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Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 
«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

КЕНЖАЛИН Е. М., БЕКЕНОВА А. Б., ДЖАНКУЛОВ Д. Т. 

Оқу құралы 

Мамандығы – «Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» 
Біліктілігі  «Техник жолшы-құрылысшы» 

1409000 темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы 
мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру жүйесі үшін өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен 
бағдарламалары бойынша әзірленген   

Нұр-Сұлтан, 2020 
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ӘОЖ 625.1 (075.32) 
КБЖ 39.20я722 

К 30 
Рецензенттер: 

 «Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі» 
МКҚМ «Көлік (салалар бойынша), көліктік техника. 

Көлікті пайдалану» бейіні бойынша ОӘБ; 
 «STLC» ЖШС 

 «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығымен ұсынылған 

К 30 «Теміржол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» мамандығы, 
«техник путеец – строитель» біліктілігі: оқу құралы / Е. М. 
Кенжалин, А. Б. Бекенова, Д. Т. Джанқұлов. / Нұр-Сұлтан: «Talap» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2020 ж. -256 б. 

 ISBN 978-601-350-093-5 

Бұл оқу құралы 1409000 «Теміржол құрылысы, жол және жол 
шаруашылығы» мамандығы бойынша жаңартылған үлгілік оқу жоспарлары 
мен бағдарламасына сәйкес әзірленген. 

  Оқу құралында пайдаланылатын темір жолдарды инженерлік-
геодезиялық іздестіру негіздері, жоспарлау, техникалық қызмет көрсету 
бойынша жұмыстарды бақылауды ұйымдастыру, жол құрауыштарын 
ағымдағы күтіп ұстау және оны жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу 
технологиясы, құрылысы туралы мәліметтер, жолды жөндеу бойынша 
жұмыстарды орындау технологиясы келтірілген, «Қазақстан темір жолы 
«Ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ) 
магистральдық желісінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін және 
жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету жөніндегі 
шаралар көрсетілген. 

Бөлімдер мен тақырыптар бойынша зертханалық-практикалық 
жұмыстардың тақырыптары іріктеліп ұсынылды. Өзін-өзі бақылау және 
глоссарий сұрақтары келтірілген. 

Оқу құралының барлық материалдары жоспарланған оқу 
нәтижелеріне және оқу нәтижелерін бағалау критерийлеріне бағытталған. 

Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 
алушыларына, сондай-ақ теориялық және практикалық сабақтарды 
ұйымдастыруға арналған арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік 
оқыту шеберлеріне арналған. 

ӘОЖ 625.1 (075.32) 
КБЖ 39.20я722 

ISBN 978-601-350-093-5 
   «BBP Company» ЖШС аударған 
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ӘОЖ 625.1 (075.32) 
КБЖ 39.20я722 
 К 30 

Рецензенттер: 
 «Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі» 

МКҚМ «Көлік (салалар бойынша), көліктік техника.  
Көлікті пайдалану» бейіні бойынша ОӘБ; 

 «STLC» ЖШС 
 

 «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығымен ұсынылған 
 

К 30 «Теміржол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» мамандығы, 
«техник путеец – строитель» біліктілігі: оқу құралы / Е. М. 
Кенжалин, А. Б. Бекенова, Д. Т. Жанқұлов. / Нұр-Сұлтан: «Talap» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2020 ж. -233 б. 

 
 ISBN 978-601-350-093-5 
 
Бұл оқу құралы 1409000 «Теміржол құрылысы, жол және жол 

шаруашылығы» мамандығы бойынша жаңартылған үлгілік оқу жоспарлары 
мен бағдарламасына сәйкес әзірленген. 

  Оқу құралында пайдаланылатын темір жолдарды инженерлік-
геодезиялық іздестіру негіздері, жоспарлау, техникалық қызмет көрсету 
бойынша жұмыстарды бақылауды ұйымдастыру, жол құрауыштарын 
ағымдағы күтіп ұстау және оны жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу 
технологиясы, құрылысы туралы мәліметтер, жолды жөндеу бойынша 
жұмыстарды орындау технологиясы келтірілген, «Қазақстан темір жолы 
«Ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ) 
магистральдық желісінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін және 
жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету жөніндегі 
шаралар көрсетілген. 

Бөлімдер мен тақырыптар бойынша зертханалық-практикалық 
жұмыстардың тақырыптары іріктеліп ұсынылды. Өзін-өзі бақылау және 
глоссарий сұрақтары келтірілген. 

Оқу құралының барлық материалдары жоспарланған оқу 
нәтижелеріне және оқу нәтижелерін бағалау критерийлеріне бағытталған. 

Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 
алушыларына, сондай-ақ теориялық және практикалық сабақтарды 
ұйымдастыруға арналған арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік 
оқыту шеберлеріне арналған. 

ӘОЖ 625.1 (075.32) 
КБЖ 39.20я722 

 ISBN 978-601-350-093-5      
    «BBP Company» ЖШС аударған 

 

Алғысөз 
 
Оқу құралы 1409000 – «Темір жол құрылысы, жол және жол 

шаруашылығы» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім 
берудің үлгілік оқу жоспарына сәйкес 140905 3 «Техник-жолшы-
құрылысшы» біліктілігі бойынша дайындалған. 

Нұсқаулықта теміржолдың негізгі компоненттеріне, рельстік 
жолтабан құрылғысына қойылатын негізгі талаптар мен мақсаты туралы 
мәліметтер келтіріледі.  

Осы оқу құралында полигондағы темір жолды жөндеу жоспарын 
әзірлеу әдістемесі (жол дистанциясы, магистральдық желі бөлімшесі) 
баяндалады. Әдістеме қаржылық, материалдық және еңбек (техникалық) 
ресурстары бойынша ықтимал шектеулерді ескере отырып, жоспарлаудың 
оңтайландыру есептерін шешудің экономикалық-математикалық әдістеріне 
және «Қазақстан темір жолы «ҰК» Жол шаруашылығын жүргізу 
қағидаларының соңғы редакциясында әзірленген жөндеулерді тағайындау 
өлшемдеріне негізделеді. 

Құрылысшылардың техникалық ізденістерді жүргізу кезінде, 
негізінен далалық жағдайларда орындайтын негізгі жұмыс түрлері 
қарастырылды.  

Кәсіби модульдер аясында студенттер инженерлік геология және 
геодезия негіздерімен танысады. Зерттеу жұмыстарының әр түрлі түрлерін 
автоматтандыру және автоматтандыру мәселелерін ұсыну кезінде оқу 
құралында зерттеудің барлық қолданыстағы әдістері егжей-тегжейлі 
қарастырылған.  
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ГЛОССАРИЙ (терминдер мен анықтамалар) 
 
Осы нұсқаулықта тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер 

қолданылады: 
 
Авария (азаматтық құрылыстар үшін) - қираумен қатар жүретін 

жүйенің істен шығуы. 
Айқастырма - құрылғы рельстік жіптердің қиылысу орнына 

орнатылады: өзек - үшбұрыш түрінде жасалған айқастырманың негізгі 
бөлігі (өзектер жылжымалы және қозғалмайтын); жақтаулар – «өлі аймақ» 
арқылы өту кезінде доңғалақтың дұрыс бағытын қамтамасыз етуге 
арналған (өзек аяқталған және қосылу жолының рельсі әлі басталмаған 
кеңістік). Айқастырманың бөлшектері дұрыс реттелген жағдайда 
дөңгелектер жақтауларға немесе контррельстерге тимеуі тиіс 
(контррельстер Айқастырмаға қарама-қарсы бағыттағыштық бұрманың 
сыртқы рельстерінің жанында қарама-қарсы жақтардан орналасқан). 

Айқастырма маркасы. Кәзіргі бағыттағыштық бұрмалар үш негізгі 
бөліктен тұрады: бағыттағыштар, контррельстері бар айқастырма және 
ауыстыру жолдары. 

Аса қауыпты рельс - бұл пойыз астында немесе рельстерден 
доңғалақтардың түсу мүмкіндігіне байланысты қозғалыс қауіпсіздігіне 
тікелей қауіп төндіретін рельс. Рельстегі аса қауіпті ақау анықталғаннан 
кейін мұндай рельс жолдан жедел шығарылуы (ауыстырылуы) тиіс. 

Арба - вагонның жүріс бөлігінің негізгі элементі, вагонның шанағы 
сүйенетін айналмалы құрылғы болып табылады. Вагондық арбаның басты 
артықшылығы - кіші радиус бұрылыстарына енуді қамтамасыз ететін 
шағын доңғалақ базасы. 

Аралық рельсті бекіту торабы (рельсті бекіту торабы) – рельсті 
негізге (шпалға) бекітуге арналған жолдың жоғарғы құрылысының кешенді 
элементі. 

Арка көпірі - аралық құрылыстары бар көпір, оның негізгі тірек 
құрылымдары арка немесе көпір конструкцияларының жинақтары болып 
табылады. 

Аэротүсірілім - электромагниттік толқындар спектрінің әртүрлі 
учаскелерінде жұмыс істейтін, түсіру жүйелерін пайдалана отырып, ұшу 
аппараттарынан жергілікті жерді бейнесін түсіру. Фотографиялық, 
теледидарлық, жылу, радиолокациялық және көп аймақтық аэротүсірілім 
бар. 

Аэрофотосуреттер далалық ұшу-түсіру және камералдық жұмыстар 
кешенін қамтиды. 

Базалық (геодезиялық) станция - белгілі координаттары бар 
пунктте орнатылған және жылжымалы (орны ауыстырылатын) 
қабылдағыштарға қосымша радиоарнаның көмегімен сараланған 
түзетулерді беретін қабылдағыш. 
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ГЛОССАРИЙ (терминдер мен анықтамалар) 
 
Осы нұсқаулықта тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер 

қолданылады: 
 
Авария (азаматтық құрылыстар үшін) - қираумен қатар жүретін 

жүйенің істен шығуы. 
Айқастырма - құрылғы рельстік жіптердің қиылысу орнына 

орнатылады: өзек - үшбұрыш түрінде жасалған айқастырманың негізгі 
бөлігі (өзектер жылжымалы және қозғалмайтын); жақтаулар – «өлі аймақ» 
арқылы өту кезінде доңғалақтың дұрыс бағытын қамтамасыз етуге 
арналған (өзек аяқталған және қосылу жолының рельсі әлі басталмаған 
кеңістік). Айқастырманың бөлшектері дұрыс реттелген жағдайда 
дөңгелектер жақтауларға немесе контррельстерге тимеуі тиіс 
(контррельстер Айқастырмаға қарама-қарсы бағыттағыштық бұрманың 
сыртқы рельстерінің жанында қарама-қарсы жақтардан орналасқан). 

Айқастырма маркасы. Кәзіргі бағыттағыштық бұрмалар үш негізгі 
бөліктен тұрады: бағыттағыштар, контррельстері бар айқастырма және 
ауыстыру жолдары. 

Аса қауыпты рельс - бұл пойыз астында немесе рельстерден 
доңғалақтардың түсу мүмкіндігіне байланысты қозғалыс қауіпсіздігіне 
тікелей қауіп төндіретін рельс. Рельстегі аса қауіпті ақау анықталғаннан 
кейін мұндай рельс жолдан жедел шығарылуы (ауыстырылуы) тиіс. 

Арба - вагонның жүріс бөлігінің негізгі элементі, вагонның шанағы 
сүйенетін айналмалы құрылғы болып табылады. Вагондық арбаның басты 
артықшылығы - кіші радиус бұрылыстарына енуді қамтамасыз ететін 
шағын доңғалақ базасы. 

Аралық рельсті бекіту торабы (рельсті бекіту торабы) – рельсті 
негізге (шпалға) бекітуге арналған жолдың жоғарғы құрылысының кешенді 
элементі. 

Арка көпірі - аралық құрылыстары бар көпір, оның негізгі тірек 
құрылымдары арка немесе көпір конструкцияларының жинақтары болып 
табылады. 

Аэротүсірілім - электромагниттік толқындар спектрінің әртүрлі 
учаскелерінде жұмыс істейтін, түсіру жүйелерін пайдалана отырып, ұшу 
аппараттарынан жергілікті жерді бейнесін түсіру. Фотографиялық, 
теледидарлық, жылу, радиолокациялық және көп аймақтық аэротүсірілім 
бар. 

Аэрофотосуреттер далалық ұшу-түсіру және камералдық жұмыстар 
кешенін қамтиды. 

Базалық (геодезиялық) станция - белгілі координаттары бар 
пунктте орнатылған және жылжымалы (орны ауыстырылатын) 
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Бағыттағыштық бұрма - станциялар мен бөлек пункттерде 
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қозғалыс үшін - бұрылыс және түзу жол бойынша қозғалыс үшін - тура 
жолды. Үшкірлер қарапайым рельстерден немесе рамалы рельсті немесе 
төмендетілген бір биіктіктегі арнайы профильдерден жасалады. 

Бағыттағыштық бұрманың айқастырмасының тіктігі 
айқастырманың соңғы жағындағы өзек енінің оның ұзындығына қатынасы 
ретінде айқындалатын α бұрышының тангенсімен сипатталады. Бөлшек 
түрінде       1/n = tgα көрсетіледі, мұндағы n - бүтін сан, бұл сан 
айқастырманың соңғы жағындағы ұзындығының өзек енінен қанша есе көп 
екенін көрсетеді. Қазақстан темір жолдарында бағыттағыштық бұрмалары 
мынадай маркалары төселеді 1/6, 1/9, 1/11, 1/18, 1/22. 

Бағыттағыштық бұрмаларды ауыстыру - оларды күшейтілген 
күрделі және күрделі жөндеу кезінде жүргізіледі. Бағыттағыштық 
бұрмаларды ауыстыру, кранды, электрлендірілген және гидравликалық 
құралдарды пайдалана отырып элементтік тәсілмен немесе крандарды,  
арнайы машиналарды пайдалана отырып, блокті механикаландырылған 
тәсілді қолдану арқылы ауыстырылады. 

Балласт призмасының беті ағаш шпалдардың жоғарғы төсегінен 3 
см төмен болуы және темірбетон шпалдардың ортаңғы бөлігінің жоғарғы 
жағымен бір деңгейде болуы тиіс. Бағыттағыштық бұрмалардағы балласт 
қабатының қалыңдығы тиісті класс жолы сәйкес болуы тиіс. Шпал 
астындағы балласт қабатының қалыңдығы призманың да, жер төсемінің 
негізгі алаңының да кернеулі күйін шектеу жағдайынан анықталады. 

Беріктік - техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің белгіленген 
жүйесімен, яғни жұмыста мүмкін үзілістермен, шекті жағдайдың 
басталуына дейін жұмыс қабілеттілігін сақтау қасиеті. 

Бекіту температураларының аралығы – бұл температуралық 
аралықта, түйіспесіз жолдың рельстері ішкі кернеусіз күйде болуы тиіс. 
Бұл аралық максималды қысу және созылу кернеулері рұқсат етілген 
мәндерден аспайтындай етіп таңдалады. 

Бунақтардың есептік ұзаруы - кернеулерді бәсеңдеткеннен кейін 
температуралық-кернеулі рельстік бунақтарының ұзындығының өзгеруі. 

Буын - бұл рельстердің өзара байланысы. Рельстер арасындағы 
алшақтыққа байланысты жылжымалы құрам түйіскен кезде жолға соққы-
динамикалық әсер артады, сондықтан буын жолдағы ең шиеленісті орын 
болып саналады. 

Вагон-дефектоскоп - жолға қойылған рельстерді жылдам бақылауға 
және олардағы сыртқы және жасырын ақауларды анықтауға арналған.  

Вагон-жол өлшегіш - рельстік жолтабанның жай-күйін үздіксіз 
жылдам бақылау үшін пайдаланылады. 

Дәнекерленген түйіспе - тұрақты қосылыс ретіндегі дәнекерленген 
рельстік түйіспе. 

Доңғалақ жұптары - вагон арбасының доңғалақ жұбы вагоннан 
жүктемені қабылдайды және вагонның рельстердегі қозғалысын бағыттауға 
қызмет етеді. Доңғалақ жұбы оське басылған қатты дөңгелектерден тұрады.          
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Арбаның жақтауы осьтің сыртқы ұштарына осьтер мен серіппелер арқылы 
сүйенеді. 

Дешифрлеу - фотобейнедегі жергілікті жерлердегі объекттерлерді 
шартты белгілер арқылы тану және сапалық және сандық сипаттамалардың 
мазмұнын анықтау. 

Дефектоскопия - арнайы құралдардың көмегімен материалдар мен 
бұйымдардың сапасын бұзбай бақылау әдісі - (бұзбайтын бақылау). 
Дефектоскоптарда әр түрлі әдістерді пайдаланады. Темір жол көлігінде: 
дефектоскопты арбалар және дефектоскопты аспаптармен арнайы 
жабдықталған вагондар кеңінен қолданылады. 

Дефектоскопты арба - жолға төселген рельстердің, сондай-ақ 
бұранды және дәнекерленген түйіспелердің сыртқы және ішкі ақауларын 
анықтау үшін екі рельстік жібінде ультрадыбыстық бақылаумен 
жабдықталған алмалы-салмалы дефектоскоптар (Поиск-2, Поиск-10, Эра, 
Рельс-5, УЗД-НИИМ-6М, АВИКОН-01, ЭХО-С) және магниттік бақылау 
аппаратты дефектоскоптар қолданылады. 

Динамикалық тұрақтандырғыш - жол машинасы: балласт 
призмасын терең тазартқаннан және жолды түзеткеннен кейін бойлық 
деңгейін және теміржол желісін тұрақтандыру деңгейін жеделдететін және 
бақылайтын қызмет етеді. 

Дұрыс емес жол - поездар қозғалысы мамандандырылған бағытқа 
қарама-қарсы бағытта жүзеге асырылатын теміржол жолы. 

Ескі жарамды рельстер - жолды жөндеу немесе жаңарту кезінде 
жолдан алынатын және оны жүк көлемі аз желілерге төсеуге болатын 
жарамды рельстер. 

Есептелген ең жоғары температура - осы географиялық пунктте 
мүмкін болатын рельстердің ең жоғары температурасы. Рельстік 
температура ашық учаскелер үшін ауаның ең жоғары температурасынан 20 
°С жоғары қабылданады. 

Жалпы қолданымдағы темір жол көлігінің инфрақұрылымы 
(бұдан әрі - инфрақұрылым) - технологиялық кешен: жалпыға ортақ 
пайдаланылатын теміржолдар мен басқа да құрылыстарды, теміржол 
станцияларын, электрмен жабдықтау құрылғыларын, байланыс желілерін, 
сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау жүйелерін, ақпараттық 
кешендер мен қозғалысты басқару жүйесін, ғимараттарды, құрылыстарды, , 
құрылғылар мен жабдықтарды қамтиды. 

Жаһандық навигациялық спутниктік жүйенің темір жол 
дифференциалды кіші жүйесін дифференциалды түзету - навигациялық 
ақпаратқа толықтыру түрінде берілетін навигациялық міндеттерді шешу 
кезінде жаһандық навигациялық спутниктік жүйенің теміржол 
тұтынушылары жіберетін қателер туралы деректер. 

Жер төсемінің негізгі алаңы - топырақтан төселген балласт немесе 
қорғаныш қабаттардың астындағы беті. 
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Жер төсемінің деформациясы - теміржолдың пайдалану сапасын 
төмендететін жер төсемінің (оның жекелеген бөліктерінің) пішіні мен 
мөлшерінің серпімді немесе қалдық өзгерістері. Жер төсемінің негізгі 
деформациялары: шөгу және тіремелені; негізгі алаңның тереңдеуі; ісінуі; 
тарамдалулар; опырылымдар; шөгінділер, көшкіндер; сырғымалар және 
жылжулар; шайылулар; зақымданулар және үймелеу. 

Жолдың жоғарғы құрылымы – бекітпелері мен ығысуға қарсы 
құрылғылары бар рельстерден, рельс астындағы негізден (шпалдар, көпірлі 
немесе ауыспалы білеулер), балласт қабатынан, бағыттағыштық 
бұрмалардың металл бөліктерінен тұрады. Көпірлерде (көпір төсемі) 
қолданылатын, сондай-ақ тоннельдерде орналастырылған магистральдық 
теміржолдардың төсемінде жатқан жолдың жоғарғы құрылымын 
ажыратыңыз. Әр түрлі класты жолдарда құрылымы мен сипаттамалары 
бойынша ерекшеленетін жоғарғы құрылымдарға ие. 

Жол құрылғысының параметрлері - ҚР ТПЕ талаптарымен 
анықталатын рельстік жіптер арасындағы деңгей мен қашықтық бойынша 
бойлық профильдегі, жоспардағы жол жағдайының көрсеткіштері. 

Жол қозғалысының рұқсат етілген жылдамдығы - жол 
конструкциясына, бұрылыс  радиустарына, жылжымалы құрамның 
конструкциялық жылдамдығына және жол торының орнықтылық 
көрсеткіштері бойынша қозғалыс жылдамдығының шектеулеріне 
байланысты белгіленетін жол учаскесі бойынша қозғалыстың шекті 
жылдамдығы (км/сағ). 

Жол жөндеу жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету-
нормативтік құжаттарда баяндалған және жөндеу жұмыстарының барлық 
қатысушыларының еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз 
ету үшін жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде орындауға міндетті шарттар. 

Жолдың жоғарғы құрылысы (ЖЖҚ) - теміржолдың:  
- жылжымалы құрам доңғалақтарының қозғалысын бағыттауға; 
- жылжымалы құрам доңғалақтарынан алынатын қысымдар; 
- бұл қысымдарды жолдың төменгі құрылымына беру. 
Жолды түзету - шпалдардың астындағы балласты тығыздай отырып, 

бойлық профильдегі теміржол рельстерінің жіптерін түзету. 
Жолды қарау - тексеруге мыналар жатады: жолдың жоғарғы 

құрылысы, жасанды құрылыстардың жоғарғы құрылысы, жасанды 
құрылыстардың жанындағы жолдың төменгі құрылысы, сондай-ақ учаскені 
тексеру кезінде көрінетін темір жол жасанды құрылыстарының барлық 
конструкциялық элементтері. 

Жолдың жоғарғы құрылысын күрделі жөндеу - бұл балласт 
призмасының дренаждық қасиеттерін қалпына келтіре отырып және жер 
төсемі мен жасанды құрылыстар бойынша жекелеген жұмыстарды орындай 
отырып, жаңа немесе ескі жарамды материалдарды қолдана отырып, рельс 
шпалдық торды ауыстыру. 
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Жол шаруашылығы - бірыңғай нормативтік-техникалық база мен 
стандарттар және белгіленген тәртіппен бөлінген материалдық және қаржы 
ресурстары негізінде оны күтіп-ұстау мен жөндеуді қамтамасыз ететін 
инженерлік құрылыстары мен ғимараттары бар теміржол жолын, ұйымдық 
құрылымы мен персоналын, машиналар мен механизмдерді бір өндірістік 
жүйеге біріктіретін магистральдық теміржол желісінің құрамдас бөлігі. 

Жол дистанциясы - поездардың қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын 
қамтамасыз ету үшін жолды, теміржол өтпелерін, жер төсемін, жол 
шаруашылығының жасанды құрылыстары мен құрылғыларын жұмыс 
жағдайында ағымдағы күтіп-ұстауды және жөндеуді жүзеге асыратын 
Ұлттық инфрақұрылым операторының филиалының құрылымдық 
бөлімшесі. 

Жолшы - теміржолдарды салу, жөндеу және күтіп ұстау 
саласындағы маман (жол шаруашылығының қызметкері). 

Жол жөндеу машиналары - не белгілі бір жұмыс түрін, не жолды 
жөндеу жөніндегі технологиялық процестің жұмыс кешені мен жұмыс 
жүргізу жобасын орындауға арналған теміржол жүрісіндегі арнайы 
машиналар мен механизмдер. 

Жолды жөндеу - ақаулықтарды жою және маңызды элементтердің 
және жалпы теміржол мен құрылыстардың жұмыс қабілеттілігін қалпына 
келтіру бойынша машиналар мен механизмдерді қолдана отырып, 
ұйымдастырушылық, техникалық және технологиялық жұмыстардың 
жиынтығы. 

Жолды қардан қорғау - теміржолдарды қардан қорғайтын 
аралықтар мен станцияларда теміржол желісі бойымен арнайы 
қоршауларды орналастыруды, сондай-ақ теміржолдан қарды шығару 
жөніндегі арнайы техникалық құралдарды пайдалануды қамтитын іс-
шаралар жүйесі. Қар басып қалатын учаскелер орман екпелерімен, тұрақты 
қоршаулармен, тасымалды қалқандармен, қар үйінділері мен траншеялар 
жүйелерімен қоршалуы мүмкін. 

Жолды құм үйінділерінен қорғау - жолды қорғау жолға іргелес 
жатқан құмдарды қорғаныш екпелерімен бекіту немесе құмның бетін 
тұтқыр заттармен бекіту арқылы жүзеге асырылады. 

Жол параметрлерін бақылау - ұйымдастыру-техникалық жүйесі 
теміржол үшін белгіленген нормативтердің сақталуын қадағалау. 

Жол жұмыстарын шағын механикаландыру құралдары - еңбек 
өнімділігі жоғары жолды жөндеу жөніндегі жұмыстардың белгілі бір түрін 
орындау үшін пайдаланылатын механикаландырылған жетегі бар (салмағы 
100 кг-нан аспайтын) құралдар. 

Жөндеуге жарамдылық - техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
(ТҚКЖ) жүргізу жолымен істен шығулардың (ақаулардың, 
зақымданулардың) алдын алуға, анықтауға және жоюға икемделген 
объектінің қасиеті. 
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Жүк қауырттылығы  (жүк тасымалдарының тығыздығы) - жылына 
1 км-ге тонна-километрмен (т-км) өлшенетін және орындалған жүк 
тасымалының т-км-ге жолдың пайдалану ұзындығына бөлу жолымен 
айқындалатын тасымалдар қарқындылығының көрсеткіші. 

Жүрдек жолаушылар поезы - маршруттық қозғалыс жылдамдығы 
91 км/сағ-тан асатын және учаске немесе жекелеген жүру учаскелері 
бойынша 141-ден 200 км/сағ-қа дейінгі жылдамдықпен қозғалысты жүзеге 
асыратын жолаушылар поезы. 

Жұмыс уақыты - объектінің жұмыс ұзақтығы. Пайдалану 
басталғаннан немесе орташа немесе күрделі жөндеуден кейін оны қалпына 
келтіруден бастап, шекті жағдайдың басталуына дейін объектінің жұмыс 
істеуі техникалық ресурсы немесе жай ресурс деп аталады. 

Жұмыс қабілеттілігі - берілген параметрлердің мәндерін 
нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген шектерде сақтай 
отырып, берілген функцияларды орындай алатын объектінің жағдайы. 

Жобалау-сметалық құжаттамаға сараптама - жолдың нақты 
учаскесінде жөндеудің нақты түрі бойынша ұсынылған техникалық және 
сметалық шешімдерді тексеру мен талдаудың уәкілетті орган белгілеген 
міндетті рәсімі. 

Жобалау кезеңі - жобалау процесінің шартты түрде бөлінген бөлігі, 
ол бір немесе бірнеше жобалау рәсімдерін орындауға дейін азаяды, 
олардың ортақтығы алынған жобалық шешімдердің бір иерархиялық 
деңгейге және/немесе сипаттау аспектісіне жататындығымен анықталады. 

Жоспарлы жөндеу - Объектіге техникалық құжаттамада белгіленген 
кезеңділікпен жүзеге асырылатын жөндеу. 

Істелген жұмыс тоннажы - объектінің жұмыс ұзақтығы млн. т 
брутто. 

Көпір - темір жолдың су бөгеттері, яғни өзендер, бұлақтар, жыралар, 
көлдер, өзен және теңіз шығанақтары және т.б. арқылы өтуін қамтамасыз 
ететін жасанды құрылыс. 

Көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету (теміржол көлігі) - заңсыз 
араласу актілерін жасау қатерлеріне сәйкес келетін, теміржол көлігі 
саласындағы мемлекет айқындайтын құқықтық, экономикалық, 
ұйымдастырушылық және өзге де шаралар жүйесін іске асыру. 

Көлбеу - көлденең сызыққа еңісі бар теміржолдың бойлық 
профилінің элементі. Төменгі нүктеден жоғарыға қарай қозғалатын 
пойыздың көлбеуі көтерілу және кері түсу деп аталады. 

Кернеуді бәсеңдету - кірпікті температуралық кернеуден босату 
процесі (кірпіктерді тұрақты пайдалану режиміне қайта бекіту кезінде, 
ыстық уақытта жөндеу жұмыстарына дайындық кезінде және т.б.). 

Қол жол аспабы - механикаландыру құралдарын қолдануды талап 
етпейтін жекелеген операцияларды (жұмыстарды) орындауға арналған 
құрал. 
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технологиялық рәсім. 
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қозғалысының рұқсат етілген жылдамдығының деңгейі, жолдың жоғарғы 
құрылымының барлық элементтерінің (рельстер, бекітпелер, шпалдар) 
қызмет ету мерзімі, жолды ағымдағы ұстау шығындары және оны 
жөндеудің барлық жүйесі балласт қабатының құрылымы мен сапасына 
байланысты. 

Құрылымдық ақаулар - бұл құрылымдарды жобалау, дайындау 
және орнату кезінде жұмыс ережелеріндегі қателіктердің немесе 
ауытқулардың салдары. 

Пайдалану кезінде пайда болатын және дамитын конструкциялардың 
зақымдануы, әдетте, пайдалану ережелерін бұзудың немесе жобалау 
кезіндегі қателіктердің салдары болып табылады, олардың ошақтары 
көбінесе өндіріс, көлік және бұрғылау жұмыстарының ақаулары болып 
табылады. 

Магистральдық теміржол желісі - өзара қосылған магистральдық 
және станциялық жолдар, сондай-ақ электрмен жабдықтау, жылумен 
жабдықтау, сумен жабдықтау, сигнал беру, байланыс, құрылғылар, 
жабдықтар, үйлер, құрылыстар, ғимараттар, вокзалдар және олардың 
жұмыс істеуі үшін технологиялық қажетті, халықаралық және республика 
ішілік теміржол қатынастарын қамтамасыз ететін өзге де объектілер 
жүйесі. 

Маршрут жоспары - бұл көлденең жазықтықтағы жолдың 
проекциясы. Жоспар түзу және бұрылма жолдардың учаскелерімен 
қиылысатын сегменттерден тұрады. 

«Маяк» шпалы - рельс бунақтарының бойлық қозғалыстарын 
бақылау үшін қолданылатын арнайы жабдықталған шпал. 

Мұртшалар – «өлі аймақтан» өту кезінде доңғалақтың дұрыс 
бағытталуын қамтамасыз етуге арналған (өзек аяқталған және қосылу 
жолының рельсі әлі басталмаған кеңістік). Айқастырманың бөлшектері 
дұрыс реттелген жағдайда дөңгелектер жақтауларға немесе 
контррельстерге тимеуі тиіс (контррельстер айқастырмаға қарама-қарсы 
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бағыттағыштық бұрманың сыртқы рельстерінің жанында қарама-қарсы 
жақтардан орналасқан). 

Негізгі жұмыстарды жүргізуге арналған «терезе» - жөндеу 
жұмыстарының негізгі көлемін өндіруге арналған аралық, жекелеген 
жолдар немесе станция ішіндегі жолдарда поездардың қозғалысы 
тоқтатылатын уақыт. 

Оқшаулағыш түйіспелер - рельс тізбектерінің шекараларында (өту, 
шығу және маневрлік бағдаршамдардың жанында) оқшаулағыш түйіспелер 
орнатылады, олар токтың бір қосылған рельстен екіншісіне өту мүмкіндігін 
толығымен болдырмауы тиіс, ол үшін оларда электр оқшаулағыш 
төсемдер мен төлкелер көзделген. 

Оқшаулағыш төсемдер рельстің көлденең қимасының пішінін береді 
және оларды рельстердің ұштары арасындағы бос орынға орналастырады. 
Түйіспелі бұрандар арқылы токтың ағып кетуіне төсемнің бұрандар 
тесіктеріне салынған оқшаулағыш төлкелер кедергі жасайды. 

Оқшаулағыш түйіспелерінің екі түрі пайдаланылады: 
- көлемді металл төсемдермен; 
- желімді-бұранды. 

Бірінші типтегі оқшаулағыш түйіспенің материалы ретінде фибра, 
полиэтилен немесе гетинакс қолданылады. Рельс формалы полиэтиленнен 
жасалған тығыздағыш түйіспе саңылауына орнатылады. Желімді-бұранды 
оқшаулағыш түйіспелерінде алдын ала сүргіленген екі басты жапсырмалар 
қолданылады. 

Рамалық рельс - бұрандамалы тесіктердің қажетті саны және 
үшкірді жабу үшін рельс басының шабылған бөлігі бар рельстен жасалған 
жебе бөлшегі. 

Рельстер - бұл тіректерге салынған және олармен бекітілген жолдың 
жоғарғы құрылымының элементтері, рельс жолын құрайды және 
жылжымалы құрамның доңғалақтарының қысымын тікелей қабылдайды. 
Рельстер теміржол мен метрополитеннің жылжымалы құрамының, 
трамвайдың, локомотивтердің, кеніш көлігінің вагонеткаларының және 
кран арбаларының, көтергіш крандардың және басқа да жылжымалы, 
айналмалы және айналмалы құрылымдардың қозғалысына арналған. 

Рельс температурасы - рельс термометрімен өлшенетін, қоршаған 
орта жағдайларына байланысты рельс температурасы. Рельстерді төсеу, 
бекіту және жолды ақаусыз ұстау кезінде маңызды. Рельстердің 
температурасы күн радиациясына байланысты, сондықтан оның 
температурасы қоршаған ауа температурасынан жоғары. 

Рельсті бекіту - рельстерді бір-бірімен байланыстыратын немесе 
оларды рельс астына төселетін бекітетін құрылым. Рельс бекітпелері 
рельстерді жол бойымен бір - біріне қосуға қызмет ететін және рельстерді 
тіректерге (шпалдар, рамалар, плиталар және т.б.) бекітуге арналған аралық 
болып бөлінеді. Рельсті темірбетон шпалдарға бекітуге арналған серпімді 
терминалдары бар рельсті бекіту: ТБР, ТБРШ, БӨП-5, Фоссло. 
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Реперлік желі - теміржолды жобалық жағдайға қою және осы 
жағдайды бақылау, сондай-ақ инфрақұрылымның басқа құрылғыларының 
жоспарлы-биіктік жағдайын бақылау үшін негіз болып табылатын 
теміржолға тікелей жақын орналасқан геодезиялық пункттер жүйесі. 

Сарапшы - өз білімі мен тәжірибесі негізінде пайдаланушыға білікті 
кеңес бере алатын белгілі бір саладағы маман; оның білімі сараптамалық 
жүйелерде білім базасын қалыптастыру көзі болып табылады. 

Станциялық жолдар - кірме жолдарды қоспағанда, теміржол 
станциясының шекарасындағы теміржолдар. 

Саңылаудың толық ашылу - түйіспелердегі саңылаулардың 
барынша ықтималды шамасы.  Түйіспелердегі саңылаулардың барынша 
шамасы  түйіспе бұранының диаметріне, рельс мойнындағы тесіктерің 
диаметрлеріне байланысты болады. 

Сәтсіздік - сенімділік теориясының маңызды тұжырымдамасы-
объектінің немесе оның элементінің тиімділігін толық немесе ішінара 
бұзудан тұратын оқиға. Істен шығулар объект (немесе объект элементі) өз 
функцияларын орындауды тоқтататын жұмыс істеудегі істен шығуларға 
және объектінің кейбір параметрлері жол берілмейтін шектерде өзгеретін 
параметрлік істен шығуларға бөлінеді, мысалы, кернеу есептік кедергіден 
асып кетеді немесе майысу рұқсат етілгеннен көп болады. 

Пайда болу себептеріне, даму және көріну сипатына сәйкес, 
сәтсіздіктер кенеттен (шамадан тыс жүктеме, сынғыш бұзылу және т.б.), 
біртіндеп даму және кенеттен пайда болу (шаршау), біртіндеп (тозу, 
қартаю, коррозия) болып бөлінеді. 

Сенімділік - белгілі бір уақыт аралығында немесе белгілі бір жұмыс 
уақытында жұмыс қабілеттілігін үздіксіз сақтау үшін объектінің қасиеті. 

Симметриялық бағыттағыштық бұрмалау - екі бағытқа бірдей 
радиустармен бір бұрышқа ауытқиды, соның есебінен бағыттағыштық 
бұрманың ұзындығы бұрылысқа берілген ең аз радиусында аз болады, 
мұндай бағыттағыштық бұрмалар жиі қысылған жағдайларда қолданылады. 

Сыртқы рельсті көтеру - жолдың бұрылыс учаскелерінде 
жылжымалы құрамға әсер ететін ортадан тепкіш күштерді теңестіру; 
сыртқы рельс жіптерінің рельстеріне бүйірлік әсерді төмендету; 
жылжымалы құрамның аударылуының тұрақтылығын арттыру; екі рельс 
жіптерінің рельстерінің жоғары жағының тозуын теңестіру үшін және 
жолдың бұрылыстарында поездардың қозғалуынан туындайтын 
жолаушыларға зиянды әсерді азайту үшін орнатылады. 

Сыну орнындағы алшақтық - рельстің сынуы кезінде пайда 
болатын алшақтық кернеу деңгейіне және оның бойлық қозғалысының 
төзімділігіне байланысты. 

Тегір - бұранның саңылауы бар бұрандалы қосылыстың немесе 
бұрандалы берілістің бөлігі. Бекітпе тегірлері бұранға немесе түйреуішке 
бұралып, бекітпе бұрандасын құрайды. 

Теміржол - жүктер мен жолаушыларды тасымалдау жөніндегі 
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функционалдық мақсатына байланысты белгіленген жылдамдықтармен 
жылжымалы құрамды рельстік жолдармен өткізуге арналған инженерлік-
техникалық аумақтық - желілік құрылған кешен. 

Теміржол компоненті – кешенді негізгі құрал – темір жолдың 
құрамдас бөлігі ретінде есепке алынатын темір жолдың жеке құрылымы. 

Теміржолдарды аэро-зерттеу - жергілікті жерді зерттеу үшін ұшу 
аппараттарының көмегімен зерттеу әдістерінің кешендерін пайдалану. 

Теміржол көлігіндегі сигнализация, орталықтандыру және 
бұғаттау (СОБ) - поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
аралықтар мен станциялардың өткізу қабілетін арттыруға, қол 
операцияларын болдырмауға арналған электромеханикалық құрылғылар 
кешені. СОБ кешеніне: аралықтардағы поездардың қозғалысына арналған 
байланыс сигнализациясы құралдары - электр жезлдық жүйе, жартылай 
автоматты және автоматты бұғаттау; станциялардағы бағыттамалар мен 
сигналдарды басқару құралдары - негізгі тәуелділік, механикалық және 
электрлік орталықтандыру; сұрыптау дөңестерін механикаландыру 
құрылғылары кіреді. Бұдан басқа, СОБ-ға телемеханикалық басқару мен 
бақылаудың әртүрлі жүйелері жатады: диспетчерлік орталықтандыру, 
бағыттамаларды, тұтас станцияларды, темір жол учаскесіндегі Поездар 
қозғалысын автоматты немесе бағдарламалық басқару (автодиспетчер), 
подгорочных саябақтардағы вагон баяулатқыштармен және т. б. 

Теміржол көлігі инфрақұрылымының экологиялық аспектісі - 
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номиналды мәндерінен рұқсат етілген ауытқулар. Рұқсат етілгеннен асатын 
ауытқуларды жою бойынша жол жұмыстары ауытқу дәрежесімен 
анықталатын кезектілікпен жүргізіледі. 

Теміржолдың жер төсемінің деформациясы - табиғи және 
антропогендік факторлардың қолайсыз әсерінен туындаған жер төсемінің 
бастапқы пішінінің, көлемінің және литологиялық құрылымының уақыт 
ішіндегі өзгерістері. 

Темір жолды диагностикалау - жолдың істен шығуын тез анықтауға 
және жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруге, оның жұмыс істеу сапасын 
бақылауға, жолдың деформациялық белгілері туралы ақпаратты 
жинақтауға арналған жолдың және оның элементтерінің техникалық жай-
күйін сипаттайтын белгілер мен параметрлерді анықтау және сандық 
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бағалау процесі. Жол диагностикасына визуалды (көзбен) тексерулер; 
рельстік жолтабанның геометриялық параметрлерін өлшеу; жолдың 
жоғарғы құрылысы элементтерінің тозуын өлшеу (рельстер, 
бағыттағаштық бұрмалардың металл бөліктері, түйіспе саңылаулары және 
т. б.); рельстердің дефектоскопиясы; жер төсемінің деформациялары мен 
зақымдануларының пайда болуын анықтау үшін аспаптық және 
геодезиялық өлшеулер жүргізу және т. б. жатады. 

Теміржол апаты - бұл жылжымалы құрамның бір немесе бірнеше 
бірлігінің, жолдың немесе басқасының зақымдануына әкеп соққан 
теміржол апаты. 

Темірбетон шпалы - рельстен балластқа қысымның біркелкі 
берілуімен ерекшеленетін және ішекті бетоннан жасалған рельс астындағы 
көлденең тіректер. 

Температураның өзгеруі - бекіту температурасымен салыстырғанда 
рельс бунақтарының қыздыру немесе салқындату дәрежесі. 

Температураның максималды амплитудасы - бұл климаттық 
аймақтағы рельстердің максималды және минималды температурасы 
арасындағы айырмашылық. 

Температураның рұқсат етілген жоғарылауы – түйіспесіз 
рельстерді бекіту температурасымен салыстырғанда рельстер 
температурасының ең жоғары көтерілуінің нормативтік мәні, бұл ретте 
түйіспесіз жолдың орнықтылығының бұзылмауына қарсы тұрақтылығының 
қажетті қоры қамтамасыз етіледі. 

Температураның рұқсат етілген төмендеуі - бекіту 
температурасымен салыстырғанда рельстер температурасының ең 
төмендеген  төмендеуінің нормативтік мәні, бұл кезде температуралық 
және поездық жүктемелердің бірлескен әрекеті кезінде рельс табанының 
созылуына қажетті беріктік қоры қамтамасыз етіледі. 

Температуралық интервал - жылдық осы өңірге тән рельстердің 
максималды және минималды температураларының айырмасы. 

Температуралық кернеу - рельстің көлденең қимасы ауданының 
бірлігіне жатқызылған температуралық күш. 

Тиімділік-нәтижелерді шығындармен салыстыру дәрежесі; 
жүйенің өндірістік қуаттарын пайдалану деңгейін сипаттайтын 
көрсеткіштер жүйесі. 

Төсем - рельстердің ығысу кедергісін қамтамасыз ету, динамикалық 
жүктемелерді төмендету және рельстердің электр оқшаулауын қамтамасыз 
ету үшін рельстің табанының астына және (немесе) төсемнің астына 
орнатылатын резеңке немесе полимер материалдардан жасалған рельстерді 
бекітпелерінің элементі. 

Төсеу кезіндегі буындардың бос орындары кестесі - рельстердің 
ұзындығы, оларды төсеу температурасы мен саңлауларының арасындағы 
байланысты ескеретін кесте түрінде жасалған төсеу шарттары. 
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Төсеу температурасы - рельстерді төсеу немесе уақытша бекіту 
кезінде өлшенген рельстердің температурасы. 

Технологиялық процесс - кешенді жұмыстарды орындау, жолды 
жөндеу немесе қайта жаңарту үшін әзірленетін, жұмыстардың құрамы мен 
реттілігін, техникалық құралдардың құрамын, орындалатын жұмыстардың 
еңбек сыйымдылығын, оларды орындаудың сапасы мен қауіпсіздігіне 
қойылатын талаптарды айқындайтын ұйымдық-техникалық құжат. 

Теңестіру рельстері - теңестіру аралықтарын толтыратын, сондай-ақ 
оларға берілетін бойлық күштерден қорғау үшін түйіспесіз жолдың 
звенолық жолға немесе бағыттағыштық бұрмаға жанасу орындарындағы 
рельстер. 

Теңдестіру түйіспелері - түйіспесіз бунақтардың мен теңдестіру 
рельстерінің арасындағы, сондай-ақ екі теңдестіру рельстері арасындағы 
түйіспелер. Теңестіруші рельс пен бунақтардың түйісуі оқшаулаушы 
құрама жік болмауы тиіс. 

Тоспаған жерде кенеттен туатын қауып – өзінің кенеттігінен өте  
қауіпті, кезеңмен салыстырған қауіптерден. Соңғысы – жұмыстық  рұқсат 
етілген параметрлерінің мәндерінің шегінен шығуы. 

Түйіспесіз жол - рельстік бунақтары бар теміржолдың 
конструкциясы, оның жіктеу белгісі рельстік бунақтардың қозғалмайтын 
орта бөлігінің болуы (осы жерде рельс температурасының тұрақты режимге 
бекіту температурасына қатысты барынша мүмкін болатын өзгерістері 
кезінде) және бойлық және түйіспе кедергілерін еңсере отырып, оның 
температурасының ауытқуы кезінде рельстік бунақтарының ұзындығының 
өзгеруі болып табылады. 

Егер температура өзгерген кезде рельс ұзындығын өзгерте алмаса, 
онда рельс температурасының бейтарапқа қатысты өзгеруіне тура 
пропорционалды және рельстің ұзындығына тәуелді емес температуралық 
күштер пайда болады. 

Дәнекерленген рельс бунақтарының орташа ұзындығының шамасы 
600 м; рельс бунақтарының арасына 2-4 теңестіру рельстер төселген. 
Жаңадан салынған дәнекерленген бунақтарының ұзындығы жергілікті 
жағдайларға байланысты және, әдетте, блок-учаскеге тең. Бунақтың 
минималды ұзындығы 400 м кем болмайы тиіс. 

Температуралық кернеулі түйіспесіз жолдың екі негізгі құрылымы 
бар: 
- аралық бекітпелері бар рельс бунақтары, оның серпімді элементтері 
рельс бунақтарының темірбетон рамалары немесе плиталары, сондай-ақ 
темірбетон немесе ағаш шпалдар түріндегі рельс астындағы негізмен 
тұрақты сенімді байланысын қамтамасыз етеді. 

Түйіспе бұраны - басы симметриялы пішінді түйіспе рельстік 
бекіпенің бөлшегі. Тегірінді  бұрау және бұранның  бұралуын болдырмау 
үшін оның бас жағын сопақ-ұстаткыш сияқты қылып жалалады. Жаңа  
бұранның беріктіктегінің уақытша кедергісі кемінде 750 МПа көміртекті 
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болаттан, беріктігі жоғары бұрандар - уақытша кедергісі кемінде 850 МПа 
қоспаланған болаттан дайындалады. 

Түйіспесіз жолды ағымдағы күтіп ұстау - пайдалану процесінде 
жүргізілетін және түйіспесіз жолды жарамды және сенімді жай-күйін 
қамтамасыз ететін жұмыстар мен бақылау кешені. 

Түйіспедегі саңылау - рельстердің, жолдың ығысуына байланысты, 
сондай-ақ температураға байланысты рельстердің ұзындығының өзгеруі 
нәтижесінде өзгеретін екі жапсарлас рельстердің ұштары арасындағы бос 
кеңістік. Конструктивті шешім негізінде орнатылған ең үлкен саңылау. 

Ығысуға қарсы жолды бекіту - ағаш шпалдары және жолшегелі 
аралық бекітпелері бар жолдарда ығысуға қарсы бекітпелерді қою  арқылы 
жүзеге асырылады. Бұл жұмыс жолға ығысуға қарсы құралдардың жолды 
ығыстырып әкетуін қамтамасыз етпеген кезде тағайындалады және 
саңылауларды реттегеннен кейін болатын қозғалыстан немесе түйіспелерде 
пайда болған бұрыштардан  кейін жүргізіледі. 

Ұзын рельсті бунақтар - ұзындығы 800 м-ден асатын бунақтар, 
оның ішінде ұзындығы блок-учаскенің, аралықтың ұзындығына тең немесе 
шексіз ұзындыққа тең. 

Ұстап қалатын тұйық - басқаруын жоғалтқан поезды немесе 
поездың бір бөлігін ұзақ еңістігі бар бойынша қозғалыс кезінде тоқтатуға 
арналған тұйық жол. 

Ұлттық инфрақұрылым операторы - акцияларының бақылау 
пакеті Ұлттық теміржол компаниясына тиесілі, магистральдық теміржол 
желісін пайдалануды, күтіп-ұстауды, жаңғыртуды, салуды жүзеге асыратын 
және магистральдық теміржол желісі қызметтерін көрсететін заңды тұлға. 

Ұстатқыш және ендірілген бұрандардың тартылуын бақылау. 
Тегірлерді  қатайту динамометриялық кілттермен жүзеге асырылады. 
Әдетте, бұрандардың тегірлерін қатайту моментін 100 Нм - ге дейін, 
ендірілген - 70 Н-м-ге дейін азайту арқылы тағайындалады. 

Ұстатқыштық және ендірілген бұрандардың тегірлерін тарту күштері 
қатарынан 10 - 15 шпалда екі рельсті жіп бойынша анықталады. Қысқа 
бунақтарда тарту күші үш аймақта анықталады: соңғы учаскелерде 
(бунақтардың ұшынан 100 м қашықтықта) және бунақтардың ортаңғы 
бөлігінде; ұзын бунақтарда - соңғы учаскелерде және бунақтардың 
ұзындығы бойынша әр 400 м сайын. 

Ұстатқыш және салмалы бұрандар - рельс асты темірбетон 
негіздерде аралық рельсті бекітпе бөлшектері (мысалы, темірбетонды 
шпалдар үшін КБ бөлек аралық бекітпеде). 

Ұстатқышты - бұранды – бекітпе - рельсті темірбетон шпалдарға 
бекітуге арналған бекітпе түрі. 

Шекті жай - күйлер - конструкциялар берілген пайдалану 
талаптарын немесе жұмыс жүргізу талаптарын қанағаттандырмайтын жай-
күйлер.  Бұл жағдайда ғимараттар мен құрылыстарды қалыпты пайдалану 
мүмкін емес болады. 



19
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Шығу - екі бағыттағыштық бұрмаларды және олардың арасындағы 
жалғау жолынан (қысқартылмаған немесе қысқартылған) тұратын жақын 
орналасқан рельстік жолдарды қосу үшін қызмет етеді. Әр түрлі бағытта 
жүретін поездардың бір жолдан екінші жолға өтуі үшін жүйелі түрде екі 
съезд, ал белгілі бір жағдайларда – тоғыспалы съезд төселеді. 

Электр рельстік тізбек - темір жол желісімен (жіппен) жалғанған, 
сигнал көзі мен қабылдағышы бар теміржол автоматикасы мен 
телемеханикасының элементі. 
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Белгілер мен қысқартулар 
 
Осы оқу құралында келесі белгілер мен қысқартулар қолданылды: 
МИ және ИР-ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі; 
ҚР ТЖ-Қазақстан Республикасының темір жолдары; 
«ҚТЖ «ҰК» АҚ – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» 

Акционерлік қоғамы; 
МТЖ – «ҚТЖ «ҰК» АҚ магистралды теміржол желісі»; 
ЦП – «ҚТЖ «ҰК» АҚ Жол және құрылыстар департаменті»; 
ЦШ - автоматика және телемеханика және коммуникациялар 

департаменті; 
ЦЭ - электрлендіру және энергетика 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 дистанциясы; 
ПЧ - жол дистанциясы, жол дистанциясының директоры; 
ПЧУ-  кеңейтілген жол дистанциясы, жол дистанциясының 

директоры; 
РСП  - рельс дәнекерлеу кәсіпорны; 
ДИСК  қашықтықтан ақпарат беру бақылау жүйесі; 
ПАНАБ - ақауы бар (қатты қызған) авариялық букстерді анықтау 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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1 ЖОЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН БАСҚАРУ  
 
1.1 Жол шаруашылығын жүргізу міндеті 
 
Жол шаруашылығын жүргізудің негізгі міндеті белгіленген 

жылдамдықтағы поездардың үздіксіз және қауіпсіз қозғалысына кепілдік 
беретін теміржолдың, оның құрылыстары мен жайластырылуының жай-
күйін қамтамасыз ету болып табылады және «Қазақстан темір жолы «ҰК» 
АҚ  Жол шаруашылығын жүргізудің мынадай мазмұнын айқындайды [1]: 

- жол шаруашылығы объектілеріне техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу; 

- темір жол мен оның компоненттеріне техникалық қызмет 
көрсету; 

- темір жол және оның компоненттерін жөндеу; 
- оның алдында тұрған мақсаттар үшін ұйымдастыру жүйесінің 

жұмыс істеуін және дамуын үйлестіру; 
- ресурстармен жабдықтау және жол шаруашылығы 

объектілеріне техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді қамтамасыз 
ету. 

Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ  Жол шаруашылығын жүргізудің 
жұмыс істеу нысаны - жоғарыда аталған процестерді іске асыру бойынша 
ұйымдастырылған ұжымдық жұмыс. 

Ұйымды дәрежесі (шешім қабылдау және орындау деңгейі), 
қызметінің мазмұны және қызмет объектілерінің орналасқан жері 
анықтайды. 

Бірінші фактор бойынша ұйымдық құрылым шешім қабылдау мен 
орындаудың үш деңгейін ажыратады: 

1. Орталық деңгей - Магистральдық желі дирекциясы – ЦЖС (жол 
шаруашылығы қызметін стратегиялық жоспарлау және қаржыландыру); 

2. Жол және құрылыс департаменті (ЦП) – Жол шаруашылығын 
жедел басқару; 

3. Сызықтық деңгей жол дистанциясы (ПЧ) – белгілі бір учаскеде жол 
шаруашылығы объектілеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу. 

2012 жылғы 09 сәуірдегі №358 ЦЗ бұйрығына сәйкес «Жол 
шаруашылығын жүргізу ережесі» қашықтық өндірістік бөлімшелерінің 
мынадай құрылымы бригада құрамына кіретін жол шеберлері (ПД) 
басқаратын желілік бөлімшелер; аға жол шеберлері басқаратын екі-төрт 
желілік бөлімшелер құрамындағы желілік учаскелер (ПДС) белгіленген. 

 
1.2 Темір жол компоненттерінің жалпы мәліметтері 

 
Теміржол қиын жағдайда жұмыс істейді. Жылжымалы құрамның, 

климаттық және ауа-райы жағдайларының (жел, су, ауа температурасының 
ауытқуы) әсерінен жолда қалдық деформациясы біркелкі емес 
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деформациялар үздіксіз жиналады, бұл жолдың шөгуіне, қисаюына, 
жоспардағы бойлық профильдегі жолдың бұзылуына және т. б. сол сияқты 
бұзушылықтарға алып келеді. 

Доңғалақтар мен жолдардағы бұзушылықтар, жол мен жылжымалы 
құрамның нормаларынан ауытқу және басқа факторлар қалдық 
деформациялардың жиналуын тездетеді. Өтетін пойыздар мен табиғи 
факторлардың жолға үздіксіз әсер етуі жолдың тұрақты күтімімен 
салыстырылады, бұл жол шаруашылығының басты міндеті. Бұл міндет 
жолдың ағымдағы мазмұнын дұрыс ұйымдастырумен және оны жөндеуді 
қажетті көлемде және жоғары сапалы уақтылы жүргізумен шешіледі. 

Темір жол мыналардан тұрады: 
- жоғарғы құрылымнан - жылжымалы құрамнан және 

доңғалақтардың бағыттаушы қозғалысынан күш қабылдайтын бекітпелері 
бар рельстер, бағыттағыштық  бұрмалар, ығысып кетуге қарсы 
құрылғылар, шпалдар, білеулер және балласты қабат; 

- жер төсемі - үйінділер, ойықтар, бекіту құрылғылары мен 
құрылыстары, су бұру және реттеу құрылыстары бар нөлдік орындар; 

- инженерлік (жасанды) құрылыстар - көпірлер, тоннельдер, өтпе 
жолдар, тірек қабырғалар, су өткізу құбырлары және т. б.; 

- арнайы қорғаныс құрылғылары - қар ұстайтын қоршаулар мен 
орман екпелері, көшкінге қарсы құрылыстар, қабырғаларды ұстайтын, 
таулы және су бұратын арықтар және т. б. 

Үлкен өзендердің қиылысында көпірлермен бір уақытта көпір 
өткелдері салынады. Автокөлік құралдарын теміржолдар арқылы өткізу 
үшін өткелдер мен жол өтпелерін, ал жаяу жүргіншілердің өтуі үшін - жаяу 
жүргіншілер көпірлері мен жолдарын (тротуарларды), сондай-ақ жаяу 
жүргіншілер тоннельдерін орнатады. 

Жолдың барлық элементтері бірлесіп жұмыс істейді, ал 
элементтердің біреуінің дизайны немесе жұмысындағы өзгеріс 
тұтастай алғанда жолдың жұмысында өзгеріс тудырады, оны күтіп 
ұстау мен жөндеу шығындарын өзгертеді [2]. 

2012 жылғы 09 сәуірдегі №358 ЦЗ бұйрығына сәйкес «Жол 
шаруашылығын жүргізу ережелері» басты теміржолдарда сигналдық және 
жол белгілерін, ал бағыттамалы бұрмаларда –шекті бағандарды орнатады 
[1]. 

Басты темір жолдарға аралықтардың темір жолдары, сондай-ақ 
іргелес аралықтардың темір жолдарының тікелей жалғасы болып 
табылатын станция жолдары жатады.  

Аралық - бұл теміржол желісінің іргелес теміржол станцияларымен, 
разъездермен, озба бекетермен немесе жол посттерімен шектелген бөлігі. 

Бөлу жолағы - су бұру, тіреу және бекіту құрылыстары, 
қорғаныштық орман екпелері, қардан қорғау қоршаулары, энергиямен 
жабдықтау, байланыс желілері және басқа да құрылыстары бар жер төсемі 
орналастырылатын жер учаскесі.  



23
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Бөлу жолағының шекаралары – «теміржол бөлу жолағының 
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бұрылыста 600 м және одан астам радиуста - дөңгелектеу радиусының 1/10 
арқылы; 600 м - ден кем радиуста-50 м-ден кейін белгіленеді.  

Нөлдік жерлердегі бөлу жолағының ең аз ені 24 м құрайды. Жер 
бетіндегі жасырын құрылыстарды белгілеу үшін арнайы жол белгілері де 
орнатылады. 

Жасанды құрылыстар - теміржол су бөгеттерін, басқа темір және 
автомобиль жолдарын, терең шатқалдарды, тау жоталарын, салынған қала 
аумақтарын кесіп өтетін жерлерде, сондай-ақ адамдардың жолдар арқылы 
қауіпсіз өтуін және қиын жағдайларда жер төсемінің тұрақтылығын 
қамтамасыз ету үшін салынатын инженерлік құрылыстардың шартты 
атауы. 

Жасанды құрылыстарға көпірлер, өтпежолдар, эстакадалар, 
тоннельдер, виадуктер, науалар, үйінділер астындағы су өткізу құбырлары, 
тіреу қабырғалары, жертөлеге қарсы (тоннель) галереялар, бөгеттер және т. 
б. жатады. 

Үлкен су ағындары (өзендер, каналдар, бұлақтар), жыралар және 
басқа да кедергілер арқылы теміржол салу үшін теміржол көпірлері 
салынады; су аз болған жағдайда - су өткізу құбырлары салынады. 

Жасанды құрылыстардың ең көп таралған түрлері Көпірлер мен 
құбырлар болып табылады (ұзындығы 92% - дан асады). 

Теміржол көпірлері - теміржол кедергіні (өзен, бұғаз, жыра, шатқал) 
немесе басқа жолды кесіп өтетін жылжымалы теміржол құрамын өткізуге 
арналған инженерлік құрылыстар. Көпір аралық құрылыстарды қолдайтын 
және жерге қысым беретін тіректерден және жолдың жоғарғы құрылысына 
негіз болып табылатын аралық құрылыстардан тұрады. Аралық 
құрылымның дизайнына сәйкес көпірлер арқалық, арка, ілулі және 
біріктірілген болып бөлінеді. 

Ең көп таралған - белдеме және рамалық, сирек арка жүйелері. 
Белдемелік жүйелері кесілген және кесілмеген (тіректердің үстінде 
үздіксіз) белдемеден тұрады. Рамалық жүйелерде тіректер мен тіректер 
құрылымдық түрде біріктірілген, бұл тіректердің енін азайтуға мүмкіндік 
береді. Металл немесе темірбетон аралық құрылымдарды және бетон 
немесе темірбетон тіректерді қолданыңыз. 

Реттеу құрылыстары көпір мен жер төсемін су тасқыны кезінде 
шайылудан және мұз өту кезінде зақымданудан қорғау үшін қызмет етеді.  

Бөгеттер су ағынын үйіндіден шығарады, көпірдің жағалау 
негіздерін жуудан қорғайды және көпір саңылауы арқылы жоғары 
сулардың тыныш өтуін қамтамасыз етеді. Қысқа көлденең бөгеттер болып 
табылатын траверстер жағалау бойымен судың ағуына жол бермейді және 
оны шаюдан қорғайды. 

Көпірлердің түрлері - өткелдер, виадуктер, эстакадалар. 
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Жолөтпесі - құрлықтағы жолдар бір-бірінен жоғары өтетін, көліктің 
тәуелсіз қозғалысымен әртүрлі деңгейлерде қиылыстар жасайтын көпір 
түріндегі инженерлік құрылыс. Жолөтпелері темір жолдар мен автомобиль 
жолдарының немесе екі теміржол желісінің қиылысында салынады. 

Виадук - биік үйінді салудың техникалық және экономикалық 
орынсыздығы кезінде салынатын терең жыра немесе тау шатқалы арқылы 
көпір түріндегі құрылыс. Виадуктер темірбетон (ең көп таралған), металл, 
тас және бетон, негізінен биік тіректерде көп аралықты (арка немесе пучка) 
болуы мүмкін. 

Көлік эстакадасы - бір типті тіректер мен аралықтардан тұратын, 
бос емес жерлерді (көбінесе қалаларда) немесе көлік ағындарын айналып 
өту мақсатында, сондай-ақ су төгілуінің кең жайылмалары бар өзендер 
арқылы үлкен көпірлерге кіреберістерде жер деңгейінен жоғары жолды 
орналастыруға арналған созылған инженерлік құрылым. 

Тіреу қабырғалары тік беткейлерде, теңіздер мен өзендердің 
жағасында беткейлердің құлауын немесе үйінділердің түбінде топырақтың 
жуылуын болдырмау үшін, сондай-ақ елді мекендер шегіндегі биік үймелер 
кезінде бөлу жолақтарын азайту үшін салынады. Қолданыстағы темір 
жолдарда тастан, бетоннан және бутобетоннан жасалған тіреу қабырғалары 
пайдаланылады; қазіргі уақытта олар негізінен жеке темірбетон 
бөлімдерінен салынған. 

Су өткізу құбырлары - жолдың бір жағынан екінші жағына, бірақ 
табиғи ағынның бағытына аз су шығыны кезінде су ағынын өткізу үшін 
теміржол үйіндісінің денесіне салынатын жасанды құрылыстар.  Су өткізу 
құбырлары: құбырдың материалы бойынша (бетон, темірбетон, тас, ағаш, 
металл); көлденең қиманың пішіні бойынша (дөңгелек, овоидты, 
тікбұрышты, үшбұрышты); көзілдірік саны бойынша (бір, екі және көп 
нүктелі); көлденең қиманың жұмысы бойынша (қысым-бүкіл ұзындығы 
бойынша сумен толығымен толтырылады, қысымсыз - құбыр қимасының 
бір бөлігі ғана сумен толтырылады, жартылай қысым - қимасы кіреберісте 
толығымен, ал қалған құбыр ұзындығында ішінара толтырылады). 

«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ магистральдық желісінің қызмет 
түрлері мен қызмет объектілері 1.1-кестеде келтірілген. 
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орналастыруға арналған созылған инженерлік құрылым. 

Тіреу қабырғалары тік беткейлерде, теңіздер мен өзендердің 
жағасында беткейлердің құлауын немесе үйінділердің түбінде топырақтың 
жуылуын болдырмау үшін, сондай-ақ елді мекендер шегіндегі биік үймелер 
кезінде бөлу жолақтарын азайту үшін салынады. Қолданыстағы темір 
жолдарда тастан, бетоннан және бутобетоннан жасалған тіреу қабырғалары 
пайдаланылады; қазіргі уақытта олар негізінен жеке темірбетон 
бөлімдерінен салынған. 

Су өткізу құбырлары - жолдың бір жағынан екінші жағына, бірақ 
табиғи ағынның бағытына аз су шығыны кезінде су ағынын өткізу үшін 
теміржол үйіндісінің денесіне салынатын жасанды құрылыстар.  Су өткізу 
құбырлары: құбырдың материалы бойынша (бетон, темірбетон, тас, ағаш, 
металл); көлденең қиманың пішіні бойынша (дөңгелек, овоидты, 
тікбұрышты, үшбұрышты); көзілдірік саны бойынша (бір, екі және көп 
нүктелі); көлденең қиманың жұмысы бойынша (қысым-бүкіл ұзындығы 
бойынша сумен толығымен толтырылады, қысымсыз - құбыр қимасының 
бір бөлігі ғана сумен толтырылады, жартылай қысым - қимасы кіреберісте 
толығымен, ал қалған құбыр ұзындығында ішінара толтырылады). 

«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ магистральдық желісінің қызмет 
түрлері мен қызмет объектілері 1.1-кестеде келтірілген. 
  

 

1.1-кесте - «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ магистральдық желісінің 
қызмет түрлері және қызмет объектілері» 

 
Қызмет түрлері Қызмет объектілері 

1 2 

Жол шаруашылығы объектілеріне 
техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу-негізгі қызмет түрі «ҚТЖ 
«ҰК» АҚ Жол шаруашылығын 
жүргізу мақсаттары. 

- темір жол мен оның компоненттерінің жоғарғы 
құрылысының техникалық жағдайы; 
- жер төсемінің техникалық жағдайы; 
- жасанды құрылыстардың техникалық жағдайы; 
- өткелдер мен қиылыстардың және рельстік 
тізбектердің техникалық жай-күйі. 

Ресурстармен қамтамасыз ету және 
негізгі жұмыстарды қамтамасыз ету - 
қызмет түрін қамтамасыз ету. 

- темір жол элементтерін және оның 
компоненттерін, материалдары мен қызметтерін 
дайындау; 
- жол механизмдері мен машиналары; 
- жол құралдары; 
- диагностикалық құралдар, 

1 2 
 - темір жол элементтерін және оның 

компоненттерін, материалдары мен қызметтерін 
дайындау; 
- жол механизмдері мен машиналары; 
- жол құралдары; 
- диагностикалық құралдар, 
- кадрлар; 
- қаржы; 
- Ақпараттық жүйелер; 
- ғимараттар мен құрылыстар, 
- бөлу жолағының жай-күйі; 
- ақпараттық жүйелердің техникалық жағдайы; 
- жол техникасының техникалық жағдайы; 
- ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-
күйі; 
- паспорттық құжаттама, 
- еңбек қауіпсіздігі,  
- экология. 

Жол шаруашылығын жүргізу 
бойынша теміржол жолдары мен 
оның құрауыштарына техникалық 
қызмет көрсету жөніндегі 
жұмыстарды жоспарлау 

Жылдық циклді жоспарлау желтоқсан мен ақпан 
аралығында жүзеге асырылады. Жоспарларды 
нақтылау көктемгі комиссиялық тексерулердің 
қорытындылары бойынша жүзеге асырылады. Осы 
кезеңде ол әр жол қашықтығында қалыптасады: 
- ағымдағы мазмұнды ұйымдастырудың жылдық 
Жоспары; 
- поездар қозғалысының қауіпсіздігін арттыру 
жөніндегі іс-шаралар; 
-әрбір километр және жолды жөндеу және 
жоспарлы-алдын ала түзеу жұмыстарына арналған 
техникалық шарттар базасында негіздемемен 
жөндеу-жол жұмыстарының нақты түрлерін 
өндіруге бағыттамалы ауыстыру бойынша 
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ұсыныстар; 
-арнайы жылжымалы құрамды жоспарлы-алдын ала 
жөндеу туралы Ережеге сәйкес машиналар мен 
механизмдерді жөндеудің барлық түрлерін 
жүргізуге ұсыныстар; 
- ғимараттарды, құрылыстарды және өзге де 
жайластыруларды жөндеу бойынша ұсыныстар; 
- кадрлармен толықтыру және басқару жөніндегі іс-
шаралар; 
- техника мен техникалық құралдарды пайдалану 
жоспары; 
- техника мен техникалық құралдарды пайдалану 
жоспары; 
- еңбекті қорғау жөніндегі шаралар; 
- бюджет. 

 
 

1.3 Жолдардың жіктелуі 
 
ҚР темір жол көлігін техникалық пайдалану ережесінде (ТПЕ) жол 

шаруашылығының негізгі міндеті - ең төменгі пайдалану шығыстары 
кезінде осы учаске үшін белгіленген ең жоғары жылдамдықтағы 
поездардың қауіпсіз және бірқалыпты қозғалысын қамтамасыз ететін темір 
жол элементтерінің жұмысқа қабілетті техникалық жай-күйін қолдау 
тұжырымдалған [2]. 

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

«Қазақстан темір жолы «ҰК» акционерлік қоғамының (темір 
жолдары сыныптары, топтары және санаттары бойынша жіктеледі (1.2-
кесте). 

 
1.2-кесте-Қазақстан темір жолдарының жіктелуі 
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бөлгіш - жүк) 
С 1 2 3 4 5 6 7 
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200, 
120 
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140, 90 
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101-
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81-100, 
70 
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61-80, 
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60-41, 
50 
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станциялық, 
кіреберіс және 
басқа жолдар 

Негізгі жолдар 
А 60-тан 

астам 
1 1 1 1 2 2 3  

4 және 5 
ескертулерге 

сәйкес 
Б 40-60 1 1 1 1 2 2 3 
В 20-40 1 1 1 2 2 3 3 
Г 10-20 1 1 2 3 3 3 3 
Д 5-10 1 2 3 3 4 4 4 
Е 5 және 

одан аз 
- - 3 3 4 4 4 
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ұсыныстар; 
-арнайы жылжымалы құрамды жоспарлы-алдын ала 
жөндеу туралы Ережеге сәйкес машиналар мен 
механизмдерді жөндеудің барлық түрлерін 
жүргізуге ұсыныстар; 
- ғимараттарды, құрылыстарды және өзге де 
жайластыруларды жөндеу бойынша ұсыныстар; 
- кадрлармен толықтыру және басқару жөніндегі іс-
шаралар; 
- техника мен техникалық құралдарды пайдалану 
жоспары; 
- техника мен техникалық құралдарды пайдалану 
жоспары; 
- еңбекті қорғау жөніндегі шаралар; 
- бюджет. 

 
 

1.3 Жолдардың жіктелуі 
 
ҚР темір жол көлігін техникалық пайдалану ережесінде (ТПЕ) жол 

шаруашылығының негізгі міндеті - ең төменгі пайдалану шығыстары 
кезінде осы учаске үшін белгіленген ең жоғары жылдамдықтағы 
поездардың қауіпсіз және бірқалыпты қозғалысын қамтамасыз ететін темір 
жол элементтерінің жұмысқа қабілетті техникалық жай-күйін қолдау 
тұжырымдалған [2]. 

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

«Қазақстан темір жолы «ҰК» акционерлік қоғамының (темір 
жолдары сыныптары, топтары және санаттары бойынша жіктеледі (1.2-
кесте). 

 
1.2-кесте-Қазақстан темір жолдарының жіктелуі 
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станциялық, 
кіреберіс және 
басқа жолдар 

Негізгі жолдар 
А 60-тан 

астам 
1 1 1 1 2 2 3  

4 және 5 
ескертулерге 

сәйкес 
Б 40-60 1 1 1 1 2 2 3 
В 20-40 1 1 1 2 2 3 3 
Г 10-20 1 1 2 3 3 3 3 
Д 5-10 1 2 3 3 4 4 4 
Е 5 және 

одан аз 
- - 3 3 4 4 4 

 

 

1.1кестеге ескертпелер: 
 
1) Ең жоғары қозғалыс жылдамдығы 80 км/сағ және одан жоғары 

графиктік қала маңындағы және жолаушылар поездарының Саны кезінде, 
жүк кернеулігінің мәніне қарамастан, жол төмен болмауы тиіс: 

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

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

3) Егер 1 және 2 шарттар сәйкес келсе, жол класы тек бір рет 
көтерілуі мүмкін. 

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

5) Сұрыптау дөңестерінің жолдары вагондардың орташа тәуліктік 
өңдеу көлеміне байланысты жіктеледі: 

- үлкен және жоғары қуатты сұрыптау слайдтары:  
- тәулігіне орта есеппен 3500 және одан жоғары вагон өңдеу немесе 

сұрыптау паркіндегі жолдар саны 30 және одан жоғары болса-3 сыныпқа 
жатады; 

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

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

7) Бағыттамалы съездің сыныбы қосылатын жолдардың көп 
сыныптары бойынша айқындалады. 

8) Рефрижераторлық, контейнерлік және қала маңындағы поездардың 
жылдамдығы жол санатын тағайындау кезінде жолаушылар поездарының 
жылдамдығы ретінде қарастырылады. 

Темір жол желілерін жіктеу екі негізгі критерий негізінде құрылады: 
поездар қозғалысының жылдамдығы (км/сағ) және жүк қауырттылығы 
(млн.т. км. бр. / км жылына). 

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

Мысалы, жолаушылар поездарының қозғалыс жылдамдығы 141-200 
км/сағ және жүк жүктілігі 20-40 млн.т. км 120 км/сағ дейінгі жүк поездары 
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бар темір жол жылына 1 сыныпқа, С санатындағы В тобына жатады және 
1вс деп белгіленеді; жолаушылар поездарының қозғалыс жылдамдығы 81-
100 км/сағ және жүк жүктілігі 10-20 млн. т. км 70 км/сағ дейінгі жүк 
поездары жылына теміржол г тобы, 3 санаты және 3g3 деп белгіленеді. 

Қос жолды және көп жолды учаскелерде жол кластары үлкен жүк 
кернеулігі бар жол сыныбымен бірдей белгіленеді. 

Тиісті сыныптағы жолдың үздіксіз ұзындығы, әдетте, шағын радиус 
қисықтары, жолдың немесе жасанды құрылыстардың уақытша 
қанағаттанғысыз техникалық жай-күйі салдарынан немесе басқа да 
себептер бойынша белгіленген жылдамдық азайтылған жекелеген 
километрлер мен орындарды есепке алмағанда, оның барлық ұзындығында 
бірдей жүк жүктілігі және жолаушылар және/немесе жүк поездарының 
белгіленген жылдамдықтары (олардың қайсысы неғұрлым жоғары сыныпқа 
сәйкес келетініне байланысты) бар қозғалыс учаскесінің ұзындығынан кем 
болмауға тиіс.  

 
1.4 Темір жол желілерін мамандандыру 
 
«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ-ның барлық темір жол желілері 

оларда орындалатын жұмыс түріне және қозғалыс жылдамдығына қарай 
мынадай мамандануларға бөлінеді.  

1.3 - кестеде теміржол желілерінің мамандануы көрсетілген 
«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ. 
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мамандандыру» 

 

Темір жол желілерін 
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белгілер 

 Теміржол желісінің мамандану 
параметрлері, өлшем бірлігі 

Жүрдек теміржол желісі  С 
Жолаушылар поездары қозғалысының 
белгіленген жылдамдығы 141-ден 
200км/сағ (қоса алғанда) дейін) 

Темір жол желісі 
көбінесе жолаушылар 
қозғалысымен 
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поезд-учаске бойынша жолаушылар 
және қала маңындағы поездар 
қозғалысының жиынтық ең жоғары 
мөлшері тәулігіне поездар 
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салмақты жүк 
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поездар қозғалысының кестесіндегі 
жүк поезы массасының нормасы 6000 
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1.5 Жол салушы-техниктің құқықтары мен міндеттері 
 
Жол жөндеушісі лауазымын кемінде 18 жастағы адамдар атқара 

алады. 16-дан 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер жол жұмыстарына I разрядты 
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әрі медициналық куәландыру кемінде 3 жылдан кейін жүргізіледі. 
Жұмысқа ресімделгеннен кейін жол монтерлері тағылымдамадан өтеді, 
оның мақсаты жергілікті жағдайлармен танысу және жұмыстың 
практикалық дағдыларын игеру болып табылады, осы лауазымға алғаш рет 
ие болған монтерлермен бір мезгілде оларға берілетін біліктілік санаты 
көлемінде қағидалар мен нұсқаулықтарды зерделеу жүргізіледі. 
Тағылымдама жұмыс жетекшісінің бақылауымен және жауапкершілігімен 
бригадада өтуі тиіс. Ол сынақтармен аяқталады. Олардан аман қалғандар 
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ұзартылады, бірақ оның ұзақтығы 1 айдан аспауы тиіс. Сынақтан 
өтпегендер кәсіпорыннан шығарылады немесе олардың келісімі бойынша 
поездар қозғалысымен байланысты емес жұмысқа ауыстырылады. Одан әрі 
сынақтар 2 жылда кемінде 1 рет жүргізіледі. 

Жол монтерлері өздеріне берілген біліктілік санаты көлемінде темір 
жол көлігін техникалық пайдалану қағидаларын (ТПЕ), темір жол көлігіндегі 
сигнализация жөніндегі Нұсқаулықты, «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ мен 
оның еншілес ұйымдарының этика және мінез-құлық кодексін, сондай-ақ 
олардың міндеттеріне қатысты басқа да қағидалар мен нұсқаулықтарды [1-
11], сондай-ақ еңбек қауіпсіздігінің халықаралық стандарттарын [12-22] 
білуге тиіс. 

Жол дистанцияларындағы жол монтерлері тікелей желілік 
бөлімшенің (тобық) жол шеберіне бағынады. Жұмыстарды жүргізу кезінде 
жол монтері ерекше қырағылықты сақтауға, жұмыс басшысының немесе ол 
тағайындаған аға топтың нұсқауларын анық және мүлтіксіз орындауға, 
қауіпсіздік техникасы қағидаларын мүлтіксіз сақтаған кезде поездардың 
қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуге, сигналдық қызғылт-сары кеудеше 
тағуға міндетті. Топты басқарған кезде жол монтері оған енгізілген 
қызметкерлердің іс-әрекеттері және олардың қауіпсіздігі үшін жауапты 
болады. 

Жұмыстарды орындау үшін жол монтерлеріне жарамды 
механизмдер, жабдықтар мен құрал-саймандар берілуі тиіс. Кәсіпорын 
сондай-ақ қысқы және жазғы кезеңдерге арналған арнайы киімдерді, 
арнайы аяқ киімдерді және сақтандыру құралдарын тегін беруді 
қамтамасыз етуге міндетті [18]. Олар кәсіпорынның меншігі болып 
табылады және жұмыстан босатылған немесе басқа жұмысқа 
ауыстырылған кезде қайтарылуға жатады. Арнайы киімді және арнайы аяқ 
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киімді кию мерзімдері жол немесе оның бөлімшелері жатқызылған 
климаттық белдеулер бойынша белгіленген. Кәсіпорын жұмысшыға 
байланысты емес себептер бойынша белгіленген кию мерзімі аяқталғанға 
дейін жарамсыз болған арнайы киім мен арнайы аяқ киімді ауыстыруға 
немесе жөндеуге міндетті. Жуу және жөндеу жұмыстарын кәсіпорын өз 
қаражаты есебінен кәсіподақтың Орталық кеңесінің келісімімен 
белгіленген мерзімде жүргізеді. Арнайы киім мен арнайы аяқ киімді беру, 
пайдалану және тапсыру туралы даулы мәселелерді еңбек даулары 
жөніндегі комиссиялар қарайды. 

Жол монтерларының теміржолмен тұрғылықты жерінен жұмыс 
орнына дейін және жылына 1 рет жол желісінің кез келген пунктіне дейін 
жол жүру үшін бір жылғы жұмыс қорытындысы бойынша және еңбек 
сіңірген жылдары үшін сыйақыға, 3 жылдан астам үздіксіз жұмыс өтілі 
кезінде қосымша демалысқа (әрбір келесі жылға бір немесе екі күннен, 
бірақ климаттық аймаққа байланысты үш-алты күннен аспайтын) тегін 
билеттер алуға құқығы бар. Ауылдық жерлерде тұратындарға темір 
жолдың бөлінген белдеуінде шөп дайындау үшін немесе бау-бақша үшін 
қызметтік жер телімдері бөлінуі мүмкін. 

Жол монтерлеріне темір жол көлігі қызметкерлері үшін белгіленген 
басқа да жеңілдіктер беріледі. 

 
1.6   Бақылау сұрақтары 
 

1. «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ магистральдық желісінде Жол 
шаруашылығы қалай басқарылады? 
2. Жол қашықтығының функцияларын тізімдеңіз. 
3. «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ магистральдық желісінің темір 
жолдарын жіктеудің негізгі мақсаты қандай? 
4. «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ магистралдық желісі Қандай 
сыныптарға бөлінеді? 
5. Жол категориясы нені білдіреді? 
6. Жолдар тобы нені білдіреді? 
7. Магистральдық желі жолдары қандай көрсеткіштер бойынша топтарға 
бөлінеді? 
8. Қабылдау және станциялық жолдар қандай сыныпқа жатады? 
9. «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ темір жол желілері қандай мамандану 
түріне бөлінеді. 
10. Жолдың жоғарғы құрылысы компоненттерінің мақсаты. 
11. Жасанды құрылыстардың мақсаты, олардың түрлері. 
12. Теміржол көпірі қандай бөліктерден тұрады? 
13. Көпірлер өндіріс материалы, құрылымы және аралық ғимараттардың 
саны, көпірдің ұзындығы және жүру орны бойынша қандай түрлерге 
бөлінеді? 
14. Темір жолдардың бөлінген белдеуінде не орналастырылған? 
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6. Жолдар тобы нені білдіреді? 
7. Магистральдық желі жолдары қандай көрсеткіштер бойынша топтарға 
бөлінеді? 
8. Қабылдау және станциялық жолдар қандай сыныпқа жатады? 
9. «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ темір жол желілері қандай мамандану 
түріне бөлінеді. 
10. Жолдың жоғарғы құрылысы компоненттерінің мақсаты. 
11. Жасанды құрылыстардың мақсаты, олардың түрлері. 
12. Теміржол көпірі қандай бөліктерден тұрады? 
13. Көпірлер өндіріс материалы, құрылымы және аралық ғимараттардың 
саны, көпірдің ұзындығы және жүру орны бойынша қандай түрлерге 
бөлінеді? 
14. Темір жолдардың бөлінген белдеуінде не орналастырылған? 

 

15. Су құбыры қандай негізгі бөліктерден тұрады? 
16. Жол жөндеушінің құқықтары мен міндеттерін тізімдеңіз. 
17. Теміржол құрылғысына не кіреді? 
18. Жол жөндеушілерге қандай артықшылықтар беріледі? 
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2 ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ТЕМІР ЖОЛДАРДАҒЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ 
ІЗДЕНІСТЕРІНІҢ НЕГІЗДЕРІ  

 
2.1 Теміржол ізденістерінің мақсаты және сыныптамасы 
 
Теміржол іздестірулері болашақ теміржол, алдағы тасымалдар 

көлемі, олардың құрылымы мен сипаты (экономикалық іздестірулер) 
туралы мәліметтерді, сондай-ақ жобалау ауданының: топографиялық, 
геологиялық, гидрологиялық, гидрогеологиялық, Климаттық (инженерлік 
іздестірулер) табиғи жағдайлары туралы ақпаратты жинау мақсатында 
орындалады. Экономикалық және инженерлік зерттеулер жан-жақты болуы 
керек, жобалау аймағын толық, дәл және егжей-тегжейлі сипаттауы керек 
[23,24]. 

Экономикалық ізденістер негізінен камералдық сипатта болады және 
қор қоймалары мен мұрағаттарда жүргізіледі, ал инженерлік ізденістер 
камералдық ізденістерге (ғылыми-техникалық прогресс жағдайында 
олардың үлесі өсіп отырады, бұл қашықтықтан зерттеу әдістері мен 
олардың нәтижелерін автоматтандырылған тіркеу аясын кеңейтуге 
мүмкіндік береді), сондай-ақ далалық (заттай) тексерулер мен өлшеулерге 
негізделеді. Теміржол инженерлік ізденістерінің көп мақсатты 
бағыттылығы іздестіру жұмыстарының алуан түрлілігін және оларды 
орындау нәтижесінде алынатын құжаттаманы алдын ала анықтайды 
[23,24]. 

Ажыратады: 
жер пайдаланудың бедері, жағдайы, шекаралары мен сипаты, қазіргі 

қатынас жолдарының жол дамуы туралы мәліметтер алу мақсатында 
орындалатын топографиялық-геодезиялық ізденістерді зерттеу; 

трассалау ауданының геологиялық құрылымын, геологиялық 
үдерістер мен құбылыстарды, топырақтың физикалық-механикалық және 
басқа да сипаттамаларын анықтау, бекіту және бағалау үшін жүргізілетін 
инженерлік-геологиялық жұмыстарды ұйымдастыру; 

тұрақты және мерзімді су ағындары, ағын шығыстары және су 
ағысының жылдамдығы туралы деректерді жинауға арналған 
гидрологиялық қызметшілер; 

ауа-райы құбылыстарының пайда болу және ағу заңдылықтары 
туралы мәліметтер жинау үшін жүргізілетін Климаттық шаралар (жел 
көтерілді, жаңбыр және қар жауған жауын-шашын көлемі, желдің күші, қар 
жамылғысының қуаты, тұрақты қар жамылғысының басталу уақыты, 
өзендер мен сең жүру уақыты және т.б.). 
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2 ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ТЕМІР ЖОЛДАРДАҒЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ 
ІЗДЕНІСТЕРІНІҢ НЕГІЗДЕРІ  

 
2.1 Теміржол ізденістерінің мақсаты және сыныптамасы 
 
Теміржол іздестірулері болашақ теміржол, алдағы тасымалдар 

көлемі, олардың құрылымы мен сипаты (экономикалық іздестірулер) 
туралы мәліметтерді, сондай-ақ жобалау ауданының: топографиялық, 
геологиялық, гидрологиялық, гидрогеологиялық, Климаттық (инженерлік 
іздестірулер) табиғи жағдайлары туралы ақпаратты жинау мақсатында 
орындалады. Экономикалық және инженерлік зерттеулер жан-жақты болуы 
керек, жобалау аймағын толық, дәл және егжей-тегжейлі сипаттауы керек 
[23,24]. 

Экономикалық ізденістер негізінен камералдық сипатта болады және 
қор қоймалары мен мұрағаттарда жүргізіледі, ал инженерлік ізденістер 
камералдық ізденістерге (ғылыми-техникалық прогресс жағдайында 
олардың үлесі өсіп отырады, бұл қашықтықтан зерттеу әдістері мен 
олардың нәтижелерін автоматтандырылған тіркеу аясын кеңейтуге 
мүмкіндік береді), сондай-ақ далалық (заттай) тексерулер мен өлшеулерге 
негізделеді. Теміржол инженерлік ізденістерінің көп мақсатты 
бағыттылығы іздестіру жұмыстарының алуан түрлілігін және оларды 
орындау нәтижесінде алынатын құжаттаманы алдын ала анықтайды 
[23,24]. 

Ажыратады: 
жер пайдаланудың бедері, жағдайы, шекаралары мен сипаты, қазіргі 

қатынас жолдарының жол дамуы туралы мәліметтер алу мақсатында 
орындалатын топографиялық-геодезиялық ізденістерді зерттеу; 

трассалау ауданының геологиялық құрылымын, геологиялық 
үдерістер мен құбылыстарды, топырақтың физикалық-механикалық және 
басқа да сипаттамаларын анықтау, бекіту және бағалау үшін жүргізілетін 
инженерлік-геологиялық жұмыстарды ұйымдастыру; 

тұрақты және мерзімді су ағындары, ағын шығыстары және су 
ағысының жылдамдығы туралы деректерді жинауға арналған 
гидрологиялық қызметшілер; 

ауа-райы құбылыстарының пайда болу және ағу заңдылықтары 
туралы мәліметтер жинау үшін жүргізілетін Климаттық шаралар (жел 
көтерілді, жаңбыр және қар жауған жауын-шашын көлемі, желдің күші, қар 
жамылғысының қуаты, тұрақты қар жамылғысының басталу уақыты, 
өзендер мен сең жүру уақыты және т.б.). 

 
  

 

2.2 Теміржол ізденістерінің кезеңдері және кезеңдер бойынша 
жұмыстардың мазмұны 

 
Іздестіру жұмыстарының қолданбалы сипатын, олардың жобалау 

мұқтаждықтарын қанағаттандыруға бағдарлануын ескере отырып, 
іздестірулер әрбір кезеңнің жобалау жұмыстарының нәтижесінде 
жасалатын жобалау құжаттамасын алуды қамтамасыз ету үшін жобалау 
сияқты сатыларға қатысты орындалады. Осыны негізге ала отырып, 
іздестірулер жобалау алдындағы құжаттаманы (ТЭН-нің техникалық-
экономикалық негіздемесін) жасау үшін, жобаларды (жұмыс жобаларын) 
әзірлеу үшін және жұмыс құжаттамасын дайындау үшін жүргізіледі. 

Бұл ретте іздестіру және жобалау жұмыстарының өзара байланысы 
мен өзара шарттылығын ескеру қажет: 

- жобалық зерттеулер іздестіру жұмыстарының қажеттілігін, олардың 
бағытын, көлемі мен егжей-тегжейлі дәрежесін анықтайды, ал іздестіру 
нәтижелері кейінгі жобалау жұмыстарын жүргізу үшін негіз болады. Бұл 
дәйектілік бірнеше рет қайталанады, жобалау және іздестіру 
жұмыстарының әр кезеңіне тән мәселелерді шешеді. 

Іздестіру жұмыстары жобалау-іздестіру кешенінің бөлігі ретінде 
арнайы бағдарлама бойынша орындалады (2.1-сурет). 

 

 
 

2.1 сурет - Іздестіру жұмыстарының түрлері 
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Мұндай бағдарламаларды құрастырудың бастапқы деректері: 
- болашақ объектінің мақсатты параметрлерін қамтитын жобалау 

тапсырмасы; 
- жобалау құжаттамасын ұсыну мерзімдері; 
- камералдық жобалау материалдары; 
- іздестіру ауданының инженерлік зерттелуі туралы мәліметтер (қор 

материалдары, картографиялық қамтамасыз ету және т. б.).); 
- іздестіру жұмыстарының әдістерін таңдау және технологиясын 

әзірлеу үшін қажетті іздестіру ауданының сипаттамасы. 
Жобаланған объект және іздестіру ауданы туралы жалпы 

мәліметтерден басқа, бағдарламада далалық және камералдық 
жұмыстардың құрамы мен көлемі, жұмыстың әрбір түрін өндіруге 
қойылатын әдістеме мен талаптар, олардың технологиялық реттілігі мен 
ұзақтығы, сондай-ақ мерзімдері, техникалық бақылау мен қабылдау жүйесі, 
қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау ерекшеліктері туралы 
деректер қамтылады. 

Темір жолдарды іздестіру үш кезеңде жүзеге асырылады: дайындық, 
далалық және камералдық. Оларды күтіп ұстау объектілердің әртүрлі 
санаттары үшін әр түрлі: жаңа желілер, станциялар, қолданыстағы 
теміржол желілерін қайта құру. 

Кез келген инженерлік құрылыстар салу (оның ішінде жаңа темір 
жолдар салу) төрт кезеңде жүргізіледі (2.2 сурет): 

1) ізденістер; 
2) жобалау; 
3) құрылыс; 
4) пайдалану. 
 

 
2.2 сурет - Инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі инженерлік-

геодезиялық жұмыстардың кезеңдері 
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Мұндай бағдарламаларды құрастырудың бастапқы деректері: 
- болашақ объектінің мақсатты параметрлерін қамтитын жобалау 

тапсырмасы; 
- жобалау құжаттамасын ұсыну мерзімдері; 
- камералдық жобалау материалдары; 
- іздестіру ауданының инженерлік зерттелуі туралы мәліметтер (қор 

материалдары, картографиялық қамтамасыз ету және т. б.).); 
- іздестіру жұмыстарының әдістерін таңдау және технологиясын 

әзірлеу үшін қажетті іздестіру ауданының сипаттамасы. 
Жобаланған объект және іздестіру ауданы туралы жалпы 

мәліметтерден басқа, бағдарламада далалық және камералдық 
жұмыстардың құрамы мен көлемі, жұмыстың әрбір түрін өндіруге 
қойылатын әдістеме мен талаптар, олардың технологиялық реттілігі мен 
ұзақтығы, сондай-ақ мерзімдері, техникалық бақылау мен қабылдау жүйесі, 
қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау ерекшеліктері туралы 
деректер қамтылады. 

Темір жолдарды іздестіру үш кезеңде жүзеге асырылады: дайындық, 
далалық және камералдық. Оларды күтіп ұстау объектілердің әртүрлі 
санаттары үшін әр түрлі: жаңа желілер, станциялар, қолданыстағы 
теміржол желілерін қайта құру. 

Кез келген инженерлік құрылыстар салу (оның ішінде жаңа темір 
жолдар салу) төрт кезеңде жүргізіледі (2.2 сурет): 

1) ізденістер; 
2) жобалау; 
3) құрылыс; 
4) пайдалану. 
 

 
2.2 сурет - Инженерлік құрылыстарды салу кезіндегі инженерлік-

геодезиялық жұмыстардың кезеңдері 

 

Құрылыстарды салу кезеңдеріне геодезиялық жұмыстардың мынадай 
түрлері (кезеңдері) сәйкес келеді: 

- инженерно-геодезические изыскания для строительства; 
- инженерлік-геодезиялық; 
- бөлу жұмыстары (жобаны натураға шығару); 
- құрылымдардың деформациясы мен олардың негіздерін зерттеу 

бойынша атқарушы геодезиялық жұмыстар – объектілерді бақылау. 
ТЭН әзірлеу үшін инженерлік-геодезиялық ізденістер трассаның 

бағытын таңдау және жобалау, негізгі жобалық шешімдер мен техникалық-
экономикалық көрсеткіштерді әзірлеу және т. б. үшін қажетті ақпарат 
алуды қамтамасыз ететін жұмыстар кешенін көздейді. 

 
Дайындық кезеңінде мыналар қарастырылады: 
- іздестіру ауданына топографиялық карталар мен жоспарлар, аэро-

және космофототүсірілім материалдарын, сондай-ақ өткен жылдардағы 
іздестіру материалдарын алу; 

- іздестіру ауданының табиғи жағдайларының ерекшеліктерін 
сипаттайтын қор, әдеби және мамандандырылған материалдарды жинау 
және зерделеу; 

- далалық зерттеулер үшін жобаланатын жол трассасының бәсекеге 
қабілетті нұсқаларын камералдық трассалау, бағалау, салыстыру және 
таңдау, трассаның бәсекелес нұсқаларының эталондық және күрделі 
(тосқауыл) учаскелерін бөлу; 

- жобаланған жол өтетін аумақтағы жергілікті билік органдарымен 
трассаның бәсекеге қабілетті нұсқаларының орналасуын алдын ала келісу; 

- іздестіру бағдарламасын және шарттық құжаттаманы жасау; 
- геодезиялық және аэрофототүсірілім жұмыстарын жүргізуге 

рұқсаттарды ресімдеу; 
- дала жұмыстарын ұйымдастыру. 
Іздестіру ауданының бағытын таңдау және шекарасын анықтау 

1:100000 - 1:1000000 масштабтағы карталар бойынша жүргізіледі. 
Жобаланатын жолдың бағыттарын камералдық трассалауды 1:25000 
масштабтағы карталар бойынша немесе азрофото - және ғарыш 
түсірілімдері материалдарын және өткен жылдардағы басқа да іздестіру 
материалдарын пайдалана отырып, 1:10000 масштабтағы топографиялық 
жоспарлар бойынша орындайды. 

Трассаны таңдау, негізгі жобалық шешімдерді пысықтау және 
құрылыстың есептік құнын анықтау жазық жерлердегі 1:5000-1:2000 
масштабтағы және қиылысқан және таулы жерлердегі 1:2000-1:1000 
масштабтағы топографиялық түсірілімдер негізінде эталондық 
учаскелердің көмегімен жүргізіледі. 

Далалық зерттеулер барысында: 
- аэрофототүсірілім, жоспарлы-биіктікті байланыстыру және далалық 

жағдайларда зерттелетін нұсқалар бойынша аэрофототүсірілім дешифрлеу; 
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- егер аэрофототүсірілім көзделмеген болса, 1:5000 - 1:1000 
масштабтағы эталонды және күрделі учаскелерді түсіру негіздемесі және 
жерүсті топографиялық түсірімі; 

- инженерлік ізденістердің басқа түрлерін геодезиялық қамтамасыз 
ету (инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық және т.б.). 

Қарапайым табиғи жағдайларда ТЭН дала жұмыстарын орындамай 
әзірленуі мүмкін. 

Жер үсті әдістерімен ізденістер жүргізу кезінде түсіру негіздемесі 
және Тахеометриялық түсіру 1:5000 - 1:1000 масштабтағы эталондық және 
күрделі учаскелерде ғана орындалады. 

Камералдық кезең далалық материалдарды өңдеуді және эталондық 
және күрделі учаскелердің инженерлік-топографиялық жоспарларын, 
трасса нұсқалары бойынша бойлық бейіндерді, аэрофототүсірілімнің түсіру 
негіздемесі нүктелерінің координаттары мен биіктіктерінің ведомостерін, 
жергілікті билік органдарымен трасса нұсқаларын алдын ала негіздеу 
құжаттарын, орындалған жұмыстар туралы техникалық есепті жасауды 
қамтиды. 

Жобаны әзірлеуге арналған инженерлік-геодезиялық ізденістер ТЭН 
сатысында қалыптастырылған жобалық шешімдерді пысықтау мен 
нақтылау, негізгі техник - экономикалық көрсеткіштерді нақтылау және 
құрылыс құнын есептеу үшін, сондай-ақ басқа да инженерлік ізденістер 
үшін қажетті ақпарат алуды қамтамасыз етуге арналған. 

Бұл зерттеулердің дайындық кезеңі мыналарды қамтиды: 
- ТЭН материалдарын талдау; 
- белгіленген бағыт шегінде жергілікті нұсқаларды трассалау; 
- оларды бағалау; 
- нұсқаларды салыстыру және далалық зерттеу үшін трасса нұсқасын 

таңдау; 
- іздестіру бағдарламасын және шарттық құжаттаманы жасау; 
- топографиялық-геодезиялық жұмыстар мен аэрофототүсірілім 

жүргізуге рұқсаттарды ресімдеу (қолданылу мерзімін ұзарту) ; 
- далалық ізденістерді ұйымдастыру. 
Жергілікті нұсқалар мен қосалқы бағдарларды трассалау үшін ТЭН 

әзірлеу кезінде жасалған 1:5000-1:1000 масштабтағы инженерлік - 
топографиялық жоспарларды пайдалану керек. 

Дала ізденістері кезеңінде: 
- трассаның нұсқаларын барлауды жүргізеді; 
- аэрофототүсірілім, егер ол ТЭН сатысында жүргізілмесе, 

орындалады; 
- аэрофотосуреттерді жоспарлы-биіктік байланыстыруды және 

дешифрлеуді жүргізеді; 
- түсірілім негіздемесін жасайды және бұрынғы түсірілім ауқымы 

жеткіліксіз және аэрофототүсірілім орындалмаған трассаның 
учаскелерінде, сондай-ақ жер төсемін, орта және үлкен көпір өткелдерін 
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- егер аэрофототүсірілім көзделмеген болса, 1:5000 - 1:1000 
масштабтағы эталонды және күрделі учаскелерді түсіру негіздемесі және 
жерүсті топографиялық түсірімі; 

- инженерлік ізденістердің басқа түрлерін геодезиялық қамтамасыз 
ету (инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық және т.б.). 

Қарапайым табиғи жағдайларда ТЭН дала жұмыстарын орындамай 
әзірленуі мүмкін. 

Жер үсті әдістерімен ізденістер жүргізу кезінде түсіру негіздемесі 
және Тахеометриялық түсіру 1:5000 - 1:1000 масштабтағы эталондық және 
күрделі учаскелерде ғана орындалады. 

Камералдық кезең далалық материалдарды өңдеуді және эталондық 
және күрделі учаскелердің инженерлік-топографиялық жоспарларын, 
трасса нұсқалары бойынша бойлық бейіндерді, аэрофототүсірілімнің түсіру 
негіздемесі нүктелерінің координаттары мен биіктіктерінің ведомостерін, 
жергілікті билік органдарымен трасса нұсқаларын алдын ала негіздеу 
құжаттарын, орындалған жұмыстар туралы техникалық есепті жасауды 
қамтиды. 

Жобаны әзірлеуге арналған инженерлік-геодезиялық ізденістер ТЭН 
сатысында қалыптастырылған жобалық шешімдерді пысықтау мен 
нақтылау, негізгі техник - экономикалық көрсеткіштерді нақтылау және 
құрылыс құнын есептеу үшін, сондай-ақ басқа да инженерлік ізденістер 
үшін қажетті ақпарат алуды қамтамасыз етуге арналған. 

Бұл зерттеулердің дайындық кезеңі мыналарды қамтиды: 
- ТЭН материалдарын талдау; 
- белгіленген бағыт шегінде жергілікті нұсқаларды трассалау; 
- оларды бағалау; 
- нұсқаларды салыстыру және далалық зерттеу үшін трасса нұсқасын 

таңдау; 
- іздестіру бағдарламасын және шарттық құжаттаманы жасау; 
- топографиялық-геодезиялық жұмыстар мен аэрофототүсірілім 

жүргізуге рұқсаттарды ресімдеу (қолданылу мерзімін ұзарту) ; 
- далалық ізденістерді ұйымдастыру. 
Жергілікті нұсқалар мен қосалқы бағдарларды трассалау үшін ТЭН 

әзірлеу кезінде жасалған 1:5000-1:1000 масштабтағы инженерлік - 
топографиялық жоспарларды пайдалану керек. 

Дала ізденістері кезеңінде: 
- трассаның нұсқаларын барлауды жүргізеді; 
- аэрофототүсірілім, егер ол ТЭН сатысында жүргізілмесе, 

орындалады; 
- аэрофотосуреттерді жоспарлы-биіктік байланыстыруды және 

дешифрлеуді жүргізеді; 
- түсірілім негіздемесін жасайды және бұрынғы түсірілім ауқымы 

жеткіліксіз және аэрофототүсірілім орындалмаған трассаның 
учаскелерінде, сондай-ақ жер төсемін, орта және үлкен көпір өткелдерін 

 

және құрылыс материалдары карьерлерінің орналасуын жеке жобалау 
учаскелерінде жерүсті топографиялық түсірілімдерді орындайды; 

- далалық трассалауды жүргізеді (трассаны натураға шығару); 
- барлық жер асты және жер үсті коммуникацияларының 

қиылыстарының топографиялық түсірілімін орындаңыз; 
- іздестірудің басқа түрлерінің геодезиялық негіздемесін жасайды. 
Далалық трассалау және/немесе трассаны натураға шығару қажет 

болған жағдайда жер төсемін жеке жобалау учаскелерінде, сондай-ақ 
егжей-тегжейлі инженерлік-геологиялық және инженерлік-
гидрометеорологиялық ізденістерді геодезиялық негіздеу үшін 
орындалады. 

Нақты төселген трассадан көлденең профильдер және жергілікті 
жердің жекелеген учаскелерінің топографиялық түсірілімдері алынады 
(шағын су өткізу құрылыстарына арналған алаңдар, жер төсемін жеке 
жобалау орындары, қолданыстағы құрылыстар жақын орналасқан кезде 
1:6-дан тік беткейлер және т.б.). 

Ізденістердің камералдық кезеңі мыналарды қамтиды: 
- далалық материалдарды өңдеу және ізденістер бағдарламасында 

көзделген есептік құжаттарды жасау (барлық нұсқаларымен, магистралдық 
жүрістерімен және алдыңғы ізденістер трассаларымен трасса жоспары;  

- көпір өткелдерін, станцияларды, кенттерді және т. б. жобалауға 
арналған жолдар мен алаңдардың нұсқалары бойымен бөлу жоспары.;  

- трасса нұсқалары бойынша бойлық және көлденең профильдер;  
- трассамен қиылысатын коммуникацияларды түсіру материалдары;  
- түсірілім негіздемесі нүктелерінің координаталары мен 

биіктіктерінің ведомостары;  
- трассаның және ондағы құрылыстардың ережелерін келісу актілері;  
- орындалған жұмыстар туралы техникалық есеп). 
Жұмыс жобалауына арналған ізденістер құрамында жобаның барлық 

бөлімдері бойынша жұмыс сызбаларын әзірлеу, жекелеген құрылыстардың 
үлгілік жобаларын жергілікті жерге байланыстыру және құрылыс 
объектілері бойынша жергілікті сметаларды жасау үшін қажетті ақпарат 
алуды қамтамасыз ететін жұмыстар кешені орындалады. 

Дайындық кезеңінде жоба материалдарын талдау және жетілдірілген 
нұсқаларды камералық зерттеу қарастырылған. 

Далалық кезеңде орындалады: 
- жақсартушы нұсқаларды далалық трассалау( трассаны натураға 

шығару), сондай-ақ трасса бойынша пикетажды бөле отырып, трасса 
бойындағы жасанды құрылыстардың трассасы мен осьтерін бойлай 
нивелирлеу және бекіте отырып, трасса алдыңғы сатыда натураға 
шығарылмаған учаскелерде; 

- топографиялық түсірілім-инженерлік коммуникациялар жобасын 
әзірлеу үшін ізденістерден кейін пайда болған барлық; 
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- трассалар мен құрылыстар бойынша инженерлік-геологиялық 
қазбаларды бөлу және байланыстыру; 

- құрылыс материалдары карьерлеріне арналған алаңдардың 
топографиялық түсірілімі; 

- трасса бойындағы автомобиль жолдарын және теміржол 
айналымдарын төсеу. 

Жол бойында жақсарту нұсқалары орындалады: 
- көлденең бейіндерді түсіру; жер төсемі мен су бұру құрылыстарын 

жеке жобалау орындарын қосымша ірі ауқымды түсіру; 
- үлкен көпір өткелдерінің, жол өтпелерінің, тоннель порталдарының, 

темір және автомобиль жолдарымен қиылыстардың, ЭБЖ, байланыс 
желілері мен магистральдық құбыржолдардың учаскелерін қосымша 
түсіру. 

Далалық трассалау және түпкілікті трассаны натураға шығару үшін 
геодезиялық негіз, әдетте, жобаны әзірлеу үшін ізденістер кезінде салынған 
магистральдық жолдар болуы тиіс.  

Барлық кейінгі топографиялық және бөлу жұмыстары табиғи жолмен 
жүзеге асырылады. 
 

2.3 Жұмыс істеп тұрған темір жолдардағы іздестірулер 
 

ТЭН әзірлеу үшін іздестірулер, әдетте, дала жұмыстарынсыз, 
«Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ магистральдық желісінің бөлімшелерінде 
және басқа ұйымдарда жиналған деректер негізінде орындалады. Егер 
жиналған деректер жеткіліксіз болса және оларды толтыру көздері болмаса, 
аэрофототүсірілімді және/немесе жердегі Геодезиялық жұмыстарды ең аз 
көлемде орындайды. 

Дайындық жұмыстары кезеңінде олар қолданыстағы желілер туралы 
мәліметтерді жинайды, жүйелейді және талдайды, қолданыстағы 
теміржолды күшейту нұсқаларын талдайды, жұмыс бағдарламасын 
жасайды және шарттық құжаттаманы дайындайды, іздестіру және 
аэрофототүсірілім жұмыстарын жүргізу құқығына рұқсат береді, далалық 
зерттеулерді ұйымдастырады. Дала жұмыстары кезінде: жұмыс істеп 
тұрған учаскені заттай тексеруді, арнайы іс-шаралар жүргізу қажет болатын 
аралықтардағы күрделі жерлерге ерекше назар аудара отырып; қосымша 
даму учаскелеріндегі станциялардың қолданыстағы жол дамуын және жеке 
құрылыстарды, үлкен және орта көпірлерді және оларға баратын жолдарды, 
сондай-ақ құбырлармен, ЭБЖ және басқа да коммуникациялармен 
қиылыстарды алып тастайды. 

Далалық іздестірулерді жүргізу қажет болған жағдайда: 
- аэрофототопографиялық немесе жер үсті әдістерімен 1:5000 - 1: 

2000 масштабтағы теміржол станциялары мен аралықтардың 
топографиялық түсірілімі;  
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- трассалар мен құрылыстар бойынша инженерлік-геологиялық 
қазбаларды бөлу және байланыстыру; 

- құрылыс материалдары карьерлеріне арналған алаңдардың 
топографиялық түсірілімі; 

- трасса бойындағы автомобиль жолдарын және теміржол 
айналымдарын төсеу. 

Жол бойында жақсарту нұсқалары орындалады: 
- көлденең бейіндерді түсіру; жер төсемі мен су бұру құрылыстарын 

жеке жобалау орындарын қосымша ірі ауқымды түсіру; 
- үлкен көпір өткелдерінің, жол өтпелерінің, тоннель порталдарының, 

темір және автомобиль жолдарымен қиылыстардың, ЭБЖ, байланыс 
желілері мен магистральдық құбыржолдардың учаскелерін қосымша 
түсіру. 

Далалық трассалау және түпкілікті трассаны натураға шығару үшін 
геодезиялық негіз, әдетте, жобаны әзірлеу үшін ізденістер кезінде салынған 
магистральдық жолдар болуы тиіс.  

Барлық кейінгі топографиялық және бөлу жұмыстары табиғи жолмен 
жүзеге асырылады. 
 

2.3 Жұмыс істеп тұрған темір жолдардағы іздестірулер 
 

ТЭН әзірлеу үшін іздестірулер, әдетте, дала жұмыстарынсыз, 
«Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ магистральдық желісінің бөлімшелерінде 
және басқа ұйымдарда жиналған деректер негізінде орындалады. Егер 
жиналған деректер жеткіліксіз болса және оларды толтыру көздері болмаса, 
аэрофототүсірілімді және/немесе жердегі Геодезиялық жұмыстарды ең аз 
көлемде орындайды. 

Дайындық жұмыстары кезеңінде олар қолданыстағы желілер туралы 
мәліметтерді жинайды, жүйелейді және талдайды, қолданыстағы 
теміржолды күшейту нұсқаларын талдайды, жұмыс бағдарламасын 
жасайды және шарттық құжаттаманы дайындайды, іздестіру және 
аэрофототүсірілім жұмыстарын жүргізу құқығына рұқсат береді, далалық 
зерттеулерді ұйымдастырады. Дала жұмыстары кезінде: жұмыс істеп 
тұрған учаскені заттай тексеруді, арнайы іс-шаралар жүргізу қажет болатын 
аралықтардағы күрделі жерлерге ерекше назар аудара отырып; қосымша 
даму учаскелеріндегі станциялардың қолданыстағы жол дамуын және жеке 
құрылыстарды, үлкен және орта көпірлерді және оларға баратын жолдарды, 
сондай-ақ құбырлармен, ЭБЖ және басқа да коммуникациялармен 
қиылыстарды алып тастайды. 

Далалық іздестірулерді жүргізу қажет болған жағдайда: 
- аэрофототопографиялық немесе жер үсті әдістерімен 1:5000 - 1: 

2000 масштабтағы теміржол станциялары мен аралықтардың 
топографиялық түсірілімі;  

 

- жер асты коммуникацияларының саны көп күрделі тығыз 
жағдайларда ірі қалалар шегіндегі темір жол учаскелерінің 1:2000 - 1:500 
масштабындағы топографиялық түсірілімі; жер асты коммуникацияларын 
түсіру; 

- бас жолдар бойынша бойлық бейіндерді және жасанды құрылыстар 
бойынша және жекелеген күрделі учаскелерде көлденең бейіндерді түсіру;  

- теміржолдың ЭБЖ және ДЗ, магистральдық құбырлармен және т. б. 
қиылыстарын түсіру. 

Камералық кезең мыналарды қамтиды:  
- жиналған мәліметтерді, далалық зерттеу материалдарын және 

түсірілімдерді өңдеу;  
- есептік құжаттарды жасау (инженерлік-топографиялық жоспарлар 

немесе бөлу жолақтары бар темір жол желілерінің схемалары, бас жолдар 
мен тармақтар бойынша бойлық профильдер, сондай-ақ тән жерлердегі 
көлденең профильдер, темір жол станцияларының инженерлік-
топографиялық жоспарлары, станциялардың техникалық-өкімдік актілеріне 
схемалардың көшірмелері, түсіру негіздемесі нүктелерінің координаттары 
мен биіктіктерінің ведомостары, байланыс желісі тіректерінің жоспарлары 
немесе орналасу схемалары, сумен жабдықтау және кәріз құрылғылары 
бойынша материалдар, басқа қолданыстағы темір жол құрылыстары мен 
құрылғылары бойынша деректер, орындалған жұмыстар 

Жобаны әзірлеуге арналған зерттеулер, негізінен, жаңа теміржол 
желілері үшін орындалғанға ұқсас. 

Дайындық кезеңі ТЭН материалдарын зерделеу мен талдауды, 
іздестіру бағдарламасы мен шарттық құжаттаманы жасауды, іздестіру және 
аэрофототүсірілім жұмыстарын жүргізуге рұқсаттарды ресімдеуді, далалық 
іздестірулерді ұйымдастыруды қамтиды. 

Далалық кезеңде орындалады: 
- теміржол станциялары мен аралықтарды аэрофототүсіруді, егер бұл 

жұмыстар ТЭН сатысында жүргізілмесе, аэрофотосуреттерді Жоспарлы-
биіктік байланыстыруды және дешифрлеуді; 

- аэрофототүсірілім жұмыстары орындалмайтын учаскелерде 
түсірілім геодезиялық желісін және станциялар мен аралықтарды жерүсті 
топографиялық түсірілімін жасау; 

- қолданыстағы теміржолдың жоспары мен бойлық профилін, 
көлденең профильдерді түсіру (аэрофотосьем жүргізу учаскелерінде-тек 
жер төсемінің негізгі алаңының шегінде);  

- станциялардағы бағыттағыштық бұрмалар орталықтарының 
координаттарын, жолды дамыту элементтерін, жайластырулар мен 
құрылыстарды өлшеу және анықтау; 

- станцияларда құрылыстардың жақындау габариттерін айқындау; 
жерасты коммуникацияларын түсіру;  

- тұрғын кенттерге, карьерлерге, су бөгеттеріне және тазарту 
құрылыстарына арналған алаңдарды топографиялық түсіру:  



40

 

- өткелдерді, ЛЗП-мен, АС-пен, құбырлармен және басқа да 
коммуникациялармен темір жол қиылыстарын тексеру және түсіру және т. 
б. 

Камералық кезеңде алынған материалдар өңделеді және есептік 
құжаттар жасалады:  

- бас теміржолдар мен тармақтар бойынша егжей-тегжейлі бойлық 
профиль;  

- теміржол станцияларының, разъездер мен аралықтардың 
инженерлік-геодезиялық жоспарлары; 

- аралықтар мен бөлек пункттердегі жер төсемі мен құрылыстары 
бойынша көлденең профильдер;  

- байланыс жоспарлары және бойлық қиылысу профильдері; 
- станциялардың көшірмелері; 
- машиналық ақпарат тасығыштардағы, сондай-ақ графикалық 

құжаттардағы жергілікті жердің цифрлық модельдері; орындалған 
жұмыстар туралы техникалық есеп. 

-Жұмыс құжаттамасын әзірлеуге арналған зерттеулер негізінен жаңа 
темір жолдарда жүргізілетіндерге ұқсас. 

 
2.4 Жолды жөндеу жобасын әзірлеу үшін зерттеу және іздестіру 

жұмыстарын орындау кезінде жасалатын құжаттар тізбесі 
 
А) Дала материалдары (жобалау ұйымының мұрағатында 

сақталады): 
Пикет журналы; 
- Абрис жасанды ғимараттар; 
- Техникалық нивелирлеу журналы; 
- Бұрылыстарды түсіру журналы; 
- Координаталарды есептеу ведомосы; 
- Бұрғылау журналы. 
Б) жобалау учаскесін зерттеу туралы есеп (Тапсырыс берушіге бір 

данада ұсынылады) 
В) инженерлік - топографиялық жұмыстар туралы есеп 

(Тапсырыс берушіге бір данада ұсынылады). Есептің құрамына мыналар 
кіреді: 

- Теодолиттік жүрістің базистік нүктелерінің ведомосі; 
- Жол осі координаталарының және жақын құрылыстардың 

ведомосы; 
- Жолдың жобалық жоспарлы-алдын алу жағдайын реперлік жүйеге 

байланыстыру ведомосы; 
- Байланыс желісі тіректері габариттерінің ведомосы; 
- Жақын құрылыстар габариттерінің ведомосы; 
- Көпірлердегі шпал астындағы балласт биіктігінің ведомосы; 
- Бағыттағыштық бұрмалар ведомосы; 



41

 

- өткелдерді, ЛЗП-мен, АС-пен, құбырлармен және басқа да 
коммуникациялармен темір жол қиылыстарын тексеру және түсіру және т. 
б. 

Камералық кезеңде алынған материалдар өңделеді және есептік 
құжаттар жасалады:  

- бас теміржолдар мен тармақтар бойынша егжей-тегжейлі бойлық 
профиль;  

- теміржол станцияларының, разъездер мен аралықтардың 
инженерлік-геодезиялық жоспарлары; 

- аралықтар мен бөлек пункттердегі жер төсемі мен құрылыстары 
бойынша көлденең профильдер;  

- байланыс жоспарлары және бойлық қиылысу профильдері; 
- станциялардың көшірмелері; 
- машиналық ақпарат тасығыштардағы, сондай-ақ графикалық 

құжаттардағы жергілікті жердің цифрлық модельдері; орындалған 
жұмыстар туралы техникалық есеп. 

-Жұмыс құжаттамасын әзірлеуге арналған зерттеулер негізінен жаңа 
темір жолдарда жүргізілетіндерге ұқсас. 

 
2.4 Жолды жөндеу жобасын әзірлеу үшін зерттеу және іздестіру 

жұмыстарын орындау кезінде жасалатын құжаттар тізбесі 
 
А) Дала материалдары (жобалау ұйымының мұрағатында 

сақталады): 
Пикет журналы; 
- Абрис жасанды ғимараттар; 
- Техникалық нивелирлеу журналы; 
- Бұрылыстарды түсіру журналы; 
- Координаталарды есептеу ведомосы; 
- Бұрғылау журналы. 
Б) жобалау учаскесін зерттеу туралы есеп (Тапсырыс берушіге бір 

данада ұсынылады) 
В) инженерлік - топографиялық жұмыстар туралы есеп 

(Тапсырыс берушіге бір данада ұсынылады). Есептің құрамына мыналар 
кіреді: 

- Теодолиттік жүрістің базистік нүктелерінің ведомосі; 
- Жол осі координаталарының және жақын құрылыстардың 

ведомосы; 
- Жолдың жобалық жоспарлы-алдын алу жағдайын реперлік жүйеге 

байланыстыру ведомосы; 
- Байланыс желісі тіректері габариттерінің ведомосы; 
- Жақын құрылыстар габариттерінің ведомосы; 
- Көпірлердегі шпал астындағы балласт биіктігінің ведомосы; 
- Бағыттағыштық бұрмалар ведомосы; 

 

- Платформалар тізімдемесі; 
- Жасанды құрылыстар ведомосі; 
- Бойлық профиль (Мв 1:100 Мг, 1: 10 000); 
- Су бұрғыштардың бойлық профилі (Мв 1:100 Мг, 1:5000); 
- Өткелдерді түсіру жоспары (М 1:500); 
- Автожолдың бойлық пішіні (М 1: 200); 
- Көлденең жылжыту профильдері (M 1:100); 
- Жер төсемі бойынша көлденең профильдер (М 1:100); 
- Бекітілген пикетаж бен уақытша реперлердің жол қашықтығын беру 

актісі. 
Г) инженерлік-геологиялық зерттеулер туралы есеп (Тапсырыс 

берушіге бір данада ұсынылады). Есептің құрамына мыналар кіреді: 
- бойлық геологиялық профильдер; 
- көлденең геологиялық профильдер; 
- топырақты далалық және зертханалық зерттеу ведомостары; 
- балласттың қуаты мен ластануын анықтау кестесі; 
- жер төсемінің жай-күйі туралы қорытынды. 
 
2.5 Күшейтілген күрделі, күрделі, күшейтілген орташа жөндеуге 

арналған жобаларды жасауға арналған жұмыстар құрамы 
 
Жұмыстардың құрамына зерттеу, инженерлік-геодезиялық және 

инженерлік-геологиялық жұмыстар кіреді. 
Зерттеу жұмыстарының тізбесі: 
- балласт қабатын, жер төсемін және су бұру құрылғыларын тексеру; 
- жасанды құрылыстарды тексеру; 
- өткелдерді тексеру; 
- байланыс желісінің құрылғыларын тексеру; 
- СОБ және байланыс құрылғыларын тексеру; 
- жол жөндеумен айналысатын машиналар мен механизмдердің 

жұмыс аймағына түсетін басқа да құрылыстарды тексеру; 
- жол өлшегіш вагондар мен МДК өту нәтижелері бойынша рельстік 

жолтабан геометриясының жай-күйін талдау; 
- қорытынды жасау. 
Инженерлік-геодезиялық жұмыстардың тізбесі: 
- пикетажды қалпына келтіру; 
- жолды жөндеу учаскесінде реперлерді байлау; 
- теодолиттік жүрісті төсеу және бекіту; 
- нивелирлеу; 
- сызық жоспарын түсіру; 
- бағыттағыштық бұрмаларды өлшеу; 
- көлденең профильдерді түсіру; 
- қозғалыстарды түсіру; 
- жасанды құрылыстарды түсіру; 
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- платформаларды түсіру; 
- есеп жасау. 
Инженерлік-геологиялық жұмыстардың тізбесі: 
- балласт қабатын зерттеу бойынша геологиялық жұмыстар; 
- балласт қабатының ластануын далалық зерттеу; 
- геологиялық қазбаларды жоспарлы-биіктік байланыстыру; 
- жер төсемін зерттеу бойынша бұрғылау жұмыстары; 
- жер төсемін күрделі жөндеу учаскелерін зерттеу; 
- есеп жасау. 
 
2.6 Жолды орташа, көтерме жөндеуге және жоспарлы-алдын ала 

түзетуге арналған жобаларды жасауға арналған жұмыстардың құрамы 
 
Орташа, көтерме жөндеу және жолды жоспарлы-алдын ала 

түзету жобаларын жасау кезіндегі жұмыстардың құрамына мыналар 
кіреді: 

- жол өлшегіш вагондар мен МДК өту нәтижелері бойынша жолдың 
жай-күйін талдау; 

- балласт қабатын, шпал және рельс шаруашылығын, су 
бұрғыштарды, өткелдерді тексеру; 

- жолдың нақты жағдайын реперлік жүйеге байланыстыру; 
- есеп жасау. 
 
2.7 Зерттеу жұмыстары 

 
Зерттеу жұмыстарын жүргізудің мақсаты қажетті инженерлік 

ізденістер мен ілеспе жұмыстардың құрамы мен көлемін анықтау болып 
табылады. Зерттеу жұмыстарын жүргізу жауапкершілігі жобаның бас 
инженеріне жүктеледі. Зерттеу нәтижелері іздестіру жұмыстарын жүргізу 
бағдарламасын айқындайтын қорытындымен ресімделеді, ол Тапсырыс 
берушімен келісіледі. 

 
2.7.1 Балласт қабатын, жер төсемін және су бұру құрылғыларын 

тексеру 
 

Дала жұмыстарын орындау алдында балласт қабатының, жер 
төсемінің және су бұрғыш құрылғылардың жай-күйімен жол және 
құрылыстар департаментінің магистральдық желісінің дистанциясы мен 
бөлімшесінің материалдары бойынша танысу қажет, оған жүктеме 
сынақтарының нәтижелері, сондай-ақ статистикалық сипаттамалар 
бойынша рельстік жолтабан геометриясының жай-күйін бағалау деректері 
кіреді (ФП-14 МДК 1  нысаны). Балласт қабатын тексеру балласт 
                                                 

1 МДК – мобильді диагностикалық құрал 
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- платформаларды түсіру; 
- есеп жасау. 
Инженерлік-геологиялық жұмыстардың тізбесі: 
- балласт қабатын зерттеу бойынша геологиялық жұмыстар; 
- балласт қабатының ластануын далалық зерттеу; 
- геологиялық қазбаларды жоспарлы-биіктік байланыстыру; 
- жер төсемін зерттеу бойынша бұрғылау жұмыстары; 
- жер төсемін күрделі жөндеу учаскелерін зерттеу; 
- есеп жасау. 
 
2.6 Жолды орташа, көтерме жөндеуге және жоспарлы-алдын ала 

түзетуге арналған жобаларды жасауға арналған жұмыстардың құрамы 
 
Орташа, көтерме жөндеу және жолды жоспарлы-алдын ала 

түзету жобаларын жасау кезіндегі жұмыстардың құрамына мыналар 
кіреді: 

- жол өлшегіш вагондар мен МДК өту нәтижелері бойынша жолдың 
жай-күйін талдау; 

- балласт қабатын, шпал және рельс шаруашылығын, су 
бұрғыштарды, өткелдерді тексеру; 

- жолдың нақты жағдайын реперлік жүйеге байланыстыру; 
- есеп жасау. 
 
2.7 Зерттеу жұмыстары 

 
Зерттеу жұмыстарын жүргізудің мақсаты қажетті инженерлік 

ізденістер мен ілеспе жұмыстардың құрамы мен көлемін анықтау болып 
табылады. Зерттеу жұмыстарын жүргізу жауапкершілігі жобаның бас 
инженеріне жүктеледі. Зерттеу нәтижелері іздестіру жұмыстарын жүргізу 
бағдарламасын айқындайтын қорытындымен ресімделеді, ол Тапсырыс 
берушімен келісіледі. 

 
2.7.1 Балласт қабатын, жер төсемін және су бұру құрылғыларын 

тексеру 
 

Дала жұмыстарын орындау алдында балласт қабатының, жер 
төсемінің және су бұрғыш құрылғылардың жай-күйімен жол және 
құрылыстар департаментінің магистральдық желісінің дистанциясы мен 
бөлімшесінің материалдары бойынша танысу қажет, оған жүктеме 
сынақтарының нәтижелері, сондай-ақ статистикалық сипаттамалар 
бойынша рельстік жолтабан геометриясының жай-күйін бағалау деректері 
кіреді (ФП-14 МДК 1  нысаны). Балласт қабатын тексеру балласт 
                                                 

1 МДК – мобильді диагностикалық құрал 

 

призмасының қалыңдығы мен ластану дәрежесін, қиыршықтас тазалау 
машиналарының жұмысы үшін кедергі орындарын анықтауды қамтиды. 
Балласт призмасын инженерлік-геологиялық зерттеу шекаралары 
анықталады. Құжаттамаға және жол дистанциясы жұмысшыларының 
сұрауына сәйкес иіру орындарының жағдайы анықталады және иірімді 
инженерлік-геологиялық зерттеу шекаралары белгіленеді. Жер төсемі мен 
су бұру құрылғыларын қарау кезінде су шаю, судың тоқырау, жобалық 
пішіннің бұзылу орындары анықталады; жол жиектерін кесу, топырақ 
үйінділерін жинау учаскелері белгіленеді, су бұрғыштар мен бекітпелердің 
жай-күйі бағаланады. Су бұру құрылғыларының жай-күйін сипаттау 
кезінде су шығатын жерлерді белгілеу қажет. Қажетті аспаптық 
түсірілімнің шекарасы, құрамы, бұрғылау жұмыстарының әдістемесі мен 
көлемі белгіленеді. 

 
2.7.2 Жасанды құрылыстарды тексеру 
 
Жасанды құрылыстарды тексеру жасанды құрылыстарды күтіп ұстау 

жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес келтіре отырып, жолды жөндеуді жобалауды 
қамтамасыз ететін көлемде орындалады. 

Көпірлерде: 
- аралық құрылыстың құрылыс биіктігі (h1), көпірдегі (h2) және шпал 

астындағы (h3) балласт тұрының қалыңдығы (2.3-сурет) балласт қабатының 
қалыңдығын өзгерту қажеттілігі белгіленеді; 

- кордондық және фермалық тастарды, темір-бетон аралық 
құрылыстардың ернеулерін өсіру, тіреулерді ұзарту қажеттілігі; 

- көпірлердегі габаритсіздік, аралық құрылыстың осіне 
(эксцентриситет) қатысты жол осінің ауытқуы, А және б арақашықтығы 
(2.3-суретте); 

- арнаны тазарту және нығайту қажеттілігі. 
 

 
2.3 сурет - Көпірлердегі балласт қабатының өлшемдері  
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(жасанды құрылыстарды тексеру кезінде) 
Ернеулер мен кордон тастарының өлшемдері көрсетілген эскиздер 

орындалады. 
Балластпен жүретін темірбетонды көпірлер үшін шпал астындағы 

балласт биіктігінің ведомосы жасалады. 
Құбырларда: 

құбырды ұзарту, бастарды кеңейту қажеттілігі; 
- құбыр материалының физикалық жағдайы; 
- арнаны тазалау қажеттілігі. 

 
2.7.3 Өткелдерді тексеру 
 
Өткелдерді тексеру өткелдер мен оларға кіреберістерді жөндеуді 

жобалауды қамтамасыз ететін көлемде, оларды темір жол өтпелерін 
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес келтіре отырып орындалады. 
Тексеру кезінде төсемнің, су өткізу құбырларының, су бұрғыштардың, 
өткелді жайластырудың, көріну аймағының жай-күйі, инженерлік-
топографиялық түсірілімнің шекарасы және геологиялық жұмыстардың 
көлемі анықталады. 

 
2.7.4 Байланыс желісі, СОБ, байланыс және басқа да құрылыстар 

құрылғыларын тексеру 
 
Байланыс желісінің құрылғыларын тексеру байланыс сымының 

биіктігі және аспаның конструкциялық биіктігі туралы деректер 
алынғаннан кейін орындалады. Түйіспелі желі құрылғыларын тексеру 
кезінде түйіспелі аспаны көлденең және тік реттеу мүмкіндігі; бекіткіш 
кронштейндерді, консольдерді, бекіткіш тростарды көтеру мүмкіндігі 
белгіленеді; тірек және тіреуіш конструкциялардың түрі анықталады. 

Жол жұмыстарын жүргізу аймағына түсетін құрылғылардың 
орналасқан жері нақтыланады және қызмет көрсететін кәсіпорындардың 
өкілдерімен келісіледі. 

Сигнал беру және байланыс қызметінің тапсырмасы бойынша қызмет 
көрсетуші кәсіпорындардың өкілдерімен бірлесіп орындалатын кәбілдердің 
трассасы мен салыну тереңдігін анықтау (шурфовка) жүргізіледі. 

 
2.8 Геодезиялық жұмыстар 
 
Геодезия (грекше geodaisia «жерді бөлу», «ge» жер  +daio «бөлу») — 

жер туралы ежелгі ғылымдардың бірі, фигура, гравитациялық өріс, Жердің 
айналу параметрлері және олардың уақыт бойынша өзгеруі туралы нақты 
ғылым. Прецессия, тамақтану, полюстің қозғалысы және Жердің айналу 
жылдамдығын зерттеу саласында астрометриямен тығыз байланысты.    
Технологиялық аспектіде геодезия координаталық тірек жүйелерімен және 
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(жасанды құрылыстарды тексеру кезінде) 
Ернеулер мен кордон тастарының өлшемдері көрсетілген эскиздер 

орындалады. 
Балластпен жүретін темірбетонды көпірлер үшін шпал астындағы 

балласт биіктігінің ведомосы жасалады. 
Құбырларда: 

құбырды ұзарту, бастарды кеңейту қажеттілігі; 
- құбыр материалының физикалық жағдайы; 
- арнаны тазалау қажеттілігі. 

 
2.7.3 Өткелдерді тексеру 
 
Өткелдерді тексеру өткелдер мен оларға кіреберістерді жөндеуді 

жобалауды қамтамасыз ететін көлемде, оларды темір жол өтпелерін 
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес келтіре отырып орындалады. 
Тексеру кезінде төсемнің, су өткізу құбырларының, су бұрғыштардың, 
өткелді жайластырудың, көріну аймағының жай-күйі, инженерлік-
топографиялық түсірілімнің шекарасы және геологиялық жұмыстардың 
көлемі анықталады. 

 
2.7.4 Байланыс желісі, СОБ, байланыс және басқа да құрылыстар 

құрылғыларын тексеру 
 
Байланыс желісінің құрылғыларын тексеру байланыс сымының 

биіктігі және аспаның конструкциялық биіктігі туралы деректер 
алынғаннан кейін орындалады. Түйіспелі желі құрылғыларын тексеру 
кезінде түйіспелі аспаны көлденең және тік реттеу мүмкіндігі; бекіткіш 
кронштейндерді, консольдерді, бекіткіш тростарды көтеру мүмкіндігі 
белгіленеді; тірек және тіреуіш конструкциялардың түрі анықталады. 

Жол жұмыстарын жүргізу аймағына түсетін құрылғылардың 
орналасқан жері нақтыланады және қызмет көрсететін кәсіпорындардың 
өкілдерімен келісіледі. 

Сигнал беру және байланыс қызметінің тапсырмасы бойынша қызмет 
көрсетуші кәсіпорындардың өкілдерімен бірлесіп орындалатын кәбілдердің 
трассасы мен салыну тереңдігін анықтау (шурфовка) жүргізіледі. 

 
2.8 Геодезиялық жұмыстар 
 
Геодезия (грекше geodaisia «жерді бөлу», «ge» жер  +daio «бөлу») — 

жер туралы ежелгі ғылымдардың бірі, фигура, гравитациялық өріс, Жердің 
айналу параметрлері және олардың уақыт бойынша өзгеруі туралы нақты 
ғылым. Прецессия, тамақтану, полюстің қозғалысы және Жердің айналу 
жылдамдығын зерттеу саласында астрометриямен тығыз байланысты.    
Технологиялық аспектіде геодезия координаталық тірек жүйелерімен және 

 

координаталық негіздермен адам қызметінің әртүрлі салаларын қамтамасыз 
етеді. Геодезия әдісі математика мен физика жетістіктерінің кең спектріне 
негізделген, бұл жердің және оның жеке учаскелерінің геометриялық, 
кинематикалық және динамикалық қасиеттерін зерттеуді қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар, геодезия - бұл рельеф пен жасанды объектілердің 
кеңістіктік сипаттамаларын анықтауға байланысты өндіріс саласы.    
Картографияны координаттық қамтамасыз ету үшін қолданылады, 
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2.8.1 Пикетажды бөлу 
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Пикетажды бұзған кезде, әдетте, жолдың бойлық профилін соңғы 
тексерудің пикетажы қалпына келтіріледі. Бөлу тұрақты құрылыстардың 
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Қос жолды учаскелерді жөндеу кезінде пикетажды бөлу бойлық Профильді 
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арқылы өтеді. Пикетажды қисықтарға бөлген кезде жолдар ұзындығындағы 
айырмашылық шартты түрде әрбір қисыққа біреуден аспайтын базистік 
емес жолға орналастырылған камералдық дұрыс емес пикеттермен 
көрсетіледі. 

Бойлық өлшеу. Қос өлшеу арқылы жүргізіледі. Пикетаж бойлық 
Профильді тексеру кезіндегідей жолмен бөлінген жағдайда, екінші өлшем 
ретінде бақылау үшін бойлық профильдің деректерін пайдалануға болады. 
Темір жолдың реперлік желісі болған жағдайда пикетаж онымен 
байланыстырылады. Жол берілетін қалдық учаске ұзындығының 1/2000 
аспауы тиіс. Айдау, невязки теңбе-тең жүргізіледі учаскесінің ұзындығы. 
Бойлық Профильді тексеру деректерімен алшақтау кезінде дұрыс емес 
пикеттерді орнату тиісті негіздемені ұсына отырып, жол қызметінің 
техникалық бөлімімен келісіледі. Дұрыс емес (кесілген) пикет, әдетте, 
жасанды құрылыстар мен бөлек пункттердің алдында бойлық бейіннің ең 
аз (біркелкі) еңісі бар, бірақ кіру бағыттамасынан 500 м жақын емес тік 
учаскелерде орналасуы тиіс. 
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Пикетажды бекіту рельс пикетажының жүрісі бойынша жолтабанның 
ішкі жағынан сол жақ мойнында жуылмайтын ашық бояумен жүргізіледі. 
Жасанды құрылыстардың, өткелдердің, жолаушылар ғимараттарының 
осьтерінің жағдайы, платформалардың басы мен соңы, көлденең 
профильдерді түсіру орындары кейіннен тегістей отырып, бояумен 
бекітілуге жатады. Онға көбейтілген пикеттер толық жазылады, 
қалғандарына соңғы Сан жазылады; артықшылығы бар нүктелерде тек 
плюс мәні жазылады. 

Сынған және бекітілген пикетаж жол қашықтығымен акт бойынша 
қабылдануы тиіс. 

Жолдың қисық учаскелері, әдетте, сыртқы рельсте белгілерді қолдана 
отырып, 20 м арқылы бөлінеді. Қисықтың бөлінуі қисықтың визуалды 
басталуы мен соңынан 40-60 м түзу сызықта басталады және аяқталады. 
Қисықтар арасындағы түзу кірістірудің ұзындығы 100 м-ден аз болса, бөлу 
үздіксіз жүреді. 

Пикетажды бөлу кезінде пикетаждық журнал жүргізіледі, онда: 
- жасанды құрылыстардың осьтері, Кордон тастарының алдыңғы 

және артқы қырлары, контррельстердің, құрылыстардың тегі мен олардың 
тесіктері көрсетілген аралық құрылыстардың басталуы мен аяқталуы; 

- тұрақты жол және жолаушылар ғимараттарының жармалары; 
- платформалардың басталуы мен аяқталуы, олардың сипаттамалары, 

іргетас тіректері арасындағы қашықтық, жол осінен платформаның шетіне 
дейінгі қашықтық; 

- жолдың қисық учаскелерінің басы мен соңы, бұрылу бағыты; 
- жолдардың қиылысу төсемдерінің шеттері, өткелдердің 

сипаттамасы; 
-электр беру және байланыс желілерінің, кабельдердің, құбырлардың 

және т. б. қиылысу осьтері.; 
- рамалық рельстердің түйіспелері, үшкірдің басы, айқастырманың 

құйрығы, бағыттамалы бұрмалардың сипаттамалары; 
- бағдаршамдар, семафорлар, оқшаулағыш жіктер, шекті бағандар, 

километр және пикет белгілері, өзге де тұрақты жол белгілері; 
- рельс майлағыштарды, букс қызуын анықтайтын аспаптарды және т. 

б. орнату орындары.; 
- рельстердің бір түрінен, шпалдардан, балласт түрлерінен 

басқаларына өту; 
- нөмірлері мен типтері көрсетілген байланыс желісінің тіректері, 

байланыс желісінің түйіндерін оқшаулайтын тартқыштардың іргетастары; 
- су бұру және көрінетін дренаждық және деформацияға қарсы 

құрылыстар, судың тоқырау орындары, өсімдіктердің болуы. 
Журналда, әдетте, бөлу жолағы шегінде, сондай-ақ техникалық 

тапсырмаға және зерттеу материалдарына сәйкес негізгі құрылыстар мен 
жайластырулардың жалпы жағдайы жазылады. 
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2.8.2 Жолды жөндеу учаскесінде реперлер салу 
Геодезиялық жұмыстар алдында жол (немесе бөлімше) 

қашықтықтары түйіспелі желінің тіректеріне реперлер орнатуды 
қамтамасыз етуі тиіс. 

Егер жұмыс реперлік желісінде абсолюттік немесе шартты 
координаттар жүйесінде белгілер болмаса, онда жобалау ұйымы «бейіндегі 
және жоспардағы теміржолдың жай-күйін бақылаудың арнайы реперлік 
жүйесі» техникалық талаптарына сәйкес тиісті дәлдік сыныбының 
түсірілімін орындайды. 

Егер жұмыс реперлік желісінің жоспарлы және биіктік 
координаттары болса, онда жолдың нақты жағдайын реперлерге 
байланыстыру жүргізіледі. 

Тұрақты маркалар мен реперлердің жеткіліксіз тығыздығы кезінде 
жөндеу жұмыстары кезеңінде олардың арасындағы қашықтық 2-3 км - ден 
аспайтындай есеппен уақытша реперлер салынады. Жолды жөндеу 
учаскесінде орналасқан барлық реперлер мен маркалар реперлер мен 
маркалар ведомосына енгізіледі. 

Уақытша реперлер телеграф тіректеріне бекітілген Руф немесе 
барокко тырнақтары болуы мүмкін. Реперлерді көпірлердің тіректерінің 
фермалық алаңдарында (2.4-сурет), құбырлардың бастиектерінде (пикетаж 
бағыты бойынша оң жақта), ғимараттардың тас цокольдарында, байланыс 
желісі тіректерінің, бағдаршамдар мен семафорлардың іргетастарында 
(желілік құрылыстармен қиылыстарда) салу ұсынылады. 

 

 
 

2.4 сурет - Көпірде жергілікті репер салуға арналған орын 
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Әрбір орнатылған реперді ол орнатылған мекеме атауының бастапқы 
әріптерін, орнатылған жылын және реттік нөмірін көрсете отырып 
(бояумен) таңбалау қажет. Реперлерді нөмірлеу өсу ретімен орындалады. 
Барлық реперлер пикет журналына енгізіледі. Барлық реперлердің 
орналасуы сызылған болуы керек. Абрис пикет мәнін, салынған реперден 
жолдың осіне немесе жақын заттарға дейінгі қашықтықты, ал қабырға 
реперлері үшін - олардың жер бетінен, тротуардан немесе олар салынған 
құрылыстың қандай да бір бөлігінен жоғары биіктігін көрсетеді. 

Өкінішке орай, профильдегі және жоспардағы теміржол жағдайын 
бақылаудың арнайы реперлік жүйесі магистральдық желінің барлық 
бөлімшелерінде бола бермейді. 

 
2.8.3 Нивелирлеу 
 
Темір жолды нивелирлеу рельстің бас жағына бойынша (рейканы 

рельстің басына қою арқылы) дәлдікпен және Техникалық нивелирлеу 
технологиясы бойынша жүргізіледі. Бастапқы нүктелер-мемлекеттік 
нивелирлік желінің немесе жұмыс істейтін реперлік желінің маркалары мен 
маркалары. Реперлер туралы деректер мемлекеттік қадағалау 
қызметтерінде немесе жол қызметінің техникалық бөлімінде алынады. 

Нивелирлеу алдында орындаушы жолды күрделі жөндеу 
учаскесіндегі абсолютті белгілері (немесе жұмыс желісінің белгілері) бар 
барлық маркалар мен реперлердің тізбесін, сондай-ақ салынатын 
реперлердің тізбесі мен орналасқан жерін алуы тиіс. 

Мемлекеттік нивелирлік желінің реперлері кемінде 16 км сайын 
болған кезде нивелирлеу екі жақты рейкаларды қолдана отырып, жеке 
жүргізіледі. Егер мемлекеттік желінің реперлері аз орналастырылса, онда 
нивелирлеу тікелей және кері нивелирлеу арқылы жүзеге асырылады. 
Техникалық нивелирлеу нормаларына сәйкес биіктікті өлшеулердің ±50√𝐿𝐿 
- де сәйкес келмеуі артық емес ±30√𝐿𝐿 , ал 𝐿𝐿  - нивелирлеу жүрісінің 
ұзындығы, км станцияларда рұқсат етіледі. Рұқсат етілген қалдық бүкіл 
қозғалыс бойынша біркелкі бөлінеді. Репер белгілерін байланыстыру және 
есептеу орташа асып кетулер бойынша жүргізіледі. Станциядағы асып кету 
мәндерінің арасындағы алшақтық 5 мм-ден аспауы тиіс. 

Нивелирлік өткелдер тұрақты реперлер немесе маркалар арасында 
байланады. Төселетін реперлер міндетті түрде нивелирлік жүріске 
қосылады. 

Жолдың түзу учаскелерінде нивелирлеу пикетаж бөлінген рельстің 
басы бойынша; жолдың қисық учаскелерінде-сыртқы рельстің 
жоғарылауын бір мезгілде өлшей отырып, ішкі рельстің басы бойынша 
жүргізіледі. 

Реперлерде, пикеттерде «артықшылығы бар нүктелерде» орналасқан 
барлық жол қималары нивелирлеуге жатады (бейіннің сыну нүктелерінің, 
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өткелдердің осьтерінің, шағын жасанды құрылыстардың осьтерінің, жол 
өтпелерінің, жаяу жүргіншілер көпірлерінің, әуе қиылыстарының 
астындағы рельстердің бастиектерінің), сондай-ақ басты және аралас 
жолдарға іргелес рельстердің бастиектері мен платформалардың үсті 
(пикеттердің басы, соңы, олардың деформацияланған жерлерінде, бірақ 
платформаға кемінде үш нүкте); пикеттердегі аралас жолдардың 
рельстерінің бастиектері, бағыттамалы бұрмалардың үшкір және 
айқастырмалары).. Тік еңістер, пішіннің күрт сынуы кезінде және үлкен 
және орта көпірлерге кіреберістерде нивелирлеу сынық нүктесінен 100 м 
ұзақтықта 20 м сайын жүргізіледі.  

Көлденең аралықтары бар орта және үлкен көпірлерде аралық 
құрылыстардың басында, ортасында және соңында рельстердің бастары; 
темір-бетон аралық құрылыстардың балласт астаулары ернеулерінің 
жоғарғы жағы, барлық көпірлердің екі жақтарындағы кордондардың 
жоғарғы жағы; кіру және шығу бойынша құбырлардың бастары мен 
науалар тегістеледі. Рельс бастиектерін нивелирлеу кезінде есептеулер 
рельстердің екі жағынан алынып тасталуы тиіс. 

Жұмыстағы үзіліс кезінде нивелирлеу тұрақты немесе уақытша 
реперде аяқталады және парақтан кейінгі міндетті бақылаумен белгілерді 
есептеу жүргізіледі. 

Нивелирлеу бойынша жұмыстардың көлемі талап етілетін дәлдік 
деңгейі негізделген жағдайда ФП-1, ФП-2, ФП-9 нысандары бойынша МДК 
деректерін пайдалану кезінде айтарлықтай азайтылуы мүмкін. 
 

2.8.4 Сызық жоспарын түсіру 
 

Сызық жоспарын түсіру қисықтарда орналасқан жол учаскелерінде 
жүзеге асырылады. Жолдың түзу учаскелерінде жоспарды түсіру 
платформа шегінде жол осін араластыру қажеттілігі туындауы мүмкін 
орындарда, габаритті емес жол аралықтары орындарында, қисық сызықтан 
жергілікті көлденең ауытқу орындарындағы жолдың іргелес тік 
учаскелерінің сырғымалары есебінен дөңгелек радиус пен өтпелі қисықтар 
ұзындығының ұлғаю орындарында ғана жүргізіледі.  

Учаскенің барлық ұзындығында жоспарды түсіру учаскеде жұмыс 
реперлік желісі болған кезде және Тапсырыс берушінің тапсырмасы 
бойынша орындалады. Желі жоспарын түсіру кезінде ФП-4, ФП-5, ФП-6, 
ФП-7 нысандары бойынша МДК деректері пайдаланылады. 

Жүрістің негізгі нүктелерін жол машиналарының жұмыс аймағынан 
тыс жерге қою және уақытша реперлермен бекіту қажет.  

Нүктелердің орналасуы пикетажбен байланыстырылады және 
теодолиттің негізгі нүктелерінің тізіміне енгізіледі. Мемлекеттік 
геодезиялық желі немесе жұмыс реперлік желісі болған кезде жүріс 
онымен байланыстырылады.  
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Теодолиттік қозғалыс нүктелерін бекітудің мақсаты рельс шпалдарын 
ауыстыру кезінде жол осінің орнын анықтау болып табылады.  

L   жүрісінің ұзындығына, км және п аспабының тұрақтарының 
санына байланысты жүрістерді төсеу кезінде өлшеу дәлдігіне қойылатын 
талаптар 2.1-кестеде келтірілген. 

 
 

Кесте 2.1- Рұқсат етілген өлшеу қателіктері 
 

Жұмыс түрлері Рұқсат етілген өлшеу қателіктері 
бұрыштық сызықтық Биік 

Түсіру кезінде геодезиялық 
негіздеменің жүрістерін 
төсеу: 

   

теміржол станциялары 20^′′ √𝑛𝑛 1/4000 ±30√𝐿𝐿 
аралықтар, разъездер, 
аралық станциялар 1^′ √𝑛𝑛 1/2000 ±50√𝐿𝐿 

 
Жол бұрылыстарын түсіру кезінде И.В. Гоникберг әдісін пайдалануға 

рұқсат етіледі. Жол бұрылыстарының нүктелерінің тікбұрышты 
координаталарын анықтауға негізделген кестеге сәйкес дәлдікке сәйкес 
келетін басқа әдістер (кесте 2.1). 

Бұрылыстың бастапқы және соңғы нүктелері пикетажмен 
байланысты. Олар жергілікті жерде жөндеу жұмыстарын жүргізу 
аймағынан тыс тұстама нүктелермен бекітіледі (2.5 - сурет) немесе жағдай 
объектілеріне байланады және Бұрылыстың басы мен соңын түсіру 
нүктелерін бекіту ведомосіне енгізіледі.  

 
 

 
 

2.5 сурет - Бұрылысты түсірудің бастапқы және соңғы нүктелерін 
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2.5 сурет - Бұрылысты түсірудің бастапқы және соңғы нүктелерін 

 

бекіту 
 

Бұл нүктелерді шоғырландырудың мақсаты есептеуге сәйкес 
қисықтың түзету орындарын анықтаудағы қатені жою болып табылады. 

Қос жолды (көп жолды) учаскелерде жөнделетін жолға іргелес 
барлық жолдар бойынша бұрылыстардың параметрлері анықталады. 

100 м-ден кем тік ендірмесі бар бұрылыстар үздіксіз жүріспен 
алынады. 

Қысқа бұрылыстарды (80 м дейін), бағыттағыштық бұрмалар 
ауданындағы бұрылыстарды және радиусы 400 м кем бұрылыстарды түсіру 
5-10 метр сайын жүргізіледі. 

 
2.8.5 Көлденең профильдерді түсіру 
 
Көлденең профильдер пикеттерде, сондай-ақ орындарда алынады: 
- жер төсемінің негізгі алаңының ені жеткіліксіз; 
- деформацияланған еңістері және жұмыс істемейтін жағдайдағы су 

бұрғыштары бар; 
- геологиялық қималардың бөлінуі; 
- құбырлардың осьтері мен көпір тіреулерінің артқы қырлары 

бойынша; 
- балластпен жүретін көпірлердің осьтері бойынша; 
- жол өтпелерінің астында; 
- үйіндіден ойыққа өту кезінде. 
Жер төсемін күрделі жөндеу және су бұрғыштарды қайта құру 

жобаларын әзірлеу үшін қосымша көлденең қималар жеке алынады. 
Кресттердің бөлінуі жолдың осіне перпендикуляр, қисықтарда - 

аккордқа, оның ортасы алынған крест арқылы өтеді. Жол осінен әр бағытта 
көлденеңнің ұзындығы көлденеңдегі соңғы нүкте үйіндінің табанынан 
немесе ойықтың шетінен кемінде 10 м болатындай етіп орнатылады. 

Жер төсемін жөндеу кезінде көлденең профильдің ұзындығы жеке 
анықталады. Көлденеңінен кезекпен алынады (2.6-сурет): 

ГР - рельс басы; 
ББ - балласт призмасының жиегі; 
ПБ - балласт призмасының табаны; 
БП - жер төсемінің жиегі; 
Үйіндінің немесе ойықтың еңісінің сыну о-нүктелері; 
ДС - үйіндінің табаны; 
Резервтің БР -жиектері; 
ДР - түбі резерв; 
Т - жер бедеріне тән нүктелер; 
КП - көлденең профильдің соңы; 
ПК - кавальерлер табаны; 
ВК - жоғарғы кавальерлер; 
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БК - арықтың жиектері; 
БВ - ойықтың жиектері; 
ДК - арықтың немесе кюветтің түбі. 

 
 

 
 

 
а) - үйіндіде, б) - ойықта 

Сурет 2.6 - Көлденең профиль нүктелері 
 
Сондай-ақ, ауа және жер асты коммуникацияларының қиылысу 

орындары, орман отырғызу шекаралары, аумақтар мен жерлер. Теміржол 
станцияларын көлденең бейіндерде түсіру кезінде бұдан басқа: станциялық 
жолдар осьтерінің жағдайы; лотоктар, жыралар, платформалар, жасанды 
құрылыстар; түсіру кезінде көрінетін жерасты коммуникациялары тіркелуі 
тиіс. 

Құбырлардың осі бойынша көлденең қималарда бастиектің жоғарғы 
жағы, тесіктің жоғарғы жағы, құбырдың түбі, су ағынының түбі бастиектен 
кемінде 10 м қашықтықта және түсіру сәтіндегі су деңгейі қосымша 
алынады. Көлденең қималарда балластпен жүретін шағын көпірлердің осі 
бойынша балласт астауының жоғарғы жағы, түсіру шекарасындағы су 
ағынының түбі және көпір астындағы су деңгейі қосымша алынады. 



53

 

БК - арықтың жиектері; 
БВ - ойықтың жиектері; 
ДК - арықтың немесе кюветтің түбі. 
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Көлденең қиманың нүктелеріне дейінгі көлденең қашықтық (төсеу) 
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2.8.6 Өткелдерді түсіру 
 
Өткелдерде 1:500 масштабында топографиялық жоспар жасау үшін 

жергілікті жердің түсірілімі орындалады.  
Түсірілімнің мақсаты - Қазақстан Республикасы Көлік және 

коммуникация министрінің 2011 жылғы 25 наурыздағы № 168 бұйрығымен 
бекітілген «темір жол өтпелерін техникалық пайдалану, қызмет көрсету 
және жөндеу қағидалары» көшу жабдығы мен оған кіреберістердің 
мазмұнының сәйкестігін айқындау. Түсірілімнің ең аз шекаралары - 
теміржолдың автожол осімен қиылысу нүктесінен әр жаққа 50 м. 

Автожол осі бойынша бойлық профильді түсіру жол осінен әр жаққа 
кемінде 50 м ұзақтықта орындалады. Автожолдың өткелге кіреберісіндегі 
тік еңістері кезінде автожол осі бойынша бойлық бейінді түсіру жол осінен 
кемінде 100 м ұзақтықта орындалады. 

Автожол кіреберістерінде көлденең профильдер өзіне тән жерлерде 
және су өткізу құрылыстары бойынша алынады. Өткелге өту жолдарын 
кесіп өтетін әуе коммуникацияларының тік габаритіне сәйкестігін тексеру 
жүргізіледі. 

Көріну аймағы және өткелге қатысты, бірақ түсіру аймағына кірмеген 
белгілер топографиялық жоспарға қашықтықты көрсете отырып схемалық 
түрде түсіріледі: 

- шеткі рельске дейін-автожол белгілері үшін; 
- төсемнің ең жақын шетіне дейін - теміржол белгілері үшін. 

 
2.8.7 Жасанды құрылыстар мен жолаушылар платформаларын 

түсіру 
 
Жасанды құрылыстарды түсіру көлденең қималарды түсіру кезінде 

орындалады. 
Платформаларда іргетас тіректерінің осьтері бойынша жол жағынан 

платформаның жоғарғы жағы мен рельс басы платформаның шетінен жол 
осіне дейінгі қашықтықты өлшей отырып тегістеледі. Қорап түріндегі биік 
платформалар 10 м-ден кейін алынып тасталады. Платформа бұрылыстың 
сыртқы жағында орналасқан кезде рельстің басы бойымен нивелирлеу екі 
бағытта да жүзеге асырылады. 
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2.9 Геологиялық жұмыстар 
 
Инженерлік-геологиялық жұмыстардың мақсаты балласт призмасы 

мен жер төсемінің жағдайын анықтау болып табылады. Бұл ретте 
жүктемелік сынау деректері мен рельстік жолтабан тұрақтылығын 
статистикалық бағалау (ФП-14 МДК) пайдаланылады. 

Балласт қабатын геологиялық зерттеу кезінде «балласт қабатын 
зерттеу жөніндегі әдістемелік нұсқауларды» 28.05.96 ж. № ПДЛ-30/16 ж. 
ЦПТ-16/77, ВТУ басшылыққа алады.  

Сауалнама мыналарды қамтиды: 
- балласт қабатының қалыңдығын, оның ішінде құм жастықшасының 

қалыңдығын анықтау; 
- шпал табанынан 25-40 см тереңдікте қиыршық тастың ластануын 

далалық анықтау (стандартты сынамаларды алу). Балласттың қалыңдығы 
60 см - ден асқан кезде балласттың ластануы және оның сапалық 
сипаттамалары 60-70 см тереңдікте қосымша анықталады. 

Шпал астындағы балласт қабатының қалыңдығы мен жай-күйін 
анықтау жол осі бойынша километрге кемінде үш жерде, сондай-ақ 
жолаушылар платформаларында (басы, соңы), жасанды құрылыстардың 
осьтері бойынша, өткелдер мен бағыттамалық бұрмаларда, сондай-ақ 
жүктеме сынақтарының нәтижелері және жол қашықтығымен келісілген 
рельстік жолтабанның тұрақтылығын статистикалық бағалау бойынша 
айқындалған нүктелерде жүргізіледі. 

Жер төсемін тексеру үшін геологиялық қазбаларды бөлу жол осі және 
көлденең бейіндер бойынша жүргізіледі. Жолдың осі бойымен мұздату 
аймағынан төмен тереңдік қазбалары өтуі тиіс. Биіктігі екі метрге дейінгі 
ойықтарда, нөлдік жерлерде және үйінділерде жол осі бойынша (учаскенің 
басы, ортасы, соңы) кемінде үш қазба салынады. Көрінетін ақаулары жоқ 
екі метрден жоғары үйінділерде - бір километрге жол осі бойынша кемінде 
үш қазба. Маусымдық қату аймағында сазды топырақтар анықталған кезде, 
олардың пайда болу аймағының шекаралары анықталады. Мұндай 
учаскелерде геологиялық көлденең қималар (кемінде үш) салынады, бұл 
ретте жер төсемінің негізгі алаңының кескіні және жер асты суларының 
деңгейі анықталуы тиіс. Геологиялық қазбалардың орналасу схемасы 2.7-
суретте келтірілген. 
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геологиялық өндіру орны.  
а) - ойықта және нөлдік орында; б-  үйіндіде 
 

2.7-сурет - Балласт призмасын және жер төсемді тексеру кезінде 
геологиялық қазбалардың ең аз қажетті санының орналасу схемасы  

 

Геологиялық қазбаларды жол осі бойынша камералдық өңдеу кезінде 
шпал табанының деңгейі нөлдік санаққа алынады. 

Жұмыс істеп тұрған жолдардағы жер төсемінің деформацияланған 
учаскелерін инженерлік-геологиялық зерттеу темір жолдың иірімдері мен 
шөгуін жою жөніндегі техникалық нұсқауларға (ЦП/4369) сәйкес 
жүргізіледі. Негізгі алаңда балласт қалталарының пайда болуын болдырмау 
үшін қазбаларды тампонаждау топырақтың қабаттық жағдайын қалпына 
келтіре отырып, нығыздау арқылы жүргізу керек. 

Геологиялық қазбаларды жоспарлы-биіктік байланыстыру ұңғымалар 
сағаларының биіктік белгілерін анықтау және геологтардың деректері 
бойынша геологиялық қазбаларды пикетажға байланыстыру үшін 
орындалады. 

Қату аймағындағы иірімді топырақтар орналасқан жерлерде, оның 
ішінде асбест балластын қиыршықтасқа ауыстыру учаскелерінде 
геологиялық зерттеу нәтижелері бойынша иірімді деформацияларды 
болдырмау жөніндегі іс-шараларды жобалау қажеттілігін бағалау 
мақсатында жылу техникалық есептеулер жүргізіледі. 
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2.10 Жолдың жоғарғы құрылысының конструкциясына, типіне 
және элементтеріне қойылатын техникалық талаптар  

 
Темір жолдарды жобалау және салу (реконструкциялау) кезінде 

жолдың жоғарғы құрылысының конструкциясына, типіне және 
элементтеріне қойылатын техникалық талаптар 2.2-кестеде, ал 
бағыттағыштар бұрмалардың конструкциясы мен типіне қойылатын 
техникалық талаптар 2.3-кестеде келтірілген. 

Түйіспесіз жолдың конструкциясы оның жұмысының климаттық 
және пайдалану жағдайларына сәйкес келуі және пайдаланудың барлық 
кезеңі ішінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс, 
сондықтан жолдың жоспары мен бейініне қарамастан, рельс бунақтарының 
ұзындығы, әдетте, аралықтардың ұзындығына сәйкес келуі тиіс.  

Рельс бастиегінің бүйірінің қарқынды тозуы бар учаскелерде радиусы 
500 м кем емес бұрылыстарда инфрақұрылым дирекциясының (тапсырыс 
берушінің, инвестордың) жол қызметі бастығының рұқсатымен ұзындығы 
кемінде 350 м қысқа бунақтар төселуі мүмкін.  

Қысқа бунақтар, бірақ кемінде 100 м бағыттамалы бұрмалар 
арасындағы станцияларда төселуі мүмкін. Бұл ретте олардың ұштары 
бағыттағыштық бұрмалардан ұзындығы 12,5 м теңестіруші рельстердің екі 
жұпымен бөлінуі, ал теңестіруші рельстердің ұштары беріктігі жоғары 
түйіспелі бұрандалармен тартылуы тиіс. Жоғары берік түйіспелі бұрандар 
болмаған жағдайда бунақтардың ұзындығы кемінде 150 м болуы тиіс. 

Рельстердің қысқы ең төменгі температурасы 50 0С төмен өңірлерде 
рельс бунақтары төмен температуралы сенімді рельстерден, ал радиусы 600 
м және одан кем бұрылыстарда климаттық жағдайларға қарамастан, 
сыртқы рельс жіптерінде - тозуға төзімділігі жоғары және түйіспелі-
шаршамалы берік рельстерден дәнекерленуі және олардың тұрақты 
лубрикациясы қамтамасыз етілуі тиіс. 

 

2.2-кесте-Конструкцияға қойылатын техникалық талаптар және темір 
жол элементтері 

 

Теміржол желісінің класы 

Жолаушылар 
қозғалысы үшін 

Жүк қозғалысы үшін Аралас қозғалыс үшін 

Темірбетонды 
шпалдардағы түйіспесіз 

жол* 

Темірбетонды 
шпалдардағы түйіспесіз 

жол* 

Темірбетонды 
шпалдардағы түйіспесіз 

жол* 

Р65, жаңа, 
термокүшейтілген, в 
немесе Т1 болмаса В 

Р65, жаңа, 
термокүшейтілген, в 
немесе Т1 болмаса В 

Р65, жаңа (термо 
термокүшейтілген) 

және ескі жарамды І 
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2.10 Жолдың жоғарғы құрылысының конструкциясына, типіне 
және элементтеріне қойылатын техникалық талаптар  

 
Темір жолдарды жобалау және салу (реконструкциялау) кезінде 

жолдың жоғарғы құрылысының конструкциясына, типіне және 
элементтеріне қойылатын техникалық талаптар 2.2-кестеде, ал 
бағыттағыштар бұрмалардың конструкциясы мен типіне қойылатын 
техникалық талаптар 2.3-кестеде келтірілген. 

Түйіспесіз жолдың конструкциясы оның жұмысының климаттық 
және пайдалану жағдайларына сәйкес келуі және пайдаланудың барлық 
кезеңі ішінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс, 
сондықтан жолдың жоспары мен бейініне қарамастан, рельс бунақтарының 
ұзындығы, әдетте, аралықтардың ұзындығына сәйкес келуі тиіс.  

Рельс бастиегінің бүйірінің қарқынды тозуы бар учаскелерде радиусы 
500 м кем емес бұрылыстарда инфрақұрылым дирекциясының (тапсырыс 
берушінің, инвестордың) жол қызметі бастығының рұқсатымен ұзындығы 
кемінде 350 м қысқа бунақтар төселуі мүмкін.  

Қысқа бунақтар, бірақ кемінде 100 м бағыттамалы бұрмалар 
арасындағы станцияларда төселуі мүмкін. Бұл ретте олардың ұштары 
бағыттағыштық бұрмалардан ұзындығы 12,5 м теңестіруші рельстердің екі 
жұпымен бөлінуі, ал теңестіруші рельстердің ұштары беріктігі жоғары 
түйіспелі бұрандалармен тартылуы тиіс. Жоғары берік түйіспелі бұрандар 
болмаған жағдайда бунақтардың ұзындығы кемінде 150 м болуы тиіс. 

Рельстердің қысқы ең төменгі температурасы 50 0С төмен өңірлерде 
рельс бунақтары төмен температуралы сенімді рельстерден, ал радиусы 600 
м және одан кем бұрылыстарда климаттық жағдайларға қарамастан, 
сыртқы рельс жіптерінде - тозуға төзімділігі жоғары және түйіспелі-
шаршамалы берік рельстерден дәнекерленуі және олардың тұрақты 
лубрикациясы қамтамасыз етілуі тиіс. 

 

2.2-кесте-Конструкцияға қойылатын техникалық талаптар және темір 
жол элементтері 

 

Теміржол желісінің класы 

Жолаушылар 
қозғалысы үшін 

Жүк қозғалысы үшін Аралас қозғалыс үшін 

Темірбетонды 
шпалдардағы түйіспесіз 

жол* 

Темірбетонды 
шпалдардағы түйіспесіз 

жол* 

Темірбетонды 
шпалдардағы түйіспесіз 

жол* 

Р65, жаңа, 
термокүшейтілген, в 
немесе Т1 болмаса В 

Р65, жаңа, 
термокүшейтілген, в 
немесе Т1 болмаса В 

Р65, жаңа (термо 
термокүшейтілген) 

және ескі жарамды І 

 

санатындағы рельстер санатындағы рельстер және ІІ топтарының 
рельстері 

Жаңа серпімді элементі 
ұстатқыш 

Жаңа серпімді элементі 
ұстатқыш 

Жаңа бекітпе және ескі 
жарамды ** 

(оның ішінде 
жөнделген) 

Темірбетон шпалдар, 
жаңа I сұрыпты 

Темірбетон шпалдар, 
жаңа I сұрыпты 

Темірбетон, жаңа және 
ескі жарамды шпалдар 

Шпал эпюры: түзу 
жолда 1840 дана/км 

(радиусы 1200 м және 
одан кем бұрылыстарда 

- 2000 дана/км) 

Шпал эпюры: түзу 
жолда 1840 дана/км 

(радиусы 1200 м және 
одан кем бұрылыстарда 

- 2000 дана/км) 

Ең аз 1840 дана / км 
(түзу және 

бұрылыстарда) 

Қабат қалыңдығы бар 
қиыршық тас балласты: 

40 см 

Қабат қалыңдығы бар 
қиыршық тас балласты: 

40 см 

Қабатының қалыңдығы 
кемінде 30 см қиыршық 

тас балласты 
* Бунақты жолды ағаш немесе темірбетон шпалдарда қолдануға тапсырыс 

берушінің шешімі бойынша техникалық-экономикалық негіздеме негізінде қолдануға 
болады. 

** Жолды қайта жаңарту кезінде техникалық-экономикалық негіздеме негізінде 
тапсырыс берушінің шешімі бойынша КБ ескі жарамды бекітпелерін төсеуге жол 
беріледі. 

 
2.3-кесте – Бағыттағыштық бұрмалардың конструкциясы мен 

түрлеріне қойылатын техникалық талаптар 
 

Бағыттамалы бұрмалардың конструкциялары мен түрлері 

Жолаушылар 
қозғалысы үшін 

Жүк қозғалысы 
үшін 

Аралас қозғалыс 
үшін 

Р65 жаңа; темір 
жол элементтері 

шыңдалған. Жаңа 
темірбетонды брустар 

Р65 жаңа; темір 
жол элементтері 

шыңдалған. Жаңа 
темірбетонды брустар 

Р65 жаңа және 
ескі. Жаңа және ескі 

жарамды темірбетонды 
брустар 

 
Рельстер температурасының жылдық амплитудасы 100 0С және одан 

төмен өңірлерде аралық рельсті бекітпелер - рельстердің 18 кН кем емес 
күшпен негізге қысылуын және олардың бойлық ығысу кедергісін 25 кН/м 
кем емес қамтамасыз етуі тиіс; - 100 0С жоғары, бірақ 110 0С артық емес - 
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тиісінше 20 кН және 30 кН/м – 110 0С артық 25 кН және 33-тен 35 кН/м 
дейін қамтамасыз етуі тиіс. 

Жылына 60 млн. т·км жүк жүктілігі бар полигондарда және одан да 
көп, сондай-ақ поездардың жүк қозғалысына арналған барлық темір жол 
желілерінде радиусы 500 м және одан кем бұрылыстарда төсеме бекітпелер 
қолданылуы тиіс. 

Рельстер температурасының жылдық амплитудасы 350 м және одан 
аз бұрылыстарда 100 0С в дейінгі өңірлерде, ал рельстер температурасының 
жылдық амплитудасы 100 0С-тан 110 0С-қа дейінгі өңірлерде радиустары 
500 м және одан кем бұрылыстарда үлгілік шпалдармен (ШЗ, ШЗД) 
салыстырғанда олардың жол осіне көлденең жылжуына кемінде 15% 
кедергісі жоғары темірбетон шпалдар қолданылуы тиіс. 

Рельстер температурасының жылдық амплитудасы 110 0С-тан асатын 
аймақтарда радиусы 500 м және одан кем бұрылыстарда олардың жол осіне 
көлденең жылжуына кемінде 30 % кедергісі бар үлгілік шпалдармен (ШЗ, 
ШЗД) салыстырғанда жоғары темірбетон шпалдарын қолдану қажет. 

Радиусы 350 м және одан кем бұрылыстардағы климаттық 
жағдайларға қарамастан, сыртқы рельс жіптері жағынан балласт 
призмасының иығы мен еңісі полимерлермен қатайтуы тиіс. 

Рельстер температурасының жылдық амплитудасы 100 0С дейінгі 
өңірлерде түйіспе қосылыстарының конструкциясы түйісудің ажырауына 
кемінде 400 кН, ал рельстер температурасының жылдық амплитудасы 100 
0С асатын өңірлерде кемінде 600 кН күштерді қамтамасыз етуі тиіс. 

Түйіспесіз жол учаскелерінде 2,5 МН үзілуге күш салуды қамтамасыз 
ететін беріктігі жоғары оқшаулағыш түйіспелер ғана қолданылуы тиіс. 

Түйіспесіз жолды төсеу жобалық құжаттамаға қатаң сәйкестікте 
жүргізілуі тиіс, онда түйіспесіз жолды төсеу шекарасы, кірпіктердің 
ұзындығы, оларды түйістіру тәсілдері, бекіту температурасы белгіленеді.  

Қайта жаңарту кезінде түйіспесіз жолды төсеу жобаларын жол және 
құрылыстар Департаментінің директоры бекітеді. 

Түйіспесіз жол барлық кластардағы жолдарда бөлек аралық 
бекітпелер кезінде түзу учаскелерде және радиусы кемінде 350 м 
бұрылыстарда  төселеді.  

Тапсырыс берушінің (инвестордың) жол және құрылыстар 
Департаментінің директоры бекіткен техникалық-экономикалық 
негіздемесі болған кезде радиусы 300-ден 350 м-ге дейінгі бұрылыстарда 
түйіспесіз жолды төсеуге жол беріледі. 

Станциялық жолдарда қиыршықтас және құм-қиыршықтас балласты 
кезінде түйіспесіз жолды радиусы кемінде 600 м түзу және бұрылыс етіп 
төсеуге жол беріледі. 

Бұрылыстарда салынған рельс бунақтарыларының сыртқы және ішкі 
жіптердің ұзындығы әртүрлі болуы керек. Бунақтардың ұштарының 
орналасуы бір-бірінен 8 см-ден аспайтын болуы керек. 
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тиісінше 20 кН және 30 кН/м – 110 0С артық 25 кН және 33-тен 35 кН/м 
дейін қамтамасыз етуі тиіс. 

Жылына 60 млн. т·км жүк жүктілігі бар полигондарда және одан да 
көп, сондай-ақ поездардың жүк қозғалысына арналған барлық темір жол 
желілерінде радиусы 500 м және одан кем бұрылыстарда төсеме бекітпелер 
қолданылуы тиіс. 

Рельстер температурасының жылдық амплитудасы 350 м және одан 
аз бұрылыстарда 100 0С в дейінгі өңірлерде, ал рельстер температурасының 
жылдық амплитудасы 100 0С-тан 110 0С-қа дейінгі өңірлерде радиустары 
500 м және одан кем бұрылыстарда үлгілік шпалдармен (ШЗ, ШЗД) 
салыстырғанда олардың жол осіне көлденең жылжуына кемінде 15% 
кедергісі жоғары темірбетон шпалдар қолданылуы тиіс. 

Рельстер температурасының жылдық амплитудасы 110 0С-тан асатын 
аймақтарда радиусы 500 м және одан кем бұрылыстарда олардың жол осіне 
көлденең жылжуына кемінде 30 % кедергісі бар үлгілік шпалдармен (ШЗ, 
ШЗД) салыстырғанда жоғары темірбетон шпалдарын қолдану қажет. 

Радиусы 350 м және одан кем бұрылыстардағы климаттық 
жағдайларға қарамастан, сыртқы рельс жіптері жағынан балласт 
призмасының иығы мен еңісі полимерлермен қатайтуы тиіс. 

Рельстер температурасының жылдық амплитудасы 100 0С дейінгі 
өңірлерде түйіспе қосылыстарының конструкциясы түйісудің ажырауына 
кемінде 400 кН, ал рельстер температурасының жылдық амплитудасы 100 
0С асатын өңірлерде кемінде 600 кН күштерді қамтамасыз етуі тиіс. 

Түйіспесіз жол учаскелерінде 2,5 МН үзілуге күш салуды қамтамасыз 
ететін беріктігі жоғары оқшаулағыш түйіспелер ғана қолданылуы тиіс. 

Түйіспесіз жолды төсеу жобалық құжаттамаға қатаң сәйкестікте 
жүргізілуі тиіс, онда түйіспесіз жолды төсеу шекарасы, кірпіктердің 
ұзындығы, оларды түйістіру тәсілдері, бекіту температурасы белгіленеді.  

Қайта жаңарту кезінде түйіспесіз жолды төсеу жобаларын жол және 
құрылыстар Департаментінің директоры бекітеді. 

Түйіспесіз жол барлық кластардағы жолдарда бөлек аралық 
бекітпелер кезінде түзу учаскелерде және радиусы кемінде 350 м 
бұрылыстарда  төселеді.  

Тапсырыс берушінің (инвестордың) жол және құрылыстар 
Департаментінің директоры бекіткен техникалық-экономикалық 
негіздемесі болған кезде радиусы 300-ден 350 м-ге дейінгі бұрылыстарда 
түйіспесіз жолды төсеуге жол беріледі. 

Станциялық жолдарда қиыршықтас және құм-қиыршықтас балласты 
кезінде түйіспесіз жолды радиусы кемінде 600 м түзу және бұрылыс етіп 
төсеуге жол беріледі. 

Бұрылыстарда салынған рельс бунақтарыларының сыртқы және ішкі 
жіптердің ұзындығы әртүрлі болуы керек. Бунақтардың ұштарының 
орналасуы бір-бірінен 8 см-ден аспайтын болуы керек. 

 

Рельс бунақтарының арасында, олардың ұзындығына қарамастан, 
оқшаулағыш түйіспелер болмаған кезде, ұзындығы 12,5 м үш жұп 
теңестіру рельстері төселуі тиіс. 
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Тональды автобұғаттаумен жабдықталмаған темір жол учаскелерінде 
аралыққа дейінгі ұзындықты рельс бунақтарының ұштарымен 
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бунақтарымен графитті майлауды қолданбай алты тесікті жапсармалармен 
байланысады. Бұл ретте әдеттегі сападағы түйіспелі бұрандамалардың 
тегірлері Р75 және Р65 типті рельстер кезінде кемінде 600 Нм, ал беріктігі 
жоғары бұрандамаларды - осы типтегі рельстер кезінде 1100 Нм және Р50 
типті рельстері бар теміржолдың салынып жатқан, қайта құрылып жатқан 
учаскелерінде кемінде 400 Нм бұрау сәтімен қатайтылады. 

Аралық бекітпелердің конструкциясы рельс бунақтарның 25-тен 30 
кН/м-ге дейінгі бойлық қозғалысына жеткілікті қарсылықты қамтамасыз 
етуі тиіс. КБ-ны бекіту кезінде бұған клеммдік және салмалы 
бұрандарының тартудың орташа нормативтік күші тиісінше 150 Н/м 
(15кгс/м) және 120 Н/м (12 кгс/м) тең болғанда қол жеткізіледі. 

Қысу күшінің қорын қамтамасыз ету үшін бунақтарды төсеу кезінде 
бұрандардың қатайтуды күшпен жүргізу қажет: клеммді бұрандар - 200 Н 
(20 кгс), салмалы бұрандар - 150 Н (15 кгс). 

Көпірлерде түйіспесіз жолды төсеу жобасы түйіспесіз жолды салу, 
төсеу, күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі техникалық нұсқаулардың және 
теміржол көпірлеріндегі көпір төсемінің құрылымы мен құрылымы 
жөніндегі нұсқаулардың, жасанды құрылыстарды күтіп ұстау жөніндегі 
нұсқаулықтың негізінде әзірленеді. Түйіспесіз жол балластпен жүретін 
көпірлерге және балластсыз көпір төсемі бар көпірлерге төселеді. 

Түйіспесіз жол төселгенге дейін көпір зерттелуі тиіс.  
Ақауларды жойғанға дейін көпірге түйіспесіз жолды төсеуге рұқсат 

етілмейді:  
- жауын-шашынға, ығысуға және басқа да деформацияларға 

ұшыраған тіректермен; 
- шкаф қабырғасында жер төсемінің денесінде бос орындары бар;  
- бұзылған төсем қабаты бар балластсыз көпір төсемінің (БМП) 

темірбетон плиталары бар;  
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- ескі жарамды көпір брустарымен және ақаулы металл көлденең 
қималарымен, сондай-ақ балластпен жүретін көпірлерде, олардың шегінде 
шпалдың төменгі төсегі балласт астауының бортының жоғарғы жағынан 
жоғары. 

Көпірді жабатын рельс бунақтарының ұштары олардың шегінен тыс 
көпірдің ұзындығы 33 м және одан астам болғанда тіреудің шкаф 
қабырғасынан кемінде 100 м және көпірдің ұзындығы 33 м дейін болғанда 
50 м қашықтықта болуы тиіс. 

Тоннельдердегі түйіспесіз жол тоннельден тыс сияқты 
ұйымдастырылған. Бунақтарды бекіту температурасы ашық жерлер сияқты 
орнатылады. Ұзындығы 300 м-ден асатын тоннельдерде бунақтарды 
тоннель ішінде толығымен орналастырған кезде рельстер 
температурасының есептелген амплитудасы тоннельден тыс 20 0С-қа аз 
қабылданады. 

Тоннельдерде түйіспесіз жол балластпен де, балластсыз негізмен де 
болуы мүмкін. Балласт шпал астындағы балласт қабатының қалыңдығы 25 
см - ден кем емес шағылтасты, Инфрақұрылым иесінің рұқсаты бойынша 
ерекшелік ретінде-15 см-ге дейін болуы тиіс. 

Ұзындығы 100 м тоннельдердегі және оларға кіреберістердегі 
шпалдар кестесі 2000 дана/км болуы керек. 

Түйіспесіз жолдың балластсыз конструкциясы Инфрақұрылым иесі 
бекіткен жобалар бойынша орындалады. 

Электр тартқышы және ылғалдылығы жоғары тоннельдерде 
түйіспесіз жолды төсеу кезінде мыналарды қарастыру қажет:  

- рельстер мен бекіткіштерді коррозиядан қорғау шаралары: 
тоннельдерді кептіру; 

- тұрақты ток кезінде тарту токтарының ағуын төмендететін 
құрылғыларды орнату;  

- коррозияға қарсы жабындарды жағыңыз;  
- рельстер мен бекітпелердің оқшаулауын жақсарту. 
Темірбетон брустарға бағыттағыштық бұрмаларды салу кезінде осы 

бұрмалар шегіндегі рельсті түйіспелер дәнекерленуі тиіс. 
Бағыттағыштық бұрмалар мен оларға жапсарлас бунақтарды өзара 

дәнекерленуі тиіс.  
Балласт призмасының құрылымы мен өлшемдері келесі талаптарға 

сәйкес келуі керек: 
- балласт астындағы аймақта балласт қабатының қалыңдығы 

(бұрылыстарда - ішкі жіп бойынша) балласт жастығын есепке алмағанда - 
45 см; 

- призманың иық ені - 45 см; 
- балласт жастығының қалыңдығы - 20 см; 
- жер төсемі жиегінің ең аз ені - 50 см. 
Көрсетілген өлшемдердің балласт призмасы тазартылған немесе жаңа 

балласттан тұруы тиіс. 
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Нормаланған қалыңдықтағы жаңа немесе тазартылған қиыршық тас 
қабатының астында 5-тен 25 мм-ге дейінгі құм-қиыршық тас қоспасының 
немесе қиыршық тас фракциясының қабатынан жастық болуы мүмкін. 
Жастықтың орнына полимерлі материалдардан қорғаныс қабатын салуға 
болады 

Балласттың барлық түрлері үшін балласт призмасының беткейлері 
1:1,5, ал құм жастықшасы 1:2 болуы керек. 

Жер төсемінің негізгі алаңы деңгейінде призма мен балласт 
жастығының еңісі арасындағы қашықтық 15 см болуы тиіс. 

Балласт призмасының беті ағаш шпалдардың жоғарғы төсегінен 3 см 
төмен және темірбетон шпалдардың ортаңғы бөлігінің жоғарғы деңгейімен 
бірдей болуы керек. 

Бағыттағыштық бұрмалардағы балласт қабатының қалыңдығы 
жапсарлас негізгі жолдағы сияқты болуы тиіс. 

Радиусы 600 м-ден кем жолдың бұрылыс учаскелерінде балласт 
призмасы сыртқы жағынан 0,1 м-ге кеңейеді. 

Жаңа немесе тазартылған балласт МЕМСТ 7392 бойынша ПМ-У75 
копры және И1 сөрелік барабаны бойынша беріктігі бар қатты 
жыныстардың 25 мм-ден 60 мм-ге дейінгі фракциясы болуы тиіс; әртүрлі 
жыныстардың аралас қиыршық тастарын балласт призмасына салуға және 
беріктікке жол берілмейді. 

Балласттың астында жер төсемінің негізгі алаңының жеткіліксіз 
көтеру қабілеті бар теміржолдарда ұсақ фракциялардың қиыршық 
тастарынан немесе құм – қиыршық тас - қиыршық тас қоспасынан 
қорғаныс қабаты орнатылуы мүмкін. 

Құм – қиыршықтас-қиыршықтас қоспасынан жасалған қорғаныш 
балласт қабатының қалыңдығы есеппен айқындалады және тығыздалған 
күйде кемінде 20 см болуы тиіс. 

Теміржол жолын асбест балластынан қиыршық тас балластына қайта 
құру кезінде балласт призмасын ауыстыру кезінде асбест толық кесілуі 
тиіс. Төменгі қабаттарда асбест қабатының призмасын кемінде 15 см 
қалдыруға рұқсат етіледі. Бұл ретте қалған асбест балластының үстіндегі 
шпал астындағы қиыршық тас қабатының қалыңдығы темір бетонды 
шпалдары бар темір жолдарда кемінде 40 см және ағаш шпалдары бар 
темір жолдарда кемінде 35 см болуы тиіс. 

Үш қабатты балласт призмасы және асбест балластының астында 
жұмсақ жыныстардың қиыршық тастары болған жағдайда, соңғысы да 
толық кесілуі тиіс немесе конструкцияға геотекстильден немесе 
полистирол көбігінен бөлу қабаты (иіру мүмкіндігі болған жағдайда - жылу 
техникалық есептеу негізінде) енгізіледі. Бөлу қабаты, қабаты бар асбест 
немесе әлсіз жыныстардың қиыршық тастарынан балласт призмасының 
құрылымын сақтау туралы шешім техникалық-экономикалық негіздеме 
негізінде қабылданады. 
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Қайта жөнделген және қайта құруға ұшырамаған теміржол учаскелері 
арасында балласт призмасының қалыңдығын азайту есебінен теміржол 
жолдарының белгілерін төмендету кезінде тұрақты және уақытша бұрулар 
орнатылады. Уақытша бөлу жұмыс барысында пайда болған теміржолдың 
төмендетілген учаскесінен жұмыстар келесі «терезелерге» жалғасатын 
аралас учаскеге бірқалыпты өтуді білдіреді. Егер келесі учаскедегі 
жұмыстар ұзақ үзілістен кейін немесе келесі маусымдарда жалғасатын 
болса, тұрақты бөлу теміржолдың аралас учаскелері арасында орнатылады. 

Екі рельстік жіп бойынша уақытша немесе тұрақты бұрмалардың 
тіктігі жолды көтеру және төмендету кезінде (және оған сәйкес келетін 
бұрмалардың ұзындығы) тегіс болуы және аспауы тиіс: 

0,5 ‰ пойыздардың жылдамдығы 161-ден 200 км/сағ-қа дейін; 
0,7 ‰ пойыздардың жылдамдығы 141-ден 160 км/сағ-қа дейін; 
0,9 ‰ пойыздар қозғалысының жылдамдығы 121-ден 140 км/сағ-қа 

дейін болған кезде; 
1 ‰ пойыздардың жылдамдығы 101-ден 120 км/сағ-қа дейін; 
2 ‰ пойыздардың жылдамдығы 81-ден 100 км/сағ-қа дейін; 
3 ‰ пойыздар қозғалысының жылдамдығы 61-ден 80 км/сағ-қа дейін 

болған кезде; 
4 ‰ пойыздардың жылдамдығы 41-ден 60 км/сағ-қа дейін; 
5 ‰ пойыздардың жылдамдығы кезінде.40 км/сағ артық емес. 
Бұрылу тіктігі 5‰ астам рұқсат етілмейді. 
Теміржол салынғаннан (қайта жаңартылғаннан) кейін тазартылған 

қиыршық таста мөлшері 25 мм-ден кем бөлшектердің болуы сынама 
массасының 5% - ынан аспауы тиіс. 

Балласт қабатының ластануын массасы бойынша (сынама 
массасынан) пайызбен анықтауды Инфрақұрылым иесі бекіткен «140, 200 
км/сағ дейінгі қозғалыс жылдамдығы кезінде пайдаланудың әртүрлі 
жағдайларында балласт қабатын тексеру жөніндегі технологиялық 
нұсқаулыққа» сәйкес жүргізген жөн. 

Станциялардың, разъездердің және озу пункттерінің бас жолдарына 
салынатын бағыттағыштық бұрмалар төселетін рельстердің типіне сәйкес 
келуі, іргелес аралықтарда салынатыннан кем емес жылдамдықпен тікелей 
бағыт бойынша поездарды өткізуді қамтамасыз етуі тиіс. 

Жолаушылар поездарын сағатына 140-тан 200 км-ге дейін 
жылдамдықпен өткізу көзделетін станциялардың бас жолдарында иілмелі 
үшкірлері және сырғанаудың үздіксіз беті бар айқастырмасы бар 1/11 
маркалы Р65 типті бағыттағыштық бұрмалар төселуі тиіс. Үшкірлер, 
рамалық рельстер, жақтаулар және жылжымалы өзекшелер термоберік 
болуы тиіс, ауыстырылатын білеулер - Инфрақұрылым иесінің келісімі 
бойынша темірбетон немесе ағаш болуы тиіс. 

160 км/сағ дейінгі жылдамдық кезінде күшейтілген бұрылыс өзекшесі 
бар айқастырмаларды қолдануға жол беріледі. 
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Қайта жөнделген және қайта құруға ұшырамаған теміржол учаскелері 
арасында балласт призмасының қалыңдығын азайту есебінен теміржол 
жолдарының белгілерін төмендету кезінде тұрақты және уақытша бұрулар 
орнатылады. Уақытша бөлу жұмыс барысында пайда болған теміржолдың 
төмендетілген учаскесінен жұмыстар келесі «терезелерге» жалғасатын 
аралас учаскеге бірқалыпты өтуді білдіреді. Егер келесі учаскедегі 
жұмыстар ұзақ үзілістен кейін немесе келесі маусымдарда жалғасатын 
болса, тұрақты бөлу теміржолдың аралас учаскелері арасында орнатылады. 

Екі рельстік жіп бойынша уақытша немесе тұрақты бұрмалардың 
тіктігі жолды көтеру және төмендету кезінде (және оған сәйкес келетін 
бұрмалардың ұзындығы) тегіс болуы және аспауы тиіс: 

0,5 ‰ пойыздардың жылдамдығы 161-ден 200 км/сағ-қа дейін; 
0,7 ‰ пойыздардың жылдамдығы 141-ден 160 км/сағ-қа дейін; 
0,9 ‰ пойыздар қозғалысының жылдамдығы 121-ден 140 км/сағ-қа 

дейін болған кезде; 
1 ‰ пойыздардың жылдамдығы 101-ден 120 км/сағ-қа дейін; 
2 ‰ пойыздардың жылдамдығы 81-ден 100 км/сағ-қа дейін; 
3 ‰ пойыздар қозғалысының жылдамдығы 61-ден 80 км/сағ-қа дейін 

болған кезде; 
4 ‰ пойыздардың жылдамдығы 41-ден 60 км/сағ-қа дейін; 
5 ‰ пойыздардың жылдамдығы кезінде.40 км/сағ артық емес. 
Бұрылу тіктігі 5‰ астам рұқсат етілмейді. 
Теміржол салынғаннан (қайта жаңартылғаннан) кейін тазартылған 

қиыршық таста мөлшері 25 мм-ден кем бөлшектердің болуы сынама 
массасының 5% - ынан аспауы тиіс. 

Балласт қабатының ластануын массасы бойынша (сынама 
массасынан) пайызбен анықтауды Инфрақұрылым иесі бекіткен «140, 200 
км/сағ дейінгі қозғалыс жылдамдығы кезінде пайдаланудың әртүрлі 
жағдайларында балласт қабатын тексеру жөніндегі технологиялық 
нұсқаулыққа» сәйкес жүргізген жөн. 

Станциялардың, разъездердің және озу пункттерінің бас жолдарына 
салынатын бағыттағыштық бұрмалар төселетін рельстердің типіне сәйкес 
келуі, іргелес аралықтарда салынатыннан кем емес жылдамдықпен тікелей 
бағыт бойынша поездарды өткізуді қамтамасыз етуі тиіс. 

Жолаушылар поездарын сағатына 140-тан 200 км-ге дейін 
жылдамдықпен өткізу көзделетін станциялардың бас жолдарында иілмелі 
үшкірлері және сырғанаудың үздіксіз беті бар айқастырмасы бар 1/11 
маркалы Р65 типті бағыттағыштық бұрмалар төселуі тиіс. Үшкірлер, 
рамалық рельстер, жақтаулар және жылжымалы өзекшелер термоберік 
болуы тиіс, ауыстырылатын білеулер - Инфрақұрылым иесінің келісімі 
бойынша темірбетон немесе ағаш болуы тиіс. 

160 км/сағ дейінгі жылдамдық кезінде күшейтілген бұрылыс өзекшесі 
бар айқастырмаларды қолдануға жол беріледі. 

 

Тұйық станцияларда жылдамдығы 60 км/сағ және одан төмен 
жылдамдықты поездарды өткізу кезінде қатты айқастырмаларды төсеуге 
жол беріледі. 

1/18 және 1/22 маркалы бағыттағыштық бұрмаларды, айқас 
бағыттағыштық бұрмаларды, тұйық қиылыстарды және дара симметриялық 
бұрмаларды төсеуді қиын жағдайларда Инфрақұрылым иесінің келісімі 
бойынша қарастыруға болады. 

Басты және қабылдау-жөнелту жолдарындағы қиылысу бұрмаларын 
қоса алғанда, бағыттағыштық бұрмалар мен бағыттағыштық көшелерді, 
сондай-ақ электрлік орталықтандырумен жабдықталған бағыттағыштық 
бұрмаларды су бұруды қамтамасыз ете отырып, қиыршықтасты балластқа 
төсеу керек. Бұл ретте басты жолдардағы бағыттағыштық бұрмалардағы 
ауыстырмалы білеулер мен шпалдар астындағы балласт қабатының 
қалыңдығын темір жол желісінің тиісті санаты үшін белгіленген нормалар 
бойынша қабылдау керек.  

Басты жолдардағы қиылысу бұрылыстардағы шпалдардың эпюры 
2000 дана/км, ал қабылдау - жөнелту жолдарында кемінде 1840 дана/км 
есебінен болуы тиіс.  

Шектес бағыттағыштық бұрмалардың арасында ұзындығы кемінде 
12,5 м, қиын жағдайларда - 6,25 м тікелей ендірмелерді қарастыру қажет. 
Бас жолдарда 140 км/сағ артық жылдамдық кезінде осы ендірмелердің 
ұзындығы тиісінше 25,0 және 12,5 м құрауы тиіс. 

Бағыттағыштық бұрмалар электрлік орталықтандырумен 
жабдықталған барлық станцияларда қардан автоматты тазарту, әдетте, 
электрмен жылыту құрылғылары көзделуі тиіс. 

Жолдың жоғарғы құрылысының конструкцияларында ГОСТ Р 51685 
талаптарына жауап беретін жалпы және арнайы мақсаттағы теміржол 
рельстері қолданылуы тиіс. 

Жалпы мақсаттағы рельстер теміржолдардың байланыс және 
түйіспесіз жолдары үшін және қалыпты жағдайда жұмыс істейтін 
бағыттағыштық бұрмаларды өндіру үшін қолданылады. 

Арнайы мақсаттағы рельстер ерекше климаттық жағдайларда немесе 
теміржолды пайдаланудың ерекше жағдайларында (жоғары жылдамдықты 
бірлескен және жоғары жылдамдықты қозғалыс, шағын және орта 
радиустағы жолдың қисық учаскелері, жоғары осьтік жүктемелері бар жүк 
пойыздарының айналымы, жоғары жүктеме) қолданылады. 

Байланыстырушы және түйіспесіз жолдың жоғарғы құрылысының 
конструкцияларында соңғы шетелдік және отандық жетістіктерді ескере 
отырып әзірленген және ГОСТ Р 51685 талаптарынан беріктендіру түрінің, 
беріктік класының, профильдің дәлдік класының, беттің сапа класының, 
түзулік класының және басқа да сипаттамалардың өзге үйлесімімен 
ерекшеленетін сапаның басқа да жоғары санаттағы темір жол рельстерін 
қолдануға болады. Звенолық және түйіспесіз жолдың жоғарғы 
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құрылысының конструкцияларында қолданылатын темір жол рельстерінің 
сапа сәйкестігі сертификаты болуы тиіс. 

Жүк қауырттылығы 50 млн.т. км-ден асатын бірлескен қозғалыс 
желілерінде бр./км түзу және бұрылыстарда, сондай-ақ кез келген жүк 
кернеулігі кезінде кіші (R 350 м артық емес) және орташа (350 м < R ≤ 850 
м) радиус бұрылыстарында Р65 бринелл бойынша 370 бірліктен кем емес 
қаттылығымен жоғары тозуға төзімділікпен және түйіспелі төзімділікпен 
көлемдік термоөткізілген темір жол рельстерін қолдану ұсынылады. 

Желілерде жүк қозғалыс кезінде жүктасымалдылығы астам 100 
млн.т.км.ағ./ км. жылына және осьтік жүктемелері 25 т/біліктен жоғары 30 
т/білікке дейінгі жүк поездарының айналысында жолдың жоғарғы 
құрылысының конструкцияларында Р65 типті теміржол рельстерінің 
орнына сол сапа санатындағы Р75 типті теміржол рельстері қолданылуы 
мүмкін. 

Жүк қауырттылығы 50 млн. т. км кем болған кезде бірлескен 
қозғалысы бар теміржол желілерінде бр. жолаушылар қозғалысының 
теміржол желілерінде тәулігіне 30-дан астам графиктік қала маңындағы 
және жолаушылар поездарының саны және олардың қозғалыс жылдамдығы 
80 км/сағ және одан жоғары болған кезде жалпы мақсаттағы Р65 көлемді-
термоөткізілген теміржол рельстерін, сондай-ақ бринелл бойынша ең 
төменгі қаттылығы 350 бірлік жалпы мақсаттағы илектеу/жеке қыздырудан 
сараланған-термоөткізілген Р65 теміржол рельстерін қолдану ұсынылады. 

Жүк сыйымдылығы бр 10 млн.т. км-ден аспайтын темір жол 
желілерінде.жылына /км, түзу және жайпақ бұрылыстарда Р50 және Р65 
типіндегі беріктігі жоғары, қаттылығы бринелл бойынша 320 бірліктен кем 
емес темір жол рельстері қолданылуы мүмкін. 

Жүрдек жолаушылар (140 км/сағ-тан 200 км/сағ-қа дейін) және жүк 
поездарының бірлескен қозғалысының теміржол желілерінде, сондай-ақ 
жүрдек жолаушылар поездарының басым айналымдағы теміржол 
желілерінде жүрдек бірлескен қозғалыс үшін көлемдік-термо 
беріктендірілген Р65 теміржол рельстерін, сондай-ақ жоғары түзулігі және 
бринелл бойынша 350 бірлік ең төменгі қаттылығы бар жүрдек бірлескен 
қозғалыс үшін прокаттық / жеке қыздырудан сараланған-термо 
беріктендірілген Р65 теміржол рельстерін қолдану ұсынылады. 

Суық және орташа суық климат жағдайларында (МЕМСТ 16350 
бойынша) жүк қауырттылығы бр 50 млн. т·км кем болған кезде бірлескен 
қозғалыс желілерінде./ км·жылына тік және жай бұрылыстарда Р65 
көлемдік-термоуытталған төмен температуралы сенімділігі теміржол 
рельстерін, сондай-ақ Р65 бринелл бойынша кемінде 350 бірлік қаттылығы 
бар төменгі температуралы сенімділікті прокаттаудан/жеке қыздырудан 
сараланған-термоуақталған теміржол рельстерін қолдану ұсынылады. 
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құрылысының конструкцияларында қолданылатын темір жол рельстерінің 
сапа сәйкестігі сертификаты болуы тиіс. 

Жүк қауырттылығы 50 млн.т. км-ден асатын бірлескен қозғалыс 
желілерінде бр./км түзу және бұрылыстарда, сондай-ақ кез келген жүк 
кернеулігі кезінде кіші (R 350 м артық емес) және орташа (350 м < R ≤ 850 
м) радиус бұрылыстарында Р65 бринелл бойынша 370 бірліктен кем емес 
қаттылығымен жоғары тозуға төзімділікпен және түйіспелі төзімділікпен 
көлемдік термоөткізілген темір жол рельстерін қолдану ұсынылады. 

Желілерде жүк қозғалыс кезінде жүктасымалдылығы астам 100 
млн.т.км.ағ./ км. жылына және осьтік жүктемелері 25 т/біліктен жоғары 30 
т/білікке дейінгі жүк поездарының айналысында жолдың жоғарғы 
құрылысының конструкцияларында Р65 типті теміржол рельстерінің 
орнына сол сапа санатындағы Р75 типті теміржол рельстері қолданылуы 
мүмкін. 

Жүк қауырттылығы 50 млн. т. км кем болған кезде бірлескен 
қозғалысы бар теміржол желілерінде бр. жолаушылар қозғалысының 
теміржол желілерінде тәулігіне 30-дан астам графиктік қала маңындағы 
және жолаушылар поездарының саны және олардың қозғалыс жылдамдығы 
80 км/сағ және одан жоғары болған кезде жалпы мақсаттағы Р65 көлемді-
термоөткізілген теміржол рельстерін, сондай-ақ бринелл бойынша ең 
төменгі қаттылығы 350 бірлік жалпы мақсаттағы илектеу/жеке қыздырудан 
сараланған-термоөткізілген Р65 теміржол рельстерін қолдану ұсынылады. 

Жүк сыйымдылығы бр 10 млн.т. км-ден аспайтын темір жол 
желілерінде.жылына /км, түзу және жайпақ бұрылыстарда Р50 және Р65 
типіндегі беріктігі жоғары, қаттылығы бринелл бойынша 320 бірліктен кем 
емес темір жол рельстері қолданылуы мүмкін. 

Жүрдек жолаушылар (140 км/сағ-тан 200 км/сағ-қа дейін) және жүк 
поездарының бірлескен қозғалысының теміржол желілерінде, сондай-ақ 
жүрдек жолаушылар поездарының басым айналымдағы теміржол 
желілерінде жүрдек бірлескен қозғалыс үшін көлемдік-термо 
беріктендірілген Р65 теміржол рельстерін, сондай-ақ жоғары түзулігі және 
бринелл бойынша 350 бірлік ең төменгі қаттылығы бар жүрдек бірлескен 
қозғалыс үшін прокаттық / жеке қыздырудан сараланған-термо 
беріктендірілген Р65 теміржол рельстерін қолдану ұсынылады. 

Суық және орташа суық климат жағдайларында (МЕМСТ 16350 
бойынша) жүк қауырттылығы бр 50 млн. т·км кем болған кезде бірлескен 
қозғалыс желілерінде./ км·жылына тік және жай бұрылыстарда Р65 
көлемдік-термоуытталған төмен температуралы сенімділігі теміржол 
рельстерін, сондай-ақ Р65 бринелл бойынша кемінде 350 бірлік қаттылығы 
бар төменгі температуралы сенімділікті прокаттаудан/жеке қыздырудан 
сараланған-термоуақталған теміржол рельстерін қолдану ұсынылады. 

 
  

 

2.11 Қауіпсіздік техникасы 
 
Темір жол көлігінің әрбір қызметкері поезға немесе маневрлік 

құрамға тоқтау сигналын беруге және адамдардың өмірі мен денсаулығына 
немесе қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін жағдайларда тоқтауға басқа 
да шаралар қолдануға міндетті. Қозғалыс қауіпсіздігіне немесе қоршаған 
ортаның ластануына қатер төндіретін құрылыстардың немесе 
құрылғылардың жарамсыздығы анықталған кезде қызметкер дереу қауіпті 
орынды қоршауға және ақаулықты жоюға шаралар қабылдауға тиіс. 

 
Темір жол төсемінде жұмыс істеген кезде бригада құрамынан 

міндетті түрде жылжымалы құрамның қозғалысын арнайы байқаушы 
бөлінеді. Көрінуі шектеулі бұрылыстарда жұмыс істейтін бригаданы 
жұмыс істеушілерден екі жағынан екі бақылаушы қамтамасыз етеді. 
Бақылаушылар мен жұмыс істейтіндер арасында тұрақты визуалды және 
дыбыстық байланыс орнатылады. 

Барлық жұмысшылар арнайы киім кию керек (қызғылт сары 
сигналдық көкірекше). 

Поезд сағатына 140 км-ден аспайтын жылдамдықпен жүруге рұқсат 
етілген учаскеде жақындаған кезде, поезд кемінде 400 м қашықтықта 
болған кезде, жер төсемінің ең жақын жиегіне жолдан шеткі рельстен 
кемінде 2 м қашықтыққа түсу қажет. 141 - 160 км/сағ жылдамдықпен 
поездардың қозғалысы рұқсат етілген учаскелерде шеткі рельстен кемінде 
4 м және 161 - 200 км/сағ жылдамдықпен кемінде 5 м қашықтыққа поездың 
өтуіне дейін 5 минут бұрын жолдан түсу қажет. Поездар қозғалысының 
жылдамдығы сағатына 140 км-ден асатын учаскелерде жұмыс жүргізу 
кезінде поездар қозғалысының кестесінен үзінді көшірме болуы қажет. 
Поездың көрші жолмен өтуі кезінде жоғарыда көрсетілген қашықтықтарға 
жер төсемінің ең жақын жиегіне түсу қажет. Жолға шығар алдында 
поездың өтуінен кейін поездың, локомотивтің немесе жылжымалы 
бірліктің бір жағынан да, екінші жағынан да жүрмейтініне көз жеткізу 
қажет. 

Жақындап келе жатқан құрам немесе локомотив алдында жолдан 
өтуге және жүгіріп өтуге тыйым салынады. Вагондар орналасқан жол 
арқылы өту үшін тежегіш алаңдарды пайдалану керек. Жолда тұрған 
вагондарды шеткі вагоннан кемінде 5 м қашықтықта айналып өтуге рұқсат 
етіледі. Вагондардың астынан өтуге, олардың астынан құрал-саймандар 
мен аспаптарды сүйреуге, автотіркегіш құрылғылар арқылы және бір-
бірінен 10 м кем қашықтықта тұрған вагондар арасында өтуге болмайды. 
Құрам алдындағы жолдар арқылы өту кезінде құрамды қозғалысқа келтіру 
мүмкіндігі туралы, көрші жол бойынша поездардың қозғалысы туралы есте 
сақтау қажет. Өткенде жолдары болмайды туындауы арналған рельстер, 
болғысы арасындағы рама рельсом және үшкір арасындағы немесе 
жылжымалы сердечником крестовиналар және усовиком. 
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Жолдың екі жағында биік платформалар, ғимараттар, қоршаулар, 
ойықтардың тік беткейлері орналасқан тығыз жерлерде, сондай-ақ 
көпірлерде жұмыс істей отырып, сигнал берушілер берген сигналдарды 
мұқият қадағалап, пойыз жақындаған кезде жолдан қайда кету керектігін 
білу керек. Жолдың көрінуін нашарлататын бағыттағыштық бекеттердің, 
платформалардың, жолдық және басқа да құрылыстардың салдарынан 
жолға шыққан кезде алдымен жылжымалы құрамның жоқтығына көз 
жеткізу қажет. 

Рельстерге, шпалдардың ұштарына, балласт призмасына, рельстік 
жолтабанның ішіне және жол аралығына, сондай-ақ рельстердің 
километрлік қорының стеллаждарына отыруға тыйым салынады. 

Ток өткізгіш бөліктерге дейін тікелей өлшеу жүргізуге, 
электрлендірілген темір жолдарда және электрлендірілген аудармалар 
учаскелерінде ток өткізгіш аспаптар мен құралдарды (рулеткалар, өлшеуіш 
ленталар және т.б.) қолдануға тыйым салынады. 

Байланыс желісі мен әуе желілерінің ажыратылмаған және жерге 
қосылмаған тіректеріне жақын жұмыстар жұмысшылардың, сондай-ақ 
оларда бар заттар мен құралдардың осы желілердің сымдарына 2 м-ден кем 
қашықтыққа жақындауын болдырмайтындай етіп ұйымдастырылуы тиіс. 

Түйіспелі желінің үзілген сымдарына, ЖВ-ге және олардың жерге 
немесе жерге тұйықталған конструкцияларға тиіп тұрғанына немесе тиіп 
тұрмағанына қарамастан ондағы бөгде заттарға жанасуға тыйым салынады. 
Байланыс желісі немесе ЖВ сымдарының үзілгенін, сондай-ақ олардан 
ілініп тұрған бөгде заттарды байқаған теміржол көлігінің қызметкерлері 
бұл туралы Байланыс желісі ауданының немесе электрмен жабдықтау 
ауданының жақын жердегі кезекші пунктіне, станция бойынша кезекшіге, 
энергия диспетчеріне немесе поезд диспетчеріне дереу хабарлауға міндетті. 
Байланыс желісі ауданының немесе электрмен жабдықтау ауданының 
бригадасы келгенге дейін бұл орынды қоршау және үзілген сымдарға 8 м 
жақын қашықтыққа ешкім жақындамауын қамтамасыз ету қажет. Егер 
үзілген сымдар немесе түйіспелі желінің және ЖВ-нің басқа элементтері 
құрылыстардың жолға жақындау габаритінен шыққан және поездың өтуі 
кезінде орнатылуы мүмкін жағдайда, бұл орын кедергі орны ретінде 
Қазақстан Республикасының 2темір жол көлігіндегі сигнал беру жөніндегі 
нұсқаулықтың талаптарына сәйкес тоқтау сигналдарымен қоршалуы қажет. 

Найзағай кезінде ағаштардың астына тығылып, діңгектерге сүйенуге, 
сондай-ақ найзағай шыбықтарына немесе биік жеке заттарға (тіректерге, 
ағаштарға) 10 м-ден аз қашықтыққа жақындауға болмайды. Найзағай 
кезінде биік жерлерде, ашық жазықтарда болу қауіпті. Жабық үй - 

                                                 
2  Қазақстан Республикасының темір жол көлігіндегі сигнализация туралы нұсқаулық 
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ойықтардың тік беткейлері орналасқан тығыз жерлерде, сондай-ақ 
көпірлерде жұмыс істей отырып, сигнал берушілер берген сигналдарды 
мұқият қадағалап, пойыз жақындаған кезде жолдан қайда кету керектігін 
білу керек. Жолдың көрінуін нашарлататын бағыттағыштық бекеттердің, 
платформалардың, жолдық және басқа да құрылыстардың салдарынан 
жолға шыққан кезде алдымен жылжымалы құрамның жоқтығына көз 
жеткізу қажет. 

Рельстерге, шпалдардың ұштарына, балласт призмасына, рельстік 
жолтабанның ішіне және жол аралығына, сондай-ақ рельстердің 
километрлік қорының стеллаждарына отыруға тыйым салынады. 

Ток өткізгіш бөліктерге дейін тікелей өлшеу жүргізуге, 
электрлендірілген темір жолдарда және электрлендірілген аудармалар 
учаскелерінде ток өткізгіш аспаптар мен құралдарды (рулеткалар, өлшеуіш 
ленталар және т.б.) қолдануға тыйым салынады. 

Байланыс желісі мен әуе желілерінің ажыратылмаған және жерге 
қосылмаған тіректеріне жақын жұмыстар жұмысшылардың, сондай-ақ 
оларда бар заттар мен құралдардың осы желілердің сымдарына 2 м-ден кем 
қашықтыққа жақындауын болдырмайтындай етіп ұйымдастырылуы тиіс. 

Түйіспелі желінің үзілген сымдарына, ЖВ-ге және олардың жерге 
немесе жерге тұйықталған конструкцияларға тиіп тұрғанына немесе тиіп 
тұрмағанына қарамастан ондағы бөгде заттарға жанасуға тыйым салынады. 
Байланыс желісі немесе ЖВ сымдарының үзілгенін, сондай-ақ олардан 
ілініп тұрған бөгде заттарды байқаған теміржол көлігінің қызметкерлері 
бұл туралы Байланыс желісі ауданының немесе электрмен жабдықтау 
ауданының жақын жердегі кезекші пунктіне, станция бойынша кезекшіге, 
энергия диспетчеріне немесе поезд диспетчеріне дереу хабарлауға міндетті. 
Байланыс желісі ауданының немесе электрмен жабдықтау ауданының 
бригадасы келгенге дейін бұл орынды қоршау және үзілген сымдарға 8 м 
жақын қашықтыққа ешкім жақындамауын қамтамасыз ету қажет. Егер 
үзілген сымдар немесе түйіспелі желінің және ЖВ-нің басқа элементтері 
құрылыстардың жолға жақындау габаритінен шыққан және поездың өтуі 
кезінде орнатылуы мүмкін жағдайда, бұл орын кедергі орны ретінде 
Қазақстан Республикасының 2темір жол көлігіндегі сигнал беру жөніндегі 
нұсқаулықтың талаптарына сәйкес тоқтау сигналдарымен қоршалуы қажет. 

Найзағай кезінде ағаштардың астына тығылып, діңгектерге сүйенуге, 
сондай-ақ найзағай шыбықтарына немесе биік жеке заттарға (тіректерге, 
ағаштарға) 10 м-ден аз қашықтыққа жақындауға болмайды. Найзағай 
кезінде биік жерлерде, ашық жазықтарда болу қауіпті. Жабық үй - 

                                                 
2  Қазақстан Республикасының темір жол көлігіндегі сигнализация туралы нұсқаулық 

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 18 сәуірдегі № 209 
Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 13 мамырда № 6954 
тіркелді 

 

жайларда, ал олардан қашық болған кезде-төбешіктердің баурайларындағы 
немесе үйінділердің немесе ойықтардың баурайларындағы (еңістеріндегі) 
шағын ойықтарда паналау ұсынылады. Найзағай кезінде сіз өзіңізбен бірге 
ұстай алмайсыз немесе құрал немесе басқа металл заттарды алып жүре 
алмайсыз. 

 
2.12 Практикалық жұмыс «Масштаб» 
 
Масштаб (неміс Maßstab, әріптер. «өлшеуіш таяқ»: Maß «мера», Stab  

«таяқ») - картаға немесе сызбаға салынған әрбір сызық оның нақты 
өлшемдерінен қанша есе аз немесе үлкен екенін көрсететін арақатынас. 
Масштабтың үш түрі бар: сандық, аталған, сызықтық. 

Масштаб (геодезия және картография) - картадағы кесіндінің 
ұзындығының жергілікті жердегі осы кесіндінің нақты ұзындығына 
қатынасы. 

Карталар мен жоспарлардағы масштабтар сандық немесе графикалық 
түрде ұсынылуы мүмкін. 

1. Сандық масштаб бөлшек түрінде жазылады, оның алымында 
бірлік, ал бөлгіште проекцияның төмендеу дәрежесі болады. Мысалы, 
1:5000 масштабы жоспарда 1 см жердегі 5000 см (50 м) сәйкес келетінін 
көрсетеді. 

2. Үлкенірек - бұл бөлгіш аз болатын масштаб. Мысалы, 1:1000 
шкаласы 1:25 000 масштабынан үлкен. 

3. Аталған масштаб жоспарда 1 см сәйкес келетін жердегі 
қашықтықты көрсетеді. Мысалы, «1 сантиметр 100 шақырым» немесе «1 см 
= 100 км» деп жазылады. 

4. Графикалық масштабтар сызықтық және көлденең болып бөлінеді. 
- Сызықтық масштаб-тең бөліктерге бөлінген масштабты сызғыш 

түріндегі графикалық масштаб. 
- Көлденең масштаб - номограмма   түріндегі графикалық масштаб, 

оның құрылысы бұрыштың бүйірлерін кесіп өтетін параллель түзулердің 
сегменттерінің пропорционалдылығына негізделген. Көлденең масштаб 
жоспарлардағы сызықтардың ұзындығын дәл өлшеу үшін қолданылады. 
Көлденең масштаб келесідей қолданылады: ұзындықты өлшеу көлденең 
масштабтың төменгі сызығына қойылады, осылайша бір ұшы (оң жағы) 
ОМ ның жалпы бөлімінде, ал сол жағы 0-ден асады. Егер сол аяғы сол 
сегменттің оныншы бөлігінің арасына түссе (0-ден), онда сол аяғы 
трансвенсаль мен көлденең сызықтың қиылысына түскенше өлшеуіштің екі 
аяғын да жоғары көтеріңіз. Бұл жағдайда өлшеуіштің оң аяғы бірдей 
көлденең сызықта болуы керек. Ең кіші ЦД = 0,2 мм, ал дәлдігі 0,1. 

Жердегі сызықтың ұзындығын, егер сандық масштаб болса, 
жоспардағы сызықтың ұзындығына 1 см сәйкес келетін d  м метрмен 
анықтаңыз 1 :5000, 1:200, 1:25000, 1:50000, 1:1000 

Мысал. 
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Сандық масштабтағы бөлгіш 100 есе азаяды: 
 

d м -  5000 : 100 = 50 м. 
 

 Егер оның ұзындығы d = 4,3 см , ал жоспардың масштабы 1:10000 
болса, d жер бетіндегі сызықтың ұзындығын анықтаңыз.  

Жоспарда 1 см берілген масштабта жергілікті жерге сәйкес келеді 
1:2500 , 1 :10000, 1:500 7, 1 : 100, 1 : 1000, 1 : 200, 1 : 250, 1 : 25 000, 1 : 
2000, 1 : 50 000 

Мысал. 
 

п = 10000 : 100= 100 м. 
Жергілікті жердегі сызықтың ұзындығы мынадай формула бойынша 

айқындалады:: 
 

п = 4,3 × 100 = 430 м. 
 

мұндағы п-жоспарға 1 см сәйкес келетін жердегі метр саны.  
 
 

2.13  Бақылау сұрақтары 
 
1. Теміржол зерттеулерінің мақсаты мен жіктелуін атаңыз. 
2. Зерттеу кезеңдерін және кезеңдер бойынша жұмыс мазмұнын 

тізімдеңіз. 
3. Темір жолдағы іздестіру жұмыстарының түрлерін атаңыз. 
4. Кез-келген инженерлік құрылымдардың құрылысы (соның ішінде 

жаңа темір жолдардың құрылысы) қандай кезеңдерге бөлінеді? 
5. Бірінші кезекте жаңа темір жол құрылысына ТЭН әзірлеу үшін 

қандай жұмыстар атқарылады?  
6. Жаңа теміржол құрылысының ТЭН-ін әзірлеу үшін далалық 

зерттеулер процесінде бірінші кезекте қандай жұмыстар орындалады? 
7. Жаңа теміржол құрылысына ТЭН әзірлеу үшін бірінші кезекте 

камералдық кезеңде қандай жұмыстар атқарылады? 
8. Бірінші кезекте жұмыс істеп тұрған жаңа темір жолды 

реконструкциялаудың ТЭН-ін әзірлеу үшін қандай жұмыстарды орындау 
көзделеді? 

9. Қажетті инженерлік ізденістер мен ілеспе жұмыстарды зерттеу 
жұмыстарының мақсаттары қандай? 

10. Темір жолдың жасанды құрылыстарын тексеру кезінде қандай 
міндетті тексеру жұмыстары жүргізіледі. 

11. Темір жолдың жасанды құрылыстарын тексеру кезінде қандай 
міндетті тексеру жұмыстары жүргізіледі. 

12. Байланыс желісінің, СОБ, байланыс және басқа құрылымдардың 
құрылғыларын тексеру кезінде қандай міндетті зерттеу жұмыстары 
жүргізіледі. 
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Сандық масштабтағы бөлгіш 100 есе азаяды: 
 

d м -  5000 : 100 = 50 м. 
 

 Егер оның ұзындығы d = 4,3 см , ал жоспардың масштабы 1:10000 
болса, d жер бетіндегі сызықтың ұзындығын анықтаңыз.  

Жоспарда 1 см берілген масштабта жергілікті жерге сәйкес келеді 
1:2500 , 1 :10000, 1:500 7, 1 : 100, 1 : 1000, 1 : 200, 1 : 250, 1 : 25 000, 1 : 
2000, 1 : 50 000 

Мысал. 
 

п = 10000 : 100= 100 м. 
Жергілікті жердегі сызықтың ұзындығы мынадай формула бойынша 

айқындалады:: 
 

п = 4,3 × 100 = 430 м. 
 

мұндағы п-жоспарға 1 см сәйкес келетін жердегі метр саны.  
 
 

2.13  Бақылау сұрақтары 
 
1. Теміржол зерттеулерінің мақсаты мен жіктелуін атаңыз. 
2. Зерттеу кезеңдерін және кезеңдер бойынша жұмыс мазмұнын 

тізімдеңіз. 
3. Темір жолдағы іздестіру жұмыстарының түрлерін атаңыз. 
4. Кез-келген инженерлік құрылымдардың құрылысы (соның ішінде 

жаңа темір жолдардың құрылысы) қандай кезеңдерге бөлінеді? 
5. Бірінші кезекте жаңа темір жол құрылысына ТЭН әзірлеу үшін 

қандай жұмыстар атқарылады?  
6. Жаңа теміржол құрылысының ТЭН-ін әзірлеу үшін далалық 

зерттеулер процесінде бірінші кезекте қандай жұмыстар орындалады? 
7. Жаңа теміржол құрылысына ТЭН әзірлеу үшін бірінші кезекте 

камералдық кезеңде қандай жұмыстар атқарылады? 
8. Бірінші кезекте жұмыс істеп тұрған жаңа темір жолды 

реконструкциялаудың ТЭН-ін әзірлеу үшін қандай жұмыстарды орындау 
көзделеді? 

9. Қажетті инженерлік ізденістер мен ілеспе жұмыстарды зерттеу 
жұмыстарының мақсаттары қандай? 

10. Темір жолдың жасанды құрылыстарын тексеру кезінде қандай 
міндетті тексеру жұмыстары жүргізіледі. 

11. Темір жолдың жасанды құрылыстарын тексеру кезінде қандай 
міндетті тексеру жұмыстары жүргізіледі. 

12. Байланыс желісінің, СОБ, байланыс және басқа құрылымдардың 
құрылғыларын тексеру кезінде қандай міндетті зерттеу жұмыстары 
жүргізіледі. 

 

 

3 ЖАҢА ТЕМІР ЖОЛДАРДЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 
 
3.1 Заманауи геодезиялық аспаптар 
 
Қазіргі уақытта геодезияда дәстүрлі құралдардан түбегейлі 

ерекшеленетін көптеген геодезиялық аспаптар мен жаңа технологиялар 
жасалды [26]. 

Алдыңғы жылдары өлшеудің әр түрі үшін өзіндік аспаптар түрі 
болды: 

- бұрыштық өлшеулер үшін теодолит, биіктік өлшеулер үшін-
нивелир; 

- сызықтық өлшеулер үшін-рулетка және қашықтық өлшегіш.  
Әрбір құрылғы, мақсатты пайдалануға байланысты, өзінің нақты 

сипаттамаларына ие болды. 
Электронды тахеометрлердің пайда болуын геодезиялық техниканың 

табиғи дамуы деп санауға болады, бұл аспап жасау мен электрониканың 
жалпы дамуымен байланысты. 

Электрондық тахеометр объектінің кез келген нүктесінде қысқа 
уақыт ішінде аумақта қандай да бір қосымша немесе алдын ала 
құрылыстарсыз координаттарды алу мүмкіндігін жасады. Қазіргі 
электронды тахеометрдегі бұрыштарды өлшеу дәлдігі бұрыштық 
секундтың жартысына жетеді. 

Электрондық тахеометрлер мен спутниктік технологиялар 
геодезиялық, кадастрлық, маркшейдерлік, картографиялық және 
геологиялық-барлау түсірілімдерінің негізіне айналды және осы 
Техникалық ғылымдарды бір аспаптық жабдықпен біріктірді (3.1-сурет). 

 

 
 

3.1  сурет - Электрондық тахеометр 
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Лазерлік қол қашықтық өлшегіші үй-жай ішіндегі өлшеулерді 
жеткілікті дәлдікпен, тез және көмекшілердің қатысуынсыз орындауға 
мүмкіндік береді.   

Қолмен және стационарлық лазерлік диапазондар бар (3.2, 3.3 
суреттер). 

 

 
 

Сурет 3.2 - Лазерлік қол қашықтық өлшеуіш 
 

 
 

3.3 сурет-Лазерлік стационарлық қашықтық өлшегіш 
 
Бұрыштарды өлшеу үшін электронды теодолиттер жасалды, оларды 

геодезиялық жұмыстардың әртүрлі түрлерінде бұрыштық өлшеулерге 
арналған Тәуелсіз құрылғылар ретінде де, өлшеулерді өңдеу үшін шағын 
компьютерлер ретінде ақпаратты жинақтау және сақтау функциясына 
байланысты қолдануға болады (3.4 - сурет). 
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Лазерлік қол қашықтық өлшегіші үй-жай ішіндегі өлшеулерді 
жеткілікті дәлдікпен, тез және көмекшілердің қатысуынсыз орындауға 
мүмкіндік береді.   

Қолмен және стационарлық лазерлік диапазондар бар (3.2, 3.3 
суреттер). 

 

 
 

Сурет 3.2 - Лазерлік қол қашықтық өлшеуіш 
 

 
 

3.3 сурет-Лазерлік стационарлық қашықтық өлшегіш 
 
Бұрыштарды өлшеу үшін электронды теодолиттер жасалды, оларды 

геодезиялық жұмыстардың әртүрлі түрлерінде бұрыштық өлшеулерге 
арналған Тәуелсіз құрылғылар ретінде де, өлшеулерді өңдеу үшін шағын 
компьютерлер ретінде ақпаратты жинақтау және сақтау функциясына 
байланысты қолдануға болады (3.4 - сурет). 

 

 

 
Сурет 3.4 -эЭлектрондық теодолит 

 
Сандық карталарды жасауға жарамды жердің көлемді бейнесін алу 

үшін лазерлік сканерлер қолданылады (3.5-сурет). 
 

 
 

Сурет 3.5-лазерлік сканер 
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Далалық инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындаудың қазіргі 
заманғы технологиясының ілгерілеуі геодезиялық өндіріске жерсеріктік 
жайғастыру жүйелерін (GPS «NAVSTAR» және «ГЛОНАСС» сияқты) 
енгізумен тығыз байланысты, бұл бір мезгілде өлшеулердің дәлдігін 
арттыра және материалдық шығындарды азайта отырып, еңбек өнімділігін 
күрт арттыруға мүмкіндік береді. 

GPS - бұл жердің орташа орбитасында айналатын 24 спутникке 
негізделген американдық ғаламдық спутниктік навигация жүйесі. GPS 
жердің кез-келген жерінде (субполярлы аймақтарды қоспағанда), кез-
келген ауа-райында, сондай-ақ жер маңындағы ғарыш кеңістігінде 
объектілердің орналасуы мен жылдамдығын анықтауға мүмкіндік береді. 

ГЛОНАСС - бұл жер бетінен 64,8o көлбеу және биіктігі 19400 км 
болатын үш орбиталық жазықтықта қозғалатын 24 спутникке негізделген 
кеңестік/ресейлік әлемдік спутниктік навигация жүйесі. 

GPS ГЛОНАСС-тен тұрақты қосылыста ерекшеленеді, бірақ 
спутниктердің өмір сүру ұзақтығы аз. Кез-келген навигациялық жүйені 
қолданудың жалпы кемшілігі - белгілі бір жағдайларда сигнал 
қабылдағышқа жетпеуі немесе айтарлықтай бұрмаланулармен немесе 
кідірістермен келуі мүмкін. Осыған байланысты темірбетон ғимаратының 
ішіндегі пәтердің тереңдігінде, жертөледе немесе туннельде, тіпті кәсіби 
геодезиялық қабылдағыштарда да нақты орналасқан жеріңізді анықтау 
мүмкін емес. 

GPS-тің әдеттегі түсіру әдістерімен салыстырғанда маңызды 
аспектілерінің бірі-үш нүкте координаттарын алу. Нүктелердің үш өлшемді 
орналасуы Жердің жасанды серіктерінен серифтердің көмегімен алынады 
(3.6-сурет). 

 

 
 

1-қабылдағыш; 2-басқару пульті; 3-антенна 
 

Сурет 3.6 - GPS қабылдағыш (RX1202) 
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Қазіргі уақытта спутниктік технологиялар координаталарды, 
сызықтардың, бұрыштардың және азимуттардың ұзындығын анықтау үшін 
дәстүрлі геодезиялық әдістерді ығыстырады, ең оңтайлы технологияларды 
іздеу, әдістемелік, басшылық және нұсқаулық материалдарды жинақтау 
және құру жүріп жатыр. Сондай-ақ, технологиялардың жаңа түрлері, 
мысалы, ұшқышсыз ұшу аппараттары белсенді қолданыла бастады. 

 
3.2 Жаһандық спутниктік навигация жүйесі  
 
Ғаламдық спутниктік навигациялық жүйе (GNSS) - бұл қабылдаушы 

құрылғы спутниктік сигналды өңдеу арқылы жердегі кеңістіктегі 
объектілердің орнын анықтауға мүмкіндік беретін жүйе. GNSS үш 
сегменттен тұрады: ғарыштық, жер үсті және пайдаланушы. Ғарыш 
сегменті-спутниктер шоқжұлдызы. Жер сегменті орбитадағы спутниктерді 
бақылайтын және олардың жағдайын реттейтін бақылау станцияларының 
желісін қамтиды. Пайдаланушы сегменті оның орналасқан жерін 
анықтайтын барлық қабылдағыштарды қамтиды. 

Қазіргі уақытта бірнеше ГНСС бар: 
GPS (global Position system) - АҚШ Үкіметі басқаратын жүйе; 
ГЛОНАСС (ғаламдық навигациялық спутниктік жүйе), Ресейдің 

спутниктік жүйесі; 
Galileo, Еуропаның спутниктік жүйесі; 
Compass, қытайлық спутниктік навигация жүйесі. 
Барлық спутниктік навигациялық жүйелер сигналмен, бір уақытта 

орбитада болуы мүмкін спутниктер санымен, спутниктердің әртүрлі 
орбиталарымен ерекшеленеді. Спутниктер азаматтық (ашық сигналдар) 
және әскери (жабық сигналдар) сигналдарды береді. Пайдаланушының 
кеңістіктік орналасуын 15 м дәлдікпен анықтау үшін оған спутниктік 
навигациялық қабылдағыш жеткілікті. 

Кеңістіктік жағдайды жоғары дәлдікпен анықтау үшін 
дифференциалды режимде өлшеулерді орындау қажет (яғни, екі 
қабылдағыш болуы керек, олардың біреуі негізгі болып табылады және 
берілген координаттары бар нүктеге орнатылуы керек, ал екіншісі 
қызығушылық нүктелерінің координаттарын анықтау үшін Ровер 
(жылжымалы) ретінде әрекет етеді, ал екі қабылдағыш бір уақытта жұмыс 
істеуі керек). Өлшеуді орындаудың екі режимі бар: өңдеуден кейін және 
нақты уақыт режимінде. Өңдеуден кейінгі режимді қолданған кезде, ең 
алдымен, қажетті нүктелерді далалық өлшеу жүргізіледі, содан кейін 
деректерді қабылдағыштан компьютерге беру жүзеге асырылады, содан 
кейін арнайы бағдарламаларды қолдана отырып өлшеулерді камералық 
өңдеу жүзеге асырылады. Нақты уақыт режимі өріс жағдайында 
нүктелердің координаттарын алуға мүмкіндік береді, бұл радио немесе 
GSM модемдерімен жабдықталған базалық және Ровер қабылдағышы 
арасындағы радио байланысын немесе GSM байланысын қажет етеді. 
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GNSS артықшылығы-үлкен қашықтықта қажетті координаттар 
жүйесіндегі нүктелердің координаттарын анықтау мүмкіндігі, нәтижесінде 
еңбек шығындары айтарлықтай азаяды. 

Жаңа геодезиялық технологияларға белгілі бір орбиталар бойынша 
қозғалатын Жердің арнайы спутниктерінің сигналдары бойынша 
нүктелердің координаттарын анықтау (позициялау) әдістері жатады. 

Қазіргі уақытта координаттарды анықтаудың екі спутниктік жүйесі 
жұмыс істейді: ресейлік ГЛОНАСС жүйесі және американдық Navstar GPS 
жүйесі (қашықтық пен уақытты анықтаудың навигациялық жүйесі, 
Ғаламдық позициялау жүйесі). 

Спутниктік позициялау жүйесі үш сегментті қамтиды: ғарыш 
аппараттарының шоқжұлдыздары( спутниктер), жердегі Бақылау және 
басқару, қабылдау құрылғылары (пайдаланушылар жабдықтары). 

Қазіргі заманғы GPS және ГЛОНАСС жүйелерінің әрқайсысы іс 
жүзінде дөңгелек орбиталар арқылы Жерді айналып өтетін белсенді және 
резервтік спутниктерден тұрады. GPS спутниктерінің орбиталары 
әрқайсысында 4 спутниктен алты жазықтықта орналасқан (3.7 - сурет); 
орбитаның орташа биіктігі шамамен 20 180 км, спутниктердің жер 
айналасындағы айналу кезеңі 11 сағат 58 минутты құрайды. Спутниктердің 
мұндай саны және олардың орналасуы кез-келген уақытта Жердің кез-
келген нүктесінде кем дегенде төрт спутниктен сигналдарды бір уақытта 
қабылдауды қамтамасыз етеді. 1983 жылдан бастап GPS жүйесі азаматтық 
тұтынушылар үшін ашық. ГЛОНАСС спутниктері жерді үш орбиталық 
жазықтықта 8 спутниктен шамамен 19150 км биіктікте айналады, айналым 
кезеңі - 11 сағат 16 мин. 1996 жылғы қаңтарда ГЛОНАСС толығымен 
орналастырылған. 

 

 
а) - Navstar GPS; б) - ГЛОНАСС 

 
Сурет 3.7 - Жасанды спутниктер шоқжұлдыздары 

 

а) б) 
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Әрбір GPS және ГЛОНАСС спутнигі күн батареяларымен, қабылдау-
тарату аппаратурасымен, борттық компьютерлермен және лазерлік 
қашықтық өлшеуішке арналған бұрышты шағылыстырғыштармен 
жабдықталған. 

Жердегі Бақылау және басқару ел аумағы бойынша біркелкі 
орналастырылған спутниктерді бақылау станцияларының желісінен, дәл 
уақыт қызметінен, есептеу орталығы бар бас станциядан және 
спутниктердің бортына деректерді жүктеу станциясынан тұрады. Бақылау 
пункттерінен лазерлік қашықтық өлшегішпен тәулігіне екі рет әрбір 
спутникке дейінгі қашықтық өлшенеді. Орбиталардағы спутниктердің 
жағдайы туралы жиналған ақпарат әр спутниктің борттық компьютеріне 
жіберіледі. Спутниктер пайдаланушылар үшін өлшеу радио сигналдарын, 
жүйелік уақыт туралы мәліметтерді, олардың координаттарын және басқа 
ақпаратты үздіксіз шығарады. 

Қабылдау құрылғыларының сегментіне спутниктік қабылдағыш, 
антенна, басқару органы-бақылаушы, қуат көзі және басқа да көмекші 
құралдар кіреді. 

Жер бетіндегі нүктелердің координаттарын спутниктердің көмегімен 
анықтау жерсеріктерден белгілі бір нүктеге орнатылған қабылдағышқа 
дейінгі қашықтықты радиоөлшемді өлшеуге негізделген. Егер R1, R2 және 
R3 диапазондарын қазіргі уақытта координаттары белгілі үш спутникке 
дейін өлшесеңіз, онда сызықтық кеңістіктік сериф көмегімен 
қабылдағыштың орналасу нүктесінің координаттарын анықтауға болады. 
Спутникте және қабылдағышта сағаттың синхронды емес жүруіне 
байланысты спутниктерге дейінгі белгілі бір қашықтық шындықтан өзгеше 
болады. Бұл қате қашықтықтарға «жалған қашықтықтарәдеген атау берілді. 
Бұл қателіктерді болдырмау үшін нүктелердің координаталарын жеткілікті 
дәлдікпен анықтау бір мезгілде кемінде 4 спутникті бақылау кезінде 
мүмкін болады. 

Сонымен қатар, темір жолдарда тек геодезиялық кластағы спутниктік 
қабылдағыштарды қолдану ауқымы соншалықты кең және әртүрлі, бұл 
мәселені шешу үшін бір мақала жеткіліксіз. Бұл-темір жол 
станцияларының заттай түсірілімдері, жолды жөндеу мен 
реконструкциялаудың барлық түрлері үшін жобалау-іздестіру жұмыстары, 
жөндеуді орындау және жөндеу сапасын бақылау кезінде Геодезиялық 
жұмыстарды орындау. Бұл жағдайда координаттық әдістерді қолдана 
отырып, жолды жобалық жағдайға қою кезінде жоғары жылдамдықты 
магистральдарда көп еңбекті қажет ететін жұмыстарда ГНСС қолдану 
кезінде үлкен нәтижеге қол жеткізуге болады. 

Жобаны құру кезінде геодезиялық координаталарды пайдалану 
жоспардағы және биіктіктегі ұзын бұзушылықтарды болдырмауға 
мүмкіндік береді. Координаталарды қолдана отырып, жобалық жағдайға 
апаратын жол көрмесі салыстырмалы әдістерді қолданумен салыстырғанда 
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әлдеқайда тиімді. Көрменің жобалық жағдайдағы дәлдігі артады, бөлу 
жұмыстарын дайындауды ұйымдастыру жеңілдетіледі. 

Жобалаудың координаттық әдістерін пайдалану кезінде іздестіру 
жұмыстары тахеометрлер мен жайғастырудың серіктік қабылдағыштарын 
(ГНСС) және «Профиль» АПК үлгісіндегі мамандандырылған құралдарды 
пайдалана отырып орындалады (3.8-сурет) 
 

 
 

3.8-сурет - Жерсеріктік навигациялық жүйелерді (ГЛОНАСС/GPS) 
пайдаланатын технологиялар) 

 
Спутниктік позициялау жүйелері Гринвичтің кеңістіктік тікбұрышты 

координаттар жүйесінде жұмыс істейді, басталуы жер массаларының 
центріне сәйкес келеді. 

Бұл ретте GPS жүйесі WGS-84 (World Geodetic System, 1984 ж.) 
әлемдік геодезиялық жүйесінің координаттарын, ал ГЛОНАСС - ПЗ-90 
координаттар жүйесін (Жер параметрлері, 1990 ж.) пайдаланады. Бұл 
координаталық жүйелер жоғары дәлдікті геодезиялық және астрономиялық 
бақылаулардың нәтижелері бойынша бір-біріне тәуелсіз орнатылған. Бұл 
координаталық жүйелер әртүрлі эллипсоидтарға негізделгендіктен және 
әртүрлі аумақтарға бағытталғандықтан, осы жүйелердегі жер бетінің бірдей 
нүктелерінің геодезиялық және тікбұрышты координаттары сәйкес 
келмейді. Қазіргі заманғы қабылдағыштардың көпшілігі GPS 
спутниктерімен жұмыс істейді, сондықтан өлшенген нүктелердің 
координаттары көбінесе WGS-84 жүйесінде алынады. Мемлекеттік немесе 
жергілікті координаттар жүйесіне көшу үшін өңдеу бағдарламаларында 
көзделген трансформациялау функциясын пайдаланады. 
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Геодезиялық жерсеріктік қабылдағыштарды пайдалана отырып 
топографиялық түсірілім үш кезеңде орындалады: дайындық жұмыстары, 
геодезиялық түсірілім негіздемесін жасау, түсірілімнің өзі. 

 
3.3 Геодезиялық ізденістердің құрамы мен көлемі 
 
Инженерлік-геодезиялық ізденістер әзірлеу үшін қажетті 

топографиялық-геодезиялық материалдар мен деректерді алуды 
қамтамасыз етуі тиіс [24]: 

- жобалау алдындағы құжаттама - темір жол құрылысының 
техникалық-экономикалық негіздемелері (ТЭН) және техникалық-
экономикалық есептері (ТЭР) ; 

- темір жол құрылысына арналған жұмыс құжаттамасы. 
Инженерлік-геодезиялық іздестірулерді темір жолдарды инженерлік 

іздестірудің бір бөлігі ретінде, әдетте, бекітілген Іздестіру бағдарламасына 
сәйкес партиялардан (отрядтардан) тұратын кешенді экспедициялар 
орындаған жөн. 

Темір жолдар мен автомобиль жолдарын инженерлік-геодезиялық 
іздестірулердің құрамы мен көлемі жобалау сатысына, Жобаланатын 
объектінің табиғи жағдайлары мен сипатына сәйкес іздестіру 
бағдарламасымен белгіленуі тиіс. 

Инженерлік-геодезиялық ізденістер құрамына: 
- жер асты және жер үсті құрылыстары мен коммуникацияларын, 

электр беру желілерінің (ЭБЖ), байланыс желілерінің (ДЗ) және 
магистральдық құбырлардың қиылыстарын түсіруді қоса алғанда, 1:5000 - 
1: 500 масштабтағы жердің топографиялық түсірімі; 

- желілік құрылыстарды далалық трассалау; 
- арнайы жұмыстар (қолданыстағы темір жол жоспарын, бойлық және 

көлденең бейіндерді түсіру, ғимараттарды, құрылыстар мен құрылғыларды 
сыртқы өлшеу, құрылыстардың негізгі элементтерін үйлестіру, 
станциялардағы темір жолдардың толық және пайдалы ұзындығын, 
құрылыстардың жақындау габариттерін, рельс түрлерін және т. б. 
анықтау)); 

- инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрометеорологиялық 
ізденістерді геодезиялық қамтамасыз ету; 

- инженерлік-топографиялық жоспарларды жасау және көбейту, 
жергілікті жердің цифрлық модельдерін (МДМ) жасау. 

Темір жолдар мен автомобиль жолдарын инженерлік-геодезиялық 
зерттеу кезінде орындалатын жұмыстарды, әдетте, үш кезеңде жүргізу 
керек: дайындық, далалық және камералдық. 

Ішінде дайындық кезеңі орындалуы керек:  
- іздестіру ауданына қолда бар картографиялық, геодезиялық және 

басқа да материалдарды жинау, талдау және қорыту;  
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- трассаның бәсекеге қабілетті нұсқаларын немесе далалық 
іздестірулер мен зерттеулер үшін жобалық шешімдерді таңдау үшін 
қажетті жобалық пысықтаулар; 

- далалық ізденістерді ұйымдастыру бойынша жұмыстар (тапсырыс 
берушімен бірлесіп, жобалауға арналған тапсырманы дайындауға қатысу, 
инженерлік-геодезиялық ізденістер бағдарламасын жасау, ізденістерді 
орындауға арналған бағаны тапсырыс берушімен анықтау және келісу, 
жұмыстарды жүргізуге рұқсат алу, далалық бөлімшелерді қалыптастыру 
және жарақтандыру және т.б.). 

Далалық кезеңде іздестіру бағдарламасында көзделген 
топографиялық-геодезиялық жұмыстар мен зерттеулер кешені, сондай-ақ 
орындалатын жұмыстардың сапасын, толықтығын және дәлдігін 
бақылауды қамтамасыз ету үшін камералдық жұмыстардың қажетті көлемі 
орындауға жатады. 

Камералдық кезеңде мыналар орындалуы тиіс: далалық 
материалдарды түпкілікті өңдеу, барлық графикалық және мәтіндік 
материалдарды ресімдеу, техникалық есептерді жасау, іздестіру 
материалдарын мұрағатқа тапсыру. 

Тапсырыс берушіге қосымшаларымен бірге техникалық есеп 
беріледі. Жұмыстарды тіркеуді жүргізген органдарға орындалған 
жұмыстардың картограммасы беріледі. 

Іздестіру бағдарламасын жасау алдында (Тапсырыс берушімен 
бірлесіп) жер пайдаланушылармен және облыстық және аудандық 
әкімдіктермен, сондай-ақ жердің пайдаланылуын, жобаланатын жол 
трассасының барлық бәсекеге қабілетті нұсқаларының орналасуын, алып 
қою көзделетін жер мен табиғи ресурстар алаңдарының болжамды 
мөлшерін және қоршаған орта мен жер пайдаланушыларға келтірілетін 
залалды өтеу шарттарын бақылауды жүзеге асыратын табиғатты қорғау 
жөніндегі аумақтық комитеттермен алдын ала келісу жүргізілуге тиіс. 

Кешенді ізденістер бағдарламасын жобалау-іздестіру ұйымының бас 
инженері бекітуге және тапсырыс берушімен келісуге жатады. 

Инженерлік-геодезиялық ізденістер бағдарламасын әзірлеу үшін 
бастапқы деректер: 

- Тапсырыс берушінің объектіні жобалауға арналған тапсырмасы; 
- бәсекеге қабілетті нұсқалар бойынша камералдық трассалау және 

жобалау материалдары; 
- іздестіру ауданының геодезиялық зерделену материалдары: 

жұмыстардың басталуы мен аяқталуының берілген мерзімі кезінде 
неғұрлым ұтымды ұзақтығын айқындайтын дала жұмыстарын жүргізу 
ауданындағы табиғи жағдайлар дала маусымы және арнайы жұмыс түрлері 
мен бақылауларды жүргізу уақыты. 
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3.4 Жаңа желіні алдын-ала зерттеу кезінде далалық Роботтар 
 
Жаңа темір жолды алдын ала іздестірудің мақсаты алдыңғы 

камералдық талдау нәтижесінде таңдалған баламалы бағыттардың 
әрқайсысы бойынша нұсқаны жобалау үшін ақпарат жинау болып 
табылады. Шағын масштабтағы карталар бойынша осы талдаудың 
нәтижесінде анықталған жоспардағы трассаның жағдайы түзетілуі тиіс, 
сондықтан ең алдымен түпкілікті трассаны жобалау кезінде сенімді шешім 
қабылдауға мүмкіндік беретін жергілікті жер белдеуінің барынша аз енін 
белгілеу қажет. 

Осы жолақтың ішінде жер бедері, инженерлік геология, жағдай, 
топырақ, өсімдіктер, Гидрогеология және жобалауға қажетті барлық басқа 
сипаттамалар туралы жеткілікті ақпарат алу қажет.  

Жергілікті жер белдеуінің жағдайы магистральдық жүріс (MЖ) 
көмегімен белгіленеді, ол геодезиялық негіз ретінде пайдаланыла отырып, 
белгіленген жолақ шегінде қажетті ақпаратты жинау бойынша барлық 
далалық жұмыстарды орындау ыңғайлы болатындай етіп жүргізілуі тиіс. 

Магистральды жүріс - полигон (аспалы немесе тұйықталған), оның 
әрбір шыңы үшін координаттары анықталған және белгісі - абсолютті және 
шартты. 

MЖ төсеуін тәжірибелі іздеуші, әдетте, MЖ бағытын және полигон 
шыңдарының (құрал тұрақтарының) орналасқан жерін таңдайтын және егер 
ол жеткілікті ұзақ болса, көмекші нүктелердің орналасуынан бастап барлық 
жұмыстарды басқаратын іздестіру партиясының аға инженері басқарады. 

MЖ тұрақтарының координаттары мен белгілерін анықтау үшін 
(қажетті дәлдікке, ресурстардың болуына және уақытқа байланысты) 3.1-
кестеде көрсетілген әдістер қолданылады. 

 

Кесте 3.1 - Магистральдық жолды төсеу әдістері 
 

Көлденең 
бұрыштарды 

өлшеу 
Қашықтықты өлшеу* Қашықтықты өлшеу 

Теодолит Теодолиттің қашықтық 
өлшегіші 

Тік бұрышты өлшеу және 
асып кетуді анықтау арқылы 

Теодолит Жарық алыстан 
өлшегіш саптамалар Сол сияқты 

Теодолит Өлшеуіш болат таспа Бесінші сыныпты 
нивелирлеу 

Теодолит Светодальномеры Сол сияқты 
 

* Қажет болған жағдайда түзу сызықтарда рельефтің өзіне тән нүктелерін («плюстар») 
және олардың тұрақтан қашықтығын қосымша бекітеді. 
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MЖ төсеу әдісін таңдау дәлдікке, алдын-ала зерттеуге бөлінген 
мерзімге және зерттеу партиясының жабдықталуына қойылатын талаптарға 
байланысты. Қашықтықты өлшеу және тұрақ орнын бекіту Бастапқы 
тұрақтан ұзындықты өлшеген кезде үздіксіз болуы мүмкін. Әр тұрақтың 
ұзындығы бойынша орналасуы «пикет және плюс» деп анықталады, яғни 
жүздеген метр саны және соңғы пикеттен тұраққа дейінгі қашықтық. Бұл 
жағдайда барлық пикеттер жерге бекітіледі. Бұл технология негізінен 20 
метрлік болат таспамен жұмыс істеу ерекшеліктерімен анықталды. 
Заманауи ұзындықты өлшеу құралдарын қолданған кезде пикеттерді бекіту 
қажеттілігі жоғалады.  

Қашықтықты жеткілікті дәлдікпен анықтауға мүмкіндік беретін 
қашықтан басқару құралдары мен басқа құрылғылар аралық нүктелердің 
орнын белгілеуге мүмкіндік береді. 

MЖ өту жолағында жер бедері туралы деректерді алу үшін 1:5000 - 
1:2000 масштабында топографиялық түсірілім қолданылады.  

Рельефтің күрделілігіне және түсіру масштабына байланысты 
бригадалар олардың өнімділігі MЖ төсеу қарқынына сәйкес келуі негізінде 
құрылады. Әр түсірілім тобын әдетте инженер немесе аға техник басқарады 
және ол теодолитке қызмет көрсететін топтан және жетекші аға 
жұмысшымен бірге жұмысшылардан тұрады. Егер олар MЖ бөлу кезінде 
құрал бойынша сызық жармасына қойылса, MЖ тұрақтары мен оң 
нүктелер тірек нүктелері мен бағдарлар ретінде пайдаланылады. Егер тұрақ 
белгілерін тік бұрыштарды өлшеу арқылы анықтаса, онда мұндай өлшеу екі 
рет - алға және артқа орындалады. 

Тұрақтардың және плюстердің белгілері нивелирлеу арқылы 
анықталған жағдайда, ол әдетте екі деңгеймен орындалады немесе 
бақылауды қамтамасыз ететін басқа белгілі әдіс қолданылады. Далалық 
материалдарды камералық өңдеу желіні бақылау және оның тұрақты 
құрылғыларын егжей-тегжейлі жобалау үшін бастапқы деректер ретінде 
белгілі бір масштабтағы көлденең жоспарларға қол жеткізуге бағытталған. 
Камералды өңдеу мыналарды қамтиды: 

- қабылданған ережелерге сәйкес бұрыштық және сызықтық емес 
қалдықтарды орнатумен және таратумен MЖ тұрақтарының 
координаттарын есептеу; 

- MЖ тұрақтарын арнайы жоспарларға (планшеттерге) салу және 
олардың әрқайсысын жоғарыда аталған әдістердің бірімен алынған 
белгімен жабдықтау; 

- тахеометрлік түсіру нәтижелерін өңдеу; 
- тахеометрлік түсіру нәтижесінде алынған жергілікті жердің 

белгілерін планшеттерге салу; 
- тахеометриялық түсіру белгілері бойынша горизонталь жазу; 
- пикетажды журналға түсіру және байлау арқылы жағдайдың 

элементтерін салу. 



81

 

MЖ төсеу әдісін таңдау дәлдікке, алдын-ала зерттеуге бөлінген 
мерзімге және зерттеу партиясының жабдықталуына қойылатын талаптарға 
байланысты. Қашықтықты өлшеу және тұрақ орнын бекіту Бастапқы 
тұрақтан ұзындықты өлшеген кезде үздіксіз болуы мүмкін. Әр тұрақтың 
ұзындығы бойынша орналасуы «пикет және плюс» деп анықталады, яғни 
жүздеген метр саны және соңғы пикеттен тұраққа дейінгі қашықтық. Бұл 
жағдайда барлық пикеттер жерге бекітіледі. Бұл технология негізінен 20 
метрлік болат таспамен жұмыс істеу ерекшеліктерімен анықталды. 
Заманауи ұзындықты өлшеу құралдарын қолданған кезде пикеттерді бекіту 
қажеттілігі жоғалады.  

Қашықтықты жеткілікті дәлдікпен анықтауға мүмкіндік беретін 
қашықтан басқару құралдары мен басқа құрылғылар аралық нүктелердің 
орнын белгілеуге мүмкіндік береді. 

MЖ өту жолағында жер бедері туралы деректерді алу үшін 1:5000 - 
1:2000 масштабында топографиялық түсірілім қолданылады.  

Рельефтің күрделілігіне және түсіру масштабына байланысты 
бригадалар олардың өнімділігі MЖ төсеу қарқынына сәйкес келуі негізінде 
құрылады. Әр түсірілім тобын әдетте инженер немесе аға техник басқарады 
және ол теодолитке қызмет көрсететін топтан және жетекші аға 
жұмысшымен бірге жұмысшылардан тұрады. Егер олар MЖ бөлу кезінде 
құрал бойынша сызық жармасына қойылса, MЖ тұрақтары мен оң 
нүктелер тірек нүктелері мен бағдарлар ретінде пайдаланылады. Егер тұрақ 
белгілерін тік бұрыштарды өлшеу арқылы анықтаса, онда мұндай өлшеу екі 
рет - алға және артқа орындалады. 

Тұрақтардың және плюстердің белгілері нивелирлеу арқылы 
анықталған жағдайда, ол әдетте екі деңгеймен орындалады немесе 
бақылауды қамтамасыз ететін басқа белгілі әдіс қолданылады. Далалық 
материалдарды камералық өңдеу желіні бақылау және оның тұрақты 
құрылғыларын егжей-тегжейлі жобалау үшін бастапқы деректер ретінде 
белгілі бір масштабтағы көлденең жоспарларға қол жеткізуге бағытталған. 
Камералды өңдеу мыналарды қамтиды: 

- қабылданған ережелерге сәйкес бұрыштық және сызықтық емес 
қалдықтарды орнатумен және таратумен MЖ тұрақтарының 
координаттарын есептеу; 

- MЖ тұрақтарын арнайы жоспарларға (планшеттерге) салу және 
олардың әрқайсысын жоғарыда аталған әдістердің бірімен алынған 
белгімен жабдықтау; 

- тахеометрлік түсіру нәтижелерін өңдеу; 
- тахеометрлік түсіру нәтижесінде алынған жергілікті жердің 

белгілерін планшеттерге салу; 
- тахеометриялық түсіру белгілері бойынша горизонталь жазу; 
- пикетажды журналға түсіру және байлау арқылы жағдайдың 

элементтерін салу. 

 

Дала материалдарын камералдық өңдеудің көп еңбекті қажет ететін 
операциялары - МЖ тұрақтарының координаттарын есептеу және 
байланыстыру және тахеометрлік түсіру деректерін өңдеу-электрондық 
есептеу техникасын: стационарлық компьютерлер мен дербес 
компьютерлерді, сондай-ақ бағдарламаланатын калькуляторларды 
пайдалана отырып орындалуы мүмкін. Тахеометрлік түсіру үшін заманауи 
жабдықты - тікелей асып кететін тахеометрлерді және координаталарды 
алуға мүмкіндік беретін оптикалық-электронды құрылғыларды қолдану 
материалдарды түсіру мен кейінгі өңдеудің күрделілігін айтарлықтай 
төмендетеді. 

Кешенді іздестіру партиясының арнайы теологиялық бөлімшесі аға 
инженер-геологтың басшылығымен инженерлік-геологиялық зерттеулерді 
орындайды, олардың нәтижесінде: 

- топырақ түрлері, олардың қасиеттері және пайда болу сипаты; 
- трассаны салу үшін инженерлік-геологиялық тұрғыдан қолайсыз 

орындар; 
- жер асты суларының деңгейі мен режимі. 
Ақпаратты жинау үшін табиғи жалаңаштықтар да, жасанды қазбалар 

да қолданылады - қолмен немесе механикалық бұрғылау арқылы өтетін 
шұңқырлар мен ұңғымалар. Қазба нүктелері жоспар бойынша МЖ 
тұрақтарына байланады, бұл оларды планшеттерге түсіруге және 
қарастырылып отырған жергілікті жердің шегінде жобалау ауданының 
геологиялық бейнесін қайта жасауға мүмкіндік береді. Көлденең, жағдай 
және инженерлік геологиясы бар Планшет егжей-тегжейлі камералды 
бақылау үшін бастапқы ақпарат ретінде қызмет етеді. 

 
3.5 Жаңа желіні түпкілікті іздестіру кезіндегі далалық жұмыстар 
 
Жаңа темір жолды түпкілікті іздестірудің мақсаты трассаның 

түпкілікті таңдалған орнын натураға шығару (жоспарда бөлу) және 
трассаны құрылыс техникасымен қиратудан сақтау үшін оның негізгі 
нүктелерін бекіту болып табылады. 

Планшеттерде бекітілген жоспардағы трассаның орны бұрылыс 
бұрыштарының (ББ) шыңдары нүктелерінің координаталарымен 
анықталады, ал егер трассаның түзу учаскелері өте ұзын болса, онда 
түзудегі аралық нүктелер де анықталады. Бұл координаттар есептеу кезінде 
қолданылған координаттар жүйесінде анықталуы тиіс. полигондардың 
Алдын ала іздестіру барысында өрісте бекітілген МЖ тұрақтары соңғы 
трассаны далалық бөлу үшін негіз болып табылады. 

Алдымен, планшеттен ол соңғы жолдың кейбір бастапқы нүктесінің 
координаттарын, жақсырақ ББ нүктесін графикалық түрде анықтайды және 
осы нүктені «өрісте» табу әдісін таңдайды. Ол үшін МЖ тұрақтарына 
қатысты осы нүктенің орнын белгілеңіз және бастапқы нүктені алу үшін 
кейінге қалдырылуы керек бұрыштар мен қашықтықтарды есептеңіз. Бұдан 
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басқа, мұндай кету жылғы МЖ қажет вычислить бұрышы анықтайтын 
ереже қолданысқа түзу сызықты кесіндінің соңғы тас. 

Бөлуге арналған аналитикалық мәліметтер метрдегі ұзындықты және 
градус пен минуттағы айналу бұрыштарын қамтиды. 

Алдын ала аналитикалық есептеулер ұзын дөңгелек қисықтарды бөлу 
кезінде ординаттар 20 м-ден аспауы үшін бірнеше бөлікке бөлуді қамтуы 
керек. Биссектристің ең үлкен мөлшерін бақылау үшін дөңгелек 
қисықтарды бөлуге арналған кестелерді қолдана отырып, бұрылу бұрышын 
таңдау оңай. 

Соңғы трассаны бөлудің технологиялық процесі келесідей құрылады: 
трассаны, пикеттерді бөлу, қисықтарды бөлу, нивелирлеу. 

Трассаны бөлуді партия бастығы немесе аға инженер жүргізеді. 
Теодолиттің көмегімен трассаның кезекті тік сызықты кесіндісінің 
есептеумен алынған бағыты беріледі. Бұл сызық ауыспалы кезеңдермен 
белгіленеді, бұл болат таспамен өлшеуді жеңілдетеді, нәтижесінде айналу 
бұрышының келесі шыңының нақты орны анықталады. Содан кейін жаңа 
бағыт орнатылады, алынған айналу бұрышы дәл өлшенеді және процесс 
жалғасады. Жұмыс күнінің соңында жүргізуші өрісті бөлудің дұрыстығын 
бақылау үшін МЖ тұрақтарына сілтеме жасауға тырысады. Мұндай 
бақылау маршрутты МЖ тұрақтарына байланыстыру нәтижесінде алынған 
жабық полигонның координаттарын байланыстыруға дейін азаяды. 

Соңғы зерттеулердегі пикетажды тәжірибелі инженер немесе аға 
техник орындайды және трассадағы барлық бойлық өлшеулерді қамтиды. 
Ең алдымен, бұл пикеттердің орналасқан жерлерін міндетті түрде белгілеп, 
оларды нөмірлеп, бұрылыс бұрышының шыңының дәл орналасуын 
анықтай отырып, сызықты өлшеу. 

Пикет кезінде келесі операциялар да орындалады: 
- рельефке тән барлық нүктелерді бекіту («плюстар»); 
- трассамен қиылысатын барлық желілік объектілерді, су ағындарын, 

жер шекараларын, байланыс желілерін және т. б. белгілеу.; 
- болашақ жер бөлу белдеуіне сәйкес келетін жергілікті жер белдеуі 

шегінде жағдайды көрсету; 
- бұрылыстардың негізгі нүктелерін бекіту. 
Барлық ақпарат пикет журналында көрсетіледі, ол кейінірек желіні 

жобалау үшін қажетті маңызды жағдайлар мен бөлшектерді қалпына 
келтіруге көмектесетін маңызды құжат ретінде қызмет етеді. Бойлық 
өлшеулердің аса жауапкершілігіне байланысты теодолитке 
орналастырылған ауыспалы кезеңдер бойынша жіберілетін 20 метрлік 
екінші қайталанатын өлшеу жиі қолданылады, бұл 1 : 2000-нан аспайтын 
салыстырмалы қателікті қамтамасыз етеді. Қатаң жерлерде таспаның 
бөліктеріне көлденең позиция берілген кезде көлбеу немесе технологиялық 
емес «ватерпасовка» әдісін түзету қажет. Бұл жағдайда жұмыс қарқыны 
күрт төмендейді, ал қателік артады. Қазіргі заманғы диапазондар бұл 
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кемшіліктерді болдырмауға және жұмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік 
береді. 

Бұрылыстарды бөлуді пикетаж жүргізетін сол команда орындай 
алады. Алайда, желінің күрделі жоспарында бұл жұмыс, әдетте, техниктің 
басшылығымен бөлек командаға жүктеледі. 

Ашық қысылмаған жолда тікбұрышты координаталар әдістері жиі 
қолданылады. Бұл жағдайда бұрылыстар шегіндегі жол осінің нүктелері 
кестелерде анықталған ығысулардың шамасына тангенстерден дұрыс 
бұрышпен шығарылады. 

Ашық қысылмаған жолда тікбұрышты координаталар әдістері жиі 
қолданылады. Бұл жағдайда бұрылыстар шегіндегі жол осінің нүктелері 
кестелерде анықталған ығысулардың шамасына тангенстерден дұрыс 
бұрышпен шығарылады. 

Нивелирлеу әдетте жолдың осі бойымен екі деңгеймен, яғни сынған 
бұрылыстары бар жол бойымен жүзеге асырылады. Алдын-ала зерттеулер 
барысында енгізілген реперлер қолданылады. 

Маршрутты бөлу бойынша белгілі бір жұмыс циклінің соңында, 
әдетте, жұмыс күніне тең, орындалған жұмыстың нақты нәтижелері 
шығарылады: 

- ББ координаттарын есептейді және МЖ байланыстыру бойынша 
сызықтық және бұрыштық өлшемдердің дұрыстығын тексереді; 

- бұрылыс элементтерді есептеудің дұрыстығын тексеріңіз; 
- бойлық нивелирлеу нәтижелері бойынша пикеттер мен барлық 

аралық нүктелердің белгілерін есептеңіз және байланыстырыңыз; 
- олар бойлық профильдің жер сызығын салып, жобалық сызық 

салады. 
Нәтиже-белгілі бір жолдың бойлық профилі. Бұл профильді талдау 

сізге жерге шығарылған сызықтың сәтті жобаланғанына көз жеткізуге 
мүмкіндік береді. Егер одан әрі жетілдірулер мүмкін болса немесе сәтсіз 
шешімдер табылса, онда қажет болған жағдайда артқа оралып, түпкілікті 
қабылдауға болатын учаскені ғана қалдырып, жолды түзету керек. Осыны 
ескере отырып, келесі күні маршрут жоспарын есептеу дайындалып, 
операциялардың бүкіл циклі қайтадан қайталанады. Нұсқа бойынша жұмыс 
бойлық профиль мен жоспар дизайн жоспарына және СНиП талаптарына 
сәйкес келген кезде аяқталды. Бірақ дизайнның осы соңғы кезеңінде 
жергілікті жақсарту нұсқаларының пайда болуы жоққа шығарылмайды, 
оларды мұқият зерттеп, сол зерттеу деңгейінде салыстыру керек. Соңғы 
зерттеулер процесінде Орындалатын жұмыстардың қатарына көбінесе 
басқа бөлімдерде жобаны әзірлеу үшін жүргізілетін жұмыстар, су өткізетін 
құрылыстар, станцияларға арналған алаңдар және т. б. 
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3.6 Камералдық жұмыстар 
 
Камералық жұмыстар дала жұмыстарының жауапты бөлігін құрайды 

және екі негізгі функцияны орындайды: 
а) далалық іздестіру жұмыстарының сапасын бақылау (ағымдағы 

және түпкілікті); 
б) трассаны егжей-тегжейлі жобалау және құрылыстарды (су өткізу 

құбырлары мен көпірлерді, өтпелерді, байланыс желілерімен қиылыстарды, 
ЭБЖ және т.б.) жобалау немесе байлау үшін, әдетте, 1:2000 немесе 1:5000 
масштабтағы жоспарларды (карталарды) жасау. 

Алдын-ала зерттеулерде, әдетте әр дала күнінен кейін, келесі 
камералық жұмыстар орындалады: 

- жоспарлы негіздемені есептеу-магистральдық жүріс тұрақтарының 
координаталарын анықтау және оларды тұйық жүрістер үшін немесе 
мемлекеттік триангуляциялық желіге байланыстыру болған жағдайда 
байланыстыру; 

- бойлық нивелирлеу деректерін өңдеу. 
Бұл камералық жұмыстар әсіресе жауапты, өйткені олар ұзындықты, 

бұрыштарды және белгілерді өлшеудегі қателіктерді анықтауға және 
іздестіру партиясы орналасқан жерін өзгерткенше қажетті жұмыстарды 
қайталауға мүмкіндік береді. 

Алдын - ала зерттеулердің бүкіл кезеңінде олар тахеометриялық 
түсірудің нәтижелерін өңдеу бойынша жұмыстарды орындайды: егер 
жұмыс теодолиттермен жасалса, онда бұл сызықтың көлденең төсемдерін, 
асып кетулер мен белгілерді анықтау, ал егер машиналар тахеометрлер 
болса, онда бұл нүктелердің белгілерін анықтау. Бұл жұмыс барысында 
көбінесе түсірілімнің сапасы мен толықтығын бағалауға және 
кемшіліктерді жоюға болады. 

Алдын-ала зерттеулер геологиялық зерттеулердің нәтижелерін 
өңдейді. Бұрғылау, шурфтау және жалаңаштауды зерттеу кезінде алынған 
деректер бойынша магистральдық жүріс тұрақтарына байланыстыра 
отырып, геологиялық жағдайды құрайды. 

Жекелеген жұмыс түрлерін тікелей орындайтын іздестіру 
партияларының далалық қызметкерлерін далалық деректерді камералдық 
өңдеуге тартады. Алайда, жоспар құру үшін, әдетте, келесі операцияларды 
орындайтын арнайы камералық топ құрылады: 

а) планшеттерді дайындау-Дробышев сызғышының көмегімен 
координаталық торды салу; 

б) магистральдық жолдың координаттары бойынша түсіру; 
в) тұрақтардың және пикеттердің белгілерін салу (егер пикетажды 

бөле отырып бойлық өлшеу жүргізілсе); 
г) горизонталь бұрыш және горизонтқа келтірілген қашықтық 

бойынша Тахеометриялық түсіру нүктелерін салу; 
д) рельефтің берілген қимасы бар горизонталь интерполяциялау; 
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камералық жұмыстар орындалады: 
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- бойлық нивелирлеу деректерін өңдеу. 
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е) пикетаждық кітапшалар мен эскиздер бойынша жағдай жасау-
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3.7 Аэро-іздестіру жұмыстары  
 
Аэрофототүсірілім материалдары және ұшу аппаратынан (ұшақтан, 
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Аэрофотосуреттер аэрофотосуреттің геометриялық қасиеттерін 
пайдалануға негізделеді, олар аэросуреттер бойынша рельефтің және 
жағдайдың сандық сипаттамалары мен бағалауларын алу мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді (бір - монокулярлық өлшеулер, суреттер жұбы - 
стереоскопиялық өлшеулер). Бұдан басқа, зерттелетін ауданның 
аэрофотосуреттерде объективті көрсетілуі оларды іздестіру ауданының 
инженерлік-геологиялық және инженерлік-топографиялық жағдайларын 
индикациялық (жанама және тікелей белгілері бойынша) дешифрлеу үшін 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

Аэрофотосуреттер далалық ұшу-түсіру және камералдық жұмыстар 
кешенін қамтиды [28]. 

Далалық жұмыстар жоспарлы, биіктік және жоспарлы-биіктік 
таңбаларын байланыстыру бойынша топографиялық-геодезиялық 
(координаттары жергілікті жердегі геодезиялық өлшемдермен анықталатын 
аэрофотосуреттерде нақты бөлінетін нүктелер) және алынған 
аэрофототүсірілім өнімінің толықтығы мен сапасын анықтау мақсатында 
ұшу-түсіру жасағының орналасқан жерінде орындалатын фотозертхана 
болып бөлінеді, қажет болған жағдайда рұқсаттамаларды қосымша түсіру 
және/немесе сапасы бойынша қанағаттанарлықсыз учаскелерді қайта түсіру 
үшін қосымша ұшулар жүргізу. 

Ұшу-түсіру жұмыстары аэротүсірілім ұшуларын және 
аэрофототүсірілімді қамтиды. 

Аэротүсірілім ұшулары жергілікті жермен танысу, оны инженерлік 
мақсаттарда аэровизуалды бағалау, аэрофототүсірілім және 
топографиялық-геодезиялық байланыстыру жұмыстарының бағдарламасын 
нақтылау үшін орындалады. Аэрорекогносцировкалық ұшуларға инженер-
ізденушілер (топографтар, геологтар, гидрологтар, жобалаушылар, 
құрылысшылар) қатысады. 

Ұшу-түсіру жұмыстары топографиялық карталар бойынша алдын ала 
белгіленген трассаның орналасқан жерін және ондағы негізгі, неғұрлым ірі 
құрылыстарды, аэрофотосуреттерді кейіннен фотограмметриялық өңдеу 
шарттарын және т. б. ескеретін арнайы құрастырылған бағдарлама 
бойынша орындалады. Аэрофототүсірілім үшін түсірілім жұмыстарына 
арналған аспаптар мен аппаратуралар кешені (аэрофотоаппарат, 
командалық аспап, статоскоп және т.б.) орнатылған ұшу аппараттарын 
(мамандандырылған ұшақтар мен тікұшақтар) пайдаланады. 
Аэрофототүсірілімді экипаж орындайды (құрамында ұшқыш, бортинженер, 
бортштурман, бортоператор бар мамандар бригадасы). 

Аэротүсірілім көрінетін оптикалық диапазонда, жиілік спектрінің 
белгілі бір бөлінген аймағында (спектрозоналды түсіру) және оның 
көрінбейтін бөлігінде (жылу инфрақызыл) орындалуы мүмкін. Спектрдің 
әртүрлі тар аймақтарындағы аэротүсірілім жердің жеке объектілерін 
(құрылыстар, өсімдіктер, топырақ жағдайы және т.б.) әр түрлі 
бейнелейтіндіктен, зерттелетін аймақтың көп өлшемді, кешенді 
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сипаттамасын алу үшін аймақты әртүрлі пленкаға бірнеше камерамен бір 
уақытта түсіруді жүзеге асырады. 

Аэротүсірілім жоспарлы (аэрофотоаппараттың осі іс жүзінде тік 
орналасқан) және перспективалы (аэрофотоаппараттың осі көкжиек 
сызығына қатысты көлбеу) болуы мүмкін. Сонымен қатар, аэротүсірілім 
кадр (жекелеген кадрлар тізбегіндегі жергілікті жердің бейнесі) және 
саңылаулы (жергілікті жердің үздіксіз бейнесі) болуы мүмкін. 

Кадрлық аэрофототүсірілім дәлдігі жоғары объективпен, Жарық 
сүзгісімен, жылдам ысырмамен, қолданбалы рамамен, фотопленка 
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нүктелердің координаталарының өлшенетін айырмашылықтарының аз 
абсолютті шамаларын ескере отырып, бұл мәліметтер мен сипаттамалар 
фотограмметриялық өлшеулердің қажетті дәлдігін қамтамасыз ету үшін өте 
маңызды. 

Саңылаулы аэрофототүсірілім ұшу бағытына перпендикуляр 
бағытталған тұрақты ашық саңылау арқылы үздіксіз қайта оралатын 
фотопленкаға орындалады. Фильмді орау жылдамдығы суретке түсіру 
масштабына және ұшақтың ұшу жылдамдығына байланысты. 

Кадрлық аэрофототүсірілім кезінде әрбір фотосурет түсіріліммен 
қамтылатын жергілікті жер учаскесінің орталық проекциясын, ал ұшу 
бағыты бойынша саңылаулы түсірілім кезінде жергілікті жердің түсірілген 
учаскесінің проекциясы ортогональды, ал ұшу бағыты бойынша көлденең - 
орталық проекцияны білдіреді. 

Кадрлық аэрофототүсірілім бойлық және көлденең қабаттасумен, ал 
Саңылау - көлденең қабаттасумен жүргізіледі. Қабаттасу рельефтің бір 
нүктесінің бейнесін алуға мүмкіндік береді және екі - үш фотосуретте 
(қабаттасу мөлшеріне байланысты) бұл суреттердегі екі нүктенің тиісті 
кескіндерінің өлшенген координаталары арқылы олардың биіктіктерінің 
айырмашылығын және олардың арасындағы көлденең жазықтықтағы 
қашықтықты анықтауға мүмкіндік береді. Бұл операциялар 
фотограмметриялық әдістің мәнін құрайды. 

Бойлық қабаттың мөлшері алдағы фотограмметриялық өңдеу әдісіне 
байланысты, бірақ әдетте кем дегенде 60%. 
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Көлденең қабаттасу ені бойынша бір түсіріліммен қамтылмаған кең 
аумақтарда іздестіру процесінде орындалатын көп маршрутты түсірілім 
кезінде көзделеді. Содан кейін фотограмметриялық әдістер көрші 
параллель маршруттар арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Мұндай 
қабаттасудың мәні әдетте 20% немесе одан да көп. 

Аэрофототүсірілім жылдың нақты инженерлік міндеттерін шешу 
үшін қолайлы уақытта (ерте көктемде жапырақтар ашылғанға дейін немесе 
ол құлағаннан кейін кеш күзде және қар жамылғысы орнатылғанға дейін, 
егер жергілікті жердің нүктелерінің биіктігін анықтауды көздесеңіз, немесе 
аэрофотосуреттерді инженерлік-геологиялық және/немесе 
гидрогеологиялық мақсаттарда геоботаникалық индикациялық дешифрлеу 
қажет болса), бұлтсыз ауа райында немесе үздіксіз жоғары бұлттылық 
кезінде (су бетінде күн жарқылының пайда болуын болдырмау үшін), 
фотобейнедегі бұлттардың көлеңкесін 

Аэрофототүсірілім нәтижелері (теріс аэрофильмдер, статоскоптың 
көрсеткіштерін тіркеу пленкалары, сағаттар және басқа да аспаптар) дереу 
далалық фотозертханаға түседі, онда олар толықтығы мен фотографиялық 
сапасын бағалау үшін көрсетіледі және аэрофотосуреттерден ілмекті 
монтаж жасайды. 

Қаптау монтажы бойлық және көлденең қабаттасуды ескере отырып, 
контурлар бойынша дәйекті түрде таңдалған және біріктірілген, сурет 
тақтасындағы түймелермен бекітілген Байланыс аэрофотосуреттері 
(масштабты өзгертпестен). Қақпақты орнату ұшу сапасын бағалауға және 
аэрофототүсіріліммен жабылған сайт туралы жалпы түсінік алуға 
мүмкіндік береді. 

Қаптаманы орнатумен салыстыру дәлірек, фотосхемалар болып 
табылады, оған сәйкес кейбір іздестіру жұмыстарын жүргізуге болады. 

Фотосхема-тірек нүктелерін пайдаланбай өзара байланысқан үздіксіз 
фотографиялық бейнені құрайтын іргелес аэрофотосуреттердің тізбегі. 
Фототүсірілім жасайтын аэротүсірілім қалың қағазға желімделеді. 
Фотосхеманы контактілі іздерден немесе әуе суреттерінен жасауға болады, 
олар маршруттың белгіленген аймағында анықталған бірыңғай, әдетте 
стандартты масштабқа келтіріледі. Содан кейін мұндай фотосуреттер 
нақтыланған деп аталады. 

Стереофототеодолитті түсіру фототеодолиттің көмегімен 
орындалады, ол жергілікті жердің учаскелерін суретке түсіруге мүмкіндік 
беретін дәлдігі жоғары фотокамерасы бар геодезиялық аспап және алынған 
фотопластинкалармен стереофотограмметриялық аспаптарда жергілікті 
жердің топографиялық сипаттамаларын алу үшін жергілікті жердің 
стереомодельдері бойынша өлшеулер жүргізуге мүмкіндік береді. 

Стереофототеодолитті түсіру жер үсті әдістерімен және 
аэрофотосуреттермен картаға түсіру қиын болатын тік және тік жерлерді 
картаға түсіру үшін өте қатал жерлерде қолданылады. 
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Стереофототеодолитті түсіру жабуды (жергілікті жерді қайта 
көрсетуді) және жергілікті жердің жекелеген учаскелерін кейіннен суретке 
түсіру процесінде фотокамераның сыртқы бағдарлау элементтерін (өзара 
орналасу және геодезиялық байланыстырғыштар) бекітуді қамтамасыз ете 
отырып, алынатын учаске бойымен фототеодолитті дәйекті орнатумен 
орындалады. 

Стереофототеодолитті шөгінділердің қолданылу аясы: жартасты 
қысқыштар мен тік беткейлер, шөгінділер, көшкін учаскелері, тік биік 
жағалаулары бар көпір өткелдері, станциялардың жобаланатын және 
реконструкцияланатын тоннельдеріне және олардың парктеріне (сұрыптау, 
қабылдау-жөнелту) көптеген жолдары бар. 

Стереофототеодолиттік түсіру технологиясы далалық және 
камералдық жұмыстарды қарастырады. 

Далалық жұмыстар барысында фототеодолит орнатудың ыңғайлы 
және орынды орындарын анықтау үшін барлауды, суретке түсіру 
базистерін таңдау және геодезиялық байланыстыруды, суретке түсіру 
базистерінің азимуттары мен ұзындығын өлшеуді, бақылау пункттері мен 
бағыттарын геодезиялық байланыстыруды, жергілікті жерді суретке 
түсіруді орындайды. 

Камералдық жұмыстарға стереофототопографиялық әдіспен 
карталанатын учаске нүктелерінің координаттарын анықтау және 
топографиялық жоспарлар жасау кіреді. Ол үшін компьютерлерді кеңінен 
қолдана отырып, графоаналитикалық немесе аналитикалық әдістер 
қолданылады. 

Стереофототеодолиттік түсіру материалдары бойынша рельефтің 
көлденең бейнесі бар жоспарлар және рельефтің фронтальдық бейнесі бар 
фронтальдық проекциялар картасы (рельефті тік жазықтыққа 
проекциялайтын көлденең аналогтар) жасалады. 

 
3.8 Ғарыштық түсірілімдерді дешифрлаудың түрлері мен 

әдістемесі 
 
Ғарыштық зерттеулер геотехникалық жүйелерді қашықтықтан 

зондтаудың ең тиімді әдістерінің бірі болып табылады, олардың ішінде 
үлкен ұзындықпен сипатталатын көлік жүйелері де бар. Аэроғарыштық 
зерттеулер кешеніне аэрофототүсірілім, ғарыштық фототүсірілім, көп 
зоналық фототүсірілім және жылу инфрақызыл фототүсірілім кіреді. 
Мұндай кешен әдеттегі аэрофототүсіріліммен салыстырғанда сапасы мен 
толықтығы жағынан түбегейлі өзгеше ақпарат алуға мүмкіндік береді [28]. 

Ғарыштық фототүсірілімдердің үш тобы бар: 
- шағын масштабты (төмен кеңістіктік ажыратымдылықпен) - 

1:1000000 және одан кіші масштабтар, рұқсат ету қабілеті - 80-100 м және 
одан астам, түсіру биіктігі 500-1500 км, бір кадрда мыңдаған шаршы 
километр қамтылады; 
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- орташа масштабты - масштаб 1:200000, ажыратымдылығы 20-50 М, 
түсіру биіктігі 300-500 км, бір кадрмен қамту-жүздеген шаршы шақырым; 

- ірі масштабты - 1:200000-нан үлкен, ажыратымдылығы 5-15 М, 
түсіру биіктігі 300 км, бір кадрмен қамту ондаған шаршы шақырым. 

Ғарыштық түсірілім материалдары жер туралы әртүрлі ақпараттың 
өте үлкен көлемін алып жүреді. Бұл ақпараттың ерекшелігі-оның ауқымы 
және ондағы ақпараттың жан-жақты сипаты. Осының салдарынан 
қашықтықтан зондтаудың түрлі әдістерін кешендеу ғарыш түсірілімдері 
материалдары бойынша ақпарат алудың тиімді құралы болып табылады. 
Нәтижесінде рельеф туралы жаңа мәліметтер алуға және оларды 
пайдаланудың түбегейлі жаңа технологиясына мүмкіндік бар. 

Ғарыштық түсіру материалдарының қатарына басқарылатын және 
пилотсыз ғарыш кемелерінен және орбиталық станциялардан алынған 
фотосуреттер, жер бетінен меншікті және шағылысқан сәулеленуді (әр 
түрлі және әр түрлі диапазондарда) тіркеу нәтижелері және т. б. жатады. 

Ғарыштық фотосуреттердің ерекшеліктері аэрофотосуреттермен 
салыстырғанда жоғары көрініс болып табылады, бұл аумақтың үлкен 
көлемін зерттеуге, зерттелетін аймақтың физикалық-географиялық 
жағдайы мен экономикалық дамуы туралы әртүрлі ақпаратты пайдалануға 
мүмкіндік береді. Ғарыш кеңістігінен айрықша жетілдірілген оптикалық 
аппаратураның көмегімен алынған бұл суреттер іс жүзінде жерге қатысты 
ғарыш аппаратының қозғалыс жылдамдығын ескере отырып, 
фотоаппараттың арнайы орын ауыстыруы арқылы алып тасталатын, 
дірілсіз шыққан смаз сияқты ақаудан айырылған. Қамту ені және 
фотосуреттің жоғары сапасы үлкен аумақтарда фотограмметриялық 
желілерді аналитикалық қоюлау жұмыстарын жүргізуге негіз жасайды. 

Аэрофотосуреттермен салыстырғанда ғарыштық суреттердегі 
аудандардың ұлғаюы кеңістіктік өзгерістерді немесе белгілі бір 
құбылыстардың таралуын бақылауға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, 
жалпылау мен үлкен шолуға байланысты табиғи жағдайлардың өзгеруінің 
әдеттегі әдістермен табылмаған немесе аэрофототүсірілім материалдары 
немесе топографиялық карталар бойынша анықтау қиын болған кейбір 
заңдылықтарын анықтауға болатындығы эксперименталды түрде расталды. 
Мысалы, ғарыштық суреттерден осы кезеңде зерттелетін аймақта 
орналасқан көлік желісін анықтауға болады. 

Мұндай жұмыстарды орындау үшін маршруттық аэрофототүсірілім 
материалдары, әдетте, жеткіліксіз болып шығады, ал топографиялық 
карталарда жол желісі бейнеленген, олар сызба бойынша да, техникалық 
жай-күйі бойынша да өте ескірген. Кейбір аудандардағы гидрографиялық 
желіге қатысты жағдай ұқсас, бұл жобалау кезінде қиындықтар туғызады, 
мысалы, жер жұмыстарын гидромеханизациялау. 

Жерді ғарыш кеңістігінен қара-ақ және түрлі-түсті пленкаға суретке 
түсірумен қатар, спектрдің көрінетін бөлігінде ғана емес, сонымен қатар 
одан тыс жерлерде де инфрақызыл, субмиллиметрлік және микротолқынды 
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- орташа масштабты - масштаб 1:200000, ажыратымдылығы 20-50 М, 
түсіру биіктігі 300-500 км, бір кадрмен қамту-жүздеген шаршы шақырым; 

- ірі масштабты - 1:200000-нан үлкен, ажыратымдылығы 5-15 М, 
түсіру биіктігі 300 км, бір кадрмен қамту ондаған шаршы шақырым. 

Ғарыштық түсірілім материалдары жер туралы әртүрлі ақпараттың 
өте үлкен көлемін алып жүреді. Бұл ақпараттың ерекшелігі-оның ауқымы 
және ондағы ақпараттың жан-жақты сипаты. Осының салдарынан 
қашықтықтан зондтаудың түрлі әдістерін кешендеу ғарыш түсірілімдері 
материалдары бойынша ақпарат алудың тиімді құралы болып табылады. 
Нәтижесінде рельеф туралы жаңа мәліметтер алуға және оларды 
пайдаланудың түбегейлі жаңа технологиясына мүмкіндік бар. 

Ғарыштық түсіру материалдарының қатарына басқарылатын және 
пилотсыз ғарыш кемелерінен және орбиталық станциялардан алынған 
фотосуреттер, жер бетінен меншікті және шағылысқан сәулеленуді (әр 
түрлі және әр түрлі диапазондарда) тіркеу нәтижелері және т. б. жатады. 

Ғарыштық фотосуреттердің ерекшеліктері аэрофотосуреттермен 
салыстырғанда жоғары көрініс болып табылады, бұл аумақтың үлкен 
көлемін зерттеуге, зерттелетін аймақтың физикалық-географиялық 
жағдайы мен экономикалық дамуы туралы әртүрлі ақпаратты пайдалануға 
мүмкіндік береді. Ғарыш кеңістігінен айрықша жетілдірілген оптикалық 
аппаратураның көмегімен алынған бұл суреттер іс жүзінде жерге қатысты 
ғарыш аппаратының қозғалыс жылдамдығын ескере отырып, 
фотоаппараттың арнайы орын ауыстыруы арқылы алып тасталатын, 
дірілсіз шыққан смаз сияқты ақаудан айырылған. Қамту ені және 
фотосуреттің жоғары сапасы үлкен аумақтарда фотограмметриялық 
желілерді аналитикалық қоюлау жұмыстарын жүргізуге негіз жасайды. 

Аэрофотосуреттермен салыстырғанда ғарыштық суреттердегі 
аудандардың ұлғаюы кеңістіктік өзгерістерді немесе белгілі бір 
құбылыстардың таралуын бақылауға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, 
жалпылау мен үлкен шолуға байланысты табиғи жағдайлардың өзгеруінің 
әдеттегі әдістермен табылмаған немесе аэрофототүсірілім материалдары 
немесе топографиялық карталар бойынша анықтау қиын болған кейбір 
заңдылықтарын анықтауға болатындығы эксперименталды түрде расталды. 
Мысалы, ғарыштық суреттерден осы кезеңде зерттелетін аймақта 
орналасқан көлік желісін анықтауға болады. 

Мұндай жұмыстарды орындау үшін маршруттық аэрофототүсірілім 
материалдары, әдетте, жеткіліксіз болып шығады, ал топографиялық 
карталарда жол желісі бейнеленген, олар сызба бойынша да, техникалық 
жай-күйі бойынша да өте ескірген. Кейбір аудандардағы гидрографиялық 
желіге қатысты жағдай ұқсас, бұл жобалау кезінде қиындықтар туғызады, 
мысалы, жер жұмыстарын гидромеханизациялау. 

Жерді ғарыш кеңістігінен қара-ақ және түрлі-түсті пленкаға суретке 
түсірумен қатар, спектрдің көрінетін бөлігінде ғана емес, сонымен қатар 
одан тыс жерлерде де инфрақызыл, субмиллиметрлік және микротолқынды 

 

сәулелену диапазондарында суретке түсіру бойынша сәтті тәжірибелер 
жүргізілді. 

Радио толқындар өте сезімтал, атап айтқанда топырақтың ылғалына. 
Әр түрлі сәулелерді тіркеу нәтижелерін аралас пайдалану әсіресе 

тиімді. 
Жер бетінің меншікті және шағылысқан сәулеленуінің интегралды 

спектрлерін зерттеу қабылданған сәулеленуді спектр бойынша талдаудың 
қажеті жоқ екенін анықтады. Спектрдің жеке бөлімдерін (аймақтарын) 
пайдалану жеткілікті. Бұл тәсіл Жерді қашықтықтан зондтаудың Көп 
аймақтық әдісінің негізін құрайды. Бұл үшін техникалық негіз әр түрлі 
фотофильтрлермен және әр түрлі типтегі пленкалармен жабдықталған көп 
объективті синхронды жұмыс істейтін камералар болып табылады. 

Мұндай мысалдарға MKФ-6 көп аймақтық фотокамераларымен 
жасалған ғарыштық түсірілім материалдары жатады. Осындай 
фотоматериалдардың спектрлік аэрофотосуреттермен салыстырғанда 
жоғары ақпараттық құндылығы-МКФ-6 фотокамерасын пайдалану кезінде 
фотосуреттерді бір уақытта әртүрлі диапазондарда алуға болады. Сонымен 
қатар, барлық аэрофотоаппараттардың ішкі және сыртқы бағдарлау 
элементтері бірдей, бұл жердің бір бөлігі үшін барлық спектрлік 
диапазондағы фотосуреттерді талдауға және өңдеуге мүмкіндік береді. 

Көп аймақтық түсірілім материалдарын шифрлеу кезінде жер 
объектілерінің қасиеттері мен олардың спектрлік сәулелену сипаттамалары 
арасындағы байланыс қолданылады. Зерттелетін аймақтың спектрлік 
сәулеленуін әртүрлі диапазондарда тіркеу (МКФ-6 камералары спектрлік 
сәулеленуді 480, 540, 600, 660, 720 және 820 нм диапазондарында тіркеуге 
мүмкіндік береді), олардың кеңістіктік таралуын ескере отырып, аймақтың 
көптеген сипаттамалары туралы түсінік алуға болады, ал дәйекті түсірілім 
материалдарын салыстырған кезде - және осы сипаттамалардың өзгеру 
динамикасы. 

Көп аймақтық ақпаратты визуалды талдау үлкен қиындықтар 
тудыратындықтан, спектрдің әртүрлі диапазондарындағы спектрлік 
жарықтылықтағы айырмашылықтарды жан-жақты талдауға арналған 
әдістер мен жабдықтар жасалды. Есептеу машиналары мен 
автоматтандырылған өлшеу жүйелерінің көмегімен бір кластағы 
объектілерді (бірдей спектрлік сипаттамалары бар) анықтауға және 
контурлауға болады. 

Көп аймақтық түсірілімнің тағы бір өте құнды және перспективалы 
ерекшелігі-әр аймаққа арнайы синтезделген түрлі-түсті суреттерді жасауға 
мүмкіндік беретін шартты түсті беру мүмкіндігі. Мұндай синтезделген 
түсті суреттердің артықшылықтары: 

табиғи объектілердің шағылысу және сәулелену сипаттамаларын 
егжей-тегжейлі талдау мүмкіндігі; 

адамның көзінің қара-аққа қарағанда түрлі-түсті контрасттарға нақты 
жауап беру қабілетін ескеру. 
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Түсті синтезделген суреттер табиғи түстердегі қара-ақ және түстерге 
қарағанда мазмұнды, бай. Олардың бұл қасиеті зерттелетін аймақтың 
маңызды объектілері мен сипаттамаларын шартты түстермен бөлу 
мүмкіндігіне негізделген. Компьютерде сақталған спектрлік 
сипаттамалардың кітапханасын және үлгіні тану және жіктеу теориясының 
нәтижелерін қолдана отырып, белгілі бір спектрлермен (немесе олардың 
комбинацияларымен) сипатталатын учаскелерді автоматты түрде бөлу 
және контурлау әдісі жасалды. 

Барлық аймақтық суреттер қара және ақ пленкаға түседі. Болашақта 
оларды өңдеу кезінде спектрдің әртүрлі аймақтарында алынған суреттерді 
қолдануға болады, оларды күрт қарама-қарсы түстермен жобалайды және 
сол арқылы зерттелетін аумақты жан-жақты бағалау мүмкіндігін 
арттырады. 

Спектрдің көрінетін бөлігінде көп аймақты түсірумен қатар, олар 
жақын инфрақызыл аймақта түсіріледі. Мұндай суреттер 
ақпараттандырады. Мысалы, бұл жағдайда өсімдіктер жеңіл реңктермен 
бейнеленген, бұл тектоника элементтері мен рельефтің құрылымын 
талдауды жеңілдетеді, өйткені өсімдік жамылғысының әртүрлілігі мен 
қорғаныс әсері «алынып тасталады».  

Мұндай ғарыш түсірілімдерін пайдалану кезінде айтарлықтай 
жеңілдейді мұздатылған термокарст рельефінің (аластардың) шексіз 
нысандарын декодтау.  

Топырақтың ылғалдану дәрежесін жақсы жеткізе отырып, жақын 
инфрақызыл диапазондағы ғарыштық суреттер гидроморфты рельефті 
егжей-тегжейлі зерттеуге, су мен құрлықты нақты ажыратуға мүмкіндік 
береді. 

Қазіргі уақытта топырақ жамылғысының қасиеттерін зерттеу үшін 
көп спектрлі суреттерді қолдану туралы бай теориялық және 
эксперименттік материал жинақталған.  

Бұл қазіргі және перспективалы жер пайдалануды объективті бағалау 
үшін негіз жасайды, бұл қазіргі жағдайда үлкен қызығушылық тудырады, 
мұнда құнарлы қабатты қамтитын табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға 
көп көңіл бөлінеді.  

Көп зоналы ғарыштық түсірілімдер топографиялық карталарда іс 
жүзінде көптеген жағдайларда ескірген жер пайдалану туралы сенімді 
деректерді алуға мүмкіндік береді. 

Әр түрлі уақытта үнемі алынатын қара-ақ, түрлі-түсті және көп 
спектрлі ғарыштық суреттерді кешенді пайдалану қар жамылғысы, арна 
жүйесінің су басуы, су жинау құрылымы, топырақтың ылғалдануы және 
т.б. сияқты көптеген табиғи құбылыстар туралы ақпарат беріп қана 
қоймайды, сонымен қатар көлік құрылысына қызығушылық тудыратын 
осы құбылыстардың динамикасын зерттеуге мүмкіндік береді.  Мысалы, 
жүйелі ғарыштық түсірілімдердің материалдары бойынша су тасқыны 
динамикасын зерттеуге болады. 
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жеңілдейді мұздатылған термокарст рельефінің (аластардың) шексіз 
нысандарын декодтау.  
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жүзінде көптеген жағдайларда ескірген жер пайдалану туралы сенімді 
деректерді алуға мүмкіндік береді. 

Әр түрлі уақытта үнемі алынатын қара-ақ, түрлі-түсті және көп 
спектрлі ғарыштық суреттерді кешенді пайдалану қар жамылғысы, арна 
жүйесінің су басуы, су жинау құрылымы, топырақтың ылғалдануы және 
т.б. сияқты көптеген табиғи құбылыстар туралы ақпарат беріп қана 
қоймайды, сонымен қатар көлік құрылысына қызығушылық тудыратын 
осы құбылыстардың динамикасын зерттеуге мүмкіндік береді.  Мысалы, 
жүйелі ғарыштық түсірілімдердің материалдары бойынша су тасқыны 
динамикасын зерттеуге болады. 

 

Көптеген заманауи табиғи процестердің динамикасын зерттеу 
жобаланған көлік құрылымдарын табиғаттың ықтимал қолайсыз әсерінен 
қорғауға қатысты да, табиғи ортаны қорғау, оған салынатын объектілердің 
ықтимал теріс әсерін жою бойынша шаралар қабылдау қажеттілігіне 
байланысты пайдалы болуы мүмкін. 

Ғарыштық түсірілімдердің әртүрлі материалдарын кешенді 
пайдалану аумақты қамту ауқымдылығына және бейнелеудің толықтығына 
байланысты зерттелетін аймақтағы қазіргі заманғы экологиялық 
процестерді зерттеу, адамның қоршаған ортаға ықтимал әсерін бағалау 
үшін негіз болып табылады.  

Сонымен қатар, алдағы құрылыс ауданын кешенді зерттеу негізінде 
әлеуметтік-экономикалық тәртіптің бірқатар маңызды мәселелерін шешуге 
мүмкіндік туады.  

Оларға, мысалы, әр перспективалы жерде биогеоценозды жан-жақты 
талдау негізінде уақытша және/немесе тұрақты ауылдарға арналған 
сайттарды таңдау жатады.   

Атап айтқанда, өсімдік жамылғысының өзгеру динамикасы, 
топырақтың ылғалдануы, фаунаның түрлері мен таралуы және адамдардың 
өмір сүруіне қолайлы және қолайсыз жағдайлар туралы мәліметтер алуға 
болады. 

 
3.9. Темір жолдың санаты мен негізгі параметрлерін анықтау 

«практикалық жұмысы» 
 

Темір жолдың санаты мен негізгі параметрлерін анықтау 
Жобаланатын темір жолдың санаты ҚНжЕ 2.05.01-00 жіктемесі 

бойынша жүк тасымалдарының көлеміне байланысты белгіленеді (соңғы 
екі Сан жылмен ауыстырылады)  

Темір жолдың негізгі параметрлері: 
- негізгі жолдардың саны; 
- ықпалды еңісі ір, ‰; 
- локомотив түрі; 
- бөлек пункттерді орналастыру үшін есептік өткізу қабілеті пр. жұп 

поездар/тәулік; 
- Lпо қабылдау-жөнелту жолдарының пайдалы ұзындығы, м. 
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Кесте 3.1 практикалық жұмыс үшін бастапқы деректер 
 

Жобаланған 
желінің 
ауданы 
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н, 
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То
пы

ра
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Г, 
млн. 

т/жыл 

Nпас. 

поездар 
жұбы 

Ақмола 
обл 10 0 0 4,0 0,80 ВЛ10 16 0 0,5 балшық 

Қарағанды 
обл  12 1 0,1 4,2 0,81 ВЛ10 18 1 0,6 супесь 

Жамбыл 
обл 14 2 0,2 4,4 0,82 ВЛ80к 20 2 0,7 суглинок 

ОҚО 16 3 0,3 4,6 0,83 ВЛ80к 22 3 0,8 құм 

ШҚО 18 4 0,4 4,8 0,84 ВЛ80с 24 4 0,9 супесь 

СҚО 20 5 0,5 5,0 0,85 ВЛ80с 26 5 0,10 құм 

Актобе обл 22 6 0,6 5,2 0,86 2ТЭ10 28 6 0,11  

Кызылорда 
обл 24 7 0,7 5,4 0,87 2ТЭ10 30 7 0,12 құм 

Манғыстау 
обл 26 8 0,8 5,6 0,88 3ТЭ10 31 8 0,13 супесь 

Түркістан 
обл 28 9 0,9 5,8 0,89 3ТЭ10 32 9 0,14 балшық 

 
Курстық жобада бір жолды желінің жобасы жасалады, яғни негізгі 

жолдардың саны 1 тең деп аламыз. 
iр-нің ықпалды еңістіқ еңісі түйісу сызығының еңісіне тең деп 

қабылданады, ал локомотивтің типі мен бөлек пункттерді орналастыруға 
арналған есептік өткізу қабілеті тапсырмадан алынады. 

Қабылдау жолдарының пайдалы ұзындығын есептеу келесі ретпен 
жүзеге асырылады. 
1. Локомотивтің максималды қуаты бойынша құрамның масса мынадай 
формуламен анықталады, т                                                                                         

                                   𝑄𝑄 =
𝐹𝐹𝑘𝑘
𝑔𝑔 −𝑃𝑃(𝑤𝑤

′𝑜𝑜+𝑖𝑖𝑝𝑝)
𝑤𝑤′′0+𝑖𝑖𝑝𝑝

                                                      (3.1) 
 

2. Құрамның орташа массасын анықтаңыз, т 
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Актобе обл 22 6 0,6 5,2 0,86 2ТЭ10 28 6 0,11  

Кызылорда 
обл 24 7 0,7 5,4 0,87 2ТЭ10 30 7 0,12 құм 
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обл 28 9 0,9 5,8 0,89 3ТЭ10 32 9 0,14 балшық 

 
Курстық жобада бір жолды желінің жобасы жасалады, яғни негізгі 

жолдардың саны 1 тең деп аламыз. 
iр-нің ықпалды еңістіқ еңісі түйісу сызығының еңісіне тең деп 

қабылданады, ал локомотивтің типі мен бөлек пункттерді орналастыруға 
арналған есептік өткізу қабілеті тапсырмадан алынады. 

Қабылдау жолдарының пайдалы ұзындығын есептеу келесі ретпен 
жүзеге асырылады. 
1. Локомотивтің максималды қуаты бойынша құрамның масса мынадай 
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                                   𝑄𝑄 =
𝐹𝐹𝑘𝑘
𝑔𝑔 −𝑃𝑃(𝑤𝑤

′𝑜𝑜+𝑖𝑖𝑝𝑝)
𝑤𝑤′′0+𝑖𝑖𝑝𝑝

                                                      (3.1) 
 

2. Құрамның орташа массасын анықтаңыз, т 

 

 
                                           𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑄𝑄𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐                                                           (3.2) 
 

Орташа массаға өту коэффициенті 3.1-қосымша бойынша 
қабылданады. 
3. Пойыздың ұзындығын анықтаңыз, м. 
 

                                                  𝑙𝑙п =
𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐

+ 𝑙𝑙л                                                  (3.3)  

 
qор ұзындығының 1 м құрамының орташа салмағы 3.1 кесте бойынша 

алынады.  Локомотивінің ұзындығын 3.1 кесте бойынша анықтайды. 
Есептеу нәтижесінде есептелген поездың ұзындығы бойынша 

қабылдау-жөнелту жолдарының ең жақын нормативтік ұзындығы қж = 850, 
1050, 1700, 2100 м бойынша қондырғының дәл еместігін ескере отырып 
қабылданады. 

4. PTR қажетті өткізу қабілеттілігін анықтаңыз, ол ppas жүк және 
жолаушылар тасымалының белгіленген мөлшерін игеру үшін қажет 

 
nқоз жүк және жолаушылар тасымалының белгіленген өлшемдерін 

игеру үшін қажетті Pтр өткізу қабілеттілігін анықтаңыз. 
 

𝑛𝑛қоз = (Г𝛾𝛾 ∙
106

356𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝛾𝛾ℎ
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑛𝑛пас𝜀𝜀пас)
1

𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
                                            (3.4) 

 
мұндағы γ - жыл ішіндегі тасымалдаудың әркелкілік  коэффициенті (γ 

= 1,1);  
𝛾𝛾𝑛𝑛
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐

– брутто массасынан нетто массасына өту коэффициенті ( 𝛾𝛾𝑛𝑛𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐
=

0,7;  
𝜀𝜀пас  – жолаушылар поездарының жүк поездарын тоқтату 

коэффициенті (епас=1,8);  
𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  – өткізу қабілетін барынша пайдалану коэффициенті (бір 

жолды желілер үшін 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,80; екі жолды 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,85. 
5. 𝑛𝑛р  -нің талап етілетін өткізу қабілеті есептік 𝑛𝑛тр - мен 

салыстырылады; бөлек пункттерді орналастыру 𝑛𝑛тр  және 𝑛𝑛р  мәндерінің 
көбінен орындалады. 

Қарастырылып отырған мысалда жүк тасымалдарының өлшемдері Г 
= 16 млн.т/жыл. Кесте негізінде 2.2 темір жол II санатқа жатқызылған. 

Тапсырмаға сәйкес сызық келесі параметрлер бойынша жобалануы 
керек: 

- негізгі жолдардың саны 1; 
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- ықпалды еңісі 𝑖𝑖р = 9  ‰;  
- локомотив түрі 2ТЭ10М; 
- есептік өткізу қабілеті 𝑛𝑛р= 24 жұп поезд/тәулік. 
- композицияның максималды массасы Q = 4227 т. 
- құрамның орташа салмағы, т - Qср = 4227×0.85=3593 т. 

             Пойыздың ұзындығы, м 
 

𝑙𝑙𝑛𝑛 = 3593 5⁄ + 34 = 753 м 
 

Қабылдау жолдарының ең үлкен пайдалы ұзындығы lпо = 850 м, ол 
жобалау үшін қабылданады. 

Қажетті өткізу қабілеті, поезд/тәулік жұбы. 
 

𝑛𝑛тр = (16х1,1х 106
365 х3593х0,7 + 2х1,8) х 1 0,8 = 28,5 ≃ 29⁄  

 
Демек, бөлек пункттерді орналастыру 𝑛𝑛тр = 29  жұп, тәулігіне 29 
поездарды қамтамасыз ету шартынан жүргізілуі тиіс. 

 
Жоспар мен профильді жобалау нормаларын белгілеу 

Жоспар мен профильді жобалау нормалары белгіленген жол санаты мен 
негізгі параметрлерге сәйкес ҚНжЕ 2.05.01 бойынша анықталады және 
кесте түрінде жазылады (жоғарыда алынған мәліметтер үшін кесте 
толтырылған 3.2. 

 

Кесте 3.2 - Жоспар мен профильді жобалау нормалары 
 

ҚНжЕ 
2.05.01 
кесте. 

2 

Норманың атауы 

Норма 

Ескертпе ұсын
ы-

латын 

рұқса
т 

етілге
н 

1 2 3 4 5 
Аралықтардағы профиль 

 
 

Екі есе тартылыстың көлбеуі 
ікр, ‰ 

іr және iкр көлбеулерінің 
азаюы, ‰, радиусы кезінде ∆к 

Вт қисықтарынан қосымша 
кедергі нәтижесінде, м: 

- 18,5 
 

 
 
 
 

 300  2,3 Lэлем кезінде < К 
∆і к = 700/R. 

 
 350  2,0 
 400  1,8 
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- ықпалды еңісі 𝑖𝑖р = 9  ‰;  
- локомотив түрі 2ТЭ10М; 
- есептік өткізу қабілеті 𝑛𝑛р= 24 жұп поезд/тәулік. 
- композицияның максималды массасы Q = 4227 т. 
- құрамның орташа салмағы, т - Qср = 4227×0.85=3593 т. 

             Пойыздың ұзындығы, м 
 

𝑙𝑙𝑛𝑛 = 3593 5⁄ + 34 = 753 м 
 

Қабылдау жолдарының ең үлкен пайдалы ұзындығы lпо = 850 м, ол 
жобалау үшін қабылданады. 

Қажетті өткізу қабілеті, поезд/тәулік жұбы. 
 

𝑛𝑛тр = (16х1,1х 106
365 х3593х0,7 + 2х1,8) х 1 0,8 = 28,5 ≃ 29⁄  

 
Демек, бөлек пункттерді орналастыру 𝑛𝑛тр = 29  жұп, тәулігіне 29 
поездарды қамтамасыз ету шартынан жүргізілуі тиіс. 

 
Жоспар мен профильді жобалау нормаларын белгілеу 

Жоспар мен профильді жобалау нормалары белгіленген жол санаты мен 
негізгі параметрлерге сәйкес ҚНжЕ 2.05.01 бойынша анықталады және 
кесте түрінде жазылады (жоғарыда алынған мәліметтер үшін кесте 
толтырылған 3.2. 

 

Кесте 3.2 - Жоспар мен профильді жобалау нормалары 
 

ҚНжЕ 
2.05.01 
кесте. 

2 

Норманың атауы 

Норма 

Ескертпе ұсын
ы-

латын 

рұқса
т 

етілге
н 

1 2 3 4 5 
Аралықтардағы профиль 

 
 

Екі есе тартылыстың көлбеуі 
ікр, ‰ 

іr және iкр көлбеулерінің 
азаюы, ‰, радиусы кезінде ∆к 

Вт қисықтарынан қосымша 
кедергі нәтижесінде, м: 

- 
18,5 

 

 
 
 
 

 300  2,3 Lэлем кезінде < К 
∆і к = 700/R. 

 
 350  2,0 
 400  1,8 

 

 500  1,4 немесе ∆Х к= 12α 
/ lэлем;  600  1,2 

 700  0,9 
 800  0,7 
 1000 - 0,6 
 1200 - 0,5 
 1500 - 0,4 

1 2 3 4 5 
 1800 - 0,3 

lэлем поездың 
ұзындығынан 
артық есепке 
алынбайды 

 2000 - 0,3 
 2500 - 0,2 
 3000 - 0,2 
 4000 - - 

 

Бұрылыстарға жақындағанда 
(і=lпр қашықтықта көтерілу 

жағынан) және радиустар үшін 
ілінісудің азаюы нәтижесінде 

кіші радиустар 
бұрылыстарындағы ір және іҚР 

‰ қосымша жұмсарту, м: 

1,5 
1,1 
0,8 
0,2 

 

Іліністі азайту 
арқылы IP және ikr 
жұмсарту туралы 
ұсыныс тұрақты 
ток күші үшін 
міндетті болып 

табылады 
 

 

300 350   
350    
400 200   
500    

 Профиль элементтерінің 
ұзындығы, м, кем емес 9 14  

 

Бұрылыстар шегінде еңістерді 
жұмсарту кезінде 

элементтердің ұзындығы, м, 
кем емес 

15000 -  

 
Ұштасатын еңістердің 

алгебралық айырмасы, ‰, 
артық емес 

7,5∆i 
  

2.7 Тік жазықтықтағы 
элементтерді біріктіретін   Егер тік 

,бұрылыстың 
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бұрылыстардың радиусы, м биссектрисасы 
b=T2/2Rв<1 см 

болса, онда 
бұрылысты 
қарастыруға 
болмайды. 

2.8 

Тік жоспардағы 
бұрылыстардан өтпелі 

бұрылыстарға және 
балластсыз жүретін көпірлер 
мен жол өтпелерінің аралық 

құрылыстарына дейінгі 
қашықтық, м 

  

Т=Rв/2000∆i            
Мұнда Rв  тік 
бұрылыстың 

радиусы, м; ∆i – 
ұштасатын 
еңістердің 

алгебралық 
айырмасы, ‰ 

2.8 
Есепті қалыңдықтағы қар 

жамылғысының деңгейінен 
үйіндінің биіктігі, м 

  

I санаттағы 
желілер үшін қар 
жамылғысының 

есептік 
қалыңдығы 1:50 

(2%) асу 
ықтималдығымен 

қабылданады) 

Аралық пунктердегі жолдың пішіндері   

2.36 Станциялардағы еңіс, ‰, 
артық емес, қарапайым  

 
0 

 
1,5 - 

 қиын жағдайларда - 2,5 - 

 

Локомотивтері ағытылмайтын, 
маневрлер жүргізілмейтін алаң 
бөлігінің еңісі (бойлық және 
жартылай бойлық схемалар 
кезінде) ‰, артық емес 

- 10 ‰ 

Барлық 
жағдайларда >2,5 

‰ еңіс кезінде 
поездың жылжып 
кетуі локомотив 
тежегіштерімен 
тежеледі, бірақ 

орнынан  
1 2 3 4 5 

    
қозғалуы 

қамтамасыз етілуі 
тиіс. 

2.37, 
табл. 8 

Станциялық алаңдардың 
ұзындығы, м, lпо кезінде = 850 м 2050  Локомотивтерді 

ағыту көзделген 
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бұрылыстардың радиусы, м биссектрисасы 
b=T2/2Rв<1 см 

болса, онда 
бұрылысты 
қарастыруға 
болмайды. 

2.8 

Тік жоспардағы 
бұрылыстардан өтпелі 

бұрылыстарға және 
балластсыз жүретін көпірлер 
мен жол өтпелерінің аралық 

құрылыстарына дейінгі 
қашықтық, м 

  

Т=Rв/2000∆i            
Мұнда Rв  тік 
бұрылыстың 

радиусы, м; ∆i – 
ұштасатын 
еңістердің 

алгебралық 
айырмасы, ‰ 

2.8 
Есепті қалыңдықтағы қар 

жамылғысының деңгейінен 
үйіндінің биіктігі, м 

  

I санаттағы 
желілер үшін қар 
жамылғысының 

есептік 
қалыңдығы 1:50 

(2%) асу 
ықтималдығымен 

қабылданады) 

Аралық пунктердегі жолдың пішіндері   

2.36 Станциялардағы еңіс, ‰, 
артық емес, қарапайым  

 
0 

 
1,5 - 

 қиын жағдайларда - 2,5 - 

 

Локомотивтері ағытылмайтын, 
маневрлер жүргізілмейтін алаң 
бөлігінің еңісі (бойлық және 
жартылай бойлық схемалар 
кезінде) ‰, артық емес 

- 10 ‰ 

Барлық 
жағдайларда >2,5 

‰ еңіс кезінде 
поездың жылжып 
кетуі локомотив 
тежегіштерімен 
тежеледі, бірақ 

орнынан  
1 2 3 4 5 

    
қозғалуы 

қамтамасыз етілуі 
тиіс. 

2.37, 
табл. 8 

Станциялық алаңдардың 
ұзындығы, м, lпо кезінде = 850 м 2050  Локомотивтерді 

ағыту көзделген 

 

Бекеттер үшін.  станцияларда 
профиль 

жылжымалы 
құрамның 

өздігінен кетуін 
болдырмауы тиіс. 

 Бойлық схемамен 2500  
 Жартылай бойлық схемада 2000  

 Көлденең схема бойынша 1450  

Аралық станциялар үшін. Стан-
циялы

қ 
алаң-
ның 

еңісте
р 

7; 
16,5 

Бөлек пункт 
алаңдарының 

ұзындығы 
Т=Rв/2000∆i тік 
бұрылысының 

тангенсіне 
ұлғаюы тиіс 

 Бойлық схемамен 
 Жартылай бойлық схемада 

 Көлденең схема бойынша 

 

Бөлек пункттердің 
бағыттағыштық алқымдарының 

еңістерінде,‰, мынадай 
жағдайларда орналастыруға 

рұқсат етіледі: 

  

Бағыттағыштық 
бұрмалар тік 

бұрылыстардағы 
шектерден тыс 
орналасуы тиіс 
(ҚНжЕ 2.05.01-

89, 2.49 т. 
қараңыз). 

 қарапайым   

 қиын жағдайларда   

Аралықтардағы жоспар 

2.19, 
табл. 

5 

Бұрылыстардағы радиустар, м, 
жағдайда: қарапайым 

4000 - 
2000 - Техникалық-

экономикалық 
негіздеме 
бойынша 

қиын жағдайларда - 1500 
 аса қиын жағдайларда - 800 

2.20 сондай - 400 
 Жағдайдағы құрама бұрылыстар:   

Техникалық-
экономикалық 

негіздеме кезінде 
 қарапайым жібері

лмейд
і 

жібе
рілед

і 2.22 аса қиын жағдайларда 

 Өтпелі бұрылыстардың 
ұзындығы, м, кем емес 20 -  

 

Аралық өтпелі бұрылыстың 
ұзындығы, м, бір жаққа 

бағытталған әр түрлі радиустың 
екі бұрылыстың түйісуі кезіндегі 

жағдайдан  кем емес 

30 -  

Табл. Бірінші -аймақтағы 
бұрылыстардың радиустері  40 40 1 – аймақ - 

поездар ең 
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6 үшін, м жоғары 
жылдамдықпен 
өтетін бойлық 

профильді 
тереңдету және 

оларға жапсарлас 
учаскелер 

 4000 60 60 
 3000 80 80 
 2500 100 100 
 2000 120 140 
 1800-1500 160 140 
 1200 180 120 
 1000 - 600   
 500 - 400   
 350 20 20 
 300 40 40 

 
Екінші -аймақтағы 

бұрылыстардың радиустері  
үшін, м 

60 60  

1 2 3 4 5 
 4000 80 80 

2 – аймақ-
поездар 

қозғалысы 
жылдамдығын

ың орташа 
мәндері іске 
асырылатын 

жолдың 
көлденең 

учаскелері 
және еңістері 

 3000 - 2500 100 100 
 2000 - 1800 120 100 
 1500 140 120 
 1200 160 140 
 1000 160 120 
 800 160 100 
 700 160 80 
 600   
 500 20  
 400-350 30 30 
 300 40 40 

2.93 
Үшінші -аймақтағы 

бұрылыстардың радиустері  
үшін, м 

60 40 
3-бойлық 

профильдің 
көтерілу 

аймағы және 
пойыздардың 
жылдамдығы 
минималды 

болатын ұзаққа 

 4000 - 1800 80 60 
 1500 100 80 
 1200 - 1000 120 80 
 800 140 80 
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6 үшін, м жоғары 
жылдамдықпен 
өтетін бойлық 

профильді 
тереңдету және 

оларға жапсарлас 
учаскелер 

 4000 60 60 
 3000 80 80 
 2500 100 100 
 2000 120 140 
 1800-1500 160 140 
 1200 180 120 
 1000 - 600   
 500 - 400   
 350 20 20 
 300 40 40 

 
Екінші -аймақтағы 

бұрылыстардың радиустері  
үшін, м 

60 60  

1 2 3 4 5 
 4000 80 80 

2 – аймақ-
поездар 

қозғалысы 
жылдамдығын

ың орташа 
мәндері іске 
асырылатын 

жолдың 
көлденең 

учаскелері 
және еңістері 

 3000 - 2500 100 100 
 2000 - 1800 120 100 
 1500 140 120 
 1200 160 140 
 1000 160 120 
 800 160 100 
 700 160 80 
 600   
 500 20  
 400-350 30 30 
 300 40 40 

2.93 
Үшінші -аймақтағы 

бұрылыстардың радиустері  
үшін, м 

60 40 
3-бойлық 

профильдің 
көтерілу 

аймағы және 
пойыздардың 
жылдамдығы 
минималды 

болатын ұзаққа 

 4000 - 1800 80 60 
 1500 100 80 
 1200 - 1000 120 80 
 800 140 80 

 

 700 160  созылған 
көтерілменің 

іргелес 
учаскелері 

 600   
 500  50 
 400 75 50 
 350 - 300 100  

 

Өтпелі бұрылыстардың бастапқы 
нүктелері арасындағы түзу 

ендірмелердің ұзындығы, м, 
бұрылыстар кезінде, 

бағытталған: 

   

 Әр жаққа    
 Бір жаққа    

Бөлек пункттердең жоспары 

2.50 

Станциялардың бөлек 
пункттерін, жекелеген парктерін 

және тарту жолдарын 
жағдайларда орналастыру: 

түзуд
е -  

 Қарапайым түзуд
е 1200 

Техникалық-
экономикалық 

негіздеме 
кезінде 

 Қиын бұрылыста радиусі, м - 600 
2.52 Өте қиын бұрылыста радиусі, м  500 

 Таулардағы бұрылыс 
радиустары, м   

 Бөлек пункттердегі жолдардың 
көлденең орналастыру: Кері 

бұры-
лыста

рда 

 Әрбір парк бір 
жаққа қараған 
бұрылыстарда 

ерекшелік 
ретінде 

радиусы 500 м 
кем емес 

бұрылыстарда 
бағыттағыштық 

орнатуға жол 
беріледі 

2.53 
Қалыпты жағдайда 

бұрылыстардағы орналастыру 
кезінде 

 

 
Қиын жағдайларда бойлық схема 

кезінде бағыттағыштық 
бұрмаларды орналастыру 

түзуд
е  

 

Бөлек тармақты бұрылысқа 
орналастыру кезінде тікелей 

кірістірулер мен өтпелі 
бұрылыстар 
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лықта
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Жоспар мен профильді жобалау стандарттарының кестесін қағаз 
парағында жасау ұсынылады, өйткені ол бақылау кезінде, содан кейін 
бойлық профильді жобалау кезінде әрдайым қол астында болуы керек. 

 
Бағытты таңдау және трассалау. Бағытты таңдау маршруттың 

бастапқы және соңғы нүктелері арасындағы әуе сызығын салудан 
басталады. Әуе сызығы сызғыш бойымен картада сызылған, ал жердің 
қисықтығы        М 1:500 000-нан үлкен масштабтар үшін ескерілмейді. 

 
Сурет 3.1. Жол бағытын таңдау: 
1 - Әуе түзу; 2 -су бөлу жүрісі;  3 -көлденең-су бөлу жүрісі (тоннельдермен); 4 - 
алқаптық жүріс; 5 - көлденең-су бөлу жүрісі (тоннельдерсіз кіші-нұсқа); 6 - көпір 
өткелдері; 7 - тоннельдік қиылыстар; 8 - ауыстырып тиеу ойықтар 
 

Әуе жолының негізгі мақсаты: 
- рельефтің күрделілігін ең қысқа бағытта және қатар - түрлену жолағында 
бағалау; 
- ілеспе аңғарлар мен суайрықтардың орналасқан жерін анықтау; 
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- биік кедергілердің (жоталар мен өзендердің) қиылысу нүктелерін оларды 
әуе сызығынан алыстату бойынша, яғни осы нүктелер арқылы өтетін 
трассалардың болашақ нұсқаларын ұзарту бойынша өзара бағалау; 
- нұсқалар трассаларының ұзартылуын (даму коэффициентін) айқындау – 
пайдалану шығыстарына тікелей әсер ететін маңызды сапалық 
көрсеткіштердің бірі. 

Маршруттың бағытын таңдаудағы екінші әрекет-мүмкін нұсқалардың 
бағыттары бойынша рельефті талдау және маршрут нұсқаларының 
мақсаты. 

Рельефті талдау үшін алдымен рельеф «көтеріледі» - өзен 
(гидрографиялық) желісін көк түспен қоршайды және су қоймаларының 
шыңдарын (орографиялық желі) қоңыр түспен жүргізеді. Рельефтің мұндай 
«көтерілуі» жол бойындағы биіктіктегі кедергілерде еркін жүруге 
мүмкіндік береді.  

Жоспарда осындай еркін бағдарлау үшін картада шахта және ашық 
тәсілмен игерілетін қорық аумақтарының, қалалардың, кен алқаптары мен 
көмір кен орындарының шекаралары, бағалы жерлердің, болашақ су 
қоймаларының шекаралары, яғни темір жол салу қажет емес немесе жол 
берілмейтін аумақтар жасыл немесе қара түспен «көтеріледі». Кейде бұл 
аумақтар (ыңғайлы болу үшін) көлеңкеленеді. 

Картаның «көтерілуі» аяқталған кезде оны әуе сызығы бойымен 
талдауға кірісіңіз, рельефтің келесі элементтерін мүмкіндігінше жақын 
анықтауға тырысыңыз: өзен аңғарлары; ілеспе су айдындары; егер су 
айдындары бағытты кесіп өтсе, су айдындарындағы ең төменгі ер-
тоқымдар.  

Егер өзендер де болашақ сызық бойымен емес, көлденең ағатын 
болса, өзендердегі көпір өткелдерінің неғұрлым ыңғайлы орындары; 
жоспардағы кедергілерді айналып өтудің бекітілген орындары. 

Талдау нәтижелері әуе сызығынан гөрі маршрутты профиліне 
орналастырудың нақты нұсқаларын анықтауға мүмкіндік береді. 

Бұл операциялар кезінде ешқандай құжаттар жасалмайды - барлығы 
картада түрлі-түсті қарындаштармен жасалады. 

Ықтимал нұсқаларды алдын - ала тағайындай отырып, әуе сызығы 
бойындағы рельефті талдаудың мысалы - алқап, су бөлу және көлденең су 
бөлу жолдары (тоннель және тоннель емес) 3.1 - суретте келтірілген 
ықтимал нұсқаларды алдын-ала тағайындау олардың мүмкін болатын 
орнын талдаумен бір уақытта жүзеге асырылады. Мүмкін болатын 
қозғалыстардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар, оларды ескеру 
қажет. 

Алқаптың жүрісі үшін аңғардың ең қолайлы баурайын таңдау 
маңызды, алайда трассаның бір баурайдан екінші баурайға өтуі көпір 
өткелінің орнын таңдау және көпір салу қажеттілігімен байланысты екенін 
есте сақтаңыз. Сондықтан маршруттың бір баурайдан екінші баурайға жиі 
ауысуы жағымсыз. Сондай-ақ су басқан жайылмалар, тік көлбеулер мен 
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қыспақтар, көшкін беткейлері шегінде, өзеннің арналы арнасында 
шайылып жатқан жағалауға жақын трассаны белгілеу қажет емес. 

Бөлу үшін ең қолайлы геологиялық жағдайлары бар су жолдарының 
беткейлері мен беткейлері өтетін ер-тоқымдарды белгілеу керек. Бөлінген 
батпақтардың қиылысында, курумдармен, жартастармен және 
шөгінділермен, көшкін жиналатын бассейндерімен беткейлерде маршрутты 
тағайындау қажет емес. 

Болашақ маршруттың орнын анықтайтын көлденең бөлу нүктелері - 
ең төменгі ер-тоқымдар, тоннель қиылыстарына арналған тар су қоймалары 
және трассаның қиылысатын бөліктері арасындағы ағындар арқылы өтетін 
көпір өткелдері. Су қоймаларынан тұрақсыз беткейлер, курумдар, -
шөгінділер, көшкіндер бойымен көпір өткелдеріне түсу қажет емес. 

Бақылау кезінде бір уақытта міндеттер шешіледі, олардың 
мақсаттары көбінесе бір - біріне қайшы келеді-қысқа жол бойымен жол 
салу, жол салу кезінде жұмыстың минималды көлемін қамтамасыз ету. 

Бұл мақсаттарға бірден жету мүмкін емес. Желіні жобалаудың әр 
кезеңінде әрқашан екі-үш, кейде одан да көп нұсқаларды қарастыру қажет. 
Сонымен, жоғарыда көрсетілгендей бағытты таңдау кезеңінде маршруттың 
мүмкін бағыттары қарастырылады, олардың болашақ құрылыс үшін 
Күрделілігі талданады, кейде олардың ұзындығы, жұмыс көлемі және ірі 
құрылымдардың саны есептеледі. Ең қолайлы нұсқалар шешілген кезде, 
олар ізімен жүреді. 

Таңдалған бағыттар бойынша бақылау алдында «еркін» және 
«қарқынды» қозғалыстардың учаскелерін анықтау керек, өйткені оларда 
бақылау әдістері әртүрлі. «Кернеулі» жүрістердің бар-жоғын тексеруді 
трассаның көлденең-су бөлу нұсқасында неғұрлым айқын елестетуге 
болады: асу ер-тоқымынан (асу ойығынан) аңғарға (көпір өткеліне) түсетін 
әрбір учаске, трасса көлбеу бойынша өтетін қашықтық шегінде, яғни алқап 
түбінің белгісіне түскенге дейін мына формула бойынша тексеріледі 

 
                              i = hс - һд / lкос х                                                                                                       (3.5) 

 
мұндағы hс - ер-тоқымның белгісі, м; һд  - алқап түбінің белгісі, м; lкос х  - 
көлбеу бойынша жүрістің ұзындығы, км. 

Егер t > tp - «кернеулі» жүріс; t < tp кезінде – «еркін» жүріс (tp –
басшылық еңіс. ‰). 

Осындай тәсілмен бір биік кедергіні еңсеру шегінде, түсу және 
көтерілу кезінде трассаның кез келген учаскесін бөлек тексеруге болады. 
Кернеулі және еркін жүрістердің учаскелері анықталған кезде, олар жолды 
төсеуге кіріседі. Бірінші кезекте жолды төсейді арналған шиеленіскен 
бағыттарына. Олар мұны әрдайым жоғары белгілерден («ер-тоқымнан») 
төмен қарай жасайды, бұл ең ұтымды тереңдікті анықтайды. Бұл ретте, 
ауыстырып тиеу тереңдігінің ұлғаюы әрқашан түсу ұзындығын қысқартуға 
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мүмкіндік бермейтінін, тек t > tp болған жағдайда ғана ескеру қажет. Егер t 
> tp болса, онда ойықтың ұтымды тереңдігін анықтауға болады 

 
                                                hв = hc - һд ip lкос х x                                                                              (3.6) 
 
Жол төмен түсіп, оны «нөлдік жұмыс сызығына» мүмкіндігінше 

жақын орналастыруға тырысады. Бұл жолдың осі түсетін көлденең 
нүктелерді қосатын сызық, егер қарапайым болса, сызық жоспарының 
талаптарын сақтау қажеттілігіне назар аудармай, көлденеңінен 
көлденеңінен қабылданған көлбеу бойынша жүру керек. Бұл «нөлдік 
жұмыс сызығы» жоспарда көлденең немесе картада белгіленеді, 
өлшеуішпен (компаспен) көлденеңінен көлденеңге «жүреді» және өлшеуіш 
аяғының инесі түсетін нүктелерді қарындашпен белгілейді. Бұл ретте 
өлшеуіштің аяқтары арасындағы қашықтық ітр трассалау көлбеуімен h2 
горизонталынан h1 горизонталына ∆пл түсуінің di төселуіне сәйкес келуі 
тиіс (сурет. 3.2). Трассалаудың еңісі басшылық еңіске қарағанда біршама 
аз (іэк түзетуінде) қабылданады. «Жол» «жақсы сол жақ жұмыссызығынан» 
сәл қысқа болатындығын ескеру үшін iEC түзетуі қажет.  

Әдетте, «нөлдік жұмыс сызығы» қатты сынған көлбеу беткейлер 
үшін бұл түзету iэк = 0,7 ÷ 1-0,8 ‰, тегіс беткейлерде iэк = 0,2 ÷ 0,4 ‰ тең 
қабылданады. Бұл түзету сонымен қатар қисық сызықтардағы бағыттаушы 
көлбеуді жұмсарту қажеттілігін ескереді - қисықтардың кесілген 
беткейлерінде үлкенірек және олардың радиусы аз, яғни түзету үлкенірек, 
сондықтан жұмсарту үлкен болуы керек, қисықтардың тегіс беткейлерінде 
кішірек және олар жұмсақ, сондықтан жұмсарту аз және түзету аз болады. 

Қалауды анықтаңыз (суретті қараңыз. 3.2) 
 
 

 
 

Һ1, h2-горизонтальдардың белгілері; ∆һПЛ — пландағы горизонтальдардың қимасы;            
di - трассалау еңісінің көршілес горизонтальдар арасындағы түсудің төселуі («адым 

нольдік жұмыстарды»)  
 

Сурет  3.2 - Нөлдік жұмыстар желісін төсеу 
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                                       di = ∆һпл/ітр                                                                                       (3.7) 

 
Өлшеуіштің (циркульдің) аяқтары арасында di-ге тең қашықтықты 

орнатып, олар бөлінген ойықтан көлбеу бойымен «жүре» бастайды, содан 
кейін максималды нөлдік жұмыс сызығына жақындап, арнайы үлгілерді 
қолдана отырып төселеді [1] (оларды төтенше жағдайда плексиглассадан 
өзіңіз кесіп алуға болады), осы тәсілмен жоспарға (картаға) қарындашпен 
түсіруге болады. Бұл ретте трассаны төсеумен бір мезгілде пикетажды 
белгілеу маңызды (егер 1 : 25 000 - 1 : 100000 масштабтағы карта болса, 
онда пикеттер белгілемейді, тек километражды - 0,5 км-ден кейін тіпті 1 км 
- ден кейін кесіктерді белгілейді) және миллиметрлік қағазға бойлық 
профильді түсіру қажет. Трассаны төсеу ыңғайлы болу үшін кішірек 
кесінділер мен жүргіліледі, және осы кесінділер жеткілікті түрде 
салынғаннан кейін - жолдың жағдайына келесі сегменттегі нөлдік жұмыс. 

Профильді көшірме үшін графикалық қағаздағы тор алдын-
аладайындалады. Көшірме масштабта жүргізіледі, жердің белгілері торға 
жазылмайды, тек ең тән нүктелерде (бөренелердің түбі, шығатын 
қақпақтардың өту нүктелері, негізгі горизонтальдар), қалған нүктелер осы 
нақты учаскеде жол толығымен салынып, түзетілгеннен кейін торға 
енгізілуі мүмкін екенін ескере отырып.енді болмайды. Олар жобалық 
сызықтың белгілерімен бірдей әрекет етеді-олар профильдің сыну 
нүктелеріндегі торға енгізіледі. Жолдың жоспарында бұрылыстардың 
басталуы мен аяқталуының пикетажы бастапқыда көрсетілмеген, тек 
бұрылу бұрышы мен радиусы олардың параметрлерінен жазылады (сурет 
3.3). бұрылу бұрышы протектормен тікелей жоспарда (картада) өлшенеді. 
Өлшеудің ерекше дәлдігіне ұмтылмау керек. 

 

 
 

а - трасса жоспары; б - бойлық бейін; 
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Өлшеуіштің (циркульдің) аяқтары арасында di-ге тең қашықтықты 
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түсіруге болады. Бұл ретте трассаны төсеумен бір мезгілде пикетажды 
белгілеу маңызды (егер 1 : 25 000 - 1 : 100000 масштабтағы карта болса, 
онда пикеттер белгілемейді, тек километражды - 0,5 км-ден кейін тіпті 1 км 
- ден кейін кесіктерді белгілейді) және миллиметрлік қағазға бойлық 
профильді түсіру қажет. Трассаны төсеу ыңғайлы болу үшін кішірек 
кесінділер мен жүргіліледі, және осы кесінділер жеткілікті түрде 
салынғаннан кейін - жолдың жағдайына келесі сегменттегі нөлдік жұмыс. 

Профильді көшірме үшін графикалық қағаздағы тор алдын-
аладайындалады. Көшірме масштабта жүргізіледі, жердің белгілері торға 
жазылмайды, тек ең тән нүктелерде (бөренелердің түбі, шығатын 
қақпақтардың өту нүктелері, негізгі горизонтальдар), қалған нүктелер осы 
нақты учаскеде жол толығымен салынып, түзетілгеннен кейін торға 
енгізілуі мүмкін екенін ескере отырып.енді болмайды. Олар жобалық 
сызықтың белгілерімен бірдей әрекет етеді-олар профильдің сыну 
нүктелеріндегі торға енгізіледі. Жолдың жоспарында бұрылыстардың 
басталуы мен аяқталуының пикетажы бастапқыда көрсетілмеген, тек 
бұрылу бұрышы мен радиусы олардың параметрлерінен жазылады (сурет 
3.3). бұрылу бұрышы протектормен тікелей жоспарда (картада) өлшенеді. 
Өлшеудің ерекше дәлдігіне ұмтылмау керек. 

 

 
 

а - трасса жоспары; б - бойлық бейін; 

 

1 - нөлдік жұмыстардың бастапқы сызығына; 2  нөлдік жұмыстардың түзетілген 
сызығына; 3 - трассаға; 4 - трассалау еңісімен салынған жобалау сызығына; 5 - жер 

белгілерін "тесу"; 6 - жобалау сызығына  
 

Сурет 3.3. Кернеулі жүріс трассасын салу 
30-дан аз қателіктерге әлі де қол жеткізу мүмкін емес. Жол «табиғи 

түрде» - жерге шығарылған -кезде, бұрылыс бұрыштары мен айналу 
бұрыштары арасындағыбарлық қашықтықты координаттар бойынша 
есептеп, алдын-ала- нақтылау қажет болады. - Сурет 3.3 бақылау 
процедурасының барлық нақтыланған реттілігі көрсетілген: А ер-
тоқымынан В бағытында нөлдік жұмыстардың алдын-ала желісі салынған. 
ітр көлбеуімен жүргізілген осы сызық бойымен төсеу кезінде «салбырап 
кетеді», яғни.жер белгілері әрқашан жобалық сызықтан едәуір төмен 
болады. пk0 – пk11 учаскесінде орындалған Профильді нақтылау бұл 
жағдайды өзгертпеді. Сондықтан пk12-ден нөлдік жұмыс сызығы түзетілді. 
Бұл жағалаудың биіктігін төмендетуге мүмкіндік берді - профильдегі жер 
белгілерін тесу, нақтыланған бағытта жағалаудың биіктігі 1-1,5 м-ден 
аспайтындығын көрсетеді, яғни ол өте қанағаттанарлық. 

Ұзындығы 10-12 км -ден асатын кернеулі жүрістерді тағы бір 
ерекшелікті - ескере отырып төсеуге тура келеді- оларды трассалау кезінде 
бір мезгілде м поездар жұбының есептік жүру уақытының жинақтау 
/ведомосын жүргізу, жиынтық уақыты 28-30 мин жеткен кезде, бөлек пункт 
орналастыру үшін тегіс алаңды таңдау және еңісін таңдау қажет. Егер түсу 
бүкіл ұзындықта кернеулі болса, онда бұл тізімді бақылау қиын емес-
пойыздың қозғалыс уақытын -тепе-теңдік жылдамдықпен басқару 
көлбеуінде біле отырып, оны осы көлбеу бойымен бірден көбейтіңіз. Егер 
қарқынды қозғалыс еркін су учаскелерімен ауысса, онда жинақ ведомосы 
өте мұқият жүргізілуі керек.  

Еркін жүрістерде трассалау кернеулі жүрістерге қарағанда оңай және 
әуе түзулеріне барынша жақындайтын трассаның орнын таңдауға - 
жоспардағы ықтимал кедергілерді айналып өтіп және барлық бекітілген 
нүктелерге кіре отырып, трассаның бастапқы және соңғы нүктелері 
арасындағы ең қысқа бағытқа дейін азаяды. 

Бекітілген нүктелер-маршрут міндетті түрде өтуі керек нүктелер. 
Олар әртүрлі шығу тегі мен мағынасы болуы мүмкін. Олардың бір бөлігі 
трассаның ауытқуына тыйым салу ретінде «бекітілуіә мүмкін, мысалы, 
әртүрлі қорық аймақтарының немесе құрылыс шекараларының шекарасын 
айналып өту кезінде; бір бөлігі трассаның дәл осы нүкте арқылы өтуі үшін 
міндетті болып табылады, мысалы, қолданыстағы көпір; бір бөлігі 
трассаның қажетті бағытын анықтайды, мысалы, басу учаскесін айналып 
өту, батпақтар арасындағы құрғақ манеж және т.б., яғни бекітілген 
нүктелер өте қатаң анықталуы мүмкін және жеткілікті түрде бұлыңғыр, 
яғни. 
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Еркін қозғалыстарды бақылау кезінде негізгі міндет-жолды 
мүмкіндігінше аз ұзарту. Ол үшін барлық жоспарланған кедергілер 
мүмкіндігінше үлкен бұрылыс радиус қисықтарын және мүмкін жұмсақ 
бұрылу бұрыштарын қолдана отырып айналып өтуге тырысады. 

Ең дұрысы, бір бекітілген нүктеден екінші нүктеге дейінгі жол түзу 
сызықпен жүруі керек.  

Сонымен қатар, олар профильді «орауыштармен» жобалауға 
тырысады, ең аз - 3 м-ге дейін-қорғандарды қолдана отырып және 
ойықтарды мүмкіндігінше аз қолдануға тырысады желіні пайдалану кезінде 
әрқашан қиын болады. Сондай-ақ, жұмсақ, бірақ ұзаққа созылған 
монотонды беткейлерден аулақ болған жөн. Энергетикалық тұрғыдан 
алғанда, көтерілу мен түсудің кезектесетін профилі ең қолайлы болып 
табылады. 

Еркін жүрістегі трассада ұзаққа созылған тік еңістері бар учаскелер 
болмағандықтан, оған бөлек пункттердің алаңдарын орналастыру үлкен 
қиындық тудырмайды, дегенмен ол белгілі бір назар аударуды қажет етеді. 
Осы мақсат үшін жинақтаушы ведомость шиеленіскен жүрістегі сияқты 
жүргізіледі. Алаңдарды вагондардың ағытылуы және маневрлік жұмыс 
көзделмеген тікелей учаскелерде, аралық, бөлек пункттер үшін - бойлық 
бейіндегі «төбешіктерде» таңдауға тырысады. Маневрлік жұмысы және 
вагондарды ағытуы бар станцияларда вагондардың аралыққа кездейсоқ 
кетуін болдырмау үшін (мысалы, қатты желден) станциялық алаңның өзі 
қылтасынан станция осіне 1,5 - 2‰ тіктілік элементтерімен вогну 
профилінде жасалады. 

 
Бөлек пункттерді орналастыру 
Теміржол өте сирек жобаланады және бірден екі жолмен салынады. 

Сондықтан поездардың екі бағытқа қозғалысын ұйымдастыру үшін онда 
поездардың тура және қарама-қарсы бағыттардағы жүру уақыты тәулігіне 
талап етілетін барлық NMAX поездар санының екі бағытта да өтуіне (1440 
мин) кедергі келтіретіндей есеппен разъездер ұйымдастырылады, яғни. 

 

T ≤ 1440 / nmax T = TT + t0 + τ1 + τ2                                                                                        (3.8) 
 

Пойыз жұбының жүру уақыты T және t0 пойыздарының жүру 
уақытынан және осы пойыздардың τ1 және τ2 станция аралықтарынан 
тұрады. Станция аралықтары пойыздарды өткізу тәсілдеріне, яғни 
құлыптау түріне, дабылға және қозғалысты ұйымдастыруға байланысты. 
Пойыздарды үзіліссіз кесіп өту ұйымдастырылуы мүмкін. Бұл ретте бөлек 
пункттер арасындағы аралықтың бір бөлігін екі жолды етіп жасауға тура 
келеді - бойлық схема бойынша жүру жолдарын салу мүмкіндігі үшін 
бөлек пункттің алаңын ұзарту қажет. Бірақ пойыздардың қозғалысын 
тоқтату кезінде де τ1 және τ2 мәндері аралықтағы пойыздың қозғалыс 
уақытымен салыстырғанда аз, сондықтан станция аралығына бөлек 
пункттерді бақылау және орналастыру кезінде олар әдетте 2τ (жартылай 
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Еркін қозғалыстарды бақылау кезінде негізгі міндет-жолды 
мүмкіндігінше аз ұзарту. Ол үшін барлық жоспарланған кедергілер 
мүмкіндігінше үлкен бұрылыс радиус қисықтарын және мүмкін жұмсақ 
бұрылу бұрыштарын қолдана отырып айналып өтуге тырысады. 

Ең дұрысы, бір бекітілген нүктеден екінші нүктеге дейінгі жол түзу 
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ойықтарды мүмкіндігінше аз қолдануға тырысады желіні пайдалану кезінде 
әрқашан қиын болады. Сондай-ақ, жұмсақ, бірақ ұзаққа созылған 
монотонды беткейлерден аулақ болған жөн. Энергетикалық тұрғыдан 
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табылады. 
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көзделмеген тікелей учаскелерде, аралық, бөлек пункттер үшін - бойлық 
бейіндегі «төбешіктерде» таңдауға тырысады. Маневрлік жұмысы және 
вагондарды ағытуы бар станцияларда вагондардың аралыққа кездейсоқ 
кетуін болдырмау үшін (мысалы, қатты желден) станциялық алаңның өзі 
қылтасынан станция осіне 1,5 - 2‰ тіктілік элементтерімен вогну 
профилінде жасалады. 

 
Бөлек пункттерді орналастыру 
Теміржол өте сирек жобаланады және бірден екі жолмен салынады. 

Сондықтан поездардың екі бағытқа қозғалысын ұйымдастыру үшін онда 
поездардың тура және қарама-қарсы бағыттардағы жүру уақыты тәулігіне 
талап етілетін барлық NMAX поездар санының екі бағытта да өтуіне (1440 
мин) кедергі келтіретіндей есеппен разъездер ұйымдастырылады, яғни. 

 

T ≤ 1440 / nmax T = TT + t0 + τ1 + τ2                                                                                        (3.8) 
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уақытымен салыстырғанда аз, сондықтан станция аралығына бөлек 
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автоматты блоктау кезінде τ = 2 мин және автоматты блоктау кезінде (τ = 1 
мин ) қосады (3.4). 

 

 
Кесте 3.4.  Жеделдету және баяулау уақыты 

 

Құрам салмағы, т 
 

TP3 мин мәні, тарту кезінде 

Электр Тепловоз 

3000 2,8 3,4 

4000 3,4 4,0 

5000 4,0 4,6 

6000 4,7 5,3 
 

Аралықтарда жүру уақытының тамаша сәйкестігін алу өте қиын және 
алғашқы әрекеттен ешқашан сәтсіздікке ұшырайды. Алдымен алдымен 
қарама-қарсы түсуді «бастау» керек, содан кейін жолды жақсартып, оны 
нұсқаларды салыстыру кезінде және дизайнның келесі кезеңдерінде 
қолдануға болатын түрде алу керек. Технологиялық тұрғыдан оны дәйекті 
операциялар түрінде ұсынуға болады: 

1. АБ-нің төмен түсуінде және БВ еркін жүрісінде трассалау кезінде 
поездар жұбының жүруінің есептік уақыты жағдайынан бөлек пункттердің 
астына алаңдар орналастырылған. Жер асты суларының түсуінде алаңдар -
циркульмен нөлдік жұмыс сызықтарын тесу кезінде белгіленген. А 
станциясына арналған алаң түпкілікті қабылданды. Б және В алаңдары 
түзетуге жатады, Г1-шартты түрде белгіленген. 

2. Г-дағы шиеленіскен жүрісте бөлек пункттер трассалау кезінде 
нақтыланды, тиісінше іргелес разъездері бар Б11 станциялық алаңы Б-ға В 
учаскесіндегі алаңның жүру уақыты бойынша жылжытылды, A0-Б0 
учаскесіндегі қалған разъездер түпкілікті таңдап алынды. Г11 станциясы 
үшін алаңның жағдайы нақтыланды. 

3. A0B0 станциясының алаңдары бар АБ және БВ учаскелеріндегі 
алаңдар түпкілікті қабылданды.  Г11 ережесі нақтыланды. Ол ГД-ның келесі 
учаскесінде бөлек пункттерді орналастырумен бірге түзетуге жатады. 
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Сурет. 3.4. - Бөлек тармақты жылжыту кезіндегі қайта бөлу мысалы  

кернеулі жүріс учаскесінде 
 

Осылайша, трассалауда, сондай-ақ темір жолдың бүкіл кешенін 
іздестіруде және жобалауда дәйекті жақындау қағидаты («итерациялық» 
қағидат) бөлек пункттерді орналастыру проблемасының қанағаттанарлық 
шешімін алуға мүмкіндік береді. 

А1-ден 3-ке дейінгі пикет А2-ге қарағанда трассаға жақын 
орналасқан төселген жолдағы бөлек пункттің алаңын қалай жылжытуға 
болады. Әрине, мұндай шамадан тыс көлбеу беткейде орындау қиынырақ, 
дегенмен олар әрдайым мүмкін. Егер көршілес екі аралықтағы поездар 
жұбының жүру уақыты бірдей болса, онда разъезд иә осі бір мезгілде 
поездардың тоқтаусыз қиылысу осі болып саналуы мүмкін. Алайда, 
пойыздарды тоқтаусыз кесіп өтуді, егер ол учаскелік Станциялар 
арасындағы барлық бөлек пункттерде, яғни станциялар арасында, міндетті 
аялдамалармен ұйымдастырылған жағдайда ғана жобалаған жөн.    

Жүріс уақытының сәйкестігі бойынша бөлек пункттердің 
орналастырылатын осьтерін жылдамдату. Бұл Т - L координаттарында 
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пойыздарды тоқтаусыз кесіп өтуді, егер ол учаскелік Станциялар 
арасындағы барлық бөлек пункттерде, яғни станциялар арасында, міндетті 
аялдамалармен ұйымдастырылған жағдайда ғана жобалаған жөн.    

Жүріс уақытының сәйкестігі бойынша бөлек пункттердің 
орналастырылатын осьтерін жылдамдату. Бұл Т - L координаттарында 

 

бүкіл учаске бойындағы пойыздар жұбының жалпы жүру уақытын 
жинақтау кестесін құруды және кейіннен L осінде тоқтаусыз қиылысу 
осьтері болып табылатын осы нүктелердің тиісті орнын анықтай отырып, Т 
координатасы бойынша t тең сегменттеріне бөлуді талап етеді. 

Барлық бес аралықтағы t поездар жұбының жүру уақытының теңдігі 
олардың арасында l1 << l > l < l4 = l5 қашықтығын белгілей отырып, 
тоқтаусыз қиылысу осьтерін орналастыруды талап етеді 

Бөлек пункттерді олардың жоспардағы және бейіндегі жағдайын 
нақтылай отырып орналастыру түпкілікті трассалау - трассаны әрлеу 
бойынша жұмыстың негізгі көлемін анықтайды. Сонымен қатар, тректерді 
безендіру кезінде олар талдайды: 

- түзетудің, басшылық еңісті неғұрлым толық пайдаланудың, жұмыс 
көлемін ұлғайтудың (ақылға қонымды шегінде), түзетуші қосалқы 
бөлшектерді трассалаудың нәтижесінде желінің ұзындығын қысқарту -
мүмкіндігі; 

- қисықтардың радиустарын ұлғайту, кері қисықтарды болдырмау, 
бұрылу бұрыштарын азайту арқылы трасса жоспарын жақсарту мүмкіндігі; 

- шағын жасанды құрылыстарды біріктіру және өзендер арқылы 
өтетін көпір өткелдерінің жолдарын жақсарту арқылы жер төсемінен 
дренажды жақсарту мүмкіндігі; 

- инженерлік-геологиялық жағдайлары қолайсыз учаскелерді 
айналып өту немесе ұзындығын қысқарту нәтижесінде трассаны жақсарту 
мүмкіндігі. 

Егер бұл мүмкіндіктер табылса, жол түзетіледі, яғни. келесі 
итерациялық цикл жүзеге асырылады. 

Су өткізу құрылыстарын орналастыру және таңдау 
Теміржолға ағатын су жер төсемінен ұзына бойы немесе көлденең су 

бұрғыш арқылы бөлек болуы тиіс. 
Жер төсемі арқылы көлденең су бұру үшін су өткізу құрылыстарын -

көздеу қажет.  
Олар келесі жағдайларда ұйымдастырылады: тұрақты су 

ағындарында-  өзендер мен бұлақтарда; әдетте жылдың көп бөлігінде 
мезгіл-мезгіл жұмыс істейтін құрғақ шұңқырларда; жер төсемі мен көлбеу 
арасында пайда болған синустардан су шығару үшін, жол оның табанына 
төселген кезде; ағынды және жартастың шамадан тыс шоғырлануын 
болдырмас үшін үйіндінің жоғарғы жағынан төменгі жағына суды ағызу 
үшін (сурет. 3.5). 

Жасанды құрылыстарды орналастыру профильдің төменгі жерлеріне 
орайластырылады және жоспар (карта) бойынша судың келуі мен 
шығарылуы қалай қамтамасыз етілетінін, дұрыс су бұруды ұйымдастыруға 
болатындығын тексереді. 

Қажет болған жағдайларда арналар мен бөгеттерді жеткізу және бұру 
көзделеді. 
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Есептелген су шығынын анықтау үшін жоспарда (картада) су бөлу 
нүктелері анықталып, оларды профильмен тексеріп, су жинау бассейндері 
контурланады.  

Планиметрмен F бассейндерінің ауданы және оның есептік 
параметрлері анықталады - негізгі журнал бойынша көлбеу I, бассейн 
аймағында көлдер мен батпақтардың болуы, популяция мен топырақтың 
табиғаты.  

 

 
 

Сурет 3.5 жасанды құрылыстарды орналастыру 
 

Ағынды есептеу: маршрутты жобалау кезеңінде (жоспар мен 
профиль, құрылымның түрін таңдау) номограммалар бойынша, 
құрылыстарды жобалау сатысында - шағын бассейндерден жауын-шашын 
ағынын есептеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес аналитикалық немесе ЭЕМ 
көмегімен жүзеге асырылады. Төменде дизайнердің әрекеттер тізбегі 
келтірілген. 

Құрылымның түрін таңдағаннан кейін оның профиль шарттарына 
сәйкестігін тексеру жүргізіледі. Кейде тіреу жағдайларына сәйкес Сіз 
жобалық желіні көтеріп, құрылымды көп уақытты қажет ететін бұру және 
жеткізу құрылғысымен тереңдетуіңіз керек немесе тіпті маршрутты қайта 
жобалауыңыз керек. Бұл жұмыс маршруттың түпкілікті аяқталуына кіреді. 
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Есептелген су шығынын анықтау үшін жоспарда (картада) су бөлу 
нүктелері анықталып, оларды профильмен тексеріп, су жинау бассейндері 
контурланады.  

Планиметрмен F бассейндерінің ауданы және оның есептік 
параметрлері анықталады - негізгі журнал бойынша көлбеу I, бассейн 
аймағында көлдер мен батпақтардың болуы, популяция мен топырақтың 
табиғаты.  

 

 
 

Сурет 3.5 жасанды құрылыстарды орналастыру 
 

Ағынды есептеу: маршрутты жобалау кезеңінде (жоспар мен 
профиль, құрылымның түрін таңдау) номограммалар бойынша, 
құрылыстарды жобалау сатысында - шағын бассейндерден жауын-шашын 
ағынын есептеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес аналитикалық немесе ЭЕМ 
көмегімен жүзеге асырылады. Төменде дизайнердің әрекеттер тізбегі 
келтірілген. 

Құрылымның түрін таңдағаннан кейін оның профиль шарттарына 
сәйкестігін тексеру жүргізіледі. Кейде тіреу жағдайларына сәйкес Сіз 
жобалық желіні көтеріп, құрылымды көп уақытты қажет ететін бұру және 
жеткізу құрылғысымен тереңдетуіңіз керек немесе тіпті маршрутты қайта 
жобалауыңыз керек. Бұл жұмыс маршруттың түпкілікті аяқталуына кіреді. 

 
 

  

 

Құрылыс құнын есептеу 
Темір жол нұсқасының құрылыс құны 

 
 Кс = (Кжт + Кис + Квс + Клин + Крп)α                                                           (3.9) 

 
мұндағы Кжт - жер төсемінің құны; КЖҚ - жасанды құрылыстардың құны; 
КЖЖҚ -  жолдың жоғарғы құрылысының құны; Клин - сызық ұзындығына 
бара - бар құрылғылардың құны; ҰБП - бөлек пункттердің құны; α =1,4-
уақытша құрылыстардың құнын, өзге де және күтпеген шығындарды 
ескеретін коэффициент. 

Жер төсемінің құны 
 

                                             ҚЖТ = VЖТ × ҚЖТ                                                                          (3.10) 
 

мұндағы VЖТ - жер төсемінің бейінді көлемі; КЖТ-жер төсемінің 1 м3 құны. 
Жер төсемінің көлемі 

 
                                          VЖТ = VЖТ(ГП) + VЖТ (РП)                                                    (3.11) 

 
Басты жолдың жер төсемінің бейіндік көлемі ойықтар үйінділерінің 

көлемдері жиынтығы ретінде айқындалады: 
 

                                           VЖТ(ГП) = ∑v(н) + ∑V (в)                                        (3.12) 
 
Массив көлемі 

 
                                            Vн ( в) = ql                                                           (3.13) 

 
Үйіндінің километрлік көлемі q жер төсемінің негізгі алаңының еніне 

және H массивінің орташа жұмыс белгісіне байланысты 5-қосымша 
бойынша анықталады. L массивінің ұзындығы және h орташа жұмыс 
белгісі бойлық профильмен анықталады. 

Басты жолдың жер төсемінің бейінді көлемдерін есептеу кестелік 
нысанда жүргізіледі (1-нысан). 

 Әрбір бөлек пункт шегінде жер төсемінің бейінді көлемі (басты 
жолдың көлемінсіз) 

 
                                            VЖТ(рп) = 5,3 × 10-3nбп∑hl                                (3.14) 

 
мұндағы nбп-бөлек пункттің бүйір жолдарының саны; 5.3-осы жолдардың 
осьтері арасындағы қашықтық, м. 

1 м3 жер төсемінің құнын анықтау үшін негізгі жол бойынша жер 
төсемінің орташа километрлік көлемі есептеледі: 

 
                                             V' ЖТ(ГП) = VЖТ (ГП) / L,                                  (3.15) 
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мұндағы L-сызықтың ұзындығы, км. 
V' ЖТ(ГП)  мәні бойынша құрылыс қиындықтары санатын белгілейді. 
Құны 1 м3 жер төсемі Кэпсанатына байланысты құрылыс 

қиындықтары: 
Санаты құрылыс қиындықтары       I             II           III          IV 

 Кэп тг                                                  1,7-1,9   2,0-2,2   2,3-2,5    2,6-2,8 
Жартасты топырақтар үшін сжт   мәні 1,8 есе ұлғайтылады. 
Жасанды құрылыстардың құны су өткізетін құбырлар, көпірлер 

мен тоннельдердің құнын қамтиды. 
Үйіндінің биіктігіне байланысты су өткізу құбырларының құны (бір, 

екі және үш тесікті дөңгелек темірбетонды, бір және екі тесікті тік 
бұрышты темірбетонды, бір, екі және үш тесікті дөңгелек металл 
гофрленген, бір және екі тесікті тік бұрышты бетон).  

кесте бір жолды көпірдің 1 м құны, мың теңге
 

Кесте 1 
массив 

№ 
Массивтің 

шекаралары 
Жер 
түрі. 
төсем 

(үйінді 
Н, ойма 

В) 

Орташа 
жұмыс 
белгісі 

h, м 

Километрлік 
көлемі q, мың, 

м3 / км 

Массив 
ұзындығы 

l, км 

Массив 
көлемі 
V н (в), 
мың м3 

пк + 
басы 

пк + 
соңы 

1 

2 

24+300 

25+150 

25+150 

25+700 

Н 

В 

2,5 

1,5 

27,6 

20,3 

0,85 

0,55 

23,46 

11,16 
 

Жолдың жоғарғы құрылысының құны 
 

                                            К вс = Квс(гп) L + Квс(СП) ∑lсп                                                  (3.16) 
 
мұндағы Квс(гп) Квс (гп) -  бас және станциялық жолдардың тиісінше жоғарғы 
құрылысының 1 км құны, мың тг.; L - желінің ұзындығы, км; lсп - бір бөлек 
пункттің станциялық жолдарының ұзындығы, км. 

 

Жасанды құрылыстар құнының есебі 1 кестелік нысанда жүргізіледі 
Квс(гн) және Квс(сп) мәндері негізгі жолдардың санына байланысты 

анықталады. 

 
Аралық құрылым 

Көпірдің орташа биіктігі һ, м 
     

темірбетонды       
Үстіңгі жүріс темір 
металлды  

,     

Төменгі жүріс темір 
металлды 

     

      

to Граничь массив к * (- ■*--'Т* 11 *   
мен о және сч 

Ө К. + 

бастау 

Ө К. + 
Әкеге 

i § е « ,41 се Ш
. 

мен 
туралы 
туралы 

5-а 

туралы " 
s * 
бұ л 
ү шін! 
£ « 

р| 

 

4+300 
25+150 

25+150 
25+700  В 

2,5 
1,5 

27,6 
20,3 

0,85 
0,55 

23,46 
11,16 

1
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мұндағы L-сызықтың ұзындығы, км. 
V' ЖТ(ГП)  мәні бойынша құрылыс қиындықтары санатын белгілейді. 
Құны 1 м3 жер төсемі Кэпсанатына байланысты құрылыс 

қиындықтары: 
Санаты құрылыс қиындықтары       I             II           III          IV 

 Кэп тг                                                  1,7-1,9   2,0-2,2   2,3-2,5    2,6-2,8 
Жартасты топырақтар үшін сжт   мәні 1,8 есе ұлғайтылады. 
Жасанды құрылыстардың құны су өткізетін құбырлар, көпірлер 

мен тоннельдердің құнын қамтиды. 
Үйіндінің биіктігіне байланысты су өткізу құбырларының құны (бір, 

екі және үш тесікті дөңгелек темірбетонды, бір және екі тесікті тік 
бұрышты темірбетонды, бір, екі және үш тесікті дөңгелек металл 
гофрленген, бір және екі тесікті тік бұрышты бетон).  

кесте бір жолды көпірдің 1 м құны, мың теңге
 

Кесте 1 
массив 

№ 
Массивтің 

шекаралары 
Жер 
түрі. 
төсем 

(үйінді 
Н, ойма 

В) 

Орташа 
жұмыс 
белгісі 

h, м 

Километрлік 
көлемі q, мың, 

м3 / км 

Массив 
ұзындығы 

l, км 

Массив 
көлемі 
V н (в), 
мың м3 

пк + 
басы 

пк + 
соңы 

1 

2 

24+300 

25+150 

25+150 

25+700 

Н 

В 

2,5 

1,5 

27,6 

20,3 

0,85 

0,55 

23,46 

11,16 
 

Жолдың жоғарғы құрылысының құны 
 

                                            К вс = Квс(гп) L + Квс(СП) ∑lсп                                                  (3.16) 
 
мұндағы Квс(гп) Квс (гп) -  бас және станциялық жолдардың тиісінше жоғарғы 
құрылысының 1 км құны, мың тг.; L - желінің ұзындығы, км; lсп - бір бөлек 
пункттің станциялық жолдарының ұзындығы, км. 

 

Жасанды құрылыстар құнының есебі 1 кестелік нысанда жүргізіледі 
Квс(гн) және Квс(сп) мәндері негізгі жолдардың санына байланысты 

анықталады. 

 
Аралық құрылым 

Көпірдің орташа биіктігі һ, м 
     

темірбетонды       
Үстіңгі жүріс темір 
металлды  

,     

Төменгі жүріс темір 
металлды 

     

      

to Граничь массив к * (- ■*--'Т* 11 *   
мен о және сч 

Ө К. + 

бастау 

Ө К. + 
Әкеге 

i § е « ,41 се Ш
. 

мен 
туралы 
туралы 

5-а 

туралы " 
s * 
бұ л 
ү шін! 
£ « 

р| 

 

4+300 
25+150 

25+150 
25+700  В 

2,5 
1,5 

27,6 
20,3 

0,85 
0,55 

23,46 
11,16 

1

 

Рельстердің түрі желінің санатына байланысты орнатылады: 
                                   I                     II             III желісінің санаты 
Рельстердің түрі Р75, Р65            Р65           Р50 
 
Желінің ұзындығына пропорционалды құрылғылардың құны 
 

 

                        Клин = (Кпг +КСЦБ + КЭЛ + КЖ ) L                                          (3.17) 
 
мұндағы Кпг - құрылыс аумағын дайындау құны, мың тг./ км; КСЦБ - СЦБ және байланыс 
құрылғыларының құны, мың тг./ км; КЭЛ - электрмен жабдықтау құрылғыларының 
құны, мың тг./ км; КЭЛ - тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттардың құны, мың тг./ 
км. 

Кпг, КСЦБ,  КЭЛ,  КЖ мәндері 2 кестеде келтрілген 2.10 – 2,13 
 
Бөлек пункттердің құны 
 
                                         Крп =  ∑Крпnрп,                                            (3.18) 
 
мұнда  Крп - үлгідегі бір бөлек пункттің құны, мың тг., 
nрпт - сол үлгідегі бөлек пункттердің саны. 
Теміржол  учаскесі нұсқаларының жиынтық құрылыс құны 

салыстыру нәтижесінде айқындалады. 
 
Пайдалану шығыстарының есебі 
 
1. Пайдалану шығындары келесідей анықталуы мүмкін: 
 

                                         С = Сдв + Сост + Спу                                               (3.19) 
 
мұндағы Сдв - поездардың қозғалысы бойынша шығыстар; Сост - 

поездардың тоқтауы бойынша шығыстар; Спу - тұрақты құрылғыларды 
ұстау бойынша шығыстар. 

СДВ пойыздарының қозғалысы бойынша шығындар келесі тәртіпте 
есептеледі. 

1. Үлкен жүк ағыны бар бағыттағы жүк пойыздарының санын 
анықтаңыз (бару ) 

 
                                                 Nгр

(T) = Г(T)
Yп б⁄ Qcр

106                                        (3.20) 

 
қарама-қарсы бағытта (қайту) 
 

                                                 Nгр
(О) =

Г(О)+Г(T)( 1
Yп б⁄

1)

Qcр
106                            (3.21) 
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мұндағы Г(т) және Г (о)- тиісінше «бару» және «қайту» қажетті тасымалдау 
қабілеті (кестені қараңыз. 2.1), млн.т/жыл; Yп б⁄ - брутто массасынан нетто 
массасына өту коэффициенті; Yп б⁄  = 0,6 ÷ 0,7; Qср - құрамның орташа 
массасы, Qср = γсрQ (мұнда γср = 0,8÷0,9 - коэффициент ең жоғары Q-тан 
орташа Qcp массасына өту коэффициенті). 

2. Бағыттар бойынша келтірілген поездардың санын анықтайды: 
 

𝑁𝑁пр
(𝑇𝑇) = 𝑁𝑁пр

(𝑇𝑇) + 365𝜇𝜇пс𝜂𝜂пс 
 

𝑁𝑁пр
(О) = 𝑁𝑁пр

(О) + 365𝜇𝜇пс𝜂𝜂пс 
 

мұндағы 𝜂𝜂пс  -тәулігіне жолаушылар поездарының саны (тапсырма 
бойынша қабылданады); 𝜇𝜇пс -жолаушылар поездарын жүк поездарына 
келтіру коэффициенті; 𝜇𝜇пс = 0,20 + 1,75 𝑄𝑄пс 𝑄𝑄ср⁄  ; 

 
𝑄𝑄пс-жолаушылар пойызының массасы; 𝑄𝑄пс = (800÷1200) т. 
3. Бір пойыздың қозғалысы  бойынша СДВ шығындарын анықтаңыз. 

СДВ шығындары (тг.) трассаның көрсеткіштері бойынша есептейді: 
 

СДВ = Снк
0 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝐻𝐻 + 0,012Σ𝛼𝛼) + Б(НС − 0,012Σ𝛼𝛼с) − В𝐿𝐿𝐶𝐶 

 
мұндағы Снк

0  - шығыстар нормалары; Б және В - трассаның соңғы және 
бастапқы нүктелері белгілерінің алгебралық айырмасы, м; ∑α - трассадағы 
барлық бұрылыстардың бұрылу бұрыштарының қосындысы, град; НС - 
еңістігі барынша зиянсыз еңістен  артық болатын еңістердің тежеу 
учаскелері биіктіктерінің арифметикалық қосындысы, м, 1цбв=3 ‰; Σ𝛼𝛼с - 
тежеуіш еңістері шегіндегі бұрылыстардың бұрылу бұрыштарының 
қосындысы; бұрылыстардың - тежеуіш еңістерінің ұзындығының 
қосындысы, км. 

Тиісінше поездарды жылдамдатуға, баяулатуға және жай жүруге 
арналған шығындарды ескеретін крз және кпр коэффициенттері. 

  
Тұрақты құрылғыларды ұстау бойынша шығыстар 

 
Спу = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖 + 𝐿𝐿Σ𝑘𝑘л                                                                                (3.22) 

 
мұнда 𝑘𝑘𝑖𝑖  үлгідегі 1 бөлек тармақты ұстауға арналған шығыстар i типті; 
𝑘𝑘л − желі ұзындығына барабар 1 км құрылғыны ұстауға арналған 
шығыстар; 𝑛𝑛𝑖𝑖 - і үлгідегі бөлек пункттердің саны. 
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мұндағы Г(т) және Г (о)- тиісінше «бару» және «қайту» қажетті тасымалдау 
қабілеті (кестені қараңыз. 2.1), млн.т/жыл; Yп б⁄ - брутто массасынан нетто 
массасына өту коэффициенті; Yп б⁄  = 0,6 ÷ 0,7; Qср - құрамның орташа 
массасы, Qср = γсрQ (мұнда γср = 0,8÷0,9 - коэффициент ең жоғары Q-тан 
орташа Qcp массасына өту коэффициенті). 

2. Бағыттар бойынша келтірілген поездардың санын анықтайды: 
 

𝑁𝑁пр
(𝑇𝑇) = 𝑁𝑁пр

(𝑇𝑇) + 365𝜇𝜇пс𝜂𝜂пс 
 

𝑁𝑁пр
(О) = 𝑁𝑁пр

(О) + 365𝜇𝜇пс𝜂𝜂пс 
 

мұндағы 𝜂𝜂пс  -тәулігіне жолаушылар поездарының саны (тапсырма 
бойынша қабылданады); 𝜇𝜇пс -жолаушылар поездарын жүк поездарына 
келтіру коэффициенті; 𝜇𝜇пс = 0,20 + 1,75 𝑄𝑄пс 𝑄𝑄ср⁄  ; 

 
𝑄𝑄пс-жолаушылар пойызының массасы; 𝑄𝑄пс = (800÷1200) т. 
3. Бір пойыздың қозғалысы  бойынша СДВ шығындарын анықтаңыз. 

СДВ шығындары (тг.) трассаның көрсеткіштері бойынша есептейді: 
 

СДВ = Снк
0 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝐻𝐻 + 0,012Σ𝛼𝛼) + Б(НС − 0,012Σ𝛼𝛼с) − В𝐿𝐿𝐶𝐶 

 
мұндағы Снк

0  - шығыстар нормалары; Б және В - трассаның соңғы және 
бастапқы нүктелері белгілерінің алгебралық айырмасы, м; ∑α - трассадағы 
барлық бұрылыстардың бұрылу бұрыштарының қосындысы, град; НС - 
еңістігі барынша зиянсыз еңістен  артық болатын еңістердің тежеу 
учаскелері биіктіктерінің арифметикалық қосындысы, м, 1цбв=3 ‰; Σ𝛼𝛼с - 
тежеуіш еңістері шегіндегі бұрылыстардың бұрылу бұрыштарының 
қосындысы; бұрылыстардың - тежеуіш еңістерінің ұзындығының 
қосындысы, км. 

Тиісінше поездарды жылдамдатуға, баяулатуға және жай жүруге 
арналған шығындарды ескеретін крз және кпр коэффициенттері. 

  
Тұрақты құрылғыларды ұстау бойынша шығыстар 

 
Спу = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖 + 𝐿𝐿Σ𝑘𝑘л                                                                                (3.22) 

 
мұнда 𝑘𝑘𝑖𝑖  үлгідегі 1 бөлек тармақты ұстауға арналған шығыстар i типті; 
𝑘𝑘л − желі ұзындығына барабар 1 км құрылғыны ұстауға арналған 
шығыстар; 𝑛𝑛𝑖𝑖 - і үлгідегі бөлек пункттердің саны. 

  
 

 

Нұсқаларды салыстыру 
Теміржолдың екі нұсқасын ақшалай салыстыру; құрылыс құны мен 

пайдалану шығындарының көрсеткіштері екі балама әдістердің бірімен 
орындалуы мүмкін: өтелу мерзімі немесе келтірілген шығындар. 

Өтелу мерзімі бойынша нұсқаларды салыстыру келесі тәртіпте 
жүргізіледі. 
1. 𝑘𝑘1  және 𝑘𝑘2  құрылыс құнын және С1  және С2  нұсқаларының 
пайдалану шығындарын анықтайды  
2. Құрылыс құны мен опциялардың пайдалану шығындарын салыстыру 
нәтижесінде нұсқалардың қозғалғыштығын анықтаңыз. Бұл жағдайда төрт 
жағдай болуы мүмкін: 

𝑘𝑘1 > 𝑘𝑘2;   С1 > С2;  
𝑘𝑘1 < 𝑘𝑘2;   С1 < С2; 
𝑘𝑘1 > 𝑘𝑘2;   С1 < С2;  
𝑘𝑘1 < 𝑘𝑘2;   С1 > С2; 

Бірінші және екінші жағдайларда опциялар бәсекеге қабілетті емес: 
бірінші жағдайда екінші нұсқаның артықшылығы айқын, екінші жағдайда - 
бірінші нұсқа. 
3.       Егер үшінші немесе төртінші жағдай болса, опциялар бәсекеге 
қабілетті. Пайдалану шығындарын үнемдеу есебінен қосымша құрылыс 
шығындарының нақты өтелу мерзімін есептеңіз: үшінші жағдайда 
 
                                                      𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑜𝑜1−𝑜𝑜2

𝐶𝐶2−𝐶𝐶1
                                                        

(3.23) 
 

төртінші жағдайда 
 

                                                      𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑜𝑜2−𝑜𝑜1
𝐶𝐶1−𝐶𝐶2

                                                        
(3.24) 

 
4.       Нақты өтелу мерзімі нормативтік 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑛𝑛) = 10  жылмен 
салыстырылады. 

Егер 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑛𝑛) < 10   жыл болса, онда ақшалай көрсеткіштер бойынша 
құрылыс құны жоғары нұсқа жақсы. Егер 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑛𝑛) > 10  жыл болса, онда 
құрылыс құны төмен нұсқа жақсы. 

Егер 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑛𝑛) = 10   жыл болса, онда опциялар экономикалық (ақша 
көрсеткіштері бойынша) тең және оларды салыстыру үшін басқа 
экономикалық емес көрсеткіштерді (қисықтардың орташа радиусы, 
кернеулі қозғалыстардың ұзындығы, жасанды құрылыстардың саны және 
т.б.) тарту керек. 

Келтірілген шығындар үшін нұсқаларды салыстыру келесі тәртіппен 
жүзеге асырылады. 
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1.       K1 және K2 құрылыс құнын анықтаңыз C1 және C2 нұсқаларының 
пайдалану шығындары. 
2.        Келтірілген шығындарды есептеңіз: 
 
                                               Э1 = К1 +  С1 Е⁄                                                    (3.25) 
 

Э2 = К2 +  С2 Е⁄                                                       (3.26) 
 
мұндағы E=0,1-инвестиция тиімділігінің нормативтік коэффициенті. 
3. Жоғарыда келтірілген шығындар салыстырылады және опцияға азырақ Э 
мәні беріледі. 

Экономикалық көрсеткіштер бойынша ең жақсы-бұл аз шығындармен 
бірінші нұсқа. 

 
Толық профильді жобалау. 
Аяқтау аяқталғаннан кейін жолдар жобаны жақсарту үшін келесі 

итерациялық қадамды - егжей-тегжейлі профильді жобалауды бастайды. 
Бұған мысал кестеде келтірілген нормалардан үзінді көмектеседі. 

(сурет 3.3). Профильге жердің барлық белгілері (тек рельефтің 
сынықтарында ғана емес, сонымен қатар әр пикетте де) салынғаннан кейін, 
жасанды құрылымдар мен бөлек нүктелердің осьтері орналастырылып, 
жобалық сызықтың жағдайына барлық шектеулер қойылады: 

- кіші өзендер мен бұлақтардың орлары мен арналарының 
қиылыстарында; қар басатын және құм басатын жерлерде; кеме жүзетін 
және құйма өзендердің қиылыстарында және тасқын сулармен су басатын 
жайылмаларда; 

- басқа байланыс жолдарымен қиылыстарда. Тік қисық жоспарда 
өтпелі қисыққа түспеуі үшін профиль сынықтарының орналасуына 
шектеулер қойыңыз. Тік қисықтардың тангенстерінің ұзындығы алдын-ала 
есептеледі және жобалау кезінде оның көз алдында болатындай етіп бөлек 
кестеге жазылады. Өтпелі қисықтардың басталуы мен ұштары есептеледі 
және (айналмалы қисықтардың басы мен соңын бұрылыс бұрыштарының 
нақтыланған мәндеріне сәйкес анықтағаннан кейін) жердің профилінің 
астындағы сызықпен белгіленеді (дизайн аяқталғаннан кейін бұл белгілер 
жойылады). 

Шектеулерді қолданғаннан кейін жобалық сызықтың орнын 
нақтылау басталады, ол жер төсемінің көлденең профильдері қандай 
болатынын, жер массалары қалай бөлінетінін ескере отырып жүзеге 
асырылады. Сонымен қатар, олар қазба жұмыстарының көлемін, демек, 
жағалаулардың биіктігін төмендету арқылы жасанды құрылыстарды салу 
жұмыстарын барынша азайтуға тырысады. 

Профильді қарқынды жүрісте жобалау кезінде басшылық еңісі 
шегінде жобалық сызықтың қалпын өзгерту мүмкіндігі шектеулі. Дизайн 
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1.       K1 және K2 құрылыс құнын анықтаңыз C1 және C2 нұсқаларының 
пайдалану шығындары. 
2.        Келтірілген шығындарды есептеңіз: 
 
                                               Э1 = К1 +  С1 Е⁄                                                    (3.25) 
 

Э2 = К2 +  С2 Е⁄                                                       (3.26) 
 
мұндағы E=0,1-инвестиция тиімділігінің нормативтік коэффициенті. 
3. Жоғарыда келтірілген шығындар салыстырылады және опцияға азырақ Э 
мәні беріледі. 

Экономикалық көрсеткіштер бойынша ең жақсы-бұл аз шығындармен 
бірінші нұсқа. 

 
Толық профильді жобалау. 
Аяқтау аяқталғаннан кейін жолдар жобаны жақсарту үшін келесі 

итерациялық қадамды - егжей-тегжейлі профильді жобалауды бастайды. 
Бұған мысал кестеде келтірілген нормалардан үзінді көмектеседі. 

(сурет 3.3). Профильге жердің барлық белгілері (тек рельефтің 
сынықтарында ғана емес, сонымен қатар әр пикетте де) салынғаннан кейін, 
жасанды құрылымдар мен бөлек нүктелердің осьтері орналастырылып, 
жобалық сызықтың жағдайына барлық шектеулер қойылады: 

- кіші өзендер мен бұлақтардың орлары мен арналарының 
қиылыстарында; қар басатын және құм басатын жерлерде; кеме жүзетін 
және құйма өзендердің қиылыстарында және тасқын сулармен су басатын 
жайылмаларда; 

- басқа байланыс жолдарымен қиылыстарда. Тік қисық жоспарда 
өтпелі қисыққа түспеуі үшін профиль сынықтарының орналасуына 
шектеулер қойыңыз. Тік қисықтардың тангенстерінің ұзындығы алдын-ала 
есептеледі және жобалау кезінде оның көз алдында болатындай етіп бөлек 
кестеге жазылады. Өтпелі қисықтардың басталуы мен ұштары есептеледі 
және (айналмалы қисықтардың басы мен соңын бұрылыс бұрыштарының 
нақтыланған мәндеріне сәйкес анықтағаннан кейін) жердің профилінің 
астындағы сызықпен белгіленеді (дизайн аяқталғаннан кейін бұл белгілер 
жойылады). 

Шектеулерді қолданғаннан кейін жобалық сызықтың орнын 
нақтылау басталады, ол жер төсемінің көлденең профильдері қандай 
болатынын, жер массалары қалай бөлінетінін ескере отырып жүзеге 
асырылады. Сонымен қатар, олар қазба жұмыстарының көлемін, демек, 
жағалаулардың биіктігін төмендету арқылы жасанды құрылыстарды салу 
жұмыстарын барынша азайтуға тырысады. 

Профильді қарқынды жүрісте жобалау кезінде басшылық еңісі 
шегінде жобалық сызықтың қалпын өзгерту мүмкіндігі шектеулі. Дизайн 

 

сызығын тек түсудің басынан аяғына дейін көтеруге немесе түсіруге 
болады. Дегенмен, мұндай вариация көбінесе қажет, әсіресе тік таулы 
жерлерде, жобалық сызықтың биіктігі бойынша 1 м айырмашылық жер 
төсемінің диаметрінің конфигурациясын түбегейлі өзгерткен кезде қажет 
(сурет. 3.6). 

  

 
І-бастапқы нұсқа; ІІ-соңғы нұсқа 

 
Сурет 3.6. Еркін жүрістегі жобалық сызықтың орналасу нұсқалары: 

Еркін жүрістегі профильді жобалау кезінде жобалық сызықтың 
оңтайлы орнын кең ауқымда іздеуге болады, сондықтан оңтайлы шешім 
(сурет. 3.6). Суретте трассалау кезінде алынған бастапқы профиль (нүктелі 
жобалық сызық) және барлық шектеулерді ескеретін және рельефке толық 
жазылған жобалық сызықтың соңғы нұсқасы көрсетілген. 

Титулдық парақты (1 пішім), шартты белгілері бар парақты (1 пішім) 
және оның үстінде ескертулері бар мөртабанды жасаудан басқа, Профильді 
түпкілікті әрлеу жұмысына жобалау желісінің барлық аралық белгілері мен 
жұмыс белгілерін - үйінділердің биіктігі мен әрбір пикеттегі және 
артықшылығы бар нүктелердегі ойықтардың тереңдігін есептеу және 
профильге жазу, су бұрғыштар мен тау жыраларының бағыты, 
қисықтардың бастаулары мен ұштарының, еңістердің, жасанды 
құрылыстардың осьтерінің, бөлек пункттердің осьтерінің, өткелдердің 
осьтерінің пикетаждық мәндері,   жасанды құрылыстарды, бөлек 
пункттерді, өткелдерді, дұрыс емес («кесілген») пикеттерді, бөлек 
пункттердің осьтері арасындағы қашықтықты, азимутты және қисықтар 
арасындағы тік ендірмелердің ұзындығын қамтиды. Жаңа теміржолдардың 
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егжей-тегжейлі бойлық профильдері әдетте масштабта жасалады: көлденең 
1 : 10 000 және тік 1: 1000. Мұндай профильдерде инженерлік геология 
туралы мәліметтер мәтінмен жазба түрінде арнайы бағанға жазылады, 
өйткені инженерлік геология бойынша олар тәуелсіз құжаттарды құрайды - 
егжей-тегжейлі инженерлік-геологиялық профиль, жер төсемінің жеке 
объектілері үшін инженерлік-геологиялық бөлімдер, жасанды құрылымдар 
мен ойықтардағы ұңғымалар үшін инженерлік-геологиялық бағандар, 
олардан топырақ үйіндіге төгу үшін пайдаланылуы керек. 

Алайда, кейде техникалық құжаттаманың көлемін азайтуға және 
инженерлік-геологиялық Профильді егжей-тегжейлі біріктіруге болады. 
Бұл жағдайда тік масштаб үлкенірек болады - 1:500, тіпті 1:100 - және 
маршруттың инженерлік-геологиялық сипаттамасы - егжей-тегжейлі 
профильге белгілермен қолданылады. Инженерлік-геологиялық деректерді 
енгізу Профильді түпкілікті аяқтауға да кіреді. 

3.7-суретте осы профильдің нұсқасы көрсетілген. Бойлық профильді 
түпкілікті өңдеуге сонымен қатар трассамен қиылысатын жерлердің атауы 
бар ситуациялық жоспарды енгізу кіреді. Бұл деректер трассаның 
жоспарынан алынады, ал егер профиль трассаның нақты төсеу нәтижелері 
бойынша жасалса - пикет журналдарынан алынады. 

Профильге сондай-ақ трассамен қиылысатын өзендер мен су 
қоймаларындағы межелі және жоғары сулардың горизонттары, 
батпақтардың тереңдігі мен ұзындығы көрсетілуі, жер төсемінің типтік 
көлденең бейіндерін қолдану шекаралары салынуы тиіс. Сонымен қатар, 
жүгіріс үзіліп, барлық қажетті жазбалар жасалуы керек. 
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егжей-тегжейлі бойлық профильдері әдетте масштабта жасалады: көлденең 
1 : 10 000 және тік 1: 1000. Мұндай профильдерде инженерлік геология 
туралы мәліметтер мәтінмен жазба түрінде арнайы бағанға жазылады, 
өйткені инженерлік геология бойынша олар тәуелсіз құжаттарды құрайды - 
егжей-тегжейлі инженерлік-геологиялық профиль, жер төсемінің жеке 
объектілері үшін инженерлік-геологиялық бөлімдер, жасанды құрылымдар 
мен ойықтардағы ұңғымалар үшін инженерлік-геологиялық бағандар, 
олардан топырақ үйіндіге төгу үшін пайдаланылуы керек. 

Алайда, кейде техникалық құжаттаманың көлемін азайтуға және 
инженерлік-геологиялық Профильді егжей-тегжейлі біріктіруге болады. 
Бұл жағдайда тік масштаб үлкенірек болады - 1:500, тіпті 1:100 - және 
маршруттың инженерлік-геологиялық сипаттамасы - егжей-тегжейлі 
профильге белгілермен қолданылады. Инженерлік-геологиялық деректерді 
енгізу Профильді түпкілікті аяқтауға да кіреді. 

3.7-суретте осы профильдің нұсқасы көрсетілген. Бойлық профильді 
түпкілікті өңдеуге сонымен қатар трассамен қиылысатын жерлердің атауы 
бар ситуациялық жоспарды енгізу кіреді. Бұл деректер трассаның 
жоспарынан алынады, ал егер профиль трассаның нақты төсеу нәтижелері 
бойынша жасалса - пикет журналдарынан алынады. 

Профильге сондай-ақ трассамен қиылысатын өзендер мен су 
қоймаларындағы межелі және жоғары сулардың горизонттары, 
батпақтардың тереңдігі мен ұзындығы көрсетілуі, жер төсемінің типтік 
көлденең бейіндерін қолдану шекаралары салынуы тиіс. Сонымен қатар, 
жүгіріс үзіліп, барлық қажетті жазбалар жасалуы керек. 

 

 

 
 

Бойлық профильдің 3.7-суреті 
 
3.10 Бақылау сұрақтары  
 
1. Аэроғарыштық инженерлік-геологиялық зерттеу әдістерін 

қолданудың артықшылықтарын атаңыз? 
2. Жаңа теміржолдарды жобалау кезінде стереофототеодолитикалық 

түсіруді қолдану ерекшеліктерін атаңыз.  
3. Жаңа теміржолдарды жобалау кезінде ғарыштық зерттеу 

материалдарын пайдалану ерекшеліктерін атаңыз.  
4. Теміржолмен байланысты қандай жұмыстарда электронды 

тахеометрді қолдануға болады? 
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5. Темір жолдың қандай параметрлері лазерлік қолмен диапазонмен 
анықталады? 

6. Теміржол желісінің қандай параметрлері лазерлік стационарлық 
диапазонды өлшеуішпен анықталады? 

7. Теміржолмен байланысты қандай жұмыстарда электронды 
теодолитті қолдануға болады? 

8. Лазерлік сканердің көмегімен теміржол желісінің қандай 
параметрлері анықталады? 

9. Теміржол желісінің қандай параметрлері GPS қабылдағышының 
көмегімен анықталады? 

10. Жол конструкцияларына және оның элементтеріне қандай 
талаптар қойылады? 
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5. Темір жолдың қандай параметрлері лазерлік қолмен диапазонмен 
анықталады? 

6. Теміржол желісінің қандай параметрлері лазерлік стационарлық 
диапазонды өлшеуішпен анықталады? 

7. Теміржолмен байланысты қандай жұмыстарда электронды 
теодолитті қолдануға болады? 

8. Лазерлік сканердің көмегімен теміржол желісінің қандай 
параметрлері анықталады? 

9. Теміржол желісінің қандай параметрлері GPS қабылдағышының 
көмегімен анықталады? 

10. Жол конструкцияларына және оның элементтеріне қандай 
талаптар қойылады? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ЖОЛДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 
БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ЖОСПАРЛАУ, ҰЙЫМДАСТЫРУ, 

БАҚЫЛАУ 
 

4.1 Жолды жөндеу бойынша жұмыстарды жіктеу, тәсілдері және 
ұйымдастыру 

 
Жол жұмыстарын ұйымдастыру поездар қозғалысының қауіпсіздігін, 

ең аз еңбек, материалдар мен энергия шығындары кезінде орындаудың 
жоғары сапасын, өндірістік процестерді механикаландыру және 
автоматтандыру құралдарын тиімді пайдалануды, қауіпсіздік техникасы 
мен еңбекті қорғау қағидаларын сақтауды қамтамасыз етуге тиіс. 

Жолды жөндеу кезіндегі барлық жұмыстар мыналарға бөлінеді: 
- алдын ала; 
- дайындық; 
- негізгі; 
- әрлеу. 
Алдын ала ескертулерге жер төсемінің ауру жерлерін емдеу, 

тұңғиықтарды жою жатады. Олар негізгі жұмыстардан бір жыл бұрын 
жасалады, сондықтан осы кезеңде жер төсемі тұрақтандырылады. 

Дайындық жұмыстарына жұмыс көлемін нақтылау үшін жолды 
өлшеу, жол белгілерін жатқызу, шпалдардың ұзын ұштарын кесу және 
шіріктерді ауыстыру, балдақтарды аяқтау, саңылауларды реттеу, болттарды 
майлау, базадағы рельс буындарын құрастыру және басқалар жатады. 

Негізгі жұмыстар жөндеудің осы түрінің мәнін анықтайды. Сонымен, 
күрделі жөндеу кезінде негізгі жұмыстар рельс шпалдарын ауыстыру, 
балласт қабатын тазарту және нығайту, жолды балластқа көтеру және 
шпалдарды қағу болып табылады. 

Әрлеу жұмыстары ТПЕ талаптарына және жөндеудің осы түрі үшін 
белгіленген техникалық шарттарға толық жауап беретін жолдың жай-күйін 
қамтамасыз етеді. 

Технологиялық процестерді құрастыру кезінде жұмыс өндірісінің 
әдістері мен тәсілдерін таңдау және жұмыс күшін орналастыру маңызды. 

Кешенді әдіспен барлық негізгі жұмыстар (жол торын жаппай 
ауыстыру, балласты тазалау, балласт жасау, шпалдарды қағу) бір уақытта 
«толас кезінде» орындалады. 

Бөлек әдіспен кешенге кіретін операциялар дәйекті түрде 
орындалады. Мысалы, алдымен рельстер толығымен ауыстырылады, содан 
кейін шпалдар және т.б. 

Кешенді әдіс механикаландыру құралдарымен жұмысты толығымен 
қамтиды, еңбектің нақты мамандануын қамтамасыз етеді, біртекті 
операциялардың қайталануын болдырмайды, басшылыққа жақсы жағдай 
жасайды және пойыз шығындарын азайтады. 

Жұмыс күшінің орналасуы ұйымдастыру әдістерін ажыратады: 
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- буынды; 
- лектік; 
- аралас (ағынды байланыс). 
Сілтеме әдісі деп аталады, онда әр жұмысшы немесе жұмысшылар 

тобы өз учаскесінде бүкіл жұмыс кешенін бір уақытта бүкіл майданда 
орындайды. Бұл әдіс қарапайым (1-3 операция) механикаландырылмаған 
жұмыстарда қолданылады. 

Ағындық әдіс-бұл бригадалар тізбектелген операциялардың санына 
қарай топтарға бөлінетін әдіс. Жеке жұмысты құрайтын барлық 
операциялар, демек, ағындарға біріктірілген барлық жұмыстар 
механикаландырылған және уақытты қажет ететін жетекші жұмыс 
қарқынына тең бір қарқынмен орындалады. Тек осы әдіспен кешенді 
механикаландыру және автоматтандыру мүмкін (сурет. 1 дәріс соңында 
қараңыз). Алайда, ағынды әдіс кемшіліктерге ие. Жол монтерлерінің 
топтары жұмысқа кіреді және оны бір уақытта емес, бірінен кейін бірі 
аяқтайды, сондықтан жұмысты орналастыруға және қысқартуға көп уақыт 
кетеді. 

Егер жұмыстар толық механикаландырылмаған болса, онда 
операциялардың немесе жұмыстардың бір бөлігі сілтеме әдісімен, ал бір 
бөлігі ағынды әдіспен орындалатын аралас әдісті қолдану орынды болуы 
мүмкін. 

Жолды жөндеуді ұйымдастыру.  Жолды күрделі және орташа 
жөндеуді ауыр типтегі машиналармен, Шағын механикаландыру 
құралдарымен жабдықталған және әдетте байланыстырушы базалары бар 
жол машиналары станциялары (ЖМС) жүзеге асырады. Бұл базаларда жаңа 
рельс буындарын, бағыттамалы бұрмаларды құрастырумен, алынған 
буындарды бөлшектеумен, ескі шпалдарды жөндеумен байланысты 
механикаландырылған жұмыстардың барлық кешені орындалады.  

Базаларда «толас кезінде» негізгі жұмыстар кезінде жұмсалатын 
жоғарғы құрылыс материалдарының қысқы қоры (мысалы, жылдық 
қажеттіліктің 50% - на дейін) жасалады. Звено құрастыру базалары звено 
құрастыру комбайндарымен жабдықталады. Тиеу-түсіру жұмыстары үшін 
тіреуіш және жебелі крандар бар. Базаларда жолды күрделі жөндеудің 
жалпы еңбек сыйымдылығы бойынша жұмыстардың 40% - на дейін 
орындалады. ЖМС байланыс базаларының схемалары әр түрлі болуы 
мүмкін және алаңның көлеміне, рельефке, технологиялық жабдықтармен 
жабдықтауға және басқаларға байланысты. Базадағы жұмыс өндірісі 
оларды механикаландырудың жоғары деңгейі мен жоғары сапасын 
қамтамасыз етуге, шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. 

Жолды күрделі жөндеу Жеке жобалар бойынша ЖМС жүзеге 
асырылады. Жетекші орынды «толас кезінде» орындалатын негізгі 
жұмыстар алады. Аралықта ағындық желіні құрайтын машиналар тізбегі 
жұмыс істейді; ЩОМ-Д ластанған қиыршықтасты тазартады; Платовтың 
бөлшектеу-төсеу кранымен ескі рельс шпалдық тордың буындарын жолдан 
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- буынды; 
- лектік; 
- аралас (ағынды байланыс). 
Сілтеме әдісі деп аталады, онда әр жұмысшы немесе жұмысшылар 

тобы өз учаскесінде бүкіл жұмыс кешенін бір уақытта бүкіл майданда 
орындайды. Бұл әдіс қарапайым (1-3 операция) механикаландырылмаған 
жұмыстарда қолданылады. 

Ағындық әдіс-бұл бригадалар тізбектелген операциялардың санына 
қарай топтарға бөлінетін әдіс. Жеке жұмысты құрайтын барлық 
операциялар, демек, ағындарға біріктірілген барлық жұмыстар 
механикаландырылған және уақытты қажет ететін жетекші жұмыс 
қарқынына тең бір қарқынмен орындалады. Тек осы әдіспен кешенді 
механикаландыру және автоматтандыру мүмкін (сурет. 1 дәріс соңында 
қараңыз). Алайда, ағынды әдіс кемшіліктерге ие. Жол монтерлерінің 
топтары жұмысқа кіреді және оны бір уақытта емес, бірінен кейін бірі 
аяқтайды, сондықтан жұмысты орналастыруға және қысқартуға көп уақыт 
кетеді. 

Егер жұмыстар толық механикаландырылмаған болса, онда 
операциялардың немесе жұмыстардың бір бөлігі сілтеме әдісімен, ал бір 
бөлігі ағынды әдіспен орындалатын аралас әдісті қолдану орынды болуы 
мүмкін. 

Жолды жөндеуді ұйымдастыру.  Жолды күрделі және орташа 
жөндеуді ауыр типтегі машиналармен, Шағын механикаландыру 
құралдарымен жабдықталған және әдетте байланыстырушы базалары бар 
жол машиналары станциялары (ЖМС) жүзеге асырады. Бұл базаларда жаңа 
рельс буындарын, бағыттамалы бұрмаларды құрастырумен, алынған 
буындарды бөлшектеумен, ескі шпалдарды жөндеумен байланысты 
механикаландырылған жұмыстардың барлық кешені орындалады.  

Базаларда «толас кезінде» негізгі жұмыстар кезінде жұмсалатын 
жоғарғы құрылыс материалдарының қысқы қоры (мысалы, жылдық 
қажеттіліктің 50% - на дейін) жасалады. Звено құрастыру базалары звено 
құрастыру комбайндарымен жабдықталады. Тиеу-түсіру жұмыстары үшін 
тіреуіш және жебелі крандар бар. Базаларда жолды күрделі жөндеудің 
жалпы еңбек сыйымдылығы бойынша жұмыстардың 40% - на дейін 
орындалады. ЖМС байланыс базаларының схемалары әр түрлі болуы 
мүмкін және алаңның көлеміне, рельефке, технологиялық жабдықтармен 
жабдықтауға және басқаларға байланысты. Базадағы жұмыс өндірісі 
оларды механикаландырудың жоғары деңгейі мен жоғары сапасын 
қамтамасыз етуге, шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. 

Жолды күрделі жөндеу Жеке жобалар бойынша ЖМС жүзеге 
асырылады. Жетекші орынды «толас кезінде» орындалатын негізгі 
жұмыстар алады. Аралықта ағындық желіні құрайтын машиналар тізбегі 
жұмыс істейді; ЩОМ-Д ластанған қиыршықтасты тазартады; Платовтың 
бөлшектеу-төсеу кранымен ескі рельс шпалдық тордың буындарын жолдан 

 

алып және оларды платформаларға тиейді; жаңа буындар екінші 
бөлшектеу-төсеу кранымен жолға салынады; жаңа балласттар хоппер-
мөлшерлегіштерімен жолға түсіріледі; технологияның соңында ВПО-3000 
машинасымен балласты ұрып-тығыздап және балласт призмасын қалпына 
келтіреді. 

Жолды орташа жөндеу ұзындығы аралықтан кем емес 
учаскелермен, ал станцияларда – парктің барлық жолдарын қамти отырып 
жоспарланады. Бұл жөндеуді ЖМС немесе қашықтық бағандар көлемді 
ведомостар мен калькуляциялар бойынша, ал жол қиыршық тас негізіне 
аударылатын учаскелерде – жеке жобалар бойынша орындайды. Жол 
төсегіштерді қолдана отырып, ескі жарамды рельстерді үздіксіз 
ауыстырумен орташа жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру күрделі жөндеу 
кезіндегідей. 

Бағыттамалы бұрмалары бар бас және станциялық жолдарды 
көтерме жөндеу жекелеген учаскелерде немесе километрде іріктеліп 
жоспарланады және дистанциялық колонналармен немесе көлемдік 
ведомостар, калькуляциялар және қабылданған технологиялық процестер 
бойынша ірілендірілген бригадалармен орындалады. 

Ауыр жол машиналарын пайдалана отырып күрделі жұмыстар 
жүргізілетін аралықтар поездардың қозғалысы үшін кесте бойынша «толас 
кезінде» уақытына жабылады. 

 
4.2 Практикалық жұмыс «Жолды күрделі жөндеудің технологиялық 

процесін әзірлеу» 
 

 Теміржолды күрделі жөндеу жер төсемін сауықтыруды және алдын 
алуды қамтиды, оның ішінде иірімдерді, отыруларды, балласттық 
астауларды, опырылымдарды, көшкіндерді, шөгінділерді және басқаларды 
жою; жол жиектерінің қырқаларын кесу, жол жиектерін және еңістерді 
тегістеу және қосымша төсеу, қажет болған жерлерде жер төсемін кеңейту, 
атап айтқанда: балласттық призманы күшейту кезінде немесе жер төсемінің 
осьтік сызығына қатысты теміржол осінің ығысуы кезінде . 

Терең балласты шұңқырларды, көшкін деформацияларын және жер 
төсемінің басқа да өзгерістерін жоюға байланысты күрделі жұмыстар 
Арнайы жобалар мен сметалар бойынша жүргізіледі, әдетте бұл 
теміржолды күрделі жөндеу басталғанға дейін бір жыл бұрын жасалады. 

Темір жолды күрделі жөндеу барлық дренаждық және су бұру 
құрылғыларын жөндеу үшін жүргізіледі. 

Теміржол жолын күрделі жөндеу жаңа немесе ескі жарамды 
рельстерден, жаңа және ескі жарамды шпалдардан құрастырылған және 
балласт қабатын тазалау немесе ауыстыру бекіткіштерінен 3-5 сынып 
жолдарында (4-5 сынып жолдарындағы бағыттамалы бұрмалар) неғұрлым 
қуатты немесе аз тозған рельс шпалдық торды ауыстыруға арналған. 
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Теміржол жолын күрделі жөндеу жол торын крандармен алып тастау 
және төсеумен кешенді түрде, сондай-ақ рельстерді, бекітпелерді, 
шпалдарды ауыстырумен бөлек тәсілмен орындалуы мүмкін. 

Темір жолды күрделі жөндеу жер төсемі үшін нығайту және қорғау 
құрылыстарын жөндеу мен қалпына келтіруді қамтиды. 

Темір жолды күрделі жөндеуге қорғаныс және реттеу құрылыстарын 
жөндеу және қалпына келтіру, конустарды нығайту және қосымша 
толтыру, орта және шағын құбырлар мен көпірлердің арналарын тазалау 
кіреді. 

Жекелеген шағын габаритті орындарды алып тастау: жолаушылар 
платформаларында, жол өтпелерінің және басты жолдардың жанында 
орналасқан басқа да құрылыстардың астында станциялардағы жол 
сырғымасы жобаға сәйкес теміржол жолын күрделі жөндеуге де кіреді. 

Теміржолды күрделі жөндеу рельстер мен бекітпелерді жаңа, 
неғұрлым қуатты немесе бірдей, бірақ қалпына келтірілмеген Р-50 типімен 
(әдетте Ұзындығы 25 м және түйіспесіз жол үшін дәнекерленген 
ілмектермен) толық ауыстыруды білдіреді. 

Шпалдарды жаңа темір-бетон немесе ағаш шпалдарға толық 
ауыстыру, олардың санын жолдың осы түрі үшін белгіленген жоғарғы 
құрылысына дейін жеткізу, сондай-ақ радиусы 1200 м-ден аспайтын 
қисықтардағы жолдарды күшейту, ал қозғалыс жылдамдығы 120 км/сағ-тан 
асатын, радиусы 2000 м-ге дейінгі кесінділерде темір жолды күрделі 
жөндеуге де кіреді. 

Темірбетон шпалдары бар жол кесінділерінде темір жолды күрделі 
жөндеу, егер темір жолды кезекті күрделі жөндеуге дейін олардың қызмет 
ету мерзімі аяқталмаса, жөндеу аралық мерзімдермен келісілген кезде 
шпалдарды жаппай ауыстырусыз жүргізілуі мүмкін. Бір жолдың жүк 
қауырттылығы 75 млн.ткм/км-ден астам болғанда, бірлі-жарым 
жағдайларда, егер олардың жай-күйі темір жолдың келесі күрделі жөндеуге 
дейінгі жолдың қалыпты жұмысына кепілдік берсе, жөндеуаралық 
мерзімдерді келісумен жүргізілетін темір жолды күрделі жөндеу ағаш 
шпалдарды толық ауыстырусыз орындалуы мүмкін. 

Теміржол жолын күрделі жөндеу барлық ауыстыру брустарын 
ауыстырумен және қиыршықтас балластын толық тереңдікке тазартумен 
немесе шағылтасқа, асбест балластына немесе сұрыпталған қиыршықтасқа 
орнатумен, төселетін рельстердегідей жаңа үлгідегі бағыттамалық 
бұрмаларды ауыстыруды, сондай-ақ бағыттамалық бұрмаларды жобалық 
эпилярлар бойынша түзетуді қамтиды. 

Жолды ұрлыққа қарсы бекіту темір жолды күрделі жөндеуге кіреді. 
Теміржолды күрделі жөндеу кезінде барлық өткелдер мен оларға 

іргелес жолдар толық ретке келтіріледі 
ЖМС орташа тәуліктік өнімділігін және «толас кезінде» жұмыс 

фронтының ұзындығын анықтау. 
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неғұрлым қуатты немесе бірдей, бірақ қалпына келтірілмеген Р-50 типімен 
(әдетте Ұзындығы 25 м және түйіспесіз жол үшін дәнекерленген 
ілмектермен) толық ауыстыруды білдіреді. 

Шпалдарды жаңа темір-бетон немесе ағаш шпалдарға толық 
ауыстыру, олардың санын жолдың осы түрі үшін белгіленген жоғарғы 
құрылысына дейін жеткізу, сондай-ақ радиусы 1200 м-ден аспайтын 
қисықтардағы жолдарды күшейту, ал қозғалыс жылдамдығы 120 км/сағ-тан 
асатын, радиусы 2000 м-ге дейінгі кесінділерде темір жолды күрделі 
жөндеуге де кіреді. 
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бұрмаларды ауыстыруды, сондай-ақ бағыттамалық бұрмаларды жобалық 
эпилярлар бойынша түзетуді қамтиды. 

Жолды ұрлыққа қарсы бекіту темір жолды күрделі жөндеуге кіреді. 
Теміржолды күрделі жөндеу кезінде барлық өткелдер мен оларға 

іргелес жолдар толық ретке келтіріледі 
ЖМС орташа тәуліктік өнімділігін және «толас кезінде» жұмыс 

фронтының ұзындығын анықтау. 

 

ЖМС орташа тәуліктік өнімділігі мынадай формула бойынша 
анықталады: 

 
                                              𝑆𝑆 = 𝑄𝑄

0,9∙𝑇𝑇,                                          (4.1) 
 

мұнда Q = 65 км-жолды күрделі жөндеу бойынша ЖМС жылдық жоспары, 
км; 0,9 – «толас кезінде»  тоқтатуды, жолдың жоғарғы құрылысын 
материалдармен қамтамасыз етудегі іркілістерді, Жол машиналарының, 
локомотивтердің істен шығуын және технологиялық істен шығуды 
ескеретін коэффициент; Т = 130 күн – жөндеу маусымының ұзақтығы, 
күндер. 

«Толас кезінде» жұмыс фронтының ұзындығы мына формула 
бойынша анықталады: 

 
                                            𝑙𝑙фр = 𝑛𝑛 ∙ 𝑆𝑆,                                         (4.2) 
 

мұнда n = 2-негізгі жұмыстарды орындау үшін «толас кезінде» ұсыну 
кезеңділігі, яғни «толас кезінде»  бір рет беру кезіндегі жұмыс күндерінің 
саны. 

Берілген параметрлерді формулаларға ауыстыру (4.1) және (4.2): 
 

𝑆𝑆 = 𝑄𝑄
0,9 ∙ 𝑇𝑇 = 65

0,9 ∙ 130 = 0,556 км 

 
𝑙𝑙фр = 3 ∙ 0,556 = 1,668 ≈ 1,675 км 

 
Жұмыс пойыздарының ұзындығын анықтау 
Қиыршық тас балластында теміржол жолын күрделі жөндеуді 

жүргізу кезінде үлгілік технологиялық процестерге сәйкес мынадай жұмыс 
поездары қалыптастырылады: 

№ 1 – қиыршық тас тазалағыш машинасы бар жұмыс пойызы. 
№ 2 – УК-25/9-18 жол төсегіші бар жол жинау поезы. 
№ 3 – УК-25/18-21 жол төсегіші бар жол төсегіш поезд. 
№ 4 – Хоппер-жолды балласттауға арналған мөлшерлегіш пойыз. 
№ 5 – ВПО-3000 түзету-қағу-өңдеу машинасы бар жұмыс поезы. 
Қиыршық тас тазалағыш машинасы бар № 1 жұмыс поезының 

ұзындығы:     
                                               𝑙𝑙1 = 𝑙𝑙лок + 𝑙𝑙щом,                                      (4.3) 

 
мұндағы: 𝑙𝑙лок =  17 м  - ТЭ3 локомотивтің ұзындығы, м;  𝑙𝑙щом =  37,6 м             
- қиыршық тас тазалайтын машинаның ұзындығы. 
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Сонда: 
                                                𝑙𝑙1 = 𝑙𝑙лок + 𝑙𝑙щом = 17 + 37,6 = 54,6 м,                                          

 
УК-25/9-18 жол төсегіші бар № 2 жол құрастыру поезының 

ұзындығы: 
 
                         𝑙𝑙2 = 𝑙𝑙УК−25 + 𝑛𝑛пор.пл ∙ 𝑙𝑙пл  + 2 ∙ 𝑙𝑙мпд + 2 ∙ 𝑙𝑙лок           (4.3) 

 
мұнда: 𝑙𝑙УК−25 = 43,9 м жол төсегіш машинаның ұзындығы, м; 𝑛𝑛пор.пл– № 2 
жол құрастыру поезының құрамындағы бос платформалар саны; 𝑙𝑙пл= 16,2 м 
– платформаның ұзындығы, м; 𝑙𝑙мпд = 16,2 м - моторлы платформаның 
ұзындығы, м. 

№ 2 жол жинау поезының құрамындағы бос платформалар саны 
мынадай формула бойынша айқындалады: 

 

                                  𝑛𝑛пор.пл = 𝑙𝑙фр
𝑙𝑙рзв∙𝑛𝑛яр

∙ К,                                              (4.5) 
 

мұнда: 𝑙𝑙рзв = 25 м -бөлшектелетін буынның ұзындығы, м; ярn  = 8 деңгей - 
№ 2 жол құрастыру поезының құрамындағы бос платформалардағы ағаш 
шпалдармен бөлшектелетін буындардың бір пакетіндегі деңгейлер саны; 

К = 2 дана. – бір пакетке арналған платформалар саны, дана. 
Сонда: 

𝑛𝑛пор.пл = 𝑙𝑙фр
𝑙𝑙рзв∙𝑛𝑛яр

∙ К = 1675
25∙8 = 16,75 ≈ 18 платформ  

 
𝑙𝑙2 = 43,9 + 18 ∙ 16,2 + 2 ∙ 16,2 + 2 ∙ 17 = 401,9 м 

 
УК-25/18-21 жол төсегіші бар № 3 жол төсегіш поездың ұзындығы: 
 

                        𝑙𝑙3 = 𝑙𝑙У𝐾𝐾−25 + 𝑛𝑛гр.пл ∙ 𝑙𝑙пл + 3 ∙ 𝑙𝑙мпд + 2 ∙ 𝑙𝑙лок ,                        (4.6) 
 

𝑙𝑙3 = +18 ∙ 16,2 + 2 ∙ 16,2 + 2 ∙ 17 = 401,9 м 
 

мұнда:  𝑙𝑙У𝐾𝐾−25 = 43,9 м - УК-25/18 – 21 жол төсегіш кранының ұзындығы, 
м; 𝑛𝑛гр.пл– № 3 жол төсегіш поездың құрамындағы тиелген платформалар 
саны; 𝑙𝑙пл  =  16,2   – платформаның ұзындығы, м; 𝑙𝑙мпд = 16,2 м - моторлы 
платформаның ұзындығы, м. 

№ 3 жол салу поезының құрамындағы тиелген платформалар саны 
мынадай формула бойынша айқындалады: 

 
                                                 𝑛𝑛гр.пл = 𝑙𝑙фр

𝑙𝑙зв∙𝑛𝑛яр
∙ К,                                           (4.7) 
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Сонда: 
                                                𝑙𝑙1 = 𝑙𝑙лок + 𝑙𝑙щом = 17 + 37,6 = 54,6 м,                                          

 
УК-25/9-18 жол төсегіші бар № 2 жол құрастыру поезының 

ұзындығы: 
 
                         𝑙𝑙2 = 𝑙𝑙УК−25 + 𝑛𝑛пор.пл ∙ 𝑙𝑙пл  + 2 ∙ 𝑙𝑙мпд + 2 ∙ 𝑙𝑙лок           (4.3) 

 
мұнда: 𝑙𝑙УК−25 = 43,9 м жол төсегіш машинаның ұзындығы, м; 𝑛𝑛пор.пл– № 2 
жол құрастыру поезының құрамындағы бос платформалар саны; 𝑙𝑙пл= 16,2 м 
– платформаның ұзындығы, м; 𝑙𝑙мпд = 16,2 м - моторлы платформаның 
ұзындығы, м. 

№ 2 жол жинау поезының құрамындағы бос платформалар саны 
мынадай формула бойынша айқындалады: 

 

                                  𝑛𝑛пор.пл = 𝑙𝑙фр
𝑙𝑙рзв∙𝑛𝑛яр

∙ К,                                              (4.5) 
 

мұнда: 𝑙𝑙рзв = 25 м -бөлшектелетін буынның ұзындығы, м; ярn  = 8 деңгей - 
№ 2 жол құрастыру поезының құрамындағы бос платформалардағы ағаш 
шпалдармен бөлшектелетін буындардың бір пакетіндегі деңгейлер саны; 

К = 2 дана. – бір пакетке арналған платформалар саны, дана. 
Сонда: 

𝑛𝑛пор.пл = 𝑙𝑙фр
𝑙𝑙рзв∙𝑛𝑛яр

∙ К = 1675
25∙8 = 16,75 ≈ 18 платформ  

 
𝑙𝑙2 = 43,9 + 18 ∙ 16,2 + 2 ∙ 16,2 + 2 ∙ 17 = 401,9 м 

 
УК-25/18-21 жол төсегіші бар № 3 жол төсегіш поездың ұзындығы: 
 

                        𝑙𝑙3 = 𝑙𝑙У𝐾𝐾−25 + 𝑛𝑛гр.пл ∙ 𝑙𝑙пл + 3 ∙ 𝑙𝑙мпд + 2 ∙ 𝑙𝑙лок ,                        (4.6) 
 

𝑙𝑙3 = +18 ∙ 16,2 + 2 ∙ 16,2 + 2 ∙ 17 = 401,9 м 
 

мұнда:  𝑙𝑙У𝐾𝐾−25 = 43,9 м - УК-25/18 – 21 жол төсегіш кранының ұзындығы, 
м; 𝑛𝑛гр.пл– № 3 жол төсегіш поездың құрамындағы тиелген платформалар 
саны; 𝑙𝑙пл  =  16,2   – платформаның ұзындығы, м; 𝑙𝑙мпд = 16,2 м - моторлы 
платформаның ұзындығы, м. 

№ 3 жол салу поезының құрамындағы тиелген платформалар саны 
мынадай формула бойынша айқындалады: 

 
                                                 𝑛𝑛гр.пл = 𝑙𝑙фр

𝑙𝑙зв∙𝑛𝑛яр
∙ К,                                           (4.7) 

 

 

мұнда: 𝑙𝑙зв = 25 м – төселетін буынның ұзындығы, м; 𝑛𝑛яр = 5 қабат – № 3 
жол салу поезының құрамында тиелген платформаларда темірбетон 
шпалдары бар төселетін буындардың бір пакетіндегі қабаттар саны; К = 2  
дана-бір пакетке арналған платформалар саны, дана. 

Сонда: 
𝑛𝑛гр.пл = 1675

25∙5 ∙ 2 = 26,8 ≈  28 груженных платформ. 
 

𝑙𝑙3 = 43,9 + 28 ∙ 16,2 + 3 ∙ 16,2 + 2 ∙ 17 = 580,1 м 
 

Жолды балласттауға арналған № 4 хоппер-мөлшерлегіш поездың 
ұзындығы тең: 

 

                     𝑙𝑙4 = 2 ∙ 𝑙𝑙лок + 𝑙𝑙фр∙𝑊𝑊щ1км

𝑊𝑊х−д
∙ 𝑙𝑙х−д + 𝑙𝑙тв                                       (4.8) 

мұнда: 𝑊𝑊щ
1км =  1200 м3/км  -1 км жолды балластау үшін түсірілетін 

қиыршық тас көлемінің нормасы, м3/км; 𝑊𝑊х−д = 40 м3 - бір хоппер – дозатор 
шанағының сыйымдылығы, м3; 𝑙𝑙х−д = 10,87 м  - бір хоппер – дозатордың 
ұзындығы, м; 𝑙𝑙тв = 24,5 м - тур вагонының ұзындығы, м. 

Сонда: 

𝑙𝑙4 = 2 ∙ 17 + 1,675 ∙ 1200
40𝑊𝑊х−д

∙ 10,87 + 24,5 =  604,7 м. 

 
ВПО-3000 түзету-ұрып-тығыздау-өңдеу машинасымен № 5 жұмыс 

поезының ұзындығы тең: 
 

                                                       𝑙𝑙ғ = 𝑙𝑙лок + 𝑙𝑙впо,                                                (4.9) 
 

мұндағы 𝑙𝑙впо = 27,7 м  - ВПО-3000 түзету-ұрып-тығыздау-өңдеу 
машинасының ұзындығы, м. 

Сонда: 
𝑙𝑙5 = 17 + 27,7 =  44,7 м  

 

«Толас кезінде»ұзақтығын және еңбек шығындарын анықтау 
«Толас кезіннің» ұзақтығы мына формула бойынша анықталады: 
 
                                 Токно =  𝑡𝑡раз + 𝑡𝑡вед + 𝑡𝑡св                                   (4.10) 
 

мұнда 𝑡𝑡раз  – «толас кезінде»  негізгі жұмыстарды өрістету уақыты, 
мин.; 𝑡𝑡вед– «толас кезінде» жетекші жұмыстың ұзақтығы, мин.; 𝑡𝑡св- «толас 
кезінде»  негізгі жұмыстарды қысқарту уақыты, мин. 

Негізгі жұмыстарды «толас кезінде» өрістету уақыты мынадай 
формула бойынша есептеледі: 

 

                         𝑡𝑡раз = 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2 + 𝑡𝑡3 + 𝑡𝑡4 + 𝑡𝑡5 + 𝑡𝑡6 + 𝑡𝑡7,                    (4.11) 
 



130

 

мұнда  𝑡𝑡1 -аралықты жабуды ресімдеуге уақыт (5 мин.), жұмыс орнына УК-
25/9-18 жол төсегіші бар № 2 жол жинау поезының жүрісі, байланыс 
желісінен кернеуді алу (6 мин.), мин. 
 

                                        𝑡𝑡1 = 5 + 𝐿𝐿
𝑉𝑉2

∙ 60,                                            (4.12) 
 

мұнда 𝐿𝐿 = 3 км - станциядан жұмыс жүргізу орнына дейінгі қашықтық, км; 
𝑉𝑉2 = 50 км/сағ − УК-25/9-18 жол төсегіші бар № 2 жол жинау поезының 
жұмыс орнына жүру жылдамдығы, км/сағ. 

Сонда: 

𝑡𝑡1 = 5 + 3
50 ∙ 60 = 9 мин. 

 

мұнда𝑡𝑡2 = 15 мин  – ЩОМ машинаны зарядтау уақыты, мин.;  𝑡𝑡3  - 
ЩОМ машинамен қиыршық тасты тазалаудың басталуы мен 
жапсырмаларды алып тастай отырып, түйістерді босатудың басталуы 
арасындағы уақыт аралығы. 

 

                                            𝑡𝑡3 = (𝑙𝑙1+50)
1000 ∙ 𝑁𝑁норм ∙ 𝛼𝛼,                                     (4.13) 

 

мұнда 𝑁𝑁норм = 39,6  мин/км - қиыршық тас тазалағыш машинаның 1 км-ге 
жұмыс істеу уақытының техникалық нормасы, мин.;  = 1,08 - демалу, 
жұмыс аймағында қозғалу және поездарды өткізу уақытын ескеретін 
коэффициент. 

Сонда: 
𝑡𝑡3 = (54,6+50)

1000 ∙ 39,6 ∙ 1,08 = 5 мин.  
 

мұндағы 𝑡𝑡4 - жапсырмаларды алып тастау мен жолды бөлшектеудің 
басталуы арасындағы уақыт аралығы, мин. 

 

                                𝑡𝑡4 = (𝑙𝑙2+50 +𝑙𝑙разб)
1000  ∙ 𝑁𝑁щом ∙ 𝛼𝛼,                                (4.14) 

 

мұндағы 𝑙𝑙разб- жапсырмаларды алып, жапсарларды ашу жөніндегі бригада 
орналасқан учаскенің ұзындығы, м; 𝑡𝑡щом– жұмыстың барлық шептеріндегі 
щебнетазарту машинасымен жұмыс істеу ұзақтығы, мин. 
 
                                             𝑡𝑡щом = 𝑙𝑙фр ∙ 𝑁𝑁щом ∙ 𝛼𝛼,                                       (4.15) 

 
                                                    𝑙𝑙разб = 𝐶𝐶рсш

4∙𝑡𝑡щом
∙ 𝑙𝑙рзв,                                 (4.16) 
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мұнда  𝑡𝑡1 -аралықты жабуды ресімдеуге уақыт (5 мин.), жұмыс орнына УК-
25/9-18 жол төсегіші бар № 2 жол жинау поезының жүрісі, байланыс 
желісінен кернеуді алу (6 мин.), мин. 
 

                                        𝑡𝑡1 = 5 + 𝐿𝐿
𝑉𝑉2

∙ 60,                                            (4.12) 
 

мұнда 𝐿𝐿 = 3 км - станциядан жұмыс жүргізу орнына дейінгі қашықтық, км; 
𝑉𝑉2 = 50 км/сағ − УК-25/9-18 жол төсегіші бар № 2 жол жинау поезының 
жұмыс орнына жүру жылдамдығы, км/сағ. 

Сонда: 

𝑡𝑡1 = 5 + 3
50 ∙ 60 = 9 мин. 

 

мұнда𝑡𝑡2 = 15 мин  – ЩОМ машинаны зарядтау уақыты, мин.;  𝑡𝑡3  - 
ЩОМ машинамен қиыршық тасты тазалаудың басталуы мен 
жапсырмаларды алып тастай отырып, түйістерді босатудың басталуы 
арасындағы уақыт аралығы. 

 

                                            𝑡𝑡3 = (𝑙𝑙1+50)
1000 ∙ 𝑁𝑁норм ∙ 𝛼𝛼,                                     (4.13) 

 

мұнда 𝑁𝑁норм = 39,6  мин/км - қиыршық тас тазалағыш машинаның 1 км-ге 
жұмыс істеу уақытының техникалық нормасы, мин.;  = 1,08 - демалу, 
жұмыс аймағында қозғалу және поездарды өткізу уақытын ескеретін 
коэффициент. 

Сонда: 
𝑡𝑡3 = (54,6+50)

1000 ∙ 39,6 ∙ 1,08 = 5 мин.  
 

мұндағы 𝑡𝑡4 - жапсырмаларды алып тастау мен жолды бөлшектеудің 
басталуы арасындағы уақыт аралығы, мин. 

 

                                𝑡𝑡4 = (𝑙𝑙2+50 +𝑙𝑙разб)
1000  ∙ 𝑁𝑁щом ∙ 𝛼𝛼,                                (4.14) 

 

мұндағы 𝑙𝑙разб- жапсырмаларды алып, жапсарларды ашу жөніндегі бригада 
орналасқан учаскенің ұзындығы, м; 𝑡𝑡щом– жұмыстың барлық шептеріндегі 
щебнетазарту машинасымен жұмыс істеу ұзақтығы, мин. 
 
                                             𝑡𝑡щом = 𝑙𝑙фр ∙ 𝑁𝑁щом ∙ 𝛼𝛼,                                       (4.15) 

 
                                                    𝑙𝑙разб = 𝐶𝐶рсш

4∙𝑡𝑡щом
∙ 𝑙𝑙рзв,                                 (4.16) 

 

 

мұнда 𝐶𝐶рсш = 999  адам-мин - бригаданың жапсарлы шпалдарды сөгуге 
және қондырмаларды алып жапсарларды ашуға арналған еңбек 
шығындары, адам-мин. 

Сонда: 
𝑡𝑡щом = 1,675 ∙ 39,6 ∙ 1,08 = 72 мин  

 
                                              𝑙𝑙разб = 999

4∙72 ∙ 25 = 86,7 ≈ 100 м, 
 

𝑡𝑡4 = (401,9+50 +100)
1000  ∙ 39,6 ∙ 1,08 = 24 мин.  

Мұндағы  𝑡𝑡5  -жолды бөлшектеудің басталуы мен жолды төсеудің басталуы 
арасындағы уақыт аралығы, мин.; 

 
                                         𝑡𝑡5 = 150

𝑙𝑙рзв
∙ 𝑡𝑡раз ∙ 𝛼𝛼                                        (4.17) 

 
мұндағы 𝑡𝑡раз = 1,7 мин./звено-ағаш шпалдармен бір звеноны бөлшектеу 
уақытының техникалық нормасы, мин. / звено. 

Сонда: 
                                               𝑡𝑡5 = 150

25 ∙ 1.7 ∙ 1,08 =  11 мин                                  
мұндағы 𝑡𝑡6  -жолды төсеудің басталуы мен жапсырмаларды қою және 
жіктерді ұштастыру жөніндегі жұмыстың басталуы арасындағы уақыт 
аралығы, мин. 

 

                                          𝑡𝑡6 = 𝑙𝑙3
осн + 50

𝑙𝑙узв
∙ 𝑡𝑡укл ∙ 𝛼𝛼, ,                             (4.18) 

 

Мұндағы 𝑙𝑙3
осн - УК-25/18 жол төсегіші бар № 3 жол төсегіш поездың негізгі 

бөлігінің ұзындығы, м. 
 

𝑙𝑙3
осн = 𝑙𝑙УК−25 + 𝑙𝑙пл + 𝑙𝑙мпд 

 

Сонда: 
𝑙𝑙3

осн = 43,9 + 3 ∙ 16,2 + 16,2 = 108,7 м.  
 

№ 3 жол салу поезының материалдық бөлігінің ұзындығы 
локомотивпен тең: 

 

                                            𝑙𝑙3
осн = 𝑙𝑙3 − 𝑙𝑙3

осн,                                      (4.19) 
Сонда: 

𝑙𝑙3
осн  =  580,1 − 108,7 = 471,4 м. 

 
𝑡𝑡6 = 108,7+50

25 ∙ 1,9 ∙ 1,08 =  13 мин.  
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мұндағы 𝑡𝑡7 -жапсырмаларды қою және жіктерді түйіндеу және жолды 
тегістеу бойынша жұмыстың басталуы арасындағы уақыт аралығы, мин. 

 

                                    𝑡𝑡7 = (𝑙𝑙сбол+50)∙𝑙𝑙укл
1000 ∙ 𝑡𝑡укл ∙ 𝛼𝛼, ,                           (4.20) 

 

мұнда 𝑙𝑙сбол - жапсырмаларды қою және жіктерді ұштастыру бригадасы 
орналасқан учаскенің ұзындығы, м; 

 

                                                    𝑙𝑙сбол = Ссбол
4∙𝑡𝑡сбол

∙ 𝑙𝑙узв,                                    (4.21) 
 

мұнда Ссбол = 2048  адам − мин- жапсырмаларды қоюға және түйісулерді 
түйіндеуге бригаданың еңбек шығындары, адам-мин.; 𝑡𝑡сбол −  -УК-25/18 
жол төсеуішімен № 3 жол салу поезының жұмыс қарқынында 
жапсырмаларды қоюға және жұмыстардың барлық фронтындағы 
түйісулерді «толас кезінде»  түйіндеуге қажетті уақыт, мин. 

 

                                                         𝑡𝑡сбол = 𝑙𝑙фр
𝑙𝑙узв

∙ 𝑡𝑡укл ∙ 𝛼𝛼, ,                            (4.22) 

мұнда .уклt = 1,9 мин. (звено-темір бетонды шпалдармен бір звеноны 
төсеудің техникалық уақыт нормасы, мин. бунақ). 

 
Сонда: 
                           𝑡𝑡сбол = 1675

25 ∙ 1,9 ∙ 1,08 = 137,5 ≈  138 мин,           
 

                              𝑙𝑙сбол = 2048
4∙138 ∙ 25 = 92,8 ≈  100 мин, 

 

𝑡𝑡сбол =
(100 + 50) ∙ 25

1000 ∙ 1,9 ∙ 1,08 = 7,7 ≈ 8 мин, 
 

Жетекші жұмыстың ұзақтығы формула бойынша есептеледі: 
 

                                   𝑡𝑡вед = 𝑙𝑙фр
𝑙𝑙узв

∙ 𝑡𝑡укл ∙ 𝛼𝛼,                                          (4.23) 
 

Негізгі жұмыстарды «толас кезінде» қою уақыты мынадай формула 
бойынша есептеледі: 

 
                                              𝑡𝑡св = 𝑡𝑡8 + 𝑡𝑡9 + 𝑡𝑡10 + 𝑡𝑡11,                               (4.24) 

 

ұндағы 𝑡𝑡8 - жолды тегістеу бойынша жұмыстың аяқталуы мен № 4 хоппер-
мөлшерлегіш поездың жұмысының аяқталуы арасындағы уақыт аралығы, 
мин.; 𝑡𝑡9 - № 4 хоппер-мөлшерлегіш поездың және ВПО-3000 түзету-қағу-
өңдеу машинасы бар № 5 жұмыс поезының жұмысының аяқталуы 
арасындағы уақыт аралығы, мин. 𝑡𝑡10= 11 мин. – ВПО-3000 түзету- ұрып -
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мұндағы 𝑡𝑡7 -жапсырмаларды қою және жіктерді түйіндеу және жолды 
тегістеу бойынша жұмыстың басталуы арасындағы уақыт аралығы, мин. 

 

                                    𝑡𝑡7 = (𝑙𝑙сбол+50)∙𝑙𝑙укл
1000 ∙ 𝑡𝑡укл ∙ 𝛼𝛼, ,                           (4.20) 

 

мұнда 𝑙𝑙сбол - жапсырмаларды қою және жіктерді ұштастыру бригадасы 
орналасқан учаскенің ұзындығы, м; 

 

                                                    𝑙𝑙сбол = Ссбол
4∙𝑡𝑡сбол

∙ 𝑙𝑙узв,                                    (4.21) 
 

мұнда Ссбол = 2048  адам − мин- жапсырмаларды қоюға және түйісулерді 
түйіндеуге бригаданың еңбек шығындары, адам-мин.; 𝑡𝑡сбол −  -УК-25/18 
жол төсеуішімен № 3 жол салу поезының жұмыс қарқынында 
жапсырмаларды қоюға және жұмыстардың барлық фронтындағы 
түйісулерді «толас кезінде»  түйіндеуге қажетті уақыт, мин. 

 

                                                         𝑡𝑡сбол = 𝑙𝑙фр
𝑙𝑙узв

∙ 𝑡𝑡укл ∙ 𝛼𝛼, ,                            (4.22) 

мұнда .уклt = 1,9 мин. (звено-темір бетонды шпалдармен бір звеноны 
төсеудің техникалық уақыт нормасы, мин. бунақ). 

 
Сонда: 
                           𝑡𝑡сбол = 1675

25 ∙ 1,9 ∙ 1,08 = 137,5 ≈  138 мин,           
 

                              𝑙𝑙сбол = 2048
4∙138 ∙ 25 = 92,8 ≈  100 мин, 

 

𝑡𝑡сбол =
(100 + 50) ∙ 25

1000 ∙ 1,9 ∙ 1,08 = 7,7 ≈ 8 мин, 
 

Жетекші жұмыстың ұзақтығы формула бойынша есептеледі: 
 

                                   𝑡𝑡вед = 𝑙𝑙фр
𝑙𝑙узв

∙ 𝑡𝑡укл ∙ 𝛼𝛼,                                          (4.23) 
 

Негізгі жұмыстарды «толас кезінде» қою уақыты мынадай формула 
бойынша есептеледі: 

 
                                              𝑡𝑡св = 𝑡𝑡8 + 𝑡𝑡9 + 𝑡𝑡10 + 𝑡𝑡11,                               (4.24) 

 

ұндағы 𝑡𝑡8 - жолды тегістеу бойынша жұмыстың аяқталуы мен № 4 хоппер-
мөлшерлегіш поездың жұмысының аяқталуы арасындағы уақыт аралығы, 
мин.; 𝑡𝑡9 - № 4 хоппер-мөлшерлегіш поездың және ВПО-3000 түзету-қағу-
өңдеу машинасы бар № 5 жұмыс поезының жұмысының аяқталуы 
арасындағы уақыт аралығы, мин. 𝑡𝑡10= 11 мин. – ВПО-3000 түзету- ұрып -

 

тығыздап-өңдеу машинасы машинасын бәсеңдету уақыты, мин.; 𝑡𝑡11  = 6 
мин. – аралықты ашуды ресімдеу уақыты, мин. 

 

                                     𝑡𝑡8  =  𝑙𝑙3
мат+50

𝑉𝑉х−д
∙ 60 ∙ 𝛼𝛼 − 𝑡𝑡7,                        (4.25) 

 

мұндағы 𝑉𝑉х−д = 2000 = 2000 м/сағ- № 4 хоппер-мөлшерлегіш поездың 
жұмыс жылдамдығы, км / сағ; 

 
Сонда: 

𝑡𝑡8  =  471,4 + 50
2000 ∙ 60 ∙ 1,08 − 8 = 8,9 ≈ 9 мин 

 
                              𝑡𝑡9  =  𝑙𝑙5+100+𝑙𝑙4

𝑉𝑉впо
∙ 60 ∙ 𝛼𝛼,                                  (4.26) 

 
мұнда впоV = 4000 м/сағ - ВПО-3000 түзету-қағу-ұрып-тығыздап-өңдеу 
машинасымен № 5 жұмыс поезының жұмыс жылдамдығы, км/сағ; 

 
Сонда: 𝑡𝑡9  =  44,7+100+604,7

4000 ∙ 60 ∙ 1,08 = 12,1 ≈ 13 мин. 
 
Алынған параметрлерді формулаларға жеткізу(4.11), (4.24), (4.23) 

және (4.10) шығады: 
𝑡𝑡9  = 9+15+5+24+11+13+8=85 мин. 

 

𝑡𝑡вед =
𝑙𝑙фр
𝑙𝑙узв

∙ 𝑡𝑡укл ∙ 𝛼𝛼 = 1675
25 ∙ 1,9 ∙ 1,08 = 137,5 ≈ 138 мин. 

 
𝑡𝑡св = 𝑡𝑡8 + 𝑡𝑡9 + 𝑡𝑡10 + 𝑡𝑡11 = 9 + 13 + 11 + 6 = 39 мин. 

 
Токно =  𝑡𝑡раз + 𝑡𝑡вед + 𝑡𝑡св  = 85 + 138 + 39 = 262 мин =  4 часа 22 мин. 

 
Жұмыстарды ұйымдастыру 
Қиыршық тас балластындағы жолды күрделі жөндеу жұмыстары 

дайындық, негізгі, әрлеу болып бөлінеді. Бұл жұмыстар келесі тәртіпте 
орындалады. 

Дайындық жұмыстары 
Дайындық жұмыстары аралықта және өндірістік базада орындалады. 
Өндіріс базасында олар жаңа материалдарды түсіреді, жаңаларын 

жинайды және типтік технологиялық процеске сәйкес материалдарды 
жөнелтумен ескі байланыстарды бөлшектейді. 

Аралықтағы учаскеде ұзындығы 1675 пог.м дайындық жұмыстары екі 
күн ішінде орындалады (жұмыстарды күндер бойынша бөлу кестесін, №2 
учаскені қараңыз). 
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Бірінші күні № 1 бригаданың жол монтерларын сынайды және 
түйіспелі болттарды майлайды, шпалдарды бекітеді, содан кейін қажет 
болған жағдайда жолға шығу және қиыршық тас тазалау машинасының 
жолдан шығу үшін орын дайындайды. 

Екінші күні №2, 3 бригадалардың 15 жол жөндеушісі жер төсемінің 
жиегін кесіп тастайды. 

Бұл ретте учаскені негізгі жұмыстарды жүргізуге дайындау 
аяқталады. 

«Толас кезінде»  және «толас кезінде»   дейін орындалатын негізгі 
жұмыстар 

Негізгі жұмыстар ұзындығы 1675 м учаскеде жүргізіледі, аралықты 
жабу кезінде 4 сағат 22 минутқа және түскі үзілістен кейін 3 сағат 50 минут 
ішінде аяқталады. 

Аралықты жабу кезінде негізгі жұмыстарды 45 жол монтеры 
орындайды, оның ішінде 14 адам өндірістік база және 23 машинист. Түскі 
үзілістен кейін негізгі жұмыстарды №1, 4, 6 бригадалардың 28 жол монтері 
аяқтап, әрлеу жұмыстарына көшеді. 

«Толас кезінде»  жұмыстар жетекші машина-жол салушы - УК-25/9-
18 қарқынында ағынды тәсілмен орындалады. 
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Бірінші күні № 1 бригаданың жол монтерларын сынайды және 
түйіспелі болттарды майлайды, шпалдарды бекітеді, содан кейін қажет 
болған жағдайда жолға шығу және қиыршық тас тазалау машинасының 
жолдан шығу үшін орын дайындайды. 

Екінші күні №2, 3 бригадалардың 15 жол жөндеушісі жер төсемінің 
жиегін кесіп тастайды. 

Бұл ретте учаскені негізгі жұмыстарды жүргізуге дайындау 
аяқталады. 

«Толас кезінде»  және «толас кезінде»   дейін орындалатын негізгі 
жұмыстар 

Негізгі жұмыстар ұзындығы 1675 м учаскеде жүргізіледі, аралықты 
жабу кезінде 4 сағат 22 минутқа және түскі үзілістен кейін 3 сағат 50 минут 
ішінде аяқталады. 

Аралықты жабу кезінде негізгі жұмыстарды 45 жол монтеры 
орындайды, оның ішінде 14 адам өндірістік база және 23 машинист. Түскі 
үзілістен кейін негізгі жұмыстарды №1, 4, 6 бригадалардың 28 жол монтері 
аяқтап, әрлеу жұмыстарына көшеді. 

«Толас кезінде»  жұмыстар жетекші машина-жол салушы - УК-25/9-
18 қарқынында ағынды тәсілмен орындалады. 
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Аралыққа бірінші болып локомотивтен, роликтермен жабдықталған 
төрт білікті платформадан, оның ішінде екі моторлы платформадан және УК-
25/9 жол құрастыру кранынан (поездың артқы жағында) тұратын жол жинау 
поезы жөнелтіледі; екіншісі - басында УК-25/9 жол салу краны бар жол салу 
поезы, содан кейін роликтермен жабдықталған және жаңа буындар 
пакеттерімен жүктелген төрт білікті платформалар, оның ішінде сілтемелер 
пакеттерінсіз екі мотор платформасы және локомотив; үшіншісі - УК-25/9 
жол салу краны хоппер - жеке локомотиві бар мөлшерлегіш вертушка; 
төртіншісі-басында тепловозы бар ВПО-3000 түзету-қағу-өңдеу машинасы. 

Жұмыс учаскесі бойынша соңғы кестелік поезд өткеннен кейін және 
жұмыс орнын тоқтату сигналдарымен қоршағаннан кейін аралықты жабуды 
ресімдеумен бір мезгілде мынадай жұмыстар басталады: №1 бригаданың 16 
жол монтеры және №2 бригаданың монтеры сайлау-әрлеу машинасын 
зарядтауға арналған орын дайындайды және өткел төсемін бөлшектейді; 30 
жол монтеры (№2 бригаданың №3, 4 және 5 бригадаларының және №6 
бригаданың 10 адамдарының, содан кейін №6 бригаданың 10 әрбір түйіспеде 
опмс-8 түйреуіштерін орната отырып, электр пеш кілттерімен түйісу 
шпалдарын тігеді; №5 бригаданың №6, 4 бригадаларының 5 монтеры, содан -
кейін №6, 4 бригадалардың 5 монтеры, содан кейін жұмыстардан босатылған 
барлық монтерлар щом-д қиыршықтас тазалау машинасының жұмысы үшін 
кедергілер орындарында қиыршықтасты тазартады (№1 бригада, №6 
бригаданың 2 адамы).  

Осыдан кейін УK-25/9 жол жинау краны жұмысқа кіріседі. №5 
бригаданың 14 жол құрастыру пойызына және 5 машинистке қызмет 
көрсетеді, олар түйіспелердегі түйреуіштер мен төсеніштерді алып тастайды, 
буындар мен болттарды төсейді, түйіспелі шпалдарды тігеді, ескі буындарды 
алып тастайды және тиейді.  

Жолды бөлшектегеннен кейін балласт призмасына 4 машинист қызмет 
көрсететін ЩОМ қиыршық тас тазалағыш машина кіреді және қиыршық тас 
қабатын жоспарлаумен қиыршық тасты тазартады. Содан кейін жаңа 
сілтемелер UK-25/9 жол шүмегімен салынады.  

Жол төсегіш поезға 5 машинист, №2 және 3 бригадалардың 16 жол 
монтері қызмет көрсетеді, оның ішінде 2 жол монтері ПМС-62 рычагты 
аспаптарымен қалыпты түйіспе саңылауларын орнатады. 

Жол төсегіш поездың бас бөлігі өткеннен кейін №1 бригаданың он бір 
жол монтері жапсырмалар орнатады және жапсарларын электр дәнекерлеу 
кілттерімен теңестіреді; №4 бригаданың 9 жол монтері шпалдарды 
белгілермен түзетеді және инвентарлық айдап кетуге қарсы орнатады, №6 
бригаданың 8 жол монтері оське қойылып жолды тегістейді; №6 бригаданың 
8 жол монтері рихтовка аяқталғаннан кейін оқшаулағыш түйістерді 
жабдықтайды; №6 бригаданың екі жол монтері және екі машинист хоппер-
мөлшерлегіштерден балласттық ені бойынша призмалар.  
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Осыдан кейін бүкіл жұмыс майданында жолды түзету жүзеге 
асырылады: 7 машинист қызмет көрсететін ВПО-3000 түзету-қағу-әрлеу 
машинасымен шпалдарды үздіксіз қағу, тегістеу және балласт призмасын 
түзету.  

№2 және 3 бригадалардың 16 жол монтерларының ағынындағы 
жұмыстар аяқталғаннан кейін, содан кейін 24 монтер (№4 бригаданың №2, 3 
және 8 бригадалары жолды түзету аяқталғаннан кейін ВПО-3000 зарядтау 
орындарында схема бойынша серіппелі айдап кетуге қарсы 50%-ды қайта 
орналастырады; №5 бригаданың 14 жол монтерлары рельсті рубкаларды 
дайындайды және бұруға қояды, шпалдарды электр палаподбойкалармен 
қағып, ВПО-3000 машинасының жұмысы үшін кедергілер орындарында 
жолды түзетеді, ШКО-3000, №5 бригаданың 8 монтерларының машина 
жұмысы аяқталғаннан кейін жолды оның бәсеңдету орнында шпалдарды 
электрпалодбойкалармен қағу арқылы түзетеді. 

Жоғарыда көрсетілген жұмыстар аяқталғаннан және аралықтың барлық 
учаскесіндегі жолдың жай - күйін тексергеннен кейін жұмыс орны бойынша 
жылдамдықпен поездардың қозғалысы үшін алғашқы бір - екі поезд үшін 15 
км/сағ және одан кейінгі поездар үшін 50 км/сағ ашылады, ал жұмысшыларға 
түскі үзіліс беріледі. 

«Толас кезінде» кейін орындалатын негізгі жұмыстар» 
Түскі үзілістен кейін 17 жол монтеры (№2, 3 бригадалар) және №5 

бригаданың бір монтеры шпалдарды электр тіреулерімен қағып, поездармен 
пуканы домалатқаннан кейін деңгей бойынша шегініс орындарында жолды 
түзетеді, әлсіреген болттарды тартады, жапсырмалардың қуыстарын графит 
жақпасымен бітейді; және №5 бригаданың 11 жол монтеры жолды тегістейді 
және уақытша өткел төсемін төсейді; 17 жол монтеры (№2, 3 бригадалар) 
және №5 бригаданың бір жол монтері жолды деңгейі бойынша шегініс 
орындарын қайта орналастырады, схема бойынша серіппелі айдап әкетуді 
нормаға дейін қайта орналастырады, мүкәммалдық айдап әкетуді алып 
тастайды, оларды жинайды және контейнерлерге тиейді, кедергілер 
орындарында шпалдық жәшіктерді қиыршық таспен жабады. 

Әрлеу жұмыстары 
Ұзындығы 1675 қума метр әрлеу жұмыстары үш күн ішінде 

орындалады. 
Бірінші күні №3 бригаданың 7 жол монтері есептеу бойынша 

қисықтарды түзетеді, жолды кесіп өтеді; №2 бригаданың 7 жол монтері 
уақытша өтпе төсенішті бөлшектейді және төсейді, сондай-ақ түйісу 
саңылауларын гидравликалық аспаптармен реттейді; 21 жол монтері (№4 
бригада және №5 бригаданың 9 адамы) шпалдарды электр тіреулерімен қағу 
арқылы жолды ішінара түзетеді. 

Екінші күні №5 бригаданың екі монтеры және екі машинист келесі 
учаскеге инвентарлық айдап кетуге қарсы контейнерлерін Дрезинамен Дгка 
тасымалдайды; №5 бригаданың екі жол монтеры және екі машинист хоппер-



143

 
 
 
 
 

мөлшерлегіштерден шпалдардың ұшына қиыршықтасты түсіреді; 14-ші 
басында, содан кейін №1 бригаданың 16 жол монтеры және алдымен 6, содан 
кейін №5 бригаданың 8 адамы балдақтарды толығымен аяқтайды; №4 
бригаданың 18 жол жөндеушісі түзу және қисық учаскелерде жолды 
балдақтардың үздіксіз аяқталуы балласты призмамен аяқталады. 

Үшінші күні түскі үзілістен кейін 16 жол монтеры (№6 бригада және 
№4 бригаданың төрт адамы) балласт призмасын әрлеуді жалғастырады; №1 
бригада жолының 12 монтеры кюветтерді тазартады, жол белгілерін бояйды 
және рельстік буындарды нөмірлейді; №4 бригада жолының 9 монтеры 
темір-бетон плиталардан жасалған төсемді автомобиль кранымен төсей 
отырып, өткелді жөндейді. Бұл әрлеу жұмыстарын аяқтайды және жол 
тұрақты пайдалануға беріледі. 

Қажетті машиналардың, механизмдердің және жол құралдарының 
тізбесі 

Қажетті машиналардың, механизмдердің және жол құралдарының 
тізбесі 4.2 - кестеде келтірілген. 

 
4.2 кесте - )ажетті машиналардың, механизмдердің және жол құралдарының 
тізбесі 
 

 Атауы Саны 
 1 2 
 Машиналар мен механизмдер 

1. Жол төсегіш крандар 2 
2. Мотор платформалары  4 
3. Роликті транспортерлермен жабдықталған төрт осьті 

платформалар 
52 

4. ЩОМ қиыршықтас тазалау машинасы 1 
5. ВПО-3000 түзету-қағу өңдеу машинасы 1 
6. Хопперлер-мөлшерлегіштер  3   (0 
7. Локомотивтер (поездық локомотивтерден басқа) 3 
8. Жүк көтергіштігі 3т Автокран 1 
9. Бульдозер  1 
10. Электр станциялары  4 
11. Электр жуғыштармен 16 
12. Электогаечные кілттерін түйіскен болттар 8 
13. Рельс кесетін станоктар 2 
14. Гидравликалық тегістеу машиналары  14 
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15. Үдеткіш гидравликалық машиналар 2 
16. Гидравликалық долекраттар 12 

 Жол құралы 
17. Тарси сынықтары 10 
18. Сүйір сүйір сүйектер 12 
19. Жол кілттері 10 
20. Темір айыр  24 
21. Балдақ балғалары 30 
22. Темір күректер  22 
23. ПМС-62 аспаптары 2 
24. Қиыршық тасқа арналған тырнақтар 12 
25. Рельс кенелері  6 
26. Жол бұрышы 1 
27. Рельстік ішпектер  2 
28. Жол жұмыс үлгілері 4 
29. Әмбебап үлгілер  4 
30. Жоларалық үлгілер 2 
31. Рельстік Термометр  1 
32. Бір рельсті арба  6 
33. ОПМС-8 істігі 162 
34. Су ыдыстары 4 
35. Оптикалық аспаптар немесе желдеткіштер (ж-қ) 2 
36. Өлшеуіш болат рулеткалар  2 
37. "Р" сигналы және "С " сигналы байланыс аппаратурасы 

немесе далалық телефондар (жинақ) 
1 

38. Мегафондар  2 
39. Радиобайланыс және құлақтандыру аппаратурасы  1 
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5 ТЕМІР ЖОЛ ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БОЙЫНША 
ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ  

 
Темір жол құрылысы қарқынының төмендеуінің қазіргі жағдайында 

нақты жағдайларға барынша жауап беретін құрылысты ұйымдастырудың 
жобаларын (ҚҰЖ) және жұмыс өндірісі жобаларын әзірлеу туралы мәселе 
неғұрлым өткір қойылып отыр. Сонымен бірге. мұндай жобаларды әзірлеудің 
күрделілігі теміржол құрылысы күрделі құрылыстың басқа қосалқы салалары 
арасында ең күрделі болып табылады, оның айтарлықтай сызықтық 
ұзындығына байланысты өте ерекше. Ол әртүрлі климаттық және 
инженерлік-геологиялық жағдайларда, ашық аспан астында, тәулік бойы 
мобильді жабдықты қолдана отырып жүзеге асырылады. 

Құрылысты ұйымдастыру. Жергілікті жерде жаңа темір жол пайда 
болуы үшін құрылыс жұмыстарының ауқымды кешенін орындау қажет, 
соның нәтижесінде желілік және желілік-шоғырланған алаңдық 
объектілердің: жер төсемі, су өткізу құбырлары, көпірлер, тоннельдер, 
аралықтар мен бөлек пункттердегі рельс жолдары, қызметтік, тұрғын үй, 
өндірістік және өзге де ғимараттар, АТС, энергия-, су-құрылғыларының 
қажетті жиынтығы жасалады. жылумен, газбен жабдықтау, су бұру, 
объектілерді қолайсыз табиғи әсерлерден қорғау және тағы басқалар. Бұл 
жұмыстарды уақыт пен кеңістікте орналастыру мәселесінің орынды шешімін 
табу қажет, бұл жұмыс өндірісінің экономикалық тиімділігі мен 
технологиясының жоғары көрсеткіштерін береді. 

 
5.1 Теміржол құрылысының түрлері 
 
Теміржол құрылысынат жаңа желілерді салу, екінші жолдарды салу, 

теміржолдарды электрлендіру, станциялар мен тораптарды қайта құру 
жатады. 

Теміржол құрылысының көп еңбекті қажет ететін және қымбат 
объектілері жаңа желілер болып табылады. Айта кету керек, теміржол 
құрылысының құны өсу тенденциясына ие, бұл, біріншіден, жаңа желілер 
негізінен ауыр инженерлік-геологиялық және климаттық жағдайлары бар 
шалғай, тұрғын емес аудандарда салынатындығымен, екіншіден, қазіргі 
заманғы темір жолдардың едәуір үлкен қуаттылығы мен күрделілігімен, 
оларда салынған тұрғын үйлердің, ауылдар мен вокзалдардың типтік -
жобаларына қойылатын талаптардың артуымен, материалдар құнының 
өсуімен, құрылыстардан алыс қашықтықта орналасқан кәсіпорындар 
базаларынан құрылымдарды, бұйымдар мен құрылыс материалдарын әкелу -
қажеттілігімен түсіндіріледі. 

Жүк пен жолаушылардың үлкен ағындарын игере отырып, 
теміржолдар үлкен кернеумен жұмыс істейді. Олардың өткізу және 
тасымалдау қабілетін арттырудың барынша пәрменді шараларының бірі қос 
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жолды ендірмелерді, екінші, ал қажет болған жағдайда үшінші және 
төртінші жолдарды салу болып табылады. Орташа алғанда, екі жолды 
желілердің тасымалдау қабілеті бір жолға қарағанда 2 есе жоғары, ал екінші 
жолды салу құны жаңа желінің құнынан 1,5-2,0 есе аз. 

Тасымалдау қабілетін едәуір арттыратын және тасымалдаудың өзіндік 
құнын төмендететін тиімді іс-шара (1,5-2 есе) темір жолдарды электрлендіру 
болып табылады. 

Темір жолдардың тасымалдау қабілетін арттырудың маңызды резерві 
станциялар мен тораптарды қайта құру, сондай-ақ қолданыстағы желілерді 
нығайту болып табылады. 

Станциялар мен тораптарды қайта құруға және дамытуға күрделі 
салымдардың үлес салмағы үнемі артып келеді және қазіргі уақытта көлікті 
дамытуға жалпы салымдардың 30% - ын құрайды. Жобалардың сапасына 
қойылатын талаптардың артуына байланысты олардың күрделілігіне көп 
көңіл бөлінеді, сондықтан аралықтардың өткізу қабілетін арттыруды 
станциялардың тиісті дамуымен байланыстыру қажет. 

Екінші жолдардың құрылысы, теміржолдарды электрлендіру, 
станцияларды қайта құру және желілерді нығайту пойыздардың үздіксіз 
қозғалысы жағдайында жүзеге асырылады, сондықтан оның қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге ерекше назар аудару керек. 
 

5.2.  Темір жол құрылысы кезіндегі жұмыстар кешені 
 

Темір жол құрылысы - құрылыс және құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының барлық түрлерін қамтитын күрделі көп сатылы процесс. 

Құрылыстың бүкіл процесі үш кезеңде жүзеге асырылады: Дайындық, 
негізгі және қорытынды. Әрбір жұмыс түрін орындау кезінде, сондай-ақ 
әрбір объектіні салу кезінде (кез келген кезеңде) өз кезегінде дайындық, 
негізгі, қорытынды (әрлеу) және қосалқы жұмыстар жүргізіледі. 

Жалпы жұмыс кешені мен оларды орындау реттілігі бейнеленген 
теміржол учаскесін салуды ұйымдастыру схемасы суретте көрсетілген 5.1. 

 
 
5.1 – сурет – Темір жол учаскесін салуды ұйымдастыру схемасы 
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Дайындық кезеңінде 1 теміржолдың негізгі объектілері мен 

құрылымдық элементтерінің құрылысын өрістету үшін қажетті жұмыстарды 
орындайды, яғни аумақты инженерлік дайындауды жүзеге асырады (ағаш 
кесу, түбірлерді кесу, бөлу жолағын тазарту, ғимараттарды бұзу және 
көшіру, құрғату және т. б.), уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салу, 
автомобиль жолдары мен уақытша байланыстарды салу. 

Дайындық кезеңінің жұмыстары аяқталғаннан кейін орындалатын 
негізгі кезең 2 шағын жасанды құрылыстарды салудан басталады 
(конструкциялары автомобиль жолымен жеткізілетін су өткізу құбырлары 
мен шағын көпірлер). Жалпы кешендегі жасанды құрылыстардың құны елдің 
ауданына және трассаны салу орнына (ұзындығы немесе су айрығы 
бойынша) байланысты 4-тен 16% - ға дейін құрайды. 

Бұдан әрі жүргізеді, құрылыс, жер төсемінің 3 тұратын үйінділер, 
қуыстар, су мен реттеу құрылыстарының және т. б. бұл Ретте орындайды 
үлкен көлемін бекіту жұмыстары. Жер жұмыстары өте ауыр және қымбат, 
олардың жалпы құны 15-30% жетеді. 

Жолдың жоғарғы құрылымы қалыптасқан ағызу призмасына 
қойылады: 4 рельс-шпал торы және 5 және 6 балластың екі қабаты (теміржол 
санатына байланысты құм мен қиыршық тас немесе тек құм). Жалпы 
кешендегі жолдың жоғарғы құрылысы құнының үлес салмағы 25-30% - ға 
тең. 

Жалпы құнының 10-20% құрайтын 7 өндірістік, қызметтік, тұрғын үй 
және мәдени-тұрмыстық ғимараттар мен құрылыстар дайын болмай темір 
жолды қалыпты пайдалану мүмкін емес. Ғимараттар мен құрылыстар суретте 
көрсетілгендей салынуда. 1. темір жол құрылысының бүкіл мерзімі ішінде, 
бірақ олардың негізгі шыңы ұшу алдындағы кезеңге келеді. Осы жұмыс 
түрлерін орындаумен қатар, электр, су және газбен жабдықтау және кәріз 
нысандары (жоғары вольтты электр желілері, сорғы станциялары, су 
мұнаралары, тазарту қондырғылары, әртүрлі мақсаттағы құбырлар және т.б.) 
салынуда, олар жалпы құнның 10% - на дейін төмендейді. 

Темір жолды тұрақты пайдалануға беру үшін желі құнының 1,5 - 3,5% 
құрайтын автоматика, телемеханика және байланыстың (АТС) 8 - әуе және 
кәбіл желілері, бағдаршамдар, байланыс үйлері және т.б. желілік және 
станциялық құрылыстары дайын болуы қажет. 

Темір жолды тұрақты пайдалануға тапсыруға дайындау соңғы 9 
кезеңде жүргізіледі, оның барысында отырғызудан кейінгі жөндеу жүзеге 
асырылады, өткелдер ұйымдастырылады, шлагбаумдар орнатылады, айдап 
кетуге қарсы заттар қосылады, барлық құрылыстарды сынау жүргізіледі. Сол 
кезеңде олар құрылысты тоқтатып, бөлімшелерді басқа желілерге 
ауыстырады. 

Жаңа теміржол құрылысының ұзақтығы кейбір жағдайларда тосқауыл 
нысандарын 10 үлкен және сыныптан тыс көпірлерді, туннельдерді, терең 
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ойықтар мен биік үйінділерді пайдалануға дайын болуымен анықталады. 
Тосқауыл нысандарының құны да өте жоғары. 

Ұсынылған суретте 5.1 құрылысты ұйымдастырудың «бір сәулелі» 
схемасы салыстырмалы түрде қысқа ұзындықтағы сызықтар үшін (150 - 200 
км дейін) немесе материалдарды аралық нүктелерге жеткізу мүмкін 
болмайтын ұзын сызықтар үшін жарамды. Әдетте, құрылыс бірнеше 
пункттерден (түйісу станциясымен бірге) орналастырылады. 

Екінші жолдарды салу кезінде жалпы жұмыс кешені бірдей. 
Қолданыстағы жолдың болуымен анықталған кейбір ерекшеліктер 
топырақты пойызбен жеткізуге болатын жер төсемін төгуге жатады. Екінші 
жолды қолданыстағы жолдан түсірілген балластқа салуға болады. 

Екінші жолды тұрақты пайдалануға беру бірінші кезекте өткізу 
қабілетін шектейтін аралықтарды енгізуді көздейді. Алайда, соңғы уақытта 
екінші жолдар жаңадан салынған темір жолдарға ұқсас жеткізуге 
дайындалуда. Екінші жолдар құрылысының жалпы кешеніндегі ең үлкен 
үлес салмақты жолдың жоғарғы құрылысын салу бойынша жұмыстар 50% - 
ға дейін құрайды. 

Темір жолдарды электрлендіру бойынша жұмыстар кешені байланыс 
желісінің тіректерін орнатудан, сымдарды іліп қоюдан, тартқыш қосалқы 
станциялар мен секция посттарын салудан тұрады. Олармен қатар, олар 
көптеген ілеспе жұмыстарды орындайды: олар жоғары платформаларды 
орнатады, жол өткелдерін салады, Локомотив қоймаларын қайта құрады 
және т. б. 

Станциялар мен тораптарды қайта құру кезінде жаңа станциялық 
жолдар мен бағыттамалы бұрмаларды төсеумен қатар қолданыстағы 
схемаларды ауыстырады, АТС құрылғылары мен байланыс желісін қайта 
жабдықтауды жүзеге асырады. Бұл жұмыстарды поездардың үздіксіз 
қозғалысы және маневрлік операциялар жағдайында орындау үшін арнайы 
«толас кезеңде» бөлінуі керек. 

 
5.3 Жұмыстарды ұйымдастырудың күнтізбелік жоспарлары және 

құрылыстағы дайындамалар 
 

Құрылыс ұйымдарын дайындаудың негізгі мақсаты-берілген 
техникалық-экономикалық көрсеткіштерге сәйкес оның барлық 
бөлімшелерінің өндірістік жұмыс бағдарламасын орындауы үшін қажетті 
жағдайлар жасау. 

Құрылыс ұйымын дайындау бес жылдық және жылдық жоспарларды 
жасаудан, жұмыстарды ұйымдастыру жобаларын (ЖҰЖ), құрылысты 
ұйымдастырудың өндірістік жобасын (ҚҰӨЖ) әзірлеуден тұрады. 

Құрылыс ұйымының бес жылдық жоспарлары тапсырыс беруші 
ұйымдардың бесжылдығына арналған күрделі құрылыс жоспарларына 
сәйкес, ал жылдық жоспарлар - құрылыс ұйымы мен оның бөлімшелерінің 
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бес жылдық жоспары, құрылыс ішіндегі титулдық тізімдер, жобалау -
сметалық құжаттама, құрылыс ұйымының өндірістік қуаты туралы деректер 
негізінде жасалады. Бұл ретте жұмыстардың көлемі мен объектілерді 
тұрақты пайдалануға беру мерзімдері, материалдық-техникалық ресурстарға 
арналған лимиттердің олардың қажеттіліктеріне сәйкестігі нақтылануы тиіс. 
Құрылысты үздіксіз жоспарлау жағдайында құрылыс ұйымының 
жоспарлары екі жылға әзірленеді. 

 
5.4 Жұмыс өндірісін жобалау 
 
Объектілер құрылысын ұйымдастырушылық-технологиялық 

дайындаудың маңызды элементтерінің бірі - жұмыс өндірісі жобаларын 
(ЖӨЖ) әзірлеу. ЖӨЖ дамытудың мақсаты - құрылыс-монтаж жұмыстарын 
жүргізудің ең тиімді әдістерін бөліп көрсету. Бұл ретте жұмыстардың ең 
төменгі өзіндік құны мен еңбек сыйымдылығы, құрылыс машиналары мен 
жабдықтарын неғұрлым толық пайдалану, құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының жоғары сапасы және еңбек қауіпсіздігі қамтамасыз етілуге 
тиіс. 

ЖӨЖ әзірлеу кезінде құрылысты жүргізудің мынадай шарттарын 
сақтау көзделуі тиіс: ұйымдастырудың, жоспарлаудың және басқарудың 
прогрессивті нысандары мен әдістерін енгізу, объектілерді уақтылы 
дайындау,басқарудың диспетчерлік жүйесі, кешенді механикаландыру; 
құрылыстың қажетті сапасын және табиғатты қорғау және жерді қалпына 
келтіру бойынша материалдық ресурстарды кешенді жеткізуді қамтамасыз 
ету. 

ЖӨЖ дамыту үшін бастапқы деректер: 
- жеке кезектің құрылысын ұйымдастырудың бас схемасы); 
- осы объект кіретін объектілер тобына жұмыстарды ұйымдастыру 

жобасы (ЖҰЖ);  
- жұмыс құжаттамасы;  
- нысан сметасы;  
- еңбек процестерінің карталары;  
- жұмысшылар мен құрылыс машиналарының еңбек шығындарының 

нормалары; кешенді және мамандандырылған  бригадалардың сандық және 
кәсіби - біліктілік құрамы, олардың өнімділігі, пайдаланылатын құрылыс 
машиналарының түрлері мен типтері туралы деректер. ЖҰЖ  әзірлеуге 
арналған тапсырмада объектілер мен құрылыс мерзімдері туралы деректер, 
Дайын бөлшектерді, материалдарды, машиналарды, жабдықтарды жеткізу 
мерзімдері мен тәртібі туралы, объектіні салатын құрылыс ұйымының 
ресурстары туралы мәліметтер қамтылады. 

ЖҰЖ жалпы құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс 
жұмыстарының жекелеген түрлерін орындайтын бас мердігерлік құрылыс 
ұйымдарын да, қосалқы мердігерлерді де әзірлейді; бұл ретте құрылыстың 
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мерзімдері, жекелеген кезеңдері мен қарқыны бас бас мердігер ұйыммен 
келісіледі.  

Бас мердігер немесе қосалқы мердігер ұйымның күрделі объектілерге 
арналған ЖҰЖ әзірлеуі трансстройға оның филиалдарына немесе жобалау 
ұйымына тапсырылуы мүмкін. Жұмыс өндірісінің жобаларын бас мердігер 
құрылыс ұйымының (трест, құрылыс басқармасы) бас инженері, ал 
мамандандырылған ұйымдар орындаған жобаның бөлімдерін - бас мердігер 
ұйыммен келісім бойынша тиісті қосалқы мердігерлік ұйымдардың бас 
инженерлері бекітуге тиіс. 

Жеке объектіге арналған ЖҰЖ уақыт пен ресурстар бойынша құрылыс 
басқармасының жиынтық күнтізбелік жоспарына (ҚМП, МК, МО) 
байланысты болуы тиіс. 

ЖҰЖ құрамына келесі материалдар кіреді:  
- объект бойынша жұмыс жүргізудің күнтізбелік кестесі немесе 

кешенді желілік графигі;  
- құрылыстың бас жоспары;  
- құрылыс конструкцияларының, бөлшектердің, материалдар мен 

жабдықтардың объектіге түсу кестесі;  
- жұмысшы кадрларға қажеттілік кестесі;  
- құрылыс машиналары мен механизмдеріне қажеттілік кестесі; 
- технологиялық карталар және жұмыстарды ұйымдастыру схемалары;  
- еңбек процестерінің әзірленген және байланыстырылған карталары;  
- мүкәммалдық және уақытша ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс 

құжаттамасы және байланыстырылған үлгілік жобалары;  
- қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шаралар; жұмыс құжаттамасы 

және диспетчерлендірудің техникалық құралдарын монтаждау схемалары;  
- объектідегі жұмыстарды ағындық ұйымдастыру жөніндегі 

әзірлемелер;  
- түсіндірме жазба. 
Түсіндірме жазбада:  
- жұмыстарды жүргізу бойынша шешімдердің негіздемесі;  
- электр энергиясына, суға, буға қажеттілікті есептеу;  
- алаңдарды және жұмыс орындарын уақытша жарықтандыруды орнату 

бойынша шешімдер; 
- оларға қажеттілік есебімен уақытша ғимараттардың тізбесі;  
- жұмыс нұсқаларын салыстыру;  
- ЖҰЖ -да қабылданған шешімдердің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері. 
Жұмыс жобасының негізгі құжаты, сондай - ақ жұмысты ұйымдастыру 

жобасы-белгілі бір ретпен және дәл белгіленген мерзімде орындалатын 
құрылыс және монтаж жұмыстарының бүкіл кешенін байланыстыратын 
күнтізбелік жоспар.  
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Күнтізбелік жоспар құрылыс нормалары мен ережелері мен қауіпсіздік 
техникасы ережелерінің талаптарына қатаң сәйкестікте әзірленуі қажет; бұл 
ретте жұмыстардың тиісті сапасын қамтамасыз ету және барлық ресурстарды 
үнемді пайдалану жөніндегі іс-шаралар көзделуі тиіс. Оны құрастырудың 
бірінші кезеңіндегі күнтізбелік жоспар дайын тауарлық құрылыс үшін 
жұмысты ұйымдастыру жобасын қалыптастыруға негіз болады. 

Күнтізбелік жоспарларды келесі ретпен жасаңыз: 
- бастапқы материалдарды зерттеу негізінде объектіні салу бойынша 

жұмыстардың тізбесі жасалады; 
- жұмыстар оларды орындаудың технологиялық тәртібінде 

орналастырылады. Бұл ретте технологиялық карталарда көзделген 
жұмыстарды жүргізу әдістерін, оларды ірілендіру немесе құрамдас 
бөліктерге бөлу мүмкіндігін, орындалған жұмыстардың сапасын және 
қауіпсіздік техникасын ескереді; мамандандырылған ұйымдар орындайтын 
жұмыстарды бөледі; 

- жұмыс құжаттамасына сәйкес жұмыс тізімінің әр позициясында 
болашақта объектіде жеке және мамандандырылған ағындарды 
қалыптастыру үшін жеке тұтқалардағы құрылымдардың құрылымдық 
элементтері бойынша есептелген жұмыс көлемі анықталады; 

- машиналардың жиынтығы құрылымның сипаттамаларына, жұмыс 
жағдайларына құрылыстың көлемі мен мерзіміне, олардың осы ұйымда 
болуына байланысты таңдалады; 

- қолданыстағы (Бірыңғай Нормалар мен Бағалар – БН мен Б) негізінде 
нақты құрылыстағы жекелеген жұмыс түрлері бойынша еңбек өнімділігінің 
жоспарланған өсуін ескере отырып, жұмыстардың еңбек сыйымдылығы мен 
машиналарға деген қажеттілік есептеледі; 

- жұмыстың әр түрін орындау ұзақтығы ttоларды өндірудің 
қабылданған әдістеріне, таңдалған механикаландыру құралдарына және 
орындаушылар санына байланысты анықталады. 

 
5.5 Темір жол құрылысы кезіндегі ағындардың түрлері 

 
Темір жол құрылысын ұйымдастыру кезінде өндірістің ырғақтылығы 

мен жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз ететін, әртүрлі бұрыштама 
қойылған ұйымдардың қызметін бірыңғай кешенге байланыстыратын және 
басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізудің алғышарттарын 
жасайтын ағындық әдістерді қолданған орынды. 

Теміржол құрылысының жалпы ағымы келесі сорттардың ағындарынан 
дәйекті түрде қалыптасады: 

Жеке - қарапайым құрылыс ағындары, олардың барысында бірнеше 
қарапайым түсіру процесі жүзеге асырылады. Жеке ағынның өнімдері 
құрылымдардың құрылымдық элементтерінен тұрады. Мысалы, су 
өткізгіштерді салу кезінде мұндай процестер: шұңқырларды қазу, 
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іргетастарды салу, құбырлар мен бастардың буындарын орнату, 
гидрооқшаулау, синустарды толтыру" және т. б. 

Мамандандырылған - бірыңғай параметрлер жүйесімен, ағын 
схемасымен, сондай-ақ бір типтегі құрылымдар түріндегі жалпы құрылыс 
өнімдерімен (бір типті су құбырлары, шағын көпірлер және т. б. топтары) 
біріктірілген бірқатар жеке ағындардан тұратын құрылыс ағындары.); 

Объектілік - жалпы өнімі аяқталған жұмыс түрлері: жасанды 
құрылыстар, жер төсемі, жолдың жоғарғы құрылысы болып табылатын 
мамандандырылған ағындар тобынан тұратын ағындар; 

Кешенді   -жалпы өніммен біріктірілген объектіден жасалған ағындар-
аяқталған дайындық кезеңі, құрылысы аяқталған темір жол, ғимараттар, 
үлкен көпірлер, тоннельдер; 

Топтық кешенді   -комплексті біріктіретін ағындарды; жалпы 
мұндай ағынның өнімі-толық аяқталған темір жол. 
Күрделі ағындар жетекші және жетекші емес болып бөлінеді. 

Көшбасшылар құрылыстың ұзақтығын анықтайтын технологиялық 
байланысты бір-бірімен ағындар деп аталады. Оларға мыналар жатады: 
дайындық кезеңіндегі жұмыстар, теміржол құрылысы (жасанды 
құрылыстарды салу, жер төсемін төгу, жолдың жоғарғы құрылысын төсеу). 
Жетекші емес жұмыс ағындары жетекші жұмыс ағындарымен байланысты, 
бірақ олар, әдетте, құрылыстың жалпы ұзақтығын анықтамайды, дегенмен 
бұл желіні тұрақты пайдалануға беру үшін қажет.  

Оларға ғимараттар мен құрылыстарды салу, сумен жабдықтау және 
кәріз, АТС, энергетикалық шаруашылық және т.б. 

Темір жол аралас сипаттағы объект болып табылады; жоғарыда аталған 
желілік жұмыс түрлерімен қатар оның Құрылыс кешені де кіреді алаңдық 
құрылыстар, үлкен көпірлер, тораптық станциялар, шоғырланған жер 
жұмыстары учаскелері, тоннельдер және т. б. Алаңдық құрылыстарды 
ұйымдастыруды жобалау сонымен қатар осы құрылыстар бойынша 
қалыптасқан объект ағындарын негізгі жұмыс түрлерінің жетекші Объектілік 
ағындарымен байланыстыра отырып, ағынды методтармен жүзеге 
асырылады. Кейбір жағдайларда құрылыс алаңдарын салу мерзімі күрделі 
ағынның жалпы ұзақтығын анықтайды. 

 
5.6 Практикалық жұмыс «Құрылысты ұйымдастыру жобасын 

жасау» 
 

Құрылыстың ұзақтығын анықтау 
Құрылыс мерзімі мыналарға бөлінеді: 
- нормативтік (ҚНжЕ ҚР 1.04.03 - 2008 – «Кәсіпорындардың, 

ғимараттар мен құрылыстардың құрылысы ұзақтығының нормалары және 
құрылыстағы әзірлеме» бойынша анықталады); 
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- ұзындығы 50 км – ге дейінгі дара жолды темір жолдар – 21 ай, 50 – 
ден 70 км-ге дейін - 33 ай, 70-тен 150 км-ге дейін - 45 ай (бұл ретте дайындық 
кезеңі 6 айды құрайды.); 

- қорытынды кезеңнің ұзақтығы - құрылыс мерзімінің 10-15 %; 
- құрылыстың директивалық мерзімі - ел басшысы немесе жергілікті 

әкімшілік қабылдаған мерзім; 
- құрылыстың есептік мерзімі - теміржолдар бұрын салынбаған 

орындар үшін құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша айқындалады. 
Құрылыстың ұзақтығы мына формула бойынша анықталады: 
 

                                            Tқұр   = k1 k × Тқұрн
                                                              (5.1) 

 
Мұнда Тқұрн

  -құрылыстың нормативтік ұзақтығы, ай; k1
  - құрылыс ауданын 

ескеретін коэффициент (практикалық жұмыста k1 = 1 қабылданады);                
k - құрылыстың директивалық төмендеуін ескеретін коэффициент (тапсырма 
бойынша). 

Tқұр   = 1х 89×462 = 411 күн. 
 

Негізгі кезеңнің ұзақтығы мынадай формула бойынша айқындалады: 
 
                                          Tнег = Тқұр – tдай – tқор                                               (5.2) 
 
мұнда tдай - 6 айға тең дайындық кезеңінің ұзақтығы (бір айда 22 жұмыс 
күні); tқор - қорытынды кезеңнің ұзақтығы, құрылыс мерзімінің 10% аламыз. 
 
                                              tқор = 0,1 Тқұр                                                       (5.3) 

 
                             tқор = 0,1 Тқұр = 0,1× 411 = 41,1 күн. 
 
                                  Тнег = 411 – 132 – 41 = 238 күн. 
 

 Жаңа темір жол учаскесін салу жөніндегі жұмыстардың көлемін 
айқындау 
        Жұмыс көлемін есептеу кезінде станциялардағы негізгі жолдың 
ұзындығын бөлу қажет. Аралықтағы негізгі жолдың ұзындығы: 

 

                                                      
22

Б
cn

А
ст

гл
пер
глп

llLL                                           (5.4) 
 

мұндағы 
2

,
2

Б
ст

А
ст ll - тиісінше А және Б бөлек пункттерінің станциялық алаңдары 

ұзындығының жартысы, км 
Станциялық жолдардың ұзындығы километрмен және жиынтықтағы 

бағыттағыштық бұрмалардың саны бөлек пункттердің схемалары бойынша 
анықталады. 
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                                          Lст = 0,205 Lгл                                                           (5.5) 
 

                                   Lст = 0,205 ×25,0 = 5,12 км. 
 

Бағыттағыштық бұрмалардың санын шамамен санда қабылдауға болады:          
 
                                                Nст = 0,6 Lгл,                                                (5.6) 

 
Nст = 0,6 × 25,0 = 15 жиынтық 

 
Құм (қиыршықтас) балластының қажетті көлемі мынадай формула 

бойынша айқындалады: 
Vп(щ)Б =Кп× Vп(щ)Б,                                               (5.7) 

 
мұндағы Кп - тиеу және  түсіру кезінде құм балласты (шағылтас) 
ысырабының коэффициенті,  
 

Кпп = 1,08 және Кпщ = 1,05.  Соңғы көлемі:  
 

                             Vпб = 40998,5 × 1,08 = 44,278 мың м3 
 

                                        Vщб = 33800 × 1,05 = 35,490 мың м3 
 

  



155

 
 
 
 
 

5.1 кесте - Жолдың жоғарғы құрылысы бойынша жұмыс көлемдерінің 
тізімдемесі 

 

Бөлек 
тармақта

р 

Жолда
р 

санат
ы 

Жолдард
ың 

ұзындығы 

Тұтыну 
нормалар
ы құмды 
балласта 

Көлемі 
құмды 

балласта 

 Бағыт 
аудар

у. 

Қиыршық 
тас 

шығынын
ың 

нормалары  
балласта 

Көлемі 
қиыршы

қ тас 
бал-асты 

 

м3 / км м3 / км. жинақ м3 / км м3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

А 
станцияс

ы 

Негіз 
жол 0,625 1230 768,75 8 1328 830 

құжат 
жолы 2,5 1990 4975  40 320 

Аралық       
 

31540 
А-

разъезд 
ст.В 

Негіз 
жол  23,75 1230 29212,5 - 1328 

разъезд 
В 
 

Негіз 
жол 

құжат 
жолы 

0,625 
2,62 

1230 
1990 

768,75 
5273,5 7 1328 

40 
830 

     280 

Жиыны: Негіз 
жол 25,0  Vп=40998

,5 

15  Vщ=338
00  құжат 

жолы 5,12    

 
Жолды қиыршық таспен балластау. 
Жолды қиыршық таспен балластау бойынша жұмыс мерзімі 

(күндермен) мына формула бойынша анықталады: 
 

                                                  tщ (п) = ,
)(
)(

пNщ
пМщ                                             (5.8) 

 

мұндағы Мщ (п) – жолды қиыршық таспен балластау жөніндегі жетекші 
машина жұмысының машина сыйымдылығы (Lгл-ге байланысты жетекші 
машина [2] бойынша қабылданады), маш.см); Nщ - жетекші машиналардың 
саны; n - жұмыс ауысымдарының саны. 

Өз кезегінде машина сыйымдылығы келесі формула бойынша 
анықталады: 

 

                                                ,
)(

)(

nN
Н

М
пщ

пщ
вр                                                   (5.9) 
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мұндағы Нщ (п)
вр – жетекші машинаның уақыт нормасы, машина. сағ. / мың м3. 

 
                                        Ni = Mi/n×tрщ,                                                    (5.10) 
 

машинистердің формула бойынша еңбек шығындары: 
 

                                                Ti = Mi × Чі,                                                       (5.11) 
 

мұндағы: Mi, Чі-тиісінше машина сыйымдылығы және жиынтықтың i-ші 
машинисіне қызмет көрсететін [12] машинистер саны. 

Жалпы еңбек шығындары (адам дн.) мына формула бойынша 
анықталады: 

 

                                   Тщ = Нзт.щ. ×vщ/8,2 + Тм.щ,                                   (5.12) 
 
қайда: NZT.щ-жолды қиыршық таспен, -мен балластау кезіндегі еңбек 
шығындарының нормасы.Нзтщ = 1030 адам/мың м3. 

Сонда: 
 

Тщ = 1030×35,49 / 8,2 + 212,27 = 4670,16 адам-күн. 
 
Жолды қиыршық таспен балластау кезіндегі бригада құрамы мына 

формула бойынша анықталады: 
 

Чщ = Тщ / tрщ,                                                   (5.13) 
 

Чщ = 4670.16 / 16 = 292 адам. 
 
Табылған шамалар күнтізбелік кестеге жазылады. 

 
tрщ = 16 күн.          Чщ = 292 адам. 

 
Жолды құммен балласттау. 

         Құмды балластпен балласттау кезінде есептеулер ұқсас орындалады 
және кесте түрінде ұсынылады (кесте.5.3). Нзт.п = 794 адам/мың м3/2/. 
 

TP = 16 күн.; Нз.Т.п= 794 адам сағ./ мың м3 

 
Тп = 794 × 44,28 / 8,2 + 198,93 = 4486,53 адам-күн. 

 
ТЖ = Тп / tрп = 4486,53 / 16 = 281 адам. 

 
5.2  кесте - Машиналар жиынтығының құрамы және машинистердің еңбек 

шығындары жолды қиыршық таспен балластау кезінде 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1
. 

Темір жолдарды 
балластауға 
арналған машиналар 

3,55 35,49 15,36 16 1 1 15,36 

2
. 

Кең табанды 
тепловоздар 3,55 35,49 15,36 16 1 2 30,72 

3
. 

Шпалдарды ұрып-
тығыздауға арналған 
машиналар 

20,4 35,49 88,29 16 6 1 88,29 

4
. 
Жол түзету 
машиналары 18,0 35,49 77,90 16 5 1 77,90 

Σ Тщ = 212,27 
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5.3 кесте - Машиналар жиынтығының құрамы және машинистердің еңбек 
шығындары жолды құммен балласттағанда 
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ға
т 

Ж
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 / 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1
. 
Темір жолдарды 

балластауға 
арналған 
машиналар 

2,88 44,28 15,55 16 1 1 15,55 

2
. 
Кең табанды 
тепловоздар 2,88 44,28 15,55 16 1 2 31,10 

3
. 
Шпалдарды ұрып-
тығыздауға 
арналған 
машиналар 

11,2 44,28 60,48 16 4 1 60,48 

4
. 
Жол түзету 
машиналары 17,0 44,28 91,80 16 6 1 91,80 

Σ Тп = 198,93 
Жол төсеу. Жолды төсеу жөніндегі жұмыстардың ұзақтығы (күндермен) 

мынадай формула бойынша айқындалады: 
 

                                                tу = tпр + tс,                                                       (5.14)  
 

                                                 tу = 10 + 5 = 15 күн,  
 

мұндағы: tпр - басты және станциялық жолдарды төсеу мерзімі;                        
tс -  бағыттағыштық бұрмаларды төсеу мерзімі. 

 

                                               tпр = МпрNп ∙ Nк,                                                     (5.15)  
 

tпр = 9,31 ∙ 1 = 10  күн.                              
 

                                               tc =
𝑀𝑀𝑐𝑐
n𝑘𝑘ж

∙ N.                                                     (5.16) 
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tc = 𝑀𝑀𝑐𝑐

n𝑘𝑘ж
∙ N = 4,5

1 ∙ 1 = 5 күн.                
 

мұндағы: Мпр - жол төсегіштің машина сыйымдылығы (l гл – ге байланысты 
[7] таңдалады); Мс – теміржол жүрістегі кранның машина сыйымдылығы, 
машина - қараңыз; Nпк, Nкж -жол төсегіштер мен крандардың саны. 

 

                                     Мпр = Нвр(Lгл+Lст)
8,2                                                    (5.17) 

 

Мпр = 2,53(25,0 + 5,0)
8,2 = 9,3 маш. см 

 

мұндағы: Нврпр -жол төсегіштің 1 км жол төсеуге кететін уақыт нормасы. 
 

                                                Мпр = НврN
8,2 ,                                                   (5.18) 

 

Мпр = 2,46∙15
8,2 = 4,50 маш. c,                      

 

мұндағы: Нвр с- 1-ші бағыттамалы бұрманы төсеуге арналған темір жол 
кранының уақыт нормасы. 

Жол торлары мен бағыттамалы бұрмаларды құрастыру және төсеу 
бойынша еңбек шығындары мынадай формула бойынша айқындалады:: 

 

∑Ту = (Нзтк ⋅ Lгк + Нзтп ⋅ Lгп + Нзтст ⋅ Lст + Нзтпр ⋅ (Lг + Lст)+ 
 

+Нзтст ⋅ N𝑖𝑖 + Hзтс𝑖𝑖
′ ∙ N𝑖𝑖)/8,2 + ∑Тмп,                                                      (5.19) 

 

мұндағы: Нзтп, Нзтк ,Нзтст, Нзтсі – тиісінше жолдың, станциялық жолдардың 
және бағыттағыштық бұрмалардың түзу және бұрылыстардағы учаскелерінде 
жол торын құрастыруға жұмсалатын еңбек шығындарының нормалары (i-
бағыттамалық бұрманың маркасы, адам-ч/км; адам.ч/жинақ.); Нзтпр ,Нзтсі – 
жол торлары мен бағыттамалы бұрмаларды төсеуге жұмсалатын еңбек 
шығындарының нормаларына сәйкес, адам ч/км; адам ч/ жиынтық.; Lгк, Lгп - 
тиісінше жолдың түзу және бұрылыс учаскелерінің ұзындығы, км; Тмп – жол 
төсеуіндегі машинистердің еңбек шығындары; адам дн.   

 
Ту = (401 × 5,00 + 374×20,00+334 × 5,15 + 295 (25,0+5,15)+78,4×15+42,6×15)  

/8,2+ 268,55 = 2672,48 адам күні. 
 

 Жол төсейтін машиналар мен бағыттағыштық бұрмалар жиынтығы 
және олардың саны 5.4 кестеде есептелген.   
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5.4  кесте - Машиналар жиынтығының құрамы және машинистердің 
еңбек шығындары жолды (бағыттамалы бұрмаларды) төсеу кезінде) 
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Жол торын құрастыру 

1.  

Тағанды крандар 2000 34,2 5,0 20,85 

10 

2 

1 

20,85 

1840 34,2 20,0 83,41 8 83,41 

1600 34,2 5,12 21,48 2 21,48 

2.  Кең табанды 
мотовоздар 12,9 30,12 47,38 10 5 1 47,38 

Жолды сілтемелермен төсеу 

1. Жол төсегіш Кран 2,53 30,12 9,29 10 1 2 18,59 

2. Кең табанды 
тепловоздар 2,53 30,12 9,29 10 1 2 18,59 

3. Платформалар 30,4 30,12 111,66 10 11 - - 

4. Путерихталау 
машиналары 11,2 30,12 41,13 10 4 1 41,13 

∑Тмгр= 251,44 Бағыттағыштық бұрмаларды құрастыру 

1. Жүрістегі крандар           
16 тонна 2,08 15 3,80 5 1 1 3,80 

25 тонна 2,46 15 4,50 5 1 1 4,50 

2. Тепловоздар 2,46 15 4,50 5 1 2 4,50 

3. Платформалар 3,59 15 6,56 5 2 - - 

Бағыттағыштық бұрмаларды қалау 

1.  Кран ж.д. жүруде 25т. 1,15 15 2,10 5 1 1 2,10 

2. Тепловоздар 1,15 15 2,10 5 1 2 2,10 

3. Платформалар 2,3 15 4,21 5 1 - - 

 ∑Тмс= 17,0 
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Жол төсеуіндегі жұмысшылардың саны мына формула бойынша 
анықталады: 

Чу = Ту / (tу+t1),                                            (5.20) 
 

мұндағы: t1 - байланыс базасында жолды құрастырудың басынан бастап 
жолды төсеу басталғанға дейінгі уақыт аралығы (t1 – 10-20 күн қабылдауға 
болады). 

Табылған шамалар күнтізбелік кестеге жазылады. 
 

Чу =2672,48/(15+10) = 106,9=107 адам 
 

Машинистердің жол салу бойынша еңбек шығындары мен машиналар 
саны кесте түрінде анықталады. 

Жер төсемі. Есептеу негізгі жолдың 1 км-дегі ірілендірілген 
көрсеткіштер бойынша орындалады. 

Жер төсемін салу бойынша еңбек шығындары анықталады:  
 

                                            Tзр = Hзр ∙ LглТ.р ,                                                (5.21) 
 

мұнда Hзр  - жер төсемін салу бойынша еңбек шығындарының нормасы, 
Hзр = 1490  адам.күн/ км. 

Жер төсемін салу жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған 
жұмысшылардың саны мынадай формула бойынша айқындалады: 

 
                                Чзр = ΣТзр/∙ tзр,                                                         (5.22) 
 

                                  ΣТзр = 1490 ∙ 25,0 = 37250  адам-күн. 
 

                                      Чзр = 37250
126 = 295 адам. 

 

Жасанды құрылыстар. Жасанды құрылыстарды салу жөніндегі 
жұмыстарды орындауға арналған жұмысшылардың саны мынадай формула 
бойынша айқындалады:: 

 

                                     Чжк = ΣТжк/𝑡𝑡𝑝𝑝                                                            (5.23) 
 

мұнда ΣТжк  - жалпы еңбек шығындары, адам-күн. 
tр  -жасанды құрылыстар салу жөніндегі жұмыстардың ұзақтығы. 
 

                                       ΣТжк = Hзтр ∙ Lгл,                                                      (5.24) 
 

мұнда Hзтр  -жасанды құрылыстарды салу кезіндегі еңбек шығындарының 
нормасы, Hзтр. = 270 адам.күн.км;  

ΣТжк = 270 ∙ 25,0 = 6750 адам-күн. 
 



162

 
 
 
 
 

Чжк = 6750
126 = 54 адам. 

 

Әрбір жасанды құрылымның құрылысын осы учаскедегі қазба 
жұмыстары аяқталғанға дейін аяқтау ұсынылады. 

Байланыс. Байланыс объектілерін салу жөніндегі жұмыстарды орындау 
үшін жұмысшылардың саны мынадай формула бойынша айқындалады: 

 
                                            Чбо =  ΣТбо /𝑡𝑡бо                                                                                (5.25) 

 

мұндаΣТбо  - жалпы еңбек шығындары, адам-күн. 
 

                                                     ΣТбо =  Hбо ∙ Lгл,                                          (5.26) 
 

мұнда Hбо - байланыс объектілерін салу үшін еңбек шығындарының 
нормасы, Hбо = 240 адам.күн./км; 𝑡𝑡бо - байланыс объектілерін салу жөніндегі 
жұмыстардың ұзақтығы, күн.   

 

                                          ΣТбо =  240 ∙ 25,0 = 6000 адам-күн. 
 

Чбо = 6000
114 = 53 адам. 

 
5.7 Сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғылары  

(СОБ) 
 
СОБ салу бойынша жұмыстарды орындау үшін жұмысшылар саны 

мынадай формула бойынша айқындалады: 
 

                                  Чсоб = ΣТсоб/𝑡𝑡соб                                                  (5.27) 
 

мұндағыΣТсоб - жалпы еңбек шығындары, адам-күн. 
 

                                  ΣТсоб=Hсоб ∙ Lсоб,                                                  (5.28) 
 
мұндағы Hсоб  – СОБ салу бойынша еңбек шығындарының нормасы,      

Hсоб = 240 адам.күн./ км; Lсоб - СОБ салу бойынша жұмыстардың ұзақтығы, 
күн.   

 

ΣТсоб = 630 ∙ 25,0 = 15750 адам-күн. 
 

Чсoб = 15750 / 114 = 138 адам. 
 
5.7  Энергетикалық шаруашылық 

 
Энергетикалық шаруашылық бойынша жұмыстарды орындау үшін 

жұмысшылардың саны мынадай формула бойынша айқындалады: 
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                                          Чэш = ΣТэш/𝑡𝑡эш                                                      (5.29) 
 

мұнда ΣТэш - жалпы еңбек шығындары, адам-күн. 
 

                                          ΣТэш=Hэш ∙ Lэш,                                                     (5.30) 
 

мұнда Hэш -еңбек шығындарының нормасы, байланыс объектілерін салу 
бойынша, Hэш = 140  адам. күн/км  𝑡𝑡эш - энергетикалық шаруашылық 
бойынша жұмыстардың ұзақтығы, күн.   

ΣТэш = 140 ∙ 25,0 = 3500  адам-күн. 
 

Чэш = 3000
126 = 28 адам. 

 

Тұрақты ғимараттар. Тұрақты ғимараттар салу жөніндегі 
жұмысшылардың саны мынадай формула бойынша айқындалады:: 

 

                                          Чтғ = ΣТтғ/𝑡𝑡тғ                                                      ( 5.31) 
 

мұнда ΣТтғ - жалпы еңбек шығындары, адам-күн. 
 

                                              ΣТтғ =  Hтғ ∙ Lтғ,                                               (5.32) 
 

мұнда Hтғ -тұрақты ғимараттар салу бойынша еңбек шығындарының 
нормасы; Hтғ = 510 адам.күн./ км; tтғ - тұрақты ғимараттарды салу бойынша 
жұмыстардың ұзақтығы, күн.   

 

                                              ΣТтғ =  510 ∙ 25,0 = 12750 адам-күн. 
 

Чтғ = 12750
114 = 112  чел. 

 

ВКТГ бойынша жұмысшылар саны мынадай формула бойынша 
анықталады:: 

 

                                          ЧВКТГ = ΣТВКТГ/𝑡𝑡ВКТГ                                                                     (5.33) 
 

мұндағы ΣТВКТГ - жалпы еңбек шығындары, адам-күн. 
 
                                              ΣТВКТГ =  HВКТГ ∙ LВКТГ,                                    (5.34) 

 

мұнда Нвктг - тұрақты ғимараттар салу үшін еңбек шығындарының нормасы, 
HВКТГ = 250  адам.күн./ км; 𝑡𝑡ВКТГ  - ВКТГ  бойынша жұмыстардың ұзақтығы, 
күн.   

 

                                              ΣТВКТГ = 250 ∙ 25,0 = 6250  адам-күн. 
 

ЧВКТГ = 6250
126 = 50 адам. 
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Қорытынды кезең. 
Шартты түрде айқындалатын қорытынды кезеңге түзету жұмыстары 

және салынып жатқан темір жолдың барлық техникалық құрылыстарының 
«түпкілікті өнім» жай-күйіне дейін жеткізу кіреді.  

Түзету жұмыстарын орындау бойынша еңбек шығындары келесідей 
анықталады: 

 

                ΣТТЖ = Hбж
щ Lбж
8,2 + HсттжLст

8,2 + Hстртс Nстр
8,2                                             (5.35) 

 

мұндағы Hбж
щ , Hст

тж , Hстр
тс  – қиыршық тасты және құмды балласттағы жолды 

түзету және бағыттағыштық бұрмалардың еңбек салмағының еңбек 
нормалары [2]. 
 
ΣТТЖ = 879∙25,0

8,2 + 673∙5,15
8,2 + 89,7∙15

8,2 = 3266,65 адам-күн, 
 

Түзету жұмыстарындағы жұмысшылардың саны мына формула 
бойынша анықталады: 

 
                                Чтж = ΣТЖ/(𝑡𝑡қк − 15)                                                    (5.36) 
 
мұнда 15 - темір жолды пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік 
комиссия жұмысының ұзақтығы. 

 
Чтж = 3266,65

26 = 125 адам. 
 

Біз жұмысты ұйымдастыру схемасынан қабылдаймыз. 
Дайындық кезеңі. Дайындық кезеңінің ұзақтығы қолданыстағы 

нормативтік құжаттарға сәйкес құрылыстың жалпы мерзіміне, жер бедеріне 
және т. б. байланысты емес. Дайындық кезеңінің жұмыстары темір жол 
құрылысының жалпы ұйымына бағынуға, негізгі кезеңдегі жұмыстардың 
барлық түрлерін қазіргі заманғы орындау үшін нормативтік жағдайларды 
қамтамасыз етуге тиіс. 

Құрылыс аумағын дайындау бойынша еңбек шығындары ретінде 
анықталады: 
 

                                                    Тқад = Неш
қад ∙ Lбж,                                         (5.37) 

 

мұндағы: Неш
қад - құрылыс аумағын дайындауға жұмсалатын еңбек 

шығындарының нормалары, адам күн / км бас жол  
 

Тқад = 50 ∙ 25,0 = 1250 адам-күн. 
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Осы жұмыстардағы жұмысшылар саны: 
 

                                Чқад = Тқад/(𝑡𝑡қк − 15)  
                                                    
                               Чқад = Тқад/𝑡𝑡қад,                                                                (5.38) 

 

Чқад = 1250
132 = 10  адам. 

 

Уақытша ғимараттарды салу бойынша еңбек шығындары мына формула 
бойынша анықталады: 

 

                                           TУҒ = КС ∙ Нуш
үғ ∙ LБЖ,                                             (5.39) 

 

мұндағы Нуш
үғ   - басты жолдардағы уақытша ғимараттар салу үшін еңбек 

шығындарының нормалары, адам күн/км. КС   - уақытша ғимараттар 
құрылысының кезеңін ескеретін коэффициент (қыс үшін -1; көктем, жаз, күз 
үшін - 0,75) 

 

                                  TУҒ = 0,7 ∙ 600 ∙ 25 = 10500  адам-күн.                      
 

Бұл жұмыстағы жұмысшылар саны: 
 

                                            ЧУҒ = 10500
132 = 80 адам,                                        (5.40) 

 

ЧУҒ = 10500
132 = 80  адам. 

 

Жұмыс күшін біркелкі бөлу үшін уақытша ғимараттар мен құрылыстар 
бойынша жұмыстарды жол төселгенге дейін орындауға болады. 

 Құрылысты ұйымдастыру кестесін құру. 
Жоғарыда келтірілген есептеулер негізінде құрылысты ұйымдастыру 

кестесі жасалады. Сонымен бірге жұмыс күшінің қозғалыс кестесі жасалады. 
Осыдан кейін жұмыс күшін біркелкі пайдаланбау коэффициенті анықталады: 

 

                                                 К = N𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/N𝑐𝑐𝑐𝑐,                                                (5.41) 
 

мұндағы Nmax - жұмысшылардың ең көп саны (кесте бойынша анықталады); 
N𝑐𝑐𝑐𝑐   – құрылыс кезеңіндегі жұмысшылардың орташа саны, адам. 

Жұмысшылардың орташа саны мына формула бойынша есептеледі: 
 

                                                 N𝑐𝑐𝑐𝑐 = Σ𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑇𝑇құр

, Σ                                                   (5.42) 
 

Σ𝑇𝑇𝑖𝑖 = 93595,82  адам-күн;   N𝑐𝑐𝑐𝑐 = 93595,82
411 = 227  адам.;                

N𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 292 адам. К = 292/227 = 1,28 < 1,5 . Себебі К=1,28 < 1,5 онда 
құрылысты ұйымдастыру кестесі ұтымды құрылған. 
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Құрылыстың желілік кестесін әзірлеу 
Құрылысты ұйымдастыру кестесінің негізінде желілік кесте сектор 

әдісімен жасалады. Бұл жағдайда желілік диаграмманы құру және есептеу 
бойынша [3] барлық ұсыныстарды орындау қажет.  
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6 ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 

 
Еңбекті қорғау - бұл қауіпсіздік және гигиена талаптарына жауап 

беретін жағдайларда азаматтардың еңбекке конституциялық құқығын іске 
асыру тетігін құрайтын құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 
ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-
профилактикалық, оңалту және басқа да іс-шараларды қамтитын еңбек 
қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау жүйесі. 
Бұл құқық экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы 
халықаралық актінің 7-бабында да бекітілген. 

«Ішкі еңбек тәртібінің үлгілік қағидалары» негізінде кәсіподақ 
комитетімен келісім бойынша әкімшілік белгілейтін ішкі еңбек тәртібі 
қағидаларымен айқындалады. Поездар қозғалысымен байланысты 
қызметкерлерге «Теміржол көлігі қызметкерлерінің тәртібі туралы жарғыны» 
таратады. 

 Ішкі еңбек тәртібінің қағидалары еңбек және өндірістік тәртіпті одан 
әрі нығайтуға, еңбекті ғылыми ұйымдастыруды енгізуге, жұмыс уақытын 
ұтымды пайдалануға, еңбек өнімділігін, жұмыстың тиімділігі мен сапасын 
арттыруға бағытталған. Олар жұмысшылар мен қызметкерлерді жұмысқа 
қабылдау және жұмыстан шығару тәртібін, әкімшілік пен жұмысшылардың 
негізгі міндеттерін, жұмыс уақытын ұйымдастыру және оны пайдалану, 
жұмыстағы жетістіктер мен еңбек тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік 
тәртібін бұзады. 

Ішкі еңбек тәртібінің ережесіндегі ереже еңбек заңнамасына қайшы 
келмеуге тиіс. Сондықтан еңбек тәртібі сендіру әдістерімен, адал еңбекке 
баулу арқылы қамтамасыз етіледі.  

Еңбекті қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық Қазақстан 
Республика еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнамасының 
бұзылуына кінәлі адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жауаптылықта болады. 

Егер кәсіпорында еңбекті қорғау немесе қауіпсіздік техникасы 
бұзылған болса, онда лауазымды тұлғалар жауапты болады: 

- тәртіптік; 
- әкімшілік; 
- қылмыстық; 
- материалдық. 
Егер еңбекті қорғау жөніндегі бұзушылықтар ауыр зардаптарға әкеп 

соқпаса және оларға кейіннен әкеп соқтырмаса, тәртіптік жауапкершілік 
(сөгіс, қатаң сөгіс, басқа лауазымға ауыстыру) қолданылады. 

Еңбекті қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік 
жауапкершілік кінәлі лауазымды тұлғаларға ақшалай айыппұл салу арқылы 
көрінеді (айыппұлдарды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
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әлеуметтік қорғау министрлігі департаментінің, Қазақстан Республикасы 
Төтенше жағдайлар министрлігі Өртке қарсы қызмет комитетінің, ҚР 
Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау 
комитетінің инспекторлары салады). 

Егер еңбекті қорғау жөніндегі қағидаларды бұзушылықтар адамдардың 
жазатайым оқиғаларына немесе өзге де дене зардаптарына әкеп соғуы мүмкін 
немесе әкеп соққан жағдайда, кінәлілер қылмыстық жауаптылықта 
тартылады. 

Еңбекті қорғау ережелерін бұзғаны үшін кінәлі лауазымды 
тұлғалардың материалдық жауапкершілігі, егер мұндай бұзушылықтың 
нәтижесінде кәсіпорын жазатайым оқиғадан зардап шеккен адамға немесе 
әлеуметтік сақтандыру органдарына белгілі ақша сомасын төлеуге міндетті 
болса, туындайды. Бұл ақша сомасы кінәлі лауазымды тұлғалардан ішінара 
немесе толық өндіріп алынады. 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі халықты, 
шаруашылық жүргізу объектілерін және аумақтарды авариялардан, 
апаттардан және дүлей зілзалалардан қорғау, Азаматтық қорғаныс, табиғи 
және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 
жою, өнеркәсіпте жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін қадағалау және тау-кен 
қадағалау жөніндегі бірыңғай саясатты жүзеге асырады. 

Министрлік өз қызметін ішкі істер, Ұлттық қауіпсіздік өртке қарсы 
қызмет басқармасымен, әскери бөлімдермен, басқа да ұйымдармен, 
мекемелермен, департаменттермен, облыстық, қалалық және аудандық-
атқарушы органдармен өзара іс-қимылда жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің негізгі 
міндеттері: 

халықты, шаруашылық жүргізу объектілерін және аумақтарды 
авариялардан, апаттардан және дүлей зілзалалардан қорғау, табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу (салдарын азайту, 
азайту) және жою, азаматтық қорғаныс, сондай-ақ өнеркәсіпте және тау-кен 
қадағалауда жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін қадағалау саласындағы 
мемлекеттік саясатты ұсыныстар әзірлеуге қатысу және іс жүзінде іске 
асыру; 

- облыстық, қалалық және аудандық атқарушы органдардың, меншік 
нысанына қарамастан кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің, 
Қазақстан Республикасының «Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ 
туралы», «Азаматтық қорғаныс туралы» Заңдарының, авариялардың, 
апаттардың алдын алу және оларды жою, дүлей зілзалалардан залалды азайту 
жөніндегі белгіленген нормативтік талаптардың орындалуын үйлестіру және 
бақылау. Авариялық-құтқару қызметтері мен АҚ құрамаларын құтқару және 
басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге құру және дайындығын -
қамтамасыз ету, ақ іс-шараларын өткізу; 

- ТЖ кезінде авариялық-құтқару қызметтері мен ақ құралымдарын, ТЖ 



169

 
 
 
 
 

аймақтарында зардап шеккен халықтың бірінші кезекте тіршілігін 
қамтамасыз етуді әзірлікке келтіру жоспарларын әзірлеу және оларды есепке 
алу; 

 
- бірыңғай техникалық саясат жүргізу, халықты және аумақтарды 

авариялардан, апаттардан және дүлей зілзалалардан қорғауға, сондай-ақ ТЖ 
туындаған кезде өндірістік және әлеуметтік мақсаттағы объектілердің жұмыс 
істеу тұрақтылығын арттыруға бағытталған нысаналы бағдарламалар мен іс-
шараларды әзірлеуді және іске асыруды ұйымдастыру; 

- барлық деңгейдегі басшыларды, авариялық-құтқару қызметтері мен 
ақ құралымдарын ТЖ кезіндегі іс-қимылдарға оқытуды ұйымдастыру; 

Қызметкерлерге еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша 
нұсқаулық жүргізу – Жұмыс берушінің тікелей міндеті. Аталған іс-шара 
барысында қызметкер: 

- зиянды немесе қауіпті өндірістік факторлармен танысады;• 
- еңбекті қорғау талаптарын зерттейді; 
- Жұмыстың қауіпсіз тәсілдері мен тәсілдері туралы біледі. 
Сабақ соңында оның білімі ауызша тексеріледі. Содан кейін қызметкер 

нұсқау беру журналына нұсқаушының қолының жанына қолын қояды. 
Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамалардың сыныптамасы және оларды 

жүргізу алгоритмі «қызметкерлерді, басшыларды және еңбек қауіпсіздігін 
және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, оларға 
нұсқама беруді және білімдерін тексеруді жүргізу қағидалары мен 
мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 
25 желтоқсандағы № 1019 Қаулысында заңнамалық түрде бекітілген. 

Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық жүргізілетін бағдарлама: 
- заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер; 
- кәсіпорын қызметінің ерекшеліктері; 
- кәсіпорынның жергілікті нормативтік актілері, оның пайдалану және 

техникалық құжаттамасы; 
- еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар; 
- кәсіподақ органының пікірлері. 
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаманы осыған 

уәкілеттік берілген адам жүргізуге тиіс.: 
- еңбекті қорғау мәселелерін жариялауға байланысты оқытудан өтті, 

сондықтан оған қойылатын талаптарды біледі; 
- тексеру барысында өз білімін растады. 
Бұл кім болады-нұсқаулық түріне байланысты. 
Нұсқаулардың жіктелуі. 
Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық. Кіріспе, жұмыс орнында 

бастапқы, қайталама, жоспардан тыс немесе мақсатты болуы мүмкін. Бірінші 
жағдайда, оны еңбекті қорғау жөніндегі маман немесе жұмыс берушінің 
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немесе ол уәкілеттік берген маманның бұйрығына сәйкес жасауға міндетті 
қызметкер жасайды. Келесі төртеуінде-жұмыс жетекшісі. 

Барлық нұсқаулықтар мақсаты мен уақыты бойынша ерекшеленеді: 
- кіріспе нұсқаулық; 
- жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаулық; 
- қайталама нұсқаулық; 
- жоспардан тыс нұсқама; 
- мақсатты Нұсқаулық. 
1. Еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе. 
Еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе нұсқама біліміне, осы кәсіп немесе 

лауазым бойынша жұмыс өтіліне қарамастан, жұмысқа жаңадан 
қабылданатындардың барлығымен, уақытша қызметкерлермен, іссапарға 
жіберілгендермен, өндірістік оқуға немесе практикаға келген оқушылармен 
және студенттермен жүргізіледі. 

Кәсіпорындарда кіріспе нұсқаманы еңбекті қорғау жөніндегі инженер 
немесе жұмыс берушінің бұйрығымен осы міндеттер жүктелген адам 
жүргізеді. Кіріспе нұсқаманы өткізу үшін жұмыс беруші бекітетін 
бағдарлама мен нұсқаулық әзірленеді. 

Кіріспе нұсқаманы өткізу туралы кіріспе нұсқаманы тіркеу 
журналында нұсқау беруші мен нұсқаушының міндетті түрде қолы қойылып, 
сондай-ақ жұмысқа қабылдау туралы құжаттарға жазба жасалады. 

Жұмыс орнындағы келесі нұсқаулардан жабдықтар мен құрал-
саймандарға қызмет көрсетумен, сынаумен, баптаумен байланысы жоқ 
адамдар босатылады. Жұмыс орнында нұсқамадан босатылған 
қызметкерлердің кәсіптері мен лауазымдарының тізбесі жасалады, оны 
жұмыс беруші бекітеді. 

2. Жұмыс орнындағы еңбекті қорғау бойынша алғашқы 
нұсқаулық. 

Жұмыс орнындағы еңбекті қорғау бойынша алғашқы нұсқаманы 
жұмыс басталғанға дейін бөлімше басшысы немесе оның тапсырмасы 
бойынша шебер жүргізеді: 

Жұмыс беруші бөлетін немесе олар өз есебінен сатып алатын 
материалдарды, құралдар мен тетіктерді пайдалана отырып, екі айға дейінгі 
мерзімге немесе маусымдық жұмыстарды орындау кезеңіне жасалған еңбек 
шарты жағдайларында, негізгі жұмыстан бос уақытта (қоса атқарушылар), 
сондай-ақ үйде жұмысты орындайтын жұмыскерлерді қоса алғанда, 
бөлімшеге жұмысқа түсетіндердің барлығымен бірге. 

Белгіленген тәртіппен басқа құрылымдық бөлімшеден ауыстырылған 
ұйым қызметкерлерімен не олар үшін жаңа жұмысты орындау тапсырылатын 
қызметкерлермен. 

Өндірістік практикадан (практикалық сабақтардан) өтетін, тиісті 
деңгейдегі білім беру мекемелерінің білім алушыларымен және ұйымның 
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өндірістік қызметіне қатысатын басқа да тұлғалармен іссапарға жіберілген 
жұмыскерлермен. 

Еңбекті қорғау жөніндегі алғашқы нұсқама Өндірістік тапсырманы 
қауіпсіз орындау үшін нақты білім алу мақсатында еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаулықтарды пайдалана отырып, жұмыс орнында әзірленген және 
бекітілген нұсқама бағдарламалары бойынша жүргізіледі. 

Алғашқы нұсқаулық бағдарламасы мыналарды қамтиды: 
Осы жұмыс учаскесіндегі технологиялық процеспен жалпы танысу. 
Жабдықтың құрылғысымен, сондай-ақ жабдықтың қауіпті 

аймақтарымен және олардың қоршауларымен танысу. 
Жұмысқа дайындау тәртібі (жабдықтың, іске қосу аспаптарының, 

жерге қосу құрылғыларының, құрал-саймандардың, айлабұйымдардың-
жарамдылығын тексеру). 

Сақтандырғыш құрылғыларды қолдану тәртібі. 
Арнайы киімге, арнайы аяқ киімге және басқа да жеке қорғаныш 

құралдарына қойылатын талаптар. 
Өндірістік жарақаттану жағдайлары және олардың себептері. 
Электр жабдықтарына, жарықтандыру аспаптарына қойылатын 

қауіпсіздік талаптары. 
Бірнеше жұмысшымен бірге жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелері. 
Жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету шаралары, 

жұмысшының жеке гигиенасы. 
Жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзғаны үшін 

жауапкершілігі. 
Жұмыс орнындағы еңбекті қорғау жөніндегі алғашқы нұсқаманы 

жұмыстардың тікелей басшысы (шебер, өндірістік оқыту нұсқаушысы, 
оқытушы) жүргізеді. Бұл нұсқама қауіпсіз еңбек тәсілдерін көрсете отырып, 
әрбір қызметкермен жеке жүргізіледі. 

Жаңадан қабылданған қызметкер бөлімше басшысының (шебердің) 
немесе тәжірибелі қызметкердің бақылауымен 2-ден 14 ауысымға дейінгі 
тағылымдамадан өтеді. Содан кейін бөлімше басшысы жаңадан қабылданған 
қызметкердің жұмысын және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың 
талаптарын қалай меңгергенін тексереді және өз бетінше жұмыс істеуге 
рұқсат беруді жүзеге асырады (нұсқамалар журналына өз қолын қояды). 

Жұмыс орнында бастапқы нұсқаманы, тағылымдаманы өткізу туралы 
және жұмысқа жіберу туралы Нұсқаманы жүргізген қызметкер жұмыс 
орнындағы нұсқаманы тіркеу журналына және жеке карточкасына нұсқау 
беруші мен нұсқау алушының міндетті түрде қолы қойылып жазба жасайды. 

3. Еңбекті қорғау бойынша қайталама нұсқама. 
Еңбекті қорғау бойынша қайталама нұсқамадан біліктілігіне, біліміне, 

өтіліне, орындайтын жұмысының сипатына қарамастан 6 айда кемінде 1 рет 
барлық жұмысшылар өтеді. 
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Қауіптілігі жоғары жабдыққа қызмет көрсететін жұмысшылармен 
қайталама нұсқама 3 айда кемінде 1 рет жүргізіледі. 

Кәсіпорындар, ұйымдар кәсіподақ комитеттерімен және тиісті 
жергілікті мемлекеттік қадағалау билік органдарымен келісім бойынша 
қызметкерлердің кейбір санаттары үшін қайта нұсқама жүргізудің неғұрлым 
ұзақ (1 жылға дейін) мерзімін белгілеуі мүмкін. 

Қайталама нұсқаманы жұмыстардың тікелей басшысы (шебер, 
өндірістік оқыту нұсқаушысы, оқытушы) жүргізеді. 

Қайта нұсқама жеке немесе бір кәсіптің, бригаданың қызметкерлер 
тобымен еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды тексеру 
және олардың білім деңгейін арттыру мақсатында жұмыс орнында бастапқы 
нұсқама өткізу үшін әзірленген бағдарламалар бойынша жүргізіледі. 

Нұсқаманы жүргізген қызметкер нұсқаманы тіркеу журналына және 
жеке карточкасына нұсқау беруші мен нұсқау алушының міндетті түрде 
қолын қойып, қайта нұсқаманы өткізу туралы жазба жасайды. 

4. Еңбекті қорғау бойынша жоспардан тыс нұсқама. 
Еңбекті қорғау бойынша жоспардан тыс нұсқама: 
Еңбекті қорғау жөніндегі жаңа немесе қайта өңделген стандарттарды, 

ережелерді, нұсқаулықтарды қолданысқа енгізу кезінде. 
Технологиялық процесті өзгерту, жабдықты, құрылғылар мен 

құралдарды, бастапқы шикізатты, материалдарды және еңбек қауіпсіздігіне 
әсер ететін басқа да факторларды ауыстыру немесе жаңғырту кезінде. 

Қызметкерлер еңбекті қорғау талаптарын бұзған жағдайда, егер бұл 
бұзушылықтар ауыр зардаптардың (өндірістегі жазатайым оқиға, авария 
және т.б.) басталуына нақты қауіп төндірсе. 

Мемлекеттік қадағалау және бақылау органдары лауазымды 
адамдарының талап етуі бойынша жүргізіледі. 

Жұмыстағы үзілістер кезінде: зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстар 
үшін күнтізбелік 30 күннен астам, ал қалған жұмыстар үшін-2 айдан астам; 

Жұмыс берушінің (немесе ол уәкілеттік берген адамның) шешімі 
бойынша жүргізіледі. 

Жоспардан тыс нұсқаманы жұмыстардың тікелей басшысы (шебер, 
өндірістік оқыту нұсқаушысы, оқытушы) жүргізеді. 

 Жоспардан тыс нұсқаманы өткізу туралы Нұсқаманы жүргізген 
қызметкер нұсқаманы тіркеу журналына және жеке карточкаға нұсқау 
беруші мен нұсқау алушының міндетті түрде қолы қойылып жазба 
жасайды. Жоспардан тыс нұсқаманы тіркеу кезінде оның жүргізілу себебі 
көрсетіледі. 

5. Еңбекті қорғау бойынша мақсатты нұсқаулық. 
Еңбекті қорғау бойынша мақсатты нұсқама: 
Мамандық бойынша тікелей міндеттермен байланысты емес бір жолғы 

жұмыстарды орындау кезінде (тиеу, түсіру, аумақты жинау, кәсіпорын 
цехынан тыс бір жолғы жұмыстар және т. б.).) 
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Авариялардың, дүлей зілзалалардың және апаттардың салдарын жою, 
оларға жұмыс жүргізу кезінде наряд-рұқсат, рұқсат және басқа да құжаттар 
ресімделеді. 

Кәсіпорында экскурсия жүргізу кезінде. 
Оқушылармен бұқаралық іс-шараларды (экскурсиялар, жорықтар, 

спорттық жарыстар және т.б.) ұйымдастыру кезінде. 
Мақсатты нұсқаманы жұмыстардың тікелей басшысы (шебер, 

өндірістік оқыту нұсқаушысы, оқытушы) жүргізеді. 
 Наряд-рұқсат, рұқсат бойынша жұмыс жүргізетін қызметкерлермен 

мақсатты нұсқама наряд-рұқсатта немесе жұмыс жүргізуге рұқсат беретін 
басқа құжатта тіркеледі. 

Жұмыс орнындағы еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамадан кейін білімін 
тексеру 

Жұмыс орнындағы нұсқамалар ауызша сұрау арқылы немесе 
техникалық оқыту құралдарының көмегімен білімін тексерумен, сондай-ақ 
жұмыстың қауіпсіз тәсілдерін игерген дағдыларын тексерумен аяқталады. 
Білімді нұсқаулық жүргізген қызметкер тексереді. 

Тексеру нәтижесінде қанағаттанғысыз білім көрсеткен адамдар 
практикалық сабақтарға немесе дербес жұмысқа жіберілмейді және 
нұсқамадан қайта өтуге міндетті. 

 
6.1 Темір жолдағы еңбекті қорғау жөніндегі заңнама   
 
Қазақстан Республикасының темір жолында еңбекті қорғау заң 

актілерінің, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, 
гигиеналық және емдеу-алдын алу іс-шаралары мен еңбек процесінде 
адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс қабілетін сақтауды 
қамтамасыз ететін құралдар жүйесін білдіреді. 

Еңбекті қорғаудың негізгі міндеті өндірісте қауіпсіз еңбек жағдайларын 
жасау болып табылады. Осыған байланысты жұмыста қауіпсіз техниканы 
құруға, технологиялық процестерді жақсартуға және жетілдіруге, өндірістегі 
эстетика мен мәдениетті арттыруға және МЕМСТ еңбек қауіпсіздігі 
стандарттарының (ЕҚСЖ), қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария 
нормалары мен ережелерінің талаптарын орындауды жан-жақты қамтамасыз 
етуге көп көңіл бөлінеді [16-22]. 

Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық негіздерді белгілейтін Қазақстан 
Республикасының Негізгі Заңы 2015 жылғы 23 қарашада бекітілген №414 ҚР 
қабылданған Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі болып табылады.  

«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ  мен оның еншілес ұйымдарының 
этика және мінез-құлық кодексі, бұрын қолданыста болған Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексіне қарағанда, тек еңбек және онымен 
байланысты қатынастарды ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік әріптестік 
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қатынастарын және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету 
жөніндегі қатынастарды реттейді.  

Үкімет халықтың әл-ауқатын арттыру жөніндегі маңызды міндеттердің 
бірі ретінде еңбек жағдайларын одан әрі жан-жақты сауықтыру мен 
жеңілдетуді көздейді. «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ темір жол 
ұжымының денсаулығын сақтау және үнемі жақсарту жөніндегі 
қамқорлықты өз мойнына алады.  

Тәулік бойы жұмыс істейтін кәсіпорындарда түнгі ауысымдардың 
жұмыс жағдайын жақсарту қарастырылған. Барлық кәсіпорындарда 
қауіпсіздік техникасының заманауи құралдары енгізіледі және өндірістік 
жарақаттану мен кәсіптік ауруларды жоятын санитарлық-гигиеналық 
жағдайлар қамтамасыз етіледі. 

Компанияда Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 334 
бұйрығымен бекітілген «темір жол көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларын» іске 
асыру бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар жоспары 
жұмыс істейді [12]. 

 
6.2  «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ мен оның еншілес 

ұйымдарында еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру қағидалары 
 
«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ  2018 жылдың қорытындысы 

бойынша жоспарланған өндірістік бағдарламаны орындады. Нәтижесінде 
жүк айналымы 220 млрд.т-км құрап, өткен 2017 жылғы деңгейден 6,6% - ға 
артты. 2018 жылы Қазақстан арқылы 537,4 мың контейнер тасымалданды, 
бұл 2017 жылғы нәтижеден 55% - ға жоғары. 

Жалпы, 2018 жылы «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ  транзиттік 
тасымалдардағы жүк айналымы 22%-ға өсіп, 31,5 млрд. т-км-ді құрады. 
Транзиттік мультимодальдық тасымалдар сегментінің оң серпіні қолайлы 
тарифтік жағдайлармен, институционалдық ортаны жетілдірумен, 
технологияларды енгізумен қолдау табады. Осылайша, деректермен 
электрондық алмасу туралы келісімдер Әзірбайжан, Қырғыз және Ресей 
темір жолдарымен қолданыста, Қытай темір жолдарымен пысықталуда. 

Қауіпсіздік - темір жол көлігіндегі басты басымдық. 2018 жылы 
«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ жүйелі шараларды іске асыру, оның ішінде 
желіні жаңғырту есебінен қозғалыс қауіпсіздігін бұзушылықтар санын 29% - 
ға төмендетті [7,8,9]. Осылайша, 2018 жылы 867 км жолға күрделі жөндеу 
жүргізілді, 4,6 мыңнан астам бағыттамалық бұрмалар жаңартылды және 
сауықтырылды, 9,6 мың км астам жолды қамтитын ауыр үлгідегі жол 
машиналарын қолдану жұмыстары жүргізілді.  

2018 жылы қала маңындағы және Халықаралық тасымалдар 
сегментіндегі қозғалыс көлемінің қысқаруы нәтижесінде жолаушылар 
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айналымы 2017 жылғы деңгейге қарағанда 1,3%-ға төмендеп, 14,9 млрд. 
жолаушы-км-ді құрады. 

 Жолаушылар айналымының төмендеу себебі - бұл авто-және авиакөлік 
тарапынан бәсекелестіктің күшеюінің нәтижесі. Осыған байланысты 
Компания сервис деңгейін, қолжетімділікті, қауіпсіздікті және 
интермодальдылықты арттыру арқылы теміржол жолаушылар тасымалының 
бәсекеге қабілетті артықшылықтарын дамытуға шоғырланады. 

Жолаушылар тасымалдары көлемінің төмендеуіне қарамастан, олардан 
түскен кірістер 2,8%-ға өсті, бұл жүк тасымалдарынан түсетін кірістердің 
16,9% - ға өсуімен бірге операциялық пайданың 122,2 млрд.теңгеге дейін 
20% - ға ұлғаюын қамтамасыз етті.  

Алайда, жоғары борыштық жүктеме және «қатты» валюталардағы 
қарыз алудың басым болуы 2018 жылдың қорытындысы бойынша 
компанияның 86,5 млрд.теңге мөлшеріндегі теріс қаржылық нәтижесіне 
әкелді. Бағамдық айырманың әсерін есепке алмағанда, қаржылық нәтиже 17,9 
млрд.теңгені құрады.  

Компаниядағы жағдайды түзету үшін директорлар Кеңесімен 
бекітілген  «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ-ны кредиттік тәуекелдің жасыл 
аймағына шығару жөніндегі іс-шаралар жоспары іске асырылады, ол 
EBITDA-ны арттыру, борышты және инвестициялық жобаларды басқару 
жөніндегі шаралар кешенін, сондай-ақ тарифтік реттеу жөніндегі тетіктер 
мен ұсыныстарды әзірлеуді көздейді [16,17].  

Сонымен қатар, аталған мәселелер компанияның Даму Стратегиясын 
жаңарту шеңберінде пысықталуда. Мемлекеттік  жекешелендіру 
бағдарламасына және Жалғыз акционердің («Самұрық-Қазына» АҚ) 
тапсырмаларына сәйкес 2018 жылы «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ 
компаниялар тобының бейінді емес активтерін иеліктен шығару бойынша 
жұмыс жалғастырылды.  

2018 жылы бизнесті трансформациялау бағдарламасының жобаларын 
іске асырудан 15,8 млрд.теңге мөлшерінде пайда алынды.  

«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ  басты және ең құнды ресурсы – 
компания қызметкерлері. 2018 жылы компания әлеуметтік саладағы барлық 
міндеттемелерді орындады, қабылданған барлық саясаттар мен оқыту және 
біліктілікті арттыру бағдарламаларын іске асыру жалғасуда, жалақы 
жоғарылады.  

«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ  еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау мәселелеріне көп көңіл бөледі. «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ  
Басқармасы «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ- да және оның еншілес 
ұйымдарында өндірістік қауіпсіздікті басқару жүйесі жөніндегі басшылық" 
бекітілген, ол осы Қағидалардың талаптарына сәйкес әзірленген: 

- мемлекетаралық стандарт ГОСТ 12.0.230 «еңбек қауіпсіздігі 
стандарттарының жүйесі. Еңбекті қорғауды басқару жүйесі. Жалпы талаптар 
ILO OSH2001» [17] . 
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6.1-кестеде «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ персоналы бойынша 
негізгі көрсеткіштер келтірілген. 

 

6.1  кесте - Персонал бойынша негізгі көрсеткіштер «Қазақстан темір жолы 
«ҰК» АҚ» 

 

Жылдарға 
арналған 

Қызметкерлер 
саны (адам) 

Жаңадан 
жалданған 

қызметкерлердің 
пайызы, % 

Жарақаттану 
жиілігінің 

коэффициенті 

Персоналдың 
тұрақтамауы, 

% 

2016 ж 133393 7 0,22 6,7 

2017 ж 137021 10 0,26 6,9 

2018 ж 135952 10 0,22 7,3 
 
Бұл құжат «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ компаниялар тобындағы 

еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды басқару жөніндегі қызметті 
регламенттейтін негізгі құжат болып табылады. OHSAS 18001:2007 
стандартының қағидаларын сақтау компанияға халықаралық сертификаттау 
органы – «SGS» компаниясынан сәйкестік сертификатын алуға мүмкіндік 
берді [16-22]. 

«Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ  еңбекті қорғау саласындағы 
саясатына сәйкес, сондай-ақ ұжымдық шарт шеңберінде компанияда 2018 
жылы еңбек жағдайларын жақсарту, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік 
аурулардың алдын алу бойынша жұмыстар жүргізілді.  

Қаржыландырудың барлық көздері бойынша еңбек жағдайларын 
жақсарту және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды орындауға 6,8 млрд 
теңге жұмсалды (еншілес ұйымдарды ескере отырып), оның ішінде:  

- 2,7 млрд. теңге - арнайы киімге, арнайы аяқ киімге және басқа да жеке 
қорғану құралдарына;  

- 4,1 млрд.теңге - қаржыландырудың барлық көздері бойынша еңбек 
жағдайларын жақсарту және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларға, оның 
ішінде медициналық қарап-тексерулерге.  

Еңбек жағдайларын жақсарту және еңбекті қорғау жөніндегі іс – 
шараларға арналған шығыстар бір қызметкерге шаққанда «Қазақстан темір 
жолы «ҰК» АҚ  бойынша орташа есеппен 21,5 мың теңгені (2017 жылы-17,8 
мың теңге) құрады. Жалпы, «Қазақстан темір жолы «ҰК»  АҚ -да 
қызметкерлерге қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау үшін жұмыс орындарында 
3 573 іс-шара жүзеге асырылды.  

Берудің салалық нормаларының талаптарына сәйкес Компания 
қызметкерлері сертификатталған арнайы киіммен және аяқ киіммен, жеке 
қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етіледі. 2018 жылдың соңындағы 
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жағдай бойынша «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ-да өндірістік объектілерді 
еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелері бойынша 22 959 жұмыс 
орны белгіленді, онда зиянды, ауыр және қауырт еңбек жағдайларында 50 
398 жұмыс істейтін немесе «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ  
қызметкерлерінің жалпы санының 40% - ы жұмыс істейді.  

2018 жылы еңбек жағдайлары зиянды, ауыр және қауырт жұмыс 
орындарының жалпы санының ең көп үлесін мынадай өндірістік факторлары 
бар жұмыс орындары алады:  

- еңбек ауырлығы -18,2%; 
- шу – 16,3%; 
- шиеленіс-4%; 
- электромагниттік сәуле-1,8%; 
- микроклимат-0,5%; 
- химиялық фактор-0,3%. 
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың санын азайтуға бағытталған 

еңбекті қорғауды басқару жүйесіндегі негізгі алдын алу шараларының бірі 
басшыларды, мамандар мен қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау талаптарына оқыту болып табылады. 

«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ-да  уәкілетті орган және 
компанияның жергілікті актілерінде белгіленген тәртіппен кадрлардың 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты басшы қызметкерлер мен 
тұлғаларды оқыту ұйымдастырылған. Мысалы, «Қазақстан темір жолы «ҰК» 
АҚ  филиалы – «Магистральдық желі дирекциясы» 2018 жылы еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша 1974 жауапты тұлға 
оқытудан өтті. 

Нәтижесінде өндірістік жарақаттану көрсеткіштері 2018 жылы құрады 
(6.1 - сурет): 28 жазатайым оқиға (2017 жылы - 34 жағдай), оның ішінде 4 
топтық жағдай (2017 жылы жол берілген жоқ), өліммен аяқталған 6 жағдай 
(2017 жылы - 9 жағдай), мүгедектікпен аяқталған 5 жағдай (2017 жылы-6 
жағдай), жоғалған күндер коэффициенті 16,17 құрады (2017 жылы-18,05). 
Компания бойынша өндірістік жарақаттану жиілігінің орташа коэффициенті 
0,22 (2017 жылы - 0,26) құрады, материалдық залал 400 656 мың теңгені 
(2017 жылы - 485 372 мың теңге) құрады.  
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6.1-сурет - «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ-дағы  өндірістік 

жарақаттану көрсеткіштері» 
 
6.3 «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ-да қозғалыс қауіпсіздігінің 

деңгейін арттыру жөніндегі іс-шаралары 
 
Нәтижелерді дұрыс көрсету үшін салыстырмалы бұзушылықтар, яғни 

апаттар, оқиғалар мен оқиғалар ескерілді. Млн. поезд-км қозғалыс 
қауіпсіздігін бұзу санында көрсетілген қозғалыс қауіпсіздігі көрсеткіштеріне 
жүргізілген талдау қорытындысы бойынша «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ   
көрсеткіштері көрсеткіштерден айтарлықтай төмен. 

Барлық Тасымалдау үдерісі жолаушылар мен жүк иелерінің 
денсаулығы мен өмірі алдында, сондай-ақ жұмылдырылған персонал 
алдында жауапкершіліктің жоғары деңгейіне ие. «Қазақстан темір жолы 
«ҰК» АҚ  компаниялар тобы бойынша 2018 жылғы тасымалдау процесінің 
жұмысын талдау қозғалыс қауіпсіздігін бұзудың 176 оқиғасына жол 
берілгенін көрсетті, оның ішінде: 1 апат; 30 оқиға және 145 оқиға (6.2-сурет).  

2017 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда қозғалыс қауіпсіздігін 
бұзушылықтар саны 29% - ға төмендеді.  

Компанияның шаруашылықтары бойынша жағдай келесідей 
қалыптасты: 

«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ (БП) - 76 оқиға (21 оқиға және 55 
оқиға), оның ішінде:  

- қозғалыс шаруашылығы бойынша: 13 оқиға (13 жиын), 30 оқиға;  
- локомотив шаруашылығы бойынша: 7 оқиға (6 жиын, 1 соқтығысу), 

18 оқиға;  
- вагон шаруашылығы бойынша: 1 оқиға( жиын), 6 инцидент; 
- жүк және коммерциялық жұмыстар бойынша: 1 оқыс оқиға. 
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6.2-сурет  - 2017 және 2018 жылдардағы қозғалыс қауіпсіздігін 
бұзушылықтар санын талдау 

 
«Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ филиалы – «Магистральдық желі 

дирекциясы» (ЦЖС) - 92 оқиға (1 апат, 7 оқиға және 84 оқиға), оның ішінде:  
- жол шаруашылығы бойынша: 1 апат, 6 оқиға( жиын), 73 оқиға;  
- сигнализация және байланыс шаруашылығы бойынша: 1 оқиға 

(жиын);  
- энергиямен жабдықтау шаруашылығы бойынша: 11 инцидент.  
Компанияның еншілес ұйымдары-2 оқиға, 6 инцидент: 
- «Жолаушылар тасымалы» АҚ (ПП) - 1 оқиға (жиын), 4 оқыс оқиға; 
- «Қазтеміртранс» АҚ (КТТ) - 1 оқиға; 
-  «Әскерилендірілген темір жол күзеті» АҚ (ӘТЖК) - 1 оқиға, 1 оқиға. 
Бенчмаркинг. 2018 жылғы 12 айдағы қызмет қорытындылары 

бойынша Достастыққа қатысушы мемлекеттердің халықаралық 
қатынасындағы теміржол әкімшіліктерінің қауіпсіздік көрсеткіштеріне 
салыстырмалы талдау жүргізілді (6.3-сурет).  

«Қазақстан темір жолы «ҰК» бойынша қозғалыс қауіпсіздігінің жай-
күйіне объективті бағалау жүргізу мақсатында қозғалыс қауіпсіздігінің жай-
күйін есептеу әдістемесі әзірленді, ол алдыңғы 5 жыл ішіндегі тарихи 
деректерді және жол берілген бұзушылықтардың ауырлық дәрежесін ескере 
отырып жүргізілетін есептеу арқылы айқындалады.  

Осылайша, компания бойынша 2018 жылғы қозғалыс қауіпсіздігінің 
жағдайы салыстырмалы 0,812 көрсеткішімен қанағаттанарлық аймақта тұр.  
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6.3-сурет  - 2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша ТМД елдері 
теміржол әкімшіліктерінің қауіпсіздік көрсеткіштерін талдау 

 
Темір жол көлігінде қауіпсіз және өнімділігі жоғары еңбек 

жағдайларын қамтамасыз ету үшін темір жол көлігінде қауіпсіздік 
қағидалары қолданылады (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 334 Бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 9 шілдеде № 11602 
болып тіркелді). 

Ережеде кәсіпорынның, өндірістік үй-жайлардың, құрылыстардың, 
жабдықтардың, машиналар мен механизмдердің, құралдардың құрылымы 
мен күтіп-ұсталуына, жұмыс өндірісін ұйымдастыруға, технологиялық 
процестерге, үй-жайлардың санитарлық-гигиеналық жай-күйі мен күтіп-
ұсталуына қойылатын қауіпсіздік талаптары айқындалған, сондай-ақ 
лауазымды адамдар мен жұмыс басшыларының олардағы талаптарды сөзсіз 
орындау жөніндегі міндеттері санамаланған. 

 
6.4 Еңбекті қорғау жөніндегі нормалар 
 
6.4.1 Жеке қорғану құралдары 
 
Сыртқы факторлардың (механикалық, химиялық, термиялық, кірулер 

және т.б.) ықтимал қолайсыз әсерінен қорғау үшін жұмысшылар мен 
қызметшілер жеке қорғаныш құралдарын (ЖҚҚ) қолданады. Арнайы киімді, 
арнайы аяқ киімді және сақтандырғыш құрылғыларды беру нормасы жолда жұмыс 
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істейтіндерді жылжымалы құрамның жүруінен сақтандыру үшін нормаларға 
сәйкес жүзеге асырылады, олардың көрінуін жақсарту мақсатында локомотив 
бригадасы поездар қозғалысымен байланысты жұмысшыларға сигналдық 
арнайы киім (қызғылт сары түсті жилеттер) береді. 

Жеке қорғану құралдарын (арнайы киім, арнайы аяқ киім және 
сақтандырғыш құралдар) кәсіпорын есебінен әкімшілік жұмысшылар мен 
қызметшілерге тегін береді. Арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және 
сақтандыру құралдарын беру нормасы Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 762 
бұйрығына қосымшада келтірілген нормаларға сәйкес жүзеге асырылады 
[13]. 

Арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және сақтандыру құралдарын тегін 
беру жолды ағымдағы күтіп-ұстау және жөндеумен, жер төсемін емдеумен 
айналысатын жол шаруашылығының қызметкерлеріне, рельс дәнекерлеу 
поездарының қызметкерлеріне және т. б. көзделген. Атап айтқанда, олар жол 
монтерлері мен бригадирлеріне; базалардағы рельстер мен буындарды 
құрастыру, бөлшектеу, тиеу және түсіру жөніндегі жұмысшыларға; жолды, 
тоннельдерді, көпірлерді, опырылу орындарын қараушыларға және 
рельстерді тексеру жөніндегі жұмысшыларға; әртүрлі Жол машиналарының 
машинистері мен машинист көмекшілеріне және оларды жөндеу жөніндегі 
машинист-реттеушілерге; жартастардың (төбешіктердің) жай-күйін бақылау 
жөніндегі жұмысшыларға және Жартас ойықтарының еңістерін кесу 
жөніндегі жұмысшыларға; өткел бойынша кезекшілерге; рельстерді 
дәнекерлеуге сұрыптау және жинақтау жөніндегі жұмысшыларға; темір жол 
көпірлері мен басқа да жасанды құрылыстарды жөндеу жөніндегі слесарлар 
мен ағаш ұсталарына және т. б. 

Темір жол көлігінің кейбір объектілеріне, атап айтқанда қар 
тазалағыштарға, жоңғыларға, қар жинағыштарға, сондай-ақ жол 
дистанцияларына және антисептиктер сіңірілген шпалдарды түсіруге және 
басқа жұмыстардың кейбір түрлерін орындауға арналған жол машина 
станцияларына арнайы киім, арнайы аяқ киім және сақтандыру құралдары 
мүкәммал ретінде беріледі. Жеке қорғану құралдарының бұл түрлері 
жұмысшыларға шеберлердің және әкімшілік-Техникалық персоналдың басқа 
да адамдарының жауапкершілігімен және жұмысты орындау (аралау) 
кезеңіне ғана беріледі. 

 
6.4.2 Өндірістік шу және діріл 
 
Қатты шу мен діріл адамдардың денсаулығы мен жұмысына зиянды 

әсер етеді. Орталық жүйке жүйесіне әсер ете отырып, шу бүкіл адам ағзасына 
әсер етеді. Қатты шуылдың әсерінен көру өткірлігі төмендейді, тыныс алу 
ырғағы мен жүрек қызметі өзгереді, интракраниальды және қан қысымы 
көтеріліп, ас қорыту процесі баяулайды. Қатты шудың ұзақ әсер етуі 
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саңырауға әкелуі мүмкін, сонымен қатар жарақат алуға және еңбек 
өнімділігінің төмендеуіне ықпал етеді. 

Жұмыс орнының немесе қол құралдарының дірілдері жағымсыз сезім 
тудырады және адам ағзасына ұзақ уақыт әсер еткен кезде олар кәсіби 
ауруды - діріл ауруын тудыруы мүмкін. Сондықтан қолданыстағы 
санитарлық нормалар мен алдын-алу шараларына (мерзімді медициналық 
тексерулер және т.б.) Шу мен діріл деңгейлерін жеткізу бойынша 
техникалық шараларды жүргізу жұмысшылардың денсаулығын сақтау және 
еңбек өнімділігін арттыру үшін өте маңызды. 

Жұмыс орындарындағы тұрақты шудың сипаттамасы децибелдегі 
октавалық жиілік жолақтарындағы дыбыс қысымының деңгейі болып 
табылады. Октавалық жиілік жолақтарындағы дыбыс қысымының рұқсат 
етілген деңгейлері, жұмыс орындарындағы децибелдердегі шу деңгейі мен 
дыбыс деңгейі МЕМСТ 12.1.003-2014 Мемлекетаралық стандартта 
келтірілген. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Шу. Жалпы 
қауіпсіздік талаптары [14].  

Шу мен дірілді азайту жөніндегі іс-шаралар жұмыс орындарындағы шу 
деңгейі нормалармен белгіленгеннен асатын жұмыс істеп тұрған 
кәсіпорындарда да жүргізілуі тиіс. 

Шу мен дірілді азайту үшін келесі шараларды орындау қажет:  
- соқтығысатын бөлшектердің және агрегаттың жекелеген 

тораптарының дірілін оларды үлкен ішкі үйкелісі бар материалдармен 
(резеңке, тығын, битум, киіз, асбест және т. б.) біріктіру арқылы 
демпферлеу.);  

- шу шығаратын беттерді көрсетілген материалдармен қаптау; 
- металл бөлшектерін пластикалық бөлшектермен ауыстырыңыз;  
- тұтқыр сұйықтықтармен соқтығысатын заттарды майлауды кеңінен 

қолданыңыз және сұйық майға және басқа да ваннаға дірілдейтін және шу 
шығаратын бөлшектерге (редукторлар және т. б.) салыңыз.); 

- агрегаттың шулы тораптары оқшаулағыш қаптамаға салынуы тиіс;  
- ауа мен газдардың құйындылығы немесе шығуы салдарынан шамадан 

тыс шу шығаратын агрегаттар (желдеткіштер, пневматикалық құралдар, 
Іштен жану қозғалтқыштары және т. б.) арнайы сөндіргіштермен 
жабдықталады;  

- бақылау және қашықтықтан басқарудың дыбыстан оқшауланған 
кабиналарын орнату; тербелістерді бәсеңдету үшін діріл тудыратын 
жабдықтар мен барлық агрегаттарды еденнен және ғимараттың басқа 
құрылымдарынан дірілден оқшауланған дербес іргетастарға орнату немесе 
осы агрегаттардың жұмысынан діріл көрші үй-жайларға таралмауы және 
онда Шу түрінде көрінбеуі үшін болат серіппелерден немесе серпімді 
материалдардан жасалған арнайы есептелген амортизаторлармен жабдықтау; 

- қол құралының дірілін азайту үшін діріл оқшаулайтын тұтқалар мен 
басқа да бірқатар шараларды қолданыңыз. 



183

 
 
 
 
 

Жұмыс істеп тұрған агрегаттар тұрақты бақылауда болуы тиіс; жұмыс 
орындарында Шу мен діріл деңгейінің жоғарылауына әкелетін себептерді 
анықтау және жою үшін профилактикалық тексерулер мен жөндеулерді 
уақтылы жүзеге асыру қажет. 

Діріл жабдығымен жұмыс істеу кезінде діріл ауруларының алдын алу 
үшін:  

- дірілдің әсеріне байланысты емес технологиялық операцияларды қосу 
немесе әрбір 60 мин жұмыстан кейін 10-15 минуттық үзілістер;  

- санитарлық қадағалау органдарының қорытындысы бойынша - 
физиопрофилактикалық іс-шаралар кешенін (су рәсімдері, массаж, емдік 
гимнастика, ультракүлгін сәулелену, витаминдеу және т. б.) жүргізу.);  

- өндірістік процестерді орындау кезінде бригада мүшелері 
кезектесетін кешенді бригадаларды практикаға кеңінен енгізу. 

Дірілмен үстеме жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді 
жұмыс орындарында діріл тудыратын жабдықтар. 
Жол шаруашылығында дірілдің зиянды әсеріне негізінен электр 

шпалдарын және шпалдарды қағатын машиналарды қағумен айналысатын 
жол монтерлары ұшырайды. Дірілді санитарлық нормаға дейін төмендететін 
амортизациялық құрылғының жаңа дизайнымен жеңіл массалық шпалдар 
жасалды және шығарылды. 

Дірілге ұшырайтын және шу деңгейі рұқсат етілгеннен жоғары шулы 
өндірістерде жұмыс істейтін жұмысшылар медициналық тексеруден өтуі 
тиіс. Діріл ауруының белгілері немесе есту қабілетінің едәуір нашарлауы (20 
дБ-ден астам) анықталған адамдар діріл мен шудың әсеріне байланысты емес 
жұмысқа ауыстырылуы тиіс. 

Жалпы дірілдің әсеріне байланысты жұмысқа 18 жасқа толмаған 
адамдар; жүктілік кезінде және овариалды-етеккір функциясы бұзылған 
әйелдер; жүрек - қан тамырлары ауруларынан, туберкулездің белсенді 
түрінен, ойық жаралы аурудан, жүйке жүйесінің бұзылуынан және 
психикалық аурулардан, орта және ішкі құлақ ауруларынан айқын көрінетін 
вегетативтік-эндокриндік бұзылулардан зардап шегетін адамдар 
жіберілмейді. 

Жұмыс орындарындағы шу мен дірілді рұқсат етілген шамаға дейін 
төмендету қазіргі уақытта белгілі өндіріс технологиясы мен шуды өшіру 
техникасында мүмкін болмаған жағдайда, жұмыс істеушілерді Шу мен 
дірілді рұқсат етілген санитарлық нормаларға дейін төмендетуді қамтамасыз 
ететін жеке қорғаныс құралдарымен (құлаққаптар, шлемдер, бітеуіштер, діріл 
аяқ киім, діріл жеңдер) жабдықтауды қарастыру қажет. 

Шу деңгейі көздің жалпы дыбыстық энергиясының орташа мәнін 
беретін шу өлшегішпен және шу құрамын анықтайтын жиілік 
анализаторымен өлшенеді. Тербеліс параметрлері (тербеліс амплитудасы мен 
жиілігі) электрондық аппаратурамен және кейбір жағдайларда механикалық 
діріл графигімен өлшенеді. 
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6.4.3 Жұмыс өндірісі орындарын жарықтандыру 
 
Табиғи және жасанды жарықтандыру ҚР ҚНжЕ сәйкес жүзеге 

асырылуы тиіс 2.04-05-2002  «табиғи және жасанды жарықтандыру» және ҚР 
БК 2.04-104-2012  «табиғи және жасанды жарықтандыру»  [20,21]. 

Табиғи жарықтандыру   -сыртқы қоршау конструкцияларындағы 
Жарық саңылаулары арқылы бөлмелерді жарықтандыру. Табиғи 
жарықтандыру табиғи жарық коэффициентімен сипатталады (К   ео  ), бұл 
бөлме ішіндегі белгілі бір жазықтықта құрылған табиғи жарықтың сыртқы 
көлденең жарықтандырудың бір уақыттағы мәніне пайызбен көрсетілген 
қатынасы.  

Ажыратады: 
- бүйірлік табиғи жарықтандыру - бөлмені жарықтандыру 
сыртқы қабырғалардағы жарық саңылаулары;  
- жоғарғы табиғи жарықтандыру - үй  -жайды фонарьлар, Жарық 

ойықтары мен жабындар арқылы, сондай-ақ ғимараттың биіктік 
айырмашылығы бар орындарындағы қабырғалардағы ойықтар арқылы 
жарықтандыру;  

- аралас табиғи жарықтандыру - бүйірлік және жоғарғы табиғи 
жарықтың үйлесімі; 

- аралас жарықтандыру - табиғи жарықтандыру нормалары 
жеткіліксіз жасанды жарықпен толықтырылатын жарықтандыру. 

 Адамдар тұрақты болатын үй-жайларда, әдетте, табиғи жарық болуы 
тиіс.  

Ерекше жағдайларда адамдардың болуы тұрақты емес үй-жайлардың 
ерекше сипаты үшін, сондай-ақ кейбір өндірістік үй-жайлар үшін 
өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормаларына сәйкес 
тек жасанды жарықтандыру жобалануы мүмкін. 

Жақсы жарықтандыруды қамтамасыз ету үшін терезелер мен 
шамдардың әйнектері мезгіл-мезгіл шаң мен кірден тазартылуы керек. 
Жарық шамдарын және жоғары орналасқан терезелерді тазалау 
ыңғайлылығы үшін өткелдер, баспалдақтар, жылжымалы кабиналар, 
телескопиялық көтергіштер, сынған жебесі бар көтергіштер және т. б. 
түрінде арнайы құрылғылар қолданылады. 

Табиғи жарықтандыруды есептеу әдістемесі ҚР ҚНжЕ келтірілген 2.04-
05-2002 және ҚР БК 2.04-104-2012 "табиғи және жасанды жарықтандыру" 
[20,21]. Жол жұмыстары, әдетте, күндізгі уақытта, яғни табиғи жарықта 
жүргізілуі керек. 

Жасанды жарықтандыру,   әдетте, төмен және жоғары қысымды газ 
шығаратын шамдармен (люминесцентті, DRL, натрий және т.б.) жүзеге 
асырылады. Газ шығаратын шамдар қыздыру шамдарымен салыстырғанда 
бірқатар артықшылықтарға ие.  
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Олардың жарықтығы аз, түтіктің беті әлдеқайда аз қызады, электр 
қуаты үнемделеді, жарықтың көп түсуі, инфрақызыл сәулеленудің аз үлесі, 
сондай-ақ ұзақ қызмет мерзімі бар. Алайда, айнымалы токпен жұмыс істеген 
кезде разрядты шамдар стробоскопиялық әсер етуі мүмкін, нәтижесінде 
қозғалатын зат қозғалыссыз болып көрінеді, бұл машиналар мен 
машиналарда жұмыс істеу кезінде жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін. 
Стробоскопиялық әсерді әлсірету үшін газ разрядты шамдар желінің әртүрлі 
фазаларына қосылады. 

 
6.4.4 Желдету 
 
Желдету құрылғылары өндірістік кәсіпорындардың цехтарынан әртүрлі 

зиянды шығарындыларды кетіруге, сондай-ақ жұмыс бөлмесіне таза сыртқы 
ауаны жеткізуге қызмет етеді. 

Кәсіпорында қолданылатын технологиялық процестер мен 
жабдықтарға сүйене отырып жобаланған және монтаждалған желдету 
жүйелерінің жұмысы тұрақты жұмыс орындарында, үй-жайлардың жұмыс 
және қызмет көрсету аймақтарында қолданыстағы санитарлық нормаларға 
сәйкес келетін метеорологиялық жағдайлар мен Ауа ортасының тазалығын 
жасауы тиіс (МЕМСТ 12.4.021-75 "еңбек қауіпсіздігі стандарттарының 
жүйесі"). 

Ауа алмасуды ұйымдастыру әдісі бойынша желдету жергілікті және 
жалпы алмасу болып бөлінеді, ал ауа массаларын жылжыту әдісі бойынша 
табиғи, механикалық және аралас болып бөлінеді. 

Цехтарды табиғи түрде ұйымдастырылған желдету (аэрация) 
температура айырмашылығына (жылу қысымына) және желдің әсеріне 
байланысты бөлменің қоршау құрылымдарындағы тесіктер арқылы (сыртқы 
қабырғаларда, шатырларда - терезелерде, ғимарат шамдарында және т.б.) 
жүзеге асырылады. 

Цехтың ашық саңылауындағы (терезедегі, есіктегі) ауаның қозғалысы 
осы саңылаудың екі жағындағы қысым әртүрлі болған жағдайда ғана орын 
алуы мүмкін. Егер ішкі қысым сыртқы қысымнан аз болса, ауа шеберханаға 
түседі (ағын); егер ішкі қысым атмосфералық қысымнан үлкен болса, ауа 
тесіктер арқылы шығарылады (сорғыш). 

Қысым айырмашылығы сыртқы (суық) және ішкі (жылы) ауаның 
әртүрлі массаларына және цехтың қоршауындағы желдің әсерінен болады. 
Цех қабырғаларының төменгі бөлігіндегі тесіктер арқылы кіретін сыртқы ауа 
цехтағы артық жылуды сіңіреді және цех қабырғаларының жоғарғы 
бөлігіндегі тесіктер мен тесіктер арқылы шығады. Осылайша, цехтағы 
температура сыртқы температурадан жоғары болған кезде ауа алмасу үздіксіз 
жүреді. Жеткізу саңылаулары жылдың жылы мезгілінде сырттан келетін ауа 
тікелей жұмыс аймағына түсетіндей етіп орналастырылуы тиіс. 
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Суық мезгілде ағынды тесіктерді еденнен кемінде 4 м биіктікте 
орналастыру керек, сондықтан сыртқы ауа жұмыс орындарына жетіп, жылы 
ішкі ауамен араласып, цехтағы температураға жақын температураны 
қабылдай алады. 

Температураның үлкен айырмашылығы және жазға қарағанда қыста 
ауа алмасуды азайту қажеттілігі ашылатын тесіктердің ауданын едәуір 
азайтуды қажет етеді. 

Механикалық желдету желдеткіш шығаратын қысым 
айырмашылығына байланысты ауа алмасуды қамтамасыз етеді. Желдету 
кезінде бөлмедегі ауа ағындарының қажетті бағыттарына ағынды құбырлар 
арқылы қол жеткізіледі.  

Сорып шығаратын механикалық желдеткішпен шығарылатын ауа онда 
шаңның немесе зиянды газдардың және будың Елеулі қоспалары болған 
жағдайда атмосфераға шығарар алдында тазартылуы тиіс. 

Орталықтан тепкіш күші бар шаң бөлшектері циклонның 
қабырғаларына лақтырылады, жылдамдығын жоғалтады және салмақтың 
әсерінен төменгі конустық бөлікке түсіп, одан арнайы қабылдағыштарға 
құйылады. Ішкі құбыр арқылы тазартылған ауа атмосфераға шығарылады. 
Жол шаруашылығында циклондар қиыршық тас зауыттарының 
аспирациялық жүйелерінде кеңінен қолданылады.  

Желдету жүйелері жарылыс және өрт қауіптілігін арттырмауы, 
жарылыстың, өрттің және жану өнімдерінің басқа Үй-жайлар мен 
ғимараттарға таралуына ықпал етпеуі тиіс. Өрт туындаған жағдайда 
аварияларды жою жоспарына сәйкес осы ғимараттарда немесе үй-жайларда 
желдету жүйелерін дереу ажырату мүмкіндігін қарастыру қажет. Барлық 
желдету жүйелерін бір мезгілде ажыратуды талап ететін авариялар кезінде 
соңғысы өндірістік ғимараттардан тыс орналасқан құрылғылардың көмегімен 
жүргізіледі. 

Желдету жүйелерінің ауа өткізгіштерін бекітуге арналған тірек 
конструкциялары сенімді, дірілдемеуі және дірілді бермеуі тиіс. Жергілікті 
сорғыштар технологиялық жабдықтың дірілдемейтін немесе аз дірілдейтін 
бөліктеріне бекітіледі.  

Ауа өткізгіштер жанбайтын бекітпелерге немесе аспаларға 
орнатылады. Түйіспелер ауа өткізгіштердің орналасуы тиіс емес қалың 
қабырғаның және аражабынның.  

Желдету жүйелерін іске қосу-ретке келтіру сынақтары мен реттеулері 
«желдету жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық 
регламентіне (Қазақстан Республикасының Үкіметі 2017 жылғы 30 қаңтарда 
бекіткен) сәйкес жүргізіледі.  

Осы жұмыстарды орындау алдында жұмыс істемейтін жүйелерде 
жүргізілетін іске қосу алдындағы бақылау тексерісі жүзеге асырылады.  

Желдету жүйелерін монтаждау аяқталғаннан кейін оларды монтаждау 
ұйымдары жобалық параметрлерге дейін реттейді. Жобаны орындаған 
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ұйымдардың алдын ала келісімінсіз желдету жүйелерінің конструкцияларын 
және олардың жекелеген элементтерін өзгертуге жол берілмейді. 

Желдету жүйелерін жөндеудің барлық түрлері әкімшілік бекітетін 
жөндеу бойынша жоспарлы-алдын алу жұмыстарының кестесіне сәйкес 
орындалады. Тазалау пайдалану жөніндегі нұсқаулықта белгіленген мерзімде 
жүргізілуі тиіс. Тазалау туралы белгі жүйені жөндеу және пайдалану 
журналына енгізіледі. 

Жергілікті сору желдеткіш жүйелерін жөндеу осы жүйелер қызмет 
көрсететін технологиялық жабдықты жоспарлы жөндеумен бір мезгілде 
жүргізіледі. Желдету жүйелерін жөндеу және тазалау жарылыс және өрт 
мүмкіндігін болдырмайтын тәсілдермен жүргізіледі. 

Аралас желдету  -бұл табиғи және механикалық желдетудің үйлесімі. 
Ауа массаларының қозғалу бағытында желдету жабдықтау және шығару 
болып бөлінеді. 

Санитариялық-гигиеналық тексеруді және желдеткіш қондырғылары 
жұмысының тиімділігін тексеруді санитариялық-эпидемиологиялық станция 
қызметкерлері кәсіпорын әкімшілігімен бірлесіп жүргізуі тиіс. 

 
6.4.5 Машиналар мен механизмдердің конструкцияларына 

қойылатын қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария талаптары 
 
Машиналар мен механизмдерді өндірісте қолдану еңбек өнімділігін 

барынша арттыруға ғана емес, сондай-ақ Қызмет көрсетуші персонал мен 
машинаға тікелей жақын жерде жұмыс істейтін адамдар үшін қауіпсіз еңбек 
жағдайларын жасауға да ықпал етуі тиіс. 

Техника қаншалықты дамыған болса да, адам еңбегі, адамның тиісті 
қызметі әрқашан өндіріс процесінің негізгі элементі болып қала береді. 
Сондықтан технологияның дамуымен бірге еңбек жағдайларының үнемі 
жақсаруы өте маңызды. 

Машинаны және (немесе) жабдықты дайындау кезінде дайындаушы 
жобалық (конструкторлық) құжаттамада айқындалған қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі шаралардың бүкіл кешенін орындауға тиіс, бұл 
ретте қауіпсіздік байланысты болатын барлық технологиялық 
операциялардың орындалуын бақылау мүмкіндігі қамтамасыз етілуге тиіс.  

Машиналар мен механизмдерді әзірлеу кезінде жобалау және ғылыми-
зерттеу ұйымдары, конструкторлық бюролар әрбір қызметкердің еңбегін 
барынша жеңілдетуге және олар үшін қауіпсіз жағдайлар жасауға ықпал 
ететін шешімдер қабылдауы қажет. Өндірістік жабдыққа қойылатын жалпы 
қауіпсіздік талаптары МЕМСТ 12.2.003-91 еңбек қауіпсіздігі 
стандарттарының жүйесінде (ЕҚСЖ) келтірілген. Өндірістік жабдық. Жалпы 
қауіпсіздік талаптары [20.21]  . 

Машиналар мен механизмдерді құрастыру кезінде: 
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- функционалдық мақсатына қарай қоршауына жол берілмейтіндерді 
қоспағанда, айналатын және қозғалатын бөліктердің қоршаулары; 

- машинаның іске қосылғаны туралы ескертетін дабыл және егер 
машинаның атқарушы органдары адамдарға қауіп төндіретін және қоршала 
алмайтын жағдайда, энергия көздерінен тоқтату және ажырату құралдары;  

- қызмет көрсетуші персоналды шудың, дірілдің, газдардың, шаңның 
зиянды әсерінен қорғау жөніндегі шаралар;  

- кернеуде болуы мүмкін машинаның немесе механизмнің бөліктерін 
жерге тұйықтау;  

- қалыпты санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын жасау 
(кабинаның мөлшері, құрылымы, орындықтың биіктігі мен орналасуы, 
температура режимі, әсіресе қыста, басқару тақтасының орналасуы, 
техникалық қызмет көрсетудің ыңғайлылығы, көру аймағының бос болуы, 
кабинаның түсі мен жарықтандыруы және т. б.);  

- қызмет көрсету және жөндеу кезінде машинаның барлық бөліктеріне 
еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету; Блоктау және сақтандыру 
құрылғыларының болуы (қауіпті жерлерден қоршауларды алу құлпы, шеткі 
ажыратқыштар, жүк массасын және ілгекті көтеру биіктігін шектегіштер 
және т.б.) және басқа да бірқатар талаптар. 

Жоғарыда келтірілген типтік талаптар пайдаланылатын жол 
машиналарын жаңғырту кезінде де ескеріледі. Машиналар мен 
механизмдердің конструкцияларында қолданылатын материалдар қауіпті 
және зиянды болмауы тиіс. Гигиеналық тексеруден және өрт қауіпсіздігіне 
бағалаудан өтпеген жаңа заттар мен материалдарды пайдалануға болмайды. 

Машиналар мен өндірістік жабдықтардың құрылымына кіретін жұмыс 
орындары жұмысты орындау үшін қауіпсіз және ыңғайлы болуы тиіс. (Қажет 
болған жағдайларда, жұмыс істеушілерді сыртқы ортаның қолайсыз әсерінен 
қорғау үшін кабиналар орнатылады, олардың конструкциясы мен орналасуы 
қосымша қауіпті және зиянды факторлардың пайда болуын тудырмауы және 
жұмысшылардың іс-әрекетін қиындатпауы тиіс. Олар қажетті қауіпсіздік 
жағдайларын жасау және еңбек операцияларын жеңілдету үшін жобалануы 
керек. 

Бақылау-өлшеу аспаптарының, бақылау лампаларының сигнал 
оттарының, басқару түймелері мен тұтқаларының орналасуы олардың жақсы 
көрінуін және оларды ыңғайлы пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. 
Агрегаттар мен қондырғылардың ақаулығы бақылау шамымен хабарлануы 
тиіс. Электр жетегі кезінде басқару кнопкалы болуы тиіс, пневматикалық 
жетекте кран тұтқасына қосылған кезде күш 20 Н аспауы тиіс. 

Шанақтың төменгі бөлігінде сыртқы көзден жарықты қосу үшін 
розеткалар орнатылуы тиіс. Құралдың жиынтығында магниттік ұстағышы 
бар портативті шам болуы керек. 
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Ауыр үлгідегі жол машиналарына Орнатылатын электр станциялары, 
электр қозғалтқыштары мен электр аппараттары машина рамасы арқылы 
жерге тұйықталуы тиіс. 

 Кернеу қосылған кезде жоғары вольтты камераға кіру мүмкіндігін, 
сондай-ақ жоғары вольтты камераның есіктері ашық болғанда токты қосу 
мүмкіндігін болдырмайтын бұғаттау көзделеді. 

Басқару кабинасының барлық терезелері түс сигналдарын 
бұрмаламайтын сынбайтын сынбайтын әйнекпен шынылануы тиіс. Қарау 
терезелері электр жылытқыштармен және шыны тазалағыштармен 
жабдықталуы тиіс. 

 
6.5 Өндірістік ғимараттар арасындағы санитарлық-қорғау 

аймақтары мен аралықтары 
 
Газ, түтін, күйе, шаң бөлетін, сондай-ақ шу шығаратын өнеркәсіп 

кәсіпорындарын ең жақын тұрғын ауданға қатысты ық жағынан орналастыру 
және өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың санитариялық нормаларына 
сәйкес оның шекарасынан санитариялық-қорғаныш аймағымен бөлу қажет. 
Санитариялық-қорғаныш аймағы немесе оның қандай да бір бөлігі 
кәсіпорынның резервтік аумағы ретінде қаралмайды және өнеркәсіптік 
алаңды кеңейту үшін пайдаланылмайды. 

Санитариялық-қорғаныш аймағының аумағы кәсіпорынды салу және 
реконструкциялау жобасымен бір мезгілде әзірленетін абаттандыру жобасы 
бойынша абаттандырылуы және көгалдандырылуы тиіс.  

Санитарлық-қорғау аймағын абаттандыруды жобалау кезінде бар 
жасыл желектерді сақтауды қарастыру қажет.  

Селитебті аумақ жағынан ені 50 м-ден кем емес, ал санитарлық-қорғау 
аймағының ені 100 м - ге дейін-20 м-ден кем емес ағаш-бұта екпелерінің 
жолағы көзделеді. 

Өндірістік зияндылық дәрежесіне және технологиялық процестің 
жағдайларына, сондай-ақ тазарту жөніндегі іс-шараларға байланысты: 
атмосфераға зиянды шығарындыларды өнеркәсіптік кәсіпорындар бес 
сыныпқа бөлінеді. Кәсіпорындар үшін қорғау аймағының ені: 

әр түрлі сыныптар: Бірінші - 1000 м, екінші – 500 м, үшінші – 300 м, 
төртінші – 100 м және бесінші - 50 м. 

Жол шаруашылығының өнеркәсіптік кәсіпорындары өндірістік 
зияндылық дәрежесі бойынша мынадай сыныптарға жатады: қиыршық тас 
зауыттары - екінші сыныпқа, шпал құю зауыттары - үшінші сыныпқа, темір 
жол дәнекерлеу поездары - төртінші сыныпқа, жол машина станциялары мен 
жол дистанцияларының шеберханалары - бесінші сыныпқа. 

Санитариялық-қорғаныш аймағында орналастыруға жол беріледі:  
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- белгіленген өндіріске қарағанда зияндылығы төмен сыныпты 
өндірістері бар кәсіпорындар, олардың жекелеген ғимараттары мен 
құрылыстары;  

- зияндылықтың ұқсас сыныбы жағдайында санитарлық-қорғау аймағы; 
- кезекшілерге арналған үй-жайлары бар, бірақ жатақханасы жоқ өрт 

сөндіру деполары; 
- жатақханасыз күзет үй-жайлары; гараждар, қоғамдық және 

мамандандырылған азық-түлік, жанғыш және жарылғыш заттар 
қоймаларынан басқа қоймалар;  

- моншалар, себезгі және кір жуатын орындар, әкімшілік-қызметтік 
ғимараттар; 

- қоғамдық және жеке көлік тұрақтары; асханалар, буфеттер, ларектер 
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық 
бақылау комитетінің келісімі бойынша күйе, шаң бөлетін өндірістерде, 
кәсіпорындарды және санитарлық-қорғау аймағын көгалдандыруға арналған 
өсімдіктер питомнигінде және т. б.  

Кәсіпорындардың бірі бөлетін өндірістік зияндар еңбекшілердің 
денсаулығына зиянды әсер етуі немесе басқа кәсіпорынның 
материалдарының, жабдықтары мен дайын өнімінің бүлінуіне әкеп соғуы 
мүмкін, сондай-ақ бұл тұрғын үй құрылысы аймағында (қоныстану аумағы) 
зияндылықтың санитариялық нормалармен рұқсат етілгеннен жоғары 
шоғырлануына әкеп соғатын жағдайларда, кәсіпорындарды, өндірістік 
ғимараттар мен құрылыстарды санитариялық-қорғаныш аймағының 
аумағында орналастыруға жол берілмейді. 

Терезе (жарық) ойықтары арқылы жарықтандырылатын ғимараттар 
мен құрылыстар арасындағы санитариялық бөліктер қарсы тұрған ғимараттар 
мен құрылыстар карнизінің жоғарғы жағына дейінгі ең жоғары биіктіктен 
кем болмауы тиіс. Егер қарама-қарсы тұрған ғимараттардың немесе 
құрылыстардың бірінде басқа жаққа қараған жағында жарық ойықтары 
болмаса, онда олардың арасындағы қашықтық Жарық ойықтары жоқ 
ғимараттың немесе құрылыстың биіктігімен ғана анықталады.  

Егер есеп бойынша қарама-қарсы тұрған ғимараттардың терезелерінің 
қараңғылануын ескере отырып, қарама-қарсы тұрған екі ғимаратта нормалар 
бойынша талап етілетін табиғи жарық қамтамасыз етілуі мүмкін болса, 
көрсетілген санитариялық ажыраулар азайтылуы мүмкін. Шаңданатын 
материалдардың (көмір, цемент және т. б.) қоймаларының ашық немесе 
қалқаның астындағы өндірістік және қосалқы қоймалардың жақын ашылатын 
ойықтарына дейінгі санитариялық аралықтарды кемінде 50 м, ал тұрмыстық 
ғимараттар мен үй - жайлардың ашылатын ойықтарына дейін кемінде 25 м 
қабылдау керек. 

Кәсіпорынды салу немесе реконструкциялау үшін бөлінген алаңда 
кәсіпорын қызметкерлерінің спорттық ойындары мен гимнастикалық 
жаттығуларына арналған учаскелер көзделеді.  
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Бұл мақсаттар үшін, әдетте, ауаның ең аз ластануы бар және өндірістің 
басқа зиянды факторларының әсеріне аз ұшырайтын, сондай-ақ көлік 
жүретін жолдардан алыс учаскелер бөлінеді. 

 
6.6 Өндірістік кәсіпорындардың аумағы 

 
Өндірістік кәсіпорынның аумағы (шпал, қиыршық тас зауыттары, жол 

машина станциясы, рельс дәнекерлеу пойызы және қашықтық 
шеберханалары), сондай-ақ ғимараттардың, теміржолдардың, автомобиль 
және жаяу жүргіншілер жолдарының, өтпе жолдар мен олардағы сигнал 
белгілерінің орналасуы тиісті өндірістің технологиялық процесін, 
өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормаларын, 
қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария жөніндегі қағидаларды және 
өнеркәсіптік кәсіпорындар мен елді мекендердің өртке қарсы нормаларын 
қанағаттандыруы тиіс. 

Өндірістік объектінің аумағы әдетте құрғақ, күн шуақты және тасқын 
сулармен су баспайтын жерде орналасады; ол тегіс болуы және адамдар мен 
көліктің еркін және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуді ескере отырып 
орындалған тиісті суағарлары болуы тиіс. Алаңды таңдау жергілікті және 
мемлекеттік санитарлық қадағалау органдарымен келісіледі. 

Өндірістік объектінің аумағындағы өтпе жолдар мен өтпе жолдар 
технологиялық процесті және өртке қарсы іс-шараларды ескере отырып 
орнатылады: өтпе жолдар мен жаяу жүргіншілер жолдары, әдетте, 
асфальтталады немесе оларға басқа қатты жабын жасалады. Көлік 
жолдарының ені әрбір жағынан 1 м ұлғайтылған жүк тиелген көлік 
құралдарының енінен кем болмауы тиіс. Адамдардың қозғалысына арналған 
жолдар жеткілікті ені бар және дұрыс жоспарланған. 

Теміржолдардың автомобиль көлігі жолдарымен және жаяу 
жүргіншілермен қиылысатын жерлерінде күзетілетін немесе жарық-дыбыс 
сигнализациясымен жабдықталған өткелдер мен өткелдер орнатылуы тиіс. 

Өндірістік объектінің аумағы бос учаскелерді барынша көгалдандыра 
отырып, әрдайым таза ұсталуы тиіс.  

Жұмыс жүргізу, адамдар мен көлік қозғалысы орындары қысқы 
уақытта қар мен мұздан тазартылып, құм себіледі, ал жазда сумен 
суарылады. Қоқыс пен өндіріс қалдықтары арнайы бөлінген орындарда 
орнатылған жәшіктерге жиналады, содан кейін объект аумағынан 
шығарылады немесе өртеледі. 

Материалдар, бұйымдар мен өзге де жүктерді қауіпсіздік техникасы 
қағидаларының талаптарына сәйкес арнайы бөлінген алаңдарда сақтау керек.  

Темір жол бойындағы жүктерді рельстің басынан 2 м жақын емес, ал 
олардың биіктігі 1,2 м жоғары болған кезде 2,5 м жақын емес жинауға рұқсат 
етіледі. 
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Өндірістік кәсіпорынның аумағында жұмыс жүргізу, көлік қозғалысы 
және адамдар өтетін жерлерде жасанды жарықтандыру орнатылуы тиіс. 

 
6.7 Жол машина станцияларының буын құрастыру базалары мен 

тұрақ орындарын құру және ұстау ерекшеліктері 
 
Буын жинау базаларын салу үшін алаңдарды таңдау жол 

шаруашылығы, қозғалыс, байланыс, жобалау ұйымы, санитарлық және өрт 
инспекциясы мамандарының және «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ 
Инфрақұрылым бөлімшесі басшыларының міндетті қатысуымен 
комиссиялық түрде жүргізіледі. 

Буын жинау базаларына арналған орындарды таңдау кезінде жұмысы 
буын жинау базасымен және учаскеде жол жөндеу жұмыстарын орындаумен 
байланысты барлық бөлімшелер үшін тұрғын үй және өндірістік-техникалық 
ғимараттарды (вагондарды) орналастыру мәселесін бір мезгілде шешеді. 
Әдетте, жол машиналары станциялары вагондарының тұрағы байланыс 
базасы орналастырылған сол станцияда орналасады. 

Өндірістік вагондар (механикалық цехтың, электр станциясының, 
қойма және т.б. вагондары) базаның шеткі жолдарының бірінде, ал тұрғын 
және мәдени-тұрмыстық вагондар базадан тыс, бірақ оған тікелей жақын 
жерде орналастырылады. Ол үшін қарқынды пойыз және маневрлік 
жұмыстары бар теміржолдардан алыс арнайы тұйықтар төселеді. 

Вагондарды қолданыстағы станциялық жолдарға қою кезінде (бұл тек 
ерекше жағдайларда ғана жасалады) тек шеткі жолдар ғана пайдаланылады, 
бұл ретте вагондардан шығуды тек далалық жаққа орналастыру қажет. 
Жылжымалы құрамның оған кіруінің алдын алу үшін бұл жолды барлық 
станциялық жолдардан вагондар тұратын жолға апаратын бағыттамалық 
бұрманың айқастырмасының артындағы жолдың кемінде екі буынын 
бөлшектеу арқылы оқшаулайды, ал бағыттаманың үшкірлері көрші жолға 
апаратын қалыпта тігіледі. 

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында вагондардың жекелеген 
топтары арасында (10 данадан) кемінде 10 м аралықтар орнатылады; 
вагондардың астында және олардың тұру жолдарында бөгде заттар болмауы 
тиіс. Вагондарды бірнеше параллель жолдарда орналастыру кезінде жол 
аралығының ені вагондар арасындағы жарықтағы қашықтыққа кемінде 10-15 
м сәйкес келуі тиіс. 

Жол машина станциялары базаларының орналасқан жерін таңдау 
кезінде бұл пункттерде электр, сумен жабдықтау, тас жолдар мен кір 
жолдардың болуы маңызды. 

Жолдардың саны, олардың ұзындығы, жалпы өлшемдері және базаның 
орналасуы жұмыстың тәуліктік қарқынын, жылдық бағдарламаны, сондай-ақ 
осы жол машина станциясы қызмет көрсететін учаскелердегі жол 
жұмыстарының жалпы көлемін ескере отырып анықталады. 
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Буын жинау базасы орналасқан аумақ су бұру құрылғысымен 
жоспарланады. Базаның жолдары барлық жұмыстардың ағындық әдісі - 
материалдарды түсіру, буындарды жинау, оларды тасымалдау, ескі 
буындарды түсіру және бөлшектеу қамтамасыз етілетіндей етіп, моторель 
көлігінің қарама-қарсы қозғалуын немесе осы көліктің жұмысшылар көп 
жиналатын учаскелерге шығуын болдырмайтындай етіп орналастырылады. 

Материалдарды сақтау орындары мұқият жоспарланған. Рельстер 4-5 
қатар қатарларға салынады; төменгі қатар шпалдық төсемдерде, ал әрбір 
келесі қатар ескі жарамды рельстерден жасалған төсемдерде жатуы тиіс.  

Рельстер табанға қойылады, ұштары тегістеледі. Рельстердің қатарлары 
арасындағы бөліктер кемінде 2 м болуы тиіс. 

Шпалдарды түсіру жолдарының бойымен тазартылған және 
жоспарланған алаңда қатарлардың көлденеңдігін сақтай отырып, жинайды; 
әрбір қатардан 16 қатар. Ағаш шпалдардың қатарлары арасында өртке қарсы 
бөліктер орнатылады. Жапсырмалар мен астарлар қатарларға, ал балдақтар 
мен айдап кетуге қарсы жәшіктерге немесе лариға салынады. 

Шпалдарды түсіру жолдарының бойымен тазартылған және 
жоспарланған алаңда қатарлардың көлденеңдігін сақтай отырып, жинайды; 
әрбір қатардан 16 қатар.  

Ағаш шпалдардың қатарлары арасында өртке қарсы бөліктер 
орнатылады. Жапсырмалар мен астарлар қатарларға, ал балдақтар мен айдап 
кетуге қарсы жәшіктерге немесе лариға салынады. 

Жол және құрылыстар департаменті жолдың жаңа рельстік буындарын 
құрастыру және ескі рельстік буындарды бөлшектеу жөніндегі жұмыстардың 
технологиялық процестері байланыстырылған буын құрастыру базаларының 
үлгілік орналасу схемаларын әзірлейді. Базаларды салу жергілікті 
жағдайларға және жол машина станциясының өндірістік қуатына 
байланысты ұсынылған схемалардың бірі бойынша жүзеге асырылуы тиіс. 

 
6.8 Бақылау сұрақтары 
 
1. ҚР Еңбек кодексі қашан және кіммен бекітілді? 
2. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың бірнеше көрсеткіштерін 

атаңыз және талдаңыз? 
3. «Қазақстандағы темір жол көлігіндегі қауіпсіздік ережелері» құжаты 

қанша уақытқа жарамды? 
4. «Машиналар мен механизмдердің конструкцияларына қойылатын 

қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария талаптары» деген бірнеше 
тармақты атаңыз? 

 
1. Жұмыс орнында алғашқы брифингті кім жүргізеді? 
1. Өндірістік кәсіпорынның директоры 
2. Еңбекті қорғау жөніндегі инженер 
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3. Бас инженер 
4. Шебер немесе бригадир 
5. Еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектор 
 
2. 18 жасқа толмаған қызметкерлерді түнгі жұмысқа тартуға бола 

ма? 
1. Аптасына 1 сағаттан артық емес уақытқа рұқсат етіледі 
2. Күніне 1 сағаттан артық рұқсат етілмейді 
3. Күніне 2 сағаттан артық рұқсат етілмейді 
4. Рұқсат етілмейді 
5. Аптасына 2 сағаттан артық емес уақытқа рұқсат етіледі 
 
3. Қандай жағдайда жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру үшін 

еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік техникалық инспектор 
тартылады? 

1. Іссапар қызметкерімен болған жарақат кезінде 
2. Кезде жазатайым оқиға туындаған шарты бойынша жүру жолында 

немесе жұмыс 
3. 30 күннен астам еңбек ету қабілетінен айрылған Жарақат кезінде 
4. 10 күннен астам еңбек ету қабілетінен айырылған жағдайда 
5. Мүгедек немесе адам қайтыс болған жағдайда не 2 және одан да көп 

адам жарақаттанған жағдайда 
 
4. Егер жарақат мүгедектікке немесе өлімге әкеп соқпаса, 

қызметкермен болған жазатайым оқиғаны тексеру қанша уақыт қажет? 
1. 24 сағат ішінде 
2. 3 тәулік ішінде       
3.  7 күн ішінде 
4. 10 тәулік ішінде 
5. 30 тәулік ішінде 
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5. Қандай жазатайым оқиғалар өндірістік жарақат ретінде 
ресімделмейді? 

1. ОПФ немесе ВПФ әсеріне байланысты емес адам денсаулығының 
кенеттен нашарлауы (инфаркт) 

2. Қауіпсіздік техникасы ережелерін бұзғаны үшін жұмыс кезінде 
болған жазатайым оқиға 

3. Аспапты қарау кезінде Жұмыс басталар алдында болған жазатайым 
оқиғалар 

4. Нашар жарықтандыру салдарынан жұмыс кезінде болған жазатайым 
оқиғалар 

5. Жұмыс орнын тазалау кезінде жұмыстан кейін болған жазатайым 
оқиғалар 

 
6. Ұсынылғандардан бөлмедегі шаңданудан ұжымдық қорғаныс 

құралын таңдаңыз? 
1. Жылыту 
2. Газтұтқыш 
3. Құлаққап 
4. Сору желдеткіші 
5. Үй-жайды дыбыс сіңіретін тақтайшалармен қаптау 
 
7. Зиянды факторлардың әсерінен қорғаудың субъективті құралы 

қандай? 
1. Қоршау. 
2. Жерге қосу сымы. 
3. Ақпараттық плакат. 
4. Автоматты түрде өшіру 
5.  Ауаны тазартумен желдету 
 
8. Үш сатылы бақылаудың бірінші кезеңінің жиілігі? 
1. Әрбір ай 
2. Әр 10 күн сайын 
3. Күн сайын 
4. Үш күнде бір рет 
5. Әрбір жарты жыл сайын 
 
9. Ауа жылдамдығын өлшейтін құрылғы қандай? 
1. Барометр 
2. Психрометр 
3. Термометр 
4. Анемометр 
5. Газталдағыш 
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10. Жұмыс орнында алғашқы брифингтің мерзімі? 
1. Жұмысқа шығудың бірінші күні (ауысымы) 
2. 5 жұмыс күнінен кейін 
3. 10 жұмыс күнінен кейін 
4. 2 жұмыс аптасынан кейін 
5. Бір айдан кейін жұмыс 
 
11. Жаңбыр кезінде ашық ауада электр дәнекерлеу жұмыстарына 

рұқсат етіле ме? 
1.Шебердің бақылауымен рұқсат етіледі. 
2. Бастықтың өкімі бойынша ғана рұқсат етіледі 
3. Тек ересектерге рұқсат етіледі 
4. Жауын-шашын аз болған кезде рұқсат етіледі 
5. Тыйым салынады 
 
12. Күндізгі уақытта жаңа тұрғын үй аумағында шудың рұқсат 

етілген деңгейі, дБА? 
1. 55-60 Дб артық емес 
2. 70 Дб артық емес 
3. 80 Дб артық емес 
4. 90 Дб артық емес 
5. 120 Дб артық емес 
 
13. Дыбыстың таралу жылдамдығын өлшеу бірлігі? 
1. Па 
2.Дб 
3. Вт / м2 
4. м / с 
5. Дж / с 
 
14. Шу пайда болу табиғаты бойынша қалай бөлінеді? 
1. Рұқсат етілетін, жол берілмейтін қатер - 
2. Механикалық, аэродинамикалық, Гидравликалық, электромагнитті 
3. Тұрақты, тұрақты емес 
4. Төмен жиілікті, кең жиілікті 
5. Кең жолақты, тоналды 
 
15. Кернеудегі электр қондырғыларында өртті сөндіру үшін 

қолданылатын өрт сөндіру құралдары? 
1. Су 
2. Су буы 
3. Картон 
4. Көмірқышқылды өрт сөндіргіштер  
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5.Ескі-құсқы 
16. Жанғыш материалдардың өздігінен жануын тудыратын заттар, 

олар жанасады ма? 
1. Қышқылдар 
2.Бензин 
3. Керосин 
4. Тас көмір 
5. Дизель отыны 
 
17. Күні бойы студенттер үшін компьютерде үздіксіз жұмыс істеу 

уақыты қандай? 
1. 2-3 сағат ішінде 
2. 3-4 сағат ішінде 
3. 4-5 сағат ішінде 
4. 5-6 сағат ішінде 
5. 1-2 сағат ішінде 
 
18. Қадамдық кернеу-бұл бір-бірінен қашықтықта орналасқан ток 

тізбегінің екі нүктесі арасында пайда болатын ток кернеуі ...? 
1.100 см 
2.150 см 
3. 20 м 
4.80 см. 
5.80 м 
 
19. Жобалау құжаттамасының қандай сұрақтар тобына 

геологиялық жағдайлардың ерекшеліктерін ескеретін іс-шараларды 
таңдау кіреді? 

1. Технологиялық 
2. Арнайы 
3. Жалпы алаңдық 
4. Қоғамдық 
5. Қадағалау 
 
20. "ҚР Еңбек кодексіне"сәйкес аптасына жұмыс уақытының 

нормативтік ұзақтығы қандай? 
1. 40 сағаттан артық емес 
2. 24 сағаттан артық емес 
3. 36 сағаттан артық емес 
4. 41 сағаттан артық емес 
5. 8 сағаттан артық емес 
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7. ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІНІҢ ҒИМАРАТТАРЫ МЕН 
ҚҰРЫЛЫСТАРЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ 

 
7.1 Көлік ғимараттары мен құрылыстарын орналастыру 

номенклатурасы мен ерекшеліктері 
 
Теміржол көлігінің ғимараттары мен инженерлік құрылыстары 

технологиялық процестің бір бөлігі болып табылады және жолдарды 
«кешенді қызмет көрсетілетін табиғи-техникалық жүйелер» ретінде тиісті 
техникалық пайдалануды қамтамасыз етеді [30]. Теміржол көлігінің барлық 
ғимараттары үш блокқа бөлінеді:  

- теміржол ғимараттары; 
- теміржол көлігінің өнеркәсіп кәсіпорындарының ғимараттары; 
- азаматтық ғимараттар.  
Блоктарға бөлу ғимараттың функционалды және технологиялық 

мақсатымен анықталады. 
Теміржол ғимараттарының блогы теміржолдарды техникалық 

пайдалануға тікелей байланысты және өндірістік, қосалқы, қосалқы, 
жолаушылар, қойма ғимараттарын қамтиды. Теміржол ғимараттары өзінің 
мақсаты мен тиесілігі бойынша «Қазақстан темір жолы «ҰК» АҚ 
шаруашылықтары мен департаменттеріне мынадай топтарға бөлінуі мүмкін: 
жолаушылар; локомотив, вагон, Энергетика шаруашылықтары; СОБ және 
байланыс; жүк шаруашылығы; азаматтық құрылыс қызметтері; сумен 
жабдықтау және кәріз; жол және станциялық шаруашылықтар. 

Теміржол инфрақұрылымына жататын өнеркәсіптік кәсіпорындар 
ғимараттарының блогы жылжымалы құрамды жөндеу бойынша өнеркәсіптік 
кәсіпорындарды, бағыттауыш зауыттарды, темірбетон бұйымдары 
зауыттарын, қиыршықтас, қиыршық тас, кірпіш және т.б. біріктіреді. 

Азаматтық ғимараттар блогына тұрғын және қоғамдық ғимараттар 
жатады. Соңғы жылдары азаматтық ғимараттардың көлемі оларды жергілікті 
билік органдарының қарамағына (меншігіне) беруге байланысты күрт 
қысқаратынын атап өткен жөн. 

«Қазақстан темір жолы «ҰК»- ның нормативтік құжаттарында әртүрлі 
шаруашылықтар мен қызметтерге жататын кейбір өндірістік және қосалқы 
ғимараттар ұжымдық атаумен-қызметтік-техникалық ғимараттармен 
біріктіріледі. 

Жоғарыда келтірілген жіктеумен қатар ғимараттар теміржол 
трассасына қатысты орналасуы бойынша ерекшеленеді.  Бұл жағдайда 
станция мен ауыл ғимараттары, сондай-ақ аралықтарда орналасқан жол 
жолдары ерекшеленеді. 

Әр түрлі мақсаттағы ғимараттардан басқа, теміржол көлігінде 
Поездар қозғалысын ұйымдастырумен тікелей байланысты құрылыстар, 
байланыс желісінің тіректері, қардан қорғау құрылыстары, көшкіннен қорғау 
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галереялары және т.б., сондай-ақ қосалқы мақсаттағы құрылыстар, 
жолаушылар платформалары мен павильондар бар. Құрылымдардың жеке 
класы-сорғы станциялары, су мұнаралары. 

Темір жол көлігінің ғимараттары мен құрылыстарының орналасуының 
желілік-бытыраңқы сипаты темір жолдың күрделі ұйымдастыру-техникалық 
шаруашылығындағы жағдайға тәуелділікпен байланысты оларды 
пайдалануда белгілі бір қиындықтар туғызады. 

 
7.2 Өндірістік ғимараттардың негізгі құрылымдық жүйелері 
 
7.2.1 Бір қабатты ғимараттардың құрылымдық схемалары 
 

Ғимараттар мен құрылыстардың алуан түрлілігі функционалдық 
мақсаты бойынша теміржол ғимараттары блогының және теміржол 
инфрақұрылымына жататын өнеркәсіптік кәсіпорындар ғимараттары 
блогының құрылымдық нысандарының алуан түрлілігін анықтайды [30] . 

Өндірістік ғимараттар арасында ең көп таралған-бір қабатты 
ғимараттар, әдетте, жүк көтергіштігі 5-тен 50 тоннаға дейін немесе одан да 
көп көпір тіректерімен жабдықталған. Бір қабатты өндірістік ғимараттар, бір 
немесе көп қабатты, локомотив және вагон деполарына, бағыттамалық және 
электровоз - жөндеу зауыттарына, сондай-ақ әртүрлі қойма үй-жайлары мен 
басқа да өндірістерге неғұрлым бейімделген. Ұзындығы 12-ден 36 м-ге дейін. 

Өндірістік ғимараттардың қаңқалары негізінен Құрастырмалы темір 
бетоннан жасалған (7.1-сурет).  

 

 
 

7.1-сурет-локомотив депосының ОПЗ (бір қабатты өндірістік 
ғимараттар) темірбетон қаңқасы 

 
Ауыр жүктемелері бар өндірістік ғимараттарда, сондай-ақ құрылыс пен 

пайдаланудың ерекше жағдайларында (мысалы, сейсмикалық аудандарда) 
металл конструкциялар қолданылды (7.2-сурет).  
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Сурет 7.2 – Болат қаңқасы ОПЗ 

 
Өткен ғасырдың 70 - ші жылдарынан бастап Жеңіл металл 

конструкциялар - Орск жүйесі қолданыла бастады. Қойма бөлмелерін жабу 
үшін Кисловодск, Мархи сияқты құрылымдық құрылымдар енгізілді. 

Бір қабатты ғимараттардың жақтауының негізі бағандар мен 
тіректерден тұратын көлденең жақтау болып табылады. Темірбетон 
рамаларындағы тіректер бір немесе габельді сәулелер түрінде қолданылды. 
18 және 24 м аралықта кейбір жағдайларда темірбетон фермалары 
ұйымдастырылды. Арқалықтар мен фермалар алдын ала керілген 
арматурамен құрастырылды. 

18 - 36 м аралықтағы болат жақтауларда тіректер рельстер түрінде 
жасалды, ал кішігірім аралықтарда үздіксіз сәулелер қолданылды. 

Көлденең рамалар кеңістіктік құрылымға байланыс жүйесімен, 
Кранның конструкцияларымен және жабынның қатты дискісімен 
біріктіріледі. 

Темірбетон жақтауларындағы тіректермен тіректердің түйісуі топсалы 
қосылыстардың көмегімен жүзеге асырылды, жетпісінші жылдарға дейін 
болат жақтауларда-қатаң. 
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«Орск» жүйесі («Плауэн» жүйесінің аналогы, Германия) - аралығы 18 
және 24 м, биіктігі 7 және 8 м, рамалары 6 м қадаммен бір аралықты жеңіл 
рамка (көп жылдар бойы Алматы үй құрылысы комбинатында шығарылған). 
Екі жақты жақтаулардың басты ерекшелігі (тіректермен қатаң тіреу, бағандар 
негізге ілулі) - бағандар мен тіректердің қимасы жабық. Белдіктер илектелген 
немесе иілген арналардан, қабырғалары бойлық қабырға-рифтермен 
күшейтілген жұқа парақтан жасалған. Монтаждық жіктер да айырықтар 
ригельді  
тұғырына мен ортасында аралығының ригелярешены арналған фланцах с 
высокопрочными бұрандалармен (сурет 7.3). 

 

 
 

7.3-сурет – «Орск» түріндегі көлденең рамка» 
 
«Канск» типті раманың (металл конструкциясы зауыты орналасқан 
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Красноярск өлкесіндегі қаланың атауы бойынша) ұзындығы 18, 24 м-ден 6 
және 12 м-ге дейінгі аралықтары бар ( 7.4-сурет). 

Рамалар жүк көтергіштігі 3 тоннаға дейінгі аспалы кран жабдығына 
және жүк көтергіштігі 20 тоннаға дейінгі көпірлі крандарға бейімделген.  
Көпірлі крандар үшін рамамен тек жоғарғы жағында біріктірілген иілген 
дәнекерленген тікбұрышты құбырлардан бөлек бағандар қарастырылған. 

Рамалар 09 Г2 С төмен легірленген болаттан жасалған, тіректер кең 
жолақты Қос таврлардан жасалған (35 Ш, 35 К – 40 Ш, 40 К).  Биіктігі 920 ... 
960 мм, қабырғасының қалыңдығы 4 - 8 мм, бұл 225-112 қабырғасының 
икемділігін қамтамасыз етеді. Жеке элементтердің түйісуінің монтаждық 
түйіндері фланецтерде және жоғары берік болттарда жасалады. 

 

 
 

7.4 сурет – «Канск» түріндегі көлденең рамка» 
 
Бір қабатты өндірістік ғимараттардың болат қаңқаларын салу 

тәжірибесінде «Молодечно» (металл конструкциялары зауыты орналасқан 
Минск маңындағы Молодечно кенті) типті кешенді жеткізілім 
конструкциялары кеңінен қолданылды. 7.5 суретте «Молодечно»  типті 
ферманың құрылымдық схемасы көрсетілген.  

«Молодечно»  типті жабын конструкцияларының басты ерекшелігі-
итарқа фермалары иілген дәнекерленген тікбұрышты және шаршы жұқа 
қабырғалы құбырлардан жасалған.  Фермалардың ұзындығы 18, 24 және 30 
м, сыртқы қырлары бойынша фермалардың биіктігі 2000 мм. Бұл 
қолданыстағы типтік жобалардың барлық фермаларының ең төменгі 
дизайны. Жоғары тиімділік салыстырмалы түрде үлкен көлденең Инерция 
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радиусымен анықталады, бұл металды сығылған және Орталықтан тыс 
Сығылған шыбықтарда, әсіресе жоғары және жоғары беріктігі бар болаттарда 
тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.  Сонымен қатар, құбырлар коррозияға 
төзімді (ішкі қуысты герметизациялау жағдайында). Элементтердің 
конъюгациясы фасонсыз. 

Иілген дәнекерленген профильдердің қаттылығы сізге жүгірусіз 
жасауға мүмкіндік береді.  Профильденген болат еден 1.460.3 типті сериялы 
жоғарғы белдіктерге 4 және 6 м қадаммен төселеді 

 
 
 

7.5  сурет – «Молодечно» типті конструкциялардан жасалған ғимарат» 
 
Прокат қос таврларының тиімділігін арттыру жолдарын іздеу 

перфорацияланған арқалықтар деп аталатындардың пайда болуына әкелді.  
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Оларды дайындау кезінде бастапқы Қос таврдың қабырғасы газды кесумен 
немесе қуатты престерде тұрақты қадаммен зигзаг тәрізді сынған сызық 
бойынша кесіледі, содан кейін кесілген Арқалықтың екі жартысы қабырға 
кесуінің біріктірілген шығыңқы жерлерінде дәнекерлеу арқылы жалғанады 
(7.6 сурет).  

Перфорацияланған Қос таврдың тиімділігі оның бастапқы биіктігімен 
(1,5 есе) анықталады. Нәтижесінде қиманың қарсылық моменті 1,5-ке 
артады...2 рет және сәйкесінше жүк көтергіштігі.  Перфорацияланған 
қабырғасы бар қос таврлар илектелген Қос таврлармен салыстырғанда 
металды 20 - 30% үнемдеуді қамтамасыз етеді және соңғыларына қарағанда 
10 - 18% - ға арзан. 

 

 
 

Сурет 7.6 - Перфорацияланған қабырғасы бар арқалықтар 
 
Өндірістің еңбек сыйымдылығы бойынша олар дәнекерлеу 

жұмыстарын және дәнекерлеу көлемін азайту арқылы дәнекерленген Қос 
таврларға қарағанда 25-35% тиімдірек. 

Өткен ғасырдың 70-ші жылдары ЦНИИ-дің Қазақ филиалында – 
«Стальконструкция» жобасы гофрленген қабырғасы бар арқалықтар 
әзірленді, олардың қабырғасында оның жергілікті орнықтылығын арттыру 
үшін әртүрлі пішіндегі гофрлар жасалды. Кәдімгі дәнекерленген құрама 
арқалықтарда қабырға қалыңдығы әдетте жергілікті тұрақтылық 
талаптарымен анықталады. Көлденең қабырғалар қабырғалардың 
қалыңдығын азайтуға мүмкіндік береді, сонымен қатар арқалықтардың 
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бұралу қаттылығын арттырады, өйткені қабырғалар диафрагмалардың рөлін 
атқарады және көлденең қиманың контурының өзгермейтіндігін қамтамасыз 
етеді, металл шығынын азайту кезінде осы талаптарды қанағаттандыруға 
деген ұмтылыс пайда болды және қабырғаларды гофрлеу идеясына әкелді 
(7.7-сурет). Гофрленген қабырғалардың қалыңдығы 2 - 8 мм аралығында 
қабылданады, қабырғаның икемділігі сәйкесінше 300-600. 

Гофрлаудың қосымша технологиялық операциясына және белдік 
тігістерін дәнекерлеудің біршама күрделенуіне қарамастан, қаттылық 
қабырғаларының едәуір санын алып тастау және қабырға қалыңдығының аз 
болуы, сайып келгенде, арқалықтар өндірісінің еңбек шығындарының 15-
25% - ға төмендеуіне әкеледі. Сәулелердің құрылымдық шешімдері қабырға 
гофрлерінің алуан түріне байланысты ерекшеленеді. Гофрленген қабырға 
ретінде, атап айтқанда, болат Профильді еден парақтарынан кесілген 
таспаларды қолдануға болады. 

 

 
 

Сурет 7.7 - Гофрленген қабырға арқалықтар 
 
Өткен ғасырдың 60-жылдарында құрылымдық құрылымдар әртүрлі 

мақсаттағы ғимараттарды жабу үшін құрылыс тәжірибесінде қолданылды. Ең 
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көп таралған жалпақ құрылымдық плиталар бір-біріне қатысты жасуша 
қадамының жартысына ауыстырылған шыбықтардың параллель бағыты бар 
жоғарғы және төменгі белдік торларымен қалыптасады. Жоғарғы және 
төменгі торлардың түйіндерін көлбеу шыбықтармен байланыстыра отырып, 
біз «Кисловодск» типті құрылымды алдық, оның шыбықтары дөңгелек 
құбырлардан жасалған. Мұндай жүйеде бірнеше рет қайталанатын 
«кристалл» кеңістіктік элементін ажыратуға болады, мысалы, 
параллелепипед, пирамида және т.б. (7.8-сурет).  

 

 
 

Сурет 7.8 – «Кисловодск» типті конструкциядан ғимараттың қаңқасы» 
 
Тірек құрылымын орналасуы мүмкін контуры бойынша (үнемі немесе 

бұрыштарында), сондай-ақ шегінде жоспарын құра отырып, консольдік 
ұшып жабу. Кейбір жағдайларда көп аралықты құрылымдар қолданылуы 
мүмкін. 

Құрылымдық құрылымдардың түйіндерінде, әдетте, 6-дан 10 өзекке 
дейін жиналады. Оларды түйіндерге қосу әдістері өте алуан түрлі және 
қасиеттері мен техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер 
етеді. 

Құрылымдық құрылымдардың жұмыс кеңістігі оларға жоғары 
сенімділікті қамтамасыз етеді-жеке өзектердің (шартты түрде қажет) жүк 
көтергіштігінің сарқылуы күш-жігерді қайта бөлуге байланысты бүкіл 
құрылымның шекті күйіне әкелмейді. 

Жүйенің жоғары қаттылығы минималды жабу биіктігін алуға 
мүмкіндік береді-1/15-1/25 аралық, бұл жылытуға, жарықтандыруға және т. 
б. операциялық шығындарды айтарлықтай төмендетеді.. 

Жүйенің қаттылығының жоғарылауы жабынның минималды биіктігін 
алуға мүмкіндік береді - 1/15... 1/25 аралық, бұл жылытуға, жарықтандыруға 
және т. б. операциялық шығындарды айтарлықтай төмендетеді.. 

Құрылымдық құрылымдардың басты кемшілігі-жүйенің түйін 
элементтерінің өте күрделі шешімі. 

Қоршау құрылымдары көбінесе өндірістік ғимараттардың пайдалану 
қасиеттерін анықтайды. Ғимараттардың қабырғалары бірнеше параметрлер 
бойынша жіктеуге болатын көптеген дизайн шешімдерімен сипатталады. 
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Материалға сәйкес: кірпіштен, бетон блоктардан және панельдерден, тиімді 
оқшаулауы бар металл панельдерден.  

Жұмыс схемасына сәйкес: жүк көтергіш, өздігінен жүретін, ілулі.  
Жылудан қорғау дәрежесі бойынша: жылытылған және 

жылытылмаған.  
Құрылымы бойынша: бір қабатты және көп қабатты (әдетте үш 

қабатты). 
Темірбетон жақтауларындағы қоршау конструкциялары темірбетон 

немесе кеңейтілген сазды бетон плиталарынан қолданылды, қабырғалы 
темірбетон плиталары жабындар үшін кең таралған. Болат жақтауларда 
жабындар қабырғалы темірбетон плиталарынан жасалған. Алайда, қазіргі 
заманғы ғимараттарда асбест-цемент плиткалары немесе болат Профильді 
едендер жеңіл жұмыс істейді. 

Темірбетон және болат жақтаулардағы сыртқы қабырғалар көбінесе 
өздігінен кірпіштен жасалған. 

Кейінгі ғимараттарда сыртқы қабырғалар ұзындығы 6 және 12 метр 
кеңейтілген сазды бетон плиталарынан жасалған. Бір қабатты өндірістік 
ғимараттардың заманауи Болат қаңқаларында жеңіл қоршаулар 
қолданылады-үш қабатты панельдер және т. б. 

Теміржол көлігі жүйесінде тірек кірпіш қабырғалары бар әр түрлі 
аралықтардың бір қабатты өндірістік ғимараттары кеңінен қолданылды, 
олардың пиластерлері арқанды немесе ферменттік жабын құрылымдарына 
сүйенеді. Осы типтегі ғимараттар бүгінгі күнге дейін жұмыс істейді. 

 
7.2.2 Көп қабатты ғимараттардың конструкциялары 
 
Көп қабатты ғимараттарды дизайн негізінде бөлуге болады: 
- қаңқалы ғимараттар; 
- қаңқасыз ғимараттар; 
- рамалық панель. 
Негізінен көлденең жүктемелерді қабылдау әдісіне сәйкес рамалық 

ғимараттар әдетте кіші топтарға бөлінеді: 
- рамалық жүйелер; 
- темірбетон диафрагмалармен, қаттылық ядроларымен немесе металл 

байланыстармен байланыс жүйелері; 
- рама-байланыс жүйелері. 
Сонымен қатар, құрылымдық ерекшелігі, төбелерде тіректердің болуы 

немесе болмауы бойынша темірбетон рамалық ғимараттар рамалық-сәулелік 
(тірек) және рамалық-сәулесіз болып бөлінеді.  

Рамалық-сәулелік ғимараттарда тік жүктемелер мен әсерлерден күштер 
жабын мен еден плиталары арқылы қабылданады және тіреуіштер арқылы 
бағандарға беріледі. Рамалық-сәулесіз ғимараттарда тіректер жоқ, рамалар 
бағанадан немесе Астанадан бағанаға қатты қосылу арқылы қалыптасады. 
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Мұндай шешімдер тоңазытқыштар сияқты арнайы мақсаттағы өндірістік 
ғимараттар үшін қолданылады. 

Сонымен қатар, құрылымдық ерекшелігі, төбелерде тіректердің болуы 
немесе болмауы бойынша темірбетон рамалық ғимараттар рамалық-сәулелік 
(тірек) және рамалық-сәулесіз болып бөлінеді. Рамалық-сәулелік 
ғимараттарда тік жүктемелер мен әсерлерден күштер жабын мен еден 
плиталары арқылы қабылданады және тіреуіштер арқылы бағандарға 
беріледі. Рамалық-сәулесіз ғимараттарда тіректер жоқ, рамалар бағанадан 
немесе Астанадан бағанаға қатты қосылу арқылы қалыптасады. Мұндай 
шешімдер тоңазытқыштар сияқты арнайы мақсаттағы өндірістік ғимараттар 
үшін қолданылады. 

Связевые каркастар сипатталады шарнирными тораптары түйісу 
ригельдерді с колонналары. Рамалық жүйелерде раманың қаттылығы 
тіректердің бағандармен қатты түйісуіне байланысты қамтамасыз етіледі. 
Рамалық байланыс жүйелерінде түйіндердің бір бөлігі қатты, бір бөлігі 
топсалы болуы мүмкін, көлденең қаттылық диафрагмалар мен қаттылық 
ядроларымен немесе тік байланыстармен қамтамасыз етіледі. 7.9-суретте жүк 
көтергіш темірбетон қаңқасы бар көп қабатты ғимарат көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 7.9 - Көп қабатты өндірістік ғимарат темірбетон қаңқасы бар 
 
Қаңқасыз ғимараттар-бұл тірек қабырғалары, кірпіш немесе темірбетон 

(панельдік ғимараттар) бар ғимараттар. Олар әртүрлі шаруашылықтар мен 
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теміржол қызметтерінің өндірістік, әкімшілік және әкімшілік 
ғимараттарында қолданылады. Жақтаусыз жүйелер соңғы уақытқа дейін 
негізгі болған тұрғын үйлерден олар едендердің биіктігімен ерекшеленеді - 
4,2 - 6,0 м. Темір жолдарда сонымен қатар көптеген қаңқасыз ғимараттар 
қолданылады, оларда ағаш жабындары мен едендері бар - арқалықтар, кірпіш 
қабырғаларға сүйенетін фермалар бар. 

Рамалық-панельді ғимараттарда жүк көтергіш қабырғалармен қатар 
қатаң немесе сақинасыз жақтауды қолдануға болады. 

Соңғы онжылдықтардағы құрылыс тәжірибесінде екі қабатты 
өндірістік ғимараттардың рамалық-байланыстырушы рамалары жоғарғы 
қабаттың бағаналарының кеңейтілген торымен кеңінен таралды. Раманың 
көлденең бағыттағы беріктігі мен тұрақтылығы тіректердің бағандармен 
жұптасуының қатаң және топсалы түйіндері бар көлденең жақтаулармен 
қамтамасыз етіледі. Қаңқаның бойлық тұрақтылығы бағандар бойынша болат 
тік байланыстарды орнатумен қамтамасыз етіледі (7.10-сурет). 

 
7.3 Темір жолдар мен өнеркәсіп кәсіпорындарының инженерлік 

құрылыстары 
 

Темір жолдар желісінде және темір жол көлігінің өнеркәсіптік 
кәсіпорындарында инженерлік құрылыстардың едәуір саны пайдаланылады: 

 

 
 

Сурет 7.10 - Екі қабатты ғимараттың рамалық-байланыстырушы қаңқасы  
бағандардың үлкен қадамымен 

 
- шатырлы және шатырсыз жолаушылар платформалары; 
- станциялардағы аралықтары айтарлықтай мөлшерге жететін 

электрлендірілген темір жолдардың байланыс желісінің тіректері; 



210

 
 
 
 
 

- сумен жабдықтау және кәріз жүйелерінің құрылыстары; 
- қазандық ғимараттарына көмір берудің транспорттық галереялары; 
- түтін мұржалары; 
- ашық кран эстакадалары; 
- жаяу жүргінші эстакадалары және жерге көмілген өткелдер; 
- құмды сақтауға арналған сүрлемдер және басқа да құрылыстар. 
Жолаушылар платформалары станциялар мен аялдама пункттерінде 

салынуда.  Жолаушылар ғимаратына қатысты орналасуы бойынша 
платформалар оған іргелес негізгі және перрон немесе жай қабылдау 
жолдарының арасында орналасқан аралық болып бөлінеді.  Жолдардың 
орналасуына байланысты жолдар бір жағынан орналасқан кезде бір жақты 
платформалар, ал жолдар екі жағынан орналасқан кезде екі жақты (арал) 
бөлінеді. 

 Кейбір жағдайларда қосалқы станция құрылыстары негізгі 
платформаларға орналастырылады: жүк багажына арналған бөлмелер, 
перронды санитарлық тораптар, сауда павильондары мен дүңгіршектер және 
т. б.  Жолаушыларды атмосфералық жауын-шашыннан, ал оңтүстік 
аудандарда күннен қорғау үшін платформалардың үстіне шатырлар 
орнатылады. 

Платформалар жоғары және төмен (сәйкесінше рельс басының жоғарғы 
жағынан 1100 немесе 200 мм).  Жолаушылар станцияларында, сондай-ақ қала 
маңындағы қарқынды қозғалысы бар электрлендірілген учаскелердің бөлек 
және аялдама пункттерінде жоғары платформалар салынуда.  Жолаушылар 
платформаларының ұзындығы жолаушылар құрамының ең үлкен 
ұзындығына байланысты белгіленеді. 

Жолаушылар платформаларының ені жолаушылар ағынының 
қарқындылығы мен сипатына, платформалардан шығу саны мен 
орналасуына, оларға орналастырылған құрылғылардың (павильондар, 
баспалдақтар және т.б.) мөлшеріне байланысты.  Платформаларда 
павильондар, тоннельдерге кіру жолдары және басқа да құрылыстар болған 
кезде осы құрылыстардың шеткі жиегі мен платформаның ернеуі арасындағы 
қашықтық кемінде 2 м болуы тиіс.  Төмен платформалар екі түрлі болуы 
мүмкін (сурет 7.11): 

- борттық темірбетон қабырғаларымен және олардың арасындағы 
толтырумен: нөлдік деп аталатын жерлерде және биіктігі 1,5 м дейін 
жағалауларда бүйірлік және аралық платформалар үшін қолданылады; 

- құрастырмалы темірбетон рамаларынан және алдын ала кернеулі 
плиталардан (жоғары жолаушылар платформаларының типі бойынша): 
биіктігі 1,5 м астам үймелерде және ойықтарда қолданылады. 
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Сурет 7.11- Төмен жолаушылар платформалары 

 
Жоғары жолаушылар платформалары (7 .12-сурет) алаңдарда 2 м-ге 

дейінгі ойықтарда немесе үйінділерде орналастырылады. Платформалар 
құрастырмалы темірбетон элементтерінен екі құрылымдық нұсқада 
салынған: екі тіректі және бір тіректі.  
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Сурет 7.12 - Жоғары жолаушылар платформалары 
 
Екі тіректі платформаларда іргетас табандары мен қадалар тіректеріне 

сүйенетін, бітелген немесе бұрғыланған ұңғымаға Орнатылатын тіректер 
болуы мүмкін. Бір сатылы платформаларда іргетас аяқ киімдеріне 
негізделген Т-тәрізді тіректер бар.  Платформалар жанында тұрған 
вагондардың жүріс бөліктерін, сондай-ақ жолдарда кездейсоқ қалып қойған 
жолаушыларды қарап тексеруді және жөндеуді жүргізетін персоналдың 
қауіпсіздігі үшін биік платформаларды борт қабырғасынан немесе 
тіреулерден жол жағына қарай кемінде 50 см консольдік шығару арқылы 
жасайды. 

Платформаларды асфальтбетонмен жабу. 
Платформаның бүкіл ұзындығы жарықтандырылуы керек, ол үшін 

оларға жарықтандыру тіректері орнатылады. 
 Сумен жабдықтау және кәріз жүйелерінің құрылыстарына сорғы 

станциялары, су тазарту ғимараттары және су мұнаралары кіреді. 
Сорғы станциялары суды тазартуға немесе тұтынушыға көтеруге 

арналған. Суды сумен жабдықтау көзінен алып, оны тазартуға немесе тікелей 
су мұнарасына немесе желіге жіберетін станциялар бірінші көтеру сорғы 
станциялары деп аталады. Тазартылғаннан кейін желіге су беру үшін екінші 
көтеру сорғы станциялары орнатылады. 

Жабдықтың жер бетіне қатысты орналасуына байланысты сорғы 
станциялары жер үсті, жартылай тереңдетілген және көмілген болуы мүмкін 
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(7.13-сурет, а және б). 

 
 

а-жартылай тереңдетілген сорғы станциясы; б-тереңдетілген сорғы станциясы;  
B – су мұнарасы; 1-хлоратор; 2-көмір бункері; 3-бу қазандығы; 
4-айдау желісі; 5-бу сорғысы; 6-сору желісі; 7-кран-арқалық; 

 8-қорғаныс қабырғасы; 9-электр сорғы; 
 

7.13-сурет - Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары 
 
Сорғы станциясы машина залынан, хлорлау және тұрмыстық үй-

жайлардан тұрады (сорғыларды автоматты басқару кезінде тұрмыстық үй-
жайларға қажеттілік жоғалады). Машина залында сорғылар, қозғалтқыштар, 
құбырлар, ысырмалар, бақылау-өлшеу аппаратурасы орналастырылады. 
Машина залында жабдықты монтаждау үшін тельфері бар монорельс немесе 
кран-арқалық орнатылады. Машина залы сору желдеткішімен жабдықталады. 

Жақын маңда жөндеу базасы болмаған жағдайда станция жанында 
көлемі 10-15 м2 шағын шеберхана көзделеді, майлау және сүрту 
материалдарын сақтауға арналған қоймасы бар. 

Жерленген сорғы станциялары цилиндрлік немесе конустық шахтадан 
және жер павильонынан тұрады.  Бұл жағдайда машина залы 
гидротехникалық бетоннан немесе темір бетоннан жасалған шахтаның түбіне 
орналастырылады, содан кейін қысым суларынан гидрооқшауланады. 

 Кейде сорғы станциялары басқа ғимараттармен және құрылыстармен – 
қазандықтармен, компрессорлармен, электр станцияларымен, су 
мұнараларымен, тазарту қондырғыларымен ынтымақтасады. 
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 Суды тазарту ғимараты оған ағартуға (тұндыруға, коагуляциялауға, 
сүзуге), зарарсыздандыруға (хлорлауға), кейде суды жұмсартуға арналған 
жабдықтар мен құрылғыларды орналастыруға арналған. 

Су мұнаралары (7.13-сурет, в) су қорын және тарату желісінде қажетті 
қысымды құру үшін орналастырылған. Биіктігі 10 - 40 м су тегеурінді 
мұнаралар салмақ түсетін оқпаннан, шатырдан және көлемі 40-тан 500 м3 
және одан да көп болаттан немесе темір бетоннан жасалған суға арналған 
бір-екі резервуардан (бактардан) тұрады. Мұнаралардың шатырлары суды 
қатып қалудан қорғау үшін, сондай-ақ бактарды тексеру және жөндеу үшін 
қызмет етеді.  Шатырдың қабырғалары қарапайым қабырға материалдарынан 
жасалған.  Қолайлы климаттық жағдайларда немесе резервуарлардағы су 
айналымы кезінде статикалық мұнаралар салынады. 

 Конвейерлік галереялар конвейерлерді орналастыруға арналған, 
олардың көмегімен сусымалы материалдар тасымалданады.  Галереялар 
көлбеу бұрышы 24 градустан аспайтын көлденең немесе көлбеу құрылыстар 
болып табылады (7.14-сурет). Пайдалану шарттарына және талап етілетін 
температуралық режимге байланысты галереялар жылытылатын немесе 
жылытылмайтын етіп орналастырылады. 

 

 
 

Сурет 7.14 - Транспортер галереясының сызбасы 
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Галереялар тіректер мен аралық ғимараттардан тұрады. Аралық 
құрылыстардың құрамына жабынның салмақ түсетін құрылымдары мен 
шатыр бөлігі кіреді. Аралық құрылымдардың тірек конструкциялары үшін 
көбінесе параллель белдіктері бар металл фермалар қолданылады. ХХ 
ғасырдың 70-ші жылдарына дейін салынған галереяларда конвейерлер мен 
қабаттасу элементтері жоғарғы белдіктер деңгейінде орналасқан илектелген 
және дәнекерленген Қос таврлардан жасалған тірек конструкциялары 
қолданылды. 

Фермалардың аралық құрылыстарын тірек конструкциялары ретінде 
пайдалану кезінде қоршау конструкцияларының екі орналасу схемасы 
қолданылды. Біріншісінде-фермалар сыртта, екіншісінде-жылытылатын 
кеңістіктің ішінде. Бірінші нұсқаның кемшілігі-төмен температура 
жағдайында металл конструкцияларының пайдалану сенімділігін төмендету 
қаупі. Екінші нұсқада құрылымдар Болаттың коррозиялық тозуына ықпал 
ететін ылғалды ортаға ұшырайды. Жоғары ылғалдылық конвейерден төгілген 
материалдың еденінен сумен жуудан туындайды. Сонымен қатар, төменгі 
белдіктің сыртқы ауамен байланысы нәтижесінде фермалардың 
элементтерінде суық көпірлер пайда болады, бұл фермалардың түйіндерінде 
конденсаттың пайда болуына әкеледі. 

Галереялардың аралық құрылымдарын қолдайтын Болат тіректер 
жалпақ және кеңістіктік болып бөлінеді. Кеңістіктік тіректер (якорь) 
температура блогындағы құрылымның бойлық тұрақтылығын қамтамасыз 
етеді. Қалған металл тіректер галереяның бойлық осі бағытында аздап 
қаттылығы бар жалпақ құрылымдар түрінде жасалады. 

Галереяларды пайдаланудың 70 жылдан астам тәжірибесі олардың 
құрылыстардың неғұрлым бүлінген класына жататынын куәландырады. 
Зақымданудың жоғарылауы бірқатар қолайсыз факторлардың, соның ішінде 
динамикалық жүктемелердің және климаттық температураның тікелей 
әсерінің бірлескен әсерінен болады.  

Ашық крандық эстакада колонналардан және оларға орнатылған көпір 
крандары бар көлденең аралық құрылыстан тұратын инженерлік құрылыс 
болып табылады. Мұндай эстакадалар темір жолдардың өнеркәсіптік 
кәсіпорындарының қоймаларында ашық ауада сақтауға рұқсат етілетін 
материалдар мен бұйымдар үшін тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру 
үшін пайдаланылады (7.15-сурет). 
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7.15-сурет - Ашық кран эстакадасы 
 

Эстакадалардың кран асты конструкцияларына кран асты 
арқалықтары,тежегіш конструкциялары, тік көмекші фермалар - бір қабатты 
өндірістік ғимараттардың конструкцияларына ұқсас. 

Ашық кран эстакадаларының пайдалану сенімділігі, әдетте, бағаналар 
іргетастарының негіздерінің деформациялануымен, әсіресе бағаналардың 
жоғарғы жағында кергіш болмаған кезде анықталады. 

 
7.4 Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың негізгі конструктивтік 

жүйелері 
 
Азаматтық (тұрғын және қоғамдық) ғимараттардың негізгі 

құрылымдық жүйелері 7.16-суретте көрсетілген. 
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а) - көтергіш бойлық қабырғалармен; б) - көтергіш көлденең қабырғалармен; 
в) - көтергіш бойлық және көлденең қабырғалармен; г) - толық қаңқамен; 

д) - толық емес қаңқасы бар 
 

7.16-сурет - Азаматтық ғимараттардың конструктивтік жүйелері 
 

Ғимараттың кеңістіктік қаттылығын қамтамасыз ететін негізгі 
құрылымдық элементтер-қабырғалар, жақтаулар және төбелер. Ғимараттың 
қаттылығы үшін көлденең тұрақты құрылымдар арасындағы қашықтық, 
едендердің биіктігі және көлденең бағыттағы едендердің (жабындардың) 
қаттылығы маңызды. 

Тас ғимараттар. Кеңістіктік қаттылық дәрежесі бойынша тірек 
қабырғалары бар тас ғимараттарды екі топқа бөлуге болады: 

- қатты құрылымдық схемасы бар ғимараттар; 
- серпімді құрылымдық схемасы бар ғимараттар. 
Ғимаратты белгілі бір құрылымдық схемаға жатқызу көлденең тұрақты 

құрылымдар арасындағы қашықтыққа, жабындардың немесе едендердің 
қаттылығына және қабырғалар жасалған кірпіш тобына байланысты (7.1-
кесте). 
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Кесте 7.1 - Тас қалау топтары 
 

Кірпіштің түрі Тас төсеу топтары 
I II III IV 

50 және одан 
жоғары маркалы 
дұрыс пішіндегі 
кірпіштен немесе 
тастардан тұтас 
қалау 

10 және 
одан 

жоғары 
маркалы 

ерітіндіде 

4 маркалы 
ерітіндіде   

35 және 25 
маркалы  

10 және одан 
жоғары 
маркалы 

ерітіндіде 

4 маркалы 
ерітіндіде  

Бұл да, 15 және 10 
және 7 маркалары - - Кез келген 

ерітіндіде  

Сол сияқты, 4 
маркалы - - - Кез келген 

ерітіндіде 
Кірпіштен немесе 
бетон тастардан 
көлденең тігіс 
жолдарымен 
байлаумен жеңіл 
қалау 

25 және 
одан 

жоғары 
маркалы 

ерітіндіде 
бетонмен 
немесе 25 
және одан 

жоғары 
маркалы 
қосымша 
беттермен 

10 және одан 
жоғары 
маркалы 

ерітіндіде 
бетонмен 

немесе 10 и15 
маркалы 
қосымша 
беттермен 

10 және 
одан жоғары 

маркалы 
ерітіндіде 
бетонмен 
немесе 10 
және 15 
маркалы 

ішпектермен 

 

Жеңілдетілген 
құдықты қалау (тік 
қабырғалармен 
байлаумен) 

Сол 
сияқты 

10 және одан 
жоғары 
маркалы 

ерітіндіде 
бетонмен 
немесе 15 
және одан 

төмен 
маркалы 

ішпектермен 
немесе 

көмбемен 

  

Қапсырма астынан 
немесе тақташадан 

50 және 
одан 

25 және 10 
маркалы 

10 және 4 
маркалы 

Балшық 
ерітіндісінде 
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буттан қалау жоғары 
маркалы 

ерітіндіде  

ерітіндіде ерітіндіде 

Жыртылған 
бутадан қалау  

50 және одан 
жоғары 
маркалы 

ерітіндіде 

25 және 10 
маркалы 

ерітіндіде 

4 маркалы 
ерітіндіде 

Бутобетон 100 
маркалы 
бетонда 

75 және 50 
маркалы 
бетонда 

35 маркалы 
бетонда  

 
 
 

Қатаң құрылымдық схемасы бар ғимараттарға көлденең 
қабырғалары жиі орналасқан ғимараттар жатады, олардың арасындағы 
қашықтықст жүз-ден аз (7.2-кесте).  Мұндай ғимараттарда едендер немесе 
жабындар қабырғалар мен тіректерге сүйенетін, көлденең күштер көлденең 
қабырғаларға берілетін тұрақты қатты тіректер ретінде қарастырылады. 

 

Кесте 7.2 - Көлденең қабырғалар арасындағы максималды қашықтық 
 

Қабатт
асу 

класы 

Жабындар мен 
жабындардың түрі 

Көлденең құрылымдар арасындағы 
максималды қашықтық ℓст м, кірпіш тобы 
кезінде: 

I II III IV 
А Ағаш  30  24  18  12 

Б 

Құрастырмалы темір 
бетоннан, іркілісті темір 
бетонмен толтырылған 
Болат арқалықтар 
бойынша 

42 36 24 - 

В 

Монолитті бетоннан 
толтырылған монолитті 
темірбетон, монолитті 
құрама, болат 
арқалықтар бойынша 

54 42 30 - 

 
Тас қабырғалар мен тіректерге арналған бекітілген немесе қатты 

тіректер үшін:  
- қалыңдығы кемінде 12 см көлденең тас қабырғалар, қалыңдығы 

кемінде 6 см темірбетон қабырғалар және қабырғалардан берілетін көлденең 
жүктемені қабылдауға есептелген басқа да конструкциялар; 

- қабатаралық жабындар және көлденең тұрақты конструкциялар 
арасындағы қашықтық ℓст жүз аспайтын жабындар (7.2-кесте).  

Қабырғаларда жарықтар пайда болмас үшін олар тік деформациялық 
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тігістермен кесіледі. Температуралық және шөгінді тігістер бар.  
Температуралық тігістер ғимаратты іргетасқа дейін кесіп тастайды, ал 
шөгінді тігістер ғимаратты іргетасқа қосады. 

Шөгінді тігістер: 
- гетерогенді топырақтарда орналасқан ғимарат учаскелерінің түйісетін 

жерлерінде;  
- қолданыстағы ғимараттарға жапсарлас құрылыс кезінде; 
- ғимараттың жекелеген бөліктерінің биіктіктеріндегі айырмашылық 10 

м артық болған кезде; 
- ғимараттың жекелеген учаскелерінде үлкен жергілікті жүктемелер 

болған кезде; 
- іргетастардың табанының аудандары мен олардың тереңдігі 

арасындағы айтарлықтай айырмашылықпен. 
Болат немесе темірбетон конструкцияларымен байланысты 

қабырғалардағы тігістер осы құрылымдардың тігістерімен сәйкес келуі 
керек. Қажет болса, бұл жерлерде болат немесе темірбетон 
конструкцияларын кеспей, қосымша температуралық тігістер жасалады. 

Жоспардағы конфигурациясы бойынша қатты қабырғалардағы тігістер 
орындалуы мүмкін ширек, шпунт және арқылы. 

Температуралық тігістер есептік қысқы сыртқы температураның 
шамасына, үй-жайды жылыту жағдайларына, тастың түріне және ерітіндінің 
маркасына байланысты қашықтықта орналасуы тиіс. 

Қабырғалардың ұзындығының еркін өзгеруіне іргетастар, төбелер, 
жабындар және т.б. кедергі келтіреді, сондықтан қабырғаларда жарықтар 
пайда болуы мүмкін. Өткен құрылыстың үлкен тәжірибесін қолдана отырып, 
жарықтар пайда болмайтын жылытылатын ғимараттардың қабырғаларында 
температуралық тігістер арасында максималды қашықтық орнатылды (7.3-
кесте). 
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7.3 кесте - Жылытылатын ғимараттардың қабырғаларындағы 
температуралық  белгілер арасындағы максималды қашықтық 

 
Есептелген 
қысқы 
температура, 
°С 

Жылытылатын ғимараттардың қабырғаларындағы 
температуралық тігістер арасындағы ең үлкен қашықтық, М, 

қалау кезінде: 

кәдімгі саз кірпіштен және 
керамикалық тастардан 

силикат кірпіштен және бетон 
тастардан жасалған 

маркалы ерітінділерде 

100-50 25-10 4 100-50 25-10 4 

30-дан 
төмен 

50 75 100 25 35 50 

21-30 60 90 120 30 45 60 

11-20 80 120 150 40 60 80 

10 және 
одан көп 

100 150 200 50 75 100 

 
Іргетастарды қалау үшін әк байланыстырғышында жасалған бетон, 

бутобетон және бетон тастар қолданылады. 
Тас негіздері таспалы және бағаналы. 
Іргетастардың құрылысы мен тереңдігі топырақтың көтергіштігіне, 

оның қасиеттеріне, жер асты суларының көкжиегіне, салынып жатқан 
ғимараттың түріне, мұздату тереңдігіне және қолданыстағы жүктемелердің 
сипатына байланысты қабылданады. 

Қабырғалар көлденең жүктемелерді қабылдайтын және төбелерден 
және жабындардан тік және өздігінен жүретін, тек өз салмағын қабылдайтын 
жүк көтергіштерге бөлінеді. 

Сыртқы қабырғаларды төсеу үшін кеңінен қолданылатын қатты (қатты) 
кірпіш салыстырмалы түрде төмен жылу техникалық қасиеттерге ие, 
сондықтан көптеген жағдайларда қабырғалар өте қалың болуы керек. 

Жылу техникалық көрсеткіштерін жақсарту үшін қуыс бетон 
тастарынан, тесілген және кеуекті кірпіштерден, қуыс керамикалық 
тастардан, жеңіл табиғи және жасанды материалдардан немесе қабырғалары 
қабырғаның тірек бөлігін құрайтын және оны оқшаулайтын материалдардың 
екі немесе одан да көп қабаттарынан тұратын қабатты және жақсы кірпіштен 
жасалған үздіксіз кірпіш қолданылады. 

Далданың үстінен орналастырылады тас ғимараттарда жасайды 
қатардағы, клинчатые, арочные, армокирпичные және темір-бетон. 

Қабаттасулар әр түрлі қолданылады:  
- ағаш арқалықтар бойынша ағаш; 
- металл арқалықтар бойынша ағаш; 
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темірбетон (монолитті және құрама). 
Қазіргі заманғы шатырлар құрылымдық шешімге сәйкес шатырлы 

(суық немесе жылы шатырмен) және шатырсыз болып бөлінеді. 
Шатырлардың формалары әртүрлі: бір қабатты, габельді, жамбас, жартылай 
пальма, күмбез, бүктелген және т. б.  Роликті, мастикалық немесе дана 
материалдардан жасалған шатыр кілемі-шатырдың жоғарғы қабаты. Дренаж 
сыртқы ұйымдастырылған, ұйымдастырылмаған және ішкі болуы мүмкін. 

Құрама ғимараттар. Құрастырмалы ғимараттар құрылымдық 
белгілері бойынша ірі панельді, қаңқалы, ірі блокты және көлемді-блокты 
болып бөлінеді. 

Панельдің құрылымдық жүйесі тірек жүйесі деп аталады, онда тік 
элементтер панельдерден жиналған қабырғалар болып табылады (7.17-сурет). 

 

 
а) - панельдердің тар қадамы бар бойлық және көлденең қабырғалары бар;  
б) - панельдердің тар қадамы бар жүк көтергіш көлденең қабырғалармен;  

в) - панельдердің кең қадамы бар көлденең қабырғалары бар;  
г) - панельдердің кең қадамы бар бойлық және көлденең қабырғалары бар 

 

Сурет 7.17 - Панельді ғимараттардың құрылымдық жүйелері 
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Үлкен панельдер-бұл негізінен бір бөлмеден кем емес панельдерден 
жасалған ғимараттар. 

Ішкі пәтераралық қабырғалардың панельдері қалыңдығы 160 - 180 мм 
ауыр темірбетоннан және қалыңдығы 180 - 200 мм жеңіл бетоннан; ішкі 
панельдер қалыңдығы 100 - 180 мм ауыр темірбетоннан жасалған. 
Панельдердің қалыңдығы панельдердің буынының беріктігімен, панельдегі 
едендерді қолдау шарттарымен, панельдердің отқа төзімділігі мен 
қабырғалардың дыбыстық оқшаулауына қойылатын талаптармен 
анықталады. 

Қабырғалар мен жабындар панельдерінің түйісуі (горизонтальный 
стык) көлденең қабырғалардың тар қадамымен (2,4 - 4,8 м) - күш беретін 
платформалық 
панельден панельге еден панельдерінің тірек бөліктері арқылы өтеді. 

Қабырғалар мен төбелер панельдерінің түйісуі (көлденең түйіспе) 
көлденең қабырғалардың тар қадамымен (2,4 - 4,8 м) - платформалық, онда 
күштер панельден панельге еден панельдерінің тірек бөліктері арқылы өтеді. 

Тік тігістердегі панельдер ендірілген бөлшектермен немесе 
жылжымалы күштерді панельден панельге өткізуге мүмкіндік беретін 
монолитті кілттермен өзара байланысты. 

Еден панельдері негізінен бөлме көлемінде жасалады. Жүк көтергіш 
жүйеде жұмыс істеу әдісіне сәйкес еден панельдері екі қабырғаға тіреліп, үш 
жағына және контур бойымен тіреледі. 

Ірі панельді ғимараттардың негіздері жер жағдайларына байланысты.     
Негізінен қадалар қолданылады (ядросыз, гриль), сондай-ақ монолитті 
темірбетон плитасы түріндегі жолақ негіздері мен іргетастар. 

Байланысты қаңқасы бар рамалық-панельдік жүйелер.  Рамалық-
панельдік жүйелер рамалық (бағандар мен тіректер) және панельдерді 
(плиталар, едендер, сыртқы қоршаулар панельдері және қаттылық 
диафрагмаларының үлкен өлшемді элементтері) бір уақытта қолдануды 
қамтиды. 

Рамалық құрылымдық жүйенің тік элементтері бағандар, байланыстар, 
диафрагмалар және қаттылық ядролары болып табылады. 

Кеңістіктік қаттылықты қамтамасыз ету әдісіне сәйкес рамалық 
жүйелер өндірістік көп қабатты ғимараттарға ұқсас, рамалық, рамалық және 
байланыстырушы болып бөлінеді; рамалық рамалардың орналасу схемасына 
сәйкес-кеңістіктік және жалпақ (бойлық немесе көлденең) рамалары бар 
жүйелерге; көлденең тірек конструкцияларының түрі бойынша - көлденең, 
сақиналы, биіктігі еденге көлденең тірек элементтері бар. 

Бағандар-тік және көлденең күштерді қабылдайды және оларды 
іргетасқа өткізеді. 

Ригельдер-еден плиталарынан тік жүктемелерді қабылдайды және 
оларды бағандарға өткізеді. 
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Плиталар-тік жүктемелерді қабылдайтын және оларды тіректерге 
беретін тірек жүйесінің көлденең элементтері. 

Қаттылық диафрагмалары (тік элементтер) көлденең жүктемелерді 
қабылдау функцияларын орындайды. 

Байланыс схемасы негізінде жасалған көп қабатты рамалық 
ғимараттардың негіздері, әдетте, көлденең жолақтар түрінде жүзеге 
асырылады. 

Ағаш ғимараттар. Темір жолдарда жұмыс істейтін азаматтық және 
қызметтік-техникалық аз қабатты ғимараттардың едәуір бөлігі қалқан, 
рамалық, рамалық-панельдік ағаш ғимараттардан тұрады. 

Қалқан үйлер қабырға қоршауының білеулері мен қалқандарынан 
тұрады. Қалқандардың жақтауы тақталардан немесе қатты жолақтан, 
қаптамадан - тақталардан жасалған. Қалқанның ішкі қуысы жылу 
оқшаулағышпен толтырылды. 

Рамалық үйлерде есіктер мен терезе саңылауларын шектейтін 
тақталардың тіректері төменгі жолақтардың бойымен орнатылды. 1-ші және 
2-ші қабаттардағы төбелердің арқалықтары тіректерге шегелермен бекітілді. 
Қабырғалардың жақтауын толтыру қалқан: екі жақтау қалқаны (сыртқы және 
ішкі) тақтаймен немесе фанермен қапталған, рамалық тіректердің беттерімен 
қапталған. Қалқандар арасындағы кеңістік жылу оқшаулағышпен 
толтырылды. Осы жабу бойынша черепным брускам укладывали тақтайдан 
төсеніш төселген және төменнен подшивали тақталармен под штукатурку. 
Еден екі қабатты еденнен жасалған. 

Рамалық-панельдік үйлерде рамка қалқандар салынған ойықтары бар 
тіректерден жиналды. Бұрыштық және қарапайым тіректер шыбықтармен 
штангалармен байланған. Қабырғалардың қалқандары толтырылмаған ауа 
қабаттарымен бөлінген фанердің төрт қабатынан жасалған. Төбенің 
арқалықтары арасындағы толтыру үш қабатты фанер және екі ауа 
саңылаулары бар қалқандардан жасалған. 

Еліміздің темір жолдарында әлі күнге дейін кірпіш қабырғалары мен 
ағаш итарқа құрылымдары (арқалықтар, фермалар, аркалар), ағаш төбелер 
(7.18-сурет) бар ғимараттар (соның ішінде өндірістік) жұмыс істейді. 
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а) - бойлық салмақ түсетін қабырғаларға жабын арқалықтарын тіреп тұру;  
б) - көлденең салмақ түсетін қабырғаларға; в) - ағаш итарқа фермалары бар бір 

аралықты өндірістік ғимарат 
 

Сурет 7.18 - Ғимараттардың құрылымдық жүйелері кірпіш қабырғалары бар 
 
7.5 Теміржолдардың жұмыс істеу процесіндегі ғимараттар мен 

құрылыстардың рөлі 
 
Теміржол көлігінің ғимараттары мен құрылыстары күрделі 

иерархиялық тұтастықтың элементтері – белгілі бір сенімділік деңгейіне ие 
көліктік табиғи-техникалық жүйе болып табылады. 

Нақты құрылыс объектісінің сенімділігі (белгілі бір қызмет мерзімі 
ішінде пайдалану сапасын сақтау мүмкіндігі) тірек және қоршау 
конструкцияларының беріктігімен ғана емес сипатталады. Ғимараттардың 
жұмыс істеу сенімділігі олардың отқа төзімділігімен, материалдардың ұзақ 
мерзімділігімен, қоршау қабығының оқшаулау сапасының тұрақтылығымен, 
инженерлік жабдықтар (сумен жабдықтау, жылыту және т.б.) жүйелерінің 
үздіксіз жұмысымен қамтамасыз етіледі. 

Жоғары деңгейдегі басқа технологиялық кешенді құрылымдардың 
(жүйелердің) жұмыс істеуі бір құрылыс объектісінің сенімділігіне 
байланысты болған кезде, объект пен жүйенің сенімділігін қамтамасыз ету 
проблемасы едәуір күрделене түседі. 
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Нақты ғимараттар мен құрылыстардың сенімділікке әсерін ескеру үшін 
«теміржол ғимараттары мен құрылыстарының күрделілік сыныптарын 
тағайындау ережелері» жасалды. Олардың негізі: 

- құрылымдық-иерархиялық жүйелік тәсіл (Ішкі жүйе-кешендер-
Нысандар-элементтер); 

- проблемалық-бағдарланған жіктеудің жобалау нормаларының 
дәстүрлі құрылыстарымен үйлесімділігі; 

- нысанның функционалды сипаттамасына және оның жоғары дәрежелі 
жүйелердегі орнына байланысты факторлар жиынтығын бағалау алгоритмі 
мақсаттар ағашында рәсімделген. 

«Теміржол ғимараттары мен құрылыстарының капиталдық кластарын 
тағайындау ережелеріне» сәйкес капитал оған қойылатын пайдалану және 
техникалық талаптармен сипатталатын объектінің күрделі қасиеті ретінде 
анықталады. 

Әр объект үшін капитал сыныптары ескеріледі: 
- ғимараттың, құрылыстың салалық маңыздылығы және жоғары 

дәрежелі жүйелердегі орны (жол желісі немесе учаскесі, станция, кент және 
т. б.)); 

- осы объектінің істен шығуының ықтимал салдары; 
- ғимараттың және/немесе бүкіл жүйенің жұмысын қалпына келтірудің 

әдістері мен ықтимал ұзақтығы; 
- объектінің конструкциясын өзгертпей қабылданған технологияның 

немесе техникалық жарақтандырудың жұмыс істеу мерзімдері; 
- экологиялық жағдай және оны өзгерту перспективалары; 
- экономикалық және әлеуметтік жағдайлардың өзгеру болжамы және 

т.б. 
Есепке алу маңыздылығы сынып күрделілік мүмкін деген атпен 

берілген. Станцияның жұмысын басқаруға арналған үй-жайлары бар 
вокзалдың жолаушылар ғимаратының ішінара істен шығуы белгілі бір 
мерзімге жолаушыларға қызмет көрсетуге де, пойыздардың қозғалысына да 
қатысты бүкіл станция кешенінің жұмыс қабілеттілігінің бұзылуына әкелуі 
мүмкін. Бас тартудың әлеуметтік салдарының деңгейі жолаушылар ағыны 
мен ауданның климаттық жағдайларына, экономикалық салдар - станция 
жұмысының сипаты мен көлеміне байланысты. 

Қазақстанның елордасы Нұр-сұлтан қаласында теміржол вокзалын салу 
кезінде ерекше идея іске асырылды. «Нұрлы жол» вокзал кешені жалпы 
ауданы 12600 м2 болатын алты деңгейлі ғимараттан тұрады, оған алты 
қабылдау – жөнелту жолдары тартылған. Жолаушыларды отырғызу және 
түсіру үшінші қабат деңгейінде жүргізіледі (7.19 және 7.20-суреттер). 
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7.19-сурет – «Нұрлы Жол» вокзал кешенінің жалпы көрінісі 
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7.20-сурет – «Нұрлы Жол» вокзал кешенінің қабылдау-жөнелту 

жолдары  (вокзал кешенінің үшінші деңгейі) 
 

Бірінші және екінші деңгейлерде – паркингтер, олар жалпы алғанда 740 
машина-орынға есептелген. Шамамен бірдей көлікті іргелес аумақ 
орналастыра алады. Үшінші деңгейде – перронға шығу, төртінші-күту залы 
(7.21), бесінші-кафелер мен мейрамханалар, алтыншы-станция әкімшілігі. 
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7.21-сурет – «Нұрлы Жол» вокзал кешенін күту залы (вокзал кешенінің 
төртінші деңгейі) 

 
Вокзал жолаушылар ағынын, кезекті, қауіпсіздікті, билеттерді 

электрондық сатуды басқару мен бақылаудың заманауи зияткерлік 
жүйелерімен жабдықталған. 

 
7.6 Көлік ғимараттары мен құрылыстарын техникалық пайдалану 
 
7.6.1 Көтергіш және қоршау конструкцияларының ақаулары мен 

зақымдануларын диагностикалау 
 
Құрылыс қорын техникалық пайдалану мәселелерін шешуде 

құрылымдық элементтердің, жабдықтардың және жалпы ғимараттың 
техникалық жағдайын инженерлік бағалау-диагностика-басты орын алады. 
Диагностика зақымданудың белгілері мен себептерін, сондай-ақ оларды 
талдау мен бағалаудың әдістері мен құралдарын зерттейді және белгілейді. 

Ғимараттың жұмыс істеуін, яғни ғимаратты (объектіні) мақсаты 
бойынша тікелей пайдалануды, оның берілген функцияларды орындауын 
қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені Өзара байланысты бірқатар 
элементтерден тұрады (7.22-сурет). 
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7.22 – сурет - Жүйенің мазмұны мен құрамы ғимараттарды техникалық 
пайдалану 

 
Техникалық пайдалану жүйесінің негізі техникалық қызмет көрсету, 

техникалық диагностика және жоспарлы профилактикалық жөндеу болып 
табылады. 

Ғимаратқа техникалық қызмет көрсету   -бұл ғимарат 
элементтерінің жарамды жай-күйін және инженерлік желілер жұмысының 
берілген параметрлерін (режимдерін) қолдау жөніндегі жұмыстар кешені. 
Техникалық қызмет көрсету жұмыстарының кешені тұрақты бақылауды 
ұйымдастыруды, ақауларды тіркеуді, оларды жоюдың тиімді әдістерін 
әзірлеуді қамтиды. Ғимараттарды пайдалану үшін техникалық қызмет 
көрсетудің келесі негізгі жұмыстары ерекше маңызды. 

Өндірістік және азаматтық ғимараттардың үй-жайларында жобаға 
немесе нормативтік-нұсқаулық құжаттарға сәйкес келетін 
температуралық-ылғалдылық режимі мен аэрация режимінің қажетті 
параметрлерін ұстау. 

Атмосфералық ылғалға ұшырайтын ғимараттың сыртқы бөліктерін 
батпақтанудан қорғау. Атмосфералық ылғал ғимараттың конструкцияларына 
ақаулы шатырлар, дренаж құрылғылары, ғимараттар мен соқыр жерлер 
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элементтерінің буындары арқылы енуі мүмкін. Қабырғаларды тиісті 
гидрооқшаулағыш болмаған кезде капиллярлық, электрлік-оптикалық 
күштердің әсерінен жер асты суларымен сулауға болады. 

Құрылыс конструкцияларын шамадан тыс жүктемелерден қорғау.  
Осы мақсатта жобалау ұйымының келісімінсіз жобада көзделмеген 
технологиялық жабдықты шатырдағы жобалық жүктемеден асатын қар 
немесе шаң (құм) жиналуына жол берілмейді. Пайдалану процесінде 
ғимараттың көтергіш қаңқасының немесе оның жекелеген элементтерінің 
конструкциялық схемаларын өзгертуге жол берілмейді. 

Ғимараттарды, құрылымдық элементтерді және инженерлік 
жабдықтарды техникалық диагностикалау және тексеру олардың техникалық 
жай-күйі мен пайдалану қасиеттерін сенімді бағалаудың орталық буыны 
болып табылады. Диагностика зақымданудың белгілері мен себептерін 
зерттейді және белгілейді, сондай-ақ оларды талдау мен бағалаудың тәсілдері 
мен құралдарын әзірлейді. Бұл ретте ол құрылыстардың техникалық жай-күйі 
мен пайдалану жарамдылығы параметрлеріне олардың нормативтік 
мәндерімен және жол берілетін ауытқуларымен сүйенеді. «Темір жол 
көлігінің ғимараттары мен құрылыстарын қарап тексеру тәртібі туралы 
нұсқаулыққа» (ДЖБО-788) сәйкес қарап тексеру жылына екі рет - көктемде 
(көктемгі қарап тексеру) және күзде (күзгі қарап тексеру) жүргізіледі. 

Көктемгі тексерулер күрделі жөндеуді қажет ететін ғимараттар мен 
құрылыстарды анықтайды. Олардың нәтижелері бойынша күрделі жөндеу 
жоспарының жобасы қалыптастырылады, шаруашылықты қыста пайдалануға 
дайындау үшін жазғы кезеңде орындалуға жататын ағымдағы жөндеу 
бойынша жұмыстардың көлемі мен түрлері нақтыланады. 

Күзгі тексерулер ғимараттар мен құрылыстардың қысқы кезеңдегі 
жұмысқа дайындығын тексереді, өткен жазда жобаланған ағымдағы жөндеу 
жұмыстарының орындалуын тексереді. Күзгі тексеру нәтижелері бойынша 
келесі жылға арналған ағымдағы жөндеу жоспарларын жасау үшін жұмыс 
көлемі анықталады. 

Жоспардан тыс тексерулер техникалық сипаттағы авариялар мен 
дүлей зілзалалардан (жер сілкінісі, нөсер, дауыл, су тасқыны және т.б.) 
кейінгі бірінші тәулік ішінде жүргізіледі. 

Ішінара тексеруді кәсіпорындардың инженерлік-техникалық және 
қызмет көрсету персоналы ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдық 
элементтерінің (ағаш көтергіш конструкциялардың, шатырдың, Үй-жайлар 
мен қасбеттерді әрлеудің) және инженерлік жабдықтарының техникалық 
жай-күйі мен қалыпты пайдаланылуын тексеру мақсатында комиссиялық 
немесе жеке-дара жүргізеді. 

Жоспарлы алдын-ала жөндеу жүйесі   -бұл алдын-ала жасалған 
жоспарға сәйкес ғимараттың конструкцияларына, санитарлық-техникалық 
жүйелеріне және инженерлік құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу 
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бойынша ұйымдастырушылық және техникалық шаралар жиынтығы. 
Жөндеу жұмыстары екі түрге бөлінеді-ағымдағы және күрделі. 

Ағымдағы жөндеу   -бұл алдын алу іс-шараларын жүргізу және ұсақ 
зақымданулар мен ақаулықтарды жою арқылы ғимараттар мен 
құрылыстардың, инженерлік жабдықтардың бөліктерін мерзімінен бұрын 
тозудан жүйелі және уақтылы қорғау жөніндегі жұмыстар. Жоспарлы 
профилактикалық жөндеу ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануға 
жауапты инженерлік-техникалық қызметкерлердің өтінімдері негізінде және 
кешенді тексерулер актілері мен басқа да материалдар негізінде 
қалыптастырылады. 

Күрделі жөндеу   -қызмет ету мерзімі ең үлкен болып табылатын 
негізгі құрылымдардың 20% - ы ауыстырылатын жұмыстар. Мысалы: 
іргетастар, қабырғалар, жақтаулар, құбырлар, резервуарлар және т. б. 
Ғимараттар мен құрылыстардың пайдалану сапасын қалпына келтіру мен 
жақсартудың ең тиімді тәсілі кешенді күрделі жөндеу жүргізу болып 
табылады. 

Күрделі жөнделген ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануға беру 
оларды арнайы құрылған комиссия қабылдағаннан кейін ғана жүргізіледі. 
Бас мердігер (жөндеу-құрылыс ұйымы) комиссияға құрылысы аяқталған 
объектіні ұсынады. Бұл ретте техникалық құжаттама ұсынылады, оның 
ішінде: 

- күрделі жөндеуге арналған жұмыс сызбаларының жиынтығы; 
- сметалық құжаттама жиынтығы; 
- жасырын жұмыстарға арналған актілер; 
- жұмыстарды жүргізу журналы. 
Ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыстарды қабылдауды 

объектіні пайдаланатын құрылымдық бөлімшенің басшысы жүзеге асырады. 
Темір жолдардың ғимараттары мен құрылыстарын пайдаланудың 

ақпараттық-талдау жүйесін құру тағы бір ұйымдастырушылық іс - шарамен-
әртүрлі қызметтердің ғимараттары мен құрылыстарын білікті техникалық 
пайдалануды жүзеге асыру үшін азаматтық құрылыстар қызметінің 
қарамағына берумен сүйемелденуі тиіс. 

 
7.6.2 Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйі мен 

пайдалану қасиеттерін бағалау 
 
Теміржол көлігі жүйесінде жұмыс істейтін өндірістік ғимараттар мен 

құрылыстардың Болат қаңқалары айтарлықтай зақымдалған құрылымдар 
болып табылады. 

Ғимараттар мен құрылыстар қаңқаларының жай-күйін қадағалау 
процесінде жоспардағы бағаналар мен кран асты арқалықтарының жағдайын 
геодезиялық түсірулер көмегімен, тігінен және өзіне тән белгілер бойынша 
жүйелі түрде тексеру жүргізу қажет. Жауын-шашынның көбеюі, тігінен 
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немесе жоспарда ауытқу жағдайында геодезиялық түсірілімдер жиілеп, осы 
құбылысты тудыратын себептерді анықтап, оларды жою керек. Геодезиялық 
түсірілімдердің кезеңділігін жергілікті жағдайларға байланысты, бірақ 
жылына кемінде бір рет белгілейді. 

Колонналардың тігінен 1/500 Н астам шамаға (колоннаның биіктігі) 
ығысуы тұрақты жүктемемен немесе негізді сулау арқылы артық жүктемеге 
байланысты колонналардың деформацияларынан туындауы мүмкін. 

Бір қабатты өндірістік ғимараттарда бағандардың жылжуы кран 
жолының жолының өзгеруіне байланысты көпір крандарының жұмыс 
жағдайларына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. 

Соңғысы, өз кезегінде, көпір крандарынан рамаға қосымша әсер етеді. 
Металл конструкцияларының элементтерін қарау кезінде металдың 

коррозия дәрежесі белгіленеді және оның жарамдылығы бағаланады. 
Атмосфералық және технологиялық ылғалдың, су буының, агрессивті 
газдардың металл конструкцияларының элементтеріне жергілікті әсер етуді 
болдырмау үшін шатырдың, суағарлардың, Құбыр қабырғаларының 
гидрооқшаулағышының және т.б. жай-күйін бақылау қажет.  

Металл конструкциялардың коррозиясымен жергілікті 
зақымданулардың алдын алу үшін металдың топырақпен жанасуын 
болдырмау үшін металл бағаналардың төменгі бөліктерін және бағаналар 
бойынша байланыстардың төменгі тораптарын топырақ деңгейінен 200-300 
мм жоғары бетондау қажет. Әсіресе атмосфералық және басқа да агрессивті 
әсерлерге ұшыраған конструкциялардың коррозиясымен жалпы 
зақымдануының алдын алу үшін жүйелі түрде тазалау және бояу 
жұмыстарын жүргізу қажет.  

Жергілікті зақымдану кезінде жөндеу қажет, ал қорғаныш 
жабындарының жалпы жағдайы қанағаттанарлықсыз болған жағдайда – 
ақаулы бояуды толық тазарту және жаңа жабынды қолдану қажет.  

Коррозияға қарсы жабындарды қалпына келтірудің болжамды 
мерзімдері ортаның агрессиялық дәрежесіне байланысты белгіленеді: 

- агрессивті емес ортада 10-20 жылдан кейін; 
- 8 жылдан кейін агрессивті емес ортада; 
- 5 жылдан кейін орта агрессивті ортада; 
- 3 жылдан кейін жоғары агрессивті ортада. 
Пайдалану қызметінің қызметкерлері ғимараттар мен құрылыстардың 

металл конструкцияларын қарау кезінде зақымдануға неғұрлым осал 
элементтер мен тораптарға ерекше назар аудару қажет. 

Болат қаңқасы бар өндірістік ғимараттарда (негізінен локомотив және 
вагон деполарының бір қабатты өндірістік ғимараттары, жүк шаруашылығы 
ғимараттары, рельсті дәнекерлеу, шпал құю және басқа да Жол 
шаруашылығы зауыттары) ең көп зақымдалған элементтер-бұл шатырлы 
және тіреуіш фермалар, байланыс жүйесі және кран құрылымдары. 

Төсемдердің болат конструкцияларында белдіктер мен тор 
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элементтерінің жалпы қисаюы бірінші кезекте бақылауға жатады, олар екі 
бағытта (жазықтықта және жүйенің жазықтығынан) түйіндер арасында 
тартылған ішектердің, арнайы өлшеу рейкаларының немесе лазерлік 
аспаптардың көмегімен бекітіледі. 

Жалпы қисықтықтармен қатар, прокат профильдерінің сөрелерінің 
жергілікті өліктері жиі кездеседі, бұл өзектердің жүк көтергіштігін 
төмендетеді. Бұл ақаулардың пайда болу себебі жабын конструкцияларын 
тасымалдау, монтаждау және пайдалану ережелерін бұзу болып табылады. 

Бағандарға, монтаждық буындарға және стильдерге рафтерлер мен 
тіректердің тіректеріне ерекше назар аудару керек. Рафтерлердің 
стильдерінде жарықтар пайда болады, олардың пайда болуына белдіктер мен 
тор шыбықтарын фитингке бекітетін дәнекерлеулер арасында қажетті 
алшақтықтың болмауы ықпал етеді. Бұл жағдайда қалдық дәнекерлеу 
кернеулерінен күрделі кернеу күйі пайда болады. 

Фермалардың кернеулі-деформацияланған күйі көбінесе тіректер мен 
қабырғалы жабын тақталарының түйіндік тіректерінен тыс қиындайды. 

Болат жақтаудың байланыс жүйесі құрылымдардың бірлескен 
жұмысын және жеке өзектердің тұрақтылығын қамтамасыз ететін өте 
маңызды элемент болып табылады. Өкінішке орай, байланыстарға кішігірім 
элементтер ретінде қарау кейбір жағдайларда өте қымбат. Кейбір 
жағдайларда байланыс элементтерін алып тастау немесе зақымдау 
құрылымның немесе тіпті жақтаудың жұмыс схемасын түбегейлі өзгерте 
алады. Мәселен, мысалы, фонарлы құрылым учаскесінде ферманың жоғарғы 
белдеуінде тіпті бір тіректің болмауы ферма белдеуінің тұрақтылығын 
жоғалтуға және ірі кәсіпорындардың бірінде болған жабынның құлауына 
әкелуі мүмкін. 

Жабынның өтпелі құрылымдарының жұмыс қабілеттілігі көбінесе 
дәнекерлеу немесе тойтармалардың сапасымен анықталады (тойтармалы 
құрылымдарда). Дәнекерлеу жіктерінің негізгі ақаулары: нақты өлшемдердің 
жобамен сәйкес келмеуі, жарықтар (сыртқы және ішкі, бойлық және 
көлденең), дәнекерлеу жіктерінің кесілуі, күйіктер (толық емес тігістер), 
сынықтар, қож және газ қосындылары болып табылады. Дәнекерлеу 
қосылыстарының сапасын бақылау сыртқы тексеруді, өлшеуді, ерекше 
жауапты құрылыстарда - дәнекерлеу жіктерін жарқыратуды және, мүмкін 
болса, сынамалар алуды, механикалық сынақтарды қамтиды. 

Дәнекерленген қосылыстарды бақылау, олардың пішіні мен мөлшерін 
анықтау кезінде үлкейткіштер, шаблондар, Болат сызғыштар, зондтар және 
басқа құрылғылар қолданылады. Бұрыштық тігістердің қималарын 
пластилинмен алып тастау арқылы анықтауға болады. Жасырын ақаулар 1 кг 
балғамен немесе магниттік, рентгенографиялық және басқа физикалық 
әдістердің көмегімен тігісті түрту арқылы анықталады. Балғамен түрткен 
кезде жақсы тігіс негізгі металмен бірдей дыбыс шығарады; саңырау дыбыс 
ақаудың болуын көрсетеді. Анықталған ақауы бар тігіс аймағында бақылау 
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бұрғылауын жасап, бұл жерді хлорлы мыс пен аммонийдің Қос тұзының 10-
12% ерітіндісімен емдеу керек. Бұрғылау диаметрі тігістің енінен 2-3 мм 
артық болуы керек. Маринадталғаннан кейін балқытылған металл 
қараңғыланады, ал ақаулы жерлер (пісірілмеген, шлактар, көпіршіктер және 
т.б.) шлифтің бетінде айқын көрінеді. 

Бағандарға, монтаждық буындарға рафтерлер мен трусалардың 
тіректеріне ерекше назар аудару керек. 

Кран құрылымдары (кран және тежегіш арқалықтар, арқалықтарды 
бағандарға бекіту элементтері, рельстерді бекіту) қарапайым Арқалық 
конструкцияларының жұмысынан айтарлықтай ерекшеленетін ауыр 
жағдайларда жұмыс істейді. 

Кран көпірінің қаттылығына және кран жолдарының тік бағыттағы 
қисықтарына байланысты кран дөңгелектерінің қысымы қайта бөлінеді, 
сондықтан нақты концентрацияланған қысым есептелген қысымнан едәуір 
асып кетуі мүмкін. Көпір крандарынан бүйірлік күштер өте белгісіз. Олардың 
құрылымы өте күрделі және ғимараттың өткізу қабілетіне, аралығына және 
қаттылығына, кран жолдарының күйіне, кран дөңгелектерінің біркелкі 
тозуына және т. б. байланысты. Крандардан жылжымалы және бірнеше рет 
қайталанатын тік және бүйірлік жүктемелер кран астындағы құрылымдарда 
ауыспалы кернеу күйін тудырады, бұл металдың шаршауына, жолдардың, 
рельстердің түйісулерінің реттелмеуіне байланысты Кранның динамикалық 
әсерімен шиеленісетін бекітпелердің бұзылуына әкеледі. 

Үздіксіз кран арқалықтарындағы ең қауіпті - кран доңғалағының 
астындағы қабырғаның жоғарғы бөлігіндегі жергілікті кернеулер, бұл белдік 
дәнекерлеу аймағында, қаттылық қабырғалары орналасқан жерлерде шаршау 
жарықтарының пайда болуына әкеледі. Кран астындағы құрылымдардың 
нақты жұмысының ерекшеліктері олардың беріктігі раманың басқа 
элементтерінің беріктігінен едәуір төмен екендігіне әкеледі, әсіресе 
крандардың ауыр жұмыс режимі бар ғимараттарда. 

Өндірістік ғимараттардың бағандары раманың басқа элементтеріне 
қарағанда қолайлы жағдайларда болады, өйткені олар көптеген 
жүктемелердің жалпы әсеріне есептеледі, нәтижесінде олардың қималары 
салыстырмалы түрде үлкен болады. Негізгі металда және баған 
шыбықтарының дәнекерлеуінде жарықтар сирек кездеседі. Жекелеген 
жағдайларда аса ауыр жұмыс режиміндегі крандары бар ғимараттарда кран 
асты және тежегіш арқалықтарды бекіту орындарында жарықтар тіркелген. 
Колонналардағы зақымданулардың ең көп саны техникалық пайдалану 
ережелерін бұзумен байланысты. Цех ішіндегі өлшемдердің қысылуымен 
бағандар көбінесе тасымалданатын жүктің соққыларына ұшырайды, бұл 
олардың бұтақтарында қисықтық, жергілікті өлім, жыртылу, жарықтар пайда 
болуына әкеледі. Әсіресе баған торының икемді элементтері зақымдалады. 
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7.7 Ғимараттар мен құрылыстардың пайдалану қасиеттеріне 
қойылатын негізгі талаптар 

 
Ғимараттар мен құрылыстардың пайдалану қасиеттеріне қойылатын 

негізгі талаптар жалпы және арнайы болып бөлінеді. 
Жалпы талаптар барлық ғимараттарға, арнайы - белгіленген 

ерекшелігімен (өндірістік, тұрғын үй, қоғамдық және т.б.) немесе өндіріс 
технологиясымен ерекшеленетін ғимараттардың белгілі бір тобына 
қойылады. 

Өндірістік ғимараттар мен құрылыстарға қойылатын негізгі талаптар 
технологиялық процеспен, яғни функционалдық талаптармен байланысты. 
Соңғысы, негізінен, ғимараттың мақсатына сәйкес келуі керек көлемді 
жоспарлау шешімдерінен тұрады. Өндірістік, технологиялық және әкімшілік 
мақсаттар үшін ішкі кеңістікті ұйымдастыру кәсіпорындарды пайдалану 
қызметінің маңызды міндеті болып табылады. 

Өндірістік ғимараттар мен құрылыстарға қойылатын талаптардың 
келесі блогы - бұл құрылыс материалдары мен конструкциялары тұрақты 
және уақытша (пайдалы) жүктемелердің, сыртқы әсерлердің және агрессивті 
қоршаған орта әсерінің әсерінен ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін 
(жұмыс қабілеттілігін, ұзақ мерзімділігін) барынша қамтамасыз етуі тиіс 
конструкциялық талаптар. 

Көтергіш және қоршау конструкцияларының жұмыс қабілеттілігі 
жобалық шешімдердің сапасымен, құрылыстың сапасымен және негіздердің, 
Іргетастардың, жерүсті конструкцияларының жай-күйімен, сондай-ақ 
ғимараттың қоршау элементтерінің техникалық жай-күйімен айқындалады. 

Ғимараттардың өрт және жарылыс қауіпсіздігі маңызды тұтынушылық 
қасиет болып табылады. Өндірістік, азаматтық ғимараттар мен 
құрылыстарды техникалық пайдалану тәжірибесі өрт-жарылыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің маңыздылығын дәлелдейді. 

Теміржол ғимараттарын пайдалану көбінесе экологиялық және 
санитарлық-гигиеналық талаптармен анықталады. Соңғылары объектінің 
қоршаған ортаға әсерін, ішкі ортаны шу мен газдан қорғау деңгейін қамтиды. 

Өндірістік ғимараттарға белгілі бір талаптар сәулет-эстетикалық 
тұрғыдан қойылады. Сәулет тұрғысынан қасбеттердің сапасы маңызды рөл 
атқарады. Соңғылардың рөлі теміржол көптеген туристерді, соның ішінде 
шетелдік туристерді тасымалдайтындығына байланысты артып келеді. 

Азаматтық (тұрғын және қоғамдық) ғимараттардың критерийлер 
жүйесі өндірістік ғимараттардың критерийлер жүйесінен біршама 
ерекшеленеді. Сонымен, қоғамдық ғимараттар үшін эстетикалық, 
Функционалды және көлемдік жоспарлау талаптары, ғимараттардың 
функционалды мақсатына сәйкестік дәрежесі маңызды. Бұған мысал ретінде 
теміржол вокзалдарының ғимараттары жатады. 
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Өрт және өзге де қауіпсіздікті қамтамасыз ету, инженерлік жабдықпен 
жарақтандыру дәрежесі Азаматтық ғимараттар сапасының бірінші кезектегі 
талаптарына да жатады. 

Теміржол көлігінің қоғамдық ғимараттарына қойылатын сәулет-
эстетикалық талаптардың маңыздылығы көбінесе вокзал кешендері шағын 
елді мекендерде ғана емес, сонымен қатар Алматы мен Нұр-сұлтанды қоса 
алғанда, ірі қалаларда да қала құраушы болып табылатындығына байланысты 
артып келеді. 

Қоғамдық ғимараттарға қойылатын сындарлы талаптар Өндірістік 
ғимараттар мен құрылыстарға қойылатын талаптарға ұқсас. Негіздердің, 
Іргетастардың және жер үсті бөліктерінің жұмыс істеу деңгейі Нормативтік 
жұмыс істеу мерзімі ішінде қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. 

Шудан қорғауды қоса алғанда, экологиялық, санитарлық-гигиеналық, 
ғимараттың сапасына пайдаланудың бүкіл мерзімі ішінде кепілдік берілуге 
тиіс. 

Тұрғын үй ғимараттарының сапасына қойылатын талаптар қоғамдық 
ғимараттарға қойылатын талаптардан көлемдік-жоспарлау шешімдері, табиғи 
жарық деңгейі, үй - жайларды оқшаулау, жылу-шудан қорғау және т. б. 
мәселелерде біршама ерекшеленеді. 

Ғимараттардың негізгі қасиеттері жобалық шешіммен, құрылыс 
сапасымен анықталады және техникалық пайдалану процесінде тиісті 
деңгейде ұсталуы керек. 

 
7.8 Пайдаланылатын ғимараттар мен құрылыстардың сенімділік 

көрсеткіштері 
 
Қазіргі заманғы ғимараттар мен құрылыстар күрделі инженерлік 

жүйелер болып табылады. Оларды жұмыс күйінде ұстау техникалық қызмет 
көрсету мен жөндеуге белгілі бір шығындарды талап етеді. Ғимараттар мен 
құрылыстарды техникалық пайдалану оларды пайдаланудың ең аз 
шығынымен технологиялық немесе функционалдық процестердің 
үздіксіздігін қамтамасыз етуге арналған. 

 Теміржол көлігінің ғимараттары мен құрылыстарын жұмыс күйінде 
ұстаудың маңыздылығы олардың тұтастай алғанда көлік технологиялық 
жүйесінің және оның жекелеген учаскелерінің жұмыс істеу сенімділігін 
анықтайтындығымен күшейтіледі. 

Объект сапасының кешенді көрсеткіші – құрылыстар, ғимараттар, 
конструкциялар немесе олардың құрамдас бөліктері – сенімділік болып 
табылады. 

Сенімділік   -пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау 
және тасымалдау режимдеріне және шарттарына сәйкес белгіленген 
пайдалану көрсеткіштерінің мәндерін белгіленген шектерде сақтай отырып, 
объектінің берілген функцияларды орындау қасиеті. Бұл мүлік күрделі, оның 
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ішінде ғимараттың, құрылымның және олардың құрамдас бөліктерінің 
сенімділігі, беріктігі, жарамдылығы. 

Сенімділік  -белгілі бір уақыт аралығында немесе белгілі бір жұмыс 
уақытында жұмыс қабілеттілігін үздіксіз сақтау үшін объектінің қасиеті. 

Жұмыс қабілеттілігі - берілген параметрлердің мәндерін нормативтік-
техникалық құжаттамада белгіленген шектерде сақтай отырып, берілген 
функцияларды орындай алатын объектінің жағдайы. 

Жұмыс уақыты-объектінің жұмыс ұзақтығы. Пайдалану басталғаннан 
немесе орташа немесе күрделі жөндеуден кейін оны қалпына келтіруден 
бастап, шекті жағдайдың басталуына дейін объектінің жұмыс істеуі 
техникалық ресурс немесе жай ресурс деп аталады. 

Беріктік - техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің белгіленген 
жүйесімен, яғни жұмыста мүмкін үзілістермен, шекті жағдайдың басталуына 
дейін жұмыс қабілеттілігін сақтау қасиеті. 

Шекті жай-күйлер-конструкциялар берілген пайдалану талаптарын 
немесе жұмыс жүргізу талаптарын қанағаттандырмайтын жай-күйлер. Бұл 
жағдайда ғимараттар мен құрылыстарды қалыпты пайдалану мүмкін емес 
болады. Шекті күйлердің сипаттамалары 7.4-кестеде келтірілген. 
 

7.4 кесте - Шекті күйлердің сипаттамалары 
 

Шекті күйлер 
тобы 

Шекті күй 

Түрі Сипаттамасы 

Бірінші 

Көтергіштік 
қабілеті 

Пластикалық, сынғыш және шаршау 

Пішіннің немесе позицияның тұрақтылығын 
жоғалту 

Өзгертілетін жүйеге көшу 

Пайдалануға 
толық 

жарамсыздығы 

Материалдың аққыштығы 

Қосылыстардағы серпімді емес ығысу 

Конфигурацияны сапалы өзгерту 

Екінші 
Қалыпты 

пайдалануға 
жарамдылығы 

Орын ауыстырулар (майысу, бұрылу немесе 
шөгу) 

Тербелістер 

Ережені өзгерту 

Қосылыстардағы ығысу 

Жарақжаға ұстамды 
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Қалыпты пайдалану - бұл жобалау нормалары мен тапсырмаларында 

көзделген технологиялық және тұрмыстық жағдайларға сәйкес қандай да бір 
шектеусіз жүзеге асырылатын, адамдардың, Жабдықтардың жұмыс 
қауіпсіздігін және қоршау конструкцияларының сақталуын ескеретін 
пайдалану. 

Жөндеуге жарамдылық -техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
(ТҚКЖ) жүргізу жолымен істен шығулардың (ақаулардың, 
зақымданулардың) алдын алуға, анықтауға және жоюға икемделген 
объектінің қасиеті. 

Сәтсіздік   -сенімділік теориясының маңызды тұжырымдамасы-
объектінің немесе оның элементінің тиімділігін толық немесе ішінара 
бұзудан тұратын оқиға. Істен шығулар объект (немесе объект элементі) өз 
функцияларын орындауды тоқтататын жұмыс істеудегі істен шығуларға және 
объектінің кейбір параметрлері жол берілмейтін шектерде өзгеретін 
параметрлік істен шығуларға бөлінеді, мысалы, кернеу есептік кедергіден 
асып кетеді немесе майысу рұқсат етілгеннен көп болады.  

Пайда болу себептеріне, даму және көріну сипатына сәйкес бас 
тартулар кенеттен (шамадан тыс жүктемеден қирау, сынғыш қирау және т.б.), 
дамуы бойынша біртіндеп және көрінісі бойынша кенеттен (шаршаңқы 
қирау), біртіндеп (тозу, қартаю, коррозия) болып бөлінеді. 

Күтпеген жерден бас тарту біртіндеп қарағанда қауіпті. Соңғысы-
жұмыс кезінде рұқсат етілген мәндердің шегінен тыс элементтер 
параметрлерінің шығуы. Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және салу 
кезінде теориялық сенімділік қалыптасады.  

Өндіріс процесінде әр нақты элементтің және тұтастай ғимараттың 
физикалық сенімділігі қамтамасыз етіледі, бұл қолданылатын 
материалдардың сапасына, құрылымдарды жинауға және орнатуға, яғни 
кемшіліктер кешеніне байланысты. Өндірістен кейін сенімділік пайдалану 
мен жөндеуді дұрыс ұйымдастырумен қамтамасыз етілуі керек.  Пайдалану 
кезінде ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі табиғи, негізінен 
атмосфералық факторлардың, технологиялық әсерлердің, агрессивті ортаның 
әсерінен төмендеуі мүмкін, бұл біртіндеп жойылуға әкеледі. Құрылыс 
конструкцияларының сенімділігі теориясында ақау, зақым, апат және апат 
сияқты терминдер кең таралды. 

Құрылымдық ақаулар  -бұл құрылымдарды жобалау, дайындау және 
орнату кезінде жұмыс ережелеріндегі қателіктердің немесе ауытқулардың 
салдары. Пайдалану кезінде пайда болатын және дамитын 
конструкциялардың зақымдануы, әдетте, пайдалану ережелерін бұзудың 
немесе жобалау кезіндегі қателіктердің салдары болып табылады, олардың 
ошақтары көбінесе өндіріс, көлік және бұрғылау жұмыстарының ақаулары 
болып табылады. 

Авария - бас тарту жүйесінің, сопровождающийся құлап түскен. 
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Апат   -адам шығынымен бірге құлаумен қатар жүретін бас тарту. 
 
7.9 Тіреу және қоршау конструкцияларының ақаулары мен 

зақымдануларын диагностикалау 
 
Құрылыс қорын техникалық пайдалану мәселелерін шешуде 

құрылымдық элементтердің, жабдықтардың және жалпы ғимараттың 
техникалық жағдайын инженерлік бағалау-диагностика-басты орын алады. 
Диагностика зақымданудың белгілері мен себептерін, сондай-ақ оларды 
талдау мен бағалаудың әдістері мен құралдарын зерттейді және белгілейді. 
Диагностика құрылыс конструкцияларының физикалық тозуы мен 
коррозиясы туралы ілімге негізделген және үш негізгі бөлімнен тұрады: 

- сыртқы белгілері бойынша тозуды көзбен шолып анықтау әдістемесі; 
- аспаптар көмегімен конструкциялар мен ғимараттардың жай-күйін 

аспаптық бағалау әдістемесі; 
- ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін бағалау және 

оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жөніндегі іс-шараларды 
әзірлеу мақсатында диагностикалық деректерді инженерлік талдау 
әдістемелері. 

Қазіргі уақытта пайдалану қызметтері қызметкерлерінің жекелеген 
элементтердің немесе жалпы ғимараттың жай-күйін объективті бағалауға 
ықпал ететін аспаптық құралдардың айтарлықтай паркі бар. Диагностикалық 
құралдардың болуы тозудың тән белгілері бойынша құрылыс 
конструкцияларының жай-күйін бағалаудың визуалды әдістерінің 
маңыздылығын төмендетпейді, бірақ пайдалану қызметтерінің 
қызметкерлерін даярлауға жоғары талаптар қояды.  

Конструктивтік элементтердің шекті жол берілетін тозу параметрлерін 
регламенттейтін қолда бар нормативтік база темір жол көлігі ғимараттары 
мен құрылыстарының техникалық жай-күйін бағалаудың диагностикалық 
жүйесінің тиімділігін қамтамасыз етеді.  

7.5 - кестеде конструкция материалының қасиеттерін, пайдалану 
ортасының параметрлерін, қоршау конструкцияларының жылуфизикалық 
қасиеттерін және т. б. анықтауға арналған құралдардың кейбір түрлері 
берілген. 
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Кесте 7.5 - Аспаптық диагностика әдістері 
 

Бақыланатын 
параметр 

Бақыланатын параметр Құрал-саймандар, аспаптар, 
жабдықтар 

1 2 3 
Ғимараттар мен 
құрылымдық 
элементтердің 
көлемді 
деформациясы 

Нивелирлеу. 
Теодолиттік түсірілім. 
Фотограмметрия. 

Нивелирлер. 
Теодолиты. 
Лазерлік қашықтық 
өлшегіштер, лазер деңгейі, 
электрондық уклономер. 

Бетонның беріктігі 

Пластикалық 
деформация әдісі (ГОСТ 
226900-88) 

Физдель балғасы, Қашқаров 
балғасы, СД-2 склерометр. 

Ультрадыбыстық әдіс 
(ГОСТ 17623-87). 

УКБ-2, Бетон-12, Пульсар-
1.0, ультрадыбыстық тестер 
және т. б. 

Уатумен ажырату әдісі 
(МЕМСТ 226900-88). 

ГПНВ-5, ГПНС-4, ПОС- 
MG4 үзіліс. 

Соққы импульсі әдісі 
(ГОСТ 226900-88). ЖЗШ-МГ4+ 

Ерітіндінің 
беріктігі  

Пластикалық 
деформация әдісі СД-2 склерометрі 

Қорғаныс 
қабатының 
қалыңдығы, 
арматураның 
орналасуы 

Магниттік әдіс (ГОСТ 
22904)  ИЗС-2, ИПА-МГ4, іздеу-2,3 

Бетон мен 
кірпіштегі 
жарықтардың 
тереңдігі 

Ультрадыбыстық әдіс УК-14П, Бетон-12, Бетон-
8урц және т. б. 

Жарықтардың 
ашылу ені 

Санау микроскопының 
көмегімен 

МИР-2, Штангенциркуль, 
сызғыш, маяктар 

Діріл дизайн 
параметрлері  

Әмбебап виброметр 
визуалды әдісі.  
Механикалық әдіс.  

ВИСТ-2. 
Вибромарка. 
ВР-1 вибрографы. 

Материалдар мен 
құрылымдардың 
ылғалдылығы 

Материалдың 
диэлектрлік 
тұрақтылығының оң 
температурадағы 
ылғалдылыққа 
корреляциялық 
тәуелділігі негізінде 

Ылғал өлшегіш МГ4 
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Жылу 
ағындарының 
тығыздығы 

Жылу ағындарының 
тығыздығын өлшеу 
(МЕМСТ 25380)   

IPP-2M, ITP-MG4 "ағын" - 
бір және көп қабатты 
құрылымдар арқылы жылу 
ағыны 

Жылу өткізгіштік  
Стационарлық жылу 
ағынының тығыздығын 
өлшеу (МЕМСТ 7076)  

ИТП-МГ4-жылу өткізгіштік 
коэффициенті 

1 2 3 
Ауа температурасы 
мен ылғалдылығы  Ылғал өлшегіш-МГ4В 

Аралас және 
шатырлы 
шатырлардағы 
жылытқыштың 
ылғалдылығы 

Электр кедергісі әдісі М-1102 Мегомметрі 

Қабырғалар мен 
ағаш 
конструкциялардың 
ылғалдылығы 

 

ПНВ-1 нейтрондық ылғал 
өлшегіші, ЭВД-2 
электрондық ылғал 
өлшегіші, ЦЛЭМ жылу 
сезгіштері және т. б. 

Үй-жайлардағы 
ауаның газдық 
құрамы 

Химиялық талдау  Газ анализаторлары УГ-2, 
ПГА-ДУ, ВПХР және т. б. 

Лак-бояу және 
қаптау 
жабындарының 
негізге ілінісу 
беріктігі 

Болат дискілерді 
ажырату әдісі (МЕМСТ 
28089) 

Адгезия өлшегіші ПСО-
МГ4 

Лак-бояу 
жабынының 
қалыңдығы 

 ДЖП-1 қалыңдық өлшегіші 

Металдың 
физикалық-
механикалық 
қасиеттері 

Бринель, Роквелл 
шкаласы бойынша 
қаттылықты өлшеу 
(МЕМСТ 22761) 

Ультрадыбыстық, 
динамикалық және аралас 
қатты өлшегіштер 

Темір бетоннан, 
тастан, металдан 
жасалған 
конструкциялар 
денесіндегі қуыстар 
мен жарықтар  

 Ультрадыбыстық және 
құйынды дефектоскоптар- 
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Негіздер мен іргетастардың жай-күйін бағалау кезінде зақымданулар 
анықталған жерлерде конструкцияларды бақылау шурфтары арқылы ашу 
жүргізіледі.   

Іргетастар мен топырақтың ашық учаскелері тексеріледі, зертханалық 
зерттеулер үшін топырақ сынамалары алынады.  

Топырақ үлгілері диаметрі 80 мм және биіктігі 40-80 мм жұқа 
қабырғалы сақинамен шығарылады, герметикаланады және физика - 
механикалық қасиеттерін - ылғалдылықты, тығыздықты, ішкі үйкеліс 
бұрышын, нақты адгезия мен деформация модулін зерттеу үшін зертханаға 
жеткізіледі. 

Конструкциялар мен ғимараттардың, құрылыстардың беріктігі, 
орнықтылығы, ұзақ мерзімділігі тұтастай алғанда оның техникалық жай-
күйімен айқындалады.  Ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс 
конструкцияларының техникалық жай-күйі, физикалық тозу дәрежесі, 
негізінен, пайдалану шарттары мен ұзақтығына байланысты және, ең 
алдымен, жүктемелер мен әсерлердің шамасымен, сипатымен және 
қарқындылығымен анықталады. 

 
Нақты жүктемелер жобада көзделгендерден көлемі бойынша да, 

қолдану орны бойынша да айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Осыған 
байланысты нормаланған шамалардан аспауы тиіс пайдалану жүктемелеріне 
жүйелі бақылау белгіленуі тиіс. 

Бұл ретте, конструкциялардың меншікті салмағынан түсетін 
жүктеменің нақты шамасынан басқа,: 
 технологиялық жабдықтың статикалық және динамикалық 
жүктемелерінің қолдану орны және шамасы; 
 материалдарды, жартылай фабрикаттарды, дайын өнімді жинау 
орындары және олардан түсетін шекті жүктемелердің шамасы; 
 көпір, консоль, аспалы крандардың және басқа да көтергіш - көлік 
жабдықтарының жүк көтергіштігі және жұмыс режимі; 
  жабындағы жоғары қар және шаң шөгінділерінің орындары. 

Пайдалану әсеріне мыналар жатады: 
 технологиялық және табиғи - климаттық жағдайлармен анықталатын 
конструкцияларды пайдаланудың температуралық режимі; 
 іргетастың гидрогеологиялық қасиеттерінің жалпы және жергілікті 
өзгерістерінен туындаған Іргетастардың деформациясы (техногендік 
сулардың пайда болуы, жер асты суларының деңгейінің жоғарылауы, 
топыраққа химиялық белсенді сұйықтықтардың ағуы, іргетастарға жақын 
құрылыс жұмыстары және т. б.); 
 жобамен салыстырғанда ортаның агрессиялық дәрежесінің артуы 
(ауада агрессивті газдардың, сұйықтықтардың, шаңның болуы, сусымалы 
орталардың абразивтік әсерінің артуы және т.б.). 

Темір жолдарға жақын орналасқан темір жол көлігінің ғимараттары 
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мен құрылыстары өтетін поездардан вибродинамикалық әсерді 
(микросейсмиканы) сезінеді және сыртқы шу мен электрмагниттік өрістерден 
күшейтілген қорғауды қажет етеді.   

Өз кезегінде, теміржол ғимараттарының өзінде шу мен діріл көзі, 
қоршаған ортаға зиянды заттар шығаратын ультрадыбыстық және 
электромагниттік өрістер және т. б. болып табылатын өндірістер жиі 
орналасады.   

Барлық осы факторлар үй ішінде және тіпті ғимараттардан тыс 
адамдарға жағымсыз әсер етеді.  Егер мұндай әсерлердің деңгейлері рұқсат 
етілгеннен асып кетсе, оларды азайту жөніндегі іс-шараларды көздеу қажет. 

Құрылыс конструкцияларының тозуының күшті факторы олардың 
ылғалдануы болып табылады.  

Ылғалдың әсері температура мен ылғалдылықтың өзгеруімен, сондай-
ақ қоршаған ортаны агрессивті қоспалармен ластаған кезде күшейеді. 

Ылғал құрамының жоғарылауы өндіріс және пайдалану кезінде сумен 
байланыста болатын көптеген құрылымдарға тән. 

Бұл жағдайда ылғалдандырудың бес түрі бар: 
 құрылымдарды дайындау кезінде (құрылыс ылғал); 
 атмосфералық жауын-шашынмен; 
 су құбыры-кәріз желілерінен ағып кетулермен; 
 ауаның су буының конденсатымен; 
 капиллярлық және электроосмотикалық сору; 
 топырақты сумен. 

Тәжірибе көрсеткендей, ылғалдың жоғарылауы тірек және қоршау 
құрылымдарының жұмысына теріс әсер етеді.  

Ылғалдылықтың жоғарылауымен материалдардың жылу өткізгіштігі 
артады, жылу қорғау қасиеттері нашарлайды. Сонымен қатар, ылғалдылық 
өзгерген кезде материалдардың көлемдік салмағы артады, ал бірнеше рет 
ылғалданған кезде құрылым бұзылып, беріктігі төмендейді.  Батпақтану үй-
жайлардың Ауа ортасының жай-күйіне теріс әсер етеді, оның гигиеналық 
көрсеткіштерін нашарлатады. 

 
7. 10 Бақылау сұрақтары 
 
1. Теміржол көлігінің барлық ғимараттары бөлінетін блоктардың 

атауын атаңыз? 
2. Теміржол ғимараттарының құрылымдық нысандары бойынша 

талаптарды атаңыз? 
3. Ауыр жүктемелері бар өндірістік ғимараттарға, сондай-ақ құрылыс 

пен пайдаланудың ерекше жағдайларына (мысалы, сейсмикалық аудандарда) 
қандай ерекше талаптар қойылады? 

4. Көп қабатты ғимараттарды қандай құрылымдық сипаттамаларға 
сәйкес бөлуге болады? 
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5. Инженерлік құрылымдардың тізімі? 
6. Кеңістіктік қаттылық дәрежесі бойынша тас ғимараттардың бөліну 

топтары қандай? 
7. Қандай ғимараттар қатаң дизайн схемасымен қарастырылады? 
8. Шөгінді тігістер неге және қандай себеппен сәйкес келеді? 
9. Температуралық тігістердің мөлшері қалай анықталады? 
10. Тас іргетастар қандай түрлерге бөлінеді?  
11. Құрама ғимараттар қандай түрлерге бөлінеді? 
12. Темір жолдардың жұмыс істеу процесінде ғимараттар мен 

құрылыстардың рөлін сипаттаңыз? 
13. Ғимараттар мен құрылыстардың ақауларына техникалық қызмет 

көрсету және тіркеу жұмыстарының кешенін атаңыз? 
14. Температура мен ылғалдылық пен аэрация режимінің қажетті 

параметрлерін сақтау жолдарын сипаттаңыз? 
15. Атмосфералық ылғалға ұшырайтын ғимараттың сыртқы бөліктерін 

батпақтанудан қорғау жолдарын сипаттаңыз? 
16. Құрылыс құрылымдарын шамадан тыс жүктемелерден қорғау 

тәсілдерін сипаттаңыз? 
17. Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйі мен 

пайдалану қасиеттерін бағалаудың рөлін сипаттаңыз? 
18. Ғимараттар мен құрылыстардың пайдалану қасиеттеріне қойылатын 

негізгі талаптарды сипаттаңыз? 
19. Пайдаланылатын ғимараттар мен құрылыстардың сенімділік 

көрсеткіштерін атаңыз? 
20. Жүк көтергіш және қоршау конструкцияларының ақаулары мен 

зақымдануының диагностикасы қандай түрлерге бөлінеді? 
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8. «ТЕХНИК-ЖОЛШЫ-ҚҰРЫЛЫСШЫ» БІЛІКТІЛІГІ БОЙЫНША 
ЖҰМЫСТАР 

 
Диплом алдындағы практика оқытудың соңғы кезеңі ретінде білім 

алушылардың өндіріс жағдайында «техник-жолшы-құрылысшы» ретінде өз 
бетінше жұмыс істеуге дайындық дәрежесін көрсетуі тиіс. Әдетте, егер 
кәсіпорындарда, мекемелерде және ұйымдарда бос орындар болса, 
студенттер диплом алдындағы практика кезінде, егер олардағы жұмыс 
бағдарламаның талаптарын қанағаттандырса, ИТР штаттық лауазымдарына 
қабылдана алады.  

Өндірістік диплом алдындағы практика тікелей өндірісте алдыңғы 
қатарлы технологиямен, еңбек пен өндірісті ұйымдастырумен, техникалық-
экономикалық мәселелерді шешумен, құжаттамамен танысумен, дипломдық 
жобаны орындау үшін материалдарды жинаумен және дайындаумен 
танысуды көздейді.  

 Диплом алдындағы практика аяқталғаннан кейін білім алушылар 
есепке алумен бірге практика күнделігін колледжге тапсырады.  

 
8.1 Тәжірибенің негізгі мазмұны. 
 
Жол дистанциясымен жалпы танысу. Жол дистанциясының 

құрылымымен, оның міндеттерімен, техникалық жабдықталуымен, өндіріс 
процесінде әр бөлімшенің мақсатымен, олардың өзара байланысы мен өзара 
іс-қимылымен танысу. Жолдар мен құрылыстардың сипаттамасы, жүк 
қауырттылығы, ағымдағы ұстау мен қадағалауды ұйымдастыру. 

Жол жұмыстарын жүргізу кезінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық және 
емтихан. 

Жұмыс бөлімшесіндегі жұмыстар. Жұмыс бөлімімен, жұмыс 
бөліміндегі жолдың ағымдағы мазмұны бойынша өндірістік процестерді 
ұйымдастырумен және жоспарлаумен танысу. 

Жол бригадирінің лауазымдық нұсқаулығымен, оның жұмысымен және 
жолдың ішкі тәртібі (Ф.ПУ-74) және бригададағы еңбек өнімділігін есепке 
алу қағидаларымен танысу. 

Жолды және бағыттамалы бұрмаларды тексеруге және өлшеуге және 
жолдарды және бағыттамалы бұрмаларды тексеру кітабына нәтижелерді 
жазуға қатысу. 

Станцияларда жол жұмыстарын жүргізу ерекшеліктерін зерттеу. 
Жолдың жоғарғы құрылысы элементтерінің қызмет ету мерзімін ұзарту 

және материалдық-техникалық құралдарды үнемдеу шараларымен танысу. 
Жол құралдары мен механизмдерін беруді, қабылдауды және сақтауды 
ұйымдастыруды зерделеу. 

Околоткадағы жұмыс. Околотка жұмысымен танысу: 
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Жолдың ағымдағы мазмұнын жоспарлау, ұйымдастыру, жұмысты 
есепке алу, материалдық құндылықтарды алу және есептен шығару, еңбек 
өнімділігін арттырудың озық әдістерін енгізу, жол шеберінің жұмыс орнын 
ұйымдастыру, жекелеген қызметкерлердің еңбегін нормалау және 
ұйымдастыру. 

Околотканың техникалық-өндірістік көрсеткіштерімен танысу. 
Дөңгелектің машиналармен және механизмдермен жабдықталуымен, 

энергиямен жабдықтау жүйесімен, оларға қызмет көрсету және жөндеу 
тәртібімен танысу. 

Жол өлшегіш және дефектоскопты арбаларды қолдана отырып, жолды 
тексеруге және тексеру нәтижелерін талдауға қатысу. 

Станциялардағы қар күресінің жедел жоспарымен танысу. 
Механикаландырылған тобық техникасының немесе жол учаскесінің 

жұмысымен танысу. 
Жол дистанциялары мен шеберханалар кеңсесінің бөлімдері. 

Техникалық бөлімнің функциялары мен жұмысын ұйымдастырумен танысу: 
қашықтықтың техникалық паспортының құрамы мен мақсаты, техникалық 
бөлімдегі есепке алу және есептілік нысандары, жұмысты жоспарлау, 
жұмыстарды орындауға техникалық құжаттаманы ресімдеу, калькуляция, 
орындалған жұмыстарды тапсыру, дефектоскопты және жол өлшеу 
арбаларының, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерінің жұмысын 
ұйымдастыру, өндірістік ақау және жарақаттану жағдайларын тексеру. 

Қашықтық жұмысымен танысу: жол дистанциясымен орындалатын 
жұмыстарды қаржыландыру тәртібі, оның негізгі бөліктері, нарық 
жағдайында жоспарлау. Материалдық-техникалық жабдықтау тәртібі, 
қорларды есептеу және пайдалану, көрсеткіштердің орындалуын есепке алу. 

Жол дистанциясы шеберханаларының жұмысымен танысу: 
шеберханалардың мақсаты және олар орындайтын жұмыс. 

Жасанды құрылыстарды ағымдағы ұстау және жөндеу жөніндегі 
бригада. Бригада жұмысымен танысу. Жасанды құрылыстардың 
жұмыстарын жоспарлау, технологиясы және ағымдағы күтіп ұстау мен 
жөндеуді ұйымдастыру, олардың жай-күйін бағалау, жасанды 
құрылыстардың техникалық паспорттарын жүргізу. 

ПМС жол бағандары. ПМС жол бағаналарының құрылымымен және 
олардың жұмысын ұйымдастырумен танысу. Колонналар, олардың 
міндеттері, Әрбір колоннаның құрамы және олардың мамандануы, жолды 
күрделі немесе орташа жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жобасы; 
қолданылатын технологиялық процестер, колонна бастығы мен жол 
шеберінің жұмысы, жұмыстарды жоспарлау, нарядтарды жасау және жабу, 
материалдар мен құралдарды алуға және есептен шығаруға құжаттарды 
ресімдеу, есепке алу және есептілік.  
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Колонналарды машиналармен, механизмдермен, еңбек өнімділігін 
арттыру жөніндегі іс-шаралармен, поездар қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жүйесімен таныстыру. 

Аралықты жабу және ашу тәртібі, жол жұмыстарын жүргізу кезінде 
поездар қозғалысының жылдамдығын шектеу туралы ескертулер беру, 
сигнал берушілердің жұмысы. 

Жұмыс орнында жүргізілетін қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаманы өткізу тәртібі және мазмұны, жұмысшыларды жұмыс орнына 
қайта жеткізуді ұйымдастыру. 

Буын құрастыру базасындағы жұмыстар. Байланыс базасының 
құрылымымен және жұмысымен танысу. Жолдарды дамыту және 
мамандандыру схемасы, жұмыс жоспары.  

Буындарды жинау және пакеттерді жөнелту технологиясы, 
материалдармен жабдықтауды ұйымдастыру және оларды қоймалау, тиеу-
түсіру жұмыстарын ұйымдастыру, ескі буындарды бөлшектеу технологиясы, 
ескі шпалдар мен рельстерді сұрыптау және жөнелту, қауіпсіздік техникасы.  

Шпалдарды жөндеу және оларды пайдалану тәртібі, қолданылатын 
механизация, механизмдерді жөндеу және қызмет көрсету, базаны 
энергиямен жабдықтау. 

ПМС кеңсесі. Өндірістік - техникалық бөлімнің функцияларымен және 
жұмысын ұйымдастырумен, бөлім қызметкерлерінің міндеттерін бөлумен 
танысу, орындалған жұмыстарға құжаттаманы ресімдеу, орындалған 
жұмыстарды есепке алу, есептілік жасау, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
Өндірістік жарақаттану жағдайларын тексеру. 

Жол жұмыстарының өндірісіне техникалық қадағалау, өндірістік-
техникалық бөлімнің жедел есептілігі. 

Бақылау нормалаушысының жұмысымен танысу-нарядтардың 
орындалуын бақылау, жергілікті нормаларды жасау, еңбек өнімділігін 
анықтау, нарядтарды, атқару калькуляциясын, проценттік актілерді жасау, 
жол бригадалары орындаған жұмыс көлемін бақылау өлшемдері, 
жұмыстарды тарифтеу. 

Жер төсемін жөндеу бойынша цех жұмысымен, Орындалатын 
жұмыстардың сипаты мен көлемімен танысу, жобалау-техникалық 
құжаттамамен қамтамасыз ету, жұмыстарды механикаландыру, жер төсемін 
жөндеу бойынша жұмыстардың технологиясы мен ұйымдастырылуы, 
жұмысты орындауға арналған атқару құжаттамасы. 

Тәжірибе бойынша есеп. Есеп А4 форматындағы жазу қағазының 
парақтарында орындалады. Титулдық беті, мазмұны және бөлімдері, кіші 
бөлімдері мен беттері көрсетілген жеке папкада ресімделеді.  

Есеп нақты , түсінікті қолжазбамен, тақырыптарды бөлектеу немесе 
компьютерде орындалады. 

Есепке есепке алу, есептілік нысандары, схемалар, сызбалар, кестелер, 
бланкілер, суреттер, фотосуреттер қоса беріледі.   
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Есепті кәсіпорынның практика жетекшісі тексереді және соңғы бетте 
ол бойынша қорытынды береді, қолы мен мөрін қояды.   

 
8.2 Дипломдық жобалаудың құрылымы  
 
Кіріспе.  Кіріспеде дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігін 

негіздеу, шешілетін ғылыми мәселенің қазіргі жағдайын бағалау, зерттеудің 
мақсатын, міндеттері мен объектісін анықтау, дипломдық жұмысты жазудың 
теориялық және әдіснамалық негіздері мен практикалық базасын көрсету 
қажет. 

Зерттеу объектісінің техникалық сипаттамасы. Дипломдық 
жұмыстың талдау бөлігі жолды жөндеудің нақты түрінің қажеттілігін 
негіздей отырып, зерттеу объектісінің (станция, темір жол учаскесі, 
автомобиль жолы учаскесі, жол бөлімшесі) жалпы сипаттамасын қамтуы 
тиіс. 

Жөндеу, қайта жаңарту, жобалау немесе диагностикалау бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру. Жолды жөндеу, қайта құру, жобалау немесе 
диагностикалау бойынша дипломдық жұмыстың ұйымдастырушылық 
бөлігінде теміржолды жөндеу бойынша нақты құрылымдық-технологиялық 
және ұйымдастырушылық шешімдер қабылдау үшін тексеру кезеңділігін 
көрсете отырып, жолдың таңдалған элементтерін диагностикалауды немесе 
жөндеуді, қайта құруды ұйымдастыру қажет. 

Техникалық-экономикалық көрсеткіштер: 
Келтіру: 
- ұсыныстардың (іс-шаралардың) қысқаша техникалық-экономикалық 

негіздемесі. 
- экономикалық көрсеткіштердің есептері; 
- нұсқалардың экономикалық тиімділігін есептеу; 
Құрылымдық-технологиялық және ұйымдастырушылық 

шешімдерді әзірлеу. Есептік немесе зерттеу бөлімі.  
Жол элементтері мен жасанды құрылыстарды диагностикалау, жөндеу 

нәтижелері бойынша құрылымдық-технологиялық және ұйымдастырушылық 
шешімдерді әзірлеу. 

Темір жол мен құрылыстардың, сондай-ақ жол шаруашылығының 
өзекті проблемалары және диагностиканың қазіргі заманғы құралдары мен 
есептеу әдістерінің нәтижелері негізінде оларды шешу жолдары қаралуға 
тиіс. 

Барлық шешімдер мен ұсыныстар ғылыми жұмыстар авторларының 
есептеулерімен, өз бағалауларымен немесе бағалауларымен дәлелденіп, 
расталуы тиіс. 

Тіршілік қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік. 
Зерттелетін объектідегі тіршілік қауіпсіздігі және экологиялық 

қауіпсіздік жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.  
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Қорытынды.  
Қорытындылай келе, дипломдық жұмыс бойынша қорытынды жасау, 

мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу дәрежесін белгілеу, сонымен қатар 
әзірлемелерді одан әрі жетілдіру бағыттарын анықтау қажет. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 
Дипломдық жұмыстың соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімін беру 

керек. Жұмыста келтірілген барлық әдеби дереккөздерге сілтемелер болуы 
керек. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі, әдетте, автор зерттеген кемінде 15 
дереккөзден тұруы керек және ГОСТ-қа сәйкес ресімделуі керек (автор, 
дереккөздің атауы, Жарияланған орны, баспасы, Шығарылған жылы және 
мәтін беттерінің саны; Библиографияда әдеби көздер Алфавит бойынша 
орналастырылған).  

Қосымшалар. 
Қосымшаларға есептеу материалдарын (есептеу жұмыстарының едәуір 

көлемі кезінде); өндіріс және басқару процестерін талдауды қамтитын 
құжаттардың нысандарын, сондай-ақ дипломдық жұмыстың мәтінінде 
пайдаланылуы баяндаудың логикалық үйлесімділігін бұзатын басқа да 
материалдарды енгізу қажет. 
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