бойынша, буын түйіспесі шпалдар арасындағы аралықта 
орналасқан және олардың арасындағы қашықтықтың шамасы және  
динамикалық күштердің шамасы рельстердің ұштарының иілу шамасына әсер 
етеді. Иілмелі рельс түйіспесі рельс ұштарының бойлық қозғалуына жол 
береді. Түйіспедегі рельстердің ұштары негізінен консольдер ретінде жұмыс 
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істейді. Иілмелі түйіспе бойынша түйіспенің басты артықшылығы – оның 
үлкен икемділігі және түйіспелі шпалдардың аз бұралуы, кемшілігі – түйісу 
элементтеріндегі жоғары кернеулер; 

- қосарланған шпалдардың үстіне орналасқан түйіспе, екі шпалдар бір-
біріне жақындатылған және бұрандармен қысылады (1.100-сурет). Қосарланған 
шпалдарда түйіскен кезде, иілмелі түйіскен кезде төсеніштер мен рельс 
ұштарының жұмысы олардың жұмысымен салыстырғанда біршама 
жеңілдейді, бірақ шпалдар серпімді тіректер болғандықтан, рельс жіптері 
бүгіледі, бірақ олар иілмелі түйіспеге қарағанда аз. Сондықтан, қос 
шпалдардағы буындарда төсем аз дәрежеде болса да, иілу үшін жұмыс 
істейді. 

 

 
 

а) - иілмелі түйіспе; б) - қосарланған шпалдарда орналасқан түйіспе 
 

1.100-сурет - Түйіспелердің негізгі түрлері 
 

Қос шпалдардағы түйіспенің басты артықшылығы – рельсті жіптің 
шамамен 20% аз иілісі, сондықтан оның элементтеріндегі, ең алдымен 
қабаттасудағы кернеулер аз болады. Бұл артықшылық құрылғыда 
қолданылады, мысалы, салмағы бойынша буындардағы стандартты металл 
төсемдерге қарағанда аз беріктігі бар қысқартылған көлденең қималы металл 
төсемдері бар оқшаулағыш буындар. 

Қос шпалдардағы буынның негізгі кемшіліктері оның салыстырмалы 
түрде үлкен қаттылығы және қос шпалдарды қағудың қиындығы болып 
табылады. 

Қазақстан жолдарындағы стандартты түйіспемен Р75, Р65 рельстерінде 
420 мм және Р50 рельстерінде 440 мм шпал осьтері арасындағы 
қашықтықпен түйіспе қабылданған. 

Бір және басқа рельсті жіптердегі буындардың салыстырмалы 
орналасуы бойынша буындар тік бұрышты, яғни екі жіптегі түйіспелер түзу 
сызықтың бойында орналасады. Әдетте, бір жіптегі түйіспе екіншісіне қарсы 
болмаған кездер кездеседі. Бір жіптің түйісуі басқа жіптің рельстерінің 
ортасына қарсы орналасуы мүмкін. Екі жіпке буындардың тәуелсіз 
орналасуы жағдайлары бар. Қазақстан жолдарының желісінде екі жіптегі 
түйіспелер түзу сызықтың бойында орналасуы қабылданған. 

Токөткізгіш түйіспелер. Ток өткізетін жіктер автобұғаттаумен және 
блок-учаскенің барлық бойы қатарынан электр тартумен жабдықталған 
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желілерде орналастырылады. Рельс жіптерінің қажетті ток өткізгіштігі негізгі 
және қайталанатын түйіспе рельс жалғағыштарын қолдану және рельс 
табаны мен балласт арасындағы (кемінде 3 см) тұрақты саңылауды 
(саңылауды) сақтау есебінен қамтамасыз етіледі. 

Түйіспелі жапсырмалар рельстерді үздіксіз рельс жібіне берік жалғауға 
арналған (1.101-сурет). Қазіргі уақытта Қазақстан жолдарында бұрандамалы 
саңылаулардың орналасу орындарын есептемегенде, ұзындығы бойынша 
қимасы өзгермейтін екі басты жапсырмалар қолданылады. Ең көп жүктелген 
сызықтардағы бұл төсемдер бұрын қолданылған алжапқыштармен 
салыстырғанда массасы аз болғанына қарамастан, үзіліссіз жұмыс істейді. 
Сондықтан жолдарда екі бетке кептеліп қалған түйіспелер қолданылады: 
бастың төменгі жағы және рельс табанының жоғарғы жағы.  

 

 
1-жолшеге; 2 - астар; 3 - түйіспе бұран; 4 - жапсырма; 5 - серіппелі шайба; 

6 - тегері 
 

1.101-сурет - Екі басты жапсырмасы бар түйіспе 
 
1.35 - кестеде екі басты жапсармалардың негізгі параметрлері мен 

геометриялық өлшемдері көрсетілген. 
 

1.35-кесте - Екі басты жапсырмалардың негізгі параметрлері және 
геометриялық өлшемдері 
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Түйіс
песіз 
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25 12,5 25 12,5 

Р65 23,48 800 127 4 42 25 160 320 - 3,80 7,60 

Р75 29,35 1000 127 6 34 25 160 320 0,71 4,73 9,39 

Р50 18,77 820 104,2 6 53 25 160 320 0,45 3,00 6,01 
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Р65 және Р75 рельстеріне екі басты төрт және алты тесікті жапсармалар 
қолданылады (ГОСТ 8193-73). Ұзындығы 1000 мм алты тесікті 
жапсармаларды пайдалану рельстердің температуралық жұмысын 
жақсартады, буындарда және жоспардағы жолдың тегістігін сақтауға ықпал 
етеді. 

1.102-суретте төрт және алты тесікті түйіспелі жапсырмалардың 
көлденең және бойлық қимасының геометриялық өлшемдері келтірілген. 

 

 
 

а-көлденең бейіні; б-алты тесікті жапсырманың бойлық бейіні; в-төрт тесікті 
жапсырманың бойлық бейіні 

 

1.102-сурет. Төрт және алты тесікті жапсырмалардың көлденең және 
бойлық қимасының геометриялық өлшемдері 

 
Түйіспелі бұрандамалар, шайбалар және тегірлер. Екі басты 

жапсармаларға арналған бұрандардың симметриялық формалы басы бар. 
Тегірлерді осындай баспен бұралып кетпеуіне жол бермеу үшін бұрандардың 
бас жағына сопақша тиек орнатылады (ГОСТ 530-76). 

 
Рельстік жалғағыштар. Рельс жалғағыштары - рельс тораптарының 

электрлік кедергісін азайту үшін рельс тізбектерінде қолданылатын сым 
жалғастырғыштар. Рельс жалғағыштары - штепсельді және дәнекерленген 
болып бөлінеді. Штепсельдер 5 мм екі сымнан тұрады, олардың ұштары 
мұқият тартылған конустық болат штепсельдердің басына дәнекерленген 
(1.103-сурет, а).  

 

 
а) - штепсельдік рельсті жалғағыш; б) - дәнекерленген рельсті жалғағыш; в) - алжапқыш 
жалғағыш; 1-Болат жалғағыш сым; 2-штепсель; 3-қолмен электр доғалы Дәнекерлеумен 

орындалатын тігіс; 4-алжапқыш; 5-ұштық (манжета); 6 - иілгіш арқан МГГ-70 
 

1.103-сурет. Рельс басына жалғағыштарды орнату (а) және дәнекерлеу (б, в) 
схемасы 
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Рельс мойындарына штепсельдік рельс жалғағыштарын орнату үшін 
олардың ұштарынан 60-70 мм қашықтықта штепсельдердің конустық ұштары 
балғамен бітелетін тесіктер бұрғыланады. Әдетте кері тарту тогы үшін электр 
күші кезінде қолданылатын дәнекерленген рельсті жалғағыштар иілгіш мыс 
сымнан тұрады, оның ұштары рельстердің бастарына бүйірден дәнекерленген 
болат ұштықтарға қысылады (1.106, б, в-суретті қараңыз). 

Кескіш емес типтегі штепсельдері бар қосқыштар екі немесе үш 
бұралған сымдардан ұзындығы 600 немесе 1200 мм болатын БCM1 және 
БCM2 маркалы сымнан жасалуы мүмкін – 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 4,0 мм. 

Штепсельдік жалғағыштар (болат-мысты) келесі маркаларда 
шығарылады: 

- өткізгіштің ұзындығы – 940 мм болатын СШСМ маркалы түйістірмелі 
штепсельді болат-мысты қосқыш; 

- өткізгіштің ұзындығы – 600, 1200, 3300, 6700 мм болатын СШСМ 
маркалы штепсельді бағыттамалы болат-мысты қосқыш. 

Қосқыштар болат-мыс БСМ сымнан жасалады – 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 4,0 мм 
(ТШ 3185 - 696 - 17175399 – 97). Жапсарлы штепсельді жалғағыштар БСМ – 
4 немесе БСМ – 6 маркалы екі сымнан жасалады. 

Шабер-серіппелі типті рельсті қосқыш (СРШП). СРШП жалғағышы 
автономды тартымы бар темір жол рельс жолының учаскелерінде және 
айнымалы және тұрақты токтағы электр тартымы кезінде рельс түйіспесінің 
электр өткізгіштігін қамтамасыз етуге арналған. СРШП 1 қорапты ток 

өткізгіш пластинадан және 2 серіппеден 
тұрады (1.104-сурет). 

СРШП вандал-қорғалған конструкция 
болып табылады, рельс түйіспесін рұқсатсыз 
бөлшектеу немесе оны бұзу кезінде қызыл 
жарықты «жағуға» мүмкіндік береді. СРШП 
рельс төсемінің астына орнатылады. Оның 
жұмыс принципі біріктірілген рельстердің 
мойындарында кәмелетке толмаған металл 
беттерін қалыптастыру үшін тербелістерді 
қолдануға негізделген.  

Инвентарлық рельстерге арналған 
түйіспелі серіппелі рельсті қосқыш. Инвентарлық рельстерге арналған 
түйіспелі серіппелі рельсті жалғағыш (СРСП-ИР) рельстік тізбектердің ток 
өткізгіш элементтеріне жатады және Р65 және Р75 МЕМСТ 51685-2000 
(1.105-сурет) үлгісіндегі мүкәммалдық рельстері бар теміржолдың екі бас 
рельстік жапсырмалары бар құрастырмалы ток өткізгіш рельстік түйіспесінің 
құрамында негізгі және қайталаушы жалғағыштар ретінде орнатуға арналған. 

Негізгі артықшылықтары: 
- графитті майлауды және табақ серіппелерді қолдана отырып, рельсті 

түйісті монтаждауға дайындаудың немесе штепсельді жалғағыштар үшін 

1.104-сурет. СРШП 
құрылғылары 
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рельс мойнындағы тесіктерді бұрғылаудың еңбекті көп қажет ететін және 
энергияны қажет ететін технологиясының болмауы; 

- төтенше жағдайларда қосқышты жедел ауыстыру мүмкіндігі; 
- әрбір СРСП-ИР-да екі электр өткізгіштің болуына және рельсті 

түйіспеде екі қосқыштың қолданылуына байланысты жоғары сенімділік пен 
кідірмеушілігі (бірнеше қайталау принципі);  

- жалғағыштың бөгде заттармен және вандалды әрекеттермен 
механикалық зақымдану мүмкіндігі жоқ; 

- рельсті түйіспе жалғағыштардың үлгілік конструкцияларымен 
салыстырғанда СРСП -ИР төмен құны (1.106-сурет). 

 
1-рельс жапсырмасы; 2-түйіспе болт; 3-гайка; 4-СРСП-ИР; 5-рельс; 6-тарелка 

серіппелері; 7-жалпақ шайба 
 
1.105-сурет. СРСП-ИР рельстік түйіспеге және СРСП-ИР құрылғысына 

монтаждау схемасы 
 
 

 
1- СРСП; 2-рельс; 3-рельс жапсырмасы (кесілген); 4-бекіту элементтері (түйіспе 

болт және сомын); 5-тарелка серіппелері; 6-жалпақ шайба 
 

1.106-сурет. Рельстік жікке СРСП монтаждау схемасы және СРСП 
құрылғылары 
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Рельсті түйіспелі серіппелі қосқышы. Түйіспелі серіппелі рельсті 
қосқыш (бұдан әрі СРСП, СРСП-М) электр рельстік тізбектің элементі болып 
табылады және Р65 және Р75 ГОСТ Р 51685 типті в, Т1 және Т2 санатты 
Термо берік рельстері бар темір жол учаскелерінде құрастырмалы ток 
өткізгіш түйіспенің құрамында (1.106-сурет): СРСП-дан, екі бас алты қырлы 
жапсырмалардан және тарелка серіппелерден тұрады. 

Серіппе ток жүргізу пластинасына сенімді механикалық түрде 
қосылған, бірақ рельс түйіскен жерінде ОСӨЖ-нің дәл орналасуын және 
электр түйіспелі алаңдардың рельс мойнына біркелкі басу күшін қамтамасыз 
ете отырып, тербелу және бұрылу мүмкіндігі бар. 

СРСП гальваникалық қорғаныш жабыны бар болат ток жүргізу 
пластинасынан және серіппеден тұратын құрама конструкция болып табылады 
(1.106-сурет).  

Электр байланыс элементтері майлау құрылғысымен жабдықталған: 
- ток өткізгіш пластинаға бекітілген серпімді серпімді материалдан 

жасалған қорғаныс сақинасы; 
- КРЭЦ ТУ типті электр өткізгіш майлау-0254-001-82744319-2008 

сақинамен шектелген қуысқа енгізілген; 
- СРСП тасымалдау және сақтау кезінде электр өткізгіш майдың 

ластануын және таралуын болдырмайтын желімделетін үлдір (полипропилен 
таспасы). 

Дроссельдік секіргіштер мен электр тартқыш коннекторлар. 
Дроссельдік секіргіштер мен электр тартқыш коннекторлар, одан әрі 
секіргіштер кері рельс тізбегінде жұмыс істеген кезде тарту тогын өткізу 
үшін рельстерді тесіктерге бекітуге арналған (1.107-сурет).  

 
 

Дроссельдік бөгетке арналған 1-шина; 2-штепсель, сомындар; 3-сым 
 

1.107 – сурет - Дроссельдік бөгеттер және жең электр тартқыш 
қосқыштар 

 

Негізгі артықшылықтары: 
- рельс пен штепсельдің электрлік түйісу ауданын ұлғайту есебінен 

бүкіл пайдалану мерзімі ішінде жоғары сенімділік; 
- әр түрлі климаттық жағдайларда тұрақты және сенімді жұмыс; 
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- агрессивті ортаға, сондай-ақ жаңбыр, қар, аяз, шық және жоғары 
ылғалдылыққа төзімділік; 

- жұмыс ресурсын ұлғайту; 
- техникалық қызмет көрсету мен жөндеу шығындарын едәуір 

төмендететін төмен техникалық қызмет көрсету технологиясын жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді; 

- кезбе токтардан сенімді қорғаныс. 
Қосқыштарды төмен температурада дәнекерлеу. Төмен 

температурада дәнекерлеуге арналған технология, жабдық және қосқыштар. 
Болат-мыс көп желілі иілімді сымнан төмен температурада 

дәнекерлеуге арналған түйіспелі рельсті жалғағыштар рельсті тізбектермен 
жабдықталған темір жол учаскелеріндегі рельстердің жекелеген буындарын 
электрлік қосуға арналған (оның ішінде тұрақты және ауыспалы токтың 
электр тартымы, автобұғаттауы және бағыттамаларды электрлік 
орталықтандыруы бар учаскелерде). 

Габариттік және орнату өлшемдері бойынша төмен температурада 
дәнекерлеуге арналған қосқыштар ТШ 32 ЦШ 996-02 бойынша 
қосқыштармен өзара алмастырылады және рельстермен сенімді жанасуды 
қамтамасыз етеді. Коннекторды дәнекерлеу технологиясын қарастырыңыз 
(СРСНП), НФТЦ.2.30.017.000.000. (1.108-сурет). 

 

 
1-икемді сым (СРСНП НФТЦ 2300117000000); 2-ұшы; 3-құбыр; 4-бирка;                 

5-электрод пен оқшаулағыштың қалдық ұшын алып тастағанға дейін дәнекерлеу 
қосылысы; 6-электрод пен оқшаулағыштың қалдық ұшын алып тастағаннан кейін 

дәнекерлеу қосылысы 
 

1.108-сурет. Қосқыштарды төмен температурада дәнекерлеу 
 

Негізгі артықшылықтары: 
- рельсті дәнекерлеуді қолдану дәнекерлеу кезінде төмен қыздыруға 

байланысты материалдың бастапқы құрылымы мен қасиеттерін сақтауға 
мүмкіндік береді. Ұсынылған технология рельстің басына коннекторды 
дәнекерлеу аймағында минималды жылу кернеуін қамтамасыз етеді. Электр 
доғалы дәнекерлеу кезінде термиялық әсер ету аймағының тереңдігі 2-3 мм-
ден аспайды, 5-6 мм-ге қарсы; 

- «кесу» типіндегі рельстің ақауларына жол берілмейді; 
- дәнекерлеуші материал жоғары икемділікке және коррозияға 

төзімділікке ие, бұл дәнекерлеудің дірілге және климаттық әсерлерге жоғары 
қарсылығын білдіреді; 
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- термиялық әсер ету аймағы (ТӘА) электр доғалы дәнекерлеу арқылы 
қосқыштың алжапқышын дәнекерлеу нұсқасымен салыстырғанда рельстің 
сырғанау бетінен 3-5 мм-ге ауысады, бұл қосқыштың рельсте бекітілу 
сенімділігін қамтамасыз етеді; 

- жұмыс жүргізу кезеңінде аралықты жабу талап етілмейді, 
дәнекерлеудің негізгі уақыты 1 қосқышқа 5-7 минуттан аспайды. Бұл ретте 
әзірленетін технология бойынша жұмыстарды орындау кезеңіндегі 
дайындық-қорытынды уақыт теміржол құрамдарының жол бойынша өтуіне 
кедергі келтірмейді; 

- жабдықты пайдалану оңай, қондырғының барлық құрамдас бөліктері 
тез шешілетін коннекторлармен жасалады. Қосқыштарды қате қосу олардың 
конструкциясымен жоққа шығарылады; 

- 25°С температурада өлшенген 80%-дан аспайтын салыстырмалы 
ылғалдылық кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі. 

Оқшаулағыш түйіспелер. Оқшаулағыш түйіспе электр тогы қосылған 
рельстердің бірінен екіншісіне өтпейтіндей етіп орнатылады. 

Қазақстан темір жолдарында рельс тізбектерін бір-бірінен электрлік 
оқшауланған учаскелерге бөлу үшін мынадай конструкциялардың 
оқшаулағыш түйіспелері қолданылады: 

- көлемді металл жапсырмалары бар құрамалар; 
- екі бас металл жапсырмалы құрама; 
- екі бас металл жапсырмасы бар желімбұрандалы; 
- толық профильді металл жапсырмалары бар желімбұрандалы; 
- шыны пластиктен жасалған жапсырмалары бар құрастырмалы 

оқшаулағыш түйіспе; 
- құрама жапсырмалары бар құрамалар. 
Көлемді төсемдермен оқшаулағыш түйіспелер. Типтік оқшаулағыш 

түйіспеде металл көлемді төсемдер бар; төсемдердің беріктігі буын 
құрылымын салмаққа қолдануға мүмкіндік береді (1.109-сурет).  

 

 
1-рельс; 2-төсеу; 3-бүйірлік төсеу; 4-болттардың астына полиэтилен төсеу; 5-

металл құлыптау жолағы; 6-жең; 7-рельстің астына оқшаулағыш төсеу; 8-металл төсеу; 9-
түйіспелі болт; 10-сомын; 11-серіппелі шайба; 12-көлемді металл төсеу 

 

1.109-сурет. Ағаш шпалдарда көлемді металл төсемдері бар 
оқшаулағыш түйіспе 
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Желімбұрандалы оқшаулағыш түйіспе. Бұл түйіспеде шыны матадан 
жасалған оқшаулағыш төсемдер мен оқшаулағыш жеңдері бар болттар 
монолитті құрылымға рельстердің түйіскен ұштары бар эпоксидті желіммен 
жабыстырылады. Осы буындарға арналған стандартты екі басы бар 
жапсырмалар оқшаулауды орналастыру үшін олардың бастарының биіктігі 
бойынша әр жағынан 3 мм-ге кішірейтеді (1.110-сурет).  

 

 
1-төсеу; 2-түйіспелі болт; 3-жапсырма; 4-болт астындағы оқшаулағыш планка; 5-

оқшаулағыш бүйір төсем; 6-шайба; 7 - оқшаулағыш төлке; 8-гайка; 9-бүйір төсем 
 

1.110 – сурет - Ағаш шпалдары бар жолға арналған екі бас металл 
жапсырмалары бар оқшаулағыш түйіспе 

 

Оқшаулағыш буындар шпал қорабының ортасынан жоғары орналасуы 
керек. Балдақпен бекітілетін ағаш шпалдар кезінде оқшаулағыш түйіспеде 
түйісетін рельстер әрбір рельс жіптері бойынша түйіспенің екі жағынан 13 
шпалда «құлыпқа» қарсы ұрғылармен бекітіледі. 

Бүйір шеттері рельстерін оқшаулау тоғысында болуы тиіс орауыш 
рельстің бүкіл биіктігі бойынша түйіспедегі саңылаулар 5-10 мм болуы 
керек. Металл бөліктерінің астынан оқшаулағыш төсемдердің шығу 
орындары кірден және мазуттан және басқа да ластағыштардан тазартылуы 
тиіс. 

 

Шыны пластиктен жасалған қабаттасулармен оқшаулағыш 
түйіспелер (1.111-сурет).  

 

 
а) - екі бас металл жапсырмалармен; б) - арнайы (толық профильді) 

жапсырмалармен; 1-жапсырма; 2-сомындар мен шайбалары бар түйіспе болт; 3-шыны 
мата мен эпоксидті желімнен жасалған оқшаулағыш төсемдер 

 

1.111 – сурет - Шыны мата мен эпоксидті желімнің оқшаулағыш 
төсемімен желім бұрандалы оқшаулағыш түйіспе. 
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Сыртқы эксцентриситеті бар шыныпластиктен жасалған алты беттік 
жапсырмалары және беріктігі жоғары болаттан жасалған төлкелері бар 
оқшаулағыш түйістер 
диаметрі осьтік жүктемелер, қозғалыс жылдамдығы және жүк кернеулігі 
бойынша қандай да бір шектеулерсіз теңгерімсіз аралықтары бар түйіспесіз 
жол учаскелерінде орнатуға арналған, яғни барлық кластағы жолдарда; 
габариттік өлшемдері (биіктігі, қалыңдығы, ұзындығы)-126381000 мм 
ұзартылған пластиналар болып табылады, бұрандамаларға арналған тесігі 
бар алты дөңгелек тесіктері бар. 

 
112 -суретте шыны пластиктен жасалған төсемдері бар құрастырмалы 

оқшаулағыш түйістің конструкциясы көрсетілген. 
 

 
 

1-шыны пластик жапсырмалар; 2-эксцентриситеті бар беріктігі жоғары болаттан 
жасалған төлкелер; 3-беріктігі жоғары бүйірлі оқшаулау; 4-шайба; 5-гайка 

 
1.112 - сурет. Шыныпластиктен жасалған жапсырмалары бар 

құрастырмалы оқшаулағыш түйіспе 
 

Оқшаулағыш түйіспе композициялық СКИ-65. Композициялық 
оқшаулағыш түйіспе (СКИ-65) түйіспеде магнит өрісін шунттауды бір 
мезгілде қамтамасыз ете отырып, рельстік тізбектің бір блок-учаскесін 
екіншісінен электрлік оқшаулауға арналған (1.113-сурет).  

 
 

1-Р65 рельс; 2-сүргіленген жапсырма; 3-оқшаулағыш төлке; 4-түйістіргіш болт; 5-
қабық-магнитодиэлектрлік жабын; 6-демпферлік қабат; 7-гайка; 8-серіппелі шайба; 9-

магнитті өткізгіш шунт; 10-беріктігі жоғары шеткі оқшаулау 
 

1.113-сурет - Оқшаулағыш композициялық түйіспе  СКИ-65 
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Негізгі артықшылықтары: 
- жапсарлы саңылаудағы магнит өрісінің кернеулігін қазіргі уақытта 

қолданылатын композитті жапсырмалармен оқшаулағыш түйіспелермен 
салыстырғанда кемінде 50%-ға төмендетеді, оқшаулағыш түйіспедегі металл 
бөлшектердің (жапсырмалар, рельстер, бекіткіштер) қатты магниттелуіне 
жол бермейді, бұл тұтастай алғанда істен шығулар санын азайтуға және 
қызмет көрсетілмейтін технологияны іске асыруға мүмкіндік береді, 
осылайша жолдың жоғарғы құрылысына қызмет көрсету және жөндеу 
шығындарын айтарлықтай азайтады; 

- қабық тозған немесе бұзылған кезде төсемдердегі магниттік-электрлік 
жабын тек қабықпен ауыстырылады, соның арқасында шығыс элементтеріне 
шығындар азаяды. 

- агрессивті ортаға, сондай-ақ жаңбыр, қар, аяз, шық және жоғары 
ылғалдылыққа төзімділік. 

Композициялық түйісу төсемі (1.114 – сурет) құрылымдық жағынан 
екі негізгі бөліктен тұрады-беріктігі жоғары 1-бөлік, деп аталады және 
серпімді магнитодиэлектрлік бөлік 2, деп аталады. 

 

 
 

1.114-сурет. Композициялық түйіспе төсемі 
 
Төсемнің (жиектің) магнитодиэлектрлік бөлігі екі негізгі фазадан 

тұратын композициялық материал болып табылады:  
- байланыстырушы фаза-уретанды шайырлар немесе резеңкелер 

негізінде;  
- толтырғыш-ұнтақ металдан (қорытпадан)-армко-темір, феррит. 
Металл фазасының бөлшектерінде бір-бірімен механикалық және 

электрлік байланыс болмайды және бұл байланыстың болмауы 
композициялық материалдың берілген ресурсы үшін сақталады.  

Негізгі артықшылықтары: 
- ПС-65 типті полимерлік төсемдермен жарақталған оқшаулағыш 

түйіспемен салыстырғанда рельс ұштарының магниттелу деңгейінің орташа 
20%-ға төмендеуі және соның салдарынан оларға жабысып қалған металл 
бөлшектерден оқшауланған рельстер арасында электр өткізгіш «көпір» түзілу 
ықтималдығының төмендеуі; 

- жоғары беріктігі бар шыны талшықты тығыздағышты енгізу арқылы 
жоғары қысу күші; 
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- агрессивті ортаға (сілтілік ерітінділер, қышқылдар, ЖЖМ), сондай-ақ 
күн сәулесіне жоғары төзімділік. 

Жапсарлы төсемдерді оқшаулағыш жапсарларды бояу үшін 
қолданылатын эмальмен бояу ұсынылады. 

Барлық оқшаулағыш жіктер олардың электрлік кедергісі тұрғысынан 
тексеріледі; жіктердің белгілі бір санымен созылуға бұзушы сынақтар немесе 
пульсациялық машиналарда өлшеулер жүргізіледі.  

 
№ 5 практикалық жұмыс 

Тақырыбы: рельстерді, шпалдарды таңбалау   
Мақсаты: рельстер мен шпалдардың әртүрлі түрлерін зерттеу. Рельстер 

мен шпалдарды таңбалау.  
Құрал-жабдықтар: рельстер мен шпалдар. Сызуға арналған құрал-

жабдықтар.  
Бастапқы деректер: рельстер мен шпалдардың типтік профильдерінің 

үлгілері.  
Жұмысты орындау тəртібі:  
1. Рельстің берілген профилін сызыңыз және рельстің профилі мен 

мойнындағы белгіні көрсетіңіз. 
2. Шпалдарды сызыңыз және ағаш және темірбетон шпалдардың қай 

жерде таңбаланғанын көрсетіңіз.  
а) таңбалау және таңбалау сипаттамасы бар рельстің эскизі: 
б) ж.б. шпалдардың эскизі және таңбалаудың сипаттамасы: 
в) ағаш шпалдың эскизі және таңбалау сипаттамасы: 
3. Қорытынды жасау.  
Есеп мазмұны: 
1. Рельс профилінің сызбасы. 
2. Өлшемдері бар шпалдар сызбасы. 
3. Қорытынды. 
 

№ 6 тәжірибелік жұмыс  
Тақырыбы: рельстер, шпалдар, бекітпелер, ұрлыққа қарсы 

құрылғы, балласт түрлерін анықтау.   
Мақсаты: рельстердің, шпалдардың, бекітпелердің, ұрлыққа қарсы 

және балласттың түрін анықтау.  
Жабдықтар мен керек-жарақтар: рулетка, пшв-1 штангенциркуль, 

ПШВ-2.  
Бастапқы деректер: рельстің типтік профилі, ағаш шпалдар, темірбетон 

шпалдар, бекітпелер, ұрлыққа қарсы, балласт үлгілері. 
Орындау тəртібі:  
1. Таңбалау және көлденең қиманың өлшемдері бойынша рельстердің 

түрін анықтаңыз. Таңбалауды сипаттаңыз және рельстің профилін 
өлшемдерін көрсете отырып, № 10 тәжірибелік жұмыстан шығарыңыз. 
Тексеру нәтижелерін № 1 кестеге жазыңыз  
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1‑кесте. Рельс профилін тексеру нәтижелері  

Түрі 
рельс 

Рельс 
ұзынды

ғы  

№ 
балқыту 

Зауыт- 
дайындаушы 

Шығару Ескертпе 

ай жыл 
1 2 3 4 5 6 8 

        
2. Шпалдардың түрлері мен түрлерін, олардың шығарылған немесе 

салынған жылын анықтаңыз. Темірбетон шпалдарының таңбалануын 
сипаттаңыз. №5 тәжірибелік жұмыстан берілген темір жол шпалын сызып, 
өлшемдерін көрсетіңіз. Тексеру нәтижелері № 2 кестеге енгізіледі. 

 
2‑кесте. Шпалдарды тексеру нәтижелері 

 
Түрі 
шпал 

Эпюра 
төсеу 

Сіңдіру 
шпал 

Ұзындығ
ы 

шпал 

Түрі 
шпал 

Ескертпе 

ағаш, 
темірбетон 1 км 1 буын әдісі мм  

1 2 3 4 5 6 7 
       
 

3. КБ, БП, ЖБ, ЖБР, ЖБРШ.  Тексеру нәтижелері № 3 кестеге 
енгізіледі. 

 
3‑кесте. Бекіткіштерді қарау нәтижелері 

 
Түрі 

қыстыруға 
Шпал түрі Бекіту түрлері 

(аралас, бөлек, 
бөлінбейтін) 

Ескертпе 

1 2 3 4 
     

4. Бір жолды немесе қос жолды учаскеде айдап әкетуден жолды бекіту 
схемасын сызу (оқытушының тапсырмасы бойынша).  

5. Балласт түрін анықтаңыз. 
6. Қорытынды жасау.  
Есеп мазмұны: 
1. Рельстерді, шпалдарды, бекітулерді қарау кестелерін толтыру.  
2. Қорытынды.  

 
№ 7 тәжірибелік жұмыс  

Тақырыбы: 1 км жолдағы балласттың (м3) жолдың жоғарғы 
құрылысы элементтерінің санын есептеу (дана және тонна)   

Мақсаты: белгілі бір учаскедегі жолдың жоғарғы құрылымының 
элементтерінің санын есептеуді үйрену.  

Құрылғылар: калькулятор. 
Бастапқы деректер: 1 км жол 1872 дана / км (70% түзу; 30% қисық)  
Жұмысты орындау:  



143

 

  
 

 

1. Бастапқы деректер бойынша 1 км жолға тоннамен, данамен аралық 
және түйіспелі бекіткіштер үшін жолдың жоғарғы құрылысы элементтерінің 
санын анықтау.Нәтижелерді  1‑кестеге орналастыру   

1-кесте жолдың жоғарғы құрылысы материалдарының шығысын есептеу 
нәтижелері 
Атауы Салмағы 

1 дана, кг 
1 шпалға 

жұмсалатын шығын 
Қажеттілік 1 
км жолда, т 

Саны 
элементтердің 
тонна, дана 

Саны 
элементтерді 

1 км жол дана кг 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Есеп мазмұны 
1. 1 км жолға тоннамен, данамен аралық және түйіспелі бекітулер үшін 

жолдың жоғарғы құрылысы элементтерінің санын есептеу нәтижелері бар 
кесте. 

2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.  
3. Қорытынды. 

 
№ 7 тәжірибелік жұмыс  

Тақырыбы: аралық және түйіспелі бекітпелердің құрылысын 
зерттеу.   

Мақсаты: аралық және түйіспелі рельсті бекітпелердің түрлері мен 
конструкцияларын іс жүзінде зерттеу.  

Жабдықтар мен керек-жарақтар: рулетка.  
Бастапқы деректер: бекіту конструкциялары түрлерінің схемалары 

(оқытушының тапсырмасы бойынша).  
Тəжірибелік сабақты өткізу тəртібі  
1. Аралық бекітпелердің түрлерін және олардың құрылымдарын 

шпалдарға байланысты атаңыз. № 1 кестеге енгізіңіз.  
1‑кесте. Аралық бекітпелерді тексеру нәтижелері 
Түрі 

қыстыруға 
Түрі 
шпал 

Түрі 
тіркеушінің 

Саны 
тіркеушінің, 

дана 

Ескертпе 

1 2 3 4 5 
     

2. Белгіленген түрлері жіктер мен түйіскен бекіткіштер элементтерін 
анықтау . Тексеру нәтижелері № 2 кестеге енгізіледі. 

2‑кесте. Түйіспе бекітпелерінің жіктері мен элементтерін тексеру 
нәтижелері 

Түрі 
қыстыруға 

Түрі 
қондырма 

Саны (дана) Ескертпе 
бұрандалар сомындар шайба 

1 2 3 4 5 6 
      

3. Бекіту түрін және оның дизайнын көрсетіңіз.   
4. Қорытынды жасауға.       
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Есеп мазмұны: 
1. № 1 кестені толтыру. 
2. Түйіспелердің түрлерін анықтаңыз және № 2 кестені толтырыңыз 
3. Қорытынды. 
 
Бақылау сұрақтары  
1) рельс бекітпесі қандай функцияны орындайды? 
2) рельс бекітпелерінің негізгі мақсаттарын атаңыз. 
3) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісі рельс 

бекітпелерінің қандай түрлерін пайдаланады? 
4) КБ типті рельсті бекіткіштерде қандай кемшіліктер бар? 
5) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісінде 

пайдаланылатын ағаш шпалдардағы КД типті рельстік бекіткіштерде қандай 
кемшіліктер бар? 

6) темірбетон шпалдарындағы бекітпелердің тұрақтылығын қандай 
әдістермен арттырады? 

7) магистральдық желілерде «Vossloh», «Пэндрол» және «Trap-W» 
бекітпелерін пайдаланудың артықшылықтарын атаңыз. 

8) темірбетон шпалдарда клемма-бұрандалы бекіткіштерді (КБ) 
пайдаланудың кемшіліктерін атаңыз. 

9) рельстердің астына серпімді төсемдерді төсеу қажеттілігін 
бағалаңыз. 

10) серіппелі ығысуға қарсы құралдарды ағаш рельс астындағы 
негіздерде пайдаланудың кемшіліктерін атаңыз. 

11) түйіспелердің негізгі түрлерін пайдаланудың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін атаңыз. 

12) оқшаулағыш түйіспелердің негізгі түрлерін пайдаланудың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз. 

13) шыны пластиктен жасалған жапсырмалармен оқшаулағыш 
жапсарлардың негізгі түрлерін пайдаланудың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін атаңыз. 

 
1.3.7. Бағыттағыштық бұрмалардың конструкциясы және 

пайдалану шарттары 
 
Қосылыстар мен жол қиылыстарының жіктелуі. Рельс жолдарының 

қосылуы мен қиылысуы – бұл пойызды немесе жекелеген экипаждарды бір 
рельс жолынан басқаларына ауыстыру, экипаждарды 180° бұру, сондай-ақ 
жолдарды бір деңгейде кесіп өту үшін қызмет ететін жолдың жоғарғы 
құрылысының арнайы құрылғылары. 

Темір жолдардың қосылыстары мен қиылыстары – бұл төрт негізгі 
топқа бөлуге болатын үлкен және әр түрлі құрылымдар тобы (1.115 - сурет). 

Рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстары қосылатын немесе 
қиылысатын жолдар жоспарындағы саны мен орналасуы, рельстердің 
түрлері, айқастырма маркалары, конструкциясы бойынша жіктеледі (1.116 -
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сурет). 

 

1.115 – сурет - Жолдардың қосылыстары мен қиылыстарын жіктеу 
 
Қосулардың негізгі түрлері екі көршілес жолды жалғастыратын 

құрылым; параллель жолдар қатарын жалғастыратын бағыттама көше; 
жылжымалы құрамды олар бойынша бұруға болатындай жолдарды 
жалғастыратын ілмек немесе үшбұрыш; айналмалы шеңбер болып табылады. 
Қиылыстардың негізгі түрлері – тік немесе өткір бұрыштағы соқыр қиылысу 
және жолдардың қосылуы. 

Қосылатын және қиылысатын жолдар жоспарындағы саны мен 
орналасуы бойынша қосылыстың және қиылысудың мақсатына қарай 
мынадай түрлермен ұсынылуы мүмкін: 

- бір бағыттағыштық бұрмалармен; 
- тұйық қиылыстарда; 
- бағыттағыштық бұрмалар мен тығыз қиылыстарды төсеу 

комбинациясы. 
Бағыттағыштық бұрмалар. Бағыттағыштық бұрмалар барлық 

қосылыстар мен жолдардың қиылыстары арасында ең көп таралған 
конструкциялар болып табылады (олардың шамамен 99 %). Бағыттағыштық 
бұрмалардың жіктелуі 1.116, - суретте көрсетілген. Олар жолдарды қосуға 
немесе тармақтауға қызмет етеді және жылжымалы құрамды бір жолдан 
екінші жолға ауыстыруға арналған. 

Бағыттағыштық бұрмалар бір, екі, айқаспалы және біріктірілген болып 
бөлінеді. Өз кезегінде, бір аудармалар қарапайым (1.117 - сурет), бір жақты 
симметриялық емес, симметриялы және көп жақты симметриялық емес 
болып бөлінеді.  

Рельс жолдарының бір деңгейде қиылысуы үшін тығыз қиылыстар 
қолданылады. Жеке теміржол экипаждарын 180° бұру үшін айналмалы 
шеңберлер немесе айналмалы ілмектер жиі қолданылады. 

 



146

 

  
 

 

 
 

1.116 - сурет - Бағыттағыштық бұрмалардың жіктелуі 
 

 
 

1 - рамалық рельс; 2 - жол рельстері; 3 - контррельстер; 4 - айқаспалы торап;             
5 - ауыстыру механизмі; 6 - үшкіл; 7 - ауыстыру қисығы 

 

1.117 – сурет - Қарапайым бағыттағыштық бұрмалар схемасы 
 
Рельс жолдарының қосылыстарын мен қиылысуларын өз кезегінде 

топтарға жіктеуге болады.  
Бағыттағыштық бұрмалар екі топқа бөлінеді: 
Бірінші топ – бір бағыттағыштық бұрмалар; 
Екінші топ – қос бағыттағыштық бұрмалар.  
Тұйық қиылыстар екі топқа бөлінеді: 
Бірінші топ – тік бұрышты  тұйық қиылыстар; 
Екінші топ – қиғаш немесе ромбтық тұйық қиылыстар.  
Бағыттағыштық бұрмалар мен тұйық қиылыстар төсеу комбинациясы 

бойынша үш топқа бөлінеді: 
- бірінші топ – ауыспалы бағыттағыштық бұрмалар; 
- екінші топ – жолдар арасындағы тоғысулар; 
- үшінші топ – бағыттық көшелер. 

Бағыттағыштық бұрмалар 

жеке 

жан-жақты 
асимметриялық 

бір жақты 
қарапайым 

жан-жақты 
симметриялы 

Бір жақты 
қисықтықтың 

асимметриялық 
емес 

жан-жақты 
симметриялы 

Қос 

біржақты 

жан-жақты 
асимметриялық 

айқас 

жеке 

Қос 

әр түрлі 
мөлшердегі екі 
колийді 

біріктірілген 

қарсы 
бағыттамалы 

бұрмаларды өру 
кезінде 
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Айқастырмалардың маркалары бойынша бағыттағыштық бұрмалардың 
бес түрі бар - 1/22, 1/18, 1/11, 1/9 және 1/6, олар: 

- пойыздарды тоқтаусыз өткізу үшін, басты жолдың тармақталуы 
кезінде және жол өтпелерінде айырықтарында – 1/22 және 1/18, ал қиын 
жағдайларда – 1/11 маркаларының қолдану;  

- бүйірлік жол бойынша жолаушылар пойыздарын қабылдау және 
жөнелту үшін - 1/11 маркалы аудармалар, айқаспалы аудармалар және 
айқаспалы жалғаулардың жалғасы болып табылатын жеке аудармалар;  

- жолаушылар пойыздарын тек тікелей бағыт бойынша өткізу үшін - 1/9 
маркалы аудармалар;  

- жүк пойыздарын бүйір жол бойынша қабылдау және жөнелту үшін – 
1/9 маркалы аудармалар; симметриялық- 1/6;  

- диспетчерлік шығу жолдарында 1/11 маркаларының аудармалар 
қойылады.  

Метрополитен желілерінде 1/9 - дан маркаларынан кем емес, ал парктік 
және басқа жолдарда 1/5-тен маркаларынан кем емес бағыттағыштық 
бұрмалар қолданылады. 

Қазақстан темір жолдарында 1520 мм жолтабан үшін 1/11 және 1/9 
маркалы Р65 және Р50 типті бағыттағыштық бұрмалар пайдаланылатын 
жалпы көлемінің шамамен 98%- ын құрайды. 

Бағыттағыштық бұрмалар конструкциясы (сурет 1.118).  
 

 
 
1.118-сурет - Қарапайым бағыттағыштық бұрма 
 

Жоспарда геометриялық пішіндер бойынша бір бағыттағыштық 
бұрмалар мыналарға бөлінеді: 

- қарапайымды бағыттағыштық бұрмалар; 
- симметриялық бағыттағыштық бұрмалар; 
- жан-жақты симметриялық емес бағыттағыштық бұрмалар; 
- симметриялық емес бір жақты бұрылыс бағыттағыштық бұрмалар. 
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1.119 – 1.121 суреттерде жалғыз бағыттағыштық бұрмалардың түрлері 
келтірілген. 

 

 
 

1.119 - сурет - Жалғыз бағыттағыштық бұрма (жан-жақты 
симметриялы) 

 

 
 
1.120 - сурет - Жалғыз бағыттағыштық бұрмалар (жан-жақты 

симметриялық емес) 
 

 
1-бүйірлік рельстер 

 

1.121 – сурет - Жалғыз бағыттағыштық бұрмалар (бір жақты 
симметриялық емес)  

 

Жалғыз қарапайым бағыттағыштық бұрмалар рельстік жолдар 
қосылыстарының басты түрі болып табылады. Бұл қарапайым 
бағыттағыштық бұрмалардың жалғыз болуымен түсіндіріледі: 

- рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстарының басқа 
түрлерімен салыстырғанда әлемнің барлық жолдарында ең көп таралған; 

- рельс жолдарының қосылыстары мен қиылыстарының бірқатар басқа 
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түрлерінің негізі болып табылады, мысалы, барлық жеке және көлденең 
бағыттамалы бұрмалар, жолдар арасындағы ауысулар, бағыттамалы көшелер 
және т. б. 

Жалғыз қарапайым бағыттағыштық бұрманың негізгі 
элементтері. Қазіргі жалғыз қарапайым бағыттағыштық бұрманың негізгі 
элементтері (1.122-сурет): 

- бағыттама (бұрма); 
- қосу жолдары және бағыттағыш брустары; 
- контррельстері бар айқастырма бөлігінің жиынтығы. 
Бағыттама мынадай бөлшектен тұрады:  
- екі үшкіл; 
- екі рамалық рельс; 
- тамыр құрылғыларының екі жиынтығы; 
- бұрма құрылғысының жиынтығы; 
- тірек және тірек құрылғылар және басқа да ұсақ бөлшектер. 

 

 
 

1.122 - сурет - Бағыттама аймағындағы жалғыз қарапайым 
бағыттағыштық бұрманың негізгі элементтері 

 
Контррельстері бар айқастырманың бөлік жиынтығы (1.123 - сурет): 
- айқастырма; 
- түйіспе құрылғылары; 
- екі контррельс; 
- тірек құрылғылар және басқа да ұсақ бөлшектер. 
 

 
1.123 – сурет - Айқастырма аймағындағы жалғыз қарапайым 

бағыттағыштық бұрманың негізгі элементтері 
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Бағыттауыш аймағы мен айқастырма аймағының арасында 
байланыстырушы жолдар: тура бағыттағы және бүйір бағыттағы рельстер 
орналасқан. Байланыстырушы жолдар (1.124 ‑ сурет) - жолдың бір түзу 
сызықты сегменті, екіншісі - айқастырма бөлігімен байланыстыратын қисық 
сызықты жол. 

 

 
 

1.124 – сурет - Жалғау жолдары аймағындағы жалғыз қарапайым 
бағыттағыштық бұрманың негізгі элементтері 

 
Рамалық рельстер - бұл стандартты (бүтін) ұзындықты немесе 

кесілген ұзындықты рельстер. Рамалық рельстер жол рельстерінен тірек 
бұрандаларын бекітуге арналған қосымша тесіктердің болуымен, кейде 
рамалық рельстің өзін төсемге тірек бұрандарымен бекіту үшін, сондай-ақ 
тамыр құрылғысы мен бекіту және ауыстыру механизмдерінің бөлшектерін 
бекіту үшін ерекшеленеді. Рамалық рельс басының бүйір бетінде соққыдан 
үшкілдің ұшын жабу үшін жасалады (1.125 - сурет). 

 

 
1.125 – сурет - Рамалық рельс басының бүйір бетін тегістеу 

 
Кәдімгі бағыттағыштық бұрмаларда бір рамалық рельс түзу, ал екіншісі 

жоспарда иілген (қисықсызықты). Рамалық рельстер жол табанының 
көмегімен білеулерге бұрма бекітпелері арқылы бекітіледі. Ол төсемнен, 
рамалық рельстің табанына арналған бұрма жастығынан және оны бекіту 
бөлшектері бар тіректен тұрады. Рамалық рельстердің бойлық және көлденең 
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қозғалысына рельстердің мойнынан өтетін бұрандар мен жастықтарға 
бекітілген тіректер кедергі келтіреді. 

Үшкіл. Бағыттағыштардағы үшкіл рельс кесіндісі, көбінесе 
рамалық рельстерге қарағанда қысқа, оларды рамалық рельстерге 
жабыстыра бекіту үшін және оларға жылжымалы құрамның 
дөңгелектерін дөңгелету  үшін үшкілдің бір ұшында рельстердің арнаулы 
кесінділері орналастырады (1.126 -сурет).  

 

 
 

1-ОР75; 2-ОР65; 3-ОР50; 4-ОР43 
 

1.126 – сурет - Үшкіл рельстердің көлденең профильдері 
 
Рамалық рельстермен бірдей биіктіктегі арнайы профильдегі үшкіл 

рельстері қалыпты профиль рельстерімен салыстырғанда жақсы жұмыс 
ітейді. Олар ең күшті профильді үшкілді алуға мүмкіндік береді, түбір 
бөлігіне керекті қалыпты рельс профилінің алуды керек етпейді және 
икемді үшкілді қолдануға мүмкіндік береді. Олардың кемшіліктері: 

а) үшкілдің түбір бөлігіне керекті қалыпты рельс профилін алу үшін  
фрезерлеу қажеттілігі, иілгіш үшкілді қолдану кезінде; 

б) рамалық рельсті табанын сүргілеу қажеттілігі. 
Үшкілдер рамалық рельстерімен салыстырғанда ОР75, 0Р65, ОР50 

және ОР43 типтерінің биіктіктері төмен арнайы профилді үшкілдік рельс 
прокатынан дайындалады (1. 127 - сурет). Бұл рельстердің қуатты көлденең 
қимасы бар. Рамалық рельстерге қатысты үшкілдің биіктігінің төмен болуы 
оның табанын сүргілемеуге мүмкіндік береді. Ұшкілдің алдыңғы жағы ұшы 
деп аталады, артқы жағы - түбір бөлігі. 

Бүйірлік жолға бағыттағыштар жоспарындағы үшкіл пішіні бойынша 
жебелер түзубұрышты үшкілдермен (1.127 - сурет, а), қисық сызықты жанама 
тәрізді үшкілдермен (1.127 - сурет, б), қос радиусты қисық сызықты 
үшкілдермен (1.127 - сурет, д) ерекшеленеді. Рамалық рельстің жұмыс 
жиегінің бағыты мен қисық сызықты үшкілдің жұмыс жиегіндегі арасындағы 
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βН бұрышы оның ұшының бағыттағыштың бастапқы бұрышы деп 
аталады. Рамалық рельстің жұмыс жиегінің бағыты мен үшкілдің түбір бөлігі 
арқылы жүргізілген жанама арасындағы бұрыш - бағыттаушы бұрыш деп 
аталады. 

Кішігірім бұрышты қисық сызықты үшкілдер жылжымалы құрамның 
бүйір жолға баяу өтуін қамтамасыз етеді. Қисық сызықты үшкілдің 
ұзындығы түзу сызықтарға қарағанда қысқа болады. Сондықтан, барлық 
кәзіргі заманғы бағыттағыштық бұрмаларда бүйір жолға апаратын үшкілдер 
қисық сызықты түрінде жасалады. Симметриялық бағыттағыштық 
бұрмалардың екі үшкіліде қисықсызықты болып табылады.  

Бағыттағыштық бұрмалардың рамалы рельсі мен қисық сызықты 
үшкілдің жұмыс бетінің теориялық қиылысуы кезінде пайда болатын βН 
бастапқы бұрыш арқылы жанасады (1.127, д суретін қараңыз). 

Қисық сызықты жанама тәрізді үшкілдің (1.127-сурет, б) теориялық 
бастауы оның рамалық рельстің жұмыс бетімен жанасу нүктесі болып 
табылады. 

 

 
 

1.127 – сурет - Жоспардағы үшкіл пішіні 
 
Түбірлі құрылғысы үшкілді оның түбірі арқылы бекітуге және 

үшкілдің көлденең жазықтықта қозғалуын қамтамасыз етуге арналған.  
Оны үш түрі бойынша ажыратады: 
- бұрмалы-кіндік; 
- қаптамалы-жапсырма; 
- жапсырма түріндегі жай буын. 
Бұрмалы-кіндікті түбірлі құрылғының көптеген кемшіліктерге ие, 

сондықтан көптеген жылдар бойы жасалмайды. 
Қаптамалы-жапсырма түбірлі құрылғы – барлық типтегі рельстік 

жолдарда (P75, P65, P50) қолданылады (1.128-сурет) және ол іс жүзінде 
негізгі болып табылады. 

Дизайндың артықшылығы – бұл берік, қарапайым және егжей-тегжейлі 
емес.  

Кемшіліктері: үшкілдің түбір бөлігіне күш түскен кезде металдың 
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құрылымы өзгереді, сондықтан үшкілдің ұзындығы бойымен тозуы біркелкі 
болмайды: пойыздардың жоғары жылдамдығымен және үлкен жүктемемен, 
үшкіл мен түбір арасындағы кеңістік оның түбінде шаң мен ұсақ құммен 
бітеліп қалады, сондықтан үшкілді бір позициядан екінші позицияға 
ауыстыру қиынға соғады. 

 

 
 

1.128 – сурет – Түбірлік құрылғы 
 
1/11, 1/18 және 1/22 маркалы бағыттағыштық бұрмалардың ұзын иімелі 

үшкілдер қолданылады, олар серпімді иілісі есебінен қозғалады. 
Бағыттағыштық жолтабан. Рамалық рельстерді үшкіл шегінде 

брустарға бекіту тіреулері бар бағыттағыштық жолтабанның көмегімен 
орындалады (1.129 - сурет). 

 

 
 

1.129 - сурет - Бағыттағыштық жолтабан 
 

Бағыттағыштық жолтабандағы 1.129 - суретте көрсетілген астардан 
(көпшіктен), төсемнен және тірелімнен тұрады, рамалық рельске еңкейме 
беру үшін оның төсемнің шегіндегі астарға сына орындалады; үшкілдерге 
еңкейме беру үшін олардың сырғанау бетін қатаңдату арқылы жүзеге 
асырылады.  

Үшкілдің сырғанайтын табаны тірелген бағыттағыштық көпшіктің 
жоғарғы бөлігінің ені тар болуы тиіс және рамалық рельстің табанының 
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үстінен консоль түрінде шығып тұрады. Тірелімдер рамалық рельстерге 
әдетте бір көлденең бұранмен қосылады.  

Қосу және ауыстыру тартқыштары. Үшкілдердің орнықтылығын 
арттыру және үшкілдермен рамалық рельстердің арасында тығыз жанасуы 
үшін тартымдар түрінде көлденең байланыстар орнатылады (1.130-сурет).  

 

 
 

1.130 – сурет - Үшкілге жалғау және бағыттағыштық тартқыштарын 
бекіту схемасы 

 
Бағыттағыш, бұрма және байланыстырушы тартқыштар болып 

бөлінеді. Бағыттағыш және бұрма тартқыштар бұрму күшін бұру 
механизміне береді. Сондай-ақ, бағыттағыш тартқыштар үшкілді 
байланыстырады, олардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етеді. 
Байланыстырушы тармақтар жоспардағы ұштардың дұрыс пішінін 
қамтамасыз етеді. 

Бағыттағыш тартқыштар қатаң және реттелетін болуы керек. 
Тартқыштар тартқыштың екі жартысын жалғайтын диаметрі 36 мм ішкі оң 
және сол жақ жіптері бар муфталармен реттеледі. Муфталар бекіткіштермен 
жабдықталған. Бекіткіш пен муфтада сол жақ жіптің болуы тегіріның 
шеттеріндегі ойықтармен белгіленеді. 

Қатты үшкілдері бар жебелерде екі реттелмейтін тартым орнатылады: 
ауыспалы және үшкілдіктің көлденең қатарының соңында жалғастырғыш. 
Ұзын иімелі үшкілдер жебелерінде бірнеше тартқыштар бар: бірінші (бұрма) 
– әрқашан қатал, ал байланыстырғыштар – реттелетін. 

Бағыттағыш тартқыштарды үшкілге бекіту. Қазіргі уақытта 
электрлік орталықтандыруға енгізілген бағыттағыштарда бұрма және 
бақылау тартқыштарын бөлек бекіту қабылданды. Бұл ретте 1524 мм 
жолтабанды бағыттағыштамалы бұрмаларда бақылау тартымы 
ауыстырылымның екі жағынан, ал 1520 мм жолтабанды аудармаларда тек 
үшкілдің ұшы жағынан орналасуы мүмкін. 

Айқастырма. Айқастырма –  рельс жіптерін бір деңгейде кесіп өтуге 
қызмет ететін өте жауапты коммутациялық құрылғы. Айқастырма рельстік 
жіптердің бір деңгейде қиылысуын жүзеге асыруға арналған (1.131-сурет).  

Айқастырма бөлігінің жиынтығы айқастырманың өзегінен (өзекшеден 
және екі ауыздықтан), айқастырманың екі түйістіру құрылғысынан, тірек 
бұйымдарынан, бекіткіштерден тұрады. 
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1.131 – сурет - Контррельс аймағы мен кәдімгі бағыттағыш бұрманың 
айқастырмасы жиынтығы 

 
Айқастырманың қатқыл (1.132 -сурет) және жылжымалы элементтер 

болуы мүмкін. Қазіргі уақытта ең көп таралған, жылжымалы элементтері жоқ 
қатқыл айқастырмалар. Мұндай айқастырманың негізгі элементтері – өзекше 
және екі ауыздық. Ауыздықтардың алғашқы иілуіндегі ең тар жері 
айқастырманың қылтасы деп аталады.  

Жақтаудың беттері мен өзек арасындағы алшақтық дөңгелек  құрсау 
тарағы өтуіне арналған науаны білдіреді.  

Айқастырма келесі екі топқа бөлінеді: 
- жылжымалы элементтері бар айқастырмалар; 
- қатқыл айқастырмалар. 

 
 

1.132 – сурет - Құйылған өзекшесі бар айқастырма 
 

Жылжымалы өзекшесі бар айқастырма (1.133-сурет). Жылжымалы 
элементтері бар айқастырма өз кезегінде мыналарды ажыратады: 
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- ауыздықтары жоқ жылжымалы өзек-рельсті; 
- ауыздықтары бар жылжымалы өзекшемен; 
- бір жылжымалы ауыздықтарымен; 
- екі жылжымалы ауыздықтарымен. 
 

 
 

1 - жақтаулы бөлігі; 2 - өзекшенің қысқа иілімді рельсі; 3 - өзекшенің ұзын иілімді 
рельсі; 4,  5 - ауыстырмалы тартқыштар; 6 - жастықтар; 7 - тірек; 8 –лафет 

 

1.133 - сурет - Жылжымалы өзекшесі бар айқастырма 
 

Жылжымалы өзекшесі бар айқастырма. 1/11 маркалы Р65 типті 
бұрыла қозғалатын өзекшесі бар айқастырма, оны қозғалту мүмкіндігін 
жоғарлату үшін бағыттамаданың түбір құрылғысы типіндегі жапсырмалы-
қондырма конструкциясы қолданыады (1.134 - сурет).  

 

 
1 - жақтаулы бөлігі; 2 - өзекшенің қысқа иілгіш рельсі; 3 - өзекшенің ұзын иілгіш 

рельсі; 4 - лафет; 5 - тірек; 6 - қосымша-жапсырмалы түбір бекіткіші; 7-ауыспалы тартқыш 
 

1.134 - сурет - Жылжымалы өзекшесі бар айқастырмалар 
 

Қатаң айқастырма. Қазіргі кезде ең көп таралған айқастырманың түрі. 
Қатаң айқастырманың негізгі элементтері: екі жұмыс қырлары өзекше және 
екі иілімді «ауыздықтар» (1.135 - сурет) бар. Ауыздықтың  арасындағы ең тар 
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кеңістік tг айқастырма «қылтасы» деп аталады. Осы tг айқастырма 
қылтасынан өзекшенің  практикалық ұшына дейінгі lзк учаскесі зиянды 
кеңістік деп аталады. Бұл қашақтықта доңғалақтың құрсау тарағы жұмыс 
бетімен бағытталмайды. Доңғалақтар өздерінің құрсау тарағымен 
«дұшпандық» шұңқырға түсіп кетпеуі немесе өзекке шабуыл мен қысым 
жасай алмауы үшін айқастырмаға қарсы жерге контррельстер қойылады. 
Ауыздықтардың жақтаулар мен өзектердің жұмыс беттерінің қиылысу 
нүктесі математикалық орталық немесе өзектің ұшы деп аталады. 

 

 
 

1 – құрама рельсті айқастырмаларда; 2 - құйылған өзекшесі бар құрама айқастырма; 
3 - ауыздықтардың тозатын бөлігі бар жалпы құйманың құйылған өзекшесі бар құрама 
айқастырма 

1.135-сурет. Қатаң айқастырма  түрлері 
 

Бағыттағыштық бұрмалардың айқастырмасының тіктігі 
айқастырманың құйрығындағы өзек енінің оның ұзындығына қатынасы 
ретінде айқындалатын α бұрышының маркасымен немесе тангенсімен 
сипатталады. 

Айқастырма маркасы 1/N = tg𝜶𝜶 бөлшек түрінде көрсетіледі, мұндағы 
N – жұмыс бетінің біріне перпендикуляр арқылы өлшенген өзекшенің 
төменгі бөлігінің ұзындығы енінен қанша есе көп екенін көрсететін бүтін сан. 
Ал өзекше бұрышы 𝛼𝛼 градус, минут және секундпен өлшенеді. 

Қазақстан темір жолдарында айқастырмалар 1/6, 1/9, 1/11 және 1/18 
маркалары қолданылады.  Жоспардағы жұмыс бетінің пішініне сәйкес қатаң 
айқастырмалар ерекшеленеді: түзу және қисық. 

Тік сызықты айқастырма, деп егер олардың жұмыс жиектері екі 
бағытта да түзу болса. айқастырма Қазақстанда кеңінен таралған.  Олардың 
басты артықшылықтары: 

- тік сызықты айқастырманы, сол жақ бағыттағыштық бұрмалар үшін 
де оң жақ бағыттағыштық бұрмалар үшін де қолдану мүмкіндігі; 

- бірдей айқастырманы кәдімгі және симметриялық бағыттағыштық 
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бұрмаларда қолдану мүмкіндігі; 
- қисық сызықты айқастырмамен салыстырғанда жасалуының үлкен 

қарапайымдылығы. 
- бір  айқастырманы оң бағыт болсын немесе сол бағыт болсын өзектің 

жұмыс қыры қисық бойынша жүзеге асырылған. Қисық сызықты 
айқастырмалардың кемшіліктері: 

- өндірістің күрделілігі; 
- сол жақты айқастырманы оң жақты жолға төсеуге жарамсыздығы; 
- симметриялық бағыттағыштық бұрмаларға салу мүмкін еместігі. 
Дизайн бойынша қатаң айқастырмалар: 
- құрастырмалы рельсті құрамалар; 
- құйылған өзекшесі бар құрамалар; 
- тұтас құйылған құрамалар болып бөлінеді. 
Құрама рельсті айқастырма толығымен рельстерден жиналған (1.135, 

1-сурет). Оларда екі иілімді «ауыздықтардан» басқа, екі рельсті  құралған 
өзектен тұрады. Олар: қалыпты профильдегі рельстерден және арнайы 
профильдегі рельстерден жиналуы мүмкін. Мұндай айқастырманың 
артықшылығы тек оларды жасау үшін арнайы өзекті құю қажет емес. 

Олардың кемшіліктеріне құйылған өзегі бар немесе тұтас құйылған 
айқастырмаларға қарағанда бөлшектердің көбірек саны, сондай-ақ тұтас 
құйылған немесе құйылған өзегі бар айқастырма элементтерінің өзара 
байланысымен салыстырғанда оның элементтерінің аз байланысы жатады. 

Құйылған өзекшесі бар құрама айқастырмалар (1.135, 2-сурет): 
- құйылған бір жақты өзегі бар; 
- құйылған екі жақты өзегі бар; 
- ауыздықтардың тозатын бөлігі бар жалпы құйманың бір жақты 

өзекшесімен (1.136-сурет). 
Бір жақты өзегі бар құрама айқастырма олар өткен ғасырда пайда 

болды. Құрама рельсті айқастырмамен салыстырғанда, мұндай 
айқастырмалар неғұрлым тұрақты және қарапайым, олардың элементтерінің 
өзара байланысы тұрғысынан бөлшектердің саны аз. Алайда, қатаң құйылған 
айқастырмалармен салыстырғанда, олар көп бөлшектерге ие және олардың 
элементтерінің өзара байланысы тұрғысынан аз күшке ие. Қазіргі уақытта 
мұндай айқастырмалар жасалмайды. 

Айқастырма екі жақты өзегі бар құрама болып табылады және өткен 
ғасырда Ресей темір жолдарында да пайда болды. Қазіргі уақытта олар 
дайындамайды, бірақ біздің жолдарда әлі де бар. 

Бұл айқастырмалардың артықшылықтары мен кемшіліктері бір жақты 
айқастырмалармен бірдей. Алайда, өзегі екі жақты болғандықтан, олар 
өзектің екінші жағын жаңа ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл 
жағдайда өзектің қызмет ету мерзімі, бәрі бірдей, бір жақты өзектен шамамен 
екі есе көп болуы керек деп болжанады. 
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1.136 - сурет - Құйылған өзекшесі бар құрама айқастырмалар 

 
ТМД елдерінің темір жолдарында тұтас құйылған айқастырмалар   

(1.137-сурет) 1/11 маркалы аудармаларда жиі қолданылады. Олар Франция 
мен АҚШ жолдарында кең таралған. Олардың темір жолдарда пайда болуы 
өткен ғасырдың 60-70 жылдарынан басталады.   

 
1.137-сурет  - Тұтас құйылған айқастырма 

 



160

 

  
 

 

Тұтас құйылған айқастырмалар, олардың салмағын жеңілдету үшін, 
әдетте, көп жағдайда бір жақты және қуыс секциямен жасалады. Құрама 
айқыштармен салыстырғанда олар: 

- оның элементтерінің өзара байланысы тұрғысынан үлкен тұрақтылық 
пен беріктік; 

- жеке бөлшектердің ең аз саны; 
- ұзақ қызмет мерзімі, бәрі бірдей. 
Кемшіліктерге олардың  айтарлықтай салмақтылығы жатады.  
Айқастырма түйіспелерінің орналасуы. Айқастырмалардың жол 

рельстерімен түйіспелері імекке немесе «көпірлерге» орнатылады (1.138-
сурет).  
 

 
 

1.138-сурет - Айқастырма түйіспелерінің орналасуы 
 
Буындардың түрін таңдағанда, мүмкін болса, олар жол рельстерінің 

қаттылығынан әр түрлі қималарда әр түрлі айқастырмалардың қаттылығына 
біртіндеп өтуге тырысады. Сондықтан қазіргі заманғы конструкцияларда 
айқастырмалардың алдыңғы және артқы буындарын «көпірлерге»  жиі қою 
әдетке айналған. Жолақтардың астындағы балласты соғу жағдайларын 
жақсарту үшін «көпірлер» штангалар арасындағы аралықтарда тар, 
фигуралық пішінді орындайды. 

Жақында «көпірлердің» орнына дәнекерленген жолақтарсыз төсемдер 
қолданылады. Бұл жағдайда ендірілген бұрандар учаскелердің ойықтарына 
орнатылады.  

Салма-жапсырмалы түйіспесі.  Айқастырмадан өтетін жол 
рельстерінің арасына салма салынып, сыртына жапсырмалар орнатылады 
(1.139-сурет). 

Салма айқастырманың ішіне кіре алады (мысалы, рельс айқастырманың 
өзегінің соңына) немесе оның ұшына жақын орналасуы мүмкін. 
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1 - салма; 2 – түйіспе жапсырмасы; 3 - тегері мен шайбалары бар бұрандар; 4 - 
жастық; 5 - «көпір» 

 

1.139 – сурет - Салма-жапсырмалы түйіспе 
 

Жапсырма-сағалы түйіспесі. Жапсырма-сағалы буын – бұл негізінен 
салма-жапсырмалы буын, оның төсеніші айқастырмамен бір бүтін, оның 
бөлігін құрайды. Айқастырманың құйма өзегі осы бөліктің соңы болады.  
Тұтас құйылған айқастырмада алдыңғы бөлігі да соңғы бөлігіде алды немесе 
арты бола алады. 1.140-суретте жапсырма-сағалы түйіспенің алдынғы-артқы 
бөліктерінің көлденең қимасы көрсетілген. 

 

 
 

1.140-сурет - Жапсырма - сағалы түйіспе 
 
Айқастырманың астына ауыстырма білеулер төселеді, олардың үстіне 

орналасқан айқаспалы төсемдерді жолшегемен немесе бұрандалы 
шегелермен бекітіледі. Ығысу күштеріне төзімділікті арттыру үшін 
айқастырма  төсемдерін қосымша бұрандалы шегелермен бекітіледі. 

Кәзір кезде дайындалатын айқастырманың ортанғы бөлігінде, тағы да    
түйіспелердің астына  көпіршелер орнатылады. Айқастырма көпіршеге  



162

 

  
 

 

қысқыштармен  (табан ұстағышпен) және салынбалы бұранмен (1.140-сурет 
а-а қимасы) бекітіледі. 

Бағыттағыштық бұрмалардың металл бөліктерінің төсемі болып 
табылатын темірбетонды білеулерінің (1.141-сурет) мақсаты мынадай: 

- бағыттамалы бұрманың тұтас конструкциясын бір тұтастыққа 
біріктіру; 

- жылжымалы құрам доңғалақтарынан рельстерге түсетін қысымды, 
айқастырма және бағыттағыштық бұрмаларының басқа да бөлшектері 
арқылы қабылдау және осы күшті балласт қабатына тарату; 

- жылжымалы құрамнан рельстерге және бағыттағыштық бұрманың 
басқа элементтеріне түсетін соққыларды жұмсарту - динамикалық 
жүктемелерді икемді түрде қайта өңдеу; 

- жалпы бағыттағыштық бұрманың, оның жеке элементтерінің 
тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

 

 
 

1.141-сурет - Темірбетонды білеулерді бағыттағыштық бұрма 
 
Осы мақсаттарды орындау үшін бағыттағыштық бұрманың 

білеулерінің болуы керек: 
- беріктігі; 
- серіппелілігі; 
- механикалық тозу мен шіруге қарсы жоғары төзімділік; 
- қарапайым нысаны; 
- дайындау және күтіп-ұстау бойынша болмашы құны және ең ұзақ 

қызмет ету мерзімі. 
Бағыттағыштық бұрманың білеулерінің жасалған материалына сәйкес: 
- ағаштан жасалған; 
- темірбетоннан жасалған. 
Бағыттағыштық бұрманың темірбетонды білеулері. Алғашқы 

темірбетонды білеулер 1/11 маркалы Р65 типті бағыттағыштық бұрмаларға 
төселді. Бұл бұрмалардың металл бөліктері ағаш білеулердегідей еңкіш 
төсемді жүрдек пойыздар жүретін бағыттағыштық бұрмалар сияқты. Кейін 
1/11 маркалы Р50 типті бағыттағыштық бұрмаларда жолтабан ені 1520 мм 
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темірбетонды білеулер төселді. Темірбетонды білеулердің ұзындығы 2,75-тен 
5,25 м-ге дейінгі, темірбетонды білеулердің қимасы трапеция тәрізді (білеудің 
жоғарғы жағындағың биіктігі мен ені 23 см, төменгі жағындағы ені 32 см), 
жолды бұру үшін білеулердін жалпы саны 81 (1.142-сурет). Бұл білеулер 5 
мм профильдегі кернеулі арматуралық сыммен нығайтылған. Жүргізілген 
зерттеулер темірбетон білеулерінің жоғары тұрақтылығын және пайдалану 
шығындарын үнемдеу мүмкіндігін көрсетті. 

 

 
 
1.142-сурет - Темірбетонды білеулердің көлденең қимасы (нүктелермен 

арматураның орналасуы көрсетілген). 
Темірбетонды білеулерді қолданудың артықшылықтары: 
- ағаштарды үнемдеу; 
- ағаштан жасалған  білеулермен салыстырғанда беріктігі жоғары; 
- үлкен тұрақтылық және қозғалысқа төзімділік; 
- темірбетонды білеулердің балласт қабатын түзеу жұмыстары және оны 
ауыстыру  оңай,  плиталық бағыттағыштық бұрмаларға қарағанда. 
Кемшіліктерге бағыттағыштық бұрмалардың  құрылымының жоғары 

қаттылығы, әр білеудің массасы үлкен болғандықтан, оны төсеу және 
ауыстыру үшін арнайы машиналарды немесе механизмдерді, жоғары электр 
өткізгіштігін, балласт призмасының ластағыштардан қауіпсіздігін қажет 
етеді. 

Бағыттағыштық бұрманың ағаштан жасалған білеулері. Ағаштан 
жасалған бағыттағыштық бұрманың білеулері (1.143-сурет) рельс асты 
негізге қойылатын талаптарға барынша жауап береді. 

 

 
 
 

1.143 - сурет - Бағыттағыштық бұрманың ағаш білеулері 
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Олар үлкен икемділікке, айтарлықтай беріктікке, пішіннің 
қарапайымдылығына ие. Алайда, саптық орман өнімдері жұмсалады, ал 
олардың өздері салыстырмалы түрде қысқа қызмет мерзіміне ие. 

Өндіріс әдісіне ағаштан жасалған бағыттағыштық бұрманың білеулері 
кесілген А және кесілмеген Б болып бөлінеді. Бұрманың білеулерінің 
ұзындығы 3 м-ден 5,5 м-ге дейін 0,25 м аралықпен жасалады. Бұрманың 
білеулері қарағайдан, шыршадан, балқарағайдан, қайыңнан жасалады және 
майлы антисептиктермен сіңдіріледі. 

Бағыттағыштық бұрманың білеулерінің жиынтығы. Бір 
бағыттағыштық бұрманың білеулерінің жиынтығы - жинақ деп аталады 
(1.144-сурет).  

 

 
 

Сурет 1.144 - Бағыттағыштық бұрманың білеулерінің жиынтығы 
 

Ағаш білеулердегі бағыттағыштық бұрмаларды ығысып кетуден бекіту 
қажет. Ығысып кету бағытына байланысты 1.145-суретте ығысып кетуді 
болдырмайтын бекіту схемасы көрсетілген. 

 

 
 

1.145 – сурет - Бағыттағыштық бұрмаларды ығыстырып әкетуден 
бекіту 

 
Әртүрлі үлгідегі және маркадағы бағыттағыштық бұрмалардың 

білеулерінің жиынтығын дайындау және жөнелтудің қолайлығы үшін жеті 
түрлі жиынтық анықталған. Бір білеулердің жиынтығында ағаштың тек бір 



165

 

  
 

 

түрі болуы керек, тек бұған шырша мен шырша тәрізді, ағаштарды 
санамағанда. 

Бағыттағыштық бұрмалардың білеулерінің жиынтығының саны  оның 
орналасу сызбасымен анықталады. 

Білеулердің ұштарының ең аз деген шығу ұзындығы 575 мм-ге тең 
болып белгіленген. Флюгарлық білеулердің (бұл білеулердің ұштарына 
жолды бұру механизмі орнатылады) ұзындығы 4,5 м тең. 

Тұйық қиылыстар. Теміржол жолдарының тұйық қиылысуы кең 
таралған. Рельс жолдары қиылысатын бұрышқа байланысты тұйық 
қиылыстар бөлінеді: 

- тікбұрышты; 
- қиғаш бұрышты. 
Тік бұрышты тұйық қиылыстар. Тік бұрышты тұйық қиылыстар 

қиылысатын рельс жолдарының ені мен айқастырманың дизайны бойынша 
ерекшеленеді. Тік бұрышты тұйық қиылыс (1.148-сурет) қиылысатын 
жолдардың жалғасында (төртбұрыштың ішінде) қалыпты рельстер сияқты 
жұмыс істейтін төрт айқастырмадан, контур бойынша жабық бір ішкі 
контррельстен және басқа да ұсақ бөлшектерден тұрады. 

 

 
 

1.146 – сурет - Тік бұрышты тұйық қиылыс 
 

Тік бұрышты тұйық қиылыстардың ерекшелігі - доңғалақ рельспен жүрісі 
кезінде, ол рельс жібінің үзілген жерінен өтеді, нәтижесінде өткір соққы пайда 
болады, рельстің басы сынуы мүмкін және қозғалмалы бөліктерге де зияны 
тиетін күштер пайда болады. 

Дөңгелектің аталған әсерін болдырмау үшін барлық тұйық тік бұрышты 
қиылыстардағы дөңгелектер рельс пен контррельс арасындағы ойыққа "көлбеу" 
деп аталатын төсеніш орналастырылады, осылайша ойықтың тереңдігі кішкентай 
(20 - 25 мм) болады және доңғалақ қиылысудан өтіп, төсеніштің бойымен 
домаланады. Төсеніштің ұштары 1/20-1/25 көлбеуімен сәйкес келеді, бұл 
төсенішпен дөңгелектің қыры өткен кезде соққыларды жұмсартады. 

Қиғаш бұрышты тұйық қиылыстар. (1.147-сурет). Қиғаш қиылыстар 
бірдей ені бар және әр түрлі жолдармен ерекшеленеді. Бұдан басқа, 
жоспардағы нысан бойынша қиғаш бұрышты қиылыстардың барлық түрлері 
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тік бұрышты рельс жолының қисық сызықты жолмен қиылысуы да, тек 
қисық сызықты рельс жолдарының қиылысуы да болуы мүмкін, 
магистральдық темір жолдарда жолтабан ені бірдей екі тік бұрышты 
жолдардың қиғаш ромб тәрізді қиылыстары басым орын алады. 

Ромбтық тұйық қиылысу рельстерде қарсы орналасқан екі өткір 
айқастырмадан, екі қиғаш айқастырмадан, рельстерден және ауыспалы 
жолақтардан тұрады. Қиылыстың геометриялық негізі - ромб. 

Айқастырманың бұрышы тұйық қиғаш бұрышты қиылыстың 
мақсатына байланысты қабылданады, атап айтқанда: егер тұйық ромбтық 
қиылыс дербес құрылғы ретінде қызмет етуге арналған болса, онда, әдетте, γ 
75, 60, 45, 30 және 2α (α - бір жай бағыттамалы бұрманың айқастырмасының 
бұрышы) тең деп қабылданады. 

 

 
 

1.147-сурет. Қиғаш тұйық қиылысу 
 
Қиғаш тұйық бұрышты қиылыстың өткір айқастырмалары құрылымдық 

жағынан бір жай немесе симметриялы бағыттамалы бұрмалардың 
айқастырмаларынан γ бұрышымен шартталған өлшемдермен ғана 
ерекшеленеді. Тұйық қиғаш бұрышты қиылыстың доғал айқастырмалары 
өткір айқастырмалардан ерекшеленеді. Бұл айырмашылық мынада: доғал 
крестте γ бұрышы α, 2α және 2α-ға тең болуы мүмкін, екі ядро бар 
контррельс тікелей кресттің ажырамас бөлігі болып табылады және әдетте 
рельстердің сырғанау бетіне қатысты жоғарылайды. 

Қос айқаспалы бағыттағыштық бұрмалар. Қос айқаспалы 
бағыттағыштық бұрмалар тұйық қиғаш бұрышты қиылысуды және бір 
бағыттағыштық бұрмалар элементтерін қалау комбинациясы болып 
табылады. Бұл пойыздардың екі тікелей өзара қиылысатын және екі бүйірлік 
бағытта жүруіне мүмкіндік береді. Мұндай бағыттағыштық бұрмалар екі 
қарапайым бағыттағыштық бұрмалар алмастырады, бірақ ұзындығы 
шамамен 2 есе аз. 1.148 - суреттен көлденең бағыттағыштық бұрмалар: төрт 
жұп үшкілдің екі үшкіл және екі доғал айқастырмасынан, жалғастырушы 
рельстерден, бұрмалар білеулерден тұратынын көруге болады. 
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Бұл бағыттағыштық бұрмалардың кемшілігі - доғал айқастырмаларда 
БА-ның зиянды кеңістігі толығымен жабылмаған. 

 

 
1.148-сурет-айқаспалы бағыттағыштық бұрма 

 
Доғал айқастырмадағы жоғары контррельс доңғалақ жұбы жолының 

бір бөлігінде ғана дөңгелекті бағыттайды (1/9 маркалы аударымдарда қайта 
ашылмауы 67-95 мм құрайды). Сондықтан, вагондарды сұрыптау дөңесіне  
жылжытудың сұрыптау жолдарында, вагонды қысатын көлденең көлденең 
күштер доғал айқаспаның зиянды кеңістігінің доңғалақ жұбының өту сәтіне 
сәйкес келген кезде, олар оны басқа бағыттағы ойыққа жылжытып, шығуға 
әкеледі. Жиындарды жою үшін қазіргі заманғы доғал айқастырмада 2 
қозғалмалы өзектер бар, олар қысылған тамыр бөлігі бар қысқа нүктелерді 
білдіреді. Үшкілдің іргелес аймағындағы 1-мұртты бөлігі Г13Л болаттан 
құйылады. 

Бір жолдан екінші жолға ауысу мен көшелер бұрылма жолдар. Бір 
жолдан екінші жолға ауысу (шығу) - екі түзу параллель жолдар арасында 
қысқартылған, екі түзу параллель жолдар арасында қалыпты, екі түзу 
параллель жолдар арасында қысқартылған, екі параллель жолдар арасында 
қысқартылған, екі параллель жолдар арасында қысқартылған, екі түзу 
параллель емес жолдар арасында бір, екі түзу параллель емес жолдар 
арасында бір, екі қисық сызықты жолдар арасында жалғыз болып бөлінеді. 
Қалыпты ауысу (шығу) құрылымы мен мазмұны қарапайым. Олар темір жол 
желісінде жиі кездеседі (1.149-сурет). 

Екі түзу параллель жолдар арасындағы қысқартылған ауысу (шығу) - 
ауысудың ең аз LП ұзындығын алу үшін Е-нің үлкен жоларалық 
қашықтықтарында (әдетте 7E  м-де) қолданылады. Бұған айқастырманың  
төменгі жағының  арасындағы байланыс жолы U түзу сызығымен бөлінген 
екі кері қисықтан тұрады. Бұл ауысу айқастырмалардың төменгі жағының  
арасында радиусі кемінде 200 м және U = 15 м және одан да көп тік ендірмесі 
бар кері қисықтар орнатылады. 
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1.149-сурет - Ірі станциядағы бағыттағыштық көшелер мен ауысулар 
 

Екі параллель жолдар арасындағы қалыпты ауыспалы қилысу 
қысылған жағдайда, екі қалыпты ауыспалы қиылыспасы болып табылады. 
Мұндай ауыспалы қилысу  1/N маркалы төрт қарапайым бағыттамалы 
бұрмадан және 2/N маркалы тұйық қиылыстан тұрады. 

Бағыттағыштық бұрмалардың көшесі - бұл бір-бірінен есептік 
қашықтықта бірнеше бағыттағышты бұрмалардың және кейде тұйық 
қиылыстар орналасқан жол (1. 149 - суретті қараңыз). Ең жиі кездесетін 
көшелер: 

- барлық бағыттағышты бұрмалардың бірдей маркалары бар негізгі 
жолға айқастырма бұрышында орналасқан бағыттағышты бұрмалар көшесі. 

 - негізгі жолға β бұрышында орналасқан бағыттағышты бұрмалар 
көшесі, ол станциялық алаңның шектеулі ұзындығы кезінде және Е1 бірінші 
жоларалық қашықтығы елеулі өлшемдері болған кезде маневрлік рельстердің 
ұзындығын қысқарту үшін қолданылады; 

- негізгі жолда орналасқан бағыттағышты бұрмалар көшесі (1.150-
сурет) ол алдыңғы көшеге қарағанда жиі қолданылады. 

 

Жолтабан ені бойынша (номиналды жолтабан 1520 мм болғанда) 
қарапайым жеке бағыттағышты бұрмалар құрылғысының және 
бағыттағышты бұрмалар бойынша рұқсат етілетін қозғалыс 
жылдамдығының нормалары  
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1.150-сурет - Бағыттағыштық бұрмалардың көшесі  
 

Жолтабан ені бойынша (номиналды жолтабан 1520 мм болғанда) 
қарапайым жалғыз бағыттағыштық бұрмаларды орнату және бағыттағыштық 
бұрмалар бойынша поездар қозғалысының рұқсат етілетін жылдамдығы 
нормалары «Теміржол көлігін техникалық пайдалану қағидаларын бекіту» 
туралы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 
жылғы 30 сәуірдегі №544 бұйрығымен белгіленген.  

 

1.36-кестеде жолтабан ені бойынша (номиналды жолтабан 1520 мм 
болғанда) қарапайым жеке бағыттағыштық бұрмалар құрылғысының 
нормалары келтірілген) 
Бағыттамалы 
бұрманың 
түрі мен 
маркасы 

Бақылау қималарындағы жолтабан Ені, мм 
рама 

рельстерінің 
түйіскен 

жерінде (а) 

үшкіл 
ұшында 

(в) 

тамырында 
үшкіл 

ауыспалы қисықта айқастырмаға(ж, 
и, к) 

бүйір 
жолға 

(г) 

тура 
жолға 

(д) 

ортасында-
жоқ (е) 

қисық 
соңында 

(3 
Р65,1/22  1520  1521  1520  1520  1520  1520  1520  
Р65,1/18  1520  1521  1520  1520  1520  1520  1520  
Р65,1/11  1520  1524  1520  1521  1520  1520  1520  
Р65,1/9  1520  1524  1520  1521  1524  1520  1520  

Р50,1/18  1520  1521  1520  1520  1520  1520  1520  
Р50,1/11  1520  1528  1520  1521  1520  1520  1520  
Р50,1/9  1520  1528  1520  1521  1524  1520  1520  
Барлық 

түрлері мен 
маркалары 

Ұлғаю жағына (+) және азаю жағына ( - ) қарай жол берілетін ауытқулар, мм 

 +4/-2 +4/-2 +4/-2 +4/-2 +10/-2 +3/-3 +3/-3 
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Түзу және бүйір жолдар бойынша қозғалыстың ең жоғары рұқсат 
етілген жылдамдығы динамика мен жолға әсер ету көрсеткіштеріне, 
бағыттағыштық бұрмалардың беріктігі мен орнықтылығына, сыртқы рельсті 
көтермей бағыттағыштық бұрмаларда рұқсат етілген сөндірілмеген 
жеделдетуге, сондай-ақ рельстегі доңғалақтың тайғанауға қарсы 
тұрақтылығына сүйене отырып белгіленеді. Көптеген бағыттағыштық 
бұрмалардағы рельстердің еңістік асты болмауы да ескеріледі. 

Ауыр жүк транспортерлері мен жол машиналарын, сондай-ақ 
локомотивтердің кейбір түрлерін қоспағанда, жылжымалы құрамның барлық 
түрлері үшін рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығы 1.37-кестеде келтірілген. 

 

1.37-кесте - Жолдың түзу учаскелерінде салынған кәдімгі жалғыз 
бағыттағыштық бұрмалар бойынша пойыздар қозғалысының рұқсат етілетін 
жылдамдығы 

Бағыттағыштық бұрмалар Маркасы 

Ең жоғары рұқсат 
етілетін жылдамдық, 
км / сағ, 

тік жол 
Vпр 

бүйірлік 
жол Vб 

Ресейдің бағыттағыштық бұрмалары 
Р65 икемді үшкілдерімен және икемді жылжымалы 
өзекшесі бар айқастырмамен  1/11 200 50/40 

Икемді үшкілдерімен және күшейтілген бұрылмалы 
өзекшесімен Р65  1/11 160 50/40 

Р65 иілгіш үшкілдермен және айналмалы өзекшесі бар 
айқастырмамен  1/22 140 120 

Р65 иілгіш үшкілдермен және тұтас құйылған 
айқастырмамен және айналмалы өзекшесі бар 
айқастырмамен  

1/18 140 80 

Р65 иілгіш үшкілдермен және айналмалы өзекшесі бар 
айқастырмамен немесе құйылған айқастырмамен  1/11 140 50/40 

Р65 иілгіш үшкілдерімен және темір-бетон брустарда 
құйылған өзекшесі бар айқастырмамен 1/11 140 50/40 

Р65 ағаш брустарда құйма айқастырмасы бар 
бұрылмалы үшкілдерімен  1/11 120 40 

Р65 темірбетон брустарда құйма айқастырмасы бар 
бұрылмалы үшкілдері бар 

1/11 
1/9 80 40 

Р65 бұрылмалы және иілгіш үшкілдерімен, ағаш 
брустарға айқастырма құйылған  1/9 100 40 

Жоғары марганецті болаттан құйылған өзекшелері бар 
Р50  1/18 120 80 

Р50 бұрылмалы үшкілдермен және құйма 
айқастырмамен  1/11 120 40 

Р50 бұрылмалы үшкілдермен және құйма 
айқастырмамен  1/9 100 40 

Франция, Германия, Жапония бағыттамалы бұрмалары 
Икс-60; 60 Т (60 кг/м)  1/33 250 160 
Икс-60            » 1/42 300 200 
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№ 8 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: бір бағыттағыштық бұрмалардың конструкциясын 

зерделеу (түрі мен маркасына байланысты бағыттағыштық бұрманың 
схемасын сызу) 

Мақсаты: станциядағы (оқу полигонындағы) қарапайым бір 
бағыттағыштық бұрманың құрылымын зерттеу. 

Бастапқы деректер: бағыттағыштық бұрманың: түрі____, маркасы____. 
Тəжірибелік сабақты өткізу тəртібі 
1. Оның негізгі элементтерін көрсете отырып, қарапайым жалғыз 

бағыттағыштық бұрманың сызбасын сызыңыз.  
2. Беру тұжырымы және түсіндіру мақсаты әрбір элемент. 
3. Графикалық қағазға айқастырманың түріне және маркасына 

байланысты (масштаб 1:100) бағыттағыштық бұрманың эпюрін сызып тастау. 
4. Жүргізілген жұмыстың нәтижелері туралы қорытынды жасау. 
Есеп мазмұны 
1. Оның негізгі элементтерін көрсете отырып, қарапайым бір 

бағыттағыштық бұрманың схемасы. 
2. бағыттағыштық бұрманың әрбір элементінің сипаттамасы және 

мақсаты. 
3. Айқастырманың түрі мен маркасына байланысты бағыттамалы 

аударма эпюрасының миллиметрлік қағаздағы сызбасы (масштабы 1:100). 
4. Қорытынды. 

 
№ 9 практикалық жұмыс 

Тақырыбы: бағыттағыштық бұрманың негізгі өлшемдерін өлшеу 
Мақсаты: бағыттағыштық бұрманың негізгі өлшемдерін өлшеу. Өлшеу 

құралдары: берілген бағыттағыштық бұрма, рулетка, КОР. 
Практикалық сабақты орындау тəртібі 
1. Өлшеу орындарын көрсете отырып, қарапайым бағыттағыштық 

бұрманың схемасын сызу (қосымшаның мысалына сәйкес). 
2. Берілген бағыттағыштық бұрманың түрі мен маркасын анықтаңыз. 
3. Бағыттағыштық бұрманың негізгі өлшемдерін өлшеуді жүргізу (мм): 
- рамалық рельстің алдыңғы түйісу осьінен айқастырманың артқы 

түйісу осьіне дейінгі қашықтық (Ln); 
- үшкіл ұшынан бастап LT айқастырмасының математикалық ұшына 

дейінгі қашықтық); 
- рамалық рельстің алдыңғы түйісу осьінен аудару орталығына дейінгі 

қашықтық (α0); 
- айқастырманың математикалық орталығынан айқастырманың артқы 

түйісу осьіне дейінгі қашықтық (q); 
- үшкілдің басынан аударма орталығына дейінгі қашықтық (α); 
- аударма орталығынан айқастырманың математикалық ұшына дейінгі 

қашықтық (b0); 
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- ауыспалы қисықтың соңынан айқастырманың математикалық ұшына 
дейінгі қашықтық (h). 

4. Өлшеу нәтижелерін көрсеткі аударма схемасына жазыңыз. 
бағыттағыштық бұрманың үлгі сызбасы 

 
1.151-сурет - Өлшемдері көрсетілген бағыттағыштық бұрманың 

схемасы 
 
5. Қорытынды жасау 
Есеп мазмұны 
1. Өлшеу орындары мен нәтижелерін көрсететін қарапайым 

бағыттағыштық бұрманың схемасы. 
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар. 
3. Қорытынды. 
 
Бақылау сұрақтары 
1) бағыттағыштық бұрманың қандай функцияны орындайды? 
2) бағыттағыштық бұрмалардың негізгі мақсаттарын атаңыз? 
3) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісі бағыттағыштық 

бұрманың қандай түрлерін пайдаланады? 
4) Қазақстан темір жолдарының магистральдық желісінде 

пайдаланылатын темір-бетон білеулердегі қарапайым бағыттағыштық 
бұрманың қандай кемшіліктері мен артықшылықтары бар? 

 
1.3.8 Жасанды теміржол құрылысы 
 
Темір жолдардағы жасанды құрылыстар олардың әртүрлі 

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

Жасанды темір жол құрылысы - төменде санамаланған санаттардың 
біріне жататын жеке негізгі құрал ретінде бөлінген темір жол құрылысы: 
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көпір (1.152 - 1.155-суреттер) - темір жолдың су бөгеттері, яғни 
өзендер, бұлақтар, жыралар, көлдер, өзен және теңіз шығанақтары және т. б. 
арқылы өтуін қамтамасыз ететін жасанды құрылыс.); 

 
 
 

1.152-сурет-Теміржол көпірі (төменгі 
бөлігімен жүру) 

 
 

 
 
 
 
1.153-сурет-Темір жол аркалы 
көпірі (орта бөлігімен жүру) 

 
 

 
 
1.154-сурет-Темір жол көпірі 
(үстінгі бөлігімен жүру) 

 
 

виадук - темір жолдың 
терең аңғар, талвег арқылы өтуін 
қамтамасыз ететін жасанды 
құрылыс (1.155-сурет); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.155 – сурет - Виадук     1.156 – сурет - Акведук 
 
акведук - елді мекендерге, суару және гидроэнергетикаға су беру үшін 

темір жолдың су таратқыш (арналар, құбырлар) арқылы өтуін қамтамасыз 
ететін жасанды құрылыс (1.156-сурет); 
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эстакада - жолды жер деңгейінен жоғары орналастыруға арналған 
жасанды құрылыс (1.157-сурет); 

 
1.157 – сурет-Эстакада                 1.158-сурет- Теміржол тоннелі 
 
тоннель - жол салынған дәліз түріндегі жасанды жерасты құрылысы 

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

жыныстардың шығарылуынан теміржолдың опырылуын қорғауға арналған 
жабын түріндегі жасанды құрылыс (1.159 - сурет); 

 
1.159 – сурет - Галерея   1.160 – сурет - Су өткізу құбыры 
 

су өткізуге арналған құбыр - тұрақты немесе уақытша су ағынын 
өткізуге арналған жасанды құрылыс. Бұл құрылым дөңгелек, сопақ немесе 
тікбұрышты қима немесе тас немесе темірбетон арка түрінде болуы мүмкін 
(1.160-сурет); 

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

барраж - нөсер кезінде теміржолды жыралардан қорғау үшін тау 
учаскелерінде қолданылатын сатылы тіреу қабырғасы түріндегі құрылыстар. 
Барраждар жартастың бойымен бір немесе бірнеше қатарға салынып, су 
ағынына кедергі келтіреді. 
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1.161-сурет – Дюкерді теміржол арқылы өткізу 

 
Жауын-шашын кезінде су барраж арқылы құйылады, ал тау 

жыныстары барраждың жанындағы жартаста қалады. Шатқалдың толып 
кетуіне және барраждың енгізілуіне байланысты жаңалары орнатылады 
немесе орнатылады, әдетте биіктігі шамамен 2-3 м болатын тіреу 
қабырғалары сияқты құрғақ тастан немесе топырақпен немесе таспен 
толтырылған кірпіштерден. 

 

 
 

1.162 - сурет- Барраж шатырының орналасу схемасы 
 
Көпірлердің элементтері, өлшемдері және схемалары 
 
Жалпы түрдегі көпірдің негізгі элементтері мен өлшемдері 

темірбетонды арқалық көпірінің мысалында көрсетілген. 
Мұндай көпірлер (1.163-сурет) жол үшін негіз болып табылатын 1 

аралық құрылыстардан тұрады: 
1 - аралық құрылым - тіректер арасындағы кеңістікті жабатын, 

көпірден өтетін барлық жүктемелерді қолдайтын және оларды және олардың 
салмағын тіректерге беретін, сонымен қатар жүру бөлігін, тротуарларды, 
рельстерді және уақытша жүктемелерді қолдауға арналған көпір құрылымы; 

2 - тірек бөліктері. Тіректермен көпір аралықтарға бөлінеді. Аралық 

Төмендегеннен кейінгі жер 
асты суларының деңгейі 

Барраж пердесі 

Жер асты суларының 
табиғи деңгейі  

Барраж шатырын 
салғаннан кейінгі жер 
асты суларының деңгейі 
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құрылымдар бекітілген және жылжымалы тірек элементтері арқылы 
тіректерге орналастырылады, бұл температураның өзгеруі кезінде аралық 
құрылымның біршама қозғалуына және жүктеме астында иілуге мүмкіндік 
береді. Бұл жағдайда аралықтың бір жағында бекітілген, ал қарама — қарсы 
жағында жылжымалы тірек элементтері орнатылады. 

3 - аралық қолдау; 
4 - жағалау тірегі. Көпірдің жағалау тіректері 8, ал аралық тіректер 

«бұқалар» 3 деп аталады. 
5 - іргетас; 
6 - топырақ негізі; 

 
 

1.163-сурет. Темірбетонды аралық көпірдің сызбасы 
 
7 - көпірге кіреберістегі үйінді; 
8 - конус; 
9 - конусты нығайтатын тақталар; 
10 - тас рейсберма; 
Тас рейсбермде орналасқан 11 бетон тіреуіші; 
12 - темірбетон плитасы, көпірді жағалаумен біріктіру;  
13 - шкаф қабырғасы; 
14 - бетон төсек; 
15 - бетон төсемінің астындағы қиыршық тас жастық; 
16 - тротуар; 
17 - қоршау; 
18 - жағалау тірегінің ашылуы;  
ЖСЕД - жоғары сулардың есептік деңгейі - соңғы 100 жылдағы ең 

жоғары су деңгейі; 
ССД - сабалық су деңгейі - сабалық су деңгейінің белгісі - бұл өзендегі 

тұрақты деңгей (су тасқыны арасындағы орташа су деңгейі ); 
КО8 - көпірдің өлшемдері (8-жолдың енін метрмен көрсетеді); 
Т – тротуар - тротуардың ені (ол 75, 150, 225 см сандарға еселі); 
Н0 - көпір астындағы бос биіктік - бұл аралық құрылыстардың түбі мен 

ЖСЕД арасындағы қашықтық; 
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Н - көпірдің биіктігі - бұл жолдың белгісі мен ССД арасындағы 
қашықтық; 

h - көпірдің құрылыс биіктігі - бұл жүріс бөлігінен аралық құрылыстың 
ең төменгі бөліктеріне дейінгі қашықтық; 

LM - көпірдің ұзындығы - жағалауға жақын орналасқан тіректердің 
беттері арасындағы қашықтық. 

Теміржолдарда суды өткізуге қызмет ететін құрылыстардың ішінде 
көпірлер мен су өткізгіштер жиі кездеседі. Үлкен өзендердің қиылысында 
көпірлермен бірге көпір өткелдері де салынады. 

Темір жол көпірлерінің элементтері әртүрлі құрылыс 
материалдарынан: ағаштан, тастан, бетоннан, темірбетоннан, металл 
материалдардан (болат, шойын, алюминий) немесе олардың әр түрлі 
элементтердегі үйлесімінен жасалады. Қаттылық арқалықтарын жасау үшін 
қандай материал таңдалғанына байланысты көпір ағаш, темірбетон, металл 
деп аталады. 

Көпірлердің негізгі элементі - аралық құрылым. Аралық 
ғимараттардың элементтеріне мыналар жатады: портал рамалары (төменгі 
жағында жүретін фермаларда) және арка тәрізді құрылым (жоғарғы жағында 
жүретін аркаларда). Аралық құрылыстан көпір тіректеріне қысым беру үшін 
аралық құрылыстың бұрылуына және оның көлденең қозғалуына 
(жылжымалы тірек бөліктері) мүмкіндік беретін тірек бөліктері қызмет етеді. 
Көпір тіректері жүктемелерді аралық құрылымнан топырақ негізіне іргетас 
арқылы өткізеді. Тіректер бетон және темірбетон (құрама және монолитті), 
сирек ағаштан, тастан, болаттан жасалған. 

Балласт төсемді көпірлер. Жаңа көпірлерді жобалау және салу, 
сондай-ақ қолданыстағы көпірлерді жаңарту жұмыстарын жүргізгенде 1.164 
және 1.165-суреттердегідей және 1.38-кестеге сәйкес көпірдің аралық 
құрылымын контрбұрыштар түрінде қауіпсіздік құралдарымен күшейтіледі. 

1.38 – кесте - Күрделі жөндеу кезінде және күрделі сипаттағы жөндеу 
кезінде жолдың үстінгі құрылысының конструкциялары мен элементтеріне 
қойылатын нормативтік-техникалық талаптар (компоненттер бойынша - 
рельс табаны мен рельс тіректерін жаппай ауыстыру-шпалдар) 

 
Жол кластары 

1 2 3 4 5 
1. Жолдың жоғарғы құрылысының құрылымы 

Темір бетонды шпалдардағы түйіспесіз жол  
2. Жолдың жоғарғы құрылымының түрлері мен сипаттамалары 

140 км/сағ дейінгі 
жылдамдықпен қауіпсіз 

өткізуді қамтамасыз ететін 
рельстер, жаңалары, 

рельстің салмағы кемінде 
60 кг / м 

Қауіпсіз өткізуді 
қамтамасыз ететін 

рельстер, жаңа және 
ескі жарамды I 
жарамдылық 

топтары, рельстің 
салмағы кемінде 60 

кг / м  

Барлық 
жарамдылық 

топтарының ескі 
жарамды қауіпсіз 
өтуін қамтамасыз 
ететін рельстер, 

рельстің салмағы 
кемінде 50 кг / м 

Барлық 
жарамдылық 

тобындағы ескі 
жарамды 
рельстер, 

рельстің салмағы 
кемінде 50 кг / 

пог м 
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1.38 кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 

Серпімді терминалмен 
жаңа байланыстыру  

Жаңа және ескі 
жарамды (оның 

ішінде жөнделген), 
серпімді бекітпелер 

Жаңа және ескі жарамды (оның ішінде 
жөнделген), серпімді бекітпелерге 

рұқсат етіледі 

I сұрыпты темір бетонды 
шпалдар Жаңа, ескі жарамды темірбетон шпалдар  

Шпал эпюры: тура жолда 1840 дана/км (радиусі 
1200 м және одан кем бұрылыстарда - 2000    

дана / км) 

1600 дана/км 
(радиусі 1200 м 
және одан кем 
бұрылыстарда -
1840 дана / км) 

1440 дана/км 
(радиусі 650 м 
және одан кем 

бұрылыстарда -
1600 дана/км) 

Балласт-кемінде 40 мм фракциясы бар , 
темірбетон шпалдар астындағы қабатының 

қалыңдығы кемінде 40 см текше тәрізді 
қиыршықтас 

Шпал астындағы 
қабаттың 

қалыңдығы бар 
қиыршық тас 

балласты: 30 см – 
темірбетон 

астында; 25 см – 
ағаш астында 

Шпал астындағы 
қабаттың 

қалыңдығы 
кемінде 20 см 

болатын барлық 
типтегі балласт 

Балласт призмасының өлшемдері - типтік көлденең профильдерге сәйкес 
3. Жолдың жоғарғы құрылысын ауыстыру кезіндегі жұмыс түрлері 

Жаңа материалдардағы 
жолды күрделі жөндеу, 
компоненттер бойынша 

күрделі сипаттағы 
жөндеу (балласт 

призмасы, рельстік 
жолтабан, рельстік тірек)  

Жаңа материалдардағы жолды күрделі жөндеу, ескі жарамды 
материалдардағы күрделі жөндеу, компоненттер бойынша 

күрделі сипаттағы жөндеу (балласт призмасы, рельстік 
жолтабан, рельстік тірек)) 

4. Бағыттамалы бұрмалардың конструкциялары мен түрлері 

Бағыттамалы бұрманың түрі шектеуші 
аралықтың жаңа, 1/11 маркалы және 

жылдамдыққа сәйкестікке есептеулер бойынша 
басқа маркалардың рельстерінің типіне сәйкес 

келуі тиіс, шыңдалған рельсті элементтер 

Рельстер мен металл бөліктері ескі, 
жарамды, жөнделген. 

Темірбетонды брустар, жаңа Темірбетонды брустар-жаңа және ескі 
жарамды 

5. Бағыттағыштық бұрмаларды ауыстыру бойынша жұмыс түрлері 

Жаңа материалдардағы бағыттағыштық 
бұрмаларды күрделі жөндеу 

Ескі жарамды материалдардағы 
бағыттағыштық бұрмаларды күрделі 

жөндеу 
6. Жер төсемі және жасанды құрылыстар 

Жер төсемі, жасанды құрылыстар және оларды жайластыру жолдардың топтары мен 
санаттарына байланысты пойыздар қозғалысының барынша рұқсат етілетін осьтік 

жүктемелері мен жылдамдықтарын қанағаттандыруы тиіс 
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сол жақта - рельстерді балдақпен бекіту кезінде; оң жақта-рельстерді клеммді-бұрамалы 

бекіту кезінде 
 

1.164 - сурет - Ағаш шпалды шағылтасты балласт төсемді және балласт 
тазалалайтын машиналарының өтуін көздейтін астаулы көпір  

 

 
 

 
 

1.165 – сурет - Темірбетонды шпалды шағылтасты балласт төсемді және 
балласт тазалалайтын машиналарының өтуін көздейтін астаулы көпір  
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Радиусі 600 м және одан аз бұрылыстардағы сыртқы (тіректі) рельс 
жібі жағындағы балласт призманың иығының ені стандартты өлшемдермен 
салыстырғанда 10 см-ге артады. 

Шпалдың астындағы балласт қабатының қалыңдығы кемінде 25 см 
болуы керек. Ерекше жағдайларда балласт қабатының қалыңдығы 15 см-ден 
көп болмауы тиіс. Шпал астындағы балластың максималды қалыңдығы 60 см 
- ден аспайды, ал жиналмалы консольдері бар көпірлерде-35 см-ден аспайды. 

Күзет құрылғылары жоқ көпірлердегі шпалдардың саны жолдың 
іргелес учаскелеріндегі сияқты болуы тиіс. 

Күзет құрылғылары бар көпірлерде 1 км жолда кемінде 2000 шпал 
төселеді. Қауіпсіздік құрылғылары (контрбұрыштары): 

толық ұзындығы 50 м-ден астам немесе радиусі 600 м-ден кем 
бұрылыстарда орналасқан көпірлерде; 

толық ұзындығы 25 м-ден асатын немесе радиусі 1000 м-ден кем 
бұрылыстарда орналасқан жол өтпелерінде; 

көп жолды көпірлерде үздіксіз балласт шұңқыры болған кезде-тек 
шеткі жолдарда. 

Металлды көлденең қималардағы көпір төсемі. Металлды көлденең 
қималардағы көпір төсемі 1.166-суретке сәйкес орнатылады.  

 

 
 

1 - металл көлденең қима; 2 - күзет бұрышы; 3 - бекіткіштері бар жол рельсі;           
4 - контрбұрыш; 5 - металлды төсем; 6 - аспалы көпір 

 

1.166-сурет - Металлды көлденең қималардағы көпір төсемі 
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Жаңа көпірлерде Р65 және Р75 типті рельстер қолданылуы тиіс. 
Рельстер мен қауіпсіздік құрылғыларын бекіту бөлшектері 1.166 суретте 
көрсетілген. Металлды көлденең қималардың осьтері арасындағы қашықтық 
600 мм-ден аспауы тиіс. 

Контрбұрыштар көпір төсемінің ұзындығы 5 м-ден асатын немесе 
радиусі 1000 м-ден кем бұрылыстарда орналасқан барлық көпірлерге 
салынады. Ығысуға қарсы (күзет) бұрыштар барлық көпірлерге қойылады. 
Рельстерден түскен жылжымалы құрам доңғалақтарының барлық көлденең 
арқалықтардың үстінен, сондай-ақ олардың арасындағы ара қашықтық 20 см-
ден артық болған кезде көлденең тіректер арасында құлауының алдын алу 
үшін аспалы көпірлер орнатылады. 

Пойыздардың металл төсем астына өтуі кезінде шуды азайту үшін 
қажет болған жағдайда резеңке төсемдерді төсеу керек, ал төсемнің 
қалқандарын төменгі жағынан шуға қарсы мастикамен жабу керек. 

Темірбетонды плиталарындағы балластсыз көпір төсемі. 
Балластсыз көпір төсемінің конструкциясы 1.167 - суретте көрсетілген.  

 

 
 

 
 

1.167 - сурет - Рельстер мен контрбұрыштарды плитаға бекіту 
 

Балластсыз темірбетонды плиталарын дайындау және төсеу үлгілік 
жобалар бойынша жүргізілуі тиіс. Темірбетонды плиталарын аралық 
құрылыстардың түйіндестіру, полимербетоннан жасалған монолитті төсем 
қабатының, антисептиктелген ағаш тақтайлардан және резеңкеден жасалған 
тұтас екі қабатты төсемдердің, тұтас резеңке төсемдердің жолды басқару 
Департаменті бекіткен Техникалық құжаттамаға сәйкес басқа да 
конструкциялардың көмегімен жүргізілуі мүмкін. 
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Рельстер мен бекітпелер, көпірлердегі жол пішіні. Ұзындығы 100 м-
ден асатын үзын көпірлерде, сондай-ақ оларға кіреберістерде әр жаққа 200 м-
ден кем емес қашықтықта, әдетте, Р65 типті термоберіктікті рельстер төселуі 
тиіс. Қалған көпірлерде мен туннельдерде жолға аралықтағы рельстер 
қойылады.  

Көпірлерде және оларға кіреберістерде әртүрлі үлгідегі рельстерді, 
өтпелі түйіспелерді және рельстік кескіндерді салуға жол берілмейді. 

Көпірдегі жолдың пішіні тегіс, тура болуы керек. Металлды 
көпірлердің әрбір аралығында рельстерді көтеру жебесі, әдетте, аралықтың 
ұзындығының 1/2000 тең, бірақ аралықтың 1/1000 артық болмауы тиіс. 

Балласты төсеммен жүру кезінде бір рельс екіншісінен 6 мм жоғары тік 
учаскелерде жолды күтіп ұстауға барлық көпірлерде, ал көпір білеулерінде 
немесе балластсыз темірбетонды плиталарында жүру кезінде - тек ұзындығы 
25 м-ден аспайтын, үстінен қозғала отырып, көпірлерде ғана жол беріледі. 

Көпірлі білеулермен жүру кезінде 6 мм биіктікке рельс төсемдерінің 
астына қалыңдығы 6 мм жалпақ металл төсемдерді төсеу немесе тиісті кесу 
арқылы, ал балласты емес темірбетонды плиталармен жүру кезінде - рельстің 
астына реттейтін төсемдерді төсеу арқылы қол жеткізіледі. 

КБ-ны бекітпесін қолданған кезде балласты көпірлерде түйісу 
жолының рельстері аралықтағыдай бекітіледі. Теңестіру аспаптары жоқ 
көпірлерде балластсыз жүру кезінде рельс жолына қатысты аралық 
құрылыстардың жылжымалы ұштарының ұзына бойы қозғалу мүмкіндігі 
қамтамасыз етілуі тиіс, бұл ретте аралық құрылыстардың жылжымайтын 
ұштарында рельстер 10-15 м ұзындықта (аралық ұзындығына байланысты) 
Ұстатқыш бұрандармен  қатайту арқылы бекітіледі. Түйісу жолында аралық 
құрылыстың қозғалмайтын ұшының үстінде орналасқан буын бекітіледі, 
немесе егер бұл буынның түйісуі аралық құрылыстың соңынан бекіту үшін 
жеткіліксіз қашықтықта болса (10 - 15 м-ден аз), көрші буын.  

Бұл ретте рельстердің түйісулеріндегі бұрандаларды электрлік немесе 1 
м-ге дейін созылған қол кілтпен, гайкаға бекітілген бұрау сәті төрт бүйірлі 
жапсырмалар кезінде кемінде 600 Н·м (60 кгс·м) және алты бүйірлі 
жапсырмалар кезінде 400 Н м (40 кгс·м) болатындай қатайту керек. 

Рельстердің қозғалысын қамтамасыз ету үшін терминалдар 1.168-
суретке сәйкес кесіледі. 

40 см-ден аспайтын қашықтық бар көпір брустарына мінген кезде Р75, 
Р65, Р50 типті рельстердің түйіспелері салмақта да, брустарда да орналасуы 
мүмкін. Жолақтар арасындағы үлкен қашықтықта, егер буындарды басқа 
жерге ауыстыру мүмкін болмаса, оларды дәнекерлеу керек. 

Балластсыз темірбетон плиталарда рельстердің түйіспелері олардың 
арасындағы қашықтық 50 см-ден аспайтын тіректердің (рельсті төсемдердің) 
арасындағы кез келген жерде орналасуы мүмкін. Буындар әр жағынан 
кемінде екі бұрандалы орнатумен алты жақты типтік қабаттасулармен 
жабылады. Түйіспе рельс астарына түскен кезде ол дәнекерленуі тиіс. 
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1.168-сурет-Көпірлердегі рельстерді бөлек терминалды-бұрандалы 
бекіту (кесілген терминалдары бар) 

 
Металл көлденең қималары бар көпірлерде рельстердің түйіспелері 

көлденең қималарды төсеу үшін жобалық диаграммамен анықталған 
жерлерде көлденең қималар арасындағы салмақта орналастырылады. 

Балластпен жүретін көпірлерде рельстердің түйіспелері аралықтағы 
сияқты орнатылады. 

Көпірлердегі түйіспесіз жол. Көпірге түйіспесіз жолды төсеудің 
орындылығы айқын, өйткені түйіспелерді жою жылжымалы құрамның жолға 
және аралық құрылыстарға динамикалық әсерін азайтады, бұл көпірлерде де, 
көпірлердің өзінде де жолды күтіп ұстау шығындарының төмендеуіне 
әкеледі. 

Алайда, дәнекерленген рельсті бунақтар көпірлерге төсеу кезінде 
температура өзгерген кезде және жылжымалы құрамның әсерінен аралық 
құрылымның бойлық деформацияларынан туындаған рельс негізінің 
қозғалғыштығын ескеру қажет. Сонымен, қарқынды тежеу кезінде аралық 
құрылымның бойлық қозғалысы оның температуралық қозғалыстарының 
30% жетеді. Тиісінше, қосымша бойлық күштер аралық құрылымдарға және 
тірек бөліктеріне беріледі. 

«Қазақстан темір жолы «ҰК АҚ темір жолдарының магистральдық 
желісінде темір жолдардың көпірлері мен оларға кіреберістерінде әдетте 
аралықтардағыдай рельстердің сол түрі - көбіне Р65 типті термоөткізілген 
рельстер төселеді. 

Көпірлерде түйіспесіз жолды төсеу мүмкіндігі мен шарттары ТУ-2002 
[11], теміржол көпірлеріндегі көпір төсемінің құрылымы мен құрылымы 
жөніндегі нұсқаулар [9], жасанды құрылыстарды күтіп ұстау жөніндегі 
нұсқаулықтар [9,10] негізінде әзірленетін жобамен белгіленеді. Жобада 
аралық құрылыстардың конструкциясы мен ұзындығын, көпір төсемінің 
конструкциясын, пойыздық жүктемені, көпір ауданындағы және кіреберістегі 
рельстердің ең жоғары және ең төменгі температурасын ескеру қажет. 
Көпірлердегі түйіспесіз жолды есептеу және жобалау кезінде жазғы 
жағдайлар үшін рельстердің ең жоғары температурасы 10 °с-қа, ал құрғақ 



184

 

  
 

 

өзендер арқылы өтетін көпірлерде және өтпежолдарда ауадан 15 °с-қа артық 
қабылданады. Түйіспесіз жол төселгенге дейін көпір зерттелуі тиіс. 

Ақауларды жойғанға дейін көпірге түйіспесіз жолды төсеуге рұқсат 
етілмейді: 

- денесінде қуыстары бар; 
-ҚНжЕ 2.05.03-84 «Көпірлер мен құбырлар» талаптарына сәйкес 

келмейтін тірек бөліктері бар»; 
- бұзылған төсем қабаты бар балластсыз көпір төсемінің (БМП) 

темірбетон плиталарымен; 
- ескі жарамды ағаш көпір білеуімен және ақаулы металл көлденең 

қималарымен, сондай-ақ балластпен жүретін көпірлерде, олардың шегінде 
шпалдың төменгі төсегі балласт астауының бортының жоғарғы жағынан 
жоғары болуы. 

Шектеулерді жойғаннан кейін көпірлердегі түйіспесіз жол ТУ-02 
талаптарына сәйкес төселеді. 

Түйіспесіз жол балласт төселген көпірлерге және балластсыз көпір 
төсемі бар көпірлерге төселеді. Ұзындығы 33,6 м дейінгі балдық аралық 
құрылыстары бар балласт төселген темірбетон көпірлерде және аркалы 
түйіспесіз жол аралық құрылыстардың жиынтық ұзындығын шектемей 
салынады. 

Рельс бунақтарының ұзындығы бүкіл көпірді толығымен жабатын етіп 
қолдану ұсынылады. Бунақтардың ұштары көпір негіздерінің тірек 
қабырғаларынан 50-100 м қашықтықта орналасуы керек. 

Көпірлер мен оларға кіреберістерде балласт ретінде И20 және У75 
беріктігі бар қатты жыныстардан жасалған қиыршық тас қолданылады. 
Көпірлер мен оларға кіреберістердегі балласт призмасы иығының ені сызық 
сыныбына қарамастан кемінде 35 см төселеді. Шпалдың астындағы балласт 
қабатының қалыңдығы кемінде 25 см орнатылады. Жеке көпірлерде 
өлшемдеріне байланысты балласт қабатының қалыңдығы 15-ке дейін, тіпті 
10 см-ге дейін шектелуі мүмкін. Бұл жағдайда жылжымалы құрамның жолға 
динамикалық әсерін азайту үшін көпірге түйіспесіз жолды төсеу және 
рельстерді мезгіл-мезгіл тегістеу қажет. 

Балластсыз көпір төсемінің төменгі қабатына ағаш және металл 
тіректерді немесе темірбетонды плиталарында төсеуге болады. 

Көпірлердегі жол жұмысының негізгі ерекшеліктерінің бірі - рельс 
негізінің қозғалғыштығы. Түйіспесіз жолдың көпірлеріне төсеу кезінде 
көпірді жабатын рельсті бунақтарыдың негізбен бірге қозғалу мүмкіндігі 
болмайды. Рельс бунақтарының аралық құрылыстармен байланысына 
байланысты қосымша бойлық күштер рельс бунақтарына әсер етеді.  

1.169-суретте, бекітілген тірек бөлігі А және жылжымалы Б (1.169-
сурет, а) бүкіл көпірдегі рельс бунақтарында пайда болатын бойлық күштер 
көрсетілген.  
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а) - көпірдің схемасы; б), в) - температура t0-ден t1-ге дейін төмендеген кездегі 

бойлық күштердің диаграммалары, сәйкесінше рельс және аралық құрылым; г) - жиынтық 
диаграмма;  бунақтардын жанасулар аралығы мен көпірдегі қозғалысына сызықтық 

кедергі Пr Mr  
 

1.169 - сурет – Бүкіл темір көпірді қамтитын рельс бунақтарындағы 
бойлық күштер 
 

Температура t0-ден t1-ге дейін төмендеген кезде бойлық температура 
күштерінің диаграммасы 1.169, б) суретте көрсетілген көрініске ие. 
Бекітілген тірек бөлігіне қатысты аралық құрылымның қысқаруы А тірек 
бөлігінің аймағында бунақтарындың қысылуына және В тірек бөлігінің 
аймағында созылуына әкеледі. Рельсті бунақтарындағы бойлық күштердің 
пайда болатын диаграммасы 1.169, в суретте келтірілген. Аралық 
құрылыстың бойлық қозғалыстарынан рельстік желідегі қосымша бойлық 
күштер аралық құрылыстың ұштары бойынша қималарда ең жоғары мәнге 
жетеді (а, в 1.169-суретте, в): 

 

MM lrN  5,0                                                (1.16) 
 

Мұндағы Mr  - көпір төсемінің ұзындығы бойынша қума кедергі;  
Ml  - аралық құрылымның ұзындығы. 
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Бунақтардағы ұзындығы 45-55 м аралық құрылыстары бар көпірлерде 
КД, КБ бекіткіштерімен жаппай бекіту кезінде рельсті бунақтарында 80 МПа 
дейін қосымша бойлық кернеулер туындауы мүмкін, олар бүгілу және 
температуралық кернеулермен бірге рұқсат етілген мәндерден асып кетуі 
мүмкін. Бұл қосымша кернеулер көпір төсемінің, жақындау аймағындағы 
жолдың тірек бөліктерінің тез бұзылуына, ал кейбір жағдайларда жақындау 
аймағындағы жолдың шығарылуына ықпал етеді. Сондықтан рельсті 
бунақтарды әдеттегі бекіту балластсыз көпірлер үшін қолайсыз. 

Балластсыз көпірлер үшін бунақтарға қатысты бойлық қозғалысқа 
кедергі келтірмейтін бекітпелерді қолданған жөн. Рельс бунақтарының 
табанын қыспай бекіту ұзындығы 33 м-ге дейінгі балластсыз көпірлерде 
жүзеге асырылады. Бунақтарды бекіту жолшегемен немесе бөлек 
бекітпелермен (КД, КБ) тығыз бітелмеген жолшегемен немесе қысқыш ұшы 
кесілген бекітпемен жүзеге асырылады (1.168-сурет), бұл бекітпе мен рельс 
табанының жоғарғы жағы арасындағы алшақтықты қамтамасыз етеді. 

33 м-ден асқан ұзындықты көпірлердегі саңылаудың үлкен ұзындығын 
болдырмау үшін рельс бунақтарғы аралық құрылыстың қозғалмайтын шет 
аймағындағы (0,2-0,25) Ml  көпір төсемінің шектеулі ұзындығына бекітіледі . 
Бұл учаскеде рельс бунақтарын жер төсемдегі дей қысқышты бұрандаларды 
нормативтік қатайту арқылы бекітеді. Көпір төсемінің қалған бөлігінде 
бунақтар қысқышты бұрандалармен қатты қыспай бекітіледі, бұл аралық 
құрылымның қозғалуынан бунақтарда туындайтын қосымша күштердің 
пайда болуын іс жүзінде жояды. 

Рельс бунақтарын осылай бекіту әдісі ұзындығы 55 м - ге дейінгі бір 
аралықты көпірлерде және 66 м-ге дейінгі көп аралықты көпірде түйіспесіз 
жолды пайдалануды қамтамасыз етеді. 

55 м-ден ұзын бір аралықты көпірлерде және 60 м-ден ұзын көп 
аралықты көпірлердегі бунақтардың тек аралық құрылыстардың 
қозғалмайтын аймағында бекіту саңылаудың барынша ашылуы бойынша ТУ-
2002 талабы қамтамасыз етілмейді. Сондықтан мұндай көпірлерге буындық 
жолы немесе ұзындығы көпірдің температуралық аралығының ұзындығынан 
аспайтын рельс бунағы орнатылуы тиіс. 

Рельстердің температуралық ұзаруын, сондай-ақ пойыздың өтуінен 
туындаған ұзартуды өтеу үшін температуралық аралықтардың ұзындығы 100 
м және одан астам көпірлерде теңестіру құралдары қолданылады. Осындай 
көпірлердің шегіндегі Р65 рельстік бунақтар ағаш көпір білеулері бар 
көпірлерде КД65 бөлек бекіткіштері мен  немесе металл көпір білеулері және 
темірбетонды плиталары бар көпірлерде КБ65 бекіткіші төселеді. 

Көпір шегінде жолдың ығысуының алдын алу үшін дәнекерленген 
рельстік бунақтар аралық құрылыстардың жылжымайтын аймағында 
бекітіледі. Балласт, металл көлденең қималары, темірбетонды плиталары 
төселген көпірлерде аралық құрылыстардың жылжымайтын бөлегінде рельс 
бунақтары есептеулермен айқындалған ұзындықты негізге ұстатқыш 
бұрандаларының тегерілерін нормативтік қатайта отырып, КБ 
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бекіткіштерімен бекітіледі. Аралық құрылымның қалған бөлігінде рельс 
бунақтары рельстің табанын қыспай бекітіледі. 

Металлды көлденең қималы, темірбетонды плиталары бар балластсыз 
және балласты көпірлерде резеңке немесе резеңкекордты бәсеңдеткіштер 
орнатылады. Рельс табаны мен бәсеңдеткіштер арасындағы үйкеліс 
коэффициентін азайту үшін рельс табанын қыспастан бунақтар бекітілетін 
учаскелер шегінде қалыңдығы 0,5-2,0 мм парақты болаттан жасалатын П-
тәрізді металл төсемдер орнатылады. 

Қазіргі уақытта 100 м және одан да көп температуралық аралықтары 
бар көпірлерге теңестіру құралдарының орнына теңестіру рельстерін төсеу 
кеңінен қолданылады. Теңестіру рельстері бар көпірлердегі рельс 
бунақтарының ұзындығының өзгеруін өтеу түйісу саңылаулары есебінен 
жүзеге асырылады, ал қажет болған жағдайларда қысқы кезеңге әдетте 
стандартты ұзындығы 12,5 м, ал жазғы кезеңге, қажет болған жағдайда, 
қысқартылған, ұзындығы 12,46; 12,45 немесе 12,44 м рельстер қолданылады. 

Теңестіру рельстерімен бунақтарды төсеу арнайы жасалған жоба 
бойынша жүзеге асырылады, оған мыналар кіреді: 

- дәнекерленген рельс бунақтары мен теңестіру рельстерін төсеу 
схемасы; 

- буындардағы саңылауларды есептеу және маусымдық теңестіру 
рельстерін ауыстырудың температуралық аралығын анықтау; 

- көпір төсемі мен кіреберістердегі рельс бунақтарды бекіту схемасы. 
Нақты көпірге байланысты әрбір температуралық аралықтарға төрт тең 

рельс төселеді (оның ішінде бір немесе екі - маусымдық). Теңестіру рельстері 
аралық құрылыстың жылжымалы ұшында орта немесе шеткі рельс шектес 
аралық құрылыстар немесе аралық құрылыс пен тірек арасындағы аралықты 
жабатындай етіп төселеді (1.170 - сурет). Теңестіру рельстерін төсеу және 
кірпіктерді бекіту кезінде, сондай-ақ теңестіру рельстері бар көпірлерде 
жолды ұстау кезінде теңестіру рельстерінің түйісулеріндегі саңылаулар 
есептеулерге сәйкес болуы тиіс. 

Түйісулердегі есептік саңылаулар көпір өтпесіндегі рельстердің ең 
жоғары ( maxmaxt ) және ең аз ( minmint ) температураларына, дәнекерленген рельс 
кірпіктерінің жалпы ұзындығына және теңестіру рельстеріне байланысты 
орнатылады.  

Тоннельдердегі түйіспесіз жол. Теміржол тоннелі - биік немесе 
контурлы кедергілер учаскелерінде теміржол жылжымалы құрамдарын 
өткізуге арналған теміржолдағы ұзын жерасты жасанды құрылыс. 

Салынған теміржолдың саны бойынша теміржол тоннельдері бір 
жолды және екі жолды болып бөлінеді. Жолдың трассының орналасуы 
бойынша олар мыналарды ажыратады: таулы, жазық және суасты теміржол 
тоннельдері.  

Тоннельдер - тау жоталарын, сукесінділерін, жекелеген жоталарды 
кесіп өтеді; осыптерді, лай көшкінін, қар көшкінін айналып өтеді.  
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а) - аралық тіректе қозғалмайтын және жылжымалы тірек бөліктерінің 
орналасуымен; б) - аралық тіректе қозғалмайтын тірек бөліктерінің орналасуымен; 1 - 

рельсті қамшы; 2 - теңестіруші рельстер; 3 - маусымдық (ауысымды) рельс; 4-жылжымалы 
тірек бөлігі; 5-қозғалмайтын тірек бөлігі 

 
1.170 – сурет - Аралас аралық құрылыстардағы рельс бунақтары мен 

теңестіру рельстерінің орналасу схемалары 
 
Тоннельдер: асуларды (негізгі және апикальды), көлбеу (цикл және 

спираль), Кейп. 
Олар: асу (негізгі және апикальды), көлбеу (ілгек және спираль). 
Жазық тоннельдер негізінен қала шегінде салынады (мысалы, темір 

жолдардың ашық учаскелерін қаланың орталық бөлігіндегі жерасты 
вокзалдарымен байланыстыратын терең кіреберістер). 

Құрылыс әдісі ашық және жабық тәсілдермен салынған тоннельдерді 
ажыратады. Ашық әдіспен тоннель құрылысы алдын-ала жасалған шұңқырға 
төселеді, ол аяқталғаннан кейін топырақпен жабылады. Тоннельдерді 
салудың немесе өткізудің жабық әдісі өз кезегінде: таулы және қалқанды 
болып бөлінеді. 

Таулы әдісімен олар жер асты өндірісін жасайды, әдетте уақытша 
бекітпемен бекітіледі, оның астында одан әрі қоршау деп аталатын тұрақты 
тоннель құрылысы салынады. Бұл құрылым әдетте монолитті бетоннан 
жасалады. 

Қалқанды салу әдісі ұңғыма қалқанды-жылжымалы болат бекіткіш, 
топырақты үңгу орнын және қоршау құрылғысымен қоршайды, әдетте 
зауытта жасалған темірбетон немесе шойын элементтерінен тұрады. 
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Тоннельдердің көмегімен кедергілерді еңсеру трассалау мүмкіндіктері 
кеңейтеді және көлік желісінің пайдалану көрсеткіштерін жақсартады. 
Тоннельдерді салудың биіктік және контурлық кедергілері болады. Биіктік 
кедергіге тау жоталары, су айдындары және басқа да төбелер жатады. Жер 
бетіндегі аймақтарға жасанды құрылыстарды пайдаланбай ашық көлік 
желісін салу қиын немесе мүмкін емес болған жағдайды контурлық 
кедергілер деп атайды. 

Таулы аудандардағы мұндай кедергілерге сырғымалар, шөгінділер, 
көшкіндер мен қар үйінділерінің учаскелері, жазықтарда - су ағындары, су 
айдындары мен елді мекендер, қалаларда - тығыз құрылыс учаскелері 
жатады. 

Су асты кедергілер - өзен арналарының, су қоймаларының, 
арналардың, бұғаздардың немесе бұлақтардың астында орналасқан. 

Әлемдегі алғашқы теміржол тоннелі Ұлыбританияда 1826 - 1830 
жылдары ұзындығы 1190 м Ливерпуль - Манчестер желісінде салынды. 

Альпідегі бір жолды теміржол тоннельдері: сол кездегі әлемдегі ең 
ұзын Симплон (19780 м), Сент-Готард (14984 м), МОН-Сенис (12850 м) және 
т.б., сондай-ақ қос жолды үлкен Апеннин тоннелі (18510 м). 

Ресейде (Кеңес Одағында) Байкал-Амур жолының салынуына 
байланысты теміржол тоннелінің көлемі едәуір артты, оның жолында жалпы 
ұзындығы 34,55 км болатын 11 тоннель салынды, оның ішінде ең ұзын екі - 
Байкал (6,7 км) және Солтүстік Муйский (15,3 км). 

Жапонияда теміржол тоннелі айтарлықтай деңгейге жетті. 1970 
жылдары Осака - Окаяма теміржол желісінде 32 тоннель салынды, оның 
ішінде екі жолды Рокко тоннелі (16200 м). Хонсю мен Хоккайдо (36400 м) 
аралдарының арасындағы Цугару бұғазы астында ең ұзын суасты теміржол 
тоннелі салынды. 

20 ғасырдың соңғы онжылдығында, әсіресе Еуропа мен Азияда 
теміржол тоннельдерінің құрылысы үлкен көлемге ие болды. Сонымен, 
ағылшын арнасы бұғазының түбінде ұзындығы 37 км болатын екі параллель 
тоннель төселді. 

Дания-Швеция теміржол өткелінде салынды: Б. Бельт бұғазы арқылы 
7,3 км екі тоннель, Эресунн бұғазы арқылы - 3,7 км; Альпі тауларында 
ұзындығы 15-20 км жоғары жылдамдықты темір жолдардың европалық 
желісі үшін бірқатар негізгі тоннельдер салынуда және жобалануда. 

Әлемдегі ең ұзын теміржол тоннелі - Швейцариядағы Готтард базалық 
тоннелі. Оның ұзындығы 57 шақырым, ол 2016 жылдың соңында 
пайдалануға берілді. 

Қытайдағы тоннель құрылысы қиын таулы аудандарға теміржол 
магистральдарының сәтті салынуына байланысты қарқынды дамып келеді. 

Теміржол тоннелінің параметрлері мен геометриялық сипаттамалары: 
төсеу тереңдігі; 
ұзындығы; 
бойлық профиль; 



190

 

  
 

 

жоспардағы сұлба; 
пайдалану талаптарымен анықталатын көлденең қиманың пішіні мен 

өлшемдері (темір жол санаты, жолдар саны, трассаның орналасуы, тартым 
түрі және т. б.).); 

табиғи факторлар (топографиялық, геологиялық, гидрогеологиялық 
және климаттық жағдайлар); 

құрылыс талаптары (жұмыс жүргізу тәсілдері, қолданылатын тау-кен 
қазу жабдығы және т.б.). 

Тоннельдердің теміржол құрылысы. Темір жол тоннелі - темір жол 
жылжымалы құрамдарының қозғалысы үшін тауда (тау темір жол тоннелі), 
су астында (су асты темір жол тоннелі), қала құрылысы шегінде (терең темір 
жол енгізулері - қалалық темір жол тоннелі) салынатын күрделі жерасты тау-
кен қазындысы. 

Қолданыстағы ҚНжЕ нормалары бойынша темір жол тоннельдерінің 
бұрылыс радиусі 600 м-ден (ерекше жағдайларда 400 м), ал желінің ең 
жоғары еңісі 15‰ - ден (ұзындығы 300 м қысқа тоннельдер үшін) 11‰ - ге 
дейін, бірақ міндетті түрде ашық учаскедегі шекті еңістен төмен болуы тиіс. 
Бойлық бейінде теміржол тоннельдері бір көлбеу (ілмекті, қысқа мыс және 
асу, тау теміржол тоннельдері) және екі көлбеу (асу, су асты) болып 
орнатылады.  

Бір қабатты профиль табиғи желдетуге және суды кетіруге жақсы 
жағдай жасайды. Теміржол тоннелі бір немесе екі жолдың астына салынып, 
оны темір жолдарды пайдалану перспективасындағы желінің жүк кернеуіне, 
сондай-ақ ұңғыманың тау-кен геологиялық жағдайларына байланысты 
техникалық-экономикалық талдаумен анықтайды.  

Тоннельдерді жобалау және салу кезінде заңдардың, стандарттардың, 
құрылыс нормалары мен ережелерінің, мемлекеттік басқару және қадағалау 
органдарының нормативтік құжаттарының орындалуын қамтамасыз ету 
қажет. Темір жол тоннельдерін пайдалану және қайта жаңарту кезінде 
«Қазақстан Республикасының темір жолдарын техникалық пайдалану 
ережесінің» талаптары орындалуы тиіс. 

Салынып жатқан және қайта құрылып жатқан темір жол 
тоннельдерінің көлденең қимасы «С» құрылыстарының жақындау 
габариттеріне сәйкес және жолдың, су бұру жүйесінің қабылданған 
конструкцияларын, сондай-ақ тоннель қаптамасының құрылысына құрылыс 
рұқсаттарын ескере отырып қабылдануы тиіс. Тоннельдің кескіні қалқанды 
тәсіл кезінде (1.171-сурет, а және в) немесе үңгілеудің тау тәсілі кезінде таға 
тәрізді (1.171-сурет, б және г) шеңбер түрінде қабылданады. 

Темір жол тоннельдерінің жоспарда орналасуы темір жол желісінің 
ашық учаскелеріне қойылатын талаптарды қанағаттандыруы тиіс, олардың 
көлемі кемінде 350 м болуы тиіс бұрылыстардың радиустарын қоспағанда. 
Тоннельдің жолдың түзу учаскелерінде орналасуына артықшылық беру 
керек. 
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1.171 – сурет - Теміржол тоннельдерінің көлденең бейіндері 

 
Темір жол тоннельдерінің көлденең қимасының өлшемдері 

құрылыстардың жақындау габаритін (МЕМСТ 9238-73), пайдалану 
құрылғыларының орналасуын және радиусі 2000 м бұрылыстарда жолды 
кеңейту нормаларын ескере отырып айқындалады. Темір жолдарда қос 
жолды қозғалысты ұйымдастыру кезінде екі дара жолдың орнына қос жолды 
тоннель салуға артықшылық беріледі, өйткені бұл ретте жұмыс көлемі мен 
құны 30% - ға дерлік қысқарады, желдету, су бұру жүйелері, жөндеу 
жұмыстары оңайлатылады. Темір жол тоннельдерін салудың ең көп таралған 
тәсілдері: толық профильдегі бұрғылау-жару жұмыстарын немесе күшті 
тұрақты топырақта немесе бөліктерде (соның ішінде Кемер) таңдаулы әрекет 
комбайндарын қолдана отырып тау; қалқан. Темір жолдарды су 
тосқауылының түбіне төсеу кезінде түсіру әдісі қолданылады. Тұрақсыз су 
топырақтарының учаскелерін еңсеру үшін арнайы қазу әдістері қолданылады 
(химиялық бекіту, топырақты жасанды мұздату, суды төмендету және т.б.). 
Теміржол тоннельдерінің бекітпесі бетоннан, темірбетоннан, шойыннан және 
болаттан жасалған. 

Тоннельдердегі жолдың жоғарғы құрылымы. Темір жол 
тоннельдеріндегі жолдың жоғарғы құрылысы темір жол желісінің ашық 
учаскелері үшін темір жол көлігі саласындағы атқарушы билік нормалары 
бойынша қабылданған техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. 

Жолдың жоғарғы құрылысының конструкциясы жолды 
механикаландырылған жөндеу және күтіп ұстау мүмкіндігін қамтамасыз етуі 
тиіс. 

Жолдың жоғарғы құрылысының балласт конструкциясы қиыршықтас 
балластында орындалуы тиіс, оның қабаты рельс астындағы аймақтардағы 
шпалдың астында қалыңдығы кемінде 0,35 м болуы тиіс. 

Тоннельдегі балластсыз жолдың балластсыз конструкциясының 
түйіскен жерлерінде тоннельге кіреберістерде тоннельдің әрбір жағынан 
ұзындығы кемінде 25 м болатын ауыспалы қаттылықтың өтпелі жолының 
учаскелері төселуі тиіс. 

Қазақстанның магистральдық темір жолдарының тоннельдерінде 
жолдың ашық учаскелеріндегі тордан құрылымдық жағынан 
ерекшеленбейтін рельс шпалдық тор үлгі ретінде қолданылады. Рельс 
астындағы негіздің қаттылығының жоғарылауына байланысты тоннельдер 
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жылжымалы құрамның жолға және қаптамаға динамикалық әсерінің 
жоғарылау аймағы болып табылады, бұл жолдың қарқынды бұзылуын, 
балласт қабатының қалдық деформациясының жоғарылауын, рельстер мен 
бекіту элементтерінің шығуының жоғарылауын тудырады. Сондықтан 
түйіспесіз жолдың туннельдеріне төсеу оң фактор болып табылады. 

Тоннельдердегі түйіспесіз жолдың таралуы оның шегінен тыс рельстер 
температурасының ауытқу амплитудасынан едәуір төмен болуына ықпал 
етеді. Тоннельдегі және жазғы кіреберістердегі ауа температурасы одан тыс 
жерлерге қарағанда 22 - 27 °C төмен. Қыста ұзындығы 300 м-ге дейінгі 
тоннельдерде ауа температурасы жер температурасынан іс жүзінде 
ерекшеленбейді, ал ұзын тоннельдерде кіреберістерге қарағанда 5-7 °C 
жоғары. Сондықтан, ұзындығы 300 м-ден асатын тоннельдерде бунақтарды 
тоннель ішінде толығымен орналастырған кезде рельстер температурасының 
есептелген амплитудасы тоннельден тыс жерге қарағанда 20 °C-қа аз 
қабылданады. Бұл фактор жолдың тұрақтылығын жоғалту проблемасының 
болмауын ескере отырып, тоннельдерде түйіспесіз жолды қолдану бойынша 
шектеулерді іс жүзінде алып тастайды. 

Түйіспесіз жолды жобалау кезінде рельс бунақтарының 
температуралық режимі өзгеретін порталдардың жанында оның жұмысының 
ерекше жағдайларын ескеру қажет. 

Ұзындығы 300 м-ден асатын тоннельдерде бунақтарының ұштарын 
тоннельдің ішіне порталдан 10-15 м қашықтықта орналастырып, оларды 
тоннельден тыс тепе-теңдік аралықпен байланыстырған жөн. 

Тоннельдердің ұзындығы 300 м-ге дейін болған кезде, порталдарда 
оқшаулағыш түйістер болмаған кезде рельс бунақтарының ұзындығы 
тоннельді бунағының ортаңғы бөлігіне орналастыруды және оның ұштарын 
тоннельге кіреберісте сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс. Бұл жағдайда 
іргелес ашық жерлер үшін белгіленген температура есептеледі. 

Жолдың жоғарғы құрылысы конструкциясының параметрлері жолдың 
ашық учаскелеріндегі конструкциядан өзгеше болады. Сонымен, ТУ-2002 
сәйкес тоннельдердегі шпалдар кестесі кіреберістерге қарағанда бір класс 
жоғары болуы керек. Шпал астындағы қиыршық тас қабатының қалыңдығы 
кемінде 25 см құрайды. Тоннельдердегі балласт, оларға жақындағыдай, қатты 
тастан жасалған қиыршық тас болуы керек. Егер тоннельдің габариттері 
балласт қабатының көрсетілген қалыңдығына ие болуға мүмкіндік бермесе, 
оны 20 см - ге дейін және ерекшелік ретінде 15 см-ге дейін азайтуға рұқсат 
етіледі. 

Шпалдардың астындағы балласт қалыңдығы 20 см - ден асқан кезде 
тоннельдердегі және оларға кіреберістердегі түйіспесіз жол темірбетон 
шпалдарға салынады; шпалдардың астындағы балласт қалыңдығы аз болған 
кезде - КД бекіткіштері бар ағаш шпалдарға төсемдері әрбір шпалға төрт 
бұрандамен бекітіледі. 

Шетелдік темір жолдарда жол сенімділігін арттыруға және оны күтіп 
ұстау шығындарын азайтуға мүмкіндік беретін тақталар, кішкене рамалар, 
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төсектер түрінде балластсыз рельссіз негіздер кеңінен қолданылады. Базаның 
қаттылығын азайту үшін серпімді элементтер салынады. 

Электр тартқышы және ылғалдылығы жоғары тоннельдерде түйіспесіз 
жолды төсеу кезінде тоннельдерді кептіруді; тұрақты ток кезінде тарту 
токтарының ағуын төмендететін вентильді құрылғыларды орнатуды; 
коррозияға қарсы жабындарды жағуды; рельстер мен бекітпелердің 
оқшаулауын жақсартуды көздей отырып, рельстер мен бекітпелерді 
тоттанудан қорғауды қамтамасыз ету қажет. 

Алматы метрополитеніндегі түйіспесіз жол. Метрополитендерде 
түйіспесіз жолды төсеу мүмкіндігі мынадай факторлармен анықталады: 

- іс жүзінде тұрақты температура жағдайлары және, тиісінше, рельстер 
температурасының ауытқуының шағын амплитудасы түйіспесіз жолды төсеу 
үшін оң фактор болып табылады. Рельсті бунақтарда пайда болатын бойлық 
күштер шамалы, бұл бұрандардың үзілуін және жолдың шығарылуын 
болдырмайды. Рельс бунақтарын түйістіру теңестіру рельстерсіз немесе 
аспаптарсыз жүзеге асырылуы мүмкін; 

- жолдың күрделі жоспары мен профилі (радиусі 200-300 м және одан 
аз бұрылыстар, көлбеу беткейлері 40 ‰ - ден асады). Кіші радиус 
бұрылыстарының жетекші осьтердің едәуір санымен (50% дейін) бірге болуы 
рельстердің бүйірлік тозуын күшейтеді; 

- рельс астындағы негіздің қаттылығының жоғарылауына байланысты 
тоннельдер жылжымалы құрамның жолға және қаптамаға динамикалық 
әсерінің жоғарылау аймағы болып табылады, бұл жолдың қарқынды 
бұзылуын, рельстер мен бекіту элементтерінің шығуының жоғарылауын 
тудырады. Сонымен қатар, тоннельдердегі байланыс жолын ағымдағы күтіп 
ұстау және жөндеу жұмыстарының күрделілігі өлшемдердің, газдың, 
ылғалдылықтың тығыздығына байланысты ашық жерлерге қарағанда едәуір 
жоғары. 

Метроның тоннельдік учаскелерін пайдалану ерекшеліктерін кешенді 
қарастырудан теміржол элементтерінің жоғары сенімділігі мен ұзақ қызмет 
ету мерзімін қамтамасыз ететін түйіспесіз жолды төсеудің орындылығы 
туындайды. 

Метро жолы төменгі және жоғарғы ғимараттардан тұрады. 
Метрополитендердің дөңгелек қаптамалы тоннельдерінде жолдың төменгі 
құрылымы тоннель науасындағы монолитті немесе құрастырмалы тегіс 
қатты негіз болып табылады. Ашық түрде салынған тікбұрышты 
туннельдерде жолдың негізі қаптаманың төменгі жалпақ бөлігі болып 
табылады. Метро жолының жер учаскелерінде жолдың төменгі құрылымы-
жер төсемі. 

Алматы метрополитенінде жолдың жоғарғы құрылысының келесі 
құрылымы қабылданған. Аралық тоннельдерде: 

- Р50 рельстері жол бетонына төселді, онда жолдың осьі бойынша ені 
0,7-0,9 м су бұру науасы орнатылады (1.172-сурет); 
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1.172 – сурет - Аралық тоннельдегі теміржол жолы 

 
 

 
 

1 - ISO 7042-M27-8 алты қырлы жаңғақ; 2 - Uls 6 шайбасы; 3 - Fe 28 KTL серіппесі; 
4 - анкерлік болт; 5 - алты қырлы гайка; 6 - Uls 10 шайбасы; 7 - SKL 12/24 серпімді 
терминалы; 8 - HS 32-55 гайкамен терминал болты; 9 - fbu 6 оқшаулағыш жеңі; 10 - ZW 
130/165/6 тығыздағышы; 11 - RPP төсемі 132/160/20; 12 - серпімді тығыздағыш zwp 
369/155/10; 13 - аралық плита zwp 414/200/10 

 

1.175-сурет. Edilon LR R50-MS қапсырмасы бар тегіс емес және тегіс 
емес жол 

 
- жерасты станцияларының жолаушылар платформалары шегінде 

жолдың жоғарғы құрылымы бірдей құрылымға ие: рельстер жол бетонына 
сүйенеді. Сондай - ақ, рельстің басынан ені 0,9 м және тереңдігі 0,5-0,6 м су 
төгетін науа жолдың осьі бойымен орнатылады. 
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Тоннель және станциялық жол бетонының беті су бұру науасына қарай 
0,03 еңіс болуы тиіс. Негізгі жолдың (диаграмманың) бір шақырымына 
бекітудің қажетті саны метро желісінің жоспарына байланысты және 1680-
ден 2000 данаға дейін. 

Алматы қаласының метрополитенінің беспалсыз және балластсыз 
теміржол жолында EDILON LR R50-MS бекіткіші пайдаланылды. Жол 
бетонындағы EDILON LR R50-MS бекіту құрылғысының реттілігі 1.173 
суретте көрсетілген. 

 
 

 

 
а) жоспар мен профильде бекіткіштері бар рельсті орнату; б) анкерлік болттар үшін 

тесіктерді бұрғылау; в) Edilon DEX-G эпоксидті желімінің көмегімен бекіткіштердің 
анкерлік бұрандаларын желімдеу; г) тегістейтін қабаттың құрылысы және бекіту 
бұрандаларын тарту 

 

1.174-сурет. Жол бетонында EDILON LR R50-MS бекіту 
құрылғысының реттілігі 

 

Жолдың жоғарғы құрылымының шпалсыз және балластсыз 
құрылымын қолдану бетон төсеу кезінде үлкен дәлдікті қажет етеді. 1.174 -
суретте рельсті жоспарға және профильге бекіту, сондай-ақ Edilon DEX-G 
эпоксидті желімімен зәкірбұрандаларын тегістеу қабаты құрылғысымен 
бекіту реті көрсетілген. 

а) б) 

в) г) 
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Edilon LR R50-MS қапсырмалары бар тегіс емес жолдың 
артықшылықтары: 

- монолитті арматураланған рельс асты бетон негізі (жол бетоны), бұл 
құрылыс кезінде техниканы тоннельдер бойынша жылжыту мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді; 

- SKL 12 серпімді клеммасын, астарға төсем, рельстердің табанына 
төсем және анкерлік болттардың тегірілеріне серіппелер орнату есебінен 
жолдың жоғарғы құрылысы элементтерінің дірілін төмендетеді; 

- бекіткіш тік жазықтықта жоғары серпімділікке ие, дизайн ығысудың 
күшіне айтарлықтай қарсылықты қамтамасыз етеді, бұл түйіспесіз жолдың 
тұрақты жұмыс істеуіне жағдай жасайды; 

- бекітпе оңай жұмыс істейді, рельстік бұранның қосымша тартпастан 
жолды пайдалану арқылы ағымдағы техникалық қызмет көрсету кезінде 
шығындарды үнемдеуді қамтамасыз етеді. Ығысқа қарсы құрылғылардың 
рельсті бекітуі дұрыс бекітілген кезде, жолды ығысуға кедергі бекітпемен 
қамтамасыз етіледі. 

Edilon LR R50-MS қосылымы Оңтүстік Америка, Англия, Германия, 
Италия, Испания, Ирландия, Түркия және Шығыс Азия елдерінде 
қолданылады. Бұрынғы КСРО елдерінде ол алғаш рет қолданылады. 

Алматы метрополитенінің жер бетіндегі парк жолдарында:  
қиыршық тастан жасалған балласт қабатына көмілген ағаш шпалдарға 

рельстер төселді. Балласт қабаты сондай-ақ ұзындығы 100 м тоннельдердің 
порталды учаскелеріне және бағыттағыш бұрмалардың алдында және 
олардың артында ұзындығы 15 м учаскелерге төселеді. Шпал астындағы 
балласт қалыңдығы 0,3 м. 

Жер үсті жолдарында (электр депо жолдарында) ағаш шпалдарда Skl 12 
серпімді клеммалары бар СК50 рельстерінің аралық бекітпесі қолданылады 
(1.175-сурет). 
 

 
 

1-HS 32-55 ұстатқыш бұран; 2-екі бұрандалы шайба; 3-Uls 10 жалпақ шайба; 4-жол 
бұрандасы; 5-рельс; 6-алтыбұрышты тегері; 7-Skl 12/24 серпімді ұстатқыш; 8-ZW 

130/165/6 төсемі; 9 - RPP 132/160/20 төсемі; 10-ағаш шпал 
 

1.175-сурет - Ағаш шпалдарда SKL 12 серпімді ұстатқышы бар SC50 
аралық бекітпе. 
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SKL 12 серпімді ұстатқыш, рельстердің астына төсемдерді және 
анкерлік бұрандардың астына серіппелерді орнату жолдың жоғарғы 
құрылымы элементтерінің дірілін азайтады. 

СК50 бекітпесі тік жазықтықта жоғары серпімділікке ие, жолдың 
жоғарғы құрылымының тұрақты жұмыс істеуіне жағдай жасай отырып, 
ығысу күшіне айтарлықтай қарсылықты қамтамасыз етеді. 

СК50 бекітпесі оңай жұмыс істейді, рельсті бұрандарды қосымша 
тартпастан жолды пайдалану арқылы ағымдағы техникалық қызмет көрсету 
кезінде пайдалану шығындарын үнемдеуді қамтамасыз етеді.  

Қазіргі уақытта ТМД елдерінің метрополитен жолдарында КБ 
бекітпелері, сондай-ақ Д4 және Д2 серпімді бөлек бекітпелері үлгілік болып 
табылады. Шектеулі көлемде «Метро» типіндегі арнайы бөлек бекіту 
қолданылады, оның дизайны рельсті тіркемелерге тигізбестен тік иілуге 
мүмкіндік береді, бұл жылжымалы құрамның доңғалақтарының астында 
рельстерді иілу кезінде шпалдардың бетоннан немесе шпалдардан 
бұрандалардың тартылуын болдырмайды. 

Шетелдік темір жол метрополитенінің тоннельдерінде балластсыз негіз 
- жол бетонында монолиттелген темірбетон шпалдар; амортизациялайтын 
төсемдердегі тақталар мен рамалар түріндегі темірбетон рельс асты негіздер 
қолданылады. Бұл жағдайда байланыстар негізінен тегіс емес.  

Блоктық рельсті тірегі бар түйіспесіз жол. Алматы 
метрополитенінде рельс асты негізінің жаңа конструкциясы – EBS 
балластсыз жүйесі енгізілді (1.176-сурет).  

 

 
1-темірбетон науасы; 2-төсеу-амортизатор; 3-тірек темірбетон блогы; 

4 - "Фоссло" рельсті бекітудің серпімді терминалы; 5-бұранда; 6-рельс асты төсеу; 
7-Edilon Corkelast құю массасы; 8-бетон негіз 

 
1.176-сурет.Блоктық рельсті тірек - жүйе-EBS 
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Балластсыз EBS жүйесі - жол бетонындағы монолитті темірбетон 
науасынан тұрады. Науаға резеңке төсем-амортизатор арқылы науамен 
жанасатын темірбетон тірек блогы орнатылады. Жүйеде дірілді азайту үшін 
науадағы тірек блогы Edilon Corkelast құю массасын қолдана отырып 
желімделеді. Бұл дизайн жылжымалы құрамнан қысымның серпімді 
таралуын және олардың қозғалысынан туындаған тербелістердің сөнуін 
қамтамасыз етеді. Бұл жүйеде рельстер шпалдарға емес, Edilon Corkelast 
серпімді құю массасын қолдана отырып, бетон науаларына орнатылған жеке 
тірек блоктарына бекітіледі. 

 
 Бақылау сұрақтары 
1) темір жолдардағы жасанды құрылыстардың негізгі түрлерін атаңыз. 
2) жасанды құрылыстардың негізгі техникалық параметрлерін атаңыз. 
3) жасанды құрылыстың негізгі пайдалану параметрлерін атаңыз. 
4) темір жол жасанды құрылыстарын диагностикалаудың мақсаттарын 

атаңыз. 
5) жасанды құрылыстың негізгі пайдалану параметрлерін атаңыз. 
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2 ЖОЛДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ ТЕМІРЖОЛ 
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ АҚАУЛАРЫН АНЫҚТАУ 

 
Оқу мақсаттары:  
Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
- рельстік жолтабан құрамының нормаларын түсінуді; 
- темір жол ақауларын анықтауды; 
- жол диагностикасын және тексеруін жүргізуді; 
- жол ақауларының алдын алу және жою бойынша жұмыстардың 

түрлері мен көлемін анықтауды жасай алады. 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер «Темір жолдардың 

жалпы курсы» пәнін оқып, танысу тәжірибесінен өтіп, PM 05 кәсіби модулін 
оқып шығуы керек. Жолдың және оның элементтерінің техникалық мазмұны.  

 
Қажетті оқу құралдары: 

- қалам 
- дәптер 
- қарындаш 
- сызғыш 
- өшіргіш 

 
Кіріспе  
«Жолды диагностикалау және темір жол элементтерінің ақауларын 

анықтау» модулі жолды диагностикалау және темір жол элементтерінің 
ақауларын анықтау бойынша теориялық және практикалық дағдыларды алуға 
ықпал етеді. 

Модульді оқу кезінде студенттер келесі білімді меңгереді: рельстік 
жолтабан құрамының нормалары мен рұқсаттары, рельстер мен бағыттамалы 
бұрмалардың ақаулықтары, жол диагностикасы және теміржолдың жағдайын 
тексеру және жол диагностикасының негізгі құралдарымен танысады.  

Модуль 4 бөлімнен тұрады, оған рельстік жолтабан құрамының 
нормалары, темір жол элементтерінің ақаулықтары, жолдың жағдайын 
бақылау және негізгі жұмыстарды орындау ережелері кіреді. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 Рельстік жолтабан құрамының нормалары 
 
Рельстік жолтабан құрылғысының техникалық шарттары мен 

нормативтері. 
Бейіндегі және жоспардағы темір жол бекітілген құжаттамаға және 

жолдың ағымдағы мазмұны жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес 
болуы тиіс. 

Радиусі 4000 м және одан кем айналмалы (дөңгелекті) бұрылыстар түзу 
участкелермен өтпелі бұрылыстармен түйісуі тиіс, басқа бағыттағыштық 
бұрмалар және сызық жоспарының шарттары бойынша мұны жүзеге асыру 
мүмкін болмайтын жағдайлардан (айқастырмалықтан кейінгі бұрылыс, 
сондай-ақ ұзындығы жеткіліксіз тік ендірмемен жапсарлас бұрылыстар). 

Жолдың бұрылыс учаскелерінде сыртқы рельс жіптері орналасуы, ішкі 
жағынан жоғары болады. Биіктік шамасы h, мм, мынадай формула бойынша 
анықталады: 

R
V

h прив
25,12

                                                                            (2.1) 

 
  Мұндағы - привV  пойыз ағынының келтірілген жылдамдығы, км/сағ; 
 R - бұрылыстың радиусі, м.  
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ПМ 07. Жолға техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу жұмыстарын 

жүргізу кезінде шағын механикаландыру 
құралдары мен жол машиналарын 

пайдалану 

 
06 КМ. Жолды диагностикалау және 
теміржол элементтерінің ақауларын 

анықтау 

 
05 КМ. Жолдың және оның 

элементтерінің техникалық мазмұны 
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icpii
прив Qn

VQn
V

2

 ,                                                 (2.2) 
 

мұндағы Qi - осы (I – ші) түрдегі пойыздың массасы (жолаушылар, жүк 
тиелген және бос, қала маңындағы), т брутто;  пі – I – ші түрдегі 
пойыздардың тәуліктік саны; Vicp – жылдың әртүрлі кезеңдерінде (көктемде, 
жазда, күзде, қыста – бес – алты таспадан) іріктеп локомотивтік жылдамдық 
өлшегіш таспалар бойынша айқындалатын, қаралатын I-ші түрдегі пойыздар 
қозғалысының орташа жылдамдығы, км/сағ. 

Биіктіктің шамасы мына формула бойынша тексеріледі:  
 

,1155,12
2
max

min 
R

Vh nacc                                            (2.3) 
 

мұндағы hmin - сыртқы рельстің ең аз есептік биіктігі, мм; Vmax nacc – «ҚТЖ 
«ҰК» АҚ басшылығының бұйрығымен R бұрылыс радиусіның белгіленген 
жолаушылар пойыздарының ең жоғары рұқсат етілетін жылдамдығының 
шамасы, ол локомотивтердің жетекші сериялары үшін тарту есебі бойынша 
алынатын жылдамдықтан аспауы тиіс, км/сағ; 115 - жолаушылар пойыздары 
үшін өтелмеген жылдамдықтың белгіленген нормасынан аспау жағдайынан 
есептелген сыртқы рельстің рұқсат етілетін ең жоғары көтермеу шамасы (0,7 
м/с2). 

(2.1), (2.3) формулалар бойынша алынған жоғарылау шамаларынан 
үлкен болып қабылданады және 5 еселік мәнге дейін дөңгелектенеді. 

Бұрылыстағы жол жұмысының нақты жағдайларына байланысты (бір 
және басқа жіптер бойынша рельстердің тозу қарқындылығы), есептеумен 
алынған биіктік шамасы, қажет болған жағдайда, өтелмеген жылдамдықтар 
нормативтері шегінде түзетілуі мүмкін. 

Түзу учаскелердегі жолдың екі жіптерінің рельс бастиектерінің 
жоғарғы жағы бір деңгейде болуы тиіс. Жолдардың түзу учаскелерінде 
«ҚТЖ «ҰК» АҚ тиісті нұсқаулығымен белгіленген нормаларға сәйкес бір 
рельсті жіпті екіншісінен 6 мм жоғары ұстауға рұқсат етіледі.  

Жолдың бұрылыс учаскелерінде сыртқы жіпті бұрылыстың радиусіне 
және ол бойынша қозғалыс жылдамдығына байланысты көтеру «ҚТЖ «ҰК» 
АҚ басшылығының бұйрығымен белгіленеді. 

Сыртқы рельсті жіптің биіктігі 150 мм-ден аспауы керек. Қажет болған 
жағдайда басты жолдың бұрылыс учаскелерінде сыртқы рельстік жіптің 
барынша жоғары көтерілуіне «ҚТЖ «ҰК» АҚ рұқсатымен және 150 мм-ден 
астам жол берілуі мүмкін. 

Рекуперативтік тежеу учаскелерінде орналасқан бұрылыстарда бойлық 
қысушы күштердің әсерін өтеу үшін есептеумен алынған биіктікті 20% - ға 
дейінгі шамаға ұлғайту, ал басшылық көтергіштерде орналасқан және оларға 
жақын бұрылыстарда бойлық созушы күштерді өтеу үшін есептеумен 
алынған биіктікті 15% - ға дейінгі шамаға азайту ұсынылады. Бұл ретте шекті 
өтелмеген жылдамдықтар бойынша нормативтер сақталуға тиіс. 
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Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жолды күтіп ұстауға арналған 
шығыстарды қысқарту мақсатында бұрылыстардағы сыртқы рельстің 
жоғарылау шамасын жүк пойыздары үшін өтелмеген анп = 0,3 м/с2 үдеуіне 
сүйене отырып белгілеу ұсынылады. 

Бас жолдарда сыртқы жіптің биіктігімен бұрылыстарда орналасқан 
бағыттағыш бұрмалар, егер бағыттағыш бұрма жолдың бұрылыс учаскесімен 
бағыт бойынша сәйкес келсе, сыртқы жіптің биіктігімен де орнатылады. Бұл 
ретте бағыттағыш бұрмадағы сыртқы жіптің биіктігінің шамасы 75 мм-ден 
аспауы тиіс. Егер бағыттағыш бұрма жолдың бұрылыс учаскесімен бағыт 
бойынша сәйкес келмесе, онда мұндай бағыттағыш бұрмалардағы биіктік 
әдетте орнатылмайды; бұл ретте мұндай бағыттағыш бұрмалар бойынша 
пойыздар қозғалысының жылдамдығы «ҚТЖ «ҰК» АҚ темір жол көлігінің 
жолтабаны 1520/1524 мм теміржолдар бойынша локомотивтер мен вагондар 
қозғалысының рұқсат етілген жылдамдықтарының нормалары» бойынша 
айқындалуға тиіс. Мұндай бағыттағыш бұрмаларда сыртқы рельсті басты 
жол бойынша 20 мм аспайтын шамамен көтеруге рұқсат етіледі. Мұндай 
жағдайларда тармақталған бағыттағыш бұрмалар пойыздар қозғалысының 
жылдамдығы сағатына 15 км-ден аспауы тиіс. 

Бұрмаларда орналасқан сондай-ақ қозғалыс жылдамдығы 25 км/сағ 
және одан кем болатын қабылдау-жөнелту жолдарында, белгіленген бұрмада  
сыртқы рельстің көтерілуі, әдетте, орналастырылмайды. 

Түзу учаскелерде орналасқан бағыттағыш бұрмалардың аудару 
бұрмалары сыртқы рельсті көтермей ұсталады. 

Айқастырмалы бұрмалардан кейін орналасатын бұрма жолдарда 
жолаушылар және жүк пойыздарының жүру жолдарындағы 25 км/сағ астам 
жылдамдықпен өту үшін сыртқы рельстің биіктігіне ие болуы тиіс.  

Биіктікті бұру соңғы ауыспалы білеудің соңғысынан  басталуы керек, 
бірақ айқастырманың артқы түйіспесінен 2 м жақын емес. 1-кесте бойынша 
рұқсат етілген еңіспен биіктікті төмендетуге мүмкін болса, онда толық 
биіктік жасалады. Егер мұндай томендету мүмкін болмаса, онда сыртқы 
рельстің көтерілу шамасын ұқсат етілген тіктігін сақтай отырып, Жол және 
құрылыстар департаментінің директоры белгілейді. 

Айқастырмадан кейін орналасқан бұрмаларды жоспарлық орны қою 
ординаттары бойынша жүргізілуі тиіс. 

Бұрылыстардағы және өтпелі бұрылыстардағы сыртқы рельс 
биіктігінің төмендеуі түзулерден бұрылыстарға ауысқан жерде немесе 
бұрылыстардан түзуге арналған жерде  орналасады. 

Бұрылыстардағы және өтпелі бұрылыстардағы сыртқы рельс 
биіктігінің төмендеуінің басы мен соңы ӨББ (өтпелі бұрылыстың басы) және 
ӨБС (өтпелі бұрылыстың соңы) нүктелерімен сәйкес келуі керек. 

Тар жерлерде бұрылыстардағы сыртқы рельс биіктігінің төмендеуінің 
өтпелі бұрылыссыз орнатуға болады: немесе  түзу жолда, немесе 50 % - түзу 
жолда және 50 % бұрылыста (бұрылыстарды сыртқы рельстің жоғарлауын 
және өтпелі бұрылыстарды сақтау шарттарын орындамай-ақ). Бұл ретте 0,7 
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м/с2 өтелмеген жылдамдықтың шамасынан аспау және оның өзгеру 
жылдамдығы 0,6 м/с3 талаптары сақталуға тиіс . 

Бір жолды желілерде және қос жолды сызықтардың сыртқы жолында lн 
өтпелі бұрылысының ұзындығы мынадай формула бойынша анықталады: 

 

                                                  Lн = h/i                                                     (2.4) 
 
мұндағы h - дөңгелек бұрыстағы сыртқы рельстің есептік биіктігі, мм;  
                i - биіктікті бұрудың есептік еңісі, мм/м. 

Қос жолды сызықтың ішкі жолы үшін өтпелі бұрылыстың ұзындығы  
 

224 HB LRdL  ,                                           (2.5) 
 

мұндағы d - бұрылыстағы жол аралығының кеңеюі, м; R - бұрылыстың 
радиусі, м. 

Екі және одан да көп жол учаскелерінде жол аралықтарын қажетті 
кеңейту құрылыстардың жақындау габариттерін қолдану жөніндегі 
Нұсқаулыққа сәйкес айқындалады. Осыған сәйкес өтпелі бұрылыстардың 
ұзындығы да анықталады. 

Өтпелі бұрылыстардың ұзындығы 20 м-ден кем болмауы керек.  
Шектес дөңгелек бұрылыстардың өтпелі бұрылыстардың арасында 

ұзындығы кемінде 50 м түзу ендірмелер болуы тиіс; тығыз жағдайларда бір 
бағыттағы бұрылыстар кезінде ұзындығы кемінде 25 м және жан-жақты 
бұрылыстар кезінде 15 м түзу ендірмеге жол беріледі. 

Өтпелі бұрылыстарсыз бір бағыттағы жақын орналасқан бұрылыстарда 
биіктік бұрмалары бұрылыстардың ұштары арасында орналасқан түзу 
ендірме бойында екі бұрманың ұзындығы төселген және олардың ұштары 
арасында ұзындығы кемінде 25 м түзу учаске қалған жағдайда ғана 
орнатылады.  

Айқастырмадан кейін бұрылыс радиусі, әдетте, бас, қабылдау - 
жөнелту және сұрыптау жолдарында кемінде 300 м, қалған станциялық 
жолдарда - 200 м, бірақ барлық жағдайларда айқастырмадан кейін бұрылыс 
радиусінен кем болмауы тиіс. 

1-ші және 2-ші кластағы және 3-ші кластағы 1-3 - ші санаттағы 
жолдардың бұрылыс учаскелерінде тангенстердің ұштарында (өтпелі 
бұрылыстың ортасында) ДББ - дөңгелек бұрылыстың басы, ДБС - дөңгелек 
бұрылыстың соңы деген жазулары бар тұрақты белгілер (реперлер) 
орнатылуы тиіс. 

Мұндай белгілерді байланыс желісінің тіректеріне, жасанды және басқа 
тұрақты құрылыстарға ДББ мен ДБС дейінгі қашықтықты көрсете отырып 
орнатуға жол беріледі. 

Әрбір өтпелі бұрылыстың басы мен соңы рельстің мойнында ақ 
өшпейтін бояумен және жазулармен тік жолақпен белгіленеді: ӨББ - өтпелі 
бұрылыстың басы, ӨБС - өтпелі бұрылыстың соңы.  
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Айқастырмадан кейін бұрылыстардың басы мен соңы, сондай-ақ 
олардың басты және қабылдау-жөнелту жолдарындағы координаталары 
рельстің мойнында сыртқы жіптің ішкі жағынан тік жолақпен және 
жуылмайтын ақ бояумен тиісті сандармен белгіленеді. 

Көршілес жолдардың аралықтардағы осьтері арасындағы қашықтық 
Техникалық пайдалану ережелеріне (ТПЕ-ге) сәйкес келуі және: 

қос жолды учаскелердегі бірінші және екінші жолдардың арасында -
кемінде 4100 мм; 

үш жолды учаскелердегі екінші және үшінші жолдар арасында - 
кемінде 5000 мм. 

Станцияларда түзу учаскелердегі аралас жолдардың осьтері 
арасындағы қашықтық кемінде 4800 мм, екінші дәрежелі жолдарда және жүк 
аудандарының жолдарында кемінде 4500 мм болуы тиіс. Вагоннан вагонға 
жүктерді тікелей қайта тиеуге арналған жолдардың осьтері арасындағы 
қашықтық 3600 мм болуы мүмкін. 

Егер екі басты жол станцияның қалған жолдарының бір жағында 
орналасса, онда «ҚТЖ «ҰК» АҚ басшылығының рұқсатымен олардың 
арасындағы қашықтық 4100 мм рұқсат етіледі.  

ТПЕ-ге сәйкес станциялар, разъездер және озу пункттері, әдетте, 
көлденең алаңда орналасуы тиіс, жекелеген жағдайларда олардың еңістерде 
0,0015 - тен тік емес, ал қиын жағдайларда 0,0025-тен тік емес орналасуына 
жол беріледі. 

Ерекше қиын жағдайларда барлық типтегі разъездер мен озу 
пункттерінде, ал «ҚТЖ «ҰК» АҚ рұқсатымен локомотивтің немесе 
вагондардың құрамнан маневрлері мен ағытулары және пойыздарды ажырату 
көзделмеген бойлық және жартылай бойлық типтегі аралық станцияларда 
станциялық алаң шегінде 0,0025-тен астам еңістерге жол беріледі.  

Қолданыстағы станцияларда қабылдау-жөнелту жолдары ұзартылған 
кезде және вагондардың немесе құрамдардың (локомотивсіз) өздігінен 
кетуіне қарсы шаралар қабылданған жағдайда 0,0025-тен астам, бірақ 0,010-
нан тік емес еңістерге жол беріледі. 

Жоспардағы жол жобалық ережеге сәйкес келуі керек. Жоспардағы 
жолдың жағдайы пойыздар қозғалысының белгіленген жылдамдықтарына 
байланысты ұзындығы 20 м хорданың ортасынан өлшенетін рельстік жіптер 
иілісінің аралас жебелерінің айырмасы бойынша нормаланады және 
бағаланады. Түзу және бұрылыс (а өтпелі бұрылыстарда - жебелердің 
біркелкі өсуінен) жоспардағы жолдың ағымдағы құрамы кезінде шектер 
(хордадан шектес жебелердің айырмасы 20 м) мыналардан аспауы тиіс: 81-
140/71-90 км/сағ жылдамдықтар кезінде - 10 мм; 61-80/61-70 км/сағ - 15 мм; 
41-60 км/сағ - 20 мм; 16-40 км/сағ - 25 мм; 15 км/сағ - 30 мм (бұдан әрі: 
алымда - жолаушылар жылдамдығы, бөлгіште - жүк пойыздары.) 

Айналмалы бұрылыстың иілуінің есептік жебесі, м, мынадай формула 
бойынша анықталады: 
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                                                         f = a2 /8R  ,                                                (2.6) 
 

мұндағы а – хорданың ұзындығы( 20 м);  R — қисықтың радиусі, м. 
Доңғалақтың рельс бойымен доңгелеу бетінен 13 мм деңгейде 

өлшенетін түзу және бұрылас учаскелердегі рельс табанының номиналды ені 
2.1- кестеде келтірілген. 

Кесте 2.1-Жолтабан енінің номиналды өлшемдері, мм 
 

Жол жоспары Ағаш шпалдар Темір бетонды шпалдар  
Жолтабан 1520 мм 

Радиусі 350 м және одан астам түзу және 
қисық сызықтар 

1520 1520 
Радиусі 350 м-ден кем 300 м-ге дейінгі 

қисықтар (қоса алғанда) 
1530 - 

Радиусі 300 м-ден кем бұрылма 1535 - 
Жолтабан 1524 мм 

Түзу және бұрылма радиусі неғұрлым 650м 1524 - 
Бұрылма радиусі 650-ден 450 м-ге дейінгі 1530 - 
Бұрылма радиусі 449-дан 350-ге дейінгі 1535 - 
Бұрылма радиусі 349 м және одан кем 1540 - 

 

Жолтабан енінің әртүрлі номиналды өлшемдері бар бұрылыспен 
түзудің жанасу учаскелерінде бір еннен екінші енге ауысу өтпелі бұрылыс 
шегінде, ал ол болмаған кезде-1 мм/м номиналды бұрмасы бар түзуге жүзеге 
асырылады. 

ТПЕ - ге сәйкес түзу учаскелердегі рельсті жіптер нөлдік деңгейде 
орналасуы керек. 

Түзу учаскелерде бір жіптің екінші жіптен 6 мм жоғары болатын 
деңгей бойынша жолды ұстауға рұқсат етіледі, бұл ретте бір жіптің екінші 
жіптен жоғары көтерілуі түзудің ұзындығы 200 м кем болатын бір бағыттың 
аралас бұрылысының арасында орналасқан түзу учаскелерді қоспағанда, 
осындай түзу учаскенің ұзындығы 200 м кем болмауы тиіс. 

Бір жіпті екіншісінен 6 мм жоғары ұстауға рұқсат етілетін түзу 
учаскелердің тізбесі километрді, пикеттерді және жоғары жіпті көрсете 
отырып, жол дистанциясы директорының бұйрығымен белгіленеді. 

Бұл ретте 6 мм нормадан нөлдік жағдайға дейінгі деңгей бойынша 
бұрудың номиналды еңісі 1 ‰ аспауы тиіс. 

Рельстік жолтабанды ұстауға арналған рұқсаттама. Пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шартымен номиналды 
параметрлерден және рельстік жолтабан құрылғысының нормаларынан 
ауытқулардың пайда болуын жою және алдын алу жөніндегі жұмыстардың 
түрлері мен мерзімдерін неғұрлым ұтымды айқындау мақсаттарына сүйене 
отырып, жол өлшегіш вагонмен бақыланатын параметрлердің номиналды 
мәндерінен ауытқуларды бағалау мынадай қағидат бойынша пойыздар 
қозғалысының белгіленген жылдамдықтарына байланысты регламенттелген 
төрт дәреже бойынша жүргізіледі: пойыздар қозғалысының белгіленген 
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жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, ауытқу дәрежелерінің рұқсат етілетін 
шамалары және жолды күтіп ұстауға қойылатын талаптар. 

Пойыздар қозғалысының белгіленген жылдамдығына байланысты 
барлық бақыланатын параметрлер бойынша номиналдыдан ауытқу 
дәрежелерінің шамасы жол өлшеу ленталарын таратып жазу бойынша 
қолданыстағы техникалық шарттарға сәйкес жүргізіледі (Кесте 2.2). 

 

2.2-кесте-Жолтабан ені бойынша шегіну дәрежелерінің шамасы 

 
1) 1996 жылға дейін шығарылған темірбетон шпалдары бар учаскелер үшін-6 мм; 
2) 1996 жылға дейін шығарылған темірбетон шпалдары бар учаскелер үшін-8 мм; 
3) 1996 жылға дейін шығарылған темірбетон шпалдары бар учаскелер үшін - 10 мм; 
4) пойыздар қозғалысының жылдамдығы 50 км/сағ дейінгі учаскелер үшін - 10 мм.  
Ескертпелер:  
1. Жолтабан ені 1548 мм-ден астам және 1512 мм-ден кем болған кезде (1996 жылға 

дейін шығарылған темірбетон шпалдары бар учаскелерде - 1510 мм) қозғалыс 
пойыздар жабылады. 

2. Радиусі 1200 метр және одан кем жолдың қисық учаскелерінде жолдың 
жағдайын жолтабан ені бойынша бағалау рельстер бастиегінің бүйір тозуын есепке алмай, 
нақты шама бойынша жүргізіледі. Километрдегі жолдың жағдайын бағалауды ΙΙ дәрежелі 
ауытқуларды есепке алмай жүргізу қажет. Жолдың ені бойынша 10-нан астам ΙΙΙ дәрежелі 
шегініс болған кезде жолдың (километрдің) жағдайы қанағаттанарлықсыз деп есептелсін. 

 

I дәрежеге оларды жою бойынша жұмыстарды орындауды талап 
етпейтін ауытқулар жатады, сондықтан олар жол өлшеу ленталарын ашу 
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кезінде ескерілмейді. Мұндай ауытқулар кезінде пойыздардың белгіленген 
жылдамдығы төмендемейді. 

II дәрежеге пойыздар қозғалысының белгіленген жылдамдығын 
азайтуды талап етпейтін, бірақ жылжымалы құрам қозғалысының тегістігіне 
әсер ететін ауытқулар жатады. Олардың километрдегі саны жолды түзету 
бойынша профилактикалық жұмыстарды жүргізу қажеттілігінің көрсеткіші 
болып табылады, сондықтан олар жол өлшеу таспаларының көрсеткіштерінің 
мағынасын ашу кезінде ескеріледі, ал бұл көрсеткіштердің нәтижелері 
жұмысты жоспарлау кезінде қолданылады. Бос жүк вагондарының 
резонанстық тербелісін тудыратын, жылдамдығы 60 км/сағ асатын пойыздар 
қозғалысы учаскелерінде екі рельстік жіп бойынша кезең-кезеңімен 
қайталанатын, ұзындығы 30 м-ге дейінгі 15 мм-ден асатын (кертпелерді 
есепке алмағанда) үш және одан да көп шөгуді қоспағанда. Мұндай шөгулер 
анықталған кезде жүк пойыздары қозғалысының жылдамдығы шектеледі, ал 
шөгулер бірінші кезектегі тәртіппен (анықталғаннан кейін 2-3 күннен 
кешіктірілмей) немесе егер шамасы бойынша III дәрежеге сәйкес келсе, 
кідіріссіз жойылады. 

III дәрежеге анықталғаннан кейін жойылмаған кезде жол өлшегіш 
вагонмен жолды кезекті тексеруге дейінгі кезең ішінде пойыздар 
қозғалысының тегістігін едәуір нашарлататын және жолдың қалдық 
деформацияларының жинақталу қарқындылығын арттыратын шамаларға 
жетуі мүмкін ауытқулар жатады, ал олардың кейбіреулері пойыздар 
қозғалысының белгіленген жылдамдығының төмендеуіне әкелетін 
ауытқуларға ұласуы мүмкін. Сондықтан мұндай ауытқулар бірінші кезекте 
жойылады. 

IV дәрежеге жылжымалы құрамның құрамы мен жүктемесіндегі 
ауытқулармен, пойызды жүргізу режимінің бұзылуымен және т.б. қолайсыз 
үйлесімдер болған кезде жылжымалы құрамның рельстерден шығуына әкелуі 
мүмкін жол мен жылжымалы құрамның өзара іс-қимыл күштерінің шамаға 
дейін өсуіне әкелетін ауытқулар жатады.  

Сондықтан мұндай ауытқулар анықталған кезде жылдамдық азаяды 
немесе пойыздардың қозғалысы жабылады (ауытқудың нақты мәніне 
байланысты). 

IV дәрежелі ауытқулар анықталған кезде қозғалыс жылдамдығы 
қозғалыс жабылғанға дейін, анықталған ауытқудың амплитудасы тиісті 
қозғалыс жылдамдығы кезінде III дәрежеге сәйкес келгенше бір немесе 
бірнеше сатыға азаяды.  

Жылдамдықты шектеу IV дәрежелі бірнеше ауытқу табылған 
пикеттерде белгіленеді, бұл ретте бүкіл километр с мұндай ауытқулар 
қанағаттанарлықсыз деп саналады. 

Мысалы, пойыздар қозғалысының белгіленген жылдамдығы 80-ден 120 
км/сағ-қа дейінгі километрде 22 мм шамасындағы IV дәрежелі ауытку 
анықталған кезде пойыздар қозғалысының жылдамдығы 60 км/сағ-қа дейін 
төмендейді. 
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Сол километрде шамасы 28 мм ауытқу анықталған кезде жылдамдық 
40 км/сағ дейін төмендейді, ал шамасы 50 мм артық ауытқу анықталған кезде 
пойыздардың қозғалысы жабылады.  

IV дәрежелі ауытқулар кідіріссіз жойылады. 
Мынадай ауытқулар пойыздар қозғалысының белгіленген 

жылдамдығын шектеуді талап етеді: 
анықталған жылдамдық интервалы үшін III дәреже жоспарындағы 

ауытқудың немесе III дәрежелі шөгумен үйлесуі. Бұл ретте ұштасуларға 
нөлдік сызық бойынша түзу сызықта өлшенген шыңдар арасындағы 
қашықтықтар бір-біріне қабаттасатын шөгулер жатады; 

рельстік жіптен тәуелсіз, түзету жіптері бойынша ұзындығы 75 м және 
одан кем III ұзындықты жолдан табылған үш және оданда көп түзу сызықтан 
ауытқулары бар жолдар; 

2.3-кесте бойынша жылдамдықтың осы аралығы үшін III дәрежелі 
ауытқудың екі еселенген шамасына тең амплитудасы бар жолда 10 мм-ден 15 
мм-ге дейінгі ауытқу шыңдары арасындағы қашықтықпен (ауытқуға ұқсас) 
әртүрлі бағыттағы деңгей бойынша аралас ауытқулар (ауытқуға ұқсас); 

2.3-кесте - Деңгей, қиғаштар және шөгулер бойынша ауытқу 
дәрежелерінің шамасы 

 

* ) қисықтың сыртқы рельсінің биіктігінің бұрылуы түзу сызықта орналасқан учаскелерді 
қоспағанда.  
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6 - дан астам (3-тен астам-қозғалыс жылдамдығы 60 км/сағ және одан 
кем учаскелерде) деңгей, отыру, шөгу, жоспардағы ауытқу бойынша 
километрде III дәрежелі ауытқушылық (жолтабан ені бойынша III дәрежелі 
ауытқуды есепке алмағанда); 

қозғалыс жылдамдығы 60 км/сағ-тан асатын учаскелерде ұзындығы 30 
м-ге дейін қос жіптер бойынша мезгіл-мезгіл қайталанып отыратын, шамасы 
15 мм-ден асатын (серифті есепке алмағанда) қатарынан үш және одан да көп 
шөгу; 

бұрылыстағы сыртқы рельс биіктігінің бұрылу басы (соңы) бұрылу 
басымен (соңымен) сәйкес келетін деңгей мен жебе жазбасындағы нөлдік 
(орташа) сызықтар бойынша анықталатын, 10 мм-ден (жолда 20 м) асатын 
сәйкес келмеуі: 

0,7 м/с2 астам сәйкес келмеу қимасындағы өтелмеген үдеу; 
бұрылыстардағы бұру ұзындығының жеткіліксіздігі салдарынан 

өтелмеген жылдамдықтың өзгеру жылдамдығы 0,6 м/с2 астам. 
Радиусі 850 м және одан кем, ағаш шпалдарға төселген және радиусі 

650 метр және одан кем, темірбетонды шпалдарға төселген жолдың бұрылыс 
учаскелерінде құрамында бос вагондары бар жүк пойыздарының рұқсат 
етілетін жылдамдығы 60 км/сағ дейін шектеледі: 

ұзындығы 30 м және одан кем қос рельс жіптері бойынша кезең-
кезеңімен қайталанатын қатарынан II дәрежелі үш және одан көп шөгулер 
болған кезде; 

ұзындығы 100 м кесіндіде мынадай ауытқулар анықталған кезде: 
II дәрежелі сегіз және одан көп шөгінділер; 
II дәрежелі түзету бойынша қоса алғанда 20 метрге дейінгі үш және 

одан да көп ауытқулар; 
шыңдардың шыңдары арасындағы қашықтық 10 м-ге дейін және одан 

аз болған кезде II дәрежелі екі және одан да көп қиғаштар; 
ұзындығы 12 м және одан аз II дәрежелі рихтовка бойынша ұзындығы 

20 метр және одан аз II дәрежелі қисаюмен ұзындығы 10 метр және одан аз 
немесе II дәрежелі шөгу бойынша анықталған ауытқуларды біріктірген кезде 
(2.4-кесте); 

2.4-кесте-Қиғаштықтар бойынша дәрежелер шамасы 
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сондай-ақ, ұзындығы 10 м және одан кем қиғаштар, ұзындығы 20 метр 
және одан кем тегістеу бойынша шөгулер мен шегіністер бойынша III 
дәрежелі бір ақаулық анықталған кезде. 

Жолдың қисық учаскелерінде радиусі 850 м және одан кем, ағаш 
шпалдарға салынған және радиусі 650 м және одан кем, темірбетон 
шпалдарға салынған көрсетілген ауытқулары бар Километр 500 баллмен 
«қанағаттанарлықсыз» деп бағаланады. 

Көрсетілген ауытқулар IV дәрежелі ауытқулар үшін белгіленген 
тәртіппен жойылады. 

Жолды ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды жоспарлауды 
жақсарту үшін жол өлшеу вагондарымен анықталатын жолды күтіп ұстау 
нормаларынан ауытқуларды есепке алудың және жоюдың мынадай тәртібі 
белгіленеді: 

III дәрежеге жақын II дәрежелі ауытқуларды жою жөніндегі жұмыстар 
олар анықталған сәттен бастап бір апта мерзімде орындалады; 

мұндай ауытқуларды есепке алу және олардың жойылуын бақылау III 
дәрежелі ауытқуларды есепке алуға және олардың жойылуын бақылауға 
ұқсас жүргізіледі; 

көлемі бойынша III және IV дәрежелерге жақын II дәрежелі 
ауытқулардың қайталануын есепке алу жолды бақылау және жұмыс 
тексерулерінің нәтижелері бойынша ай сайын жол өлшеу вагондарымен 
жүзеге асырылады. 

Деңгей бойынша жол бейініндегі III дәрежелі ауытқулар, жол 
жоспарында, жолдың қисаюы және жолдың шөгуі Көпірлер мен 
тоннельдерде ұзындығы 25-тен 100 м-ге дейін және оларға кіреберістерде 
жолдың әрбір жағына 200 м-ден, сондай-ақ ұзындығы 100 м-ден астам 
Көпірлер мен тоннельдерде және оларға кіреберістерде жолдың әрбір жағына 
500 м-ден бағаланады. 

Деңгей мен сызық жазбаларында тиісінше нөлдік (орташа) сызықтар 
бойынша өлшенетін қисық пен қисықтықтың сыртқы рельс биіктігінің 
бұрмалары 20 м астам шамаға сәйкес келмеген кезде осы қисық бойынша 
пойыздар қозғалысының белгіленген жылдамдығын азайту қажеттілігі анп 
өтелмеген үдеуінің шамасы және оны өлшеу жылдамдығы бойынша 
айқындалады  . 

Бұрмалардың сәйкес келмеуінің i-ші қимасындағы өтелмеген 
жылдамдықтың шамасы, м/с2  

 

i
i

iнп h
R

Vа 0061,0
13

2
max                                                    (2.7) 

 

мұндағы Vmax - қисық бойынша пойыздар қозғалысының ең жоғары рұқсат 
етілетін жылдамдығы, км/сағ; h - 2:1, мм масштабтағы деңгей жазбасында 
нөлдік сызық бойынша айқындалатын биіктік пен қисықтық бұрмаларының 
сәйкес келмеуінің i-қимасындағы өтпелі қисықтың сыртқы рельсін көтеру;   
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Ri - бұрмалардың сәйкес келмеуінің i-қимасындағы өтпелі қисықтың радиусі, 
мұндай жағдайларда мынадай формула бойынша айқындалатын 
 

,
i

k
i l

LRR                                                  (2.8) 

 

мұндағы R - жол дистанциясының деректері бойынша дөңгелек қисықтың 
радиусі, м; Lк - көлденең түзуге бұрудың нөлдік сызығының проекциясы 
бойынша айқындалатын қисықтықты бұрудың ұзындығы, м; li – бұрылыстық 
бұрудың басынан бұрулардың сәйкес келмеуінің i-қимасына дейінгі 
қашықтық, м. 

Өтелмеген жылдамдықтың өзгеру жылдамдығы, м/с3   
 

32

max32

6,3 




L
VaНП                                                  (2.9) 

 

мұндағы анп2-3 – бұрылыста бұру ұзындығындағы өтелмеген 
үдеулердің айырмасы L2-3, м. 

Егер і-ші сәйкес келмеу қимасындағы амп 0,7 м/с2 мәнінен асып кетсе 
немесе бұрылыста бұру ұзындығындағы шама 0,6 м/с3 асып кетсе, онда 
рұқсат етілетін жылдамдықты (2.7-2.9) формулалар бойынша оны 5 км/сағ 
еселік шамаға дейін дөңгелектеп есептеу жүргізіледі. (мысалы, есептік 
жылдамдық 98 км/сағ 100 км/сағ дейін дөңгелектенеді; есептік жылдамдық 
97 км/сағ 95 км/сағ дейін дөңгелектенеді) жоғары және қисықтық бұрмалары.
  

Жолтабан енін бұрып әкету еңістеріне жол берілмейді: 
Қозғалыс жылдамдығында 2,5‰........…………………………. 140 км/сағ 
дейін 
3,0 ‰ """ .................................... 120 км/сағ дейін 
3,5 ‰  "            "           "               .......…………………………. 100 км/сағ дейін 
4,0 ‰  "            "           "                .......………………………….80 км/сағ дейін 
4,5 ‰  "            "           "               .......………………………... 60 км/сағ дейін 
5,0 ‰  "            "           "                ........………………………... 25 км/сағ дейін. 

Жолдың ені 5‰ - ден астам еңіс бұрылған кезде, оның ішінде 1 м 
базада өлшеу кезінде пойыздар қозғалысы үшін жол жабылады және 
жолдың ақаулығын дереу жою шаралары қабылданады. 

Қолмен өлшеу кезінде жолтабан енінің еңісі жолтабан ені мәндерінің 2 
м арқылы нүктелердегі айырмасы ретінде анықталады, осы нүктелердегі 
бүйірлік тозу шамаларының айырмасына азайтылып, 2000-ға бөлінеді. 

Мысалы, қисықтың берілген нүктесіндегі жолдың ені 1530 мм және 
сыртқы рельстің бүйір тозуы 4 мм, ал 2 м-ден кейінгі нүктеде жолдың ені 
1535 мм және бүйір тозуы 6 мм; бұл жағдайда көлбеу көлбеу мәні: 
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БАС жүйесімен жабдықталған жол өлшегіштерде Автоматты ажырату 
кезінде бұрманың еңісі бүйірлік тозудың біркелкі еместігіне түзетуді 
ескермей, 2 м базада айқындалады. 

Бағдардағы жолдың жағдайы (шөгуі бойынша), жолтабан деңгейі, ені 
және жоспардағы бағыты бойынша белгіленген қозғалыс жылдамдығына 
байланысты ауытқуларды бағалай отырып, жол өлшегіш вагонмен жүйелі 
түрде тексерілуі тиіс. 

 
2.2 Теміржол элементтерінің ақаулары 
 
Рельс ақауларының жіктелуі статистикалық есепке алуға, 

рельстердің беріктігі мен сенімділігін талдауға арналған. 
Жіктеудегі рельстердің барлық ақаулары үш таңбалы санмен 

кодталған. Кодтық белгілеудің мынадай құрылымы пайдаланылды: 
кодтың бірінші цифры рельстердегі ақаулардың түрін және рельс 

қимасының элементтері (бас, мойын, табан) бойынша оның пайда болу 
орнын анықтайды); 

екінші цифры рельстердегі ақаулардың түрін оның пайда болуы мен 
дамуының негізгі себебін ескере отырып анықтайды; 

үшінші цифры рельстің ұзындығы бойынша ақаудың орналасқан 
жерін көрсетеді. Рельстің ақаулық кодының алғашқы екі саны үшінші саннан 
нүктемен бөлінеді. 

Ақаудың түрі және рельс қимасының элементтері (бас, мойын, табан) 
бойынша оның пайда болу орны сандармен анықталады: 

1 - рельс бастиегінің домалату бетіндегі металды аршу немесе бояу; 
2 - рельстің басындағы көлденең жарықтар және оларға байланысты 

сынықтар; 
3 - рельс басындағы бойлық көлденең және тік жарықтар; 
4 - пластикалық деформациялар (ұсақтау), тік, бүйірлік және біркелкі 

емес рельс басының тозуы (ұзын толқындар мен гофралар);  
5 - рельс мойнының ақаулары мен зақымдануы; 
6 - рельс табанының ақаулары мен зақымдануы; 
7 - бүкіл қима бойынша рельстің сынуы (2-санның астындағы код 

құрылымында ескерілетін үзілістерді қоспағанда); 
8 - рельстің тік және көлденең жазықтықтағы иілімдері; 
9 - рельстің басқа ақаулары мен зақымдануы. 
Оның пайда болуы мен дамуының негізгі себебі (екінші белгі) 

анықталған рельс ақауының түрі санмен белгіленеді: 
0 - рельстерді өндіру технологиясынан ауытқумен байланысты ақаулар; 
1 - рельс болатының металлургиялық сапасына байланысты ақаулар 

(жол - тігістер түрінде илектеу бағыты бойымен созылған жергілікті металл 
емес қосылыстар) және осыған байланысты рельс металының жеткіліксіз 
байланыс және шаршау күші; 

2 - сапасыз өңдеуге байланысты ақаулар; 
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3 - темір жолды ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі Нұсқаулық 
талаптарының бұзылуымен, сондай-ақ темір жолдардың жол 
шаруашылығының металлургия комбинаттарының, желілік бөлімшелерінің 
және өнеркәсіп кәсіпорындарының рельстердің бұрандалы тесіктерін өңдеу 
технологиясының бұзылуымен байланысты ақаулар; 

4 - жылжымалы құрамның рельстерге күшейтілген ерекше әсерімен 
байланысты ақаулар (бокстау, юз, сырғыма және т. б.), оның ішінде 
пойыздарды жүргізу режимдерінің бұзылуынан немесе жылжымалы 
құрамның экипаж бөлігін ұстаудағы кемшіліктерден; 

5 - рельстерге механикалық әсер ету нәтижесінде алынған рельстердің 
ақаулары (құралмен соққы, рельс және т. б.);  

6 - рельстерді дәнекерлеу технологиясының кемшіліктері мен 
бұзылуына байланысты дәнекерленген жіктер аймағындағы ақаулар; 

7 - рельстерді қатайту технологиясының кемшіліктеріне байланысты 
ақаулар; 

8 - рельстерді балқыту немесе рельс жалғағыштарын дәнекерлеу 
технологиясының кемшіліктері мен бұзылуына байланысты ақаулар; 

9 - коррозиядан немесе жоғарыда аталмаған басқа себептерден 
Туындаған ақаулар. 

Екінші саннан кейін «Т» және «К» әріптері сәйкесінше рельстегі 
ақаудың (жарықшақтың) «тік» және «көлденең» бағытын білдіреді. 

Рельстің ақауының пайда болуы көбінесе бірнеше себептердің салдары 
болып табылады. Сонымен, жолды ұстаудағы кемшіліктер зауыттық 
ақаулардың дамуын тездетеді. Осыған байланысты ақаулықтың түрін 
анықтау кезінде оның пайда болуы мен дамуына байланысты шешуші 
(анықтайтын) себеп анықталуы керек. 

Ақау орналасқан жердің сандық белгіленуі (ақау нөміріндегі үшінші 
сан) келесідей: 

1 - түйісте (ұшынан 75 см дейінгі қашықтыққа); 
2 - түйіспеден тыс; 
3 - рельстерді түйіспелі дәнекерлеу аймағында. 
Классификатор кодында үшінші санның болмауы ақау рельстің 

ұзындығы бойынша кез-келген жерде орналасуы мүмкін дегенді білдіреді. 
Дәнекерлеу аймағы дәнекерлеу осьінен симметриялы түрде 10 см 
қашықтықта анықталады (оған дәнекерлеу машиналарының қысқыш 
губкаларын орнату орны да кіреді). 

Рельс ақауларының жіктелуі 2.5-кестеде келтірілген. 
Қолданыстағы жіктеуде ақау 69 рельс табанының коррозиясы да, 

коррозиялық-шаршау жарықтары да біріктірілген; жаңа жіктеуде 
коррозиялық шаршау жарықтары 61 жеке ақауға бөлінеді, ал 69 ақауына тек 
табанның коррозиясы жатады. Коррозиялық шаршау жарықтарынан болған 
сынықтар ақауға жатқызылған 79. 

Табанда көрінетін ақаулары жоқ тесіктер бір кездері жеңіл рельстерде 
кең таралған, салмағы 50 кг-нан аз және мойын мен табанның жұптасу 
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радиусі аз. Қазіргі заманғы өндірістің ауыр түрлерінің рельстері үшін олар 
атипті болды, бұл жіктеуден осы кемшілікті алып тастауға мүмкіндік берді. 

 
Кесте 2.5 - Рельс ақауларының жіктелуі 
 

Ақаудың атауы және оның пайда 
болуы мен дамуының негізгі себебі 

Кодтық 
шолу 

Ақауды 
анықтау Ақаудың схемалық 

бейнесі 

1 3  4 
Рельстерді-түкті, күн батқан жерлерді, 
үлдірді және т. б. дайындау 
технологиясының кемшіліктеріне 
байланысты басты домалату бетіндегі 
металды аршу және бояу. 

10.1 
 
10.2 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс 

 
Металлдың жанасу-шаршау 
беріктігінің жеткіліксіздігіне 
байланысты бастың бүйірлік жұмыс 
чипінде металды бояу 

11.1 
 
11.2 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс  

Доңғалақты мотор рельстерін 
тығындау 
 

14 Кез -келген 
жерде 

 
Бастиектің шыңдалған қабатында 
домалату бетіндегі металды аршу 
және бояу (балқыту болмаған 
жағдайда) 

17.1 
 
17.2 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс 

 
Рельс басының домалату бетіндегі 
балқытылған қабатты бояу 

18 Кез -келген 
жерде 

 
 Бастағы көлденең жарықтар ашық 
және қара дақтар түрінде және ішкі 
ақаулардан туындаған сынықтар 

20.1 
 
20.2 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс 

 
Тірелме, тірелме-сырғытпа, 
сырғытпалары немесе ойықтары бар 
дөңгелектердің өтуі салдарынан 
бастағы көлденең жарықтар және 
олардың салдарынан сынықтар 

24 Кез келген 
жерде 

 

Көлденең жарықтар мен сынықтар 25 

Рельстің 
ұзындығы 
бойынша кез 
келген 
жерде 

 

Көлденең жарықтар   26 Дәнекерленг
ен түйіспеде 
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2.5 кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 

Шыңдалған жарықтар   27.1-2 
Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс 

 

Металлдың тік стратификациясы 30 Ғ. 1-2 
Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс 

 

Металлдың көлденең 
стратификациясы 30 г. 1-2 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс 

 

Бойлық жарықтар 38.1 
Рельстің 
соңында 
(түйіспеде) 

 

Толқын тәрізді деформация 40 
Бүкіл 
ұзындығы 
бойынша 

 

Металды ұсақтау және тік тозу 41.1-2 
Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс 

 

Ішкі рельстің басын оның шамадан 
тыс жүктелуіне байланысты қисыққа 
құлату 

43 Кез келген 
жерде 

 

Рельс басының рұқсат етілген 
нормалардан тыс бүйірден тозуы 44 

Бүкіл 
ұзындығы 
бойынша 

 
Дәнекерленген түйісу орнында 
металдың механикалық қасиеттерінің 
біркелкі болмауына байланысты 
бастың сынуы 

46.3 

Түйіспелі 
жапсарлы 
дәнекерлеу 
орнында  

Бұрандалы түйісу аймағында ер-
тоқым түрінде бастиекті құлату 47.1 Түйіспеде 

 

Рельстердің басындағы қысқа (3-12 
см) толқын тәрізді соққылар - гофрлер 49 

Бүкіл 
ұзындығы 
бойынша  

Рельстерді дайындау 
технологиясындағы ақаулардың 
салдарынан мойынның қатпарлануы 

50.1 
 
50.2 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс  
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2.5 кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 

Бастың мойынға өту орындарындағы 
бойлық жарықтар мен тесіктер 

52.1 
 
52.2 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс  

Рельс мойнындағы жарықшақ 
53.1 
 
53.2 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс  

Рельс мойнындағы жарықшақ 55 
 

Кез келген 
жерде 

 

Рельс мойнындағы жарықшақ 56.3 
Дәнекерленге
н түйісу 
аймағында  

Рельс мойыны металының 
коррозиясы 

59 
 

Кез келген 
жерде 

 

Рельс табанының түктері, 
жарықтары, тесулері 

60. 1-2 
 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс 

 

Рельс табанының түйреуіштері 62. 1-2 
 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс  

Рельс табанының жарықтары мен 
тесіктері 

65 
 

Кез келген 
жерде 

 

Рельстің табанындағы жарықтар 66.3 
 

Кез келген 
жерде 

 

Рельс табанының металл коррозиясы 69 
 

Кез келген 
жерде 

 

Рельстің көлденең сынуы 70.1-2 
 

Түйіспеде 
Түйіспеден 
тыс  

Рельстің көлденең сынуы 74 
 

Кез келген 
жерде 

 

Рельстің көлденең сынуы 79 
 

Кез келген 
жерде 
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2.5 кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 

Темір жол иілу 85 
 

Кез келген 
жерде 

 

Рельстердің түзулігінің бұзылуы 86.3 Дәнекерлеу 
орындарында 

 

Рельстердің басқа ақаулары мен 
зақымдануы 

99.1-2-
3 

Түйіспеде 
Түйіспеден тыс  
Дәнекерленген 
түйіспеде  

 

Электрокоррозия және табанның әртүрлі тозу процестерінің 
нәтижесінде терминалдармен және басқа байланыстырушы бөлшектермен 
байланысатын жерлерде пайда болуы жаңа жіктеуге Арнайы 64 ақауды қосу 
қажеттілігіне әкелді. 

Ақаулардың жетінші тобы-сынықтар. Олардың барлығы, әдетте, 
шаршау жарықтарының біртіндеп дамуы нәтижесінде пайда болады. Бұл өсіп 
келе жатқан шаршау жарықтарының көпшілігі мерзімді дефектоскопиямен 
анықталады. Мұндай жарықтары бар рельстер жолдан алынады, алайда 
қандай да бір себептермен немесе басқа себептермен мұндай жарықтардың 
салыстырмалы түрде аз мөлшерін дефектоскоптардың көмегімен дер кезінде 
анықтау мүмкін емес және олар сыни мөлшерге дейін өседі. Бұл жағдайда 
пойыз доңғалақтарының астындағы рельс толығымен бұзылады. Сынуға 
әкелген шаршау жарықтарының түріне байланысты жіктеуде шаршау 
жарығынан пайда болған 71 ақау (21 ақау), 24 ақаудан пайда болған 74 ақау, 
25 - тен 75 ақау және дәнекерлеуге байланысты кез - келген жарықтан 76 
ақаулық (яғни 26, 56 және 66 ақаулардан), сондай-ақ 61 ақаудан туындаған 79 
ақау ерекшеленеді. Бұрынғы 79 ақаулық - ешқандай себепсіз сыну - жіктеуде 
жоқ. 99 ақауына, ескі жіктеуден айырмашылығы, сипатталған ақаулардың 
кез-келген түріне жатқызуға болмайтын өткір рельстер ғана жатады. 
Сонымен қатар, ұқсас жаңа ақау 98 енгізілді, оған тек басқа ақаулы рельстер 
жатады. 

Қазақстан темір жолдарының бас жолдарында рельстердің тозуы қатаң 
регламенттелген (2.6-кесте). 

2.6 -кесте-Рельс басының барынша рұқсат етілген тозуы 
Рельс түрі Қозғалыс 

жылдамдығы, км/сағ 
Рельс басының барынша рұқсат етілген тозуы мм 

келтірілген бүйірлік 
Р50 120 дейін 10 13 

121 - 140 7 6 
P65 және 
ауыр 

120 дейін 12 15 
121 - 140 10 8 
141 - 160 8 6 
161 - 200 6 4 

Ескертпе: келтірілген тозу бастиектің бетінен 14 мм қашықтықта өлшенген 
бүйірлік тозу мәнінің жартысымен тік тозуды жиынтықтаумен айқындалады. 
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Рельстің ұзындығы бойынша тозу біркелкі дамымайды: буындар 
аймағында ол рельстің ортасына қарағанда 1,5-2 есе көп және бұл мән 
есептелген ретінде қабылданады. Түзу және жұмсақ қисықтарда рельстің 
тозуы әдетте 3-5 мм-ден аспайды және оның қызмет ету мерзімін 
шектемейді. Радиусі 300 - 400 м бұрылыстарда бүйірлі және келтірілген тозу 
тез өседі және әдетте 100-150 млн.тонна брутто өткеннен кейін. 

 Ақаулы және аса-ақаулы рельстердің белгілері. Пайдалану 
процесінде рельстер тоннаждың (млн.т брутто) атқарылуына қарай бүлінуге 
және оларда ақаулардың пайда болуына әкелетін табиғи қартаюға ұшырайды. 

Рельстер ақаудың түріне және ЦП-2-2002 нормаланған ақаулардың 
параметрлеріне сәйкес пойыздар қозғалысы үшін қауіптілік дәрежесіне 
байланысты аса ақаулық және ақаулық болып бөлінеді. Ақаулы рельстер 
ақаулардың мөлшеріне (олардың кему ретімен) және оларды пайдалану 
жағдайларына байланысты, негізінен пойыздар қозғалысының жылдамдығы 
(жол санаттары) бойынша төрт өлшемге бөлінеді: ДП, Д1, Д2, ДЗ. 

Аса-ақаулы рельс (АА) - бұл пойыз астындағы сыну немесе 
доңғалақтардың рельстен шығып кетуіне байланысты қозғалыс қауіпсіздігіне 
тікелей қауіп төндіретін рельс. Рельстегі аса ақаулық (АА) анықталғаннан 
кейін жолдан алынуы (ауыстырылуы) керек. 

Ақаулы рельс (АР) - бұл ақаулардың дамуы қозғалыс қауіпсіздігіне 
тікелей қауіп төндіретін кезеңге жеткен рельс, сонымен қатар бұл рельс, АА 
ақауына өтуі ықтималдығы өте зор. АР ақауы бар рельс қысқа мерзімге 
пайдалануға рұқсат етілуі мүмкін. Кейбір жағдайларда АР ақаулы рельс 
ақауды ішінара немесе толық жою (балқыту, тегістеу және т.б.) жөніндегі 
жұмыстарды жүргізгеннен кей бір (А1, А2, АЗ) ақаулар немесе ақаусыз 
санатқа қайтарылуы мүмкін. 

А1, А2, А3 - ақаулы рельстері. Рельстердің қызметтік қасиеттерінің 
нормативтік деңгейден біртіндеп төмендеуі, бірақ кейбір жағдайларда 
қозғалыс жылдамдығын шектеу қажет болса да, пойыздардың қауіпсіз өтуі 
қамтамасыз етіледі. Мұндай рельстер белгіленген тәртіппен ауыстырылады. 
Ақауларды жою немесе ауыстыру сәтіне дейін оларды пайдалану режимі 
[9,11] ұсынымды ескере отырып, нақты жағдайларға байланысты шешіледі. 

А1 және А2 ақаулы рельстері ақау мөлшерінің болжамды даму 
қарқындылығын ескере отырып, белгіленген тәртіппен ауыстырылады. А3 
рельстері жол бригадирінің (жол шеберінің) бақылау процесінде ақаудың 
даму қарқындылығы туралы ақпараты негізінде жол дистанциясы 
бастығының шешімі бойынша рельстердің жағдайын кезекті үш рет тексеру 
арқылы ауыстырылады. 

Барлық санаттағы жолдарда АР-ның өте ақаулы рельстерін анықтайтын 
негізгі белгілер: 

а) көлеміне қарамастан рельстің бас жағында көлденең, бойлық немесе 
көлбеу, көрінетін немесе ішкі (дефектоскоп құралдарымен анықталған) 
жарықтар (Р65 және Р75 типті рельстер бас жағының бетіне шықпайтын және 
бас жағының ортасынан шықпайтын, төрт шеткі бұрандарға алты тесікті 
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жапсырмаға алынған көлденең жарықтардан басқа), яғни екінші және үшінші 
топтағы барлық ақаулар (20; 21; 24; 25; 26 ,30) тереңдігі 8 мм астам бойлық 
көлденең жарықшақпен; 31; 38), сондай-ақ ақаулар пайда болған жерлердегі 
бас жағындағы көлденең жарықтар 10; 11; 14; 16.1; 18; 19. 

б) өлшеміне қарамастан (ақау 52.1) рельс мойынның бір немесе екі 
жағынан рельстің ұшынан басталатын бастың мойынға өту орындарындағы 
бойлық жарықтар мен тесіктер, сондай-ақ рельстің ұшынан тыс орналасқан 
бас бөлігі немесе ұқсас жарықтар бар рельстер (ақау 52.2); 

в) бұрандалы және басқа тесіктердегі жарықтар (ақау 53) және олардың 
көлеміне қарамастан рельс мойнындағы жарықтар (ақаулар 50, 55,56.1,59); 

г) мөлшеріне қарамастан табандағы бойлық және көлденең жарықтар, 
оның ішінде коррозиялық-тоза бастаған жарықтар, рельс табаны бөлігінің 
тесілуі (ақаулар 60; 61; 65; 66; 69); 

д) рельстің сынуы (ақаулар 70; 71; 73; 74; 75; 76; 79); 
е) Р50 типті рельстердің бас жағының ені 85 мм-ден астам және Р65 

және Р75 үшін 90 мм-ден астам болған кезде, бас жағының бүйір бетінде 5-10 
мм (ақау 41.1-2) ағу кезінде, жоғарғы бетінде 1-3 мм және одан да көп 
тереңдіктегі қара науа болған кезде, қабыршақтың төгілуі және бас жағының 
жұмыс беті мойынмен жанасу аймағында тар қызыл жолақ болған кезде; 

ж) рельстердің ұзындығына қарамастан, кесілген (өңделмеген) немесе 
газжалынды тәсілмен кесілген ұштарының, сондай-ақ күйген тесіктерінің 
болуы; 

з) басқа ақаулары бар рельстер, оларды тез арада ауыстыру қажеттілігін 
жол шебері белгілейді. 

Тиісті санаттағы жолдарда АР ақаулы рельстерін анықтайтын негізгі 
белгілер: 

а) рельстің бас жақ бетінің бүршіктелуінен таутын (ақау 10), түйіспенің 
дәнекерлеуінен (ақау 16.1) немесе бас жақ тиегіндегі жоңқалауынан (ақау 11) 
тереңдігі 3 мм артық кезінде; 

б) түйіспеде шыңдалған қабаттың (ақау 17.1) және балқыған металды 
(ақау 18) ұзындығы 25 мм астам 3 мм астам тереңдіктегі бүршіктелуінен 
таутын, сондай-ақ көрсетілген қабаттарды ұзындығы 25 мм және одан кем 6 
мм астамғы ақаулар; 

в) рельстің бас жақ бетіндегі бақылауға мүмкіндігі бар ақаулар (ақау 
19); 

г) Р50 типті және одан жеңіл рельстер үшін 2 мм астам, Р65 типі 
рельстер үшін 3 мм астам және Р75 типі рельстер үшін 4 мм астам 
тереңдіктерде орналасқан рельс мойнының коррозиясы (ақау 59); 

д) Р50 типті рельстер үшін тереңдігі 3 мм ден астам, Р65 үшін - 4 мм 
ден астам және Р75 үшін - 5 мм -ден астам бекітпе элементтерімен (ақау 64) 
жанасатын орындардағы табанның жергілікті қажалуы; 

е) Р50 типті және одан жеңіл рельстер үшін тереңдігі 3 мм  ден астам, 
Р65 үшін 4 мм ден астам, Р75 үшін 5 мм ден астам орналасқан рельс табан 
шетісінің коррозиясы (ақау 69); 
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ж) егер дәнекерлеу кезінде рельстердің түзулігінің бұзылу мөлшері 
жолдардың осы санаты үшін рұқсат етілген шамалардан асып кетсе, (ақау 
86.1); 

з) жолтабанының ішкі рельсі арқылы кеңейту, бұл жолтабанды рұқсат 
шегіндегі ені бойынша ұстауға мүмкіндік береді (ақау 40); 

и) рельстің ұзындығы 4,5 м-ден кем (бағыттағыш бұрмалардағы 
ұзындығы эпюрмен анықталған рельстерді және клейленген-бұрандалы 
түйісулері бар рельстерді қоспағанда); 

к) «егіздер» рельстерінің ұзындығы 12,5 м және 2,4 м кем. 
Дефектоскоптардың көрсеткіштері бойынша ақаулардың жіктелуінің 
дұрыстығын растау немесе теріске шығару үшін пайдаланудан алынған ішкі 
ақаулары бар барлық рельстерді сындыруға тиісті. Рельсті сындыру  
нәтижелері жол шеберінің қолы қойылған хаттама түрінде ресімделуі тиіс. 

Дефектоскоппен немесе басқа бақылаумен анықталған аса ақаулы және 
ақаулы рельстер мынадай түрде таңбаланады (2.1-сурет): 

- жолтабанның ішкі жағындағы мойынға километрдің өсуі бойынша 
сол жағындағы түйіспенің шамамен 1 м қашықтықта ашық майлы бояумен: 
аса ақаулы рельстер үшін - екі, ал ақаулы рельстер үшін - бір қиғаш крест 
қойылады; 

- бұдан кейін (қиғаш кресттен) тиісінше АА, А1, А2 немесе АЗ ақаулы 
рельстер үшін 1, 2 немесе 3 белгілері; 

- рельс мойына ақау көрінетін жағына ақаудың жанына (немесе егер 
ақау дефектоскопты құралдармен анықталса, жолтабанның ішкі жағынан) 
таңбалау көлбеу сызық арқылы ақау кодын көрсете отырып қайталанады. 

 

 
 

2.1 – сурет-Ақаулы рельстерді таңбалау 
Егер ақау рельстің бүкіл ұзындығына таралса (мысалы, тозу), онда 

рельстің ортасында осы ақаулықтың код нөмірі сызықшалармен көрсетіледі - 
сәйкесінше кодтың алдында және одан кейін (- 44 -). 
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Егер ақау рельстік түйіспенің сол жақ ұшында орналасса, онда ақау 
коды бірінші таңбаның жанына қойылады, ал екінші таңба қойылмайды. 

Егер ақау рельстік түйіспенің оң жақ ұшында орналасса бірінші 
таңбалауға қосымша ақаудың кодын көрсете отырып, оның оң жақ ұшындағы 
ақауды қайталайды. Онда анықталған аса ақауы бар рельсті ауыстырған кезде 
таңбалау оны жолдан алып тастағаннан кейін бірден таңбаланады. 

Пойыздарды аса ақаулы рельстер бойынша өткізу. Жарықтары бар 
аса ақаулы (АА) рельстер толық сынбаған болса пойыздарды 15 км/сағ 
аспайтын жылдамдықпен, ал қажет болған жағдайларда жолсерікпен өткізуге 
болады. Рельс бетіне шықпаған ішкі жарығы бар Р75 және Р65 типті рельсті 
жолда пойыздарды сағатына 25 км жылдамдықпен өткізуге рұқсат етіледі. 

Жарықтары бар аса ақаулы толық сынбаған рельстер бойынша 
пойыздарды 15 км/сағ аспайтын жылдамдықпен, ал қажет болған 
жағдайларда жолсерікпен өткізуге болады. Сыртқы бетіне шықпаған ішкі 
жарықшалары бар Р75 және Р65 типті рельстер бойынша пойыздарды 
сағатына 25 км жылдамдықпен өткізуге рұқсат етіледі. 

Бағыттағыштық бұрмалардың ақаулары.  ТПЕ-ге сәйкес мынадай 
ақаулардың ең болмағанда біреуі жіберілген Бағыттағыштық бұрмалар мен 
тұйық қиылыспаларды пайдалануға тыйым салынады: 

бағыттағыштық үшкілдер мен айқастырмалардың қозғалмалы 
өзекшелерінің тартқыштардан ажырауы; 

үшкілдің өзегінде және алғашқы тартымға қарсы доғал айқастырманың 
өзекшесінде, ал өткір айқастырманың өзекшесінде құлыпталған жағдайда 
өзекшенің ұшында өлшенген кезде, үшкілдің рамалық рельсінен немесе 
айқастырманың жылжымалы өзекшесінің жақтауынан 4 мм және одан да көп 
артта қалуында; 

үшкілдермен немесе жылжымалы өзекшелерінде құрсау тарағының 
қатынастарынан туатын бүршіктелінетін жағдай, бұл кезде құрсаумен 
бұлардың арасында өту жағдайы қиындайды, және барлық жағдайларда 
бүршіктелінетін ұзындық мынадан: бас жолдарда - 200 мм және одан астам, 
қабылдау - жөнелту жолдарында - 300 мм және одан астам, өзге станциялық 
жолдарда - 400 мм және одан астам болмауы керек; 

үшкілдің рамалық рельстен төмендеуі және жылжымалы өзекшесіне 
қарсысындағы  айқастырманың ілмекті ауыздығының 2 мм және одан астам 
төмендеуі, үшкіл басының немесе айқастырманың жылжымалы өзекшесінің 
ені үстіңгі жағынан 50 мм және одан астам болатын қимада өлшенеді; 

айқастырма өзекшесінің жұмыс беті мен контррельс бас жағының 
жұмыс беті арасындағы қашықтық 1472 мм-ден кем; 

контррельс пен айқастырманың ілмекті ауыздығының жұмыс 
қырларының арасындағы қашықтық 1435 мм-ден астам; 

үшкіл немесе рамалы рельстің сынуы; 
айқастырманың (өзекшенің, айқастырманың ілмекті ауыздығының 

немесе контррельстің) сынуы; 
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контррельстің бір бұрандалы немесе екі бұрандалы сынаның екі 
бұранның жұлынуы. 

Бағыттағыштық бұрмалардағы рельстік жолтабанның ені 1546 мм-ден 
артық және 1512 мм-ден кем болмауы тиіс. 

Рельстердің тік және көлденең тозуының және бағыттағыштық 
бұрмалардың басқа элементтерінің, сондай-ақ олардың ақауларының 
шамалары пойыздар қозғалысының белгіленген жылдамдығына байланысты 
ЦП-НТҚ/47-03 және ЦП-НТҚ/47-03 толықтырумен регламенттелген 
мәндерден аспауы тиіс. 

Бағыттағыштық бұрмалардың басқа ақаулықтары туындаған жағдайда 
оларды пайдалану кезінде бағыттағыштық бұрмалар элементтерінің ақаулары 
мен бүлінулері каталогында жазылған нұсқауларды басшылыққа алған жөн 
(ЦП-НТҚ/46-03-ке қосымша). 

 
2.3 Теміржол жағдайын бақылау 
 
Жолдар мен құрылыстарды көзбен шолу. Пойыздар қозғалысының 

үздіксіздігін қамтамасыз ету, жолды ағымдағы күтіп ұстау бойынша ескерту 
сипатындағы жұмыстарды, сондай-ақ жолды жөндеу жөніндегі жұмыстарды 
жоспарлау үшін жолдар мен құрылыстардың жағдайы жүйелі түрде 
бақыланады. Бақылау жолдар мен құрылыстарды көзбен шолып қарау және 
оларды арнайы жол өлшеу аппаратурасымен тексеру арқылы жүзеге 
асырылады. Аралықтар мен станциялардағы жолдың жағдайын бақылаудың 
мерзімдері мен тәртібі теміржолды ағымдағы ұстау жөніндегі нұсқаулықпен 
белгіленген [11]. 

Темір жолдар мен жасанды құрылыстарды қарапшығушылар өзіне 
бөлінген жолды, жасанды құрылыстарды қарайды: 

көпірлер және олардан әр жаққа қарай 50 м жол; 
тоннельдер және әр жаққа қарай 100-150 м жол;  
опырылу, шайылу, көшкінді және т. б. қауіп төндіретін учаскелер.  
Тексеру нәтижелері теміржолдар мен жасанды құрылыстарды қараушы 

журналына жазылады. Қарап шығу жол бөлімшесінің бастығы бекіткен кесте 
бойынша жүргізіледі. Жол қараушысы жойылған учаскелерде жолдың 
жағдайын бақылауды арнайы кесте бойынша жоғары білікті жол монтерлері 
жүзеге асырады. 

Дефектоскопты арбаның операторы жол дистанциясының директоры 
бекіткен кесте бойынша бас, қабылдау-жөнелту және басқа жолдардағы 
рельстердің жағдайын тексереді. Тексеру нәтижелері белгіленген нысандағы 
журналға жазылады. 

Оператор жол өлшеулері бойынша жол дистанциясының директоры 
бекіткен кесте бойынша жол өлшегіш арбамен жолтабан деңгейі мен ені 
бойынша бас және қабылдау-жөнелту жолдарын тексереді. 

Жол бригадирі жол дистанциясының директоры белгілеген күндері 
айдың әр жартысында 2 рет жолды және жолтабан ені мен деңгейі бойынша 
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бағыттамалы бұрмаларды қарайды және тексереді, сондай-ақ барлық 
құрылыстарды, жер төсемін, өтпелер мен жол құрылғыларын тексереді. Осы 
тексерулердің бірі жол шеберімен бірге жасалады. Жауын-шашын, көктемгі 
және нөсер сулары, бұрқасын, өсу және жауын-шашын кезінде жолдың 
бригадирі қажет болған жағдайда жол мен құрылыстарды қарап, тексереді. 
Бұдан басқа, жол бригадирі жол өлшегіш және дефектоскопты арбамен ілесіп 
жүреді; 

жол шеберінің басшылығымен жол дистанциясының директоры 
бекіткен кесте бойынша рельстер мен бекітпелерді, бағыттағыштық 
бұрмалардың металл бөліктерін толық қарап шығады; 

айына бір рет электромеханикпен бірге рельс тізбектерін қарайды және 
жол дистанциясының директоры белгілеген тәртіппен жол айналымдары 
көзделмеген учаскелердегі жол мен құрылыстарды қарайды. 

Жол дистанциясының директоры (немесе оның орынбасары) барлық 
дистанция шегінде командалық құрамның жолдар мен құрылыстарды ай 
сайын заттай тексеруін қамтамасыз етеді. Жеке өзі жасаған кесте бойынша ол 
жолды, құрылыстарды, жер төсемін, өтпелерді, жол құрылғыларын, жолдың 
жағдайын және жолтабан ені мен деңгейі бойынша бағыттағыштық 
бұрмаларды іріктеп қарап, үлкен және күрделі жасанды құрылыстарды, жер 
төсемінің орнықсыз орындарын, қисық, иірімді және бағыттағыштық 
бұрмалардағы жолдың жағдайын тексеруге ерекше көңіл бөле отырып, қарап 
тексереді. 

Жылына екі рет жол дистанциясының директоры аға жол шеберінің, 
жол, көпір және тоннель шеберлерінің, жол бригадирлерінің қатысуымен 
барлық қашықтықтың жолын, құрылыстарын, жер төсемін және жол 
құрылғыларын көктемгі және күзгі жаппай тексеруді жүргізеді. Бұл ретте ол 
рельстердің километрлік қорын, жоспардағы бұрылыстардың дұрыс 
орналасуын және тік жазықтықтағы еңістердің түйісуінің дұрыстығын 
іріктеп тексереді. 

Сонымен қатар, дистанция директоры жылына кемінде екі рет барлық 
қызметтік-техникалық және тұрғын үй ғимараттарын қарайды; айына бір рет 
пойыздың артқы алаңындағы немесе локомотивтегі арақашықтықты пойыз 
жүрісі бойынша жолдың жағдайын тексере отырып аралайды; тікелей 
бригадалардың жұмыс орындарында жолды ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі 
жұмыс қағидалары мен технологиясының сақталуын, орындалған 
жұмыстардың сапасын және қозғалыс қауіпсіздігі мен жеке қауіпсіздік 
талаптарының сақталуын, жол шеберлері жүргізетін жолды қарап тексеру 
сапасын мерзімді түрде тексереді. 

Тексеру нәтижелері жолды, құрылыстарды және жол құрылғыларын 
тексеру нәтижелерін жазу кітабына, ал қызметтік-техникалық және тұрғын 
үйлер бойынша - қажетті іс-шаралар көрсетілетін арнайы актіге енгізіледі. 

Жол бөлімшесінің жол бөлімінің бастығы жеке жасалған кесте 
бойынша жолды, құрылыстарды, жер төсемін және жол құрылғыларын 
таңдап тексереді, жолдың жағдайын және жолтабан ені мен деңгейі бойынша 
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бағыттағыштық бұрмаларды тексереді; жылына кемінде бір рет дистация 
бастығымен және көпір шеберімен үлкен және орта көпірлерді және барлық 
тоннельдерді қарап шығады; бригадалардың жұмысын ұйымдастыруды, 
орындалған жұмыстардың сапасын және қозғалыс қауіпсіздігі мен жеке 
қауіпсіздік талаптарының сақталуын мерзімді түрде тексереді. 

Айына кемінде бір рет негізгі бағыттарда және екі айда бір рет 
басқаларында жол және құрылыс департаменті директорының немесе оның 
орынбасарының басшылығымен бас жолдар мен қабылдау-жөнелту жолдары 
жол өлшегіш вагонмен толық тексеріледі. Жол қызметінің бастығы бекіткен 
кесте бойынша рельстердің жағдайы дефектоскопты вагондармен 
тексеріледі. Арнайы өлшеу аспаптарымен жекелеген бөлшектер мен 
бөлшектердің тозуы мен жағдайын, олардың өзара іс-қимылын және 
белгіленген өлшемдер мен рұқсаттарға сәйкестігін тексереді. 

Жолды қарау кезінде рельс жіптерінің дұрыс орналасуын, 
бекітпелердің болуы мен жарамдылығын, балласт қабатының жағдайын, 
жолдан суды бұрудың қамтамасыз етілуін тексереді, жүктеме кезінде жол 
жұмысының орнықтылық дәрежесін сипаттайтын белгілерге назар аударады. 
Мысалы, балласттағы жарықтар жасырын итерудің болуын көрсетеді. 
Сондай-ақ, оны пойыздың астындағы шпалдардың шөгінділерін байқау 
арқылы байқауға болады. Төсемдердің жылжуы, балдақтардың бастарының 
дұрыс орналаспауы рельсті жіптің үзілуінің болуын көрсетеді. Шпалдар мен 
балласттардың ұштары арасындағы саңылаулар жоспардағы жол торының 
жағдайының өзгеруін көрсетеді. 

Рельстерді тексеру кезінде бас жағының жоғарғы бетіне, мойынның 
жоғарғы жағына, жарықтар жиі пайда болатын рельстердің ұштарына ерекше 
назар аударылады. 

Шпалдар жарықтарды, механикалық тозу, шіріктерді анықтау үшін 
тексеріледі. Шпалдардың орналасуын кесте бойынша және олардың жол 
осіне перпендикулярлығын тексеріңіз. 

Балласт қабатын қарау кезінде бастапқы шашырау белгілері, балласт 
призмасының көлденең бейінінің бұзылуы, ондағы шөптер мен қоқыстардың 
болуы, балласт қорларын жол жиегінде сақтаудың дұрыстығы анықталады. 

Тексерулер сонымен қатар жасанды құрылымдар мен жер төсемін 
қамтиды. Барлық қорғау, бекіту және су бұру құрылғыларының, соның 
ішінде тау және банкетті арықтардың, жер төсемі жиектерінің арықтары мен 
дренаждарының, жасанды құрылыстар арналарының, конустар мен реттеу 
құрылыстарының жарамдылығы мен жұмысқа қабілеттілігін тексереді. 

Тексерулер сонымен қатар жасанды құрылымдар мен жер төсемін 
қамтиды. Барлық қорғау, бекіту және су бұру құрылғыларының, соның 
ішінде тау және банкетті арықтардың, арықтар мен дренаждардан шығатын 
жолдардың, жер төсемінің жиектерінің, жасанды құрылыстар арналарының, 
конустар мен реттеу құрылыстарының жарамдылығы мен жұмысқа 
қабілеттілігін тексереді. 
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Жолдың бұрылыстардағы, соның ішінде қиылысу бұрылыстарындағы  
орналасуын мұқият тексеріңіз, өйткені жылжымалы құрамның 
бұрылыстарындағы жолға әсері түзу сызықтармен салыстырғанда 
жоғарылайды және қисық неғұрлым тік болса. 

Станцияларда жолдарды, бағыттағышты бұрмаларды, СОБ 
құрылғыларын, байланыс және сигналдық керек-жарақтарды, 
механикаландырылған сұрыптау дөңестерінің құрылғыларын, байланыс 
желісін мерзімді тексереді, сондай-ақ сигналдардың көрінуін тексереді. Бұл 
тексерулерді айына кемінде бір рет станция бастығы жол шеберімен, СОБ 
және байланыс электр механигімен және байланыс желісі дистанциясының 
шеберімен бірлесіп жүргізеді. Ай сайын тиісті шаруашылық ұйымдары 
директорларының қатысуымен сол комиссиялар локомотив, вагон және басқа 
да шаруашылықтардың жолдарындағы жолдар мен бағыттағышты 
бұрмаларды қарайды. 

Жолдарды, құрылыстар мен құрылғыларды қарау кезінде жолдың 
тұрақсыз орындарын, оның бұзылу себептерін анықтау және оларды жою 
үшін уақтылы шаралар қабылдау үшін километрде, пикетте, буында 
ағымдағы күтіп-ұстау және жөндеу кезінде орындалған жұмыстардың 
құрамы мен көлемі ескеріледі. Осылайша, қисық сызықта жолды қайта құру 
бойынша қайталанатын жұмыстар оның позициясы мен жоспарының 
бұрмалануының салдары болуы мүмкін; саңылауларды жеделдету бойынша 
қайта жұмыс істеу жолдың  ығыстыққа жеткіліксіз бекітілуінен немесе 
ығыстыққа қарсы құрылғылардың нашар мазмұнынан туындауы мүмкін; бір 
жерде қайталанатын жол шөгуі жер төсемінің ауруын көрсетеді. Мұндай 
жағдайларда бұрылыстарды түзеу, ығысудан жолды бекіту, жер төсемін 
жақсарту қажет. 

Бақылау-өлшеу құралдары. Жолды жолдың ені мен деңгейі бойынша 
тексеру үшін жол жұмыс үлгілері, бақылау үлгілері және жол өлшеу 
арбалары қолданылады. 

Жолдың жұмыс шаблоны жолдың енін тексеруге қызмет етеді. Ол 
бұрыштық болаттан жасалған, оның ұштарында екі тұрақты жолақ 
дәнекерленген: жолақтардың сыртқы жиектері шаблонның беттерімен дұрыс 
бұрыш жасайды. Осы планкалардың өлшеу қырлары мен шаблонның соңғы 
беттері тегістеледі; жолдың енін есептеу үшін соңғы беттерге бөлімдер 
қолданылады (2.2, а сурет). Шаблонның өлшеу тақталарының жұмыс беттері 
арасындағы қашықтық 1524 және 1520 мм құрайды. Рельс жіптері өткізгіш 
тізбектер болып табылатын жерлерде оқшауланған жұмыс үлгісі 
қолданылады (2.2, б сурет). 

Жол шеберлеріне арналған ЦУП жолдық бақылау үлгісі жолтабан енін 
және рельстік жіптердің деңгейін тексеру үшін қызмет етеді. 
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а-оқшаулаусыз; б-оқшаулаумен; 1-тіреуіш планкалар; 2-оқшаулағыш төсем 
 

2.2-сурет. Жол жұмыс үлгісі 
 

Бұдан басқа, ЦУП үлгісінде айқастырма және контррельс өзегінің 
жұмыс қырлары арасындағы қашықтықты, контррельс пен жақтаудың жұмыс 
қырлары арасындағы қашықтықты, сондай-ақ ауыстыру қисықтарының 
ординаттарын өлшеуге арналған қосымша құрылғылар бар (2.3 - сурет).  

 
 

 
 

1 - қозғалмайтын тірек; 2, 3 - ординат шаблондары; 4-тұтқа; 5-деңгей корпусы; 6 - деңгей; 
7-жылжымалы тірек; 8-шкала көрсеткіші; 9-бағыттаушы; 10-шаблон корпусының сол 
жағы; 11-оқшаулау бобышкасы; 12-шаблон корпусының оң жағы; 13-деңгей бойынша 

рельстер жағдайының көрсеткіші; 14-шаблон көрсеткіші 
 

2.3-сурет.- ЦУП-Д жол шаблоны 
 
Шаблон бекітілген және жылжымалы аялдамалары бар болат түтіктен 

тұрады. Жылжымалы аялдама түтіктің ішіне өтетін тұтқаның тартымымен 
қосылады. Түтіктің ішінде серіппе бар, оның әсерінен жылжымалы аялдама 
рельсте басылады. Жылжымалы аялдамамен байланысты шкаланың 
көрсеткіші бөлу шкаласында жолдың енін көрсетеді. Жол деңгейі шаблон 
түтігінің жоғарғы жағында күшейтіледі. Бір ұшы оправа деңгейін бар топса, 

а) 

б) 
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басқа соңында деңгейінің көтерілуі мүмкін немесе түсірілуі айналдыру 
арқылы лимба, осьі бар винтовую нарезку.  Деңгей лимбасындағы нөлдік 
бөлу көрсеткішке қарсы орнатылады, ал рельс жіптері бір деңгейде 
орналасқан жағдайда деңгей көпіршігі орташа күйде болады. Егер бір рельсті 
жіп екіншісінен жоғары немесе төмен болса, онда көпіршік орташа күйге 
келтірілген кезде, лимбаға және көрсеткішке бөліну рельс жіптерінің 
деңгейінің миллиметрдегі айырмашылығына сәйкес келеді. 

Бақылау үлгісімен жолдың едәуір ұзындығын тексеру шаршатады, көп 
уақытты қажет етеді. Сонымен қатар, тексеру нүктелік сипатқа ие. 

Қазақстанда теміржолдарда цифрлық технологиялар белсенді 
енгізілуде. Атап айтқанда, әдеттегі жол үлгісі, рельс геометриясының 
параметрлерін өлшеу құралы түбегейлі өзгерді. «ТВЕМА» фирмасы 
электронды жол шаблонын әзірледі және енгізді (ЭЖШ, 2.4-сурет).  

 

 

 
 

2.4-сурет.Электрондық жол шаблоны 
 
ЭЖШ теміржолдардың мен бағыттағыштық бұрмалардың 

геометриялық параметрлерін одан әрі өңдеу үшін өлшеуге, 
визуализациялауға және беруге, сондай-ақ инфрақұрылымды 
диагностикалаудың жол өлшегіш мобильді құралдарының өлшеу арналарын 
салыстырып тексеруге және калибрлеуге арналған. 

«ИНФОТРАНС» ресейлік фирмасы «АПШ-3» автоматтандырылған 
жол шаблонын шығарады (2.5-сурет). 

 

 
2.5 – сурет - АПШ-3 автоматтандырылған жол шаблоны 
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АПШ-3 автоматтандырылған жол шаблоны мыналарды қамтамасыз 
етеді: 

параметрлерді өлшеу (ені және деңгейі); 
сандық түрде өлшенген мәндерді жарқын АПШ синтездеу дисплейінде 

көрсету; 
өлшеу нәтижелерін энергиясыз істейтін АПШ жадында сақтау; 
автоматтандырылған борттық жүйемен (юстировка мен калибрлеуді 

орындау кезінде Zigbee радиоарнасы бойынша деректерді қабылдау және 
беру) деректермен Автоматты ақпарат алмасу режимінде КВЛ-П 
құрамындағы жұмыс. 

Жол өлшегіш арба жолды жолдың ені мен деңгейі бойынша үздіксіз 
бақылайды және аз еңбек шығынымен нәтижелерді графикалық түрде 
жазады. Жол өлшегіш вагоннан айырмашылығы, жол өлшегіш арба 
рельстерге жүктемесіз өлшеулер жүргізеді. Механикалық және 
электромеханикалық жол өлшеу арбалары шығарылады. 2000 жылдардың 
басынан бастап Ресей темір жолдарында электронды өлшеу блогы бар жол 
өлшеу арбалары енгізілді, бұл жадқа жазылған мәліметтерге (жолдың ені мен 
деңгейі) көптеген қосымша параметрлер қосуға мүмкіндік береді: жол 
координаты, жол ақаулары туралы белгілер, өлшеулерге жауапты 
адамдардың тегі және т. б. 

 

 
 
2.6-сурет- «ПТ-10» компьютерлендірілген жол өлшеу арбасы 
 
«ПТ-10»  сериялы компьютерленген жол өлшеу арбалары - ТВЕМА 

компаниясының ең танымал және сұранысқа ие өнімдерінің бірі. Олар 
теміржолды салу, пайдалану және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары 
процесінде жолдың ағымдағы координатасының, рельстік жолтабан (шаблон) 
енінің мәндерін бақылауға, тіркеуге және цифрлық индикациялауға және бір 
рельстік жіптің басқасына (деңгейіне) қатысты өзара асуына арналған. «ПТ-
10»  сериялы арбалар (2.6-сурет) жол геометриясының параметрлерін 
өлшейді және ақпаратты жол өлшегіш вагондармен бірдей форматта өңдейді 
және олар жолдың ағымдағы жағдайына толық ауқымды талдау жүргізуге 
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және болашақта оның жағдайы мен ықтимал бұзылыстарын болжауға 
мүмкіндік береді. 

РПИ (Инфотранс) және АПК «Профиль» (СГУПС) қол жол 
өлшегіштері КВЛ-П жол өлшегіштерімен вагондармен бақыланатын рельстік 
жолтабанның барлық параметрлерін және бойлық профильдегі және 
жоспардағы жол жағдайының сипаттамаларын өлшейді және автоматты 
түрде бағалайды. КВЛ-П жол өлшегіш вагонының аналогы болып 
табылатын, бірақ жүктелмеген жолдың параметрлерін өлшейтін АПК 
«Сканпуть-М»  (2.7 а-сурет) және РПИ (2.7 б-сурет) қол жол өлшегіштері.  

 

 
 

2.7-сурет - АПК «Сканпуть-М»  (а) және РПИ (б) қол жол өлшегіштері 
 
Бақыланатын параметрлердің сипаттамалары мен құрамы бойынша 

қолмен автоматтандырылған диагностикалық кешендер КВЛ-П жол 
өлшегішіне толығымен сәйкес келеді - Ресей мен ТМД темір жолдарындағы 
жол өлшегіштің ең жаппай және жетілдірілген моделі. 

Қолмен автоматтандырылған диагностикалық кешендер мыналарды 
қамтамасыз етеді: 

- басты және станциялық жолдардағы рельстік жолтабанның жағдайын 
автоматтандырылған бақылау; 

- машинамен түзетуден кейін жаңадан салынған жолды және жолды 
қабылдау; 

- жолдың жоғарғы құрылысының әлсіреген жерлерін анықтау 
- жолдың бойлық профилін түсіру; 
- рельстердің сырғанау бетіндегі қысқа бұзушылықтарды бағалау; 
- құрылыстардың жақындау габариттерін бақылау; 
- геодезиялық және темір жол координаттарына байлау; 
- инфрақұрылымның жағдайын бейнепротоколдау. 
АПК «Сканпуть-М» қолмен өлшегіштерінің және РПИ-ның 

артықшылығы-өте ықшам құрылғыда жол өлшегіш вагондар бірдей жиілік 
диапазонында өлшейтін барлық параметрлерді өлшеу және автоматты 
бағалауды жүзеге асыра алды және КВЛ-П жол өлшегіштеріндегі бағалау 
әдістемесін жүзеге асырды ЦП-515 бұйрығына сәйкес немесе жолдың 

а) б) 
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жағдайын бағалаудың кез-келген басқа әдісі). Бұл ретте, базалық жиынтықта 
рельстік жолтабан геометриясының міндетті негізгі параметрлерін 
бақылаудан басқа (жолтабан деңгейі, ені, рельстік жіптер иілуінің көлденең 
және тік жебелері) жолдың бойлық профилі, сырғанау бетіндегі қысқа кедір – 
бұдырлар (толқынды тозу-бұдырлар) сияқты параметрлерді бақылау 
мүмкіндігі бар. 

Вагон-жол өлшегіш. Жол өлшегіш вагондар темір жол параметрлерін 
динамикада жаппай бақылау құралы болып табылады. «Қазақстан темір 
жолы «ҰК» АҚ магистральдық желісінде жол өлшегіш вагондар 
бағыттамалы бұрмалар аймағында 100 км/сағ дейін және 40 км/сағ дейінгі 
жылдамдықпен аралықтардағы жолтабанның жағдайын тексереді. Жол 
өлшегіш вагон қағаз таспада жазумен көлденең жазықтықтағы жолтабанның 
үш негізгі параметрін - екі рельсті жіптердің әрқайсысының жолтабан ені 
(шаблон) мен иілу жебесін (рихтовка) және тік жазықтықтағы үш параметрді 
- рельсті жіптердің биіктігі (деңгейі) бойынша өзара орналасуын және екі 
рельсті жіптердің әрқайсысының шөгуін бекітеді. Қағаз таспада көрсетілген 
параметрлердің әрқайсысына (2.8-сурет) үздіксіз диаграмма түрінде оның 
өзгеру графигі сәйкес келеді. Жолдың әрбір нүктесінің дәл бойлық 
координатасын белгілеу үшін жол өлшегіштердің лентасында сондай - ақ 
қосалқы диаграмма (7) - пикет және километр белгілерінің орналасқан жерін 
көрсете отырып, өткен қашықтықтың графигі автоматты түрде сызылады. 

 

 
1 - деңгей; 2, 3 - бірінші және сол рельстік жіптер жоспарындағы жағдай;                 

4 - жолтабан ені; 5, 6 -оң және сол рельстік жіптер бойынша отырулар, 7 – пикеттер мен 
километрдің орналасуы; 8 - нөлдік сызықтар 

 

2.8 – сурет - Жазбалары бар жол өлшеу таспасының үлгісі 
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«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ-да темір жолдарды кешенді 
диагностикалау және қозғалыс қауіпсіздігі деңгейін арттыру «Цифрлық 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына енгізілген «Магистраль» АБЖ 
жобасы шеңберінде әзірленген мобильді диагностикалық құралдардың 
көмегімен қамтамасыз етіледі. 

 
№ 10 практикалық жұмыс  

Тақырыбы: бағыттағыштық бұрманың металл элементтерінің 
тозуын өлшеу 

Мақсаты: бағыттағыштық бұрманың металл элементтерінің тозуын 
өлшеу. 

Өлшеу құралдары: штангенциркуль ПШВ-1,2,3. КОР. 
Бастапқы деректер: бағыттамалы аударма. 
Тəжірибелік сабақты өткізу тəртібі 
1. Бағыттағыштық бұрманың металл элементтерін өлшеуді жүргізу. 
2. Алынған нәтижелерді бағыттамалы бұрманың металл элементтерінің 

рұқсат етілген тозу нормаларымен салыстыру. 
3. Өлшеу нәтижелері бойынша бағыттамалы бұрманы пайдалануға 

тыйым салынатын ақаулықтардың бар-жоғын анықтау. 
4. Қорытынды жасауға. 
Есеп мазмұны  
1. ПУ – 29 енгізілген бағыттамалы бұрманың металл элементтерін 

өлшеу нәтижелері.  
2. Бағыттамалы бұрманы пайдалануға тыйым салынатын 

ақаулықтардың бар-жоғын талдау. 
 
 

№ 11 практикалық жұмыс 
Тақырыбы: қарсы рельстердегі ойықтардың енін өлшеу және 

нормалармен салыстыру. 
Мақсаты: теміржол өткеліндегі өткір және доғал айқастырманың қарсы 

рельстеріндегі ойықтардың енін өлшеу. Салыстыру нормаларына сәйкес. 
Өлшеу құралдары: штангенциркуль ПШВ-1,2,3. 
Бастапқы деректер: өткір және өткір кресттер 
Тəжірибелік сабақты өткізу тəртібі 
1.  Өткір және доғал айқастырманың контррельстеріндегі ойықтардың 

енін өлшеңіз. 
2. Айқастырманың суреттерінде ойықтардың енінің өлшенген 

өлшемдерін қойыңыз. 
3. Қарсы рельстердегі ойықтардың енін өлшеңіз.  
4. Өлшеу нәтижелерін стандарттармен салыстырыңыз. 
5. Қорытынды жасау. 
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1-сурет - Өткір және доғал айқастырманың контррельстеріндегі 

науалардың енін бақылау өлшеу орындары 
 
Бақылау сұрақтары: 
 

1. Рельстердегі ақаулар қалай жіктеледі? 
2. Рельстің ақаулық кодының бірінші цифры нені білдіреді? 
3. Рельстің ақаулық кодының екінші цифры нені білдіреді? 
4. Рельстің ақаулық кодының үшінші цифры нені білдіреді? 
5. Рельстің ақаулық кодындағы «В» және «Г» әріптері нені білдіреді? 
6. «Аса ақаулық рельс – ОА» қандай көрсеткішпен анықталады? 
7. «Ақаулы рельс – ДП» қандай көрсеткішпен анықталады? 
8. Ақаулы және өткір рельстер қалай белгіленеді? 
9. Пойыздарды өткір рельстер арқылы өткізу қалай жүзеге асырылады? 
10. Магистральдық желіде жол жөндеу жұмыстары қалай жоспарланады? 
11. Темір жол жағдайын бақылау қалай жүзеге асырылады? 
12. Темір жолдың негізгі параметрлері немен және неге өлшенеді? 
13. Теміржол күйінің негізгі параметрлерін атаңыз. 
14. Жол өлшегіш таспаларда жолдың қандай параметрлері жазылады? 
15. Мобильді диагностикалық кешен (МДК) «Қазақстан темір жолы «АҚ» 
пайдаланатын өлшеу кешендерінен несімен ерекшеленеді? 
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2.4 Жол жұмыстарын орындау ережелері мен технологиясы 
 
2.4.1 Жолды өлшеу жұмыстары  
 
Процесте жолды (бағыттағыштық бұрмаларды) түзету қажеттілігі 

ағымдағы мазмұн жол өлшегіш таспалар бойынша анықталады (жол өлшегіш 
таспаның фрагменті 2.9-суретте көрсетілген, сондай-ақ бригадирдің, жол 
шеберінің және жолдың техникалық жағдайына және оның ағымдағы күтіп-
ұсталуына дербес жауапты болатын басқа да лауазымды адамдардың жолды 
қарап-тексеру және тексеру нәтижелері бойынша жүргізіледі. 

 

 
 

2.9-сурет - Жол өлшеу таспасының фрагменті 
 
Жолды түзету мақсатының өлшемдері:  
рельс жіптерінің деңгейі, жергілікті шөгуі, сыртқы жіптердің 

бұрылыспен түйісетін жерлерінде жоғарылау бойынша нормалардан 
(номиналды мәндерден) ауытқулар, сондай-ақ рельстің төсемдерге немесе 
шпалдарға балласт төсеміне тығыз жанаспауы және т.б. (2.10 және 2.11-
суреттер). 

Қысқы уақытта жолшегемен бекітілген жол төсемі мен шпалдың 
арасына карточкаларды салу арқылы түзетіледі. Қиыршық-құмды балласты 
бар учаскелерде жекелеген отырып қалған жол учаскелерін түзету кезінде, 
қажетті талаптар сақталған жағдайда, түзету балласты шпалдардың астына 
себу тәсілімен жүргізілуі мүмкін. Шпал астын ұрап-тығыздау арқылы 
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жергілікті шегіністерді түзету кезінде алдымен бойлық бағытта (көзбен 
немесе оптикалық аспаптардың көмегімен) тегістеледі; рельстік жіп деңгейі 
көтерілген биіктік бойынша талап етілетін жағдайда орнатылады, одан кейін 
көтерілген шпалдар ұрып-тығыздалады, бұл ретте жолдың ұрып-
тығыздалатын бөлігінің ұзындығы шпалдардың көп саны ілінген жіп 
бойынша анықталады (балласттық төсектен бөлінген). 

 

 
а) - түйісу аймағындағы жолдың бойлық қимасы (шпалдардың ұштары бойынша) ; 
б) - жол өлшеу таспасындағы III дәрежелі қиғаштықтар жазбасының фрагменті; 
1-шпалдар астындағы қуыстар; 2-і және ІІІ дәрежелі шөгулер мен қиғаштықтар. 
 
2.10- сурет - Жолды іріктеп (шұғыл немесе бірінші кезекте) түзету 

жүргізу қажеттілігінің белгілері 
 

 
 
а) жол учаскесінің бойлық (шпал ұштары бойынша) қималары; 
б) - жол өлшеу таспасындағы II дәрежелі шөгінділер жазбасының фрагменті; 
в) жол учаскесінің көлденең (шпал осьі бойынша) қимасы 
 

2.11- сурет - Жолды тұтас жоспарлы-алдын ала түзету жүргізу 
қажеттілігінің белгілері 

 
Шпалдар мен бұрманың ауыстырғыш білеулерін биіктігін тегістеу 

ұрып-тығыздау шпалсоққышпен, электрленген ұрып-тығыздау 
шпалсоққышпен, түзету және тегістеу жұмысын автоматикаландырылған 
машиналарымен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Ескерту сипатындағы жолды түзету көп жағдайда учаскедегі 
шпалдарды үздіксіз түзету және тегістеу арқылы жүзеге асырылады, 
сондықтан ол түзету және тегістеу жұмысын автоматикаландырылған 

а) 

б) 

а) 

б) 

в) 
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машиналарымен, ал олар болмаған жағдайда - электрленген ұрып-тығыздау 
шпалсоққыштарды қолдану арқылы жүргізіледі. 

Жұмыс орны бойынша пойыздарды өткізу кезінде жол бұрмалары 2.7-
кестеде көрсетілгеннен талап орындалуы тиіс. 

2.7 – кесте - Жұмыс орны бойынша пойыздарды өткізу кезіндегі 
талаптар 

 

Пойыздар 
қозғалысының 

ең жоғары 
жылдамдығы, 

км/сағ 

Бұрманың еңісі, мм / м Пойыздар 
қозғалысының 

ең жоғары 
жылдамдығы, 

км/сағ 

Бұрманың еңісі, мм / м 
Түзу және 
айналма 

бұрылыстағы 
екі жіп 

бойынша 

Өтпелі 
бұрылыстардағы 

биіктіктер 

Түзу және 
айналма 

бұрылыстағы 
қос жіп 

бойынша 

Түзу және 
айналма 

бұрылыстағы 
екі жіп 

бойынша 
140 - 0,7 60 4,0 2,7 
120 1,0 1,0 50 - 3,0 
100 2,0 1,4 40 5,0 3,1 
80 3,0 1,9 25 - 3,2 
 
Өлшеу жұмыстары. Жолды түзету кезінде өлшеу жұмыстарының 

қажеттілігі жолдың ұзақ шөгуі бар учаскелерінде (бағыттағыштық бұрмалар) 
туындайды. Өлшеу кезінде КБ типті бөлек бекітпе жолдарындағы  рельс 
табанының астына төселетін реттеу төсемдерінің қалыңдығын немесе 
шпалдар мен бұрманың ауыстырғыш білеулердің биіктігін анықтайды. 

Жолды көтерудің биіктігі: оптикалық аспаптың нысана сәулесінен (2.12 
– сурет) рельс басына дейінгі ординаттарды өлшеумен - аз шөгілген рельстік 
жіп бойынша; ординаттарды деңгей бойынша ауытқу шамаларымен - басқа 
жіп бойынша жинақтаумен анықталады. 

 

 
 

 2.12 - сурет - Оптикалық құрылғы 
 
Өлшеу алдында жол бригадирі жолдың шөгілген жерінен (шпалдарды 

ұрып-тығыздау) 30 - 35 м алыстайды, рельстік жолтабан ішіне аз шөгілген 
рельстік жіптің  және рельс басының жұмыс істемейтін жиегіне қарай еңкейе 
отырып, көзі арқылы мынадай  жұмыс учаскесін анықтайды: көру оптикалық 
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аспапты - шөгілген рельстік жіптің  басталуына дейін бес-алты шпал; жұмыс 
рейкасын - шөгілген рельстік жіптің  соңындағы бес-алты шпалдардың кейін. 

Жұмыс рейкасын рельске орнатқаннан кейін көру аспапынан жұмыс 
рейкасына қарай бес-алты шпал қашықтықта өлшеу рейкасы орнатылады, 
содан кейіннен көрші жаңа нүктеге орната отырып, жолды нысаналық сәуле 
бойынша түзету жүргізіледі (11.4-сурет). 

 

 
1 - көру аспапы; 2 - өлшеу рейкасы; 3 - нысана сәулесі; 4 - жұмыс рейкасы; А-Б-

шөгу шекарасы; Б1 - Б5 - өлшеу рейкасын орнату орындары 
 

2.13 – сурет - Шөгуді жою кезінде ПРП аспабын орнату схемасы 
 

Қысқа шөгілген рельстік жіптің түзету жұмысын жол бригадирі жай 
көзбен түзету жұмысын жасай алады. 

Жаз айларында шпалдарды үздіксіз түзету және тегістеу жұмыстары 
арқылы жүзеге асырылады, сондықтан ол түзету және тегістеу жұмысын 
автоматикаландырылған машиналарымен, ал олар болмаған жағдайда - 
электрленген ұрып-тығыздау шпалсоққыштарды қолдану арқылы жүргізіледі 

Шпалсоққыштарды пайдалану арқылы жолдардағы  шпалдарды 
түзету жұмысын жүргізу.  Жұмыстар төрт-алты жол монтерінен тұратын 
жол бригадасы пойыздар арасындағы уақыт аралықтарында орындалады 
(2.14-сурет). Алдымен шпалдық жәшіктердегі (2.14 а суретте көрсетілген 
сызба бойынша) балласты шпалдан ажыратады; жәшіктердегі балласттың 
тереңдетілуі – шпалдардың табанынан 4-5 см төмен болуы тиіс (2.14 б - 
сурет).  

 

 
 

а) - жоғарыдан көрініс; б) - шпалдың ұшынан ірілендірілген түр; 1 - рельстер; 2 – 
шпалдар; 3 - жәшіктің ашық учаскесі; 4 - бүйірлі науалар 

 

2.14 – сурет - Шпалсоққыштарды пайдалану арқылы шпалдарды түзету 
жұмысын жүргізу 
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Жолшегелі бекітпелі жолдарды түзету кезінде төсемнің астынан қысқы 
уақытта салынған карточкалар алынады, ал КБ типті бөлек бекітпе кезінде -
рельстің астынан реттеу төсемдері алынады. 

Жолдың екі жақты шөгу орындарында, егер ол қысқа болса (6 м дейін), 
домкраттар (қатаң тігінен) орнатылады. Жол бригадирі шөгу орнынан 25 - 30 
м-ге алыстап барып, рельстің жанына еңкейіп, рельс басының жиегімен 
шөгілген орынды табады және рельс жіпшесін тегістегенге дейін домкратпен 
жолды көтеруге ұрықсат  береді. 

Содан кейін ол домкраттарға оралады. Қарсы жатқан екінші  рельс 
жібін домкратпен керек деңгейге дейін көтереді, содан кейін төрт жол 
монтеры көтерілген шпалдарды шпалсоққыштарды пайдалану арқылы 
шпалдарды түзету жұмысын жүргізеді. Шпалсоққыштармен шпалдарды 
түзету жұмысын төрт жол монтерлары жұптасып, шпалға (2.15-сурет) қарап, 
рельстен шпалдың соңына дейін және оның ортасына қарай 50 см қозғалып 
шпалдарды түзетеді. 

 

 
* график сызықтарының үстіндегі сандар жол монтерларының нөмірлерін білдіреді 
 

2.15 – сурет - Қиыршықтас балласты жолды түзету кезінде шпалдарды 
сыртын ұрып-тығыздау арқылы технологиялық операцияларды орындау 
кестесі (жұмыс көлемі-10 шпал) 

 
Электршпалсоққыштарды пайдалану арқылы жолдардағы  

шпалдарды түзету жұмысын жүргізу.   
Жұмыстарды құрамында 6 (17) адам жол монтерларының бригадасы төрт 

(немесе сегіз) ұрып-тығыздайтын электршпалсоққышпен орындалады (2.16, 
2.17-суреттер). Технологиялық операциялардың тізбесі мен реттілігі 
негізінен шпалдарды қолмен ұрып-тығыздайтын кезіндегідей. Көтерудің 
биіктігі өлшеу аспаптарының көмегімен анықталады. Алдымен бірінші 
рельстік жіп домкратпен өлшеу рейкасының нөлдік сызығы нысаналық 
сәулемен сәйкес келгенге дейін көтеріледі, оны жол бригадирі айқындайды, 
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содан кейін деңгей бойынша талап етілетін жағдайға екінші жіп орнатылады 
және шпалдар өлшеу рейкасына қарай түзетіледі. 

Жолдың бірінші тегістелген учаскесінде барлық шпалдарды ұрып-
тығыздау жұмысы болғаннан кейін, жұмыс рейкасына қарай алты – сегіз 
шпалға ауыстырылады және түзету процесі қайталанады. Шпалдарды 
қиыршық тас балластында электрленген ұрып-тығыздау шпалсоққыштарын 
пайдаланған кезінде тісті жаныштағыштар, ал құм және асбест балластында - 
сыналы жаныштағыштар қолданылады, бұл ретте жаныштау кезінде 
жаныштағыштардың тістері рельс жағына бағытталуы тиіс.  

 

 
1 - жолшегелерді қатайту (2 м. п. № 1 және 2); 2 - шпал жәшіктерін көтеру (4 м. 

п.№ 3 -6); 3 - домкраттарды орнату, балласты жәшіктерге лақтыру және тарату қорабының 
орын ауыстыруы (2 м. п. № 1 және 2); 4 - шпалдарды ұрып-тығыздау (4 м. п. № 3 - 6); 5 - 
жолды гидравликалық домкраттармен түзету (б м. п. № 1 - 6); 6 - балласт призмасын 
түзету (6 м. № 1-6 т.) 

 

2.16 – сурет - Алты жол монтерінен тұратын төрт ЭШП бригадасымен 
ағаш шпалды жолды түзету бойынша жұмыс кестесі 

 

 
* график сызықтарының үстіндегі сандар жолды орнатушылардың нөмірлерін 

білдіреді 
2.17 - сурет - Жолды қиыршық тас балластында шпалдарды сегіз 

электршпалсоққыштар арқылы түзету кезінде технологиялық операцияларды 
орындау кестесі 
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Ластанбаған, сондай-ақ қатпаған балласт төсемді шпал жәшіктерінде 
көтерінкілеуі жүргізілмейді.  Шпалдар шпалсоққыштармен ұрып-
тығыздалған болып есептеледі егер оның төсемінің астындағы балласт 
бөлшектері соншалықты тығыз оралған болса, шпалдар балластқа енбеуі, 
бірақ шпал соққыштарды қолымен ұстағанда қолға сезілетін дірілдің 
қарқындылығы артады. 

Электршпалсоққыштарды тарату қорабына қосу кезінде айналудан 
дебаланстардың бағыты  рельске қарай жылжуға ұмтылатындай болуы тиіс. 
Тарату қораптарын рельстер бойымен қозғалатын жеңіл арбаларға 
орналастырған жөн. 

Шпалдарды ұрып-тығыздау арқылы жолды түзету үшін қажетті 
жабдықтардың тізімі қабылданған түзету әдісіне байланысты (2.8-кесте). 

 

Кесте 2.8 - Шпалдарды ұрып-тығыздау арқылы жолды түзету үшін 
қажетті жабдықтардың тізімі 

 

Құрал-саймандар мен жабдықтар Қағу кезіндегі құралдар саны 
қолмен төрт ЭШП бар сегіз ЭШП бар 

Электр станциясы: қуаты     
4 кВт - - 1 
2 кВт - 1 - 
Электршпалсоққыш - 4 8 
Домкрат 2 2 4 
Қиыршық тасқа арналған тырна 4 4 5 
Қиыршық тасқа арналған айыр 4 4 8 
 Үшкір лом 1 1 1 

 
КБ, ЖБР, Фоссло типті бөлек бекітпелері бар жолдарды реттегіш 

төсемдерді төсеу арқылы жолды түзету. 
Мұндай түзету шпал мен балласт арасындағы аймақта люфттер жоқ 

учаскелерде қолданылуы мүмкін. Болған жағдайда, олардың ұрып-тығыздау 
арқылы жолды түзетеді. 

10 мм-ге шөгінділер реттегіш төсемдерді төсеу арқылы түзетуге 
болады. Үлкен мөлшерлі шөгулері бар жолдарды шпалдарды ұрып-тығыздау 
арқылы түзетуге болады, әйтпесе бекітпе элементтері айтарлықтай 
нашарлайды және рельс бунағында  ығысулардың басталуы мүмкін. 

Содан кейін, екі шпалдан бастап төсемдерді төсеу басталғанға дейін, 
бірақ қатарынан сегіз шпалдың ұшында, бес - жеті ұстатқыштардың  
бұрандаларының тегірін бұрап алыңыз, рельсті домкратпен көтеріп қойып, 
оның табанының астынына шпалдардың ұштарында жатқан төсемдерді 
төсеп, рельсті түсіріңіз, домкратты алыңыз және бұрандаларының тегірін 
қатайтыңыз. 

Рельс астына төсеуге арналған реттегіш төсемдерің қалыңдығы 1,5; 3; 
5; 7; 9 мм кардониттен, полиэтиленнен немесе фанерадан жасалады (2.18-
сурет). Амортизатор-төсемдерге қосымша шпалдардың әрбір ұшына екіден 
артық емес реттегіш төсемдері төселеді, бұл ретте төсемдердің жалпы 
қалыңдығы (амортизацияны ескере отырып) КБ бекітпе үшін 14 мм артық 
болмауы тиіс. 
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2.18-сурет - Темірбетон шпалдарға арналған Р65 рельстері үшін бөлек 
бекітпенің реттегіш төсемі 

 

Реттегіш төсемдерін төсеу арқылы жолды түзетудің технологиялық 
операцияларды орындау кестесі 2.19 суретте көрсетілген. Жұмыстарды жол 
бригадирінің басшылығымен екі жол монтері орындайды. Жұмыс көлемі-
шпалдардың төрт ұшы, әр монтер операциясын бірге орындайды. 

 

 
2.19 – сурет - Екі жол монтерімен реттегіш төсемдерін төсеу арқылы 

жолды түзету кезінде технологиялық операцияларды орындау кестесі 
 
Шпалдарды ұрып-тығыздайтын машиналармен жолды түзету. 

Магистралдық желілердің профильдері, жоспары және деңгейдері бойынша 
жолды түзету үшін өзі жүретін, типті циклдық әрекет ететін түзетіп-ұрып-
тығыздайтын-тегістейтін ВПР-1200 (Ресей), өзі жүретін бір мезгілде екі 
шпалды түзетіп-ұрып-тығыздайтын-тегістейтін австриялық «Plasser and 
Theurer» фирмасының «DUOMATIC 09-32» машинасы қолданылады. 

Түзетудің ең жақсы сапасы және машиналардың ең жоғары өнімділігі 
жолды 15-25 мм биіктікке көтерген кезде қол жеткізіледі. Бұл жағдайда 
балластқа жаныштағышты тез енгізу және оны қысу кезінде шпалдың астына 
біркелкі тығыздалған төсем жасауы қамтамасыз етіледі. 

Машинаның жаныштау кезінде міндетті көтеру қажеттілігіне 
байланысты қысқа шөгулерді, қиғаштықтарды, деңгей бойынша 
ауытқуларды түзету үшін қолдануға болмайды, өйткені бұл ретте түзетілген 
жолдың кесінділерінде төбешіктер түрінде бойлық бейіннің жергілікті 
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бұрмаланулары қалыптасатын болады. Сондықтан жолды ұзындығы кемінде 
100 м учаскелермен шпал нығыздайтын машиналарды қолдана отырып 
түзету ұсынылады. Мұндай учаскелердің басында және соңында ұзындығы 
жолды көтерудің таңдалған мөлшеріне байланысты болады. Жолды 
көтерудің ұсынылатын биіктігі 2.9-кестеде келтірілген мәндерден аспауы 
тиіс. 

 

Кесте 2.9 - ВПР машинасымен түзету кезінде жолды көтерудің 
ұсынылатын биіктігі  

 

Балласт түрі 

Жолды түзету кезіндегі көтеру биіктігі 

тығыздалған 
және ішінара 

ластанған 

орташа 
тығыздалған 
және ішінара 

ластанған 

Әлсіз 
тығыздалған 

және 
ластанбаған 

Қиыршық тас 30 20 15 
Гравийный 15 10 5 

 

Ескерту. Екінші және үшінші бағандарда көтеру биіктігі балластқа ойықтарды 
енгізу мүмкіндігі жағдайынан, төртінші бағанда - бейіндегі жолды теңестіру мүмкіндігі 
жағдайынан белгіленеді. 

 
Қиыршық тасты сусымалы балласттарды жаныштағыштармен 

тереңдету қиын емес және түзету жолдың ең аз көтерілуімен немесе мүлдем 
көтерусіз жүзеге асырылуы мүмкін. 

Түзету кезінде қабылданған рельс жолының геометриялық 
параметрлерін дәл орнату және шпалдарды ұрып-тығыздағаннан және 
тегістегеннен кейін оларды ұзақ уақыт сақтау үшін бірқатар міндетті 
шарттарды сақтау қажет. 

Түзетуден кейін шпал жәшіктерін толықтыра отырып балласт 
призмасының пішінін қалпына келтіру қажет. Жолды 30 мм-ге дейін 
көтерген кезде балласты алдын-ала түсірудің қажеті жоқ, өйткені шпал 
қораптары түзетілгеннен кейін кемінде үштен екісіне балластпен 
толтырылады. Егер 30 мм-ден артық көтеру көзделсе, балластты ұрып-
тығыздағанның алдында шпалдардың ұштарына балласты түсіру, кейіннен 
оны қолмен немесе жоспарлаушының көмегімен жолтабанның ортасына 
ауыстыру, ал түзетуден кейін призманың кескінін қалпына келтіре отырып 
және шпал жәшіктерін толықтыра отырып, балласты қосымша түсіру 
жүргізіледі.  

Жолдағы шпалды ұрып-тығыздағанның машиналармен түзету 
қиыршық тас балластының ластануы 15% - дан аспайтын жағдайларда өте 
тиімді. Әйтпесе, әсіресе ылғалданған кезде, жол тез бұзылады және оны 
түзету қажеттілігі қайтадан туындайды. Балласты ұрып-тығыздағаннан 
бұрын көп ластанған қиыршық тасты тазарту керек. 

Тегістеу әдісін жергілікті ауытқулары бар ұзындығы 15-20 м аспайтын 
жоспар мен профиль жолдарда қолдануға болады. Бұл әдісті неғұрлым ұзын 
ауытқуларда қолданған кезде олардың құрылымын басында, соңында және 
ішінде біркелкі емес етіп тегістеуге әкеледі, ал ауытқу өздігінен жоймайды. 
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Бұл, ең алдымен, жоспардағы жолдың ұзын біржақты жылжуына және 
бойлық профиль элементтерінің бұрмалануына алып келеді. Тегістеу әдісі 
бұрын алдын-ала белгіленген күйге келтірілген жолда жақсы нәтиже береді. 

Түзетуді тегістеу әдісімен жүргізу ең аз бөлу жұмыстарын қажет етеді. 
Рельстерде өтпелі бұрылыстардың басталуы мен ұштары және профильдің 
сыну нүктелері белгіленуі керек. Машина операторы жұмысты бастамас 
бұрын өтпелі бұрылыстардың ұзындығы, айналмалы бұрылыстың сыртқы 
рельстің биіктігі және оның радиусі туралы мәліметтерді ұсынуы керек. 
Түзетудің басталуын профильде және жоспарда 20 м қашықтықта 
айтарлықтай ауытқулары жоқ жол учаскесінде таңдау керек. Жұмыс орнына 
келгенде машина осы учаскеде оны өлшеу нүктелері мынадай тәртіппен 
орналасатындай етіп тоқтайды (2.20 - сурет): а - көтеруді талап етпейтін жол 
қимасында, Б (ұрып-тығыздау блогы) - жолды көтеруді бастау нүктесінде, В - 
ұрып-тығыздалмаған жолда. Машина операторы өлшеу хордасының (В) 
алдыңғы нүктесіне бұрудың қабылданған еңісін негізге ала отырып, 
біртіндеп өсу белгілерін қояды, түзету кезінде (h3) жалпы көтерудің берілген 
биіктігіне жолды біртіндеп шығарады. Осыдан кейін жүйе екі жазықтықта да 
бұзушылықтарды тегістеу режимінде жұмыс істейді (сурет 2.20, а). 

 

 
 

а) - тегістеу тәсілі бойынша; Б) – берілген белгілерге қою тәсілі бойынша; I - 
көтерілген және түзетілген жолдың учаскесі; II - көтерілмеген және түзетілмеген жолдың 
учаскесі; 1, 2 - машинаның өлшеу хордасының дәйекті ережелері; 3 - өлшеу хордасының 
алдыңғы нүктесінің қозғалыс траекториясы; һз - тегістеу арқылы түзету кезінде өлшеу 
хордасының алдыңғы нүктесіне берілетін жолды көтеру ординатының тұрақты мәні; h13 ... 
h33 - берілген белгілерге көтерумен түзету кезінде өлшеу хордасының алдыңғы нүктесіне 
берілген жолдың көтерілу ординатасының реттік мәндері 

 

2.20 – сурет - Жолды көтерме тәсілімен түзетудің схемалары 
 

Лазерлік құрылғымен жабдықталған машиналар профильде және 
жоспарда ұзындығы 250 - 300 м учаскелермен берілген белгілерге тіке 
түзетуді жүзеге асыра алады (2.21-сурет). Машина мен лазерлік арбаны 
профильдің сыну нүктелерінде немесе жолдың іргелес учаскелеріне қатысты 
ең жоғары белгілері (төбелері) бар профиль элементтерінің аралық 
нүктелерінде орнатқан жөн. Лазерлік арбаның көмегімен жолдың нақты 
орнының мәліметін  алуға болады, оны борттық компьютерге енгізеді және 
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оператор түзете алады. Лазерлік арбадағы мәліметтер геодезиялық 
түсірілімді мәліметтерді алмастыра алады. 

 

 
1 - түзетілмеген жол; 2 - машина; 3 - машинадағы лазер сәулесін қабылдағыш;              

4 - түзетілген жол; 5 - жол көтерілетін белгілер; 6 - лазер сәулесі; 7 - арбадағы лазер 
сәулесінің көзі 

 

2.21 – сурет - Лазер сәулесі бойынша ВПР типті машинамен жолды 
түзетудің принципті сызбасы 

 
Машинаның бақылау-өлшеу жүйесі кезеңдік тексеруден өтуі тиіс. Ол 

үшін ұзындығы 20 м түзу көлденең жол учаскесі қолданылады, 0,5 мм-ден 
асатын кез-келген жазықтықта ауытқулары жоқ. Машинаны оған 
орнатқаннан кейін жолды отырғызу, иілу жебелерінің ауытқуы және 
пультіндегі көлденең деңгей нөлдік мәнге ие болуы керек (2.22-сурет). 

 

 
 
а) - басқару пультіндегі көрсеткіштің жағдайы; б) - машинаның өлшеу арбалары 

мен арқанының жағдайы; 1 - рельстік жіп жағдайының көрсеткіші; 2 - машинаның өлшеу 
арқаны; 3 - рельс басының беті; а, В - өлшеу арқанының шеткі нүктелері; Б-машинаның 
жұмыс органдары орналасқан өлшеу арқанының нүктесі 

 

2.22 – сурет - ВПР типті машинаның тегістеу жүйесін тексерудің негізгі 
схемасы 

 

Дайындық және қорытынды кезеңдерде ЭШП жолын түзету 
кезіндегідей жұмыстар орындалады. Негізгі кезеңде жолшегелі бекітпелі 
учаскелердегі иірімді карточкаларды немесе бөлек учаскелердегі реттегіш 
төсемдерін алып тастайды, жолды машинамен түзетеді, ұрып-тығыздайтын  
кезінде шпалдарда тура тұрмаған ығысуға бекітпелерді бекітеді (2.23-сурет).  

Карточкалардың немесе реттегіш төсемдердің көп мөлшерін алған 
кезде оларды алып тастау жұмыстары «терезе» басталғанға дейін 2-3 сағат 
бұрын басталады, ол үшін қажет болған жағдайда пойыздардың қозғалыс 
жылдамдығын шектейді. 

Машинамен түзету кезінде ілеспе жұмыстар қолмен немесе 8-15 
адамнан тұратын бригада механизмдерді қолдана отырып орындалады. 
Бригада саны әрбір учаске үшін ілеспе жұмыстардың көлеміне байланысты 
айқындалуға тиіс. 
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1 - машинаны жұмыс жағдайына келтіру; 2 - иірімді карточкаларды алып тастау (4 

м. п. № 1-4); 3 - жолды ВПР машинасымен түзету; 4 - балласты бөлу (2 м. п. № 5, 6);           
5 – ығысып кетуге қарсы бекітпелерді бекіту (2 м. п. № 7, 8); 6 - ВПР машинасын көлік 
жағдайына келтіру; 7 – жолшегелерді бекіту (2 м. п. № 1, 2); 8 - түйіспелі бұрандарды 
бекіту (2 м. п. № 3, 4); 9 - балласт призмасының еңістерін жоспарлау (4 м. П. № 5-8) 

 

2.23 – сурет - Сегіз жол монтерінен тұратын бригада ілеспелі 
жұмыстарды орындай отырып, ВПР типті машинамен ағаш шпалдармен 

жолды түзету бойынша жұмыс кестесі (М.) 
 
2.4.2 Жолды түзету 
 
Жоспарда жол түзу учаскелерде тікелей бағыттан көрінетін 

ауытқуларсыз; бірдей иілу жебелерімен - бір радиус бұрылмада; жебелердің 
біркелкі өсуімен - өтпелі бұрылмада ұсталуы тиіс. 

Жоспардағы жолдың табиғи жағдайы тұрақты ұзындықтағы хордадан 
түзеткіш рельсті жіптің иілу жебелерімен сипатталады (2.24-сурет). 

 

 
 
0, 1,2, 3-F0, f1, f2, f3 жебелерін өлшеу нүктелері … 
 
2.24-сурет - Бұрылыстың иілу сызығының өлшеу схемасы 
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Жолдың түзетуі жол өлшеу вагонының таспасындағы жебелер кестесін 
талдау немесе жолдың қалыпты жағдайдан ауытқулары бар жерлерді көзбен 
шолып анықтау жолымен жоспардағы жолдың жағдайын приборлармен 
тексеру нәтижелері бойынша тағайындалады. Сонымен қатар, түзету жолды 
түзетудің кешенді технологиялық процесінің құрамдас бөлігі болып 
табылады. 

Жолды бір рельсті жіп бойынша түзетеді: бұрылыстарда -  сыртқы 
(жоғары ұсталатын); түзу дара жолдарда - оң жіп бойынша километрдің өсу 
есебі бойынша (түзу жолды учаскеде бір рельсті жіп басқасына қатысты 
жоғарылаған кезде – төмендетілген жіп бойынша); қос жолды учаскеде - 
жоларалық жіп бойынша. 

Жолды түзету алдында түйіспе саңылаулары тексеріледі, ал түйіспесіз 
жолда рельстердің температурасы өлшенеді. Егер буын жолында қатарынан 
екі және одан да көп саңылау болса, ал түйіспесіз жолда рельстердің 
температурасы осы жолды түзету түрі үшін рұқсат етілгеннен асып кетсе, 
түзетуге кірісуге жол берілмейді. Түйіспелерде ажыратылған саңылаулар 
болған жағдайда түзетуден бұрын оларды реттеу жүргізілуі тиіс. 

Жолды түзету гидравликалық аспаптарды қолдана отырып, жол 
бригадасы немесе түзету машиналарды қолдана отырып жүргізеді. 

 

Бұрылыс жолды түзету. Түзу жолдарға қарағанда бұрылыс жолды 
түзету қиынырақ. Шағын ақаулар кезінде жолдың түзу учаскелерін түзету 
алдын - ала есептеусіз жүзеге асырылады - көзбен, жолды түзету алдында 
және артында көрінетін түзу участкелерге  назар аударады. Бұрылыстардағы 
жолды түзету кезінде осы бұрылыстың радиусіне сәйкес келетін жолдың 
бұрылыстарына назар аудару керек, оны көзбен анықтау мүмкін емес, әсіресе 
ұзын жол ауытқулары болған кезде (ұзындығы 30 м-ден астам). 

Сондықтан, бұрылыстарда, әдетте, жол жоспарда (бұрыштарда) қысқа 
жол ауытқуларын (ұзындығы 30 м-ге дейін) көзбен түзетуге болады. Басқа 
жағдайларда бұрылыстар біріктірілген түрде түзетіледі: бір - бірінен 10 м 
қашықтықта орналасқан нүктелерде олар жолды есептеу арқылы 
жылжытады, ал осы нүктелер арасындағы аралықта - егер түзету қолмен 
жүргізілсе немесе түзету әдісімен-жолдарды машиналармен түзеу кезінде. 
Түзетудің біріктірілген әдісінің орындылығы-есептік шамалар бойынша 
реперлік нүктелердің жылжуы оны берілген позицияға орташа есеппен 
қоюды қамтамасыз етеді, бірақ бұрылыстың өзгеруінің қажетті түзетуін 
қамтамасыз етпейді, бұл реперлік нүктелер арасындағы жолды қосымша 
туралау арқылы қол жеткізіледі. Керісінше, бұрылыстарды бүкіл ұзындығы 
бойынша тек көзге немесе тегістеу арқылы түзету (тірек нүктелеріндегі 
сырғымалардың мөлшерін есептемей) бұрылыстың өзгеруінің түзетілуін 
жақсартады, бірақ бұрылыстың берілген оське қойылуын қамтамасыз 
етпейді. 

Бүкіл бұрылысты немесе оның бір бөлігін бір немесе екіншісіне түзету 
қажеттілігі  бұл әдіс бұрылыстың иілу жебелерін талдау нәтижелері бойынша 
анықталады (2.10-кесте). 
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Кесте 2.10. Иілу жебелерінің сипаты мен мөлшеріне байланысты 
бұрылысты түзетудің ұсынылған түрлері 

 

Бұрылысты түзету түрі Графиктегі иілу жебелерінің сипаты мен шамасы 
1 2 

Бұрылысты түзету қажет 
емес 

Жоспардағы жолдың I дәрежеден жоғары ауытқулары, сондай-ақ 
бұрылыстың орташа жағдайынан (ұзындығы 30 м-ден астам) 
ауытқулары болмайды. 

 
 

Көзге - қолмен немесе 
тегістеу машинасымен 

Жоспардағы жол II немесе одан да көп дәрежедегі қысқа 
шегіністерге ие; тегіс шегіністер жоқ. 

 
Бұрылыстың бір 
бөлігінде біріктірілген 
әдіс, қалған бөлігінде-
түзету 
 

Бұрылыстың бір бөлігінде түзету әдісімен машинамен жолды түзету 
кезінде жойылмайтын шегіністер бар. Егер екінші (немесе бірнеше) 
радиустың құрылғысы көзделмеген болса, барлық бұрылыстардың 
орташа жебеден 15% - дан артық ерекшеленетін орташа жебесі бар 
ұзындығы 30 м-ден асатын ауытқулар жатықтыққа жатады. 

 
Бұрылыстың бүкіл 
ұзындығы бойынша 
түзетудің біріктірілген 
әдісі 
 

Бұрылыстың бүкіл ұзындығы бойынша қысқа да, ұзын да ауытқулар 
бар 

 
 
Жебелерді өлшеу алдында жолдың ішкі жағындағы бұрылыстың 

сыртқы жіпінің рельс мойнында, тікелей учаскеден бастап (бір-екі нүкте) әр 
10 м сайын белгілер қойылады (ұзындығы 20 м хорданың жартысы, одан 
жебелер өлшенеді). Хорда ретінде капрон сым, PRP оптикалық құрылғылары, 
тегістеу машиналарында бар стрелографтар қолданылады, бұл жебелерді 
арнайы таспаға үздіксіз өлшеуге және жазуға мүмкіндік береді. 

Содан кейін қолданылатын нүктелердегі жол сырғаларының мәндері 
есептеледі. Бұрылыс жол сырғытпаларының мәндерін есептеудің әртүрлі 
әдістері бар, бірақ олардың барлығы берілген бұрылыстың тепе-теңдігіне, 
хорданың ортасынан өлшенген табиғи иілу көрсеткілерінің 
айырмашылығының қосындысына және келесі екі тәуелділікке негізделген: 



247

 

  
 

 

𝐻𝐻𝑛𝑛 = ℎ𝑛𝑛 + 𝑒𝑒𝑛𝑛 −
𝑒𝑒𝑛𝑛−1+𝑒𝑒𝑛𝑛+1

2 ;                                                  (2.10) 
 

  𝑒𝑒𝑛𝑛 = 2∑∑(ℎ𝑛𝑛 − 𝐻𝐻𝑛𝑛)                                                   (2.11) 
 

мұндағы ℎ𝑛𝑛 және 𝐻𝐻𝑛𝑛 нүктесіндегі натуралық және жобалық жебелер 𝑛𝑛; 
𝑒𝑒𝑛𝑛, 𝑒𝑒𝑛𝑛−1 және 𝑒𝑒𝑛𝑛+1 нүктелеріндегі жол сырғымасының шамалары 

𝑛𝑛,. 𝑛𝑛 − 1 және 𝑛𝑛 + 1. 
Осы тәуелділіктерден жол 𝑛𝑛 нүктесінде ығысудың екі жағында 

орналасқан көршілес 𝑛𝑛 − 1  және 𝑛𝑛 + 1 нүктелер шамаға сырғыған кезде 
қозғалыссыз қалады, ал олардағы жебелер шамаға (жоспардағы жолдың 
тегіссіздігінің түріне байланысты ұлғаяды немесе азаяды) өзгереді (2.25-
сурет).𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛/2 

 
2.25 – сурет - 𝑛𝑛 нүктесінде бұрылыстың ығысуы кезінде хорда мен иілу 

бундарының орнын өзгерту схемасы 
 
Формулалар бойынша (2.10 және 2.11) дөңгелек қисық шегіндегі 

жебелер орташа (есептік) жебеге тең немесе оған жақын болатын, ал өтпелі 
қисық шегінде - біркелкі өсетін белгіленген нүктелердегі жол сырғаларының 
шамалары анықталады. Бұл формулаларды жолдың жеке жергілікті 
бұзылыстарын түзету үшін де қолдануға болады. 

 
2.26 – сурет - Бұрылыстың натуралық (1) және жобалық (2) жебелерінің 

графигі 
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Бұрылыстарды түзетуді есептеудің графоаналитикалық әдісі 2.11-
кестеде және 2.26, 2.27-суреттерде келтірілген.  

2.11-кестенің бірінші бағанында жебелерді өлшеу нүктелерінің 
нөмірлері келтірілген. 

 
Кесте 2.11-Қисықты графоаналитикалық әдіспен түзетуді есептеу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 16 8 8 8 0 0 -7 0 9 
2 14 26 -12 -4 0 7 -2 14 26 
3 52 44 8 4 8 2 -11 4 45 
4 32 53 -21 -17 4 4 14 8 54 
5 85 53 32 15 -9 -16 0 -32 53 
6 36 53 -17 -2 6 -4 26 -8 54 
7 61 53 8 6 4 -10 13 -20 54 
8 34 53 -19 -13 10 -9 38 -18 54 
9 82 53 29 16 -3 -28 26 -56 52 
10 38 46 -8 8 13 -17 37 -34 41 
11 26 28 -2 6 21 -9 17 -18 25 
12 0 10 -10 -4 27 0 9 0 9 
13 0 0 0 -4 23 0 0 0 0 

 
Екінші бағанға ұзындығы 20 м хорданың ортасынан осы нүктелерде 

өлшенген жебелердің шамалары енгізілген. Үшінші бағанаға жобалық 
бұрмалардың (натуралық бұрмалардың кестесіндегі орташа) мәні натурлық 
сомамен бірдей жазылған, бұл ретте бұрмалардың сомаларының айырмасына 
(қажет болған жағдайда) натуралық және жобалық бұрмалардың графигіндегі 
орта бұрмалардың сызығын жүргізуге түзетулер енгізу арқылы қол 
жеткізіледі (2.26-суретті қараңыз).  

 
 

1 - бұрылыс бойынша (кестені қараңыз 18.4); 2 - түзу сызық бойынша; 3 - сынған 
сызық бойынша-тіркелген нүкте орнында қалдырылған жағдайда (6) (мысалы, жолда 
өткелдің болуына байланысты) 

 

2.27-сурет -Түзетілетін жарты ығысу кестесі  
 



249

 

  
 

 

Бесінші бағанда сома, ал алтыншы бағанда осы нүктелердегі жолдың 
жарты двигінің шамасын білдіретін жебелер айырмасы сомаларының сомасы 
келтірілген. Жетінші бағанда жартылай двигтердің графигі бойынша 
түзетілген жартылай двигтердің шамасы келтірілген (2.27 - суретті қараңыз), 
ал тоғызыншы бағанда-ығысудың өзі. Оныншы бағанда (2.10) формула 
бойынша түзетілген жобалық жебелер жазылады. 

Төртінші бағанға заттық және жобалық жебелер айырмасы енгізілген. 
Осы баған бойынша (бір мәнді айырмашылықтардың орналасуы мен шамасы 
бойынша) есептеу бойынша қисықты түзетудің орындылығы анықталады. 

 

Гидравликалық құралдармен жолды түзету. Жолды түзету үшін ГР-
12Б типті гидравликалық аспаптар жиынтығы қолданылады (2.28-сурет) үш-
жеті данадан, сырғу шамасына, балласты тығыздаудың түрі мен дәрежесіне, 
жолдың қуаты мен конструкциясына (буынды, түйіспесіз), сондай-ақ бұл 
түзу немесе бұрылыс учаскелері болуына байланысты.  

 

 
1 – рычаг бөлімі; 2 және 9 тасымалдау және орнату тұтқалары; 3,14, 16 – ілмектер; 

4 – поршень; 5 – қайтару серіппесі; 6 – цилиндр; 7 – екі поршенді гидравликалық сорғы; 8 
– шатундар; 10 – алынбалы жұмыс тұтқасы; 11 – рокер сорғы; 12 – корпус әйнегі; 13 – 
төзімді тарақ; 15 – рокер; 17 – ашасы; 19 – орташа қолдау; 21 – қайта іске қосу 
клапанының тұтқасы; 22 – алынбалы тығыздағыш 
 

2.28-сурет- ГР-12Б гидравликалық түзетуші  
 

Жолды сырғыту аспаптардағы қысымды түсіргеннен кейін рельстің 
кері қайтарылуын ескеретін кейбір маржамен (1 - 3 мм) жүргізу керек. Бұл 
жолдың конструкциясына (рельстің, шпалдардың түрлеріне) және 
сырғыманың мөлшеріне байланысты және жұмыс басталғанға дейін 
анықталады. 

Жолдың жылжыту бағытына қарай сырғыту алдында шпалдардың 
көлденең ұштарындағы қиыршықты балластың тығыздалған жерлерін 
ломдармен босатады, сонымен бірге гидравликалық құрылғыларды орнатуға 
арналған орындар дайындалады. Содан кейін жол жөндеушілер тобы 
(құрылғылар саны бойынша) жолды жылжытады. 

Рихтовканы жол бригадирі басқарады. Егер оның түзету тәжірибесі 
болса, онда ол көзбен немесе бинокльді қолдана отырып, жолдың сырғуын 

21 
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анықтайды, ал түзету тәжірибесі жоқ немесе егер ол жеткіліксіз болса, 
оптикалық құрылғыны қолдана отырып жолды түзетеді. Көзбен түзету 
кезінде жолдың бригадирі жолды жылжытатын жол монтерларының тобынан 
40-50 м (ал дүрбіні пайдаланған кезде - 100 м дейін) түзетудің жүрісі 
бойынша монтерлар тобының орын ауыстыру бағытына қарама - қарсы 
жаққа қарай жүреді; ол түзету жібінің үстінде тұрып (рельс оның аяқтарының 
арасында қалады), ол рельстің жұмыс жиегімен гидравликалық аспаптарды 
орналастыру орнын және тәртібін анықтайды. Егер бұл гидравликалық 
аспаптардың бір қондырғысы үшін жойылуы мүмкін «бұрыш» болса, онда 
бригадир осы жіптегі орташа аспап орнатылатын жолдың ең үлкен ауытқу 
орнын анықтайды; қалған аспаптар орташадан екі жағынан бірдей бөлінеді; 
егер жолдың кедір-бұдырлығы ұзын болса және гидравликалық аспаптардың 
бір жаққа сырғуы бар бірнеше орын ауыстыруын талап етсе, онда жолдың 
бригадирі рихтовканың басында және аспаптарды орнатудың кейінгі 
орындарында олардың шеткілерінің орнын (өз тарапынан) және басқа 
аспаптардың орналасу тәртібін айқындайды. 

Екі жағдайда да жол жылжуы басталғаннан кейін бригадир оның 
аяқталу сәтін анықтайды. Тікелей учаскеде мұндай сәт жолдың жылжитын 
кесіндісін қозғалыс орнына дейінгі ұзындықта жол бригадирі қарайтын 
учаскемен жалпы түзулікке, ал бұрылыста бұрылыстың учаскесіне дейін 
жеткізу болып табылады. 

Оптикалық құралдарды қолдана отырып, жоспардағы жолдың ұзын бір 
жақты ауытқуларының түзу учаскелерінде тегістеу кезінде (2.29 - сурет) 
алдымен 150-200 м ұзындықта рельсті тегістеу жібі қаралады және онда 
түзетуге жататын жол учаскесінің шекараларының жанында екі нүкте (1, 2) 
таңдалады. 

 
а) – тегістеу жармасын таңдау; б), в) - А,Б, В нүктелерінде тегістеу кезінде рельстердің 

орналасуы 
2.29-сурет - Жолдың түзу учаскелерін тегістеу кезінде көру құбыры 

мен рельстерді орнату схемасы 
 

Осы нүктелердің бірінде (тегістеу орнының басында) рельстің басына 
визуалды құбыр тігінен орнатылады, ал екіншісінде (тегістеу орнының 
соңында) жұмыс рельсі орнатылады. Жетекші бұрандалар құбырдың тік 
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жіптерінің қиылысын ромбтың жоғарғы және төменгі бұрыштарынан өтетін 
жұмыс тақтасының тік сызығымен біріктіреді. 

Тегістеу процесінде өлшеуіш рельс жолдың сырғуы қажет жерлерде 
орнатылады (A, B және т.б.) және гидравликалық тегістегіштерден күш 
түсіргеннен кейін өлшеу және жұмыс рельстерінің тік осьтері сәйкес келетін 
етіп жол бойымен жылжытылады. 

Жолдың бір жаққа тұтас жылжуы кезінде өлшеу рельсі оның 
тұрағының соңғы орнынан 4-5 м - ге қайта орналастырылады. 

Пойызды өткізу үшін оптикалық аспап пен рейкаларды жолдан алып 
тастайды және қажет болған жағдайда бірқалыпты бұруды ұйымдастырады; 
шпал ұштарының артына балласты таптайды: жол қозғалған жақтан - 
босатылған балласты тығыздау мақсатында; қарсы жағынан - шпал мен 
балласт ұшы арасындағы пайда болған саңылауды жою үшін. Пойыз 
өткеннен кейін жұмыс бірдей ретпен жалғасады. 

 

Кесте 2.12. Гидравликалық аспаптармен жолды тегістеу құралдарының 
тізбесі мен саны 

 

Құралдың атауы 
Бригада саны кезіндегі құрал-

саймандар саны  
5 - 6 7 - 8 9 -10 

Гидравликалық тегістеу құралдары 3 - 4 5 7 
Үшкіл лом 1 2 2 

Деңгейі 1 1 1 
Қиыршық тасқа арналған айыр 1 1 1 

Түйіспелі бұрандамаларға арналған гайка кілті 1 1 1 
Бір рельсті арба 1 1 1 

 

Жолды түзетуші машиналарымен түзету. Жолдарды түзету үшін:  
- Р-2000 өздігінен жүретін, циклдық тәсілмен жолды тегістейтін 

машина;  
- ПРБ - Балашенко жүйесімен жолды тегістейтін машина; 
- ЭЛБ-4 электрбалластері - аспалы тегістеу жүйесімен жабдықталған.  
Барлық машиналарда тегістеу принциптері ұқсас. 
 Барлық тегістейтін машиналар тегістеуден кейін шпалдардың 

шетіндегі балласты тығыздауға арналған сенімді құрылғылармен 
жабдықталуы тиіс. 

Өздігінен жүретін циклдік машиналар жолды таңдамалы түрде жолды 
түзете алады (тек шегіну орындарында), оны тегістеу қажет емес жерге 
тиіспейді, бұл олардың локомотивпен жылжылатын машиналарға қарағанда 
артықшылығы, сондықтан мұндай машиналар жолда жиі тоқтай алмайды. 
Бірақ таңдамалы тегістеу кезінде жиі тоқтап қалу қажеттілігіне, сондай-ақ     
Р-2000 типті машиналардың төсеніштері бар буындардағы рельстің басы мен 
жол сырғымаларын роликтермен ұстап тұрудың қиындықтарына байланысты 
жұмыс жылдамдығы мен ығысу күші аз. Осы көрсеткіштер бойынша олар 
ЭЛБ және ПРБ машиналарынан төмен, рельстің басын магниттермен тартып 
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алады және жолды өте жоғары жылдамдықпен (2 - 2,5 км/сағ дейін) 
тегістейді. 

Түзету әдісін (тегістеу немесе есептеу бойынша) жол шебері 
анықтайды. Ол жұмыстардың жетекшісі болып табылады. 

Жолды машиналармен сырғыту жол торының белгісі кезінде 
жүргізілетіндіктен, деңгей бойынша ауытқулар пайда болуы мүмкін. 
Сондықтан жолды көтеру 10-15 мм - ден аспауы тиіс, ал жолдың жағдайы 
бір-екі пойызды өткізгеннен кейін шөгулерді түзете отырып, деңгей бойынша 
тексерілуі тиіс. 

 
2.4.3 Түйіспелі саңылауларды реттеу және жеделдету 
 
Рельс жапсарларындағы саңылаулар және олардың шпал торына 

қатысты орналасуы пайдалану процесінде рельстердің астарлар бойынша 
(және шпалдармен бірге) ығысу күштерінің әсерінен бойлық жылжуына, 
сондай-ақ рельстер температурасының тұрақты ауытқуына байланысты 
өзгереді. Сонымен қатар, саңылаулардың өзгеруінің мөлшері мен 
қарқындылығы және олардың жол бойындағы жылжу бағыты көптеген 
факторларға байланысты, соның ішінде: 

жол бойындағы пойыздар қозғалысының басым бағыты, мысалы, 
біржақты - қос жолды учаскеде, екі жақты – бір жолды учаскеде; 

пойыздардың түрі мен саны; 
жолдың осы учаскесіндегі пойыздар қозғалысының режимі (тежеумен 

немесе тежеусіз); 
жол профилі (түсіру немесе көтеру); 
жыл бойы температура ауытқуының амплитудасы; ығысуға қарсы 

құрылғылардың конструкциялары мен саны, бекітпе конструкциялары және 
т. б. 

Сондықтан буындардағы саңылаулардың мөлшері және олардың 
жұмыс кезінде жолдың ұзындығы бойынша орналасуы мезгіл-мезгіл реттелуі 
керек. Егер бұл жасалмаса, онда уақыт өте келе қыста теріс температурада 
созылған саңылаулармен буындардың үзілуі немесе жазда жоғары 
температурада буындардағы нөлдік олқылықтар кезінде жолдың шығуы 
мүмкін. Егер саңылаулардың шамаларын қалыптыға келтіру буындарды 
бұзбай жүзеге асырылса, онда ол «саңлауларды реттеуге», ал егер үзіліспен 
болса, онда «саңлауларды алшақтауы» жатады. 

Саңылауларды реттеу жоспардан тыс және жоспарланған болуы 
мүмкін. Жоспардан тыс реттеу оң және теріс ауа температурасында 
сәйкесінше біріктірілген (жабысқан) және шамадан тыс созылған 
саңылаулардың болуы мен санына байланысты буындарды тексеру 
нәтижелері бойынша тағайындалады. 

Жоспарлы реттеу (саңылауларды жеделдету) өлшенген және қалыпты 
саңылаулардың жинақталуын графикалық салыстыру нәтижелері бойынша 
тағайындалады (2.13-кесте). 
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Саңылауларды үздіксіз жоспарлы реттеу немесе жеделдету бойынша 
жұмыстар, әдетте, кешенді жоспарлы-алдын алу жұмыстары кезінде және 
жолды жөндеу кезінде орындалады. Кейбір жағдайларда олар тәуелсіз 
ретінде орындалуы мүмкін. Жұмыс құрамына мыналар кіреді: саңылауларды 
өлшеу, түйіспелі саңылаулардың есептік тізімдемесін жасау, рельстерді 
сырғымалардың есептік шамаларына сәйкес жылжыту, жылжытылған 
рельстерді жаңа орынға бекіту. 

2.13-кесте-Климаттық өңірлер бойынша түйісулердегі саңылаулардың 
номиналды мәндері 

Саңылау, мм 

Рельс температурасы, °с, рельс температурасының жылдық амплитудасы бар 
климаттық аймақтар үшін Т 

Т > 100 °с (күрт 
континентальды климат) 

Т =80-100 °с (қоңыржай 
климат) 

T <100 °C (жұмсақ 
климат) 

1 2 3 4 
Рельс ұзындығы 25 метр 

0 30-дан жоғары 40-тан жоғары 50-ден жоғары 
1,5 30-25 40-35 50-45 
3,0 25-20 35-30 45-40 
4,5 20-15 30-25 40-35 
6,0 15-10 25-20 35-30 
7,5 10-5 20-15 30-25 
9,0 5-0 15-10 25-20 

10,5 0-ден -5-ке дейін 10-5 20-15 
12,0 -5-тен -10-ға дейін 5-0 15-10 
13,5 -10 -15 дейін 0-ден -5-ке дейін 10-5 
15,0 -15-тен -20-ға дейін -5-тен -10-ға дейін 5-0 
16,5 -20-дан -25-ке дейін -10 -15 дейін 0-ден -5-ке дейін 
18,0 -25-тен -30-ға дейін -15-тен -20-ға дейін -5-тен -10-ға дейін 
19,5 -30-дан -35-ке дейін -20-дан -25-ке дейін -10 -15 дейін 
21,0 От -35 до -40 -25-тен -30-ға дейін -15-тен -20-ға дейін 
22,0 төменде -40 төменде -30 төменде -20 

Рельс ұзындығы 12,5 метр 
0 55-тен жоғары 60-тан жоғары 65-тен жоғары 

1,5 55-45 60-50 65-55 
3,0 45-35 50-40 55-45 
4,5 35-25 40-30 45-35 
6,0 25-15 30-20 35-25 
7,5 15-05 20-10 25-15 
9,0 +05-тен -05-ке дейін 10-0 15-05 

10,5 От -05 дейін -15 +0-ден -10-ға дейін +05-тен -05-ке дейін 
12,0 -15-тен -25-ке дейін -10-дан -20-ға дейін От -05 дейін -15 
13,5 -25-тен -35-ке дейін -20-дан -30-ға дейін -15-тен -25-ке дейін 
15,0 От -35 дейін -45 -30-дан -40-қа дейін -25-тен -35-ке дейін 
16,5 От -45 -55 дейін -40 -50 дейін От -35 дейін -45 
18,0 төменде -55 төменде -50 төменде -45 

 

Саңылауларды өлшеу үшін бөліктермен металл сына қолданылады, ол 
рельстердің басының сыртқы (жұмыс істемейтін) бетінен оның ортаңғы 
бөлігінің деңгейінде алшақтыққа айналады. 

Саңылауларды өлшеу түйіспеден басталады, оның орналасуы жол 
төселген сәттен бастап өзгеріссіз қабылданады (мысалы, кіру немесе шығу 
бағыттамасының рамалық немесе қиылысу түйіспесі немесе балластсыз 
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көпірдің экстремалды түйіспесі және т.б.) және екі рельс жіптерінде де 
жүзеге асырылады. 

Өлшеу нәтижелері бойынша есеп айырысу ведомосы жасалады, ол 
бойынша  жұмыс түрін (саңылауларды реттеу немесе жылдамдату), 
рельстерді жылжыту көлемі мен бағытын, жұмыс фронттарын анықтайды. 

Саңылауларды реттеу, әдетте, жеңілдетілген (2.30-сурет) 120 кН (12 тс) 
кергіш күші бар РН - 02 гидравликалық аспабымен, ал саңылауларды айдау 
250 кН (25 тс) кергіш күші бар РН-01 (салмағы 78 кг) аспабымен жүргізіледі 
(2.14-кесте). 

 

Кесте 2.14-Техникалық сипаттамасы  
 

Көрсеткіші  Үдеткіш түрі 
Кергіш күш, кН РН-01А РН-04 РЛ-12 Р-25 ЭП 
Сырғыманың шамасы, 
м: ұстап алмастан;  

 
0,15 

 
0,10 

 
0,10 

 
0,10 

 
0,15 

с ұстауды 0,30 - - 0,20 - 
Тұтқадағы күш, Н 180 147 147 118 294 
Салмағы, кг 78 60 36 70 68 

 

 
 

1 – резервуар корпусы; 2 – 
сүзгісі бар сапун; 3 – сорғы 
білігі; 4 – рычаг; 5 –тарту; 6 

– плунжер; 7 – сорғы 
корпусы; 8 – клапан басы; 9 

– серіппе; 10 - құрал 
қорабы; 11 – сорғы тұтқасы; 
12 – тұтқасы бар құбыр; 13 
– сыналар кірпігі; 14 – ит; 

15 – рычаг осьі; 16 – рычаг; 
17 – сына; 18 – ролик; 19 – 

триггер клапаны; 20 – 
триггер инесі клапан; 21 – қауіпсіздік клапаны; 22 – тығыздау манжеті; 23 – қысым болты; 

24 – қысым сақинасы; 25 манжета; 26 сақина; 27 - цилиндр; 28-поршень 
 2.30-сурет -PH-01A түйісу саңылауларын гидравликалық үдеткіш 
 
Саңылауларды реттеу. 2.15-кестеде рельстік жіптердің біреуі 

бойынша саңылауларды реттеу ведомосы (үлгісі), ал 2.31 - суретте оған 
сәйкес саңылаулардың жинақталу графигі (пикеттегі саңылаулардың орташа 
мәндері бойынша жасалған) келтірілген. 

Бесінші бағандағы рельстердің қозғалыс шамасынан бұрын плюс 
белгісі өлшенген саңылаулардың жинақталуы қалыпты саңылаулардың 
жиналуынан үлкен екенін білдіреді, сондықтан рельстің қозғалысы бастапқы 
түйіспеге, ал минус белгісі керісінше бағытталуы керек. Нөлдік қозғалыс 
кезінде бұл рельс орнында қалады. 

Саңылауларды реттеу кезінде (2.31-сурет) саңылаудың мөлшері 
өзгермейтіндерден басқа, буындардағы болттар босатылады; қозғалатын 
қамшыдағы рельстер санына байланысты гидравликалық құрылғыны орнату 
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орындары анықталады; рельстер қозғалатын жағынан, буындардағы 
саңылауларға саңылаулар орнатылады (рельстердің берілген 
температурасында қалыпты саңылауға сәйкес келетін қалыңдығы бар металл 
тығыздағыштар).  

 
1, 2-сәйкесінше өлшенген және қалыпты саңылаулардың жинақтау сызықтары.  
 

2.31-сурет - Реттеу аймағында саңылаулардың жинақталу кестесі 
 

Кесте 2.15 - Түйіспелі саңылауларын реттеу туралы есеп (сыртқы жіп 
.... км) 
Түйісу және 

рельс 
нөмірі (25 

м) 

Өлшенген 
саңылаулар 

(түзетуді 
ескере 

отырып), мм 

Өлшенген 
саңылаулардың 

жинақталуы, 
мм 

Қалыпты 
саңылаулардың 

жиналуы, мм 

Өлшенген және қалыпты 
саңылаулардың жинақталуы 
арасындағы айырмашылық 

(рельстерді жылжыту 
шамасы), мм 

1 6 6 6 0 
2 10 16 12 + 4 
3 3 19 18 + 1 
4 5 24 24 0 
5 5 29 30 - 1 
6 10 39 36 + 3 
7 0 39 42 - 3 
8 0 39 48 - 9 
9 0 39 54 - 15 
10 8 47 60 - 13 
11 7 54 66 - 12 
12 2 56 72 - 16 
13 2 58 78 - 20 
14 10 68 84 - 16 
15 9 77 90 - 13 
16 5 82 96 - 14 
17 0 82 102 - 20 
18 12 94 108 - 14 
19 9 103 114 - 11 
20 8 111 120 - 9 
21 6 117 126 - 9 
22 6 123 132 - 9 
23 10 133 138 - 5 
24 6 139 144 - 5 
25 8 147 150 - 3 
26 9 156 156 0 
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Бригадамен саңылауларды реттеу бойынша жұмыс кестесі 2.32-суретте 
көрсетілген. 

 
1-түйіспелі бұрандардың тегірлерінің әлсіреуі (1 м. п.); 2 – ығысқа қарсы әлсіреу (1 

м. п.); 3 - көргіштерді орнату (1 м. п.); 4 - рельстердің бойлық қозғалысы, оларды ағаш 
балғамен ұру және жеке жолшегені босату (3 м. п.); 5 - түйіспелі бұрандардың тегірін  
бекіту (1 м. п.); 6 - ығысқа қарсы бұрандаларды бекіту немесе орнату (1 м. п.) 

 
2.32 - сурет - Сегіз жол монтерінен тұратын бригадамен саңылауларды 

реттеу бойынша жұмыс кестесі (м. п.) 
 

 
Реттеудің басында гидравликалық құрылғы рельстерге орнатылып, 

рельс бунағының буындардағы көрушілер рельстермен қысылғанша 
қозғалады. Осыдан кейін рельстердің қозғалысы тоқтатылады, көрушілер 
алынып тасталады, буындардағы бұрандар бекітіледі, ығыска қарсы бекітпе 
шпалдарға жылжиды, жолшегелерді қатайтады, гидравликалық құрылғыны 
келесі жерге жылжытады және орнатады. 

Көрсетілген жұмыстарды орындау кезінде мынадай ережелер сақталуға 
тиіс: 

рельстерді жылжыту гидравликалық аспаптың қуатына және 
жоспардағы жолдың жағдайына (түзу немесе бұралыс) байланысты екі-үш 
рельстен өру арқылы жүргізіледі); 

рельстердің бойлық қозғалысы жолшегеден, шпалдардан немесе 
қисайған төсемдерден қарсыласумен қиындаған жағдайда, рельстерді 
жылжытпас бұрын осындай жолшегелерді көтеру және төсемдердің қисаюын 
жою ұсынылады; рельстерді жылжытумен қатар оларды ағаш кувалдамен 
ұрып шығу қажет; 

ығысқа қарсы жарамсыз бөлшектер ауыстырылуы тиіс; 
ажыратылған қосқыштарды қайта дәнекерлеу керек. 
Саңылауларды реттеу жөніндегі жұмыс орны пойыздардың тоқтау 

сигналдарымен қоршалады. Машинистерге қызыл сигналдың тоқтағаны 
туралы, ал ол болмаған кезде белгіленген жылдамдықпен жүргені туралы 
ескерту беріледі. 
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Сигналдарды алмастан бұрын және пойызды өткізу алдында 
гидравликалық аспапты рельстен алып тастайды және габаритін сақтай 
отырып, жолдан басқа жаққа орналастырылады. 

Саңылауларды алшақтату. Белгілі бір аймақтағы түйіспелі жіктердің 
алшақтатуының қажеттілігін растау буындардағы рельсті жіптің максималды 
саңылау мәні болып табылады. Мысалда (2.16-кесте, 2.33-сурет) ол 107 мм-ге 
жетеді (№15 буын), бұл мүмкін болатын құрылымдық алшақтықтың 
мөлшерінен едәуір асады.  

 

2.16-кесте - Жапсарлы саңылауларды ығыстыру  тізімдемесі 
 

Түйісу 
және 
рель-
са (25 

м) 

Өлшенген 
саңылаулар 

(түзетуді 
ескере 

отырып), 
мм 

Өлшенген 
саңылаулардың 

жинақталуы, 
мм 

Қалыпты 
саңылаулардың 

жиналуы, мм 

Рельсті 
қажетті 

жылжыту, 
мм 

Қозғалатын 
қамшының 

нөмірі 

Кірпіктердің 
арасындағы 

алшақтықтың 
шамасы, мм 

1 2 3 4 5 6 7 
1 12 12 6 +6 - - 
2 12 24 12 +12 1 12 + 15 = 27 
3 15 39 18 +21 - - 
4 14 53 24 +29 2 29 + 17 = 46 
5 17 70 30 +40 - - 
6 12 82 36 +46 3 46 + 11 = 57 
7 11 93 42 +51 - - 
8 14 107 48 +59 4 59 + 10 = 69 
9 10 117 54 +63 - - 

10 9 126 60 +66 5 66 + 12 = 78 
11 12 138 66 +72 - - 
12 12 150 72 +78 6 78 + 16 = 94 
13 16 166 78 +88 - - 
14 13 179 84 +95 7 95 + 12 = 107 
15 12 191 90 +101 - - 
16 5 196 96 +100 8 100 + 6 = 106 
17 4 220 156 +64 13 64 + 3 = 67 
18 3 223 162 +61 - - 
19 3 226 168 +58 14 58 + 1 = 59 
20 1 227 174 +53 - - 
21 1 228 180 +48 15 48 + 1 = 49 
22 1 229 186 +43 - - 
23 1 230 192 +38 16 38 + 1 = 39 
24 1 231 198 +33 - - 
25 3 234 204 +30 17 30 + 5 = 35 
26 5 239 210 +29 - - 
27 5 244 216 +28 18 28 + 3 = 31 
28 3 247 222 +25 - - 
29 2 249 228 +21 19 21 + 2 = 23 
30 2 251 234 +17 - - 
31 0 251 240 +11 20 11 + 6 = 17 
32 6 257 246 +11 - - 
33 4 261 252 +9 21 9 + 1 = 10 
34 1 262 258 +4 - - 
35 3 265 264 +1 22 1+5 = 6 
36 5 270 270 0 - - 



258

 

  
 

 

2.16 кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 6 7 
37 3 273 276 -3 23 -3 + 2 = -1 
38 2 275 282 -7 - - 
39 2 277 288 - 11 24 -11 + 1 = -10 
40 1 278 294 -16 - - 
41 0 278 300 -22 25 -22 + 4 = -18 
42 4 282 306 -24 - - 
43 3 285 312 -27 26 -27 + 5 = -22 
44 5 290 318 -28 - - 
45 4 294 324 -30 27 -30 + 3 = -27 
46 3 297 330 -33 - - 
47 1 298 336 -38 28 -38 + 1 = -37 
48 1 299 342 -43 - - 
49 4 303 348 -45 29 -45 + 5 = 40 
50 5 308 354 -54 - - 
51  314 360 -46 30 -46 + 9 = -37 
52 9 323 366 -43 - - 
53 8 331 372 -41 31 -41 + 10 = -31 
54 10 341 378 -37 - - 
55 14 355 384 -29 32 -29 + 14 = -15 
56 14 369 390 -21 - - 
57 17 386 396 -10 33 -10 + 12 = 2 
58 12 398 402 -4 - - 
59 7 405 408 -3 34 -3 + 7 = 4 
60 7 412 414 -2 - - 
61 8 420 420 0 35 0 + 6 = 6 
62 6 426 426 0 - - 

 

2.33-суретте жеделдету аймағында саңылаулардың жинақталу кестесі 
көрсетілген.  

 
1, 2 - сәйкесінше өлшенген және қалыпты саңылаулардың жинақтау сызықтары 
 

2.33-сурет - Жеделдету аймағында саңылаулардың жинақталу кестесі 
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2.33-суреттен № 45 түйіспеге дейінгі жол бөлігінде өлшенген 
саңылаулардың жинақталуы қалыпты саңылаулардың қосындысынан асып 
түсетінін көруге болады, бұл осы учаскедегі рельстерді бастапқы түйіспеге 
қарай жылжыту қажеттілігін көрсетеді.  

Жолдың қалған бөлігінде саңылаулардың жинақталуы минус белгісіне 
ие, бұл рельстердің қозғалыс бағытын буындар санының өсуіне қарай 
өзгертуді білдіреді.  

Егер графикте өлшенген саңылаулардың жинақталу сызығы қалыпты 
саңылаулардың жинақталу сызығынан тік көтерілсе, онда бұл сегментте 
нақты саңылаулар қалыптыдан үлкен болады, ал керісінше, егер өлшенген 
сызықтан гөрі қалыпты саңылаулар болса - нақты олқылықтар қалыптыдан аз 
болады. 

Өлшенген саңылаулардың сызығының көлденең орналасуы осы 
аймақтағы буындарда бос орындардың болмауын көрсетеді. 

2.16-кестеден (6-баған) бұл жағдайда жылжитын бунақтардың 
ұзындығы 25 м болатын екі рельстерге тең болатындығын көруге болады. 

Жұмыстар мынадай тәртіппен жүргізіледі. Рельстік жолтабанның 
үзілетін түйіспелерінің тұрпаттық жапсырманың орнына тесіктердің 
орналасуы өзгертілген тілімге алынған жапсырмамен ауыстырылады, 
рельстік жалғағыштарды кесіп тастайды оның орнына уақытша қалыпты 
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін уақытша жалғастырғыштар орнатылады; 
осы түйісулерде рельстер ұштарының біріндегі бұрандамаларды алып 
тастайды; қалған түйісулерде бұрандамаларды босатады. 

Бір жолды желілерде рельстерді жылжыту бағытына қарама-қарсы 
жағынан рельстердің ығысуына кедергі келтіретін бекітпеден  шпалдарды 
жылжытылады; түйісулерде көрушілер орнатылады.  Содан кейін, тілімге 
алынған жапсырмалы  бірінші түйіспеге алшақтатқыш  құрылғы орнатылып, 
рельстер қозғалатын жағынан барлық көрушілер қысылғанша рельс 
бунақтарын жылжытады. Бұл жағдайда алшақтатқыш құрылғы орнатылған 
түйіспеде алшақтық пайда болады. 

Осыдан кейін қозғалтылған бунақтардың түйісулерінен көрушілер  
алынады, бекітпелердегі бұрандар орнатылады, ығысуға карсы келетін 
бекітпелер орнына қойылады. 

Жолтабан үзілісімен түйіскен жерден пойыздарды өткізу үшін қажет 
болған кезде қосымша рельстік сына орнатылады және бұрандамалармен оны 
жапсырмалармен бекітеді. 

Түйіспелі жіктердің алшақтауын «терезелерде», сондай - ақ жұмыс 
орнын тоқтату сигналдарымен қоршап пойыздар арасындағы аралықтарда 
жүргізілуі мүмкін; пойыздарды Р65 типті рельстер кезінде 25 км/сағ 
жылдамдықпен, Р50 типті рельстер кезінде 15 км/сағ жылдамдықпен өткізеді. 

 

Жолдың енін түзету. Рельстік жолтабанның енін түзетуді: ағаш 
шпалдар кезінде - жолтабанды қайта төсеу; темірбетонды шпалдар кезінде - 
шпалдардың жол осіне қатысты қисаюын жою немесе рельстік жіптердің 
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ішкі және сыртқы жақтарынан резеңке төсемдердің біркелкі емес тозуының 
салдары болып табылатын рельстердің қисаюын түзету арқылы жүргізеді. 

Жолды қайта тігу (түзету): түзу жолда – түзету жібі бойынша; бұрылма 
жолда - ішкі жіп бойынша. Тегістеу жіптері тек ерекше жағдайларда 
қайтадан тігіледі, мысалы, қыста, жоспардағы жолдың жағдайын түзету 
кезінде, жолшегелерді майыстыра отырып, төсемдерді жылжыту арқылы, 
сыртқы рельс жіптерінің «ұрмаларын» жою кезінде қайта жасалады. 

Рельстік жолтабанды қайта салу кезінде төмендегілер ережесі 
орындалуы тиіс:  
– жолды қайта тігу (түзету) алдында жолдың түзету жібін туралау керек; 
– ағаш шпалдардан жолшегелерді суырғаннан кейін шпалдардағы тесіктерді  
антисептикпен және антисептик сіңірілген 5x15x110 мм өлшемді бекіткіш 
пластинкалар салынуы тиіс; 
– рельсті қажетті жағдайға сырғыту кергіш аспаптың көмегімен немесе 
балластқа ендірілген темір ломның көмегімен жүргізілуі тиіс; 
– жұмыс орнын «Ысқыру» белгісімен қоршау кезінде жүргізілетін қайта тігу 
кезінде бір мезгілде аралас шпалдардың үш ұшынан аспайтындай етіп тігуге 
рұқсат етіледі; үштен артық аралас шпалдарды тігу қажет болған жағдайда 
кергіш аспапты қолданылуы тиіс, бұл ретте шпалдардың алты аралас 
шетіндегі рельстерді тігуге рұқсат етіледі; 
- жолшегелерді шпалдарға ауыстырып салу кезінде жолшегені тік күйінде 
және оны рельс жылжытылатын пластинка - бекіткіш жағынан 
орналастырған кезде жүргізілуі тиіс; 
- шайқалатын шпалдарға жолшеге қағу кесінде шпалдарды сүйменмен ілу 
арқылы жүргізілуі тиіс; 
- жарамсыз (тозған) жолшеге жарамды жолшегеге ауыстырылады;   
- жолтабанды қайта тігу (түзету)  кезінде пойызды өткізу алдында рельстер 
шпалдың әрбір ұшына кемінде екі жолшеге тігілуі тиіс, бұл ретте жолтабан 
енін бұру бірқалыпты болуы және жолдың 1 м-де 1 мм-ден аспауы тиіс. 

Ағаш шпалдар кезінде жолды қайта тігуді және темірбетонды шпалдар 
кезінде жолтабанды түзетуді 2.17-кестеде келтірілген тиісті құралдар мен 
айлабұйымдар жиынтығы бар жолдың екі монтеры жүргізеді. 

Жолтабанды қайта тігу (түзету) бойынша жұмыстар дайындық, негізгі 
және қорытынды болып бөлінеді. 

Жолдың бригадирі жолдың енін өзгерту және түзету орындарын 
алдын-ала қозғалатын рельстік жіптің мойынын бормен белгілейді. 

Дайындық кезеңінде жұмыс орнын қардан немесе 
қоқыстандырғыштардан тазарту, ағаш шпалдардың тазаланған жерлеріне 
антисептик жағу (ағаш шпалдарда немесе ауыстырылатын біліктер де), тарту 
құралын орнату, жолшегелерді суырып алуға сынау бойынша жұмыстарын 
орындау. 

Негізгі кезеңде жолшегелер шығарылады, жолшегелердің тесіктері 
антисептикпен өңделеді және оларға бекітпе тақталары салынады, рельс 
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жіптерін қажетті күйге ауыстырылады, әр шпал ұшына екі жолшеге 
қағылады. 

 

Кесте 2.17-Жолтабан енін түзету кезінде құралдарға қажеттілік  
Құралдың атауы Құралдар саны 

Жолшегемен бекіту кезінде бөлек бекітпе кезінде 
1 2 3 

Табанды темір лом   1 - 

Жол жұмысшысы шаблоны 1 1 
Дексель 1 - 
Үшкіл темір лом   1 2 
Жолшегелік балға  1 1 
Ұстатқыш  және салынба бұрандар 
үшін кілт - 1 

Ағаш балға - 1 
Тарту құралы 1 - 
Антисептиктер сіңірілген бекіткіш 
пластинкалар (5x15x10), жиынтық 1 - 

Темір күрек 1 1 
Антисептикпен банка 1 - 
Сыпырғыш 1 1 

 

Соңғы кезеңде қалған жолшегелерді шпалдарға соғып кіргізіледі, егер 
ауысу орны бойынша пойыз (немесе бірнеше пойыздар) өткізілсе, бұрын 
соғылған жолшегелерді қайта соғады; балласт призмасының бетінен 
жоңқаны (қабыршақтарды тазалау кезінде пайда болған) немесе металл 
төсемдердің астынан алынған тозған төсемдерді және т. б. жинайды. 

Рельстік жолтабанды қайта тігу (түзету) бойынша жұмыстар: 
қатарынан үш шпалдан (тартпа аспабымен жұмыс істеу кезінде алтыдан) 
аспайтын шпалдарды тігу кезінде – «Ысқырық» сигналдық белгілерімен; 
қатарынан үш шпалдан артық тігу кезінде (тартпа аспабын пайдалану кезінде 
алтыдан астам) - пойыздардың машинистеріне хабарлағыш сигналдарды беру 
туралы ескерту бере отырып, пойызды тоқтату сигналдарымен қоршалады. 

 
2.4.4 Жеке рельсті ауыстыру 
 

Жеке рельсті ауыстыру бойынша жұмыс орны тоқтау сигналдарымен 
қоршалады, пойыздардың машинистеріне қызыл сигналдың тоқтағаны 
туралы, ал ол болмаған кезде белгіленген жылдамдықпен жүргені туралы 
ескерту беріледі. 

Жеке рельсті ауыстыруды жол бригадирінің басшылығымен жол 
монтерларының бригадасы орындайды. 

Жолдың 14 монтерінен тұратын бригада ауыстыратын ұзындығы 25 м 
Р65 типті рельсті ауыстыру бойынша негізгі жұмыстардың кестелері 2.34 
және 2.35-суреттерде келтірілген. 

Жолға төсеуге арналған рельс километрлік қордан немесе қосалқы 
рельстердің арнайы орналасқан жерінен алынады. Рельсте таңба лануы тиіс. 
Жолға төсемес бұрын рельсті жол бригадирі тексеріп, оның параметрлерін 
өлшейді: ұзындығы, биіктігі, бас жағыныңтың тозуы. 
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Төселетін рельстің жолда жатқан және оған жанасатын рельстердің бас 
жағының биіктігі мен ені бойынша (жұмыс жиегі бойынша) айырмашылығы 
1 мм-ден аспауы тиіс. 

 

 
 

1 - сыртқы және ішкі негізгі жолшегені кішкене тарту және күшпен тарту (8 ж.м.  
№ 7 - 14); 2 - көлденең маңдайшаларды орнату (2 ж.м. № 5, 6); 3 - түйіспелі бұрандар мен 

жапсырмаларды алу (4 ж.м. № 1 - 4); 4 - ауысымды жолды сырғыту және жинау және жаңа 
рельсті сырғыту (14 ж.м.); 5 - жапсырмаларды орнату және түйіспелерді ұштастыру (4 

ж.м. № 1-4); 6 - тігу рельстерді бір негізгі жолшегемен соқпақтың ішіне қағу және 
тартылған сыртқы жолшегемен бітеу (8 ж.м. № 7 - 14); 7 - көлденең маңдайшаларды алу (4 

ж.м. № 1-4) 
2.34-сурет-14 жол монтерінен тұратын бригада орындайтын жолшегелі 

бекітпе кезінде ұзындығы 25 м Р65 типті рельсті ауыстыру бойынша негізгі 
жұмыстардың кестесі 

 

 
1 - көлденең маңдайшаларды орнату (4 ж.м. № 1 - 4); 2 - ұстатқыш бұрандаларының 

тігірілерін бұрау және ұстатқыштарды бұрандармен бекіту (10 ж.м. № 5 - 14); 3 - 
түйіспелер мен жапсырмалардағы бұрандармен бекіту (4 ж.м. № 1 - 4); 4 – ауысымды 
рельсті сырғыту және жолдан жинау (14 ж.м. п.); 5 - жапсырмаларды қою және 
түйіспелерді ұштастыру (4 ж.м. № 1 - 4); 6 - ұстатқыштық бұрандарды орнату және 
гайкаларын бұрау (10 ж.м. № 5 - 14); 7 - көлденең далдаларды алу (4 ж.м. № 1-4) 

 

2.35 - сурет-14 жол монтерінен тұратын бригада орындайтын, ұзындығы 25 м 
Р65 типті рельсті ауыстыру бойынша негізгі жұмыстардың кестесі  
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Егер ауыстырылатын рельстің буындарында біріктірілген немесе 
созылған саңылаулар болса, олар алдын-ала реттеледі. 

Рельсті ауыстыруды саны рельстердің түрі мен ұзындығына, сондай-ақ 
қолданылатын механизмдерге байланысты жол бригадасы орындайды (2.18-
кесте). 

 
Кесте 2.18 - Жол бригадасының құрамы 
 

Рельс түрі Рельсті ауыстыру кезіндегі жол монтерлерінің саны 
механизмдерді қолданбай механизмдерді қолдану арқылы 

Р75 16 10 
Р65 14 10 
Р50 10 10 

 
Рельсті айырбастау тәртібі келесідей. Дайындық кезеңінде жолдың 

төрт жөндеушісі екі түйіспелі бұрандарды алып тастайды (алты тесікті 
жапсармада) және қалған төрт бұрандарға қосымша шайбалар қояды. 
Жолдың төрт жөндеушісі жолды жаң-тозаңнан тазартады, қалған жол 
жөндеушілері үшінші (негізгі) жолшегелерді шығарады, шегелердің 
тесіктерін антисептик майлайды және оларға бекіту тақталарын қояды (қажет 
болған жағдайда қалған жолшегелерді көтеріп сынап көреді). 

Негізгі кезеңде жұмыс орнын тоқтату сигналдарымен қоршағаннан 
кейін жолдың екі жөндеушісі көлденең бөгеттер мен айналма сымды қояды; 
жолдың төрт жөндеушісі түйіспелі бұрандар мен жапсырмаларды алып 
тастайды; жолдың сегіз жөндеушісі сыртқы негізгі жолшегелерді кішкене 
көтереді және ішкі негізгі жолшегелерді шығарады (рельсті ауыстыруға 
дайындық кезеңде шпалдардың ұштарында жолшегелерді кішкене көтереді 
және ішкі негізгі жолшегелерді шығарады), жолшеге саңылауларын 
антисептиктейді және оларға бекіткіш пластинкаларды орнатады.  Содан 
кейін жолдың барлық жөндеушілер ауыстырылатын рельсті шпалдардың 
ұштарына және оның орнына жаңа рельсті итереді; жолдың төрт жөндеушісі 
қондырымдарды орнатады және түйіспелердегі бұрандарды бекітеді, 
көлденең бөгеттер мен айналма сымды алып тастайды; жолдың қалған 
жөндеушісілері шпалдың әр ұшында бір ішкі негізгі жолшегелерді соғады 
және барлық шпалдарда тартылған сыртқы жолшегелерді батырады. Негізгі 
жұмыстар аяқталғаннан кейін тоқтату сигналдарын алады. Пойыздардың 
қозғалысы белгіленген жылдамдықпен жүреді. 

 
2.4.5 Шпалдар мен ауыстырмалы білеулерді жеке ауыстыру 
 
Шпалдар мен білеулерді жеке ауыстыру бойынша жұмыстар өз бетінше 

де (мысалы, жарамсыз ағаш шпалдардың «шоғырлануын» азайту кезінде), 
сондай-ақ машиналарды қолдана отырып орындалатын жоспарлы-алдын алу 
жұмыстарымен бірге жүргізілуі мүмкін. Бірінші жағдайда шпалдарды 
ауыстыру бойынша барлық технологиялық операцияларды жол 
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жөндеушілері қол құралдарын пайдалана отырып, ал екінші жағдайда - 
машиналар мен қол құралдарын пайдалана отырып орындайды. 

«Шоғырлануды»  бәсеңдету кезінде ауыстыруға жататын жарамсыз 
шпалдардың жай - күйін көктемгі тексеру кезінде рельс мойындарына бір 
және басқа рельс жіптері бойынша ақ дақтармен, ал жоспарлы тәртіппен 
ауыстыруға жататындар - оң рельс жіптеріндегі ақ дақпен белгіленеді. 

Шпалды ауыстырған кезде алдымен шпалдың табанынан 2-3 см төмен 
балласты алып тасталады, балласты призманың иығындағы ауыстырылатын 
шпал үшін «шығуды» тазартады, барлық жолшегелері алынып тасталады 
және ауыстырылатын шпалдағы төсемдерде алынады; алынатын  шпал шпал 
қорабына жылжытылады және балласты призманың иығындағы «шығу» 
арқылы жолдан шығарылады; шпалдың астындағы балласт төсемі кесіледі: 
кесілу биіктігі мынадай биіктіктен кобірек болуы тиіс: салынатын шпалдың 
және оның үстіндегі бекітпелердің биіктігін қосқанда. Дайындалған төсемге 
салынатын шпал орнына жылжытылады. 

Жолшегелерінің тесіктері шпалдағы қолмен бұрғылаумен бұрғыланады 
және антисептикалық май жағылады, содан кейін оларда жолшегелермен 
бітеледі (алдымен негізгі, содан кейін қаптау); шпал қорабына шпал 
биіктігінің жартысына дейін таза (еленген) балластпен толтырылады және 
шпал ұрып-тығыздалады; ұрғаннан кейін шпал қорабы толығымен 
балластпен толтырылады. 

Ақаулары бар темірбетон шпалдарын жеке ауыстыру негізінен жолды 
жөндеу кезінде жүргізіледі; ағымдағы ұстау кезінде мұндай жұмыс сирек 
жағдайларда, мысалы, түйіспедегі шпалдар зақымданған кезде орындалады. 
Темірбетон шпалдарын (ауыстырмалы білеулерді) ауыстыру технологиясы 
көбінесе ағаш шпалдарды (білеулерді) ауыстыру технологиясына ұқсас: 
ауыстырылатын шпалдың жанында орналасқан шпал қорабынан балласт 
алынып тасталады, ұстатқыштың бұрандары шешіп алынып, шпал темір 
төсеммен бірге алдын-ала салынған металл жолаққа шпал қорабына ауысады, 
оның бойымен шпал жолдан шығарылады және оның орнына жаңа шпал 
салынып, бекітпе төсемдердің ұстатқыштың бұрандары тартылады. Содан 
шпал қорабына шпал биіктігінің жартысына дейін таза (еленген) балластпен 
толтырылады, бұл ретте шпалдың ортаңғы бөлігі ұрылмаған күйінде 
қалдырылады; ауыстырылған шпалдар аралықтан алынады. 

 
2.4.6 Түйіспелердегі  жапсырмаларды жеке ауыстыру 
 
Жұмыстарды жол бригадирінің басшылығымен екі жол жөндеушісі 

орындайды. Жұмыс орны тоқтау сигналдарымен қоршалады. 
Жапсырмалардың ішкі беті майлануы тиіс (түйіспесіз жолдың 

теңестіру аралықтарын қоспағанда). 
Жұмыс орнын тоқтату сигналдарымен қоршағаннан кейін түйіспе 

шпалдарындағы негізгі жолшегелер суырылып алынады (немесе түйісу 
бұрандардың тегірі, ұстатқыштары алынады); түйіспе бұрандары алынып 
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жапсырма шешеді, олардың орнына жаңа (немесе ескі жарамды) 
жапсырмалар орнатылады және оларды рельспен бұрандармен бекітеді. 
Содан кейін алынған негізгі жолшегелер қағылып бітеледі (немесе 
ұстатқыштар орнатылады). 

Оқшаулағыш түйіспелерді іріктеу. Оқшаулағыш түйіспелер олардың 
конструкциясына және жолдың сыныптылығына байланысты 2-3 жылда бір 
рет кезеңділікпен жоспарлы тәртіппен іріктеледі. 

Мұндай жіктердің аралықтары белгіленетін рельстердің температурасы 
рельстерді төсеу температурасынан айтарлықтай ерекшеленбеуі тиіс, 
сондықтан жапсырмалар алынып тасталған кезде жікте саңылаудың шамадан 
тыс өзгеруі болмауы тиіс. Іріктеу жұмысының алдында оған іргелес екі - төрт 
рельстек түйіспелерді ығысқа қарсы бекітпелермен бекітіледі: серіппелі 
ығысқа қарсы бекітпелердің жарамсыздары ауыстырылып, жетіспейтіндер 
толтырылады; бөлек бекітпе жолдарда ұстатқыштардың бұрандары және 
салмалы бұрандардың тегірлері қатайтылады. 

Оқшаулағыш түйіспелерді іріктеу бойынша жұмыстарды жол 
бригадирінің басшылығымен екі жол жөндеушілер орындайды және тоқтау 
сигналдарымен қоршалады. 

Оқшаулағыш түйіспелерді іріктеу кезінде бұрандар мен 
жапсырмаларды алып тастайды және оның элементтерінің жағдайын 
тексереді. Жарамсыз элементтер ауыстырады. Рельстердің ұштарындағы 
бұдырларды тазалаңыз. Жапсырмаларды қойып, бұрандардың тегірлерін 
қатайтылады, содан кейін тоқтату сигналдары алынып тасталады, қажет 
болған жағдайда түйіспе шпалдарды ұрып-тығыздау жұмыстары жүргізіледі. 

 
2.4.7 Бағыттағыштық бұрманың жекелеген металл бөліктерін 

ауыстыру 
 

Рамалық рельстер мен  үшкілдерді ауыстыру. Рамалық рельсттер 
мен үшкілдерді ауыстыру қарсаңында жол бригадирі тексеру арқасында 
мыналарды анықтайды: 
- ауыстырылатын және төселетін рельс пен үшкілдің тік және көлденең 
(рельс бас жағы бойынша) өлшемдерінің айырмашылығы; рамалық рельс пен 
үшкілдің бас жағының және бүйірдегі жұмыс жиегі бойынша оларға іргелес 
рельстермен сәйкес келмеуі 1 мм-ден аспауы тиіс; 
- түйіспелерде  саңылаулардың болуы; 
- салынатын үшкілдің ұшының орнын алмастырғышпен бұрыш бойынша 
сәйкес келуі; 
- бағыттағыштықтың белгіленген орындарының жолтабан ені.  

Рамалық рельсті ауыстыру бойынша негізгі жұмыстардың кестесі 2.36-
суретте көрсетілген. 

Рамалық рельсті және үшкілді ауыстыру жөніндегі бригаданың құрамы 
рамалық рельс және үшкілдің типтері мен конструкциясына, қолданылатын 
жұмыстарды механикаландыру құралдарына, «терезенің» ұзақтығына және 
жылдың уақытына байланысты болады. Ол электр станциясының машинисін, 
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сигнал берушілерін, дәнекерлеушісін есепке алмай 6-дан 10-ға дейін жол 
жұмыскерлерінен ауытқи алады. Ауыстыру СЦБ электр механигінің 
қатысуымен жүргізіледі. 

Дайындық кезеңінде: 
- рамалық рельстің түйіспесіндегі екі бұрандарын (алты тесікті жапсырмалар 
үшің) алу; 
- түбірдің көпір тіреудегі салынатын бұрандарын және бағыттағыштық 
тартқыштардағы шплинттерді алу, оларда бұрандарды сынау; 
- әрбір астарда бір негізгі жолшегені суыру және тесіктерге пластинка-
бекіткіштерді қою;  
- төселетін рамалық рельстің түбіріне штепсельдік жалғағыштарға арналған 
тесіктерді бұрғылау. 

 
сызықтардың үстіндегі сандар жөндеушілерің нөмірлерін білдіреді 
 

2.36 - сурет - Сегіз жол жөндеушілерінен тұратын бригадамен 1/11 
маркалы Р65 типті ұшкіл рамалық рельсті ауыстыру бойынша негізгі 

жұмыстардың кестесі 
 

Негізгі жұмыстарға мыналар жатады: түйіспедегі бұрандардың және 
жапсырмалардың, табандықтардағы және тамыр көпіріндегі тіректері мен 
ұстатқыштары бар ендірілген бұрандарды, тіреуіштер мен тіреуіш 
жапсырмалардағы көлденең бұрандарды, жалғастырғыш тартқыштарды, 
тамыр және түбір жапсырмаларды, тамыр жапсырмаларын алу; рельсті 
жалғағыштарды кесу; негізгі жолшегелерді қағу, жолшеге тесіктерін 
антисептиктеу және оларға бекітуші пластинкаларды қою. 

Рамалық рельсті бағыттағыштық бұрманың ауыстырылмайтын 
элементтерінен үшкілмен ажыратуға байланысты аталған жұмыстарды 
орындағаннан кейін ескісі құрамдарды жылжытады және оның орнына жаңа 
үшкілмен рамалық рельсті жылжытады және жұмыстарды кері тәртіпте 
орындайды: алынған бұрандар, жолшегелері, жапсырмалар және басқа да 
бөлшектер бұрынғы орындарға орнатылады; рельстік қосқыштарды қояды. 

Жұмысты аяқтағаннан кейін жол бригадирі жолтабанның енін және 
барлық элементтердің жеке дұрыс қойылуын және бағыттағыштық бұрманың 
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түзу және бүйір бағыттар бойынша пойызды өткізуге дайындығын тексереді. 
Орталықтандырылған бағыттағыштық бұрмаларда қажет болған жағдайда: 
үшкілдің рамалы рельске, тіректі жастықтарға, тіректі жапсырмаларға 
жанасу тығыздығын; пайда болған тік және көлденең сатылардың 
өлшемдерін; үшкілдің ауыспалы тартқыштармен қосылу беріктігін; рамалы 
рельстің жоспардағы жағдайын бағалау мақсатында үшкілді бақылау 
ауыстыруы жүргізіледі. 

Анықталған ауытқулар жойылады: буындардағы тік және көлденең 
сатылар - өтпелі төсемдер немесе рельстің бас жағындағы  сатыларды 
тегістеу; үшкілдің рамалық рельске бірінші тартымға қарсы бос орналасуы, 
үшкіл мен сырғаның арасындағы реттелетін металл төсемді орнату немесе 
үшкілдің басында рамалық рельсті ауыстыру; үшкілдің жеке тірек 
жастықтарына бос тіреуі - жолақтарды қағу; үшкілдің тірек төсемдеріне бос 
орналасуы немесе жеке тіреу төсемдерінің артық ұзындығы – оларды 
тиісінше ауыстыру бірінші тартымға қарсы тығыз жанасқанда - үшкілдің 
жанаспайтын орнында рамалық рельсті қайта орау (немесе оның рамалық 
рельске жанасу дәрежесін тексеру нәтижелері бойынша ауысым қарсаңында 
жүргізілетін үшкілді түзету). 

Рамалық рельсті үшкілмен ауыстыру бойынша барлық жұмыстардың 
дұрыс орындалғанына көз жеткізгеннен кейін жол бригадирі қоршау 
сигналдарын алып тастайды және пойыздардың қозғалысын ашады. 
Пойызды өткізгеннен кейін мұндай тексеру қайталанады және бұрандарды ы 
қосымша тарту жүргізіледі. 

Ауыстырылған рамалық рельс қойма орнына жеткізіледі. 
Төменде ағаш білеулер кезінде 1/11 маркалы Р65 типті үшкіл рамалық 

рельсті ауыстыру үшін қажетті механизмдер мен құрал-саймандар 
келтірілген: 

Дрезина ДГКУ (МПД) - 1; 
Электрошлифтегіш - 1; 
АБ-2-1 Электр станциясы; 
Дәнекерлеу агрегаты - 1; 
Рельс бұрғылау станогы - 1; 
ШВ-1-1 бұрағыш; 
Жол гайкалы кілті - 2; 
Қапталдық кілт - 4; 
Балдақты балға - 2; 
Табанды сүймен - 2; 
Үшкіл сүймен - 8; 
Жалғағыштарды кесуге арналған кескіші бар слесарлық балға, 

жиынтық - 1; 
Сыпырғыш - 1; 
Мазут пен қылқаламы бар шыны, жиынтық-1; 
Антисептикпен толтырылған шыны және қылқалам - 1; 
Әмбебап үлгі – 1. 
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Рамалық рельсті ауыстыру. Рамалық рельсті үшкілден бөлек және 
керісінше ауыстыру тек ерекше жағдайларда рамалық рельсті үшкілмен және 
іргелес рельстермен салыстырғанда тік және бүйірлі тозу бойынша, сондай-
ақ оған ауыстырылмайтын үшкілдің жанасу шарты бойынша мұқият іріктеу 
кезінде жүргізілуі мүмкін. 

Жұмыстар рамалық рельсті үшкілмен ауыстыруға ұқсас, бірақ үшкіл 
орнында қалдырумен жүргізіледі, осыған байланысты тартыстарды ажырату 
талап етілмейді. 

 

Үшкілді ауыстыру. Үшкілді ауыстыру бойынша жұмыстар 
бағыттағыштық бұрма бойынша пойыздардың қозғалысы тоқтатылған кезде 
жүргізіледі. Ауыстыруды қажет етпейтін үшкілді жұмыс жағдайына 
келтірілерді (рамалық рельске қысады) және бекітеді (2.37-сурет). 

 

 
сызықтардың үстіндегі сандар жөндеушілерің нөмірлерін білдіреді 
 

2.37 сурет - 1/11 маркалы Р65 типті үш жол жөндеушілер бригадасымен 
үшкілді ауыстыру бойынша негізгі жұмыстардың кестесі 

 
Дайындық кезеңінде жұмыс және бақылау тартқыштарының 

байланыстырушы бұрандаларының шплинттері алынып тасталады, 
ендірілген болттарды үшкіл түбірінде, тамыр жапсырмасында және тіреуде, 
бағыттамалы тартқыштарда сынайды және қажет болған жағдайда оларға 
қосымша шайбалар қояды, қосқышқа арналған тесіктерді бұрғылайды 

Негізгі кезеңде бақылау және жұмыс тартқыштарындағы 
байланыстырушы болттар, түйіспелі бұрандар, төсеніштер, үшкіл түбіріндегі 
аралық жең, табан-ұстағыштар, рельсті қосқыштар алынады. Содан кейін 
үшкілді алып тастайды және жол аралығына немесе жол жиегіне жинайды, 
оның орнына жаңа үшкілді орнатады және кері тәртіпте жұмыстар жүргізеді; 
олар аяқталғаннан кейін жол бригадирі жаңа үшкілдің рамалық рельс пен 
тірек жастықтарына қатысты орналасу тығыздығын тексереді. 

Бағыттамаларды тексеру және сынақтан өткізу аяқталғаннан кейін 
тоқтау сигналдарын алады, пойыздардың қозғалысын қалпына келтіреді. 

Рамалық рельсті немесе үшкілді ауыстырғаннан кейін пойызды өткізу 
алдында олардың бүйір жұмыс беттерін майлау ұсынылады. 
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Айқастырманы ауыстыру. Бағыттағыштық бұрмалардың 
айқастырмаларын ауыстыру технологиясы олардың конструкциясына 
(мысалы, қозғалмайтын және жылжымалы өзекшесі бар), орналасқан жеріне 
(басты немесе екінші дәрежелі жолдар), қозғалыс мөлшеріне («терезенің» 
ұзақтығына), қолданылатын механикаландыру құралдарына (машиналарға 
немесе механизмдерге), жыл мезгіліне (қыс, жаз) және т.б. байланысты 
болады (2.38-сурет). 

 

 
сызықтардың үстіндегі сандар жолды орнатушылардың нөмірлерін білдіреді 

 

2.38 - сурет - Алты жол жөндеушілерінен тұратын бригада 1/11 маркалы Р65 
түріндегі айқастырманы ауыстыру бойынша негізгі жұмыстардың кестесі 

 

Дайындық кезеңінде айқастырманың алдыңғы ұшындағы және арт 
жағындағы бұрандарды бұралуын көреді, оларды майлап және қосымша 
шайбалар кигізіп, орнына қояды. Дәл оындай жұмыстарды  түйіспе 
көпірлерінде және айқастырма төсемдерде жасалады. Айқастырма лафетінің 
(төсенішінің) 50% бұрандар алынады; штепсель немесе бұрандалы 
қосқыштар үшін тесіктері бұрғыланады. 

Негізгі кезеңде айқастырманың алдыңғы және артқы буындарындағы  
түйіспелерінің бұрандары босатылады, түйіспе жапсармалары мен рельстік 
қосқыштар алынып тасталады, қалған бұрандалар бұралып, түйіспелер мен 
айқастырма төсемдеріндегі бұрандалары алынып тасталады, бұрандалы 
тесіктерге антисептиктер жағылады. Олар ескі айқастырма лафетімен бірге 
жылжытылады, тазартылған жерлерді антисептикпен тазартады, жаңа 
айқастырманы жылжытады, оны рельстермен бекітеді, алынған бұрандарды 
және бұрандалы шегелерді орнатады, өзектің басындағы бөлімдердегі және 
барлық бағыттардағы буындардағы жолдың қажетті енін қамтамасыз етеді. 

Содан кейін олар тоқтау сигналдарын алып тасталады және 
пойыздардың қозғалысын белгіленген жылдамдықпен қалпына келтіреді. 
Пойызды өткізгеннен кейін бұрандардың тегіріндерін бұрап, жолдың енін 
тексереді. 

Соңғы кезеңде буындарды және ендірілген бұрандардың тегіріндерін 
бұрап, буындарды дәнекерлеңіз. 
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Ауыстырылған айқастырманы қоймаға жеткізеді. 
Айқастырманы ауыстыру үшін қажетті механизмдер мен құралдар: 
Дрезина ДГКУ (МПТ) - 1; 
Рельс бұрғылау станогы - 1; 
Жол гайкалы кілті - 4; 
Қапталдық кілт - 4; 
Табанды сүймен - 2; 
Жол шегесінің балғасы - 2; 
Дексель - 2; 
Үшкіл лом (сүймен) - 8; 
Сыпырғыш - 1; 
Антисептикпен толтырылған шыны және қылқалам - 1; 
Дәнекерлеу агрегаты – 1. 
 

Рельсті контррельспен ауыстыру. Жұмысты 6 жол жөндеушілерінен 
тұратын бригада, жол бригадирінің басшылығымен орындайды. Дайындық 
кезеңінде түйіспелі бекітпенің бесінші және алтыншы бұрандалары алынып 
тасталады; әрбір контррельсті астардың екі жолбұрандасы бұранда бұралады, 
контррельстің тіректерінің бұрандалары майлайды, рельстің алдыңғы 
ұшуының жол төсемінің әрбір негізгі жолшегесі суырып тасталады; қыста 
қалған жолшегелерін суыруға дайындайды, сондай-ақ жолбұрандаларды 
сынап көреді. 

Негізгі кезеңде буындар босатылып, түйіспелердегі жапсармалар 
алынып тасталады, барлық бригаданың жол жөндеушілері рельсті 
контррельстермен (қажет болған жағдайда контррельстерді астынғы 
төсемдермен) орнынан жылжытып және жаңасын итереді. Олар түйіспе 
жапсармаларын орнатып, оларды төрт бұранмен бекітеді, контррельстің 
төсемінде қажетті жол енін сақтай отырып екі негізгі жолшегемен және екі 
жол бұрамасымен бекітіледі, түйіспелерде бұрандарды, қосқыштарды 
орнатады, содан кейін тоқтау сигналдарын алып тастайды, пойыздардың 
қозғалысын белгіленген жылдамдықпен ашады. 

Соңғы кезеңде қалған жолшегелерді ұрып орындарына, бұрандалар 
қатайтылады, ыңысқа қарсы қондырғылар орнатылып, пойыз өткеннен кейін 
тік және көлденең бұрандалар бекітіледі. 

Ауыстырылған контррельсті қойма орнына апарады. 
Контррельсті ауыстыру үшін қажетті тетіктер мен құралдар: 
Дрезина ДГКУ (МПТ) - 1; 
Жол тегірінің кілті - 2; 
Қапталдық кілт - 2; 
Жол шегесінің балғасы - 2; 
Дексель - 2; 
Үшкіл лом (сүймен) - 8; 
Сыпырғыш - 1; 
Антисептикпен толтырылған шыны және қылқалам – 1. 
 



271

 

  
 

 

2.4.8 Жер төсемі мен жасанды құрылыстарды ағымдағы күтіп 
ұстау бойынша жұмыстар 

 
Жер төсемінің тұрақтылығы көбінесе оның топырақтарының 

ылғалдылығына байланысты: олар қаншалықты ылғалды болса, соғұрлым 
олардың пойыз жүктемелеріне төзімділігі аз болады. 

Сондықтан, жер төсемінің қазіргі құрамының маңызды міндеті-оған 
судың түсуіне жол бермеу. Ол үшін жер төсемі мен су бұру құрылыстарының 
беті жақсы жоспарланғанын, тазаланғанын және жер төсемінен жаңбыр мен 
көктемгі судың қалыпты ағып кетуін және ағуын қамтамасыз ететіндігін 
үнемі қадағалап отыру қажет. 

Жер төсемінің бетінде пайда болатын кедір-бұдырларды ойықтар, 
шайылулар, жарықтар түрінде мезгіл-мезгіл бітеп отыру, ескі балласттан 
пайда болған дөңдерді кесіп тастау, шөптерді алып тастау, кюветтерді, тау 
арықтарын және басқа да су бұру құрылыстарын тазалау қажет. Бұл ретте 
тазалау кезінде кесілген кір мен қоқыстандырғыштар жер төсемінің сыртына 
шығарылуы тиіс. 

Станциялардың аумағында көлденең және бойлық су бұрғыш 
жырашықтар (немесе науалар) қалыпты жағдайда (станциялық алаңның 
еңісіне сәйкес келетін еңістері бар) орнатылуы және ұсталуы тиіс. 

Жер төсемінің шағын ақауларын жоюға байланысты (жол жиектерін, 
жол аралықтарын, кюветтерді, тау арықтарын жергілікті жоспарлау, 
науаларды, дренажды құдықтарды тазалау және т.б.) жер төсемін ағымдағы 
күтіп ұстау бойынша жұмыстарды жол немесе арнайы бригадалар қол 
құралдарын қолдана отырып орындайды. Жұмыс күшінің едәуір 
шығындарын талап ететін жаппай сипаттағы жұмыстар (кюветтерді жаппай 
тазалау, жол жиектерін кесу, сондай-ақ кесілетін топырақты жер төсемінен 
тыс алып тастау арқылы жүргізілетін жол аралықтарын жоспарлау, 
гербицидтерді пайдалана отырып өсімдіктерді жою және т. б.) кювет тазалау, 
жер жинау, суару және т. б. мамандандырылған машиналарды пайдалана 
отырып орындалады. 

Жасанды құрылыстардағы және оларға кіреберістердегі жолдарды 
ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарға мыналар жатады: 

жолдарды профильде және деңгей бойынша түзету; жолдарды түзету; 
ығысқа  қарсы түзету; маусымдық теңестіру рельстерін және олардың тозған 
бөлшектерін ауыстыру; тозған бекітпелерді, теңестіру аралықтарының 
бөлшектерін ауыстыру; балшықтан тазарту және теңестіру аспаптарын 
майлау; тоннельдердегі және көпірлерге кіреберістердегі мұздақтарды жару 
және жою; шағын және орта көпірлерде өртке қарсы құрал саймандарды 
күту, құбырларды, науаларды, су құйғыш құдықтарды, арналарды 
тасындылар мен тасындылардан тазарту; шағын жасанды құрылыстарды 
қысқа, көктемгі су өткізу, су тасқыны және сең жүру. 

Профильдегі және деңгей бойынша жолды түзету жолдағыдай: ағаш 
шпалдар кезінде балластпен жүретін көпірлерде - шпалдарды ұрып-
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тығыздау; КБ типін бекіте отырып темірбетон шпалдар кезінде - рельс 
табаны мен астардың арасында реттеу төсемдерін салу; ағаш брустар кезінде 
балластсыз көпірлерде - металл астар мен брус арасындағы төсемдерді салу 
арқылы жүргізіледі. 

Жолды түзету кезінде көпірдің әрбір аралығында рельстерді көтеру 
жебесін сақтау (немесе орнату) шарты сақталады: аралықтың 1/2000 
ұзындығына тең, бірақ пойыздар қозғалысының 120 км/сағ дейінгі 
жылдамдығы кезінде 1/1000-нан артық емес; 120-дан 140 км/сағ дейінгі 
жылдамдығы кезінде 1/2000-нан артық емес. 

Жолды шпалдарды ұрып-тығыздау арқылы түзету кезінде жолды 
көтерудің биіктігі балласты астаудан балласттың төгілуіне жол бермеу 
шарттарына сүйене отырып белгіленеді. Қажет болса, темірбетон 
шұңқырларының бүйірлерін көбейтіңіз. 

Жолды түзетер алдында балласт призмасының бетінен 
қоқыстандырғыштар алынады; балласт астығында шашыраңқылар болған 
кезде жолды түзетер алдында шпалдардың астындағы ластанған балласты 
балласт астауының бетіне дейінгі тереңдікке кесіп тастайды, су бұру 
түтіктерін қоқыстандырғыштардан тазартады, содан кейін оларды ірі (70-80 
мм) фракциялардың қиыршықтасымен жабады, шпал жәшіктерін таза 
қиыршық таспен жабады және шпалдарды ұрып-тығыздау жұмыстары 
жүргізіледі. Бұл жұмыс жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
көпір бойынша пойыздар қозғалысының жылдамдығын азайта отырып 
жүргізіледі. Жолды түзетіп, шпалдарды ұрып-тығыздағаннан кейін  ығысуға 
қарсы бекітпелер орнатылады, ал жарамсыз балласты шпалдық жәшіктерде 
және балласты призманың еңістерінде ауыстырады, тығыздайды. 

Шпалдарды түзету-ұрып-тығыздау машинасымен жолды түзету кезінде 
қорғау бұрыштары бар көпірлерде олар түзету алдында алынады, ал 
түзетуден кейін қайтадан төселеді, бұл ретте бұрыштар мен төсемдер 
арасында кемінде 15 мм саңылау сақталады. 

Жолды түзету кезінде көпірлерде профильдің сынықтарын орнатуға 
жол берілмейді. Балластсыз жоғарғы құрылысы бар көпірлерге кіреберістегі 
балластқа жолды түзету кезінде тік жазықтықтағы жол бұрмаларының 
еңістері пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес келуі тиіс. 

Есептеу кезінде қисықты түзету, онда көпір орналасқан кезде, ол 
сырғыманы қажет етпейтін бекітілген аймақ үшін алынады.  Төменгі 
жағынан жүретін көпірлерде жолды тегістеу қажет болған жағдайда, ол 
өлшемдерді (жол осьінен фермаларға дейінгі қашықтық) сақтай отырып 
жүзеге асырылады. 

Көпірлерде, тоннельдерде және оларға кіреберістерде жолдың 
ұрлануын болдырмау мақсатында рельсті бекітпелер мұқият бектіледі, олар 
көпірлерде рұқсат етілмейді: бекітпелердің жарамсыз бөлшектері, әсіресе 
айдап кетуге қарсы бөліктер бірінші кезекте ауыстырылады; балдақтарды жиі 
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құртады, клеммалық, салмалы және түйіспелі болттардың гайкаларын 
майлайды және бұрайды. 

Көпірлі ағаш бөренелерді арнайы сыммен байлау әдісімен жөндеу 
ережелері мен технологиясы ағаш шпалдармен бірдей. 

Теңестіру құрылғылары бар көпірлерде болттарды бекіту, үшкілдер 
мен рамалық рельстердің үйкелетін беттерін майлау бойынша жұмыстар 
мезгілімен орындалады. 

Қыста кіші ұңғылардың құбырлары тақтай немесе қылшық ағаш 
қалқандарымен жабылған. Көктемгі су тасқыны өтер алдында қалқандар 
тазаланады; шағын құрылыстардың саңылаулары құрылыстан екі жаққа 
кемінде 20 м арнаның толық қимасына қардан тазартылады. 

 
Бақылау сұрақтары 
 
1) жолдың бұрылыс учаскелеріндегі жолдың ағымдағы мазмұнының 

ерекшеліктерін атаңыз. 
2) магистральдық жолда тегістеу жұмыстарын жоспарлау кезінде 

өлшеу жұмыстарының бірнеше себептерін атаңыз. 
3) жоспардағы бұрылыстардың күйін тексеру қалай жүзеге асырылады? 
4) пойыз бұрылыс бойымен қозғалғанда қандай күштер пайда болады 

және олардың салдары қандай ақаулар болып табылады? 
5) жолдың бұрылыс және түзу бөлігін түзету қажеттілігі қалай 

анықталады?  
6) жолдың бұрылыс учаскелерінде тегістеу жұмыстарын жүргізу 

ерекшеліктері. 
7) жолдың бұрылыс учаскелерінің ағымдағы мазмұнының 

ерекшеліктері. 
8) тегістеу жұмыстарын жүргізудің негізгі мақсаттары. 
9) қандай жағдайларда түзету жұмыстары - қолмен жүргізіледі? 
10) бұрылыстардағы жол сырғымаларының шамаларын есептеудің 

қолданыстағы әдістерін атаңыз. 
11) гидравликалық құралдармен жолды түзету ерекшеліктері. 
12) рихтовкалармен жолды рихтовкалау ерекшеліктері (мысалы, р-2000 

машинасымен). 
13) бұрылыстардағы жол сырғымаларының шамаларын есептеудің 

қолданыстағы әдістерін атаңыз. 
14) жолды ағымдағы күтіп ұстау кезінде жол машиналарын 

пайдаланудың артықшылықтарын атаңыз. 
15) жапсарлы саңылауларды реттеу және жеделдету бойынша 

жұмыстарды жүргізу мақсатын атаңыз.  
16. Қандай жағдайларда буын саңылауларын реттеу және жеделдету 

бойынша жоспардан тыс жұмыс тағайындалады? 
17. Жолдың енін түзету жұмысының мақсаттарын атаңыз. 
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3 ЖОЛҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 
ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ШАҒЫН 

МЕХАНИКАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ЖОЛ МАШИНАЛАРЫН 
ПАЙДАЛАНУ 

 
Оқу мақсаттары:  
Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
- машиналар мен механизмдердің түрлерін ажырату; 
- шағын механизациямен және құралдармен жұмыс істеу; 
- механизм құралдарының, құрал-саймандардың, сигналдық керек-

жарақтардың жарамды жағдайын қамтамасыз етуге; 
- темір жол құрылысы және жөндеу кезінде машиналар мен 

механизмдерді олардың тағайындалуы мен техникалық сипаттамаларына 
сәйкес пайдалануға; 

 
Алдын ала талаптар: 
Бұл модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер электротехника, 

теміржолдың жалпы курсы сияқты пәндерді оқып, оқу тәжірибесінен өтуі 
керек.  

 
Қажетті оқу құралдары: 

- қалам 
- дәптер 
- қарындаш 
- сызғыш 
- өшіргіш 

 
Кіріспе  
«Жолға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу 

кезінде кіші механизация құралдары мен жол машиналарын пайдалану» 
модулі теміржол құрылысы мен жөндеу кезінде машиналар мен 
механизмдерді пайдалануда олардың тағайындалуы мен техникалық 
сипаттамаларына сәйкес практикалық дағдыларды түсінуге және алуға ықпал 
етеді.   

Модульді оқу кезінде студенттер мынадай білімді меңгереді: жол 
құралдарын пайдалану түрлері мен тәртібі; машиналар мен механизмдердің 
түрлері, мақсаты мен техникалық сипаттамалары; жұмыстарды жүргізу 
қауіпсіздігі.  

Модуль 3 бөлімнен тұрады, оның ішінде жол аспабының құрылысы 
мен пайдалану ережелері, теміржол жолдарын жөндеу мен ағымдағы күтіп-
ұстауды машиналандыру, теміржол көлігіндегі қауіпсіздік ережелері және 
жол жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері бар. 
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Материалдың ең аз мөлшеріне сүйене отырып, оқушыға болашақта 
барлық қажетті ақпаратты өз бетінше табуға және игеруге мүмкіндік беретін 
білім беріледі. 

Курс сызбасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 Жол құралының құрылысы және пайдалану ережелері 
 
Жолды ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды орындау үшін 

жол бригадалары пайдаланатын тетіктер, аспаптар мен құрал-саймандар 
кепілдік беруге тиіс: 

сенімділік; 
орындалатын жұмыстардың жоғары сапасы; 
қауіпсіздік техникасын сақтау.  
Бұған сенімді сақтау, тұрақты қызмет көрсету және оларға күтім жасау 

арқылы қол жеткізіледі: мерзімді тексеру, бөлшектер мен түйіндерді майлау, 
болттардың жаңғақтарын тарту, тозған бөлшектерді уақтылы ауыстыру және 
т. б. 

Жол механизмдері, аспаптар мен құрал-саймандар арнайы жабық 
қоймаларда сақталуы тиіс. Қоймалар әрқашан жарамды күйде болуы және 
жабылуы тиіс. Желілік бөлімше қоймасының кілттері жол бригадирінде; 
тобық қоймасынан – жол шеберінде, ал олар уақытша болмаған кезде - 
оларды алмастыратын қызметкерлерде болуы тиіс. Жұмыс маусымы 
кезеңінде жекелеген жұмыс істемейтін күндерде олардың бір бөлігі 
аралықтарда олардың сақталуы қамтамасыз етілетін орындарда, мысалы, 
қызмет көрсетілетін өткелдерде қалдырылуы мүмкін. 
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ПМ 07. Жолға техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде шағын 
механикаландыру құралдары мен жол 

машиналарын пайдалану 

 
06 КМ. Жолды диагностикалау және 
теміржол элементтерінің ақауларын 

анықтау 

 
05 КМ. Жолдың және оның 

элементтерінің техникалық мазмұны 
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Жол тетіктері мен құралдарын пайдалану кезінде төменде келтірілген 
белгілі бір талаптарды сақтау қажет. 

Жол аспабы-темір жол көлігінің жол шаруашылығында қолданылатын, 
салмағы 100 кг аспайтын қарапайым айлабұйымдар мен қол машиналары 
(механикаландырылған жетегі бар). Жол құралы жаңа темір жолдарды 
ағымдағы күтіп ұстау, жөндеу және құрастыру кезінде қолданылады. Саяхат 
құралдары көбінесе ағымдағы мазмұндағы жұмыстарды орындау кезінде, 
сондай-ақ үлкен көлемде емес жұмыстарды орындау кезінде қолданылады. 
Мұндай жағдайларда жол құралдарын қолдану қаржылық және жұмыс күшін 
едәуір азайтуға мүмкіндік беретін аз жұмыс орындау кезінде өзін ақтайды. 

Әрекет түрі бойынша екі түрге бөлінеді: 
қолмен - мүмкіндігінше қарапайым, оны пайдалану кезінде адам 

тікелей күш салуы керек. Оның көмегімен сіз теміржолды пайдалану кезінде 
туындайтын негізгі міндеттерді сәтті, ыңғайлы және қауіпсіз орындай аласыз. 
Осы санаттағы ең жарқын мысалдардың бірі - болттар, тесіктер жасау үшін 
балғалар, жолшеге балғалары, сынықтар, жарықтар (3.1-кесте). 

 
3.1 кесте - Қол (жол) аспаптары 
 

№п.п Құралдың мақсаты Құрал схемасы 

1 2 3 

1 Жолшеге балға.  Балғаның массасы 4 кг, жолшегелерді 
соғуға арналған. Оның беріктігін сынау жолшегелерді 
шпалға қағу арқылы жүргізеді. Балғамен ұрғаннан кейін 
балғаның басы мен тұтқасы зақымдалмауы керек.  

 
2 Кілт. Түйіспелі рельсті болттарды бұрауға және бұрап 

шешуге арналған. Кілттің ауызы гайканың еніне сай 
жасалады, екінші жағынан, ол деформацияланған 
жаңғақтармен жұмыс істеу үшін әдетте 1 мм үлкен 
болады. Келесі кілттер шығарылады: 36x41; 36x37; 
41x42. Соғу арқылы жасалады.   

2 Табанша  лом. Шпалдарға шегеленген жолшегені 
суыруға арналған. Өлшемі (ұ/е/б), мм: 1300 x 65 x 200 

 
3 Кувалда. Жол жұмыстарын орындау кезінде қатты соққы 

беруге арналған қол соқпалы аспап. Кувалданың 
балғадан артықшылығы ол соққының едәуір үлкен 
массасымен, тұтқаның ұзындығымен ерекшеленеді.   

4 Айыр. Қиыршық тас 8-мүйізді шанышқылар 
теміржолдағы құрылыс және жөндеу жұмыстары кезінде 
қиыршық тасты түсіру және құю үшін қолданылады.  

 
5 Струбцин.  Түйіспелі қысқыш Р50; Р65 рельстерінің 

түйіспелі жапсырмаларын тиімді тартуға арналған. 
Салмағы 4,5 кг.  
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3.1 кестенің жалғасы  
1 2 3 

6 Кілт - бұрандалы. Соңғы бұранданың кілті ағаш 
шпалдардағы бұрандаларды бұрауға (бұрап шешуге) 
арналған.   

7 Дексель - бұл жөндеу, құрылыс кезінде ағаш 
шпалдарды, бағыттамалы және көпір брустарын іске 
қосуға арналған жол аспабы. 

 
8 Подбойка торцевая маховая. Шпалдар астындағы 

балласты тығыздауға арналған, құм балластында 
серіппелі балға, ал қиыршықтас кезінде табанды балға 
қолданылады.  

9 Шпалдық және рельстік кенелер. Шпал қармауыш 
кемпірауыз - бұл ағаш шпалдарды ауыстыруға 
арналған құрал: жарамсыз болып қалған шпалды 
шығарып, жаңасын салу үшін. Кемпірауыздар, тиеу 
және түсіру процесін жеңілдетеді. 

 
10 Кілт. Түйіспелі рельсті болттарды бұрауға және бұрап 

шешуге арналған. 

 
11 Модерон. Бір рельсті жол арбасы жүктерді қысқа 

қашықтыққа тасымалдауға қызмет етеді. Жол 
арбасының рамасында оны тұрақта аударылудан 
сақтайтын және қозғалыс кезінде алып тастайтын 
тірек бар. Арбаның жүк көтергіштігі 300 кг, салмағы 
36 кг.   

12 Жол арбасы - "Диплор". Диплор - екі рельсті төрт 
доңғалақты арба. Рельстерді, шпалдарды және басқа 
материалдар мен жол құралдарын қолмен 
тасымалдауға арналған.   

13 ПКБ-1500 Диплор төрт доңғалақты арбасы (ПКБ-1 
аналогы) жолдың жоғарғы құрылымының 
элементтерін, жол құралдарын және басқа жүктерді 
теміржол арқылы тасымалдауға арналған. Жүк 
көтерімділігі 1500 кг.   

14 Шпалдар (суфляж) астына балласт құю арқылы 
жолды түзету. Шпалдар астына балласт себу арқылы 
жолды түзету 35 мм-ге дейінгі шамада шөгу кезінде 
немесе осындай қалыңдықтағы ісінгіш топырақтарды 
алу кезінде таза (ұсақ) шағылтасты немесе құмды 
балласты буын жолының учаскелерінде қолданылады.   

15 Қағылған жолшегені шпалдан шығаруға арналған  
құрал. Ағаш шпалға қағылған жолшегені қысқы 
жағдайда жолшегені осы құралдың  көмегімен 
шығаруға болады.  

16 Зырылдауықты гайкалық кілт. Кілт Р65 және Р50 
рельстеріне арналған рельсті болттардың гайкаларын 
тездетіп бұрауға және бұрап шешуге арналған. 
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механикаландырылған - пневматикалық, гидравликалық немесе 
электр жетегімен жабдықталған. Бұрғылау, тегістеу немесе басқа 
технологиялық операцияларды орындайды, ал қызметкер оны тек 
бағыттайды. Оны қолдана отырып, теміржол салу және жөндеу, тіпті ВСП 
элементтерін төсеу немесе ауыстыруға дейін салыстырмалы түрде күрделі 
мәселелерді жоғары өнімділікпен шешуге болады. 

Тірек домкраты (3.1-сурет) ДР-5, ДР-8М, ДР-20 (жүк көтергіштігі 5, 8, 
20 тонна) монтаждау және жөндеу жұмыстары кезінде, сондай-ақ темір 
жолдарды жөндеу кезінде әртүрлі жүктерді көтеруге арналған. Домкраттар 
қоршаған орта температурасына қарамастан жұмыс қабілеттілігін сақтайды. 
Май қажет емес. Домкраттың басы мен табанына бірдей жүктеме 
сыйымдылығы (ДP-5, ДP-8M модельдері үшін). Арнайы фрикциялық 
жапсырмалар жүкті бірқалыпты және қауіпсіз түсіруді қамтамасыз етеді.  

 
 

а) - иінтіректі; б) тісті 
3.1-сурет – Иінтіректі домкрат 

 
Беріліс механизмінің түріне сәйкес домкраттар иінтіректі (а) және (б) 

тісті деп бөлінеді. Бірінші жағдайда рельс тербелмелі жетек тұтқасымен, 
екіншісінде - жетек тұтқасымен айналатын редуктормен созылады. Жүк 
көтергіштігі 6 тоннаға дейінгі домкраттардың бір сатылы берілісі, 6 тоннадан 
15 тоннаға дейін - екі сатылы, 15 тоннадан астам - үш сатылы берілісі 
болады.  Домкраттар тік және көлденең күйде жұмыс істейді. 

РПВ-10 бұрандалы жолды тегістеуші. РПВ-10 тегістеушісі (3.2-сурет) 
жөндеу жұмыстарын жүргізу және жолды ағымдағы күтіп ұстау кезінде 
теміржол рельс-шпалдық торы мен бағыттағыштық бұрмалардың көлденең 
сырғымасына арналған. РПВ-10 тегістеуішінің ерекшеліктері:  

- үлкен жүк көтергіштігі мен аз салмағының үйлесімі; 
- жөндеу және қызмет көрсету оңай, жол шеберханаларында жөндеу 

мүмкіндігі; 
- пайдалану құны төмен, шығын материалдарының болмауы; 
- пайдалану қиын жағдайларда: қатты ластануда және қоршаған 

ортаның төмен температураларында.  



279

 

  
 

 

Тегістеуіштің қажетті жылдамдығы  кілт көмегімен қол жеткізіледі. 

 
 3.2-сурет - РПВ-10 Тегістегіш 

 
Тартқыш құрылғы (3.3-сурет) жолды өзгертуге және рельсті жіптің 

көлденең сырғуына арналған. Бұл құрылғы (рельс бекітпесін алып тастаған 
кезде) рельсті жіптерді ұстап тұрады және жөндеу жұмыстарын жүргізу 
учаскесінде пойыздардың қауіпсіз өтуін қамтамасыз етеді. Тартқыш 
құрылғының салмағы 14 кг. 

 
 

3.3-сурет – Жол өлшемін өзгертуге арналған тартқыш құрылғы 
 
РПР-1 жол тегістеуші (3.4-сурет) екі тұтқаны рельс шпалдарын 

қолмен тегістеу үшін қолданылады (бұрын 1956 жылы Калуга ұсынысы 
бойынша тегістеу құралы қолданылған). 

Жолды тегістеу кезде жол жұмыскерлері қарапайым сүйменмен 
(ломмен) итеру арқылы жолды тегістейді. Жол итеріп жылжыту үшін көп 
күш жұмсайды. РПР-1 жол тегістеуші құрал арқылы жолды тегістеу үшін  
бірнеше есе аз күш жұмсайды. Бұл құралдың тұтқасындаы күш 40 кг болған 
кезде түзету күші 10 кН құрайды. 
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3.4 сурет - РПР-1 жолын қолмен тегістеуші 
 

Артықшылықтары: 
- шағын салмағы; 
- рельс шпалдарының ұзындығы бойынша жылжуының біркелкілігі, 

бұл рельстің жергілікті иілуіне жол бермейді; 
- жөндеуге жарамдылығы және пайдалану құны төмен. 
Алынбалы порталды кран (3.5 – сурет) өзінің салмағы 85-100 кг 

болса да ол 1000-нан (КР1 немесе КР2 крандары үшін) 1250 кг-ға дейін жүк 
көтере алады. Кранның рамасына сенімді жүк тежегіші бар жылжымалы 
планеталық таль (КР1) немесе планеталық шығыр (КР2), сондай-ақ 
полиспасты және рельстік қармауышы бар көтеру және түсіру механизмі 
орнатылады. Түсіру көтеру кезінде іске қосылады және рельсті түсіргеннен 
кейін автоматты түрде ашылады. Кран қосымша рельсті тез қалпына 
келтіруге арналған құрылғымен жабдықталуы мүмкін. 

 
 

3.5-сурет - Тіректі қол краны КР-2м. 
 
Қолмен рельсті бұрғылау (3.6-сурет).  
Теміржол рельстерде (P50, P65) диаметрі 9,8 мм тесіктерді дайындау 

үшін қол бұрғылар қолданылады.  
Рельсте арнайлы тесіктер дайындау үшін қол бұрғы қолданылады: б 

бұрғысы рельске бекітуге арналған құралы бар, автоматты беріліс 
механизмімен және бұрғыны тездетіп жеткізу/бұру механизмімен 
жабдықталған. Салмағы: 10,5 кг. 
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3.6-сурет - Қолмен бұрғылау. 
 

Гидравликалық құралдар. Гидравликалық құралдың басты 
артықшылығы - тұтқалы құралдармен салыстырғанда күштің айтарлықтай 
пайдасы. Оң тағы жақсы қасиеті - дизель отынына немесе бензинге 
қажеттіліктің болмауы, экологиялық тазалық, ықшамдылық, аз салмақ, 
техникалық қызмет көрсету жеңілдігі, пайдалану ыңғайлылығы болып 
табылады. Алайда, төмен температурада гидравликалық құрал тұрақсыз 
жұмыс істейді. 

Гидравликалық құралда май ыдысы, өзегі бар жұмыс цилиндрі, 
қауіпсіздік клапаны, цилиндрден резервуарға май құю құрылғысы, тірек 
құрылғысы немесе ұстағыш, жұмыс органы бар. Гидравликалық құрал 
жұмыс істеп тұрған кезде май резервуардан жұмыс цилиндріне сорылады, 
онда артық қысым пайда болады, оның әсерінен поршень жұмыс органымен 
бірге цилиндрде қозғалады және аралық күш жасайды. 

Гидравликалық құралдар жол торын көтеру үшін қолданылады. 
Гидравликалық домкраттың жұмыс принципі жетек сорғысы жұмыс 
сұйықтығының (гидравликалық май) қысымын тудыратындығына және сол 
арқылы поршеньді (поршеньді) жылжытатындығына негізделген. Осылайша, 
жүкті көтеру процесі жүреді. Әрі қарай, сұйықтық сорғы ыдысына өтіп, жүк 
түсіріледі. 

Гидравликалық жол домкраттары (3.7-сурет) жолды ағымдағы күтіп 
ұстау және жөндеу кезінде рельс шпалдық торды және бағыттағыштық 
бұрмаларды көтеру үшін қолданылады. Жүк көтергіштігі кемінде 147 кН (15 
тс) кезінде темір бетонды шпалдармен және ауыр типті рельстермен жолды 
және темірбетонды білеулерді бағыттағыштық бұрмаларды көтеруге болады. 

Қолмен басқарылатын гидравликалық домкраттар екі нұсқада 
орындалады:  

су блоктық орналасу - домкраттар ПДР-8, ДГП-10-200, ПГ-10-300;  
қол гидросорғысының бөлек блоктары және поршеньді цилиндрі бар 

екі блокты құрастыру схемасында - ДП-10, ДПГ-10, ДПГ-10-200, ДПГ-18 
домкраттары. 

Қол жетегі бар қазіргі заманғы жол гидравликалық домкраттардың 
негізгі техникалық деректері 3.2-кестеде келтірілген. 
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3.2 кесте - Қол жетегі бар қазіргі заманғы жол гидравликалық 
домкраттардың техникалық деректері 

 

Параметр ПДР-8 ДП-10 ПГ-10 ПГ-9-15Р ДПГ-18 ДГ-25 ДГ-50 
Жүк көтерімділігі, 

кН 80 196 98 146 177 245 490 

Көтерудің 
максималды 
биіктігі, м 

0,2 0,2 0,3 0,2 0,15 0,15 0,1 

Сорғы таяғына күш 
салу, кН 250 118 147 147 147 - - 

Салмағы, кг 19,9 22 23 21,8 26 23 58 
 
Ең көп қолданылатыны - DG-09 және GP-10 типтегі домкраттар. 
 

 
 
1 - тірек; 2 - өзек (поршень); 3 - цилиндр; 4 - қауіпсіздік клапаны; 5 - рокер; 6 - 

тұтқа; 7 - сорғы тұтқасы; 8 - білік; 9 - екі поршеньдік сорғы; 10 - бөшке; 11 - гидропанель; 
12 - кіріс клапаны; 13 - қайта іске қосу клапаны; 14 - тексеру клапаны; 15 - қапсырма; 16 - 
созылған бұранда; 17 - табан 

 

3.7 сурет - ГП-10-200 гидравликалық жол домкраттары 
 
Гидравликалық тегістеуші. Гидравликалық тегістегіштер теміржолды 

ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу кезінде жоспарда жол торының көлденең 
сырғымасына арналған. 

Бір жиынтықта жолдың жоғарғы құрылымының түріне байланысты 3-
тен 9-ға дейін тегістеу құралдары қолданылады. Құрылғылар екі рельсті 
жіптерге 2-3 шпал қорапшасы арқылы тақтайша тәртібімен орнатылады. 
Құралдардың көп бөлігі рельсті жіптің тегістеуіш жүргізілетін бетінде 
орнатылады. Қол жетегі бар гидравликалық тегістегіштердің гидроцилиндр 
түрінде атқарушы органмен, төрт тұтқалы тірек жүйесі бар қозғалмайтын 
өзекпен және цилиндрдің бүйіріндегі гидравликалық сорғымен бірдей 
орналасуы бар (3.8-сурет) 

Қол жетегі бар қазіргі заманғы жол гидравликалық тегістеуіштердің 
негізгі техникалық деректері 3.3-кестеде келтірілген. 
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3.3 кесте - Қол жетегі бар қазіргі заманғы гидравликалық 
тегістеуіштердің техникалық деректері 

 

Көрсеткіштер Тегістеушінің түрі 
ГР-12Б ГР-12В ГР-12М ГР-14 ГР-1646 

Кергіш күш, кН 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 
Штоктың жүрісі, м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Сорғы тұтқасындағы 
күш, кН 177 177 147 177 - 

Салмағы, кг 14 16 16,5 16 20 
 

 
 

3.8-сурет - Гидравликалық РПГ-6 жол тегістеуіші 
 
Гидравликалық моторлы тегістегіштер. Гидравликалық моторлы 

тегістегіштер теміржолды ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу кезінде 
жоспарда жол торының көлденең сырғымасын орындауға арналған. 

3.4-кесте-гидравликалық мотор тегістегіштер 
 
Көрсеткіші РММ-1, 

РММ-2 РГУ-1М РГУ-1М М-ДМ РГУ-1МЕ 

Бір гидроцилиндрдегі 
кергіш күш, кН 49 58,8 58,8 58,8 

Гидроцилиндрлер саны 4 4 4 4 
Жетек қозғалтқышының 

түрі 
"Достық-4" 

ІЖҚ 
"Достық-4" 

ІЖҚ 
"Достық-4" 

ІЖҚ ЭД 

Жетек қозғалтқышының 
қуаты, кВт 2,9 2,94 3,7 3,7 

Салмағы, кг 80 80 110 90 
Габариттік өлшемдері, мм 920х540х840 920х480х870 920х610х920 920х480х870 

 



284

 

  
 

 

 
 

1 - құбырлы жақтау; 2 - екі қабатты ролик; 3 - бензин қозғалтқышы; 4 - шланг; 5 - 
бензин ыдысы; 6 - май ыдысы; 7 - бөлгіш құбыр; 8 - қақпақ 9 - фитинг; 10 - цилиндр; 11 - 

қайтару серіппесі; 12 - қалқан; 13 - тұтқа; 14 – тірек; 15 - "газ" тұтқасы; 16 - түсіру 
клапанының тұтқасы; 17 - қолдау тірегі 

3.9 сурет - РГУ-1 гидравликалық мотор тегістеуіші 
 
Гидравликалық мотор тегістегіштері бірдей құрылымға ие және 

гидравликалық станциядан және оған қосылған төрт гидравликалық 
цилиндрден тұрады. 

Қазіргі заманғы гидравликалық мотор тегістегіштердің негізгі 
техникалық деректері 3.4-кестеде келтірілген. 

Гидравликалық үдеткіш РН-01А. Гидравликалық үдеткіштер 
олардың арасындағы түйіспе саңылауларының қажетті шамаларын қалпына 
келтіру кезінде рельстердің бойлық сырғымасын орындауға арналған (3.10-
сурет).  

1, 18 үдеткіш корпусы; 2 – 
ролик; 3 –роликтің осьі; 4 
– кронштейн; 5 – 
тұтқаның көлденең 
қимасы; 6 – тұтқа; 7 – 
құлыптау иті; 8 – 
кронштейндер осьі; 9 – 
білік мойынтірегі; 10 – 
тұтқаға арналған жең; 11 
– жұмыс тұтқасы; 12 – 
рокер; 13 – май ыдысы; 14 
– бұранда; 15 – қысым 
сақинасы; 16 қайтару 
серіппелері; 17, 25 – 
корпустың ішкі 
қабырғалары; 19 болт; 20 

– поршень; 21 – аралық цилиндр; 22 – бағыттаушы сақина; 23 – резеңке манжета; 24 – 
цилиндр қақпағы; 25 – цилиндр қақпағы; 26 – қысқыш сына; 27 – әдеттер; 28 – триггер 
қақпақшасы; 29 – тығын-сопун; 30 – тығыздағыш сақина; 31 – резеңке тығыздағыш 
сақина; 32 – рокер; 33 – бекітетін сақина 

3.10-сурет - Гидравликалық үдеткіш РН-01А 
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Айырықша ерекшеліктері: гидравликалық үдеткіштердің орналасуы 
бірдей және өзегі бар қуатты гидравликалық цилиндрлерден тұрады, корпус 
элементтерімен, қол жетегі бар гидравликалық сорғылармен, сына рельсті 
қысқыштармен және тірек роликтерімен байланысты (Р-25-те бір неоткидті 
ролик бар). 

Қазіргі гидравликалық үдеткіштердің негізгі техникалық деректері 3.5-
кестеде келтірілген. 

 
3.5-кесте-Гидравликалық мотор тегістегіштер 

Көрсеткіші РН-01А РН-04 РЛ-12  Р-25 Энерпред 
Кергіш күш, кН 250 255 117,7 245 300 

Сырғыманың 
шамасы, м:      

ұстамастан 0,15 0,10 0,10 0,10 0,15 
ұстамасы бар 0,30 - - 0,20 - 
Салмағы, кг 78 60 36 70 68/55 
Габариттік 

өлшемдері, мм 100х320х360 800х280х560 600х250х330 1200х390х600 

 
Гидравликалық кергіштер. Гидравликалық тартқыштар олардың 

ұзындығын мәжбүрлеп өзгерту арқылы температуралық режимге түйіспесіз 
жолдың рельс бунақтарын енгізу кезінде жұмысты механикаландыруға 
арналған. 

Керу құрылғысы (3.11-сурет) түйіспесіз жолдың бунақтарындағы 
температуралық кернеулерді бәсеңдетуге арналған. Сонымен қатар, оны 
орнату, дәнекерлеу және кесу кезінде рельстерді тарту немесе сырғыту үшін 
қолдануға болады. УН кернеу құрылғысы аралықтарды жылдамдату және 
реттеу үшін де қолданыла алады. 

 

 
 

3.11-сурет - УН кернеу құрылғысы 
 
Гидравликалық шпал ығыстырушы ШПГ. Шпал ығыстырушы 

(3.12-сурет) Р50, Р65, Р75 рельстерінде ағаш немесе темірбетон шпалдарды 
эпюр бойынша ығыстырып және орнату үшін жолды жөндеу және ағымдағы 
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күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарда көрші шпал жәшіктерінен балласты алдын 
ала алып тастамай пайдалануға арналған. Қосымша корпусы бар SPGR-10 
рельстердің саңылауларын реттеуге мүмкіндік береді. 

 
 

 
 

3.12-сурет - Шпал ығыстырушы 
ШПГ-10 

 
 
 
 
 

Электрлік жол құралдары. Жолдың ағымдағы мазмұнын орындау 
кезінде механикаландырылған және электрлік қолмен жүретін құралдар 
кеңінен қолданылады. Барлық электр механизмдері мен құралдары электр 
энергиясын тұрақты электр желілерінен немесе АБ-2/1-Т/230 немесе АБ-4/2-
Т/230 жылжымалы электр станцияларынан алады. Жол жұмыстары үшін 
жарықтандыру және басқа электр желілерінен электр энергиясын пайдалану 
жылжымалы электр станцияларына қарағанда әлдеқайда арзан. Сондықтан 
темір жол бойындағы электрлендіру және автобұғаттау учаскелерінде токты 
түрлендіру және жол механизмдерін қосу үшін қажетті құрылғылары бар жол 
мұқтаждықтары үшін арнайы электр беру желілері салынады. 

Электр құралының артықшылығы электр қозғалтқышының жоғары 
тиімділігімен, электр энергиясының төмен құнымен, теріс ауа 
температурасында жұмыс істеу сенімділігімен және т. б. анықталады.  

Кемшіліктерге, мысалы, үлкен масса, жұмысшыларды электр тогынан 
қорғау үшін шаралар қабылдау қажеттілігі жатады. 

Жол шаруашылығында қолданылатын электр құралы электр 
қозғалтқышынан, редуктордан (қажет болған жағдайда), корпустан және 
байланыстырушы кабельден тұрады. Кабельдің бір өзегі жерге тұйықталған 
және басқалардан түсі бойынша ерекшеленеді. Әдетте, жұмыс кернеуі 220 В, 
тоқ жиілігі 50 Гц болатын асинхронды үш фазалы электр қозғалтқыштары 
қолданылады. 

Жылжымалы электр станциялары. Жылжымалы электр агрегаттары 
жол жұмыстары кезінде, әсіресе станциялар мен аралықтарда электр желілері 
болмаған кезде механикаландырылған жол құралын қоректендіру үшін 
кеңінен қолданылады. 

Бензинді қозғалтқыштардан жетегі бар АБ 2 Т/230 ВЖ және АБ 4 Т/230 
ВЖ жылжымалы электр станциялары (3.13-сурет) конструкциясы жағынан 
қарапайым және пайдалануда сенімді жаңа буындағы бензоэлектрлік 
агрегаттар болып табылады. Олар негізінен механикаландырылған жол 
құралын (IPI) электр қуатымен қамтамасыз ету үшін қолданылады. Бұл 
электр станциялары шпалдар, бұрағыштар, жолшеге қағушылар, электр 
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велосипедтері және басқа да IPS жұмысында пайда болатын ауыспалы 
жүктемелерді жақсы қабылдайды. Жетек ретінде бензинді төрт соққылы ДВС 
УД 15 ML, УД 25 ML, КД 5ПЭ, ДМ 1,УМЗ 341 және басқа да түрлері 
қолданылады, олар 3000 айн/мин тұрақты айналу жиілігін және генератор 
беретін қуаттың әрбір киловаттына 1,47 кВт қуатты сақтауды қамтамасыз 
етеді. 

 

 
1 – рамка; 2 – қозғалтқыш; 3 – 

редуктор; 4 - генератор 
 
 
 

3.13-сурет - АБ4 электр 
агрегаты 

 
 

Электр станциялары жалпы бірыңғай базада жасалған, көптеген бірдей 
түйіндер мен бөлшектерге ие. АБ4 Т/230 ВЖ электр станциясы 
қозғалтқыштан, генератордан, рамадан және аппаратура блогынан тұрады.  

АБ2, АБ4 үлгісіндегі қазіргі заманғы электр агрегаттарының негізгі 
техникалық деректері 3.6-кестеде келтірілген. 

 
3.6 кесте - АБ2, АБ4 үлгісіндегі қазіргі заманғы электр агрегаттарының 

техникалық деректері 
Генератор түрі Синхронды 
Іске қосу құрылғысы Қолмен 
Салқындату Әуе 
Қозғалтқыш түрі Бензинді 
Қуат (cos φ = 0,8) 4-6 кВт 
Қозғалтқыш қуаты 9,5 - 13 а. к. 
Массасы 78-100 кг 

 
Рельс бұрғылау станогі. РСМ-1 станогы (3.14-сурет) жолда жатқан 

және төсеуге дайындалатын Р50, Р65 және Р75 типті көлемді шыңдалған 
және шыңдалмаған рельстерде жапсарлы бұрандар үшін тесіктерді 
бұрғылауға арналған. 

 
3.14-сурет - РСМ-1 рельс бұрғылау машинасы 
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Рельс кесетін станок. РМК рельс кесетін станогы (3.15-сурет) 
көлемді-шыңдалған және шыңдалмаған рельстерді кесуге арналған. 

 

 
 

3.15-сурет - РМК рельс кесетін станок 
 

Жол кілті. Универсалды жол кілті (КПУ) клеммалық және ендірілген 
бұрандамалар мен түйіспелі бұрандамалардың сомындарын бұрауға арналған 
(3.16-сурет). 

 

 
1 - кілттің басы; 2 - бұрандалы қысқыш; 3 - планка; 4 - редуктор моторы; 5 - көлденең; 6 - 

қысқыш; 7,9 - тұтқалар; 8 - бекіткіш 
3.16-сурет - Универсалды жол кілті (КПУ) 

 
Бұрағыш. Бұрағыш (ШВ-2) жол бұрандалары мен ендірілген 

бұрандаларды бұрауға арналған (3.17-сурет).  
 

1 - тұтқа; 2 - қосқыш; 3 - қосқыш 
тұтқасы; 4 - электр қозғалтқышы; 
5 - кабель шанышқысы; 6 - 
қауіпсіздік тұтқасы; 7 - 
бұрандаларға арналған ұшы; 8 - 
редуктор корпусы; 9 - арба; 10 - 
осьті қысуға арналған бұранда; 
11 - бекіткіш; 12 - серіппе; 13 - 
тарту; 14 - баған; 15 - троллейбус 
ролигі 

  
3.17-сурет – Бұрағыш  (ШВ-2) 
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Электрошпалобойка. Электрошпалобойка (ЭШП-9) шпалдардың 
астына балластты тығыздау үшін арналған (сурет 3.18). 

 
1 - төменгі тұтқа; ажыратқыш; 3 - амортизатор; 4 - болт; 5 - жоғарғы тұтқа; 6 - 

амортизациялық тұтқа; 7 - амортизатор; 8 - вибратор қақпағы; 9 - электр қозғалтқышы; 20 - 
корпус; 11 - төсеніш; 12 - дебаланс; 13 - кабель ашасы 

 
3.18-сурет - Электрошпалобойка (ЭШП-9) 

 
Жолшеге-қаққыш. СТК-3 Жолшеге-қаққыш жолшегелерді шпалдарға 

қағуға арналған (3.19-сурет). 
 

 
 

1 – өзек; 2 – серіппе; 3 – фланец; 4 – резеңке амортизатор; 6 – бағыттаушы жең; 7 – 
боек; 8 – поршень; 9 – магистраль; 10 – поршень саусақ; 11 – байланыстырушы өзек жең; 
12 – байланыстырушы өзек; 13 – төменгі корпус; 14 – ине мойынтірегі; 15 – иінді саусақ; 

16, 22, 32 – шарикті мойынтіректер; 17 – қақпақ; 18 – щек; 19 – конустық беріліс; 20 
конустық беріліс; 21 – корпус; 23 – тығыздағыш; 24 – сақина; 25 – білік; 26 – ротор пакеті; 
27 – статор пакеті; 28 – статор корпусы; 29 – корпус; 30 желдеткіш; 31 – қақпақ; 33 - май 

 
3.19-сурет - СТК-3 Жолшеге-қаққыш 

 

 
Электр тегістеу. 2152 Электр тегістегіші құрастырмалы және тұтас 

құйылған айқастырмаларды, рельстердің балқыған ұштарын тегістеуге және 
бағыттағыштық бұрмалар мен рельстердің барлық түрлерінің бүйірлік 
еңістерін шешуге арналған (3.20-сурет). 
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1 – жүгірткі; 2 – шарлы бекіткіш; 3,4 – тұтқалар; 5 –тіреуіш; 6 – тегістеу шеңберінің 
кронштейні; 7 – бекіткіш; 8 – сына белдігін беру; 9 – прокат ролигі; 10 – жетек электр 
қозғалтқышы; 11 – топсалы; 12, 30 – осьтер; 13 – тұтқа; 14 – бұрылыс механизмі; 15 – 

топсалы ось; 16 көшіргіш сызғыш; 17 – арба; 18 – тірек; 19 – негіз; 20 – кергіш болт; 21 – 
тегістеу шеңбері; 22 – коммутатор; 23 – кабель шанышқысы; 24 – көлденең ролик; 25 – 
көлбеу орнату механизмінің алаңы; 26 – қатты құйылған крест; 27 – құрама крест; 28 – 

кенені ұстау; 29 – бекіту болты; 31 – екі бұрышты ролик; 32 – приставканы бекіту тұтқасы; 
33 – приставка; 34 – оқшаулағыш төсемдер; 35 – тікбұрышты эксцентрик 

 

3.20-сурет - 2152 Электр тегістеу 
 
Бақылау сұрақтары 
1) Жол шаруашылығында қолданылатын қол құралдарының түрлерін 

атаңыз. 
2) Жол шаруашылығында қолданылатын механикаландырылған жол 

құралдарының түрлерін атаңыз. 
3) Жол шаруашылығында қолданылатын гидравликалық жол 

құралдарының түрлерін атаңыз. 
4) Гидравликалық домкраттарды пайдаланудың қадір-қасиетін атаңыз. 
5) Гидравликалық тегістегіштерді пайдаланудың қадір-қасиетін атаңыз. 
6) Жол шаруашылығында қолданылатын жол электр құралдарының 

түрлерін атаңыз. 
7) Жол жұмыстарын жүргізу кезінде жылжымалы электр станцияларын 

пайдалану ерекшеліктері. 
8) Жол жұмыстарын жүргізу кезінде электр құралдарын пайдалану 

ерекшеліктері. 
 
3.2 Ағымдағы темір жол құрамы мен жөндеу жұмыстарын 

машиналандыру 
 
Машиналар жіктелетін белгілерге мыналар жатады: мақсаты, жұмыс әдісі, 

жетектердің түрі, жұмыс істейтін жабдықтың түрі, энергия базасының болуы, 
қозғалыс әдісі.  

Мақсаты бойынша жол машиналары мен механизмдері топтарға 
бөлінеді - жол машиналары: 
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1. Жер төсемін жөндеу (жол қырлары, жер жинайтын машиналар-
ЖМП-600, ЖМП-750, МНК, МКТ); 

2. Жолды балластау және көтеру (электр балластерлер, жол 
көтергіштер, тегістеушілер, мөлшерлеушілер - ТБ, РБ); 

3. Жол қиыршықтасын тазалау машиналары (қиыршықтас тазалау 
машиналары - СЧ-600, СЧ-601, ЩОМ-4, ЩОМ-6, ЩОМ-1200, RM-76, RM-
80, RM-2002); 

4. Жолды және бағыттағыштық бұрмаларды төсеу (жол төсегіштер, 
рельс төсегіштер); 

5. Рельстерді дәнекерлеу (ПРСМ - 4, ПРСМ - 5 машиналары); 
6. Рельстерді тегістеу (РШП-48, РШП-1, SPENO RR - 48, SPENO RR-

16); 
7. Рельстерді фрезерлеу (РФП-1); 
8. Буынқұрастырғыш базаларды (буынқұрастырғыш және 

буынқұрастырғыш желілер); 
9. Жолды түзету, балласт қабатын тығыздау және тұрақтандыру 

(түзету-қағу-тегістеу, жол тегістеу, әрлеу - ВПО - 3000, ВПР-02, ВПР-02М, 
ВПР-1200, ВПРС - 02, ВПРС-03, ВПР-05, Duomatic 09-32, Unimat 08-275, 
Unimat Compact, ПМА, ПМА-С); 

10. Жол жағдайын диагностикалау (жол өлшегіш және дефектоскоп 
вагондары, автомотрисалар, арбалар); 

11. Қар тазалау және жинау (соқалы және роторлы қар тазалағыштар, 
қар жинағыш машиналар), сондай-ақ жол механикаландырылған құрал-
саймандар.  

12. Хоппер-дозаторлар. 
13. Жол жұмыстарына арналған көліктік, тартқыш-энергетикалық және 

тиеу-түсіру құралдары (ластағыштарға арналған құрамдар, өздігінен тиелетін 
вагондар, автомотрисалар, дрезиналар, мотовоздар) 

Жұмысты орындау әдісіне сәйкес ауыр типтегі немесе алынбайтын 
машиналар (доңғалақтар, балласт машиналары, жол төсемдері, қиыршық тастар, 
қар жинағыштар және т.б.) және жеңіл типтегі немесе алынбалы (жылжымалы 
электр станциялары, шпалдар, рельсті кесу және рельсті бұрғылау машиналары, 
басқа электр және гидравликалық құралдар және т. б.) бөлінеді.) ауыр типтегі 
машиналар аралықты алады, оларды пойыздарды өткізу үшін жолдан шығаруға 
болмайды, ал жеңіл типтегі машиналар болса пойызды өткізу үшін жолдан 
шығарылады. 

 
3.2.1 Жол торын және бағыттағыштық бұрмаларды ауыстыруға 

арналған машиналар 
 
Рельс шпалдық торды ауыстыру жолды жаңарту және күрделі жөндеу 

кезінде, сондай-ақ кешенді тәсілмен орташа жөндеу кезінде (буындарды 
алумен, іріктеумен және салумен) жүргізіледі. 
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Жол төсеу крандары. Бұл жұмысты бөлшектеу және төсеу пойыздары 
орындайды. Әр пойыз В.И. Платова құрастырған кранынан тұрады. Жол 
торының буындарын, бөлшектелетін немесе жаңадан салынатын буындардың 
пакеттері орналастырылған роликті конвейерлері бар төрт осьті 
платформаларды және пакеттерді алып жүретін платформалардың жұмыс 
фронты бойынша қозғалуға және пакеттерді роликтер арқылы жылжыту 
процесстерін орындай алады.  

УК-25/9 - ағаш шпалдармен ұзындығы 25 м немесе темірбетон 
шпалдарымен ұзындығы 12,5 м буындармен жұмыс істеу үшін төсеу краны 
да кең таралған. Оның жүк көтергіштігі 9 тонна, қазіргі уақытта бұл кран 
шығарылмайды.  

УК-25/9-18 - (кран маркасының бірінші саны пакеттердің ұзындығы, 
келесі екі сан - жүк салмағы, т) төсеу краны ең универсалды болып 
табылады. Ол темірбетон және ағаш шпалдармен ұзындығы 25 м болатын 
пакеттерді тасу немесе жолға төсеу жұмыстарын атқара алады. 

 

 
 

1 – үш осьті типтік арба; 2 – жақтау; 3 – энергетикалық қондырғы; 4 – платформаны 
басқару пульті; 5 – басқару кабинасы; 6 – платформаның электр жабдықтары, 7, 13, 15 – 

лебедкалар; 8 – жүк траверстері; 9 – жүк арбалары; 10, 11 – блоктар; 12 – жебе; 14 – пульт; 16 
– орташа көлденең сәуле; 17 – жүк көтергіштігін шектегіш; 18 – жиналмалы арқалықтар; 19 – 
порталдың вагоны; 20 – гидравликалық цилиндрлер 21 – порталдың тірегі; 22 – қоршау; 23 – 

роликті конвейер; 24 – жебедегі электр жабдықтары 
 

3.21-сурет - УК-25/9-18 төсеу краны 
 

УК-25/9-18 кранының максималды өнімділігі сағатына 750 м жол. 
Пакеттегі сілтемелердің максималды саны - жеті ағаш шпалдармен және 
төртеуі темірбетонмен. Өздігінен жүретін төсегіш кран УК-25СП 
тасымалдауға және ірі буындарды бағыттағыштық бұрмалардың 1/6, 1/9, 1/11 
маркалы Р43, Р50, Р65 рельстерімен темірбетон және ағаш брусьях, сондай-
ақ төсеу және бөлшектеу үшін ұзындығы 12,5 м кешенінің бас машинасы 
болып табылады 
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1 – экипаж бөлімі; 2 - жебе; 3 – жүк жабдығы; 4 - портал; т 5 - ферманың электр 
жабдықтары; 6 - платформаның электр жабдықтары; 

 7 - гидрожабдықтау; 8 - арнайы платформа; 9 - гидроцилиндр 
 

3.22-сурет - УК-25СП жол төсегіш кранның конструктивтік сызбасы 
 
УК-25/9-18 төсеу кранының техникалық сипаттамалары 3.6-кестеде 

келтірілген. 
 

Кесте 3.6 - УК-25/9-18 төсеу кранының техникалық сипаттамалары 
Р/н Техникалық сипаттамалары Шамасы 
1 2 3 

1 Өнімділік, м/сағ:  
 ағаш шпалдармен 1000 
 темір бетонды шпалдармен 750 
2 Жүк көтерімділігі, т:  
 платформалар 40 
 кран 18 
3 Түйіспенің қозғалу жылдамдығы, м/с 1,5 
4 Қуаты, кВт:  
 генератордың 2 x 100 
 дизель 2 х 121 
 тартқыш қозғалтқыштар 4 х 43 
5 Максималды тарту күші, кН 63 
6 Салмағы, т 102 

 
Мотор платформалары. Бұл платформалар бөлінген локомотивте 

бөлшектеу немесе төсеніш пойызының артқы жағын тартуға, сондай-ақ 
артқы платформалардан сілтемелер пакеттерін өздеріне тартуға арналған. 
Өндірістік базаларда олар маневрлік жұмыс кезінде тарту бірлігі ретінде 
қолданылады. 

МПД мотор платформасы төсегіш кранның мотор платформасы сияқты 
жасалған, яғни оның еденіне сілтемелер пакеттері тартылатын роликтер 
орнатылған, еденнің астына барлық энергетикалық және тартқыш жабдықтар 
орналастырылған. МПД-2 мотор платформасы МПД платформасынан 
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неғұрлым қуатты техникалық сипаттамаларымен, сондай-ақ басқару 
кабинасының бүйірден емес, тікелей платформада орналасуымен 
ерекшеленеді (3.23-сурет).  

 

 
 1 – екі осьті жол арбасы; 2 - рама; 3- жүкшығыр; 4- сіңіретін аппараты бар 
автотіркелу; 5 – басқару кабинасы; 6 – басқару пульті; 7 – портал тіреуі; 8 - дизель; 9 - 
генератор; 10 – роликті конвейер; 11 – тартқыш электр қозғалтқышы 

 

3.23-сурет - MPД-2 мотор платформасы 
 
Кесте 3.7 - МПД-2 мотор платформасының техникалық сипаттамалары 
 

Р/н Техникалық сипаттамалары МПД-2 
1 Платформаның жүк көтергіштігі, т 60 
2 ДГҚ генераторының қуаты, кВт - 
3 Тартылыс күші, платформа кН 90,0 
4 Пакеттерді тарту бойынша шығырлар 58,9 
5 Жүк пойызы құрамындағы көлік жылдамдығы, км / сағ. 80 
6 Жүкшығыр арқанының жылдамдығы, км/сағ 0,45 
7 платформалар 40 
8 Салмағы, т 41,6 

 
3.2.2 Балласты тазалауға арналған машиналар 
 
Балласты тазарту үшін ауыр типтегі отандық және шетелдік қиыршық 

тасты тазарту машиналары қолданылады. 
Балласты кесудің белсенді жұмыс органдары бар қиыршық тасты терең 

тазарту машиналарын қолдану тиімді. Мұндай машиналарға теміржолмен 
жүретін тізбекті экскаваторлар жатады: RM-80 - Ресей-Австрия өндірісі, RM-
76 - Австрия өндірісі, СЧУ-600, СЧУ-601, СЧУ-800 - Ресей-Чех өндірісі, 
ЩОМ-6Б және ЩОМ-6бм - Ресей өндірісі, ОТ-400 және ОТ-800 - поляк 
өндірісі. 

Оларды пайдалану жолды күрделі жөндеу кезінде қиыршық тасты 70% 
- ға дейін үнемдеуге, рельс басының қажетті деңгейін орнатуға, жолдың 
жоғарғы құрылымының қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді және 
болашақта пойыздардың жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. 

 

Қиыршық тас тазалағыш машина СЧ-601. СЧ-601 қиыршық тас 
тазалағыш машинасы (3.24-сурет) Ресей мен Чехия машина 
жасаушыларының бірлескен қатысуымен құрылды. Машинаның айрықша 
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ерекшелігі-тазаланатын қабаттың қалыңдығын (тазалау тереңдігін) 500 мм-ге 
дейін арттыру кезінде қиыршық тасты тазартудың жоғары сапасы. Мұндай 
машиналардың маңызы әсіресе жолды жөндеудің жаңа түрін – балласты 
призманы қайта құруға байланысты артып келеді, оның қажеттілігі қиыршық 
тасты сапасыз тазартуға және теміржол желісінің бірқатар учаскелерінде 
жолды қайта түсіруге байланысты туындады. 

 

 
 

1 - машина жақтауы; 2 - басқару кабинасы; 3, 4 – жүретін арбалар; 5 - қазу құрылғысы; 
6 - кесілген қиыршық тасты беруге арналған конвейер; 7 - экран; 8 - ластаушы заттарды 

беруге арналған конвейер; 9 - айналмалы конвейер; 10 - тізбекті жетектің тарту 
құрылғысының жақтауы; 11 - конвейерді бұру порталы; 12 - тиеу шұңқыры; 13 – қабылдау 

бункері; 14 - қиыршық тасты таратушы; 15 - сақтау конвейері; 16 - көтеру құрылғысы 
 

3.24-сурет - Қиыршық тас тазалағыш машина СЧ-601 
 
Машинаның жұмыс принципі келесідей: көтергіш құрылғы рельсті 

шпагат торын көтереді, шұңқыр шпалдардың астына түседі, оның қырғыш 
тізбегі ластанған қиыршық тасты ұстап алады, оны көлбеу қораптар мен 
конвейерлер арқылы елекке жылжытады, оның електерінде қиыршық тас 
тазаланып, жолға түседі, қоқыстандырғыштар айналмалы тасымалдағышқа 
жіберіледі және оларды жылжымалы құрамға да, шеткі жағына да түсіруге 
болады. 

Қажет болған жағдайда, қазғыш құрылғымен алынатын барлық 
қиыршық тас тазартусыз айналмалы тасымалдағышқа түсуі мүмкін 
("балласты толық іріктеу"режимі). 

Қиыршық тас тазалағыш машина екі бөліктен тұрады: жұмыс бөлімі 
және тартқыш электр қондырғысы. Сондай-ақ, қоқыстандырғыштарды 
немесе тазартылмаған қиыршық тасты тиеу үшін машинаға арнайы 
жылжымалы құрам қосылуы мүмкін. 

СЧ-601 қиыршықтас тазалау машинасының техникалық сипаттамалары 
3.8-кестеде келтірілген. 
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Кесте 3.8 - Қиыршық тас тазалағыш машинаның техникалық 
сипаттамалары СЧ-601 

 

Р/н Техникалық сипаттамалары СЧ-601 
1 Тартқыш қондырғының түрі ТЭУ - 400; УТМ-1;  
2 Өнімділік, м/сағ 500 
3 Қиындының ені, м ең минималды 3,8 
 Қиындының ені, м максималды 5,0 
4 Балласт қабатын шпал табанынан төмен кесу тереңдігі, м 0,65 
5 Көлік жағдайындағы габарит 1-Т 
6 Жүк пойызы құрамындағы көлік жылдамдығы, км / сағ. 80 
7 жұмыс кезіндегі жылдамдығы, км/сағ. 0,05-0,18 
8 Салмағы, т 76 
9 Автотіркеу осьтері бойынша ұзындығы, м 24,82 

 

ЩОМ-6 қиыршық тасты тазалау кешені. ЩОМ-6 қиыршықтас 
тазалау машинасы (3.25-сурет) ауыр жол қиыршықтас тазалау 
машиналарының жаңа буынына жатады және теміржол деңгейін төмендету 
арқылы қиыршықтас балластын терең кесуге және жолды орташа және 
күрделі жөндеу кезінде, сондай-ақ балласт призмасын қайта жаңарту кезінде 
қиыршық тасты ластаушы заттардан толық тазартуға арналған. 

Кешеннің құрамына шпалдардың ұштарынан кейін балласты кесуге 
арналған шөміш түріндегі екі ротормен жабдықталған ЩОМ-6Р роторлық 
машина және негізгі жұмыс органы балласты рельс шпалдық тордың астынан 
кесетін скреперлік (бар) тізбек болып табылатын ЩОМ-6б бар машинасы 
кіреді. 

 

 
 

1, 6-ТЭУ-400 тартқыш энергетикалық қо

ндырғысы; 2-ЩОМ-6р роторлы машинасы; 3-кешеннің ленталық конвейерлер жүйесі; 4-
ЩОМ бар машинасы-6Б; 5 - барлық шығару құрылғысы; 7-айналмалы конвейер; 8, 15 – 

дірілді экран ГИТ-52м; 9 - айналмалы құрылғы; 10 - бункер-мөлшерлегіш; 11 - шпал 
жәшіктерін тесуші; 12 - көтергіш-тегістеу құрылғысы; 13 - бункер-таратушы; 14 - қалқан-

жоспарлаушы 
 

3.25-сурет - ЩОМ-6 қиыршықтас тазалау кешені 
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Кесте 3.9 - ЩОМ-6 қиыршық тас тазалау машинасының техникалық 
сипаттамалары 

 

Р/н Техникалық сипаттамалары СЧ-601 
1 Өнімділігі, м. куб/сағ 1200 

2 Шпал табанының деңгейінен төмен қиыршық тасты кесудің 
максималды тереңдігі, мм 600 

3 Жолдың кесілетін қиыршық тас балластын қармау ені, м  
 максималды 5,2 
 минималды 4,33 

4 Тартымдық энергетикалық қондырғылардың қуаты, кВт 1030 
5 Көлік жағдайындағы габарит 1-Т 
6 Өздігінен жүретін көлік жылдамдығы, км/сағ. 50-ден көп емес 
7 Жұмыс кезіндегі жылдамдығы, км/сағ. 0,05-0,50 
8 Салмағы, т 269 
9 Автотіркеу біліктері бойынша ұзындығы, мм 70920 

 
Универсалды қиыршық тас тазалағыш машина СЧУ-800. СЧУ - 

800 универсалды қиыршықтас тазалағыш машина рельс шпал торының 
астындағы балласт призмасын терең кесуге, құм-қиыршықтас қабатын 
мөлшерлеу және тығыздаумен кесу бетіне Геотекстиль төсеуге және 
ластаушы заттарды немесе кез келген басқа материалды 
механикаландырылған вагондардың құрамына немесе жолдардан басқа 
жаққа бір мезгілде бұру кезінде тазартылатын қиыршықтастан немесе 
жаңасынан жаңа балласт қабатын жасауға арналған.  

Сондай-ақ, машина тек қиыршық тасты тазалай алады немесе "толық 
кесу"режимінде жұмыс істей алады. СЧУ-800 кешені екі жұмыс секциясынан 
тұрады: өндіруші және тазартқыш, сондай-ақ тартқыш-энергетикалық 
қондырғы (3.26-сурет). 

 

 
 

1 - өндіру секциясы; 2 - тазарту секциясы; 3 - бар құрылғысы; 4 - басқару кабинасы; 5 - елек; 6 
- рама; 7 - кесілген балласт конвейері; 8 - ластағыш конвейер; 9 - қиыршық тас - құм қоспасы 

конвейері; 9 - айналмалы конвейер; .......... 10 - құм қоспасы конвейері; 11 - қиыршықтас 
конвейері; 12 - шпал жәшіктерін тесуші; 13 - дірілді тығыздағыш; 14 - көтергіш-тегістеу 

құрылғысы 
 

3.26-сурет - Универсалды қиыршық тас тазалағыш машина СЧУ-800 
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СЧУ-800 қиыршықтас тазалау машинасының техникалық 
сипаттамалары 3.10-кестеде келтірілген. 

 
Кесте 3.10 - СЧУ-800 қиыршық тас тазалағыш машинаның техникалық 

сипаттамалары 
 

Р/н Техникалық сипаттамалары СЧУ-800 
1 2 3 

1 Өнімділігі, м. куб/сағ 1200 

2 Шпал табанының деңгейінен төмен қиыршық тасты кесудің 
максималды тереңдігі, мм 600 

3 Тартымдық энергетикалық қондырғылардың қуаты, кВт 1030 
4 Көлік жағдайындағы габарит 1-Т 
5 Жолдың кесілетін қиыршық тас балластын қармау ені, м  
 максималды 5,5 
 минималды 4,33 
6 Өздігінен жүретін көлік жылдамдығы, км/сағ. 50-ден көп емес 
7 Жұмыс кезіндегі жылдамдығы, км/сағ. 0,05-0,50 
8 Салмағы, т 269 
9 Автотіркеу біліктері бойынша ұзындығы, мм 70920 

 

 
АНМ-801 балласты терең кесу машинасы. АНМ-801 балласты терең 

кесу машинасы жолдың және жер төсемінің жоғарғы құрылысын жөндеу 
кезінде призмадан балласты терең кесуге арналған (3.27-сурет). 

 

 
1 - тарту секциясы; 2 – қозғалысты басқару кабинасы; 3 – айналмалы конвейер; 4 – 

конвейер; 5 – жинақтау бункері; 6 – тарту секциясының рамасы; 7 – басқару кабинасы; 8 - 
рамка; 9 - шығару құрылғысы; 10 - жолды көтеру құрылғысы; 11 - энергетикалық 

қондырғы 
 

3.27-сурет - АНМ-801 балласты терең кесу машинасы 
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3.11 кесте - АНМ-801 балласты терең кесу машинасының техникалық 
сипаттамалары 
Р/н Техникалық сипаттамалары АНМ-801 

1 Машинаның өнімділігі, м3 / сағ, кесілетін балласт 
ластанған кезде, кемінде 50% 800 

 рельс басынан, мм  
 максималды 1300 
 минималды 600 
2 Кесілген балласт қабатының ені, мм  12 
 максималды 6000 
 минималды 4000 
3 Пойыз құрамындағы ең жоғарғы жылдамдық, км/сағ 90 
 жұмыс режимінде 0,01 – 0,5 
 Көлік режимінде 50 
4  Машинаның жалпы салмағы, т 250 
5 Автотіркеу біліктері бойынша ұзындығы, мм 61730 
6 Габариті 1-Т 
7 Минималды радиусі, м 300 

 
Қиыршық тас тазалағыш машина RM-80. RM-80 қиыршықтас 

тазалау машинасы арнайы жылжымалы құрамға қоқыстырғыштарды тией 
отырып, жолдың қиыршықтас балластын және бағыттамалы бұрмаларды 
ластағыштардан тазалауға және тазартылған қиыршықтасты жол торына 
салуға арналған (3.28-сурет). 

 
 

1 - жолды тазалауға арналған құрылғы; 2 - таратушы транспортер; 3 - көтеру-
тегістеу құрылғысы; 4 - шығару тізбегі; 5 - ластағыштарға арналған транспортер; 6, 10-

кабина; 7 - бағыттаушы планкалар; 8 - үш ярусты елек; 9 - бағыттаушы шынжырлар 
 

3.28-сурет - Қиыршық тас тазалағыш машина RM-80 
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Кесте 3.12 - Қиыршық тас тазалағыш машинаның техникалық 
сипаттамалары RM-80 
Р/н Техникалық сипаттамалары RM-80 
1 Өнімділік, м3 / сағ  
 балласты тазалау кезінде 450-500 
 балласты кесу кезінде 400 

2 Рельс басының жоғарғы жағындағы максималды тазалау 
тереңдігі, мм 1000 

 Тазалау ені, мм  
 минималды 3600 
 ұзын сәулемен және тіреулермен 7600 
3 Тартымдық энергетикалық қондырғылардың қуаты, кВт 1030 
4 Көлік жағдайындағы габарит 1-Т 

 
Қиыршық тас тазалағыш машина RM-2002. Австриялық 

Plasser&Theurer кәсіпорнының RM-2002 қиыршықтас тазалау машинасы 
қоқыс тастағыштарды мамандандырылған жылжымалы құрамға тиеп, 
тазартылған қиыршықтасты жол торына сала отырып, жолдың қиыршықтас 
балластын және бағыттамалы бұрмаларды ластағыштардан тазартуға 
арналған (3.29-сурет). 

 
 

1 – автотіркегіштер; 2, 20 және 28 – басқару кабиналары; 3, 17 – дизельді агрегаттар; 4, 
22 және 23-өндіруші – таратушы және біріктірілген тазалау секциясының рамалары; 5 – 

электр жабдығы; 6, 25 және 31 – қабылдау бункерлері; 7 – шығару құрылғысы; конвейерлер: 
8, 10 және 12 – кесілген қиыршық тас; 9 және 24 – таза қиыршық тас; 15 және 14 – 

қоқыстандырғыш; 18 – айналмалы түсіру және 32 – таза қиыршық тас; 11 және 13 – дірілді 
електер; 16 – сорғы станциясы; 19 – ластағыштарды тасымалдауға арналған арнайы 

жылжымалы құрам; 21 және 26 жүретін арбалар; 27 – жол арқалықтарын тасымалдауға 
арналған контейнер; 29 – жол арқалықтарын монтаждауға арналған кран; 30 – Пру; 33-

жоспарлау соқасы 
 

3.29-сурет - Қиыршық тас тазалағыш машина RM-2002 
 

RM-2002 жұмыс принципі - оның жұмыс органдарының дәйекті 
әрекеттері. Біріншіден, рельсшпал торы белгілі бір биіктікке көтеріледі, 
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содан кейін қиыршық тас балласты кесіледі. Кесу тереңдігі әдетте 0,5 м 
құрайды. Әрі қарай, қиыршық тасты балласт тазартуға арналған арнайы 
құрылғыға түседі. Бұл құрылғы бір-біріне жабық екі таспа. Сырты үздіксіз 
беті бар таспа, ал ішкі жағы тор түрінде болады. Қиыршық тас ішкі торлы 
таспаның ұяшықтарынан өту арқылы тазартылады. Тазартудан кейін ол 
ұсақталып, балласт призмасына оралады. Содан кейін қиыршық тас 
тазалағыш машина жол төсемінің бір бөлігін тегістейді, оны қорғау үшін 
әртүрлі материалдарды (мысалы, геотор немесе геотекстиль) төсейді, содан 
кейін жаңа топырақ төсейді.  

Кесте 3.13 - Қиыршық тас тазалағыш машинаның техникалық 
сипаттамалары RM-2002 
Р/н Техникалық сипаттамалары RM2002 
1 Зарядтау уақыты 25 мин 
2 Шығару уақыты 30 мин 
3 Жұмыс жылдамдығы, м/сағ 60 – 3,5 
4 Балласты кесу тереңдігі, мм 450-500 
5 Балласт кесіндісінің ені, мм 6000 
6 Өнімділігі м3 / сағ 910-970 

7 Тазартылған қиыршық тастағы ластаушы фракциялардың 
болуы <5 % 

8 Қалдықтарда қайта қолдануға жарамды қиыршық тасты ұстау 25-31 % 
9 Көлік жылдамдығы, 1030 
10 Көлік жағдайындағы габарит 1-Т 
11 Салмағы, т 220 

 

3.2.3 Балласт призмасын тығыздауға, жолды түзетуге және әрлеуге 
арналған машиналар 

 

Балласт қабатын тығыздауға, жолды түзетуге және балласт призмасын 
әрлеуге арналған жол машиналары мен тетіктері әрекет ету мерзімділігі, 
мақсаты, бір мезгілде қағылатын шпалдардың саны (жеке немесе топтық 
қағу) және т.б. бойынша жіктеледі (3.30-сурет). 

 

 
3.30-сурет - Балласт призмасын тығыздауға, жолды түзету мен әрлеуге 

арналған машиналардың сыныптамасы 
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ВПР-1200, ВПР-02 түзету-қағу-тегістеу машиналары ағымдағы күтіп-
ұстауда және жолды жөндеудің барлық түрлерінде түзету-қағу және тегістеу 
жұмыстарының барлық түрлерін орындауға арналған. Өздігінен жүретін, 
циклдік машиналар Тегістеу құрылғысының негізін арттыратын 
платформамен байланыста жұмыс істейді. Жол әдетте 10-50 мм көтерілумен 
түзетіледі, бұл көптеген ұсақ кедірлерді "батыруға" мүмкіндік береді. Ұзын 
кедірлерді түзету үшін базалық рельс немесе лазер сәулесі бойынша бойлық 
профильдің ауытқуларын алдын-ала өлшей отырып, бекітілген нүктелер әдісі 
қолданылады (VPR - 02 үшін-тек жоспардағы ауытқулар). 

Машина ВПР-1200 (өнімділігі 900-1200 шпал/сағ), үздіксіз жұмыс 
уақытын 3 сағат (паспорт бойынша 4 сағат) қамтамасыз етеді. Оңтайлы 
"терезе" - 5 сағат. VPR-02 машинасы заманауи, оның өнімділігі 1400 
шпал/сағ, үздіксіз жұмыс уақыты 6-8 сағ. Түзетуден кейінгі жолдың дәлдігі: 

- бойлық профильдегі ауытқулар, % артық емес.... 1; 
- жолдың еңісі, мм, артық емес................................ 1; 
- деңгей бойынша ауытқу, мм ................................ 2; 
- геометриялық тегістеу коэффициенті .................. 1: 37. 

ВПР машинасының жұмыс өту жылдамдығы-02 – 0,6 – 0,65 км / сағ, 
шұңқырлардың максималды тереңдігі шпалдардың табанынан 14-16 см. 
Машиналар эпюрде 1600 шп/км-ден кем, шпалдардың эпюрлі жағдайына 
қатысты қисайған немесе жылжытылған кезде қолданылмайды. 

VPR - 1200 машинасының құрылымдық схемасы 3.31 суретте 
көрсетілген 

 
 

1 - тіркеме платформа; 2, 7, 15 – машинист, оператор кабиналары және сыртқы жұмысшылар; 
3 - рамка; 4 - гидробак; 5 - дизельді күш агрегаты; 6 - нивелирлеу арқандары; 

8 - автотіркеу; 9 – 16, 22, 24, 26 – рихталау және бақылау КАЖ арбалары: алдыңғы, өлшеу, 
бақылау-өлшеу, бақылау және артқы; 10, 21 – тарту және жүгіртпе жүріс арбалары; 11, 25 – 

рихталау және бақылау КАЖ трос-хордалары; 
12 - күштік беріліс (трансмиссия); 13 - сорғы станциясы; 14 - ПРУ; 17 - көтергіш агрегаттар; 18 - 

нивелирлік жүйенің өлшеу құрылғысы; 19 - қағу блоктары; 
20 - шпал шетіндегі балласт тығыздағыштары; 23 - жол датчигі бар өлшемді мұз айдыны 
 

 3.31-сурет - VPR-1200 машинасының дизайн схемасы 
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Бағыттағыштық бұрмалар мен жолдарға арналған түзеп-тегістегіш 
машиналар. ВПРС-03 машинасы жолды түзетуге, шпалдардың астындағы 
балласты тығыздауға және шпалдардың ұштарындағы аймақтарға арналған. 
ДПРС-03 машинасының құрылымдық схемасы 3.32-суретте көрсетілген.  

 

 
 

1, 5, 12 – машинист, оператор кабиналары және сыртқы жұмысшылар; 2 рама; 3 және 9 - 
дизельді күш агрегаты; 4 – нивелирлеу ИҚК; 6 – автотіркеу; 7, 17 және 24 - алдыңғы, бақылау-
өлшеу, бақылау және артқы ИҚК арбалары;8 және 16 - тарту және жүгіртпе жүріс арбалары; 

10 – қосымша көтеру құрылғысы; 11 - түзету ИҚК хордасы арқандары; 13-ПРУ; 14 - 
нивелирлеу – өткізу арбалары тегістейтін өлшеу құрылғысы; 15-әмбебап қағу блоктары; 18 

қосымша отын багы; 9 – жылжымалы тіректер; 20 – борттық шанақ; 21 – шпалдардың 
шетіндегі балласты тығыздауға арналған виброплиттер; 22 – рама; 23 – доңғалақ жұбы 

 

3.32 сурет - ДПРС-03 машинасының конструктивтік сызбасы 
 

Негізгі мақсаты – бағыттамалы бұрмаларды түзету. Машина өздігінен 
жүреді, циклдік әрекет етеді; көптеген түйіндерде VPR-1200-мен 
біріктірілген. Негізгі айырмашылық-бір-біріне тәуелді емес, қисықтар мен 
бағыттауыш аудармаларда маневр жасау үшін бір-біріне тәуелсіз, бір-біріне 
қарама-қарсы орналасқан блоктар машинаның осьіне перпендикуляр 
қозғалады. 

Өнімділігі ВПРС-03-700 шпал/сағ. ВПРС 500 өнімділігі – 500 шпал/сағ, 
немесе тиісінше сағатына 1,2 және 1 бағыттамалы бұрмалар. Көтерудің және 
жолдың көлденең сырғаларының максималды биіктігі - 100 мм. 

DUOMATIC 09-32 CSM түзету-қағу-тегістеу машинасы 
("Plasser&Theurer" австриялық фирмасы шығарған) – бұл үздіксіз-циклдық 
әрекеттегі өздігінен жүретін машина, ағымдағы күтіп ұстауда және жолды 
жөндеудің барлық түрлерінде түзету-қағу және тегістеу жұмыстарын 
орындауға арналған (3.33-сурет). Машинаның жұмыс принципі циклдік 
болып табылады, бірақ жұмыс кезінде машина спутниктегі блоктарды 
бекітудің түпнұсқа дизайнына байланысты жолда үздіксіз қозғалады. 
Машина жұмыс істеп тұрған кезде, спутник әр циклде тоқтайтын 
қозғалыстарды келесі екі шпалдың үстінен жасайды, ал машинаның өзі 
шамалы бірқалыпты баяулау мен үдеумен үздіксіз қозғалады. 
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1 - оператор кабинасы; 2 - машинист кабинасы; 3 - жартылай тіркемелі 
платформа;4 - өлшеу жүйелері; 5 - қағу блогы; 6 - көтеру-тегістеу құрылғысы; 7 - жүріс 

арбашығы; 8 - күш бөлімі; 9 - рама 
 

3.33-сурет - DUOMATIC 09-32 CSM машинасының дизайн схемасы 
 
DUOMATIC 09-32 CSM түзету-қағу-тегістеу машиналарының 

техникалық деректері 3.14-кестеде келтірілген 
 

3.14 кесте - DUOMATIC 09-32 CSM түзету-қағу-тегістеу 
машиналарының техникалық деректері 

 

Р/н Техникалық сипаттамалары DUOMATIC 09-32 
1 2 3 
1 Өнімділік, шпал/сағ, кем емес 2200...2400 

2 Р-65 рельстерімен және темір бетонды шпалдармен жолды 
ығыстыру механизмінің максималды жүрісі, мм:  

 көтеру ("көтеру") 100 
 сырғымалар ("тегістегіштер") 100 

3 Белгіленген нүктелер бойынша жұмыс істеу кезіндегі жолды 
түзету дәлдігі:  

 бойлық бейіндегі ауытқу 2,5 м базада, %, артық емес 1 

 
жоспарда: 20 метрлік аккордтың ортасында 5 м арқылы 
өлшенген екі шектес майысу жебесінің айырмасы, мм, артық 
емес 

2 

4 Ең жоғарғы жылдамдық, км/сағ: өз жүрісімен 90 
 өлшеу сапары 100 
5 Машинаның үздіксіз жұмыс істеу уақыты, сағ, кем емес 8 

 
Unimat COMPACT 08-275 3S-16 және Unimat 08-475 4S түзету-қағу-

тегістеу машинасы (3.34-сурет) үш нүктелі көтергіші бар бағыттамалы 
бұрмаларды ағымдағы жөндеуге арналған. 

Төрт осьті универсалды соқпалы машина үш нүктелі көтергіші бар 
бағыттамағыштық бұрмаларды ағымдағы жөндеуге арналған. Универсалды 
ұрғылауыш блоктарында жеке - жеке шалқаятын 16 соққышы бар; 
ұрғылауыш блоктардың қисық жатқан шпалдар мен қоссырықтарды оңтайлы 
қағуға айналмалы аспалары бар; аралас көтергіш-тегістегіш құрылғысы 
көтергіш ілгектермен және роликті кемпірауыздармен; синхронды үш нүктелі 
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көтергіш құрылғы телескопты жебемен және көтергіш роликті кемпірауыз 
арқылы бір-бірден әрбір тарап үшін (опцион); бір осьті платформа тиеу алаңы 
және қосымша бак (опцион). 

 
1 - басқару кабинасы; 2 - қағу блогы; 3 - көтеру-тегістеу құрылғысы; 4 - өлшеу 

жүйесі; 5 - жүріс арбашығы 
3.34-сурет - Unimat COMPACT 08-275 3S-16 машинасының схемасы 

 

3.15 кесте - Unimat COMPACT 08-275 3S-16 түзету-қағу-тегістеу 
машиналарының техникалық деректері 
Р/н Техникалық сипаттамалары Unimat COMPACT 08-

275 3S-16 
1 Жалпы салмағы, т Шамамен 57 

2 Автотіркеу біліктері бойынша машинаның ұзындығы, 
мм 17700 

3 Базасы, мм 12000 
4 Қозғалтқыш қуаты, кВт 261 
5 Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ:  
 өз жүрісімен 80 
 пойыз құрамында 100 

 

ВПО-3000 түзету-қағу-өңдеу машинасы балласты таза мөлшерлеу, 
жолды көтеру, балласт призмасын және оның еңістерін тығыздау, жолды 
деңгей, бейін және жоспар бойынша түзету бойынша жұмыстар кешенін 
орындауға арналған (13.17-сурет). 

3.16 кесте - ВПО-3000 түзету-қағу-өңдеу машинасының техникалық 
деректері  

 

 

 

 

Р/н Техникалық сипаттамалары ВПО-3000 
1 МЕМСТ 9238-83 бойынша жазу габариті 1-Т 
2 Жалпы салмағы, т 107 

3 Автотіркеу біліктері бойынша машинаның 
ұзындығы, мм 27870 

4 Базасы, мм 20350 
5 Көлік жылдамдығы, км/сағ 50 

6 Қозғалыстың жұмыс жылдамдығы, км/сағ: дозалау 
кезінде 15 дейін 

 көтеру кезінде 5-ке дейін 
 тығыздау кезінде 3-ке дейін 
7 Тежегіштер Пневматикалық қолмен 
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1 - ферма; 2, 8 – 
арба; 3 - диспенсер; 
4 - рельс щеткалары; 
5 - негізгі 
виброплиттер; 6 - 

виброплиттердің 
ығысу механизмі; 7 - 

беткейлерді 
жоспарлаушы; 9 - 
көтеру, жылжыту 
және жол деңгейі 
механизмі; 10 - 

көлбеу тығыздағыш; 11 - балласты жинаушы; 12 - дизель-электр қондырғысы бар кабина; 13 - 
серіппелерді өшіру механизмі; 14 - виброплиттерді көтеру механизмі; 15 - экономикалық 
бөлімі бар кабина 

3.35-сурет - ВПО-3000 түзету-қағу-өңдеу машинасы машинасының 
конструктивтік сызбасы 

 
 

ЭЛБ-4 электр балласты келесі жұмыстарды орындау үшін рельстері мен 
шпалдары бар жолдарды көтеру, орташа және күрделі жөндеу кезінде 
пайдалануға арналған: 

- балласттың жол ұзындығы мен балластты призманың ені бойынша 
мөлшерленуі; 
- жолды көтеру немесе рельс шпалдық торды үздіксіз ілу; 
- жоспардағы жол торын сырғыту; жоспардағы жолдың кедір-
бұдырлығын жою; 
- жолдың динамикалық тұрақтануы; 
- жол торының астындағы балласты қопсыту; 
- жер төсемінің жиектерін кесу және жоспарлау; 
- балласты призманың еңістерін дөрекі түзету; 
- беткейлерді тығыздау; 
- рихтовка. 

 

1, 2, 8 – кабиналар; 3-
диспенсер; 4, 5 - 
бағыттаушы және 

жұмыс 
секцияларының 

фермалары; 6-
фермааралық топса; 
7-қысқыш құрылғы; 
9-төменгі басқару 
посты; 10-балласт 
рамалары; 11-көтеру 
және тегістеу 

құрылғысы; 12-жолды динамикалық тұрақтандыруға арналған жұмыс органы; 13, 14, 15-
рельс ШПАЛЫ, белсенді және пассивті рельс щеткалары 

 
3.36-сурет - ЭЛБ-4 электр балластерінің конструкциялық схемасы 
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DGS 62 N динамикалық жол тұрақтандырғышы - бұл теміржол 
жолдарын жылдамдатуға және тұрақтандыруға арналған жол машинасы. 
Жолды салу, жөндеу және ағымдағы күтіп ұстау кезінде дербес жұмыс 
істейтін машина ретінде немесе түзету-қағу машинасынан кейін 
қолданылады (3.37-сурет). 

 

1 - алдыңғы кабина; 2 - 
өлшеу кабелі; 3 - өлшеу 
датчигі; 4 - артқы кабина; 
5, 7, 11 - маятникті өлшеу 
арбалары; 6 - жүгіру 
арбасы;  
8 - тұрақтандырушы 
жұмыс органы; 9 - 
бойлық бейіндегі орташа 
өлшеу арбашығы; 10 - 
қозғалыс жетегі 

 
 

 
3.37-сурет - DGS62N динамикалық жол тұрақтандырғышының 

құрылымдық схемасы 
 
DGS 62 N жол тұрақтандырғышының өнімділігі сағатына 1-3 

километрді құрайды, балласты тығыздау дәрежесі (жолдың салыстырмалы 
шөгуі) 10 - 25 пайызға тең, жолды түзету қателігі ±2 миллиметр (бойлық 
профильде 1 пайыз), жоспарда 3 - 5 миллиметр (әр 10 метр сайын ұзындығы 
20 метр хордадан шектес жебелердің айырмасы). DGS 62 N жол 
тұрақтандырғышы шпалдардың астындағы балласты іс жүзінде тығыздауды 
қамтамасыз етеді және жолды айналып өтпестен және осы уақыт ішінде 
пойыздардың жылдамдығын төмендетпестен жасауға мүмкіндік береді. 

Балласты жоспарлаушы ПБ-01 (сурет.3.38) теміржолды жөндеудің 
барлық түрлері, оны салу және ағымдағы күтіп ұстау кезінде жаңадан 
себілген балласты жоспарлауға және қайта бөлуге арналған. 

ПБ-01 балласты жоспарлаушысы келесі жұмыс операцияларын 
жүргізеді:  

- балласт материалын оның жобалық профилін қамтамасыз ету үшін 
балласт призмасының бүкіл ені бойынша жоспарлау; 

- балласттың артығын еңістерден және жол аралығынан жолтабан ішіне 
қайта бөлу; 

- баурайдан жол аралығына немесе керісінше қайта бөлу; 
- балласты шпалдардың жоғарғы бетінен алып тастау және оны 

шпалдардың ұштарынан жылжыту; 
- рельс бекітпелерін балласттан тазалау. 
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1 - рамка; 2 - доңғалақ жұбы; 
3 - серіппе; 4 - автотіркеу; 5 - 
кабина; 6 - орталық соқа; 7 - 
бүйір соқа; 8 - тоннельдер; 9 - 
жинаушы; 10 - бекіткіштерді 
тазалауға арналған щетка; 11 - 
қуатты қондырғы; 12 - 
трансмиссия 
 

3.38-сурет - ПБ-01 
балласты 

жоспарлаушының 
құрылымдық схемасы. 

 
PBR-400U-RS балласты тарату және жоспарлау машинасы жолды 

жөндеудің барлық түрлерінде балласты таратуға және жоспарлауға арналған 
(3.39-сурет). 

 

 
 

3.39-сурет - PBR-400U-RS балласты тарату және жоспарлау машинасы 
 

Негізгі жұмыстарды орындау үшін машина биіктігі бойынша 
реттелетін бағыттауыш планкалары бар орташа соқамен, бүйір соқалармен, 
көлденең тасымалдағышы бар щетка құрылғысымен, тік көтергіші бар 
транспортермен, қиыршықтасты таратуға арналған құрылғылары бар 
шағылтасқа арналған бункермен (сыйымдылығы 7 м3), щеткалары бар білікке 
арналған тиеу құрылғысымен, рельстік бекіткіштерді тазалауға арналған 
щеткалармен жабдықталған. 

Үздіксіз циклдік ПМА-1 түзету-қағу-тегістеу машинасы жолдың 
жоғарғы құрылысының кез - келген түрімен 1520 мм жолтабан темір 
жолдарын ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу, жаңа желілерді салу және ескі 
желілерді қайта құру кезінде кешенді түзетуге арналған.  
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3.40-сурет - ПМА-1 түзету-қағу-тегістеу машинасы 
 

РШП-48К рельс тегістеу пойызы. Пойыз рельс бастарының пішінін 
қалпына келтіруге, толқын тәрізді кедір-бұдырларды және Р50, Р65, Р75 
рельс бастарының жұмыс беттеріндегі ақаулы металл қабатын 1520 мм 
жолтабанды бекітудің кез келген түрімен алып тастауға арналған. Пойыз 
газсыз топсалармен өзара байланысқан төрт бөлімнен тұрады: бір тартқыш-
энергетикалық бөлім және үш тегістеуіш (3.41-сурет). 
3.17-кесте-РШП-48К рельс тегістеу пойызының техникалық деректері 

 

Р/н Техникалық сипаттамалары РШП-48К 
1 МЕМСТ 9238-83 бойынша жазу габариті 1-Т 
2 Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ:  
 көлік режимінде 80 
 өлшеу режимінде 10-ға дейін 
3 Ажарлау шпиндельдерінің саны, дана 48 
4 Ажарлағыш шпиндельдің жетегінің қуаты, кВт 15 
5 Өнімділік (НВ 480 қаттылығы және 5 км/сағ жылдамдығы бар 

рельстерде бір өту үшін барлық ажарлау шпиндельдерінің 
жұмысы кезінде металды алу), мм 

0,1 - 0,25 

6 Ажарлаудан кейінгі қалдық ақаулар, мм,:  
 қысқа толқын 30 – 300 0,02 
 толқын ұзындығы 300 – 1000 0,02 
7 Тарту қондырғыларының қуаты, кВт 1298 
8 Тарту күші, тс 26 
11 Салмағы, т 290 

 
1 - тарту-энергетикалық 
секция; 2 - тегістеу, 
пішіндеу арбасы; 3 - 
тегістейтін, тегістейтін 
арба; 4 - су багы; 5 - 
өлшеу арбашығы; 6 - 
басқару кабинасы; 7 - 
жабдық кабинасы; 8 - 
асхана кабинасы; 9 - 
тұрғын кабинасы; 10 - 
кабина-қойма; 11 - тиеу 
кабинасы; 12 - кабина-
шеберхана; 13 - жүріс 
арбашығы. 

 

3.41-сурет-РШП-48К рельс-тегістеу пойызы 
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СЗП-600 кювет тазалау машинасы. СЗП-600 кювет тазалау 
машинасы кешен құрамында жұмыс істейді. Кешен топырақпен жұмыс 
істеуге арналған. Бұл үш бөліктен тұратын пойыз, атап айтқанда: 

УТМ-1 - универсалды көлік модулі; 
СЗП-600 - кюветтерді қазатын және тазартатын машинаның өзі; 
ВП-1 - кешенге қызмет көрсететін персоналды орналастыруға арналған 

бүркемелеу вагоны. 
СЗП-600 жол машинасы орындайтын функциялар: 
- ротормен кесу арқылы кюветтер мен орлар жасау, сондай-ақ бұрын 

жасалғандарды тереңдету, тазарту және кеңейту; 
- шығарылған топырақты ластағыштарды тасымалдауға арналған 

ыдыстарға ауыстыру. Ол үшін машинаға бекітілген механикаландырылған 
вагондар, сондай-ақ параллель жолдағы жылжымалы құрам қолданылады; 

- топырақтың жыра құламасынан ажырап түсуі; 
- алаң соқалары мен еңістерді жұмыс аймағында жоспарлау. 
 
 

 
1 - рамка; 2 - соқа; 3 - роторлы құрылғы; 4 - роторлы құрылғы конвейері; 5 - роторлы 
құрылғының жебесі; 6 - қарсы салмақ; 7 - айналмалы конвейер; 8 - басқару кабинасы; 
9 - гидробасқару кабинасы; 10 - түсіру құрылғысы 

 

3.42-сурет - ЖМП-600 жыра тазалау машинасы 
 

Өздігінен жүретін рельс дәнекерлеу машинасы ПРСМ-6. Өздігінен 
жүретін арбалық жол машинасы тікелей жолда ұзын кірпіктерге рельстерді 
баяу балқыту арқылы түйіспелі дәнекерлеуге арналған. Дәнекерленген 
жіктердің жоғары сапасы заманауи рельсті дәнекерлегіш бастарымен, қуатты 
пресспен және буындарды индукциялық термоөңдеуге арналған 
қондырғының болуымен қамтамасыз етіледі (3.43-сурет). 

PRSM-6 машинасы тәуелсіз жол машинасы ретінде де, жол салу 
кешендерінің бөлігі ретінде де жұмыс істей алады. Пайдалану ашық ауада 
ауа температурасы -20 ºС-тан +40 ºС-қа дейін және теңіз деңгейінен 1000 м-
ге дейін биіктікте жүзеге асырылады. Машиналар дәнекерлеу бастарының 
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кез-келген түрімен жабдықталуы мүмкін, мысалы: К-900А-1, К922-1 және т. 
б. 

 
1-артқы кабина; 2-қуатты қондырғының капоты; 3-Жабдықтың капоты; 4-алдыңғы кабина; 
5-алдыңғы капот; 6-Технологиялық жабдыққа арналған құрылғы; 

7-рельс кірпіктерін өткізуге арналған алаң; 8 - рамка; 9-жүріс арбашығы. 
 

3.43-сурет - Рельспен дәнекерлеу машинасының жалпы түрі ПРСМ-6 
 
СМ-5 қар жинағыш бір вагонды өздігінен жүретін машина теміржол 

көлігінің станциялық жолдарын, оның ішінде бағыттамалы бұрмалар мен 
теміржол қылталарын қардан және қоқыстан тазартуға, кейіннен бөлінген 
орындарда механикаландырылған жолмен түсіре отырып, өз шанағына 
тиеуге арналған (3.43-сурет). 

 
1 және 6 - алдыңғы және артқы басқару кабиналары; 2 - конвейер-қоректендіргіш; 3 - 

қарға арналған сыйымдылық; 4 - Риппер; 5 - шығарылатын ротор-метатель; 7 - дизель-электр 
агрегаты; 8 - МПД-2-ден артқы және алдыңғы жүріс арбалары; 9 - едендік пластиналық 
транспортер-жинақтағыш; 10 - тежегіш және пневматикалық жұмыс жүйелері; 11 - жақтау; 12 
- щеткалы ротор-қоректендіргіш; 13 - бүйірлік қанаттар; 14 - автотіркеуіштер 

3.43-суретҚар жинайтын машина СМ-5 
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Қарды машинаның жұмыс жағдайында 2-3 жол арқылы жол осьінің сол 
және оң жағына түсіруге болады. Жұмыс органдары электр жабдығының, 
пневмо - және гидроқұрылғылардың көмегімен іске қосылады. Тартқыш 
арбалар мен жұмыс органдарының жетектерінің электр қозғалтқыштары 
машина бөлмесіндегі стационарлық дизель-генератор қондырғысынан электр 
энергиясымен қоректенеді. 

 
3.2.4 Жол жұмыстарына арналған көліктік, тарту-энергетикалық 

және тиеу-түсіру құралдары 
 
АГД-1м жүк дизель-генераторлық автомотрисасы жол монтерлерін 

жұмыс өндірісі орнына жеткізуге; тиеу-түсіру операцияларын орындауға; 
теміржолдан ластағыштарды жинау бойынша жұмыстарды 
механикаландыруға; жолдың жоғарғы құрылысының элементтерін және 
сусымалы материалдарды тасымалдауға арналған. Сондай-ақ, дәнекерлеу 
жұмыстарын жүргізу және дала жағдайында сыртқы тұтынушыларды электр 
энергиясымен жабдықтау үшін. 

Сатып алушының өтінімі бойынша автомотриса аспалы 
механизмдермен жиынтықталады (3.44-сурет). 

 

 
 

3.44 сурет - АГД-1М дизель-генераторлық жүк автомотрисасы 
 
АС-01 автомотрисасы ірілендірілген жөндеу бригадаларын жеткізуге 

және жолды учаскелік жөндеу технологиясын қамтамасыз етуге, сондай-ақ 
инспекциялық сапарларды жүргізуге арналған. Автомотрисаның ГОСТ 15150 
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бойынша V1 Климаттық орындауы бар және қоршаған ауаның 
температурасы - 40-тан +40 ºС-қа дейін пайдаланылады (3.45-сурет). 

АС-01 - бақылау және басқару жүйесі бар рельстік жүрістегі өздігінен 
жүретін экипаж. 

 

 
 

3.45-сурет - АС-01 автомотрисасының жалпы түрі 
 

Қызметтік салонмен, екі басқару кабинасымен, энергетикалық 
қондырғымен, жүк көтергіштігі 0,5 т кран-манипулятормен және дәнекерлеу 
жабдығымен жабдықталады. Автомотрисаның қызмет ету мерзімі 20 жыл. 
"Cummins" дизель-генераторлық қондырғысы отандық өндірістің электр 
агрегатына ауыстырылды; "Palfinger" манипулятор-краны өз өндірісінің 
кранына ауыстырылды.  

ВПМ-770 Хоппер-мөлшерлегіші - теміржолды салу, жөндеу және 
ағымдағы күтіп ұстау кезінде балласты тасымалдауға, механикаландырылған 
түсіруге, жолға төсеуге, мөлшерлеуге және тегістеуге арналған көлік құралы. 
Хоппер-мөлшерлегіштің шанағы тұтас металл бункерлік типті, қақпағы бар 
төрт түсіру құрылғысы, сондай-ақ мөлшерлеу құрылғысы бар. Түсіру кезінде 
мөлшерлегіш құрылғының рамасы жол бетінің үстінде, құйылатын балласт 
қабатының қалыңдығына тең биіктікте орналасады. Мөлшерлеу және түсіру 
құрылғыларын басқару пневмосистемамен жүзеге асырылады. Балласт 
материалдарын тасымалдау үшін 20-25 вагоннан (хоппер - мөлшерлегіш 
бұрғышы) тұратын құрамдар қалыптастырылады, олардың ортасында ілесіп 
жүретін бригадаға арналған вагон болады. Хоппер-дозатордың жүк 
көтергіштігі 60 тонна, шанақ сыйымдылығы 33,4 текше метр, түсіру кезіндегі 
қозғалыс жылдамдығы сағатына 2-5 километр, меншікті салмағы 23 тонна 
(3.46 - сурет). 

 
 

3.46-сурет. Хоппер-мөлшерлегіш-ВПМ-770 
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Аралас жүрістегі жол машиналары. Ресейлік "Группа РПМ" 
компаниясы француздық Geismar фирмасымен бірлесіп KGT-4RS 
құрамдастырылған жүрісінде экскаватор-тиегішті шығарады (13.31-сурет). 

 

 
 

3.47-сурет-KGT-4rs аралас жүрістегі Экскаватор-тиегіш 
 

KGT-4rs біріктірілген жүрісте экскаватор-тиегішті тәжірибелік 
пайдалану кезінде келесі аспалы жабдықтар болды: 

- шпал жәшіктерден қиыршық тасты кесуге арналған ені 210 см 
грейфер; 

- №2 бар тізбегі үшін тез алынатын қармау адаптерімен жиынтықта 
шпалдар астындағы қиыршық тасты кесуге арналған бар тізбегі; 

- №1 шөмішке арналған тез алынатын қармау адаптерімен 
жиынтықтағы МВ1Т шпал қағу модулі; 

- №1 шөмішке арналған тез алынатын қармау адаптері бар ОРD 
щеткалы кескіші; 

- ұзындығы 2000 мм су бұрғыш арықтарды тазалауға арналған шөміш; 
- №1 шөмішке арналған тез алынатын қармау адаптері бар 

жиынтықтағы шпалдарды ауыстыруға арналған құрылғы; 
- тік бұрғылауға арналған бұрғылау (перфоратор), диаметрі 250 мм, 

ұзындығы 1000 мм. 
- трапециялық шөміш; 
- ағаш шпалдар мен бөренелерге арналған ұстағыш. 
 

 
 

3.48-сурет - Шпал жәшіктерден қиыршық тасты кесуге арналған 
грейфер 
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3.49-сурет - №2 бар тізбегі үшін тез алынатын қармау адаптерімен 
жиынтықтағы шпалдар астындағы қиыршық тасты кесуге арналған бар 

тізбегі 
 

 
 

3.50-сурет - №1 шөмішке арналған тез алынатын қармау адаптерімен 
жиынтықтағы МВ1Т шпал қағу модулі 

 
3.51-сурет - №1 шөмішке арналған тез алынатын қармау адаптері бар 

жиынтықтағы ОRD щеткалы кескіші 
 

 
 

3.52-сурет - Ұзындығы 2000 мм су бұрғыш арықтарды тазалауға арналған 
шөміш 
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3.53-сурет - №1 шөмішке арналған тез алынатын қармау адаптері бар 

жиынтықтағы шпалдарды ауыстыруға арналған құрылғы 
 

 
 

3.54-сурет - Тік бұрғылауға арналған бұрғылау (перфоратор), диаметрі 
250 мм, ұзындығы 1000 мм 

 
 

3.55-сурет - Трапеция тәрізді шөміш және-ағаш шпалдар мен 
бөренелерге арналған қармауыш 

 

Кесте 13.28-KGT-4RS аралас жүрістегі экскаватор-тиегіштің 
техникалық деректері 

 

Р/н Техникалық сипаттамалары KGT-4RS 
1 2 3 
1 Жүк көтерімділігі, т 40 
2 Әмбебап жебенің ұшуы, м 8,16 
3 Ауамен салқындатылған дизельді қозғалтқыш, ж.к. 120-дан 170-ке дейін 
4 Гидростатикалық беріліс  4 жетекші доңғалақтарға. 
5 Мұнараны ° - қа бұру 360 
6 Толық жүктеу кезіндегі мобильділік  
7 Жылдам орнату және жолдан шығару  
8 Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ  
 темір жол бойынша 30 
 автомобиль жолымен 25 
9 Салмағы, т 20 



317

 

  
 

 

Бақылау сұрақтары 
 
1) Жол машиналары жіктелетін белгілерді атаңыз. 
2) Жол шаруашылығында қолданылатын жол машиналары мен 

механизмдерінің мақсаты қандай? 
3) Жол жұмыстарын қандай тәсілдермен орындауға болады? 
4) Жөндеу жұмыстарын және ағымдағы жолды қамтамасыз етуді 

машиналандыру міндеттерін атаңыз. 
5) Өнімділігі жоғары жол машиналарын пайдалана отырып, күрделі 

жөндеудің негізгі қандай жұмыстарын орындау қажет?  
6) Рельс шпалдарын ауыстыру жұмыстарын жүргізу үшін 

қолданылатын машина? 
7) Қиыршық тасты балласты тазарту жұмыстарын жүргізу үшін 

қолданылатын машина? 
8) Жол бойындағы материалдарды жинау жұмыстарын жүргізу үшін 

қолданылатын машина? 
9) Балласты терең кесу жұмыстарын жүргізу үшін қолданылатын 

машина? 
10) Балласт призмасын тығыздау, жолды түзету және әрлеу 

жұмыстарын жүргізу үшін қолданылатын машина? 
11) Жолды түзету, қағу және тегістеу жөніндегі жұмыстарды орындау 

үшін пайдаланылатын машина? 
12) Темір жолдарды жылдам түзетуге және тұрақтандыруға арналған 

жол машинасы? 
13) Теміржолды жөндеудің барлық түрлері кезінде жаңадан себілген 

балласты жоспарлауға және қайта бөлуге арналған жол машинасы? 
14) Балласты таратуға және жоспарлауға арналған жол машинасы? 
15) Рельс бастиектерінің пішінін қалпына келтіруге, толқын тәрізді 

кедір-бұдырларды және рельс бастиектерінің жұмыс беттеріндегі металдың 
ақаулы қабатын жоюға арналған жол машинасы? 

16) Жолдар мен бағыттамалы бұрмаларды тегістеуге арналған жол 
машинасы? 

17) Жаңа жыраларды тазалауға, тереңдетуге, кеңейтуге және орнатуға 
арналған жол машинасы? 

19) Станциялық жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды және темір жол 
қылталарын қардан және қоқыстан тазалауға арналған жол машинасы? 

20) Жол монтерларын жұмыс өндірісі орнына жеткізу; тиеу-түсіру 
операцияларын орындау; темір жолдан ластағыштарды жинау жөніндегі 
жұмыстарды механикаландыру; жолдың жоғарғы құрылысы элементтерін 
және сусымалы материалдарды тасымалдау үшін жол машинасы? 

21) Теміржолды салу, жөндеу және ағымдағы күтіп ұстау кезінде 
балласты тасымалдауға, механикаландырылған жолмен түсіруге, жолға 
төсеуге, мөлшерлеуге және тегістеуге арналған көлік құралы? 

22) Аралас жүрістегі жол машиналарының міндеттерін атаңыз? 
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3.3 Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік ережелері және жол 
жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері 

 
3.3.1 Темір жол көлігінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібі 
 
Меншік нысанына қарамастан, тасымалдау процесіне қатысушылар, 

теміржол көлігі саласындағы қызметті жүзеге асыратын теміржол көлігінің 
көмекші қызметтері өз құзыреті шегінде тасымалдау процесінің қауіпсіздігін 
(бұдан әрі - қозғалыс қауіпсіздігі) және Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілері мен техникалық регламенттер талаптарының 
сақталуын қамтамасыз етеді. 

Тасымалдау процесіне қатысушылар қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін ұйымдастырушылық және техникалық шаралар кешенін жүзеге асыру 
арқылы қамтамасыз етеді: 

- теміржол көлігі қызметкерлері лауазымдарының (кәсіптерінің) 
тізбесіне және оларға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кадрларды 
жасақтау және орналастыру; 

- пойыздар қозғалысына байланысты лауазымдарға кандидаттарды 
кәсіби іріктеу; 

- еңбек тәртібін нығайту; 
- қызметкерлерді мерзімді медициналық тексеруден өткізу, сондай-ақ 

локомотив бригадалары мен пойыздар қозғалысымен тікелей байланысты 
қызметкерлерді ауысым алдында куәландыру; 

- жаңа техниканы, технологияларды және менеджмент құралдарын 
енгізуді ескере отырып, теміржол көлігінің негізгі кәсіптері қызметкерлерін 
кәсіби даярлау, оқыту, біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіру, сондай-ақ 
стандартты емес жағдайларда іс-қимылдың практикалық дағдыларын 
пысықтау; 

- пойыздар қозғалысымен байланысты жұмыскерлерді теміржол көлігін 
техникалық пайдалану қағидаларын (бұдан әрі - ТПЕ), теміржол көлігіндегі 
сигнализация жөніндегі нұсқаулықты [7], Теміржол көлігіндегі пойыздар 
қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықты білу мәніне 
мерзімді тексерулер жүргізу [8]; 

- «қозғалыс қауіпсіздігі күні» тақырыбы бойынша он күн сайын 
тексерулер жүргізу; 

- жолдарды, жасанды құрылыстарды, жылжымалы құрамды, 
сигнализация және байланыс құрылғыларын, электрмен жабдықтауды, 
теміржол өтпелерін, жабдықтарды, механизмдерді және көліктің басқа да 
техникалық құралдарын жөндеу және күтіп ұстау сапасын арттыру бойынша 
тұрақты жұмысты жүзеге асыру; 

- дефектоскопия құралдарын және диагностика жүйелерін жарамды 
күйде ұстау және тиімді пайдалану; 
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- анықталған кемшіліктерді жою бойынша шаралар қабылдай отырып, 
қауіпсіздікті бақылау құрылғыларының, аспаптарының жағдайын тексеру мен 
пайдалануды бекітілген кесте бойынша жүзеге асыру; 

- жаңа қауіпсіздік құрылғылары, аспаптары мен жүйелерін енгізу 
бойынша тұрақты жұмыс жүргізу; 

- қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдастырудың жаңа 
нысандарын іздестіру және енгізу; 

- апатсыз жұмыс тәжірибесін жалпылау және тарату; 
- жүргізілетін жұмыстардың ерекшелігіне сәйкес техникалық жарамды 

құралдармен және техникалық құралдармен қамтамасыз ету. 
Тасымалдау процесіне қатысушылар, теміржол көлігінің көмекші 

қызметтері мыналарды қамтамасыз етеді: 
адамның өмірі мен денсаулығы, жолаушылардың жол жүруі үшін 

қауіпсіз жағдайлар; 
темір жол көлігінің техникалық құралдарын пайдалану кезіндегі 

қозғалыс қауіпсіздігі; 
экологиялық қауіпсіздік; 
өртке қарсы қауіпсіздік; 
санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік. 
Темір жолдар, темір жол станциялары, жолаушылар платформалары, 

сондай-ақ темір жол көлігінің пойыздар қозғалысы мен маневрлік жұмысқа 
байланысты басқа да объектілері қауіптілігі жоғары аймақтар болып 
табылады және ТПЕ мен нұсқаулыққа сәйкес сигналдық қоршауы болуы 
тиіс.  

Өрт қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі: 
- қауіпті жүктерді тиеуді, сұрыптауды және түсіруді, өрт қауіпсіздігі 

шараларын сақтау бөлігінде, сондай-ақ көрсетілген жүктерді тиеуге 
жылжымалы құрамды дайындауды бақылауды ұйымдастыру; 

- белгіленген өртке қарсы режимді сақтау, өрт қауіпсіздігі шараларын 
сақтау бойынша нұсқаулықтан өтпеген адамдарды жұмысқа жібермеу; 

- эвакуациялау жолдарының, өртке қарсы кедергілердің, аралықтардың, 
кіреберістер мен жолдардың, өрт сөндіру құралдарының (гидранттардың, 
ішкі өрт сөндіру крандарының, өрт сөндіргіштердің) күтіп-ұсталуын бақылау 
мақсатында аумақты, ғимараттарды, өндірістік және қызметтік үй-жайларды 
мерзімді қарап тексеруді жүргізу және анықталған бұзушылықтар мен 
кемшіліктерді жою жөнінде шұғыл шаралар қабылдау; 

- өрт сөндіру, өрт дабылы, құлақтандыру және байланыс 
қондырғыларының дұрыс ұсталуы, іс-қимылға үнемі дайын болуы. 

Теміржол көлігінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының 
сақталмауы салдарына байланысты қозғалыс қауіпсіздігін бұзудың мынадай 
түрлеріне бөлінеді: 

соқтығысу; 
апат; 
жұмыстағы ақаудың ерекше жағдайы; 
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жұмыстағы ақау жағдайы; 
жұмыстағы қиындық; 
қозғалыс қауіпсіздігінің өзге де бұзушылықтары. 
Магистральдық, станциялық немесе кірме жолдарда, оның ішінде 

концессия шарттары бойынша теміржолдарда жылжымалы құрамның 
соқтығысу, жүк немесе жолаушылар пойыздарында, соның салдарынан 
адамдар қаза тапқан немесе ауыр дене жарақатын алған немесе теміржол 
жылжымалы құрамы оны мүкәммалдан шығару дәрежесіне дейін 
зақымданған жағдайлары пойыздардың қирауына жатады. 

Аварияларға магистральдық, станциялық немесе кірме жолдарда, оның 
ішінде нәтижесінде күрделі жөндеу көлемінде теміржол жылжымалы құрамы 
зақымданған концессия шарттары бойынша теміржолдарда жүк немесе 
жолаушылар пойыздарында жылжымалы құрамның соқтығысу, шығып кету 
жағдайлары, сондай-ақ станцияларда немесе кірме жолдарда, оның ішінде 
нәтижесінде адамдар қаза тапқан немесе ауыр дене жарақатын алған немесе 
теміржол жылжымалы құрамы мүкаммалдан шығарып тасталғанға дейін 
зақымданған маневрлік жұмыс кезінде жылжымалы құрамның соқтығысу, 
шығып кету жағдайлары жатады. 

Ақаудың ерекше жағдайларына мыналар жатады: 
1) нәтижесінде жылжымалы құрамның ағытылуын және жөндеуге 

берілуін талап ететін көлемде бүлінуіне жол берілген магистральдық, 
станциялық және кірме жолдардағы пойыздарда, оның ішінде концессия 
шарттары бойынша теміржолдарда жылжымалы құрамның соқтығысуы; 

2) жүк және/немесе жолаушылар пойыздарында, магистральдық, 
станциялық және кірме жолдарда, оның ішінде нәтижесінде жылжымалы 
құрамның ағытылуын және жөндеуге берілуін талап ететін көлемде бүлінуіне 
жол берілген концессия шарттары бойынша теміржолдарда жылжымалы 
құрамның жүруі; 

3) пойызды бос емес жолға қабылдау - келетін пойыз бағдаршамның 
рұқсат беретін кіру (маршруттық) сигналын немесе шақыру сигналын 
(локомотивтің ең болмағанда бір бөлігін) жүріп өткен немесе пойызд 
машинисі басқа пойыз немесе жылжымалы құрам орналасқан жолға 
дайындалған маршрут кезінде станцияға жол жүруге рұқсат алған жағдай; 

4) пойызды бос емес аралыққа (блок-учаскеге) жөнелту-бағдаршамның 
немесе шақыру сигналының ашық шығу сигналы кезінде немесе машиниске 
берілген аралықпен айналысуға рұқсат бойынша және қажет болған 
жағдайларда пойыз жөнелтілуі туралы қосымша нұсқау немесе сигнал 
алғаннан кейін (тоқтаусыз жүріп өткен) және осы жолдың шығу сигналы 
(сигнал болмаған кезде - шекті баған), алда орналасқан аралықты (блок-
учаскені) пойыз (кез келген бағыттағы) немесе жылжымалы құрам алып 
жатқан уақытта локомотивтің ең болмағанда бір бөлігімен; 

5) пойызы дайын емес маршрут бойынша қабылдау (жөнелту) - келетін 
(жөнелтілетін) пойызд бағдаршамның ашық кіру (шығу) сигналынан өткен 
(ең болмағанда локомотивтің бір бөлігімен) жағдай немесе машинист 
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бағдаршамның кіру (шығу) сигналына тыйым салатын кезде, оның ішінде 
жылжымалы құраммен айналыспайтын жолға апаратын жолда станцияға 
(станциядан) жүруге рұқсат алған, сондай-ақ электр тартымы бар пойызға 
электрлендірілмеген жолға немесе токтың басқа түрімен жолға немесе 
кернеуі алынған жолға маршрут байланыс сымы; 

6) бағдаршамның немесе шекті бағанның тыйым салатын сигналының 
рұқсатсыз өтіп кетуіне жол берілмейді; 

7) пойыз астындағы бағыттаманы ауыстыру; 
8) жылжымалы құрамның пойызы қабылдау-жөнелту маршрутына, 

станциялардағы іргелес аралыққа, кірме жолдарға, оның ішінде концессия 
шарттары бойынша теміржолдарға, шекті бағанға, станциядан аралыққа 
немесе аралықтан станцияға кетуі, бірақ салдары болмауы; 

9) доңғалақтың білігінің, осьтік мойынының, жылжымалы құрамның 
доңғалақ жұбының сынуы; 

10) жылжымалы құрам арбасының бүйір қабырғасының немесе 
рессорлық үсті арқалығының сынуы; 

11) жылжымалы құрамның жоталы арқалығының үзілуі; 
12) тіркеп сүйрегіштерді бекітуді қоса алғанда, техникалық ақауларға 

байланысты жүру жолында жолаушылар пойызынан вагонды ағыту 
(жолаушылар пойызын қалыптастыру және тағайындау станциясынан басқа 
барлық станцияларда ескеріледі); 

13) пойызды жабылатын шеткі крандармен жөнелту; 
14) жылжымалы құрамның станцияда бағдаршам сигналының тыйым 

салатын көрсеткішінен өтуіне әкеп соққан тыйым салатын белгіге 
бағдаршамның рұқсат беретін сигналын жабу - сигнал беру 
құрылғыларының, рельстік тізбектердің ақаулығынан, электр энергиясының 
ажыратылуынан немесе станция бойынша кезекшінің (сигнал берушінің) 
қателігінен бағдаршамның рұқсат беретін көрсеткішін тыйым салатын 
белгіге жабу болған, жылжымалы құрамның станцияда бағдаршамның 
тыйым салатын сигналының өтуіне әкеп соққан жағдай; 

15) нәтижесінде оны ауыстыру қажет болған жолаушылар 
пойызындағы локомотивтің ақаулығы (локомотив бригадаларының ауысым 
пункттерінен, сондай-ақ негізгі немесе айналым локомотив депосы бар 
пункттерден басқа барлық станцияларда ескеріледі); 

16) жүру жолындағы жүктің құлауы - жүктің немесе оның бір бөлігінің 
темір жолға құлауы, сондай-ақ жүктің жылжуы, бұрылуы, бекітілуінің 
бұзылуы және жүктің жылжымалы құрамды тиеудің белгіленген габаритінен 
шығуына әкеп соққан басқа да ақаулар; 

17) аралықтар мен станцияларда жол жұмыстарын жүргізу орындарын 
сигналдық белгілермен қоршамау; 

18) пайда болуы: 
бағдаршамда тыйым салатын сигналдың орнына жалған рұқсат етуші 

сигнал көрсеткіші; 
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Автоматты локомотив сигнализациясы аралықтағы сигнализация мен 
байланыстың дербес құралы ретінде қолданылған кезде тыйым салудың 
орнына сигналдың жалған рұқсат етуші көрсеткіші локомотив 
бағдаршамында; 

19) егер доңғалақ жұптарын ауыстыруға технологиялық процеспен 
белгіленген уақыт асып кетсе, жүру жолында жолаушылар пойызында 
доңғалақ жұптарын ауыстыру (доңғалақ жұптарын ауыстыру жүргізілген 
жерге қарамастан). 

Жұмыстағы неке жағдайларына мыналар жатады: 
1) жылжымалы құрамның маневрлер, керек-жарақтар және басқа да 

қозғалыстар кезінде салдарлары жоқ боп шығуы; 
2) жылжымалы құрамның маневрлік жұмыстар және басқа да 

қозғалыстар кезінде салдарлары жоқ, бірақ жылжымалы құрам жұмыс 
қабілеттілігін қалпына келтіру үшін ағытуды немесе жөндеуге кіруді талап 
ететін дәрежеге дейін зақымданған кезде соқтығысуы; 

3) теміржол өтпесіндегі жылжымалы құрамның теміржол көлігі 
ұйымдары қызметкерлерінің кінәсінен жол берілген өздігінен жүретін немесе 
автокөлік құралымен соқтығысуы; 

4) пойыздағы автотіркегіштердің өздігінен ілінуі немесе жылжымалы 
құрамның басқа да тіркеме құрылғылары; 

5) пойыздағы автотіркегіштің немесе жылжымалы құрамның басқа 
тіркеу құрылғыларының үзілуі; 

6) теміржолға жылжымалы құрам бөлшектерінің құлауы; 
7) бағыттамалы бұрманың жылжымалы құрамы арқылы кесу; 
8) аралық станцияларда жүк пойызынан вагондарды ағыту: 
техникалық қызмет көрсетудің негізгі пункттерінен басқа, қызмет 

көрсетудің кепілдік иінінің жылжымалы құрамы үшін белгіленген кез келген 
аралық станцияда вагондардың ағытылуы жүргізілсе, техникалық 
ақаулықтың (жұмыстағы ақау ретінде ескеріледі); 

буксирдің қызып кетуі (негізгі техникалық қызмет көрсету 
пункттерінен басқа барлық жағдайларда ескеріледі); 

9) жолдың, жылжымалы құрамның, сигнал беру, орталықтандыру, 
блоктау және байланыс құрылғыларының, байланыс желісінің, электрмен 
жабдықтаудың және басқа да техникалық құралдардың ақаулары, олардың 
нәтижесінде пойыздың пойыздар қозғалысының кестесінде белгіленген 
уақыт нормасынан тыс аралықта немесе бағдаршамның рұқсат беретін 
сигналы ашылған кезден бастап станцияда бір сағатқа және одан да көп 
уақытқа кідіруіне жол берілген; 

10) жүкті тиеудің техникалық шарттарының бұзылуына байланысты 
вагонды аралықтағы немесе станциядағы пойыздан ағыту; 

11) Автоматты локомотив сигнализациясының немесе локомотивті 
ауыстыру талабымен локомотивтің басқа да қауіпсіздік аспаптарының 
ақаулығы (локомотивтерді немесе локомотив бригадаларын ауыстырудың 
белгіленген пункттерінен басқа барлық станцияларда ескеріледі); 
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12) жылжымалы құрамның пойыздан ағытылуын талап ететін 
зақымдануымен аралықтарда малға басып кетуі; 

13) пойыз диспетчерінің вагон - жол өлшегіш бастығының немесе 
қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі ревизордың өтінімі бойынша учаскедегі 
қозғалысты жабу туралы бұйрықты беруін талап ететін жолдың ақаулығы. 

Жұмыстағы қиындықтар-бұл жағдайлар: 
1) жолды, жылжымалы құрамды және техникалық құралдарды күтіп-

ұстаудың техникалық ақауларына байланысты аралықта немесе станцияда 
пойыздың отыз минуттан астам және одан көп кідіруі; ; 

2) локомотивтің машинисі жолдың жоғарғы құрылысын ұстаудың 
бұзылуына байланысты жолда «түрткі» деп мәлімдесе;; 

3) доңғалақ жұптарының қай жерде ауыстырылғанына қарамастан, 
доңғалақ жұптарының ақаулары бойынша жүру жолында жолаушылар 
пойызындағы доңғалақ жұптарының ауысуы; 

4) жөндеу үшін жылжымалы құрамды пойыздан ағытпай жолдарда 
малдарды соғуға жол берілмейді. 

Қозғалыс қауіпсіздігінің өзге де бұзушылықтарына бөгде себептердің 
салдары болып табылған қозғалыс қауіпсіздігінің бұзылуы жатады: 

1) сыртқы ауа температурасы минус 35°С-тан төмен болған кезде ауа 
райы жағдайлары, желдің екпіні 20 м/с астам, найзағай құбылыстары, сигнал 
беру, орталықтандыру және бұғаттау және байланыс, энергиямен 
жабдықтаудың қалыпты жұмысының бұзылуына әкеп соққан 
электрлендірілген учаскелердің түйіспелі сымының мұздануы; 

2) сигнализация құрылғыларының техникалық жағдайы дұрыс болған 
кезде теміржол өтпелерінде автокөлік құралдарымен соқтығысу; 

3) қауіпті сұйықтың ағып кетуі себебінен пойыздың жүру жолында жүк 
вагонын ағыту; 

4) техникалық күтіп-ұстаудың бұзылуының салдары болып табылмаған 
және/немесе пойыздарды өткізудің кідіруіне әкеп соққан жылжымалы 
құрамның, жолдың жоғарғы бетінің жану жағдайлары, жану ретінде 
ескеріледі; 

5) табиғи факторлар (жолдың шайылуы мен үйіп кетуі) немесе осы 
учаске бойынша пойыздың өткізілуін кідіртуге әкеп соққан бөгде 
адамдардың іс-әрекеттері нәтижесінде болған жолдың жоғарғы бетінің 
құрылғысының бұзылуы; 

6) бөгде адамдардың пойызды шұғыл тежеуді қолдану және оны 
тоқтату қажеттілігін туғызған заттарды теміржолға салуы; 

7) қозғалыс қауіпсіздігінің өзге де бұзушылықтары, жоғарыда 
көрсетілген тізбеге енбейтін бөгде себептердің салдары болып табылған 
жағдайлар, сондай-ақ жолдарда адамдарға кіру жағдайлары. 
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3.3.2 Жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жалпы талаптар 

 
Бұл талаптар пойыздар қозғалысымен және теміржолда жұмыстар 

жүргізумен байланысты жол шаруашылығының және теміржол 
магистралдық желісінің басқа да шаруашылықтарының барлық 
қызметкерлері үшін, сондай-ақ теміржолда жұмыстар жүргізетін құрылыс 
ұйымдарының қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. 

Талаптар ең жоғары белгіленген жылдамдықтағы пойыздар қозғалысы 
жүзеге асырылатын учаскелерге қолданылады: жолаушылар - 140 км/сағ 
дейін, рефрижераторлық - 120 км/сағ дейін, жүк-90 км/сағ дейін. 

Барлық жол жұмыстары келесі нормативтік құжаттарға сәйкес 
орындалуы керек: 

Қазақстан Республикасының темір жолдарын техникалық пайдалану 
ережелері. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 
2015 жылғы 30 сәуірдегі № 544 бұйрығымен бекітілген [2] және Жол 
шаруашылығын жүргізу ережелері. «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ Вице-
Президентінің 2012 жылғы 09 сәуірдегі №358-ЦЗ бұйрығымен бекітілген [3]; 

Темір жолды ағымдағы ұстау жөніндегі нұсқаулықтармен 
жабдықталады. ЦП-774/11-12. Бекітілген. «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ 
Вице-президентінің 30.12. 2012 ж. № 1266-ЦЗ [11] және жол жұмыстарын 
жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі нұсқаулықтармен толықтырылды. Бекітілген. «Қазақстан темір 
жолы «ҰК»  АҚ Вице-президентінің 29.12. №1235-ЦЗ бұйрығымен. 2012 ж. 
[12], сондай-ақ түйіспесіз жолды салу, төсеу, күтіп ұстау және жөндеу 
жөніндегі нұсқаулықпен толықтырылды. Бекітілген. «Қазақстан темір жолы 
«ҰК»  Вице-президентінің 14.12.12 ж. №1162-ЦЗ - ЦП/17-12 бұйрығымен 
[13]. 

Жолдар мен құрылыстардағы жұмыстар нормативтік актілерді білуде 
сынақтан өткен лауазымды тұлғалардың басшылығымен орындалуы тиіс. 
Жұмыстардың басшылары жұмыстарды жүргізу қағидаларының сақталуына 
тұрақты бақылауды қамтамасыз етеді және пойыздар қозғалысының 
қауіпсіздігіне жауапты болады, сондай-ақ еңбекті қорғау, қауіпсіздік 
техникасы талаптарының орындалуын, барлық жұмыс істейтіндердің қауіпсіз 
технологияны сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді. Егер лауазымды тұлға 
жұмысты бірінші рет басқаратын болса, онда жұмыс жүргізілетін жерде 
пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне жауап беретін аға лауазымындағы, 
жолдың неғұрлым тәжірибелі қызметкерінің болуы міндетті. 

Автобұғаттаумен және электр орталықтандырумен жабдықталған 
учаскелерде жол жұмыстарын жүргізу кезінде немесе сигналдармен 
тәуелділікке қосылған басқа да құрылғылармен (рельстік тізбектер, СА КТС, 
ДИСК, САУТ, УКСПС, КГУ және т.б.) жұмыс басшылары рельстік тізбектің 
үзілуін немесе қысқаруын және кейіннен сигналдың жабылуын болдырмау 
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мақсатында жұмыскерлердің еңбек тәсілдерін қолданудың дұрыстығын 
бақылауы тиіс.  
 

3.3.3 Жұмыс жүргізу орындарын қоршау үшін қолданылатын 
сигналдар мен сигналдық белгілер 

 
Сигналдар қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ 

пойыздар қозғалысы мен маневрлік жұмысты нақты ұйымдастыру үшін 
қолданылады. Қабылдау әдісіне сәйкес сигналдар көрінетін және дыбыстық 
болып бөлінеді (3.56-сурет). 

 

 
3.56-сурет - Теміржол көлігінде қолданылатын сигналдар мен 

сигналдық белгілер 
 

Көрінетін сигналдар. Көрінетін сигналдар сигналдық көрсеткіштердің 
түсімен, пішінімен, орналасуымен және санымен көрсетіледі. Көрінетін 
сигналдарды беру үшін сигналдық аспаптар - бағдаршамдар, дискілер, 
қалқандар, шамдар, жалаулар, сигналдық көрсеткіштер және сигналдық 
белгілер қызмет етеді. 

Оларды қолдану уақыты бойынша көрінетін сигналдар мыналарға 
бөлінеді: 

- күндізгі уақытта берілетін, мұндай сигналдарды беру үшін дискілер, 
қалқандар, жалаулар және сигналдық көрсеткіштер (бағыттамалы, жол 
бөгеті, лақтыру құрылғылары және гидравликалық колонкалар) қызмет етеді; 

- түнгі, тәуліктің қараңғы уақытында берілетін; мұндай сигналдар қол 
және пойызд шамдарындағы, сырықтағы және сигналдық нұсқағыштардағы 
белгіленген түстердің оттары болып табылады; 

- түнгі сигналдар күндізгі уақытта тұман, боран және басқа да қолайсыз 
жағдайлар кезінде, күндізгі тоқтау сигналдарының көрінуі 1000 м - ден кем, 
жылдамдықты азайту сигналдары - 400 м-ден кем, маневрлік сигналдар-200 
м-ден кем болған кезде де қолданылады; 
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- тәулік бойы, тәуліктің жарық және қараңғы уақытында бірдей 
берілетін, мұндай сигналдар болып белгіленген түстердегі бағдаршам 
оттары, маршруттық және басқа да жарық шамдар, көрсеткіштер, 
жылдамдықты азайтудың тұрақты дискілері, сары түсті шаршы қалқандар 
(кері жағы жасыл түсті), жүк пойызының құйрығын белгілеуге арналған 
жарық шағылдырғышы бар қызыл дискілер, сигналдық көрсеткіштер мен 
белгілер қызмет етеді. 

Дыбыстық сигналдар. Дыбыс сигналдары санмен және ұзақтығы 
әртүрлі үйлестірілген дыбыстармен көрсетіледі. 

Дыбыс сигналдарын беру үшін локомотивтерді, моторвагонды 
пойыздарды және арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамды 
ысқырықтар, қол ысқырықтары, үрмелі аспаптар, сиреналар, гудкалар, 
петардалар қызмет етеді. 

Петардалардың жарылысы дереу тоқтатуды талап етеді. 
Тасымалданатын сигналдар. Портативті сигналдарға мыналар 

жатады: 
– екі жағынан немесе бір жағынан қызыл, ал екінші жағынан ақ түсті 

тікбұрышты пішінді қалқандар; 
- шаршы қалқандар сары түсті, ал қалқанның артқы жағы жасыл түсті; 
- қызыл отты полюстердегі шамдар және полюстердегі қызыл 

жалаулар. 
Тасымалды сигналдар мен сигналдық белгілер үлгілік қолданылады: 

олардың белгіленген бояуы және олардың жақсы тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін бекітуге арналған құрылғылары болады. 

Темір жол көлігінің қызметкерлері тасымалды сигналдармен 
белгіленетін мынадай талаптарды орындауы тиіс (3.57 – 3.60-сурет).  

 
3.57-сурет - Ауыспалы тоқтау сигналы 

 
Портативті тоқтау сигналы - күндіз қалқан (немесе полюстегі Қызыл 

Жалау) және түнде полюстегі қызыл шам: Тоқта! Сигналдан өтуге тыйым 
салынады. 

Қалқан екі жағынан да қара және ақ жолақтармен жиектеліп қызыл 
түске боялады. Қос жолды учаскелер үшін қалқандардың бір бөлігі бір 
жағынан қызыл түске, екінші жағынан ақ түске боялады. 
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3.58-сурет - Жылдамдықты азайтудың портативті сигналы 

 
Шаршы сары қалқан (күндіз-түні) қажет: 
аралықта-жылдамдықты азайтумен қозғалысқа рұқсат етіледі, 

алдында жылдамдықты төмендетумен тоқтауды немесе жүріп өтуді 
талап ететін қауіпті орын болады. 

Шаршы қалқанның кері жағы темір жол станциясының аралығында 
және бас жолдарында жасыл түске (күндіз және түнде) ие болады, 
машинистің барлық құраммен жүріп өткеннен кейін белгіленген қауіпті 
орынға дейін жылдамдықты арттыруға құқығы бар екенін көрсетеді. 

Қауіпті орын болған жағдайда күндіз және түнде сары түсті шаршы 
қалқан (3.58-сурет) : 

аралықта – «Жылдамдықты азайтумен қозғалысқа рұқсат етіледі, 
алдында қауіпті жер болған жаңдайда тоқтауды немесе жай жүріп өтуді талап 
ететін қауіпті орын»; 

- станцияның басты жолында – «Жылдамдықты азайтумен қозғалысқа 
рұқсат етіледі, алдында қауіпті жер бар, ол жылдамдықты төмендетуді талап 
етеді»; 

қалған станциялық жолдарда – «Сигналдың ескертуде көрсетілген 
жылдамдықпен, ал ол болмаған кезде-25 км/сағ аспайтын жылдамдықпен 
өтуіне рұқсат етіледі». 

Шаршы қалқанның кері жағы (жасыл түсті) күндіз және түнде 
аралықта және станцияның бас жолында машинистің барлық құраммен жүріп 
өткеннен кейін белгіленген қауіпті орынға дейін жылдамдықты арттыруға 
құқығы бар екенін көрсетеді. 

«Қауіпті жердің басталуы» және «қауіпті жердің аяқталуы» 
тасымалды сигналдық белгілері (3.59-сурет). 

Тасымалды сары сигналға жақындаған кезде өздігінен қозғала алатын 
локомотивтер мен басқа да жылжымалы бірліктердің машинисі (мотор-вагон 
пойызы, өздігінен жүретін темір жол жылжымалы құрамы) бір ұзын 
ысқырық беруге және пойызды "қауіпті жердің басталуы" және "қауіпті 
жердің аяқталуы" деген тасымалды сигналдық белгілермен қоршалған 
жерден ескертуде көрсетілген жылдамдықпен, ал магистральдық желіде 
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ескерту болмаған кезде – сағатына 25 км-ден аспайтын жылдамдықпен 
жүретіндей етіп жүргізуге міндетті. 

 
3.59-сурет – «Қауіпті жердің басталуы» және «қауіпті жердің аяқталуы» 

жылжымалы сигналдық белгілері. 
 
Станциялық жолдар мен көп жолды аралықтардағы «қауіпті орынның 

басталуы» және «қауіпті орынның аяқталуы» тасымалды сигналдық белгілері 
қысқартылған сырықтармен қолданылуы мүмкін. 

«Қауіпті жердің басталуы» және «қауіпті жердің аяқталуы» 
жылжымалы сигналдық белгілері: 

магистральдық желінің аралықтың немесе станциялық 
жолдардың қауіпті учаскесінде өздігінен қозғала алатын локомотивтер 
мен басқа да жылжымалы бірліктер жылдамдығының төмендеу 
шамасын дәл сақтау. 

«С»жылжымалы сигналдық белгісі. Тоқтау немесе жылдамдықты 
азайту сигналдарымен қоршауды талап етпейтін, бірақ пойыздың 
жақындағаны туралы жұмысшыларды ескертуді талап ететін жолдағы 
жұмыстарды жүргізу орындары «С» - ысқырықты беру жылжымалы 
сигналдық белгілерімен қоршалады, олар жұмыс жүргізілетін жолда, сондай-
ақ әрбір аралас бас жолда орнатылады (3.60-сурет). 

 
 

3.60-сурет - «С» жылжымалы сигналдық белгісі 
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«С» тасымалды сигналдық белгілері осындай тәртіппен аралас бас 
жолдарда және жұмыстарды жүргізу кезінде тоқтау сигналдарымен немесе 
жылдамдықты азайту сигналдарымен қоршалады. 

Пойыздар сағатына 120 км-ден астам жылдамдықпен айналатын 
аралықтарда «С» тасымалды сигналдық белгілері жұмыс учаскесінің 
шекарасынан 800-1500 м қашықтықта орнатылады. 

Байланыс желісі ауданының қызмет көрсету шекарасында жұмыс күні 
бір терезеден артық жоспарланбауы тиіс. Терезе өткізу аймағында аспа 
сымдарының бүтіндігін бұза отырып, байланыс желісінің қоректену және 
секциялау схемасын өзгертуге тыйым салынады. 

Жерге тұйықтау құралдарын ажыратуды және қалпына келтіруді жол 
қызметкерлері электрмен жабдықтау дистанциясы өкілінің бақылауымен 
жүргізеді. 

«С» тасымалды сигналдық белгісі (күндіз және түнде): 
өздігінен қозғала алатын локомотивтер мен басқа да жылжымалы 

бірліктердің ысқырығын беру, теміржолда жұмыс істейтіндердің алдын алу 
үшін, қандай теміржолда жұмыс істейтініне қарамастан магистральдық желі 
қызметкерлері (Жолшылар, байланысшылар немесе энергетиктер): жол 
жұмысы жүргізілетін теміржол жолында немесе аралас бас теміржол 
бойынша жұмыс істейді. 

 
3.3.4 Жұмыс жүргізу орны бойынша пойыздарды өткізу шарттары 

мен жылдамдығы 
 
Темір жол құрамдастарын, құрылыстар мен құрылғыларды жөндеу 

қозғалыс қауіпсіздігін және қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету кезінде, 
әдетте, пойыздар қозғалысының кестесін бұзбай жүргізілуге тиіс. 

Пойыздарды өткізуге дайындалған жол келесі талаптарға сай болуы 
керек. 

1) рельстер шпалдың (арқанның) әрбір ұшына кемінде екі негізгі 
балдаққа бекітілуі тиіс. Пойыздарды өткізу жылдамдығы 80 км/сағ және одан 
жоғары болған кезде радиусі 1200 м және одан кем қисықтардағы рельстер 
негізгі үш балдаққа бектілуі тиіс. 

Пойыздарды өткізу жылдамдығы 25 км/сағ және одан төмен болған 
кезде радиусі 1200 м астам түзу және қисық сызықтарда жолды шпал арқылы 
бекітуге (тігуге) жол беріледі. 

КБ және КД немесе анкерлік типті бөлек бекіту кезінде рұқсат етіледі: 
пойыздарды өткізу жылдамдығы 25 км/сағ дейін қоса алғанда - әрбір 

бесінші шпалда клеммдік және салмалы болттарды бекіту; 
пойыздарды өткізу жылдамдығы 26-дан 60 км/сағатқа дейін қоса 

алғанда - әрбір үшінші шпалда клеммдік және салмалы болттарды бекіту. 
ЖБР-65 типті төсемсіз бекітпелер кезінде "Фоссло" терминалдары 

барлық шпалдарға бекітілуі тиіс.  
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Пойыздарды өткізу жылдамдығы сағатына 70 км-ге дейін болғанда 
әрбір төртінші шпалда клеммаларды бекітуге жол беріледі. 

 Инвентарлық рельстерді дәнекерленген кірпіктерге ауыстыру немесе 
кірпіктерді ауыстыру "терезеде"жүргізіледі.  

"Терезеге"дейінгі дайындық жұмыстары кезінде серпімді клеммаларды 
жұмыс істемейтін күйде (немесе ауысымды қамшыларда) ішінара орнатуға 
жол беріледі, бұл ретте рельстер (немесе қамшылар) пойыздарды 26 - дан 60 
км/сағатқа дейін, әрбір бестен бір бөлігінде 25 км/сағатқа дейін 
жылдамдықпен өткізу кезінде барлық есік алдындағы шпалдарда және әрбір 
үшінші шпалда бекітілуі тиіс; 

Рельстікбекітпелері әлсіреген немесе бөлшектелген немесе әрбір 3-
шпалда бекітудің берілген шамалары бар бір-бірінен кейін келе жатқан 2 
шпал болған кезде 90 км/сағаттан аспайтын жылдамдыққа жол беріледі. 

Дайындық және қорытынды жұмыстар кезеңінде түйіспесіз жолдың 
рельстері мен рельс кірпіктерін жаппай ауыстыру кезінде жоғарыда 
келтірілген жағдайларда бөлек бекіту кезінде қалған клеммалар мен клемм 
бұрандалары орнатылмауы мүмкін. Температуралық кернеулерді бәсеңдету 
кезінде кірпіктердің ұзындығын еркін өзгерту үшін, пойыздарды өткізу 
жылдамдығы сағатына 25 км-ден аспайтын кезде бөлек бекітудің клеммалық 
бұрандамаларының гайкаларын 3-4 айналымға жаппай босатуға жол беріледі; 
пойызды өткізу алдында рельс түйіспелерінің рельстің әрбір ұшында кемінде 
екі тартылған бұрандамадан болуы тиіс. 

 Саңылауларды үдету және түйіспесіз жолдың кірпіктеріндегі 
температуралық кернеулерді бәсеңдету кезінде саңылауы уақытша жұмыс 
жүргізу кезеңінде рельс жапсырмасы орнатылған рельс түйіспесі 
жапсырмалармен жалғануы және рельстің бір ұшынан жол бұрандаларының 
толық санымен, бірақ кемінде екеуімен, ал рельстің екінші ұшынан - екі 
бұрандамен бекітілуі тиіс, олардың біреуі жапсырмадан өтуі тиіс. 

Жапсарларды қосымша беттермен қосу үшін үлкейтілген бұрандама 
саңылаулары бар инвентарлық жапсырмаларды немесе төрт қысқышы бар 
стандартты жапсырмаларды қолдануға рұқсат етіледі.  

Лайнер барлық жағдайларда болтпен бекітілуі тиіс. 
Жапсырмалар, инвентарлық жапсырмалар мен қысқыштар бекітілген 

типтерде болуы тиіс. 
 Қосымша беттер орнатылған түйіспелер бойынша пойыздарды өткізу 

жылдамдығы Р50 рельстері кезінде 25 км/сағаттан және Р50 жеңіл рельстер 
кезінде 15 км/сағаттан аспауы тиіс. 

Рельстерді бұрандамалы саңылаусыз қосу үшін (рельс кірпіктерінің 
үзілуін және пойыздарды уақытша өткізуге арналған рельстердің үзілуін жою 
кезінде) төрт қысқышпен бекітілетін үлгілік жапсырмаларды қолдануға 
рұқсат етіледі. 

2) барлық шпалдар мен ауыстырмалы брустар өз орындарына төселіп, 
қағылуы тиіс. 
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Пойызды 60 км/сағ жылдамдықпен өткізу үшін шпалдарды тек 
рельстердің астына қағуға рұқсат етіледі. 

Көпір брустары аралық құрылыстардың арқалықтарына табанды 
болттармен, ал балластсыз темірбетон плиталары-шпилькалардың толық 
санымен бекітілуі тиіс. 

Пойыздарды сағатына 25 км - ге дейінгі жылдамдықпен өткізу кезінде 
әрбір төртінші арқалықты табанды бұрандалармен, ал балластсыз темір-
бетон плиталарын кемінде 1 м сайын орналасқан төрт түйреуішпен бекітуге 
жол беріледі. 

Жұмыс жүргізу кезінде пойыздарды 40 км/сағ жылдамдықпен 
контррельстер (контррельстер) алынған кезде өткізуге рұқсат етіледі. Бұл 
жағдайда тарси болттар әр екінші сәулеге орнатылуы керек, ал балластсыз 
тақталар толығымен бекітілуі керек. 

3) балласт призмасының ені мыналардан кем болмауы тиіс: буын 
жолында - 20 см, түйіспесіз жолда - 25 см. 

Шпал жәшіктері балластпен шпал қалыңдығының 2/3 кем емес 
толтырылуы тиіс. Олардың арасында балластпен толтырылған кемінде 10 
жәшік болған жағдайда қатарынан екіден артық емес жәшікті себілмей 
қалдыруға жол беріледі. 

Негізгі жұмыстар аяқталғаннан кейін "терезеге" және пойыздарды 
өткізу жылдамдығы сағатына 60 км - ге дейін болғанда темір-бетон және 
ағаш шпалдарда шпал жәшіктерін жолтабан ішінде балластпен толтырылмай 
қалдыруға жол беріледі, егер түйіспесіз жолда балласт призмасы иығының 
ені кемінде 25 см, ал буын жолында кемінде 20 см қамтамасыз етіледі. 

Байланыс жолындағы дайындық жұмыстары кезінде балласты шпал 
қораптарынан шпалдардың ұштары мен олардың ұштары бойымен алып 
тастауға болады. Бұл ретте пойыздарды өткізу жылдамдығы Р50 рельстері 
кезінде 40 км/сағаттан және радиусі 1200 м және одан астам түзу және қисық 
сызықтарда ауыр, қалған барлық жағдайларда 25 км/сағаттан аспауы тиіс. 

Қиыршықтас тазалау машиналарын зарядтау орындарын дайындау 
үшін "терезе" ұсынар алдында балласты шпал табанынан төмен кесуге, 
олардың астына рельс астындағы қималарда жатақтарды (шпалдарды) 
келтіруге жол беріледі. Мұндай орындар бойынша пойыздарды өткізу 
жылдамдығы 25 км/сағаттан аспайды. 

4) Жолды көтеру және төмендету кезінде екі рельсті жіп бойынша 
бұрмалардың тіктігі бірқалыпты және пойыздар қозғалысының жылдамдығы 
120 км/сағ-тан 140 км/сағ-қа дейін 0,62 ‰ - ден аспауы тиіс; 

1 ‰ пойыздардың жылдамдығы сағатына 100-ден 120 км-ге дейін; 
2 ‰ - 80-ден 100 км/сағ дейін; 
3 ‰ - 60-тан 80 км/сағ-қа дейін; 
4 ‰ - 40-тан 60 км/сағ-қа дейін; 
5 ‰ - 40 км/сағ артық емес.  
Бұрылу тіктігі 5 ‰ астам рұқсат етілмейді. 
Өтпелі қисықтардағы биіктік бұрмалары 3.29-кестеде келтірілген 



332

 

  
 

 

3.29 кесте - Пойыздар қозғалысының жылдамдығына байланысты 
ауыспалы қисықтардағы биіктіктің бұрмалары   

Жылдамдық кезінде, 
км/сағ 

Өтпелі қисықтарға биіктікті бұру, ‰ 
ұсынылатын рұқсат етілген 

140 0,7 0,9 
120 0,8 1,0 
100 1,0 1,4 
80 1,6 1,9 
60 2,1 2,7 
50 2,5 3,0 
40 2,7 3,1 
25 3,0 3,2 

Ескертпе: кесінділерде ұсынылатын және рұқсат етілетін ұзындығы кемінде 30 м. 
 
Тегіс емес амплитудасы кезінде қозғалысты ашуға тыйым салынады 

(немесе қозғалыс жол жүру кезеңінде жабылады) :  
деңгейі - 40 мм-ден астам; 
қиғаштар - 30 мм-ден астам; 
шөгінділер - 30 мм-ден астам; 
шектес иілу жебелерінің айырмасы 65 мм-ден астам. 
Түйіспесіз жолды жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау рельс 

өрмектерін бекіту температурасынан рұқсат етілген ауытқу шегіндегі 
температура кезінде түйіспесіз жолды салу, төсеу және күтіп ұстау жөніндегі 
техникалық нұсқауларға қатаң сәйкестікте жүзеге асырылуы тиіс. 

«Терезеге» дайындық жұмыстары «терезеге» дейінгі жолдың 
жағдайыпойыздардың 60 км/сағ, бірақ кемінде 25 км/сағ жылдамдықпен 
қауіпсіз өтуін қамтамасыз ететіндей етіп ұйымдастырылуға тиіс. 

«Терезеден» кейінгі жолдың жағдайы жұмыс жүргізу сипаты мен 
жағдайларына байланысты пойыздарды өткізудің мынадай жылдамдығын 
қамтамасыз етуі тиіс: 

жол торын ауыстырғаннан, балласты тазартқаннан немесе 
ауыстырғаннан, түзету-қағу машиналарын қолдана отырып жолды 
көтергеннен немесе төмендеткеннен кейін Р50 рельстері бар жол бойынша 
алғашқы бір-екі пойыздың жылдамдығы және ауыры - 25 км/сағ, рельстері 
жеңіл Р50 - 15 км/сағ, одан кейінгі пойыздар 3.29-кестеге сәйкес; 

түзету-қағу және басқа да нығыздаушы-тұрақтандырушы машиналар 
болмаған кезде алғашқы бір-екі пойызд 15 км/сағ жылдамдықпен, одан кейін 
3 сағат ішінде - кемінде 25 км/сағ жылдамдықпен, содан кейін Р65 және одан 
ауыр рельстерде - 50 км/сағ дейін және Р50 және жеңіл рельстерде - 40 км/сағ 
дейін өткізілуі тиіс; 

бағыттамалы бұрманың металл бөліктерін жаппай ауыстырғаннан 
кейін, бітеу қиылысқаннан, ауыстырмалы брустардан, бағыттамалы 
бұрмаларды қиыршыққа қойғаннан және көпір брустарын жаппай 
ауыстырғаннан кейін алғашқы екі-үш пойызды өткізу жылдамдығы 25 км/сағ 
- тан аспауы, келесі - 60 км/сағ-қа дейін болуы тиіс; 
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балдақты бекітудегі рельстерді төсемдерді ауыстырмай және алғашқы 
бір-екі пойызды 25 км/сағ жылдамдықпен өткізбей жаппай ауыстырғаннан 
кейін әрлеу жұмыстары кезеңінде кейінгі пойыздар 50 км/сағ жылдамдықпен, 
ал Астарларды ауыстырумен - 25 км/сағ жылдамдықпен өткізілуі тиіс; 

 рельстерді ПРСМ машинасымен дәнекерлегеннен кейін - 25 км/сағ; 
 ВПР, ВПРС-500, «Duomatik», «Unimat» машиналарымен жолды түзету 

және түзету бойынша буын жолында (ағымдағы күтіп ұстау кезінде) 
жұмыстарды орындағаннан кейін жолды 20 мм - ге дейін жылжыту және 
көтеру кезінде пойыздарды өткізу белгіленген жылдамдықты төмендетпей, 
ал 20-дан 60 мм-ге дейін сырғыту кезінде-алғашқы екі-үш пойызд үшін 60 
км/сағ-тан артық емес жүзеге асырылуы тиіс; 

түйіспесіз жолда - барлық жағдайларда алғашқы екі-үш пойызд үшін 60 
км/сағ артық емес; 

аралық құрылыстарды ауыстыруды қоса алғанда, жасанды 
құрылыстарды күшейту және қайта орналастыру, сондай-ақ жер төсемін 
жөндеу жөніндегі жұмыстардан кейін пойыздарды өткізу жылдамдығы осы 
жұмыстарды ұйымдастыру жобасында көзделгенге сәйкес келуі тиіс, ал ол 
болмаған кезде аталған құрылыстардың жағдайына байланысты, бірақ 
кемінде 15 км/сағ жол дистанциясының директоры белгілейді.  

Бұл ретте пойыздарды рельстік және басқа да пакеттер бойынша өткізу 
жобаға және жолдың нақты жағдайына сәйкес жылдамдықпен жүзеге 
асырылуы тиіс. 

Жолдар мен құрылыстарды жөндеуді ұйымдастыру жұмыс күнінің 
соңына қарай жұмыстардың толық аяқталуын немесе пойыздар 
қозғалысының кестесінде, жөндеу технологиясында, жұмыс жүргізу 
жобасында немесе басқа нормативтерде көзделген жылдамдықтармен 
пойыздардың қауіпсіз жүруіне кепілдік беретін олардың кешенінің 
орындалуын қамтамасыз етуге тиіс. 

 
3.3.5 Аралықтағы жұмыс жүргізу орындарын қоршау тәртібі 
 
Аралықтағы және станциядағы қозғалыс үшін кез келген кедергі 

(тоқтауды талап ететін орын), сондай-ақ қозғалыс үшін қауіпті және 
тоқтауды немесе жылдамдықты азайтуды талап ететін жұмыс жүргізу орны 
пойыздың (маневрлік құрамның) күтілуіне немесе болмауына қарамастан екі 
жағынан сигналдармен қоршалуы тиіс. Орнатылатын а арақашықтығы 
көрсетілген аралықтардың тізбесі 3.30-кестеге сәйкес айқындалады 

Петардалар төселетін Б арақашықтығы және басшылық түсіру мен 
аралықтағы пойыздар қозғалысының ең жоғары рұқсат етілетін 
жылдамдығына байланысты жылдамдықты азайту сигналдары  
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3.30-кесте - Петардалар төселетін Б арақашықтығы және бағыттаушы 
түсірілімге және аралықтағы пойыздар қозғалысының ең жоғары рұқсат 
етілетін жылдамдығына байланысты жылдамдықты азайту сигналдары 
орнатылатын А арақашықтығы көрсетілген аралықтар тізбесі 

 

Аралықтағы пойыздың басшылық төмен 
түсуі және қозғалысының ең жоғары 
жылдамдығы 

"Қауіпті жердің 
басталуы" және "қауіпті 
жердің аяқталуы" 
сигналдық белгілерінен А 
жылдамдығын азайту 
сигналдарына дейінгі 
қашықтық 

Жұмыс орнындағы 
тасымалданатын қызыл 
сигналдардан және 
кенеттен туындаған 
кедергі орнынан Б бірінші 
петардасына дейінгі 
қашықтық 

1 2 3 
Қозғалыс жылдамдығы кезінде 0,006-
дан кем басшылық түсетін аралықтарда: 

  

80 км/сағ аспайтын жүк пойыздары және 
100 км/сағ аспайтын жолаушылар 
пойыздары 

800 1000 

100 км/сағ-тан астам, бірақ 140 км/сағ-
тан аспайтын жолаушылар пойыздары 1000 1200 

80 км/сағ астам, бірақ 90 км/сағ астам 
жүк пойыздары, 1100 1300 

90 км/сағ-тан астам, бірақ 100 км/сағ-тан 
астам жүк пойыздары, 140 км/сағ-тан 
астам, бірақ 160 км/сағ-тан аспайтын 
жолаушылар пойыздары 

1400 1600 

Басшылық түсетін 0,006 және тік, бірақ 
қозғалыс жылдамдығы кезінде 0,010-нан 
аспайтын аралықтарда: 

  

80 км/сағ аспайтын жүк пойыздары және 
100 км/сағ аспайтын жолаушылар 
пойыздары 

1000 1200 

100 км/сағ-тан астам, бірақ 140 км/сағ-
тан аспайтын жолаушылар пойыздары 1100 1300 

80 км/сағ астам, 90 км/сағ аспайтын жүк 
пойыздары 1300 1500 

140 км/сағ-тан астам, бірақ 160 км/сағ-
тан аспайтын жолаушылар пойыздары 1500 1700 

Басшы 0,010 тік құламалары бар 
аралықтарда 

«ҚТЖ «ҰК» АҚ Вице-президенті бекіткен тәртіпте 
белгіленеді» 

 
3.3.6 Ескертулер беру тәртібі 
 
Пойыздардың жүруі кезінде локомотив бригадаларының ерекше 

қырағылығын қамтамасыз ету және оларды жұмыс жүргізу немесе туындаған 
кедергілер туралы ескерту қажет болған жағдайларда пойыздарға жазбаша 
ескертулер беріледі. 

Ескертулер беріледі: 
жол, түйіспелі желі құрылғылары, өтпе сигнализациясы, СА КТС, КГУ, 

УКСПС, жасанды және басқа да құрылыстардың ақаулығы кезінде, сондай-ақ 
пойыздардың жылдамдығын азайтуды немесе тоқтатуды талап ететін жөндеу 
және құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде; 
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сигнал беру және байланыс құралдарының жаңа түрлерін іске қосу 
кезінде, сондай-ақ жаңа бағдаршамдарды қосу, орын ауыстыру немесе 
қолданыстағы бағдаршамдарды жою кезінде және бағдаршамды жабық 
жағдайға келтіру мүмкін болмаған кезде олар ақаулы болған кезде; 

сигнал беру және байланыс құралдарының жаңа түрлерін іске қосу 
кезінде, сондай-ақ жаңа бағдаршамдарды қосу, орын ауыстыру немесе 
қолданыстағы бағдаршамдарды жою кезінде және бағдаршамды жабық 
жағдайға келтіру мүмкін болмаған кезде олар ақаулы болған кезде; 

тиеу габаритінен тыс шығатын жүктері бар пойызды жөнелту кезінде, 
осы пойыздың жүруі кезінде жылдамдықты төмендету немесе ерекше 
шарттарды сақтау қажет болғанда; 

қар тазалағыштың, балластердің, жол төсегіштің, көтергіш кранның, 
қиыршықтас тазалайтын және басқа да машиналардың екі жолды 
аралықтарында жұмыс істеу кезінде; 

осы учаске үшін белгіленген жылдамдықпен жүре алмайтын 
жылжымалы құрамды пойызға қою кезінде; 

нашар көріну жағдайында алмалы-салмалы жылжымалы бірліктердің 
жұмысы кезінде, сондай-ақ жол вагондарында ауыр жүктерді тасымалдау 
кезінде; 

пойыздың жылдамдығын азайту немесе жолда тоқтауы талап етілетін 
барлық басқа жағдайларда, сондай-ақ локомотив бригадаларына пойыздың 
жүруінің ерекше жағдайлары туралы ескерту қажет болғанда. Пойыздарға 
ескертулер беру пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі 
Нұсқаулықта белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі. 

Барлық ескертулер үш түрге бөлінеді: 
белгіленген сәттен бастап күшін жойғанға дейін жұмыс істейтін, тиісті 

басшы жұмыс жүргізу шарттары бойынша олардың нақты аяқталу мерзімін 
анықтай алмаған кезде; 

ескерту беруге арналған өтінімде көрсетілген белгілі бір мерзім ішінде 
қолданылатын;  

жекелеген пойыздар үшін оларды өткізудің ерекше шарттарын сақтау 
қажет болған кезде белгіленетін (пойызда белгіленген жылдамдықпен жүре 
алмайтын жүктің немесе жылжымалы құрамның болуы, кестеде көзделмеген 
аялдамаларды тағайындау кезінде және т.б.). 

Алдын ала болжанған жол жұмыстарын алдағы уақытта жүргізуге 
байланысты ескертулер беру туралы өтінімдер беріледі: 

жол шебері - жұмыс жүргізу уақытына, бірақ бір күннен аспайтын 
мерзімге; 

жол дистанциясы/«ҚТЖ «ҰК» АҚ филиалы - ірілендірілген жол 
дистанциясы (бұдан әрі – ірілендірілген жол дистанциясы) директоры - 5 
тәулікке дейінгі мерзімге; 

жол бөлімшесінің директоры, магистральдық темір жол желісі 
бөлімшесі директорының келісімі бойынша - 10 тәулікке дейінгі мерзімге 
белгілейді. 
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Ескертулер «ҚТЖ «ҰК» АҚ Вице-президентінің бұйрығымен ұзағырақ 
мерзімге белгіленеді. Бұл ретте ескертуді белгілеу туралы бұйрықта «ҚТЖ 
«ҰК» АҚ Вице-президенті тиісті жұмыскерлерге қажетті жұмыстарды 
орындағаннан кейін және пойыздарды қалыпты жылдамдықпен өткізу үшін 
жағдайларды қалпына келтіргеннен кейін ескертудің күшін жою құқығын 
бере алады. 

Жол шеберлері мынадай жағдайларда ескертулер беру туралы өтінім 
береді: алмалы - салмалы жылжымалы бірліктер мен бригадалар нашар 
көріну жағдайында жұмыс істеген кезде; естуді нашарлататын құралмен 
(Электрлік, пневматикалық және басқа) жұмыс істеген кезде, екі және көп 
жолды аралықтарға материалдар жол аралықтарына түсірілгенде немесе 
пойыздар жүретін жол арқылы жүктерді тиеу немесе түсіру жүргізілген 
кезде; тәуліктің қараңғы уақытында, тұман, боран кезінде жұмыстар 
жүргізуді бастар алдында. Бұдан басқа, жол шеберлері жол шебері басқаруға 
құқығы бар алдын ала болжанып отырған жұмыстарды алдағы жүргізуге 
байланысты ескертулер беру туралы өтінімдер береді. АПС, СА КТС ақауы 
болған жағдайда ескертуді беруге өтінімдер сигнал беру және байланыс 
дистанциясымен ескертуді беру үшін жол дистанциясына беріледі. 

Жол өлшегіш немесе дефектоскоп вагоны пойыздар қозғалысының 
қауіпсіздігіне қатер төндіретін орындарды анықтаған кезде пойыздар 
қозғалысының жылдамдығын азайту немесе қозғалысты жабу туралы 
ескертулер беруге арналған өтінімдерді осы вагондардың бастықтары немесе 
олардың орынбасарлары береді. 

Орнынан осы өтінімді беру мүмкін болмаған жағдайларда пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдау 
үшін (қауіпті орынды қоршау, ауытқуларды жою жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру) жол өлшегіш немесе дефектоскоп вагонынан жол 
дистанциясының қызметкері түсіріледі, ал ескерту беруге немесе қозғалысты 
жабуға арналған өтінім аралықты шектейтін станцияға келгеннен кейін 
беріледі. 

Қозғалыс қауіпсіздігіне қауіп төндіретін және тоқтау сигналдарымен 
(ақаулы рельсті, жапсырмаларды, бағыттағыштық үшкілдерді, теңдестіру 
аспаптарының элементтерін, айқастырмаларды жеке ауыстыру, иірімдердегі 
жолды түзету және т.б.) немесе жылдамдықты азайту сигналдарымен 
қоршауды талап ететін жол мен құрылыстардың анықталған ақауларын жою 
бойынша күтпеген жұмыстарды орындау үшін ескертулерді беруге арналған 
өтінімдерді жол шебері (ол болмаған кезде жол бригадирі) немесе жол 
колоннасының жол шебері кейіннен бұл туралы жол дистанциясының 
директорына хабарлай отырып береді. 

Жөндеу және құрылыс-монтаждау ұйымдарының жол және құрылыс 
тұтастығы бұзылған немесе габариті бұзылған жұмыстарды орындайтын 
жұмыс басшылары жол дистанциясының директорынан жұмыс жүргізуге 
рұқсат алады; соңғысы өзі немесе ол уәкілеттік берген жол шебері арқылы 
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осы жұмыстарды жүргізуге байланысты ескертулерді беруге және алып 
тастауға өтінім береді. 

Ескертулер беруге өтінімдер жазбаша, жеделхатпен, белгіленген 
нысандағы телефонограммамен пойыздық және маневрлік жұмыс жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес ескертулер беру станцияларының және ескерту 
Орнатылатын аралықты шектейтін станциялардың атына, ал диспетчерлік 
орталықтандыруы бар учаскелерде - пойыздық диспетчерге де беріледі.  

Аталған станциялардың біріне берілген жазбаша өтінімді оған қол 
қойған адам басқа белгіленген мекенжайларға жеделхатпен немесе 
телефонограммамен растауға тиіс. 

Егер ескертулер беру туралы өтінімді жол дистанциясының директоры 
немесе басқа аға басшы жасаса, онда оның көшірмесі жұмыс басшысына 
жіберіледі. 

Алдын ала ескертуді беруге өтінімдері бар жеделхаттар 
(телефонограммалар) ескертуді беру станциясы бойынша кезекші оларды 
ескерту әрекетінің басталуына дейін 3 сағаттан кешіктірмей, ал пойыздар 
тоқтаусыз жүретін бағыттарда - «ҚТЖ «ҰК» АҚ жергілікті актілерімен 
бекітілген тәртіпте белгіленген уақыттан кешіктірмей алатындай есеппен 
берілуі тиіс. 

Қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін күтпеген жағдайлар туындаған 
кезде ескертулер беру туралы өтінім аралықты шектеуші станциялар 
бойынша кезекшілерге (немесе осы станциялардың біріне), ал диспетчерлік 
орталықтандыруы бар учаскелерде - пойызд диспетчеріне тікелей беріледі. 

Станция бойынша кезекшінің (пойыздық диспетчердің) іс-қимыл 
тәртібі осындай өтінімді алғаннан кейін пойыздар қозғалысы және маневрлік 
жұмыс жөніндегі нұсқаулықпен айқындалған. 

Өтінімдерді, жеделхаттарды немесе телефонограммаларды белгіленген 
мекенжайларға уақтылы жеткізуді қамтамасыз ететін оларды белгілеу және 
алып тастау туралы БЕРУ ТӘРТІБІ «ҚТЖ «ҰК» АҚ жергілікті актілерімен 
бекітілген тәртіппен айқындалады. 

Жұмыс жетекшісіне ескертулер беру туралы өтінім орындауға 
қабылданғандығы туралы растауы болғанға дейін жұмысқа кірісуге тыйым 
салынады. 

Өтінімді орындауға қабылдау туралы растау мыналар болып табылады: 
телеграф қызметкерінің (телеграф жоқ станция бойынша кезекшінің) 
телеграфты белгіленген мекенжайларға беру үшін қабылдағаны туралы 
қолхаты бар жеделхаттың (телефонограмманың) көшірмесі немесе осы 
телефонограмманы қабылдаған қызметкердің лауазымы мен тегін көрсете 
отырып, телефонограммамен белгіленген мекенжайға беру уақыты; ескерту 
беру станциясы бойынша кезекшінің жазбаша өтінімді алғаны туралы 
қолхаты немесе өтінімді жасаған қызметкердің жазбасы бар оның ескертулер 
кітабына қолхаты. 

Пойыздардың қозғалысы үшін күтпеген, қауіпті, жолдың, құрылыстар 
мен Құрылғылардың ақауларын жою жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ 
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дрезиналардың, электр станцияларының және басқа да алмалы-салмалы 
бірліктердің қозғалысымен байланысты жұмыстар жұмыс орнын тиісті 
қоршағаннан кейін ақаулық анықталғаннан кейін дереу жүзеге асырылуға 
тиіс. 

Ескертулер беру туралы өтінімде: ескерту қолданылатын орынның 
нақты белгіленуі (аралық, жол нөмірі, километр және пикет); пойыздар 
қозғалысы кезіндегі сақтық шаралары; ескертудің басталуы мен қолданылу 
мерзімі көрсетілуі тиіс. 

Күшін жойғанға дейін белгіленетін ескертулер пойыздарға күшін жою 
туралы хабарламаны алғанға дейін беріледі. Белгілі бір мерзімге белгіленген 
ескертулер пойыздарға осы мерзім ішінде ғана беріледі. Мұндай 
ескертулердің күшін жою туралы өтінімдер берілмейді және егер жұмыс 
басшысынан ескертудің белгіленген қолданылу мерзімін ұзарту қажеттігі 
туралы хабарлама алынбаса, оларды пойыздарға беру тоқтатылады. 

Жұмыс басшысы қандай да бір себептермен ескертуді туындатқан 
өтінімде көрсетілген жұмыстарды мерзімінде аяқтай алмаса, ол оның 
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін сигнал берушілердің жылдамдығын 
азайтудың қойылған тасымалды сигналдарына жіберуге және аралықты 
шектеуші станциялар бойынша кезекшілерге жұмыстардың аяқталуының 
жаңа мерзімін көрсете отырып, ескертудің қолданылу мерзімін ұзарту туралы 
хабарлауға міндетті. Осындай өтінімді алған станция бойынша кезекші 
пойыздар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
әрекет етуге міндетті. 

Күшін жойғанға дейін алдағы уақытта белгіленген ескертуді өзі 
орнатылған қызметкердің немесе оның тікелей бастығының ғана күшін 
жоюға құқығы бар. Ескертулерді орнатушы лауазымды тұлғалар оларға 
бағынышты желілік бөлімшелердің басшыларына тиісті жұмыстарды 
орындағаннан кейін белгіленген ескертулердің күшін жоюды немесе 
ескертуде көзделген пойыздар қозғалысының жылдамдығын арттыруды 
тапсыруы мүмкін. Мұндай тапсырма туралы ескерту беруге арналған 
өтінімде көрсетілуге тиіс. 

Күшін жойғанға дейін белгіленген ескертулер оларды туындатқан 
себептер жойылғаннан кейін жеделхат (телефонограмма) ескертуді 
тағайындау кезіндегідей мекенжайға беру арқылы дереу жойылады. 
Ескертуді күшін жоюды мәлімдеген тұлғаның оларды беру станциясындағы 
жазбаша немесе ескертулер кітабына жаза отырып, күшін жоюдың күнін, 
күнін және уақытын көрсете отырып және кейіннен бұл жазбаны белгіленген 
мекенжайларға жеделхатпен (телефонограммамен) растай отырып жоюға 
болады. Жол өлшеу және дефектоскоп вагоны бастығының өтінімі бойынша 
берілетін ескертулердің күшін жоюды жол дистанциясының басшысы немесе 
оның орынбасары жүргізеді. 

Пойыздық радиобайланыспен жабдықталған учаскелерде ескертуде 
көрсетілген белгіленген мерзімнен бұрын жұмыстардың аяқталғаны туралы 
немесе ескертумен белгіленген жылдамдықтың артқаны туралы хабарлама 
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пойыздық диспетчердің тіркелетін бұйрығымен радиобайланыс бойынша 
Локомотив машинисіне берілуі мүмкін. 

Радиобайланыс болмаған кезде диспетчердің ескертуді тоқтату туралы 
бұйрығы машинистке пойыздың аялдамасы бар жақын станция бойынша 
кезекші арқылы да берілуі мүмкін. 

«ҚТЖ «ҰК» АҚ вице-президентінің /«ҚТЖ «ҰК» АҚ басқарушы 
директорының ескертулер туралы бұйрықтары тиісті бөлімшелердің 
директорларына жіберіледі және ескерту белгіленетін учаскелерге қызмет 
көрсетумен байланысты пойыздық диспетчерлерге, машинист-
нұсқаушыларға, пойыздық машинистерге, станция бойынша кезекшілерге, 
жол шеберлеріне, жол колоннасының жол шеберлеріне және жол 
бригадирлеріне қолхатпен дереу хабарлануы тиіс. 

Бұл бұйрықтар станциялар бойынша кезекшілердің, локомотив 
деполары бойынша кезекшілердің үй-жайларында ілінеді, сондай-ақ 
ескертулер кітабына жапсырылады, ал олардан үзінділер локомотив 
машинистеріне беріледі. 

Локомотив пайдалану деполарының директорлары бұйрықты алғаннан 
кейін үш тәулік мерзімде локомотив бригадаларының «ҚТЖ «ҰК» АҚ Вице-
президентінің/«ҚТЖ «ҰК» АҚ басқарушы директорының бұйрығымен 
танысқандығы туралы ескертулер беру станцияларының бастықтарын 
хабардар етуге міндетті, одан кейін пойыздарға жазбаша ескертулер беру 
тоқтатылады. Осы мерзімде жол дистанциясының директорлары 
тасымалданатын сигналдық белгілерді жылдамдықты кемітудің тұрақты 
дискілерімен және «қауіпті жердің басталуы» және «қауіпті жердің 
аяқталуы» тұрақты сигналдық белгілерімен ауыстыруға міндетті. 

Локомотивтердің (моторвагонды пойыздардың) машинистері мен 
дрезина жүргізушілері учаске бойынша жүру кезінде берілген ескертулерді 
басшылыққа алуы және жолдарда орнатылған тасымалды сигналдарды 
мұқият қадағалауы тиіс. 

Пойыздың жұмыс орны бойынша ескертуде көрсетілген кезеңде жол 
жүруі кезінде ескертумен белгіленген жылдамдық қоршау сигналдарының 
болуына қарамастан сақталуға тиіс. Жұмыс орны ескертуде көрсетілген 
мерзімнен бұрын немесе кешірек өткен және жолдарда тоқтау немесе 
жылдамдықтың азаю сигналдары болмаған кезде пойыздың жүру 
жылдамдығы төмендетілмейді. 

«ҚТЖ «ҰК» АҚ вице-президентінің/«ҚТЖ «ҰК» АҚ басқарушы 
директорының арнайы бұйрығында көрсетілген қауіпті орындар бойынша 
нөсер жаңбыр кезінде жүру кезінде жолда ескертулер мен сигналдардың 
болуына қарамастан, локомотив бригадалары ерекше қырағылық танытуы 
және қажет болған жағдайда жылдамдықты төмендетуі тиіс. 

Кез келген тұлғадан аралықта байқалған жолдың, байланыс желісінің, 
құрылыстардың немесе құрылғылардың ақаулары туралы өтініш алған кезде 
станция бойынша кезекші оны қарап тексеру журналына жазып, дереу 
пойызд диспетчеріне, көрші станция бойынша кезекшіге және қызмет 
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көрсететін құрылғыға (жол шебері, жол колоннасының жол шебері, СЦБ 
Электр механигі, байланыс желісінің электр механигі, байланыс желісінің 
электр монтері, энергия диспетчері және т.б.) қызмет көрсететін қызметкерге 
хабарлауға міндетті. 

Егер ақаулықты аралық бойынша келе жатқан локомотивтің 
(моторвагонды пойыздың) машинисі анықтаса, онда ол қызметтік тежеуді 
қолдана отырып жылдамдықты төмендетуге, ал қажет болған жағдайда 
пойызды тоқтатуға, бұл туралы ақаулықтың сипатын және ол анықталған 
орынды (километрді) көрсете отырып, одан кейін келе жатқан пойыздардың 
машинистеріне, жақын станция бойынша кезекшіге немесе пойыздық 
диспетчерге пойыздық радиобайланыс бойынша хабарлауға міндетті. 

Егер станция бойынша кезекшінің (машинистен немесе басқа адамнан) 
алған өтініші пойыздардың қалыпты қозғалысы үшін кедергілердің бар 
екенін айғақтаса, онда ол көрсетілген өтінішті аралықпен келе жатқан 
пойыздардың машинистеріне беруге шаралар қолдануға, ал өтініштің сипаты 
пойыздар қозғалысының мүмкін еместігін айғақтаса - кедергілерді жою 
туралы хабарлама алғанға дейін алдағы уақытта олардың одан әрі жүруіне 
тыйым салуға міндетті. Аралықты (жолды) жабу туралы бұйрықты күтпей, 
станция бойынша кезекші көрші станция бойынша кезекшіге аралыққа басқа 
пойыздарды жөнелтуге тыйым салу туралы нұсқау беруге міндетті. 

Аралықтағы пойыздар локомотивтерінің машинистері алынған 
хабарламаға байланысты қауіпті жерден аса қырағылықпен, қажет болған 
жағдайда төмен жылдамдықпен және пойызды тоқтатуға немесе тоқтатуға 
дайындықпен жүріп өтуге және кедергіні жою туралы хабарлама алғаннан 
кейін ғана қозғалысты қайта бастауға міндетті. 

Қалыпты қозғалыс үшін кедергінің болуы туралы өтініш алынған 
аралыққа бірінші пойызд тек жол шеберінің немесе жол колоннасының жол 
шеберінің ілесіп жүруімен, ал түйіспе желісі зақымданған жағдайда - түйіспе 
желісінің электр монтерімен жөнелтілуі мүмкін. 

Жол шебері немесе жол бригадирі аралықта болған және олардың 
тұрған жері белгілі болған кезде пойызд машинисіне пойызды қауіпті жерге 
алып жүру үшін осы қызметкерлердің тоқтағаны және қонғаны туралы 
ескерту беріледі. Бұл пойыздың машинисіне ақаулық анықталған 
километрдің алдындағы километр шегінде пойыздың тоқтағаны туралы және 
пойызға ілесіп жүретін немесе қауіпті орын ауданындағы қызметкердің 
нұсқауы бойынша одан әрі жүруі туралы жазбаша ескерту берілуі тиіс. 

 
3.3.7 Жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапкершілік және бақылау. 
Жөнделетін учаскелерді күтіп ұстау 

 
Жол дистанцияларымен, механикаландырылған жол 

дистанцияларымен, сондай-ақ жол машина станцияларымен және құрылыс 
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ұйымдарымен жолда және құрылыстарда жұмыс жүргізу кезінде пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігі үшін жұмыс басшысы толық жауапты болады. 

Жабық аралықтағы жұмыстарды бірнеше желілік бөлімшелер «терезе» 
ұсыну туралы бұйрықта тағайындалатын жауапты тұлғаның бірыңғай 
басшылығымен жүзеге асыруға тиіс. 

Жолдың механикаландырылған дистанцияларына, жол машиналары 
станцияларының бағаналарына және жол және басқа да жұмыстарды 
орындайтын, жол мен құрылыстардың тұтастығын бұзатын құрылыс 
ұйымдарына тоқтау сигналдарымен қоршаумен немесе аралықты жабумен 
пойыздар қозғалысының жылдамдығын шектеуге байланысты жұмыстарды 
жүргізу уақытында жол дистанциясы директорының өкімімен жол шеберінен 
немесе жол колоннасының жол шеберінен төмен емес біліктілігі бойынша 
жол дистанциясының қызметкері бекітіледі. 

Жол дистанциясы/кеңейтілген жол дистанциясы қызметкерінің 
міндеттеріне: осы нұсқаулық талаптарының сақталуын тексеру, оның ішінде 
жұмыс орнын қоршаудың дұрыстығын тексеру, ескертулерге өтінімдердің 
уақтылы берілуін бақылау, Жұмыс сапасын бақылау және ескертулердің 
күшін жою кіреді. 

Механикаландырылған жол дистанцияларымен, жол машина 
станцияларымен, жол колонналарымен және құрылыс ұйымдарымен жұмыс 
жүргізу кезінде осы Нұсқаулықтың талаптары бұзылған кезде жол 
дистанциясының директоры немесе ол тағайындаған қашықтық қызметкері 
жұмыстарды одан әрі жүргізуді тоқтата тұруға және бұзушылықтарды дереу 
жоюды және жолды жарамды күйге келтіруді талап етуге міндетті. Осы 
талаптарды орындау жұмыстарды орындаушы үшін міндетті болып 
табылады. 

Дистанциялық колонналардың, жол машина станциялары мен құрылыс 
ұйымдары колонналарының жұмыс учаскелерінде жұмыс күнінің соңына 
қарай жұмыс орындаушылары габариттің сақталуын тексеруі, жолдар мен 
жасанды құрылыстар пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін жарамды жай-күйге келтірілуі тиіс. Бұл ретте автобұғаттаумен және 
бағыттамаларды электрлік орталықтандырумен жабдықталған учаскелерде 
оқшаулағыш түйіспелер, рельс жалғағыштары, электр тарту және бұғаттау 
джемперлері жарамды болуы тиіс, сондай-ақ балласт қабатының беті мен 
рельстердің табаны арасындағы қажетті саңылау және СЦБ құрылғыларынан 
суды бұру қамтамасыз етілуі тиіс. Электрлендірілген учаскелерде тіректер 
мен құрылыстардың жерге тұйықталуы жарамды күйге келтірілуі тиіс. 

Жолдың, жер төсемінің және жасанды құрылыстардың жөнделетін 
учаскелерінде қандай ұйым жөндеу жүргізетініне, осы объектілерді 
ағымдағы күтіп-ұстауға, олардың жағдайын бақылау мен пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігі үшін жауапкершілік жол дистанциясына 
жүктеледі. Тексеру және қадағалау тәртібін жол дистанциясының директоры 
учаскенің нақты жағдайлары мен жұмыс өндірісін негізге ала отырып 
белгілеуге тиіс. 
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Жұмыс технологиясында көзделмеген пойыздар қозғалысының 
жылдамдығын азайтуды талап ететін ауытқулар анықталған кезде жол 
дистанциясының директоры орындаушыдан анықталған ауытқуларды жою 
жөніндегі жұмыстарды кідіріссіз орындауды талап етуге тиіс. 

Жол жұмыстарын ұйымдастыруға, электрлендірілген учаскелерде 
электрмен жабдықтау дистанциясының жұмысшыларымен өзара іс-қимыл 
жасауға жұмыс жетекшісі (жол дистанциясы, жолдың механикаландырылған 
дистанциясы, жол машина станциясы және т.б.) жауапты болады. 

Жұмыс басшысының міндеттеріне жұмыс учаскесіндегі байланыс 
желісінің кернеуі мен жерге тұйықтау құрылғысының уақтылы алынуын 
бақылау, қауіпсіздік ережелері мен жұмыс технологиясын сақтау кіреді. 

 
3.3.8 Жол жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
 
Жолдар мен құрылыстарды қарау және тексеру кезінде, жолдарды 

күтіп ұстау және жөндеу жұмыстары кезінде жұмысшылардың қауіпсіздігі 
және олардың денсаулығын қорғау қамтамасыз етілуі керек. Еңбек жағдайын 
жақсарту, жұмыс өндірісі кезінде жазатайым оқиғалардың алдын алу әр 
жолдың, әсіресе басшының тікелей міндеті болып табылады. 

Жұмыс алдында басшы жұмыскерлерге оны орындаудың қауіпсіз 
тәсілдері туралы, пойызд жақындаған жағдайда жолдан шығу тәртібі туралы, 
жақындап келе жатқан пойыздарға, жекелеген локомотивтер мен вагондарға 
назар аудару туралы нұсқау береді. Жұмыс барысында басшы жұмыс 
істейтіндердің қауіпсіздік техникасы жөніндегі ережелердің орындалуын 
қадағалайды. Жолда тек оны тексеру кезінде және жұмыс кезінде болуға 
болады, ал олар аяқталғаннан кейін немесе үзілістер кезінде жолдан 
габариттен тыс өту керек. 

Ауаға зиянды будың, газдың немесе шаңның бөліну қаупімен, 
сынықтардың, жоңқалардың ұшып кету қаупімен байланысты жұмыстарда 
жұмысшыларға тиісті жеке қорғаныс құралдары - противогаздар, 
көзілдіріктер, шлемдер және т. б. ұсынылады. 

Шуға байланысты жұмыстарды жүргізу кезінде (мысалы, жұмыс істеп 
тұрған электрпалопробтардан), сондай-ақ қисықтардағы терең ойықтарда 
және жақындап келе жатқан пойызды уақтылы көру қиын болған басқа 
жағдайларда, егер жұмыс тоқтайтын сигналдармен қоршалмаса, жұмыс 
басшысы жұмыс орнына келетін пойыздарды бақылау үшін қосымша сигнал 
берушілерді қояды. 

Тәуліктің түнгі уақытында, тұман, бұрқасын және т. б. кезінде жұмыс 
басталар алдында көрінуі 800 м кем жұмысшылардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бойынша ерекше шаралар қабылдайды: жұмыс орнына 
немесе «С» жылжымалы белгісіне жақындаған кезде ерекше қырағылық 
туралы және хабарлау сигналдарын беру туралы пойыздарға ескертулер 
беруге өтінім береді; жұмысшыларды пойыздың жақындағаны туралы 
хабардар ету үшін сигналдық тіліктері бар жұмыс орнының екі жағынан 
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сигнал берушілерді шығарады; жұмысты бригаданың бір басшысында 
олардың фронты 50 м-ден Бағыттамаларға қызмет көрсету жол қашықтығына 
берілген электр орталықтандырумен жабдықталған учаскелерде тазалау, 
майлау және басқа да жұмыстарды жол монтерларының тобы кемінде 2 адам 
жүргізуі тиіс, бұл ретте біреуі 3-разрядтан төмен емес топта аға қызметкер 
болып тағайындалады. 

Тұрақты маневрлік жұмысы жоқ бөлек пункттерде тәуліктің жарық 
уақытында бағыттамалы бұрмалардағы жұмыстарды бір жол монтеріне 3-
разрядтан төмен емес орындауға рұқсат етіледі. 

Мұндай бөлек пункттердің тізбесін кәсіподақтың техникалық 
инспекторының келісімі бойынша жол бөлімшесінің бастығы белгілейді. 

Станциядағы жолдарда және бағыттамалы бұрмаларда жұмыс жүргізу 
кезінде барлық жағдайларда жұмыс басшысы жолдарды, бағыттамалы 
бұрмаларды, СЦБ құрылғыларын, байланысты және түйіспе желісін қарап 
тексеру журналына жол бөлімшесінің бастығы белгілеген тәртіппен жұмыс 
жүргізу орны мен уақыты туралы тиісті жазба жасайды. 

Локомотивтік және құрастырушы бригадалардың жұмыс жүргізу 
орындары туралы, ал жол бригадаларының станциядағы пойыздар мен 
маневрлік құрамдардың қозғалысы туралы жол хабарламаларын жол 
бөлімшесінің бастығы белгілейді. 

Дөңестік және сұрыптау жолдарында және дөңестеу парктерінің 
жолдарында жол жұмыстарын маневрлік жұмыстағы үзіліс және вагондарды 
тарату кезінде немесе станция бойынша кезекшімен келіскеннен кейін 
(төбешік бойынша) жолды жауып жүргізуге болады. 

Дауыс зорайтқыш хабарлағыш байланыспен жабдықталған саябақ 
маңындағы жолдарда жұмыс жүргізу кезінде төбешік бойынша кезекші 
немесе төбешік операторы жұмыскерлерді маневрлердің басталғаны туралы 
алдын ала хабардар етеді. Жұмыс басшысы пойыздардың, ағытпалардың, 
маневрлік құрамдардың қозғалысын қадағалауға және бригаданы алдын ала 
қауіпсіз аймаққа бұруға тиіс. Жұмыс орны қолданыстағы нұсқаулықтарға 
сәйкес қоршалады. 

Барлық тығыз орналасқан жерлерде жұмыс басталар алдында басшы 
пойыздардың жұмыс орнына жақындағанын бақылау үшін және 
жұмысшыларды уақтылы хабардар ету үшін сигнал беруші бөледі. Мұндай 
орындардың тізбесі жол дистанциясы бойынша бұйрықта көрсетіледі. Бұдан 
басқа, басшыға немесе арнайы бөлінген жауапты адамға қосымша міндеттер 
жүктеледі: жұмысшыларды жұмыс фронты бойынша дұрыс орналастыру 
және олардың пойызд өтетін уақытқа кететін орнын көрсету; жұмыс жүргізу 
аймағында бөгде адамдардың болмауын қамтамасыз ету. 

Бұдан басқа, жұмыс басшысы жұмысшылардың рельстерге, 
шпалдардың ұштарына және балласт призмасына отырмауын бақылайды; 
электр жетегінің тартымына қарсы бөлінген үшкіл мен рамалық рельс 
арасында орталықтандырылған бағыттамаларда жұмыс істеу кезінде ағаш 
жапсырма төселеді; түнгі уақытта немесе нашар көріну кезінде, есту қабілеті 
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төмен жағдайларда, сондай-ақ жол жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік 
техникасы мен өндірістік санитария қағидаларында және жергілікті 
нұсқаулықтарда көзделген жағдайларда бағыттамалар кемінде 2 адамнан 
тұратын топпен тазартылды, олардың біреуі пойыздардың қозғалысын 
бақылайды. Пойызд 400 м-ден жақын емес жақындағанда жол монтерлері 
жолдан жол жиегіне немесе шеткі рельстен 2 м-ден кем емес қашықтыққа кең 
жол аралыққа өтуі тиіс. 

Қозғалыс жылдамдығы 120 км/сағ асатын аралықтар-аса қауіпті 
учаскелер. Сондықтан жұмыс басталар алдында жол шеберлері, жол 
бригадирлері және басқа жұмыс басшылары станция кезекшісінен немесе 
диспетчерден сағатына 120 км-ден астам жылдамдықпен жүретін пойыздың 
жүріп өту уақыты туралы анықтама алады. Егер сағатына 120 км-ден астам 
жылдамдықпен жүретін пойызд кесте бойынша жүрмесе, онда қараушылар, 
өткелдер бойынша кезекшілер және жұмыс басшылары осы пойыздың өту 
уақыты нақтыланғанға дейін жұмысқа кіріспеуі тиіс. 

Жолдарды, құрылыстар мен құрылғыларды қарау кезінде 120 км/сағ 
жылдамдықпен жүретін пойыздың өтуіне дейін 5 минут бұрын жолдан шеткі 
рельстен кемінде 4 м қашықтыққа кету немесе паналарда (көпірде - 
алаңдарда, тоннельдерде – қуыстарда) жасырыну қажет. Егер жолда алмалы-
салмалы дрезиналар, жол вагондары, арбалар және басқа да қозғалыс 
құралдары болса, оларды алып тастайды, бір жаққа алып кетеді және осы 
пойызд өтерден 10 минут бұрын бекітіледі.  Егер мұндай пойыздың өтуіне 
дейін кемінде 30 минут қалса, алмалы-салмалы үлгідегі жылжымалы 
бірліктердің аралықтарына шығуға тыйым салынады. Өткел арқылы 
автокөлік қозғалысын кезекші жүрдек пойызд келгенге дейін 5-10 минут 
бұрын тоқтатады және шлагбаумды жабады. 

Жұмыс орнын тоқтату сигналдарымен қоршаумен жұмыс істейтін жол 
бригадалары пойыздардың жүрдек қозғалысы учаскелерінде пойыздық 
диспетчерлік байланысқа қосылуға мүмкіндік беретін тасымалды 
телефондары немесе радиобайланыс аппаратурасы болуы тиіс. Сигнал 
берушілер мен жұмыс басшылары бұл жағдайда далалық бинокльдермен 
және қажет болған жағдайда мегафондармен жабдықталады. 

Электрлендірілген учаскелерде кернеудегі және қоршалмаған сымдарға 
немесе байланыс желісінің бөліктеріне 2 м-ден кем қашықтықта өзіне немесе 
қандай да бір заттарға жақындауға болмайды. Егер жұмыс жағдайына 
байланысты сымдарға 2 м-ден аз қашықтықта жақындау қажет болса 
(жасанды құрылыстарды жөндеу немесе бояу кезінде және т.б.), онда 
байланыс желісінің тиісті бөлімі өшірілуі керек. 

Жол машиналарымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасына 
ерекше мән беру керек. Машиналардың қызмет көрсетуші персоналы тиісті 
нұсқаулықтар мен ережелердің талаптарын білуімен мерзімді түрде 
тексеріледі. 

Электр жабдықтары бар машиналар мен механизмдерге қызмет 
көрсететін Персонал тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық 
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пайдалану қағидаларын және тұтынушылардың электр қондырғыларын 
пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын білуге және 
қолданыстағы ережелерге сәйкес қауіпсіздік техникасы бойынша біліктілік 
тобын бере отырып, сынақтан өтуге, сондай-ақ қорғаныш құралдарымен 
қамтамасыз етілуге тиіс. 

Басшы (бастық, бас механик немесе машинист) персоналдың 
қауіпсіздік техникасы жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтауына 
жауап береді. Жұмысты бастамас бұрын, ол машинаға қызмет көрсететін 
персоналдан комбинезондардың белдіктермен тартылуын, жеңдері 
бекітілгенін және шаштары бас киімнің астына алынуын талап етуге 
міндетті. Жұмысқа бригаданың толық құрамы кезінде және машинаның 
барлық механизмдерінің жұмысы бос жүрісте тексерілгеннен кейін ғана 
кірісуге рұқсат етіледі. 

ВПО-3000 түзету-тығыздау-өңдеу машинасын қолдана отырып 
жұмыстарды орындау кезінде мынадай қауіпсіздік шараларын сақтау қажет: 
машинаның алдында және артында одан кемінде 25 м қашықтықта қандай да 
бір жол жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады; пойыздың көрші жол 
бойынша жақындағаны туралы сигнал алған кезде ВПО-3000 машинасының 
жұмысы тоқтатылуы, ал дозатор мен жоспарлаушының қанаттары алынып 
тасталуы тиіс; жұмыстан тыс уақытта машина оны бөгде адамдардың іске 
қосу мүмкіндігін болдырмайтын жағдайда болуы тиіс; тәуліктің қараңғы 
уақытында, найзағай және қатты тұман 

Балласт-тазалау машинасын қолдана отырып жұмыстарды қауіпсіз 
орындаудың негізгі ережелері мынадай: аралыққа шығар алдында жұмыс 
істеу үшін машина мен тракторларды қарап шығып, жүріс бөліктері мен 
жұмыс органдарының жарамдылығына көз жеткізу қажет; машина жұмыс 
істемейтін жағдайда жұмыс орнына барған кезде жұмыс органдары көліктік 
жағдайға келтірілуі және сенімді бекітілуі тиіс; машина жұмыс істеп тұрған 
кезде жұмыс органдарының аймағында адамдардың пайда болуына жол 
берілмейді. Машинаны іске қосар алдында және жұмыс уақытында оның 
торына жақындауға тыйым салынады; пойыздың көрші жолмен өтуі алдында 
машинаның жұмысы алдын ала тоқтатылуға, ал қармауыш қанаттары мен 
жоспарлағышы көрші жолдың жылжымалы құрамының габаритінен алынуға 
тиіс; қуатты қондырғыға немесе жанғыш және майы бар бактарға тікелей 
жақын жерде темекі шегуге немесе ашық отты пайдалануға тыйым 
салынады. 

Жинағыш және бөлшектегіш пойыздармен жұмыс істеу кезінде 
мынадай талаптарды сақтау қажет: жинағыш пойыздың алдында пойызд 
қозғалысының бағыты бойынша есептегенде бірінші жылжымалы бірліктен 
25 м-ден жақын және соңғы жылжымалы бірліктен 25 м-ден жақын 
орналастыру пойызының артында жол жұмыстарын жүргізуге болмайды; 
жаңа жолды төсеу кезінде және ескісін бөлшектеу кезінде жол салушыларға 
қызмет көрсететін жұмысшыларға көтерілген буынның астында және 
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көтерілетін, орны ауыстырылатын немесе түсірілетін буынның жанынан 2 м-
ден жақын болуға тыйым салынады. 

ВПР-1200 типті циклдық әрекет ететін түзету-қағу машинасының 
жұмыс орнында жұмыскерлерді көрші жол бойынша пойыздардың 
жақындағаны туралы хабардар ету үшін сигнал беруші қойылады. 
Хабарландыру мүйіздің дыбыстық сигналымен және қажет болған жағдайда 
электр мегафонмен жүргізіледі. Жолды түзету бойынша машина жұмыс 
істеген кезеңде оның алдында немесе артында 5 м жақын тұруға рұқсат 
етілмейді. Тұрақ кезінде және қозғалтқышты іске қосу кезінде машина 
тежелген күйде болуы тиіс. 

Жұмыстар шпалдардың бір ауысымы үшін ШСМ-1 машинасын 
қолдана отырып орындалған кезде аралыққа шығар алдында домкраттардың 
жағдайы, тежегіш табандықтарының және сигналдық керек-жарақтарының 
болуы тексерілуі тиіс. 

Машинаны ұзақ қашықтыққа тасымалдау кезінде машинаның жебесі 
көліктік кергіштермен бекітілуі тиіс. Машинаның тежегішке қойылмай 
жұмыс істеуіне тыйым салынады. Жебенің бұрылуы мен түсірілуіне және 
рельс шпалдық тордың көтерілуіне үнемі бақылау жүргізу қажет. Пойызды 
көрші жолмен өткізу алдында машинаның жұмысы тоқтатылуы тиіс. 
Жебенің және көтерілген жүктің аймағында болуға, көтерілген қалыпта 
тұрған шпалды қолмен ұстауға тыйым салынады. 

Электр балласттары, қиыршықтасты тазалау және тегістеу 
құрылғылары жұмыс істеп тұрған жерге тұйықтау немесе жалғау (тартымдық 
қосалқы станциялардың сору кәбілдері және секциялау бекеттерінің жерге 
тұйықтау) учаскелерінде жұмыс істеп тұрған кезде барлық жұмыс кезеңінде 
түйіспе желісінен кернеу белгіленген тәртіппен алынуы, ал жұмыс 
орнындағы түйіспе желісі жерге тұйықталуы тиіс. 

Машиналардың жұмыс істеуі немесе жүруі кезінде осы машиналарға 
қызмет көрсететін қызметкерлер басқару кабиналарында немесе 
шаруашылық үй-жайларында болуға тиіс. Басқару кабинасына, электр 
станциясының үй-жайына немесе шаруашылық үй-жайына өту кезінде, 
сондай-ақ олардан шығу кезінде сақ болу және түйіспелі сымдарына 
кездейсоқ тиіп кетуі мүмкін заттардың қолында болмауы қажет. 

Жылжымалы электр станцияларының металл корпусы олардың 
жұмысы кезінде жерге кемінде 1 м тереңдікке және шеткі рельстен кемінде 2 
м қашықтықта жерге тұйықтағыштың көмегімен жерге тұйықталуы тиіс. 
Жұмыс басталар алдында электр станциясының жерге тұйықталуы мен 
электр құралының нөлденуінің ақаусыздығын тексеру қажет. 

Жүк көтергіш крандар мен құрылғылар жүк көтергіш крандарды 
орнатудың және қауіпсіз пайдаланудың салалық ережелеріне сәйкес ұсталуы 
тиіс. Бұл ретте тәуліктің қараңғы уақытында жолдың жоғарғы құрылысының 
материалдарын тиеуге және түсіруге жұмыс орны жер деңгейінде көлденең 
жазықтықта өлшенген кемінде 20 лк жарықтандырылғанда ғана жол беріледі. 

Шаруашылық пойызының аралықта түсіруге жататын жол-құрылыс 
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материалдарымен жол жүруі кезінде жүк пойызд жүріп бара жатқан кезде 
адамдардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілетін аймақтарда орналастырылған 
жағдайда жұмысшылардың осындай құрамда жүруіне жол беріледі. 
Жұмысшылардың тікелей жүкте және оның алдында пойызд қозғалысының 
бағыты бойынша болуына тыйым салынады. 

Қар күреу жұмыстарында ерекше сақ болу керек.  Бұл жұмыстар, 
әдетте, пойыздардың үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін қиын 
метеорологиялық жағдайларда және шұғыл түрде жүзеге асырылады. Қар 
Боранға тартылатын жұмысшылар, әдетте, станция жолдарымен өтуге 
байланысты емес пункттерде жиналады. 

Жолдар мен бағыттамаларды қардан тазалау кезінде бөлінген басшыға 
мынадай құрамда жұмысшылар тобы бекітіледі: дара жолды учаскелерде 
және станциялық жолдарда - 15 адамнан аспайды; қос жолды учаскелерде - 
20 адамнан аспайды; бағыттамалы бұрмаларда - 6 адамнан аспайды. 

Жол маңындағы жолдар мен бағыттамалы бұрмалардағы қарды тазалау 
және жинау вагондарды тазаланатын жолдар мен бағыттамаларға беру 
болмаған кезеңдерде ғана жүргізіледі. Жолдарды қар үйінділерінен орлармен 
қолмен тазалау кезінде немесе қар еңістерін бөлу кезінде қар еңістеріндегі 
қуыстар бір-бірінен 20-25 м қашықтықта, оларды орналастыру үшін 
шахматтық тәртіппен орналастыра отырып және пойыздарды өткізу кезінде 
жұмысшыларды орналастырады. 

Бағыттамалы бұрмаларды сығылған ауамен қолмен үрлеуді жолдың екі 
монтеры орындайды, олардың біреуі аға болып тағайындалады. Ол 
пойыздардың жақындауын бақылайды, ауа тарату бағанының ажыратқыш 
кранын ашады және жабады, шлангты түзетеді және тасымалдайды. 
Бағыттамаларды үрлеу бойынша жұмыстар ауа ажыратқыш колонкадан бір 
жолдан алыс емес жүргізіледі, ал егер бірнеше жолды кесіп өту қажет болса, 
шланг рельстердің астындағы шпал жәшіктерге салынады. Шлангінің ұшы 
жол монтерінің қолында болғанша оған ауа беруге тыйым салынады. 

Жұмыс жүргізу орнында әрбір колонна мен бригадада алғашқы көмек 
көрсетуге арналған дәрі қобдишасы, оны қалай пайдалану туралы нұсқаулық 
бар және алғашқы көмек көрсету ережелеріне үйретілген қызметкерлер 
бөлінеді; олар дәрі қобдишаларының сақталуына және оларды дәрі-
дәрмектермен және таңу материалдарымен жүйелі түрде толықтыруға жауап 
береді. Жазатайым оқиға немесе кенеттен ауыру кезінде алғашқы көмек 
көрсетумен бір мезгілде дәрігерді шақыру немесе мүмкіндігінше науқасты 
жақын маңдағы медициналық мекемеге жіберу қажет. 

 
  



348

 

  
 

 

Бақылау сұрақтары 
1) жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жалпы талаптарды атаңыз. 
2) жол шаруашылығында сигналдар мен сигналдық белгілер қандай 

мақсаттарда пайдаланылады? 
3) жол шаруашылығында қолданылатын сигналдар мен сигналдық 

белгілердің қандай түрлері болады? 
4) тасымалды сигналдық белгілерді пайдаланудың ерекшеліктері 

қандай? 
5) жұмыс жүргізу орны бойынша пойыздарды өткізу шарттары мен 

жылдамдығын кім айқындайды? 
6) сигнал беру әдістерін атаңыз; 
7) көрінетін сигналдар нені білдіреді? 
8) дыбыстық сигналдар немен беріледі? 
9) ауыспалы тоқтау сигналын сызыңыз. 
10) жылдамдықты азайту үшін портативті сигналды сызыңыз. 
11) "шаршы сары қалқан (күндіз-түні)"қандай әрекетті қажет етеді? 
12) 80 км/сағ және одан да көп пойыздарды өткізу жылдамдығын 

қамтамасыз ету үшін рельстер радиусі 1200 м қисықтарда: 
а) ағаш шпалдарда қандай жол болуы керек (яғни, қанша негізгі 

балдақтар бітелуі керек)? 
б) КБ типті бөлек бекіту немесе анкерлік бекіту кезінде (қанша шпалда 

бекітілген Клемм және ендірілген болттар болуы тиіс)? 
13) шпал жәшіктерін балластпен қапталмаған күйінде қалдыруға бола 

ма, егер бар болса, қатарынан қанша жәшікке рұқсат етіледі? 
14) қозғалыстың қандай шамаларында жабылады? 
а) егер деңгей 20 мм артық болса; 
б) егер қисаю 30 мм артық болса; 
в) егер шөгу 40 мм артық болса; 
г) егер шектес иілу жебелерінің айырмасы 70 мм артық болса. 
15) аралықтағы жұмыстарды жүргізу орындарын қоршау схемасын 

салу: 
а) Бір жолды учаскеде пойыздың тоқтауын талап ететін жұмыс жүргізу 

орындары; 
б) жұмыс жүргізу орындары, бір жолды учаскедегі жылдамдықтың 

азаюымен пойыздардың жүруін талап етеді; 
в) бір жолды учаскеде жылдамдықты азайтуды талап етпейтін 

жұмыстарды жүргізу орындары. 
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ГЛОССАРИЙ (терминдер мен анықтамалар) 
 
Осы Нұсқаулықта тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер 

қолданылады: 
 
Балласт (жол) - шпал мен жер төсемінің негізгі алаңы арасындағы 

кеңістікті толтыратын минералды сусымалы материал (қиыршықтас, құм, 
қиыршық тас, асбест қалдықтары), динамикалық жүктемені беруді және 
серпімді жұмсартуды, жоспар мен профильдегі рельс шпалдық торды 
тұрақтандыруды қамтамасыз етеді. 

Балласт призмасы - жылжымалы құрам әсер еткен кезде жоспардағы 
және бейіндегі рельс шпалдық торды тұрақтандыру үшін жер төсеміне 
салынатын балласттан жолдың жоғарғы құрылысының элементі. 

Жолды балдық бағалау - рельстік жолтабанның жағдайын ені бойынша, 
рельстік жіптердің профильде және жоспарда шартты баллдарда орналасуын 
бағалау жүйесі. 

Түйіспесіз жол - бұл ұзындығы үлкен рельстері бар теміржол жолы, 
оларда температура өзгерген кезде осы өзгерістерге пропорционалды бойлық 
күштер пайда болады. 

Блок-учаске - бағдаршамдармен шектелген темір жол учаскесі. 
Жолдың жоғарғы құрылысы - жылжымалы құрамның доңғалақтарынан 

түсетін жүктемелерді қабылдауды, оларды жолдың төменгі құрылысына беруді, 
сондай-ақ доңғалақтардың рельстік жол бойымен қозғалу бағытын қамтамасыз 
ететін темір жолдың бөлігі (рельстер, бекітпелер, рельстік негіз, балласттық 
призма). 

Жылжымалы құрам жолдарының өзара әрекеттесуі - бірыңғай 
механикалық жүйе ретінде жол мен жылжымалы құрамның өзара 
әрекеттесуіндегі механикалық процестер; осы процестерді зерттейтін ғылыми 
пән. 

Экипаждың орналасуы - бұл сыртқы күштердің әсерінен және 
доңғалақтар арқылы өтетін рельстерден тиісті реакциялардың әсерінен пайда 
болатын қисық учаскеде қозғалу кезінде оның рельс жолында орналасуы. 

Екінші жолдар - аралықтағы қосымша негізгі жолдар. 
Жолды түзету - жоспардағы, бойлық және көлденең профильдердегі 

(шпалдардың астындағы балласты тығыздаумен) рельстік жолтабанның кедір-
бұдырлығын түзету жөніндегі жұмыстар кешені. 

Түзету-тегістеу-өңдеу машинасы-бір өту кезінде балласты мөлшерлеу 
және тығыздау, жолды қағу, түзету және әрлеу бойынша жұмыстар кешенін 
орындайтын үздіксіз жұмыс істейтін жол машинасы. 

Дәлдігі жоғары координаттық жүйе (ДЖКЖ) - тірек геодезиялық 
желіні және жаһандық навигациялық спутниктік жүйелердің сараланған 
түзетулерін айқындау және оларды тұтынушыларға беру құралдарын қамтитын 
теміржол көлігі инфрақұрылымының құрамдас бөлігі. 

Габарит - құрылыстардың, құрылғылардың, заттардың шекті сыртқы 
геометриялық кескіні; құрылыстардың жақындау габаритін, тиеу габаритін, 
жылжымалы құрамның, беріліс және байланыс желілерінің габаритін, көпір асты 
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габаритін, тоннельдердің, метрополитендердің, платформалардың габариттерін 
және т. б. ажыратады. 

Тиеу габариті - сыртқа шықпастан, тікелей көлденең жолда ашық 
жылжымалы құрамда жүк (буып-түю мен бекітуді ескере отырып) 
орналастырылуы тиіс шекті көлденең (жол осьіне перпендикуляр) кескіні. 

Жылжымалы құрамның габариті - сыртқа шықпастан жылжымалы 
құрам түзу көлденең жолда бос күйінде де, тиелген күйінде де сәйкес келуі тиіс 
шекті көлденең (жол осьіне перпендикуляр) пішін. 

Құрылыстардың жақындау габариті - шектеріне құрылыстар мен 
құрылғылардың ешқандай бөліктері кірмеуі тиіс шекті көлденең (жол осьіне 
перпендикуляр) пішін. 

Басты жол – аралықтағы Теміржол жолы және оны бөлек пунктте 
жалғастыру, әдетте, бағыттамалы бұрмаларда ауытқулары жоқ және 
пойыздардың ұйымдасқан қозғалысына арналған. 

Рельс жолтабанының геометриялық параметрлері (ЖГП) – рельс 
жіптерінің пішіні, жоспары, деңгейі және олардың арасындағы қашықтық 
бойынша орналасуы. 

Жүк қауырттылығы - тасымалдау тығыздығы, теміржол учаскесінің, 
желінің жұмыс қарқындылығының көрсеткіші, ТКМ-де 1 км ж. - д.учаске 
немесе желі бойынша өлшенеді. 

Жүк айналымы - тасымалданған жүк санының тасымалдау 
қашықтығына көбейтіндісі ретінде айқындалатын көлік жұмысының көрсеткіші, 
тонна-километрмен (т. км) өлшенеді. 

Дефектоскоп - жауапты және қосылыстардағы бұйымдардағы жасырын 
(ішкі) және ажырату қиын сыртқы ақауларды, материалдың ақауларын 
анықтауға арналған аппарат. 

Рельстердің дефектоскопиясы - магнитті-рельсті, ультрадыбыстық және 
басқа да дефектоскоптарды пайдалана отырып, рельстерді бұзбай бақылау 
(ақауларды анықтау) және олардың құрылымдық әртектілігін әдісі. 

Жер төсемінің деформациясы - жер төсемінің және оның элементтерінің 
пішіні мен өлшем параметрлерінің олардың пайдалану сапасын төмендететін 
серпімді және қалдық өзгерістері; тұңғиықтар, шөгулер, ығысулар, қираулар, 
үймелер болады. 

Жолдың жай - күйін диагностикалау-жолдың техникалық жағдайын 
анықтауды қамтамасыз ететін әдістер мен құралдардың жиынтығы. 

Темір жол дистанциясы - бір бөлімшенің персоналы қызмет көрсететін 
тұрақты құрылғылары мен жабдықтары бар өндірістік учаске шегіндегі 
бөлімшелер: жол дистанциясы - ПЧ, сигнализация және байланыс - ШЧ, 
электрмен жабдықтау-ЭЧ, тиеу - түсіру жұмыстары - МБ, қорғаныштық орман 
екпелері- ПЧЛ және т. б. 

Ұзын рельсті бунақтар - ұзындығы 800 м-ден асатын бунақтар, оның 
ішінде блок-учаскенің, аралықтың ұзындығына тең немесе шексіз ұзындыққа 
тең. 

Теміржол - бөлінген аралықта орналасқан және бағыттаушы рельстік 
жолтабаны бар жолды құрайтын, жылжымалы құрамның жыл бойы үздіксіз 
қозғалысына арналған және жолдың жоғарғы құрылысынан, қорғау 
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құрылғылары бар жер төсемінен, жасанды құрылыстардан, жол және сигнал 
белгілерінен тұратын желілік және алаңдық инженерлік құрылыстар мен 
жайластырулар кешені. 

Қорғаныс қабаты - берілген гранулометриялық құрамның қиыршық тас-
қиыршық тас-құм қоспасынан тұратын балласт қабаты. Қажет болған жағдайда 
қабат конструкциясына геосинтетикалық материалдар (геотекстильдер, 
георешеткалар, геоячиктер, пенополистирол) қосылады. Қорғаныш қабаты 
пайдалану, инженерлік-геологиялық және климаттық жағдайларға байланысты 
мынадай функцияларды орындайды: кернеулерді бөлу, бөлу, жылудан қорғау, 
жер үсті суларын бұру, дірілді басу. 

Жер төсемі - темір жолдың инженерлік құрылысы жолдың жоғарғы 
құрылысы үшін негіз болады және ұзақ қызмет ету мерзіміне есептелген 
инженерлік құрылыстар кешенінен тұрады. 

Жер жұмыстары - жер төсемін, жер құрылыстарын тұрғызу, топырақ 
өндіру үшін ашық қазбалар (карьерлер, резервтер) қалыптастыру кезінде 
орындалатын құрылыс жұмыстарының кешені. 

Құрал (қол, механикаландырылған) - еңбек затына немесе машинаның 
атқарушы (жұмыс істейтін) органына орынды әсер етуге арналған өндірістік 
құрал (еңбек құралы). 

Жасанды құрылыс - темір жолдың қиылысында әртүрлі кедергілермен 
(өзендер, шатқалдар, тау бөгеттері, басқа да жолдар және т. б.) салынған 
құрылыс құрылымы; бұл көпірлер (соның ішінде эстакадалар, виадуктер, жол 
өтпелері), тоннельдер, су өткізу құбырлары, Сүзгіш үйінділер, науалар, 
дюкерлер, тіреу қабырғалары, жертөлеге қарсы галереялар, бөгеттер, барраждар 
және т. б. 

Жол параметрлерін бақылау - темір жол үшін белгіленген 
нормативтердің сақталуын, жоспарлы тапсырмалардың орындалуын және жол 
бөлімшелері жүргізген жұмыстардың нәтижелерін қадағалаудың 
ұйымдастырушылық-техникалық жүйесі. 

Бұрылыс - трассаның бұрышпен жанасатын түзу кесінділерін түйісетін 
дөңгелектеу шегіндегі (шеңбер доғасы, парабола немесе басқа түрдегі бұрылыс) 
желілік құрылыстың (теміржол жолының) учаскесі. 

Локомотив - жылжымалы құрамға жататын және пойыздардың немесе 
жекелеген вагондардың рельстік жолдарымен жүріп-тұруға арналған күш 
тартқыш құрал; локомотивтер: Тепловоздар, электровоздар, газ-турбовоздар, 
паровоздар. 

Магистраль - тиісті техникалық жарақтандырылған, тасымалдау қабілеті 
жоғары мемлекеттік мақсаттағы темір жол желісі. 

Маневрлік жұмыс - вагондар мен жеке локомотивтерді Белгіленген 
технологиялық процеске сәйкес теміржол станциясы шегінде ауыстыру. 

Бақылау әдістері (нерушающие) - кейбір физикалық шамалардың 
(акустикалық, электрлік, механикалық, магниттік және т.б.) материалдардың 
белгілі бір қасиеттеріне тәуелділігіне негізделген, бұйымды бұзбай және сынама 
алмай материалдардың сипаттамалары мен сапасын анықтау. 
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Монтер - құрастыру (бөлшектеу), орнату, қосу, қызмет көрсету және т.б. 
операцияларымен айналысатын жұмысшы (жол монтері, электромонтер, электр 
сызушы және т. б.). 

Көпір - су бөгеті арқылы өтетін жолдың (жолдың) жасанды құрылысы, 
көпір төсемі бар жүріс бөлігінен, жағалау тіректерінен және аралық тіректерден 
тұрады; материал көпірді ажыратады-темірбетон және металл (арка, арқалық, 
рамалық, ванттық, аспалы, аралас). 

Көпір өтпесі - көпірдің өзін, өзен жайылмасы шегіндегі оған 
кіреберістерді және реттеуші құрылыстарды (ағысты бағыттайтын бөгеттер, 
траверстер, бөгеттер, жағалау бекіністері және т.б.) қамтитын құрылыстар 
кешені. 

Жол жай – күйінің мониторингі-ағымдағы параметрлердің мәндерін 
белгіленген нормативтермен жүйелі салыстыруға негізделген жол жағдайын 
бақылау, бағалау және болжау жүйесі. 

Темір жолдың қуаты - темір жолдың техникалық сипаттамалары, 
құрылыстар мен құрылғылар кешені, техникалық жарақтандыру және 
қозғалысты ұйымдастыру тәсілдері бойынша уақыттың есептік бірлігінде 
тасымалдаудың белгілі бір көлемін қамтамасыз ету қабілеті. 

Үйінді - рельеф төмендеген жерлерде, Көпірлер мен жол өтпелеріне 
кіреберістерде трассада тұрғызылатын және жолдың жоғарғы құрылысын жер 
белгісінен асатын жобалық белгіге орналастыруды қамтамасыз ететін 
топырақты желілік құрылыс. 

Жүктеме - бұл әсердің мөлшерін, қолдану орнын, ұзақтығын, бағытын 
сипаттайтын және жүктелген құрылымдар мен негіздердің кернеулі-
деформацияланған күйінің өзгеруімен бірге жүретін күшпен өлшенетін 
механикалық әсер. 

ГРК ақаулығы - ұстау нормасынан асатын және белгіленген 
жылдамдықты шектеуді немесе қозғалысты жабуды талап ететін ауытқу. 

Профильдегі және жоспардағы жолдың кедір – бұдырлығы L - 
интервалында орташаланған түзу сызықты қалыптан ауытқулардың ағымдағы 
орташа мәні ретінде есептелген профильдегі және жоспардағы жолдың тегіс 
айналмалы осьтік сызығынан ауытқулар. 

Қанағаттанарлықсыз километр - ЖГП ақауы бойынша пойыздардың 
жылдамдығы шектелген немесе қозғалысы жабылған километр. 

Ұстау нормалары - асып кетуі белгіленген жылдамдықты шектеуді 
немесе қозғалысты жабуды талап етпейтін номиналды мәндерден (жолтабанды 
тарылту және кеңейту, деңгей бойынша бірқалыпты ауытқулар, қиғаштар, 
жоспардағы иілу жебелерінің айырмашылығы, шөгулер бойынша) жол берілетін 
ауытқулар. 

«Терезе» - жөндеу-құрылыс немесе монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін 
аралық, аралықтың жекелеген жолдары немесе станциялар бойынша 
пойыздардың қозғалысы тоқтатылатын пойыздар қозғалысының кестесіндегі 
уақыт. 

Околоток - жолды ағымдағы күтіп ұстауды жүзеге асыратын (Ұзындығы 
30 км-ге дейін келтірілген) жол шеберінің қарауындағы жол дистанциясының 
бөлімшесі. 
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Жер төсемінің негізгі алаңы - топырақтан түзілген балласт немесе 
қорғаныш қабаты астындағы бет. 

Шегіну - қозғалыс жылдамдығын шектеу талап етілмейтін шектерде жол 
құрылғысы параметрлерінің номиналды мәндерінен рельс жіптерінің 
орналасуындағы ауытқу. 

Теміржолдың істен шығуы -қ озғалыс қауіпсіздігінің бұзылуына және 
белгіленген жылдамдықтың шектелуіне (қозғалыс жабылғанға дейін), пойыздар 
қозғалысы кестесінің бұзылуына әкеп соққан теміржолдың техникалық 
жағдайынің өзгеру оқиғасы. Істен шығуды жою үшін кезек күттірмейтін жол 
немесе авариялық қалпына келтіру жұмыстарын орындау қажет. 

Жол осі - осы жолтабанды құрайтын рельстердің симметрия осьтерінен 
бірдей қашықтықта рельстердің сырғанау бетінің жазықтығында рельстік 
жолтабанның ортасында өтетін және теміржол жолының жобалық 
көрсеткіштерін және теміржол көлігі инфрақұрылымы объектілерін құруға 
арналған сызық. 

Жол мазмұнының параметрлері-нормаланған рұқсаттарда ұстауға 
жататын және жолдың ағымдағы мазмұны кезінде оларға келтіруге жататын 
ЖГП көрсеткіштері мен рельстердің сипаттамалары (параметрлері). 

Жолдың паспорттық сипаттамалары - ТПЕ талаптарына, пойыздар 
қозғалысының іске асырылатын жылдамдықтарына және жолдың нақты 
құрылғысына сәйкес белгіленген жолдың жоғарғы және төменгі құрылысы 
құрылғысының параметрлері.  Жол және құрылыстар департаментінің бекітуіне 
жатады. 

Жолдың паспорттық жағдайы - жолды күрделі жөндеуден немесе 
реконструкциялаудан кейін тұрақты пайдалануға қабылдау нәтижелері 
бойынша жолдың құрылымын, кескіні мен жоспарындағы жол құрылысының 
параметрлерін, құрылыстар мен жайластырулардың болуын және олардың 
техникалық жағдайын айқындайтын темір жолдың техникалық сипаттамалары. 

Аралық - сигналдармен (бағдаршамдармен) шектелген блок-
учаскелерден тұратын екі шектес бөлек пункттер арасындағы темір жолдың 
бөлігі. 

Жолдың ағымдағы күтіп - ұстауының жоспарлы-алдын алу жүйесі-
жолдың жағдайын қадағалауды (мониторингті), диагностиканы, тең 
дөңгелектелген астыңғы негізді жасау үшін машиналар кешенін қолдана 
отырып, жолды жоспарлы тұтас түзетуді, рельстерді, бағыттамалы бұрмалардың 
элементтерін, шпалдарды тегістеу мен ауыстыруды және жол жұмыстарының 
басқа да түрлерін қамтитын жүйе. 

Рельс астындағы негіздер - рельстерден қысымды қабылдайтын және 
оларды балласт қабатына немесе жасанды құрылыстың элементтеріне беретін 
теміржол рельстерінің тіректері; рельс астындағы негіз шпалдар, көпір 
астындағы, ауыстыру (бағыттамалы бұрмалардағы) білеулер, блоктық, рамалық 
және монолитті негіздер болып табылады. 

Километрлік қор - әрбір жұмыс бөлімшесінде бар жолдың жоғарғы 
құрылысы материалдарының (рельстердің, шпалдардың, бекітпелердің және 
т.б.) төмендетілмейтін қоры. 
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Бөлу жолағы - су бұрғыштары, орман екпелері, қардан қорғайтын 
дуалдары, байланыс, энергиямен жабдықтау желілері бар жер төсемі және басқа 
да құрылыстар орналастырылатын жер учаскесі. 

Техникалық пайдалану ережесі (ТПЕ) - теміржол көлігі персоналы 
жұмысының негізгі ережелері мен тәртібін, маңызды құрылыстарды, 
құрылғылар мен жылжымалы құрамды ұстаудың негізгі мөлшерлерін, 
нормаларын және оларға қойылатын талаптарды, Пойыздар қозғалысын 
ұйымдастыру жүйесін және сигнал беру қағидаттарын белгілейтін салалық 
құжат. 

Жолдың беріктігі - темір жолдың осы конструкция үшін белгіленген 
шектерде қирауға, сондай-ақ оның элементтерінде авариялық жағдайға алып 
келетін зақымданулар мен қайтымсыз деформациялардың туындауына қарсы 
тұру қабілеті. 

Жол машина станциясы (ПМС) - пайдаланылатын теміржол желісінде 
жолды күрделі және орташа жөндеудің барлық түрлерін орындауға 
мамандандырылған жол шаруашылығының механикаландырылған кәсіпорны. 

Жол машиналары - жол дөңгелектерін, жол төсегіштерді, электр 
балластерлерін, қиыршықтас тазалағыштарды, жол көтергіштерді, тракторлық 
мөлшерлегіштерді, шпал қағатын, балласт тығындайтын, түзету-қағу-өңдеу, 
түзету-қағу-тегістеу, жол жинау, қар жинау, буын жинау, буын жинау (ағындық 
желілер), кювет тазалау, дренаж, рельс дәнекерлеу, жол өлшеу және 
дефектоскопиялық Вагондар және т. б. 

Жол жұмыстары - жолдың тұрақты сенімділігін және белгіленген 
жылдамдықтармен және салмақтық нормалармен пойыздар қозғалысының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өзара байланысты операциялар кешені; жол 
жұмыстары-ағымдағы күтіп-ұстау (жолды түзету, рихтовка, қайта тігу, 
жекелеген элементтерді ауыстыру), жолды жөндеу (көтеру, орташа, күрделі) 
кезінде жоспарлы-ескерту жұмыстары болады. 

Жол (теміржол) - жылжымалы құраммен тікелей өзара іс-қимыл 
жасайтын, трассамен берілген қозғалыс бағытын, жүктемелерді қабылдау мен 
табиғи негізге беруді қамтамасыз ететін конструктивті жүйе; жолды ажыратады: 
негізгі, станциялық, кірме және т. б.; звено, түйіспесіз және т. б. 

Тұңғиық - жолды түзетуді талап ететін және мұздату кезінде топырақтың 
біркелкі емес ісінуі салдарынан пайда болатын бойлық деңгейдегі және 
профильдегі рельс жіптерінің жағдайының бұрмалануы. Топырақты еріту 
кезінде көктемгі шөгінділер мүмкін. 

Теміржол жолын қайта жаңарту (жаңғырту) - рельс шпалды торды, 
әдетте, балласт призмасының дренаждық қасиеттерін қалпына келтіре отырып 
және жер төсемі мен жасанды құрылыстар бойынша жұмыстарды орындай 
отырып, жолдың жоғарғы құрылысының жаңа материалдарын қолдана отырып 
ауыстыру. 

Рельс бунақтар - ұзындығы стандартты, қысқа рельстерді дәнекерлеу 
арқылы жасалған рельс. 

Рельс тізбегі - теміржол автоматикасы жүйесінің негізгі элементі, ол 
жолдың бос еместігі мен бос еместігі туралы ақпарат датчигі болып табылады. 
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Рельстік жолтабан - бағыт, биіктік және жол бойынша өзара орналасу 
сипаттамаларын тұрақты сақтайтын, бір-бірімен конструктивті байланысқан 
жеке рельстерден жасалған екі рельстік жіп. 

Рельсті бекіту - рельстерді бір-бірімен байланыстыратын немесе оларды 
рельс астына бекітетін құрылым. 

Рельс түйіспесі - рельс ұштарын дәнекерлеу арқылы немесе түйіспелі 
жапсырмалар мен болттар көмегімен рельс жіптеріне қосу орны. 

Рельсшпалдық (жол) тор - рельстер мен шпалдардың шектелмеген 
ұзындығында конструктивті біріктірілген және балласт қабатындағы жағдайды 
реттеу кезінде бір бүтін ретінде ауыстырылатын жолдың жоғарғы 
құрылысының бөлігі. 

Жолды жөндеу - жолдың жоғарғы құрылысының элементтерін толық 
немесе ішінара ауыстырумен, балласты тазартумен және жер төсемін 
сауықтырумен жол жұмыстары; жолды жөндеу: күшейтілген күрделі, күрделі, 
күшейтілген орташа, орташа, көтергіш болады. 

Жөндеуге жарамдылық - техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
нәтижесінде жұмыс күйін ұстап тұруға және қалпына келтіруге бейімделуден 
тұратын объектінің қасиеті. 

Ресурстарды үнемдеу - оларды тұтыну процесінде ресурстарды үнемдеу. 
L - бағыттар бойынша рельс жолдарының тармақталуын (жалғануын) іске 

асыратын бағыттағыштық бұрманың бөлігі. 
Бағыттамалы мойын - станцияның құрылымдық элементі, ол арқылы 

оның ішкі жүйелері мен жол парктерінің технологиялық байланысы жүзеге 
асырылады; мыналарды ажыратыңыз: кіру, шығу, орталық, төбе, саябақтардың, 
базалардың және кірме жолдардың мойындары. 

Бағыттама көшесі - параллель станциялық жолдар тобын қосуға 
арналған тізбектеліп орналасқан бағыттамалы бұрмалар. 

Бағыттамалы брустар - бағыттамалы бұрмалардың металл бөліктері 
монтаждалатын ағаш немесе темір бетонды ауыстырмалы брустар. 

Бағыттағыштық бұрма - рельс жолдары қосылған және қиылысқан 
кезде олардың тармақталуын қамтамасыз ететін құрылғы бағыттамадан, 
айқастырмадан, жалғау жолынан, ауыспалы білеулерден Тұрады; бір, екі, 
айқаспалы болады. 

Жолды ағымдағы күтіп ұстау - теміржолдың жарамды жағдайын 
қамтамасыз ететін ұйымдастыру-техникалық шаралар кешені; жолдың жоғарғы 
құрылысы элементтерінің, жасанды құрылыстар мен жер төсемінің жағдайын 
қарап-тексеруді, бақылауды (қадағалауды, мониторингті) қамтиды. 

Қауіпсіздік техникасы - қауіпті өндірістік факторлардың персоналға 
әсерін болдырмайтын ұйымдастырушылық және техникалық шаралар мен 
құралдар жүйесі болып табылатын еңбекті қорғау бөлімі. 

Техникалық жылдамдық - аралық бөлек пункттердегі пойызд 
тұрақтарының уақытын есепке алмағанда, пойыздың немесе локомотивтің 
учаске бойынша қозғалысының орташа жылдамдығы. 

Технологиялық процесс - уақыт, еңбек шығындары, энергия және 
ресурстар бойынша анықталған операциялар мен процестердің тұрақты 
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дәйектілігі, бұл тиімділіктің жоғары деңгейінде мақсатты нәтижеге қол 
жеткізуге әкеледі. 

Жүрдек қозғалыс учаскесі-пойыздар қозғалысының жылдамдығы 141-
200 км/сағ жол учаскесі. 

Жоғары жылдамдықты қозғалыс учаскесі - пойыздар қозалысының 
жылдамдығы 201-250 км / сағ жол учаскесі. 

Жол параметрінің нақты мәні - жолды соңғы диагностикалау кезінде 
бақылау құралымен өлшенген параметр мәні. 

Жұмыс фронты - салынып жатқан объектінің жұмысшылардың белгілі 
бір санын оларға тиесілі еңбек құралдарымен (механизмдермен, 
құрылғылармен, материалдармен) орналастыру үшін қажетті бөлігі. 

Шпал - жолдың жоғарғы құрылысының элементі, екі рельстің астына 
аралық бекітпемен бекітіле отырып, ағаш немесе темірбетон көлденең жатық 
түріндегі рельстерге арналған тірек, рельстен қысымды қабылдайды және 
балласты немесе бетон негізге береді, рельс жіптерінің дұрыс және тұрақты 
орналасуын қамтамасыз етеді. 

Электрлік орталықтандыру-пойыздардың станция туралы қауіпсіз жүру 
жағдайларын қамтамасыз ететін құрылғылар жиынтығы. 

 
Белгілер мен қысқартулар 
 
Осы оқу құралында келесі белгілер мен қысқартулар қолданылды: 
ТЖЫҰ - темір жол ынтымақтастығы ұйымы; 
МТ және К - көлік және коммуникация министрлігі; 
ҚР ТЖ - Қазақстан Республикасының темір жолдары; 
«ҚТЖ» ҰК»  АҚ – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» 

Акционерлік қоғамы; 
МТЖ - «ҚТЖ» ҰК»  АҚ магистральдық теміржол желілері; 
ЦП - "ҚТЖ "ҰК" АҚ жол және құрылыстар департаменті; 
ЦД - тасымалдау департаменті; 
ЦШ - сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау департаменті; 
ЦЭ - электрлендіру және энергиямен жабдықтау департаменті; 
НОД - темір жол бөлімшесі; 
ТПЕ - техникалық пайдалану ережелері; 
ТШ - техникалық шарттар; 
НТҚ - нормативтік-техникалық құжаттар; 
СЦБ -  дабыл, орталықтандыру, бұғаттау; 
ПД-  жол шебері; 
ПМС  - жол машина станциясы; 
ПЧМ - жолдың машиналандырылған дистансасы; 
ПЧ  - жол дистанциясы, жол дистанциясының директоры; 
ПЧУ-  кеңейтілген жол дистанциясы, жол дистанциясының директоры; 
РСП  - рельс дәнекерлеу кәсіпорны; 
УК-25 - жол төсегіш кран; 
УК-25СП – бағыттағыштық бұрмаларды ауыстыруға арналған жол 

төсегіш кран; 
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ЩОМ - қиыршықтас тазалау машинасы; 
ПРБ - Балашенконың жолды түзеу машинасы; 
РШП - рельс тегістеу пойызы; 
ВПО - түзету-ұрып-тығызду-өңдеу машинасы; 
ВПР - түзету-ұрып-тығызду-тегістеу машинасы; 
ВПРС - түзету-ұрып-тығызду-тегістеу бағыттамалы машинасы; 
SMD- рельс торының құрамдас бөліктерін ауыстыру машинасы; 
АГД -1м -дрезина; 
УП – 5 - универсальды платформа; 
ПРБ - Балашенко путерихтовка жүйесінің машинасы; 
ЭЛБ - электробалластер; 
РГУ - Жетілдірілген гидравликалық тузетуші; 
ДГКу - дрезина; 
УСО - универсальды алынбалы жабдық; 
РШР - рельсшпалдық тор; 
MFS – жол тазалайтын машина; 
DGS - динамикалық жол тұрақтандырғышы; 
PBR400UR-S – жылдам жол түзетпе машинасы; 
RM-2002 - қиыршық тас тазалағыш машина; 
ДИСК - қашықтықтан ақпарат берудің бақылау жүйесі; 
ПОНАБ - қызған авариялық букстерді табу аспабы; 
САУТ - тежегіштерді автоматты басқару жүйесі; 
УКСПС - жылжымалы құрамның шығуын бақылауға арналған құрылғы; 
КГУ - бақылау-габариттік құрылғылары; 
КОС - «ҚТЖ» “ҰК" АҚ негізгі құралдар жіктеуіші»; 
ИССО - темір жолдағы  жасанды құрылыстар; 
ГРК - рельс жолының геометриялық параметрлері. 
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Әдебиеттер тізімі 
№ Нормативтік құжаттың атауы 
 Құрылыс нормалары (ҚН) 
1 ҚР ҚН 3.03-14-2014. 1520 мм жолтабанды темір жолдар. Railways.  

 Ереже 

2 
Темір жол көлігін техникалық пайдалану ережесі. Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 544 бұйрығымен 
бекітілген. 

3 Жол шаруашылығын жүргізу ережесі. №358-ЦЗ 09.04.2012 ж бұйрық 

4 
Темір жол мен құрылыстарды күтіп ұстау және жөндеу кезінде еңбекті қорғау 
жөніндегі ереже. ОП-625/1-02"Қазақстан темір жолы "ҰК" ЖАҚ Вице-
Президентінің 2002 жылғы 14 қазандағы бұйрығымен бекітілген 

5 
"Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ Вице-Президентінің 2004 жылғы 25 тамыздағы цэ-
48/207-04 бұйрығымен бекітілген Магистральдық желінің электрлендірілген 
желілеріндегі теміржол көлігі қызметкерлері үшін қауіпсіздік қағидалары 

6 18.04.2000 ж. №231-1 МТиК Темір жолдар сыныптарының тізбесін бекіту туралы.  
 Нұсқаулық 

7 
Қазақстан Республикасының темір жол көлігіндегі пойыздар қозғалысы және 
маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулық. ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2011 
жылғы 19 мамырдағы №291 бұйрығымен бекітілген. 

8 Темір жол көлігіндегі сигнализация жөніндегі нұсқаулық. ҚР Мәдениет және спорт 
министрінің 2011 жылғы 30 мамырдағы №323 бұйрығымен бекітілген. 

9 
 Ағымдағы темір жолды ұстау жөніндегі нұсқаулық. Оп-774/11-12. Бекітілген. 
"Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ Вице-президентінің 30.12. 2012 ж. №1266-ЦЗ 
бұйрығымен бекітілген. 

10 
Жол жұмыстарын жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жөніндегі нұсқаулық. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Вице-президентінің 
29.12. 2012 ж.№1235-ЦЗ бұйрығымен бекітілген.  

 Техникалық және әдістемелік нұсқаулар 

11 
Түйіспесіз жолды салу, салу және күтіп ұстау жөніндегі техникалық нұсқаулар. 
Бекітілген. "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ Вице-президентінің 14.12.12 ж. №1162-
ЦЗ - ЦП/17-12 бұйрығымен бекітілген 

12 

Темір жол көлігі ұйымдарының жолдың жоғарғы құрылысын жөндеу жөніндегі 
жұмыстардың үлгілік уақыт нормалары. Бекітілді: ККМ 2011 жылғы 23 мамырдағы 
№33 бұйрығымен. Келісілді: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Вице-
министрі 2011 жылғы 1 маусымдағы №04-3. 1-13 / 5783 бұйрығымен бекітілген 

13 
Жер төсемін күшейту үшін тоқылмаған материалдарды қолдану жөніндегі 
техникалық нұсқаулар. "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ Вице-президентінің 4.01. 
2009 ж. №ПБ-4591 бұйрығымен бекітілген. 

14 
Теміржолдың тұңғиығы мен шөгуін жою бойынша техникалық нұсқаулар. 
"Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ Вице-президентінің 4.07. 2008 ж. №ПБ / 4369 
бұйрығымен бекітілген. 

 Темір жолдар ынтымақтастығы ұйымының (ТЖЫҰ) ұсынымдары) 

15 
Жоғары өнімді машиналарды қолдана отырып, жолды жөндеудің және ағымдағы 
күтімнің типтік технологиялық процестерін дамыту принциптері бойынша 
ұсыныстар. ОСЖД Р791/1. 06 Қараша 2008 ж. 

16 

Жол машиналарын қолдана отырып, ұзақ мерзімді «терезелерге» жолды жөндеу 
бойынша жұмыстарды орындау технологиясы және жұмыстар аяқталғаннан кейін 
пойыздар қозғалысының жылдамдығын белгілеу бойынша ұсынымдар. ОСЖД О+Р 
790. 01 мамыр 2008 ж. 
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