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АЛҒЫСӨЗ 
 

Оқу құралы 1410000 «Автомобиль жолдары мен аэродромдар 
құрылысы» мамандығы 1410013 «Техник – құрылысшы» біліктілігі бойынша 
өзектендірілген үлгілік оқу жоспары мен техникалық және кәсіптік білім 
беру бағдарламасы негізінде әзірленген. 

Оқу құралында оқу жоспарына сәйкес келесі кәсіби модульдер 
қарастырылды: 

- автомобиль жолдары мен аэродромдарды жобалау; 
- кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын жоспарлау; 
- автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысының 

технологиясы. 
Мақсаты – білім алушыны автомобиль жолдары мен аэродромдарды 

жобалау, салу, жөндеу және күтіп ұстау мәселелері бойынша ғылыми, 
жобалық, құрылыс және пайдалану ұйымдарында өндірістік, ұйымдастыру-
басқару қызметі үшін даярлау болып табылады. 

Оқу құралының міндеті – автомобиль жолдары мен аэродромдарды 
жобалау, сондай-ақ өндіріс экономикасы мен автомобиль жолдары мен 
аэродромдарды салу, жөндеу және күтіп ұстау технологиялары саласындағы 
практикалық дағдыларды игеру болып табылады. 

Оқу құралында техникалық ізденістерді жүргізу, бойлық профильді, 
жер төсемін жобалау, автомобиль жолының жол төсемін таңдау және 
есептеу, су өткізгіш және су бұрғыш құрылғыларды таңдау кезінде 
орындалатын жұмыстардың маңызды түрлері қарастырылады. Сондай-ақ 
кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын, құрылыстың сметалық құнын 
есептей отырып, жұмыстың пайдасы мен табыстылығын жоспарлау 
қарастырылады. 

Автомобиль жолдары құрылысының технологиялық үдерістері; 
автомобиль жолдарын ұйымдастыру және салу кезіндегі құжаттама; жер 
төсемін салу және әртүрлі жабындар салу технологиясы; жасанды 
құрылыстар мен аэродром жабындарын күтіп ұстауды ұйымдастырудың 
негізгі ережелері; жол құрылысының өндірістік кәсіпорындары; 
асфальтбетон және цемент-бетон зауыты жұмысының негізгі тораптары; 
аршу жұмыстары; карьерлердегі жұмыстар; бұрғылау-жару жұмыстары және 
тас материалдарын өңдеу технологиясы талданды. 

Оқу құралында тәжірибелік тапсырмалардың үлгілері, тест 
тапсырмалары және өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар келтірілген. 
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1-БӨЛІМ. АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ МЕН АЭРОДРОМДАРДЫ 
ЖОБАЛАУ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді өткеннен кейін білім алушылар: 
1. Зерттеу ауданының экономикалық сипаттамасын анықтай алады; 
2. Автомобиль жолының жоспарын, көлденең және бойлық қимасын 

тексере алады; 
3. Аэродром алаңдарын іздестіру кезінде жұмыстар жүргізе алады; 
4. Автомобиль жолының жол төсемін іріктей алады және есептеуді 

орындай алады; 
5. Автомобиль жолдарының нұсқаларын салыстыра алады; 
6. Гидротехникалық құрылыстарды жобалау және салу кезінде 

гидравлика заңдарын қолдана алады; 
7. Автомобиль жолы мен жасанды құрылыстарды мамандандырылған 

компьютерлік бағдарламаларда жобалай алатын болады. 
Алдын ала талаптар 
Осы бөліммен жұмысты бастаудың алдында білім алушылардың келесі 

дағдылары болулары тиіс: 
- тау жыныстары мен жол-құрылыс материалдарының қасиеттерін 

анықтау; 
- геодезиялық және бөлу жұмыстарын жүргізу; 
- технологиялық карталарды қолдана отырып, автомобиль 

жолдарының негізгі элементтерін анықтау; 
- автомобиль жолдарындағы жасанды құрылыстардың жекелеген 

элементтерін әзірлеу; 
- автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдана отырып 

сызбаларды орындау. 
Қажетті оқу материалдары  
Дәптер, қалам, қарындаштар, А2, А3, А4 форматтарындағы 

миллиметрлік қағаз, калька, карта, сызғыш, транспортир, ҚР ҚНжЕ, ҚР ҚН, 
инженерлік калькулятор, Топоматик Robur, CREDO ЖОЛДАР бағдарламасы 
бар компьютер немесе ноутбук. 
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Көлік байланыстары жүйесі елдің экономикалық дамуының міндетті 
шарты болып табылады. Жолаушылар мен жүк ағындарының өсуіне сәйкес 
көлік коммуникацияларына жүктеме үнемі артып келеді. Көліктің басқа 
түрлерінің ішінде ең көп тарағаны автомобиль көлігі болып қала береді. 

Әлемде автомобиль жолдарын салу және пайдалану үшін жаңа 
технологиялар, машиналар мен жабдықтар жасау бойынша зерттеулер мен 
әзірлемелерге үлкен қаражат жұмсалуда. Соңғы уақытта автомобиль 
жолдарын салу және пайдалану міндетті түрде қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі талаптармен байланыстырылады, жол төсемдеріне жүктемелер 
бойынша жаңа ұлттық және халықаралық стандарттар белгіленуде. 

Автомобиль жолдарын жобалау кезінде шешілетін мәселелер кешені 
жергілікті жердегі трассаны, оның жер бетіне қатысты орнын анықтауды, 
жол элементтері мен жол құрылыстарын есептеу мен құрылымдауды 
қамтиды. 

Жол құрылысын одан әрі жетілдіру жөніндегі маңызды шаралар жұмыс 
сапасын жақсарту, құрылыс мерзімін барынша қысқарту және құнын 
төмендету болып табылады, бұл құрылыс материалдарын ұтымды 
пайдаланумен тығыз байланысты. Ассортимент неғұрлым кең болса, 
құрылыс материалдарының сапасы жоғары және құны төмен болса, жолдар 
мен аэродромдардың құрылысы соғұрлым табысты жүзеге асырылады. 

 
1.1 Автомобиль жолдарын және аэродром алаңдарын техникалық 

іздестіру 
1.1.1 Экономикалық ізденістер және олардың міндеттері 
Жаңа жол желісін салу немесе ескі жол желісін, сондай-ақ жекелеген 

жолдарды қайта құру үшін ізденістік және жобалау жұмыстарының кешені 
орындалады. Олардың мақсаты – белгілі бір әкімшілік немесе шаруашылық 
бірлік үшін жобаланған желінің немесе жолдың мәнін белгілеу, сондай-ақ 
белгіленген талаптарға сәйкес жобаны әзірлеу және құрылысты жүзеге асыру 
үшін қажетті бастапқы материалдарды алу. Олардың міндеттері мен 
мазмұнына сүйене отырып, жол құрылысының мақсаттары үшін ізденістер 
экономикалық жəне техникалық болып бөлінеді. 

Экономикалық ізденістер – жол құрылысының жекелеген объектілерін 
салудың немесе қайта құрудың экономикалық орындылығын, кезектілігі мен 
кезеңділігін негіздеу және белгілеу үшін бастапқы деректерді жинау, өңдеу, 
жүйелеу және талдау жөніндегі жұмыстар кешені. Әкімшілік немесе 
экономикалық ауданның жол желісінің техникалық-экономикалық 
негіздемесі бойынша жұмыстарды қамтитын кешенді ізденістер және салуға 
немесе қайта құруға белгіленген жекелеген нысанның жобасын техникалық-
экономикалық негіздеу жөніндегі жұмыстарды қамтитын титулдық 
ізденістер болып бөлінеді [1]. 

Экономикалық ізденістердің міндеті – нақты жерде және белгіленген 
мерзімде жол желісін немесе жекелеген жолды орналастыру және салу 
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жобасын әзірлеу мүмкіндігі мен орындылығын негіздеу үшін қажетті 
бастапқы деректер мен материалдарды жинау және жүйелеу. 

Экономикалық ізденістердің негізгі мазмұны – жекелеген жүк айналым 
пункттері арасындағы жүк және жолаушылар көлік байланыстарының 
қолданыстағы және жоспарланған көлемін және бағытын белгілеу және 
осыған байланысты экономикалық тұрғыдан неғұрлым тиімді жол желісін 
немесе жеке жол трассасын орналастыру. 

Экономикалық ізденістер техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) – 
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екі немесе үш орынды нұсқасы көрсетіледі. Ізденістер ауданының 
шекаралары жобаланған жолға жүктердің түсуі мүмкін аумақты ескере 
отырып, белгіленген нұсқалардың әрқайсысы бойынша белгіленеді. 

Шекарасында жобаланған жол бойымен өзінің көлік байланыстарын 
жүзеге асыратын жүк құраушы пункттер орналасқан аумақ тартылыс 
ауданы деп аталады. 

Титулдық ізденістерде жобаланатын жолдың жүк айналымын анықтау 
жөніндегі жұмыстардың тәртібі мен құрамы негізінен кешенді ізденістер 
кезіндегі жұмыстарға ұқсайды. Айырмашылығы – жолдың және кірме 
жолдардың жергілікті жерде дәл орналасуын және олардың техникалық-
пайдалану көрсеткіштерінің мақсатын белгілеу қажеттілігі, себебі онсыз жол 
нұсқаларын салыстыру өте қиын [4]. 

Неғұрлым қарқынды қозғалысты қамтамасыз ету үшін жолды қайта 
құру кезінде титулдық экономикалық ізденістер төмендегі мақсаты бар 
техникалық ізденістермен сүйемелденеді: 

а) қолданыстағы жолдың (жер төсемі, жол төсемі және жасанды 
құрылыстардың) жай-күйін белгілеу; 

ә) жоспардың және қиманың қозғалыс қарқындылығының өсу 
талаптарына сәйкестігін анықтау; 

б) жолды қайта құру бойынша алдағы жұмыстардың көлемі мен құнын 
айқындау. 

 
1.1.2 Автомобиль жолдарын егжей-тегжейлі техникалық іздестіру 

және олардың міндеттері  
Техникалық ізденіс. Жобалау - ізденістік жұмыстардың құрамы мен 

көлемі автомобиль жолын іздестіру тапсырмасында белгіленеді. Олар 
құрылыс аймағының табиғи жағдайларына және жобалау кезеңіне 
байланысты болады. Трассамен қиылысатын аумақтың табиғи 
жағдайларының күрделілігі жер бедерімен, контурлық және биіктік 
кедергілерінің болуымен айқындалады. 

Жер үстіндегі іздестіру жұмыстарын жүргізудегі қиындықтарға сәйкес 
бедердің 5 санаты ажыратылады: 

- іздестіру жұмыстары үшін қолайлы жағдайлары бар жазық, 
ашық, батпақты емес жер; 

-  аумақтың 50% алып жатқан ормандары бар жазық немесе сәл 
төбелі жер, сондай-ақ ашық төбелі жер; 

- 50% - дан астам орманы бар жазық немесе сәл төбелі жер; төбелі 
немесе тау бөктеріндегі жер, бірақ орманы 50% - дан аз; өтуге болатын сазды 
батпақтар; 30% - ға дейін орманды немесе батпақты ескі арналары және 
көлдері бар өзен алқаптары; 

- 50% - ға дейін орманды таулы жер немесе төбелі жер және 50% - 
дан астам орманы бар тау бөктеріндегі жер; орман мен бұталармен жабылған 
өтуге қиын саз батпақтар; 30 %-дан астам орманды немесе батпақты, ескі 
арналары және көлдері бар өзен алқаптары; 

- тұтас орманды, қатынас жолдары жоқ таулы жер; тайгалы сирек 
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қоныстанған аудандар; алқаптардың, шатқалдардың қыспалы телімдері.  
Жергілікті жердің санатына қарай іздеушілер партиясы бір күнде 

трассаның 1км-ден 8 км-ге дейін өңдей алады. 
Іздеушілер партиясы бірнеше жұмыс топтарынан тұрады. Іздеушілер 

партиясын партия бастығы және оның көмекшісі – жобаның бас инженері 
басқарады Іздеушілер партиясының барлық топтарының жұмысын 
қамтамасыз ету үшін оны келесі мамандардан қалыптастырады: инженер-
геолог, жол инженері, топографиялық – геодезиялық жұмыстарды орындау 
жөніндегі аға техниктер, бұрғылау шебері, инженер-көпір салушы, 
топырақтанушы зертханашы, жүргізушілер, шаруашылық меңгерушісі, 
шаруашылық қосалқы жұмыстарды орындау үшін жұмысшылар.  

Өте ұзын жолды іздестіру кезінде бірнеше іздеуші партияларынан 
тұратын экспедиция құрылады. Экспедиция бастығы мен іздеушілер 
партиялары арасындағы байланыс радиостанциялардың көмегімен жүзеге 
асырылады, шалғай аудандарда тікұшақтар қолданылады, күрделі жерлерді 
түсіру үшін ұшақтар жалға алынады. Іздеушілер партиясы жұмыс орнына 
кетер алдында жұмыстың күнтізбелік жоспарын жасайды, онда 
жұмыстардың орындалу мерзімдері көрсетіледі. Техникалық әдебиеттер мен 
сурет және кеңсе құралдары, анықтамалық әдебиеттер таңдалады. Барлық 
құралдар мен жабдықтарды мұқият тексеріп, қаптайды. 

Іздеушілер партиясының қызметкерлері жол-экономикалық 
негіздеменің материалдарын зерделейді, онда жолдың өтуі тиіс пункттері, 
жол санаты, құрылыстың басталу және аяқталу мерзімдері, жұмыстардың 
құны көрсетіледі. Техникалық-экономикалық негіздеменің деректері 
негізінде масштабы 1:25 000 және 1:10 000 топографиялық карталар 
бойынша бұрын белгіленген трассаның жағдайы зерделенеді, трассаның екі 
немесе үш бәсекелес нұсқасын салынуы тиіс жергілікті жер белдеуінің енін 
белгілейді (1 а, ә қосымшасын қараңыз). 

Картада темір және автомобиль жолдарымен келісілген қиылысу 
орындары, ағын сулармен қиылысу және елді мекендерді айналып өту 
телімдері белгіленеді. Бедердің күрделі жағдайлары бар телімдер – карст 
құбылыстары, батпақты телімдер, жыралар жергілікті жерде нақтылауға 
жатады. Трасса нұсқасының барлық телімдерде трасса жағдайын бағалау 
кезінде ландшафтық жобалауды ескере отырып, кеңістіктік тегістілік 
қағидаттары көрсетілуі тиіс. Іздеу жұмыстары басталғанға дейін партия 
бастығы геодезиялық және геологиялық жұмыстарды жүргізуге, іздестіру 
ауданын зерттеуге рұқсат алады. Іздестіру жұмыстары аяқталғаннан кейін 
трассаны және барлық далалық, камералдық құжаттарды Тапсырыс 
берушінің өкілдері қабылдайды [13]. 

Берілген пункттер арасындағы автомобиль жолдарын іздестіру кезінде 
камералдық және далалық жұмыстар орындалады. 

Техникалық ізденістердің міндеті – трассаның нақты орналасқан жерін 
анықтау және оны жергілікті жерде бекіту; жол және оның құрылымдары 
құрылысының техникалық жобасын әзірлеу үшін бастапқы деректерді 
анықтау. Бұл зерттеулердің сипаты мен көлемі жолдың мәніне, нысанның 
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күрделілігіне, табиғи және басқа жағдайларға байланысты болады. Жобалау 
кезеңдеріне сәйкес егжей-тегжейлі және құрылыс алды техникалық 
ізденістер деп ажыратылады [8]. 

Осы экономикалық және техникалық ізденістер жол құрылысының 
жобасын және жобалауға арналған тапсырманы әзірлеуге негіз болады. 
Нысанның күрделілігіне байланысты ол екі немесе бір кезеңде жасалады. 
Бірінші жағдайда техникалық жоба мен жұмыс сызбалары бөлек жасалса, ал 
екінші жағдайда – технологиялық жұмыс жобасы (жұмыс сызбаларымен 
жабдықталған техникалық жоба) әзірленеді. 

 
1.1.3 Автомобиль жолын қайта құру немесе күрделі жөндеу 

кезіндегі техникалық ізденістер 
Халық шаруашылығының дамуына және жүктер мен жолаушыларды 

тасымалдауға қажеттіліктің өсуіне байланысты автомобиль жолдарындағы 
қозғалыс қарқындылығы артады, пайдалану кезінде жолдың техникалық 
жағдайы біртіндеп нашарлайды, көлік өнімділігі төмендейді. Жолды қайта 
құру, күрделі жөндеу немесе қайта құру қажет. 

Автомобиль жолын күрделі жөндеу – бұл тозған конструкциялар мен 
бөлшектерді ауыстыру немесе оларды неғұрлым берік және үнемді, 
жөнделетін объектілердің көліктік-пайдалану сипаттамаларын жақсартатын 
және жолдардың техникалық нормативтерін арттыруды, жол төсемдері мен 
құрылыстарының беріктігін осы жол үшін белгіленген техникалық санатқа 
сәйкес келетін нормалар шегінде арттыруды қамтамасыз ететін жұмыстар 
кешені.  Жөндеудің бұл түріне табиғи апаттардың салдарын жоюға және жол 
инженерлік құрылыстарын қалпына келтіруге байланысты жұмыстар да 
жатады. 

Күрделі жөндеу жолдың және жол құрылыстарының көліктік-
пайдалану жай-күйін арттыруға байланысты, атап айтқанда, қолданыстағы 
жолдың техникалық санатының нормалары шегінде жол жамылғысы мен жол 
құрылыстарының беріктігін арттырумен байланысты жұмыстарды мерзімді 
орындауды көздейді [11]. 

Автомобиль жолын қайта құру – автомобиль жолын немесе оның 
жекелеген учаскесін неғұрлым жоғары техникалық санатқа ауыстыра 
отырып, көліктік-пайдалану сапасын, қозғалыс қауіпсіздігі мен 
қолайлылығын арттыруды қамтамасыз ететін жұмыстар кешені [8]. 

Қайта құруға жататын жолдарда іздестіру жүргізу процесінде жолдың 
барлық телімдердегі қозғалыстың нақты қарқындылығы мен жылдамдығы 
анықталады, қозғалыстың болашақ қарқындылығы есептеледі. Жол-көлік 
оқиғаларын есепке алу желілік журналына сәйкес жолдың нашар жағдайына 
байланысты оқиғалардың саны анықталады. Оқиғалардың себептері мыналар 
болуы мүмкін: жол төсемінің жоғары тайғақтығы, төсемнің және ондағы 
ойықтардың ластануы; жол жиектерінің, айналма жолдар мен жанасулардың, 
көпірлер мен оларға кіреберістердің қанағаттанарлықсыз жай-күйі; өсіп 
кеткен жасыл желектерге байланысты көрінудің шектеулі болуы; 
вираждардың болмауы және шағын радиус қисықтарында жүріс бөлігінің 
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Осы экономикалық және техникалық ізденістер жол құрылысының 
жобасын және жобалауға арналған тапсырманы әзірлеуге негіз болады. 
Нысанның күрделілігіне байланысты ол екі немесе бір кезеңде жасалады. 
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тасымалдауға қажеттіліктің өсуіне байланысты автомобиль жолдарындағы 
қозғалыс қарқындылығы артады, пайдалану кезінде жолдың техникалық 
жағдайы біртіндеп нашарлайды, көлік өнімділігі төмендейді. Жолды қайта 
құру, күрделі жөндеу немесе қайта құру қажет. 

Автомобиль жолын күрделі жөндеу – бұл тозған конструкциялар мен 
бөлшектерді ауыстыру немесе оларды неғұрлым берік және үнемді, 
жөнделетін объектілердің көліктік-пайдалану сипаттамаларын жақсартатын 
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жолдың техникалық санатының нормалары шегінде жол жамылғысы мен жол 
құрылыстарының беріктігін арттырумен байланысты жұмыстарды мерзімді 
орындауды көздейді [11]. 

Автомобиль жолын қайта құру – автомобиль жолын немесе оның 
жекелеген учаскесін неғұрлым жоғары техникалық санатқа ауыстыра 
отырып, көліктік-пайдалану сапасын, қозғалыс қауіпсіздігі мен 
қолайлылығын арттыруды қамтамасыз ететін жұмыстар кешені [8]. 

Қайта құруға жататын жолдарда іздестіру жүргізу процесінде жолдың 
барлық телімдердегі қозғалыстың нақты қарқындылығы мен жылдамдығы 
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оқиғаларын есепке алу желілік журналына сәйкес жолдың нашар жағдайына 
байланысты оқиғалардың саны анықталады. Оқиғалардың себептері мыналар 
болуы мүмкін: жол төсемінің жоғары тайғақтығы, төсемнің және ондағы 
ойықтардың ластануы; жол жиектерінің, айналма жолдар мен жанасулардың, 
көпірлер мен оларға кіреберістердің қанағаттанарлықсыз жай-күйі; өсіп 
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кеңеюі; жол белгілерінің, таңбалардың, қоршаулардың болмауы немесе 
дұрыс орнатылмауы. 

Автомобиль жолын қайта құру жолдың өткізу қабілетін арттыруға, 
автомобильдердің жылдамдығын арттыруға және қозғалыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Автомобиль жолын қайта құру жоспар, 
бойлық және көлденең профильдер үшін кешенді түрде жүзеге асырылады. 
Жоспардағы және бойлық профильдегі жер төсемінің құрылымын 
жақсартпай, тек жабын түрін жақсарту қозғалыс жылдамдығының артуына 
байланысты жол-көлік оқиғаларының артуына алып әкеледі. Жер төсемі 
конструкциясының барлық элементтері қолданыстағы жолға қарағанда 
жоғары санатқа қайта құрылуы тиіс. 

Қозғалыс қарқындылығын болжау. Автомобиль жолын қайта құру 
кезінде қозғалыс қарқындылығын болжау жолдың өткізу қабілетін 
анықтаумен шектеледі. Кептелістер пайда болатын және қозғалыс 
жылдамдығы төмендейтін өткізу қабілеті төмен жол телімдері анықталады. 
Қолданыстағы жолдағы өткізу қабілеті көптеген факторларға байланысты: 
автомобильдер ағынының құрамы, жолдың ені, бойлық көлбеу, жоспардағы 
қисықтардың радиусы, көріну қашықтығы. Осы факторлардың өзгеруі өткізу 
қабілетінің айтарлықтай ауытқуына әкеледі. Қозғалысты реттеу 
құралдарының болмауы қозғалыс жылдамдығы мен қауіпсіздігінің өзгеруіне 
ықпал етеді. Жол қызметі органдары автоматты есептегіштер орнатылған 
бақылау пункттері арқылы өтетін автомобильдер санын есепке алуды 
жүргізеді. «Автомобиль жолдары. Қозғалыс қарқындылығын есепке алу» ҚР 
СТ 1378-2005 стандартына сәйкес автомобиль жолдарындағы қозғалыс 
қарқындылығын есепке алу тоқсанына бір реттен жиі емес, аптаның үш 
жұмыс күнінің бірінде (сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі) жүргізу қажет. Қосымша 
деректер алу қажет болған кезде қозғалыс қарқындылығын есепке алу 
апталық айналым бойынша 168 сағат бойы (апталық айналым) үздіксіз 
жүргізіледі. Бұл бақылаулар әр телімде автомобиль жолының өткізу қабілетін 
өзгертудің сызықтық кестесін құруға мүмкіндік береді [13]. Қозғалыстың 
болашақ қарқындылығы экономикалық ізденістер материалдарының және 
соңғы 10-15 жылдағы нақты есеп деректерінің негізінде айқындалады. 
Бастапқы кезеңнің қозғалыс қарқындылығына байланысты жылдар бойынша 
қозғалыс қарқындылығының өсу динамикасы сызықтық тәуелділік заңымен 
анықталады: 

Nt = N1(1 + bt)                                        (1.1) 
 

онда Nt – t жылдан кейін есепті жылдағы қозғалыс қарқындылығы;  
N1 – бастапқы жылдағы қозғалыс қарқындылығы;  
b – бастапқы қарқындылықтан бастап үлестердегі қозғалыс 
қарқындылығының өсімі.  

Қарқындылықтың өсу қарқыны жыл сайын есептік кезең ішінде 
өзгеретін жағдайларда қозғалыстың болашақ қарқындылығы геометриялық 
прогрессия заңы бойынша анықталады. 

Nt = N1(1 + ρ/100)t−1 = N1gt−1                                  (1.2) 
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онда ρ – 10-15 жыл кезеңінде белгіленген қозғалыс қарқындылығының жыл 
сайынғы өсуінің орташа проценті;  
t – болашақ қарқындылықтың соңына дейінгі жылдар саны;  
g – қозғалыс қарқындылығының жыл сайынғы өсу коэффициенті. 

Қозғалыс қарқындылығының өсуі көбінесе осы экономикалық 
аймақтағы халық шаруашылығының дамуына байланысты. 
Ауылшаруашылық аудандарының жолдарында қозғалыс қарқындылығының 
жыл сайынғы өсу проценті сызықтық тәуелділікпен сипатталады және 
біркелкі артады. Аймақтың жылдам экономикалық дамуында, яғни қозғалыс 
қарқындылығы күрт артқан кезде, перспективалық қарқындылық 
геометриялық прогрессия қисығымен анықталады. 

Жолда ізденістер жүргізу барысында автомобильдердің қозғалыс 
жылдамдығын өлшеу жүргізіледі. Бір автомобильдің қозғалыс жылдамдығы 
мен автомобильдер ағынының графигін жасайды. Графиктерді талдау 
қоршауларды, ескерту белгілерін орнату бойынша мәселелерді шешуге, көлік 
ағындарын топтарға бөлу бойынша іс-шараларды белгілеуге мүмкіндік 
береді. 

Жолдарды қайта құру жəне күрделі жөндеу кезіндегі ізденістердің 
ерекшеліктері. Жолды қайта құру жобасын жасау үшін қазіргі жолды егжей-
тегжейлі зерделеу жүргізіледі. Қозғалыс қарқындылығын нақты есептеу 
нәтижелеріне негізделген экономикалық ізденістер құжаттарын 
зерделегеннен кейін, жол-көлік оқиғаларын тіркеу және жол жамылғысы мен 
жер төсемінің жай-күйін талдау далалық ізденістер жұмыстарын жүргізу 
кестесін жасайды [15]. 

Автомобиль жолын қайта жаңарту кезіндегі іздеушілер партиясының 
құрамы жаңа жолдарды іздестіру кезіндегідей болады, бірақ бұзуға немесе 
жаңа орынға ауыстыруға жататын қолданыстағы инженерлік құрылыстарды, 
ғимараттарды, құрылыстарды тексеру және бағалау жөніндегі маманды 
қосымша қамтиды. Қауіпсіздік ережелерін сақтауға ерекше назар 
аударылады, өйткені жұмыс қолданыстағы жолда қозғалыссыз орындалады. 

Дала жұмыстары басталғанға дейін жаңа шарттарға, «Автомобиль 
жолдары» 3.03-09-2006 ҚНжЕ (22.04.2014 ж.жағдай бойынша өзгерістермен). 
сәйкес қайта құруға жататын телімдер белгіленеді. Егер жол элементтері 
жоспардағы және бойлық қимадағы ҚНжЕ шарттарына сәйкес келсе, онда 
олар бұл телімдерді шағын құрылымдық өзгерістермен сақтауға тырысады; 
кері жағдайда – трассаның нұсқасын жаңа бағыт бойынша салады. Бұл ретте 
қолданыстағы жолдың телімі демалыс алаңын, тас материалдарды сақтау 
орындарын орнату үшін және басқа да шаруашылық мақсаттар үшін, 
мысалы, минералды тыңайтқыштарды қоймалау үшін бөлшектелуі немесе 
сақталуы мүмкін [1]. 

Жолды жоспарда және бойлық қимада қайта құру кезінде жол 
жамылғысын қайта құруда бірқатар қиындықтар туындайды. Жоспардағы 
иректікті жою кезінде ескі жолдың көптеген телімдері жарамсыз телімдерге 
айналады, сондықтан егер жол жамылғысы материалдары жеткілікті 
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онда ρ – 10-15 жыл кезеңінде белгіленген қозғалыс қарқындылығының жыл 
сайынғы өсуінің орташа проценті;  
t – болашақ қарқындылықтың соңына дейінгі жылдар саны;  
g – қозғалыс қарқындылығының жыл сайынғы өсу коэффициенті. 

Қозғалыс қарқындылығының өсуі көбінесе осы экономикалық 
аймақтағы халық шаруашылығының дамуына байланысты. 
Ауылшаруашылық аудандарының жолдарында қозғалыс қарқындылығының 
жыл сайынғы өсу проценті сызықтық тәуелділікпен сипатталады және 
біркелкі артады. Аймақтың жылдам экономикалық дамуында, яғни қозғалыс 
қарқындылығы күрт артқан кезде, перспективалық қарқындылық 
геометриялық прогрессия қисығымен анықталады. 

Жолда ізденістер жүргізу барысында автомобильдердің қозғалыс 
жылдамдығын өлшеу жүргізіледі. Бір автомобильдің қозғалыс жылдамдығы 
мен автомобильдер ағынының графигін жасайды. Графиктерді талдау 
қоршауларды, ескерту белгілерін орнату бойынша мәселелерді шешуге, көлік 
ағындарын топтарға бөлу бойынша іс-шараларды белгілеуге мүмкіндік 
береді. 

Жолдарды қайта құру жəне күрделі жөндеу кезіндегі ізденістердің 
ерекшеліктері. Жолды қайта құру жобасын жасау үшін қазіргі жолды егжей-
тегжейлі зерделеу жүргізіледі. Қозғалыс қарқындылығын нақты есептеу 
нәтижелеріне негізделген экономикалық ізденістер құжаттарын 
зерделегеннен кейін, жол-көлік оқиғаларын тіркеу және жол жамылғысы мен 
жер төсемінің жай-күйін талдау далалық ізденістер жұмыстарын жүргізу 
кестесін жасайды [15]. 

Автомобиль жолын қайта жаңарту кезіндегі іздеушілер партиясының 
құрамы жаңа жолдарды іздестіру кезіндегідей болады, бірақ бұзуға немесе 
жаңа орынға ауыстыруға жататын қолданыстағы инженерлік құрылыстарды, 
ғимараттарды, құрылыстарды тексеру және бағалау жөніндегі маманды 
қосымша қамтиды. Қауіпсіздік ережелерін сақтауға ерекше назар 
аударылады, өйткені жұмыс қолданыстағы жолда қозғалыссыз орындалады. 

Дала жұмыстары басталғанға дейін жаңа шарттарға, «Автомобиль 
жолдары» 3.03-09-2006 ҚНжЕ (22.04.2014 ж.жағдай бойынша өзгерістермен). 
сәйкес қайта құруға жататын телімдер белгіленеді. Егер жол элементтері 
жоспардағы және бойлық қимадағы ҚНжЕ шарттарына сәйкес келсе, онда 
олар бұл телімдерді шағын құрылымдық өзгерістермен сақтауға тырысады; 
кері жағдайда – трассаның нұсқасын жаңа бағыт бойынша салады. Бұл ретте 
қолданыстағы жолдың телімі демалыс алаңын, тас материалдарды сақтау 
орындарын орнату үшін және басқа да шаруашылық мақсаттар үшін, 
мысалы, минералды тыңайтқыштарды қоймалау үшін бөлшектелуі немесе 
сақталуы мүмкін [1]. 

Жолды жоспарда және бойлық қимада қайта құру кезінде жол 
жамылғысын қайта құруда бірқатар қиындықтар туындайды. Жоспардағы 
иректікті жою кезінде ескі жолдың көптеген телімдері жарамсыз телімдерге 
айналады, сондықтан егер жол жамылғысы материалдары жеткілікті 

  

дәрежеде берік болса, оларды бөлшектеу керек және жол жамылғысының 
жаңа дизайнында қолдану керек. Ескі жолдың кейбір телімдерін автокөлік 
аялдамалары немесе аялдамалар ретінде жобалауға болады. 

Қолданыстағы жүріс бөлігі бойынша жолды жобалау кезінде бірнеше 
нұсқалар қарастырылуы мүмкін: жер төсемі мен жол төсемін кейіннен 
күшейте және бір жақты кеңейте отырып, жол төсемінің конструкцияларын 
сақтау, бұл биік үйінділерде және ойықтардың жекелеген телімдерінде 
қолданылады; қолданыстағы жер төсемінің су – жылу режимін жақсарту, жер 
үсті су бұруды ұйымдастыру арқылы оны құрғату және жол төсемі күшейген 
жағдайда иірілуді жою. Бірінші нұсқа жол салу кезінде қолданыстағы жол 
бойымен қозғалысты үзбеуге мүмкіндік береді, екінші нұсқа үшін айналма 
жол қажет. 

Автомобиль жолдарын қайта құру үшін техникалық ізденістер 
аяқталғаннан кейін жолдың жұмыс жобасын орындауға болатын құжаттар 
жасалады: құбырларды, шағын көпірлерді және басқа да құрылыстарды 
жөндеуге және қайта құруға байланысты жұмыс көлемдері бар қолданыстағы 
жасанды құрылыстардың тізімдемесі (ведомосы); жол ұзындығына нақты 
байланыстырылған жол жамылғысының қалыңдығын өлшеу тізімдемесі 
(ведомосы), оның негізінде қалыңдығын өлшеу кестесі, қолданыстағы 
ғимараттар мен құрылыстардың, жол жағдайының тізімдемесі (ведомосы) 
жасалады. Дала жұмыстарының барлық құжаттары жаңа жолдарды іздестіру 
кезіндегідей жасалады. Тек жобалық материалды жер бетіне емес, 
қолданыстағы жолдың бетіне қолданады. 

 
1.1.4 Аэродром алаңдарын іздестіру 
Телімдерге қойылатын талаптар жəне аэродромдарды жобалауға 

арналған нормалар. Аэродромдарды салу үшін телімді таңдау кезінде 
іздестіру жұмыстарының мақсаты – телімді игеру жұмыстарының 
минималды көлемінде және аэродромды салу және кейіннен пайдаланудың 
ең жоғары ыңғайлылығы шарттарымен аэродромның белгіленген ауданда 
неғұрлым тиімді орналасуын табу болып табылады. 

Егер аэродромды орналастыру үшін берілген ауданның 
гидрогеологиялық, топырақтық және өзге де жағдайлары авиацияның күзгі-
көктемгі кезеңдерде ұшу алаңының шым жамылғысынан жұмыс істеуіне жол 
берсе. Ұзақ уақыт бойы, қолбасшылықпен келісім бойынша аэродромды 
таңдауды ұшу-қону жолақтарына (ҰҚЖ), рульдеу жолдарына (РЖ) және 
ұшақтар тұрақтарының орындарына (ҰТ) арналған жасанды төсемдерді 
орнату есебімен жүргізу керек. Соңғы жағдайда телімге қойылатын бірқатар 
қосымша талаптарды сақтау қажет [14]. 

Аэродромдарға арналған телімдерге қойылатын жалпы талаптар. 
Аэродром құрылысына арналған телімнің алаңы ұшу алаңын, кіру жолағын, 
авиақалашықтың барлық ғимараттары мен құрылыстарын (казармаларды, 
тұрғын үйлерді, жер қазу, қарапайымдалған немесе күрделі үлгідегі 
өндірістік-қойма ғимараттарын) орналастыру үшін жеткілікті болуы тиіс. 

Кіреберіс жолағы бар ұшу алаңының ауданы конфигурациясы мен 
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көлеміне байланысты 150 -400 га шамасында; құрылыс салу телімінің 
ауданы-10 га-дан 40 га-ға дейін ауытқуы мүмкін. 

Пайдаланудың қалыпты шарттары мен қауіпсіздік шараларын сақтау 
мақсатында аэродромдар төмендегілерден қашық болулары тиіс: 

а) жоғары кернеулі электр беру желілерінен, әуе кемелерінің ықтимал 
шарықтауы мен қонуы бойымен немесе желілердің бағытына қарамастан 
жабық жерден желілерді бағыттау кезінде – кемінде 1 км; 

ә) ұшақтардың ықтимал ұшып-қонуы мен қонуы бағытымен 
қиылысатын электр беру желісінің бағытында, олар ашық жерде орналасқан 
кезде – кемінде 4 км; 

б) орталық немесе округтік маңызы бар оқ-дәрілер қоймаларынан – 
кемінде 5 км; 

в) әскери маңызы бар және кіші оқ-дәрілер қоймаларынан – кемінде 3 
км; 

г) теміржол станцияларынан, разъездерден, магистральдық теміржол 
желілерінен – кемінде 0,6 км; 

д) биік ғимараттар мен құрылыстардан. 
Аэродром аумағын көрсетілген қашықтықтарға салу мүмкін болмаған 

жағдайда және жақсы телім болмаса, көрсетілген аралықтарды рұқсат етілген 
азайту туралы мәселе тиісті инстанцияларда шешіледі [14]. 

Телімдер мүмкіндігінше айқын көрінетін белгілерден (өзеннің тән 
иілісі, үлкен көпірлер, теміржол өткелдері және т.б.) алыс болуы керек. 

Авиақалашықтарды салу қажет болған жағдайда олар үшін аумақты 
бөлгенде, елді мекендер аэродромдардан 4 км-ден аспайтын қашықтықта 
орналасуы тиіс. Авиақалашықтарды аэродромға жақын жерде орналастыру 
қажет болған жағдайда, олар үшін аумақты үстем желдердің бағыттарынан 
тыс таңдау қажет, үстем желдер кезінде ұшақтардың ұшуы мен қонуы 
құрылыстардың үстінде жүргізілмеуі керек. 

Ұшу алаңы мен кіру жолағының бедеріне қойылатын талаптар. Жер 
қазу және жоспарлау жұмыстарын жүргізгеннен кейін ұшу алаңы мен кіру 
жолағының беті қазіргі заманғы ұшақтардың ұшу алаңын да, кіру 
жолақтарын да қалыпты пайдалануды қамтамасыз ететін бедерге қойылатын 
техникалық талаптарға сай болуы тиіс. 

Ұшу алаңдары үшін телімдер оларды игеру кезінде елеулі жер қазу 
және жоспарлау жұмыстарына әкелмейтіндей таңдалуы тиіс. Жоспарлау 
жұмыстарының шағын көлемі өсімдік (қарашірік) көкжиегінің аз қуатымен, 
сондай-ақ жеткілікті қанағаттанарлық шым болған кезде маңызды. 

Ұшу алаңы мен кіру жолағы үшін телімді пайдалануға жол берілуін 
айқындайтын талаптар: 

а) ең жоғары рұқсат етілген мәнінен асатын беткей еңістерінің 
болмауы; 

ә) жерүсті суларының ағуын қамтамасыз ететін еңістердің болуы 
(жақсы сүзетін топырақ немесе қолайлы климаттық факторлар болған 
жағдайда бұл талаптың қажеті болмауы мүмкін). 

Ұшақтардың ұшуы мен қонуы бағытындағы ұшу алаңы бетінің ең 
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көлеміне байланысты 150 -400 га шамасында; құрылыс салу телімінің 
ауданы-10 га-дан 40 га-ға дейін ауытқуы мүмкін. 

Пайдаланудың қалыпты шарттары мен қауіпсіздік шараларын сақтау 
мақсатында аэродромдар төмендегілерден қашық болулары тиіс: 

а) жоғары кернеулі электр беру желілерінен, әуе кемелерінің ықтимал 
шарықтауы мен қонуы бойымен немесе желілердің бағытына қарамастан 
жабық жерден желілерді бағыттау кезінде – кемінде 1 км; 

ә) ұшақтардың ықтимал ұшып-қонуы мен қонуы бағытымен 
қиылысатын электр беру желісінің бағытында, олар ашық жерде орналасқан 
кезде – кемінде 4 км; 

б) орталық немесе округтік маңызы бар оқ-дәрілер қоймаларынан – 
кемінде 5 км; 

в) әскери маңызы бар және кіші оқ-дәрілер қоймаларынан – кемінде 3 
км; 

г) теміржол станцияларынан, разъездерден, магистральдық теміржол 
желілерінен – кемінде 0,6 км; 

д) биік ғимараттар мен құрылыстардан. 
Аэродром аумағын көрсетілген қашықтықтарға салу мүмкін болмаған 

жағдайда және жақсы телім болмаса, көрсетілген аралықтарды рұқсат етілген 
азайту туралы мәселе тиісті инстанцияларда шешіледі [14]. 

Телімдер мүмкіндігінше айқын көрінетін белгілерден (өзеннің тән 
иілісі, үлкен көпірлер, теміржол өткелдері және т.б.) алыс болуы керек. 

Авиақалашықтарды салу қажет болған жағдайда олар үшін аумақты 
бөлгенде, елді мекендер аэродромдардан 4 км-ден аспайтын қашықтықта 
орналасуы тиіс. Авиақалашықтарды аэродромға жақын жерде орналастыру 
қажет болған жағдайда, олар үшін аумақты үстем желдердің бағыттарынан 
тыс таңдау қажет, үстем желдер кезінде ұшақтардың ұшуы мен қонуы 
құрылыстардың үстінде жүргізілмеуі керек. 

Ұшу алаңы мен кіру жолағының бедеріне қойылатын талаптар. Жер 
қазу және жоспарлау жұмыстарын жүргізгеннен кейін ұшу алаңы мен кіру 
жолағының беті қазіргі заманғы ұшақтардың ұшу алаңын да, кіру 
жолақтарын да қалыпты пайдалануды қамтамасыз ететін бедерге қойылатын 
техникалық талаптарға сай болуы тиіс. 

Ұшу алаңдары үшін телімдер оларды игеру кезінде елеулі жер қазу 
және жоспарлау жұмыстарына әкелмейтіндей таңдалуы тиіс. Жоспарлау 
жұмыстарының шағын көлемі өсімдік (қарашірік) көкжиегінің аз қуатымен, 
сондай-ақ жеткілікті қанағаттанарлық шым болған кезде маңызды. 

Ұшу алаңы мен кіру жолағы үшін телімді пайдалануға жол берілуін 
айқындайтын талаптар: 

а) ең жоғары рұқсат етілген мәнінен асатын беткей еңістерінің 
болмауы; 

ә) жерүсті суларының ағуын қамтамасыз ететін еңістердің болуы 
(жақсы сүзетін топырақ немесе қолайлы климаттық факторлар болған 
жағдайда бұл талаптың қажеті болмауы мүмкін). 

Ұшақтардың ұшуы мен қонуы бағытындағы ұшу алаңы бетінің ең 

  

үлкен еңісін 0,02‰ деп есептеген жөн. 
Ұшу алаңы бетінің ең аз еңістері алаң аумағынан жерүсті суларын 

ағызу шарттарымен айқындалады; бұл жағдайлар жобаланатын аэродромның 
климаттық және топырақтық қасиеттеріне байланысты болады. 

Ылғал (құрғақ) жеткіліксіз аудандарда немесе жақсы сүзетін 
топырақтарда беткейдің еңістері болмауы мүмкін; қалыпты немесе артық 
ылғалдану аудандарында, әлсіз сүзетін топырақтарда ұшу алаңы бетінің ең аз 
еңістерін 0> 0,05‰ деп есептеген жөн. 

Ерекше жағдайларда, жер жұмыстары көлемінің едәуір ұлғаюын 
немесе үлкен алаңдағы қолданыстағы шым жамылғысының бұзылуын 
болдырмау мақсатында еңістер 0,005‰ - ден кем болуы мүмкін. Бұл ретте 
еңістері 0,003-тен кем болған жағдайларда қолайсыз топырақтық және 
климаттық жағдайлар үшін, әдетте, құрғату іс-шараларын жүргізу қажет. Осы 
ереженің құрғату шараларын талап етпейтін су айыру телімдеріне қатысы 
жоқ [15]. 

Тік жазықтықтағы ұшу алаңы бетінің кескіні қисықтықтың ең аз рұқсат 
етілген радиусымен анықталады, оның шамасы техникалық шарттармен 
белгіленеді және аэродромдарды жобалаудың отандық практикасында әдетте 
8000 м тең қабылданады. 

Қисықтық радиусы өз кезегінде ұшу алаңының іргелес телімдеріндегі 
(пикеттеріндегі) беткейдің ең үлкен рұқсат етілген өзгерісінің шамасын 
анықтайды. 

8000 м беттің қисықтық радиусы үшін шектес еңістердің ең үлкен 
алгебралық айырмашылығы рұқсат етіледі: 

а) 40 × 40 м өлшемді нивелирлеу белгісін жобалау кезінде – 0,005; 
ә) 20 × 20 м тор жағдайында тура сондай – 0,0025. 
Еңістердің өзгерістері бірізді болып табылмаған, тек жеке орналасқан 

пикеттерге ғана таралған жағдайларда, жоғарыда көрсетілген бетінің 
қисықтық радиусы үшін 8000 м шектес пикеттердегі ең үлкен рұқсат етілген 
ең үлкен өзгерістерді тиісінше есептеу керек: 40×40 м өлшемді нивелирлеу 
торымен жобалау кезінде – 0,0075 – 0,008 және 20×20 м өлшемді – 0,004. Бұл 
төмендетілген талаптар қолданыстағы шымтезек жамылғысының жақсы жай-
күйімен ұшу алаңдарын жобалау кезінде қабылданады, жоспарлау кезінде 
оны жоймаған жөн.  

Ұшу алаңдарының бағыттарында олардың ұзақтығы шектеулі 
болғандықтан ұшақтардың ұшуы мен қонуы үшін пайдалану мүмкін емес, ең 
үлкен рұқсат етілген еңісті 0,025 деп есептеу керек, ал осындай бағыттар 
бойындағы аралас пикеттердегі еңістердің рұқсат етілген өзгерістері негізгі 
ұшу алаңы үшін жоғарыда көрсетілген шамалармен салыстырғанда 1,5 есе 
ұлғайтылуы мүмкін [4]. 

Ұзындығы шектеулі бағыттарға төмендегілер жатады: 
а) ұшу алаңының жолақты формасы кезінде – жолақтардың бойлық 

осьтеріне перпендикулярлы бағыттар; бұл ретте көрсетілген бағыттарда ең 
үлкен еңістерге төмендетілген талаптар жолақтардың шеткі үшінші 
жолақтарының ұзындығы бойынша ғана қолданылады; 
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ә) ұшу алаңының көпбұрышты формасы кезінде – ұшу алаңының 
шекараларымен құрылған бұрыштардың биссектрисаларына 
перпендикулярлы бағыттар; олардың шегінде жоғары еңістер мен олардың 
өзгеруіне жол берілетін биссектрисалардың ұзындығы бұрыштардың 
шамасына байланысты болады; 

б) ұшу алаңының дөңгелек формасы кезінде – ұшу алаңының 
радиусына перпендикуляр, сыртқы сақина шегінде, ұшу алаңының 0,2 
радиусымен шектелген бағыттар. 

Жоспарлау жұмыстарының қажеттілігі туралы мәселені дұрыс шешу 
үшін, сондай-ақ ұшу алаңында жер жұмыстарын жүргізу кезінде бетінің 
микрорельефі өте маңызды, ол келесі негізгі талапқа сай болуы керек: 
даланың кез келген екі нүктесін бір-бірінен 10 м қашықтықта 
байланыстыратын түзуге қатысты бетінің біркелкі еместігі +10 см-ден 
аспауы керек. 

Ұшақтарды олардың тұрағынан бастап тұраққа дейін және одан кейін 
тұрақтар орнына әуеде басқару қауіпсіздігі кіреберіс жолағының бедеріне 
қойылатын салыстырмалы түрде төмен талаптармен қамтамасыз етіледі. 

Кіреберіс жолағы бетінің ең үлкен рұқсат етілген еңісі – 0,035 ‰ деп 
қабылданады. 

Кіреберіс жолақтары бетінің қисықтығының ең кіші радиусы ұшу 
алаңы бетінің ең кіші радиусымен салыстырғанда 1,5 есе төмендейді және 
тиісінше нивелирлеу торының аралас пикеттеріндегі ең үлкен еңіс өзгерістері 
1,5 есе ұлғаяды. 

Ұшақтардың тұрақ орындарынан тікелей кіру жолағының бетіне 
кедергісіз ұшуын қамтамасыз ету мақсатында, оған ұшақтар тұрақтарының 
орындары жанасқан кезде ұшу алаңының бетіне қойылатын талаптарға ұқсас 
талаптар қойылады [15]. 

Ұшу алаңдарының топырағына жəне гидрогеологиясына қойылатын 
талаптар. Ұшу алаңдарының топырағы төмендегі негізгі қасиеттерге ие 
болуы тиіс: 

а) табиғи ылғалдылық жағдайында жеткілікті беріктік және 
атмосфералық жауын-шашынмен ылғалданған жағдайда адгезияның аз 
жоғалуы мүмкін (бұл талап A0, A1, A2 және Bi кіші көкжиектеріне қатысты, 
әсіресе А көкжиегі үшін негіз болып табылатын және ұшақтың 
доңғалақтарынан түсетін жүктемелер кезінде оның тұрақтылығын 
анықтайтын Bi көкжиегі қатысты); 

ә) ылғалдану кезінде айтарлықтай тұтқырлық пен жабысқақтықтың 
болмауы; 

б) А көкжиегінің табиғи негізінің жақсы құрғату қабілеті (әсіресе A2 
және Bi өтпелі кіші көкжиектерінде) A0 және A1 кіші көкжиектерінің 
жеткілікті қуатында (12-25 см); 

в) ісінуге әлсіз қабілеті; 
г) топырақтың төмен шаңдылығы; 
д) жеткілікті беріктігі мен қуаты бар шым жамылғысының жылдам 

даму мүмкіндігі. 
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ә) ұшу алаңының көпбұрышты формасы кезінде – ұшу алаңының 
шекараларымен құрылған бұрыштардың биссектрисаларына 
перпендикулярлы бағыттар; олардың шегінде жоғары еңістер мен олардың 
өзгеруіне жол берілетін биссектрисалардың ұзындығы бұрыштардың 
шамасына байланысты болады; 

б) ұшу алаңының дөңгелек формасы кезінде – ұшу алаңының 
радиусына перпендикуляр, сыртқы сақина шегінде, ұшу алаңының 0,2 
радиусымен шектелген бағыттар. 

Жоспарлау жұмыстарының қажеттілігі туралы мәселені дұрыс шешу 
үшін, сондай-ақ ұшу алаңында жер жұмыстарын жүргізу кезінде бетінің 
микрорельефі өте маңызды, ол келесі негізгі талапқа сай болуы керек: 
даланың кез келген екі нүктесін бір-бірінен 10 м қашықтықта 
байланыстыратын түзуге қатысты бетінің біркелкі еместігі +10 см-ден 
аспауы керек. 

Ұшақтарды олардың тұрағынан бастап тұраққа дейін және одан кейін 
тұрақтар орнына әуеде басқару қауіпсіздігі кіреберіс жолағының бедеріне 
қойылатын салыстырмалы түрде төмен талаптармен қамтамасыз етіледі. 

Кіреберіс жолағы бетінің ең үлкен рұқсат етілген еңісі – 0,035 ‰ деп 
қабылданады. 

Кіреберіс жолақтары бетінің қисықтығының ең кіші радиусы ұшу 
алаңы бетінің ең кіші радиусымен салыстырғанда 1,5 есе төмендейді және 
тиісінше нивелирлеу торының аралас пикеттеріндегі ең үлкен еңіс өзгерістері 
1,5 есе ұлғаяды. 

Ұшақтардың тұрақ орындарынан тікелей кіру жолағының бетіне 
кедергісіз ұшуын қамтамасыз ету мақсатында, оған ұшақтар тұрақтарының 
орындары жанасқан кезде ұшу алаңының бетіне қойылатын талаптарға ұқсас 
талаптар қойылады [15]. 

Ұшу алаңдарының топырағына жəне гидрогеологиясына қойылатын 
талаптар. Ұшу алаңдарының топырағы төмендегі негізгі қасиеттерге ие 
болуы тиіс: 

а) табиғи ылғалдылық жағдайында жеткілікті беріктік және 
атмосфералық жауын-шашынмен ылғалданған жағдайда адгезияның аз 
жоғалуы мүмкін (бұл талап A0, A1, A2 және Bi кіші көкжиектеріне қатысты, 
әсіресе А көкжиегі үшін негіз болып табылатын және ұшақтың 
доңғалақтарынан түсетін жүктемелер кезінде оның тұрақтылығын 
анықтайтын Bi көкжиегі қатысты); 

ә) ылғалдану кезінде айтарлықтай тұтқырлық пен жабысқақтықтың 
болмауы; 

б) А көкжиегінің табиғи негізінің жақсы құрғату қабілеті (әсіресе A2 
және Bi өтпелі кіші көкжиектерінде) A0 және A1 кіші көкжиектерінің 
жеткілікті қуатында (12-25 см); 

в) ісінуге әлсіз қабілеті; 
г) топырақтың төмен шаңдылығы; 
д) жеткілікті беріктігі мен қуаты бар шым жамылғысының жылдам 

даму мүмкіндігі. 

  

Беткі қабаттар үшін ең жақсы топырақ – келесі гранулометриялық 
құрамы бар топырақ (оңтайлы қоспалар): 

- сазды фракциялар (0,005 мм-ден майда), 8-5%; 
- шаңдақты фракциялар (0,05-0,005 мм), 20 - 35%; 
-  құмды фракциялар (2,00-0,05 мм), КҚ – 72%. 
Аттерберг бойынша икемділік саны 5-тен 15-ке дейінгі топырақ жабын 

қабаттары үшін жақсы деп саналады. 
Төменде келтірілген топырақ жіктемесіне қатысты талаптарға құмды 

саздақтар (шаңсыз), жеңіл және орташа балшық топырақтар (шаңсыз) сәйкес 
келеді. 

А көкжиегін ең жақсы дренаждау Bi кіші көкжиегінің қуаты кемінде 50 
м болған кезде көкжиекте құмды топырақтардың болуымен қамтамасыз 
етіледі. 

Ұшу алаңы үшін жақсы топырақ жағдайларының сыртқы белгілері: 
а) шаңның аз түзілуі (жылдың құрғақ мезгіліндегі егістікті, далалық 

және ауыл арасындағы жолдарды бақылаулар бойынша);  
ә) жылдың құрғақ уақытында тиелген арбаның тікелей шымшым 

жамылғымен өтуінен көзге көрінетін іздердің (майысулардың) болмауы; 
жылдың ең ылғалды уақытында далалық жолдардағы жолтабандар 7 см-ден 
аспауы тиіс; 

б) топырақтардың мөлшері де, пішіні де бойынша орташа айқын 
құрылымы (орташа және ұсақ жентектік құрылымды топырақтар); ұшу 
алаңдары үшін құрылымы айқын және үлкен құрылымдық элементтері бар 
топырақтар қажет емес; ылғалданған кезде мұндай топырақтар әдетте 
жоғары тұтқырлық пен жабысқақтыққа; ал кепкен кезде – қаттылық пен 
қатты жарықшақтық ие болады. 
 

1.2 Гидравлика негіздері 
1.2.1 Гидростатика негіздері 
Гидростатика – қозғалыссыз сұйықтықтардың заңдылықтарын және 

жасанды құрылыстарды есептеу кезінде осы заңдардың практикалық 
қолданылуын зерттейтін гидравликаның бөлімі. 

Сұйықтықтың барлық бөлшектері жоғары жатқан бөлшектердің, 
сондай-ақ сұйықтық бетінде әрекет ететін сыртқы күштердің (массалық және 
беткі) әсерін сезінеді. 

Сұйықтық массасына пропорционалды күштер массалық күштер болып 
табылады: ауырлық күші және инерциялық күштер. Резервуарға салынған 
сұйықтық оның қабырғаларына да, түбіне де қысым жасайды. Бұл қысым 
сұйықтықтың тығыздығына және қарастырылатын нүктенің орналасқан 
жеріне байланысты. Сөйтіп, су мен сынап бірдей жағдайларда қан 
тамырларының қабырғаларына әртүрлі қысым жасайды, ал төменгі 
жағындағы сұйықтық бөлшектері жоғарғы бөліктерге қарағанда қатты 
қысылады [5]. 

Беттегі бос қысым күштері беткі күштер болып табылады – бұл 
атмосфералық қысым немесе сыртқы қысым (егер сұйықтық жабық ыдыста 
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болса). 
Сұйықтық ішіндегі сыртқы күштердің әсерінен қозғалыссыз 

сұйықтығының берілген нүктесінде р гидростатикалық қысым деп аталатын 
кернеу пайда болады. 

Гидростатикалық қысымның екі қасиеті бар: 
1. Гидростатикалық қысым әсер ету аймағына қалыпты әсер етеді және 

сығымдайды, яғни сұйықтық көлеміне бағытталған. 
2. Сұйықтықтың кез келген нүктесіндегі гидростатикалық қысым 

барлық бағытта бірдей әрекет етеді. 
Құрылыс конструкцияларының жазық беттеріне түсетін 

гидростатикалық қысым. Жасанды құрылыстарды жобалау кезінде жазық 
және цилиндрлік беттерге түсетін судың қысымын анықтау қажет. 

Жол құрылысында көпірлердің іргетастарын салу кезінде 
қолданылатын шегенделген қоршаулардағы су қысымы есептеледі. 
Шегенделген қоршау топырақ қысымы мен су қысымын өзен түбінен жоғары 
ұстайды. Шегенделген бөгеттер ірі қалалардағы жағалаулардың 
қабырғаларын, іргетастардың тіректерін салу кезінде қолданылады. Бөгеттер 
топырақ, ағаш, металл шпунттан жасалады. Кейбір жағдайларда суды ұстап 
тұру үшін бөгет салу қажеттілігі туындайды, оның жотасының бойымен 
автомобиль жолы салынады [15]. 

Әртүрлі конструкциялардың жазық беттеріндегі сұйықтықтың 
қысымын анықтаған кезде, жазық фигураға әсер ететін гидростатикалық 
қысымның күші қабырғаға қатысты қалыпты бағытталған деп саналады. 

 
1.2.2 Гидродинамика негіздері 
Гидродинамика сұйықтықтың қозғалыс заңдылықтарын және оның 

қозғалмайтын және қозғалмалы беттермен әрекеттесуін зерттейді. 
Гидравлика заңдарына сәйкес арналардағы, бұлақтардағы, өзендердегі судың 
қозғалысын, ағынды сулар арқылы, құбырлардағы, топырақ қуыстарындағы 
судың қозғалысын зерттейді. 

Қозғалыссыз сұйықтықтың күйі тек гидростатикалық қысыммен 
анықталады, оның қозғалыстағы күйі бөлшектердің қозғалыс 
жылдамдығымен де сипатталады. Қатты қабырғалармен шектелген арнадағы 
сұйық бөлшектердің қозғалысының жиынтығы сұйық ағыны деп аталады. 

Сұйықтық ағынының тұрақталған жəне тұрақталмаған қозғалысын 
ажыратады. Егер сұйықтық ағыны қозғалысының  әрбір нүктесінде 
қозғалыстың негізгі сипаттамалары (қысым мен жылдамдық) уақыт ішінде 
өзгеріссіз қалса, онда мұндай қозғалыс тұрақталған немесе стационарлық 
деп аталады. Тұрақталған қозғалыстың мысалы ретінде тұрақты ағынмен 
каналдардағы, су тасқыны арасындағы өзендердегі, су құбырларындағы 
судың қозғалысын, ыдыстағы сұйықтық деңгейі үнемі тұрақты болып тұрған 
кезде ыдыстың қабырғасындағы немесе түбіндегі тесіктен сұйықтықтың 
судың ағуын келтіруге болады [8]. 

Тұрақталмаған қозғалыс кезінде сұйықтықтың әр нүктесінің 
жылдамдығы уақыт өте келе өзгереді, сондықтан сұйықтықтың шығыны мен 
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болса). 
Сұйықтық ішіндегі сыртқы күштердің әсерінен қозғалыссыз 

сұйықтығының берілген нүктесінде р гидростатикалық қысым деп аталатын 
кернеу пайда болады. 

Гидростатикалық қысымның екі қасиеті бар: 
1. Гидростатикалық қысым әсер ету аймағына қалыпты әсер етеді және 

сығымдайды, яғни сұйықтық көлеміне бағытталған. 
2. Сұйықтықтың кез келген нүктесіндегі гидростатикалық қысым 

барлық бағытта бірдей әрекет етеді. 
Құрылыс конструкцияларының жазық беттеріне түсетін 

гидростатикалық қысым. Жасанды құрылыстарды жобалау кезінде жазық 
және цилиндрлік беттерге түсетін судың қысымын анықтау қажет. 

Жол құрылысында көпірлердің іргетастарын салу кезінде 
қолданылатын шегенделген қоршаулардағы су қысымы есептеледі. 
Шегенделген қоршау топырақ қысымы мен су қысымын өзен түбінен жоғары 
ұстайды. Шегенделген бөгеттер ірі қалалардағы жағалаулардың 
қабырғаларын, іргетастардың тіректерін салу кезінде қолданылады. Бөгеттер 
топырақ, ағаш, металл шпунттан жасалады. Кейбір жағдайларда суды ұстап 
тұру үшін бөгет салу қажеттілігі туындайды, оның жотасының бойымен 
автомобиль жолы салынады [15]. 

Әртүрлі конструкциялардың жазық беттеріндегі сұйықтықтың 
қысымын анықтаған кезде, жазық фигураға әсер ететін гидростатикалық 
қысымның күші қабырғаға қатысты қалыпты бағытталған деп саналады. 

 
1.2.2 Гидродинамика негіздері 
Гидродинамика сұйықтықтың қозғалыс заңдылықтарын және оның 

қозғалмайтын және қозғалмалы беттермен әрекеттесуін зерттейді. 
Гидравлика заңдарына сәйкес арналардағы, бұлақтардағы, өзендердегі судың 
қозғалысын, ағынды сулар арқылы, құбырлардағы, топырақ қуыстарындағы 
судың қозғалысын зерттейді. 

Қозғалыссыз сұйықтықтың күйі тек гидростатикалық қысыммен 
анықталады, оның қозғалыстағы күйі бөлшектердің қозғалыс 
жылдамдығымен де сипатталады. Қатты қабырғалармен шектелген арнадағы 
сұйық бөлшектердің қозғалысының жиынтығы сұйық ағыны деп аталады. 

Сұйықтық ағынының тұрақталған жəне тұрақталмаған қозғалысын 
ажыратады. Егер сұйықтық ағыны қозғалысының  әрбір нүктесінде 
қозғалыстың негізгі сипаттамалары (қысым мен жылдамдық) уақыт ішінде 
өзгеріссіз қалса, онда мұндай қозғалыс тұрақталған немесе стационарлық 
деп аталады. Тұрақталған қозғалыстың мысалы ретінде тұрақты ағынмен 
каналдардағы, су тасқыны арасындағы өзендердегі, су құбырларындағы 
судың қозғалысын, ыдыстағы сұйықтық деңгейі үнемі тұрақты болып тұрған 
кезде ыдыстың қабырғасындағы немесе түбіндегі тесіктен сұйықтықтың 
судың ағуын келтіруге болады [8]. 

Тұрақталмаған қозғалыс кезінде сұйықтықтың әр нүктесінің 
жылдамдығы уақыт өте келе өзгереді, сондықтан сұйықтықтың шығыны мен 

  

қысымы өзгереді. Қозғалыстың бұл түрінің мысалдары – сұйықтықтың 
резервуардың саңылауынан ағуы, су тасқынына немесе қарқынды жауын-
шашын кезінде өзендердегі судың қозғалысы жатады. 

Табиғатта сұйықтықтың тұрақталмаған қозғалысы байқалады, өйткені 
өзен арналарының ені әртүрлі және тереңдігі ауыспалы, сондықтан 
теориялық есептеулерде қиындықтар туындайды. Есептеулерді жеңілдету 
үшін гидродинамикада баяу өзгеретін қозғалыс ұғымы енгізілді, мұнда 
сұйықтық шағын айрық бұрышымен, яғни түзу сызықты параллель 
ағындармен қозғалады. Бұл сұйықтық ағынының көлденең қимасы судың 
қозғалысына перпендикуляр орналасқанын білдіреді. 

Тұрақталған қозғалыс біркелкі жəне біркелкі емес болуы мүмкін. 
Біркелкі қозғалыс кезінде (1.1 а -сурет) су қозғалысының жылдамдығы 

және І – І және II — II екі іргелес қималардағы ағынның көлденең қималары 
бірдей. Ағынның тереңдігі тұрақты мәнге ие. Ағынның барлық қималары 
үшін жылдамдық эпюралары бірдей аудан мен пішінге ие. Мұндай 
қозғалыстың мысалдарына су құбырларындағы, тұрақты толтыру 
тереңдігімен призмалық арналардағы судың қозғалысы жатқызылады. 

Біркелкі емес қозғалыс кезінде (1.1 б-сурет) ағынның ұзындығы 
бойымен судың ағу жылдамдығының тереңдігі өзгереді, яғни сұйықтық 
ағынының тірі  қимасы да мөлшерін өзгертеді. Ағынның ұзындығы бойынша 
жылдамдықтар эпюрасы әртүрлі пішін мен ауданға ие. Мұндай қозғалыстың 
мысалдарына тезағарлардағы, ашық табиғи арналардағы, көпірлер мен 
құбырлардың орналасқан учаскелердегі судың қозғалыстары жатқызыла 
алады. Жасанды құрылыстардың алдында су ағынының тірі қимасының 
төмендеуі нәтижесінде су қысымы пайда болады. Жасанды құрылымнан 
шыққан кезде ағын таралады және қысылмаған жағдайлар үшін әдеттегі 
тұрмыстық тереңдік орнатылады [14]. 

 
1.1-сурет - Сұйықтықтың тұрақталған қозғалысының схемасы 

 
Сұйықтыққа әсер ететін және оны қозғалысқа келтіретін күштердің 

сипатына байланысты ағындар арынды жəне арынсыз болып бөлінеді. 
Арынды ағындар – барлық көлденең қимасы сұйықтықпен толтырылған 
ағындар. Қозғалыс жылжымалы сұйықтықтың ауырлық күші (массалық 
күштер), сондай-ақ қысым есебінен жүзеге асырылады. Арынды су 
құбырларындағы, автомобиль жолдарының астындағы су өткізгіш 
құбырларындағы судың қозғалысы арынды қозғалыстың мысалдары бола 
алады.  

Арынсыз ағындарда ауа атмосферасымен байланысты бос бет бар. 
Қозғалыс тек жылжымалы сұйықтықтың ауырлық күшіне байланысты жүзеге 
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асырылады. Арынсыз қозғалыстың мысалдарына судың ағындардағы, 
өзендердегі, каналдардағы, арықтардағы, толық емес қимамен жұмыс 
істейтін құбырлардағы судың қозғалысы жатқызылады. 

Тірі қиманың ауданы немесе ағынның тірі қимасы. Сұйықтықтың 
қозғалыс бағытына перпендикуляр орналасқан ағынның көлденең қимасы 
тірі қиманың ауданы немесе ағынның тірі қимасы деп аталады, яғни 
элементарлық ағындардың қозғалыс жылдамдығы ағынның қимасына 
перпендикуляр бағытталған. Тірі қиманың аудандары ω (м2) арқылы 
белгіленеді. 

Суланған λ периметрі – көлденең қимадағы ағын арнаның қатты 
қабырғаларымен жанасатын сызық. Арынды қозғалыс жағдайында дөңгелек 
құбырдағы суланған периметр оның геометриялық периметріне сәйкес келеді 
және λ = πD болады. 

Гидравликалық радиус – бұл ағынның тірі қимасының суланған 
периметрге қатынасы, яғни R = ω / λ. 

Ағынның шығыны және оның гидродинамикадағы орташа 
жылдамдығы маңызды сипаттамалар болып табылады. 

Ағынның шығыны – бұл уақыт бірлігінде ағынның осы қимасы арқылы 
өтетін сұйықтық мөлшері [3]. 

Жол құрылысында негізінен сұйықтықтың көлемдік ағынымен көп 
жұмыс жасалады. Сұйықтықтың ағымы көлденең қимадағы ағынның орташа 
жылдамдығының көбейтіндісіне тең, Q =νω. 

 
1.2.3 Суағарлар туралы түсінік 
Ағынды бөгейтін және оның жотасы арқылы судың толып кетуін 

қамтамасыз ететін қабырға суағар деп аталады. 
Ағынның жоғарғы жағында орналасқан ағын бөлігі жоғарғы бьеф, ал 

одан төмен орналасқаны төменгі бьеф деп аталады. 
Суағардың өлшемдері b енімен және С суағарының ұзындығымен 

сипатталады. 
Суағар қабырғасының көлденең кескіні бойынша суағарлар: өткір 

жиегі бар жұқа қабырғалы суағар; практикалық профиль; кең табалдырығы 
бар суағар болып бөлінеді. 

 

 
1.2-сурет – Суағарлардың түрлері 

 
Жіңішке қабырғалы суағарда (1.2 а-сурет) суағар қабырғасы арқылы 

құйылатын су ағыны тек жоғарғы бьефтің әсерінен қалыптасады. Суағар 
саңылауының пішініне байланысты суағарлар тікбұрышты, үшбұрышты, 
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трапеция тəрізді жəне қисық сызықты болып бөлінеді. 
Практикалық бейіндегі суағарлар (1.2 – б сурет) қисық сызықты немесе 

көпжақты кескінге ие. Н арынының мөлшеріне байланысты практикалық 
профильдің бір суағарлық қабырғасы вакуумсыз және вакуумды қабырға 
ретінде жұмыс істей алады. Арын жоғарылағанда су ағыны суағар бетінен 
бөлінуге тырысады, ағынның астында вакуум пайда болады. 

Кең табалдырығы бар суағарлар (1.2 в-сурет) - бұл С ұзындығы бар 
көлденең жазықтық, ол арқылы су асып төгіледі. 

Ағыншаның төменгі бедермен түйіндесуінің түрі бойынша суағарлар 
батырылмаған жəне батырылған болып бөлінеді [4]. 

Кең табалдырығы бар батырылмаған суағар бос бетінің екі 
құламасының болуымен сипатталады. Ағынды суағар табалдырығы төменнен 
ығыстыруы есебінен бірінші құлама туындайды. С суағары ұзындығының 
шегінде судың бос беті көлденең болып саналады, сондықтан суағар 
табалдырығындағы судың тереңдігі тұрақты болып қабылданады. Екінші 
құлама суағар табалдырығынан тыс ағызу шегінен тыс пайда болады, онда 
судың тұрмыстық ағысы орын алады. 

Суағар арқылы құйылатын су шығынын мына формула бойынша 
анықтайды: 

 
Q = ε ∗ mb√2gH3/2                                      (1.3) 

 
онда ε – ағынның бүйірлік сығылу коэффициенті;  
m – шығын коэффициент; бүйірлік сығылу болмаған жағдайда (ε = 1) 
тікбұрышты табалдырық үшін m = 0,32. 

Суағар ауданында кең табалдырығы бар батырылған суағар арқылы 
судың ағуы үш бөлікке бөлінуі мүмкін: арынның жоғарылуы туындайтын 
кіреберіс бөлік, ағын сығымдалады, жылдамдық ұлғаяды; табалдырықтың 
ортаңғы бөлігінің суағары; шығу бөлігі, оның шегінде шығуда арынның 
жоғалуы байқалады, ағын кеңейеді. 

 
1.3 Автомобиль жолдарын жобалау  
1.3.1 Жобалау кезеңдері. Жоба, жұмыс құжаттамасы, жұмыс 

жобасы 
Халық шаруашылығының дамуымен бірге көліктің барлық түрлерімен, 

атап айтқанда автомобиль көлігімен тасымалдау қажеттілігі артады. 
Автомобиль көлігі жүк пен жолаушыларды тасымалдаудың жалпы көлемінде 
жетекші орынға ие болады. 

Жолдардың оңтайлы желісін құру үшін халық шаруашылығын 
дамытудың перспективалық жоспарларына сәйкес және жолдың қызмет ету 
мерзімінің перспективасына – әдетте кемінде 15-20 жылға тасымалдау 
қажеттіліктерін анықтау үшін зерттеулер жүргізіледі. 

Автомобиль жолдары желісін дамыту бірнеше кезеңмен жүзеге 
асырылады. 
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Бірінші кезеңде автомобиль жолдары желісін дамытудың перспективаға 
арналған негізгі бағыттары айқындалады, қолданыстағы автомобиль 
жолдарының жай-күйін бағалайды. Түпкі мақсаты – аталған экономикалық 
ауданда жобалау-іздестіру жұмыстарының перспективалық жоспарын 
белгілеу [3]. 

Екінші кезеңде қолданыстағы жолдар желісінің автомобиль 
тасымалдарындағы халық шаруашылығының қазіргі және перспективалық 
дамуына сәйкестігі нақтыланады. Техникалық – экономикалық негіздеме 
(ТЭН) әзірленеді, жолдарды салу немесе қайта құру кезектілігін айқындайды, 
жол трассасының оңтайлы бағытын, көпір өткелдерін орналастыруды, жол 
параметрлерін белгілейді. ТЭН автомобиль жолының құрылысына күрделі 
салымдарды орынды бөлуге және пайдалануға мүмкіндік береді. 

Үшінші кезеңде қолданыстағы жолдардың жұмысы мен жүктемесіне 
жүйелі бақылау жасалады, барлық жолдардағы қозғалыс қарқындылығы мен 
құрамы, жүк тасымалы мен жолаушылар айналымы туралы мәліметтер 
анықталады. 

Автомобиль жолдарын іздестіру автомобиль жолын салу мен 
пайдалануды орындайтын экономикалық, техникалық, табиғи және басқа да 
жағдайларды зерттеуді білдіреді. 

Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын жобалау бір 
немесе екі кезеңмен жүзеге асырылады. Әзірлеу кезеңділігін Тапсырыс 
беруші ТЭН-ге (техникалық-экономикалық негіздеме) сәйкес жобалауға 
арналған тапсырмада белгілейді. 

Жобалау кезінде жол құрылысы құнының жиынтық сметалық есебі бар 
жұмыс жобасы бір сатыда жасалады. Мұндай жобалау жергілікті маңызы бар 
күрделі емес объектілер, ұзындығы шағын жолдар үшін, сондай-ақ құрылысы 
үлгілік және қайта қолданылатын жобалар бойынша жүзеге асырылатын 
кәсіпорындар, ғимараттар мен жол шаруашылығы құрылыстары үшін 
қолданылады [15]. 

Екі кезеңде жобалау кезінде олар жиынтық сметалық құны бар жобаны 
және сметалары бар жұмыс құжаттамасын жасайды. 

Сметалары бар жұмыс құжаттамасы құрылыс алдындағы техникалық 
зерттеулер негізінде жасалады. Бұл ретте жобаның жекелеген бөлшектерін 
жақсарту, нақтылау және үлгілік жобаларды жергілікті жағдайларға 
байланыстыру үшін қажетті деректерді қосымша жинайды. 

Жолдың жобасы жəне жұмыс құжаттамасы, жұмыс жобасы. Жол – 
экономикалық және инженерлік ізденістер материалдары автомобиль жолын 
салуға немесе қайта құруға арналған жобаны жасау үшін негіз болады. 
Автомобиль жолдарының жобасын жобалау ұйымдары және жол ұйымдары 
жанындағы жобалау бөлімдері құрайды. 

Жоба автомобиль жолын пайдалану процесінде көптеген жылдар бойы 
қозғалыс қолайлылығы мен қауіпсіздігінің қазіргі заманғы талаптарына 
жауап беретіндей есеппен жергілікті жердегі жолдың жағдайы, жер төсемі 
мен жол төсемінің конструкциясы туралы мәселелердің түпкілікті шешімін 
беруге тиіс.  
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Көп қабатты құрылымда жол жамылғысының жоғарғы қабаттарына 
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неғұрлым берік материалдар төсеу арқылы материалдардың беріктік 
ерекшеліктерін сақтау қажет. Жол жамылғысы конструкциясындағы 
материалдар беріктіктің кему тәртібімен орналастырылады. Іргелес 
қабаттардың серпімді модульдерінің қатынасы 4-5-тен аспауы керек. 

Елеу процестері болуы мүмкін III жол-климаттық аймақта жол 
төсемінің құрылымына аяздан қорғайтын, шашылуға қарсы және құрғататын 
қабат рөлін атқаратын қиыршық тастан, таскебектен, ірі және орташа түйірлі 
құмнан жасалған оқшаулағыш қабаттарды енгізу қажет. Қабаттар 
құрылымының су өткізбеу қасиеті төменге қарай жоғарылауы тиіс, ол жол 
жамылғысынан суды алып тастау үшін қажет. Жол төсемі конструкциясының 
түрін таңдау үлгілік жобаға сәйкес орындалады. 

Жабынның жоғарғы қабаттарын қатты және қатты емес түрлерінен 
ұйымдастыру ұсынылады. Жабын түрін қолдану бойынша ұсыныстар 
қозғалыс құрамына және берілген қарқындылыққа байланысты болады. Жол 
төсемі конструкциясының түрін таңдау үлгілік жобаға сәйкес орындалады. 

Төменгі қабаттарда, әдетте, жергілікті материал сұрыпталғаннан және 
ұсақталғаннан кейін, қажет болған жағдайда байланыстырғыштардың белгілі 
бір мөлшерлерімен күшейтіледі [14]. 

Құрылымдық қабаттардың қалыңдығы материалдардың беріктігіне 
негізделген типтік жоба бойынша белгіленеді. Бетон жабындарының 
қалыңдығы I санаттағы жолдар үшін кемінде 24-22 см, II санат үшін 22-20 
см, III – IV санат үшін 18 см қабылданады. Алайда бетон жабындарының 
қалыңдығы қабылданған негізге байланысты есептеледі, оны қиыршық 
тастан, шатқалдан, құмнан немесе құм – қиыршықтас қоспасынан жасауға 
болады. 

Қатты емес жол төсемдері қалдық деформациялардың жиналуын 
болдырмау үшін жасалған. Нығыздалған күйдегі конструктивтік қабаттар 
қалыңдығының беріктігіне есептеу нәтижелеріне қарамастан 1.1-кестеде 
келтірілгеннен кем емес қабылдау керек. 
 

1.1-кесте –Жол жамылғысы қабаттарының ең аз қалыңдығы 
 
Жабынның және жол төсемінің басқа қабаттарының 

материалдары  
Қабаттың 

қалыңдығы, см 
Ірі түйірлі асфальтбетон 6 
Майда түйірлі асфальтбетон 4 
Құмды асфальтбетон, оның ішінде суықасфальтбетон 3 
Қиыршық тасты-мастикалық асфальтбетон 3 
Органикалық тұтқырлармен өңделген шағылтас (қиыршықтас) 
материалдар 8 

Органикалық тұтқырлармен өңделмеген шағылтас 
(қиыршықтас) материалдар  
– құмды негізде 

15 

– берік негізде (тас немесе нығайтылған топырақтан) 8 
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1.1 – кестенің жалғасы 
 
Органикалық өңделген тас материалдар мен топырақтар немесе 
ұсақ тас – қиыршықтас – құм қоспалары және бейорганикалық 
тұтқырлармен өңделген топырақ 
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Асфальтбетонды ұсақталған сынықтар, баяу қататын 
тұтқырлықпен өңделген 8 

Топырақ негізіндегі құм және қиыршықтас-құм қоспасы 15 
Ескертулер: 
1. Барлық жағдайларда құрылымдық қабаттың қалыңдығын қабатта қолданылатын 
минералды материалдың ең үлкен фракциясының 1,5 мөлшерінен кем емес қабылдау 
керек. 
2. Тас материалдарды сазды және сазды топырақтарға төсеу кезінде қалыңдығы кемінде 
10 см құмнан, таскебектен, нығайтылған топырақтан немесе басқа да су өткізбейтін 
материалдардан жасалған қабат қарастырылуы керек. 

 
Жол төсемінің конструкциясын таңдау кезінде перспективада 

қозғалыстың өсуін ескере отырып, пайдалану қасиеттерін сатылап арттыру 
мүмкіндігін көздеген жөн. Конструкция технологиялық болуы керек және 
процестерді барынша механикаландыруды қамтамасыз етуі керек, жобалау 
аймағында жол қызметінің тәжірибесін ескеру керек [14].  

Негіздің жоғарғы қабаты үшін материалды таңдағанда, жолдың санаты 
мен жабын түрі ескеріледі. Органикалық байланыстырғыштармен өңделген 
материалдар жақсы деформациялық қасиеттерге ие, бірақ жоғары оң 
температураға өте сезімтал. Ауыр және жылдам жүретін жолдарда негіз 
бекітілген материалдардан жасалуы керек. Қиыршық тас материалдарын 
қолданған кезде олар сыналық принципі бойынша салынуы керек. Жол 
төсемінің негізінде цементпен бекітілген топырақты және басқа да 
материалдарды қолдану кезінде жабында жарықтардың пайда болуына 
(көшірмесін жасауға) ықпал ететін жарықтарды жою және дамыту жөніндегі 
іс-шараларды көздеу қажет. 

Автомобиль жолдарының жол төсемдері перспективалық қозғалыстың 
құрамы мен қарқындылығын ескере отырып есептеледі. Перспективалық 
қозғалыс күрделі жөндеуге дейінгі қызмет ету мерзіміне есептеледі: күрделі 
жабындар үшін – 15 жыл, жеңіл жабындар үшін – 10 жыл, өтпелі жолдар 
үшін – 8 жыл [11]. 

Автомобиль доңғалақтарының жол төсемдеріне қысымы – бұл жол 
төсемдерін есептеу кезінде пайда болатын негізгі жүктеме. 

Қазіргі автомобиль жолдарының жол төсемдері белгілі бір есептік 
жүктемеге жобалануы керек, оған жол мен жасанды құрылыстар көлік 
құралдарының қозғалысы кезінде төтеп беруі керек. 

А тобындағы автомобильдердің жүктемелері I – III санаттағы жолдарда 
жол төсемін есептеу кезінде ескеріледі. IV-V санаттағы жолдарды жобалау 
кезінде В тобындағы автомобильдердің жүктемелері алынады. 

Егер жылдың қолайсыз кезеңінде IV – V санаттағы жолдар бойынша А 
тобындағы автомобильдердің жүйелі қозғалысы көзделсе, есеп айырысу 
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ретінде топтың автомобилінен ең жоғары осьтік жүктемені қабылдай алады. 
Жол төсемдерін құрастырудың жалпы принциптері жəне есептік 

жүктемелер. Қатты емес жол төсемдерін есептеу үш өлшем бойынша жүзеге 
асырылады: рұқсат етілетін серпімді майысу; төселетін топырақтағы ығысу 
және конструкциялық қабаттардың әлсіз байланысқан материалдары; иілу 
кезінде монолитті материалдардан жасалған қабаттардың созылу беріктігі 
[14]. 

Есептеулер үшін «Қатты емес үлгідегі жол жамылғысын жобалау» 
3.03-104-2014 ҚР ЕЖ (2015 жылғы 1 шілдеден бастап бекітілді және 
қолданысқа енгізілді) қолданылады [12]. 

Жол төсемінің конструкциясы серпімді майысу критерийі бойынша 
сенімділік пен беріктік талаптарына сәйкес келеді, егер: 

 
Кпр ≤

Ер
Етр

                                                     (1.4) 

 
онда Ер – жол төсемі құрылымы серпімділігінің есептік модулі, МПа; 
Етр – есептелген жүктеме әсерінің қарқындылығын ескере отырып, қажетті 
серпімділік модулі, МПа. 

Жол төсемінің конструкциясы ығысу критерийі бойынша сенімділік 
пен беріктік талаптарына сәйкес келеді, егер: 
 

Кпр ≤
Тдоп
Тр

                                                     (1.5) 
 

онда Тдоп – топырақтағы рұқсат етілген ығысу кернеуі, МПа; 
Тр – қолданыстағы жүктемеден топырақтағы ығысудың есептік белсенді 
кернеуі, МПа. 

Жол төсемінің конструкциясы иілу кезіндегі созылу критерийі 
бойынша сенімділік пен беріктік талаптарына сәйкес келеді, егер: 

 
Кпр ≤

𝑅𝑅𝑁𝑁
𝜎𝜎𝑟𝑟

                                                     (1.6) 
 
онда RN – қажу құбылыстарын ескере отырып, қабат материалындағы шекті 
рұқсат етілген созылу кернеуі, МПа; 
σr – қабат материалындағы есептелген ең үлкен кернеу, МПа.  

Жол төсемі конструкциясы күрделі жөндеуге дейін үздіксіз жұмыс 
істейді деген сенімділікті ескере отырып есептелуі керек. Жол жамылғысы 
конструкцияларының күрделі жөндеуді қажет етпейтін ұзындығының 
учаскенің жалпы ұзындығына қатынасы Кн сенімділік деңгейін білдіреді. Кн 
сенімділігінің рұқсат етілген деңгейі, Кпр беріктігінің ең төменгі 
коэффициентін анықтайды, ол күрделі жөндеу арасындағы қызмет ету 
мерзімінің соңына қарай жол санаты мен жабын түріне байланысты 
нормаланады (1.2-кесте). 
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1.2- кесте Сенімділік пен беріктікті келтіру коэффициенттері 
 
Төсем және жабын түрі Жолдың санаты 

 
Кн Кпр 

 
1. Жетілдірілген жабыны 
бар күрделі үлгідегі жол 
төсемдері 
2. Жетілдірілген жабыны 
бар жеңіл үлгідегі жол 
төсемдері 
3. Өтпелі үлгідегі жол 
төсемдері 

I, II, IIIп, Iс, 
III, IVп, IIс 

 
 

II, IV, IVп,  IIс 
 
 
 

IV, V, IIс, IIIс 

0,95     
0,90 

 
 

0,85 
 
 
 

0,60 

1,0 
0,94 

 
 

0,90 
 
 
 

0,63 
 

Қозғалыстың перспективалық келтірілген қарқындылығы 
конструкцияны тағайындау және жол төсемінің беріктігін есептеу үшін негіз 
болып табылады. Жол бойымен қозғалатын автомобильдердің әртүрлі 
маркаларының барлық құрамы А немесе Б тобы үшін белгіленген 
автомобильден түсетін есептік жүктемелерге коэффициенттердің көмегімен 
келтірілгенде қарқындылық келтірілген деп есептеледі. 

Экономикалық ізденістерге сәйкес қозғалыстың перспективалық 
қарқындылығы 20 жыл перспективаға белгіленеді. N20 перспективалы 
қарқындылықты Nm жол төсемінің қызмет ету мерзіміне қарқындылыққа 
ауыстыру үшін (жабын түріне байланысты ол 8, 10, 15 жылды құрайды) осы 
жылдың қарқындылығының пайдаланудың бірінші жылының 
қарқындылығына қатынасына тең және қозғалыс қарқындылығының жыл 
сайынғы өсуіне байланысты тағайындалатын m коэффициентін қолдану 
қажет. 

Жол төсемінің қызмет ету мерзіміне арналған қарқындылық: 
 

Nm = N(8, 10, 15) = N20
m20

× m(8, 10, 15)                    (1.7) 
 
Жол төсемін беріктікке есептеу кезінде әртүрлі маркалы 

автомобильдердің екі бағыттағы қозғалысы ескеріледі, бірақ қозғалыс 
қарқындылығын есептеу жүктемесіне және жүріс бөлігінің бір жолағына 
формула бойынша аудару қажет:  

 
Np = kпол ∑ Nmpkпривп

m=1                                (1.8) 
 

онда kпол – қозғалыс жолақтарының санын және олар бойынша қозғалыстың 
бөлінуін ескеретін коэффициент (бір қозғалыс жолағы бар жолдар үшін kпол = 
1, екі жолағы бар kпол = 0,55, үш жолағы бар kпол = 0,50; төрт жолағы бар kпол = 
0,35),  
Nm – ағын құрамындағы көлік құралдарының әртүрлі маркаларының жалпы 
саны;  
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ρ – қозғалыстың жалпы құрамындағы әртүрлі маркалы автомобильдердің 
проценттік құрамы; 
kприв – автомобильдің белгілі бір маркасы үшін келтіру коэффициенті. 

Жол жамылғысының иіліміне көрші доңғалақтардың жүктемесі де әсер 
етеді, өйткені жабынның иілу толқындары жиі қабаттасады. Бұл жағдайды 
трейлерлер мен үш осьті автомобильдерді өткізуге арналған жол 
жамылғыларын есептеу кезінде ескеру қажет [1]. 

Жол төсемдерін рұқсат етілетін серпімді иілім бойынша есептеу. 
Есептік автомобильдің әсерінен жол төсемінің беріктігін жалпы серпімді 
модуль бойынша бағалауға болады. Жол төсемі оның бетінде есептік 
модульге тең жалпы серпімділік модулі қамтамасыз етілетіндей етіп 
құрастырылады: 

 
Еобщ = Ер = Етр × Кпр                                           (1.9) 

 
Талап етілетін серпімділік модулі жол төсемі конструкциясының 

қызмет ету мерзімі үшін есептік жүктеме қосымшаларының есептік жиынтық 
санына байланысты айқындалады: 

Етр = А + В(log∑𝑁𝑁𝑝𝑝 − 𝐶𝐶)                                     (1.10) 
 

онда А, В жəне С – теңдеу параметрлері, А=120 МПа; В=74 МПа; А1, А2, А3 
жүктемелері үшін, тиісінше С=4,5; С=4,3 С=4,0  рN  –есептік жүктеме 
қосымшаларының есептік жиынтық саны, авт/тәул. (1.8) формуласы 
бойынша анықталады, Np 10 бірл./тәул). 

V жол – климаттық аймақ (ЖКА) жолдары үшін қажетті серпімділік 
модульдерін 15% - ға азайту керек. Бұл ретте азайту дискретті жүзеге 
асырылуы тиіс: IV ЖКА-тан шекарадан әрбір 10 км-ге алыстаған кезде – 
1%, яғни 150 км және одан артық алыстаған кезде Етр азаюы 15% - ды 
құрайды. 

Серпімді иілім критерийі бойынша есептеуді орындау үшін (1.9) 
формула бойынша Еобщ. серпімділігінің жалпы модулі анықталады. (1.9) 
формула бойынша алынған нәтижеге қарамастан, серпімділіктің жалпы 
модулі 1.3-кестеде көрсетілгеннен кем болмауы тиіс. 

А3 тобының жүктемесі үшін есептелген жол төсемі серпімділігінің 
жалпы модулі есептеу нəтижелеріне қарамастан кемінде 230 МПа болуы 
тиіс. 
 
1.3-кесте Серпімділіктің жалпы модулінің ең төменгі мәндері 
 

Жолдың санаты 
Жол төсемі серпімділігінің ең аз талап етілетін модулі, МПа 

күрделі түрі жеңілдетілген түрі 
типа ауыспалы түрі 

I 230 – – 
II 220 – – 
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ρ – қозғалыстың жалпы құрамындағы әртүрлі маркалы автомобильдердің
проценттік құрамы;
kприв – автомобильдің белгілі бір маркасы үшін келтіру коэффициенті.

Жол жамылғысының иіліміне көрші доңғалақтардың жүктемесі де әсер 
етеді, өйткені жабынның иілу толқындары жиі қабаттасады. Бұл жағдайды
трейлерлер мен үш осьті автомобильдерді өткізуге арналған жол
жамылғыларын есептеу кезінде ескеру қажет [1].

Жол төсемдерін рұқсат етілетін серпімді иілім бойынша есептеу.
Есептік автомобильдің әсерінен жол төсемінің беріктігін жалпы серпімді
модуль бойынша бағалауға болады. Жол төсемі оның бетінде есептік
модульге тең жалпы серпімділік модулі қамтамасыз етілетіндей етіп
құрастырылады:

Еобщ = Ер = Етр × Кпр (1.9)

Талап етілетін серпімділік модулі жол төсемі конструкциясының 
қызмет ету мерзімі үшін есептік жүктеме қосымшаларының есептік жиынтық
санына байланысты айқындалады:

Етр = А + В(log∑𝑁𝑁𝑝𝑝 − 𝐶𝐶) (1.10)

онда А, В жəне С – теңдеу параметрлері, А=120 МПа; В=74 МПа; А1, А2, А3
жүктемелері үшін, тиісінше С=4,5; С=4,3 С=4,0  рN –есептік жүктеме
қосымшаларының есептік жиынтық саны, авт/тәул. (1.8) формуласы
бойынша анықталады, Np 10 бірл./тәул).

V жол – климаттық аймақ (ЖКА) жолдары үшін қажетті серпімділік 
модульдерін 15% - ға азайту керек. Бұл ретте азайту дискретті жүзеге 
асырылуы тиіс: IV ЖКА-тан шекарадан әрбір 10 км-ге алыстаған кезде –
1%, яғни 150 км және одан артық алыстаған кезде Етр азаюы 15% - ды 
құрайды.

Серпімді иілім критерийі бойынша есептеуді орындау үшін (1.9) 
формула бойынша Еобщ. серпімділігінің жалпы модулі анықталады. (1.9) 
формула бойынша алынған нәтижеге қарамастан, серпімділіктің жалпы
модулі 1.3-кестеде көрсетілгеннен кем болмауы тиіс.

А3 тобының жүктемесі үшін есептелген жол төсемі серпімділігінің 
жалпы модулі есептеу нəтижелеріне қарамастан кемінде 230 МПа болуы
тиіс.

1.3-кесте Серпімділіктің жалпы модулінің ең төменгі мәндері

Жолдың санаты
Жол төсемі серпімділігінің ең аз талап етілетін модулі, МПа

күрделі түрі жеңілдетілген түрі
типа ауыспалы түрі

I 230 – –
II 220 – –

1.3 кестенің жалғасы 

III 180 160 – 
IV – 130 90 
V – 100 80 

Құрамында органикалық байланыстырғыш бар материалдардан 
жасалған жоғарғы қабаттардың жалпы қалыңдығы (1.9) формула бойынша 
есептелген серпімділіктің жалпы модуліне байланысты шамамен 
тағайындалады: 

1.4-кесте. Серпімділіктің жалпы модулі 

Серпімділіктің 
жалпы модулі, 

МПа 125 дейін 125 – 180 180 – 220 220 – 250 
250-ден 
жоғары 

Қабаттың 
қалыңдығы, см 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 – 13 13 – 16 

А3 тобының осьтік жүктемесіне есептелген жол төсемдері үшін 
органикалық немесе бейорганикалық бекітілген негізде жалпы қалыңдығы 
кемінде 15 см болатын екі қабатты асфальтбетон жабынын қарастыру керек. 

Кем дегенде екі қабатты негіз міндетті болып табылады. Базаның 
жоғарғы қабаты органикалық немесе бейорганикалық немесе цементсіз 
байланыстырғыштармен нығайтылуы керек (әкетінді күл, қож). Бұл ретте 
есептеу нәтижелеріне қарамастан тұтқыр материалмен нығайтылған негіздің 
жоғарғы қабатының қалыңдығы кемінде төмендегідей болуы тиіс: 

 12 см – органикалық тұтқырлағыш заттармен нығайтылған 
қабаттар;  

 20 см – органикалық емес тұтқырлағыш заттармен, оның ішінде 
күл, қож және боксит заттармен нығайтылған қабаттар [16].  

Жол төсемінің қабаттық есебі екі қабатты жүйенің бес параметрін 
байланыстыратын номограмманы пайдалана отырып орындалады (2 а 
қосымшасын қараңыз): Е2/Е1 қатынасы; H/D қатынасы және 
Еобщ/Е1қатынасы, мұнда Еобщ/Е1– жоғарғы қабат материалының серпімділік 
модулі, МПа; Е2 – төменгі қабат бетіндегі серпімділік модулі, МПа; h – 
жоғарғы қабаттың қалыңдығы, см; D – есептеу автомобилінің қосарланған 
дөңгелектері ізі шеңберінің есептік диаметрі (1.5 – кесте), см; Еобщ –-жоғарғы 
қабат бетіндегі серпімділіктің жалпы модулі, МПа. 

Есептік жүктеме топтары бойынша есептік параметрлер 1.5-кестеде 
келтірілген. 
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1.5 -кесте. Жүктеменің есептік параметрлері 
Ес

еп
ті

к 
ж

үк
те

ме
 т

об
ы 

Оське 
нормативтік 
статикалық 
жүктеме, 

кН 

Автомобиль доңғалағымен жол 
төсеміне берілетін нормативтік 

жүктеме, кН 

Жүктеменің есептік 
параметрлері  

қозғалыссыз 
.Q расч  

қозғалмалы 
.Q расч  

доңғалақтың 
жабынға түсетін 
орташа есептік 

меншікті 
қысымы Р, МПа 

автомобиль 
дөңгелегі ізінің 

есептелген 
диаметрі 

D, см 
А1 100 50 65 0,60 37/33 
А2 110 55 71,5 0,60 39/34 
А3 130 65 84,5 0,60 42/37 

Ескерту - Сызықтың үстінде - қозғалатын доңғалақ үшін, сызықтың астында-
қозғалмайтын үшін. 

Кез келген төрт параметрдің мәндерін біле отырып, бесіншісін 
анықтауға болады. 

Құрылым серпімділігінің жалпы модулін анықтау қажет болған кезде 
көп қабатты құрылымды қабатты есептеуді астыңғы топырақтан бастап 
төменнен жоғарыға жүргізуге болады, немесе жол төсемінің Кпр қажетті 
модулі мен беріктік коэффициенті берілсе, есептеуді жоғарыдан төменге 
жүргізеді. 

Еобщ анықтау үшін номограммада h/D мәніне сәйкес келетін көлденең 
осьтің нүктесінен вертикаль және Е2 /Е1 қатынасына сәйкес келетін тік 
осьтің нүктесінен горизонталь түзу жүргізіледі. Осы сызықтардың қиылысу 
нүктесі Еобщ/Е1. ізделген мәнін береді. Еi шамасын білсе, Еобщ.есептеу қиын 
емес. 

Серпімділіктің жалпы модулі жол төсемін бір немесе көп қабатты 
құрылым ретінде бағалайды, есептік жүктемені қолданған кезде 
деформацияның мәні бірдей болады. Серпімділіктің жалпы модулі жол 
төсемдерін сынақ жүктемелерімен сынау және жол төсемдерінің бұзылу 
себептерін талдау бойынша көптеген эксперименттердің негізінде 
есептелген. Көп қабатты құрылымның жекелеген қабаттарының шөгуі және 
сығылуы есептік жүктеме әсерінен қабаттың қалыңдығына және 
материалдың беріктігіне, жол төсемінің аралас қабаттарының серпімді 
модульдерінің қатынасына байланысты болады [9]. 

Жол төсемінің конструкциясы серпімді иілім критерийі бойынша 
сенімділік пен беріктік талаптарына сәйкес келеді. 

Kпр ≤ Еобщ/Етр       (1.11) 

онда Кпр – сенімділіктің рұқсат етілген деңгейіне байланысты беріктік 
коэффициенті; 
Етр – жабынның түрін және берілген NP қозғалысының келтірілген есептік 
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1.5 -кесте Жүктеменің есептік параметрлері

Ес
еп

ті
к 

ж
үк

те
ме

 т
об

ы

Оське 
нормативтік
статикалық
жүктеме, 

кН

Автомобиль доңғалағымен жол 
төсеміне берілетін нормативтік 

жүктеме, кН

Жүктеменің есептік 
параметрлері

қозғалыссыз
.Q расч

қозғалмалы
.Q расч

доңғалақтың 
жабынға түсетін 
орташа есептік 

меншікті 
қысымы Р, МПа

автомобиль 
дөңгелегі ізінің

есептелген 
диаметрі

D, см
А1 100 50 65 0,60 37/33
А2 110 55 71,5 0,60 39/34
А3 130 65 84,5 0,60 42/37

Ескерту - Сызықтың үстінде - қозғалатын доңғалақ үшін, сызықтың астында-
қозғалмайтын үшін.

Кез келген төрт параметрдің мәндерін біле отырып, бесіншісін 
анықтауға болады.

Құрылым серпімділігінің жалпы модулін анықтау қажет болған кезде 
көп қабатты құрылымды қабатты есептеуді астыңғы топырақтан бастап 
төменнен жоғарыға жүргізуге болады, немесе жол төсемінің Кпр қажетті
модулі мен беріктік коэффициенті берілсе, есептеуді жоғарыдан төменге
жүргізеді.

Еобщ анықтау үшін номограммада h/D мәніне сәйкес келетін көлденең
осьтің нүктесінен вертикаль және Е2 /Е1 қатынасына сәйкес келетін тік
осьтің нүктесінен горизонталь түзу жүргізіледі. Осы сызықтардың қиылысу
нүктесі Еобщ/Е1. ізделген мәнін береді. Еi шамасын білсе, Еобщ.есептеу қиын
емес.

Серпімділіктің жалпы модулі жол төсемін бір немесе көп қабатты
құрылым ретінде бағалайды, есептік жүктемені қолданған кезде
деформацияның мәні бірдей болады. Серпімділіктің жалпы модулі жол
төсемдерін сынақ жүктемелерімен сынау және жол төсемдерінің бұзылу
себептерін талдау бойынша көптеген эксперименттердің негізінде 
есептелген. Көп қабатты құрылымның жекелеген қабаттарының шөгуі және 
сығылуы есептік жүктеме әсерінен қабаттың қалыңдығына және 
материалдың беріктігіне, жол төсемінің аралас қабаттарының серпімді
модульдерінің қатынасына байланысты болады [9].

Жол төсемінің конструкциясы серпімді иілім критерийі бойынша
сенімділік пен беріктік талаптарына сәйкес келеді.

Kпр ≤ Еобщ/Етр (1.11) 

онда Кпр – сенімділіктің рұқсат етілген деңгейіне байланысты беріктік 
коэффициенті;
Етр – жабынның түрін және берілген NP қозғалысының келтірілген есептік

қарқындылығын ескере отырып, қажетті серпімділік модулі. 
Егер таңдалған құрылым талаптарға сай болса, онда (1.11) формуласы 

бойынша топырақтың есептік сипаттамаларын есептеу қажет. 
Топырақтың есептелген ылғалдылығы Wp формула бойынша 

анықталады: 
𝑊𝑊р = �̅�𝑊 × (1 + 0.1 × 𝑡𝑡)      (1.12) 

онда W̅ –жол-климаттық аймаққа, жер төсемінің ылғалдану схемасы және 
топырақ типіне байланысты жетілдірілген жабындылары және жол төсемінің 
дәстүрлі негіздері (шағал, қиыршықтас және т. б.) бар жолдардағы жер 
төсемінің жұмыс қабатындағы жылдың неғұрлым қолайсыз (көктемгі) 
кезеңіндегі топырақ ылғалдылығының салыстырмалы (ағымдылық шегінен 
үлес) орташа көпжылдық мәні,  
t – 1.7-кесте бойынша талап етілетін сенімділік деңгейіне байланысты 
қабылданатын нормаланған ауытқу коэффициенті. 

1.6-кесте. Ылғалдылықтың орташа мәні

Жол-
климаттық 

аймақ 

Жер 
жабынының 

жұмыс 
қабатын 

ылғалдандыру 
схемасы 

Ылғалдылықтың W ,  mW топырақ үлесінің орташа 
мәні 

құмды 
құмдақ шаңды құм 

жеңіл 
құмды, ауыр 

құмды 
саздақ 

шаңды 
құмды, 
жеңіл 

шаңды, 
ауыр 

шаңды 
құмдақ 

III 1 0,55 0,57 0,60 0,63 
2 – 3 0,59 0,61 0,63 0,67 

IV 1 0,53 0,55 0,57 0,60 
2 – 3 0,57 0,58 0,60 0,64 

V 1 0,52 0,53 0,54 0,57 
2 – 3 0,55 0,56 0,57 0,60 

Ескерту –W  көрсетілген мәндерді ҚР ҚНжЕ 3.03-09 сәйкес жабын бетінің талап етілетін 
көтерілуін қамтамасыз ету кезінде ғана пайдалануға болады. Осы талап қамтамасыз 
етілмейтін учаскелер үшін (мысалы, нөлдік жерлерде және жер асты сулары жақын 
орналасқан ойықтарда) W болжамдардың деректері бойынша, бірақ жоғарыда кестеде 
келтірілген мәндерден кемінде 0,03 артық тағайындалады. 

1.7 -кесте. Нормаланған ауытқу коэффициенттері 

Жобалық сенімділік деңгейі Кн 0,60 0,85 0,90 0,95 
 Нормаланған ауытқу коэффициенті t 0,26 1,06 1,32 1,71 
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Топырақ пен құмдардың ығысу сипаттамаларының ұсынылатын 
есептік мәндері 1.8-кестеде келтірілген. 

1.8 -кесте. Есептік жүктеме қосымшаларының есептік санына және есептік 
салыстырмалы ылғалдылыққа байланысты сазды топырақтардың ығысу 
сипаттамаларының есептік мәндері  

Топы-
рақ 

Белгі-
ленуі 

Өлш.
бірл. 

Ылғалдылық кезіндегі сипаттамалардың есептік мәндері 
Wm үлесі  

0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

Құмды 
құмдақ 

Егр МПа 70 60 56 53 49 45 43 42 41 40 
гр град 37 36 36 36 35 35 34 34 33 33 

Сгр МПа 0,01
5 0,014 0,014 0,01

3 
0,01

2 
0,01

1 0,010 0,00
9 

0,00
8 0,007 

Шаңды 
құм 

Егр МПа 96 90 84 78 72 66 60 54 48 43 
гр град 38 38 37 37 36 35 34 33 32 31 

Сгр МПа 0,02
6 0,24         0,022 0,01

8 
0,01

4 
0,01

2 0,011 0,01
0 

0,00
9 0,008 

Жеңіл 
құмды 
саздақ, 
ауыр 

құмды 
саздақ 

Егр МПа 108 90 72 50 41 34 29 25 24 23 
гр град 32 27 24 21 18 15 13 11 10 9 

Сгр МПа 0,04
5 0,036 0,030 0,02

4 
0,01

9 
0,01

5 0,011 0,00
9 

0,00
6 0,004 

гр град 32 27 24 21 18 15 13 11 10 9 

Сгр МПа 0,045 0,036 0,030 0,02
4 

0,01
6 

0,01
3 0,010 0,00

8 
0,00

5 0,004 

Жол төсемдерінің монолитті негіздерінің құрылғысы, жол жиектерінің 
су өткізбеушілігі, жасалған дренаж, жер төсемінің қатып қалуын толық 
болдырмайтын жылу оқшаулағыш қабаттар және т.б. сияқты іс-шаралар 
көзделген конструкцияларды есептеу кезінде 1.6-кесте бойынша орташа 
ылғалдылықты 1.9-кестеде көрсетілген мәндерге азайту керек [14]. 

1.9-кесте. Конструктивтік іс-шаралар 

Конструктивтік іс-шара 
Жол-климаттық аймақтарда 

орташа ылғалдылықты 
төмендету, WT үлестерінде 

III IV V 
Бекітілген материалдардан және негіздегі топырақтан 
жасалған топырақ төсемінің топырағымен бөлу 
шекарасындағы төсемнің негізі немесе аяздан қорғайтын 
қабаттар: 
- ірі сынықты топырақ пен құм 0,04 0,03 0,03 
- құмдақтар 0,05 0,05 0,04 
- шаңды құмдар мен құмдақтар, саздақ, күлді топырақ 0,08 0,06 0,05 
Жол жиектерін төмендегілермен нығайту (олардың енінен 
2-3 кем емес): 
- асфальтбетонмен 0,04 0,03 0,02 
- шағылмен (қиыршықтаспен) 0,02 0,02 0,02 
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Топырақ пен құмдардың ығысу сипаттамаларының ұсынылатын 
есептік мәндері 1.8-кестеде келтірілген. 

 
1.8 -кесте – Есептік жүктеме қосымшаларының есептік санына және есептік 
салыстырмалы ылғалдылыққа байланысты сазды топырақтардың ығысу 
сипаттамаларының есептік мәндері  

 

Топы-
рақ 

Белгі-
ленуі 

Өлш.
бірл. 

Ылғалдылық кезіндегі сипаттамалардың есептік мәндері 
Wm үлесі  

 
0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

Құмды 
құмдақ 

Егр МПа 70 60 56 53 49 45 43 42 41 40 
гр град 37 36 36 36 35 35 34 34 33 33 

Сгр МПа 0,01
5 0,014 0,014 0,01

3 
0,01

2 
0,01

1 0,010 0,00
9 

0,00
8 0,007 

Шаңды 
құм 

Егр МПа 96 90 84 78 72 66 60 54 48 43 
гр град 38 38 37 37 36 35 34 33 32 31 

Сгр МПа 0,02
6 0,24          0,022 0,01

8 
0,01

4 
0,01

2 0,011 0,01
0 

0,00
9 0,008 

Жеңіл 
құмды 
саздақ, 
ауыр 

құмды 
саздақ  

Егр МПа 108 90 72 50 41 34 29 25 24 23 
гр град 32 27 24 21 18 15 13 11 10 9 

Сгр МПа 0,04
5 0,036 0,030 0,02

4 
0,01

9 
0,01

5 0,011 0,00
9 

0,00
6 0,004 

гр град 32 27 24 21 18 15 13 11 10 9 

Сгр МПа 0,045 0,036 0,030 0,02
4 

0,01
6 

0,01
3 0,010 0,00

8 
0,00

5 0,004 

 
Жол төсемдерінің монолитті негіздерінің құрылғысы, жол жиектерінің 

су өткізбеушілігі, жасалған дренаж, жер төсемінің қатып қалуын толық 
болдырмайтын жылу оқшаулағыш қабаттар және т.б. сияқты іс-шаралар 
көзделген конструкцияларды есептеу кезінде 1.6-кесте бойынша орташа 
ылғалдылықты 1.9-кестеде көрсетілген мәндерге азайту керек [14]. 
 
1.9-кесте Конструктивтік іс-шаралар 

Конструктивтік іс-шара 
 

Жол-климаттық аймақтарда 
орташа ылғалдылықты 

төмендету, WT үлестерінде 
III IV V 

Бекітілген материалдардан және негіздегі топырақтан 
жасалған топырақ төсемінің топырағымен бөлу 
шекарасындағы төсемнің негізі немесе аяздан қорғайтын 
қабаттар: 

   

- ірі сынықты топырақ пен құм 0,04 0,03 0,03 
- құмдақтар  0,05 0,05 0,04 
- шаңды құмдар мен құмдақтар, саздақ, күлді топырақ 0,08 0,06 0,05 
Жол жиектерін төмендегілермен нығайту (олардың енінен 
2-3 кем емес):    

- асфальтбетонмен 0,04 0,03 0,02 
- шағылмен (қиыршықтаспен) 0,02 0,02 0,02 

  

1.9 кестенің жалғасы 
 
Бойлық құбырлы кәріздермен дренаж 0,03 - - 
Тоқтап тұрған судың кемерінен жер төсемінің шетіне 
дейінгі қауіпсіз қашықтықты қамтамасыз ету 0,02 - - 

Жер төсемінде полимерлі орам материалдарынан жасалған 
гидрооқшаулағыш қабаттарды орнату 0,05 0,03 0,03 

Топырақтың қатып қалуын болдырмайтын жылу 
оқшаулағыш қабаттың құрылысы 

Есепті қысқы ылғал 
жиналуды азайту  

 «Құрсамадағы» жер төсемінің белсенді аймағындағы 
топырақ» 

Топырақтың есептік 
ылғалдылығын оңтайлы 

мәнге дейін азайту  
Жол төсемінің түбінен 0,3-0,5 м қабатта Купл =1,03÷1,05 
дейін нығыздалған топырақ 

0,03-
0,05 

0,03-
0,05 

0,03-
0,05 

Саздақ және топырақ сипаттамаларының мәндері саз бөлшектерінің 
гидрослюдалық және каолиниттік минералогиялық құрамына қатысты берілген. 
Ылғалдылығы (0,6-0,75) WT кезінде монтмориллонит құрамындағы саздақтар мен 
топырақтардың, сондай-ақ кейбір тұзды топырақтардың сипаттамаларын эксперименттік 
әдістермен анықтау керек. Бұл топырақтар үшін 0,75 WT-ден жоғары ылғалдылық 
кезінде оларды шамадан тыс ылғалдан қорғау немесе мұндай топырақтарды ауыстыру 
үшін шаралар қабылдау керек.  

 
ҚНжЕ 3.03-09 сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында жол-

климаттық аудандастыру (3 – қосымшаны қараңыз) бар. 
Шекара маңындағы аймақтарда жол учаскелерін жобалау кезінде 

топырақ-гидрологиялық және топырақ жағдайлары туралы деректерді 
негіздеу кезінде, сондай-ақ ауданда жолдарды пайдалану практикасын 
негізге ала отырып, шектес (солтүстік немесе оңтүстік) аймақтар үшін 
жобалық шешімдер қабылдауға жол беріледі. 

Таулы аудандарда жол-климаттық аймақтарды (ЖКА) осы биіктіктегі 
табиғи жағдайларды назарға ала отырып, жобалау объектілерінің биіктік 
орналасуын ескере отырып айқындаған жөн. Теңіз деңгейінен 450-1000 метр 
жоғары белгілері бар жерлерді IV ЖКА, ал 1000 метрден жоғары белгілері 
бар жерлерді III ЖКА-ға жатқызу керек [16]. 

Жол төсемін қайта құру немесе күрделі жөндеу кезінде, қолданыстағы 
жол төсемін күшейту қажет болған кезде, конструкциялық қабаттардың 
бетіндегі серпімділік модулін дәйекті түрде анықтай отырып, есептеу 
төменнен жоғары қарай жүргізіледі. Егер Еобщ/Етр≥Кпр.болса, есептеу 
аяқталды деп саналады. 

Төселетін топырақтағы жəне əлсіз байланысқан құрылымдық 
қабаттағы ығысуды есептеу. Төселетін топырақтағы жүктемелердің 
әсерінен пластикалық ығысулар мен деформациялар пайда болады, сондай-ақ 
еркін байланысқан материалдардың (құм, құм-қиыршықтас қоспалары) 
аралық қабаттарында ығысу орын алуы мүмкін. 

Ығысу деформациясы пайда болмас үшін 1.5 формуласы бойынша 
шарт сақталуы керек. 

Топырақтың рұқсат етілген ығысу кернеуі келесі формула бойынша 
анықталады: 
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Тдоп = Сгр × К1 × К2 × К3                                (1.13) 
 

онда Сгр – ілінісу, МПа;  
К1 – жылжымалы жүктемелердің әсерінен ығысу кедергісінің төмендеуін 
ескеретін коэффициент (жүктеменің қысқа мерзімді әрекеті кезінде К1= 0,6; 
жүктеменің ұзақ әсер етуі кезінде К1 = 0,9); 
К2 – Np-ге тәуелді конструкцияның жұмыс жағдайларының біртектілігіне 
арналған қор коэффициенті (2 г қосымшаны қараңыз); 
К3 – әртүрлі топырақ түрлерінің жұмыс ерекшеліктерін ескеретін 
коэффициент. 

Ірі құмдар –7,0; 
Ірілігі орташа құмдар – 6,0; 
Ұсақ құмдар –5,0; 
Шаңды құмдар, ірі құмдақтар – 3,0; 
Сазды топырақтар (саздар, саздақтар, құмдақтар, ірі топырақтардан 

басқа) – 1,5. 
Соңғы жылдағы қозғалыстың есептік келтірілген қарқындылығы (2 г – 

қосымшаны қараңыз) мынадай формула бойынша айқындалады: 
 

Nt = Np × qT−1                                             (1.14) 
 

Белсенді ығысу кернеуі (Т) төмендегідей анықталады:  
 

Т = τн + τв1                                               (1.15) 
 

онда н – номограммалар көмегімен анықталатын уақытша жүктемеден 
ығысудың белсенді кернеуі (2 б, в қосымшасын қараңыз);  

Бұл жағдайда жол төсемін бірлік жүктемеден екі қабатты жүйе сияқты 
есептейді; 

н =н
I  р – уақыт жүктемесінен белсенді ығысу кернеуі;  

в – тұрақты жүктемеден белсенді ығысу кернеуі (яғни, жол төсемінің 
өз салмағынан) жол төсемінің қалыңдығына, іргелес қабаттардың серпімді 
модульдеріне, топырақтың ішкі үйкеліс бұрышына немесе құрылымдық 
қабаттың әлсіз байланысқан материалына байланысты болады [9].  

Монолитті қабаттарда иілу кезінде созылуға тексеру. Иілу кезінде 
күрделі немесе бейорганикалық байланыстырғыштармен нығайтылған 
асфальтбетон мен материалдардың монолитті қабаттары есептеледі. 
Монолитті қабаттарда уақытша жүктемелердің әсерінен жол жамылғысы 
иілген кезде созылу және қысу кернеулері пайда болуы мүмкін, бұл созылу 
кезінде жарықшалардың пайда болуына әкеледі [4]. 

Жарықшалар пайда болмас үшін 1.6 формуласы бойынша шарт 
сақталуы керек. 

Номограмманы пайдаланған кезде (2 д қосымшасын қараңыз), толық 
есептік созылу кернеуі мынадай формула бойынша анықталады: 
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Тдоп = Сгр × К1 × К2 × К3 (1.13)

онда Сгр – ілінісу, МПа; 
К1 – жылжымалы жүктемелердің әсерінен ығысу кедергісінің төмендеуін
ескеретін коэффициент (жүктеменің қысқа мерзімді әрекеті кезінде К1= 0,6;
жүктеменің ұзақ әсер етуі кезінде К1 = 0,9);
К2 – Np-ге тәуелді конструкцияның жұмыс жағдайларының біртектілігіне 
арналған қор коэффициенті (2 г қосымшаны қараңыз);
К3 – әртүрлі топырақ түрлерінің жұмыс ерекшеліктерін ескеретін 
коэффициент.

Ірі құмдар –7,0;
Ірілігі орташа құмдар – 6,0;
Ұсақ құмдар –5,0;
Шаңды құмдар, ірі құмдақтар – 3,0;
Сазды топырақтар (саздар, саздақтар, құмдақтар, ірі топырақтардан

басқа) – 1,5.
Соңғы жылдағы қозғалыстың есептік келтірілген қарқындылығы (2 г –

қосымшаны қараңыз) мынадай формула бойынша айқындалады:

Nt = Np × qT−1 (1.14)

Белсенді ығысу кернеуі (Т) төмендегідей анықталады:

Т = τн + τв1 (1.15)

онда н – номограммалар көмегімен анықталатын уақытша жүктемеден
ығысудың белсенді кернеуі (2 б, в қосымшасын қараңыз);

Бұл жағдайда жол төсемін бірлік жүктемеден екі қабатты жүйе сияқты
есептейді;

н =н
I р – уақыт жүктемесінен белсенді ығысу кернеуі;

в – тұрақты жүктемеден белсенді ығысу кернеуі (яғни, жол төсемінің 
өз салмағынан) жол төсемінің қалыңдығына, іргелес қабаттардың серпімді
модульдеріне, топырақтың ішкі үйкеліс бұрышына немесе құрылымдық 
қабаттың әлсіз байланысқан материалына байланысты болады [9].

Монолитті қабаттарда иілу кезінде созылуға тексеру. Иілу кезінде 
күрделі немесе бейорганикалық байланыстырғыштармен нығайтылған
асфальтбетон мен материалдардың монолитті қабаттары есептеледі.
Монолитті қабаттарда уақытша жүктемелердің әсерінен жол жамылғысы
иілген кезде созылу және қысу кернеулері пайда болуы мүмкін, бұл созылу
кезінде жарықшалардың пайда болуына әкеледі [4].

Жарықшалар пайда болмас үшін 1.6 формуласы бойынша шарт
сақталуы керек.

Номограмманы пайдаланған кезде (2 д қосымшасын қараңыз), толық 
есептік созылу кернеуі мынадай формула бойынша анықталады:

σ r = σrI × Р × K    (1.16) 

онда σI
r – бірлік жүктемелерден ең үлкен кернеу;  

К – жабынға қысым беру ерекшеліктерін ескеретін коэффициент (К= 0,85 – 
қосарланған дөңгелектер кезінде; К = 1-жалғыз дөңгелектер кезінде); 
Р –есептік қысым( 1.5-кестені қараңыз), МПа. 
Иілу кезіндегі асфальтбетонның созылу кедергісінің есептелген мәні келесі 
формула бойынша анықталады: 

R N = 𝑅𝑅𝑦𝑦̅̅̅̅ (1 − t𝜗𝜗𝑅𝑅) × 𝐾𝐾У × К𝑚𝑚  (1.17) 

онда уR  – иілу кезіндегі асфальтбетонның созылу кедергісінің орташа мәні 
(1.10-кесте);  
t – Кн жобалық сенімділік деңгейіне байланысты нормаланған ауытқу 
коэффициенті (1.10-кесте);  
𝜗𝜗𝑅𝑅 – асфальтбетон иілген кезде созылу беріктігінің өзгеру коэффициенті 0,1-
ге тең; 
Ky – жолаққа қозғалыстың есептік келтірілген қарқындылығынан жүктеудің 
қайталануын ескеретін қажу коэффициенті. Асфальтбетон қабаттары үшін 
мынадай формула бойынша анықталады:  

KУ = ( Nt
1000)

−ф
 (1.18) 

онда Nt – соңғы жылдағы қозғалыстың келтірілген қарқындылығы;  
ф – теңдеу параметрі: асфальтбетондар үшін битумдарда БНД 60/90, БНД 
90/130, БНД 130/200, БНД 200/300 және жоғары кеуекті асфальтбетондар 
үшін ф = 0,27; тығыз және кеуекті асфальтбетондар үшін ф = 0,16;  
Km – ауа райы –климаттық факторлардың әсерінен беріктікті төмендету 
коэффициенті (1.11-кесте). 

1.10-кесте. Қысқа мерзімді жүктемелерде иілу кезінде созылуға есептеу 
кезіндегі асфальтбетондардың сипаттамасы 

Асфальтбетон Есептік серпімділік 
модулі Е, МПа 

Иілу кезіндегі орташа созылу 
кедергісі Rу ,МПа 

Тығыздығы жоғары, битумда тығыз 
БНД 40/60 
БНД 60/90 
БНД 90/130 
БНД 130/200 
БНД 200/300 

6000 
4500 
3600 
2600 
2000 

3,2 
2,8 
2,4 
2,0 
1,8 
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1.10 кестенің жалғасы 

БГ 70/130 1700 1,7 
СГ 130/200 1500 1,6 

Битумда кеуекті 
БНД 40/60 
БНД 60/90 
БНД 90/130 
БНД 130/200 
БНД 200/300 

3600 
2800 
2200 
1800 
1400 

1,8 
1,6 
1,4 
1,2 
1,1 

Битумда жоғары кеуекті 
БНД 40/60 
БНД 60/90 
БНД 90/130 

3000 
2100 
1700 

1,1 
1,0 
0,9 

Иілу кезінде созылу үшін асфальтбетон жабынының қабаттарын 
есептеу кезінде оның сипаттамалары төмен көктемгі температураға сәйкес 
келуі керек (1.12-кесте). 

1.11-кесте. Ауа райы-климаттық факторлардың әсерінен беріктікті төмендету 
коэффициенті 

Есептік қабаттың асфальтбетоны Kmмәні
Тығыздығы жоғары 1,0 

Тығыз маркалы: 
I 0,95 
II 0,90 
III 0,80 

Кеуекті және жоғары кеуекті 0,80 

1.12-кесте. Рұқсат етілген серпімді иілу және ығысуға төзімділік жағдайы 
бойынша конструкцияны есептеу кезінде әртүрлі құрамдағы 
асфальтбетондар серпімділігінің қысқа мерзімді модулінің мәндері 

Материал Битум 

Қысқа мерзімді серпімді модульдің есептік 
мәні Е, МПа,  

жабын температурасы, 0С 
+10 +30 +40 +50(60) 

Тығыз және 
тығыздығы жоғары 

асфальтбетон 

Тұтқыр БНД/БН: 
40/60 4400 1300 690 430 
60/90 3200 900 550 380 
90/130 2400 660 440 350 
130/200 1500 560 380 320 
200/300 1200 420 350 300 
Сұйық: 

БГ 70/130 1000 400 300 300 

СГ130/200 900 400 300 300 
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1.10 кестенің жалғасы 
 

БГ 70/130 1700 1,7 
СГ 130/200 1500 1,6 

Битумда кеуекті 
БНД 40/60 
БНД 60/90 
БНД 90/130 
БНД 130/200 
БНД 200/300 

 
3600 
2800 
2200 
1800 
1400 

 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 
1,1 

Битумда жоғары кеуекті 
БНД 40/60 
БНД 60/90 
БНД 90/130 

 
3000 
2100 
1700 

 
1,1 
1,0 
0,9 

 
Иілу кезінде созылу үшін асфальтбетон жабынының қабаттарын 

есептеу кезінде оның сипаттамалары төмен көктемгі температураға сәйкес 
келуі керек (1.12-кесте). 
 
1.11-кесте Ауа райы-климаттық факторлардың әсерінен беріктікті төмендету 
коэффициенті 

 
Есептік қабаттың асфальтбетоны  Kmмәні 

Тығыздығы жоғары 1,0 
Тығыз маркалы:  

I 0,95 
II 0,90 
III 0,80 

Кеуекті және жоғары кеуекті 0,80 
 
1.12-кесте Рұқсат етілген серпімді иілу және ығысуға төзімділік жағдайы 
бойынша конструкцияны есептеу кезінде әртүрлі құрамдағы 
асфальтбетондар серпімділігінің қысқа мерзімді модулінің мәндері 
 

 
Материал 

 
Битум 

Қысқа мерзімді серпімді модульдің есептік 
мәні Е, МПа,  

жабын температурасы, 0С 
+10 +30 +40 +50(60) 

Тығыз және 
тығыздығы жоғары 

асфальтбетон 

Тұтқыр БНД/БН: 
40/60 

 
4400 

 
1300 

 
690 

 
430 

60/90 3200 900 550 380 
90/130 2400 660 440 350 
130/200 1500 560 380 320 
200/300 1200 420 350 300 
Сұйық: 

БГ 70/130 1000 400 300 300 

СГ130/200 900 400 300 300 

  

1.12 кестенің жалғасы 
 

 СГ70/130 800 350 250 250 

Кеуекті және 
жоғары кеуекті 
асфальтбетон 

Тұтқыр БНД/БН: 
40/60 

 
2800 

 
900 

 
540 

 
390 

60/90 2000 700 460 360 
90/130 1400 510 380 350 
130/200 1100 400 340 340 
200/300 950 350 330 330 

Ескертпелер: 
1. Асфальтбетонның есептік температурасы ретінде мыналарды қабылдау керек V ЖКА 

+50 оС, IV ДКЗ +40 оС, III ДКЗ +30 оС. 
2. Барлық жол-климаттық аймақтардағы серпімді ауытқуды есептеу кезінде Е мәні t = 

+10 оС деп алынады. 
3. 30 – дан 500С-қа дейінгі температурада А типті қоспаларға арналған серпімділік 

модульдерін көбейту керек, ал В, Г, Д типтерін 20% - ға азайту керек. 
4. Кеуекті және кеуекті асфальтбетонның серпімділік модульдері кестеде құм 

қоспаларына қатысты берілген. 30 – дан 500С-қа дейінгі температурада ұсақ түйіршікті 
қоспаларға арналған серпімділік модульдерін 10% - ға, ал ірі түйіршікті қоспалар үшін-
20% - ға ұлғайту керек. 

5. Е серпімділігінің қысқа мерзімді модулінің есептік мәндері топырақтағы және 
төсемнің аралық қабаттарындағы серпімді иілу және ығысу бойынша конструкцияларды 
есептеулерде пайдалану үшін келтірілген. 
 

Иілу есебі келесі ретпен орындалады: 
- алынған параметрлерді қолдана отырып, номограмма бойынша (2 д 

қосымшасын қараңыз) rσ  табады және формула (1.16) бойынша есептік 
созылу кернеуін есептейді; 

- шекті кернеуді формула (1.17) бойынша есептейді. Асфальтбетон 
қабаттарының орташа созылу кернеуі үшін асфальтбетон  төменгі қабатының 
материалына жауап беретін мән алынады; 

- шартты тексереді және қажет болған жағдайда құрылымды реттейді 
[15]. 

Төсемнің аралық монолитті қабаттары номограмма бойынша 
есептеледі (2 е қосымшасын қараңыз). Бұл ретте көп қабатты құрылымды 
алдымен үш қабатқа келтіру керек, мұнда орташа есеппен есептелетін 
монолитті қабат болады. Номограмма үш қабатты жүйенің екі жоғарғы 
қабатының (h1+h2)/D салыстырмалы қалыңдығын және жүктелген аймақтың 
ортасының астындағы қабаттың төменгі нүктесіндегі жүктеме кернеуін 
(кернеу ең үлкен мәнге жетеді) және Е1 / Е2 (номограммадағы қисықтар) және 
Е2 / Е3 (номограммадағы сәулелер) байланыстырады. Созылу кернеуінің 
толық мәні (1.16) формуласы бойынша анықталады, бk =1,00. 

Рұқсат етілген созылу кернеуі төмендегі формула бойынша 
анықталады: 

 
Rдоп = Ry × Ky                                           (1.19) 
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онда Ky – монолитті қабаттар үшін қажу коэффициенті (1.18) формула 
бойынша анықталады, ф =0,06 
Сондай – ақ көп қабатты жол конструкцияларындағы кернеу мен 
деформацияларды жол төсемі мен жер төсемін түпкілікті элементтер әдісімен 
бірлесіп есептеуді іске асыратын қолданбалы бағдарламалардың белгілі 
пакеттерін қолдана отырып, оларды оңайлатылған бір-екі қабатты есептік 
схемаларға келтірмей анықтауға жол беріледі [2]. 

Жол төсемін беріктікке есептеу кезіндегі есептік жүктемені Тапсырыс 
беруші беруі немесе жобаланатын жол бойынша қозғалыстың 
перспективалық құрамы туралы деректерге сүйене отырып, жобада 
айқындалуы мүмкін. Жобада анықталатын болса, есептік жүктеме неғұрлым 
жүктелген оське (қос осьті автомобильдер үшін) немесе келтірілген оське 
(көп осьті автомобильдер үшін) ең жоғары жүктемені қабылдау керек, 
олардың қозғалыс құрамындағы үлесі жөндеуаралық мерзімнің соңына қарай 
өзгеру перспективасын ескере отырып, кем дегенде 5% құрауы тиіс. 

Бұл ретте I – II санаттағы жолдар үшін есептік жүктеме кемінде 115 кН, 
қалған жолдар үшін кемінде 100 кН қабылдануы тиіс. Ауыр салмақты және 
(немесе) ірі көлемді көлік құралдарын халықаралық тасымалдау жүзеге 
асырылатын маршруттар үшін есептік жүктеме кемінде 130 кН қабылдануы 
тиіс. 

Аязға төзімділік үшін құрылымдарды есептеу III-жол-климаттық аймақ 
үшін қарастырылуы керек. 

Қолайсыз топырақтық-гидрологиялық жағдайларда орналасқан жол 
учаскелеріндегі топырақтардың маусымдық қату аудандарында қажетті 
беріктікпен қатар жол жамылғысы мен жер төсемінің жеткілікті аязға 
төзімділігі қамтамасыз етілуі тиіс. 

Егер конструкцияның қатып қалу процесінде жүріс бөлігінің жалпы 
көтерілуі 3.03-104-2014 ҚР ЕЖ-да (2015 жылғы 1 шілдеден бастап бекітілді 
және қолданысқа енгізілді) келтірілген мәндерден аспаса, қысқы ісіну жол 
жамылғысының тегістігіне және жол жамылғысының беріктігіне 
айтарлықтай әсер етпейді.  

Келесі шарт орындалса, құрылым аязға төзімді деп саналады: 
 

lпуч ≤ lдоп                                           (1.20) 
 

онда lпуч – жер төсемі топырағының есептік (күтілетін) ісінуі; 
lдоп – топырақтың 3.03-104-2014 ҚР ЕЖ-да (2015 жылғы 1 шілдеден бастап 
бекітілді және қолданысқа енгізілді) рұқсат етілген ісінуі [12]. 

Конструкциялар топырақ – гидрологиялық жағдайлары бойынша ұқсас, 
бірдей жабыны, жер төсемінің бір конструкциясы бар, сондай-ақ жергілікті 
құрылыс материалдарымен бірдей қамтамасыз етілген жол учаскелерінің 
немесе учаскелерінің топтары үшін аязға төзімділікке есептеледі. 
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онда Ky – монолитті қабаттар үшін қажу коэффициенті (1.18) формула 
бойынша анықталады, ф =0,06
Сондай – ақ көп қабатты жол конструкцияларындағы кернеу мен 
деформацияларды жол төсемі мен жер төсемін түпкілікті элементтер әдісімен
бірлесіп есептеуді іске асыратын қолданбалы бағдарламалардың белгілі
пакеттерін қолдана отырып, оларды оңайлатылған бір-екі қабатты есептік 
схемаларға келтірмей анықтауға жол беріледі [2].

Жол төсемін беріктікке есептеу кезіндегі есептік жүктемені Тапсырыс 
беруші беруі немесе жобаланатын жол бойынша қозғалыстың
перспективалық құрамы туралы деректерге сүйене отырып, жобада 
айқындалуы мүмкін. Жобада анықталатын болса, есептік жүктеме неғұрлым
жүктелген оське (қос осьті автомобильдер үшін) немесе келтірілген оське
(көп осьті автомобильдер үшін) ең жоғары жүктемені қабылдау керек,
олардың қозғалыс құрамындағы үлесі жөндеуаралық мерзімнің соңына қарай
өзгеру перспективасын ескере отырып, кем дегенде 5% құрауы тиіс.

Бұл ретте I – II санаттағы жолдар үшін есептік жүктеме кемінде 115 кН,
қалған жолдар үшін кемінде 100 кН қабылдануы тиіс. Ауыр салмақты және 
(немесе) ірі көлемді көлік құралдарын халықаралық тасымалдау жүзеге 
асырылатын маршруттар үшін есептік жүктеме кемінде 130 кН қабылдануы
тиіс.

Аязға төзімділік үшін құрылымдарды есептеу III-жол-климаттық аймақ
үшін қарастырылуы керек.

Қолайсыз топырақтық-гидрологиялық жағдайларда орналасқан жол
учаскелеріндегі топырақтардың маусымдық қату аудандарында қажетті
беріктікпен қатар жол жамылғысы мен жер төсемінің жеткілікті аязға 
төзімділігі қамтамасыз етілуі тиіс.

Егер конструкцияның қатып қалу процесінде жүріс бөлігінің жалпы
көтерілуі 3.03-104-2014 ҚР ЕЖ-да (2015 жылғы 1 шілдеден бастап бекітілді 
және қолданысқа енгізілді) келтірілген мәндерден аспаса, қысқы ісіну жол 
жамылғысының тегістігіне және жол жамылғысының беріктігіне 
айтарлықтай әсер етпейді. 

Келесі шарт орындалса, құрылым аязға төзімді деп саналады:

lпуч ≤ lдоп (1.20)

онда lпуч – жер төсемі топырағының есептік (күтілетін) ісінуі;
lдоп – топырақтың 3.03-104-2014 ҚР ЕЖ-да (2015 жылғы 1 шілдеден бастап 
бекітілді және қолданысқа енгізілді) рұқсат етілген ісінуі [12].

Конструкциялар топырақ – гидрологиялық жағдайлары бойынша ұқсас,
бірдей жабыны, жер төсемінің бір конструкциясы бар, сондай-ақ жергілікті
құрылыс материалдарымен бірдей қамтамасыз етілген жол учаскелерінің
немесе учаскелерінің топтары үшін аязға төзімділікке есептеледі.

1.3.3 Шағын су ағындарындағы су өткізу құрылыстарын жобалау 
Автомобиль жолының трассасы су ағатын жер бедерінің төменгі 

жерлерін кесіп өтеді. Бұл учаскелердегі су ағындары тұрақты жəне 
мерзімді болуы мүмкін. Тұрақты ағындар – бұл әрқашан су ағатын өзендер 
мен бұлақтар. Мерзімді су ағындарында су тек жаңбыр, нөсер немесе қар 
еріген кезде ағады. 

Су ағынының қиылысында салынған автомобиль жолының төсемі 
оның табиғи жұмыс режимін бұзады. Жер төсемі арқылы суды өткізу үшін 
жасанды құрылыстар (құбырлар, шағын көпірлер, науалар), ал жекелеген 
жағдайларда сүзгіш үйінділер (1.3-сурет) жобаланады. Жасанды 
құрылыстардың саны жер бедері мен климаттық жағдайларға байланысты 
болады [14]. 

1.3 -сурет. Су өткізу құбыры 
1 - құбырдың  конустық буыны, 2-буындар, 3- бастиектің порталдық 

блогы, 4-монолитті бетоннан жасалған науа, 5-құм-қиыршық тасты әзірлеме, 
6 – қиыршық тастық әзірлеме, 7-іргетас блоктары 

Шағын көпірлердің ұзындығы 25 м-ге дейін, бір және көп қабатты 
болуы мүмкін. Аралық құрылымдар жасалған материалға сәйкес көпірлер 
металл, темірбетон және ағаштан жасалады. Автомобиль жолдарында 
салынып жатқан су өткізгіштердің көп бөлігі құбырлар болып табылады. 
Құбырлар автомобильдердің қозғалыс жағдайларын өзгертпейді және жоспар 
мен жолдың бойлық қиманың кез келген комбинациясында орналасқан. Олар 
жүріс бөлігі мен жол жиектерін шектемейді, жол жамылғысының түрін 
өзгертуді талап етпейді. 

Құбырлар әдетте келесідей жіктеледі: саңылаудың пішіні бойынша – 
дөңгелек, тікбұрышты, овоидалды (1.4, 1.5 – суреттер); саңылаулардың саны 
бойынша – бір және көп көздік; жасалған материалы бойынша – металл, 
бетон, темірбетон (1.6-сурет). Құбыр құбырдың бастиегінен, буындары мен 
іргетастан тұрады. Ең көп таралғандары – порталдық, қонышты және дәліздік 
бастиектер. Қазіргі уақытта шағын көпірлер мен құбырлар осы ауданның 
жергілікті жағдайларына байланысты типтік жобалар бойынша салынуда. 

Шағын көпірлер жолдың бойлық қимасына жоғары талаптар қояды, 
себебі көпір автомобильдер жүретін жолдың бөлігі болып табылады. 
Сондықтан көпірдің құрылымы жоспардағы және бойлық қимадағы 
автомобиль жолының барлық элементтеріне сай болуы керек. Көпірлерде 
көпірлердің кіреберістеріне қарағанда жабынның басқа түрі қолданылады. 
Терең тальвегтер мен жыралардан өту кезінде көпірдің қажеттілігі су 
шығынына қарамастан айқын көрінеді [14]. 
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1.4 –сурет. Дөңгелек темірбетон құбыр 

1.5 –сурет. Екі көзді тіктөртбұрышты құбыр 

1.6 – сурет. Металл су өткізу құбыры 

Жалпы жағдайда шағын су өткізгіш құрылымның түрі мен саңылауын 
таңдау әрбір құрылымның өткізе алатын су шығынына, саңылаудың пішіні 
мен өлшеміне, рұқсат етілген тереңдікке, тірі қиманың ауданына және су 
ағысының жылдамдығына байланысты болады. Рұқсат етілген жылдамдық 
негізінен құрылымдағы, оған кіреберісінде және одан шыға берісіндегі 
арнаны нығайту түріне байланысты болады. Бұл кіші су өткізгіш 
құрылымның әр түріне және олардың саңылауларына алдын ала, қай жерде 
салынатынына қарамастан, әртүрлі жұмыс режимдерінде және осы 
құрылымның гидравликалық параметрлерінде өткізуге болатын су шығынын 
анықтауға мүмкіндік береді [15]. 

Егер құбырлар жолға ағып жатқан барлық судың өтуін қамтамасыз ете 
алмаса, көпірлер қолданылады. Үйіндінің биіктігін көбейтпей, құрылымның 
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Жалпы жағдайда шағын су өткізгіш құрылымның түрі мен саңылауын 
таңдау әрбір құрылымның өткізе алатын су шығынына, саңылаудың пішіні 
мен өлшеміне, рұқсат етілген тереңдікке, тірі қиманың ауданына және су 
ағысының жылдамдығына байланысты болады. Рұқсат етілген жылдамдық 
негізінен құрылымдағы, оған кіреберісінде және одан шыға берісіндегі 
арнаны нығайту түріне байланысты болады. Бұл кіші су өткізгіш 
құрылымның әр түріне және олардың саңылауларына алдын ала, қай жерде 
салынатынына қарамастан, әртүрлі жұмыс режимдерінде және осы 
құрылымның гидравликалық параметрлерінде өткізуге болатын су шығынын 
анықтауға мүмкіндік береді [15]. 

Егер құбырлар жолға ағып жатқан барлық судың өтуін қамтамасыз ете 
алмаса, көпірлер қолданылады. Үйіндінің биіктігін көбейтпей, құрылымның 

  

өткізу қабілетін арттыру үшін жағалаудың биіктігін арттырмай, бір қатарға 
салынған бірдей диаметрлі көп көзді құбырлар орнатылады. Құбырлардың 
саңылаулары құбырдың ұзындығы 20 м-ге дейін және құбырдың ұзындығы 
20 м және одан да көп болған кезде 1,25 м-ден кем емес етіп тағайындалады. 
II санаттан төмен автомобиль жолдарындағы құбырлардың саңылауларын 
құбырдың ұзындығы 30 м-ге дейін болғанда 1 м-ге тең етіп қабылдауға 
рұқсат етіледі. 

Су өткізгіш құбырларды арынсыз жұмыс режиміне жобалау керек, 
сонда құбырдың бүкіл бойында су ағыны құбырдағы ауаның бос бетімен 
жанасады. Құбырларды су ағысы учаскелерінде сең жүру, қар жүру және мұз 
қатқан кезде пайдалануға болмайды. Типтік құбырларда дөңгелек және 
тікбұрышты саңылаулар бар: дөңгелек – диаметрі 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0 
м; тікбұрышты – өлшемдері 1,5×2.0; 2×2; 3×2; 2×3; 3×3; 4×3; 5×3:6×3 м.  

Шағын су жинағыштардан еріген судың ағынын есептеу. Су шығынын 
анықтау. Құбырларды есептеу. Шағын көпірлерді есептеу. «Есептік 
гидрологиялық сипаттамаларды анықтау» 3.04-101-2005 МЕЖ негізінде 
еріген судың есептік максималды шығыны редукциялық формула бойынша 
анықталады: 

Qt = k0hpF
(F+1)nδ1δ2

                                            (1.21) 
 

онда kо – кесте бойынша жазық өзендер үшін анықталатын су тасқыны 
жиналуының коэффициенті; 
hp – жиынтық ағынның есептік қабаты, мм; 
F – су жинау алаңы, км; 
n – жазық су жинағыштар үшін дәреже көрсеткіші кесте бойынша 
қабылданады; 
δ1δ2 – көлдер, орман және сулы-батпақты жерлер бар болған кезде ағынның 
төмендеуін ескеретін коэффициенттер. 

Құбырларды есептеу. Су өткізу құрылымдарының түрі мен саңылауын 
таңдау су шығынына, олардың жұмыс режиміне, үйінді биіктігіне 
байланысты болады [8]. 

Құбырлардың келесі жұмыс режимдері бар: 
Арынсыз режим – кіріс саңылауы батырылмаған және құбырдың 

ұзындығы бойында ағынның бос беті бар; құбырға кіре берістегі тірек Н 
құбырдың биіктігінен аз немесе одан 20% Н≤1,2 һвх аспайтындай болады; 

Жартылай арынды режим – кіреберісте құбыр толық көлденең 
қимамен жұмыс істейді; кіреберіс саңылауы батырылмаған, бірақ қалған 
ұзындықта құбырдағы ағын бос бетке ие, тіреу Н˃1,2 һвх;  

Арынды режим – кіреберіс саңылауы батырылған және ұзындықтың 
басым бөлігінде құбыр толық қимасымен h≥1,4 һвх жұмыс істейді. 

Су ағынының үш режимі үшін құбырлардың өткізу қабілетін анықтауға 
арналған есептеу формулалары: 

А) арынсыз режим (аналогия - кең табалдырығы бар суағар) 
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Qc = φбωс√2g(H − hc)                                  (1.22) 
 

онда Qc –  құрылым арқылы өтетін су шығыны; 
φб – жылдамдық коэффициенті (сүйірден басқа барлық бастиектер үшін, ωб 
= 0,82-0,85); 
ωс – құбырдағы сығылған қиманың ауданы, hс=0,5Н тереңдікте анықталады. 

Құбыр алдындағы суды тіреу: 
H = hc + ν2c/2gω2б ≈ 2hc                            (1.23) 

  
онда һс – сығылған қимадағы тереңдік, һс=0,9 һк=0,73 ν2с/g;  
νс – сығылған қиманың жылдамдығы. 

Тік бұрышты құбырлардың қималары үшін ω с=0,5b H 
 

Qc = 1.35bH3/2                                        (1.24) 
 

онда b – құбырдың ені; 
Ә) жартылай арынды режим (аналогия – судың қалқанның астынан 

ағуы) 
Qc = 0,5ωt√2g(H − 0,6ht)                             (1.25) 

 
онда ωt – кіреберістегі құбыр қимасының ауданы;  
һt – құбырға кіру биіктігі; 

Б) арынды режим (аналогия – судың құбырдан ағуы) 
 

Qc = φhωto√2g[(H − hto) − l(i ∗ ω − i)]                 (1.26) 
 

онда φh – жылдамдық коэффициенті, φh=0,95 (сүйір бастиектер үшін);  
ωtо, htо – қиманың ауданы және құбырдың биіктігі;  
l, I – құбырдың ұзындығы және еңісі;  
i ω – үйкеліс еңістігі. 

Құрылымның және оның шығу арнасының сақталуын қамтамасыз 
ететін маңызды шарт – есептік шығынды өткізу кезінде су ағысының рұқсат 
етілетін жылдамдықтарының дұрыс белгіленуі болып табылады. 
Жылдамдықтың өзгеруі құрылымның жұмыс режиміне және арнаны нығайту 
түріне әсер етеді. 

Бойлық қимадағы жобалық желіні жобалау процесінде құбырдың 
үстіндегі жер төсемінің жиегінің минималды белгісінің орнын өзгертуге 
болады, яғни терең тальвегтер учаскелерінде ойыс және дөңес қисықтардың 
минималды радиустарын енгізу қажет жерлерде жағалаудың биіктігі мен 
құбырдың ұзындығын арттыру. 

Үйіндінің биіктігін азайту және әртүрлі құрылымдардың түрлі 
өлшемдерінің құрылысы шегінде қысқарту үшін бір көзді құбырды екі 
немесе үш көздік құбырға ауыстыру жағдайлары болуы мүмкін, бұл 
индустриялық құрылыс, бірдей көлемдегі құбырларды әкелу және жеткізу, 
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Qc = φбωс√2g(H − hc) (1.22)

онда Qc – құрылым арқылы өтетін су шығыны;
φб – жылдамдық коэффициенті (сүйірден басқа барлық бастиектер үшін, ωб
= 0,82-0,85);
ωс – құбырдағы сығылған қиманың ауданы, hс=0,5Н тереңдікте анықталады.

Құбыр алдындағы суды тіреу:
H = hc + ν2c/2gω2б ≈ 2hc (1.23)

онда һс – сығылған қимадағы тереңдік, һс=0,9 һк=0,73 ν2с/g;
νс – сығылған қиманың жылдамдығы.

Тік бұрышты құбырлардың қималары үшін ω с=0,5b H

Qc = 1.35bH3/2 (1.24)

онда b – құбырдың ені;
Ә) жартылай арынды режим (аналогия – судың қалқанның астынан

ағуы)
Qc = 0,5ωt√2g(H − 0,6ht) (1.25)

онда ωt – кіреберістегі құбыр қимасының ауданы; 
һt – құбырға кіру биіктігі;

Б) арынды режим (аналогия – судың құбырдан ағуы)

Qc = φhωto√2g[(H − hto) − l(i ∗ ω − i)] (1.26)

онда φh – жылдамдық коэффициенті, φh=0,95 (сүйір бастиектер үшін); 
ωtо, htо – қиманың ауданы және құбырдың биіктігі; 
l, I – құбырдың ұзындығы және еңісі; 
i ω – үйкеліс еңістігі.

Құрылымның және оның шығу арнасының сақталуын қамтамасыз
ететін маңызды шарт – есептік шығынды өткізу кезінде су ағысының рұқсат
етілетін жылдамдықтарының дұрыс белгіленуі болып табылады.
Жылдамдықтың өзгеруі құрылымның жұмыс режиміне және арнаны нығайту 
түріне әсер етеді.

Бойлық қимадағы жобалық желіні жобалау процесінде құбырдың 
үстіндегі жер төсемінің жиегінің минималды белгісінің орнын өзгертуге
болады, яғни терең тальвегтер учаскелерінде ойыс және дөңес қисықтардың
минималды радиустарын енгізу қажет жерлерде жағалаудың биіктігі мен 
құбырдың ұзындығын арттыру.

Үйіндінің биіктігін азайту және әртүрлі құрылымдардың түрлі
өлшемдерінің құрылысы шегінде қысқарту үшін бір көзді құбырды екі 
немесе үш көздік құбырға ауыстыру жағдайлары болуы мүмкін, бұл
индустриялық құрылыс, бірдей көлемдегі құбырларды әкелу және жеткізу, 

сондай – ақ жасанды құрылыстарды кейіннен пайдалану үшін қолайлы 
жағдай жасайды [4]. 

Шағын көпірлерді есептеу кезінде олардың конструкциясын таңдауға 
әсер ететін факторларды ескеру қажет: көпір астындағы тірі қиманың пішіні 
(тікбұрышты немесе трапецидалды); көпірдің төменгі бьефіндегі су деңгейі; 
аралық тіректер тағайындалған көпірдің ашылу мөлшері. 

Көп жағдайда кіші көпірлердің саңылаулары судың еркін ағу 
схемасына сәйкес есептеледі және оп-оңай төмендегі түрге түрлендірілетін 
формуланы қолданады: 

b = Qc/1.35√H3     (1.27) 

Н=2һс=1, 45ν2с/g екенін біле отырып, есептеу реттілігін қабылдайды: көпір 
астындағы арнаны нығайту түріне байланысты νd жылдамдығын белгілейді; 

Қысылған қимадағы көпір астындағы жылдамдықты анықтайды νс=1,1 
νд; арынды есептейді Н=2һс=1,45ν2с/g; тоған көлемін есептейді Wпр=аН3; 
кесте бойынша λ коэффициентін табады. 

Содан кейін үйінді алдындағы судың жиналуын ескере отырып: 

Qc = λQл            (1.28) 

Рұқсат етілген жылдамдықты анықтағаннан және көпір астындағы су 
ағынының арнасын нығайту түрінің тағайындалуынан кейін көпір артындағы 
арнаны конустың төменгі негізінің кемінде екі радиусымен нығайту 
көзделеді. Көпірдің артындағы бекіністің ұзындығы аралық құрылымның 
жиегінен анықталады. Бекіту тас нобайы бар сақтандырғыш еңіспен 
аяқталуы тиіс. Үйіндінің конустары мен еңістерін нығайту олардың бүкіл 
ұзындығына темірбетон плиталарымен немесе монолитті бетонмен, сирек – 
таспен өру арқылы жүзеге асырылады [1]. 

1.3.4 Бойлық қиманы жобалау 
Бойлық қима топографиялық карта бойынша анықталатын жол осі 

бойынша жер белгілерінің деректері бойынша, ал нақты жобалау кезінде 
нивелирлеу журналының деректері бойынша сызылады [8]. 

Бойлық қиманың жер бетінің сызығын салу үшін оның пикеттердегі 
және трассадағы плюстық нүктелердегі белгілерін білу керек. 

Плюстық нүктелерге көлденең тығыздығының күрт өзгеруімен 
сипатталатын беткейлердің көлбеуінің өзгеру нүктелері, бедердің биіктіктері 
мен төмендеулеріндегі сыну нүктелері, жартастар мен бедердің бойлық 
қимасындағы басқа өзгерістерге сәйкес келетін нүктелер жатқызылады. 

Көршілес горизонтальдар арасында орналасқан пикеттер мен плюстық 
нүктелердің белгісі интерполяциямен анықталады. 

Бойлық қиманы жобалау миллиметрлік қағазда жасалады. Бойлық 
қиманың масштабы: 

- көлденең 1: 5000; 
- тік 1: 500; 
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- топырақтық 1:50. 
Жер сызығының бойлық қимасын сызу үшін келесі әрекеттерді 

орындау қажет: 
- 13-бағанды пикеттерге бөледі (пикеттің ұзындығы 100 м деп 

қабылданады) және 14-бағанның төменгі жағында пикеттердің нөмірлері 
жазылады. Плюстық нүктелері бар пикеттерде олардың орналасуы тік 
сызықтармен көрсетіледі және нүктелер арасындағы қашықтықты жазады; 

- 14-бағанда киллометраж, трасса жоспарының түзу және қисық 
сызықтары көрсетіледі; 

- тік учаскелерде олардың ұзындығын жоғарыдан жазады, төменде - 
румб; НЗ-дан КЗ-ға дейінгі қисықтар оңға, солға бұрылған кезде төмен қарай 
жақшалармен жоғары көрсетеді; НЗ және КЗ нүктелерінде алдыңғы 
пикеттерге дейінгі қашықтықты көрсетеді; бос орында нөмірді, бұрыштың 
шамасын, радиустың мәнін жазады; 

- 12-бағанды толтырады; жердің белгілері 1 см-ге дейінгі дәлдікпен 
жазылады; 

- жер бетінің сызығы тордың жоғарғы сызығынан 8-13 см 
қашықтықта орналасуы керек (1.9-сурет). 

Басшылық жұмыс белгісінің негіздемесі. Жолдың бойлық қимасын 
жобалау кезінде ұстануға тиісті үйіндінің ұсынылатын жұмыс белгісі ҚР 
ҚНжЕ 3.03.09-2006 (22.04.2014 ж.жағдай бойынша өзгерістермен) 
шектеулеріне сәйкес трассаның ылғалды және дымқыл телімдерінде жер 
асты және жер үсті суларының деңгейінен жабын бетінің ең аз көтерілуі және 
қар жамылғысының есептік деңгейінен үйіндінің жиегінің ең аз көтерілуі 
бойынша белгіленеді [1]. 

Ұсынылатын жұмыс белгісінің шамасы мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

ℎр = ℎсн + ∆ℎ      (1.29) 

1.7 – сурет.  Қар борап қалу жағдайынан ұсынылған жұмыс белгісін 
анықтау схемасы  

онда hсн5% - 5% асып кету ықтималдығымен қар жамылғысының есептік 
биіктігі; 
∆h – қар жамылғысының есептік деңгейінен үйінді жиегінің көтерілуі, м. 

hсн5% 

∆h 
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- топырақтық 1:50.
Жер сызығының бойлық қимасын сызу үшін келесі әрекеттерді

орындау қажет:
- 13-бағанды пикеттерге бөледі (пикеттің ұзындығы 100 м деп 

қабылданады) және 14-бағанның төменгі жағында пикеттердің нөмірлері
жазылады. Плюстық нүктелері бар пикеттерде олардың орналасуы тік 
сызықтармен көрсетіледі және нүктелер арасындағы қашықтықты жазады;

- 14-бағанда киллометраж, трасса жоспарының түзу және қисық
сызықтары көрсетіледі;

- тік учаскелерде олардың ұзындығын жоғарыдан жазады, төменде -
румб; НЗ-дан КЗ-ға дейінгі қисықтар оңға, солға бұрылған кезде төмен қарай
жақшалармен жоғары көрсетеді; НЗ және КЗ нүктелерінде алдыңғы 
пикеттерге дейінгі қашықтықты көрсетеді; бос орында нөмірді, бұрыштың
шамасын, радиустың мәнін жазады;

- 12-бағанды толтырады; жердің белгілері 1 см-ге дейінгі дәлдікпен
жазылады;

- жер бетінің сызығы тордың жоғарғы сызығынан 8-13 см 
қашықтықта орналасуы керек (1.9-сурет).

Басшылық жұмыс белгісінің негіздемесі. Жолдың бойлық қимасын 
жобалау кезінде ұстануға тиісті үйіндінің ұсынылатын жұмыс белгісі ҚР
ҚНжЕ 3.03.09-2006 (22.04.2014 ж.жағдай бойынша өзгерістермен) 
шектеулеріне сәйкес трассаның ылғалды және дымқыл телімдерінде жер
асты және жер үсті суларының деңгейінен жабын бетінің ең аз көтерілуі және 
қар жамылғысының есептік деңгейінен үйіндінің жиегінің ең аз көтерілуі 
бойынша белгіленеді [1].

Ұсынылатын жұмыс белгісінің шамасы мынадай формула бойынша 
айқындалады:

ℎр = ℎсн + ∆ℎ (1.29)

1.7 – сурет Қар борап қалу жағдайынан ұсынылған жұмыс белгісін анықтау 
схемасы 

онда hсн5% - 5% асып кету ықтималдығымен қар жамылғысының есептік
биіктігі;
∆h – қар жамылғысының есептік деңгейінен үйінді жиегінің көтерілуі, м.

hсн5%

∆h

1.13 – кесте.Үйінді жиегінің биіктігі бойынша деректер 

№ рс Жолдың техникалық санаты Үйінді жиегінің биіктігі ∆h, м 

1 I 1.2 
2 II 0.7 
3 III 0.6 
4 IV 0.5 
5 V 0.4 

Жобалық сызықты жобалау жəне тік қисықтарды жазу. Автомобиль 
жолын жобалаудың ең күрделі, жауапты және еңбекті қажет ететін 
кезеңдерінің бірі – бойлық қиманың жобалық желісін салу болып табылады. 

Жобалық сызықтың орналасуына төмендегілер əсер етеді: 
- жолдың осі бойынша жер бетінің бойлық қимасы (кейбір 

учаскелерде үлкен биіктік айырмашылықтары болуы мүмкін); 
- топырақ массаларының таралу мәселелерін шешуге мүмкіндік 

беретін топырақтық жағдайларының сипаттамасы және жер төсемін салу 
үшін топырақтың жарамдылығы; 

- жер төсемі мен жол төсемінің құрылысына байланысты климаттық 
факторлар; 

- су бұру және су өткізу құрылыстарының түрлері мен мөлшерлерін 
айқындайтын гидрологиялық жағдайлар; 

- жол құрылысына келтірілген шығындардың ең аз мөлшерін 
қамтамасыз ететін экономикалық жағдайлар [11]. 

Жоспардағы және бойлық қимадағы трассаның орнын таңдау кезіндегі 
негізгі және шешуші факторлар – қозғалыс қауіпсіздігінің талаптары болып 
табылады. 

Қозғалыс жылдамдығы автомобиль жолының көліктік-пайдалану 
сапасының негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Әртүрлі жол 
жағдайлары бар учаскелердің ауысуы, жолдың көрінуі шектеулі жерлер, тік 
беткейлер мен жоспардағы бұрылыстар қозғалыс жылдамдығын айтарлықтай 
өзгертеді, ал жүргізушіден мұқият болу және сақтық қажет. Әрбір жүргізуші 
жол шарттарын ескеріп, қауіпсіз жылдамдықты таңдауы керек. Жобалаушы 
жоспардағы және бойлық қимадағы әртүрлі қозғалыс жылдамдығы бар 
учаскелерді біріктіру мәселесін дұрыс шешуге міндетті. 

Жоспар қисықтары мен бойлық қиманың тегіс үйлесуі негізінен 
қисықтардың ұзындығы мен радиусының қатынасына, сондай-ақ жоспардағы 
және бойлық қимадағы қисықтардың негізгі элементтерінің бір-біріне 
қатысты ығысуына байланысты. 

Егер жоспардағы қисық тік қисыққа қарағанда әлдеқайда қысқа болса, 
онда болашақта жолдың сынуы мен отыруы болады, сондықтан жүргізуші 
үшін қиын жағдай туындайды және ол жылдамдықты төмендетеді. Тік 
учаскелердегі кіші радиустың дөңес тік қисықтарын жобалау ұсынылмайды. 
Тік және көлденең қисықтар сәйкес келген кезде, тік және көлденең 
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қисықтардың ұзындығы сәйкес келеді немесе көлденең қисық әрқашан тік 
қисықтан және үлкен радиустардан ұзынырақ болғаны жөн. 

Ең қауіпті аймақ – дөңес және ойыс қисықтардың басталуымен 
жоспардағы қисықтардың ұштарын біріктіру орны. Жоспардағы күтпеген 
бұрылыс, егер минималды рұқсат етілген тік дөңес қисық қолданылса, 
жүргізуші жолдың одан әрі бағытын білмейтін жағдай туғызады. Мұндай 
жағдайларда төтенше жағдайлар орын алады. Ұқсас жағдай түнде ойыс 
қисық учаскесінде жасалады. Жобалаушы жолдың осы санаты үшін жоспар 
элементтері мен бойлық қима үшін шекті мөлшерлемені арттыруға тырысуы 
керек. Жоспардағы және бойлық қимадағы қисықтардың радиустарын 
қолдану жолды қайта құру кезінде жер төсемінің құрылымын сақтауға 
мүмкіндік береді [16]. 

Барлық санаттағы жолдарды жобалау кезінде, жергілікті жердің 
шарттары мен экономикалық орындылығы негізделген кезде, келесі 
талаптарды сақтау қажет: 

- бойлық беткейлер 30%-дан аспауы керек; 
- автокөлік тоқтату үшін көру қашықтығы – 450 м кем емес; 

жоспардағы қисықтар радиусы –3000 м кем емес; 
- дөңес қисықтардың радиусы – кемінде 70 000 м; 
- ойыс қисықтардың радиустары – кемінде 8000 м; 
- дөңес қисықтың ұзындығы кемінде 300 м, ойыс қисықтардың 

ұзындығы – кемінде 100 м болуы тиіс. 
Автомобиль жолдарының бір деңгейде қиылысуы және жанасуы 

кезінде жобалық желіні көрінумен қамтамасыз етілген тікелей учаскелерде 
орналастыру керек, бойлық еңіс 40 % аспауы тиіс. 

Автомобиль жолдарының темір жолдармен қиылысуы тура бұрышта 
болуы тиіс, қиылысатын жолдардың өткір бұрышы бір деңгейде 60°С -тан 
кем болмауы тиіс, автомобиль жолының 50 м ұзақтықтағы қиылыстарға 
жақындауы 30 %- ден аспайтын бойлық еңіспен жобалануы тиіс. 

Жоспар мен бойлық қиманың элементтері бір-бірімен және қоршаған 
ландшафтпен өзара байланысты болуы керек. Жер төсемін жобалау үшін 
негізгі бастапқы деректерге мыналар жатады: жол осі бойынша жер бетінің 
бойлық қимасы; үйіндінің биіктігінің немесе алу тереңдігінің ұсынылатын 
белгілері һр; Нк қатаң бекітілген биіктік жағдайы бар бақылау белгілері; imax 
жобалау желісінің ең үлкен бойлық еңістері; жол бетінің және қарсы 
автомобильдің көріну қашықтығы Sв; жолдың жоспары мен бойлық 
қимасындағы қисықтардың ұсынылатын радиусы Rp жолының жоспары мен 
бойлық қимасындағы қисықтардың ең кіші радиустары Rmin, аталған 
параметрлер есептеуден кейін қабылданады және ҚНжЕ 3.03-09-2006 
«Автомобиль жолдары» (22.04.2014 ж.жағдай бойынша өзгерістермен) 
сәйкес жолдарды жобалау үшін техникалық нормативтермен 
байланыстырылады.  

Ұсынылатын һр белгісі – жер төсемін пайдаланудың қалыпты 
жағдайларын қамтамасыз ететін үйіндінің ең кіші биіктігі. Жер төсемі 
жиегінің жер бетінен көтерілуі тиісті климаттық жағдайларда жер төсемінің 
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қисықтардың ұзындығы сәйкес келеді немесе көлденең қисық әрқашан тік
қисықтан және үлкен радиустардан ұзынырақ болғаны жөн.

Ең қауіпті аймақ – дөңес және ойыс қисықтардың басталуымен 
жоспардағы қисықтардың ұштарын біріктіру орны. Жоспардағы күтпеген
бұрылыс, егер минималды рұқсат етілген тік дөңес қисық қолданылса,
жүргізуші жолдың одан әрі бағытын білмейтін жағдай туғызады. Мұндай
жағдайларда төтенше жағдайлар орын алады. Ұқсас жағдай түнде ойыс
қисық учаскесінде жасалады. Жобалаушы жолдың осы санаты үшін жоспар
элементтері мен бойлық қима үшін шекті мөлшерлемені арттыруға тырысуы
керек. Жоспардағы және бойлық қимадағы қисықтардың радиустарын
қолдану жолды қайта құру кезінде жер төсемінің құрылымын сақтауға
мүмкіндік береді [16].

Барлық санаттағы жолдарды жобалау кезінде, жергілікті жердің
шарттары мен экономикалық орындылығы негізделген кезде, келесі
талаптарды сақтау қажет:

- бойлық беткейлер 30%-дан аспауы керек;
- автокөлік тоқтату үшін көру қашықтығы – 450 м кем емес;

жоспардағы қисықтар радиусы –3000 м кем емес;
- дөңес қисықтардың радиусы – кемінде 70 000 м;
- ойыс қисықтардың радиустары – кемінде 8000 м;
- дөңес қисықтың ұзындығы кемінде 300 м, ойыс қисықтардың

ұзындығы – кемінде 100 м болуы тиіс.
Автомобиль жолдарының бір деңгейде қиылысуы және жанасуы

кезінде жобалық желіні көрінумен қамтамасыз етілген тікелей учаскелерде 
орналастыру керек, бойлық еңіс 40 % аспауы тиіс.

Автомобиль жолдарының темір жолдармен қиылысуы тура бұрышта
болуы тиіс, қиылысатын жолдардың өткір бұрышы бір деңгейде 60°С -тан
кем болмауы тиіс, автомобиль жолының 50 м ұзақтықтағы қиылыстарға 
жақындауы 30 %- ден аспайтын бойлық еңіспен жобалануы тиіс.

Жоспар мен бойлық қиманың элементтері бір-бірімен және қоршаған
ландшафтпен өзара байланысты болуы керек. Жер төсемін жобалау үшін
негізгі бастапқы деректерге мыналар жатады: жол осі бойынша жер бетінің 
бойлық қимасы; үйіндінің биіктігінің немесе алу тереңдігінің ұсынылатын 
белгілері һр; Нк қатаң бекітілген биіктік жағдайы бар бақылау белгілері; imax
жобалау желісінің ең үлкен бойлық еңістері; жол бетінің және қарсы
автомобильдің көріну қашықтығы Sв; жолдың жоспары мен бойлық
қимасындағы қисықтардың ұсынылатын радиусы Rp жолының жоспары мен
бойлық қимасындағы қисықтардың ең кіші радиустары Rmin, аталған
параметрлер есептеуден кейін қабылданады және ҚНжЕ 3.03-09-2006
«Автомобиль жолдары» (22.04.2014 ж.жағдай бойынша өзгерістермен)
сәйкес жолдарды жобалау үшін техникалық нормативтермен
байланыстырылады. 

Ұсынылатын һр белгісі – жер төсемін пайдаланудың қалыпты 
жағдайларын қамтамасыз ететін үйіндінің ең кіші биіктігі. Жер төсемі 
жиегінің жер бетінен көтерілуі тиісті климаттық жағдайларда жер төсемінің 

тез кебуін қамтамасыз етеді. Климаттық жағдайлар жауын-шашынның 
қарқындылығы мен мөлшеріне, жер үсті және жер асты суларының 
режиміне, жер төсемінің су-жылу режиміне айтарлықтай әсер етеді. 

Нк бақылау белгісі – жолдың жобалық сызығы өтуі тиіс белгі. Бақылау 
белгілері биіктігі бойынша қатаң белгіленуі және есептеу бойынша 
анықталуы мүмкін. Биіктігі бойынша қатаң белгіленген бақылау белгілерін 
өзгертуге болмайды, өйткені олар қолданыстағы инженерлік құрылыстарға 
жатады. Оларға мынадай белгілер жатады: жобаланатын жол жанасатын елді 
мекеннің жер төсемінің жиектері; темір жолдардың бір деңгейінде 
қиылысатын рельстердің бастиектері; автомобиль жолдарының бір 
деңгейінде қиылысатын осьтер. Бұл бақылау белгілері жобалау-іздестіру 
жұмыстарын орындау кезінде анықталады. 

Басқа бақылау белгілерін есептеу автомобиль жолын жобалау 
процесінде жүзеге асырылады. Оларға мыналар жатады: құбырлардың 
үстіндегі жер төсемінің жиегінің ең аз белгісі; көпірдің жүру бөлігінің 
белгісі; жер төсемінің судың ұзақ тоқырау орындарының үстінен көтерілуі. 
Жобалау сызығы есептеу бойынша анықталатын бақылау белгісінен төмен 
өтпеуі тиіс [9]. 

Жобалау сызығының тегістігін және тік қисықтарды жазу және жолдың 
кейбір учаскелерінде көріну мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жобалық 
бақылау белгісінің орнын арттыру қажет. Жобалау сызығы минималды 
бақылау белгісінен жоғары жүргізіледі, ал жағалаудың биіктігі артады, бұл 
жол құрылысы құнының қымбаттауына әкеледі. 

Жер бетіне қатысты жобалық сызықты түсіру. Жобалық желіні 
қолдануды бастамас бұрын, бойлық қиманы жобалау үшін бастапқы 
материалдарды мұқият оқып шығу керек, күрделі рельефі бар учаскелерге 
назар аудару керек, жол жоспарымен бірге жасанды құрылымдар орналасқан 
жер бетінің барлық төмен жерлерін қарау керек. Жолдың басталуын бақылау 
белгісі бойлық қимаға қолданылады. Ол көшенің жүріс бөлігінің немесе 
қолданыстағы елді мекен жолының белгісімен сәйкес келеді. Бұл жолдардың 
жобалық белгілерін одан әрі есептеу үшін жер төсемінің жиегінің бастапқы 
жобалық белгісі болады. Бұл нүкте бойлық қиманың жобалық сызығының 
басы болып табылады. 

Жобалық желіні түсірудің екі әдісін ажыратады: орауыш жəне қима 
желісі бойынша. 

Орауыш сызық бойынша жобалау – бұл жобалық сызық жер бетіндегі 
кедергілерге параллель орналасқан, оның үстінде біршама биіктік бар. Орау 
сызығы әдісімен жобалау ең аз жер жұмыстарын қажет етеді, ол жол-
құрылыс техникасының жұмысына ыңғайлы, табиғи факторлардың өзара 
әрекеттесуі нәтижесінде қол жеткізілген жер бедерінің тепе-теңдігі аз 
бұзылады. Орауыш әдісі бойынша жобалау жергілікті жердің еңістері осы 
техникалық санаттағы жол үшін ең жоғары рұқсат етілгеннен аспаған кезде 
мүмкін болады, яғни жобалау жазық және сәл төбелі рельеф жағдайында 
мүмкін. Жобалық сызық жер бетінің жиі сынуын қадағаламауы керек. Ылғал 
және батпақты ойпаттар мен рельефтің қысқа төмендеулерінің қиылысуы 
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кезінде, су өткізу құрылыстары мен жол өтпелеріне жақындаған кезде 
орауыштан ауытқуға рұқсат етіледі (1.8, а-сурет). Тік қисықтардың 
радиустарын осы учаскедегі жер бетінің қисықтық радиусына тең қабылдау 
керек. Қисықтардың ұзындығы 2 км - ге дейін 100-200 мың м-ге дейінгі 
радиустар мүмкін. 

1.8- сурет. Жер бетіне қатысты жобалық сызықты салу әдістері: 
а – орауыш желі бойынша; ә – бөлгіш бойынша: 1 – жер бетінің 

сызығы, 2 – жобалау желісінің ұсынылатын жағдайы; 3 – жобалау желісінің 
орынсыз жағдайы 

Қима желісі бойынша жобалау төбелі және қатты қиылысқан рельеф 
жағдайында жүзеге асырылады, онда осы санаттағы жол үшін рұқсат 
етілгеннен үлкен беткейлері бар. Бөлек орналасқан төбелер қиылысып – жол 
шұңқырдан өтеді. Қима бойынша жобалық желіні жобалау кезінде жер 
жұмыстарының теңгеріміне ұмтылу қажет, яғни WB = Wmc (1.8-сурет, б). 
Бойлық қимада шұңқырлар мен үйінділердің көлемі тең болған кезде, 
шұңқырлар алып жатқан аймақ 25-30% аз болуы керек, өйткені бірдей жұмыс 
белгілерімен бірдей биіктіктегі үйіндіге салу қажет болғаннан көп топырақ 
алуға болады. Қималар бойынша жобалау кезінде тік қисықтардың ең аз 
рұқсат етілген радиустары  қабылданады [18]. 

Ойықтардағы көлденең учаскелерді жобалауға жол берілмейді. 
Ойықтардағы жобалық желінің еңісі беткі су бұруды қамтамасыз ету үшін 
кемінде 5-10% болуы тиіс. Көлбеу учаскелерде су бұруды банкет құрылғысы 
бар таулы арықтармен қамтамасыз етеді. Қарбасулықпен байланысты үлкен 
ұзындықтағы ұсақ ойықтарды жобалаудан аулақ болу керек. 

Ойықтардағы үлкен көтерулер мен еңістерде кюветтерді шайылудан 
нығайту көзделеді. Ойықтағы жер төсемінің жұмыс жағдайлары үйіндіге 
қарағанда нашар; ойықтарды қармен басып қалады, жер асты және жер үсті 
суларының әсеріне көбірек ұшырайды, баяу кебеді. Ойықтарды жердің 
бойлық еңісі осы санаттағы жолдар үшін рұқсат етілген ең жоғары деңгейден 
жоғары болған жағдайда жобалау керек. Бұл жолдың өзен аңғарынан аңғарға 
іргелес беткейлерге өту учаскелерінде, шағын су ағындары мен жыраларды 
кесіп өту кезінде мүмкін. 

Көтерілулердің төменгі бөлігінде биік үйінділер, ал жоғарғы бөлігінде 
ойықтар жобалануы керек. Мұндай жобалау жолдың максималды рұқсат 
етілген көлбеуін қолдануға мүмкіндік береді. Жол көлбеуінің рұқсат 
етілгеннен асып кетуі жағалаудың биіктігі мен қазу тереңдігін төмендетеді, 
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кезінде, су өткізу құрылыстары мен жол өтпелеріне жақындаған кезде 
орауыштан ауытқуға рұқсат етіледі (1.8, а-сурет). Тік қисықтардың 
радиустарын осы учаскедегі жер бетінің қисықтық радиусына тең қабылдау 
керек. Қисықтардың ұзындығы 2 км - ге дейін 100-200 мың м-ге дейінгі 
радиустар мүмкін. 

 
1.8- сурет Жер бетіне қатысты жобалық сызықты салу әдістері: 
а – орауыш желі бойынша; ә – бөлгіш бойынша: 1 – жер бетінің 

сызығы, 2 – жобалау желісінің ұсынылатын жағдайы; 3 – жобалау желісінің 
орынсыз жағдайы 

 
Қима желісі бойынша жобалау төбелі және қатты қиылысқан рельеф 

жағдайында жүзеге асырылады, онда осы санаттағы жол үшін рұқсат 
етілгеннен үлкен беткейлері бар. Бөлек орналасқан төбелер қиылысып – жол 
шұңқырдан өтеді. Қима бойынша жобалық желіні жобалау кезінде жер 
жұмыстарының теңгеріміне ұмтылу қажет, яғни WB = Wmc (1.8-сурет, б). 
Бойлық қимада шұңқырлар мен үйінділердің көлемі тең болған кезде, 
шұңқырлар алып жатқан аймақ 25-30% аз болуы керек, өйткені бірдей жұмыс 
белгілерімен бірдей биіктіктегі үйіндіге салу қажет болғаннан көп топырақ 
алуға болады. Қималар бойынша жобалау кезінде тік қисықтардың ең аз 
рұқсат етілген радиустары  қабылданады [18]. 

Ойықтардағы көлденең учаскелерді жобалауға жол берілмейді. 
Ойықтардағы жобалық желінің еңісі беткі су бұруды қамтамасыз ету үшін 
кемінде 5-10% болуы тиіс. Көлбеу учаскелерде су бұруды банкет құрылғысы 
бар таулы арықтармен қамтамасыз етеді. Қарбасулықпен байланысты үлкен 
ұзындықтағы ұсақ ойықтарды жобалаудан аулақ болу керек. 

Ойықтардағы үлкен көтерулер мен еңістерде кюветтерді шайылудан 
нығайту көзделеді. Ойықтағы жер төсемінің жұмыс жағдайлары үйіндіге 
қарағанда нашар; ойықтарды қармен басып қалады, жер асты және жер үсті 
суларының әсеріне көбірек ұшырайды, баяу кебеді. Ойықтарды жердің 
бойлық еңісі осы санаттағы жолдар үшін рұқсат етілген ең жоғары деңгейден 
жоғары болған жағдайда жобалау керек. Бұл жолдың өзен аңғарынан аңғарға 
іргелес беткейлерге өту учаскелерінде, шағын су ағындары мен жыраларды 
кесіп өту кезінде мүмкін. 

Көтерілулердің төменгі бөлігінде биік үйінділер, ал жоғарғы бөлігінде 
ойықтар жобалануы керек. Мұндай жобалау жолдың максималды рұқсат 
етілген көлбеуін қолдануға мүмкіндік береді. Жол көлбеуінің рұқсат 
етілгеннен асып кетуі жағалаудың биіктігі мен қазу тереңдігін төмендетеді, 

  

бірақ автомобильдердің динамикалық мүмкіндіктері күрт нашарлайды. 
Көптеген автомобильдер мұндай көтерілулерді жеңе алмайды, жолдарда 
кептелістер пайда болады, әсіресе қыста. 

Бойлық қиманы рəсімдеу. Автомобиль жолдарының бойлық қимасына 
төмендегілерді түсіреді және көрсетеді: 

 реперлер; 
 жобаланатын жасанды құрылыстардың атауы; 
 көлік айрықтары (әр түрлі деңгейдегі қиылыстар мен түйісулер); 
 съездер; 
 теміржол арқылы өтетін жолдар; 
 таулық және су бұру жыралары; 
 жобаланған жолдағы тірек қабырғалары және басқа да жасанды 

құрылымдар. 
Кестелердің бағандарында төмендегілерді көрсетеді: 
 1 -бағанда – жобаланатын жолдың өз осі бойынша қысқартылған 

ахуалдық жоспары (мысалы, алқаптар және олардың шекаралары, су 
ағындары, ЭБЖ, қиылысатын жолдар, елді мекендер және т. б. (қызыл 
түспен)); 

 2-бағанда – жоғарғы қабаттардың ылғалдану белгілері бойынша 
жергілікті жердің типі (қызыл тушьпен); 

 3-бағанда  – көлденең қиманың түрі (қызыл тушьпен); 
 4 – бағанда – кюветтерді нығайту түрі (қызыл тушьпен); 
 5-бағандағы – қабылданған еңісі бар кювет учаскесінің ұзындығы) 

(қызыл тушьпен); 
 6-бағанда жол – кювет түбінің жобалық белгілері (қызыл тушьпен); 
 10-бағанда – жобалау сызығының элементтері: тік қисықтар және 

жобалау сызығының сыну орындарындағы пикеттерге байланыстыра отырып 
түзу сызықтар, қисықтың радиусының, ұзындығының, қисықтың басындағы 
және соңындағы тангенс көлбеуінің сандық мәндері (1.9-сурет). 

Топырақ қимасы жер бетінің сызығынан төмен орналастырады, ол үшін 
2 см қашықтықта параллель тағы бір сызық салынады. 

Шурфтар, ұңғымалар топырақ қимасында көрсетіледі, оларды 
рельефтің сипаттамалық өзгерістері, жасанды құрылымдар, биік қорғандар 
мен терең ойықтар орналасқан жерлерде орналастырады. 

Топырақ қимасы 1:50 масштабында сызылады. Шурфтардың тереңдігі 
олардың құрылғысының қауіпсіздігі мен қолмен орындаудың күрделілігіне 
байланысты 2 м-ден аспайды. Шурфтар әрқайсысының ені 5 мм бағандармен 
бейнеленеді, онда шартты белгілер топырақты көрсетеді. Ұңғымалар 
қалыңдығы 1,5 – 2 мм бағанмен бейнелейді. Шурфтар мен ұңғымалар 
арасындағы аттас топырақ қабаттарының жазықтықтары тұтас жұқа 
сызықтармен жалғанады, олардың арасында топырақ атауы жазылады. 
Шурфтар мен ұңғымалардың орналасу шекаралары тұтас сызықпен 
жалғанады, одан төмен пикеттер мен оң нүктелер ординаты сызығы 
жалғастырылады [4]. 
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1.9-сурет –Автомобиль жолының көлденең қимасы 
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1.9-сурет –Автомобиль жолының көлденең қимасы 
 
 

  

1.3.5 Жер төсемі мен су бұру құрылғыларын жобалау 
Жол төсемі мен жол жабынын жобалау сапасына көбінесе автомобиль 

жолының құрылыс құны мен жол жұмысы процесіндегі пайдалану 
шығындары тәуелді болады. 

Жер төсемі жолдың санатын, жол жамылғысының түрін, жағалаудың 
биіктігі мен қазу тереңдігін, жер төсемінде қолданылатын топырақтың 
қасиеттерін, құрылыс аймағының табиғи жағдайларын ескере отырып 
жобаланады. Жер төсемін жол жабындысы конструкциясымен бірге бірыңғай 
инженерлік құрылыс ретінде жобалау қажет. Жер төсемі мен жол 
жабындысының геометриялық элементтері қозғалыстың есептік 
жылдамдығына сәйкес келуі және автомобильдердің ыңғайлы және қауіпсіз 
қозғалысын қамтамасыз етуі тиіс [14]. 

Жер төсеміне қойылатын негізгі талаптардың бірі – оның барлық 
элементтерінің беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. 

Жер төсемінің беріктігі дегеніміз – оның автомобильдерден түсетін 
жүктеме мен табиғи факторлардың әсерінен құрылыс кезінде оған берілген 
пішін мен өлшемдерді сақтау қабілеті. 

Жер төсемінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ол жарамды 
топырақтан жасалады және жер үсті және жер асты суларын әкетуді 
қамтамасыз етеді. 

Жер төсемінің конструкциясына жергілікті табиғи жағдайлар әсер 
етеді. Жер төсемінің ылғалдану дәрежесі айлар бойынша түсетін жауын-
шашын мөлшеріне, қар жамылғысының қалыңдығына, ауа мен топырақтың 
температурасына, жолдың қарбасулық дәрежесіне байланысты. Осыған 
сүйене отырып, үйіндіге арналған жер төсемінің белгілі бір формасы 
жасалады: жағалаудың биіктігі 2-3 м-ге дейін, беткейлер 1:3 немесе 1:4 төсеу 
коэффициенттерімен еңкіш орындалады; биіктік жоғарылаған сайын жер 
төсемінің пішіні өзгереді және беткейлерді анағұрлым 1:1,5 орындайды. 

Қарбасулықты қамтамасыз ету үшін ойықтар – ашық беткейлермен [15] 
жобаланады. 

Жер бедері су ағысының сипатына, жер төсемінің жанындағы жердің 
ылғалдану дәрежесіне әсер етеді. Ашық жерлерде жер төсемі тез кебеді және 
су-жылу режимі жақсырақ болады. Жолдың орман, бұта арқылы өтуі кезінде, 
биік жағалаулар мен терең ойықтардың учаскелерінде жер төсемінің кебуі 
баяу жүреді, су-жылу режимі әлдеқайда күрделі. Мұндай жерлерде үйіндіні 
құрылыс кезінде мұқият тығыздалған топырақтардан жобалау керек. 

Жағалаудың биіктігі мен жер төсемінің нығаю түріне гидрологиялық 
жағдайлар әсер етеді, олар жер бетіндегі судың ағып кетуімен сипатталады. 
Жазық жерлерде ағын қиын ағады, бүйірлік және су бұратын арықтар 
қарастырылған. Қиылысқан жерлерде су тез ағып кетеді, үлкен 
жылдамдықтар пайда болады, қолданыстағы каналдар, жартастар, арықтар 
эрозияға ұшырайды. Нақты әрбір жағдайда жер төсемін нығайту және су 
бұру құрылыстарын жобалау жөніндегі мәселелерді шешеді. 

Қамтамасыз етілмеген су ағынында судың тұру деңгейінен үйіндінің 
биіктігін арттырады. 
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Көлбеу учаскелердегі жер төсемін жобалау кезінде жер төсемінің 
тұрақтылығы, жартылай үйінді– жартылай шұңқырда үйіндінің табанын 
нығайту немесе тіреу қабырғасын жобалау жөніндегі іс-шаралармен жобалау 
мүмкіндігі жөніндегі мәселелер шешіледі. 

 
1.3.6 Жолдардың қиылысуы және жанасуы 
Бір деңгейдегі қиылыстардағы қозғалыс ерекшеліктері. Автомобиль 

жолдарының өзара және темір жолдармен бір деңгейде қиылысуы мен 
жанасуы анағұрлым көп, өйткені олардағы қозғалыс қарқындылығы 
қиылысатын жолдар бойынша қарқындылықтың қосындысына тең. Жол 
желісінің тығыздығы жоғарылаған сайын автомобиль жолдарындағы 
қиылыстар саны артады. 

Жол-көлік оқиғаларының жалпы санынан қиылыстар үлесіне 30% - ға 
дейін келеді. 

Қиылыстардағы қауіпсіздік қиылысу бұрышына және қақтығыс 
нүктелерінің саны мен қауіптілік дәрежесіне байланысты. 

 

 
1.10-сурет – Қақтығыс нүктелері 

 
Қақтығыс нүктелері – көлік ағындарының қиылысу, бірігу, бөліну, 

тоғысу орындары. Қарапайым жабдықталмаған қиылыста бір деңгейде 32 
жанжал нүктесі бар. Қиылыстардағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
және олардың өткізу қабілетін арттыру мақсатында қозғалыс бағыттарының 
әрқайсысы үшін жеке жолақ (арна) бөлінеді [2]. 

Қозғалыстың барлық бағыттары жеке жолақтар арқылы өтетін 
қиылыстар кəріздік деп аталады. Егер жеке жолақтар барлық бағыттар үшін 
бөлінбесе, онда қиылысу жартылай кәрізделген деп аталады [18]. 

Кəріздік қиылыстар жабдықталмаған қақтығыс нүктелерімен 
салыстырғанда қақтығыс нүктелерінің азырақ санымен және олардың 
қауіптілігінің анағұрлым төменгі деңгейімен ерекшеленеді. 

Бір деңгейдегі қиылыстар. Бір деңгейдегі кәрізделген қиылыстардағы 
автомобильдердің қозғалысы жүріс бөлігінің деңгейінен жоғары орналасқан 
қауіпсіздік аралдары арқылы басқа бағыттарда қозғалатын автомобильдерден 
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Көлбеу учаскелердегі жер төсемін жобалау кезінде жер төсемінің 
тұрақтылығы, жартылай үйінді– жартылай шұңқырда үйіндінің табанын
нығайту немесе тіреу қабырғасын жобалау жөніндегі іс-шаралармен жобалау
мүмкіндігі жөніндегі мәселелер шешіледі.

1.3.6 Жолдардың қиылысуы және жанасуы
Бір деңгейдегі қиылыстардағы қозғалыс ерекшеліктері. Автомобиль

жолдарының өзара және темір жолдармен бір деңгейде қиылысуы мен 
жанасуы анағұрлым көп, өйткені олардағы қозғалыс қарқындылығы
қиылысатын жолдар бойынша қарқындылықтың қосындысына тең. Жол
желісінің тығыздығы жоғарылаған сайын автомобиль жолдарындағы 
қиылыстар саны артады.

Жол-көлік оқиғаларының жалпы санынан қиылыстар үлесіне 30% - ға 
дейін келеді.

Қиылыстардағы қауіпсіздік қиылысу бұрышына және қақтығыс 
нүктелерінің саны мен қауіптілік дәрежесіне байланысты.

1.10-сурет – Қақтығыс нүктелері

Қақтығыс нүктелері – көлік ағындарының қиылысу, бірігу, бөліну, 
тоғысу орындары. Қарапайым жабдықталмаған қиылыста бір деңгейде 32
жанжал нүктесі бар. Қиылыстардағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
және олардың өткізу қабілетін арттыру мақсатында қозғалыс бағыттарының
әрқайсысы үшін жеке жолақ (арна) бөлінеді [2].

Қозғалыстың барлық бағыттары жеке жолақтар арқылы өтетін
қиылыстар кəріздік деп аталады. Егер жеке жолақтар барлық бағыттар үшін
бөлінбесе, онда қиылысу жартылай кәрізделген деп аталады [18].

Кəріздік қиылыстар жабдықталмаған қақтығыс нүктелерімен 
салыстырғанда қақтығыс нүктелерінің азырақ санымен және олардың
қауіптілігінің анағұрлым төменгі деңгейімен ерекшеленеді.

Бір деңгейдегі қиылыстар. Бір деңгейдегі кәрізделген қиылыстардағы
автомобильдердің қозғалысы жүріс бөлігінің деңгейінен жоғары орналасқан
қауіпсіздік аралдары арқылы басқа бағыттарда қозғалатын автомобильдерден

қорғалған. 
Бұдан басқа, ағындардың қосылуын оңтайландыру мақсатында бір 

деңгейдегі кәріздік қиылыстарда өтпелі-жылдамдық жолақтары (үдеу және 
тежеу жолақтары) көзделеді. 

1.11 – сурет. Кәрізделген қиылысулар 

Қиылыстарды бір деңгейде жобалау қауіпсіздік аралдарының 
геометриялық сипаттамаларын тағайындаумен (есептеумен) және өтпелі 
жылдамдық жолақтарының ұзындығын есептеумен сипатталады. 

1.12 - сурет. Қауіпсіздік аралдары 

Бір деңгейдегі қиылыстардағы дөңгелектер қорап қисықтары түрінде 
жобаланады. 

Қауіпсіздік аралдарының өлшемдері автомобиль жолдарының қиылысу 
бұрышына (түйісуіне) және негізгі және кіші жолдағы жолақтардың еніне 
байланысты. 

Өтпелі - жылдамдық жолақтарының ұзындығы автомобиль жолының 
көлбеуіне, ол бойынша қозғалыстың есептік жылдамдығына және есептік 
автомобильдің сипаттамаларына байланысты. 

Бір деңгейдегі қиылыстардағы дөңгелектер қорап қисықтары түрінде 
жасалған. 
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1.13-сурет. Қораптық қисықтар 

Жұмырлау радиусының мәні қиылыстардың қауіпсіздігіне күрт әсер 
етеді. Мысалы, радиусы 15 метрден аз қиылыстарда қозғалыс қарқындылығы 
бірдей болған кезде, шығу радиусы 15 метрден асатын қиылыстарға 
қарағанда апат 5-6 есе жоғары. 

Бір деңгейдегі қиылыста 32 қақтығыс нүктесі пайда болады: 
ағындардың 16 қиылысу нүктесі және ағындардың 8 бірігу және тармақталу 
нүктелері. 

Бір деңгейде түйіскенде 9 қақтығыс нүктесі пайда болады: ағындардың 
3 бірігуі, 3 тармақталуы және 3 қиылысуы. 

Тармақталғанда ағындардың бір-бірден қосылу, тармақталу және 
қиылысу нүктесі болады [2]. 

Бір деңгейдегі қиылыстар мен түйісулер жабдықталған және 
жабдықталмаған. Жабдықталғандарға кәрізделген, яғни қозғалыстың әрбір 
бағыты үшін дербес жолақтар (арналар) жобаланады. 

Қозғалысты кəріздеу – бұл жүріс бөлігінде бағыттаушы аралдарды 
орнату, автомобильдердің тік бағытта келе жатқан автомобильдердің 
қозғалысына кедергі келтірместен сол жақ бұрылыстарды жүзеге асыру 
мүмкіндігін күту үшін қосымша жолақтарды бөлу, бұрылысты жүзеге 
асырғаннан кейін бірқалыпты баяулату немесе жеделдету үшін жүріс 
бөлігінде қосымша өтпелі-жылдамдық жолақтарын орнату. 

Қақтығыс нүктелерінің бөлінуінің қозғалыс ағындарын нақты анықтау 
үшін тамшы тәрізді аралдар ұйымдастырылған [15]. 

Өтпелі жылдамдық жолақтарының ұзындығын үдеу және тежеу 
жағдайынан тағайындайды: 

L = V12−V22
26 a   (1.30) 

онда V1 – қозғалыстың бастапқы қозғалысы; 
V2 – тежеу маневрін орындау кезіндегі автомобиль жылдамдығы (V≈20 км/с); 
а – автомобильдің жеделдетілуі, м/с2; 

Қозғалыс режимдерін бақылау негізінде автомобильдің үдеуі үдеу 
кезінде а = 0,8 – 1,2 м/с2 , тежеу кезінде а= 1,75 – 2,5 м/с2. 

Темір жолдармен қиылысу ерекше жағдай болып табылады. I, II, III 
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1.13-сурет – Қораптық қисықтар

Жұмырлау радиусының мәні қиылыстардың қауіпсіздігіне күрт әсер
етеді. Мысалы, радиусы 15 метрден аз қиылыстарда қозғалыс қарқындылығы 
бірдей болған кезде, шығу радиусы 15 метрден асатын қиылыстарға
қарағанда апат 5-6 есе жоғары.

Бір деңгейдегі қиылыста 32 қақтығыс нүктесі пайда болады:
ағындардың 16 қиылысу нүктесі және ағындардың 8 бірігу және тармақталу 
нүктелері.

Бір деңгейде түйіскенде 9 қақтығыс нүктесі пайда болады: ағындардың
3 бірігуі, 3 тармақталуы және 3 қиылысуы.

Тармақталғанда ағындардың бір-бірден қосылу, тармақталу және 
қиылысу нүктесі болады [2].

Бір деңгейдегі қиылыстар мен түйісулер жабдықталған және
жабдықталмаған. Жабдықталғандарға кәрізделген, яғни қозғалыстың әрбір
бағыты үшін дербес жолақтар (арналар) жобаланады.

Қозғалысты кəріздеу – бұл жүріс бөлігінде бағыттаушы аралдарды
орнату, автомобильдердің тік бағытта келе жатқан автомобильдердің
қозғалысына кедергі келтірместен сол жақ бұрылыстарды жүзеге асыру 
мүмкіндігін күту үшін қосымша жолақтарды бөлу, бұрылысты жүзеге
асырғаннан кейін бірқалыпты баяулату немесе жеделдету үшін жүріс 
бөлігінде қосымша өтпелі-жылдамдық жолақтарын орнату.

Қақтығыс нүктелерінің бөлінуінің қозғалыс ағындарын нақты анықтау
үшін тамшы тәрізді аралдар ұйымдастырылған [15].

Өтпелі жылдамдық жолақтарының ұзындығын үдеу және тежеу 
жағдайынан тағайындайды:

L = V12−V22
26 a (1.30)

онда V1 – қозғалыстың бастапқы қозғалысы;
V2 – тежеу маневрін орындау кезіндегі автомобиль жылдамдығы (V≈20 км/с);
а – автомобильдің жеделдетілуі, м/с2;

Қозғалыс режимдерін бақылау негізінде автомобильдің үдеуі үдеу
кезінде а = 0,8 – 1,2 м/с2 , тежеу кезінде а= 1,75 – 2,5 м/с2.

Темір жолдармен қиылысу ерекше жағдай болып табылады. I, II, III 

техникалық санаттағы автомобиль жолдарын темір жолдармен қиылысқан 
кезде әртүрлі деңгейлерде жобалау керек. 

IV және V техникалық санаттағы жолдарда пойыз жылдамдығы 
сағатына 120 км-ден асатын болса, темір жолдармен қиылысу әртүрлі 
деңгейлерде жобаланады. 

Автомобиль жолдарының темір жолдармен қиылыстарында кемінде 
400 м көріну қамтамасыз етілуі тиіс, ал машинист өткелдің ортасын 1 км 
бұрын көруі тиіс [3]. 

Ұйымдастыру және қозғалыс қауіпсіздігі тұрғысынан сақиналы 
қиылыстар анағұрлым жетілдірілген болып табылады. Сақинаның өлшемдері 
оған берілген қозғалыс жылдамдығын қамтамасыз ететіндей етіп 
тағайындалады. 

1.14-сурет. Сақиналы қиылыстар 

Сақиналы жүріс бөлігімен қозғалыстың есептік жылдамдығы орталық 
аралдың диаметріне байланысты болады. 

1.14-кесте. Сақиналы жүріс бөлігі бойынша қозғалыстың есептік 
жылдамдығы 

Орталық аралдың диаметрі ≤15 30 ≥60 
Жылдамдық, км/с 20 25 30 

Қиылысу түрін таңдау қиылысатын жолдардың қарқындылығына 
байланысты. 

Автомобиль жолдарының əртүрлі деңгейде қиылысуы. Жоғары 
санаттағы жолдардың қиылыстары мен түйісулері әртүрлі деңгейлерде (көлік 
айрықтары) жобаланады. 

Көлік айрықтары I техникалық санаттағы жолдардың барлық санаттағы 
жолдармен, II техникалық санаттағы жолдардың өзара және III техникалық 
санаттағы жолдармен қиылыстарында орналасады; III техникалық санаттағы 
жолдар, өзара орналасады, ол үшін қозғалыстың жиынтық қарқындылығы 
8000 авт/ тәул. құрауы керек. 
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Жолдарды әртүрлі деңгейлерде кесіп өткен кезде негізгі жолдардың 
бірі екіншісінің үстінен жол өтпесі арқылы өтеді. Әдетте бұл қозғалыс 
қарқындылығы төмендеу жол [15]. 

Жол құрылысы тәжірибесінде ең көп тарағаны – «Жоңышқа 
жапырағы» және «Құбыр» тәріздес түйісулер. 

1.15-сурет. «Құбыр» тәріздес түйісулер. 

«Құбыр» тәріздес түйісу құрылыста қиын емес және пайдалануда 
қарапайым, қала маңындағы жолдарда да, қалалық жерлерде де кеңінен 
қолданылады. 

1.16-сурет. «Жоңышқа жапырағы» тәріздес қиылысу 

«Жоңышқа жапырағы» тәріздес қиылысу қазіргі таңда ең қарапайым 
және кең таралған, мұнда сол жаққа бұрылыстар көпірден өткеннен кейін 
2700С оңға бұрылу арқылы солға жүзеге асырылады. 

«Жоңышқа жапырағы» тәріздес қиылыстың кемшілігі – оңға 
бұрылатын автомобильдер үшін қажет болғанмен салыстырғанда солға 
бұрылатын автомобильдердің жүру жолының едәуір ұзаруы. Мұндай көлік 
айрығының өткізу қабілеті 600-700 авт./ сағ. құрайды. 

I – III жолдардың төменгі санаттағы жолдармен қиылыстарында 
құрылыс шығындарын азайту үшін көбінесе жеңілдетілген схема бойынша 
қиылыстар ұйымдастырылады, онда жоғары санаттағы жолға бұрылатын 
немесе одан шығатын автомобильдер екінші жолда қарама-қарсы қозғалыс 
ағындарының қиылысуымен сол жақ бұрылыстарды жүзеге асырады. 
«Ромба» тәріздес қиылысу оған мысал бола алады. 
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Жолдарды әртүрлі деңгейлерде кесіп өткен кезде негізгі жолдардың 
бірі екіншісінің үстінен жол өтпесі арқылы өтеді. Әдетте бұл қозғалыс 
қарқындылығы төмендеу жол [15].

Жол құрылысы тәжірибесінде ең көп тарағаны – «Жоңышқа 
жапырағы» және «Құбыр» тәріздес түйісулер.

1.15-сурет «Құбыр» тәріздес түйісулер.

«Құбыр» тәріздес түйісу құрылыста қиын емес және пайдалануда 
қарапайым, қала маңындағы жолдарда да, қалалық жерлерде де кеңінен 
қолданылады.

1.16-сурет – «Жоңышқа жапырағы» тәріздес қиылысу 

«Жоңышқа жапырағы» тәріздес қиылысу қазіргі таңда ең қарапайым
және кең таралған, мұнда сол жаққа бұрылыстар көпірден өткеннен кейін
2700С оңға бұрылу арқылы солға жүзеге асырылады.

«Жоңышқа жапырағы» тәріздес қиылыстың кемшілігі – оңға 
бұрылатын автомобильдер үшін қажет болғанмен салыстырғанда солға
бұрылатын автомобильдердің жүру жолының едәуір ұзаруы. Мұндай көлік 
айрығының өткізу қабілеті 600-700 авт./ сағ. құрайды.

I – III жолдардың төменгі санаттағы жолдармен қиылыстарында 
құрылыс шығындарын азайту үшін көбінесе жеңілдетілген схема бойынша 
қиылыстар ұйымдастырылады, онда жоғары санаттағы жолға бұрылатын
немесе одан шығатын автомобильдер екінші жолда қарама-қарсы қозғалыс
ағындарының қиылысуымен сол жақ бұрылыстарды жүзеге асырады.
«Ромба» тәріздес қиылысу оған мысал бола алады.

Тарату сақинасы тәріздес қиылысу қозғалыс үшін өте ыңғайлы, бірақ 
олардың құрылысының құны өте жоғары, өйткені екі жол өтпесін салу керек. 

Бірқатар жағдайларда жол айрықтарын жобалау кезінде толық емес 
схемаларға жүгінеді. Бұл жер жұмыстарының, басып алынған жерлердің 
азаюына қол жеткізеді және, тиісінше, материалдық және еңбек шығындары 
айтарлықтай азаяды [16]. 

1.17-сурет.  «Толық емес жоңышқа жапырағы» түрі бойынша 
қиылысу сызбасы 

Қиылысу немесе түйісу түрін таңдауға күрделі инвестициялар да, 
пайдалану шығындары да әсер етеді. Сондықтан көлік айрығын таңдау 
мәселесін шешу мұқият техникалық-экономикалық негіздемені талап етеді. 

Көлік жол айырықтарының геометриялық элементтері қозғалыстың 
есептік жылдамдығының мынадай мәндеріне сүйене отырып жобаланады 
(1.15-кесте). 

Автомобиль жолдарының темір жолдармен қиылысуы өте қауіпті 
түйіндер болып табылады. Оларды станциялар мен маневрлік жолдардың 
шегінен тыс, қиылысатын жолдардың тік учаскелерінде кемінде 
60°бұрышпен орналастыру керек. 

1.15-кесте. Көлік айрықтарының геометриялық элементтері 

Жолдың санаты I II III 
1. Шығулардағы – есептік жылдамдық,

км/с 
– сол жаққа бұрылатын
– оң жаққа бұрылатын

50 
80 

50 
80 

40 
60 

2. Шығулардағы –бойлық еңіс, % ≤40 ≤40 ≤40 
3. Құламаларда жоспардағы қисықтардың

ең кіші радиустары, м: 
– солға бұрылатын
– оңға бұрылатын

60 
150 

60 
150 

50 
150 
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I-III санаттағы жолдардың темір жолдармен қиылысуы әртүрлі 
деңгейде жобалануы керек. IV-V санаттағы жолдарда мұндай қиылыстар тек 
трамвай және троллейбус қозғалысы болған кезде, 120 поезд/тәуліктен астам 
қозғалысы бар темір жол учаскелерінде, үш және одан да көп темір жол 
қиылысқан кезде, сондай-ақ егер темір жол ойықтан өтіп кетсе немесе 
көрінуге қойылатын талаптар қанағаттандырылмаса ғана орнатылады. 

Темір жолдармен қиылыстарда пойыздардың қозғалысына 
артықшылық беріледі. Қиылысу ауданындағы жол трассасы тегістікке 
қойылатын талаптарды қанағаттандыруы тиіс, ал әртүрлі деңгейдегі 
қиылыстарда жол өтпесіне кіреберістің бойлық еңісі 40 % аспауы тиіс. Бір 
деңгейдегі қиылыстарды көлденең алаңда немесе қисық қиылысқан кезде 
темір жол виражының көлденең еңісіне тең бойлық еңісте орналастыру 
керек. Темір жол арқылы өтетін жол өтпелеріне кіреберістерде жаяу 
жүргіншілер және велосипед (бөлек және біріктірілген) жолдары көзделеді. 

Өткелдерде жүргізуші бір деңгейде өткелдегі жүру бөлігін көрінудің 
есептік қашықтығынан кем емес қашықтықтан көруі тиіс. Осы қашықтықтан 
жүргізуші жақындап келе жатқан поезды ол өткелден 400 м жақын емес кезде 
көруі тиіс. Машинист өткелдің ортасын кемінде 1 км қашықтықтан көруі 
тиіс, қажет болған жағдайда көрінудің кесіндісі орнатылуы тиіс [8]. 

Өтпелі жылдамдық жолақтары – бұл солға немесе оңға бұрылған 
кезде автомобиль жылдамдығының төмендеуі, сондай-ақ көліктің негізгі 
жолаққа кірер алдындағы жылдамдығы жоғарылайтын жолдың қосымша 
жолақтары. Өтпелі жылдамдық жолақтары негізгі жолақты босату арқылы 
қозғалыс режимін жақсартады. 

Өтпелі-жылдамдық жолақтары I-III санаттағы жолдарда әртүрлі 
деңгейдегі көлік айрықтары үшін міндетті түрде орындалады. 

Егер бас жолға шығатын автомобильдердің қозғалыс қарқындылығы I 
санат үшін 50 авт./ тәул. құраса және II – III санаттағы жолдарда 200 авт./ 
тәул. және одан жоғары болса, өтпелі-жылдамдық жолақтарын бір деңгейде 
қиылысу және жанасуда көзделеді.  

Өтпелі-жылдамдық жолақтарының ұзындығын жолдың санатына және 
бойлық еңістерге байланысты белгілейді, ені жүріс бөлігінің негізгі 
жолақтарының еніне тең болады. Өтпелі-жылдамдық жолағының жүру 
бөлігінің конструкциясы негізгі жолдағы сияқты. Өтпелі-жылдамдық 
жолақтары негізгі жолдан тұтас және үзік – үзік таңбалау сызығымен, ал 
алыстағылар үзік-үзік сызықпен белгілейді. Тежеу жолақтарын айдау 0,5 м 
кемерден басталады. 

Тосқауыл қоршауларын жолдың қауіпті учаскелерінде жол өтпелерінен, 
биік үйінділерден автомобильдердің мәжбүрлі тайып кетулерін болдырмау 
үшін әртүрлі деңгейдегі қиылыстар мен түйісулерде орнатады. Қоршаулар 
жер төсемінің жиегінен 0,5 м қашықтықта қисықтар радиусы кезінде қисық 
сызықты құламалардың сыртқы жағынан 600 м жоспарда орнатылады. 
Құламалардың басында қоршаулар екі жағынан орнатылады. 

Қиылысу және бір деңгейде жанасу кезінде жүргізушіні бағдарлауға 
арналған сигнал бағандары орнатылады. Бағандар мен олардың орналасуы 
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I-III санаттағы жолдардың темір жолдармен қиылысуы әртүрлі 
деңгейде жобалануы керек. IV-V санаттағы жолдарда мұндай қиылыстар тек 
трамвай және троллейбус қозғалысы болған кезде, 120 поезд/тәуліктен астам
қозғалысы бар темір жол учаскелерінде, үш және одан да көп темір жол 
қиылысқан кезде, сондай-ақ егер темір жол ойықтан өтіп кетсе немесе
көрінуге қойылатын талаптар қанағаттандырылмаса ғана орнатылады.

Темір жолдармен қиылыстарда пойыздардың қозғалысына 
артықшылық беріледі. Қиылысу ауданындағы жол трассасы тегістікке 
қойылатын талаптарды қанағаттандыруы тиіс, ал әртүрлі деңгейдегі 
қиылыстарда жол өтпесіне кіреберістің бойлық еңісі 40 % аспауы тиіс. Бір
деңгейдегі қиылыстарды көлденең алаңда немесе қисық қиылысқан кезде
темір жол виражының көлденең еңісіне тең бойлық еңісте орналастыру
керек. Темір жол арқылы өтетін жол өтпелеріне кіреберістерде жаяу
жүргіншілер және велосипед (бөлек және біріктірілген) жолдары көзделеді.

Өткелдерде жүргізуші бір деңгейде өткелдегі жүру бөлігін көрінудің
есептік қашықтығынан кем емес қашықтықтан көруі тиіс. Осы қашықтықтан 
жүргізуші жақындап келе жатқан поезды ол өткелден 400 м жақын емес кезде 
көруі тиіс. Машинист өткелдің ортасын кемінде 1 км қашықтықтан көруі
тиіс, қажет болған жағдайда көрінудің кесіндісі орнатылуы тиіс [8].

Өтпелі жылдамдық жолақтары – бұл солға немесе оңға бұрылған
кезде автомобиль жылдамдығының төмендеуі, сондай-ақ көліктің негізгі 
жолаққа кірер алдындағы жылдамдығы жоғарылайтын жолдың қосымша
жолақтары. Өтпелі жылдамдық жолақтары негізгі жолақты босату арқылы
қозғалыс режимін жақсартады.

Өтпелі-жылдамдық жолақтары I-III санаттағы жолдарда әртүрлі
деңгейдегі көлік айрықтары үшін міндетті түрде орындалады.

Егер бас жолға шығатын автомобильдердің қозғалыс қарқындылығы I 
санат үшін 50 авт./ тәул. құраса және II – III санаттағы жолдарда 200 авт./
тәул. және одан жоғары болса, өтпелі-жылдамдық жолақтарын бір деңгейде
қиылысу және жанасуда көзделеді. 

Өтпелі-жылдамдық жолақтарының ұзындығын жолдың санатына және 
бойлық еңістерге байланысты белгілейді, ені жүріс бөлігінің негізгі
жолақтарының еніне тең болады. Өтпелі-жылдамдық жолағының жүру 
бөлігінің конструкциясы негізгі жолдағы сияқты. Өтпелі-жылдамдық
жолақтары негізгі жолдан тұтас және үзік – үзік таңбалау сызығымен, ал
алыстағылар үзік-үзік сызықпен белгілейді. Тежеу жолақтарын айдау 0,5 м 
кемерден басталады.

Тосқауыл қоршауларын жолдың қауіпті учаскелерінде жол өтпелерінен,
биік үйінділерден автомобильдердің мәжбүрлі тайып кетулерін болдырмау 
үшін әртүрлі деңгейдегі қиылыстар мен түйісулерде орнатады. Қоршаулар
жер төсемінің жиегінен 0,5 м қашықтықта қисықтар радиусы кезінде қисық
сызықты құламалардың сыртқы жағынан 600 м жоспарда орнатылады.
Құламалардың басында қоршаулар екі жағынан орнатылады.

Қиылысу және бір деңгейде жанасу кезінде жүргізушіні бағдарлауға
арналған сигнал бағандары орнатылады. Бағандар мен олардың орналасуы 

арасындағы қашықтық жоспардағы қисықтың радиусына, бойлық қимаға 
және жағалаудың биіктігіне байланысты. 

Қазіргі заманғы көлік айрықтары айтарлықтай аумақты алып жатыр 
және күрделі қозғалыс схемасына ие. Жүргізуші бүкіл көлік айрығын 
көрмейді және қозғалыстың дұрыс бағытын әрдайым дұрыс таңдай алмайды 
[3]. 

Белгілерді оқу және түсіну үшін қажетті уақытты қамтамасыз ететіндей 
етіп орналастыру керек. Көлік айрығына кіреберістен 800-1000 м бұрын 
қозғалыс бағыты көрсетілген жол белгілері орнатылуы тиіс, ауыспалы-
жылдамдық жолақтары басталғанға дейін 400-500 м бұрын қозғалыс сызбасы 
мен құламаларда рұқсат етілген жылдамдығы бар белгі орнатылады. Одан әрі 
қозғалыстың дұрыстығын растау үшін көлік айрығының соңында жол жүру 
пункттеріне дейінгі қашықтық көрсеткіштері орнатылады. 

1.3.7 Жолдарды жайластыру 
Барлық жол құрылыстарын қалыпты пайдалануды, жөндеуді және 

күтіп ұстауды қамтамасыз ету, сондай-ақ жолаушылар мен жүргізушілерге, 
автомобиль жолымен өтетін автокөлік құралдарына қызмет көрсету үшін жол 
және автокөлік қызметтерінің құрылыстары мен полиция бекеттері көзделуге 
тиіс. 

Автомобиль жолының жобасын жасау процесінде автокөлік және жол 
қызметтерінің ғимараттары мен құрылыстарына арналған алаңдар оларға 
кіреберіс құрылғысы бар жолға қатысты таңдалады. Олар жергілікті 
жағдайларға байланысты қызмет құрылымын ескере отырып, ғимараттар мен 
құрылыстар кешеніне жобалар жасайды. 

Жол қызметінің құрылымдарына белгіленген ұйымдық құрылымға 
байланысты: жол басқармасының ғимараттары мен құрылыстарының 
кешендері, жол қызметінің негізгі және төменгі буындарының ғимараттары 
мен құрылыстары, жұмысшылар мен қызметшілерге арналған тұрғын үйлер, 
өндірістік базалар, көпірлерге, өткелдерге, тоннельдерге, галереяларға 
қызмет көрсету және қорғау пункттері жатады. 

Жұмыс барысында автомобиль жолдарының көптеген құрылымдары 
мен элементтері үнемі техникалық жөндеуді және жолдың барлық 
инженерлік құрылыстарын күтіп ұстауды қажет ететін пайдалану сапасын 
нашарлатады. Жол құрылыстарының жақсы жай-күйін қамтамасыз ету 
автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстау қызметтерінің 
қызметкерлеріне жүктеледі. Жол жақсы жағдайда болуы үшін қауіпсіз және 
ыңғайлы қозғалысты қамтамасыз ету үшін оған бақылау мен күтімді орнату 
қажет. Қозғалыс қарқындылығының артуымен және қауіпсіздік 
талаптарының артуымен автомобиль жолының кейбір элементтерін жақсарту 
немесе басқа ұйымдарды тарта отырып, жаңа жайластыру түрлерін құру 
қажеттілігі туындауы мүмкін [7]. 

Өз міндеттерін орындау үшін жол қызметінің негізгі буынында 
әкімшілік-тұрмыстық корпус, жол машиналары мен автомобильдерін жөндеу 
және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі өндірістік корпус, 
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машиналар паркінің тізімдік құрамына арналған тұрақтар (суық және жылы), 
Жол қозғалысы ұйымдарының техникалық құралдарын жөндеу жөніндегі 
цех, тайғаққа қарсы материалдарды дайындау және сақтау жөніндегі база, 
қоймалар болуы тиіс. 

Негізгі буынға бағынышты жол қызметінің төменгі буыны үшін жол 
машиналары мен әкімшілік-тұрмыстық үй-жайлары бар автомобильдерге, 
машиналар паркінің тізімдік құрамына арналған тұрақтарға, тайғаққа қарсы 
материалдардың шығыс қоймаларына техникалық қызмет көрсету үшін 
өндірістік корпус салынады [15]. 

Жол қызметі қызмет көрсететін жол учаскелерінің ұзындығы жол 
санатына және жабын түріне байланысты нормаланады. Сызықтық принцип 
бойынша негізгі буын қызмет көрсететін жол учаскелерінің шамамен 
ұзындығы 100 – ден 260 км-ге дейін, аумақтық принцип бойынша 250-ден 
300 км-ге дейін. Техникалық қызмет көрсету аймағының ұзындығы жабын 
түрінің нашарлауымен артады. 

Жол қызметінің негізгі және төменгі буындарының ғимараттары мен 
құрылыстарының барлық кешендерін елді мекендердің жанында, автомобиль 
жолының бөлінген белдеуіне жапсарлас алаңдарда орналастыру қажет. АБЗ 
және ОКЗ өндірістік кәсіпорындары елді мекеннің өнеркәсіптік аймағында 
немесе техникалық-экономикалық негіздеме бойынша елді мекеннен тыс 
жерлерде орналасады. 

Автокөлік қызметінің құрылымдарына: жүк тасымалдарына қызмет 
көрсететін ғимараттар мен құрылыстар; ұйымдастырушылық жолаушылар 
тасымалдарына қызмет көрсететін ғимараттар мен құрылыстар 
(автостанциялар мен автовокзалдар, автобус аялдамалары мен павильондар); 
жүру жолында қозғалысқа қатысушыларға қызмет көрсетуге арналған 
ғимараттар мен құрылыстар (мотельдер, кемпингтер, демалыс алаңдары, 
автомобильдерді қысқа мерзімге тоқтатуға арналған алаңдар, тамақтану 
пункттері, сауда пункттері, автожанармай құю станциялары, техникалық 
қызмет көрсетудің жол станциялары, автомобильдерді жуу пунктілері, 
автомобильдерді техникалық қарап тексеруге арналған құрылғылар) жатады. 

Автобустарға арналған аялдама алаңдарының ені жүріс бөлігінің негізгі 
жолақтарының еніне тең, ал ұзындығы бір мезгілде тоқтайтын автобустардың 
санына байланысты, бірақ кемінде 10 м қабылданады, I б – III санаттағы 
жолдардағы аялдама алаңдары жүріс бөлігінен айырық жолағымен 
ажыратылады [1]. 

Жүргізушілердің жұмыс жағдайын жақсарту, қозғалыс қауіпсіздігін 
арттыру, жолаушылардың демалысын қамтамасыз ету үшін жол бойында 
автомобильдерді тоқтататын алаңдар орнатылады. 

Мемлекеттік автоинспекция қызметі үшін жол қозғалысын бақылау 
бойынша желілік құрылыстар салынуда. Полиция бекеттерін ірі қалалардың 
кіреберістерінде, сондай – ақ I-III санаттағы автомобиль жолдарының 
қиылыстарында орналастырады. Полиция бекеттерінің жанында бақылау 
үшін тоқтатылатын қызметтік машиналар мен автомобильдердің тұрағы үшін 
алаңдар орнатылады. 
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машиналар паркінің тізімдік құрамына арналған тұрақтар (суық және жылы),
Жол қозғалысы ұйымдарының техникалық құралдарын жөндеу жөніндегі 
цех, тайғаққа қарсы материалдарды дайындау және сақтау жөніндегі база,
қоймалар болуы тиіс.

Негізгі буынға бағынышты жол қызметінің төменгі буыны үшін жол
машиналары мен әкімшілік-тұрмыстық үй-жайлары бар автомобильдерге,
машиналар паркінің тізімдік құрамына арналған тұрақтарға, тайғаққа қарсы
материалдардың шығыс қоймаларына техникалық қызмет көрсету үшін 
өндірістік корпус салынады [15].

Жол қызметі қызмет көрсететін жол учаскелерінің ұзындығы жол
санатына және жабын түріне байланысты нормаланады. Сызықтық принцип 
бойынша негізгі буын қызмет көрсететін жол учаскелерінің шамамен
ұзындығы 100 – ден 260 км-ге дейін, аумақтық принцип бойынша 250-ден 
300 км-ге дейін. Техникалық қызмет көрсету аймағының ұзындығы жабын
түрінің нашарлауымен артады.

Жол қызметінің негізгі және төменгі буындарының ғимараттары мен
құрылыстарының барлық кешендерін елді мекендердің жанында, автомобиль 
жолының бөлінген белдеуіне жапсарлас алаңдарда орналастыру қажет. АБЗ
және ОКЗ өндірістік кәсіпорындары елді мекеннің өнеркәсіптік аймағында
немесе техникалық-экономикалық негіздеме бойынша елді мекеннен тыс
жерлерде орналасады.

Автокөлік қызметінің құрылымдарына: жүк тасымалдарына қызмет
көрсететін ғимараттар мен құрылыстар; ұйымдастырушылық жолаушылар
тасымалдарына қызмет көрсететін ғимараттар мен құрылыстар
(автостанциялар мен автовокзалдар, автобус аялдамалары мен павильондар); 
жүру жолында қозғалысқа қатысушыларға қызмет көрсетуге арналған
ғимараттар мен құрылыстар (мотельдер, кемпингтер, демалыс алаңдары,
автомобильдерді қысқа мерзімге тоқтатуға арналған алаңдар, тамақтану
пункттері, сауда пункттері, автожанармай құю станциялары, техникалық
қызмет көрсетудің жол станциялары, автомобильдерді жуу пунктілері, 
автомобильдерді техникалық қарап тексеруге арналған құрылғылар) жатады.

Автобустарға арналған аялдама алаңдарының ені жүріс бөлігінің негізгі
жолақтарының еніне тең, ал ұзындығы бір мезгілде тоқтайтын автобустардың
санына байланысты, бірақ кемінде 10 м қабылданады, I б – III санаттағы
жолдардағы аялдама алаңдары жүріс бөлігінен айырық жолағымен
ажыратылады [1].

Жүргізушілердің жұмыс жағдайын жақсарту, қозғалыс қауіпсіздігін 
арттыру, жолаушылардың демалысын қамтамасыз ету үшін жол бойында
автомобильдерді тоқтататын алаңдар орнатылады.

Мемлекеттік автоинспекция қызметі үшін жол қозғалысын бақылау
бойынша желілік құрылыстар салынуда. Полиция бекеттерін ірі қалалардың
кіреберістерінде, сондай – ақ I-III санаттағы автомобиль жолдарының
қиылыстарында орналастырады. Полиция бекеттерінің жанында бақылау
үшін тоқтатылатын қызметтік машиналар мен автомобильдердің тұрағы үшін 
алаңдар орнатылады.

Жүргізушілердің қозғалыс жағдайлары туралы ақпараттандыру 
құралдары. Қоршаулар мен бағыттаушы құрылғылар. Жол бойымен жүру 
кезінде жүргізуші автомобиль жолының учаскелері бойынша жүрудің 
оңтайлы және қауіпсіз жағдайларын көрсететін жол белгілері мен жүру 
бөлігінің таңбаларына бағдарлануы тиіс. Жүргізушінің ақпарат құралдарын 
сақтауы жолдағы жалпы қозғалыс режимін айтарлықтай жақсартады. Жол-
көлік оқиғалары қысқаруда, жүргізушіге жол бойымен әрі қарай жүру 
түсінікті болады. 

Автомобиль жолының жобасында жолды жайластыру кестесі 
әзірленеді, онда жол белгілерін, қоршауларды және бағыттаушы 
құрылғыларды орнату, жолдың жүру бөлігін белгілеу орындары көрсетіледі. 

Жол белгілері бірнеше топқа бөлінеді: ескерту, басымдық белгілері, 
тыйым салу, ақпараттық-нұсқаулық, нұсқаулық, қызмет белгілері, қосымша 
ақпарат белгілері. 

Белгілердің әр тобының өзіндік пішіні, өң түсі және шектеу белгісі бар. 
Белгілердің өлшемдері нормаланған. 

Әрбір километрдің соңында километр белгісі қойылады – тақтайшаның 
бір жағында басынан бастап жолдың соңына дейінгі қашықтық көрсетіледі 
[7]. 

Автомобиль жолында қозғалыс жылдамдығын шектейтін кейбір 
ескерту және тыйым салу белгілерін орнату жолды жобалау кезінде қайта 
құруды талап ететін жолдың осы учаскелерінде қателер немесе сәтсіз 
жобалық шешімдер қабылданғанын көрсетеді [4]. 

Жол қоршаулары қолдану шарттары бойынша екі топқа бөлінеді. 
Бірінші топтың қоршауларына жолдың, көпірлердің, жолөтпелердің қауіпті 
учаскелерінде көлік құралдарының мәжбүрлі шығып кетулерін болдырмауға, 
сонымен қатар қарсы көлік құралдарымен соқтығысудан және жаппай 
кедергілер мен құрылыстарға соқтығысудың алдын алатын тосқауыл 
конструкциялары мен парапеттер жатады. Бірінші топтағы қоршаулар 
төменде көрсетілген жерлерде орнатылуы тиіс: 

- көпірлер, жол өтпелері, эстакадалар; 
- егер жасанды құрылыстың аралығы 10 м - ден асса, үйіндінің 

биіктігі 3 м және одан жоғары, ал үйіндінің төменгі биіктігі кезінде – 
құрылыстың өтпелі плитасының басынан және соңынан әр жаққа қарай 
кемінде 18 м қашықтықта жасанды құрылыстарға жақындау учаскелерінде; 

- талаптарға сәйкес 1:3 тік құламасы бар үйінділер шегіндегі 
жолжағасындағы су; 

- теміржол желілеріне, батпақтарға және тереңдігі 2 м және одан да 
көп су ағындарына, жыралар мен тау шатқалдарына параллель орналасқан 
жол жиектеріндегі қозғалыстың перспективалық қарқындылығы тәулігіне 
кемінде 2000 бірлік және перспективалы қарқындылығы тәулігіне кемінде 15 
м-ге дейін болғанда жүру бөлігінің жиегінен 25 м-ге дейінгі арақашықтықта; 

- құламалығы 1:3-тен жоғары жергілікті жердің беткейлерінде 
орналасқан жол жиектерінде (құлама жағынан); 

- әртүрлі деңгейдегі күрделі қиылыстары мен түйісулері бар жол 
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жиектерінде; 
- жоспардағы жол бағыты өзгерген кезде жеткіліксіз көрінетін жол 

жиектерінде; 
- жүру бөлігінің шетінен кемінде 4 м қашықтықта орналасқан, 

перспективалы қозғалыс қарқындылығы тәулігіне кемінде 2000 бірлік болған 
кезде жол өткізгіштердің, оқпандарының диаметрі 10 см-ден асатын 
ағаштардың, ақпараттық-көрсеткіш жол белгілерінің консольдық немесе 
рамалық тіректерінің тіректерінде жол жиектерінде немесе бөлу жолағында; 

- елді мекендерден тыс жолдардың айырық жолақтарында 
орналасады. 

Бірінші топ қоршауларының орналасуы тиіс орындар: 
- ҚР СТ 1379 сәйкес көпір құрылыстарындағы үйлер; 
- автомобиль жолдары учаскелеріндегі су; 
- кедергілер болмаған кезде – айырық жолағының осінде; 
- жолөткел тіректері, жарықтандыру, ақпараттық-нұсқағыш жол 

белгілерінің консольдық немесе рамалық тіректері болған кезде – айыру 
жолағының осі бойымен, жүру бөлігінің жиегінен кемінде 1 м қашықтықта 
және қоршалатын кедергіден қоршаудың есептік көлденең бүгілуінің 
шамасынан кем емес [3]; 

- жол жиегінде – тосқауыл типті қоршауда есептік көлденең майысу 
шамасынан 0,25 м кем қашықтықта, ал парапет типті қоршауда - жер 
төсемінің жиегінен 0,5 м қашықтықта; 

- жолөткел тіректерінің, жарықтандырудың, ақпараттық-нұсқағыш 
жол белгілерінің жиегінде жүру бөлігінің жиегінен қоршаудың алдыңғы 
бетіне дейін кемінде 1 м және қоршалатын кедергіге дейін есептік көлденең 
майысу шамасынан кем емес қашықтықта тосқауыл металл қоршауларды 
орнатуға жол беріледі. Арқалықтар секцияларының және қауіпсіздік 
кедергілерінің шеткі элементтерінің қабаттасқан қосылыстарын ҚР СТ 1278 
[1] сәйкес көлік құралдары қозғалысының бағыты бойынша жүргізу қажет; 

- жоспардағы жол бағыты өзгерген кезде жеткіліксіз көрінетін жол 
жиектеріндегі ұшу; 

- жүру бөлігінің шетінен кемінде 4 м қашықтықта орналасқан, 
перспективалы қозғалыс қарқындылығы тәулігіне кемінде 2000 бірлік болған 
кезде жол өткізгіштердің, оқпандарының диаметрі 10 см-ден асатын 
ағаштардың, ақпараттық-көрсеткіш жол белгілерінің консольдық немесе 
рамалық тіректерінің тіректерінде жол жиектерінде немесе айыру жолағында 
отыру; 

- елді мекендерден тыс жолдардың айыру жолақтарында орналасады. 
Жүргізушіні жол бағытына ұзақ қашықтыққа бағдарлау және түнгі 

уақытта, жаңбыр, тұман, қар жауған кезде жол жиегінің сыртқы жиегінің 
көрінуін қамтамасыз ету үшін бағандар немесе жасанды жарықтандыруы бар 
тумбалар түрінде бағыттаушы құрылғы орнатылады. Бағандардың биіктігі-
0,75-0,8 м сигнал бағаналары көлік құралын пойызда ұстауға арналмаған, 
сондықтан олар кездейсоқ пойызбен оңай бұзылады және көлікке зақым 
келтірмейді. Бағандар қисыққа жақындағанда және қисықтың өзінде, 
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жиектерінде;
- жоспардағы жол бағыты өзгерген кезде жеткіліксіз көрінетін жол 

жиектерінде;
- жүру бөлігінің шетінен кемінде 4 м қашықтықта орналасқан,

перспективалы қозғалыс қарқындылығы тәулігіне кемінде 2000 бірлік болған
кезде жол өткізгіштердің, оқпандарының диаметрі 10 см-ден асатын
ағаштардың, ақпараттық-көрсеткіш жол белгілерінің консольдық немесе 
рамалық тіректерінің тіректерінде жол жиектерінде немесе бөлу жолағында;

- елді мекендерден тыс жолдардың айырық жолақтарында 
орналасады.

Бірінші топ қоршауларының орналасуы тиіс орындар:
- ҚР СТ 1379 сәйкес көпір құрылыстарындағы үйлер;
- автомобиль жолдары учаскелеріндегі су;
- кедергілер болмаған кезде – айырық жолағының осінде;
- жолөткел тіректері, жарықтандыру, ақпараттық-нұсқағыш жол

белгілерінің консольдық немесе рамалық тіректері болған кезде – айыру 
жолағының осі бойымен, жүру бөлігінің жиегінен кемінде 1 м қашықтықта
және қоршалатын кедергіден қоршаудың есептік көлденең бүгілуінің
шамасынан кем емес [3];

- жол жиегінде – тосқауыл типті қоршауда есептік көлденең майысу 
шамасынан 0,25 м кем қашықтықта, ал парапет типті қоршауда - жер
төсемінің жиегінен 0,5 м қашықтықта;

- жолөткел тіректерінің, жарықтандырудың, ақпараттық-нұсқағыш
жол белгілерінің жиегінде жүру бөлігінің жиегінен қоршаудың алдыңғы
бетіне дейін кемінде 1 м және қоршалатын кедергіге дейін есептік көлденең
майысу шамасынан кем емес қашықтықта тосқауыл металл қоршауларды
орнатуға жол беріледі. Арқалықтар секцияларының және қауіпсіздік
кедергілерінің шеткі элементтерінің қабаттасқан қосылыстарын ҚР СТ 1278
[1] сәйкес көлік құралдары қозғалысының бағыты бойынша жүргізу қажет;

- жоспардағы жол бағыты өзгерген кезде жеткіліксіз көрінетін жол
жиектеріндегі ұшу;

- жүру бөлігінің шетінен кемінде 4 м қашықтықта орналасқан,
перспективалы қозғалыс қарқындылығы тәулігіне кемінде 2000 бірлік болған
кезде жол өткізгіштердің, оқпандарының диаметрі 10 см-ден асатын
ағаштардың, ақпараттық-көрсеткіш жол белгілерінің консольдық немесе 
рамалық тіректерінің тіректерінде жол жиектерінде немесе айыру жолағында 
отыру;

- елді мекендерден тыс жолдардың айыру жолақтарында орналасады.
Жүргізушіні жол бағытына ұзақ қашықтыққа бағдарлау және түнгі 

уақытта, жаңбыр, тұман, қар жауған кезде жол жиегінің сыртқы жиегінің 
көрінуін қамтамасыз ету үшін бағандар немесе жасанды жарықтандыруы бар
тумбалар түрінде бағыттаушы құрылғы орнатылады. Бағандардың биіктігі-
0,75-0,8 м сигнал бағаналары көлік құралын пойызда ұстауға арналмаған,
сондықтан олар кездейсоқ пойызбен оңай бұзылады және көлікке зақым 
келтірмейді. Бағандар қисыққа жақындағанда және қисықтың өзінде,

радиусы 200-ден 8000 м-ге дейін тік қисықтарда және жоспардағы қисықтар 
20-дан 600 м-ге дейін орнатылады. Радиусқа байланысты бағандар 
арасындағы қашықтық 3-тен 50 м-ге дейін белгіленеді. 

1.3.8 Автомобиль жолдарының нұсқаларын салыстыру 
Пайдалану – техникалық жəне экономикалық көрсеткіштер бойынша 

жол нұсқаларын салыстыру. Жобалау-іздестіру жұмыстарын орындау 
барысында жол трассасының бірнеше нұсқасы ұсынылады. Маршруттың ең 
жақсы нұсқасын негіздеу үшін осы нұсқаларды техникалық-экономикалық 
салыстыру қажет. 

Нұсқаларды салыстыру кезінде келесі көрсеткіштер қолданылады: 
- пайдалану-техникалық, экономикалық, өткізу қабілеті және қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету дәрежесі бойынша көрсеткіштер. 
Пайдалану-техникалық көрсеткіштер автомобиль жолының 

нұсқаларына жалпы алдын ала баға береді және трассаны орташа техникалық 
нормалар мен көліктік – пайдалану көрсеткіштері бойынша сипаттайды. Осы 
көрсеткіштердің өзгеруі жолдың кейбір учаскелеріндегі қозғалыс 
жылдамдығының өзгеруіне әкеп соғады, бұл автокөліктің өнімділігіне, 
тасымалдау мен жүктердің өзіндік құнына және қозғалыс қауіпсіздігіне әсер 
етеді [13]. 

Есептеулер үшін қолданылатын негізгі көрсеткіштер: L трассасының 
ұзындығы және ұзарту коэффициенті k = L/LB (мұнда LB – әуе желісінің 
ұзындығы); жолдың 1 км - дегі бұрылыс бұрыштарының саны; аср 
бұрылысының орташа бұрышы және Σа бұрыштарының жиынтық мәні; 
минималды айналу радиусы Rmin; Rср қисықтарының орташа радиусы = ΣК57, 
3°/Σα (мұнда ΣК-қисықтар ұзындығының қосындысы); максималды және 
рұқсат етілген еңістері бар учаскелердің ұзындығы; бойлық қимадағы дөңес 
қисықтың ең аз радиусы; бір деңгейдегі қиылыстар саны; көпірлер мен 
құбырлардың саны; қар басатын учаскелердің ұзындығы; жер төсемінің 
тұрақтылығы үшін қолайсыз учаскелердің ұзындығы; төленетін жер 
жұмыстарының көлемі; негізгі жол – құрылыс материалдарына қажеттілік 
[8]. 

Бір-бірімен салыстырылатын маршруттың бірнеше нұсқалары болған 
кезде салыстырмалы экономикалық тиімділік əдісі қолданылады. Бұл әдіс 
бойынша көпір өткелдерінің, жол айрықтарының нұсқаларын салыстыруға, 
жол төсемдері мен жасанды құрылыстардың конструкцияларын таңдауға 
болады. 

Салыстыру кезінде барлық нұсқалар салыстырмалы болуы, 
тасымалдаудың бірдей көлемдері кезінде бірдей көліктік байланыстарға 
қызмет көрсетуге тиіс. Барлық жобалық шешімдер нұсқаларды салыстыру 
кезінде біржолғы жəне ағымдағы шығындарды ескеруі керек. 

Біржолғы шығындарға жол құрылысына бастапқы шығыстар, 
пайдалану процесінде жолды қайта жаңартуға немесе техникалық қайта 
жарақтандыруға қажетті қаражат, күрделі жөндеуге арналған шығындар, 
автомобиль көлігіне қосымша, жыл сайынғы ақша қаражатын салу, ауыл 
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шаруашылығы жерлерін алып қоюдан халық шаруашылығының шығындары 
кіреді [18]. 

Ағымдағы шығындар жыл сайынғы: жол объектілерін ағымдағы 
жөндеуге және күтіп – ұстауға, тозуды өтеу бөлігінде орташа жөндеуге, 
күрделі жөндеуге, өз аймақтарында көліктің барлық түрлерімен жүктер мен 
жолаушыларды тасымалдауға, жол-көлік оқиғаларынан болатын шығындарға 
арналған шығындардан құралады. 

Жолдың нұсқаларын салыстыру келесі ретпен жүзеге асырылады: 
- жолдың бірнеше нұсқасын тағайындайды; 
- барлық нұсқалар үшін салыстырудың бірыңғай шарттарын 

анықтайды; 
- біржолғы және ағымдағы шығындар мөлшеріне әсер ететін әр нұсқа 

үшін техникалық параметрлерді орнатады; 
- біржолғы және ағымдағы шығындардың көрсеткіштерін нұсқалар 

бойынша есептейді; 
- келтірілген шығындарды нұсқалар бойынша анықтайды және ең 

жақсы нұсқаны белгілейді. 
Жаңа бағыт бойынша маршруттың нұсқаларын негіздеу кезінде 

нұсқалардың негізгі техникалық параметрлері: көлік ағындарының 
жылдамдығы, апат коэффициенттерінің кестелері, алынған жерлердің 
сызықтық кестелері. 

Жол нұсқаларын өткізу қабілеті бойынша салыстыру. Көптеген 
учаскелерде жаңадан салынған автомобиль жолы әртүрлі өткізу қабілетіне 
ие. Жоспардағы және жолдың бойлық қимасындағы элементтердің әртүрлі 
параметрлеріне байланысты тұрақты өткізу қабілеттілігін қамтамасыз ету 
мүмкін емес. Бойлық көлбеу, жоспардағы қисықтар радиустарының өзгеруі, 
жол учаскелерінің көрінуі, автомобильдер ағынының құрамы қозғалыс 
жылдамдығына және жол учаскесінің өткізу қабілетіне айтарлықтай әсер 
етеді. 

Жолдың өткізу қабілетін бағалау және қайта өңделетін учаскелерді 
анықтау үшін өткізу қабілеттілігінің кестелері жасалады. Қозғалыс 
жылдамдығы мен өткізу қабілеттілігін бағалау кезінде автомобильдер 
арасындағы аралықтарды және ағынның тығыздығын ескеру қажет. 
Автомобильдер арасындағы интервалдар кең ауқымда өзгереді, әсіресе 
қозғалыс жылдамдығы төмен жүк көліктері ағынында пайда болған кезде 
[11]. 

Қозғалыс тығыздығы автомобильдердің санымен, жол ұзындығының 
бірлігіне сипатталады. 

Пайдаланудағы жолдың өткізу қабілетінің сызықтық графигі жол 
паспортына енгізіледі. Бұл жобаланған жолдар трассасының нұсқаларын 
салыстырудың негізгі құжаты. 

Өткізу қабілетін өзгерту кестесі келесі ретпен құрылады: 
- жолдың біртекті элементтерін және олардың әсер ету аймақтарын 

ажыратады; 
- формула бойынша өткізу қабілетін төмендету коэффициенттерінің 
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шаруашылығы жерлерін алып қоюдан халық шаруашылығының шығындары 
кіреді [18].

Ағымдағы шығындар жыл сайынғы: жол объектілерін ағымдағы
жөндеуге және күтіп – ұстауға, тозуды өтеу бөлігінде орташа жөндеуге,
күрделі жөндеуге, өз аймақтарында көліктің барлық түрлерімен жүктер мен
жолаушыларды тасымалдауға, жол-көлік оқиғаларынан болатын шығындарға
арналған шығындардан құралады.

Жолдың нұсқаларын салыстыру келесі ретпен жүзеге асырылады:
- жолдың бірнеше нұсқасын тағайындайды;
- барлық нұсқалар үшін салыстырудың бірыңғай шарттарын 

анықтайды;
- біржолғы және ағымдағы шығындар мөлшеріне әсер ететін әр нұсқа 

үшін техникалық параметрлерді орнатады;
- біржолғы және ағымдағы шығындардың көрсеткіштерін нұсқалар

бойынша есептейді;
- келтірілген шығындарды нұсқалар бойынша анықтайды және ең

жақсы нұсқаны белгілейді.
Жаңа бағыт бойынша маршруттың нұсқаларын негіздеу кезінде 

нұсқалардың негізгі техникалық параметрлері: көлік ағындарының
жылдамдығы, апат коэффициенттерінің кестелері, алынған жерлердің
сызықтық кестелері.

Жол нұсқаларын өткізу қабілеті бойынша салыстыру. Көптеген
учаскелерде жаңадан салынған автомобиль жолы әртүрлі өткізу қабілетіне
ие. Жоспардағы және жолдың бойлық қимасындағы элементтердің әртүрлі 
параметрлеріне байланысты тұрақты өткізу қабілеттілігін қамтамасыз ету
мүмкін емес. Бойлық көлбеу, жоспардағы қисықтар радиустарының өзгеруі, 
жол учаскелерінің көрінуі, автомобильдер ағынының құрамы қозғалыс
жылдамдығына және жол учаскесінің өткізу қабілетіне айтарлықтай әсер 
етеді.

Жолдың өткізу қабілетін бағалау және қайта өңделетін учаскелерді
анықтау үшін өткізу қабілеттілігінің кестелері жасалады. Қозғалыс
жылдамдығы мен өткізу қабілеттілігін бағалау кезінде автомобильдер
арасындағы аралықтарды және ағынның тығыздығын ескеру қажет.
Автомобильдер арасындағы интервалдар кең ауқымда өзгереді, әсіресе 
қозғалыс жылдамдығы төмен жүк көліктері ағынында пайда болған кезде 
[11].

Қозғалыс тығыздығы автомобильдердің санымен, жол ұзындығының 
бірлігіне сипатталады.

Пайдаланудағы жолдың өткізу қабілетінің сызықтық графигі жол 
паспортына енгізіледі. Бұл жобаланған жолдар трассасының нұсқаларын 
салыстырудың негізгі құжаты.

Өткізу қабілетін өзгерту кестесі келесі ретпен құрылады:
- жолдың біртекті элементтерін және олардың әсер ету аймақтарын

ажыратады;
- формула бойынша өткізу қабілетін төмендету коэффициенттерінің 

жеке мәндерін жазады; 
- жол бойындағы өткізу қабілетін өзгерту кестесін жасау. 
Өткізу қабілетінің төмендеу үрдісі бар учаскелерді жақсарту қажет. 
Өткізу қабілетін әртүрлі жолдармен арттыруға болады: 
- қозғалыс жылдамдығының күрт өзгеруін болдырмайтын жоспар 

мен бойлық қима элементтерін дұрыс үйлестіру; 
- бір деңгейдегі қиылыстарда, қызмет көрсету учаскелерінде жүріс 

бөлігінің енін ұлғайту; 
- жабынның жай-күйі мен ілінісу коэффициентінің жақсарту; 
- жүргізушілерді қозғалыс шарттары туралы ақпаратпен қамтамасыз 

ету. 
Соңында нұсқалар орташа өткізу қабілеттілігімен салыстырылады [14]. 
Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету дəрежесі бойынша 

автомобиль жолы нұсқаларын бағалау. Жоспардағы және бойлық 
профильдегі жолдың негізгі параметрлері қозғалыс қауіпсіздігі мен 
ыңғайлылығын қамтамасыз ететін жобалау нормаларын сақтаған кезде 
көптеген учаскелердегі қозғалыс жылдамдығы шектелмейді. Алайда, кейбір 
аудандардағы жер жағдайына сәйкес жобалау нормаларын рұқсат етілген 
деңгейге дейін төмендету керек, сондықтан бұл аудандарда қозғалыс 
жылдамдығы төмендейді. 

Қозғалыс қауіпсіздігі жолдың геометриялық параметрлерімен ғана 
емес, сонымен қатар осы параметрлердің өзара үйлесімімен де қамтамасыз 
етілуі мүмкін. Автомобиль жолын жобалау кезінде қозғалыс үшін ықтимал 
қауіпті жол учаскелерін анықтау қажет. Көлік ағыны мен қозғалысының 
сапалық жай-күйін сандық бағалау үшін апаттылық жəне қозғалыс 
қауіпсіздігі коэффициенттері пайдаланылады. 

Апаттылық коэффициенттерінің əдісі жол-көлік оқиғалары 
статистикасының материалдарын қорытындылауға негізделген. Бұл әдіс 
қабылданған жобалық шешімдерді талдауға және қолданыстағы жолдарды 
қайта құру кезінде осы шешімдерді өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс өте 
қарапайым, күрделі есептеулерсіз жолдағы қауіпті жерлерді анықтауға 
мүмкіндік береді. Жобалық шешімдердің нұсқаларын салыстыру кезеңінде 
жол учаскелерінің қауіптілік дәрежесін апаттылықтың қорытынды 
коэффициенттерінің сызықтық графигін құру арқылы бағалайды [9]. 

Қауіпті учаскелерді анықтау үшін апаттылықтың қорытынды 
коэффициенттерінің сызықтық кестесі құрылады. Жолдың қысқартылған 
жоспары мен бойлық профилі қозғалыс қауіпсіздігіне байланысты және жеке 
коэффициенттері бар барлық элементтерді бөліп көрсете отырып, графикке 
түсіріледі. Апаттылықтың жеке коэффициенттері есептеледі және жолдың 
ұзындығы бойынша осы коэффициенттердің әрекет ету шекараларын 
анықтайды. Жолдың әрбір учаскесі үшін тік коэффициенттерді көбейту 
арқылы апаттылықтың қорытынды коэффициентінің мәндері алынады. Апат 
коэффициенттерінің кестесін салады. 

Қайта құру жобаларында автомобиль жолын пайдалану процесінде 
болған жол-көлік оқиғалары туралы деректер ескеріледі. Бұл осы жол 
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учаскесін бірінші кезекте қайта құру мәселесін шешуге мүмкіндік береді. 
 

1.4 Автомобиль жолдарын автоматтандырылған жобалау 
1.4.1 Автоматтандырылған жобалау жүйесін қамтамасыз ету 

құралдары  
Қазіргі таңда жинақталған отандық және шетелдік тәжірибе 

көрсеткендей, жобалау кезінде автоматтандыру мен компьютерлік 
техниканың математикалық әдістері мен құралдарын қолдану құрылыс 
құнының едәуір төмендеуімен жобаланған объектілердің техникалық деңгейі 
мен сапасын едәуір арттырады, сонымен қатар жобаларды әзірлеу уақытын 
күрт қысқартады. Автоматтандырылған жобалау әсіресе, компьютерлердегі 
жекелеген есептеулерден жобалау үшін бастапқы ақпаратты жинау, өңдеу 
және ұсынудан бастап жобалау-сметалық құжаттаманы ресімдеуге дейін 
жобалау-іздестіру жұмыстарының барлық кезеңдері өзара байланысты 
автоматтандырылған жобалау жүйелерін әзірлеуге және пайдалануға көшкен 
кезде тиімді болады [5]. 

Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) – бұл 
автоматтандырылған жобалауды орындайтын жобалау ұйымының 
бөлімшелерімен өзара байланысты жобалауды автоматтандыру 
құралдарының кешенінен тұратын ұйымдастырушылық-техникалық жүйе. 

Автоматты жəне автоматтандырылған жобалауды ажырата білу 
керек. Автоматты жобалау кезінде ақпаратты алу, түрлендіру, беру, басқару 
командаларын құру процесі инженер-жобалаушының қатысуынсыз 
автоматты түрде жүзеге асырылады. Алайда, бұл жағдайда да жобалаушы 
жобалау процесінің негізгі кезеңдеріне қатысады: жобалау үшін бастапқы 
деректерді дайындау кезеңінде және кейіннен мүмкін болатын түзетумен 
алынған жобалық шешімді бағалау кезеңінде. Автоматты режимде 
салыстырмалы түрде қарапайым инженерлік құрылыстарды жобалауға 
болады (мысалы, азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттар және т.б.). 

Автомобиль жолдары мен олардағы құрылыстар сияқты ең күрделі 
және тіпті бірегей инженерлік құрылыстарды жобалауға арналған 
автоматтандырылған жобалау кезінде жобалаушы инженер жобалау процесін 
қажетті арнаға бағыттай отырып, жобалау шешімін әзірлеу процесіне тікелей 
қатысады. 

АЖЖ қолданудың негізгі әсері ең іргелі шешімдер әзірленген кезде 
(мысалы, автомобиль жолы трассасының жалпы бағытын таңдау, бойлық 
қиманың жобалық сызығының орнын белгілеу және т.б.) жобаны әзірлеудің 
ерте кезеңдерінде адамның әртүрлі шығармашылық функцияларын 
автоматтандыру нәтижесінде туындайды. 

АЖЖ техникалық құралдарының көмегімен жобалаушының құрылыс 
объектісінің математикалық моделін жасауының шығармашылық процесі, 
осы процестің барысында модельдің артықшылықтары мен кемшіліктерін 
жедел талдау жобалаудағы сапалы жаңа жағдайды анықтайды: жобалаушы 
компьютермен диалог барысында көптеген нұсқаларды жан-жақты талдайды, 
жобалық шешімдерді оңтайландырады, уақыт пен кеңістіктегі объектінің 
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учаскесін бірінші кезекте қайта құру мәселесін шешуге мүмкіндік береді. 
 

1.4 Автомобиль жолдарын автоматтандырылған жобалау 
1.4.1 Автоматтандырылған жобалау жүйесін қамтамасыз ету 

құралдары  
Қазіргі таңда жинақталған отандық және шетелдік тәжірибе 

көрсеткендей, жобалау кезінде автоматтандыру мен компьютерлік 
техниканың математикалық әдістері мен құралдарын қолдану құрылыс 
құнының едәуір төмендеуімен жобаланған объектілердің техникалық деңгейі 
мен сапасын едәуір арттырады, сонымен қатар жобаларды әзірлеу уақытын 
күрт қысқартады. Автоматтандырылған жобалау әсіресе, компьютерлердегі 
жекелеген есептеулерден жобалау үшін бастапқы ақпаратты жинау, өңдеу 
және ұсынудан бастап жобалау-сметалық құжаттаманы ресімдеуге дейін 
жобалау-іздестіру жұмыстарының барлық кезеңдері өзара байланысты 
автоматтандырылған жобалау жүйелерін әзірлеуге және пайдалануға көшкен 
кезде тиімді болады [5]. 

Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) – бұл 
автоматтандырылған жобалауды орындайтын жобалау ұйымының 
бөлімшелерімен өзара байланысты жобалауды автоматтандыру 
құралдарының кешенінен тұратын ұйымдастырушылық-техникалық жүйе. 

Автоматты жəне автоматтандырылған жобалауды ажырата білу 
керек. Автоматты жобалау кезінде ақпаратты алу, түрлендіру, беру, басқару 
командаларын құру процесі инженер-жобалаушының қатысуынсыз 
автоматты түрде жүзеге асырылады. Алайда, бұл жағдайда да жобалаушы 
жобалау процесінің негізгі кезеңдеріне қатысады: жобалау үшін бастапқы 
деректерді дайындау кезеңінде және кейіннен мүмкін болатын түзетумен 
алынған жобалық шешімді бағалау кезеңінде. Автоматты режимде 
салыстырмалы түрде қарапайым инженерлік құрылыстарды жобалауға 
болады (мысалы, азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттар және т.б.). 

Автомобиль жолдары мен олардағы құрылыстар сияқты ең күрделі 
және тіпті бірегей инженерлік құрылыстарды жобалауға арналған 
автоматтандырылған жобалау кезінде жобалаушы инженер жобалау процесін 
қажетті арнаға бағыттай отырып, жобалау шешімін әзірлеу процесіне тікелей 
қатысады. 

АЖЖ қолданудың негізгі әсері ең іргелі шешімдер әзірленген кезде 
(мысалы, автомобиль жолы трассасының жалпы бағытын таңдау, бойлық 
қиманың жобалық сызығының орнын белгілеу және т.б.) жобаны әзірлеудің 
ерте кезеңдерінде адамның әртүрлі шығармашылық функцияларын 
автоматтандыру нәтижесінде туындайды. 

АЖЖ техникалық құралдарының көмегімен жобалаушының құрылыс 
объектісінің математикалық моделін жасауының шығармашылық процесі, 
осы процестің барысында модельдің артықшылықтары мен кемшіліктерін 
жедел талдау жобалаудағы сапалы жаңа жағдайды анықтайды: жобалаушы 
компьютермен диалог барысында көптеген нұсқаларды жан-жақты талдайды, 
жобалық шешімдерді оңтайландырады, уақыт пен кеңістіктегі объектінің 

  

немесе оның жеке элементтерінің мінез-құлқын модельдейді және ақыр 
соңында (көбінесе сараптамалық бағалау әдісімен) кейінгі егжей-тегжейлі 
зерттеу үшін ең жақсы нұсқаны таңдайды [5]. 

АЖЖ – бұл əдістемелік, бағдарламалық, ақпараттық, техникалық 
жəне ұйымдастырушылық қамтамасыз етудің компоненттерінен тұратын 
түбегейлі жаңа ұйымдастырушылық жүйе. АЖЖ деңгейінде жобалау бүкіл 
жобалау-іздестіру ісін қайта құруды көздейді: инженерлік-техникалық 
персоналдың құрамы мен білімінің түбегейлі өзгеруі, жобалау-іздестіру 
институттары мен фирмаларының қолданыстағы құрылымының, сондай-ақ 
іздестіру және жобалау технологияларының өзгеруі. 

АЖЖ функциялары – дәстүрлі (автоматтандырылмаған) жобалаудың 
қол жетпейтін құралдары бар техникалық қызмет көрсету деңгейіне ие 
жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және шығару болып табылады. 

Жүйелік жобалау мен дәстүрлі жобалау компьютерлік технологияны 
эпизодтық қолданудың түбегейлі айырмашылығы –АЖЖ-ның барлық ішкі 
жүйелері бір-бірімен байланысты және ішкі жүйелердің біреуі бойынша 
зерттеу нәтижелері аралық қайта даярлаусыз кейінгі жобалау үшін бастапқы 
деректер ретінде тікелей қолданылады. Бұл нәтижелер, сонымен қатар, 
Монитор экранына шығарылуы мүмкін және қажет болған жағдайда жобалау 
инженері түзетуі мүмкін. Осылайша, инженер мен компьютер арасындағы 
диалог жүзеге асырылады. 

АЖЖ құрудың мақсаты: 
- жобалау объектілерінің сапасын арттыру. Мысалы, ең жақсы 

көліктік-пайдалану көрсеткіштерін (ыңғайлылық деңгейлері және қозғалыс 
қауіпсіздігі, қозғалыс жылдамдығы, қатынас уақыты, өткізу қабілеті және т. 
б.) қамтамасыз ететін, қоршаған ландшафтқа органикалық түрде үйлесетін 
және оны байытатын автомобиль жолдарының жобаларын әзірлеу); 

-  объектілерді салу құнын және олардың материалды қажетсінуін 
төмендету. Автомобиль жолдарының құны және жүйелі автоматтандырылған 
жобалау кезінде жобалық шешімдердің материал сыйымдылығы дәстүрлі 
технологияны пайдалану кезінде тиісті көрсеткіштерден 10-15% - ға (кейде 
одан да көп) төмен болады; 

- жобалау мерзімдерін, еңбек шығындарын қысқарту және жобалау-
сметалық құжаттаманың сапасын арттыру. Жүйелі автоматтандырылған 
жобалау кезінде жобалау-іздестіру циклінің мерзімдері (еңбек өнімділігінің 
тиісті өсуімен) орта есеппен 20-25% - ға және одан да көп қысқартылады. 
Автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, жобалау-сметалық 
құжаттаманы дайындау жобаны (түсіндірме жазбаларды, сметалар мен 
сызбаларды) дәстүрлі технология кезінде қол жетпейтін сапамен ресімдеуді 
қамтамасыз етеді [5]. 

АЖЖ пайдалана отырып, автомобиль жолдарын жобалау кезінде 
жобалау объектілері сапасының артуына және құрылыстың сметалық құны 
мен материалды қажетсінуінің төмендеуіне байланысты неғұрлым жоғары 
экономикалық әсерге қол жеткізіледі. АЖЖ қолдану арқылы жобалаудағы 
экономикалық әсерді келесі факторлар қамтамасыз етеді: 
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-  автоматтандырылған жобалау құралдарын жүйелі пайдалану. АЖЖ 
ішкі жүйелерінің біріне сәйкес жобалау нәтижелері автоматты түрде қолмен 
қайта өңдеусіз автоматтандырылған жобалаудың келесі кезеңдері үшін 
бастапқы ақпарат ретінде қолданылады, сонымен қатар қателіктердің көп 
мөлшерін анықтайды. АЖЖ пайдалану дәстүрлі технологияның көп еңбекті 
қажет ететін күнделікті операцияларды (түсіндірме жазбаларды, сызбаларды, 
сметаларды, есептеулерді және т. б. дайындау) автоматтандырады; 

- жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізудің жаңа технологиясын 
жасау. АЖЖ деңгейінде жобалау жүйелілікпен, күрделілікпен, қамтудың 
кеңдігімен және зерттеудің ерекше тереңдігімен сипатталатын жобалау-
іздестіру жұмыстарын жүргізудің сапалы технологиясын қолдануды 
қамтиды; 

- еңбек мамандануын арттыру. Жүйелі жобалаудың шетелдік және 
отандық тәжірибесі іздестіру және жобалау функцияларын тиісті 
жабдықтармен жарақтандырылған мамандандырылған ұйымдар арасында 
бөлу қажеттілігін ұсынады, сондай-ақ трассаны, жер жабынын, жол төсемін, 
су өткізу құрылыстарын, қозғалыс жол айырықтарын және т. б. жобалау 
функцияларын тар мамандарға бөлу керектігін айтады. Жобалау-іздестіру 
жұмыстарын жүргізудің ескі технологиясымен айқындалған жобалау-
іздестіру институттарының құрылымы айтарлықтай қайта құрылуы тиіс; 

- жобалау процестерін басқару әдістерін жетілдіру; 
-  жобалық шешімдерді оңтайландырудың математикалық әдістерін 

енгізу. Оңтайландыратын алгоритмдерді қолдану, оларды қолмен жобалау 
кезінде іске асыру іс жүзінде алынып тасталады, негізгі жобалық 
шешімдердің (жер төсемі, жол жамылғысы, су өткізгіш құрылыстар және т. 
б.) құны мен материалды қажетсінуін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік 
береді); 

- жобалық шешімдерді әзірлеудің көпнұсқалылығы. Қазіргі уақытта 
мақсатты функциялардың экстремалды мәндерін аналитикалық түрде табу 
мүмкін емес автомобиль жолдарының элементтері көп нұсқалы түрде 
жасалған, яғни оңтайлы нұсқаға жақындататын жобалық шешімдерді 
табудың эвристикалық принципі қолданылады [2]. 

Автоматтандырылған жобалау жүйелерін қамтамасыз ету 
құралдары. Соңғы отыз жылда компьютерлік технологияны дамыту және 
оны жобалау саласына енгізу процесі жобалаудың белгілі бір кезеңдерінде 
жеке бағдарламаларды автономды режимде пайдаланудан жобалау 
жұмыстарын жан-жақты орындауға арналған ірі объектіге бағытталған 
бағдарламалық жүйелерді құруға көшумен ерекшеленді. Нәтижесінде негізі 
әдістемелік, бағдарламалық, ақпараттық, техникалық және 
ұйымдастырушылық қамтамасыз ету компоненттерінен тұратын ұйымдық-
техникалық жүйелер ретінде автоматтандырылған жобалау жүйелері туралы 
жаңа түсінік қалыптасты (1.18-сурет). 
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- автоматтандырылған жобалау құралдарын жүйелі пайдалану. АЖЖ
ішкі жүйелерінің біріне сәйкес жобалау нәтижелері автоматты түрде қолмен
қайта өңдеусіз автоматтандырылған жобалаудың келесі кезеңдері үшін 
бастапқы ақпарат ретінде қолданылады, сонымен қатар қателіктердің көп
мөлшерін анықтайды. АЖЖ пайдалану дәстүрлі технологияның көп еңбекті
қажет ететін күнделікті операцияларды (түсіндірме жазбаларды, сызбаларды,
сметаларды, есептеулерді және т. б. дайындау) автоматтандырады;

- жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізудің жаңа технологиясын 
жасау. АЖЖ деңгейінде жобалау жүйелілікпен, күрделілікпен, қамтудың
кеңдігімен және зерттеудің ерекше тереңдігімен сипатталатын жобалау-
іздестіру жұмыстарын жүргізудің сапалы технологиясын қолдануды 
қамтиды;

- еңбек мамандануын арттыру. Жүйелі жобалаудың шетелдік және 
отандық тәжірибесі іздестіру және жобалау функцияларын тиісті 
жабдықтармен жарақтандырылған мамандандырылған ұйымдар арасында 
бөлу қажеттілігін ұсынады, сондай-ақ трассаны, жер жабынын, жол төсемін,
су өткізу құрылыстарын, қозғалыс жол айырықтарын және т. б. жобалау
функцияларын тар мамандарға бөлу керектігін айтады. Жобалау-іздестіру
жұмыстарын жүргізудің ескі технологиясымен айқындалған жобалау-
іздестіру институттарының құрылымы айтарлықтай қайта құрылуы тиіс;

- жобалау процестерін басқару әдістерін жетілдіру;
- жобалық шешімдерді оңтайландырудың математикалық әдістерін

енгізу. Оңтайландыратын алгоритмдерді қолдану, оларды қолмен жобалау 
кезінде іске асыру іс жүзінде алынып тасталады, негізгі жобалық
шешімдердің (жер төсемі, жол жамылғысы, су өткізгіш құрылыстар және т.
б.) құны мен материалды қажетсінуін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік
береді);

- жобалық шешімдерді әзірлеудің көпнұсқалылығы. Қазіргі уақытта
мақсатты функциялардың экстремалды мәндерін аналитикалық түрде табу
мүмкін емес автомобиль жолдарының элементтері көп нұсқалы түрде 
жасалған, яғни оңтайлы нұсқаға жақындататын жобалық шешімдерді 
табудың эвристикалық принципі қолданылады [2].

Автоматтандырылған жобалау жүйелерін қамтамасыз ету
құралдары. Соңғы отыз жылда компьютерлік технологияны дамыту және
оны жобалау саласына енгізу процесі жобалаудың белгілі бір кезеңдерінде
жеке бағдарламаларды автономды режимде пайдаланудан жобалау
жұмыстарын жан-жақты орындауға арналған ірі объектіге бағытталған 
бағдарламалық жүйелерді құруға көшумен ерекшеленді. Нәтижесінде негізі
әдістемелік, бағдарламалық, ақпараттық, техникалық және 
ұйымдастырушылық қамтамасыз ету компоненттерінен тұратын ұйымдық-
техникалық жүйелер ретінде автоматтандырылған жобалау жүйелері туралы
жаңа түсінік қалыптасты (1.18-сурет).

1.18 -сурет. Автоматтандырылған жобалау жүйелерін қамтамасыз ету 
түрлері 

АЖЖ компоненттері – белгілі бір функцияларды орындайтын 
қауіпсіздік құралдарының элементтері. 

Әдістемелік қамтамасыз етудің компоненттері – бұл теория, әдістер, 
тәсілдер, математикалық модельдер, алгоритмдер, алгоритмдік 
бағдарламалау тілдері, терминология, стандарттар және АЖЖ жобалау 
әдіснамасын қамтамасыз ететін басқа мәліметтер толық немесе бастапқы 
көздерге сілтемелері бар құжаттар. 

Автомобиль жолдарын жобалаудың нақты мәселелерін шешу әдістері 
компьютерде іске асыруға ыңғайлы түрде, яғни алгоритм түрінде 
ұсынылады. 

Алгоритм – бұл есептеу және логикалық процедуралардың тізбегі, оған 
сәйкес бастапқы мәліметтердің берілген мәндерінде қажетті шамалардың 
мәндерін анықтауға болады. Алгоритм әдістен едәуір жетілдірілгендігімен 
және нақтылығымен, сондай-ақ компьютерде іске асыруға барынша 
бейімделген жазу формасымен ерекшеленеді. Ол үшін жобалау инженері мен 
компьютер түсінетін алгоритмдік бағдарламалау тілдері қолданылады [5]. 

Әдетте бағдарламалық құжаттамада қамтылған автомобиль жолдарын 
жобалаудың нақты мәселелерін шешу алгоритмдері АЖЖ әдістемелік 
қамтамасыз етудің екінші бөлігін құрайды. 

Автомобиль жолдары мен олардағы құрылыстарды жобалау әрқашан 
қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады, оларға 
мыналар жатады: Мемлекеттік стандарттар (МЕМСТ), сала стандарттары 
(ССТ), салалық жол нормалары мен нормативтері (СЖН), құрылыс 
нормалары, нұсқаулықтар, нұсқаулар мен ережелер (ЕЖ), құрылыс 
нормалары мен ережелері (ҚНжЕ), ҚНжЕ-ге арналған құралдар, іздестіру 
және жобалау жөніндегі ережелер жинағы (ЕЖ), жүйенің басшылық 
құжаттары (РБҚ, РСН) және түрлі әдістемелік нұсқаулар мен ұсынымдар [6]. 

Нормативтік-әдістемелік құжаттама АЖЖ әдістемелік қамтамасыз 
етудің үшінші бөлігін құрайды. 
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Әдістемелік 
қамтамасыз ету 

Бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

Ақпараттық 
қамтамасыз ету 

Техникалық 
қамтамасыз ету 

Ұйымдастырушылық 
қамтамасыз ету 
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АЖЖ бағдарламалық қамтамасыз ету компоненттері – бұл 
бағдарламалардың мәтіндері бар құжаттар, машиналық ақпарат 
тасығыштардағы бағдарламалар және жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз 
ететін пайдалану құжаттары. 

Бағдарлама – бұл алгоритмдік бағдарламалау тілдерінің бірінде 
жазылған және деректерді өңдеудің барлық кезеңдеріне нақты тапсырма 
беретін командалар тізбегі. Кіші бағдарлама – бұл бағдарламаның аяқталған 
бөлігі, бірақ ол дербес бағдарлама ретінде жұмыс істей алмайды, тек негізгі 
бағдарламаға немесе басқа ішкі бағдарламаға қосылады. 

АЖЖ бағдарламалық жасақтамасы жалпы жүйелік жəне қолданбалы 
болып бөлінеді. 

Жүйелік бағдарламалық жасақтама әртүрлі операциялық жүйелермен, 
транслятормен, супервизорлармен және т. б. ұсынылған. 

Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің компоненттері нақты 
жобалық шешімдерді алуға арналған қолданбалы бағдарламалар пакеттері 
мен қолданбалы бағдарламалар жүйелері болып табылады. Қолданбалы 
бағдарламалар пакеті – бұл әр жеке бағдарламаның деректерін енгізу және 
шығару пакеттің басқа бағдарламаларымен келісілуі керек болған кезде 
белгілі бір жобалық мәселені шешуге арналған бірнеше байланысты есептеу 
бағдарламалары. Жобалаудың технологиялық сызықтарының негізін 
құрайтын қолданбалы бағдарламалар жүйелері жеке бағдарламалар 
арасындағы байланыс бір бағдарлама бойынша есептеу нәтижелері 
екіншісінің бастапқы ақпараты ретінде автоматты түрде пайдаланылатын 
кезде аралық нәтижелер туралы мәліметтер арқылы жүзеге асырылатындай 
етіп жасалады. 

Жобалаудың технологиялық желісі – бұл деректерді бақылау және 
өзгерту мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, қолданбалы бағдарламалар 
жүйесін және басқа да автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана 
отырып, жобалаудың негізгі кезеңдерін өңдеудің байланысты жобалау-
технологиялық кезеңі. Жобалаудың технологиялық желісі – бұл құрастыру, 
есептеу, машинамен жазу, сызу, көбейту және конвейерге ұқсас басқа да 
жұмыстарды орындаудың нақты ұтымды тізбегі бар жүйе. 

АЖЖ-ны ақпараттық қамтамасыз етудің компоненттері стандартты 
жобалау рәсімдерінің, үлгілік жобалау шешімдерінің, үлгілік элементтердің, 
жинақтаушы бұйымдардың, материалдардың және басқа да деректердің 
сипаттамасын қамтитын құжаттар, сондай-ақ АЖЖ-ның жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін, көрсетілген құжаттар жазылған машиналық ақпарат 
тасығыштардағы массивтер мен дерекқорлар болып табылады [18]. 

АЖЖ-АД ақпараттық қамтамасыз ету, ең алдымен, жер төсемі, жол 
жабыны, аралық құрылыстардың конструкциялары, көпірлер мен өтпежол 
тіректері, су өткізу құбырлары, тіреуіш қабырғалар, бекіністер, жолдың 
жағдайы мен керек-жарақтары, пайдалану қызметінің ғимараттары мен 
құрылыстары және т.б. бойынша үлгілік жобалық шешімдерді қамтиды. 

Типтік жобалар үнемі жетілдіріліп, жаңартылып, жаңалары жасалуда. 
Мұның бәрі АЖЖ ақпараттық базасын жүйелі түрде жаңартуды және 
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АЖЖ бағдарламалық қамтамасыз ету компоненттері – бұл 
бағдарламалардың мәтіндері бар құжаттар, машиналық ақпарат 
тасығыштардағы бағдарламалар және жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз
ететін пайдалану құжаттары.

Бағдарлама – бұл алгоритмдік бағдарламалау тілдерінің бірінде 
жазылған және деректерді өңдеудің барлық кезеңдеріне нақты тапсырма 
беретін командалар тізбегі. Кіші бағдарлама – бұл бағдарламаның аяқталған
бөлігі, бірақ ол дербес бағдарлама ретінде жұмыс істей алмайды, тек негізгі 
бағдарламаға немесе басқа ішкі бағдарламаға қосылады.

АЖЖ бағдарламалық жасақтамасы жалпы жүйелік жəне қолданбалы
болып бөлінеді.

Жүйелік бағдарламалық жасақтама әртүрлі операциялық жүйелермен, 
транслятормен, супервизорлармен және т. б. ұсынылған.

Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің компоненттері нақты 
жобалық шешімдерді алуға арналған қолданбалы бағдарламалар пакеттері 
мен қолданбалы бағдарламалар жүйелері болып табылады. Қолданбалы 
бағдарламалар пакеті – бұл әр жеке бағдарламаның деректерін енгізу және 
шығару пакеттің басқа бағдарламаларымен келісілуі керек болған кезде
белгілі бір жобалық мәселені шешуге арналған бірнеше байланысты есептеу
бағдарламалары. Жобалаудың технологиялық сызықтарының негізін 
құрайтын қолданбалы бағдарламалар жүйелері жеке бағдарламалар
арасындағы байланыс бір бағдарлама бойынша есептеу нәтижелері 
екіншісінің бастапқы ақпараты ретінде автоматты түрде пайдаланылатын
кезде аралық нәтижелер туралы мәліметтер арқылы жүзеге асырылатындай
етіп жасалады.

Жобалаудың технологиялық желісі – бұл деректерді бақылау және
өзгерту мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, қолданбалы бағдарламалар
жүйесін және басқа да автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана 
отырып, жобалаудың негізгі кезеңдерін өңдеудің байланысты жобалау-
технологиялық кезеңі. Жобалаудың технологиялық желісі – бұл құрастыру,
есептеу, машинамен жазу, сызу, көбейту және конвейерге ұқсас басқа да 
жұмыстарды орындаудың нақты ұтымды тізбегі бар жүйе.

АЖЖ-ны ақпараттық қамтамасыз етудің компоненттері стандартты
жобалау рәсімдерінің, үлгілік жобалау шешімдерінің, үлгілік элементтердің,
жинақтаушы бұйымдардың, материалдардың және басқа да деректердің
сипаттамасын қамтитын құжаттар, сондай-ақ АЖЖ-ның жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін, көрсетілген құжаттар жазылған машиналық ақпарат
тасығыштардағы массивтер мен дерекқорлар болып табылады [18].

АЖЖ-АД ақпараттық қамтамасыз ету, ең алдымен, жер төсемі, жол
жабыны, аралық құрылыстардың конструкциялары, көпірлер мен өтпежол
тіректері, су өткізу құбырлары, тіреуіш қабырғалар, бекіністер, жолдың 
жағдайы мен керек-жарақтары, пайдалану қызметінің ғимараттары мен 
құрылыстары және т.б. бойынша үлгілік жобалық шешімдерді қамтиды.

Типтік жобалар үнемі жетілдіріліп, жаңартылып, жаңалары жасалуда.
Мұның бәрі АЖЖ ақпараттық базасын жүйелі түрде жаңартуды және 

кеңейтуді қажет етеді. 
АЖЖ-ны техникалық қамтамасыз етудің компоненттері есептеу және 

ұйымдастыру техникасының құрылғылары, ақпаратты беру құралдары, 
өлшеу және АЖЖ-ның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқа да 
құрылғылар немесе олардың үйлесімдері болып табылады. 

АЖЖ техникалық қамтамасыз ету – бұл компьютерлер, перифериялық 
құрылғылар мен байланыс құралдарының жиынтығы. 

АЖЖ ұйымдастырушылық қамтамасыз етудің құрамдас бөліктері 
әдістемелік және басшылық материалдар, ережелер, нұсқаулықтар, 
бұйрықтар, штат кестелері, біліктілік талаптары және АЖЖ құру, пайдалану 
және дамыту кезінде жобалау ұйымының немесе фирманың бөлімшелерінің 
өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін басқа құжаттар болып табылады. 

АЖЖ құру, пайдалану және дамыту кезіндегі ұйымның жалпы 
мәселелері автоматтандырылған жобалау жүйелерін құру бойынша салалық 
басқару құжаттарымен реттеледі. Жүйелік жобалауды ұйымдастырудың жеке 
мәселелері әзірлеуші болып табылатын немесе АЖЖ пайдаланатын нақты 
жобалау ұйымы шеңберінде шешіледі [14]. 

1.4.2 Топоматик Robur – Автомобиль жолдары бағдарламалық 
кешені  

Топоматик Robur - автомобиль жолдары бағдарламалық кешені 
пайдалануға арналған жол жобалау және құрылыс ұйымдарында қолдануға 
арналған [19]. 

Жоспармен, қимамен және көлденең қималармен жұмыс істеуге 
арналған дәстүрлі функционалдылықтан басқа, жабынды тегістеуге, жол 
жамылғысын есептеуге, жобалық шешімдерді бағалауға және визуализацияға 
арналған бірқатар модульдер бар. 

Қолдану салалары. Robur топоматикасы келесі жұмыс түрлерін 
автоматтандыруға мүмкіндік береді: 

- геодезиялық түсіру материалдарын өңдеу; 
- қала көшелері мен қала сыртындағы жолдарды жобалау; 
- жобаны табиғатқа шығаруға дайындық; 
- бақылау-атқару түсірілімін орындау. 
Ұйымның иелігінде бар бағдарламалық құралдарды тиімді пайдалану 

және қызметкерлер жұмысының үйлесімділігі көп нұсқалы жобалауға 
қажеттіліктің артуына және жобалармен жұмыс мерзімдерін қысқартуға 
сияқты айқын тенденцияға байланысты. 

Robur Топоматик бағдарламасын пайдалану тиімділігі келесі 
факторларға байланысты: 

- бағдарламамен жұмыс істеу ыңғайлылығы; 
- күнделікті операцияларды автоматтандырудың жоғары деңгейі; 
- бағдарламаны стандартты емес міндеттерді шешу үшін қолдану 

мүмкіндігі; өнімді техникалық сүйемелдеу және қолдаудың жоғары сапасы. 
Robur топоматик өзінің құрылымында ұзын типтегі объектілерді 

жобалаудың әмбебап жүйесі болып табылады және кірме жолдардан бастап 
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науалары, шекаралары және жергілікті жолдары бар көп жолақты жолдарға 
дейін әртүрлі күрделілік дәрежесіндегі кеңістіктік модельдер жасауға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Robur Топоматикасында практикада жиі 
кездесетін көп еңбекті қажет ететін мәселелерді шешуге арналған көптеген 
нақты функциялар бар. Мысалы, қайта құру міндеттері блогы қолданыстағы 
жабынды (жиектерді кесу, жиектерді кесу және тағы басқалар) есепке алуды 
барынша автоматтандыруға және фрезерлік/тегістеу картограммасын жасауға 
мүмкіндік береді, ал тік жоспарлау бойынша тапсырмалар блогы қала 
көшелері мен магистральдарда дренажды жобалауды айтарлықтай 
жеңілдетеді. Robur Топоматикасын қолдану тікелей жобалауға кететін 
уақытты қысқартады. 

Сонымен қатар, Топоматик Robur негізгі артықшылығы: 
- бұл жобалық құжаттамаға өзгерістер енгізудің жеделдігі мен 

жеңілдігі, бұл жобаларды келісу және бекіту кезінде шешуші мәнге ие. 
Бағдарлама автомобиль жолының кеңістіктік моделіне негізделген. 
Жоспарда, қимада және көлденең қималарда жасалған барлық өзгерістер 
модельге тікелей енгізіледі. Модель бойынша сызбалар автоматты түрде 
жасалады және көлемдер есептеледі. Осылайша, біріншіден, көп нұсқалы 
жобалауда төтенше икемділікке қол жеткізіледі, екіншіден, жобалық 
мәліметтердің сәйкессіздігі толығымен жойылады. 

Жобалаушының Robur Топоматикасымен өзара әрекеттесуі Windows 
пайдаланушыларына таныс стандартты басқару элементтерін қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. Бағдарламада жолшылар арасында жалпы 
қабылданған терминология қолданылады, басқару элементтерін топтастыру 
іздестіру мен жобалаудың технологиялық тізбегіне сәйкес келеді [19]. 

Robur Топоматикасының көп терезелі ортасы жоспармен, қимамен 
және көлденең қималармен бір уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді 
(1.19-сурет). Жоспарды өңдеу кезінде бойлық қима өзгереді. Қиманың 
өзгеруі көлденең қималардың тік жылжуына әкеледі; көлденең қималармен 
жұмыс кезінде нәтиже жоспарда бірден көрсетіледі. Robur топоматикасы 
объектінің кеңістіктік моделінің тұтастығын автоматты түрде қамтамасыз 
етеді. 

1.19-сурет.  Жоспарды, профильді және көлденең қималарды бір 
уақытта редакциялау 
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науалары, шекаралары және жергілікті жолдары бар көп жолақты жолдарға 
дейін әртүрлі күрделілік дәрежесіндегі кеңістіктік модельдер жасауға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Robur Топоматикасында практикада жиі 
кездесетін көп еңбекті қажет ететін мәселелерді шешуге арналған көптеген 
нақты функциялар бар. Мысалы, қайта құру міндеттері блогы қолданыстағы 
жабынды (жиектерді кесу, жиектерді кесу және тағы басқалар) есепке алуды 
барынша автоматтандыруға және фрезерлік/тегістеу картограммасын жасауға 
мүмкіндік береді, ал тік жоспарлау бойынша тапсырмалар блогы қала 
көшелері мен магистральдарда дренажды жобалауды айтарлықтай 
жеңілдетеді. Robur Топоматикасын қолдану тікелей жобалауға кететін 
уақытты қысқартады. 

Сонымен қатар, Топоматик Robur негізгі артықшылығы: 
- бұл жобалық құжаттамаға өзгерістер енгізудің жеделдігі мен 

жеңілдігі, бұл жобаларды келісу және бекіту кезінде шешуші мәнге ие. 
Бағдарлама автомобиль жолының кеңістіктік моделіне негізделген. 
Жоспарда, қимада және көлденең қималарда жасалған барлық өзгерістер 
модельге тікелей енгізіледі. Модель бойынша сызбалар автоматты түрде 
жасалады және көлемдер есептеледі. Осылайша, біріншіден, көп нұсқалы 
жобалауда төтенше икемділікке қол жеткізіледі, екіншіден, жобалық 
мәліметтердің сәйкессіздігі толығымен жойылады. 

Жобалаушының Robur Топоматикасымен өзара әрекеттесуі Windows 
пайдаланушыларына таныс стандартты басқару элементтерін қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. Бағдарламада жолшылар арасында жалпы 
қабылданған терминология қолданылады, басқару элементтерін топтастыру 
іздестіру мен жобалаудың технологиялық тізбегіне сәйкес келеді [19]. 

Robur Топоматикасының көп терезелі ортасы жоспармен, қимамен 
және көлденең қималармен бір уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді 
(1.19-сурет). Жоспарды өңдеу кезінде бойлық қима өзгереді. Қиманың 
өзгеруі көлденең қималардың тік жылжуына әкеледі; көлденең қималармен 
жұмыс кезінде нәтиже жоспарда бірден көрсетіледі. Robur топоматикасы 
объектінің кеңістіктік моделінің тұтастығын автоматты түрде қамтамасыз 
етеді. 

 
 

1.19-сурет  Жоспарды, профильді және көлденең қималарды бір 
уақытта редакциялау 

  

Көлденең профильдерді жобалау жолақтар тұжырымдамасына 
негізделген. Әр жолақ ені мен көлбеуі бойынша, жолдың ұзындығы бойынша 
өзгереді. Бұл Robur Топоматик көлденең қима мен жол төсемінің әртүрлі 
түрлері бар күрделі нысандарды жобалауға мүмкіндік береді. 

Robur топоматик шығыс құжаттамасын жасау бойынша күнделікті 
жұмыстарды барынша автоматтандырады. Сызбалар AutoCAD форматында, 
ал тізімдемелер Excel форматында жасалады. 

 
1.4.3 CREDO ЖОЛДАР бағдарламалық кешені 
Автомобиль жолдарын жобалауға арналған CREDO кешенінің базалық 

бағдарламасы CREDO ЖОЛДАР болып табылады. 
CREDO ЖОЛДАРДЫҢ негізгі мақсаты – жаңа құрылыс, қайта құру 

және жөндеу жағдайында автомобиль жолдарын жобалау. Жүйеде 
ақпараттық модельдеу тұжырымдамасы (ТИМ/BIM) іске асырылды, ол 
сызбалар мен тізімдер жиынтығы түрінде таныс шығыс құжаттарын ғана 
емес, өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде қабылданған жобалық 
шешімдерді бақылауды қамтамасыз ете отырып, көлік инфрақұрылымы 
объектісінің толыққанды ақпараттық моделін (модельдерін) алуға мүмкіндік 
береді. 

Жүйе оларға барлық техникалық санаттағы автомобиль жолдарын, 
соның ішінде қала көшелерін, жалпы қолданыстағы жолдарды, өнеркәсіптік, 
кірме жолдарды, кәсіпшілік және шаруашылықішілік жолдарды жобалауға 
және алуға мүмкіндік береді. Әмбебап бақылау мүмкіндіктері кез келген 
конфигурацияның көп деңгейлі көлік жолдарын жасауға мүмкіндік береді 
[17]. 

Жүйеде Тапсырыс берушінің ең жоғары талаптарын сақтай отырып, 
маршрутты қолайсыз жағдайларда да жасауға мүмкіндік беретін бірқатар 
интерактивті әдістер бар. 

Vgv_kurve түрі бойынша өтпелі қисықтарды есептеу жүзеге асырылды, 
олар жолдың қисықтығын біртіндеп өзгертумен қатар, ауыспалы 
жылдамдықпен көлік құралының қауіпсіздігі мен ыңғайлылығын қамтамасыз 
етеді. Осы қисықтарды қолдану нәтижесінде өздігінен жүретін жолдарды 
жобалау мүмкіндіктері кеңейеді (1.20-сурет). 
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1.20 -сурет. Тірек элементтер әдісімен трассалау 

Жолдың бойлық қимасын Credo эксклюзивті әдісіне сәйкес 
автоматтандырылған құрылыс әдісімен алуға болады. Нәтижесінде 
қисықтықтың бірқалыпты өзгеруімен жобалық сызық жасалады. 

Жөндеу кезінде бұл әдіс қолданыстағы жабынды тегістеу 
материалдарының ең аз көлемімен көлденең және бойлық туралауды 
қамтамасыз етеді. Осылайша, жол құрылысының кез келген объектісіне 
қойылатын негізгі талап – бір мезгілде шығындарды азайта отырып, қозғалыс 
қауіпсіздігі мен жайлылығы орындалады (1.21-сурет). 

CREDO жолында жобалық қималарды құру үшін жүйеде кеңінен 
ұсынылған интерактивті құрылыс әдістерін де қолдануға болады. Олар 
әртүрлі шектеулер мен нормативтік талаптарды ескере отырып, күрделі 
бөлімдерді егжей-тегжейлі өңдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, тік 
элементтердің (шеңберлер, параболалар, сплайндар, түзулер) параметрлерін 
бақылау және өңдеу, олардың жұптасуын үзіліссіз орындау ыңғайлы. 
Жобалаушы алынған нәтижені қисықтық графигі және оларға берілген 
бақылау мәндерінен ауытқу бойынша жедел бағалай алады [17]. 
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1.20 -сурет–Тірек элементтер әдісімен трассалау

Жолдың бойлық қимасын Credo эксклюзивті әдісіне сәйкес 
автоматтандырылған құрылыс әдісімен алуға болады. Нәтижесінде 
қисықтықтың бірқалыпты өзгеруімен жобалық сызық жасалады.

Жөндеу кезінде бұл әдіс қолданыстағы жабынды тегістеу
материалдарының ең аз көлемімен көлденең және бойлық туралауды
қамтамасыз етеді. Осылайша, жол құрылысының кез келген объектісіне 
қойылатын негізгі талап – бір мезгілде шығындарды азайта отырып, қозғалыс
қауіпсіздігі мен жайлылығы орындалады (1.21-сурет).

CREDO жолында жобалық қималарды құру үшін жүйеде кеңінен
ұсынылған интерактивті құрылыс әдістерін де қолдануға болады. Олар
әртүрлі шектеулер мен нормативтік талаптарды ескере отырып, күрделі 
бөлімдерді егжей-тегжейлі өңдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, тік
элементтердің (шеңберлер, параболалар, сплайндар, түзулер) параметрлерін
бақылау және өңдеу, олардың жұптасуын үзіліссіз орындау ыңғайлы.
Жобалаушы алынған нәтижені қисықтық графигі және оларға берілген
бақылау мәндерінен ауытқу бойынша жедел бағалай алады [17].

1.21-сурет. Бойлық қима учаскесі 

Жолдар мен жол жиектерінің әртүрлі құрылымдық жолақтарының 
жиынтығы кез келген түрдегі жолдардың, соның ішінде қала көшелерінің 
қиылыстарын жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жүйеде бұрылыстардағы 
көлбеулердің автоматтандырылған есебі бірнеше жолмен жүзеге асырылады. 
Мысалы, қамтамасыз етілмеген дренажы бар жерлерде «құрғақ» вираж 
қағидаты бойынша жабынның көлденең беткейлерін алып тастауға болады 
(1.22-сурет). 

1.22-сурет. Жұмырлануда вираждар мен көлденеңдіктерді есептеу 

Кеңес ретінде – жұмырлануда белгіленген жылдамдықпен қауіпсіз 
және ыңғайлы қозғалу бойынша талаптар бұзылған учаскелер қызыл түспен 
белгіленеді [17]. 
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ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР 

1. Экономикалық ізденістердің ұйымдастырылуы мен құрамы қандай?
2. Көлік ағындарының қандай режимдері бар?
3. Техникалық ізденістердің орындалуын бақылау қалай жүзеге

асырылады? 
4. Жолдың апаттылығы мен өткізу қабілеттілігінің кестесі туралы

айтып беріңіз. 
5. Жер төсемі мен жол төсемін тексеру қалай жүргізіледі?
6. Жер төсемін ылғалдандыру көзі қандай?
7. Ұшу алаңдарының топырақтарына қойылатын талаптарды атаңыз.
8. Жол құрылысының экономикалық тиімділігі қалай анықталады?
9. Құбырдағы судың ағу режимдері қандай және олар қашан

орнатылады? 
10. Рельефтің көлбеуі жолдың рұқсат етілген көлбеуінен үлкен болған

кезде жол қалай салынады? 
11. Жолда жүру кезінде жүргізушінің жан-жаққа қарауы қалай

ауысады? 
12. Жолдардың қиылыстарын бір деңгейде қайда орналастыру керек?
13. Жер төсемінің негізгі элементтері қандай?
14. Пайдалану-техникалық көрсеткіштер бойынша жол нұсқаларын

салыстыру қалай жүргізіледі? 
15. Қандай жағдайларда бағыттаушы құрылғылар жобаланады?
16. Жол қоршауларының қандай түрлері бар?
17. Қандай жағдайларда автомобиль жолдарының қиылыстары мен

түйісулеріндегі өтпелі-жылдамдық жолақтарын жобалау керек? 
18. Автомобиль жолдарының қиылыстары мен түйісулерін жайластыру

неден тұрады? 
19. Құбыр саңылауының мөлшері су өткізу кестелеріне сәйкес қалай

анықталады? 
20. Көпірдің саңылаулары, көпірдің алдындағы судың тереңдігі,

көпірдің белгісі, көпірдің ұзындығы қалай анықталады? 
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ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Экономикалық ізденістердің ұйымдастырылуы мен құрамы қандай?
2. Көлік ағындарының қандай режимдері бар?
3. Техникалық ізденістердің орындалуын бақылау қалай жүзеге

асырылады?
4. Жолдың апаттылығы мен өткізу қабілеттілігінің кестесі туралы

айтып беріңіз.
5. Жер төсемі мен жол төсемін тексеру қалай жүргізіледі?
6. Жер төсемін ылғалдандыру көзі қандай?
7. Ұшу алаңдарының топырақтарына қойылатын талаптарды атаңыз.
8. Жол құрылысының экономикалық тиімділігі қалай анықталады?
9. Құбырдағы судың ағу режимдері қандай және олар қашан

орнатылады?
10. Рельефтің көлбеуі жолдың рұқсат етілген көлбеуінен үлкен болған

кезде жол қалай салынады?
11. Жолда жүру кезінде жүргізушінің жан-жаққа қарауы қалай 

ауысады?
12. Жолдардың қиылыстарын бір деңгейде қайда орналастыру керек?
13. Жер төсемінің негізгі элементтері қандай?
14. Пайдалану-техникалық көрсеткіштер бойынша жол нұсқаларын 

салыстыру қалай жүргізіледі?
15. Қандай жағдайларда бағыттаушы құрылғылар жобаланады?
16. Жол қоршауларының қандай түрлері бар?
17. Қандай жағдайларда автомобиль жолдарының қиылыстары мен

түйісулеріндегі өтпелі-жылдамдық жолақтарын жобалау керек?
18. Автомобиль жолдарының қиылыстары мен түйісулерін жайластыру 

неден тұрады?
19. Құбыр саңылауының мөлшері су өткізу кестелеріне сәйкес қалай 

анықталады?
20. Көпірдің саңылаулары, көпірдің алдындағы судың тереңдігі,

көпірдің белгісі, көпірдің ұзындығы қалай анықталады?

ТӘЖІРИБЕЛІК  ТАПСЫРМАЛАР 

Тәжірибелік тапсырмаларға арналған нұсқалар бойынша деректер 4-
қосымшада келтірілген. 

№ 1 
Жолдың бойлық қимасын жобалау 

1. Ұсынылған жұмыс белгісін есептеу
Жолдың бойлық қимасын жобалау кезінде ұстануға тиісті үйіндінің 

ұсынылатын жұмыс белгісі ҚР ҚНжЕ 3.03.09-2006 (22.04.2014 ж.жағдай 
бойынша өзгерістермен) шектеулеріне сәйкес трассаның ылғалды және 
дымқыл учаскелерінде жер асты және жер үсті суларының деңгейінен жабын 
бетінің ең аз көтерілуі және қар жамылғысының есептік деңгейінен үйінді 
жиегінің ең аз көтерілуі бойынша белгіленеді. 

Ұсынылатын жұмыс белгісінің шамасы мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

hp = HCH + ∆h       (1.31) 

1.23-сурет. Қарбасулық жағдайынан ұсынылған жұмыс белгісін анықтау 
схемасы 

Онда Нсн
5% – қар жамылғысының есептік деңгейі, м; 

∆h – қар жамылғысының есептік деңгейінен жер төсемі жиегінің 
минималды көтерілуі, м; 

2. Тік қисық сызықтағы жобалық белгілерді анықтау
∆I еңістерінің алгебралық айырмасын анықтаймыз, i+ көтерілуге 

қозғалу кезінде, i- түсуге қозғалу кезінде; 

∆i = i1 − i2       (1.32) 

Тік қисықтың К ұзындығын анықтаймыз: 

K = ∆i × R     (1.33) 

Нсн
5%

∆h
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1.24-сурет. Қисықтың шыңына дейінгі қашықтықты анықтау схемасы 

Қисықтың шыңына дейінгі қашықтықты анықтаймыз l вк: 

lвк = i × R     (1.34) 

Қисықтың шыңында белгіні анықтаймыз: 

НВК = ННК −
lвк2
2R   (1.35) 

Тік қисықтың кез келген нүктесіндегі белгі төмендегідей анықталады: 

Hk = HBK ± Xk2

2R   (1.36) 

1.25-сурет . Тік қисықтың кез келген нүктесінде жобалық белгілерді 
анықтау схемасы 

к 

Нвк

i1

i2

R 

xk

НК 
КК 
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1.24-сурет Қисықтың шыңына дейінгі қашықтықты анықтау схемасы

Қисықтың шыңына дейінгі қашықтықты анықтаймыз l вк:

lвк = i × R (1.34)

Қисықтың шыңында белгіні анықтаймыз:

НВК = ННК −
lвк2
2R (1.35)

Тік қисықтың кез келген нүктесіндегі белгі төмендегідей анықталады:

Hk = HBK ± Xk2

2R (1.36)

1.25-сурет  – Тік қисықтың кез келген нүктесінде жобалық белгілерді 
анықтау схемасы

к

Нвк

i1

i2

R

xk

НК
КК

№ 2 
 Дренажды конструкциялау және есептеу 

Дренаж жер асты суларының деңгейін ұстап алу немесе төмендету 
үшін ұйымдастырылған. Дрендерді бүйір арықтардың астына төсеу 
ұсынылады, онда олар тұнба болған жағдайда жөндеуге болады. 

1. Дренажды төсеу тереңдігін есептеу:

    h∂ = Zmax + e + a + ho + ⨍−b     (1.37) 

мұнда Zmax – топырақтың қату тереңдігі, м; 
e –капиллярлық сулардың мүмкін болатын тербеліс деңгейі, м; 
a –жер асты суының капиллярлық көтерілуінің биіктігі, м; 
ho–дреннің жоғарғы жағынан дренаждың түбіне дейінгі қашықтық, м; 
f –депрессия қисығының F-жебесі, м; 
b –жер төсемінің жиегінен су бұрғыш жыраның түбіне дейінгі қашықтық, М. 

1.26-сурет. Шұңқырдағы дренаждың тереңдігін анықтау 
схемасы 1 – топырақтың қату шекарасы; 2 – депрессия қисығы 

⨍ = I × m    (1.38) 

мұнда I –депрессия қисығының орташа көлбеуі, %; 
m – дренажды арықтың ішкі қабырғасынан жер төсемінің жиегінен өтетін 
вертикальға дейінгі қашықтық, м. 

2. Дренаждың су жинау бөлігінің 1 п. м. су шығынын есептеу
Дрена ұзындығының 1 п. м. су ағыны мынадай формула бойынша 

есептеледі: 

qп.м = k × h/ × iв      (1.39) 

1

2 

Z

e 
a 

f 

ho

hв 
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мұнда k – топырақ үлгілерін сынаумен айқындалатын сүзу коэффициенті, 
м/с; 
h/ – сулы қабаттың тереңдігі, м; 
iв – сулы қабаттың еңісі, %; 

3. Суды ағызуға жататын l ұзындығындағы су шығыны мына 
формула бойынша анықталады: 

 
Q = qп.м × l                                                 (1.40) 

 
Дренаж құбырының диаметрі: 
 

d = √(k∂24)                                                 (1.41) 

 
мұнда кд – дренаж құбырының шығын сипаттамасы; 

Шығын сипаттамасы келесідей анықталады: 
 

k∂ = Q
i∂
1/2                                                  (1.42) 

 
мұнда i𝜕𝜕 – дренаж құбырының еңісі, ‰; 

Дөңгелек дренажды құбырдағы ағынның жылдамдығы: 
 

 V∂ = W∂ × √i∂                                             (1.43) 
 

мұнда Wд – дренаж құбырының жылдамдық сипаттамасы; 
 
Дренаж құбырының өткізу қабілетін төмендегі формула бойынша 

анықтайды:  
 

Qпр = ϖT × V∂                                             (1.44) 
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мұнда k – топырақ үлгілерін сынаумен айқындалатын сүзу коэффициенті, 
м/с;
h/ – сулы қабаттың тереңдігі, м;
iв – сулы қабаттың еңісі, %;

3. Суды ағызуға жататын l ұзындығындағы су шығыны мына 
формула бойынша анықталады:

Q = qп.м × l (1.40)

Дренаж құбырының диаметрі:

d = √(k∂24) (1.41)

мұнда кд – дренаж құбырының шығын сипаттамасы;
Шығын сипаттамасы келесідей анықталады:

k∂ = Q
i∂
1/2 (1.42)

мұнда i𝜕𝜕 – дренаж құбырының еңісі, ‰;
Дөңгелек дренажды құбырдағы ағынның жылдамдығы:

V∂ = W∂ × √i∂ (1.43)

мұнда Wд – дренаж құбырының жылдамдық сипаттамасы;

Дренаж құбырының өткізу қабілетін төмендегі формула бойынша 
анықтайды:

Qпр = ϖT × V∂ (1.44)

№ 3 
Жер жұмыстарының көлемін есептеу 

Берілген жер белгілері (Нз) және жобалық белгілер (Нпр) бойынша жолдың 
бойлық қиманың учаскесін сызыңыз. 

hр жұмыс белгілерін формула бойынша анықтаңыз: 

hp = Hз − Нпр    (1.45) 

Егер жердің белгісі жобалық белгіден аз болса, онда жол үйінділерде 
өтеді. Егер жердің белгісі жобалық белгіден үлкен болса, онда жол ойықта 
өтеді. 

Нөлдік нүктелерге дейінгі қашықтықты формула бойынша анықтаңыз: 

    hn 
  0 

x              hn+1 
   L 

1.27-сурет. Үйіндіден ойыққа өту нүктесіне дейінгі қашықтықты анықтау 
схемасы және керісінше 

X = һn
hn+hn+1

× L         (1.46) 

мұнда hn –n-қимасындағы жұмыс белгі; 
hn+1 –n+1- қимасындағы жұмыс белгі. 

Үйінділер мен ойықтардағы бейінді көлемді анықтау 
Бейінді көлем мынадай формула бойынша айқындалады: 

Vпр = F1+F2
2 × L          (1.47) 

мұнда F1,F2 – көлденең қиманың ауданы, м2; 
L – қарастырылып отырған қималар арасындағы қашықтық, м; 

Үйінділер үшін: 

F1 = (B × hp1 × m) × hp1 ,      (1.48) 

F2 = (B × hp2 × n) × hp2    (1.49) 

мұнда B – ҚР ҚНжЕ 3.03.09-2006 «Автомобиль жолдары» (22.04.2014 ж. 
жағдай бойынша өзгерістермен) 4-кесте бойынша жолдың санатына қарай 
қабылданатын жер төсемінің ені; 
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hp1, hp2 – жұмыс белгілері, сәйкесінше 1-ші және 2-ші қималарда; 
m, n – үйіндінің еңістерін қалау коэффициенттері, сәйкесінше 1-ші және 2-ші 
қималарда. 

 В 

1.28-сурет . Үйінділердегі бейіндік көлемді анықтау схемасы 

Ойықтар үшін 

F1 = {B + 2[bk + hk(n1 + m1)] + (hp1 × m1)} × L ,           (1.50) 

F2 = {B + 2[bk + hk(n2 + m2)] + (hp2 × m2)} × L           (1.51) 

мұнда bk – су бұрғыш жыраның түбі бойынша ені, м; 
hk – су бұрғыш жыраның тереңдігі, м. 

Өсімдік қабатына түзетуді анықтаңыз Vp.c 
Үйінділер үшін: 

        B 

     1:m        hp                1:m 

    hp.c

1.29-сурет . Үйіндідегі өсімдік қабатын алуға түзетуді анықтау схемасы 

∆Vp.c = [(B + 2hp × m) × hp.c] ×L                 (1.52) 

мұнда hp.c – өсімдік қабатының қалыңдығы, м (тапсырма бойынша). 
Ойықтар үшін 

В 

L 
h1

h2 
1:m

1:n 
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hp1, hp2 – жұмыс белгілері, сәйкесінше 1-ші және 2-ші қималарда;
m, n – үйіндінің еңістерін қалау коэффициенттері, сәйкесінше 1-ші және 2-ші
қималарда.

В

1.28-сурет Үйінділердегі бейіндік көлемді анықтау схемасы

Ойықтар үшін

F1 = {B + 2[bk + hk(n1 + m1)] + (hp1 × m1)} × L , (1.50)

F2 = {B + 2[bk + hk(n2 + m2)] + (hp2 × m2)} × L (1.51)

мұнда bk – су бұрғыш жыраның түбі бойынша ені, м;
hk – су бұрғыш жыраның тереңдігі, м.

Өсімдік қабатына түзетуді анықтаңыз Vp.c
Үйінділер үшін:

B

1:m hp 1:m

hp.c

1.29-сурет  – Үйіндідегі өсімдік қабатын алуға түзетуді анықтау схемасы

∆Vp.c = [(B + 2hp × m) × hp.c] ×L                 (1.52)

мұнда hp.c – өсімдік қабатының қалыңдығы, м (тапсырма бойынша).
Ойықтар үшін

В

L
h1

h2
1:m

1:n

    hp.c 

         1:m  
 hp 

 B 
   1:n             1:n 

   bk 

 1.30 -сурет. Ойықтағы өсімдік қабатын түзетуді анықтау схемасы 

∆Vp.c = {(B + 2[bk + hk(n + m)]) + 2(hp × m)} × hp.c × L   (1.53) 

Жол төсемінің құрылысына түзетуді анықтау. 

∆V∂.о = Вп.ч × h∂.o × L     (1.54) 

мұнда B п. ч – жолдың жүру бөлігінің ені, м (3.03.09-2006 ҚР ҚНжЕ 
«Автомобиль жолдары» бойынша айқындалады (2014 жылғы өзгерістермен), 
жолдың техникалық санатына байланысты);  
hд.о – жол төсемінің қалыңдығы, м (тапсырма бойынша). 

   B п.ч. 

   hд..о.   

1.31-сурет. Жол төсеміне түзетуді айқындауға арналған схема 

Үйінділер мен ойықтардың нақты көлемін формулалар бойынша 
анықтау: 

Vфн = (Vпр − ∆V∂.o + ∆Vp.c) × Ky           (1.54) 

мұнда Ку – салыстырмалы тығыздау коэффициенті. 

Vфв = Vпр + ∆V∂.o − ∆Vp.c      (1.55) 
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 
1. Жолаушылар және жүк тасымалдарына, сондай-ақ жылжымалы

құрамға қызмет көрсетуге арналған ғимараттар мен құрылыстар кешені 
1) автокөлік қызметі құрылысының ғимараттары;
2) жол қызметі құрылысының ғимараттары;
3) желілік ғимараттар;
4) жүк автостанциясы;
5) жол бойындағы қонақ үй.
2. Автомобиль жолдарын күтіп ұстау мен жөндеуді қамтамасыз ететін

қызметтерді орналастыруға арналған ғимараттар мен құрылыстар кешені 
1) жол бойындағы қонақ үй;
2) автокөлік қызметі құрылысының ғимараттары;
3) желілік ғимараттар;
4) жүк автостанциясы;
5) жол қызметінің құрылыстары.
3. Жолдардың жұмысын сипаттайтын маңызды көрсеткіштердің бірі
1) қозғалыс қарқындылығы;
2) жолдарды жіктеу;
3) жолдар санаты;
4) жол киімі;
5) есептік жылдамдық.
4. Сұйықтықтардың тепе-теңдік және қозғалыс заңдылықтарын

зерттейтін және практикалық инженерлік мәселелерді шешуде осы заңдарды 
қолдану әдістерін жасайтын қолданбалы ғылым 

1) гидравлика;
2) гидрология;
3) гидрометрия;
4) гидростатика;
5) гидродинамика.
5. Ағын туралы ғылым
1) гидродинамика;
2) гидростатика;
3) гидравлика;
4) гидрология;
5) гидрометрия.
6. Бүйірлік резервтердің максималды рұқсат етілген тереңдігін

көрсетіңіз 
1) 0,5 м;
2) 1,5 м;
3) 0,75 м;
4) 1,0 м;
5) 2,0 м.
7. Қозғалыссыз сұйықтығының тепе-теңдік жағдайларын қарастыратын

гидравлика бөлімі 
1) гидростатика;
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ
1. Жолаушылар және жүк тасымалдарына, сондай-ақ жылжымалы

құрамға қызмет көрсетуге арналған ғимараттар мен құрылыстар кешені
1) автокөлік қызметі құрылысының ғимараттары;
2) жол қызметі құрылысының ғимараттары;
3) желілік ғимараттар;
4) жүк автостанциясы;
5) жол бойындағы қонақ үй.
2. Автомобиль жолдарын күтіп ұстау мен жөндеуді қамтамасыз ететін

қызметтерді орналастыруға арналған ғимараттар мен құрылыстар кешені
1) жол бойындағы қонақ үй;
2) автокөлік қызметі құрылысының ғимараттары;
3) желілік ғимараттар;
4) жүк автостанциясы;
5) жол қызметінің құрылыстары.
3. Жолдардың жұмысын сипаттайтын маңызды көрсеткіштердің бірі
1) қозғалыс қарқындылығы;
2) жолдарды жіктеу;
3) жолдар санаты;
4) жол киімі;
5) есептік жылдамдық.
4. Сұйықтықтардың тепе-теңдік және қозғалыс заңдылықтарын

зерттейтін және практикалық инженерлік мәселелерді шешуде осы заңдарды 
қолдану әдістерін жасайтын қолданбалы ғылым

1) гидравлика;
2) гидрология;
3) гидрометрия;
4) гидростатика;
5) гидродинамика.
5. Ағын туралы ғылым
1) гидродинамика;
2) гидростатика;
3) гидравлика;
4) гидрология;
5) гидрометрия.
6. Бүйірлік резервтердің максималды рұқсат етілген тереңдігін 

көрсетіңіз
1) 0,5 м;
2) 1,5 м;
3) 0,75 м;
4) 1,0 м;
5) 2,0 м.
7. Қозғалыссыз сұйықтығының тепе-теңдік жағдайларын қарастыратын

гидравлика бөлімі 
1) гидростатика;

2) гидравлика;
3) гидрология;
4) гидрометрия;
5) гидродинамика.
8. Кеңістіктегі сұйықтық бөлшегінің жолы
1) қозғалыс траекториясы;
2) ағымдағы желі;
3) сұйықтықтың қарапайым ағыны;
4) сұйықтық ағыны;
5) сұйықтық жылдамдығы.
9. Ағынды бөгейтін және оның жотасы арқылы судың толып кетуін

қамтамасыз ететін қабырға деп аталады 
1) суағар;
2) сұйықтық ағыны;
3) сұйықтық;
4) тіреу қабырғасы;
5) бъеф.
10. Ағынның төменгі жағында орналасқан бөлігі
1) сұйықтық ағыны;
2) сұйықтық;
3) төменгі бъеф;
4) суағар;
5) жоғарғы бьеф.
11. Зерттеу түрлері
1) экономикалық және техникалық;
2) техникалық және технологиялық;
3) экономикалық және құрылыс;
4) техникалық және механикалық;
5) технологиялық және пайдалану.
12. Экономикалық зерттеулер мыналарға бөлінеді
1) кешенді және титулдық;
2) жеке және кешенді;
3) кешенді және проблемалық;
4) титулдық және проблемалық;
5) жеке және проблемалық.
13. Игерілген аумақтардағы техникалық күрделі емес объектілер үшін

орнатылған техно-жұмыс жобасын жасау, жобалау жүргізіледі 
1) бір саты;
2) екі кезең;
3) үш кезең;
4) бірнеше кезеңдер;
5) бастапқы сатыда.
14. Жол қызмет көрсететін аумақ қалай аталады
1) тартылыс ауданы;
2) жүк қауырттылығы;
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3) іздестіру ауданы; 
4) құрылыс ауданы; 
5) жүк және жолаушылар ағыны. 
15. Орташа су өткізгіштерге мыналар жатады 
1) ұзындығы 30 м астам құбырлар; 
2) ұзындығы 30 м дейінгі құбырлар мен көпірлер; 
3) ұзындығы 100 м астам көпірлер; 
4) ұзындығы 30-100 м көпірлер; 
5) ұзындығы 30 м-ден асатын құбырлар мен көпірлер. 
16. Су ағысының қай режимінде құбырға кіріс толтырылған, бірақ 

құбыр толық қимамен жұмыс істемейді 
1) арынсыз; 
2) арынды; 
3) жартылай арынды; 
4) гидравликалық; 
5) арынды-гидравликалық. 
17. Көлденең қиманың пішіні бойынша құбырларды ажыратады 
1) үшбұрышты; 
2) овоидальды; 
3) тікбұрышты; 
4) дөңгелек; 
5) барлық тізімделген. 
18. Су өткізу құбырларының негізгі элементтері 
1) іргетас; 
2) секциялар; 
3) кіру бастиегі; 
4) шығу бастиегі; 
5) барлық тізімделген. 
19. Техникалық ізденістердің құрамына қандай жұмыстар кіреді 
1) инженерлік-геологиялық зерттеулер; 
2) топографиялық-геодезиялық жұмыстар; 
3) гидрологиялық; 
4) барлық тізімделген; 
5) гидрометриялық жұмыстар. 
20. А тобындағы автомобильдер үшін бір осьтің бір дөңгелегіне 
нормаланатын рұқсат етілетін жүктеме 
1) 70кН; 
2) 60кН; 
3) 50кН; 
4) 40кН; 
5) 30кн. 
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3) іздестіру ауданы;
4) құрылыс ауданы;
5) жүк және жолаушылар ағыны.
15. Орташа су өткізгіштерге мыналар жатады
1) ұзындығы 30 м астам құбырлар;
2) ұзындығы 30 м дейінгі құбырлар мен көпірлер;
3) ұзындығы 100 м астам көпірлер;
4) ұзындығы 30-100 м көпірлер;
5) ұзындығы 30 м-ден асатын құбырлар мен көпірлер.
16. Су ағысының қай режимінде құбырға кіріс толтырылған, бірақ 

құбыр толық қимамен жұмыс істемейді
1) арынсыз;
2) арынды;
3) жартылай арынды;
4) гидравликалық;
5) арынды-гидравликалық.
17. Көлденең қиманың пішіні бойынша құбырларды ажыратады
1) үшбұрышты;
2) овоидальды;
3) тікбұрышты;
4) дөңгелек;
5) барлық тізімделген.
18. Су өткізу құбырларының негізгі элементтері
1) іргетас;
2) секциялар;
3) кіру бастиегі;
4) шығу бастиегі;
5) барлық тізімделген.
19. Техникалық ізденістердің құрамына қандай жұмыстар кіреді
1) инженерлік-геологиялық зерттеулер;
2) топографиялық-геодезиялық жұмыстар;
3) гидрологиялық;
4) барлық тізімделген;
5) гидрометриялық жұмыстар.
20. А тобындағы автомобильдер үшін бір осьтің бір дөңгелегіне
нормаланатын рұқсат етілетін жүктеме
1) 70кН;
2) 60кН;
3) 50кН;
4) 40кН;
5) 30кн.

ҚЫСҚАША ҚОРЫТЫНДЫ 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар мынадай білім мен 
дағдыларды меңгереді: жобалау кезеңдері, жоба, жұмыс құжаттамасы, жол 
жамылғысы, шағын су ағындарындағы су өткізу құрылыстарын жобалау, жер 
төсемін және су бұру құрылғыларын жобалау, жолды жайластыру. 
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2-БӨЛІМ. КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН 
ЖОСПАРЛАУ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді өткеннен кейін білім алушылар: 
1. Нарықтық экономика негіздерін меңгереді; 
2. Негізгі өндірістік қорларды пайдалану көрсеткіштерін, олардың 

орташа жылдық құнын және амортизация сомасын есептей алады; 
3. Айналым қаражаттарының айналым көрсеткіштерін есептей алады; 
4. Автомобиль жолдары құрылысының құнын есептеуді жүргізе алады; 
5. Ұжым алдында тұрған міндеттерді шешу мақсатында басқарудың 

заманауи әдістері мен принциптерін қолдана алады; 
6. Жұмысшылар саны мен еңбек өнімділігін есептей алады. 
 
Алдын ала талаптар 
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылардың келесі 

дағдылары болулары тиіс: 
- экономиканың базалық білімін кәсіби қызметте қолдану. 
 
Қажетті оқу материалдары 
Дәптер, қалам, қарындаш, инженерлік калькулятор, ҚР ҚН 8.02-05-

2002 Құрылыс жұмыстарына сметалық нормалар мен бағалар жинақтары, ҚР 
ҚН 8.02-02-2002 Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық 
құнын айқындау тәртібі (31.10.2014 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және 
толықтырулармен). 

 
Кіріспе 
Өндірістік бағдарлама – ағымдағы даму жоспарының негізгі мақсат 

қою бөлімі. 
Өндірістік бағдарлама өндірістік стратегияны іске асыру, яғни 

тапсырыс берушілердің шарттарда көрсетілген мерзімде талап етілетін 
көлем, сапа өнімін өндірудегі қажеттіліктерін қанағаттандыру болып 
табылады. 

Өндірістік бағдарлама бүкіл кәсіпорынның және негізгі цехтардың 
өндірістік қуатын есептеу және өндірістік қуаттылық балансы негізінде 
құрылады. 

Әрі қарай, өндірістік бағдарламаны негіздеу үшін оны жүзеге асыру 
үшін қажетті негізгі қорларды, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын 
есептеу қолданылады. 

Тауарлық және сатылған өнім жоспарының құндық көрсеткіштерін 
есептеу кезінде мыналар ескеріледі: қоймадағы дайын өнім қалдықтарының 
өзгеруін есептеу, аяқталмаған өндіріс қалдықтарының өзгеруі және 
кәсіпорынның өнімді сату жөніндегі баға саясатының негіздемесі. 
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2-БӨЛІМ. КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН
ЖОСПАРЛАУ

Оқу мақсаттары
Осы бөлімді өткеннен кейін білім алушылар:
1. Нарықтық экономика негіздерін меңгереді;
2. Негізгі өндірістік қорларды пайдалану көрсеткіштерін, олардың

орташа жылдық құнын және амортизация сомасын есептей алады;
3. Айналым қаражаттарының айналым көрсеткіштерін есептей алады;
4. Автомобиль жолдары құрылысының құнын есептеуді жүргізе алады;
5. Ұжым алдында тұрған міндеттерді шешу мақсатында басқарудың 

заманауи әдістері мен принциптерін қолдана алады;
6. Жұмысшылар саны мен еңбек өнімділігін есептей алады.

Алдын ала талаптар
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылардың келесі 

дағдылары болулары тиіс:
- экономиканың базалық білімін кәсіби қызметте қолдану.

Қажетті оқу материалдары
Дәптер, қалам, қарындаш, инженерлік калькулятор, ҚР ҚН 8.02-05-

2002 Құрылыс жұмыстарына сметалық нормалар мен бағалар жинақтары, ҚР 
ҚН 8.02-02-2002 Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық
құнын айқындау тәртібі (31.10.2014 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және 
толықтырулармен).

Кіріспе
Өндірістік бағдарлама – ағымдағы даму жоспарының негізгі мақсат

қою бөлімі.
Өндірістік бағдарлама өндірістік стратегияны іске асыру, яғни

тапсырыс берушілердің шарттарда көрсетілген мерзімде талап етілетін 
көлем, сапа өнімін өндірудегі қажеттіліктерін қанағаттандыру болып 
табылады.

Өндірістік бағдарлама бүкіл кәсіпорынның және негізгі цехтардың
өндірістік қуатын есептеу және өндірістік қуаттылық балансы негізінде 
құрылады.

Әрі қарай, өндірістік бағдарламаны негіздеу үшін оны жүзеге асыру 
үшін қажетті негізгі қорларды, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын
есептеу қолданылады.

Тауарлық және сатылған өнім жоспарының құндық көрсеткіштерін 
есептеу кезінде мыналар ескеріледі: қоймадағы дайын өнім қалдықтарының
өзгеруін есептеу, аяқталмаған өндіріс қалдықтарының өзгеруі және 
кәсіпорынның өнімді сату жөніндегі баға саясатының негіздемесі.

2.1 Нарықтық экономика негіздері 
2.1.1 Қазақстан Республикасы экономикасы мен өнеркәсібінің 

қазіргі жай-күйі 
Елдің экономикалық стратегиясы әрқашан экономикалық дамудың 

мақсаттары мен құралдарын оның саясатының ұзақ мерзімді аспектісімен 
байланыстыруды білдіреді. Бұл ірі қайта құруларды жүзеге асыратын ел үшін 
аса маңызды. 

Халықаралық экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 
(OECD) Қазақстан экономикасы соңғы бірнеше онжылдықта жан басына 
шаққандағы жалпы ішкі өнім көлемінің сенімді артуымен тұрақты өсудің 
ұзақ кезеңінен өтті деп санайды. Осының арқасында ел азаматтарының 
әлеуметтік-экономикалық өмір сүру жағдайлары жақсарды, кедейлік деңгейі 
төмендеді және нарықтық белсенділік артты. Минералдық және 
энергетикалық ресурстардың ауқымды экспорты ел дамуының негізгі 
локомотивіне айналды [5]. 

Экономикалық әртараптандыруға қол жеткізудің бір тәсілі-ұлттық 
индустрияны жоғары үстеме құны бар тауарлар өндірісіне ауыстыру. Ел 
үкіметі бұл еңбек өнімділігін арттыруға және ұзақ мерзімді перспективада 
біркелкі Экономикалық даму кезеңін ұзартуға мүмкіндік береді деп 
болжайды. 

2.1.2 Нарық тетігі және оның жұмыс істеу қағидасы 
Нарықтық механизм – бұл нарықтың негізгі элементтерінің өзара 

байланысы мен өзара әрекеттесу механизмі: сұраныс, ұсыныс, баға, 
бәсекелестік және нарықтың негізгі экономикалық заңдары. 

Нарықтық механизм экономикалық заңдарға негізделген: сұраныстың 
өзгеруі, ұсыныстың өзгеруі, тепе-теңдік бағасы, бәсекелестік, құн, 
пайдалылық және пайда. 

Нарықтағы негізгі қолданыстағы мақсаттар сұраныс пен ұсыныс болып 
табылады, олардың өзара әрекеттесуі нені және қанша мөлшерде өндіретінін 
және қандай бағамен сатылатындығын анықтайды. 

Бағалар нарықтың маңызды құралы болып табылады, өйткені олар 
оның қатысушыларын қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді, соның негізінде 
белгілі бір өнімді өндіруді ұлғайту немесе азайту туралы шешім 
қабылданады. Осы ақпаратқа сәйкес капитал мен еңбек ағындары бір саладан 
екінші салаға ауысады [6]. 

2.1.3 Нарықтық экономика жүйесіндегі кәсіпорындар 
Қазіргі нарықтық экономика – бұл сұраныс пен ұсыныстың, сайып 

келгенде өндірушілер мен сатып алушылардың өзара әрекеттесуінің күрделі 
механизмі, елде қабылданған заңнама аясында жұмыс істейтін көптеген 
өндірістік, қаржылық, коммерциялық және ақпараттық құрылымдардан 
тұратын механизм. 

Кəсіпорын – өнім өндіретін, қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру 
және пайда табу мақсатында жұмыстар орындайтын және қызметтер 
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көрсететін дербес шаруашылық жүргізуші субъект. 
2019 жылдың қорытындысы бойынша көлік секторы оң өсу 

динамикасын көрсетті. Көлік қызметтерінің көлемі 5,1% - ке артты. Көлік 
инфрақұрылымын одан әрі дамыту жөніндегі жаңа міндеттерді іске асыру 
үшін 2019 жылғы желтоқсанда Үкімет 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарламасын бекітті. 

Сапалы, жылдам және қауіпсіз жолдармен қамтамасыз ету 
инфрақұрылымдық дамудың басты міндеті болып табылады. Өткен жылдың 
қорытындысы бойынша жалпы ұзындығы 641 км. Теміртау-Қарағанды-
Балқаш-Қапшағай (1056 км) - 61 км (Қарағанды-Теміртау және Қарағанды 
қаласын айналып өту); Орталық – Шығыс дәлізі (914 км) - 249 км (180 км-
Нұр-Сұлтан-Павлодар, 69 км-Павлодар-Семей); Көкшетау - Петропавл - РФ 
шекарасы (260 км) - 16 км (7 км-Көкшетау қаласына кіреберіс, 9 км-
Петропавл-шекарасы; Бейнеу – Ақжігіт (85 км) – 85 км; Таскескен - Бақты 
(187 км) - 18 км; Щучинск – Зеренді (80 км) – 80 км; Қандыағаш - Мақат (359 
км) – 26 км; Жетібай – Жаңаөзен (73 км) - 73 км.ақауларды жою үшін күрделі 
және орташа жөндеумен 1,1 мың км республикалық және 3,5 мың км 
облыстық және аудандық маңызы бар жергілікті жолдар жөнделді [9]. 

Республикалық желінің 4 мың км автожолында (Қарағанды-Балқаш-
Қапшағай, Ақтөбе-Атырау-Астрахань, Талдықорған-Өскемен, Қалбатау-
Майқапшағай, Көкшетау-Петропавл-Қорған, Ұзынағаш-Отар, Мерке-
Бурылбайтал, Қостанай-Денисовка, Үшарал-Достық) Құрылыс және 
реконструкциялау жүргізілуде. Анықтама үшін: Үкімет алдына қойылған 
тапсырмаға сәйкес 2020 жылдың соңында жалпы ұзындығы 2,6 мың км 
Талдықорған-Өскемен (763 км)-763 км; Қарағанды - Балқаш-Қапшағай (955 
км)-645 км (363 км - Қарағанды-Балқаш, 282-Балқаш-Күрті автожолдары 
учаскелерінде қозғалыс ашу жоспарлануда); Ақтөбе - Атырау-Астрахань (725 
км) - 279 км (60 км Атырау-Астрахань, 219 км Қандыағаш-Мақат); Қалбатау-
Майқапшағай (415 км) - 415 км; Меркі-Бурылбайтал (266 км) - 266 км; 
Үшарал-Достық (184 км) - 60 км; Ұзынағаш-Отар (96 км) - 56 км; Көкшетау-
Петропавл-Қорған (260 км) -67 км (60 км-Петропавл-Қорған, 7 км Көкшетау 
қ.кіреберіс); Қостанай-Денисовка (114 км)-60 км (Рудный - Денисовка). 
Күрделі және орташа жөндеумен 1,5 мың км қамтылды, оның ішінде 1,1 мың 
км аяқталады. Бүгінгі күні жол бойы сервисінің 1 815 объектісі жұмыс 
істейді, оның ішінде 894 (49%) ұлттық стандарт талаптарына сәйкес келеді 
[23]. 

 
2.1.4 Жол-құрылыс кәсіпорындарының негізгі қорлары 
Құрылыс ұйымының (бірлестігінің) негізгі қорлары қоғамдық еңбекпен 

құрылған, өндіріс процесіне ұзақ уақыт бойы өзгермейтін заттай нысандар 
қатысатын және өз құнын тозуына қарай бөлшектеп дайындалған өнімге 
ауыстыратын материалдық - заттай құндылықтардың жиынтығы болып 
табылады. 

Негізгі қорлар – өнімді өндіру, жұмыстарды орындау немесе 
қызметтерді көрсету кезінде еңбек құралы ретінде 12 айдан асатын кезең 
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көрсететін дербес шаруашылық жүргізуші субъект.
2019 жылдың қорытындысы бойынша көлік секторы оң өсу 

динамикасын көрсетті. Көлік қызметтерінің көлемі 5,1% - ке артты. Көлік
инфрақұрылымын одан әрі дамыту жөніндегі жаңа міндеттерді іске асыру 
үшін 2019 жылғы желтоқсанда Үкімет 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарламасын бекітті.

Сапалы, жылдам және қауіпсіз жолдармен қамтамасыз ету 
инфрақұрылымдық дамудың басты міндеті болып табылады. Өткен жылдың
қорытындысы бойынша жалпы ұзындығы 641 км. Теміртау-Қарағанды-
Балқаш-Қапшағай (1056 км) - 61 км (Қарағанды-Теміртау және Қарағанды 
қаласын айналып өту); Орталық – Шығыс дәлізі (914 км) - 249 км (180 км-
Нұр-Сұлтан-Павлодар, 69 км-Павлодар-Семей); Көкшетау - Петропавл - РФ
шекарасы (260 км) - 16 км (7 км-Көкшетау қаласына кіреберіс, 9 км-
Петропавл-шекарасы; Бейнеу – Ақжігіт (85 км) – 85 км; Таскескен - Бақты
(187 км) - 18 км; Щучинск – Зеренді (80 км) – 80 км; Қандыағаш - Мақат (359 
км) – 26 км; Жетібай – Жаңаөзен (73 км) - 73 км.ақауларды жою үшін күрделі
және орташа жөндеумен 1,1 мың км республикалық және 3,5 мың км
облыстық және аудандық маңызы бар жергілікті жолдар жөнделді [9].

Республикалық желінің 4 мың км автожолында (Қарағанды-Балқаш-
Қапшағай, Ақтөбе-Атырау-Астрахань, Талдықорған-Өскемен, Қалбатау-
Майқапшағай, Көкшетау-Петропавл-Қорған, Ұзынағаш-Отар, Мерке-
Бурылбайтал, Қостанай-Денисовка, Үшарал-Достық) Құрылыс және 
реконструкциялау жүргізілуде. Анықтама үшін: Үкімет алдына қойылған 
тапсырмаға сәйкес 2020 жылдың соңында жалпы ұзындығы 2,6 мың км 
Талдықорған-Өскемен (763 км)-763 км; Қарағанды - Балқаш-Қапшағай (955
км)-645 км (363 км - Қарағанды-Балқаш, 282-Балқаш-Күрті автожолдары 
учаскелерінде қозғалыс ашу жоспарлануда); Ақтөбе - Атырау-Астрахань (725 
км) - 279 км (60 км Атырау-Астрахань, 219 км Қандыағаш-Мақат); Қалбатау-
Майқапшағай (415 км) - 415 км; Меркі-Бурылбайтал (266 км) - 266 км;
Үшарал-Достық (184 км) - 60 км; Ұзынағаш-Отар (96 км) - 56 км; Көкшетау-
Петропавл-Қорған (260 км) -67 км (60 км-Петропавл-Қорған, 7 км Көкшетау
қ.кіреберіс); Қостанай-Денисовка (114 км)-60 км (Рудный - Денисовка).
Күрделі және орташа жөндеумен 1,5 мың км қамтылды, оның ішінде 1,1 мың
км аяқталады. Бүгінгі күні жол бойы сервисінің 1 815 объектісі жұмыс
істейді, оның ішінде 894 (49%) ұлттық стандарт талаптарына сәйкес келеді 
[23].

2.1.4 Жол-құрылыс кәсіпорындарының негізгі қорлары
Құрылыс ұйымының (бірлестігінің) негізгі қорлары қоғамдық еңбекпен

құрылған, өндіріс процесіне ұзақ уақыт бойы өзгермейтін заттай нысандар
қатысатын және өз құнын тозуына қарай бөлшектеп дайындалған өнімге 
ауыстыратын материалдық - заттай құндылықтардың жиынтығы болып 
табылады.

Негізгі қорлар – өнімді өндіру, жұмыстарды орындау немесе 
қызметтерді көрсету кезінде еңбек құралы ретінде 12 айдан асатын кезең

ішінде ұйымды басқару үшін пайдаланылатын мүліктің бір бөлігі. Ұйым 
негізгі қорларға жатпайды және олардың құнына қарамастан, 12 айдан кем 
кезең ішінде пайдаланылатын заттар айналымдағы қаражат құрамында 
есепке алынбайды; сондай-ақ сатып алу күніне құны олардың пайдалы 
пайдалану мерзіміне қарамастан, бірлік үшін заңмен белгіленген ең төменгі 
айлық еңбекақы мөлшерінің жүз еселенген мөлшерінен аспайтын заттар. 

Пайдалы қызмет мерзімі – негізгі қорлар объектісін пайдалану ұйымға 
табыс әкелуге арналған кезең. Негізгі қорлардың жекелеген топтары үшін 
пайдалы пайдалану мерзімі өнімнің санына немесе осы объектіні пайдалану 
нәтижесінде күтілетін жұмыс көлемінің басқа табиғи көрсеткішіне 
байланысты анықталады. 

Негізгі қорлар еңбек процесінде үлкен рөл атқарады, олар бірге 
өндірістік-техникалық базаны құрайды және кәсіпорынның өндірістік қуатын 
анықтайды [13]. 

Пайдаланудың ұзақ кезеңі ішінде негізгі қорлар кәсіпорынға келіп, 
пайдалануға беріледі, пайдалану нәтижесінде тозады, жөнделеді, оның 
көмегімен олардың физикалық қасиеттері қалпына келтіріледі, кәсіпорын 
ішінде айналып жүреді, одан әрі пайдаланудың ескіруі немесе орынсыздығы 
салдарынан кәсіпорыннан шығарылады. Негізгі құралдарды тиімді пайдалану 
көрсеткіштерінің бірі – тоқтап қалуды азайту арқылы олардың жұмыс 
уақытын арттыру, жаңа техника мен технологияны енгізу негізінде 
өнімділікті арттыру, қордың өнімділігін арттыру, яғни негізгі қорлардың әр 
теңгесіне өнім шығаруды ұлғайту [14]. 

Нысаналы мақсаты мен атқаратын қызметіне қарай негізгі құралдар 
мынадай түрлерге бөлінеді: 

1. Ғимараттар, оның ішінде ғимаратқа шаруашылық маңызы бар
сыртқы құрылыстар (қоймалар, гараждар және т. б.); 

2. Құрылыстар (автожолдар, көпірлер және т. б.);
3. Беріліс құрылғылары (сымдар, электр беру желілері);
4. Машиналар мен жабдықтар, оның ішінде:
күштік қозғалтқыштар (бу қозғалтқыштары, іштен жану 

қозғалтқыштары); 
жұмыс істейтін қозғалтқыштар (станоктар, аппараттар, қондырғылар, 

агрегаттар және т.б.). 
5. Өлшеу және реттеу құрылғылары мен аспаптары (манометрлер,

таразылар, микроскоптар); 
6. Есептеу техникасы (компьютерлер, мониторлар, принтерлер);
7. Көлік құралдары (адамдардың, жүктердің және әртүрлі мақсаттағы

заттардың қозғалуына арналған қозғалыс құралдары); 
8. Құралдар (дербес маңызы бар және қандай да бір объектінің

құрамдас бөлігі болып табылмайтын заттар); 
9. Шаруашылық мүкәммал (шкафтар, үстелдер, сейфтер және т. б.);
10. Басқа негізгі құралдар (көпжылдық екпелер);
11. Негізгі құралдарға сондай-ақ жерді түбегейлі жақсартуға (құрғату,

суару және басқа да жұмыстар) және негізгі құралдардың жалға алынған 
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объектілеріне күрделі салымдар жатады. Көпжылдық екпелерге, жерді 
түбегейлі жақсартуға күрделі салымдар барлық жұмыстар кешенінің 
аяқталуына қарамастан, пайдалануға қабылданған алаңдарға жататын 
шығындар сомасында жыл сайын негізгі құралдардың құрамына енгізіледі. 

Өндіріс процесіне негізгі құралдардың қатысуы тұрғысынан олар екі 
бөлікке бөлінеді: 

- белсенді заттар (жұмыс және күш машиналары, көлік құралдары, 
құрал-саймандар және мүкәммал); 

- пассивті (ғимараттар, құрылыстар). 
Негізгі құралдар тиесілігі бойынша төмендегідей бөлінеді: 
- меншікті (ұйым балансында тұрған); 
- жұмысқа тартылғандар (жалға алу шартымен басқа ұйымнан 

уақытша пайдалануға алынған). 
Пайдалану негізінде негізгі құралдар бөлінеді: 
- қолданыстағы (өндіріс процесінде жұмыс істейтін); 
- олар әрекетсіз (консервацияда немесе резервте). 
Материалдық өндіріс саласындағы негізгі құралдардың қатысу 

сипатына байланысты олар екі топқа бөлінеді: өндірістік және өндірістік 
емес [11]. 

Өндірістік негізгі қорларға өнімді құруға тікелей немесе жанама 
қатысатын және оған өз құнын беретін еңбек құралдары жатады. 

Өндірістік емес негізгі қорларға қарамағында тұрған, өндіріс процесіне 
қатыспайтын, бірақ қызметкерлердің тұрмыстық және мәдени мұқтаждарын 
қанағаттандыруға арналған (үйлер, ғимараттар, тұрғын үй, мәдени-
тұрмыстық, медициналық және басқа да азаматтық мақсаттағы жабдықтар) 
және дайын өнімге өзінің құнын көтермейтін кәсіпорындар, ұзақ уақыт 
жұмыс істеп тұрған өндірістік емес мақсаттағы объектілер жатады. 

Негізгі қорлар мен олардың құрамдас бөліктерінің әртүрлілігі, 
кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметіне қатысудың әр түрлі сипаты 
негізгі қорлардың жалпы көлемін ғана емес, олардың құрамын, құрылымы 
мен динамикасын да талдауды қажет етеді. 

Негізгі қорларды талдау кезінде өндірістік негізгі қорларға ерекше 
назар аудару керек, өйткені олардың саны мен сапасы өндірілетін өнімге әсер 
етеді. Алайда, бұл қорлардың барлық топтары өндіріс процесінде бірдей рөл 
атқармайды. Олардың кейбіреулері құрал ретінде қолданылады, басқалары 
үздіксіз өндіріс процесіне ықпал етеді, ал басқалары өндіріс жұмысына 
жағдай жасайды [6]. 

Негізгі өндірістік қорлардың өндіріс процесіне белсенді қатысу 
дәрежесі бойынша жоғарыда аталған топтардың біріншісі белсенді бөлікке, 
ал қалған екеуі пассивті деп аталады, олардың рөлі өндіріс процесінің 
қалыпты жүруіне жағдай жасау үшін азаяды. Негізгі қорлардың белсенді 
және пассивті бөліктерінің ара қатынасы оңтайлы болуы тиіс, өйткені 
көбінесе кәсіпорынның қор қайтарымы, қор табыстылығы, қаржылық 
жағдайы олардың оңтайлы үйлесуіне байланысты болады [1]. 

Негізгі өндірістік қорлардың (αа) белсенді бөлігінің үлес салмағы 
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объектілеріне күрделі салымдар жатады. Көпжылдық екпелерге, жерді 
түбегейлі жақсартуға күрделі салымдар барлық жұмыстар кешенінің
аяқталуына қарамастан, пайдалануға қабылданған алаңдарға жататын
шығындар сомасында жыл сайын негізгі құралдардың құрамына енгізіледі.

Өндіріс процесіне негізгі құралдардың қатысуы тұрғысынан олар екі 
бөлікке бөлінеді:

- белсенді заттар (жұмыс және күш машиналары, көлік құралдары, 
құрал-саймандар және мүкәммал);

- пассивті (ғимараттар, құрылыстар).
Негізгі құралдар тиесілігі бойынша төмендегідей бөлінеді:
- меншікті (ұйым балансында тұрған);
- жұмысқа тартылғандар (жалға алу шартымен басқа ұйымнан 

уақытша пайдалануға алынған).
Пайдалану негізінде негізгі құралдар бөлінеді:
- қолданыстағы (өндіріс процесінде жұмыс істейтін);
- олар әрекетсіз (консервацияда немесе резервте).
Материалдық өндіріс саласындағы негізгі құралдардың қатысу

сипатына байланысты олар екі топқа бөлінеді: өндірістік және өндірістік
емес [11].

Өндірістік негізгі қорларға өнімді құруға тікелей немесе жанама 
қатысатын және оған өз құнын беретін еңбек құралдары жатады.

Өндірістік емес негізгі қорларға қарамағында тұрған, өндіріс процесіне
қатыспайтын, бірақ қызметкерлердің тұрмыстық және мәдени мұқтаждарын
қанағаттандыруға арналған (үйлер, ғимараттар, тұрғын үй, мәдени-
тұрмыстық, медициналық және басқа да азаматтық мақсаттағы жабдықтар)
және дайын өнімге өзінің құнын көтермейтін кәсіпорындар, ұзақ уақыт
жұмыс істеп тұрған өндірістік емес мақсаттағы объектілер жатады.

Негізгі қорлар мен олардың құрамдас бөліктерінің әртүрлілігі, 
кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметіне қатысудың әр түрлі сипаты 
негізгі қорлардың жалпы көлемін ғана емес, олардың құрамын, құрылымы 
мен динамикасын да талдауды қажет етеді.

Негізгі қорларды талдау кезінде өндірістік негізгі қорларға ерекше
назар аудару керек, өйткені олардың саны мен сапасы өндірілетін өнімге әсер
етеді. Алайда, бұл қорлардың барлық топтары өндіріс процесінде бірдей рөл 
атқармайды. Олардың кейбіреулері құрал ретінде қолданылады, басқалары
үздіксіз өндіріс процесіне ықпал етеді, ал басқалары өндіріс жұмысына 
жағдай жасайды [6].

Негізгі өндірістік қорлардың өндіріс процесіне белсенді қатысу
дәрежесі бойынша жоғарыда аталған топтардың біріншісі белсенді бөлікке,
ал қалған екеуі пассивті деп аталады, олардың рөлі өндіріс процесінің 
қалыпты жүруіне жағдай жасау үшін азаяды. Негізгі қорлардың белсенді 
және пассивті бөліктерінің ара қатынасы оңтайлы болуы тиіс, өйткені
көбінесе кәсіпорынның қор қайтарымы, қор табыстылығы, қаржылық
жағдайы олардың оңтайлы үйлесуіне байланысты болады [1].

Негізгі өндірістік қорлардың (αа) белсенді бөлігінің үлес салмағы 

олардың белсенді бөлігінің (машиналар, механизмдер, көлік құралдары және 
т. б.) үлесін сала, министрлік, трест, ұйым қорларының жалпы құнына 
пайызбен көрсете отырып, негізгі өндірістік қорлар құрылымының 
прогрессивтілігін сипаттайды және мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

αа = ОФа/ОФ × 100    (2.1) 

мұнда ОФа – негізгі өндірістік қорлардың белсенді бөлігінің баланстық құны; 
ОФ – барлық негізгі өндірістік қорлардың толық баланстық құны.  

Машиналар мен жабдықтардың түрлері бойынша белсенді қорлардың 
құрылымы төменде процентпен берілген (2.1-кесте): 

2.1-кесте. Белсенді қорлардың құрылымы 

Күш машиналары мен жабдықтары 9,4% 
Жұмыс машиналары мен жабдықтары 85,2% 

Өлшеу аспаптары және зертханалық жабдықтар 2,3% 
Есептеу техникасы 1,4% 

Өзге де машиналар мен жабдықтар 1,7% 

Негізгі қорларды пайдалану көрсеткіштері. Кәсіпорын қызметінің 
түпкілікті өндірістік, экономикалық және қаржылық нәтижелері көбінесе 
еңбек құралдарын (негізгі қорларды) пайдалану тиімділігіне байланысты 
болады. Бұл сәйкесінше өндірілген өнімнің көлемі, кәсіпорын оны сатудан 
алған табыстың (түсімнің) шамасы, жалпы пайда (залал) болады[4]. 

Негізгі құралдарды пайдалануды сипаттау үшін әртүрлі шығындар 
көрсеткіштері қолданылады. Сондықтан, Еңбек құралдарының экономикалық 
мәні тұрғысынан да, кәсіпорынның экономикасы мен қаржысын басқару 
процесінде тек олардың құндық формасын (негізгі құралдарды) пайдалану 
тұрғысынан да «негізгі құралдарды пайдалану көрсеткіштері» ұғымын 
қолдануға болады. Сонымен қатар, «Қор» сөзі бірқатар көрсеткіштердің 
атауында жиі қолданылады. 

Негізгі қорлар жағдайының көрсеткіштеріне мыналар жатады: 
1. Тозу коэффициенті;
2. Жарамдылық коэффициенті;
3. Жаңару коэффициенті;
4. Шығу коэффициенті.
Тозу коэффициенті – еңбек құралының тозу дәрежесін сипаттайтын 

көрсеткіш. Ол негізгі қорлардың есептелген амортизациясы сомасының 
олардың бастапқы құнына қатынасы ретінде анықталады. (Тозу 
коэффициенті негізгі құралдардың жалпы құнындағы негізгі қорлардың 
тозған бөлігінің үлесін сипаттайды). 
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Кизн = Σизнос
ОФп

 = 1 − Кгодн                                       (2.2) 
 

Жарамдылық коэффициенті – белгілі бір күнге негізгі қорлардың 
жағдайын сипаттайтын көрсеткіш. Ол негізгі қорлардың қалдық құнының 
олардың бастапқы құнына қатынасымен есептеледі. Екі коэффициент бір-
бірімен байланысты және сомада бірлікті құрайды немесе 100% пайыздық 
мәнде. 

 
Кгодн = 1 − Кизн = ОФост

ОФп
                                       (2.3) 

 
Жаңару коэффициенті – осы кезеңде қолданысқа енгізілген жаңа 

негізгі қорлардың үлесін сипаттайтын көрсеткіш. Жыл ішінде қолданысқа 
енгізілген негізгі қорлар құнының жыл соңындағы негізгі қорлар құнына 
қатынасы ретінде есептеледі. (Жаңару коэффициенті жаңа негізгі қорлар 
құнының есепті кезеңнің соңындағы негізгі құралдар құнына қатынасымен 
айқындалады) [11]. 

 
Кобн  =  ОФнов

ОФкг
                                                 (2.4) 

 
Шығу коэффициенті – осы кезеңде шыққан негізгі қорлардың үлесін 

сипаттайтын көрсеткіш. Жыл ішінде шыққан негізгі қорлар құнының жыл 
соңындағы негізгі қорлар құнына қатынасы ретінде есептеледі. (Шығу 
коэффициенті барлық шығарылған негізгі қорлар құнының есепті кезеңнің 
басындағы негізгі қорлар құнына қатынасымен айқындалады). 

 
Квыб  = ОФвыб

ОФнг
                                                (2.5) 

 
Негізгі құралдардың қозғалыс көрсеткіштеріне мыналар жатады: 
- Түсімдер (енгізу) коэффициенті жаңадан түскен негізгі қорлар 

құнының есепті кезеңнің аяғындағы негізгі қорлар құнына қатынасымен 
айқындалады. 

Квв = ОФвв
ОФкг

                                                    (2.6) 
 
Негізгі құралдарды жою коэффициенті жойылған негізгі құралдар 

құнының (ескіруі және тозуына байланысты) есепті кезеңнің басындағы 
негізгі құралдар құнына қатынасы ретінде айқындалады. 

 
Клик = ОФлик

ОФнг
                                                 (2.7) 

 
Негізгі қорлардың ескіруі және тозуынан (жойылған) шығарылған 

құнының жаңадан енгізілген қорлардың көлеміне қатынасы ауыстырудың 
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Кизн = Σизнос
ОФп

= 1 − Кгодн (2.2)

Жарамдылық коэффициенті – белгілі бір күнге негізгі қорлардың
жағдайын сипаттайтын көрсеткіш. Ол негізгі қорлардың қалдық құнының 
олардың бастапқы құнына қатынасымен есептеледі. Екі коэффициент бір-
бірімен байланысты және сомада бірлікті құрайды немесе 100% пайыздық 
мәнде.

Кгодн = 1 − Кизн = ОФост
ОФп

(2.3)

Жаңару коэффициенті – осы кезеңде қолданысқа енгізілген жаңа
негізгі қорлардың үлесін сипаттайтын көрсеткіш. Жыл ішінде қолданысқа 
енгізілген негізгі қорлар құнының жыл соңындағы негізгі қорлар құнына
қатынасы ретінде есептеледі. (Жаңару коэффициенті жаңа негізгі қорлар 
құнының есепті кезеңнің соңындағы негізгі құралдар құнына қатынасымен
айқындалады) [11].

Кобн = ОФнов
ОФкг

(2.4)

Шығу коэффициенті – осы кезеңде шыққан негізгі қорлардың үлесін
сипаттайтын көрсеткіш. Жыл ішінде шыққан негізгі қорлар құнының жыл 
соңындағы негізгі қорлар құнына қатынасы ретінде есептеледі. (Шығу 
коэффициенті барлық шығарылған негізгі қорлар құнының есепті кезеңнің 
басындағы негізгі қорлар құнына қатынасымен айқындалады).

Квыб = ОФвыб
ОФнг

(2.5)

Негізгі құралдардың қозғалыс көрсеткіштеріне мыналар жатады:
- Түсімдер (енгізу) коэффициенті жаңадан түскен негізгі қорлар

құнының есепті кезеңнің аяғындағы негізгі қорлар құнына қатынасымен
айқындалады.

Квв = ОФвв
ОФкг

(2.6)

Негізгі құралдарды жою коэффициенті жойылған негізгі құралдар 
құнының (ескіруі және тозуына байланысты) есепті кезеңнің басындағы
негізгі құралдар құнына қатынасы ретінде айқындалады.

Клик = ОФлик
ОФнг

(2.7)

Негізгі қорлардың ескіруі және тозуынан (жойылған) шығарылған
құнының жаңадан енгізілген қорлардың көлеміне қатынасы ауыстырудың

қарқындылығын (ауыстыру коэффициентін) сипаттайды. 
Кзам = ОФлик

ОФвв
 (2.8) 

Красш = 1 − Кзам    (2.9) 

мұнда ОФвв, ОФвыб, ОФнов, ОФлик – құндық бағалау бойынша түскен, шыққан, 
жаңа және жойылған қорлар; 
Красш– кеңею коэффициенті. 

Негізгі қорларды пайдалану дəрежесінің көрсеткіштеріне келесілер 
жатады: 

- қор қайтарымы; 
- қор сыйымдылығы; 
- қормен жарақтандырылу. 
Негізгі қорларды пайдалану тиімділігінің жалпылама көрсеткіші қор 

қайтарымы (Фқққ) болып табылады. Ол негізгі қорлардың құнына келетін 
құндық мәнде шығарылатын өнімнің көлемін сипаттайды [4]. 

Қордың қайтарымы негізгі қорлардың орташа жылдық құнының бір 
теңгесіне қанша тауарлық өнім келетінін көрсетеді. Қордың қайтарымы 
неғұрлым жоғары болса, кәсіпорынның негізгі құралдары соғұрлым тиімді 
қолданылады. Қорды қайтару сату, сату, жөнелту, тауарлық өнімдер 
бойынша есептелуі мүмкін. 

Фотд = Vтп
ОФг

       (2.10) 

мұнда Vтп – тауарлық өнімнің көлемі. 
Қор сыйымдылығының көрсеткіші қор шығынына қатысты кері болып 

табылады және негізгі қорлардың орташа құнының сол уақыт кезеңінде 
өндірілген өнім көлеміне қатынасы ретінде есептеледі. Қор сыйымдылығы 
(Фемк) негізгі қорлар мен күрделі салымдарға қажеттілікті анықтау үшін 
есептеледі [5]. 

2.1.5 Жол-құрылыс ұйымдарының айналым қаражаты 
Айналым қаражаты – бұл құрылыс ұйымының баланстық активінде 

көрініс табатын және оның айналым капиталын білдіретін қаржы 
категориясы. 

Айналым капиталы – бұл бір өндірістік циклге қатысатын және 
тұтынылатын және өзіндік құнын дайын өнімге толығымен өткізетін 
материалдық және ақшалай қаражат жиынтығы. 

Айналым қаражаттарының болуы құрылыс ұйымына өнімді үздіксіз 
жеткізу, өндіру және сату процесін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [6]. 

Өндіріс саласында жұмыс істейтін айналым қаражатының бір бөлігі 
ұйымның айналым қаражаты болып табылады. Айналым саласындағы басқа 
бөлігі айналым қорларын құрайды (2.2-кесте). 
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2.2-кесте. Құрылыстағы айналым қаражатының құрамы 

Айналым қаражаты 
Айналым қорлары Айналым қорлары 
а) өндірістік қорлар - есептеулердегі құралдар 

- негізгі материалдар - ақшалай қаражат 
- конструкциялар, бөлшектер мен бұйымдар 

- қосалқы материалдар мен отын 
- басқа да өндірістік қорлар 

б) өндіріс процесіндегі құралдар 
- аяқталмаған өндіріс 

қосалқы өндіріс 
- ҚМЖ аяқталмаған өндірісі 

- болашақ кезеңдердің шығыстары 

Айналым қорларына мыналар жатады: 
- өндіріс процесіндегі материалдық-өндірістік қорлар мен қаражат;  
- өндірістік қорлар – бұл өндіріс процесінде әлі пайдаланылмаған 

және өндіріс процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін белгілі бір мөлшерде 
кәсіпорында болатын еңбек объектілері. 

Материалдық-өндірістік қорларға мыналар жатады: 
- шикізат және негізгі материалдар (кірпіш, ағаш, металл және т. б.). 
- бөлшектер мен конструкциялардың бөлшектері (бөлшектер-есік 

тақталары, сәулет бөлшектері; конструкциялар-бағандар, қабырға панельдері, 
баспалдақтар мен алаңдар); 

- сатып алынатын жартылай фабрикаттар мен жиынтықтаушы 
бұйымдар (санитарлық-техникалық және электротехникалық материалдар); 

- қосалқы материалдар (машиналар мен механизмдерге арналған 
қосалқы бөлшектер, отын, ыдыс және майлау материалдары). 

Өндіріс процесінде құралдарға мыналар жатады: 
- аяқталмаған өндіріс; 
- болашақ кезеңдердің шығындары. 
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) аяқталмаған өндірісі деп 

орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне енгізілмейтін және Тапсырыс 
беруші төлей алмайтын құрылыс-монтаждау жұмыстарының конструктивтік 
элементтері мен түрлері бойынша аяқталмаған жұмыстар түсіндіріледі. 
Аяқталмаған жұмыстар бойынша мердігердің құрылыс объектілеріндегі 
шығындары айналым қаражатының құрамында ескеріледі [13]. 

Болашақ кезеңдердің шығыстарына ұйым есепті кезеңде жүргізген, 
бірақ кейіннен өнімнің өзіндік құнына енгізуге жататын шығындар (өнімнің 
жаңа түрлерін өндіруді дайындаумен және оларды игерумен байланысты, 
конструкциялар мен материалдарды сынау жөніндегі шығындар және т.б.) 
жатады. 

Айналым қорлары есептеулердегі қаражат пен ақшаны қамтиды. 
Есептеулердегі қаражат – бұл дебиторлық берешек, яғни сатып 

алушылар мен тапсырыс берушілердің кәсіпорын алдындағы борыштары; 
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2.2-кесте-Құрылыстағы айналым қаражатының құрамы 
 

Айналым қаражаты 
Айналым қорлары Айналым қорлары 
а) өндірістік қорлар - есептеулердегі құралдар 

- негізгі материалдар - ақшалай қаражат 
- конструкциялар, бөлшектер мен бұйымдар  

- қосалқы материалдар мен отын  
- басқа да өндірістік қорлар  

б) өндіріс процесіндегі құралдар  
- аяқталмаған өндіріс  

қосалқы өндіріс  
- ҚМЖ аяқталмаған өндірісі  

- болашақ кезеңдердің шығыстары  
 

Айналым қорларына мыналар жатады: 
- өндіріс процесіндегі материалдық-өндірістік қорлар мен қаражат;  
- өндірістік қорлар – бұл өндіріс процесінде әлі пайдаланылмаған 

және өндіріс процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін белгілі бір мөлшерде 
кәсіпорында болатын еңбек объектілері. 

Материалдық-өндірістік қорларға мыналар жатады: 
- шикізат және негізгі материалдар (кірпіш, ағаш, металл және т. б.). 
- бөлшектер мен конструкциялардың бөлшектері (бөлшектер-есік 

тақталары, сәулет бөлшектері; конструкциялар-бағандар, қабырға панельдері, 
баспалдақтар мен алаңдар); 

- сатып алынатын жартылай фабрикаттар мен жиынтықтаушы 
бұйымдар (санитарлық-техникалық және электротехникалық материалдар); 

- қосалқы материалдар (машиналар мен механизмдерге арналған 
қосалқы бөлшектер, отын, ыдыс және майлау материалдары). 

Өндіріс процесінде құралдарға мыналар жатады: 
- аяқталмаған өндіріс; 
- болашақ кезеңдердің шығындары. 
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) аяқталмаған өндірісі деп 

орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне енгізілмейтін және Тапсырыс 
беруші төлей алмайтын құрылыс-монтаждау жұмыстарының конструктивтік 
элементтері мен түрлері бойынша аяқталмаған жұмыстар түсіндіріледі. 
Аяқталмаған жұмыстар бойынша мердігердің құрылыс объектілеріндегі 
шығындары айналым қаражатының құрамында ескеріледі [13]. 

Болашақ кезеңдердің шығыстарына ұйым есепті кезеңде жүргізген, 
бірақ кейіннен өнімнің өзіндік құнына енгізуге жататын шығындар (өнімнің 
жаңа түрлерін өндіруді дайындаумен және оларды игерумен байланысты, 
конструкциялар мен материалдарды сынау жөніндегі шығындар және т.б.) 
жатады. 

Айналым қорлары есептеулердегі қаражат пен ақшаны қамтиды.  
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мөлшері ағымдағы, сақтандыру, технологиялық және көлік қорына 
байланысты болады. 

Ағымдағы қор кезекті екі жеткізілім арасындағы кезеңде құрылыс 
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нормативі мынадай формула бойынша айқындалады: 
 

НМ = (ПМ/Т)  × Н                                     (2.11) 
 

мұнда НМ – материалдардың әрбір түрі бойынша айналым қаражатының 
нормативі;  
ПМ – ҚМЖ сметалық құны бойынша сметалық құны бойынша 
қарастырылатын кезеңде материалдардың осы түріне қажеттілік;  
Т – кезең ұзақтығы, күн; 
Н – материалдардың осы түріне бойынша қор нормасы, күндер. 

Айналым қаражатын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері. 
Айналым қаражаттары үнемі қозғалыста болады және тізбектің бір 
сатысынан екіншісіне ауысады, тізбек неғұрлым тез жүзеге асырылса, ҚМЖ-
нің бірдей көлемін орындау үшін қаражаттың аз мөлшері қажет болады. 
Қаражаттың айналымдылығын жеделдету құрылыс ұйымының айналым 
қаражатының әрбір теңгесіне келетін дайын өнімді шығару мен өткізудің 
ұлғаюын куәландырады [11]. 

Айналым қаражатын пайдаланудың тиімділігі көрсеткіштермен 
сипатталады: 

1. Айналым қаражаттарының айналым коэффициенті – 
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кәсіпорынның материалдық және ақшалай қаражаттарының айналым 
жылдамдығын көрсетеді. 

2. Материалдық қорлардың айналымы – талданған кезеңде 
қорлардың орташа есеппен қанша күн айналатынын көрсетеді. 

3. Айналым қаражатын жүктеу коэффициенті – қарастырылып 
отырған кезеңдегі айналым қаражатының орташа қалдығының Тапсырыс 
берушіге ҚМЖ тапсырудан және материалдар мен қызметтерді сатудан 
түскен кіріске қатынасын көрсетеді. 

Айналым қаражатын пайдаланудың тиімділігі өндірістік қор, өндіріс 
және айналым кезеңдерінде айналым қаражаттарының айналымына 
байланысты. 

Өндірістік қорлар кезеңінде тиімділікке төмендегілердің есебінен қол 
жеткізіледі: 

- ағымдағы, сақтандыру және технологиялық қорларды азайту есебінен; 
- қойма қорларын жүйелі тексеру нәтижесінде (материалдық 

құндылықтардың нормативтен тыс қорларын болдырмау). 
Өндіріс кезеңінде төмендегілердің есебінен тиімділікке қол жеткізіледі:  
- құрылыс мерзімін қысқарту есебінен; 
- технологияларды жетілдіру және құрылыс жұмыстарын 

ұйымдастыру жолымен; 
- аяқталмаған өндіріс көлемін қысқарту есебінен; 
- өндіріс ырғағын сақтау нәтижесінде; 
- өнім сапасын жақсарту есебінен жүзеге асырылады. 
Айналым саласында төмендегілердің есебінен тиімділікке қол 

жеткізіледі: 
- кәсіпорынды шикізатпен, материалдармен, отынмен ұтымды 

қамтамасыз ету есебінен; 
- маркетингтік зерттеулер нәтижесінде; 
- дебиторлық берешекті азайту есебінен; 
- орындалған жұмыстар үшін есеп айырысу жүйесін жақсарту 

есебінен; 
- сметалық, қаржылық және шарттық тәртіпті сақтау арқылы. 
Айналым қаражатын қалыптастыру көздері. Құрылыс ұйымының 

айналым қаражаты меншікті және қарыз қаражаты есебінен қалыптасады. 
Меншікті айналым қаражаты – өндірістік қорларды құру бойынша ең 

аз қажетті қажеттілікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ құрылыс ұйымының 
ырғақты жұмысын қолдауға арналған [5]. 

Меншікті айналым қаражатының көздері: 
- құрылтай құжаттарында белгіленген мөлшерде құрылған кезде 

құрылтайшылардың ұйымның мүлкіне қосқан үлестерінің жиынтығы болып 
табылатын жарғылық капитал; 

- негізгі қорларды қайта бағалау, түрлі активтердің өтеусіз түсуі және 
меншікті бағалы қағаздарды сату есебінен қалыптасатын қосымша капитал 
(акцияларды олардың номиналды құнынан артық сатудан түскен кіріс); 
акциялар бойынша эмиссиялық кіріс (акциялардың қосымша шығарылымы); 
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-  ұйымның жарғысында пайданың есебінен анықталған мөлшерде 
пайда болатын және күтпеген шығындарды жабу үшін, сондай-ақ осы 
мақсаттар үшін пайда жеткіліксіз болған жағдайда артықшылықты акциялар 
бойынша дивидендтер төлеу үшін пайдаланылатын резервтік капитал. 

Айналым қаражаттарының қарыз көздеріне – банк несиелері, 
кредиторлық берешек және басқа міндеттемелер жатады. 

Айналым қаражатының (активтерінің) айналымдылығы ұйымның 
талданып отырған кезеңде айналым қаражатының орташа қолда бар 
қалдығын қанша рет пайдаланғанын көрсетеді. Бухгалтерлік балансқа сәйкес 
ағымдағы активтерге: қорлар, ақша қаражаттары, қысқа мерзімді қаржы 
салымдары және қысқа мерзімді дебиторлық берешек, оның ішінде сатып 
алынған құндылықтар бойынша ҚҚС кіреді. Көрсеткіш ұйымның жалпы 
активтеріндегі айналым қаражатының үлесін және оларды басқарудың 
тиімділігін сипаттайды. Сонымен қатар, оған өндірістік циклдің салалық 
ерекшеліктері қойылады [19]. 

Айналым көрсеткіштері үшін, оның ішінде айналым қаражаттарының 
айналымы үшін жалпы қабылданған стандарттар жоқ, олар динамикада 
немесе саланың ұқсас кәсіпорындарымен салыстырылады. Салалық 
ерекшеліктермен негізделмеген тым төмен коэффициент айналым 
қаражатының шамадан тыс жинақталуын көрсетеді (көбінесе олардың ең аз 
өтімді құрамдас бөлігі, қорлар). 

Айналым коэффициенті – белгілі бір активтерді немесе 
міндеттемелерді пайдалану қарқындылығын (айналым жылдамдығын) 
көрсететін қаржылық коэффициент. Айналым коэффициенттері 
кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің көрсеткіштері болып табылады. 

Қаржылық талдаудағы ең танымал айналым коэффициенттерінің 
ішінде мыналар қолданылады: 

- айналымдағы активтердің айналымдылығы (жылдық түсімнің 
айналымдағы активтердің орташа жылдық шамасына қатынасы); 

- қорлардың айналымдылық шамасы (жылдық түсімнің қорлардың 
орташа жылдық құнына қатынасы); 

- дебиторлық берешектің айналымдылығы (жылдық түсімнің 
дебиторлық берешектің орташа жылдық шамасына қатынасы); 

- кредиторлық берешектің айналымдылығының көрсеткіші (жылдық 
түсімнің қысқа мерзімді кредиторлық берешектің орташа жылдық шамасына 
қатынасы); 

- активтердің айналымдылығы (жылдық түсімнің кәсіпорынның 
барлық активтерінің орташа жылдық шамасына қатынасы); 

- меншікті капиталдың айналымдылығы (жылдық кірістің ұйымның 
меншікті капиталының орташа жылдық мөлшеріне қатынасы). 

Осылайша, активтердің айналым коэффициентінің мәні 3-ке тең, ұйым 
жыл ішінде өз активтерінің құнынан үш есе көп түсім алатындығын 
көрсетеді (активтер жылына 3 рет «айналдырылады»). 

Активтердің айналым коэффициенті неғұрлым көп болса, активтер 
ұйым қызметінде неғұрлым қарқынды пайдаланылса, іскерлік белсенділік 
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соғұрлым жоғары болады. Алайда, айналым салалық ерекшеліктерге 
байланысты. Сауда, мұнай ұйымдарында түсімнің үлкен көлемі өтеді, 
айналымдылық жоғары болады; қорларды көп қажет ететін салаларда – 
төмен болады. Сонымен қатар, айналымның мәнін ұйымның тиімділігінің 
көрсеткіші деп санауға болмайды, оның пайдалылығын бағалау керек. 
Алайда, бір саладағы ұқсас екі кәсіпорынның айналым коэффициенттерін 
салыстырмалы талдау активтерді басқарудың тиімділігіндегі 
айырмашылықтарды көрсетуі мүмкін. Мысалы, дебиторлық берешектің 
үлкен айналымы сатып алушылардан төлемдердің тиімді жиналуын көрсетеді 
[8]. 

Айналым коэффициентінен басқа, айналым көбінесе бір айналымды 
алатын күндер санына есептеледі. Ол үшін 365 күн жылдық айналым 
коэффициентіне бөлінеді. Мысалы, активтердің айналымдылық 
коэффициенті 3-ке тең, активтер орташа есеппен 121,7 күн ішінде 
айналатындығын көрсетеді (яғни, осы кезеңде ұйымда бар активтердің 
құнына тең кіріс түседі). 

2.1.6 Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың 
ерекшеліктері мен негізгі белгілері 

Аудандық коммуналдық заңды тұлғалар – аудандардың, облыстық 
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары құрған аудандық 
мемлекеттік кәсіпорындар және аудандық мемлекеттік мекемелер. 

Аудандық коммуналдық мүлік – ауданның, облыстық маңызы бар 
қаланың мүлкі, оның ішінде аудан, облыстық маңызы бар қала бюджеті және 
аудандық коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген өзге де мүлік, 
сондай-ақ аудандық коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мүлік. 

Әлеуетті өнім беруші – сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер, 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшін өзгеше белгіленбесе, 
мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі 
(консорциум). 

Мемлекеттік заңды тұлғалар – мемлекеттік кәсіпорындар мен 
мемлекеттік мекемелер [19]. 

Мемлекеттік мекеме – басқарушылық, әлеуметтік-мәдени немесе 
коммерциялық емес сипаттағы өзге де функцияларды жүзеге асыру үшін 
мемлекет құрған және егер Қазақстан Республикасының заңдарында 
қосымша қаржыландыру көздері белгіленбесе, тек бюджет немесе Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджеті (шығыстар сметасы) есебінен 
ұсталатын коммерциялық емес ұйым. 

Мемлекеттік мүлікті есепке алу – Мемлекеттік мүлік тізілімін 
қалыптастыру үшін есепке алу объектілері туралы ақпаратты жинау мен 
жинақтаудың реттелген жүйесі [13]. 

Мемлекеттік мүлік тізілімі – Қазақстан Республикасы арнаулы 
мемлекеттік органдарының, Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен 
әскери құралымдарының жедел басқаруындағы мүлікті және Мемлекеттік 
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материалдық резервті қоспағанда, мемлекеттік мүлікті есепке алудың 
бірыңғай ақпараттық автоматтандырылған жүйесі. 

Республикалық заңды тұлғалар – мүлкі республикалық меншікте 
болатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындар мен республикалық 
мемлекеттік мекемелер. 

Республикалық мүлік – коммуналдық мүлікті қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының мүлкі. 

Сатып алулар – тапсырыс берушілердің осы Заңда белгіленген 
тәртіппен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ақылы негізде 
сатып алуы. 

Стратегиялық объект – Қазақстан қоғамының орнықты дамуы үшін 
әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, оны иелену және (немесе) пайдалану 
және (немесе) оған билік ету Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздігінің жай-күйіне әсер ететін мүлік. 

Тапсырыс берушілер – ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық 
холдингтер, ұлттық компаниялар және дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы 
тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар. 

Тендерлік комиссия (аукциондық комиссия) – сатып алуды 
ұйымдастырушы тендер (аукцион) тәсілімен сатып алуды өткізу рәсімін 
орындау үшін құратын алқалы орган [22]. 

Шаруашылық жүргізу құқығы – мүлікті меншік иесі ретінде 
мемлекеттен алған және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде, 
осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген 
шектерде осы мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету құқықтарын 
жүзеге асыратын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
кәсіпорынның заттық құқығы. 

Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кəсіпорын – 
мемлекет шаруашылық жүргізу құқығында бөліп берген мүлкі бар және өз 
міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап беретін 
коммерциялық ұйым. 

Мемлекеттік мүліктің түрлері: 
1. Мемлекеттік мүлік республикалық және коммуналдық мүлік болып 

бөлінеді. 
2. Республикалық мүліктің құрамына мыналар кіреді: 
1) мемлекеттік қазынаның мүлкі: 
- республикалық бюджет қаражаты және Қазақстан Республикасы 

Ұлттық қорының қаражаты; 
- республикалық заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген өзге де 

мемлекеттік мүлікке иелік етеді; 
2) республикалық заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мүлік кіреді. 
3. Коммуналдық мүліктің құрамына мыналар кіреді: 
1) жергілікті қазынаның мүлкі: 
-  жергілікті бюджет қаражаты; 
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- коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген өзге де 
коммуналдық мүлік; 

2) коммуналдық заңды тұлғаларға бекітілген мүлік [25].

2.2 Өндірісті ұйымдастыру 
2.2.1 Өндірісті ұйымдастыру 
Құрылыстың өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымын 

жетілдіру – ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудің ең тиімді 
факторларының бірі болып табылады. 

Жол құрылысына қатысты жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік 
құрылымдарын жетілдіру мәселелерінің өзектілігі келесі жағдайлармен 
анықталады. Жол құрылысы – қуатты материалдық-техникалық базасы бар 
жоғары механикаландырылған өндіріс. Қазіргі уақытта жол-құрылыс 
ұйымдарының өнімділігі жоғары машиналар мен жабдықтармен 
жабдықталуынан туындаған, бұрын қолданылған технологиялармен 
салыстырғанда мүлдем басқа сандық және сапалық мүмкіндіктері бар, 
өндіріс технологиясының, олардың көлемі мен құрылымының өзгеруімен 
өндірістің шоғырлануы мен мамандану процестерінің едәуір тереңдеуімен 
сипатталады. Осыған қарамастан, жол-құрылыс ұйымдарының қолданыстағы 
өндірістік құрылымы және олардың ұйымдастырушылық нысандары соңғы 
15-20 жыл ішінде өзгеріссіз қалып отыр. 

Сондықтан жол құрылысының тиімділігін арттырудың негізгі 
мәселелерінің бірі – жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік құрылымдарын 
жетілдіру, оларды құрылыстағы ғылыми-техникалық прогрестің қол 
жеткізілген деңгейіне сәйкес келтіру болып табылады [6]. 

Жол-құрылыс ұйымының өндірістік құрылымы деп жол-құрылыс 
өндірісінің мамандануы мен шоғырлану деңгейінде ерекшеленетін және 
белгілі бір ұйымдық нысандар түрінде болатын нақты өндірістік-
шаруашылық функцияларды орындайтын бағынышты және өзара 
байланысты бірліктердің жиынтығы [19]. 

Жол-құрылыс ұйымының өндірістік құрылымы технологиялық 
процесті ұйымдастыру нысаны болып табылады және құрылыс ұйымының 
көлемі мен өндірістік қуаттылығында, оның мамандану бейінінде; оның 
бөлімшелерінің (өндірістік құрылым элементтерінің) мамандану саны мен 
бейінінде; қызмет көрсететін және қосалқы өндірістердің орталықтандыру 
дәрежесінде; бөлімшелер арасындағы технологиялық өзара байланыстар 
кешенінде өз көрінісін табады. 

Өндірістік құрылым жол-құрылыс ұйымының ұйымдастырушылық 
(басқару құрылымымен) тығыз байланысты, бұл басқару аппараттарының 
бөлімшелері мен орындаушыларының жиынтығын, сондай-ақ олардың 
арасындағы функционалдық қатынастарды білдіреді [15]. 

Жол-құрылыс ұйымының ұйымдық құрылымы өндірістік құрылым 
негізінде жобалануға, құрылуға және түзетілуге тиіс, оның өзгеруі өз 
кезегінде мынадай негізгі факторлардың: өндіріс технологиясының; оның 
техникалық жабдықталуының; жұмыс көлемі мен құрылымының; өндірістің 
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- коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген өзге де 
коммуналдық мүлік; 

2) коммуналдық заңды тұлғаларға бекітілген мүлік [25]. 
 
2.2 Өндірісті ұйымдастыру 
2.2.1 Өндірісті ұйымдастыру 
Құрылыстың өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымын 

жетілдіру – ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудің ең тиімді 
факторларының бірі болып табылады. 

Жол құрылысына қатысты жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік 
құрылымдарын жетілдіру мәселелерінің өзектілігі келесі жағдайлармен 
анықталады. Жол құрылысы – қуатты материалдық-техникалық базасы бар 
жоғары механикаландырылған өндіріс. Қазіргі уақытта жол-құрылыс 
ұйымдарының өнімділігі жоғары машиналар мен жабдықтармен 
жабдықталуынан туындаған, бұрын қолданылған технологиялармен 
салыстырғанда мүлдем басқа сандық және сапалық мүмкіндіктері бар, 
өндіріс технологиясының, олардың көлемі мен құрылымының өзгеруімен 
өндірістің шоғырлануы мен мамандану процестерінің едәуір тереңдеуімен 
сипатталады. Осыған қарамастан, жол-құрылыс ұйымдарының қолданыстағы 
өндірістік құрылымы және олардың ұйымдастырушылық нысандары соңғы 
15-20 жыл ішінде өзгеріссіз қалып отыр. 

Сондықтан жол құрылысының тиімділігін арттырудың негізгі 
мәселелерінің бірі – жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік құрылымдарын 
жетілдіру, оларды құрылыстағы ғылыми-техникалық прогрестің қол 
жеткізілген деңгейіне сәйкес келтіру болып табылады [6]. 

Жол-құрылыс ұйымының өндірістік құрылымы деп жол-құрылыс 
өндірісінің мамандануы мен шоғырлану деңгейінде ерекшеленетін және 
белгілі бір ұйымдық нысандар түрінде болатын нақты өндірістік-
шаруашылық функцияларды орындайтын бағынышты және өзара 
байланысты бірліктердің жиынтығы [19]. 

Жол-құрылыс ұйымының өндірістік құрылымы технологиялық 
процесті ұйымдастыру нысаны болып табылады және құрылыс ұйымының 
көлемі мен өндірістік қуаттылығында, оның мамандану бейінінде; оның 
бөлімшелерінің (өндірістік құрылым элементтерінің) мамандану саны мен 
бейінінде; қызмет көрсететін және қосалқы өндірістердің орталықтандыру 
дәрежесінде; бөлімшелер арасындағы технологиялық өзара байланыстар 
кешенінде өз көрінісін табады. 

Өндірістік құрылым жол-құрылыс ұйымының ұйымдастырушылық 
(басқару құрылымымен) тығыз байланысты, бұл басқару аппараттарының 
бөлімшелері мен орындаушыларының жиынтығын, сондай-ақ олардың 
арасындағы функционалдық қатынастарды білдіреді [15]. 

Жол-құрылыс ұйымының ұйымдық құрылымы өндірістік құрылым 
негізінде жобалануға, құрылуға және түзетілуге тиіс, оның өзгеруі өз 
кезегінде мынадай негізгі факторлардың: өндіріс технологиясының; оның 
техникалық жабдықталуының; жұмыс көлемі мен құрылымының; өндірістің 

  

аумақтық шоғырлануының және т. б. өзгерістерімен шарттасуы мүмкін. 
Өз кезегінде ұйымдық құрылым өндірістік құрылымға кері әсер етеді, 

өндірісті басқару процесінде онымен өзара әрекеттеседі. 
Жол-құрылыс ұйымының өндірістік құрылымына тікелей әсер етеді, 

көбінесе оның сандық және сапалық сипаттамаларын анықтайды, өндірісті 
әлеуметтік ұйымдастырудың шоғырлану, мамандандыру және 
ынтымақтастық сияқты формалары әсер етеді [16]. 

Жол-құрылыс өндірісінің шоғырлануы – бұл өндірісті ірі ұйымдарда 
шоғырландырудан, жұмыстар жүргізілетін объектілер санының азаюынан, 
сондай-ақ құрылыс ұйымдары қызметінің аумақтық бытыраңқылығын 
шектеуден көрінетін ұйымдарды ірілендіру процесі. 

Жол-құрылыс ұйымының өндірістік құрылымын жобалау кезінде 
өндірістің шоғырлану көрсеткіші ретінде өз күштерімен орындалатын 
құрылыс-монтаждау жұмыстарының жылдық көлемі пайдаланылады [2]. 

Құрылыс өндірісінің мамандануы деп әлеуметтік еңбекті әртүрлі 
салалар мен кіші салалар бойынша, ал салалар ішінде - біркелкі өндіріс 
технологиясы бар немесе бірдей құрылымдық элементтер мен жұмыс 
түрлерін орындайтын құрылыс-монтаж ұйымдары немесе олардың 
бөлімшелері бойынша бөлу айтылады. 

Құрылыста мамандандырудың екі түрі бар: салалық және 
технологиялық. Салалық мамандандыру тұтынушылардың тиісті салалары 
үшін белгілі бір мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды салу бойынша 
жұмыстарды орындайтын министрліктерді, басқармаларды, құрылыс 
ұйымдарын құрудан көрінеді. Технологиялық мамандандыру құрылыстың 
бүкіл процесін технологиялық сипаттамаларға сәйкес жұмыс түрлеріне, 
құрылымдық элементтерге немесе технологиялық біртекті процестерге 
бөлуді қамтиды. Жол құрылысында технологиялық маманданудың болашағы 
зор. 

Жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік құрылымдары келесі 
жағдайларда жобаланады: жаңа жол-құрылыс ұйымдарын құру кезінде және 
қажет болған жағдайда қолданыстағы құрылымдардың өндірістік 
құрылымын жақсарту, бұл олар орындайтын жұмыстардың көлемі мен 
құрылымындағы, техникалық жабдықтаудағы және өндіріс 
технологиясындағы түбегейлі өзгерістерден немесе осы факторлардың бір 
мезгілде өзгеруінен туындауы мүмкін. 

Жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік құрылымын жобалаудан бұрын 
алдын-ала жоспарланған жұмыс көлемі мен түрлерін, жүктеме дәрежесін 
және қарастырылып отырған ұйымдар үшін белгіленген жұмыс аймағында 
жұмыс істейтін басқа жол-құрылыс ұйымдарының мамандануын талдау 
негізінде олардың қимасы мен болжамды қуатын белгілеу қажет. Өндірістік 
құрылымды әзірлеу кезінде жол құрылысы ұйымы шартты түрде жабық жүйе 
ретінде қарастырылады, яғни осы ұйым құрылымының құрамдас бөліктерінің 
бірінің қуатын немесе мамандануын өзгерту сол жұмыс жиынтығын 
орындайтын және оған байланысты технологиялық тұрғыдан басқа жеке 
бөлімшелердің қуаты мен мамандануына әсер ететін жүйе [2]. 
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Жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік құрылымын қалыптастыру 
оның әртүрлі нұсқаларын қарастыру негізінде жүзеге асырылады, олар 
құрылым элементтерінің саны, шоғырлануы және мамандануы, өндірістік 
қуаттылық, технологиялық және экономикалық қатынастар, құрылыс-монтаж 
жұмыстарын ұйымдастыру әдістері және т. б. Жол-құрылыс ұйымының 
ұтымды өндірістік құрылымы жоспарланған тапсырмалардың ең үнемді 
орындалуын анықтайтын құрылым элементтері арасындағы осындай 
пропорцияларды қамтамасыз ететін шоғырлану деңгейлері мен өндірістің 
мамандануының оңтайлы үйлесіміне негізделуі керек. Рационалды өндіріс 
құрылымын қалыптастыру процесі келесі салыстырмалы тәуелсіз кезеңдерді 
қамтиды: 

- қолданыстағы жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік 
құрылымдарының сипаттамаларын зерттеу, талдау және жалпылау; 

- өндірістік құрылымдардың, құрылымдардың жеке элементтерінің 
бастапқы бәсекелес нұсқаларының массивін қалыптастыру және олардың 
негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау; 

- қабылданған критерий бойынша бәсекелес нұсқалардың ішінен ең 
жақсысын таңдау; 

- алынған өндірістік құрылымды талдау және түзету. 
Қолданыстағы ұйымдардың өндірістік құрылымдарын зерттеу, 

олардың нақты, тәжірибеде дәлелденген даму тенденцияларын талдау ең 
қолайлы шешімдерді анықтауға, алдын-ала болжанбайтын нұсқаларды 
жасаудан аулақ болуға мүмкіндік береді. Өндірістік құрылымдардың 
бастапқы нұсқаларын және олардың жеке элементтерінің нұсқаларын 
қалыптастыру келесі факторларды ескере отырып жүзеге асырылады: 

- өндірістік құрылым элементтерін экономикалық тұрғыдан тиімді 
жылдық жүктеу; 

- пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың, құрылыс 
материалдары мен конструкциялардың, технологиялық тәсілдер мен 
операциялардың біртектілігімен көрінетін өндірістік процестер мен жұмыс 
түрлерінің технологиялық біртектілігі туралы ақпарат; 

- технологиялық процестер мен жұмыс түрлерінің уақытша және 
кеңістіктік өзара байланысы [16]; 

- құрылыс-монтаждау жұмыстары өндірісінің және еңбек 
ресурстарын пайдаланудың жыл ішіндегі біркелкілік дәрежесі; 

- технологиялық процестердің немесе жұмыс түрлерінің аяқталу 
жылдамдығы, конструктивтік элементтердің дайындық дәрежесі; 

- қажетті шешімдерді уақтылы қабылдау есебінен жол-құрылыс 
өндірісін тиімді басқаруды қамтамасыз етуде көрінетін басқарушылық 
дәрежесі. 

Өндірістік құрылымдар нұсқаларының техникалық-экономикалық 
көрсеткіштері олардың технологиялық мамандану деңгейінің және өндірістің 
шоғырлану деңгейінің өзгеруіне байланысты құрылымды құрайтын 
бөлімшелер жұмысының тиімділігінің өзгеруін ескере отырып, материалдық-
техникалық және еңбек ресурстарына қажеттіліктің нормалары мен 
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Жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік құрылымын қалыптастыру 
оның әртүрлі нұсқаларын қарастыру негізінде жүзеге асырылады, олар 
құрылым элементтерінің саны, шоғырлануы және мамандануы, өндірістік 
қуаттылық, технологиялық және экономикалық қатынастар, құрылыс-монтаж 
жұмыстарын ұйымдастыру әдістері және т. б. Жол-құрылыс ұйымының 
ұтымды өндірістік құрылымы жоспарланған тапсырмалардың ең үнемді 
орындалуын анықтайтын құрылым элементтері арасындағы осындай 
пропорцияларды қамтамасыз ететін шоғырлану деңгейлері мен өндірістің 
мамандануының оңтайлы үйлесіміне негізделуі керек. Рационалды өндіріс 
құрылымын қалыптастыру процесі келесі салыстырмалы тәуелсіз кезеңдерді 
қамтиды: 

- қолданыстағы жол-құрылыс ұйымдарының өндірістік 
құрылымдарының сипаттамаларын зерттеу, талдау және жалпылау; 

- өндірістік құрылымдардың, құрылымдардың жеке элементтерінің 
бастапқы бәсекелес нұсқаларының массивін қалыптастыру және олардың 
негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау; 

- қабылданған критерий бойынша бәсекелес нұсқалардың ішінен ең 
жақсысын таңдау; 

- алынған өндірістік құрылымды талдау және түзету. 
Қолданыстағы ұйымдардың өндірістік құрылымдарын зерттеу, 

олардың нақты, тәжірибеде дәлелденген даму тенденцияларын талдау ең 
қолайлы шешімдерді анықтауға, алдын-ала болжанбайтын нұсқаларды 
жасаудан аулақ болуға мүмкіндік береді. Өндірістік құрылымдардың 
бастапқы нұсқаларын және олардың жеке элементтерінің нұсқаларын 
қалыптастыру келесі факторларды ескере отырып жүзеге асырылады: 

- өндірістік құрылым элементтерін экономикалық тұрғыдан тиімді 
жылдық жүктеу; 

- пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың, құрылыс 
материалдары мен конструкциялардың, технологиялық тәсілдер мен 
операциялардың біртектілігімен көрінетін өндірістік процестер мен жұмыс 
түрлерінің технологиялық біртектілігі туралы ақпарат; 

- технологиялық процестер мен жұмыс түрлерінің уақытша және 
кеңістіктік өзара байланысы [16]; 

- құрылыс-монтаждау жұмыстары өндірісінің және еңбек 
ресурстарын пайдаланудың жыл ішіндегі біркелкілік дәрежесі; 

- технологиялық процестердің немесе жұмыс түрлерінің аяқталу 
жылдамдығы, конструктивтік элементтердің дайындық дәрежесі; 

- қажетті шешімдерді уақтылы қабылдау есебінен жол-құрылыс 
өндірісін тиімді басқаруды қамтамасыз етуде көрінетін басқарушылық 
дәрежесі. 

Өндірістік құрылымдар нұсқаларының техникалық-экономикалық 
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бөлімшелер жұмысының тиімділігінің өзгеруін ескере отырып, материалдық-
техникалық және еңбек ресурстарына қажеттіліктің нормалары мен 

  

нормативтері негізінде анықталады. Ұйымның және оның бөлімшелерінің 
қызметін сипаттау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады: 
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жұмыстарының жылдық көлемі; 

- құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге келтірілген шығындар; 
- негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құнын, оның ішінде 

құрылыс мақсатындағы негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құнын; 
- қызметкерлер саны, соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары мен 

қосалқы өндірісте жұмыс істейтіндер саны; 
- құрылыс-монтаж жұмыстары мен қосалқы өндірісте жұмыс істейтін 

бір қызметкерге шаққандағы өндіріс; 
- қор шығару; 
- жұмыстың жетекші түрі бойынша мамандану деңгейін; 
- өндірістің біртектілік коэффициенті [7]. 
Жобаланатын ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметінің басқа 

тараптарын сипаттау үшін қосымша көрсеткіштерді есептеуге болады. 
Бәсекелес нұсқаларды зерттеу және жол-құрылыс ұйымының ең жақсы 

өндірістік құрылымын таңдау қабылданған оптималдылық критерийі 
негізінде жүзеге асырылады. Құрылыс ұйымының өндірістік 
құрылымындағы өзгерістер ағымдағы шығындар мен бір реттік капитал 
салымдарының мөлшеріне әсер ететіндіктен, ең жақсы нұсқаны оңтайлы 
критерий ретінде қабылданатын келтірілген шығындардың минимумына 
сәйкес таңдау керек: 

П = С + ЕнК                                              (2.12) 
 

мұнда С – өндірістің ағымдағы шығындары (құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының өзіндік құны)); 
К – салыстырылатын нұсқалар бойынша біржолғы шығындар (машиналар 
мен жабдықтарды сатып алуға салымдар, құрылыстың өндірістік базасын 
құру); 
Ен – салыстырмалы экономикалық тиімділіктің нормативтік коэффициенті, 
Ен = 0,12. 

Қолданыстағы жол-құрылыс ұйымының өндірістік құрылымын 
жобалау кезінде негізгі өндірістік қорлардың мөлшері мен құрылымында 
айтарлықтай өзгерістер қарастырылмаған жағдайда құрылыс-монтаж 
жұмыстарының құнын оптималдылық өлшемі ретінде қабылдауға болады. 

Өндірістік құрылымдардың ықтимал нұсқаларын зерттеп, қабылданған 
критерий негізінде бәсекелес нұсқалардың салыстырмалы экономикалық 
тиімділігін және экономикалық-математикалық модельдеу әдістерін талдау 
негізінде нұсқаны жобалау әдісімен таңдауға болады. 

Бірінші әдіс өте қарапайым, бірақ оның көмегімен құрылымдардың 
барлық мүмкін нұсқаларын қарастыруға болмайды, осыған байланысты 
оңтайлы емес нұсқаны таңдауға болады. 

Экономикалық-математикалық модельдеу әдістерін қолдану – бұл 
кемшіліктерден аулақ болады және өндірістік құрылымдарды 
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оңтайландырудың ең перспективалы бағыты болып табылады. 
Алынған оңтайлы құрылымды талдау кезінде, қабылданған критерий 

бойынша, оның таңдауға әкелген жағдайлардың өзгеруіне тұрақтылығы 
тексеріледі (яғни, мысалы, жұмыс құрылымының өзгеруі жол-құрылыс 
ұйымының таңдалған өндірістік құрылымына және оның техникалық-
экономикалық көрсеткіштеріне әсер етеді). Осы талдаудың, сондай-ақ 
құрылымның қабылданған нұсқасын құрылыстың нақты жағдайларына 
байланыстырудың негізінде құрылымдардың нұсқаларын қалыптастыру 
кезінде ескерілмеген қосымша шарттар ескеріледі, қажетті түзетулер мен 
құрылымды түпкілікті таңдау жүргізіледі [3]. 

2.2.2 Жол құрылысындағы сметалық нормативтік құжаттар 
жүйесі 

Сметалық нормативтер – сметалық нормалардың және бағалардың 
жалпыланған атауы. Сметалық нормаларды белгілеу кезінде ҚМЖ 
өндірісінің орташа деңгейі, көлік жағдайлары, машиналар мен 
механизмдердің техникалық жай-күйі, материалдық ресурстардың бағалары 
ескеріледі. 

Сметалық нормалар – құрылыс, монтаждау және басқа да 
жұмыстардың қабылданған өлшеуішіне орнатылған ресурстар жиынтығы 
(құрылыстағы жұмыс еңбегі, машиналар мен механизмдердің жұмыс уақыты, 
материалдарға, бұйымдарға және конструкцияларға қажеттілік) [10]. 

Сметалық нормалардың негізгі функциясы – шығындар 
көрсеткіштеріне көшудің негізі ретінде тиісті жұмыс түрін орындау үшін ең 
аз қажетті ресурстардың нормативтік санын анықтау. 

Қажетті талаптарды қамтитын белгілі бір ережелер мен әдістемелік 
ережелермен бірге олар кез келген меншік нысанындағы кәсіпорындарды 
салудың, қайта құрудың, күрделі жөндеудің, кеңейтудің және техникалық 
қайта жарақтандырудың сметалық құнын анықтауға негіз болады [12]. 

Сметаның мәні құрылыс, жөндеу, монтаждау және басқа да жұмыс 
түрлерін жүргізу технологиясының дұрыс сипаттамасында жатыр. Осы 
жұмыстарды орындау үшін қажетті технологиялық операциялардың көлемін 
дұрыс анықтауда, орындалған технологиялық операциялардың 
сипаттамасына дәл сәйкес келетін көптеген ұқсас бағаларды таңдай білу және 
таңдалған бағаларды дұрыс қолдану, орындалған жұмыстардың орындалуын 
бақылау және осы жұмыстар үшін қолданылатын материалдардың шығыны 
және Тапсырыс берушіге алдағы жұмыстардың көлемі, жұмыстың өзінің 
және пайдаланылатын материалдардың құны, машиналар мен механизмдерді 
пайдалану құны, жұмыстың еңбек сыйымдылығы және орындалу мерзімі 
туралы барлық қажетті ақпаратты беруге міндетті. 

Сметашылардың алдында тұрған негізгі міндет – сметалық 
құжаттаманы дәйекті және дұрыс дайындау: 

- жоба сметасы; 
-  ресурстық есептеу; 
- нысанды есептеу; 
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- жиынтық смета есебі; 
- орындалған жұмыстардың актісі; 
- материалдарды есептен шығару тізімдемесі [20]. 

 
2.2.3 Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салуға және 

жөндеуге сметалық құжаттама жасау 
Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу мен жөндеудің 

сметалық құны құрылысқа күрделі жұмсалымдардың жалпы мөлшерін 
анықтайды. Күрделі жұмсалымдар шығындардың келесі топтарына бөлінеді: 

- құрылыс жұмыстары; 
- жабдықты монтаждау бойынша жұмыстарға рұқсат; 
- жабдықтарды, айлабұйымдарды, құрал-саймандарды және 

өндірістік мүкәммалды сатып алуға рұқсат алу; 
- құрылыс пен жөндеумен байланысты басқа да шығындар [21]. 
Құрылыстың (жөндеудің) сметалық құны – бұл жобалау 

материалдарына сәйкес оны жүзеге асыру үшін қажетті ақша қаражатының 
сомасы. Сметалық құн күрделі салымдардың, құрылысты 
қаржыландырудың, орындалған мердігерлік (құрылыс-монтаж) жұмыстар 
үшін есеп айырысулардың және т.б. мөлшерін айқындау үшін бастапқы негіз 
болып табылады. 

Құрылыстың сметалық құны технологиялық құрылымға және құрылыс-
монтаждау ұйымдарының қызметін жүзеге асыру тәртібіне сәйкес мынадай 
элементтер бойынша бөлінеді: 

- құрылыс жұмыстарының құны; 
- жабдықтарды монтаждау жұмыстарының құны (монтаж 

жұмыстары); 
- жабдықтарды, жиһаздарды, мүкәммалды сатып алуға (дайындауға) 

жұмсалатын шығындар; 
- басқа шығындар [20]. 
Сметалық құнын айқындау кезінде мынадай ұғымдар қолданылады: 

жаңа құрылыс, кеңейту, қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру, жұмыс 
істеп тұрған кәсіпорындардың қуаттарын ұстап тұру, сондай-ақ ғимараттар 
мен құрылыстарды күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстар. 

Жаңа құрылысқа пайдалануға берілгеннен кейін дербес теңгерімде 
болатын жаңадан құрылатын кәсіпорындардың, ғимараттар мен 
құрылыстардың, сондай-ақ филиалдар мен жекелеген өндірістердің негізгі, 
қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер кешенін салу 
жатады. Жаңа құрылыс жаңа өндірістік қуаттылықты құру мақсатында бос 
аумақтарда жүзеге асырылады. 

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды кеңейтуге бұрын құрылған 
кәсіпорында қосымша өндірістер салу, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың 
аумағында немесе оларға іргелес алаңдарда жаңаларын салу және жұмыс 
істеп тұрған жекелеген цехтар мен негізгі, қосалқы және қызмет көрсету 
мақсатындағы объектілерді кеңейту жатады. Кәсіпорындар қосымша немесе 
жаңа өндірістік қуаттар құру, сондай-ақ пайдалануға берілгеннен кейін 
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дербес теңгерімде болмайтын, олардың құрамына кіретін филиалдар мен 
өндірістер салу мақсатында кеңейтіледі [3]. 

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды қайта құруға, әдетте, өндірісті 
жетілдірумен және оның техникалық-экономикалық деңгейін арттырумен 
байланысты және кешенді жоба бойынша өндірістік қуаттарды ұлғайту, 
сапаны жақсарту және өнім номенклатурасын өзгерту мақсатында 
кәсіпорынды жаңғыртуға жүзеге асырылатын, негізгі, қосалқы және қызмет 
көрсету мақсатындағы жұмыс істеп тұрған цехтар мен объектілерді, негізгі 
мақсаттағы бар ғимараттар мен құрылыстарды кеңейтпей қайта орналастыру 
жатады. Бұл ретте жұмысшылардың саны көбеймейді, бірақ олардың жұмыс 
істеу шарттары және қоршаған ортаның жағдайы жақсарады. 

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды техникалық қайта 
жарақтандыруға озық технологиялар мен жаңа техниканы енгізу, өндірісті 
жаңғырту және автоматтандыру, ескірген табиғи тозған жабдықты жаңғырту 
және неғұрлым өнімді жаңа жабдыққа ауыстыру негізінде жекелеген 
өндірістердің, цехтар мен учаскелердің техникалық-экономикалық деңгейін 
арттыру жөніндегі, сондай-ақ жалпы зауыттық шаруашылықты және 
қосалқы қызметтерді жетілдіру жөніндегі іс-шаралар кешені жатады. 

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның қуатын ұстап тұруға өндірістік 
қызмет процесінде шығатын негізгі қорлардың (өндіруші салалар мен 
өндіріс) тұрақты жаңаруына байланысты іс-шаралар жатады [17]. 

Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуге олардың 
физикалық тозуы мен бұзылуына байланысты ғимараттардың 
(құрылыстардың) жекелеген бөліктерін немесе тұтас конструкцияларды, 
бөлшектер мен инженерлік-техникалық жабдықтарды неғұрлым берік және 
үнемді, олардың пайдалану көрсеткіштерін жақсартатын қалпына келтіру 
немесе ауыстыру жөніндегі жұмыстар жатады. 

Сметалық құнын анықтау үшін бастапқы деректер: 
- құрамына ғимараттардың, құрылыстардың, олардың бөліктері мен 

құрылымдық элементтерінің параметрлері, соның ішінде: 
- сызбалар; 
- құрылыс және монтаждау жұмыстары көлемінің ведомостары; 
- жабдықтың спецификациясы мен тізімдемесінің үлгісі; 
- құрылыс жобасында қабылданған құрылысты ұйымдастыру және 

кезектілік жөніндегі негізгі шешімдер; 
- көрсетілген материалдарға түсіндірме жазбалар; 
- қазіргі сметалық нормалар, жабдықтарға, құрал-саймандарға, 

материалдарға арналған босату бағалары [18]. 
Қолданыстағы сметалық-нормативтік базада қажетті сметалық 

нормативтер болмаған жағдайда, жоба құрамында жеке сметалық нормалар 
әзірленуі мүмкін. 

Сметалық құжаттаманың формалары оны белгілі бір ретпен жасауға 
мүмкіндік береді, біртіндеп кішігірім элементтерден үлкен элементтерге 
ауысады, бұл жұмыс түрі - объект - іске қосу кешені - құрылыс кезегі - 
тұтастай құрылыс (құрылыс). 
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Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды қайта құруға, әдетте, өндірісті 
жетілдірумен және оның техникалық-экономикалық деңгейін арттырумен 
байланысты және кешенді жоба бойынша өндірістік қуаттарды ұлғайту, 
сапаны жақсарту және өнім номенклатурасын өзгерту мақсатында 
кәсіпорынды жаңғыртуға жүзеге асырылатын, негізгі, қосалқы және қызмет 
көрсету мақсатындағы жұмыс істеп тұрған цехтар мен объектілерді, негізгі 
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өндіріс) тұрақты жаңаруына байланысты іс-шаралар жатады [17]. 

Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуге олардың 
физикалық тозуы мен бұзылуына байланысты ғимараттардың 
(құрылыстардың) жекелеген бөліктерін немесе тұтас конструкцияларды, 
бөлшектер мен инженерлік-техникалық жабдықтарды неғұрлым берік және 
үнемді, олардың пайдалану көрсеткіштерін жақсартатын қалпына келтіру 
немесе ауыстыру жөніндегі жұмыстар жатады. 

Сметалық құнын анықтау үшін бастапқы деректер: 
- құрамына ғимараттардың, құрылыстардың, олардың бөліктері мен 

құрылымдық элементтерінің параметрлері, соның ішінде: 
- сызбалар; 
- құрылыс және монтаждау жұмыстары көлемінің ведомостары; 
- жабдықтың спецификациясы мен тізімдемесінің үлгісі; 
- құрылыс жобасында қабылданған құрылысты ұйымдастыру және 

кезектілік жөніндегі негізгі шешімдер; 
- көрсетілген материалдарға түсіндірме жазбалар; 
- қазіргі сметалық нормалар, жабдықтарға, құрал-саймандарға, 

материалдарға арналған босату бағалары [18]. 
Қолданыстағы сметалық-нормативтік базада қажетті сметалық 

нормативтер болмаған жағдайда, жоба құрамында жеке сметалық нормалар 
әзірленуі мүмкін. 

Сметалық құжаттаманың формалары оны белгілі бір ретпен жасауға 
мүмкіндік береді, біртіндеп кішігірім элементтерден үлкен элементтерге 
ауысады, бұл жұмыс түрі - объект - іске қосу кешені - құрылыс кезегі - 
тұтастай құрылыс (құрылыс). 

  

Сметалық құжаттаманы жасауға қатысты оған қатысты барлық 
жайластырулары, жабдығы, жиһазы, мүкәммалы, қосалқы және қосалқы 
құрылғылары, сондай-ақ оған іргелес инженерлік желілері және жалпы алаң 
жұмыстары бар жеке тұрған ғимарат немесе құрылыс құрылыс объектісі 
болып табылады. 

Жол саласында жобалау-сметалық құжаттаманы жобалау. Құрылыс 
әзірленген жобалық-сметалық құжаттама негізінде жүргізілуде. Жобалау-
сметалық құжаттаманың құрамында құрылыс-монтаждау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті құрылыс материалдарының, еңбек ресурстарының, 
жабдықтардың, құрылыс машиналары мен тетіктерінің қажеттілігі, 
құрылыстың құны және қалай салынуы тиіс екендігі анықталады [21]. 

Жобалау алдындағы кезеңде объектіні жобалау мен салудың 
экономикалық орындылығын айқындау үшін құрылыс құнының техникалық-
экономикалық негіздемесі (ТЭН) немесе техникалық-экономикалық есебі 
(ТЭН) орындалады. Құрылыстың дайындық кезеңі жобалау болып 
табылады. Құрылыстың сметалық құны, оның ұзақтығы мен тиімділігі 
көбінесе техникалық-экономикалық негіздеменің сапасына және жобалық 
шешімдердің деңгейіне байланысты болады. 

Жобалау процесінде экономикалық орындылықты негіздеу, 
құрылыстың (реконструкциялаудың) қажеттілігі, одан әрі егжей-тегжейлі 
және жобалау материалдарын құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге 
асыру үшін қажетті дайындық дәрежесіне дейін жеткізе отырып, негізгі 
көлемдік-жоспарлау, технологиялық, конструкциялық, сәулет және басқа да 
шешімдерді айқындау мәселелері дәйекті түрде шешіледі. 

Жобалау жобалық шешімдерінің нұсқаларын әзірлеу, оларды 
салыстыру және техникалық-экономикалық көрсеткіштер бойынша ең 
жақсысын іріктеу әдісімен жүргізіледі, бұл ең төменгі шығындармен ең 
жоғары нәтиже алуға мүмкіндік береді [15]. 

Сметалық құжаттама жобаның құрамдас бөлігі болып табылады және 
әзірленген жобаға сәйкес объектінің құрылысын жүзеге асыру үшін қажетті 
ақша қаражатының мөлшерін айқындау үшін негіз болады. 

Жобаның негізгі бөлімдері: 
- жобаның қысқаша мазмұны бар жалпы түсіндірме жазба, түпкілікті 

жобалық шешімдер қабылданған нұсқаларды салыстыру нәтижелері, 
жобаның қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкестігін көрсете 
отырып, жүргізілген келісімдер туралы мәліметтер келтірілген; 

- негізгі көрсеткіштердің негіздемелерін қамтитын жобаны 
техникалық-экономикалық бағалау; 

- құрылыстың бас жоспары; 
- өндіріс технологиясы; 
- еңбек ұйымы; 
- құрылыс бөлігі; 
- құрылысты ұйымдастыру; 
- смета бөлігі; 
- жобаның паспорты. 
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Жобалау жобаға тапсырыс беруші жобалау ұйымымен бірлесіп 
құрастыратын жобалауға арналған тапсырма негізінде жүргізіледі [1]. 

Объектіні жобалауға арналған бекітілген тапсырмамен бірге тапсырыс 
беруші жобалау ұйымына төмендегілерді ұсынады: 

- құрылыс үшін учаскені бөлу туралы келісілген және бекітілген 
құжаттар; 

- сәулет-жоспарлау тапсырмасы; 
- топографиялық түсірілім және құрылыс учаскесінің геологиялық 

жағдайлары туралы мәліметтер; 
- жобаланатын ғимаратты қолданыстағы инженерлік 

коммуникацияларға қосуға арналған техникалық шарттар; 
- құрылысты ұйымдастыру жобасын әзірлеу және сметалық 

құжаттаманы жасау үшін қажетті мәліметтер. 
Ғимараттар мен құрылыстарды салу үлгілік және жеке жобалар 

бойынша жүргізіледі. 
Үлгілік жоба бірнеше рет пайдалануға арналған (тұрғын үйлер, 

мектептер, балалар мекемелері және т.б.). 
Жеке жобалар бірегей ғимараттарды (мұражайлар, театрлар және т.б.) 

және ерекше мақсаттағы құрылыстарды салуға арналған. 
Құрылыс тек әзірленген және бекітілген жобалау-сметалық құжаттама 

негізінде жоспарланады және қаржыландырылады [12]. 
Жобалаудың негізгі кезеңдері. 
Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау бір немесе екі кезеңде жүзеге 

асырылады. 
Бірінші кезеңде – жұмыс жобасы әзірленуде. 
Екінші кезеңде – жоба және жұмыс құжаттамасы. 
Бірінші кезеңде үлгілік ғимараттар мен құрылыстар үшін, сондай-ақ 

егер бұл техникалық жағынан күрделі емес объектілер болса, жеке жобалар 
үшін жобалар әзірленеді. 

Екі кезеңдік жобаға келесілер кіреді:  
- сәулет-құрылыс сызбалары; 
- техникалық-экономикалық көрсеткіштер мен сметалар. 
Жоба бекітілгеннен кейін жұмыс құжаттамасын әзірлеу жүргізіледі. 

Жұмыс құжаттамасында объектіні салу үшін қажетті құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының барлық кешені көрсетіледі, жұмыс сызбаларының жиынтығы 
әзірленеді [17]. 

Жобаның құрамы. Технологиялық жабдықтары жоқ ғимараттарды 
жобалау үшін жоба үш бөліктен тұрады: экономикалық, технологиялық және 
құрылыс. 

Жобаның экономикалық бөлігінің мазмұны: 
- құрылыс үшін таңдалған орынның тиімділігі; 
- салу мерзімі; 
- жұмысшылардың еңбек өнімділігі; 
- материалдық ресурстардың шығыны; 
- ғимаратты салуға арналған күрделі шығындар; 
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Жобалау жобаға тапсырыс беруші жобалау ұйымымен бірлесіп 
құрастыратын жобалауға арналған тапсырма негізінде жүргізіледі [1]. 

Объектіні жобалауға арналған бекітілген тапсырмамен бірге тапсырыс 
беруші жобалау ұйымына төмендегілерді ұсынады: 

- құрылыс үшін учаскені бөлу туралы келісілген және бекітілген 
құжаттар; 

- сәулет-жоспарлау тапсырмасы; 
- топографиялық түсірілім және құрылыс учаскесінің геологиялық 

жағдайлары туралы мәліметтер; 
- жобаланатын ғимаратты қолданыстағы инженерлік 

коммуникацияларға қосуға арналған техникалық шарттар; 
- құрылысты ұйымдастыру жобасын әзірлеу және сметалық 

құжаттаманы жасау үшін қажетті мәліметтер. 
Ғимараттар мен құрылыстарды салу үлгілік және жеке жобалар 

бойынша жүргізіледі. 
Үлгілік жоба бірнеше рет пайдалануға арналған (тұрғын үйлер, 

мектептер, балалар мекемелері және т.б.). 
Жеке жобалар бірегей ғимараттарды (мұражайлар, театрлар және т.б.) 

және ерекше мақсаттағы құрылыстарды салуға арналған. 
Құрылыс тек әзірленген және бекітілген жобалау-сметалық құжаттама 

негізінде жоспарланады және қаржыландырылады [12]. 
Жобалаудың негізгі кезеңдері. 
Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау бір немесе екі кезеңде жүзеге 

асырылады. 
Бірінші кезеңде – жұмыс жобасы әзірленуде. 
Екінші кезеңде – жоба және жұмыс құжаттамасы. 
Бірінші кезеңде үлгілік ғимараттар мен құрылыстар үшін, сондай-ақ 

егер бұл техникалық жағынан күрделі емес объектілер болса, жеке жобалар 
үшін жобалар әзірленеді. 

Екі кезеңдік жобаға келесілер кіреді:  
- сәулет-құрылыс сызбалары; 
- техникалық-экономикалық көрсеткіштер мен сметалар. 
Жоба бекітілгеннен кейін жұмыс құжаттамасын әзірлеу жүргізіледі. 

Жұмыс құжаттамасында объектіні салу үшін қажетті құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының барлық кешені көрсетіледі, жұмыс сызбаларының жиынтығы 
әзірленеді [17]. 

Жобаның құрамы. Технологиялық жабдықтары жоқ ғимараттарды 
жобалау үшін жоба үш бөліктен тұрады: экономикалық, технологиялық және 
құрылыс. 

Жобаның экономикалық бөлігінің мазмұны: 
- құрылыс үшін таңдалған орынның тиімділігі; 
- салу мерзімі; 
- жұмысшылардың еңбек өнімділігі; 
- материалдық ресурстардың шығыны; 
- ғимаратты салуға арналған күрделі шығындар; 

  

- ғимараттың сметалық құны. 
Жобаның технологиялық бөлігінің мазмұны: 
- құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы; 
- материалдық ресурстарға қажеттілік; 
- еңбек ресурстарына қажеттілік; 
- көлікті ұйымдастыру; 
- энергия, су ресурстарына арналған шығындар; 
- өндірісті механикаландыруды ұйымдастыру және т. б. 
Жобаның құрылыс бөлігі: 
- ғимараттардың әзірленген көлемдік-жоспарлау және конструктивтік 

шешімдерінен тұрады; 
- бірі ауданын анықтау және ғимараттардың көлемі; 
- су және электрмен жабдықтау, кәріз, жылыту және т. б.; 
- құрылысты ұйымдастыру [18]. 
Сметалық істе бағдарламалық өнімдерді қолдану. АВС-4РС 

бағдарламалық кешенін қолдану сипаттамасы. АВС жүйесі инвестициялық 
процестің барлық қатысушылары: жобалау, мердігерлік ұйымдар және 
құрылысқа тапсырыс берушілер сметалық және ресурстық құжаттаманы 
әзірлеуге арналған. 

АВС жүйесі – бұл қабылданған жобалық шешімдерді төрт позициядан 
бағалауды қамтамасыз ететін кешенді жүйе: құны; материалдық ресурстарға 
қажеттілік; жабдыққа қажеттілік; орындалатын жұмыс көлемі. 

Дербес компьютерлерге арналған АВС-4РС бағдарламалық 
жасақтамасын әзірлеу дербес компьютерлерді жобалау және құрылыс 
ұйымдарының жаппай қолдануына байланысты туындаған қажеттілікті 
қанағаттандыруға бағытталған. АВС бағдарламалық кешеніне бағдарлану 
АВС-3ЕС бағдарламалық кешенін пайдаланушылардың бар тәжірибесі мен 
әлеуетін пайдалануға мүмкіндік береді, жобалау мен құрылыста сметалық-
ресурстық есептеулерде ЭЕМ қолдануды одан әрі дамыту перспективасын 
ашады. 

АВС-4РС кешенінің негізіне 1984, 1991 жылдардағы әртүрлі сметалық 
нормаларды, ресурстық сметалық нормаларды, ГЭСН-2001 мемлекеттік 
элементтік сметалық нормаларын қолдана отырып, сметалық істе және 
ресурстық баға белгілеуде жаңа әдістемелік тәсілдер алынған. 

АВС-4РС кешенінде құрылыс өніміне баға қалыптастырудың барлық 
әдістері іске асырылған: базистік-индекстік: базистік-өтемдік; ресурстық; 
ресурстық-индекстік [10]. 

Әзірлеушілер АВС жүйесін заманауи талаптарға сәйкес келетін өзекті 
жағдайда ұстап, үнемі жаңартып отырады. АВС жүйесінде әдістемелік 
ережелерді көрсететін және әртүрлі валюталармен және баға масштабымен 
жұмыс істеуді қамтамасыз ететін құрылыс жұмыстарының құнын анықтау 
алгоритмдері енгізілген. Ресурстық әдіс құрылыстың құнын базистік және 
/немесе ағымдағы (болжамды) бағаларда анықтауға мүмкіндік береді. АВС 
(ҚМЖ) кіші жүйесінде кеңінен қолданылатын стандартты фрагменттер әдісі 
әртүрлі алынбайтын шығындарды, үстемеақыларды, салықтарды және басқа 
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да шығындарды қоса алғанда, есептеудің әртүрлі тәсілдерін икемді ескеруге 
мүмкіндік береді [11]. 

Толық атауы: дербес компьютерлерді қолдана отырып, сметалық және 
ресурстық есеп айырысудың автоматтандырылған жүйесі. АВС-4РС 
бағдарламалық кешені. 

Қысқаша атауы: АВС-4РС, редакция 3.6. 
Егер жүйенің кезекті модификациясында жүйенің мүмкіндіктерін 

кеңейтетін пысықтаулар болса және қосымша техникалық құжаттаманы 
шығарумен байланысты болса, әрбір келесі редакцияны шығарған кезде, 
редакция кодының бірінші саны бірлікке ұлғаяды. 

Бағдарламалық қамтамасыз етуге шағын түзетулер енгізілген 
модификацияларды шығарған кезде екінші сан бірлікке ұлғаяды. 

АВС-4РС бағдарламалық кешені әртүрлі жобалау-сметалық 
құжаттаманы автоматтандырылған әзірлеу және шығару мақсатында 
қолданылуы мүмкін. Оның ішінде: құрылыс және монтаждау жұмыстарының 
барлық түрлеріне және жабдықтарды сатып алуға және монтаждауға 
арналған жергілікті, объектілік және жиынтық сметалар; материалдық-
техникалық ресурстарға қажеттілік тізімдемелері; жұмыстар көлемінің 
тізімдемелері; жабдықтар мен материалдардың ерекшеліктері; еркін 
құрылымдағы мәтіндік және кестелік құжаттар; объектілер туралы 
деректердің ақпараттық блоктары (БДБ) және т.б. [11]. 

АВС-4РС бағдарламалық кешенін қолдану саласы – бұл әртүрлі 
ауылшаруашылық салалары жобалық ұйымдарының, сондай-ақ құрылыс 
өндірісін жобалау, дайындау және құрылысты басқару мәселелерін шешу 
үшін тапсырыс берушілер мен мердігер құрылыс ұйымдарының күрделі 
құрылыс департаменттерінің аталған ақпаратты автоматтандырылған түрде 
әзірлеуі және шығаруы. 

АВС-4РС дербес немесе автоматтандырылған жобалаудың басқа ішкі 
жүйелерімен немесе автоматтандырылған жобалаудың технологиялық 
желілерімен бірге пайдаланылуы мүмкін. 

АВС-4РС жобалау кезінде төмендегідей мүмкіндік береді: 
- соңғы әдіснамалық талаптарға сәйкес екі деңгейдегі – базистік және 

ағымдағы құрамдағы сметалық құжаттаманың толық жиынтығын: жергілікті 
және объектілік сметаларды; жұмыс көлемі мен құнының жиынтықтарын; 
құрылыс құнының жиынтық сметалық есептерін; ресурстық сметаларды; 
жергілікті ресурстық тізімдемелерді және жергілікті ресурстық сметалық 
есептерді әзірлеу және шығару. 

- МЕМСТ 21.110-95 бойынша жабдықтар мен материалдардың 
ерекшеліктерінің бірдей бастапқы деректері бойынша сметалық 
құжаттамамен бір мезгілде әртүрлі номенклатуралардағы жұмыс 
көлемдерінің тізімдемелерін (ЖҚЖҚК – құрылыстағы жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтердің жалпы қазақстандық кодификаторы, ҚҰЖ 
құрылысты ұйымдастырудың жобасы, АВС ІЖТ– АВС-дің ірілендірілген 
жұмыс түрлері); құрылысты ұйымдастыру және басқару міндеттерін шешу 
үшін мердігер ұйымдарға беру мақсатында жобаланатын құрылыс 
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да шығындарды қоса алғанда, есептеудің әртүрлі тәсілдерін икемді ескеруге 
мүмкіндік береді [11]. 

Толық атауы: дербес компьютерлерді қолдана отырып, сметалық және 
ресурстық есеп айырысудың автоматтандырылған жүйесі. АВС-4РС 
бағдарламалық кешені. 

Қысқаша атауы: АВС-4РС, редакция 3.6. 
Егер жүйенің кезекті модификациясында жүйенің мүмкіндіктерін 

кеңейтетін пысықтаулар болса және қосымша техникалық құжаттаманы 
шығарумен байланысты болса, әрбір келесі редакцияны шығарған кезде, 
редакция кодының бірінші саны бірлікке ұлғаяды. 

Бағдарламалық қамтамасыз етуге шағын түзетулер енгізілген 
модификацияларды шығарған кезде екінші сан бірлікке ұлғаяды. 

АВС-4РС бағдарламалық кешені әртүрлі жобалау-сметалық 
құжаттаманы автоматтандырылған әзірлеу және шығару мақсатында 
қолданылуы мүмкін. Оның ішінде: құрылыс және монтаждау жұмыстарының 
барлық түрлеріне және жабдықтарды сатып алуға және монтаждауға 
арналған жергілікті, объектілік және жиынтық сметалар; материалдық-
техникалық ресурстарға қажеттілік тізімдемелері; жұмыстар көлемінің 
тізімдемелері; жабдықтар мен материалдардың ерекшеліктері; еркін 
құрылымдағы мәтіндік және кестелік құжаттар; объектілер туралы 
деректердің ақпараттық блоктары (БДБ) және т.б. [11]. 

АВС-4РС бағдарламалық кешенін қолдану саласы – бұл әртүрлі 
ауылшаруашылық салалары жобалық ұйымдарының, сондай-ақ құрылыс 
өндірісін жобалау, дайындау және құрылысты басқару мәселелерін шешу 
үшін тапсырыс берушілер мен мердігер құрылыс ұйымдарының күрделі 
құрылыс департаменттерінің аталған ақпаратты автоматтандырылған түрде 
әзірлеуі және шығаруы. 

АВС-4РС дербес немесе автоматтандырылған жобалаудың басқа ішкі 
жүйелерімен немесе автоматтандырылған жобалаудың технологиялық 
желілерімен бірге пайдаланылуы мүмкін. 

АВС-4РС жобалау кезінде төмендегідей мүмкіндік береді: 
- соңғы әдіснамалық талаптарға сәйкес екі деңгейдегі – базистік және 

ағымдағы құрамдағы сметалық құжаттаманың толық жиынтығын: жергілікті 
және объектілік сметаларды; жұмыс көлемі мен құнының жиынтықтарын; 
құрылыс құнының жиынтық сметалық есептерін; ресурстық сметаларды; 
жергілікті ресурстық тізімдемелерді және жергілікті ресурстық сметалық 
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- МЕМСТ 21.110-95 бойынша жабдықтар мен материалдардың 
ерекшеліктерінің бірдей бастапқы деректері бойынша сметалық 
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көлемдерінің тізімдемелерін (ЖҚЖҚК – құрылыстағы жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтердің жалпы қазақстандық кодификаторы, ҚҰЖ 
құрылысты ұйымдастырудың жобасы, АВС ІЖТ– АВС-дің ірілендірілген 
жұмыс түрлері); құрылысты ұйымдастыру және басқару міндеттерін шешу 
үшін мердігер ұйымдарға беру мақсатында жобаланатын құрылыс 

  

объектілері үшін деректердің ақпараттық блогын (ДАБ) алу. 
- бір мезгілде әртүрлі нормативтік жүйелерді қолдану: ағымдағы 

жылғы бағалардағы бірыңғай аудандық жеке-дара бағалар және т. б. (БАЖБ); 
2001 жылғы сметалық нормалар мен бағалар СНжБ-01); құрылыс, монтаждау 
және іске қосу-баптау жұмыстарына арналған ресурстық сметалық нормалар 
(РСН); Мемлекеттік элементтік сметалық нормалары МЭСМ-2001; 

- материалдарды, бұйымдар мен конструкцияларды сметалық бағалар 
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береді: 
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алу журналдарын жүргізу (М-29-формалары), құрылыс ұйымының барлық 
жұмыс бағдарламасына объектілердің ағымдағы жағдайы туралы 
анықтамалық ақпарат алу [17]. 

Құрылыс өндірісін ұйымдастыру және басқару мәселелерін шешуде 
төмендегілер қолданылады: 

- «Құрылыс-монтаж жұмыстары» АБС кіші жүйесі; 
- «БАЖБ, СНжБ, РСН және ГЭСН-ның кіретін нормативтік базалар; 
- объектілер туралы деректерді жобалау ұйымдарынан алынған 

немесе АВС-3РС немесе АВС-4РС кешенін қолдана отырып, мердігерлік 
құрылыс ұйымдары - дербес әзірлеген АВС ақпараттық деректер блогы 
(АДБ) түріндегі ақпарат тасығыштарда сметалық және ресурстық құжаттама 
түрінде құрылыс ұйымының жұмыс бағдарламасы; 

- АВС жүйесінің оқиғалар файлында тіркелген және сызықтық (және 
басқа қызметтердің) бастапқы ақпараты негізінде қалыптасатын объектілер 
туралы ағымдағы жоспарлы және нақты ақпарат; 

- кезеңдер, орындаушылар, объектілер бойынша жоспарлы, 
қорытынды және есептік құжаттамалардың пакеттік шығарылымын 
анықтайтын тапсырмалар. 

АВС жүйесін қамтамасыз етудің төрт түрін құрайды: 
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бағдарламалық, нормативтік, ақпараттық және нұсқаулық-әдістемелік 
қамтамасыз ету. 

Нормативтік қамтамасыз етудің (машиналық ақпарат тасығыштардағы 
нормативтік база) көлемі шексіз, АВС-4РС бағдарламалық кешенінде 
жылдам және тиімді қол жеткізуді ұйымдастыру үшін қажетті нормативтік 
деректерге жылдам және тікелей қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз ететін 
нормативтік базамен жұмыс істеудің көпфайлдық (префикстік) әдісі іске 
асырылды [15]. 

Кіріс тілі мен нормативтік деректер құрылымының бірлігі АВС-3РС-
пен жұмысты білетін сметалық және ресурстық есептеулер бойынша 
мамандарға бір апта ішінде АВС-4РС бағдарламалық кешенімен жұмысты 
игеруге мүмкіндік береді. 

Мемлекет басшысының 28.01.15 ж. № 266-1 тапсырмасын орындау 
үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару 
комитеті құрылыс құнын айқындаудың ресурстық әдісіне көшуді жүзеге 
асыруда. Осыған байланысты «KAZGOR» ЖА ЖШС мамандары «SANA-
2015» бағдарламасының оқу нұсқасын әзірледі. 

ҚР 2020 СМЕТА БАҒДАРЛАМАСЫ – Қазақстан Республикасы үшін 
сметалық құжаттаманы есептеуді автоматтандыруға арналған 
бағдарламалардың жаңа буыны. 

ҚР 2020 СМЕТА бағдарламасының көмегімен Қазақстан 
Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын айқындау жөніндегі 
нормативтік құжаттарға, ҚР ИДМ ТКШ Құрылыс істері жөніндегі 
комитетінің 14.11.2017 жылғы №249-НК бұйрығына сәйкес сметаларды 
ресурстық әдіспен тез және тиімді есептеуге болады. 

Сметалық бағдарлама сметалық құжаттаманы жасау мен бекітуден 
бастап орындалған жұмыстарды қабылдау актілерін «жабуға» дейінгі 
құрылыс барысына бақылауды қамтамасыз етеді. 
 

2.2.4 Еңбекті ғылыми ұйымдастыру және еңбекті техникалық 
нормалау 

Еңбекті ғылыми ұйымдастыру (ЕҒУ) – өндірістік ұжымдар мен 
олардың жекелеген буындарының еңбегін ұйымдастыру жүйесі, бұл ретте 
адамның кәсіби мүмкіндіктерін өндірістің техникасы мен технологиясының 
мүмкіндіктерімен, сондай-ақ ұжымдағы өндірістік қатынастар мен 
әлеуметтік ахуалды қоса алғанда, еңбек қызметінің неғұрлым қолайлы 
жағдайларымен ұтымды үйлестіру есебінен еңбек өнімділігін арттыру 
қамтамасыз етіледі [6]. 

Құрылыстағы ЕҒҰ-ды әртүрлі деңгейдегі қызметкерлер үшін мынадай 
бағыттарда жүзеге асырылады: 

- техникалық құжаттаманы зерттеу және талдау; жобалау ұйымдары 
жүзеге асыратын құрылыс ұйымдарының жобаларын әзірлеу; құрылыс 
ұйымдары жүзеге асыратын жұмыс өндірісінің жобаларын (ЖАЖ), 
технологиялық карталарды (ТК), еңбек шығындарының калькуляцияларын 
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бағдарламалық, нормативтік, ақпараттық және нұсқаулық-әдістемелік 
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бағыттарда жүзеге асырылады: 

- техникалық құжаттаманы зерттеу және талдау; жобалау ұйымдары 
жүзеге асыратын құрылыс ұйымдарының жобаларын әзірлеу; құрылыс 
ұйымдары жүзеге асыратын жұмыс өндірісінің жобаларын (ЖАЖ), 
технологиялық карталарды (ТК), еңбек шығындарының калькуляцияларын 

  

әзірлеу; дайындық кезеңінің барлық іс-шараларын толық көлемде орындау; 
- жұмыс орындарын ұтымды ұйымдастыру – бригадалар мен 

буындардың саны мен кәсіби құрамын дұрыс таңдау; жұмыс орындарын 
жабдықтау-апталық-тәуліктік кестелерге, ЖАЖ және ТК сәйкес 
машиналармен, құрылғылармен, құралдармен, шағын механикаландыру 
құралдарымен жарақтандыру; 

- жұмыс орнында еңбекті ұтымды ұйымдастыру – объектіні апталық-
тәуліктік кестелерге сәйкес құрылыс материалдарымен, конструкциялармен, 
бұйымдармен үздіксіз қамтамасыз ету; еңбектің ұтымды тәсілдерін енгізу; 
жұмыстарды барынша механикаландыру, ауыр қол еңбегін қысқарту; еңбек 
пен демалысты дұрыс ауыстыру және оларды ұтымды пайдалану; 

- әлеуметтік-ынталандырушы факторлар – жарыс ұйымдастыру және 
оның нәтижелерінің жариялылығын қамтамасыз ету; құрылысқа 
қатысушылар үшін неғұрлым қолайлы әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар 
(тұрғын үй қоры, тұрмыстық үй-жайлар, қоғамдық қызмет көрсету, мәдени-
бұқаралық және қоғамдық-саяси жұмыс), сондай-ақ өндірісте қолайлы 
психологиялық ахуал жасау болып табылады. 

Барлық осы іс-шараларды жүзеге асыруда құрылыс жетекшілеріне, 
өндірістік-техникалық және техникалық қызмет көрсету персоналына және 
құрылыстың кәсіподақ ұйымдарына ерекше рөл беріледі [13]. 

Еңбек өнімділігін арттырудың, құрылыстағы еңбек ресурстарын 
ұтымды пайдаланудың маңызды шарты – үздіксіздік, өндірістің ағыны, 
объектілерді жылдың айлары мен тоқсандары бойынша пайдалануға ырғақты 
өткізу болып табылады. Бұл талаптарға екі жылдық үздіксіз жоспарлау 
негізінде құрылыс өндірісін ұйымдастырудың ағынды жүйесі сәйкес келеді, 
ол тиісті резерв құру арқылы бригадалардың жұмыс шебін дайындауды 
қамтамасыз етеді, яғни жұмыстардың бірізді циклдерін өндіру үшін 
құрылысты дайындау (алаңды дайындау, құрылыстың жер асты, жер үсті 
және әрлеу циклдері, аумақты абаттандыру). 

Жұмыстың ағындылығы мен үздіксіздігі келесі факторлармен 
қамтамасыз етіледі: 

- жобаларға енгізілетін техникалық құжаттардың уақытылы және 
жоғары сапалы дайындалуы, техникалық шешімдердің прогрессивтілігі мен 
технологиялылығы; 

- құрылысты материалдық-техникалық жабдықтауды жақсы 
ұйымдастыру: құрылыстар мен жұмыс топтарын қажетті машиналар, 
құралдар, құрылғылар жиынтығымен, сондай-ақ, құрылыс материалдары мен 
конструкцияларын кестелерге сәйкес ырғақты жеткізу. 

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының жыл сайын өсіп келе жатқан 
көлемін орындау жұмыс істейтіндердің санын көбейтпей, еңбек өнімділігін 
арттыру есебінен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Еңбек өнімділігінің деңгейі технология тиімділігі мен құрылыс өндірісін 
ұйымдастырудың маңызды критерийі болып табылады. Ол әлеуметтік еңбек 
саласында келесі көрсеткіштермен сипатталады: табиғи көрсеткіш – 
аяқталған өнім бірлігіне (мысалы, жалпы жол учаскесінің км) жұмсалған 
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орташа еңбек шығындарының мөлшері (адам - сағ немесе адам - күн.); 
құндық көрсеткіш – белгілі бір уақыт аралығында (күн, жыл, құрылыс кезеңі) 
салыстырмалы бағада бір жұмысшы жүргізген жұмыстардың орташа құны. 

Жеке жұмысшылардың еңбек өнімділігінің деңгейі өндіріммен – уақыт 
бірлігіне өндірілген құрылыс өнімдерінің мөлшерімен және еңбек 
сыйымдылығымен – құрылыс өнімінің бірлігіне жұмсалған еңбек 
шығындарымен сипатталады. Өнім бірлігіне еңбек шығындарының, машина 
уақытының және материалдық ресурстардың техникалық негізделген 
нормаларын белгілеу маңызды рөл атқарады [14]. 

Техникалық нормалау – әртүрлі өндірістік ресурстардың (жұмыс және 
машина уақыты, материалдар, энергия тасымалдаушылар және т.б.) 
техникалық негізделген шығыстарының нормаларын зерттеу және белгілеу 
жүйесі. 

Еңбек шығындарының нормалары уақыт нормалары және өндірім 
нормалары түрінде көрсетіледі. 

Жұмысшы немесе жұмысшылар тобының өндірім нормасы – бұл уақыт 
нормаларын белгілеу кезінде қабылданған шарттарда уақыт бірлігі үшін 
алынған өнім мөлшері. Уақыт пен өндірім нормаларын біле отырып, еңбек 
өнімділігінің деңгейін анықтауға болады. Егер нормалар бойынша Тнор 
уақытында орындалуы тиіс жұмыс Тфак уақытында орындалса, онда еңбек 
өнімділігінің деңгейі (ӨД) төмендегі формуламен белгіленеді: 

 
∆ПТ= (ПТПЛПТТЕК

− 1) ∙ 100                                                (2.13) 
 

мұнда ∆ПТ – еңбек өнімділігінің өсу проценті, %; 
ПТПЛ – жоспарланған жылдағы еңбек өнімділігі, тг; 
ПТТЕК – ағымдағы жылғы еңбек өнімділігі, тг. 

Машина уақытының нормасы – еңбекті ғылыми ұйымдастыруда тиісті 
сападағы машина өнімдерінің бірлігін жасау үшін қажет машинаның жұмыс 
уақытының мөлшері, бұл машинаны пайдалану өнімділігін барынша 
арттыруға мүмкіндік береді.  

Нормалар жұмыс өндірісі бойынша құжаттаманы әзірлеу және 
қабылданған технологиялық шешімдердің тиімділігін бағалау кезінде 
жұмысшылармен есептеу үшін қолданылады [7]. 

Технологиялық тұрғыдан негізделген нормалар бүкіл жұмыс күні 
ішінде процестерді талдау және зерттеу арқылы жасалады. Құрылыс 
процесінің нормалау үшін бірінші кезекте, оны зерттеп, нормаль (қалыпты 
жағдайы) бойынша анықтау керек. 

Еңбекті ұйымдастырудың және жұмыс өндірісінің озық әдістерін 
қолдана отырып, құрылыс техникасы мен технологиясының қазіргі деңгейіне 
сәйкес келетін процестің сипаттамасы құрылыс процесінің нормалі (қалыпты 
жағдайы) деп аталады. Құрылыс процесінің нормасын анықтағаннан кейін 
таңдалған объектіде хронометраждық бақылау жүзеге асырылады. 
Жинақталған деректер негізінде техникалық негізделген нормалар әзірленіп, 
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орташа еңбек шығындарының мөлшері (адам - сағ немесе адам - күн.); 
құндық көрсеткіш – белгілі бір уақыт аралығында (күн, жыл, құрылыс кезеңі) 
салыстырмалы бағада бір жұмысшы жүргізген жұмыстардың орташа құны. 

Жеке жұмысшылардың еңбек өнімділігінің деңгейі өндіріммен – уақыт 
бірлігіне өндірілген құрылыс өнімдерінің мөлшерімен және еңбек 
сыйымдылығымен – құрылыс өнімінің бірлігіне жұмсалған еңбек 
шығындарымен сипатталады. Өнім бірлігіне еңбек шығындарының, машина 
уақытының және материалдық ресурстардың техникалық негізделген 
нормаларын белгілеу маңызды рөл атқарады [14]. 

Техникалық нормалау – әртүрлі өндірістік ресурстардың (жұмыс және 
машина уақыты, материалдар, энергия тасымалдаушылар және т.б.) 
техникалық негізделген шығыстарының нормаларын зерттеу және белгілеу 
жүйесі. 

Еңбек шығындарының нормалары уақыт нормалары және өндірім 
нормалары түрінде көрсетіледі. 

Жұмысшы немесе жұмысшылар тобының өндірім нормасы – бұл уақыт 
нормаларын белгілеу кезінде қабылданған шарттарда уақыт бірлігі үшін 
алынған өнім мөлшері. Уақыт пен өндірім нормаларын біле отырып, еңбек 
өнімділігінің деңгейін анықтауға болады. Егер нормалар бойынша Тнор 
уақытында орындалуы тиіс жұмыс Тфак уақытында орындалса, онда еңбек 
өнімділігінің деңгейі (ӨД) төмендегі формуламен белгіленеді: 

 
∆ПТ= (ПТПЛПТТЕК

− 1) ∙ 100                                                (2.13) 
 

мұнда ∆ПТ – еңбек өнімділігінің өсу проценті, %; 
ПТПЛ – жоспарланған жылдағы еңбек өнімділігі, тг; 
ПТТЕК – ағымдағы жылғы еңбек өнімділігі, тг. 

Машина уақытының нормасы – еңбекті ғылыми ұйымдастыруда тиісті 
сападағы машина өнімдерінің бірлігін жасау үшін қажет машинаның жұмыс 
уақытының мөлшері, бұл машинаны пайдалану өнімділігін барынша 
арттыруға мүмкіндік береді.  

Нормалар жұмыс өндірісі бойынша құжаттаманы әзірлеу және 
қабылданған технологиялық шешімдердің тиімділігін бағалау кезінде 
жұмысшылармен есептеу үшін қолданылады [7]. 

Технологиялық тұрғыдан негізделген нормалар бүкіл жұмыс күні 
ішінде процестерді талдау және зерттеу арқылы жасалады. Құрылыс 
процесінің нормалау үшін бірінші кезекте, оны зерттеп, нормаль (қалыпты 
жағдайы) бойынша анықтау керек. 

Еңбекті ұйымдастырудың және жұмыс өндірісінің озық әдістерін 
қолдана отырып, құрылыс техникасы мен технологиясының қазіргі деңгейіне 
сәйкес келетін процестің сипаттамасы құрылыс процесінің нормалі (қалыпты 
жағдайы) деп аталады. Құрылыс процесінің нормасын анықтағаннан кейін 
таңдалған объектіде хронометраждық бақылау жүзеге асырылады. 
Жинақталған деректер негізінде техникалық негізделген нормалар әзірленіп, 

  

олар өндірістік жағдайларда тексеріледі. 
Тиісті тексеруден кейін әзірленген нормалар өндірістік нормалар 

түрінде ресімделеді. 
Жаңа техниканың пайда болуы, механикаландыру, еңбекті 

ұйымдастырудың жаңа формалары техникалық нормалардың ескіруіне және 
прогрессивті сипатын жоғалтуына алып келеді. Сондықтан нормалар мезгіл-
мезгіл қайта қаралады. 

Материалдардың шығындарын техникалық нормалау тәжірибелік-
өндірістік, зертханалық және есептеу-талдау әдістерімен жүзеге асырылады. 
Материалдар шығындарының өндірістік және сметалық нормалары, сондай-
ақ материалдық-техникалық жарақтандыруды жоспарлау нормалары бар. 

Еңбекті техникалық нормалау – еңбек өнімділігін арттыру мақсатында 
уақыт шығындарын зерттеу. Ол арнайы ғылыми-зерттеу станцияларында 
(ҒЗС) ұйымдастырушылық және нормативтік бақылау әдістерімен 
жүргізіледі [13]. 

Ұйымдастырушылық бақылаулар алдыңғы қатарлы еңбек әдістерін 
анықтау, жұмыс уақытын жоғалтуды анықтау және кейіннен өндірістік емес 
шығындарды жою үшін жүзеге асырылады. 

Нормативтік бақылаулар жаңа нормаларды жобалау үшін 
қолданыстағы техникалық нормалардың орындалуын және асыра 
орындалуын тексеру мақсатында жүргізіледі. 

 
2.2.5 Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру 
Еңбекақы қызметкердің ұйым нәтижелеріне қосқан үлесін бағалауды 

сипаттайды. Экономика номиналды және нақты жалақыны ажыратады. 
Номиналды еңбекақы дегеніміз – ақшаның белгілі бір сомасы түріндегі 

еңбек үшін сыйақы. 
Нақты жалақы дегеніміз – қызметкер тауарлар мен қызметтерге 

бағаның белгілі бір деңгейінде номиналды еңбекақыға сатып ала алатын 
өмірлік игіліктердің сомасы [22]. 

Құрылыстағы еңбекақы төлеу мынадай нормативтік құжаттар негізінде 
ұйымдастырылады: 

- Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі; 
- Қазақстан Республикасының құрылыс және құрылыс материалдары 

өнеркәсібі жөніндегі салалық тарифтік келісім; 
- Құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс ұйымдары қызметкерлерінің 

еңбекақы төлеу және құрылысқа арналған сметалар мен шарттық бағаларда 
еңбекақы төлеу қаражатының мөлшерін айқындау жөніндегі әдістемелік 
ұсынымдар; 

- басқа нормативтік актілер. 
Негізгі еңбекақы қалыптастыру әдісіне сәйкес келесі еңбекақы 

жүйелері ажыратылады: 
- жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбекақы деңгейін реттейтін 

нормативтер жиынтығы негізінде құрылған тарифтік жүйелер; 
- әр қызметкердің бүкіл ұжым тапқан еңбекақы қорындағы үлесін 



120   

анықтау негізінде құрылатын тарифсіз жүйе. 
Тарифтік жүйе мамандыққа, біліктілікке, жұмыс ұзақтығына, еңбек 

жағдайларына және кәсіпорынның орналасқан жеріне сәйкес еңбекақы 
мөлшерін белгілеуге мүмкіндік береді. 

Тарифтік жүйені келесі элементтер құрайды: 
1. Тарифтік мөлшерлеме – уақыт бірлігі ішінде белгілі бір 

күрделіліктегі еңбек нормасын орындағаны үшін белгіленген еңбекақы 
мөлшері. Бірінші санаттағы тарифтік мөлшерлеме қарапайым еңбекақы 
төлеудің абсолютті мөлшерін анықтайды және жоғары санаттағы 
жұмысшылардың еңбекақысының деңгейін анықтау үшін бастапқы болып 
табылады. 

2. Тарифтік кесте – тарифтік коэффициенттердің көмегімен 
жұмыстардың күрделілігіне және қызметкерлердің біліктілік 
сипаттамаларына байланысты айқындалған жұмыстардың (мамандықтардың, 
лауазымдардың) тарифтік разрядтарының жиынтығы. Тарифтік коэффициент 
тиісті разрядтың тарифтік мөлшерлемесі бірінші разрядтың тарифтік 
мөлшерлемесінен қанша есе көп екенін көрсетеді. 

3. Тарифтік-біліктілік анықтамалықтар – жұмыстарды тарифтеудің 
және қызметкерлерге біліктілік разрядтарын берудің нормативтік құжаттары. 

4. Аудандық еңбекақы коэффициенттері әртүрлі климаттық 
жағдайдағы өмір сүру құнының айырмашылықтарын өтейді. 

5. Тарифтік ставкаларға қосымша ақылар мен үстемеақылар 
кәсіптерді қоса атқарғаны, үстеме жұмыс, демалыс және мереке күндеріндегі 
жұмыс үшін, зияндылығы үшін белгіленеді [19]. 

6. Ең төменгі еңбекақы мемлекет тарапынан белгіленеді және 
қызметкердің әлеуметтік қорғалуына кепілдік береді. 

Еңбекақы төлеудің тарифтік жүйесі шеңберінде еңбекақы төлеудің 
әртүрлі формалары қолданылады, олардың негізгілері – кесімді және 
мерзімді еңбекақы. 

Кесімді еңбекақы төлеу кезінде жұмысшылардың жалақысы 
орындалған жұмыстардың көлемімен және оның өлшем бірлігіне кесімді 
бағалаумен айқындалады. Бұл жағдайда келесі параметрлер қолданылады: 

- уақыт нормасы – қалыпты еңбек жағдайында жұмыс бірлігін 
орындау үшін қажетті уақыт; 

- өндірім нормасы – жұмыскер белгілі бір уақыт ішінде қалыпты 
жұмыс жағдайында орындауы тиіс жұмыс мөлшері; 

- кесімді бағалау – орындалған жұмыс бірлігі үшін белгіленген 
еңбекақы мөлшерлемесі. 

Еңбекақы төлеудің бірнеше түрі бар: 
1. қарапайым кесімді еңбекақы – жалақы орындалған жұмыс көлеміне 

қарай бірлік үшін кесімді бағаларға сүйене отырып есептеледі; 
2. кесімді-сыйлықақылы еңбекақы – жұмыскерге сыйлықақы беру 

шарттары мен көрсеткіштерін орындағаны үшін қосымша сыйлықақы 
есептеледі; 

3. кесімді-прогрессивті еңбекақы – норма бойынша өндірім негізгі 
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анықтау негізінде құрылатын тарифсіз жүйе. 
Тарифтік жүйе мамандыққа, біліктілікке, жұмыс ұзақтығына, еңбек 

жағдайларына және кәсіпорынның орналасқан жеріне сәйкес еңбекақы 
мөлшерін белгілеуге мүмкіндік береді. 

Тарифтік жүйені келесі элементтер құрайды: 
1. Тарифтік мөлшерлеме – уақыт бірлігі ішінде белгілі бір 

күрделіліктегі еңбек нормасын орындағаны үшін белгіленген еңбекақы 
мөлшері. Бірінші санаттағы тарифтік мөлшерлеме қарапайым еңбекақы 
төлеудің абсолютті мөлшерін анықтайды және жоғары санаттағы 
жұмысшылардың еңбекақысының деңгейін анықтау үшін бастапқы болып 
табылады. 

2. Тарифтік кесте – тарифтік коэффициенттердің көмегімен 
жұмыстардың күрделілігіне және қызметкерлердің біліктілік 
сипаттамаларына байланысты айқындалған жұмыстардың (мамандықтардың, 
лауазымдардың) тарифтік разрядтарының жиынтығы. Тарифтік коэффициент 
тиісті разрядтың тарифтік мөлшерлемесі бірінші разрядтың тарифтік 
мөлшерлемесінен қанша есе көп екенін көрсетеді. 

3. Тарифтік-біліктілік анықтамалықтар – жұмыстарды тарифтеудің 
және қызметкерлерге біліктілік разрядтарын берудің нормативтік құжаттары. 

4. Аудандық еңбекақы коэффициенттері әртүрлі климаттық 
жағдайдағы өмір сүру құнының айырмашылықтарын өтейді. 

5. Тарифтік ставкаларға қосымша ақылар мен үстемеақылар 
кәсіптерді қоса атқарғаны, үстеме жұмыс, демалыс және мереке күндеріндегі 
жұмыс үшін, зияндылығы үшін белгіленеді [19]. 

6. Ең төменгі еңбекақы мемлекет тарапынан белгіленеді және 
қызметкердің әлеуметтік қорғалуына кепілдік береді. 

Еңбекақы төлеудің тарифтік жүйесі шеңберінде еңбекақы төлеудің 
әртүрлі формалары қолданылады, олардың негізгілері – кесімді және 
мерзімді еңбекақы. 

Кесімді еңбекақы төлеу кезінде жұмысшылардың жалақысы 
орындалған жұмыстардың көлемімен және оның өлшем бірлігіне кесімді 
бағалаумен айқындалады. Бұл жағдайда келесі параметрлер қолданылады: 

- уақыт нормасы – қалыпты еңбек жағдайында жұмыс бірлігін 
орындау үшін қажетті уақыт; 

- өндірім нормасы – жұмыскер белгілі бір уақыт ішінде қалыпты 
жұмыс жағдайында орындауы тиіс жұмыс мөлшері; 

- кесімді бағалау – орындалған жұмыс бірлігі үшін белгіленген 
еңбекақы мөлшерлемесі. 

Еңбекақы төлеудің бірнеше түрі бар: 
1. қарапайым кесімді еңбекақы – жалақы орындалған жұмыс көлеміне 

қарай бірлік үшін кесімді бағаларға сүйене отырып есептеледі; 
2. кесімді-сыйлықақылы еңбекақы – жұмыскерге сыйлықақы беру 

шарттары мен көрсеткіштерін орындағаны үшін қосымша сыйлықақы 
есептеледі; 

3. кесімді-прогрессивті еңбекақы – норма бойынша өндірім негізгі 

  

бағалар бойынша төленеді, ал нормадан жоғары өндірім жоғарылатылған 
бағамен төленеді; 

4. аккордтық жəне аккордтық-сыйлықақылық еңбекақы ірілендірілген 
жұмыс көлемі мен олардың кешендерін орындау кезінде белгіленеді. Мәні, 
бағалау жұмыстың барлық көлеміне олардың орындалу мерзімін көрсете 
отырып белгіленеді. Наряд есеп айырысу кезеңіне емес, жұмыстарды 
орындаудың барлық мерзіміне беріледі. Аккордтық төлем тапсырмаларды 
мерзімінде немесе мерзімінен бұрын орындағаны үшін, құрылыстың жоғары 
сапасын қамтамасыз еткені үшін сыйақымен (аккордтық-сыйлықақылық) 
толықтырылуы мүмкін. 

Жай мерзімді еңбекақы нақты жұмыс істеген уақыт үшін белгіленген 
тарифтік ставка бойынша есептеледі. Құрылыстағы еңбекке ақы төлеудің 
мерзімдік формасы нақты жұмыс көлеміне байланысты жұмысшының 
табысын анықтау мүмкін болмаған жағдайларда қолданылады. Мерзімді 
еңбекке ақы төлеу қарапайым мерзімдік және мерзімдік-сыйлықақылық 
болуы мүмкін [13]. 

Қарапайым мерзімдік еңбекақы қызметкердің белгілі бір уақыт кезеңі 
үшін тиісті жұмыс разрядының сағаттық (күндік) тарифтік мөлшерлемесін 
нақты жұмыс істелген уақытқа көбейту жолымен есептеледі. 

Мерзімдік-сыйлықақылық еңбекақы белгіленген көрсеткіштер мен 
сыйлықақы беру шарттарын асыра орындаудың әрбір проценті үшін 
сыйлықақымен толықтырылады. 

Тарифсіз еңбекақы жүйелері қызметкердің немесе қызметкерлер 
тобының еңбекақысының бүкіл ұжымның түпкілікті нәтижесіне тәуелділігін 
білдіреді. Ұжымдық табысты өндіріске қатысушылар арасында бөлу кезінде 
еңбекке қатысу коэффициенті (ЕҚК) қолданылуы мүмкін. 

Еңбекке ақы төлеудің тарифсіз жүйелеріне келісімшарт жүйесін 
жатқызуға болады, онда жұмыс беруші қызметкерді жалдау кезінде онымен 
белгілі бір жұмыс үшін төлемнің нақты мөлшері туралы келіседі. 
Келісімшарттарда еңбекақы, оны анықтау тәртібі, ынталандыру және 
өтемақы сипатындағы түрлі қосымша ақылар мен үстемеақылар көрсетіледі. 

Еңбекке ақы төлеудің қолданылатын тарифтік және тарифсіз жүйелері 
тұтастай алғанда ұйымдардың кірісін барынша ұлғайту мақсатында еңбек 
өнімділігі мен жұмыс сапасын арттыруды ынталандыруы тиіс. 
 

2.3 Басқарушылық қызмет және менеджмент негіздері 
2.3.1 Басқарудың негіздері, қағидалары мен әдістері 
Басқару қағидаларын сақтауды басқару сәттілігінің кепілі ретінде 

қарастыруға болады. 
Қағида (лат. - бастау, негіз) – 1) кез келген ілімнің, теорияның, 

ғылымның, дүниетанымның, саяси ұйымның және т.б. негізгі бастапқы 
ұстанымы; 2) адамның шындыққа, мінез-құлық пен іс-әрекет нормаларына 
қатынасын анықтайтын ішкі сенімі. 

Еңбек бөлінісі – бұл «бірдей күш-жігермен көбірек және жақсы 
өндіруге» бағытталған қағида. Файольдің айтуынша, мамандандыру 
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заттардың табиғи тәртібі белгілерінің бірі болып табылады. Ол «еңбек 
бөлінісі біздің тәжірибемізбен де, қанағатшылдық сезімімен де анықталады» 
деп есептейді. 

Билік – «бұйрық беру және олардың орындалуын талап ету құқығы». 
Файоль «ресми» (лауазымға байланысты, «жарғы бойынша» алынған) және 
«жеке» билікті (интеллект, өмірлік тәжірибе, бірқалыптылық және көшбасшы 
рөлін атқару қабілеті сияқты қасиеттерге байланысты) ажыратады. Жоғары 
дәрежелі менеджердің жеке билігі ресми биліктің «міндетті қосымшасы» 
болып табылады. 

Тəртіп – «негізінен, компания мен жұмысшылар арасында сақталатын 
тыңдау, еңбекқорлық, жігерлілік, белгілі бір мінез-құлық және құрмет 
көрсету. Файоль әртүрлі ұйымдарда тәртіп әртүрлі болуы мүмкін және 
әрқашан олардың маңызды элементтерінің бірі болып табылады деп санайды. 

Өкім жүргізудің бірлігі – «қарамақтағы қызметкер тек бір басшыдан 
бұйрық алуы керек». Файольдің айтуынша, қос бұйрықтар кез келген 
жағдайда шиеленіс, абыржу және жанжал көзі болып табылады. 

Басшылықтың бірлігі – «бір мақсатқа жетуге бағытталған операциялар 
жиынтығы үшін бір басшы мен бір жоспар». Егер басқарудың біртұтастығы 
қағидасы әр бағынушыдан тек бір басшыдан бұйрық алуды талап етсе, онда 
бұл қағида басқару мен жоспардың бірлігі дегенді білдіреді [22]. 

Жеке мүдделердің жалпы мүдделерге бағынуы – «бизнесте бір 
бағыныштының немесе бағыныштылар тобының қызығушылығы 
кәсіпорынның мақсаттарына қайшы келмеуі керек». Файоль басқарудың 
маңызды мәселелерінің бірі – жалпы және жеке немесе топтық мүдделерді 
үйлестіру болып табылатындығына назар аударады. 

Қызметкерлерді ынталандыру – «еңбек марапатталуы керек». Файоль 
төлем деңгейін анықтайтын, бірақ жұмыс берушінің еркіне тәуелді емес 
факторларды қарастырады, мысалы, күнкөріс минимумы, еңбек ұсынысы, 
экономикалық жағдай және кәсіпорынның экономикалық жағдайы. Ол келесі 
қорытындыға келеді: «қызметкердің еңбегі үшін қандай сыйақы алатынына 
қарамастан – ақша немесе жылу, жарық, баспана, тамақ сияқты 
артықшылықтар – оның мәні қызметкердің қажеттіліктерін қанағаттандыру». 

Орталықтандыру – «еңбек бөлінісіне ұқсас... заттардың табиғи 
тәртібіне тән». Ұйым қандай құрылымға ие болуы керек – 
орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған деген мәселені 
қарастыра отырып, Файоль оны тірі организммен салыстырады. Ол 
орталықтандыру туралы былай деп жазады: «Орталықтандыру немесе 
орталықсыздандыру мәселесі – бұл нақты жағдай, белгілі бір жағдай үшін 
оңтайлылықты табу мәселесі...» 

Скалярлық тізбек – «бағынудың барлық деңгейлерін жоғары сатыдан 
төменгі сатыға дейін байланыстыратын биліктік вертикаль». Бұл ұғым үшін 
«иерархия» және «арналар» немесе «коммуникация желілері», 
«субординация» сияқты неғұрлым таныс терминдері анағұрлым үйреншікті 
болып табылады. Бақылау мүмкіндігін сақтау және сонымен бірге уақытты 
шамадан тыс ысырап етпеу үшін ол қажетті коммуникацияларды жүзеге 
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заттардың табиғи тәртібі белгілерінің бірі болып табылады. Ол «еңбек 
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асыруда қарамақтағы қызметкерлерге құқықтар мен жауапкершілікті беру 
жүйесін қолдануды ұсынады. 

Орындылық (тəртіп) – «кез келген затқа және кез келген нәрсеге 
арналған орын» (материалдық тәртіп) болуы керек сияқты «әр адамға және әр 
адамға арналған орын» (әлеуметтік тәртіп). Бұл ой Файольді жұмысты дұрыс 
ұйымдастыру және кадрларды іріктеу мәселесін  қарастыруға алып келеді [2]. 

Әділеттілік – Файоль әділетттілік – бұл қабылданған конвенцияларды 
жүзеге асыру деп санайды, ал әділеттілікті ол әділетті төрелік пен ізгіліктің 
үйлесімі ретінде түсінді. Басшылық кез келген жағдайда қоластындағыларға 
әділетті және мейірімді болып көрінуі керек, бірақ әр басшы тәртіп туралы 
ұмытпауы тиіс. Файольдің пікірінше, әділеттілік пен тәртіп арасындағы тепе-
теңдікті табу басшыдан «айтарлықтай ақыл-ой, тәжірибе мен 
кішіпейілділікті» талап етеді. 

Қызметкерлер құрамының тұрақтылығы – кадрларды жоспарлау, 
басқару әдістерін жетілдіру және жұмыс күшінің ауысуы мәселесіне 
қатысты. Файоль жаңа қызметкерлерге жұмыспен танысу және жаңа ортаға 
үйрену үшін арнайы уақыт берілуі керек деп санайды. 

Бастама – жоспар құру және оның орындалуын қамтамасыз ету 
қабілеті. Ол «адамның мінез-құлқын анықтайтын ең күшті ынталандырудың» 
бірі бола отырып, жұмысқа деген ынта мен қанағаттанушылықты қамтамасыз 
етеді. 

Корпоративтік рух – бұл ұйымдағы белгілі бір үйлесімділікті құру 
және сақтау. Файоль «Бөліп ал да билік ет» қағидасын ұстанатындарды қатты 
сынға алады. 

Питер Харриоттың пікірінше, қазір компания қызметкерлері де, бүкіл 
менеджмент те ұстануға тиісті қағидаттар мен құндылықтардың қатарына 
мыналарды қосу керек: 

1) өзара игілікке ұмтылу қағидасы. Ұйым өз қызметкерлерінің игілігі 
үшін, ал қызметкерлер ұйымның игілігі үшін жұмыс істейді. Ұйым туралы 
идея, ең алдымен, әлеуметтік жүйе ретінде адамзат қоғамдастығының дамуы 
тұрғысынан және әр адам үшін, қоғам мен адамның рухани жетілуге деген 
табиғи ұмтылысын түсіну тұрғысынан ең перспективалы болып көрінеді; 

2) ұйымның дамуы – бұл оның қызметкерлерінің дамуы. Егер 
қызметкердің бәсекеге қабілеттілігі жақсарса, онда бұл ұйымның зияткерлік 
әлеуетін арттыруға, нәтижесінде бәсекелестерге қатысты басым жағдайға 
(ұйымның, ұжымның, қызметкерлердің даму перспективаларын жақсартуға) 
ықпал етеді); 

3) ұйым қызметкерлері өз дамуының әртүрлі сатыларында мансаптық 
перспективалары жəне күтулері бойынша ерекшеленеді, сондықтан 
қызметкерлер әлеуетінің ағымдағы жай-күйіне, олардың күтулеріне тұрақты 
мониторингті жүзеге асыру және оларды ұйымның даму 
перспективаларымен салыстыру қажет. Бұл жеке көзқарас принципін, соның 
ішінде ынталандыру мəселелерінде де, ынталандыруға шығармашылық 
көзқарастың қажеттілігі принципін жəне ынталандырудың динамикалық 
принципін білдіреді; 
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4) мəнін түсіну қағидасы. Егер басшылық қызметкерлер арасындағы
айырмашылықтардың мәнін түсіне алмаса, оларды мойындап, осы мәселе 
бойынша келіссөздерге қатыса алмаса, ол ынтымақтастыққа қол жеткізе 
алмайды; 

5) қызметкерлерге тұрақты назар аудару қағидасы. Уақыт өте келе
ұйымның ең құнды қызметкерлері басқа ұйымға жұмысқа ауысуға немесе 
мүмкін болғаннан гөрі нашар жұмыс істеуге тырысады. Егер біз тірі 
жүйелердің өмірлік циклінің теориясын, сондай-ақ әр қызметкердің еңбек 
нарығы мен жеке даму жоспарларының болуын еске түсіретін болсақ, онда 
бұл тұжырым күмән тудырмайды, демек, барлық қызметкерлерге, тіпті 
«еркелеп жүрген» қызметкерлерге де үнемі мұқият көңіл бөлу керек; 

6) өзгеріссіз сыйластық қағидасы. Еңбек нарығының жай-күйіне әсер
ететін өзгерістер (мысалы, экономикалық құлдырау кезеңіндегі сатып 
алушылар еңбек нарығы) әртүрлі күштер балансының өзгеруіне әкелуі 
мүмкін (бұл жағдайда қызметкер мен жұмыс берушінің күш балансы). 
Дегенмен, позициялар күшіндегі бұл ауытқулар қызметкерлермен олардың 
жұмыс және даму шарттары туралы келіссөздерге түбегейлі әсер етпеуі 
керек; 

7) өзара түсіністік қағидаты. Екінші жағынан, ұйымдардың
қажеттіліктері де бар. Өміршеңдік – басты іргелі қажеттілігі және тіршілікке 
ұмтылу қызметкерлердің тым жоғары күтулерін ақтайды. Егер жеке 
қызметкердің мүдделері мен ұжымның мүдделері арасында қайшылықтар 
болса, мәселені терең талдау, дамудың баламаларын зерттеу және жағдайды 
ашық талқылау қажет [13]; 

8) сенім принципі. Даму туралы келіссөздер жеке қызметкер мен
компания басшылығының өкілі қол жеткізгісі келетін нәрселер туралы ашық 
сөйлесе алатын және ымыраға келуге, ынтымақтастыққа дайын болған 
жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сенім ынтымақтастықтың қажетті 
факторы болып табылады; 

9) ынталандыру қағидасы. Адамның қажеттіліктерін анықтаңыз және
оны тиісті жұмыс мінез-құлқымен байланыстыру арқылы тиісті 
ынталандыруды ұйымдастыруға тырысыңыз [17]. 

Менеджменттің əдіснамалық негіздері. Басқару ғылымының тиімді 
әдіснамалық әдісі – модельдеу болып табылады. 

Біздің контекстімізде модель –кең мағынада – кез келген кескін, аналог 
(ойша немесе шартты: сурет, сипаттама, схема, сурет, график, жоспар, карта 
және т.б.) объектінің, процестің немесе құбылыстың (осы модельдің 
«түпнұсқасы») оның «орынбасары», «өкілі» ретінде қолданылады. 

Модельдеу – объектілердің кез келген құбылыстарын, процестерін 
немесе жүйелерін олардың модельдерін құру және зерделеу арқылы зерттеу; 
модельдерді сипаттамаларды анықтау немесе нақтылау және жаңадан 
салынған объектілерді құру тәсілдерін рационализациялау үшін пайдалану. 
Модельдеу – таным теориясының негізгі санаттарының бірі: ғылыми 
зерттеудің кез келген әдісі модельдеу идеясына негізделген – теориялық (әр 
түрлі символдық, дерексіз модельдер қолданылады) және эксперименттік 
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4) мəнін түсіну қағидасы. Егер басшылық қызметкерлер арасындағы 
айырмашылықтардың мәнін түсіне алмаса, оларды мойындап, осы мәселе 
бойынша келіссөздерге қатыса алмаса, ол ынтымақтастыққа қол жеткізе 
алмайды; 

5) қызметкерлерге тұрақты назар аудару қағидасы. Уақыт өте келе 
ұйымның ең құнды қызметкерлері басқа ұйымға жұмысқа ауысуға немесе 
мүмкін болғаннан гөрі нашар жұмыс істеуге тырысады. Егер біз тірі 
жүйелердің өмірлік циклінің теориясын, сондай-ақ әр қызметкердің еңбек 
нарығы мен жеке даму жоспарларының болуын еске түсіретін болсақ, онда 
бұл тұжырым күмән тудырмайды, демек, барлық қызметкерлерге, тіпті 
«еркелеп жүрген» қызметкерлерге де үнемі мұқият көңіл бөлу керек; 

6) өзгеріссіз сыйластық қағидасы. Еңбек нарығының жай-күйіне әсер 
ететін өзгерістер (мысалы, экономикалық құлдырау кезеңіндегі сатып 
алушылар еңбек нарығы) әртүрлі күштер балансының өзгеруіне әкелуі 
мүмкін (бұл жағдайда қызметкер мен жұмыс берушінің күш балансы). 
Дегенмен, позициялар күшіндегі бұл ауытқулар қызметкерлермен олардың 
жұмыс және даму шарттары туралы келіссөздерге түбегейлі әсер етпеуі 
керек; 

7) өзара түсіністік қағидаты. Екінші жағынан, ұйымдардың 
қажеттіліктері де бар. Өміршеңдік – басты іргелі қажеттілігі және тіршілікке 
ұмтылу қызметкерлердің тым жоғары күтулерін ақтайды. Егер жеке 
қызметкердің мүдделері мен ұжымның мүдделері арасында қайшылықтар 
болса, мәселені терең талдау, дамудың баламаларын зерттеу және жағдайды 
ашық талқылау қажет [13]; 

8) сенім принципі. Даму туралы келіссөздер жеке қызметкер мен 
компания басшылығының өкілі қол жеткізгісі келетін нәрселер туралы ашық 
сөйлесе алатын және ымыраға келуге, ынтымақтастыққа дайын болған 
жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сенім ынтымақтастықтың қажетті 
факторы болып табылады; 

9) ынталандыру қағидасы. Адамның қажеттіліктерін анықтаңыз және 
оны тиісті жұмыс мінез-құлқымен байланыстыру арқылы тиісті 
ынталандыруды ұйымдастыруға тырысыңыз [17]. 

Менеджменттің əдіснамалық негіздері. Басқару ғылымының тиімді 
әдіснамалық әдісі – модельдеу болып табылады. 

Біздің контекстімізде модель –кең мағынада – кез келген кескін, аналог 
(ойша немесе шартты: сурет, сипаттама, схема, сурет, график, жоспар, карта 
және т.б.) объектінің, процестің немесе құбылыстың (осы модельдің 
«түпнұсқасы») оның «орынбасары», «өкілі» ретінде қолданылады. 

Модельдеу – объектілердің кез келген құбылыстарын, процестерін 
немесе жүйелерін олардың модельдерін құру және зерделеу арқылы зерттеу; 
модельдерді сипаттамаларды анықтау немесе нақтылау және жаңадан 
салынған объектілерді құру тәсілдерін рационализациялау үшін пайдалану. 
Модельдеу – таным теориясының негізгі санаттарының бірі: ғылыми 
зерттеудің кез келген әдісі модельдеу идеясына негізделген – теориялық (әр 
түрлі символдық, дерексіз модельдер қолданылады) және эксперименттік 

  

(пәндік модельдерді қолданады). 
Модельдің сипаты, іргелі және қолданбалы білім салаларын таңдау, 

әсер ету (басқару) үшін қолданылатын әдістер мен құралдар жиынтығы 
басқару объектісі туралы идеяларға байланысты. Егер ұйым техникалық 
жүйе болса, онда менеджер (технократ) ынталандыру - реакция сияқты 
қарапайым модельдерді қолданады; егер ұйым әлеуметтік-техникалық жүйе 
болса, онда модельдер, заңдар, технократиялық тәсіл принциптері 
әлеуметтану мен әлеуметтік психология зерттеген әлеуметтік-психологиялық 
мағынамен толтырылуы керек; егер басқарылатын жүйе экономикалық 
болса, онда экономикалық заңдарды біліп, олардың орындалуына жағдай 
жасау керек; егер менеджер оның алдында жеке тұлғаларды, топтарды көрсе, 
онда оларды психология арнайы зерттейтін факторларды түсіне отырып 
басқаруы тиіс. Қазіргі менеджер ұйымның жүйелік мәнін, оның элементтерін, 
субъектілерін көруі керек, жүйенің барлық қасиеттерінің болуын түсінуі 
керек және әсер ету арқылы мінез-құлыққа әсер етудің кең тәсілдері мен 
әдістерін білуге және қолдануға тырысуы керек [4]. 

Басқару əдістері – басқарушы субъектінің басқарылатын объектіге, 
басшының өзі басқаратын ұжымға әсер ету әдістері. 

Басқару əдістері мен басқару процесінің əдістерін ажырату керек. 
Басқару әдістері басқару объектісіне әсер етудің толық актісін сипаттайды, ал 
басқару процесінің әдістерін қолдана отырып, тек жеке жұмыстар 
орындалады. 

Басқару əдістері әртүрлі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі. Мысалы, 
тікелей және жанама əсер ету әдістері ажыратылады. Біріншісін (бұйрық, 
ынталандыру) пайдаланған кезде тікелей әсер ету нәтижесі болжанады, 
соңғылары жоғары нәтижелерге (еңбек өмірінің сапасы) қол жеткізу үшін 
жағдай жасауға бағытталған. 

Ресми және бейресми әсер ету әдістерін ажыратуға болады. Басқару 
практикасындағы олардың арақатынасы басқару стилінің өзіне тән 
ерекшеліктерін көрсетеді. Бейресми әсер ету әдістеріне көшбасшының 
тәрбиелік жұмысы, оның қоластындағылармен өзара әрекеттесуінің 
психологиялық атмосферасы, ұжымдағы мінез-құлық және т. б. 
жатқызылады. 

Басқару объектісі ретінде өндіріске тән объективті заңдылықтар 
негізінде, бірлескен жұмыс процесінде дамып келе жатқан қатынастардың 
ерекшелігі негізінде басқару әдістерін жіктеу өте маңызды. Осы негізде 
әдістер 3-ке бөлінеді: 

- ұйымдастырушылық (оның ішінде әкімшілік); 
- экономикалық; 
- әлеуметтік-психологиялық. 
Басқару әдістері кешенде қолданылады, өйткені олар негізделген 

қатынастар ажырамас және органикалық болып табылады. Басқару әдістерін 
сәтті қолдану көбінесе өндіріс пен басқарудың объективті заңдылықтарын 
(басқарылатын жүйенің дамуы мен жұмыс істеуінің онтогенетикалық және 
филогенетикалық заңдылықтары) білудің тереңдігіне байланысты. Басқару 
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әдістерінде осы заңдардың практикалық қолданылуы көрініс табады [5]. 
Ұйымдастырушылық басқару əдістері адамдар арасындағы 

ұйымдастырушылық қатынастарға негізделген. Ұйымдастырушылық басқару 
әдістерінің бүкіл жиынтығын үш топқа жіктеуге болады: 
ұйымдастырушылық-тұрақтандыру, әкімшілік және тәртіптік әсер ету 
әдістері. Ұйымдастырушылық-тұрақтандырушы әсер ету әдістері бірлескен 
жұмыстың ұйымдастырушылық негізін құруға арналған. Бұл функцияларды, 
міндеттерді, жауапкершілікті, өкілеттіктерді бөлу, іскерлік қатынастар 
тәртібін орнату. Олар мыналарды қамтиды: реттеу-функциялар мен 
жұмыстарды нақты бекіту; нормалау - жұмыстарды орындау нормативтерін, 
қызметтің рұқсат етілген шекараларын белгілеу; нұсқау беру-жұмысты 
орындау мән-жайларымен танысу, оны түсіндіру. Әкімшілік әсер ету әдістері 
ұйымның ескерілмеген сәттеріне жауап беруге, ұйымның қолданыстағы 
жүйесін жаңа міндеттер мен жұмыс жағдайларына түзетуге арналған. Бұл 
топтың әдістері директива, бұйрық, нұсқау, бұйрық, Нұсқама және т. б. 
түрінде жүзеге асырылады. Тәртіптік ықпал ету әдістері жұмыстың 
ұйымдастырушылық негіздерін сақтауға, белгіленген міндеттер мен 
міндеттерді нақты және уақытылы орындауға, ұйым жүйесіндегі 
ауытқуларды жоюға арналған. 

Басқарудың əкімшілік әдістері басқарудың билік сипатымен 
байланысты: бір тарапқа (жоғары тұрған органға, лауазымды адамға) билік 
өкілеттіктері беріледі және нәтижесінде екінші Тарапқа – қоластындағысына 
бұйрық бере алады. Бұл жағдайда, әдетте, тікелей бағыныштылық байқалады. 
Әрбір төмен тұрған буын жоғары тұрған органға ұйымдық тұрғыдан 
бағынады және өзінің жеке пікіріне қарамастан, оның барлық шешімдерін 
орындауға міндетті. 

Экономикалық басқару әдістері экономикалық қатынастарға әсер етуге 
арналған. Мұнда келесі әдістер ажыратылады: экономикалық есептеу, 
күрделі инвестициялар, амортизациялық аударымдар жүйесі; қорлар үшін 
төлем; өндірісті дамыту қорларын пайдалану; материалдық ынталандыру 
жүйелері, пайданы бөлу және т.б. Басқарудың экономикалық әдістеріне баға 
белгілеу, несиелеу, субсидиялар жүйесі, материалдық санкцияларды жүзеге 
асыру да жатады. Бұл әдістердің әрқайсысы ерекше. Олардың кейбіреулері 
тек халық шаруашылығында кең ауқымды басқару пайдалануға болады, ал 
кейбіреулері басқару деңгейіне тәуелсіз пайдаланылады [4]. 

Басқарудың əлеуметтік-психологиялық әдістері адамдар арасындағы 
әлеуметтік-психологиялық қатынастарға әсер етуге арналған. Бұл әдістердің 
ерекшелігі – басқару процесінде бейресми факторларды, жеке тұлғаның, 
топтың, ұжымның мүдделерін пайдаланудың айтарлықтай үлесі. Қазіргі 
заманғы менеджер мен персонал маманының құзіреттілік саласын 
анықтайтын ұйымдардағы адамдардың мінез-құлқына әсер ететін қызмет 
бағыттары, әдістері, құралдары қарастырылады. Әлеуметтік-психологиялық 
әдістер мыналарды қамтиды: 

1) әлеуметтік жоспарлау және әлеуметтік қолдау; 
2) ұжымның, топтардың және қызметкерлердің әлеуетін дамыту; 
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әдістерінде осы заңдардың практикалық қолданылуы көрініс табады [5]. 
Ұйымдастырушылық басқару əдістері адамдар арасындағы 

ұйымдастырушылық қатынастарға негізделген. Ұйымдастырушылық басқару 
әдістерінің бүкіл жиынтығын үш топқа жіктеуге болады: 
ұйымдастырушылық-тұрақтандыру, әкімшілік және тәртіптік әсер ету 
әдістері. Ұйымдастырушылық-тұрақтандырушы әсер ету әдістері бірлескен 
жұмыстың ұйымдастырушылық негізін құруға арналған. Бұл функцияларды, 
міндеттерді, жауапкершілікті, өкілеттіктерді бөлу, іскерлік қатынастар 
тәртібін орнату. Олар мыналарды қамтиды: реттеу-функциялар мен 
жұмыстарды нақты бекіту; нормалау - жұмыстарды орындау нормативтерін, 
қызметтің рұқсат етілген шекараларын белгілеу; нұсқау беру-жұмысты 
орындау мән-жайларымен танысу, оны түсіндіру. Әкімшілік әсер ету әдістері 
ұйымның ескерілмеген сәттеріне жауап беруге, ұйымның қолданыстағы 
жүйесін жаңа міндеттер мен жұмыс жағдайларына түзетуге арналған. Бұл 
топтың әдістері директива, бұйрық, нұсқау, бұйрық, Нұсқама және т. б. 
түрінде жүзеге асырылады. Тәртіптік ықпал ету әдістері жұмыстың 
ұйымдастырушылық негіздерін сақтауға, белгіленген міндеттер мен 
міндеттерді нақты және уақытылы орындауға, ұйым жүйесіндегі 
ауытқуларды жоюға арналған. 

Басқарудың əкімшілік әдістері басқарудың билік сипатымен 
байланысты: бір тарапқа (жоғары тұрған органға, лауазымды адамға) билік 
өкілеттіктері беріледі және нәтижесінде екінші Тарапқа – қоластындағысына 
бұйрық бере алады. Бұл жағдайда, әдетте, тікелей бағыныштылық байқалады. 
Әрбір төмен тұрған буын жоғары тұрған органға ұйымдық тұрғыдан 
бағынады және өзінің жеке пікіріне қарамастан, оның барлық шешімдерін 
орындауға міндетті. 

Экономикалық басқару әдістері экономикалық қатынастарға әсер етуге 
арналған. Мұнда келесі әдістер ажыратылады: экономикалық есептеу, 
күрделі инвестициялар, амортизациялық аударымдар жүйесі; қорлар үшін 
төлем; өндірісті дамыту қорларын пайдалану; материалдық ынталандыру 
жүйелері, пайданы бөлу және т.б. Басқарудың экономикалық әдістеріне баға 
белгілеу, несиелеу, субсидиялар жүйесі, материалдық санкцияларды жүзеге 
асыру да жатады. Бұл әдістердің әрқайсысы ерекше. Олардың кейбіреулері 
тек халық шаруашылығында кең ауқымды басқару пайдалануға болады, ал 
кейбіреулері басқару деңгейіне тәуелсіз пайдаланылады [4]. 

Басқарудың əлеуметтік-психологиялық әдістері адамдар арасындағы 
әлеуметтік-психологиялық қатынастарға әсер етуге арналған. Бұл әдістердің 
ерекшелігі – басқару процесінде бейресми факторларды, жеке тұлғаның, 
топтың, ұжымның мүдделерін пайдаланудың айтарлықтай үлесі. Қазіргі 
заманғы менеджер мен персонал маманының құзіреттілік саласын 
анықтайтын ұйымдардағы адамдардың мінез-құлқына әсер ететін қызмет 
бағыттары, әдістері, құралдары қарастырылады. Әлеуметтік-психологиялық 
әдістер мыналарды қамтиды: 

1) әлеуметтік жоспарлау және әлеуметтік қолдау; 
2) ұжымның, топтардың және қызметкерлердің әлеуетін дамыту; 

  

3) ұйымда қолайлы әлеуметтік-психологиялық атмосфераны 
қалыптастыру және қолдау; 

4) командаларды қалыптастыру; 
5) жұмыскерлердің шешімдер қабылдауға қатысуы; 
6) болашақ ұжымның, топтың, ұйымның тартымды миссиясы мен 

көзқарасын қалыптастыру; 
7) еңбек өмірінің сапасын арттыру; 
8) жұмыскерлерге жеке көзқарас; 
9) еңбек өмірі сапасының жоғары деңгейін құру болып табылады. 
 

2.3.2 Еңбек ұжымының басшысы. Тұлға психологиясы 
Басшы – ұжымды басқару және қызметті ұйымдастыру функциялары 

ресми түрде жүктелген тұлға. Басшы топтың (ұжымның) жұмыс істеуі үшін 
оны тағайындаған (сайлаған, бекіткен) инстанцияның алдында заңды 
жауаптылықта болады және олардың өндірістік (ғылыми, шығармашылық 
және т.б.) белсенділігіне ықпал ету мақсатында бағыныштыларды 
санкциялау – жазалау мен көтермелеудің қатаң белгіленген мүмкіндіктері 
бар. Басшы – бұл шешім қабылдайтын және олар үшін жауап беретін адам. 
Оның қанша бағынышты екендігі – мың немесе бір ғана адам ба, ол маңызды 
емес [22]. 

Ұжым жəне тұлға. Ұжымдағы тұлғаны бейімдеу және дамыту. Еңбек 
ұжымының белгілері мен функциялары. Ресми және бейресми топтар және 
олардың динамикасы. Ұжымдағы жанжалдар мен психологиялық ахуал. 

Қазіргі психологияның басты міндеттерінің бірі – жеке тұлғаны 
ұжымға бейімдеу. Бейімделу – бұл дағдылануды білдіретін ұғым. Ұйымда өз 
міндеттерін орындауға кіріскен жаңа қызметкер еңбек және әлеуметтік 
бейімделу кезеңін бастан кешеді. 

Еңбекке бейімделу жұмысқа бейімделуді қамтиды. Нәтижесінде, жаңа 
қызметкер осы ұйымдағы еңбек ерекшелігін меңгереді. 

Әлеуметтік бейімделу ұжымдағы жеке тұлғаның өзін танытуы ретінде 
көрініс табады. Әлеуметтік бейімделу кезеңінде жаңа қызметкер өзін жеке 
тұлға ретінде жариялайды және осы ұйымдағы ресми және бейресми топтар 
жүйесінде өз орнын алады. 

Бейімделу процесінде тұлғаның биосоциалды табиғаты, әр адамның 
жеке типологиялық ерекшеліктері, оның темпераменті мен сипаты көрінеді. 

Қызметкерлерді бейімдеу тек жұмысқа қабылдау кезінде ғана емес, 
сонымен қатар әлеуметтік байланыстар мен коммуникациялардың жаңа 
жүйесі қалыптасқан кезде ұйымдық құрылымды модернизациялау 
процесінде де орын алады. Нәтижесінде көптеген қызметкерлердің 
әлеуметтік мәртебесі де өзгереді. 

Адамның басқа әлеуметтік мәртебеге ауысуы (мысалы, қарапайым 
қызметкердің көшбасшы мәртебесіне ауысуы), әдетте, қалыптасқан әдеттер, 
стереотиптер, ұйымдастырушылық және функционалды мінез-құлық 
стандарттары қайта қаралатын бейімделу мінез-құлқының ұзақ кезеңін 
білдіреді. 
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Осыдан ұжымдағы жеке даму проблемасының төтенше өзектілігі және 
бейімделу кезеңінің маңыздылығы туралы қорытынды жасауға болады. 

Бейімделу мәселелерін сәтті шешу психология мен әлеуметтану 
саласындағы белгілі бір білімді қажет етеді. Ең алдымен, бұл жеке тұлғаның 
биосоциалдық табиғатын түсіну, жеке тұлғаның құрылымын, темпераментін 
және әр қызметкердің мінезін білу [11]. 

Сонымен қатар, еңбек ұжымының белгілері мен функцияларын түсіну, 
ресми және бейресми топтардың динамикасын білу, ұжымдағы 
психологиялық климат туралы түсінік алу қажет. 

Еңбек ұжымы – бұл кәсіпорында жұмыс істейтін барлық 
жұмысшыларды (қызметкерлер мен әкімшілікті) қамтитын ұғым. 

Еңбек ұжымына белгілі бір белгілер тән. Оның ішінде ең 
маңыздылары: 

- жеке тұлғаның, ұжымның және қоғамның мүдделерінің үйлесімін 
қамтамасыз ететін мақсаттардың ортақтығы; 

- өзара көмек; 
- ұйымның көлемі мен міндеттеріне байланысты белгілі бір ұйымдық 

құрылымның болуы; тәртіп; 
- белгілі бір әлеуметтік функцияларды орындау (өнімнің белгілі бір 

түрлерін өндіру, қызмет көрсету, жұмыспен қамту және т.б.). 
Еңбек ұжымы белгілі бір экономикалық, басқарушылық және 

әлеуметтік функцияларды орындайды. 
Экономикалық функциялар коммерциялық, технологиялық, өндірістік 

және басқа процестерді жүзеге асыруда көрінеді, нәтижесінде ұйымның 
миссиясы жүзеге асырылады. 

Басқару функцияларын жүзеге асыру субъектінің басқару объектісіне 
басқарушылық әсерін беруді қамтиды. 

Әлеуметтік функцияларды жүзеге асыру адам факторының 
жандануымен жеке тұлғаны тәрбиелеу мен дамытумен байланысты. Бұл 
функциялар команданың әлеуметтік даму міндеттерін қою мен шешуде 
көрініс табады. 

Еңбек ұжымдарында жиі жанжалдар орын алады. Жанжал – бұл қиын 
шешілетін қайшылық [14]. 

Жанжалдың ең көп таралған түрлерінің бірі – тұлғааралық 
жанжалдар. 

Бұл жанжалдар әдетте әртүрлі мінез-құлық белгілері, әртүрлі 
көзқарастар мен құндылықтары бар адамдар арасында пайда болады. Әдетте, 
мұндай адамдардың көзқарастары мен мақсаттары түбегейлі ерекшеленеді. 

Жеке тұлға мен топ арасындағы жанжал, әдетте, жеке тұлға топтың 
позициясынан өзгеше позицияны алған кезде пайда болады. Мысалы, сату 
көлемін ұлғайту мүмкіндігін талқылай отырып, көпшілік бұған бағаны 
төмендету арқылы қол жеткізуге болады деп санайды. Ал біреу мұндай 
тактика пайданың азаюына алып келеді және олардың өнімдері 
бәсекелестердің өнімдеріне қарағанда сапасы төмен деген пікір 
қалыптастырады дейді. 
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Осыдан ұжымдағы жеке даму проблемасының төтенше өзектілігі және 
бейімделу кезеңінің маңыздылығы туралы қорытынды жасауға болады. 

Бейімделу мәселелерін сәтті шешу психология мен әлеуметтану 
саласындағы белгілі бір білімді қажет етеді. Ең алдымен, бұл жеке тұлғаның 
биосоциалдық табиғатын түсіну, жеке тұлғаның құрылымын, темпераментін 
және әр қызметкердің мінезін білу [11]. 

Сонымен қатар, еңбек ұжымының белгілері мен функцияларын түсіну, 
ресми және бейресми топтардың динамикасын білу, ұжымдағы 
психологиялық климат туралы түсінік алу қажет. 

Еңбек ұжымы – бұл кәсіпорында жұмыс істейтін барлық 
жұмысшыларды (қызметкерлер мен әкімшілікті) қамтитын ұғым. 

Еңбек ұжымына белгілі бір белгілер тән. Оның ішінде ең 
маңыздылары: 

- жеке тұлғаның, ұжымның және қоғамның мүдделерінің үйлесімін 
қамтамасыз ететін мақсаттардың ортақтығы; 

- өзара көмек; 
- ұйымның көлемі мен міндеттеріне байланысты белгілі бір ұйымдық 

құрылымның болуы; тәртіп; 
- белгілі бір әлеуметтік функцияларды орындау (өнімнің белгілі бір 

түрлерін өндіру, қызмет көрсету, жұмыспен қамту және т.б.). 
Еңбек ұжымы белгілі бір экономикалық, басқарушылық және 

әлеуметтік функцияларды орындайды. 
Экономикалық функциялар коммерциялық, технологиялық, өндірістік 

және басқа процестерді жүзеге асыруда көрінеді, нәтижесінде ұйымның 
миссиясы жүзеге асырылады. 

Басқару функцияларын жүзеге асыру субъектінің басқару объектісіне 
басқарушылық әсерін беруді қамтиды. 

Әлеуметтік функцияларды жүзеге асыру адам факторының 
жандануымен жеке тұлғаны тәрбиелеу мен дамытумен байланысты. Бұл 
функциялар команданың әлеуметтік даму міндеттерін қою мен шешуде 
көрініс табады. 

Еңбек ұжымдарында жиі жанжалдар орын алады. Жанжал – бұл қиын 
шешілетін қайшылық [14]. 

Жанжалдың ең көп таралған түрлерінің бірі – тұлғааралық 
жанжалдар. 

Бұл жанжалдар әдетте әртүрлі мінез-құлық белгілері, әртүрлі 
көзқарастар мен құндылықтары бар адамдар арасында пайда болады. Әдетте, 
мұндай адамдардың көзқарастары мен мақсаттары түбегейлі ерекшеленеді. 

Жеке тұлға мен топ арасындағы жанжал, әдетте, жеке тұлға топтың 
позициясынан өзгеше позицияны алған кезде пайда болады. Мысалы, сату 
көлемін ұлғайту мүмкіндігін талқылай отырып, көпшілік бұған бағаны 
төмендету арқылы қол жеткізуге болады деп санайды. Ал біреу мұндай 
тактика пайданың азаюына алып келеді және олардың өнімдері 
бәсекелестердің өнімдеріне қарағанда сапасы төмен деген пікір 
қалыптастырады дейді. 

  

Әлеуметтік-психологиялық климат (ӘПК) – бұл адамдардың көңіл-
күйін, олардың эмоционалды тәжірибелері мен толқуларын біріктіретін 
ұжымның жалпы эмоционалды көңіл-күйі. ӘПК адамның өмір сүру және 
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2.4 Өндірісті ұйымдастыру 
2.4.1 Пайда мен табыстылықты жоспарлау 
Пайданы жоспарлау - қаржылық жоспарлаудың ажырамас бөлігі 

болып табылады. Жоспарлы пайданы есептеу экономикалық негізделген 
болуы тиіс, бұл инвестицияларды уақытылы және толық қаржыландыруды, 
меншікті айналым қаражатының өсуін, жұмысшылар мен қызметшілерге 
тиісті төлемдерді, сондай-ақ бюджетпен, банктермен және жеткізушілермен 
уақытылы есеп айырысуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Демек, 
кәсіпорындардағы пайданы дұрыс жоспарлау кәсіпкерлер үшін ғана емес, 
жалпы экономика үшін де маңызды. 

Салыстырмалы түрде тұрақты бағалар мен шаруашылық жүргізудің 
болжамды жағдайларында пайда ағымдағы бір жылға жоспарланады. Бірақ 
елдегі қазіргі жағдай жылдық жоспарлауды өте қиындатады, ал кәсіпорындар 
тоқсан бойынша нақты кіріс жоспарларын жасай алады. Пайданы жоспарлау 
пайда салығы бойынша аванстық төлемдерді есептеуге және оларды 
бюджетке енгізу тәртібіне «байлаулы» болғандықтан, тоқсандық 
жоспарларды жасау қажет болады [5]. 

Пайданы жоспарлаудың маңызды мақсаты – кәсіпорынның өз 
қажеттіліктерін қаржыландырудағы мүмкіндіктерін анықтау. 

Жоспарлау объектісі баланстық пайданың жоспарланған элементтері, 
негізінен өнімді сатудан, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден 
түсетін пайда болып табылады. Есептеу үшін негіз тұтынушылардың 
тапсырыстары мен шаруашылық шарттарына негізделетін өндірістік 
бағдарламаның көлемі болып табылады. 

Түрлері бойынша: тауарлық өнімді сатудан, өзге де өнімдер мен тауар 
емес сипаттағы қызметтерді сатудан, негізгі құралдар мен басқа да мүлікті 
сатудан және операциялық емес кірістер мен шығыстардан түсетін пайда 
бөлек жоспарланады. 

Тауарлық өнімді сатудан түсетін пайданы жоспарлаудың негізгі 
әдістері бар. 

Тікелей есептеу әдісі қазіргі экономикалық жағдайдағы ұйымдарда кең 
таралған. Ол, әдетте, өнімнің шағын ассортиментімен қолданылады. Оның 
мәні – пайда тиісті бағаларда өнімді сатудан түскен кіріс пен ҚҚС пен 
акциздерді шегергендегі оның толық құны арасындағы айырмашылық 
ретінде есептеледі. 

Аналитикалық әдіс өнімнің үлкен ассортиментінде және оның 
мардымсыз өзгерістерінде, бағалар мен шығындардың инфляциялық өсуі 
болмаған кезде, сондай-ақ оны тексеру және бақылау мақсатында тікелей 
әдіске қосымша ретінде қолданылады. 

Өндірістік (операциялық) тетіктің әсеріне негізделген әдіс (CVP 
талдау). Пайданы жоспарлаудың бұл әдісі шығындарды тұрақты және 
айнымалы деп бөлу принципіне негізделген. Осы деректердің көмегімен 
маржиналдық пайда есептеледі [14]. 

Пайданы бөлу дегеніміз – пайданы бюджетке бағыттау және 
кәсіпорында пайдалану баптары. Заңды түрде пайданы бөлу оның салық 
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түрінде әртүрлі деңгейдегі бюджеттерге түсетін бөлігінде реттеледі. 
Кәсіпорынның иелігінде қалған пайданы жұмсау бағыттарын, оны пайдалану 
баптарының құрылымын анықтау кәсіпорын иесінің құзыретіне жатады. 

Саясаттың негізгі мақсаты – кәсіпорынның иелігінде қалған пайданы 
бөлу кәсіпорынның даму стратегиясын іске асыруды және оның нарықтық 
құнының өсуін қамтамасыз етуді ескере отырып, капиталдандырылған және 
тұтынылатын бөліктер арасындағы пропорцияларды оңтайландыру болып 
табылады. Негізгі мақсатқа сәйкес кәсіпорынның пайдасын бөлу саясатын 
қалыптастыру процесінде қамтамасыз ету міндеттері шешіледі: 

- меншік иелерінің инвестицияланған капиталға қажетті пайда 
нормасын алуы; 

- пайданың капиталдандырылатын бөлігі есебінен кәсіпорынның 
стратегиялық дамуының басым мақсаттарына қол жеткізу; 

- еңбек белсенділігін ынталандыру және персоналды қосымша 
әлеуметтік қорғау әдістері; 

- кәсіпорынның резервтік және басқа да қорларын қажетті мөлшерде 
қалыптастыру. 

Табыстылық (рентабельділік) – бұл бизнестің кірістілігі деңгейінің 
салыстырмалы көрсеткіші. Рентабельділік көрсеткіштері тұтастай кәсіпорын 
жұмысының тиімділігін, қызметтің әртүрлі бағыттарының (өндірістік, 
коммерциялық, инвестициялық және т.б.) кірістілігін сипаттайды. Олар 
пайдадан гөрі басқарудың түпкілікті нәтижелерін көрсетеді, өйткені олардың 
мәні әсердің қолма-қол ақшамен немесе тұтынылған ресурстармен 
арақатынасын көрсетеді. Олар кәсіпорынның қызметін бағалау үшін және 
инвестициялық саясат пен баға құралы ретінде қолданылады. 

Табыстылық көрсеткіштерін бірнеше топқа біріктіруге болады: 
а) өндіріс шығындарының және инвестициялық жобалардың өзін-өзі 

ақтауын сипаттайтын көрсеткіштер; 
ә) сату рентабельділігінің көрсеткіштері; 
б) капитал мен оның бөліктерінің кірістілігін айқындайтын 

көрсеткіштер. 
Егер компания пайда тапса, ол табысты болып саналады. 

Экономикалық есептеулерде қолданылатын табыстылық көрсеткіштері 
салыстырмалы табыстылықты сипаттайды. Өнімнің табыстылығы мен 
кәсіпорын табыстылығының көрсеткіштерін ажыратады. Өнімнің 
табыстылығы (рентабельділігі) 3 нұсқада қолданылады: сатылған өнімнің, 
тауарлық өнімнің және жеке өнімнің табыстылығы. Сатылған өнімнің 
табыстылығы – бұл өнімді сатудан түскен пайданың оның толық құнына 
қатынасы. Тауар өнімінің табыстылығы тауар өнімінің ақша бірлігіне 
арналған шығындардың көрсеткішімен немесе оның кері шамасымен 
сипатталады [4]. 

Табыстылық көрсеткіштерінің үш тобын бөлуге болады: 
1. Инвестициялардың табыстылығы (рентабельділігі); 
2. Активтердің табыстылығы (рентабельділігі); 
3. Өндірістің табыстылығы (рентабельділігі); 
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4. Сату рентабельділігі табыстылығы (рентабельділігі).
Инвестициялардың табыстылығы (рентабельділігі). Салынған 

капиталға пайда мөлшерін көрсетеді және инвесторлар қойған міндеттерге 
байланысты әртүрлі көрсеткіштерді ұсына алады. 

Активтердің табыстылығы (рентабельділігі). 
Салынған қаражаттың әрбір теңгесіне пайданың (сатудан, өнім 

шығарудан түскен кірістің) көлемін көрсетеді. 
Өндірістің табыстылығы (рентабельділігі). Негізгі тұжырымдама: 

пайданың оны алуға байланысты жұмсалған шығындар сомасына қатынасы. 
Негізгі формула: пайда / шығындар. 
Шектеулер: бір-біріне сәйкес келетін шамалар салыстырылуы керек. 

Яғни, осы пайда көлемінің алынуына байланысты келтірілген шығындар 
сомасы алынады. 

Сату рентабельділігі. Сату көлемінің әрбір теңгесіне пайда деңгейін 
көрсете отырып, кәсіпорынның табыстылығын сипаттайды. 

Меншікті капиталға пайда. Бастапқыда бағытталған және кейіннен 
оның иелері кәсіпорынға қайта инвестицияланған инвестициялардың 
табыстылығын (рентабельділігін) көрсетеді. Көрсеткіштің тағы бір атауы – 
Таза активтердің табыстылығы (рентабельділігі). 

Кəсіпорынның табыстылығы (рентабельділігі). Өндірістік қорларды 
пайдалану тиімділігінің жалпылама көрсеткіші. Негізгі өндірістік қорлар мен 
айналымдағы активтердің орташа жылдық құнының 1 теңгесіне өнім шығару 
көлемін көрсетеді, оның ішінде осы өнім өндіріледі [13]. 

Негізгі өндірістік қорлардың рентабельділігі (қор қайтарымы). Өнімді 
өндіруге қатысатын негізгі құралдарды пайдаланудың табыстылығын 
көрсетеді. 

2.5 Нарық жағдайында өндірістік-шаруашылық қызметті есепке 
алу, есептілік және талдау 

2.5.1 Есепке алу және есептілік 
Шаруашылық қызметтің нақты жай-күйін сипаттайтын ақпарат 

шаруашылық есепке алу жүйесінде пайда болады және беріледі. 
Шаруашылық есеп – бұл оларды басқару мақсатында материалдық 

өндіріс процестерінің сандық көрінісі мен сапалық сипаттамасының жүйесі. 
Шаруашылық есепте деректер тіркеледі, жинақталады, өңделеді, содан кейін 
олар шаруашылық қызметті талдау, бақылау, жоспарлау және реттеу үшін 
пайдаланылады. Экономикалық есеп жедел, бухгалтерлік және 
статистикалық болып бөлінеді. 

Есеп берудің әр түрі экономикалық қызметті бақылау мен басқаруда өз 
рөлін атқарады, ал олардың жиынтығы кәсіпорынның бүкіл экономикалық 
қызметін қамтиды. Кәсіпорынның шаруашылық қызметі туралы есеп 
ақпаратын уақытылы алу менеджерлерге өндірістік процестің барысына әсер 
ету үшін тиісті шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Есепке алу 
кәсіпорындардың есеп беруіне негіз болады [5]. 

Есеп беру ұйымның есепті кезеңдегі шаруашылық қызметінің 
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4. Сату рентабельділігі табыстылығы (рентабельділігі). 
Инвестициялардың табыстылығы (рентабельділігі). Салынған 

капиталға пайда мөлшерін көрсетеді және инвесторлар қойған міндеттерге 
байланысты әртүрлі көрсеткіштерді ұсына алады. 

Активтердің табыстылығы (рентабельділігі). 
Салынған қаражаттың әрбір теңгесіне пайданың (сатудан, өнім 

шығарудан түскен кірістің) көлемін көрсетеді. 
Өндірістің табыстылығы (рентабельділігі). Негізгі тұжырымдама: 

пайданың оны алуға байланысты жұмсалған шығындар сомасына қатынасы. 
Негізгі формула: пайда / шығындар. 
Шектеулер: бір-біріне сәйкес келетін шамалар салыстырылуы керек. 

Яғни, осы пайда көлемінің алынуына байланысты келтірілген шығындар 
сомасы алынады. 

Сату рентабельділігі. Сату көлемінің әрбір теңгесіне пайда деңгейін 
көрсете отырып, кәсіпорынның табыстылығын сипаттайды. 

Меншікті капиталға пайда. Бастапқыда бағытталған және кейіннен 
оның иелері кәсіпорынға қайта инвестицияланған инвестициялардың 
табыстылығын (рентабельділігін) көрсетеді. Көрсеткіштің тағы бір атауы – 
Таза активтердің табыстылығы (рентабельділігі). 

Кəсіпорынның табыстылығы (рентабельділігі). Өндірістік қорларды 
пайдалану тиімділігінің жалпылама көрсеткіші. Негізгі өндірістік қорлар мен 
айналымдағы активтердің орташа жылдық құнының 1 теңгесіне өнім шығару 
көлемін көрсетеді, оның ішінде осы өнім өндіріледі [13]. 

Негізгі өндірістік қорлардың рентабельділігі (қор қайтарымы). Өнімді 
өндіруге қатысатын негізгі құралдарды пайдаланудың табыстылығын 
көрсетеді. 

 
2.5 Нарық жағдайында өндірістік-шаруашылық қызметті есепке 

алу, есептілік және талдау 
2.5.1 Есепке алу және есептілік  
Шаруашылық қызметтің нақты жай-күйін сипаттайтын ақпарат 

шаруашылық есепке алу жүйесінде пайда болады және беріледі. 
Шаруашылық есеп – бұл оларды басқару мақсатында материалдық 

өндіріс процестерінің сандық көрінісі мен сапалық сипаттамасының жүйесі. 
Шаруашылық есепте деректер тіркеледі, жинақталады, өңделеді, содан кейін 
олар шаруашылық қызметті талдау, бақылау, жоспарлау және реттеу үшін 
пайдаланылады. Экономикалық есеп жедел, бухгалтерлік және 
статистикалық болып бөлінеді. 

Есеп берудің әр түрі экономикалық қызметті бақылау мен басқаруда өз 
рөлін атқарады, ал олардың жиынтығы кәсіпорынның бүкіл экономикалық 
қызметін қамтиды. Кәсіпорынның шаруашылық қызметі туралы есеп 
ақпаратын уақытылы алу менеджерлерге өндірістік процестің барысына әсер 
ету үшін тиісті шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Есепке алу 
кәсіпорындардың есеп беруіне негіз болады [5]. 

Есеп беру ұйымның есепті кезеңдегі шаруашылық қызметінің 

  

нәтижелерін көрсететін көрсеткіштер жиынтығын білдіреді. Бұл есеп 
жұмысының соңғы кезеңі. 

Есептілік деректерін сыртқы пайдаланушылар ұйымның тиімділігін 
бағалау үшін және ұйымның өзінде экономикалық талдау үшін пайдаланады. 
Есеп беру экономикалық қызметті жедел басқару үшін қажет және кейінгі 
жоспарлаудың бастапқы негізі болып табылады. Сондықтан есеп сенімді, 
уақытылы болуы керек. Онда есептік көрсеткіштердің өткен кезеңдердегі 
деректермен салыстырмалылығы қамтамасыз етілуі тиіс [24]. 

Жалпы экономикалық есепке алудың үш түрі кіреді: жедел-
техникалық, бухгалтерлік және статистикалық. Жедел-техникалық есепке 
алуды құрылыс ұйымының желілік аппаратының (ИТҚ) қызметкерлері 
элементтер бойынша жүзеге асырады: 

- объектілерді пайдалануға беру бойынша ұсыныстар; 
- жұмыс көлемін орындау бойынша төлемдер (бас мердігерлік және 

өз күшімен); 
- еңбек шығындары және еңбекақы бойынша; 
- көлік және механикаландыру құралдарының жұмысы бойынша; 
- материалдардың, конструкциялардың, бұйымдардың болуы және 

жұмсалуы бойынша. 
Апта сайын, күн сайын жұмыстар жүргізу журналында, апталық-

тәуліктік жоспар-кестелерде объектілер бойынша орындалған жұмыстардың 
көлемі объектінің құрылысы басталған күннен бастап өсу қорытындысымен 
құндық және заттай көріністе белгіленеді. Ай сайын қабылдау актілерінің 
негізінде қолданысқа енгізілген объектілер мен кешендердің көрсеткіштері 
негізгі қорлардың құны, тапсыру мерзімдері және өндірістік қуаттар 
бойынша тіркеледі. 

Нақты еңбек шығындарын есепке алу жұмыс уақытын есепке алу 
табельдері бойынша жүзеге асырылады. Нақты есептелген және төленген 
жалақыны есепке алу наряд-тапсырмалар мен жалақы тізімдемелері негізінде 
жүргізіледі. Көлік пен механикаландыру құралдарының жұмысы тиісті 
жұмыстардың орындалған көлемі, машиналарды әзірлеу және жол 
парақтары, наряд-тапсырмалар машинистерінің ауысымдық рапорттары 
негізінде олардың жұмыс уақыты бойынша белгіленеді. Материалдық 
құндылықтардың болуы мен жұмсалуы бойынша есепке алу жеткізу 
кестелері, тауар-көлік жүкқұжаттары, талаптар, шот-фактуралар және басқа 
да төлем құжаттары, сондай-ақ материалдық жауапты адамдар үшін 
материалдық құндылықтарды есептен шығару тізімдемелері мен қалдықтары 
негізінде жүзеге асырылады. 

Жедел есепке алу материалдары ақпараттық ағындарды ретке келтіруге 
және оларды басқару шешімдерінде тиімді пайдалануға, осы ақпаратты 
жинақтауға және оны бақылау мен реттеу үшін қолдануға қызмет етеді [24]. 

 
2.5.2 Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау  
Кәсіпорындардың өндірістік-шаруашылық қызметі материалдық, еңбек 

және қаржы ресурстарын пайдалану есебінен ғана қамтамасыз етілмейді. 
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Мұнда негізгі қорлар үлкен рөл атқарады. Бұл еңбек құралдары және еңбек 
процесінің материалдық жағдайлары, соның арқасында өндіріс процесі 
(кәсіпорын қызметі) жүзеге асырылады. 

Өндірістің экономикалық тиімділігі көбінесе негізгі құралдарды 
пайдалану дәрежесіне байланысты. Негізгі қорларды пайдалануды жақсарту 
өнім шығару көлемінің ұлғаюын қамтамасыз етеді, нәтижесінде өнім бірлігін 
шығаруға жұмсалатын қоғамдық еңбек саны азаяды. 

Өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын талдау өте маңызды, 
ол осы көрсеткіштің өзгеру тенденциясын, оның деңгейіне сәйкес жоспардың 
орындалуын анықтауға, факторлардың оның өсуіне әсерін анықтауға және 
осы негізде кәсіпорынның мүмкіндіктерін пайдалану бойынша жұмысын 
бағалауға және өнімнің өзіндік құнын төмендету резервтерін белгілеуге 
мүмкіндік береді. 

Өндірістік шығындарды талдау олардың бір немесе басқа белгілері 
бойынша немесе бір уақытта бірнеше белгілері бойынша жіктелуіне 
негізделген (2.3-кесте). 

2.3-кесте. Өндіріс шығындарын жіктеу 
Жіктеу белгілері Шығындардың құрылымдық 

бөлімшесі 
Жіктеу белгілері 
Экономикалық элементтер бойынша 
Өзіндік құн баптары бойынша 
Технологиялық процеске қатысты 
Құрамы бойынша 
Өнімнің өзіндік құнына жатқызу тәсілі 
бойынша 
Өндіріс үдерісіндегі рөлі бойынша 
Жұмсаудың орындылығы бойынша 
Жоспармен қамту мүмкіндігі бойынша 
Өндіріс көлеміне қатысты 
Дайын өнімге қатысты 

шығындардың экономикалық 
элементтері 
өзіндік құн калькуляциясының баптары 
негізгі, үстеме, бір элементті, күрделі 
тікелей, жанама 
өндірістік, өндірістен тыс 
өндірістік, өнімсіз 
жоспарланған, жоспарланбаған 
айнымалылар, тұрақты 
ағымдағы, бір жолғы 
аяқталмаған өндіріске арналған 
шығындар, дайын өнімге арналған 
шығындар 

Талдау тізбектері үшін ең маңызды белгі – шығындарды шығындар 
элементтері, шығындар баптары, өндіріс құнына жатқызу әдісі бойынша 
бөлу. 

Шығындар элементтерінің негізінде шығындар сметасы жасалады. 
Шығындарды өзіндік құн баптары бойынша бөлу өнім бірлігіне немесе 
партияға шығындарды есептеуге, калькуляцияны жасауға мүмкіндік береді 
[5]. 

Өзіндік құн баптары бойынша топтастырылған шығындар оның 
элементтері бойынша шығындардан ерекшеленеді, өйткені олар осы есепті 
кезеңде тауарлық өнімді өндірумен және сатумен байланысты шығындарды 
көрсетеді. Элементтер бойынша шығындар кәсіпорынның есепті кезеңдегі 
барлық шығындарын, соның ішінде аяқталмаған өндіріс қалдықтарының 
өсуіне жұмсалған шығындарды, болашақ кезеңдер есебінен жатқызылған 
шығындарды және т. б. көрсетеді. 
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Мұнда негізгі қорлар үлкен рөл атқарады. Бұл еңбек құралдары және еңбек 
процесінің материалдық жағдайлары, соның арқасында өндіріс процесі 
(кәсіпорын қызметі) жүзеге асырылады. 

Өндірістің экономикалық тиімділігі көбінесе негізгі құралдарды 
пайдалану дәрежесіне байланысты. Негізгі қорларды пайдалануды жақсарту 
өнім шығару көлемінің ұлғаюын қамтамасыз етеді, нәтижесінде өнім бірлігін 
шығаруға жұмсалатын қоғамдық еңбек саны азаяды. 

Өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын талдау өте маңызды, 
ол осы көрсеткіштің өзгеру тенденциясын, оның деңгейіне сәйкес жоспардың 
орындалуын анықтауға, факторлардың оның өсуіне әсерін анықтауға және 
осы негізде кәсіпорынның мүмкіндіктерін пайдалану бойынша жұмысын 
бағалауға және өнімнің өзіндік құнын төмендету резервтерін белгілеуге 
мүмкіндік береді. 

Өндірістік шығындарды талдау олардың бір немесе басқа белгілері 
бойынша немесе бір уақытта бірнеше белгілері бойынша жіктелуіне 
негізделген (2.3-кесте). 
 

2.3-кесте Өндіріс шығындарын жіктеу 
Жіктеу белгілері Шығындардың құрылымдық 

бөлімшесі 
Жіктеу белгілері 
Экономикалық элементтер бойынша 
Өзіндік құн баптары бойынша 
Технологиялық процеске қатысты 
Құрамы бойынша 
Өнімнің өзіндік құнына жатқызу тәсілі 
бойынша 
Өндіріс үдерісіндегі рөлі бойынша 
Жұмсаудың орындылығы бойынша 
Жоспармен қамту мүмкіндігі бойынша 
Өндіріс көлеміне қатысты 
Дайын өнімге қатысты 

шығындардың экономикалық 
элементтері 
өзіндік құн калькуляциясының баптары 
негізгі, үстеме, бір элементті, күрделі 
тікелей, жанама 
өндірістік, өндірістен тыс 
өндірістік, өнімсіз 
жоспарланған, жоспарланбаған 
айнымалылар, тұрақты 
ағымдағы, бір жолғы 
аяқталмаған өндіріске арналған 
шығындар, дайын өнімге арналған 
шығындар 

 

Талдау тізбектері үшін ең маңызды белгі – шығындарды шығындар 
элементтері, шығындар баптары, өндіріс құнына жатқызу әдісі бойынша 
бөлу. 

Шығындар элементтерінің негізінде шығындар сметасы жасалады. 
Шығындарды өзіндік құн баптары бойынша бөлу өнім бірлігіне немесе 
партияға шығындарды есептеуге, калькуляцияны жасауға мүмкіндік береді 
[5]. 

Өзіндік құн баптары бойынша топтастырылған шығындар оның 
элементтері бойынша шығындардан ерекшеленеді, өйткені олар осы есепті 
кезеңде тауарлық өнімді өндірумен және сатумен байланысты шығындарды 
көрсетеді. Элементтер бойынша шығындар кәсіпорынның есепті кезеңдегі 
барлық шығындарын, соның ішінде аяқталмаған өндіріс қалдықтарының 
өсуіне жұмсалған шығындарды, болашақ кезеңдер есебінен жатқызылған 
шығындарды және т. б. көрсетеді. 

  

Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істейтін кәсіпорын үшін 
өндірістік қуаттылықтарды жүктеудің ауытқуымен байланысты 
экономикалық жағдайлар жиі орын алады, бұл өндіріс пен сатылымның 
өзгеруіне әкеледі және бұл өз кезегінде өнімнің өзіндік құнына, демек, 
қаржылық нәтижелерге айтарлықтай әсер етеді. Бұл шығындарды тұрақты 
және айнымалыларға бөлуге байланысты [18]. 

Батыс бухгалтерлік жүйесінде бұл бөлінуге көп көңіл бөлінеді, оны 
«тікелей костинг» («директ-костинг») деп атайды. 

Бұл теорияның негізгі ережелері: 
1. Өндіріс көлемінің өзгеруіне байланысты шығындардың мінез-құлқы. 
2. Тұрақты және ауыспалы шығындарды жіктеудің салыстырмалылығы 

(шарттылығы). 
3. Шығындарды тұрақты және айнымалыларға бөлу әдістері. 
Тұрақты шығындарға өндірістік қуаттардың жүктелу дәрежесінің 

немесе өндіріс көлемінің өзгеруімен өзгермейтін шығындар жатады 
(амортизация, жалдау ақысы, ұйым басшыларының жалақысының белгілі бір 
түрлері және т. б.). 

Айнымалылар дегеніміз шығындар деп түсіндіріледі, олардың мөлшері 
өндірістік қуаттылықтың немесе өндіріс көлемінің жүктелу дәрежесінің 
өзгеруімен өзгереді (шикізат, негізгі материалдар, негізгі өндіріс 
жұмысшыларының жалақысы, техникалық энергия шығындары және т. б.). 

Осы жіктеуге байланысты өнім (З) өндіруге арналған жалпы жиынтық 
шығындарды мынадай формула түрінде ұсынуға болады: 

 
З = А + В × VВП                                           (2.14) 

 

мұнда A – тұрақты шығыстар сомасы; 
B – өнім бірлігіне ауыспалы шығыстардың ставкасы; 
VBП – өндіріс көлемі. 

Онда өнім бірлігіне (Зед) жұмсалатын шығындарды келесі түрде 
жазған жөн: 

 
Зед = А+В×VВП

VBП = А
VВП + В×VВП

VВП = А
VВП + В                          (2.15) 

 
Зед = А

VВП + В                                                (2.16) 
 

Жоғарыда аталған барлық ережелерді өзіндік құнға талдау жасауда 
қолданылады. 

Талдау өзіндік құнның келесі бағыттар бойынша жүргізеді: 
1. Өзіндік құнның жалпылама көрсеткіштерінің динамикасы мен 

құрылымын және оның өзгеру факторларын талдау. 
2. Тауарлық өнімнің 1 теңгесіне арналған шығындарды талдау. 
3. Маңызды өнімдердің құнын талдау. 
4. Тікелей материалдық және еңбек шығындарын талдау. 
5. Жанама шығындарды талдау. 
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ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР 

1. «Кәсіпорын» ұғымына анықтама беріңіз.
2. Құрылыс қызметкерлерінің еңбек шығындарының, құрылыс

машиналары мен механизмдерінің жұмыс уақытының, қабылданған 
құрылыс, монтаж немесе басқа жұмыстардың өлшеуішіне орнатылған 
құрылыс материалдарына, бұйымдар мен құрылымдарға қажеттіліктің 
жиынтығы қалай аталады? 

3. «Айналым қаражаттары» ұғымының мәні мен мағынасын ашыңыз.
4. «Жергілікті смета» және «Объектілік смета» ұғымдарының

айырмашылығы неде? 
5. Ұлғайтылған сметалық нормалар қандай өлшеуіштерге әзірленеді?
6. Материалдардың құнын есептеу дегеніміз не?
7. Кәсіпорында жұмыс істейтіндердің санын анықтау әдістерін

сипаттаңыз. 
8. Екі сатылы жобалау қандай құрылымдарға арналған?
9. Тарифтік, тарифсіз, шарттық еңбекақы төлеу жүйесінің негізгі

ерекшеліктері қандай? 
10. Өнімді өндіру және сату шығындарын жіктеу белгілері қандай?
11. Кәсіпорын пайдасының негізгі түрлерін атаңыз.
12. Табыстылық көрсеткіштері қалай есептеледі?
13. «Түсім» ұғымына не кіреді?
14. Шығындар несімен ерекшеленеді: негізгі және үстеме, тікелей және

жанама, қарапайым және күрделі шығындардың қандай айырмашылықтары 
бар? Мысалдар келтіріңіз. 

15. Сметалық құнын анықтау әдістерін атаңыз.
16. Түнгі ауысымдағы, демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс үшін

жұмысшыларға қосымша ақы есептеле ме? 
17. Айналым қаражаттарының қажеттілігін анықтаңыз.
18. Табыстылық көрсеткіштерінің топтары қандай?
19. Жұмысшылардың жалақысы шығындарының құрамында қандай

шығындар көрсетіледі? 
20. Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебінде қандай шығындар

көрсетіледі және бекітіледі? 



137  

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР 
 

1. «Кәсіпорын» ұғымына анықтама беріңіз. 
2. Құрылыс қызметкерлерінің еңбек шығындарының, құрылыс 

машиналары мен механизмдерінің жұмыс уақытының, қабылданған 
құрылыс, монтаж немесе басқа жұмыстардың өлшеуішіне орнатылған 
құрылыс материалдарына, бұйымдар мен құрылымдарға қажеттіліктің 
жиынтығы қалай аталады? 

3. «Айналым қаражаттары» ұғымының мәні мен мағынасын ашыңыз. 
4. «Жергілікті смета» және «Объектілік смета» ұғымдарының 

айырмашылығы неде? 
5. Ұлғайтылған сметалық нормалар қандай өлшеуіштерге әзірленеді? 
6. Материалдардың құнын есептеу дегеніміз не? 
7. Кәсіпорында жұмыс істейтіндердің санын анықтау әдістерін 

сипаттаңыз. 
8. Екі сатылы жобалау қандай құрылымдарға арналған? 
9. Тарифтік, тарифсіз, шарттық еңбекақы төлеу жүйесінің негізгі 

ерекшеліктері қандай? 
10. Өнімді өндіру және сату шығындарын жіктеу белгілері қандай? 
11. Кәсіпорын пайдасының негізгі түрлерін атаңыз. 
12. Табыстылық көрсеткіштері қалай есептеледі? 
13. «Түсім» ұғымына не кіреді? 
14. Шығындар несімен ерекшеленеді: негізгі және үстеме, тікелей және 

жанама, қарапайым және күрделі шығындардың қандай айырмашылықтары 
бар? Мысалдар келтіріңіз. 

15. Сметалық құнын анықтау әдістерін атаңыз. 
16. Түнгі ауысымдағы, демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс үшін 

жұмысшыларға қосымша ақы есептеле ме? 
17. Айналым қаражаттарының қажеттілігін анықтаңыз. 
18. Табыстылық көрсеткіштерінің топтары қандай? 
19. Жұмысшылардың жалақысы шығындарының құрамында қандай 

шығындар көрсетіледі? 
20. Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебінде қандай шығындар 

көрсетіледі және бекітіледі? 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

ТӘЖІРИБЕЛІК  ТАПСЫРМАЛАР 
 

Тәжірибелік тапсырмаларға арналған нұсқалар бойынша деректер 4-
қосымшада келтірілген. 

 
№1 

 
Негізгі құралдардың орташа жылдық құнын анықтаңыз. Шешім үшін 

деректер: 
 

Негізгі құралдар бойынша деректер Мөлшері, мың тг 
Жыл басындағы құны 15 000 

Енгізілген негізгі құралдардың құны:  
Наурызда 200 

Маусым айында 150 
Тамыз айында 250 

Шығарылған негізгі құралдардың құны: ақпан айында 100 
қазан айында 300 

 
Шешім: 
Жоғарыда келтірілген деректерді қолдана отырып, негізгі құралдардың 

орташа жылдық құнын келесі жолдармен табуға болады: кәсіпорынның 
негізгі құралдарын енгізу-шығару айын есепке алмай және негізгі 
құралдарды енгізу-шығару айын ескере отырып. 

Бұл ретте негізгі құралдар объектілері пайдалануға берілген немесе 
кәсіпорыннан шығарылған айды назарға алмастан, негізгі құралдардың 
орташа жылдық құнын есептеуді жүзеге асырамыз: 

 
Cср = Сн.г.+Ск.г.

2                                             (2.17) 
 

мұнда Сср – орташа жылдық құны; 
Сн.г и Ск.г – жылдың басындағы және соңындағы құны. 

Жыл басындағы құны тапсырманың бастапқы деректерінде келтірілген. 
Жылдың соңындағы құны мына формула бойынша есептеледі: 

 
Ск.г = Сн.г. + Сввед − Свыб                                 (2.18) 

 
мұнда Сввед – жыл ішінде енгізілген негізгі құралдардың құны; 
Свыб – жыл ішінде шыққан негізгі құралдардың құны. 
Есептеу: 

Ск.г =?  
Сср = ? 
мұнда Сввед –-  
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№2 

1 қаңтарға объектілер тобының бастапқы құны 160 мың теңгеге тең 
болды, нақты жұмыс мерзімі – 3 жыл. Егер амортизация сызықтық түрде 
есептелген болса, сол күнгі қалдық құны мен тозу коэффициентін анықтаңыз. 
Нысандардың осы тобы үшін пайдалы қызмет мерзімі 10 жыл. 

Шешім: 
Осы мәселені шеше отырып, қалдық құн – тозуды алып тастаудың 

бастапқы құны, ал есептелген тозу сомасы – объектіні нақты пайдаланудың 
бүкіл кезеңі үшін амортизациялық шегерімдердің сомасы екенін ескереміз. 
Сондықтан мәселені шешуді амортизацияны есептеу әдістерінің әрқайсысы 
үшін тозу мөлшерін анықтаудан бастаймыз. 

а) есептеуді сызықтық əдіс бойынша жүргіземіз. Амортизацияның 
жылдық сомасы формула бойынша есептеледі: 

А = Сперв×На
100      (2.19) 

мұнда А –амортизациялық аударымдардың жыл сайынғы сомасы; 
Сперв –объектінің бастапқы құны; 
На –амортизациялық аударымдардың нормасы. 
Амортизация мөлшерін келесідей табуға болады: 

На = 1
Т × 100          (2.20) 

мұнда Т  – пайдалы қолдану мерзімі. 
Пайдалы қызмет мерзімі 10 жыл болса, амортизация мөлшерін 

табамыз: На = ? %. 
Бір жылдағы амортизация А =? мың тг. 
Бұл әдіспен есептегенде жыл сайынғы амортизация мөлшері бірдей, 

сондықтан үш жылдағы тозу тең. И = ? мың тг. 
Тозу мөлшерін біле отырып, формуланы қолданып, қалдық құны мен 

тозу коэффициентін есептеуге болады: 

Сост = Сперв(восст) − И    (2.21) 

Тозу коэффициентін формула бойынша анықтаймыз: 

Кизм = И
Сперв

× 100     (2.22) 

Мәндерді формулаларға енгізіп, келесі мәндерді аламыз: 
а) сызықтық тәсіл: Сост = ? тыс.тг., Кизн = ? %. 
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№2 
 

1 қаңтарға объектілер тобының бастапқы құны 160 мың теңгеге тең 
болды, нақты жұмыс мерзімі – 3 жыл. Егер амортизация сызықтық түрде 
есептелген болса, сол күнгі қалдық құны мен тозу коэффициентін анықтаңыз. 
Нысандардың осы тобы үшін пайдалы қызмет мерзімі 10 жыл. 

Шешім: 
Осы мәселені шеше отырып, қалдық құн – тозуды алып тастаудың 

бастапқы құны, ал есептелген тозу сомасы – объектіні нақты пайдаланудың 
бүкіл кезеңі үшін амортизациялық шегерімдердің сомасы екенін ескереміз. 
Сондықтан мәселені шешуді амортизацияны есептеу әдістерінің әрқайсысы 
үшін тозу мөлшерін анықтаудан бастаймыз. 

а) есептеуді сызықтық əдіс бойынша жүргіземіз. Амортизацияның 
жылдық сомасы формула бойынша есептеледі: 

 
А = Сперв×На

100                                                  (2.19) 
 

мұнда А –амортизациялық аударымдардың жыл сайынғы сомасы; 
Сперв –объектінің бастапқы құны; 
На –амортизациялық аударымдардың нормасы. 
Амортизация мөлшерін келесідей табуға болады: 

 
На = 1

Т × 100                                               (2.20) 
 

мұнда Т  – пайдалы қолдану мерзімі. 
Пайдалы қызмет мерзімі 10 жыл болса, амортизация мөлшерін 

табамыз: На = ? %. 
Бір жылдағы амортизация А =? мың тг. 
Бұл әдіспен есептегенде жыл сайынғы амортизация мөлшері бірдей, 

сондықтан үш жылдағы тозу тең. И = ? мың тг. 
Тозу мөлшерін біле отырып, формуланы қолданып, қалдық құны мен 

тозу коэффициентін есептеуге болады: 
 

Сост = Сперв(восст) − И                                      (2.21) 
 

Тозу коэффициентін формула бойынша анықтаймыз: 
 

Кизм = И
Сперв

× 100                                        (2.22) 

 
Мәндерді формулаларға енгізіп, келесі мәндерді аламыз: 
а) сызықтық тәсіл: Сост = ? тыс.тг., Кизн = ? %. 

 
 

  

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 
 

1. Болашақ ақша ағындарының ағымдағы құны инвестициялаудың 
бастапқы шығындарын есептемегенде – бұл: 

1) таза келтірілген (ағымдағы) құн; 
2) өндіріс нәтижесі; 
3) өндіріс әсері; 
4) инвестициялардың пайдалылығы; 
5) дисконттау коэффициенті. 
2. Әлеуметтік-экономикалық тиімділіктің сараланған көрсеткіші: 
1) өнімнің материал сыйымдылығы; 
2) өнімді сатудан түскен түсім; 
3) өнімнің өзіндік құны; 
4) өнімнің табыстылығы (рентабельділігі); 
5) пайда. 
3. Өндірістік қорды қалыптастыруға айналым қаражатына деген 

қажеттілік былайша есептеледі: 
1) шикізат пен материалдардың құндық мәндегі орташа тәуліктік 

шығындарын және қоймадағы өндірістік қор нормаларын шығару; 
2) кезең басындағы дайын өнімнің құны плюс жоспарлы кезеңдегі 

дайын өнімнің құны кезең соңындағы дайын өнімнің құнын шегеру; 
3) Дайын өнімнің орташа тәуліктік шығарылымын және дайын өнімнің 

қоймада жату уақытын шығару; 
4) Дайын өнімнің орташа тәуліктік шығарылымын және бұйымдарды 

одан әрі өңдеуге іске қосудың кезеңділік коэффициентін шығару; 
5) Шикізат пен материалдардың құндық мәндегі орташа тәуліктік 

шығындарының, өндірістік цикл ұзақтығының және шығындардың өсу 
коэффициентінің көбейтіндісі. 

4. Өнімнің белгілі бір түрін өндірумен тікелей байланысты шығындар 
деп аталады: 

1) тікелей; 
2) жанама; 
3) жүк құжаттар; 
4) негізгі; 
5) біртекті. 
5. Өндіріс түрі бойынша кәсіпорындар төмендегідей бөлінеді: 
1) жаппай, сериялық, дара типті; 
2) ағынды, партиялық, бірлі-жарым өндіріс; 
3) жаппай, сериялық, ағынды типті; 
4) өндірістің заттық, технологиялық және аралас құрылымымен; 
5) шағын сериялы, ірі сериялы, дара, ағынды типті. 
6. Кәсіпорын салған активтерінің әр теңгесінен 15 тиын пайда тапты – 

бұл көрсеткіш қалай аталады: 
1) өндіріс табыстылығы (рентабельділігі); 
2) меншікті капиталдың табыстылығы (рентабельділігі); 
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3) сатудың пайдалылығы;
4) активтердің айналымдылығы;
5) капитал айналымы.
7. Өндірістің табыстылығы (рентабельділігі) – бұл:
1) таза кіріс / активтердің орташа жылдық құны;
2) өнімді сатудан түскен таза кіріс / сатылған өнімнің өзіндік құны;
3) акционерлік капиталдың таза кірісі / орташа жылдық құны;
4) активтердің орташа жылдық құны / өнімді сатудан түскен кіріс;
5) өнімді сатудан түскен таза кіріс / кіріс.
8. Нормаланбайтын айналым қаражатына мыналар жатады:
1) жөнелтілген, бірақ төленбеген өнім, есеп айырысу шотындағы ақша

қаражаты, есеп айырысулардағы қаражат; 
2) болашақ кезеңдердің шығыстары, ақша қаражаты;
3) болашақ кезеңдердің шығыстары, аяқталмаған өндіріс, қоймадағы

дайын өнім; 
4) аяқталмаған өндіріс, ақша қаражаты, дайын өнім;
5) өндірістік қорлар, аяқталмаған өндіріс, қоймадағы дайын өнім.
9. Тауарлық-материалдық қорлардың амортизациясы – бұл:
1) барлық жауаптар дұрыс емес;
2) олардың құнын жоғалту;
3) оларды пайдалану процесінде тозу;
4) олардың құнын төмендету;
5) олардың тозуын өтеу.
10. Сағаттық тарифтік ставканы өндірудің сағаттық нормасына бөлу

арқылы есептеледі: 
1) бұйымның кесімді бағасы;
2) тарифтік коэффициент;
3) тарифтік разряд;
4) кесімді табыс;
5) уақыт нормасы.
11. Қандай кәсіпорындар мемлекеттік бақылаудан босатылады, ол

кәсіпорынның кірісі мен оларға салық төлеуді; өндірістің санитарлық 
жағдайын; стандарттардың сақталуын; жалдамалы персоналды құқықтық 
қорғауды жүзеге асырады: 

1) ешқандай босатылмайды;
2) жеке;
3) акционерлік;
4) шаруашылық серіктестіктер;
5) жедел басқару құқығында.
12. Өнімнің материалдық сыйымдылығы келесідей анықталады:
1) материалдық шығындардың кәсіпорынның өнім шығару көлеміне

қатынасы; 
2) өнім шығару көлемінің материалдық шығындарға қатынасы;
3) өнім шығару көлемінің өнімнің өзіндік құнына қатынасы;
4) өнімнің өзіндік құнының материалдық шығындарға қатынасы;
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3) сатудың пайдалылығы; 
4) активтердің айналымдылығы; 
5) капитал айналымы. 
7. Өндірістің табыстылығы (рентабельділігі) – бұл: 
1) таза кіріс / активтердің орташа жылдық құны; 
2) өнімді сатудан түскен таза кіріс / сатылған өнімнің өзіндік құны; 
3) акционерлік капиталдың таза кірісі / орташа жылдық құны; 
4) активтердің орташа жылдық құны / өнімді сатудан түскен кіріс; 
5) өнімді сатудан түскен таза кіріс / кіріс. 
8. Нормаланбайтын айналым қаражатына мыналар жатады: 
1) жөнелтілген, бірақ төленбеген өнім, есеп айырысу шотындағы ақша 

қаражаты, есеп айырысулардағы қаражат; 
2) болашақ кезеңдердің шығыстары, ақша қаражаты; 
3) болашақ кезеңдердің шығыстары, аяқталмаған өндіріс, қоймадағы 

дайын өнім; 
4) аяқталмаған өндіріс, ақша қаражаты, дайын өнім; 
5) өндірістік қорлар, аяқталмаған өндіріс, қоймадағы дайын өнім. 
9. Тауарлық-материалдық қорлардың амортизациясы – бұл: 
1) барлық жауаптар дұрыс емес; 
2) олардың құнын жоғалту; 
3) оларды пайдалану процесінде тозу; 
4) олардың құнын төмендету; 
5) олардың тозуын өтеу. 
10. Сағаттық тарифтік ставканы өндірудің сағаттық нормасына бөлу 

арқылы есептеледі: 
1) бұйымның кесімді бағасы; 
2) тарифтік коэффициент; 
3) тарифтік разряд; 
4) кесімді табыс; 
5) уақыт нормасы. 
11. Қандай кәсіпорындар мемлекеттік бақылаудан босатылады, ол 

кәсіпорынның кірісі мен оларға салық төлеуді; өндірістің санитарлық 
жағдайын; стандарттардың сақталуын; жалдамалы персоналды құқықтық 
қорғауды жүзеге асырады: 

1) ешқандай босатылмайды; 
2) жеке; 
3) акционерлік; 
4) шаруашылық серіктестіктер; 
5) жедел басқару құқығында. 
12. Өнімнің материалдық сыйымдылығы келесідей анықталады: 
1) материалдық шығындардың кәсіпорынның өнім шығару көлеміне 

қатынасы; 
2) өнім шығару көлемінің материалдық шығындарға қатынасы; 
3) өнім шығару көлемінің өнімнің өзіндік құнына қатынасы; 
4) өнімнің өзіндік құнының материалдық шығындарға қатынасы; 

  

5) өнімнің өзіндік құны мен кезең шығыстарының материалдық 
шығындарға қатынасы. 

13. Өндірістің салыстырмалы тиімділігінің мысалы: 
1) қандай да бір өндірістік-шаруашылық міндетті шешудің бірнеше 

нұсқасынан ең жақсысын таңдау; 
2) осы кәсіпорынның бірнеше жылдағы қызметін салыстыру; 
3) белгілі бір уақыт аралығындағы бірқатар кәсіпорындардың қызметін 

салыстыру; 
4) белгілі бір уақыт аралығындағы бірқатар кәсіпорындардың қызметін 

және осы кәсіпорынның бірнеше жылдағы қызметін салыстыру; 
5) бірнеше жыл ішінде осы кәсіпорынның қызметін салыстыру немесе 

өндірістік мәселені шешудің балама нұсқаларының ең жақсысын таңдау. 
14. Сандық тұрғыдан алғанда өндіріс тиімділігін келесідей сипаттауға 

болады: 
1) шығындармен салыстыруда алынған пайда; 
2) өндіріс пайдасы; 
3) шаруашылық қызметінің нәтижесі; 
4) басқа кәсіпорындармен салыстырғанда кәсіпорын қызметінің 

тиімділігі; 
5) кәсіпорынның ресурстары мен шығындарын салыстыру. 
15. Инвестициялық тартымдылықты осылай түсіну керек: 
1) осы инвестицияланушы қызметінің экономикалық нәтижелері 

негізінде инвестордың мақсаттарына сенімді және уақтылы қол жеткізуді 
қамтамасыз етеді; 

2) кәсіпорынның меншікті қаржы қаражаты көздерінің қоры; 
3) кәсіпорынның қысқа мерзімді берешекті өз қаражатымен өтеуге 

дайындығы; 
4) инвестициялық жобаларды құру, әлеуетті инвесторлармен байланыс 

орнату жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізу; 
5) инвестициялық қызметті жүзеге асыруға әзірлік. 
16. Негізгі құралдардың қызмет ету мерзімінің соңында қалған 

сынықтардың немесе қосалқы бөлшектердің болжамды құны: 
1) тарату құны; 
2) ағымдағы құн; 
3) баланстық құны; 
4) өткізу құны; 
5) қалпына келтіру құны. 
17. Кәсіпорынның (ұйымның) қатысушылары міндеттемелер бойынша 

жарғылық капиталға өз салымдары шегінде, ал олар жеткіліксіз болған кезде 
– жарғылық капиталға өздері қысқаша салым салған мөлшерде өз мүлкімен 
жауап береді: 

1) қосымша жауапкершілігі бар серіктестікте; 
2) сенім серіктестігінде; 
3) акционерлік қоғамда; 
4) өндірістік кооперативте; 
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5) жауапкершілігі шектеулі серіктестікте жүзеге асырылады.
18. Активтердің айналымдылығына көбейтілген сатылымның кірістілігі

индикаторды сипаттайды: 
1) активтердің кірістілігі;
2) табыстылық коэффициенті;
3) ағымдағы жай-күй;
4) дивидендтер төлеу;
5) өнімнің пайдалылығы.
19. Тікелей кесімді бағалар бойынша белгіленген норма шегінде

дайындалған өнім үшін төлем, ал нормадан жоғары өнім үшін төлем – 
жоғары бағалар бойынша-бұл: 

1) кесімді-прогрессивті төлем;
2) уақыт бойынша-сыйлықақы төлемі;
3) кесімді-сыйлықақы төлемі;
4) жеке кесімді төлем;
5) жанама кесімді төлем.
20. Кәсіпорынның жұмысшыларға қажеттілігі келесідей анықталады:
1) базистік жыл жұмыс істейтіндердің саны х (өндіріс көлемінің өсу

индексі / еңбек өнімділігінің өсу индексі); 
2) базистік жыл жұмыс істейтіндердің саны х (еңбек өнімділігінің өсу

индексі / 100); 
3) базистік жыл жұмыс істейтіндердің саны х (еңбек өнімділігінің өсу

индексі / өндіріс көлемінің өсу индексі ) ); 
4) жұмысшылар санын үнемдеу / саны;
5) өнім өндіру көлемі / жұмыс істейтіндердің саны.

ҚЫСҚАША ҚОРЫТЫНДЫ 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар мынадай білім мен 
дағдыларды меңгереді: жол-құрылыс кәсіпорындарының негізгі және 
айналым қорлары, өндірістік процестердің экономикалық тиімділігі, 
сметалық құжаттаманы әзірлеу тәртібі, жоспарлау және есепке алу әдістері. 
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ҚЫСҚАША ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар мынадай білім мен 
дағдыларды меңгереді: жол-құрылыс кәсіпорындарының негізгі және 
айналым қорлары, өндірістік процестердің экономикалық тиімділігі, 
сметалық құжаттаманы әзірлеу тәртібі, жоспарлау және есепке алу әдістері. 
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3-БӨЛІМ. АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ МЕН АЭРОДРОМДАР 
ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Оқыту мақсаттары 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 
1. Карьерде аршу жұмыстарын орындай алады;
2. Бұрғылау-жару жұмыстарының технологиясын сақтайды;
3. Өндірістік кәсіпорындардың орналасу шарттарын және олардың

сипаттамаларын анықтай алады; 
4. Жер төсемін салу үшін қажетті технологияны таңдай алады;
5. Қолданыстағы жол-құрылыс материалдарынан және құрылыстың

белгілі бір мерзімдерінен жол жамылғысының белгілі бір конструкциялары 
үшін қажетті технологияны жасай алады; 

6. Жолдар мен аэродромдарды жөндеу үшін механикаландыру
құралдарына қажеттілікті айқындай алады; 

7. Жол төсемдері мен жабындарының жөндеуаралық қызмет мерзімін
анықтай алады. 

Алдын ала талаптар 
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылардың келесі 

дағдылары болуы тиіс: 
- жол-құрылыс машиналары паркінің құрамын таңдау; 
- әртүрлі жол және метеорологиялық жағдайларда көлік құралдарын 

және машинаны басқару; 
- технологиялық карталарды қолдана отырып, автомобиль 

жолдарының негізгі элементтерін анықтау; 
- автомобиль жолдарындағы жасанды құрылыстардың жекелеген 

элементтерін әзірлеу; 
- жол-құрылыс жұмыстарын қауіпсіз жүргізу; 
- кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын жоспарлау; 
- автомобиль жолдарын жобалау. 

Қажетті оқу материалдары 
Дәптер, қалам, қарындаштар, А3, А4 форматтарындағы миллиметрлік 

қағаз, сызғыш, Қазақстан Республикасының ҚНжЕ, инженерлік калькулятор. 

Кіріспе 
Қазіргі заманғы жол құрылысы басқа құрылыс жұмыстарымен 

салыстырғанда бірқатар ерекшеліктері бар: бұл жұмыстардың сызықтық 
сипаты оларды ұйымдастыруды, бақылауды және басқаруды қиындатады, 
жол техникасын жөндеу мен қызмет көрсетуді, сондай - ақ жұмысшылар мен 
инженерлік-техникалық қызметкерлердің тұрғын үй-тұрмыстық 
жағдайларын ұйымдастыруды қиындатады. Жол-құрылыс жұмыстары 
жұмыстардың көлемі мен түрлерінің жол ұзындығы бойынша біркелкі 
бөлінбеуімен, сондай-ақ технологияның климаттық жағдайларға, 
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3-БӨЛІМ. АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ МЕН АЭРОДРОМДАР 
ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
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салыстырғанда бірқатар ерекшеліктері бар: бұл жұмыстардың сызықтық 
сипаты оларды ұйымдастыруды, бақылауды және басқаруды қиындатады, 
жол техникасын жөндеу мен қызмет көрсетуді, сондай - ақ жұмысшылар мен 
инженерлік-техникалық қызметкерлердің тұрғын үй-тұрмыстық 
жағдайларын ұйымдастыруды қиындатады. Жол-құрылыс жұмыстары 
жұмыстардың көлемі мен түрлерінің жол ұзындығы бойынша біркелкі 
бөлінбеуімен, сондай-ақ технологияның климаттық жағдайларға, 

  

гидрологияға және жер бедеріне тәуелділігімен сипатталады. 
Автомобиль жолдарының құрылысы жер төсемі мен жол төсемінің 

негізінен басталады. 
 
3.1 Карьерлер 
Жер қыртысында пайдалы қазбалардың экономикалық тұрғыдан тиімді 

мөлшерде жиналуы пайдалы қазба кен орны деп аталады. Кен орындары 
ашық, жер асты және су асты тәсілдерімен игеріледі. Құрылыс материалдары 
үшін басым әдіс ашық, тек аз бөлігі су асты әдісімен – су қоймаларының 
түбінен құм кен орындары игеріледі. Ашық әдіс анағұрлым өнімді, қауіпсіз 
және технологиялық, ал бірқатар материалдар үшін ( гранит, саз) жалғыз әдіс 
болып табылады, өйткені пайдалы қазбалар бетінде немесе аз мөлшерде 0,5 - 
2 метр ашық жыныстармен жабылған. Ашық әдістің кемшіліктері – үлкен 
аумақты және тереңдігі 20-40 метр болатын және биіктігі 20-30 метр болатын 
аршылған жыныстардың ойықтары мен үйінділердің пайда болуы. Қоршаған 
ортаға техногендік әсерді төмендету үшін рекультивация жүргізіледі – 
үйінділерді топырақтың құнарлы қабатымен жабады және шөп сеуіп, ағаш 
отырғызады. Қазба жер асты және тасқын сулармен толтырылып, жасанды су 
қоймасы пайда болады [1]. 

Құрылыс карьерлері – пайдалану мерзімі 1-3 жыл уақытша типтегі 
кәсіпорындар. Мұндай уақытша карьерлердегі құрылыстар уақытша, 
жиналмалы және жылжымалы болады. Құрылыс карьерлері трасса 
бойындағы жəне базистік болып табылады. Трасса бойындағы карьерлер 
салынып жатқан автомобиль жолы трассасының жанында құрылады. Базис 
трассадан алыс орналасқан қуатты трасса бойындағы кен орындарында 
құрылады. Құрылыс аяқталғаннан кейін бұл карьерлер жолдарды пайдалану 
қажеттіліктері үшін жиі қолданылады. 

Жол құрылысы тәжірибесінде карьерлердің барлық түрлері 
қолданылады. Белгілі бір карьерді игерудің орындылығы келесі 
критерийлермен анықталады: материалдар қорының қуаты, аршу 
жұмыстарының көлемі, сапасы, тасымалдау қашықтығы және франко 
өнімдерінің құны-тұтыну орны. 

Өнеркәсіптік карьерлермен салыстырғанда құрылыс карьерлерін 
өндірудің салыстырмалы түрде жоғары құнына қарамастан, оларды тұтыну 
орындарына жақын болуына байланысты оларды дамыту орынды. 

 
3.1.1 Карьер элементтері 
Карьер алаңы –карьер қазу үшін бөлінген кен орны немесе оның бөлігі. 

Тау-кен кәсіпорны алып жатқан жер бетінің учаскесі жер телімі деп аталады. 
Кен орны ашық игеру кезінде көлденең және көлбеу қабаттарға бөлінеді, 
олар жоғарғы қабаттармен, төменгі қабаттармен алдын-ала өңделеді. 
Сондықтан карьердің борты, яғни оның бүйір беті сатылы немесе төмен 
пішінді болады. 

Карьердегі жыныстардың қалыңдығының бір бөлігі, өздігінен ұсақтау, 
тиеу және тасымалдау құралдарымен жасалады, ол кемер деп аталады (3.1-



146

сурет). Дербес қазу құралдарымен жасалынған, бірақ бүкіл беткейге ортақ 
көлік құралдарымен қызмет көрсетілетін оның биіктігінің бөлігі аралық 
кемер деп аталады. Жұмыс кемерлері және жұмыс істемейтін кемерлерді 
ажыратады. Жұмыс кемерлерінде бос жыныстарды қазу немесе пайдалы 
қазбаларды өндіру жүргізіледі. Кемердің еңіс бұрышы, жоғарғы және төменгі 
жиегі, жоғарғы және төменгі алаңы, биіктігі, ұшы, еңісі бар [26]. 

Кемерді қиябеті деп кемерді қазылған  кеңістіктің шетінен шектейтін 
көлбеу бетті айтады. Кемер еңісінің бұрышы – кемер еңісінің көлденең 
жазықтыққа еңкею бұрышы. Кемер еңісінің оның жоғарғы және төменгі 
алаңдарымен қиылысу сызықтары жоғарғы және төменгі жиектер деп 
аталады. Оны биіктікте шектейтін көлденең беткейлер төменгі және жоғарғы 
алаңдар деп аталады. Тау жыныстары, тау-кен машиналары мен көлік 
құралдары орналасқан алаң жұмыс алаңы деп аталады. Еркін алаңы жұмыс 
істемейтін алаң деп аталады [1]. 

3.1-сурет. Тау-кен қазбалары кемерінің элементтері 
1-жоғарғы және төменгі алаңқай; 2-кемердің қиябеті еңісі; 3-аршу 

жиегі; 4-аршу; 5-жарылғыш жыныстың құлауы; 6-экскаватор; α-кемер 
қиябетінің бұрышы; β-аршу еңісінің бұрышы; Ну-жыныстың пайдалы 

қалыңдығының биіктігі; h-кемердің биіктігі 

Кемердің жұмыс көкжиегі –кемерді әзірлеуге арналған негізгі тау-кен 
жабдығы орнатылған алаң. Ені бойынша жұмыс көкжиегі параллель 
жолақтарға – енбелерге бөлінеді, олар биіктігі мен ұзындығы бойынша 
кемердің биіктігі мен ұзындығымен, ал ені бойынша әзірлеменің 
қолданыстағы әдісімен анықталады. Енбені ұзындығы бойынша жеке 
блоктарға бөледі, олардың дербес кенжары бар және өздігінен қопару және 
қазу құралдарымен жасалады. Бұл кемерді бірнеше кенжармен қазуға және 
бір кемерде бірнеше экскаваторды орнатуға мүмкіндік береді. Тау жынысын 
тікелей қазып алу жүзеге асырылатын енбенің кенжары деп аталады. 

Әзірлеу үшін дайындалған енбенің бөлігі кемер жұмысының фронты 
деп аталады. Жұмыс шебін дайындау негізінен көлік жолдары мен электр 
желілерін жеткізуден тұрады. Әдетте жұмыста бірнеше кемер болады. 

Карьерді және оның қазылған кеңістігін шектейтін бүйір беті карьердің 
ернеуі деп аталады. Егер онда тау-кен жұмыстары жүргізілсе, ол жұмыс 
борты деп аталады, ол біртіндеп карьердің соңғы контурларына 
(шекараларына) жақындайды. Карьердің борты немесе контурлары карьердің 
соңғы контурларына сәйкес келетін оның жеке учаскелері жұмыс 
істемейтін борттар деп аталады. Карьердің жұмыс істемейтін бортын 
құрайтын кемерлер жұмыс істемейтін кемерлер деп аталады. Олар көлік, 
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сурет). Дербес қазу құралдарымен жасалынған, бірақ бүкіл беткейге ортақ 
көлік құралдарымен қызмет көрсетілетін оның биіктігінің бөлігі аралық 
кемер деп аталады. Жұмыс кемерлері және жұмыс істемейтін кемерлерді 
ажыратады. Жұмыс кемерлерінде бос жыныстарды қазу немесе пайдалы 
қазбаларды өндіру жүргізіледі. Кемердің еңіс бұрышы, жоғарғы және төменгі 
жиегі, жоғарғы және төменгі алаңы, биіктігі, ұшы, еңісі бар [26]. 

Кемерді қиябеті деп кемерді қазылған  кеңістіктің шетінен шектейтін 
көлбеу бетті айтады. Кемер еңісінің бұрышы – кемер еңісінің көлденең 
жазықтыққа еңкею бұрышы. Кемер еңісінің оның жоғарғы және төменгі 
алаңдарымен қиылысу сызықтары жоғарғы және төменгі жиектер деп 
аталады. Оны биіктікте шектейтін көлденең беткейлер төменгі және жоғарғы 
алаңдар деп аталады. Тау жыныстары, тау-кен машиналары мен көлік 
құралдары орналасқан алаң жұмыс алаңы деп аталады. Еркін алаңы жұмыс 
істемейтін алаң деп аталады [1]. 

 
3.1-сурет – Тау-кен қазбалары кемерінің элементтері 

1-жоғарғы және төменгі алаңқай; 2-кемердің қиябеті еңісі; 3-аршу 
жиегі; 4-аршу; 5-жарылғыш жыныстың құлауы; 6-экскаватор; α-кемер 
қиябетінің бұрышы; β-аршу еңісінің бұрышы; Ну-жыныстың пайдалы 

қалыңдығының биіктігі; h-кемердің биіктігі 
 

Кемердің жұмыс көкжиегі –кемерді әзірлеуге арналған негізгі тау-кен 
жабдығы орнатылған алаң. Ені бойынша жұмыс көкжиегі параллель 
жолақтарға – енбелерге бөлінеді, олар биіктігі мен ұзындығы бойынша 
кемердің биіктігі мен ұзындығымен, ал ені бойынша әзірлеменің 
қолданыстағы әдісімен анықталады. Енбені ұзындығы бойынша жеке 
блоктарға бөледі, олардың дербес кенжары бар және өздігінен қопару және 
қазу құралдарымен жасалады. Бұл кемерді бірнеше кенжармен қазуға және 
бір кемерде бірнеше экскаваторды орнатуға мүмкіндік береді. Тау жынысын 
тікелей қазып алу жүзеге асырылатын енбенің кенжары деп аталады. 

Әзірлеу үшін дайындалған енбенің бөлігі кемер жұмысының фронты 
деп аталады. Жұмыс шебін дайындау негізінен көлік жолдары мен электр 
желілерін жеткізуден тұрады. Әдетте жұмыста бірнеше кемер болады. 

Карьерді және оның қазылған кеңістігін шектейтін бүйір беті карьердің 
ернеуі деп аталады. Егер онда тау-кен жұмыстары жүргізілсе, ол жұмыс 
борты деп аталады, ол біртіндеп карьердің соңғы контурларына 
(шекараларына) жақындайды. Карьердің борты немесе контурлары карьердің 
соңғы контурларына сәйкес келетін оның жеке учаскелері жұмыс 
істемейтін борттар деп аталады. Карьердің жұмыс істемейтін бортын 
құрайтын кемерлер жұмыс істемейтін кемерлер деп аталады. Олар көлік, 

  

сақтандыру және тазалау алаңдарымен бөлінеді. 
Ені 10-15 м болатын көлік алаңдары карьердегі жұмыс алаңдарын 

бетімен байланыстыратын көлік жолдарының орналасуына қызмет етеді. Ені 
3-5 м сақтандырғыш алаңшалар борттың тұрақтылығын арттыруға және 
кертпештер опырылып түсетін жыныс кесектерін ұстауға арналған. Тазарту 
алаңдары – ені 710 м кеңейтілген қауіпсіздік алаңдары, олар биіктігі 
бойынша үш-төрт кемерден кейін қалдырады. Кемерлер өңделген сайын 
жұмыс борты жұмыс істемейтін бортқа айналады, ал жұмыс алаңдары 
сақтандырғыш немесе тазалау алаңдарына айналады. Тазарту жұмыстары 
нәтижесінде пайдалы қазбалар алынғаннан кейін пайда болған кеңістік 
қазылған кеңістік деп аталады [1]. 

Кен орнын игеруге дайындау кезінде ені мен тереңдігімен 
салыстырғанда едәуір ұзындықтағы ашық тау-кен қазбалары болып 
табылатын траншеялар өтеді. Бірінші болып тасымалды (күрделі) 
траншеядан өтеді, ол әдетте карьердің контурларының артында орналасады 
және карьерден аршу және тау-кен жыныстарын тасымалдауға қызмет етеді. 
Тілмелік траншеядан тек қана кемерлерді қиылыстыру және жұмыстың 
бастапқы шебін құру үшін өтеді. Кен орнын игеру барысында тілмелік 
траншея кеңейіп, біртіндеп карьердің қазылған кеңістігін құрайды. 

Кен орнын игеру кезінде алынған бос жыныстардың үйіндісі 
жыныстар үйіндісі деп аталады. Үйінділер карьердің қазылған кеңістігінде 
немесе карьердің контурынан тыс жерде орналасуы мүмкін. Бірінші 
жағдайда оларды ішкі, екіншісінде – сыртқы деп атайды. 

Карьер элементтеріне əсер ететін жағдайлар. Карьердің негізгі 
элементтерінің параметрлерін анықтау, жұмыс шебін жылжыту бағытын 
дұрыс таңдау кен орнын қалыпты игеру үшін өте маңызды. Кемер – кенді 
ашық игерудің негізгі элементтерінің бірі, кемердің биіктігі тау-кен 
жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін, игерілетін тау жыныстарының орналасу 
жағдайлары мен қасиеттерін, оларды қазып алу тәсілін, қолданылатын 
жабдық пен басқа факторларды ескере отырып белгіленеді [26]. 

Егер игеріліп жатқан кен орнының жекелеген қабаттары едәуір қуатты 
бос жыныстардың аралық қабатшалармен бөлінсе, онда мұндай кен орнын 
жеке кемерлермен жүргізген жөн, бұл кемерлердің биіктігі жеке қабаттардың 
және оларың арасында орналасқан бос жыныстардың аралық 
қабатшаларының қуатына байланысты болады. 

Күрделі кен орындарын игерудің бұл әдісі өнімнің қажетті сапасын 
қамтамасыз ету жағдайынан туындайды. 

Жұмсақ жыныстардағы кемердің биіктігі қабақтардың пайда болуын 
болдырмау үшін экскаватор шөмішінің ең жоғары биіктігінен аспауы тиіс. 
Сусымалы жыныстарда кенжардың биіктігін нақты жағдайларға байланысты 
қауіпсіз шекке дейін ұлғайтуға жол беріледі. 

Бір қатарлы немесе екі қатарлы жару кезінде бұрғылау-жару 
жұмыстарын қолдана отырып, экскаватормен тастақты жыныстарын қазу 
кезіндегі кемердің биіктігі экскаватор шөмішін тарту биіктігінен 1,5 есе 
аспауы тиіс (бұл ретте жарылған тау-кен массасы құлауының биіктігі тарту 
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биіктігінен аспауы тиіс). Экскаватордың тарту биіктігінен асатын жыныстың 
құлау биіктігі кезінде пайда болған қабақтардың ерікті түрде құлауының 
алдын алу қажет [26]. 

Жұмыс кемерінің еңіс бұрышы тау жыныстарын экскаватормен қазу 
кезінде – 80°С дейін; жұмсақ, бірақ дейін төзімді жыныстарды игергенде –
60°С дейін; сусымалы жыныстарды игергенде – осы жыныстардың табиғи 
еңіс бұрышынан артық емес рұқсат етіледі. Жұмыс істемейтін кемерлер үшін 
еңіс бұрышы жыныстардың табиғи еңісінің бұрышына сәйкес келуі тиіс. 

Жұмыс алаңының (берманың) ені оның үстіне жарылған жыныс 
орналасатындай және төмен жатқан кемерді бұрғылауға кедергі келтірместен 
қалыпты тасымалдауға болатындай болуы керек. Жұмыс алаңының ені 
бұрғылау-жару жұмыстарының әдісіне, қолданылатын көлік жабдығына, 
механикаландыру дәрежесіне байланысты болады және келесі формулалар 
бойынша анықталады: 

жарылыспен қопсытылған жыныстар үшін 
ШРП = Б + Пт + ПВ + ВП                               (3.1) 

Борпылдақ жыныстар үшін 
ШРП = А + ПТ + ПВ + ВП            (3.2) 

мұнда Б – жарылыстан кейінгі жыныстың құлауының толық ені, м; 
ПТ – көлік жолағының ені, м; 
ПВ – қосымша жабдықтарды орналастыруға және қосалқы көлік 
құралдарының өтуіне арналған жолақтың ені, м; 
ВП – қауіпсіздік белдеуінің ені, м; 
А – борпылдақ жыныстардағы экскаваторлық енбенің ені, м. 

Карьердің негізгі элементтерінің параметрлерін анықтауда карьердің 
көлеміне, карьердің өндірістік қуатына, кемердің биіктігіне, 
экскаваторлардың өнімділігіне, көлік құралдарының түріне, кен орнын игеру 
әдісіне байланысты жұмыс шебінің ұзындығы ерекше орын алады. 

Экскаватор шебінің ұзындығы дамыған жыныстардың санатына 
байланысты. Сонымен, тау жыныстарын жасау кезінде бір экскаваторға 
арналған жұмыс шебі бұрғылау – жару жұмыстарын ұйымдастырудың 
ерекшеліктеріне байланысты және жұмсақ жыныстардағы жұмыс шебінің 
ұзындығынан 1,5-2 есе көп. Есептеулер бойынша жабдықты оңтайлы 
пайдалану экскаватор шебінің ең аз ұзындығында қол жеткізіледі [1]. 

Құрылыс материалдары карьерлері үшін қолданылатын технологиялық 
нормаларға сәйкес шөміш көлемі 2 – 5 м3 және кемер биіктігі 10 – 15 м 
экскаватор үшін жұмыс шебінің максималды ұзындығы 150 – 500 м-ге тең. 

3.1.2 Кен шығатын жерді ашу 
Кен шығатын жерді ашу кен орнына немесе оның бір бөлігіне қол 

жетімділікті ашатын қазбаларды үңгілеуден тұрады. Кен орнын ашудың ең 
ұтымды тәсілі аршу және өндіру кемерлерінде қажетті жұмыс шебін, жұмыс 
көкжиектерінің қажетті цехтармен көліктік байланысын, еңбек қауіпсіздігін 
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биіктігінен аспауы тиіс). Экскаватордың тарту биіктігінен асатын жыныстың 
құлау биіктігі кезінде пайда болған қабақтардың ерікті түрде құлауының 
алдын алу қажет [26]. 

Жұмыс кемерінің еңіс бұрышы тау жыныстарын экскаватормен қазу 
кезінде – 80°С дейін; жұмсақ, бірақ дейін төзімді жыныстарды игергенде –
60°С дейін; сусымалы жыныстарды игергенде – осы жыныстардың табиғи 
еңіс бұрышынан артық емес рұқсат етіледі. Жұмыс істемейтін кемерлер үшін 
еңіс бұрышы жыныстардың табиғи еңісінің бұрышына сәйкес келуі тиіс. 
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орналасатындай және төмен жатқан кемерді бұрғылауға кедергі келтірместен 
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және күрделі шығындар бойынша барынша үнемділікті қамтамасыз етуі тиіс. 
Кен орнын ашудың көліксіз, көліктік, жер асты жəне аралас әдістері 

бар. 
Ашу жұмыстарының құрамына төмендегілер кіреді: 
- аршу бойынша жұмыстар қысқа мерзімде тоқтатылған кезде өндіру 

кемерінің қалыпты жылжуын қамтамасыз ететін аршу кемерінің осындай 
озуын құруды есептей отырып аршу жыныстарын алып тастау; 

- тау-кен кемерлерін керту және берманың тиісті енін құру; төбелі 
карьерді игеру кезінде кемерлерді кертуді кен орнының алдыңғы бөлігін 
жоғарыдан төменге қарай тазартудан (бұзу кезінде) және терең карьерді қазу 
кезінде тілмелік траншеяны жоғарыдан тереңге дейін (тарату кезінде) 
бастайды; 

- карьерден жұмыс орнына дейін пайдалы қазбаны тасымалдау 
немесе аршылған жыныстарды үйіндіге жөнелту үшін күрделі траншеяларды 
(тасу кезінде) үңгілеу және бермаларды (бұзу кезінде) ұйымдастыру. 

Карьер алаңын ашудың ұтымды тәсілін белгілеу – ең күрделі және 
жауапты міндеттердің бірі болып табылады, оның дұрыс шешілуіне тау – кен 
кәсіпорны жұмысының техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
байланысты болады [26]. 

Ашу әдісін таңдауға: жер бедері, кен орнының пайда болу элементтері, 
оның пайда болуының инженерлік – геологиялық жағдайлары, игерудің 
өндірістік – техникалық шарттары және басқа да факторлар әсер етеді. 

Кен орындарын ашу тəсілдерін жіктеу. Кен орындарын ашу әдістерін 
жіктеу бірнеше жіктеу белгілеріне негізделген: ашылатын тау-кен 
қазбаларының болуы, орналасуы, саны және мақсаты. 

Ашылатын қазбалардың болуы карьерлік көліктің темір жол, 
автомобиль және конвейерлік түрлері үшін міндетті болып табылады. 
Ашылатын қазбалар карьердің сыртында немесе ішінде орналасуы мүмкін. 
Мақсаты бойынша ашылатын қазбалар жүк пен бос тастардың бір мезгілде 
өтуі үшін немесе олардың бір-бірінен бөлек өтуі үшін қызмет ете алады. 

Траншеясыз ашу күрделі траншеялардың болмауымен сипатталады. 
Бұл әдіс карьерден тау-кен массасы мұнара экскаваторларымен, кабельдік 
крандармен, кабельдік скреперлермен және т. б. тасымалданған кезде 
қолданылады. 

Траншеялармен ашу қазіргі ашық тау-кен қазбаларында ең көп 
қолданылады [10]. 

Сыртқы траншеялармен ашу кезінде олар карьердің контурларының 
артына орналастырылады және кен орнына тік сызықты немесе қисық 
сызықты қазба түрінде келтіріледі. Ашудың бұл әдісі қабаттардың таяз 
тереңдікте көлденең немесе жұмсақ төселуінде немесе көлбеу және тік 
түсетін қабаттардың жоғарғы горизонтын ашу кезінде қолданылады. 
Траншеялардың көлбеуі карьер көлігінің қабылданған түріне байланысты. 

Қарапайым формадағы жеке сыртқы траншеялармен ашу карьердің 
контурынан тыс жеке траншея арқылы әр шұңқырға қол жетімділікті 
қамтамасыз етеді. Бұл әдіс төмен және орташа қуатты қабаттардың көлденең 
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немесе жұмсақ төсемі бар таяз кен орындарын ашу үшін қолданылады. 
Жазық жерлерде жеке сыртқы траншеялармен екі-үш шұңқырды ашуға 
болады. Ашудың бұл әдісі тау-кен жұмыстарының едәуір көлемімен 
сипатталады. 

Қарапайым формадағы жалпы сыртқы траншеялармен ашу едәуір 
қуатты көлденең, жұмсақ және көлбеу қабаттарды, сондай-ақ тік құламалы 
қабаттардың жоғарғы горизонттарын жасау кезінде қолданылады [27]. 

Бұл әдіспен бір уақытта үштен бес кемерге дейін ашуға болады. 
Ішкі траншеялармен ашу тереңдігі 500 м дейінгі карьерлерде 

қолданылады. Траншеяның негізгі параметрлері оның төменгі ені, көлбеуі, 
ұзындығы, борттардың көлбеу бұрышы және құрылыс көлемі болып 
табылады. Траншеяның ені көлік түріне, ал кейбір жағдайларда – ұңғылау 
жабдығының параметрлеріне және ұңғылау тәсіліне байланысты есептеу 
жолымен анықталады. Траншеяның көлбеуі оның мақсаты мен көлік түріне 
байланысты анықталады. Траншеяны ұзындығы оның төсеу тереңдігі мен 
көлбеу мөлшеріне байланысты. 

Күрделі траншеяның көлемі карьерді салу бойынша жұмыстардың 
жалпы көлемінде айтарлықтай үлес салмақты құрайды және күрделі 
шығындар мөлшері мен құрылыс мерзіміне үлкен әсер етеді.  

Оның көлемі: 
V = V1 + 2V2 + V3 + 2V4      (3.3) 

V3 көлемдері  V4 шағын болғандықтан, оларды ескермеуге болады. 
Сонда  V = V1 + 2V2. Өз кезегінде, 

2𝑉𝑉2 = ℎ
tan∝                                                        (3.4) 

3.2-сурет. Бір көлбеу күрделі траншеяны есептеу схемасы 

Көлбеу күрделі траншеяның көлемі 

𝑉𝑉 = ℎ2
𝑖𝑖𝑅𝑅
(𝑏𝑏2 + ℎ

3 tan∝)                (3.5) 
мұнда h – траншеяның тереңдігі, м; 
iR – траншеяның көлбеуі; 
b – төменгі жағынан ордың ені, м; a ор ернеулерінің еңіс бұрышы, град 

Траншеяларды жүргізу əдістері әртүрлі және дамыған жыныстардың 
физикалық және механикалық қасиеттеріне, траншеяның көлденең қимасына, 
қолданылатын экскаваторлар мен басқа да ұңғымалық жабдықтардың түріне 
байланысты. Тау-кен массасын орнын ауыстыру бойынша траншеяларды 
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немесе жұмсақ төсемі бар таяз кен орындарын ашу үшін қолданылады. 
Жазық жерлерде жеке сыртқы траншеялармен екі-үш шұңқырды ашуға 
болады. Ашудың бұл әдісі тау-кен жұмыстарының едәуір көлемімен 
сипатталады. 

Қарапайым формадағы жалпы сыртқы траншеялармен ашу едәуір 
қуатты көлденең, жұмсақ және көлбеу қабаттарды, сондай-ақ тік құламалы 
қабаттардың жоғарғы горизонттарын жасау кезінде қолданылады [27]. 

Бұл әдіспен бір уақытта үштен бес кемерге дейін ашуға болады. 
Ішкі траншеялармен ашу тереңдігі 500 м дейінгі карьерлерде 

қолданылады. Траншеяның негізгі параметрлері оның төменгі ені, көлбеуі, 
ұзындығы, борттардың көлбеу бұрышы және құрылыс көлемі болып 
табылады. Траншеяның ені көлік түріне, ал кейбір жағдайларда – ұңғылау 
жабдығының параметрлеріне және ұңғылау тәсіліне байланысты есептеу 
жолымен анықталады. Траншеяның көлбеуі оның мақсаты мен көлік түріне 
байланысты анықталады. Траншеяны ұзындығы оның төсеу тереңдігі мен 
көлбеу мөлшеріне байланысты. 

Күрделі траншеяның көлемі карьерді салу бойынша жұмыстардың 
жалпы көлемінде айтарлықтай үлес салмақты құрайды және күрделі 
шығындар мөлшері мен құрылыс мерзіміне үлкен әсер етеді.  

Оның көлемі: 
V = V1 + 2V2 + V3 + 2V4                                     (3.3) 

 
V3 көлемдері  V4 шағын болғандықтан, оларды ескермеуге болады. 

Сонда  V = V1 + 2V2. Өз кезегінде, 
2𝑉𝑉2 = ℎ

tan∝                                                        (3.4) 
 

 
3.2-сурет – :Бір көлбеу күрделі траншеяны есептеу схемасы 

 
Көлбеу күрделі траншеяның көлемі 

 
𝑉𝑉 = ℎ2

𝑖𝑖𝑅𝑅
(𝑏𝑏2 + ℎ

3 tan∝)                                      (3.5) 
мұнда h – траншеяның тереңдігі, м; 
iR – траншеяның көлбеуі; 
b – төменгі жағынан ордың ені, м; a ор ернеулерінің еңіс бұрышы, град 

Траншеяларды жүргізу əдістері әртүрлі және дамыған жыныстардың 
физикалық және механикалық қасиеттеріне, траншеяның көлденең қимасына, 
қолданылатын экскаваторлар мен басқа да ұңғымалық жабдықтардың түріне 
байланысты. Тау-кен массасын орнын ауыстыру бойынша траншеяларды 

  

жүргізу тәсілдері мыналарға бөлінеді: көліксіз – траншеялардың борттарында 
жыныстарды экскаваторлармен орналастыру арқылы; жыныстарды 
үйінділерге шығару арқылы тасымалдау; арнайы; аралас [10]. 

 
3.1.3 Аршу жұмыстары 
Аршу жұмыстарының мақсаты. Құрылыс материалдарының барлық 

дерлік кен орындары сазды жыныстардың қабаттарының астында жатыр, 
оларды аршу деп атайды. Дайындық кезеңінде және кен орнын пайдалану 
кезінде карьердің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін тау-кен өндірісі 
басталғанға дейін аршылған жыныстарды алып тастау керек. Аршу 
жыныстарын әзірлеу, тасымалдау және үйіндіге түсіруге байланысты 
жұмыстар аршу (эксплуатациялық – дайындық) деп аталады. Олар 
маусымдық және жыл бойы болуы мүмкін. 

Аршу жұмыстарына мынадай талаптар қойылады: маусымдық жұмыс 
жағдайында жыл бойы кен орнының қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін 
аршу жыныстарының мұндай көлемін түсіру керек, аршу кемерінің жылжуы 
пайдалы қазбаның кемерінің жылжуымен байланыстырылуы тиіс; аршуды 
оның пайдалы қазбаға түсуін болдырмау үшін мұқият жинау керек; үлкен 
карьерлерді қазу кезінде аршу үйіндісін кейіннен қайта құнарландыра 
отырып, қазылған кеңістікке орналастыру керек [26]. 

Аршу коэффициенттері. Аршу коэффициенттері ашық тау-кен 
жұмыстарының маңызды экономикалық көрсеткіштері болып табылады, 
өйткені алынатын тау-кен жыныстарының жалпы көлемі, сондай-ақ пайдалы 
қазбалардың жалпы құны мен толық өзіндік құны осы көрсеткіштермен 
анықталады. Аршу жыныстарының коэффициенті пайдалы қазба көлемінің 
немесе массасының бірлігіне келетін аршу жыныстарының санымен 
сипатталады. 

Геологиялық, орташа пайдалану және ағымдағы пайдалану 
коэффициенттері ажыратылады. 

Аршудың геологиялық коэффициенті (Kвг) пайдалы қазбаның 
бекітілген қорлары алаңындағы аршылған жыныстар көлемінің осы 
қорлардың көлеміне қатынасын көрсетеді. 

Орташа пайдалану коэффициенті (Квс) кен орнын пайдалану кезінде 
әзірленетін барлық аршылған жыныстардың пайдалы қазбаның өнеркәсіптік 
қорларының көлеміне қатынасын көрсетеді. 

Ағымдағы пайдалану коэффициенті Квт) – белгілі бір уақыт кезеңінде 
әзірленетін аршылған жыныстар көлемінің осы кезеңде өндірілетін пайдалы 
қазбаның көлеміне қатынасы. 

Аталған аршу коэффициенттерінен басқа, бос жыныстардың, яғни 
пайдалы қазбалардың қабаттары арасында орналасқан жыныстардың 
коэффициенті туралы түсінік енгізіледі. Ол артық және бос жыныстар 
көлемінің қосындысының КП пайдалы қазбасының көлеміне қатынасын 
білдіреді. 

Аршылған жыныстарды игеру нәтижесінде пайдалы қазбалардың бір 
бөлігі қазуға дайындалған болып шығады. Игеруге дайындық дәрежесі 
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бойынша барлық қорлар аршылған, тазалауға және қазып алуға дайындалған 
және бермалардың астындағы қорларға бөлінеді (3.3-сурет). 

Ашылған қорлар – бұл кен орнының барлық қазу жұмыстары 
жүргізілетін бөлігінде орналасқан пайдалы қазбалар қоры. 

Аршылған, бірақ аршылған жыныстардың қалдықтарынан 
тазартылмаған және бос жыныстардың қабаттарында орналасқан қорлар 
тазартуға дайындалған болып саналады [25]. 

Қазып алуға дайын ашық, толық дайындалған қорлар, олар берма 
астындағы қорларды қоспағанда, тау-кен жұмыстарының ережелерін бұзбай 
әзірленуі мүмкін; берма астындағы қорлар кемерлердің жылжуына қарай 
«қазып алуға дайын» болып ауысады. 

3.3-сурет. Қорлардың жіктелуі 
1 – тазалауға дайындалған қорлар; 2 –бермалардың астындағы қорлар; 3 – 

қазып алуға дайын қорлар 

3.2 Бұрғылау-жару жұмыстары 
Жарылғыш қазбалары. Зарядтау үшін, яғни жыныстағы жарылғыш 

заттардың белгілі бір мөлшерін орналастыру үшін, жыныста әртүрлі 
тәсілдермен жарылғыш қазбалар (ЖҚ) деп аталатын цилиндрлік тереңдеу 
орнатылады. 

ЖҚ және тығын материалын орналастыру үшін диаметрі 75 мм-ге 
дейін және тереңдігі 5 м-ге дейін болатын тығын материалды орналастыру 
үшін жыныстағы жасанды цилиндрлік ойық теспе (шпур) деп аталады. Тура 
сондай ойық, бірақ диаметрі үлкен және тереңдігі 5 м-ден асатын тереңдеу 
ұңғыма деп аталады. Теспе (шпур) немесе ұңғыма сыйғыза алатыннан 
үлкендеу ЖҚ орналастыру үшін олардың төменгі бөлігінде кеңейту 
(қазандық) орнатады. Мұндай қазбалар қазандық теспе (шпур) немесе 
қазандық ұңғымасы деп аталады. 

Жарылғыш ортада жарылғыш заттың үлкен зарядтарын орналастыру 
үшін үлкен көлемдегі және әртүрлі геометриялық пішіндегі арнайы зарядтау 
камералары орналастырылады. Олардың құрылғысы үшін алдымен көмекші 
қазбалардан, тік шурфтардан немесе көлденең штольнялардан және 
ойықтардан өту қажет [1]. 

Шурфтардың көлденең қимасы, әдетте, 1×1-ден 1,2 × 1,2 м-ге дейін 
тікбұрышты өлшемдермен орындалады. Штольняларға трапеция тәріздес 
қима беріледі, олардың жарықтағы биіктігі 1,6 м, негізінің ені кемінде 1 м 
(3.4-сурет) болады. 
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бойынша барлық қорлар аршылған, тазалауға және қазып алуға дайындалған 
және бермалардың астындағы қорларға бөлінеді (3.3-сурет).

Ашылған қорлар – бұл кен орнының барлық қазу жұмыстары
жүргізілетін бөлігінде орналасқан пайдалы қазбалар қоры.

Аршылған, бірақ аршылған жыныстардың қалдықтарынан 
тазартылмаған және бос жыныстардың қабаттарында орналасқан қорлар 
тазартуға дайындалған болып саналады [25].

Қазып алуға дайын ашық, толық дайындалған қорлар, олар берма 
астындағы қорларды қоспағанда, тау-кен жұмыстарының ережелерін бұзбай
әзірленуі мүмкін; берма астындағы қорлар кемерлердің жылжуына қарай
«қазып алуға дайын» болып ауысады.

3.3-сурет – Қорлардың жіктелуі
1 – тазалауға дайындалған қорлар; 2 –бермалардың астындағы қорлар; 3 –

қазып алуға дайын қорлар

3.2 Бұрғылау-жару жұмыстары
Жарылғыш қазбалары. Зарядтау үшін, яғни жыныстағы жарылғыш 

заттардың белгілі бір мөлшерін орналастыру үшін, жыныста әртүрлі
тәсілдермен жарылғыш қазбалар (ЖҚ) деп аталатын цилиндрлік тереңдеу
орнатылады.

ЖҚ және тығын материалын орналастыру үшін диаметрі 75 мм-ге 
дейін және тереңдігі 5 м-ге дейін болатын тығын материалды орналастыру 
үшін жыныстағы жасанды цилиндрлік ойық теспе (шпур) деп аталады. Тура 
сондай ойық, бірақ диаметрі үлкен және тереңдігі 5 м-ден асатын тереңдеу 
ұңғыма деп аталады. Теспе (шпур) немесе ұңғыма сыйғыза алатыннан
үлкендеу ЖҚ орналастыру үшін олардың төменгі бөлігінде кеңейту 
(қазандық) орнатады. Мұндай қазбалар қазандық теспе (шпур) немесе
қазандық ұңғымасы деп аталады.

Жарылғыш ортада жарылғыш заттың үлкен зарядтарын орналастыру 
үшін үлкен көлемдегі және әртүрлі геометриялық пішіндегі арнайы зарядтау
камералары орналастырылады. Олардың құрылғысы үшін алдымен көмекші
қазбалардан, тік шурфтардан немесе көлденең штольнялардан және
ойықтардан өту қажет [1].

Шурфтардың көлденең қимасы, әдетте, 1×1-ден 1,2 × 1,2 м-ге дейін
тікбұрышты өлшемдермен орындалады. Штольняларға трапеция тәріздес
қима беріледі, олардың жарықтағы биіктігі 1,6 м, негізінің ені кемінде 1 м
(3.4-сурет) болады.

Бұрғылау көмегімен тесіктер мен ұңғымалар пайда болады. Зарядтау 
камералары мен қосалқы қазбаларды орнату бірнеше жұмыс түрлері мен 
операцияларды қолдануды талап етеді. 

Бұл операциялардың жиынтығы ұңғыма жұмыстары немесе қазба 
жұмыстары деп аталады. 

3.4-сурет. Жарылғыш қазбалар 
 1 – шпур, 2 – ұңғыма, 3, 4 – қазандық шпур және ұңғыма, 5 – шурф, 

6 – штольня, 7 – қию, 8 – зарядтау камералары 

Жарылғыш ұңғымалар мен теспелерді бұрғылау түрлері. Карьерлерде 
ұңғымалар мен теспелерді бұрғылау екі топқа бөлінетін арнайы жыныс 
бұзушы (бұрғылау) машиналармен жүргізіледі: 

1) ұңғыманың кенжарына механикалық әсер ету (соққы, айналмалы
және соққы-айналмалы бұрғылау); 

2) ұңғыманың кенжарына әсер етудің физикалық әдістері (термиялық,
гидравликалық, жарылғыш және т.б.). 

Ұзақ уақыт бойы соқпалы – арқанды бұрғылау станоктары арқылы 
соқпалы бұрғылау ұңғымаларды бұрғылаудың жалғыз, содан кейін жетекші 
тәсілі болды. Бұл машиналардың қуаты мен өнімділігін арттыру 
резервтерінің болмауына байланысты әдісті қолдану саласы біртіндеп 
төмендеді және қазір бұрғылаудың жалпы көлемінің тек 0,5% алады. Мұндай 
станоктар енді шығарылмайды, ал қолданыстағы станоктарды (БУ-20-2м, 
БУ-20-2У, БС-1м) ұңғымалардың диаметрі 150 - 350 мм және олардың 
тереңдігі 50 м - ге дейін карстталған гетерогенді және тең берік жыныстарда 
(П6 = 10-20) пайдалану ұсынылады. 

Пневматикалық бұрғылау балғалары (қол және колонкалы 
перфораторлар) диаметрі 32-40 және 50-75 мм тау жыныстары мен жартылай 
жыныстарда бұрғылау үшін қолданылады. Бұл жағдайда әртүрлі орнату 
құрылғылары, соның ішінде өздігінен жүретін күймешелер кеңінен 
қолданылады. 

Шарқашаулы бұрғылау білдектері диаметрі 190 - 320 мм және тереңдігі 
35 м дейінгі ұңғымаларды Пб 1-дан 16-ға дейінгі жыныстарда бұрғылау үшін 
кеңінен қолданылады. Олардың негізгі артықшылықтары – жоғары өнімділік 
(ауысымына 150 - 200 м), бұрғылау процесінің үздіксіздігі, оны 
автоматтандыру мүмкіндігі; кемшіліктері – білдектердің үлкен массасы және 
қиын бұрғыланатын жыныстардағы төмен төзімділік [26]. 

Дірілді бұрғылау білдектері қазір сынақ сатысында; олардың 
артықшылықтары – салыстырмалы түрде аз масса, қарапайым бұрғылау 
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құралы, әртүрлі бағыттағы ұңғымаларды бұрғылау мүмкіндігі, жоғары 
өнімділік [25]. 

Ұңғымаларды айналмалы бұрғылау шнекті, алмас және бытыралы 
бұрғылау станоктарымен жүзеге асырылады. П6 = 1 - 3 жыныстарындағы 
теспелерді бұрғылау негізінен габаритті емес кесектерде электр бұрғымен 
жүргізілуі мүмкін. 

Шнекті бұрғылау станоктары диаметрі 125 - 160 мм және тереңдігі 25 м 
дейінгі тік және көлбеу ұңғымаларды П6 1-ден 6-ға дейінгі жыныстарда, 
негізінен көмір карьерлерінде (көмір, аргиллиттер, жұмсақ әктас) бұрғылау 
үшін және берік емес құрылыс жыныстарын (мергель және т.б.) әзірлеу 
кезінде кеңінен қолданылады. Олардың өнімділігі 100-150 м/ сек. Машиналар 
пайдаланудың қарапайымдылығымен сипатталады, жұмыс кезінде қолайлы 
санитарлық-гигиеналық жағдайлар қамтамасыз етіледі. 

Алмасты және бытыралы бұрғылау станоктары аса тұтқыр абразивтік 
жыныстарда, негізінен барлау ұңғымаларын бұрғылау үшін қолданылады, 
өйткені керн алуға мүмкіндік береді. Бұл машиналар салыстырмалы түрде 
жеңіл және қуаты аз. Бұрғылау көптеген түсіріп-көтеру операциялары мен 
ұңғымалардың қисықтығымен күрделенеді. 

Батырылатын пневмоұрғыштары бар білдектермен соққылы-айналмалы 
бұрғылау (бұрғылау жұмыстарының барлық көлемінің 5% - на дейін) 
құрылыс тау жыныстарын әзірлеу кезінде диаметрі 100-200 мм және 
тереңдігі 30 м дейінгі ұңғымаларды, Пб 5-тен 20-ға дейінгі жыныстарда 
бұрғылау, дгидротехникалық құрылыста, өндірістік қуаты жылына 5 млн.м3 
дейінгі кен карьерлерінде, сондай-ақ ірі кен карьерлерінде (борттарды 
тегістеу, кемерлердің  табанын тегістеу және т. б.) қосалқы жұмыстар кезінде 
қолданылады. Бұл машиналар әсіресе өте абразивті және өте қиын тау 
жыныстарында тиімді. Олардың өнімділігі – 30-50 м /ауысымда. 1 м3 сырттан 
бұрғылауға жұмсалатын шығындар п6<12 кезінде шарқашаулы бұрғылауға 
қарағанда 1,5 - 2,5 есе жоғары. Осы типтегі бұрғылау машиналары 
құрылымдық жағынан қарапайым және процесті автоматтандыруға 
мүмкіндік береді; көп шпиндельді бұрғылау мүмкіндігі бар. Олардың негізгі 
кемшіліктері: бұрғылау бұрғыбасының төмен тұрақтылығы, төмен өнімділік 
және шаңның көп пайда болуы [1]. 

Термиялық (отпен) бұрғылау оның іріктегіштігіне байланысты 
диаметрі 250 - 360 мм және тереңдігі 17 - 22 м дейін ұңғымаларды бұрғылау 
кезінде, негізінен өте қиын бұрғыланатын кварцты жыныстарда ((Пб = 16 - 
25; Птб >0,1)таралды, дегенмен ол Пб= 10 – 15 жыныстарында сәтті 
қолданыла алады. Жыныстардың бұзылуы (қабыршақтануы) ұңғыманың 
кенжарын дыбыстан жоғары қызған ағындармен қыздыру және минералды 
түзілудің беріктік шегінен асатын термиялық кернеулердің пайда болуы 
нәтижесінде пайда болады. 

Ұңғымаларды қазандықпен кеңейту мүмкіндігі (400 - 500 мм - ге дейін) 
ұңғымалар арасындағы қашықтықты ұлғайту арқылы қатты және өте 
жарылған жыныстарда бұрғылау көлемін азайтуға мүмкіндік береді. Жақсы 
термобұрғыланатын жыныстардағы өнімділік 12-15 м / сағ дейін, жарықтар 
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құралы, әртүрлі бағыттағы ұңғымаларды бұрғылау мүмкіндігі, жоғары 
өнімділік [25].

Ұңғымаларды айналмалы бұрғылау шнекті, алмас және бытыралы
бұрғылау станоктарымен жүзеге асырылады. П6 = 1 - 3 жыныстарындағы
теспелерді бұрғылау негізінен габаритті емес кесектерде электр бұрғымен 
жүргізілуі мүмкін.

Шнекті бұрғылау станоктары диаметрі 125 - 160 мм және тереңдігі 25 м 
дейінгі тік және көлбеу ұңғымаларды П6 1-ден 6-ға дейінгі жыныстарда,
негізінен көмір карьерлерінде (көмір, аргиллиттер, жұмсақ әктас) бұрғылау
үшін және берік емес құрылыс жыныстарын (мергель және т.б.) әзірлеу
кезінде кеңінен қолданылады. Олардың өнімділігі 100-150 м/ сек. Машиналар
пайдаланудың қарапайымдылығымен сипатталады, жұмыс кезінде қолайлы
санитарлық-гигиеналық жағдайлар қамтамасыз етіледі.

Алмасты және бытыралы бұрғылау станоктары аса тұтқыр абразивтік
жыныстарда, негізінен барлау ұңғымаларын бұрғылау үшін қолданылады,
өйткені керн алуға мүмкіндік береді. Бұл машиналар салыстырмалы түрде
жеңіл және қуаты аз. Бұрғылау көптеген түсіріп-көтеру операциялары мен
ұңғымалардың қисықтығымен күрделенеді.

Батырылатын пневмоұрғыштары бар білдектермен соққылы-айналмалы
бұрғылау (бұрғылау жұмыстарының барлық көлемінің 5% - на дейін) 
құрылыс тау жыныстарын әзірлеу кезінде диаметрі 100-200 мм және 
тереңдігі 30 м дейінгі ұңғымаларды, Пб 5-тен 20-ға дейінгі жыныстарда
бұрғылау, дгидротехникалық құрылыста, өндірістік қуаты жылына 5 млн.м3

дейінгі кен карьерлерінде, сондай-ақ ірі кен карьерлерінде (борттарды 
тегістеу, кемерлердің табанын тегістеу және т. б.) қосалқы жұмыстар кезінде 
қолданылады. Бұл машиналар әсіресе өте абразивті және өте қиын тау 
жыныстарында тиімді. Олардың өнімділігі – 30-50 м /ауысымда. 1 м3 сырттан
бұрғылауға жұмсалатын шығындар п6<12 кезінде шарқашаулы бұрғылауға 
қарағанда 1,5 - 2,5 есе жоғары. Осы типтегі бұрғылау машиналары 
құрылымдық жағынан қарапайым және процесті автоматтандыруға 
мүмкіндік береді; көп шпиндельді бұрғылау мүмкіндігі бар. Олардың негізгі
кемшіліктері: бұрғылау бұрғыбасының төмен тұрақтылығы, төмен өнімділік
және шаңның көп пайда болуы [1].

Термиялық (отпен) бұрғылау оның іріктегіштігіне байланысты 
диаметрі 250 - 360 мм және тереңдігі 17 - 22 м дейін ұңғымаларды бұрғылау 
кезінде, негізінен өте қиын бұрғыланатын кварцты жыныстарда ((Пб = 16 -
25; Птб >0,1)таралды, дегенмен ол Пб= 10 – 15 жыныстарында сәтті
қолданыла алады. Жыныстардың бұзылуы (қабыршақтануы) ұңғыманың 
кенжарын дыбыстан жоғары қызған ағындармен қыздыру және минералды
түзілудің беріктік шегінен асатын термиялық кернеулердің пайда болуы 
нәтижесінде пайда болады.

Ұңғымаларды қазандықпен кеңейту мүмкіндігі (400 - 500 мм - ге дейін) 
ұңғымалар арасындағы қашықтықты ұлғайту арқылы қатты және өте 
жарылған жыныстарда бұрғылау көлемін азайтуға мүмкіндік береді. Жақсы 
термобұрғыланатын жыныстардағы өнімділік 12-15 м / сағ дейін, жарықтар 

мен термиялық емес қабаттар болған кезде өнімділік күрт төмендейді. 
Термобұрғылануы қиын тау жыныстарында осы әдіспен шарқашаулы 
білдектермен бұрғыланған ұңғымаларды кеңейтуге болады. 

Гидравликалық бұрғылау ұңғыманың түбіне дыбыстан жоғары 
жылдамдықпен жеткізілетін жұқа, жоғары қысымды су ағынының әсеріне 
негізделген. Бұл әдіс тәжірибе сатысында, бұл оны тау жыныстарында 
бұрғылау үшін тиімді пайдалану мүмкіндігін растайды. 

Электрогидравликалық бұрғылау электр тізбегінің ашық түйіспелері 
арасындағы импульсті разряд нәтижесінде сұйық ортада пайда болатын 
гидравликалық соққылар құбылысына негізделген (негізгі және екінші 
кавитациялық); әдіс эксперимент сатысында [26]. 

Ұңғымаларды бұрғылау жəне тау жыныстарын кесу үшін 
ультрадыбысты қолдану бұрғылау құралының (жиілігі 20 кГц-тен жоғары) 
ультра дыбыстық тербелістерінің сынғыш жынысқа бірлескен әсеріне және 
жуу сұйықтығындағы кавитациялық әсерге негізделген. Ультрадыбыстық 
көзі қуатты магнитострикциялық сәулелендіргіштер болып табылады. 
Жыныстардың дыбыстық және инфрадыбыстық бұзылуы бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. 

Ұңғымаларды жарғыш бұрғылау импульстық немесе ВВ қатты 
зарядтардың көмегімен, сондай-ақ ағынды әдіспен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Сұйық компоненттері бар ампулалар (тотықтырғыш және жанармай) 
ұңғыманың түбіне 50-60 л/С температурада мезгіл - мезгіл беріледі. Бұзылу 
аймағы 0,6 - 1,2 тереңдікте және заряд радиусы 1,2 - 3 диаметрінде болады. 

Салмағы 150-200 г ЖҚ қатты зарядтары тескіш түріндегі детонатормен 
жару бұрғылау шүмегінен жиілігі сағатына 20-25 зарядты шегендеу құбыры 
бар ұңғымаға жіберіледі. Бұрғылау жылдамдығы dc = 200-230 мм 
кварциттерде Пб = 10 - 12 1-2 м/сағ құрайды. 

Ағынды әдіспен жарылыс бұрғылау үздіксіз берілетін жанармай мен 
тотықтырғыштың (азоттың төрт тотығы және керосин немесе т.б.) және 
үздіксіз немесе үзіліссіз келетін жарылыс бастамашысының (К және Na 
қорытпасы немесе т. б.) дозаторы болып табылады. Диаметрі 300 мм-ге дейін 
және тереңдігі 40 м-ге дейін ұңғымаларды жарылғыш бұрғылау станоктары 
және габаритті ұсақтау үшін жарылыс бұрғылары жасалады. 

Плазма бұрғылау ұңғыманың кенжары азот ағынының немесе азот пен 
сутегі қоспасының өтуі кезінде плазмотронда (электрод пен газ 
қыздырғышының шүмегі арасындағы электр доғасы) пайда болатын 
плазмалық алаумен қызған кезде жүзеге асырылады. Баяу балқитын қиын 
бұрғыланатын таужыныстар плазмалы бұзу өте тиімді. Оны механикалық 
қиратумен ұштастыруға болады [11]. 

Бұрғылаудың жаңа физикалық және аралас түрлерін құруға және 
енгізуге қарамастан, алдағы жылдары бұрғылау кезінде тау жыныстарының 
механикалық бұзылуы, ең алдымен, шарқашаулы бұрғылау машиналары 
шешуші болып қала береді. 

Өнеркәсіп жаппай шығаратын бұрғылау түрі мен бұрғылау станогының 
моделін таңдау жыныстардың бұрғылануы мен жарылғыштығын, жарылатын 
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массаның талап етілетін кесектілігін, тау-кен жұмыстарының ауқымын, 
әзірлеу жүйесінің параметрлерін: кемерлердің биіктігін, жұмыс алаңдарының 
енін, экскаваторлық және жарылатын блоктардың өлшемдерін және т. б. 
есепке алу негізінде жүргізіледі. 

Бұрғылау технологиясы ұңғымалардың пайда болу процесін 
қамтамасыз ететін операциялардың реттілігін анықтайды. Жыныс массивінің 
бір бөлігін бұрғылау кезінде мынадай операциялар орындалады: станокты 
берілген белгіге орнату, тікелей бұрғылау, ұңғыманың тереңдеуіне қарай 
бұрғылау сабын ұлғайту, бұрғылау сабын бөлшектеу, тозған құралды 
ауыстыру, станокты келесі ұңғыманың белгісіне көшіру. Бір ұңғыманы 
бұрғылау сонымен қатар үзіліссіз процесс болып табылады және бірнеше 
қайталанатын операциялар мен циклдерді қамтиды [13]. 

Таза бұрғылау уақытына қатысты техникалық жылдамдық және оның 
сапасы ұтымды үйлесуге және тау жыныстарын бұрғылаудың қиындығы мен 
бұрғылау құралының түріне, бұрғылау құралының жүктемесіне, оның айналу 
жылдамдығына, бұрғылау ұсақ-түйектерін алып тастау әдісі мен 
жағдайларына, бұрғылау жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты. 

3.5 -сурет. Бұрғылау түрлері  
а – соққылы; б – айналмалы; в – соққылы-айналмалы; г – жылулық; 1 – кескі; 

2 – пневмосоққыш; 3 – қарнақ; 4 – электр қозғалтқыш; 
 5 – реактивті оттық; 6 – қашаутас 

Бұрғылау режимі дамыған күштердің өзара байланысты тәртібі мен 
шамаларын, соққы жиілігін және жұмыс құралының айналу жылдамдығын 
және бұрғылау ұсақ-түйектерін алып тастауды сипаттайды. Бұрғылаудың әр 
түрі бұрғылау режимінің өз параметрлерімен сипатталады. Ең тиімді 
(оңтайлы) режимдер бұрғылау машиналарының жоғары өнімділігін және осы 
диаметрдегі ұңғымаларды бұрғылауға ең аз шығындарды қамтамасыз етеді. 

3.3 Жарылғыш заттар мен құралдар 
3.3.1 Жарылғыш заттар 
Жарылыс – бұл заттың өте тез химиялық өзгеруі, ол көп мөлшерде 

жылу шығарумен, газдардың, будың пайда болуымен, шашырауымен және 
қоршаған ортаның бұзылуымен бірге жүреді. Физикалық және химиялық 
жарылыстар мен ядролық жарылыстарды ажыратады. 
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Бірінші түрге бу қазандықтарының, сұйытылған газ баллондарының 
және т.б. жарылыстары жатады. Осы жарылыстарда бір заттың жылу 
энергиясын шығарумен бір физикалық күйден екіншісіне дереу ауысуы орын 
алады. Заттың химиялық құрамы өзгермейді, тек оның физикалық жағдайы 
өзгереді. Химиялық жарылыс кезінде жарылғыш заттың өте тез өздігінен 
таралатын химиялық түрленуі орын алады. Сұйық және қатты ЖЗ лезде 
химиялық түрленуінің қайтымсыз реакциясы жүреді және қарапайым газ 
тәрізді заттар топтары пайда болады. Ядролық жарылыс кезінде жаңа 
химиялық элементтердің пайда болуымен және үлкен мөлшерде энергия 
шығарумен тізбекті реакция жүреді [26]. 

Жарылғыш заттар (ЖЗ) сыртқы әсердің ықпалымен жоғары 
жылдамдықпен және жылу шығарумен газ тәрізді өнімдерге айналуға 
қабілетті химиялық қосылыстар немесе механикалық қоспалар. Физикалық 
жағдайы бойынша барлық ЖЗ: газ қоспалары (метан + ауа, ацетилен + 
оттегі); қатты және сұйық заттардың газдармен қоспалары (көмір шаңы+ ауа, 
мұнай шашырауы + ауа); сұйық заттар (нитроглицерин, нитрогликоль, 
иитродигликоль); сұйық қоспалар (нитробензол + азот қышқылы); сұйық 
және қатты заттардың қоспаларымен (нитроглицерин + селитра динамит, 
оттегі + жанғыш заттар оксиликвиттер); қатты қосылыстармен немесе 
қоспалармен (тротил, тетрил, селитра + тротил аммониттер). 

Барлық жарылғыш заттар оттегіге бай заттардан (аммиак, калий, 
натрий нитраты, сұйық оттегі), сондай-ақ жанғыш заттардан (алюминий, 
магний, күкірт, көмір, ағаш ұны) тұрады. 

Жарылғыш заттардың жіктелуі. Оттегі балансы. Қоршаған ортаға 
әсер ету сипаты бойынша барлық өнеркәсіптік ЖЗ бризантты, лақтыратын 
(фугасты) жəне өздігінен іске қосылатын болып бөлінеді. 

Жарылғыш трансформация жарылыс түрінде өте жоғары 
жылдамдықпен детонация түрінде өтетін және және шығарылған газдар 
қоршаған ортаға уату әсерін жарылғыш заттар бризанттық деп аталады. 

Жарылғыш трансформация жарылғыш әсер етпестен жарылғыш жану 
түрінде аз жылдамдықпен жүретін уату әсері жоқ жарылғыш зат 
лақтыратын (фугастық) деп аталады [13]. 

Жоғары сезімтал, оңай жарылатын, басқа жарылғыш заттардың 
детонациясына алып келе алатын жарылғыш заттар өздігінен іске қосылатын 
жарылғыш зат деп аталады. 

Барлық өнеркәсіптік жарылғыш заттар қауіпсіздік шарттары бойынша 
сақтандырғыш және сақтандырғыш емес болып бөлінеді. Біріншісінде осы 
жарылғыш заттардың сыртқы әсерлерге сезімталдығын төмендететін инертті 
қоспалар бар. Оларды ажырату үшін қауіпсіздік ережелерімен патронның 
немесе орамдағы (ыдыстағы) жолақтың ерекше түсі белгіленген: АҚ - ашық 
тау-кен жұмыстарында қолданылатын сақтандырылмаған ЖЗ; қызыл – газ 
бен шаң бойынша қауіпті шахталардан басқа, жер асты жұмыстарында 
қолданылатын сақтандырылмаған ЖЗ; көк – жарылыс жұмыстары кезінде тек 
жыныс бойынша қолданылатын сақтандырғыш ЖЗ; сары – көмір және 
жыныс бойынша жұмыс кезінде сақтандырғыш ЖЗ [26]. 
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Әрбір жарылғыш заттың құрамына оттегі мен жанғыш элементтер 
кіреді. Оттегі балансы – бұл осы жарылғыш заттың құрамына кіретін барлық 
жанғыш элементтердің толық жануын қамтамасыз ету үшін қажетті оттегінің 
мөлшері мен оттегінің мөлшері арасындағы айырмашылық. Ол оң, теріс және 
нөл болуы мүмкін. 

Құрамында жанғыш элементтерді тотықтыру үшін қажетті мөлшерден 
асатын оттегі мөлшері бар ЖЗ оң оттегі балансына ие. Осындай ЖЗ 
жарылған кезде түзілетін зиянды газдар – азот тотықтары. Құрамында 
жанғыш элементтерді тотықтыру үшін қажетті мөлшері жеткіліксіз ЖЗ теріс 
оттегі балансына ие. Мұндай жарылғыш заттардың жарылуы кезінде 
көптеген улы көміртегі тотығы пайда болады. Нөлдік оттегі балансында ЖЗ 
құрамына кіретін оттегінің мөлшері барлық жанғыш элементтердің толық 
тотығуы үшін қажетті оттегінің мөлшеріне дәл сәйкес келеді. Нөлдік оттегі 
балансы бар жарылғыш заттар жарылыс кезінде жылу мен энергияның 
максималды мөлшерін шығарады. 

Бастапқы импульс жəне оның түрлері. ЖЗ зарядының жарылуының 
қозуы әрдайым оған сыртқы әсердің әсерінен болады, ал оның кез келген 
нүктесіне белгілі бір энергия жұмсалады. Бұл әсер зарядтың жарылыс 
жұмысымен салыстырғанда шамалы болуы мүмкін және оның мақсаты төмен 
тұрақты тепе-теңдік күйінен жарылғыш зат молекулаларының шағын бөлігін 
алып тастау болып табылады. Жарылғыш заттың одан әрі таралуы жарылғыш 
ыдырауға ұшыраған жарылғыш заттың бір бөлігі шығаратын энергияға 
байланысты үздіксіз жүреді [26]. 

ЖЗ зарядының жарылуын қоздыру үшін қажетті энергия бастапқы 
импульс деп аталады, ал бастапқы импульсті қолдана отырып ЖЗ 
жарылысының қозу процесі зарядты қоздыру деп аталады. 

Бастапқы импульстің мәні әр түрлі ЖЗ үшін ғана емес, сонымен қатар 
әртүрлі физикалық күйінде бірдей ЖЗ үшін де ерекшеленеді. Бұл жарылғыш 
заттың сыртқы әсерлерге сезімталдығына байланысты болады. 

ЖЗ зарядының жарылуын қоздыру үшін бастапқы импульстің үш 
негізгі түрі бар: жылу энергиясы – қызған денемен, ұшқынмен немесе 
жалынмен қыздыру; механикалық энергия – соққы, үйкеліс; басқа ЖЗ 
зарядының немесе детонатордың жарылыс энергиясы. Іс жүзінде жарылыс 
жұмыстары кезінде бастапқы импульс ретінде капсюль-детонатордың (КД), 
электр детонатордың (ЭД) немесе детонациялық сымның жарылыс 
энергиясы пайдаланылады. Өз кезегінде КД жарылысы от өткізгіш сымның 
ұшқынынан, ЭД - электр тұтанғыштан пайда болады, яғни жылу энергиясы 
қолданылады. 

Жарылғыш заттардың сезімталдығы мен тұрақтылығы. Жарылғыш 
заттың сезімталдығы ЖЗ бастапқы импульске сезімталдық дәрежесі немесе 
ЖЗ белгілі бір шаманың бастапқы импульсінен жарылу қабілеті деп аталады. 
Өнеркәсіптік ЖЗ-ның әртүрлі әсерлерге сезімталдығын білу оларды жарылыс 
жұмыстарында практикалық қолдану кезінде өте маңызды, өйткені ЖЗ-ның 
тым жоғары сезімталдығы оларды пайдалану кезінде нақты қауіп тудырады, 
ал тым төмен сезімталдық күшті бастапқы импульсті қажет етеді. ЖЗ 
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Әрбір жарылғыш заттың құрамына оттегі мен жанғыш элементтер 
кіреді. Оттегі балансы – бұл осы жарылғыш заттың құрамына кіретін барлық 
жанғыш элементтердің толық жануын қамтамасыз ету үшін қажетті оттегінің 
мөлшері мен оттегінің мөлшері арасындағы айырмашылық. Ол оң, теріс және 
нөл болуы мүмкін. 

Құрамында жанғыш элементтерді тотықтыру үшін қажетті мөлшерден 
асатын оттегі мөлшері бар ЖЗ оң оттегі балансына ие. Осындай ЖЗ 
жарылған кезде түзілетін зиянды газдар – азот тотықтары. Құрамында 
жанғыш элементтерді тотықтыру үшін қажетті мөлшері жеткіліксіз ЖЗ теріс 
оттегі балансына ие. Мұндай жарылғыш заттардың жарылуы кезінде 
көптеген улы көміртегі тотығы пайда болады. Нөлдік оттегі балансында ЖЗ 
құрамына кіретін оттегінің мөлшері барлық жанғыш элементтердің толық 
тотығуы үшін қажетті оттегінің мөлшеріне дәл сәйкес келеді. Нөлдік оттегі 
балансы бар жарылғыш заттар жарылыс кезінде жылу мен энергияның 
максималды мөлшерін шығарады. 

Бастапқы импульс жəне оның түрлері. ЖЗ зарядының жарылуының 
қозуы әрдайым оған сыртқы әсердің әсерінен болады, ал оның кез келген 
нүктесіне белгілі бір энергия жұмсалады. Бұл әсер зарядтың жарылыс 
жұмысымен салыстырғанда шамалы болуы мүмкін және оның мақсаты төмен 
тұрақты тепе-теңдік күйінен жарылғыш зат молекулаларының шағын бөлігін 
алып тастау болып табылады. Жарылғыш заттың одан әрі таралуы жарылғыш 
ыдырауға ұшыраған жарылғыш заттың бір бөлігі шығаратын энергияға 
байланысты үздіксіз жүреді [26]. 

ЖЗ зарядының жарылуын қоздыру үшін қажетті энергия бастапқы 
импульс деп аталады, ал бастапқы импульсті қолдана отырып ЖЗ 
жарылысының қозу процесі зарядты қоздыру деп аталады. 

Бастапқы импульстің мәні әр түрлі ЖЗ үшін ғана емес, сонымен қатар 
әртүрлі физикалық күйінде бірдей ЖЗ үшін де ерекшеленеді. Бұл жарылғыш 
заттың сыртқы әсерлерге сезімталдығына байланысты болады. 

ЖЗ зарядының жарылуын қоздыру үшін бастапқы импульстің үш 
негізгі түрі бар: жылу энергиясы – қызған денемен, ұшқынмен немесе 
жалынмен қыздыру; механикалық энергия – соққы, үйкеліс; басқа ЖЗ 
зарядының немесе детонатордың жарылыс энергиясы. Іс жүзінде жарылыс 
жұмыстары кезінде бастапқы импульс ретінде капсюль-детонатордың (КД), 
электр детонатордың (ЭД) немесе детонациялық сымның жарылыс 
энергиясы пайдаланылады. Өз кезегінде КД жарылысы от өткізгіш сымның 
ұшқынынан, ЭД - электр тұтанғыштан пайда болады, яғни жылу энергиясы 
қолданылады. 

Жарылғыш заттардың сезімталдығы мен тұрақтылығы. Жарылғыш 
заттың сезімталдығы ЖЗ бастапқы импульске сезімталдық дәрежесі немесе 
ЖЗ белгілі бір шаманың бастапқы импульсінен жарылу қабілеті деп аталады. 
Өнеркәсіптік ЖЗ-ның әртүрлі әсерлерге сезімталдығын білу оларды жарылыс 
жұмыстарында практикалық қолдану кезінде өте маңызды, өйткені ЖЗ-ның 
тым жоғары сезімталдығы оларды пайдалану кезінде нақты қауіп тудырады, 
ал тым төмен сезімталдық күшті бастапқы импульсті қажет етеді. ЖЗ 

  

сезімталдығы оның химиялық құрамына, физикалық жағдайына, сыртқы 
температурасына, жұмыс жағдайына байланысты. 

Жарылғыш заттың тұрақтылығы – ЖЗ-ның белгілі бір сақтау 
кезеңінде өзінің бастапқы химиялық және физикалық қасиеттерін сақтау 
қабілеті. Химиялық және физикалық төзімділікті ажыратады [26].. 

ЖЗ химиялық тұрақтылығы – белгілі бір уақыт аралығында жарылғыш 
қасиеттерін өзгертпеу қабілеті. Бұл ЖЗ табиғатына, олардың тазалығына, 
тығыздығына және сыртқы жағдайларына байланысты. Химиялық төзімділігі 
жеткіліксіз жарылғыш заттар тез ыдырай бастайды, бұл мерзімінен бұрын 
жарылысқа әкелуі мүмкін, өйткені ЖЗ ыдырауы нәтижесінде оның кез келген 
сыртқы әсерлерге сезімталдығы күрт артады. 

Жарылғыш заттың физикалық тұрақтылығы дегеніміз – жарылғыш 
заттың белгілі бір уақыт аралығында физикалық қасиеттері мен құрылымын 
сақтау қабілеті. Ол ЖЗ-ның бірқатар физикалық қасиеттерімен сипатталады 
(гигроскопиялық, шөгу, қартаю және т.б.). 

ЖЗ химиялық және физикалық төзімділігін арттыру, ЖЗ механикалық 
әсерлерге сезімталдығын төмендету және бастапқы импульске сезімталдықты 
арттыру үшін жарылғыш заттардың құрамына түрлі қоспалар енгізіледі: 

Сенсибилизаторлар – оның детонацияны қабылдауға және беруге 
сезімталдығын арттыру үшін ЖЗ құрамына енгізілетін заттар. Бұл, әдетте, 
қозғаушыға сезімтал заттар (тротил, гексоген, нитроглицерин, тэн және т.б.). 
Жарылғыш емес заттар да сенсибилизатордың рөлін орындай алады: солярий 
майы, ағаш ұны, көмір; 

Тұрақтандырғыштар – химиялық немесе физикалық төзімділігін 
арттыру үшін ЖЗ құрамына енгізілетін заттар, сода, бор; 

Флегматизаторлар – ЖЗ-ның механикалық әсерлерге сезімталдығын 
төмендететін және оны қолданудың қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ететін 
заттар. Оларға вазелин, парафин, май, тальк жатады. 

 
3.3.2 Жарылыстың ортадағы әрекеті және зарядтарды есептеу 

негіздері 
ЖЗ заряды туралы түсінік. Заряд дегеніміз – жарылысқа дайындалған 

жарылғыш заттың белгілі бір мөлшері. ЖЗ зарядының орналасуы мен 
құрылымы қойылған мақсатпен және жару шарттарымен анықталады. Тау 
жыныстарын қопсыту үшін карьерлерде зарядтар теспелерге немесе 
ұңғымаларға орналастырылады. Зарядты дайындау кезінде оның массасы, 
көлемі, кеңістіктік жағдайы ескеріледі. Жарылатын ортаға қатысты зарядтар 
ішкі және сыртқы болып бөлінеді. 

Ішкі зарядтар тікелей жарылғыш ортада орналасады. Оларға 
теспелерде, ұңғымаларда, қазандықтарда және басқа жарылғыш қазбаларда 
орналасқан зарядтар жатады. Ішкі зарядтардың артықшылығы – жарылыс 
энергиясын пайдаланудың салыстырмалы түрде жоғары коэффициенті, кез 
келген масштабта әртүрлі жұмыстарды орындау мүмкіндігі, жарылысты 
жақсы басқару мүмкіндігі. Мұндай зарядтардың кемшілігі – жарылыс 
қазбаларын бұрғылау және ұңғылау жұмыстарының едәуір көлемі, істен 
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шыққан зарядтарды жоюдың күрделілігі мен қауіптілігі. 
Сыртқы зарядтар жарылатын ортаның бетінде орналасады. Оларды 

орналастыру үшін жарылғыш қазбаларға қажеттілік жоқ, істен шығуды жою 
қажет. Сыртқы зарядтардың кемшіліктері – жарылыс энергиясын 
пайдаланудың төмен коэффициенті және жарылыс жағдайлары мен 
зарядтардың массасы бойынша шектеулі қолдану [26]. 

Арнайы жұмыс түрлерін орындау үшін (металдарды штамптау кезінде, 
сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде) жарылыс әрекеті 
бағытталған ортаның бетінен белгілі бір қашықтықта орналасқан аспалы 
зарядтар қолданылады. 

Ішкі зарядтар формасы бойынша шоғырланған және ұзартылған болып 
бөлінеді. Құрылымы бойынша ұзартылған зарядтар үздіксіз және 
шашыраңқы (үзіліссіз). 

Шоғырланған зарядтың ең үлкен бойлық және ең кіші көлденең 
өлшемдері арасындағы қатынасы 5:1-ден аспайды. Осындай зарядтардың  
кемшіліктеріне сыртаумақсыздықтың жоғары түсімін, зарядтың жақын іс-
әрекет ету аймағында таужынысты асыра ұнтақтауды және таужыныс 
кесектерінің қашыққа ұшуын жатқызуға болады. 

Ұзартылған зарядтың ең үлкен және ең кіші көлденең өлшемдері 
арасындағы қатынасы 5:1-ден асады, мысалы, диаметрі 36 мм стандартты 200 
грамм VB картриджі. 

Үздіксіз зарядта ЖЗ массасы теспеде немесе ұңғымада жеке бөліктерге 
бөлінбестен орналасады. Тұтас заряд ұнтақ тәрізді және патронатталған ЖЗ - 
дан тұруы мүмкін. 

Бытырай орналасқан (үзілмелі) зарядта ЖЗ массасы теспеде немесе 
ұңғымада ауа немесе инертті ортаның аралықтарымен бөлінген жеке бөліктер 
түрінде орналасады. Бұл аралықтар құммен, сазбен, бұрғылау ұсақ-түйегімен 
(инертті аралық) немесе қуыс ағаш катушкалармен (ауа аралығы) 
толтырылуы мүмкін. Таратылған зарядтарды қолданған кезде тау 
жыныстарын ұсақтаудың біркелкілігі жақсарады, сыртаумақсыздықтың 
түсімі азаяды. Кемшілігі – ұңғымаларды зарядтау және тығындау кезінде 
механикаландыру құралдарын пайдалану және зарядтау процесінің 
күрделілігі. 

Әртүрлі ЖЗ-дан тұратын тұтас немесе үзілмелі заряд аралас заряд 
болып табылады. Диаметрі ұңғыманың диаметрінен 2-5 есе аз болатын, өтуге 
болатын қазбаның еңіс жазықтығында орналасқан контурлық зарядтар деп 
аталады. 

Зарядтар қарапайым және фигуралы болуы мүмкін [10]. 
Зарядтың қоршаған ортаға əсері. Жарылғыш заттарды жарылыстың 

газ тәрізді өнімдеріне айналдыру кезінде зарядты қоршаған ортаның 
материалы жылу мен соққы әсерін, сондай-ақ жарылыс газдарының 
қысымын сезінеді. ЖЗ қасиеттеріне, заряд мөлшеріне және ортадағы 
позицияға байланысты әсер ету және қысым энергиясы оның бір бөлігінің 
ығысуы мен тығыздалуына, пластикалық деформацияға, қоршаған орта 
материалының бұзылуына және қозғалысына, сондай-ақ қоршаған ортаға 
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шыққан зарядтарды жоюдың күрделілігі мен қауіптілігі. 
Сыртқы зарядтар жарылатын ортаның бетінде орналасады. Оларды 

орналастыру үшін жарылғыш қазбаларға қажеттілік жоқ, істен шығуды жою 
қажет. Сыртқы зарядтардың кемшіліктері – жарылыс энергиясын 
пайдаланудың төмен коэффициенті және жарылыс жағдайлары мен 
зарядтардың массасы бойынша шектеулі қолдану [26]. 

Арнайы жұмыс түрлерін орындау үшін (металдарды штамптау кезінде, 
сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде) жарылыс әрекеті 
бағытталған ортаның бетінен белгілі бір қашықтықта орналасқан аспалы 
зарядтар қолданылады. 

Ішкі зарядтар формасы бойынша шоғырланған және ұзартылған болып 
бөлінеді. Құрылымы бойынша ұзартылған зарядтар үздіксіз және 
шашыраңқы (үзіліссіз). 

Шоғырланған зарядтың ең үлкен бойлық және ең кіші көлденең 
өлшемдері арасындағы қатынасы 5:1-ден аспайды. Осындай зарядтардың  
кемшіліктеріне сыртаумақсыздықтың жоғары түсімін, зарядтың жақын іс-
әрекет ету аймағында таужынысты асыра ұнтақтауды және таужыныс 
кесектерінің қашыққа ұшуын жатқызуға болады. 

Ұзартылған зарядтың ең үлкен және ең кіші көлденең өлшемдері 
арасындағы қатынасы 5:1-ден асады, мысалы, диаметрі 36 мм стандартты 200 
грамм VB картриджі. 

Үздіксіз зарядта ЖЗ массасы теспеде немесе ұңғымада жеке бөліктерге 
бөлінбестен орналасады. Тұтас заряд ұнтақ тәрізді және патронатталған ЖЗ - 
дан тұруы мүмкін. 

Бытырай орналасқан (үзілмелі) зарядта ЖЗ массасы теспеде немесе 
ұңғымада ауа немесе инертті ортаның аралықтарымен бөлінген жеке бөліктер 
түрінде орналасады. Бұл аралықтар құммен, сазбен, бұрғылау ұсақ-түйегімен 
(инертті аралық) немесе қуыс ағаш катушкалармен (ауа аралығы) 
толтырылуы мүмкін. Таратылған зарядтарды қолданған кезде тау 
жыныстарын ұсақтаудың біркелкілігі жақсарады, сыртаумақсыздықтың 
түсімі азаяды. Кемшілігі – ұңғымаларды зарядтау және тығындау кезінде 
механикаландыру құралдарын пайдалану және зарядтау процесінің 
күрделілігі. 

Әртүрлі ЖЗ-дан тұратын тұтас немесе үзілмелі заряд аралас заряд 
болып табылады. Диаметрі ұңғыманың диаметрінен 2-5 есе аз болатын, өтуге 
болатын қазбаның еңіс жазықтығында орналасқан контурлық зарядтар деп 
аталады. 

Зарядтар қарапайым және фигуралы болуы мүмкін [10]. 
Зарядтың қоршаған ортаға əсері. Жарылғыш заттарды жарылыстың 

газ тәрізді өнімдеріне айналдыру кезінде зарядты қоршаған ортаның 
материалы жылу мен соққы әсерін, сондай-ақ жарылыс газдарының 
қысымын сезінеді. ЖЗ қасиеттеріне, заряд мөлшеріне және ортадағы 
позицияға байланысты әсер ету және қысым энергиясы оның бір бөлігінің 
ығысуы мен тығыздалуына, пластикалық деформацияға, қоршаған орта 
материалының бұзылуына және қозғалысына, сондай-ақ қоршаған ортаға 

  

жақын кең аймақтағы тербелістерге әкеледі. 
Егер аз массаның заряды жарылғыш ортаға едәуір тереңдікке 

орналастырылса, онда мұндай зарядтың жарылуы қоршаған ортаның ішкі 
аймағымен шектелуі мүмкін және оның бетінде көрінбейді. Мұндай әрекетті 
тудыратын заряд ішкі əрекеттің заряды немесе камуфлет заряды деп 
аталады. Камуфлет зарядының қатты ортада жарылуы кезінде жарылыстың 
үш аймағы ажыратылады: 

- ұнтақтау және сығымдау аймағы зарядтың жанында орналасқан. 
Бұл аймақта қоршаған орта жарылыстың максималды деструктивті әсерін 
сезінеді және заряд мөлшері мен ЖЗ қуатына байланысты; 

- қирау аймағы – бұл аймақта тау жынысы соққы толқындарының, 
кернеу өрістерінің және жарылыс өнімдерінің қатты әсеріне ұшырайды. 
Жыныс әртүрлі мөлшердегі бөліктерге бөлінеді. Қирау аймағы жарықтар 
жүйесінің пайда болуымен аяқталады; 

- тербеліс аймағы (жарылыстың сейсмикалық әрекетінің аймағы). 
Зарядтың массасына қарай жарылыстың сейсмикалық әсер ету аймағының 
радиусы бірнеше жүз немесе мың метрді құрайды [13]. 

Егер заряд ортаға таяз орналастырылса, онда қирау аясы бетінде пайда 
болады, оны сыртқы заряд деп атайды. 

Зарядтың ортадағы тереңдігіне байланысты орта материалының 
жоғарғы бөлігінде ісіну немесе әртүрлі ашылулардың шұңқыры пайда болуы 
мүмкін. 

Жарылыс шұңқыры – бұл ортаның қирау бетімен шектелген қатты 
ортаның конустық немесе призмалық бұзылу аймағы. Шоғырланған 
зарядтың жарылуы кезінде жарылыстың конус тәрізді шұңқыры, ұзартылған 
зарядтың жарылуы кезінде – призмалық жарылыс шұңқыры пайда болады. 

Жарылыс шұңқырының ашылуы оның радиусының r мәнімен және ең 
аз кедергілі желімен (АЖЛ) сипатталады – зарядтан орта бетіне дейінгі ең 
қысқа қашықтық W. Шұңқыр ерітіндісінің салыстырмалы мәнін сипаттайтын 
𝑟𝑟
𝑊𝑊  қатынасы жарылыс əрекетінің көрсеткіші п деп аталады. 

r радиусы W-ге тең винт қалыпты шығарынды гұңқыры деп аталады, ал 
мұндай әрекетті тудыратын заряд қалыпты шығарынды заряды деп аталады. 

Қалыпты шығарындыларды заряды үшін n=1. 
𝑟𝑟
𝑊𝑊 > 1 күшейтілген шығарынды шұңқыры, ал заряд – күшейтілген 

шығарынды заряды деп аталады. Әдетте п =1, 5-3,5. 
𝑟𝑟
𝑊𝑊 < 1  болатын шұңқыр азайтылған шығарынды шұңқыры деп 

аталады, ал заряд азайтылған шығарынды заряды деп аталады. Шығарылған 
заряд үшін n=0,7-0,99. 

n ≤0,7 кезінде жер бетінің деңгейінде көрінетін шұңқыр пайда 
болмайды, ал зарядтың әсер ету аймағында жарылыс шұңқырының көлемінде 
жыныс қопсытылады. Жарылыс шұңқырының параметрлерінің қатынасына 
байланысты қалыпты және күшейтілген қопсыту зарядтары ажыратылады. 
Қалыпты қопсыту заряды үшін n=0,33 - 0,4, күшейтілген қопсыту заряды 
үшін n=0,4-0,7 [27]. 
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r негізінің радиусына тең W биіктігі бар конус түріндегі қалыпты 
шығарындының көлемі,  

V = 1
3 Wπr2 = Wr2W3     (3.6) 

Қалыпты шығарынды зарядының массасы 

Q = KнW3            (3.7) 

мұнда Kн – ЖЗ есептік шығыны, кг/м3, немесе жыныстардың 
жарылғыштығының көрсеткіші. 

Бұл формула жарылғыш есептеулерде негізгі формула болып 
табылады. 

3.4 Жол құрылысының өндірістік кәсіпорындары 
3.4.1 Өндірістік кәсіпорындардың мақсаты және орналасуы 
Өндірістік базаны құрайтын өндірістік кəсіпорындар жол құрылысын 

материалдармен, жартылай фабрикаттармен, дайын бұйымдармен және 
құрастырмалы конструкциялардың бөлшектерімен қамтамасыз ету үшін 
құрылады. Оларға тас материалдарын өндіруге және өңдеуге арналған 
карьерлер, тас ұнтақтау зауыттары (ТҰЗ), битум базалары, асфальтбетон 
(АБЗ) және цемент-бетон (ЦБЗ) зауыттары, қиыршық тас зауыттары, битум 
эмульсияларын дайындауға арналған қондырғылар, темірбетон 
құрылымдары мен бөлшектерін өндіруге арналған базалар мен полигондар 
және т. б. жатқызылады. 

Өндірістік кәсіпорындарды құру қомақты күрделі шығындармен 
байланысты болады, олардың көлемі кәсіпорындардың желілік жағдайлары 
мен қуатына байланысты. Өнімді оны тұтыну орындарына 
автомобильдермен тасымалдау шығындары құрылыстың сметалық құнының 
25-35% - ын құрайды. Сондықтан кәсіпорындарды дұрыс орналастыру өте 
маңызды. Олардың орналасуының әртүрлі нұсқаларын салыстыру кезінде 
мынадай шарттар ескеріледі: шикізат материалдары мен дайын өнімді 
тасымалдау мүмкіндігі мен қашықтығы (жолдардың жай-күйі мен 
сипаттамасы); электр энергиясымен, бумен, отынмен, сумен қамтамасыз 
етілуі; қажетті көлемдегі алаңдардың және оған кірме жолдардың болуы. 
Кәсіпорынның құрылысына арналған учаске оны игеруге жұмсалатын 
шығындар барынша азайтылатындай етіп таңдалады [24]. 

Барлық өндірістік кәсіпорындар кен өндіруші және өңдеуші болып 
бөлінеді. Кен өндіруші кәсіпорындарға жол-құрылыс материалдарының (тас, 
қиыршықтас, құм) карьерлері мен ағаш кесетін жрлер жатқызылады. Өз 
кезегінде карьерлер мақсаты, көлемі және жұмыс мерзімі бойынша трасса 
бойындағы және өнеркəсіптік болып бөлінеді. 

Трасса бойындағы карьерлерді жол-құрылыс ұйымдары өндіреді және 
олардың өнімдері ұйымдардың қажеттіліктеріне жұмсалады. Өндірілетін 
өнімді әзірлеу мерзімі мен көлемі жылына 50-100 мың м3 құрайды. Трасса 
бойындағы карьерлерді пайдаланудың қысқа мерзіміне байланысты оларды 
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r негізінің радиусына тең W биіктігі бар конус түріндегі қалыпты 
шығарындының көлемі,  

 

V = 1
3 Wπr2 = Wr2W3                                    (3.6) 

 

Қалыпты шығарынды зарядының массасы  
 

Q = KнW3                                               (3.7) 
 

мұнда Kн – ЖЗ есептік шығыны, кг/м3, немесе жыныстардың 
жарылғыштығының көрсеткіші. 

Бұл формула жарылғыш есептеулерде негізгі формула болып 
табылады. 

 
3.4 Жол құрылысының өндірістік кәсіпорындары 
3.4.1 Өндірістік кәсіпорындардың мақсаты және орналасуы 
Өндірістік базаны құрайтын өндірістік кəсіпорындар жол құрылысын 

материалдармен, жартылай фабрикаттармен, дайын бұйымдармен және 
құрастырмалы конструкциялардың бөлшектерімен қамтамасыз ету үшін 
құрылады. Оларға тас материалдарын өндіруге және өңдеуге арналған 
карьерлер, тас ұнтақтау зауыттары (ТҰЗ), битум базалары, асфальтбетон 
(АБЗ) және цемент-бетон (ЦБЗ) зауыттары, қиыршық тас зауыттары, битум 
эмульсияларын дайындауға арналған қондырғылар, темірбетон 
құрылымдары мен бөлшектерін өндіруге арналған базалар мен полигондар 
және т. б. жатқызылады. 

Өндірістік кәсіпорындарды құру қомақты күрделі шығындармен 
байланысты болады, олардың көлемі кәсіпорындардың желілік жағдайлары 
мен қуатына байланысты. Өнімді оны тұтыну орындарына 
автомобильдермен тасымалдау шығындары құрылыстың сметалық құнының 
25-35% - ын құрайды. Сондықтан кәсіпорындарды дұрыс орналастыру өте 
маңызды. Олардың орналасуының әртүрлі нұсқаларын салыстыру кезінде 
мынадай шарттар ескеріледі: шикізат материалдары мен дайын өнімді 
тасымалдау мүмкіндігі мен қашықтығы (жолдардың жай-күйі мен 
сипаттамасы); электр энергиясымен, бумен, отынмен, сумен қамтамасыз 
етілуі; қажетті көлемдегі алаңдардың және оған кірме жолдардың болуы. 
Кәсіпорынның құрылысына арналған учаске оны игеруге жұмсалатын 
шығындар барынша азайтылатындай етіп таңдалады [24]. 

Барлық өндірістік кәсіпорындар кен өндіруші және өңдеуші болып 
бөлінеді. Кен өндіруші кәсіпорындарға жол-құрылыс материалдарының (тас, 
қиыршықтас, құм) карьерлері мен ағаш кесетін жрлер жатқызылады. Өз 
кезегінде карьерлер мақсаты, көлемі және жұмыс мерзімі бойынша трасса 
бойындағы және өнеркəсіптік болып бөлінеді. 

Трасса бойындағы карьерлерді жол-құрылыс ұйымдары өндіреді және 
олардың өнімдері ұйымдардың қажеттіліктеріне жұмсалады. Өндірілетін 
өнімді әзірлеу мерзімі мен көлемі жылына 50-100 мың м3 құрайды. Трасса 
бойындағы карьерлерді пайдаланудың қысқа мерзіміне байланысты оларды 

  

әзірлеу үшін негізінен өздігінен жүретін және жылжымалы машиналар мен 
қондырғылар қолданылады. 

Өнеркәсіптік карьерлер өндірілетін өнімнің үлкен көлемімен 
ерекшеленеді – жылына 100-200 мың м3. Мұндай карьерлердің жарамдылық 
мерзімі –10-15 жыл. Оларда өндірілген материалдарды өңдеуге де, қайта 
өңдеуге де арналған қуатты стационарлық жабдықтар бар. Әдетте, олардың 
өнімдерінің құны трасса бойындағы карьерлердің құнынан төмен. Сонымен 
қатар, құрылыс нысандарынан қашықтығы айтарлықтай тасымалдау құны 
мен франко-объект өнімінің құнына әкеледі [26]. 

Қайта өңдеу кəсіпорындарына АБЗ, ЦБЗ, битум қоспаларын 
дайындайтын қондырғылар (базалар), органикалық байланыстырғыш 
материалдар базалары, бетон және темірбетон бөлшектері мен 
конструкцияларын шығаратын зауыттар, қиыршық тастар, ағаш өңдеу 
базалары кіреді. 

Бұл кәсіпорындардың орналасқан жеріне байланысты рельс 
маңындағы, трасса маңындағы және карьер маңындағы зауыттар немесе 
базалар ерекшеленеді. 

Су жолдарында орналасқан өндірістік кәсіпорындарды 
ұйымдастырудың рельс маңындағы кәсіпорындарды ұйымдастырумен көп 
ұқсастығы бар. Рельсті түсіру жолдары шикізат материалдары бар келетін 
баржаларды түсіру үшін қажетті механикаландыру құралдарымен 
жабдықталған айлақтармен ауыстырылады. Рельс маңындағы 
кәсіпорындардан ең маңызды айырмашылық – қысқы кезеңде навигацияның 
тоқтатылуына байланысты шикізат материалдарын маусымдық жеткізу 
болып табылады. 

Рельс маңындағы зауыттар теміржол станцияларының жанында 
орналасқан. Мұндай орналасу барлық материалдарды немесе 
материалдардың едәуір бөлігін: қиыршық тас, қиыршық тас, құм, цемент, 
битум және т. б. теміржол арқылы алған кезде тиімді:  

Су жолдарында орналасқан өндірістік кәсіпорындарды 
ұйымдастырудың рельске дейінгі кәсіпорындарды ұйымдастырумен көп 
ұқсастығы бар. Рельсті түсіру жолдары шикізат материалдары бар келетін 
баржаларды түсіру үшін қажетті механикаландыру құралдарымен 
жабдықталған айлақтармен ауыстырылады. Рельске дейінгі кәсіпорындардан 
ең маңызды айырмашылық қысқы кезеңде навигацияның тоқтатылуына 
байланысты шикізат материалдарын маусымдық жеткізу болып табылады. 

Трасса бойындағы зауыттар (базалар) салынып жатқан жолға жақын 
орналасады. Бұл кәсіпорындарға материалдар тікелей карьерлерден немесе 
базалардан жеткізіледі. 

Жергілікті жол-құрылыс материалдары карьерлеріне жақын орналасқан 
зауыттар (базалар) карьер маңындағы зауыттар (базалар) деп аталады. 
Шикізат материалдары оларды өндіру немесе алдын ала өңдеу орындарынан 
жеткізіледі. Карьер материалдарын жеткізудің қысқа қашықтықтары көлік 
түрін: конвейерлер, пневмокөлік, аспалы арқан жолдар және т. б. анықтайды: 

Негізгі жабдықтың түрі, құрылымдардың ораласуы, бір жерден жаңа 
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орынға тез орналасу мүмкіндігі бойынша зауыттар мен базалар 
стационарлық, жартылай стационарлық жəне жылжымалы болып 
бөлінеді. 

Стационарлық зауыттарда (базаларда) күрделі типтегі ғимараттардың 
іргетастарында орналасқан қуатты жабдықтар бар. Олар ұзақ жұмыс істейтін 
кәсіпорындар. Жартылай стационарлық кәсіпорын жабдықтарының басым 
бөлігі инверторлық типті, ол бірнеше дүркін монтаждау және демонтаждауға 
мүмкіндік береді. Олар қысқа және ұзақ уақыт бойы бір жерде қолданылады. 

Жылжымалы кәсіпорындар шикізат пен дайын өнімді тасымалдау 
қашықтығын қысқарту мақсатында жиі орын ауыстыруға арнайы 
бейімделген [26]. 

3.4.2 Тас материалдарын қайта өңдеу 
Тас материалдарды ұсақтау. Ұсақтау деп механикалық процесс 

аталады, онда карьерден келетін қарапайым шикізат тастарының үлкен 
бөліктері сыртқы күштердің әсерінен ұсақ дәндерге ыдырайды. Ұсақтаудың 
төрт негізгі әдісі бар: ұсақтау (қысу), бөлу, ұнтақтау және соққы. 

Тас материалдарын ұсақтау үшін ұсақтау әдістерінің әртүрлі 
комбинацияларын біріктіретін арнайы тас ұнтақтағыш машиналар 
қолданылады. 

Ұсақтауға түскен кезде тау жынысында әртүрлі мөлшердегі кесектер 
болады. Ұсақтау процесін сипаттау үшін ұсату i дәрежесінің көрсеткіші, яғни 
D ұсатқыштың жыныс кесектерінің орташа (ең үлкен) мөлшерінің d 
жынысының ұсақталған кесектерінің орташа (ең кіші) мөлшеріне қатынасы 
қолданылады: 

i = D
d     (3.8) 

Ұсақтаудың шекті дәрежесі бастапқы өнімнің барлық бөліктері өткен 
елек саңылауының мөлшерінің уату өнімінің барлық бөліктері өткен елек 
ұяшығының мөлшеріне қатынасы. 

Ұсақтауға келіп түсетін тау жынысы бастапқы өнім деп аталады. 
Ұсақтағышпен ұнтақталғаннан кейін алынған тау жынысы (материал) 
ұсақтау өнімі деп аталады. 

Ұсақтаудың келесі негізгі түрлері бар: 
ірі өлшем - d = 1300 - 300 және d=300-100 мм; 
орташа d = 300 - 100 және d=100 - 10 мм; 
майда d = 100 - 10 және d=10 - 5 мм. 
Ең нәзік ұсақтау ұнтақ деп аталады. 
Тас материалды ұсақтау үшін қолданылатын ұсатқыштар өзінің 

құрылымдық және механикалық белгілері бойынша, сондай-ақ 
қолданылатын ұсақтау принципі бойынша төрт негізгі топқа бөлінеді: 
жақтаулы (жақсүйектік), конустық (гирациялық), білікшелік жəне 
соққылық (балғамен). 

Ұсақтау кезеңі – бір немесе бірнеше параллель орнатылған тас 
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орынға тез орналасу мүмкіндігі бойынша зауыттар мен базалар 
стационарлық, жартылай стационарлық жəне жылжымалы болып
бөлінеді.

Стационарлық зауыттарда (базаларда) күрделі типтегі ғимараттардың 
іргетастарында орналасқан қуатты жабдықтар бар. Олар ұзақ жұмыс істейтін 
кәсіпорындар. Жартылай стационарлық кәсіпорын жабдықтарының басым 
бөлігі инверторлық типті, ол бірнеше дүркін монтаждау және демонтаждауға
мүмкіндік береді. Олар қысқа және ұзақ уақыт бойы бір жерде қолданылады.

Жылжымалы кәсіпорындар шикізат пен дайын өнімді тасымалдау 
қашықтығын қысқарту мақсатында жиі орын ауыстыруға арнайы
бейімделген [26].

3.4.2 Тас материалдарын қайта өңдеу
Тас материалдарды ұсақтау. Ұсақтау деп механикалық процесс 

аталады, онда карьерден келетін қарапайым шикізат тастарының үлкен 
бөліктері сыртқы күштердің әсерінен ұсақ дәндерге ыдырайды. Ұсақтаудың 
төрт негізгі әдісі бар: ұсақтау (қысу), бөлу, ұнтақтау және соққы.

Тас материалдарын ұсақтау үшін ұсақтау әдістерінің әртүрлі 
комбинацияларын біріктіретін арнайы тас ұнтақтағыш машиналар
қолданылады.

Ұсақтауға түскен кезде тау жынысында әртүрлі мөлшердегі кесектер 
болады. Ұсақтау процесін сипаттау үшін ұсату i дәрежесінің көрсеткіші, яғни
D ұсатқыштың жыныс кесектерінің орташа (ең үлкен) мөлшерінің d 
жынысының ұсақталған кесектерінің орташа (ең кіші) мөлшеріне қатынасы
қолданылады:

i = D
d (3.8)

Ұсақтаудың шекті дәрежесі бастапқы өнімнің барлық бөліктері өткен
елек саңылауының мөлшерінің уату өнімінің барлық бөліктері өткен елек 
ұяшығының мөлшеріне қатынасы.

Ұсақтауға келіп түсетін тау жынысы бастапқы өнім деп аталады. 
Ұсақтағышпен ұнтақталғаннан кейін алынған тау жынысы (материал)
ұсақтау өнімі деп аталады.

Ұсақтаудың келесі негізгі түрлері бар:
ірі өлшем - d = 1300 - 300 және d=300-100 мм;
орташа d = 300 - 100 және d=100 - 10 мм;
майда d = 100 - 10 және d=10 - 5 мм.
Ең нәзік ұсақтау ұнтақ деп аталады.
Тас материалды ұсақтау үшін қолданылатын ұсатқыштар өзінің

құрылымдық және механикалық белгілері бойынша, сондай-ақ
қолданылатын ұсақтау принципі бойынша төрт негізгі топқа бөлінеді:
жақтаулы (жақсүйектік), конустық (гирациялық), білікшелік жəне 
соққылық (балғамен).

Ұсақтау кезеңі – бір немесе бірнеше параллель орнатылған тас 

ұнтақтағыштарда ұнтақтаудың бір кезеңі (белгілі бір мөлшерге дейін). 
Карьерден келетін бастапқы тау жыныстарының бастапқы ұсақталуы 
ұсақтаудың бірінші кезеңі деп аталады. Ұсақтаудың келесі кезеңдері екінші 
және үшінші сатыларды немесе екінші және үшінші сатыларды құрайды [26]. 

Тас материалдарын ұсақтау сатысына байланысты әртүрлі 
конструкциядағы тас ұсатқыштар қолданылады. Жол-құрылыс 
материалдарының карьерлерінде ұсақтаудың бастапқы кезеңінде жақтаулы 
(жақсүйекті) тас ұнтақтағыштар қолданылады. Жақтаулы ұсатқыштарында 
тау жынысы қозғалмайтын және тербелмелі жақтардың арасында бөлініп, 
айтарлықтай қысу күштеріне ұшырайды. Жақтаулы ұсатқыштар екі негізгі 
сипаттамада құрылымдық жағынан ерекшеленеді: жылжымалы жақтау 
қозғалысының сипаты (қарапайым және күрделі тербеліс) және жылжымалы 
жақтаудың аспалы осінің орналасуы (жоғарғы немесе төменгі). Ұсақтау 
бойынша негізгі жұмысты орындайтын жылжымалы және қозғалмайтын 
жақтаулар марганец болаттан жасалған ұсақтағыш плиталармен қапталады, 
олар тозуына қарай жаңаларымен ауыстырылады [10]. 

Жол-құрылыс материалдарының карьерлерінде орташа ұсақтау үшін 
негізінен жақ ұсатқыштардан кейін бұрғылауға дейін конустық ұсатқыштар 
қолданылады (3.6-сурет). Конустық ұсатқыштарда материалды ұсақтау екі 
конустық беттің арасында жүреді, олардың бірі қозғалыссыз және 
ұсатқыштың корпусы, ал екіншісі жылжымалы. Ол ұсақтайтын конус деп 
аталады және біріншісінде айналады. Жылжымалы ұсақтағыш конустың 
айналу осі төменгі бөлігінде қозғалмайтын конустың осіне қатысты 
эксцентрлік болады. Осы типтегі ұнтақтағыштардағы тас материалын ұсақтау 
үздіксіз жүреді. Конустардың беттері жақындаған кезде материал 
ұсақталады, алшақтық болған кезде ол түсіріледі. Конустық ұсатқыштың 
түсіру саңылауы конусты көтеру және түсіру арқылы реттеледі. Конустар 
болат плиталармен қапталған. 

3.6-сурет. Конустық ұсатқыштар 
а-тік конуспен; б-жұмсақ конуспен; 1-сыртқы жылжымайтын конус; 2-

ішкі жылжымалы конус; 3-шар өкшесі; 
4-траверс; 5-көлбеу науа; 6-ось; 7-конустық беріліс; 

8-эксцентрлік стақан; 9 – тұғырық; 10- қоректендіргіш; 11-шарлы 
өкшелік 
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Ұсақ ұсақтау үшін білікшелі ұсатқыштар қолданылады, олар екі 
айналмалы білікшенің арасына түсетін материалды ұсақтауға негізделген. 
Біліктер тегіс, тісті немесе гофрленген болуы мүмкін. Біліктер әртүрлі 
бағытта айналады және материал олардың арасындағы тар саңылаудан өтіп, 
ұсақталады. Біліктер арасындағы алшақтық реттелуі мүмкін және соған 
байланысты ұсақталған материалдың ірілігі реттеледі [11]. 

Балғалы үгіткіштер көлденең осьте айналатын ротордан тұрады, оған 
балғамен бекітілген, олар жоғарыдан келетін тау жыныстарын ұсақтайды. 
Ұнтақталғаннан кейін тау жынысы торлы тордан өтеді. Желтартқыштардың 
арасындағы саңылады өзгерте отырып, материалдың ірілігін реттеуге 
болады. 

3.1-кесте. Текше тәрізді қиыршық тасты алуға арналған конустық уатқыштың 
техникалық сипаттамасы 

Өндіруші, 
мемлекет Индекс Өнімділік, 

м3/ч 
Жетек қуаты, 

кВт 

Бастапқы 
материалды
ң өлшемі, 

мм 

Шығыс 
материалды
ң өлшемі, 

мм 

Масса, 
кг 

Metso Minerals 
(Nordberg), 
Финляндия 

НР-100 30-90 90 20-125 6-15 5400 

НР-200 60-110 132 70-170 6-15 10400 

 НР-300 70-150 220 100-220 6-15 15800 
Alta, Чехия НЕС 7 20-70 55-90 35-65 6-15 4300 

НЕС 9 50-100 110-132 65-80 6-15 8200 
KDH 
750 20-80 55-90 32-60 6-15 4100 

KDH 
900 21-80 75-132 40-75 6-15 11100 

Parker, 
Ұлыбритания 

900 
CONE 55-105 75-90 30-95 6-15 9000 

1200 
CONE 90-145 110-150 55-90 6-15 17000 

1350 
CONE 100-165 150-200 55-95 8-15 21500 

Metso Minerals Н- 20-90 90 18-90 4-16 5300 

 («Swedala»), 
Швеция 

2000 
Н-3000 45-155 150 36-90 4-16 9200 
Н-4000 75-200 220 35-105 4-16 14300 

Білікшелі ұсатқыштар (3.7-сурет) жұмсақ жыныстарды ұсақтауға, 
сондай-ақ орташа және үлкен қаттылықтағы тас материалдарын екінші рет 
ұсақтауға қызмет етеді. Олардың өнімділігі – сағатына 10-нан 100 м3 - ге 
дейін. Отандық өнеркәсіп диаметрі 400-1500 мм және ұзындығы 40-100% 
болатын тегіс және бедерлі орамалары бар білікшелі үгіткіштерді шығарады. 
Білікшелі ұсатқыштардың техникалық сипаттамасы 3.2-кестеде келтірілген. 

_______________________________________________________________________________
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Ұсақ ұсақтау үшін білікшелі ұсатқыштар қолданылады, олар екі 
айналмалы білікшенің арасына түсетін материалды ұсақтауға негізделген.
Біліктер тегіс, тісті немесе гофрленген болуы мүмкін. Біліктер әртүрлі
бағытта айналады және материал олардың арасындағы тар саңылаудан өтіп,
ұсақталады. Біліктер арасындағы алшақтық реттелуі мүмкін және соған
байланысты ұсақталған материалдың ірілігі реттеледі [11].

Балғалы үгіткіштер көлденең осьте айналатын ротордан тұрады, оған
балғамен бекітілген, олар жоғарыдан келетін тау жыныстарын ұсақтайды.
Ұнтақталғаннан кейін тау жынысы торлы тордан өтеді. Желтартқыштардың 
арасындағы саңылады өзгерте отырып, материалдың ірілігін реттеуге 
болады.

3.1-кесте. Текше тәрізді қиыршық тасты алуға арналған конустық уатқыштың
техникалық сипаттамасы

Өндіруші, 
мемлекет Индекс Өнімділік, 

м3/ч
Жетек қуаты, 

кВт

Бастапқы
материалды
ң өлшемі, 

мм

Шығыс 
материалды
ң өлшемі, 

мм

Масса, 
кг

Metso Minerals 
(Nordberg), 
Финляндия

НР-100 30-90 90 20-125 6-15 5400

НР-200 60-110 132 70-170 6-15 10400
НР-300 70-150 220 100-220 6-15 15800

Alta, Чехия НЕС 7 20-70 55-90 35-65 6-15 4300
НЕС 9 50-100 110-132 65-80 6-15 8200
KDH 
750 20-80 55-90 32-60 6-15 4100

KDH 
900 21-80 75-132 40-75 6-15 11100

Parker, 
Ұлыбритания

900 
CONE 55-105 75-90 30-95 6-15 9000

1200 
CONE 90-145 110-150 55-90 6-15 17000

1350 
CONE 100-165 150-200 55-95 8-15 21500

Metso Minerals Н- 20-90 90 18-90 4-16 5300

(«Swedala»), 
Швеция

2000
Н-3000 45-155 150 36-90 4-16 9200
Н-4000 75-200 220 35-105 4-16 14300

Білікшелі ұсатқыштар (3.7-сурет) жұмсақ жыныстарды ұсақтауға,
сондай-ақ орташа және үлкен қаттылықтағы тас материалдарын екінші рет
ұсақтауға қызмет етеді. Олардың өнімділігі – сағатына 10-нан 100 м3 - ге 
дейін. Отандық өнеркәсіп диаметрі 400-1500 мм және ұзындығы 40-100% 
болатын тегіс және бедерлі орамалары бар білікшелі үгіткіштерді шығарады. 
Білікшелі ұсатқыштардың техникалық сипаттамасы 3.2-кестеде келтірілген.

3.7-сурет. Білікшелі тас уатқыш 

1-жақтау; 2 – жетекші білікше; 3 – жетектегі білікше ролигі; 4-серіппе. 

3.2 – кесте. Білікшелі ұнтақтағыштардың техникалық сипаттамасы 

№
р/с Көрсеткіштер Уатқыштар 

СМ-12Б СМ-191 
1 Өнімділігі, м3/с 27 14 

2
2 

Білікшелердің өлшемі, мм: 
ұзындығы 
диаметр 

400 
610 

250 
400 

3 Қозғалтқыштың қуаты, кВт 20 7 

4 

Габариттік өлшемдер, мм: 
ұзындығы 
ені  
биіктігі 

2230 
1640 
810 

2040 
885 
740 

5 Масса, кг 3300 1070 

Балғалы және роторлы ұсатқыштар соққы беретін ұсатқыштарға 
жатады. Балғалы ұнтақтағыштарда тас балғалармен соққы күшімен 
ұсақталады. Балғалы үгіткіш (3.8-сурет) ротордан тұрады, оның дискілеріне 
балғалар эксцентрлік саусақтарға бекітілген. Олар 150 МПа-ға дейін сығылу 
күші бар әктас пен сынғыш тас материалдарын ұсақтауға қызмет етеді. 
Ұсатқыштардың өнімділігі 3-400 м3 / сағ. Ұсатқыштар ені 1400 мм-ге дейін 
жүктеу тесігімен жасалады, бұл тастарды 1100 мм-ге дейін жүктеуге 
мүмкіндік береді [26]. 

_____________________________________________________________________________
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3.8-сурет. Балғалы тас уатқыш 
1 –желтартқыш тор; 2 – тұғырық; 3 – пердеше; 4 - жүктеу тесігі;      

5-қақпақ; 6 – соққы (броньды) плиталар; 7-ротор;8-корпус; 9-балғалар 

Роторлы ұнтақтағыштарда материал роторға қатты бекітілген 
қозғалмалы денелердің кинетикалық энергиясына байланысты бұзылады, 
олардың өнімділігі ротордың параметрлерімен: диаметрі, ұзындығы, айналу 
жиілігімен анықталады. Өнеркәсіп бір және екі роторлы ұнтақтағыштар 
шығарады. Екі роторлы ұнтақтағыштарда бірінші роторда бастапқы 
ұсақтауға арналған екі балғамен, ал төрт балғамен екіншісі материалды 
түпкілікті ұсақтауды қамтамасыз етеді. Ұсатқыштың әрбір роторының жетегі 
жеке электр қозғалтқышынан қуат алады. Екі роторлы ұсатқыштардың 
өнімділігі бір роторлы ұсатқыштардан 1,5 есе жоғары және 600 м3 / сағ 
жетеді, отандық және шетелдік өндірістің роторлы ұсатқыштарының 
техникалық сипаттамасы 3.3-кестеде келтірілген. 

Тас материалдарын ұнтақтау және олардан минералды ұнтақ алу үшін 
шар (өзек) диірмендер қолданылады. Материалды ұнтақтау айналмалы 
барабанның ішіне тартылған материалмен бірге жүктелетін металл 
шарлардың (өзектердің) ұнтақталуы, ұсақталуы және ішінара соққыларымен 
қамтамасыз етіледі [26]. 

3.3-кесте. Роторлы ұнтақтағыштардың техникалық сипаттамасы 

Өндіруші, 
мемлекет Модель 

Жүктелетін 
материалд

ың ең 
үлкен 

мөлшері, 
мм 

Өнімділігі, т/сағ Орнатылған 
қуат, кВт 

Габариттік 
өлшемдер, 

мм 

Масса, 
кг 

Westfalia&Bra
un, Германия 

РВ 1010 Н/9 80-150 110 н/д 11000 
РВ 1012 Н/9 100-180 132 н/д 12000 
РВ 1313 Н/9 200-300 200 н/д 20000 

Eagle АҚШ 500-04 600 150 170 н/д 23000 
1200-25 H/g 300 220 н/д 29484 



169

3.8-сурет – Балғалы тас уатқыш
1 –желтартқыш тор; 2 – тұғырық; 3 – пердеше; 4 - жүктеу тесігі;      

5-қақпақ; 6 – соққы (броньды) плиталар; 7-ротор;8-корпус; 9-балғалар

Роторлы ұнтақтағыштарда материал роторға қатты бекітілген 
қозғалмалы денелердің кинетикалық энергиясына байланысты бұзылады, 
олардың өнімділігі ротордың параметрлерімен: диаметрі, ұзындығы, айналу
жиілігімен анықталады. Өнеркәсіп бір және екі роторлы ұнтақтағыштар
шығарады. Екі роторлы ұнтақтағыштарда бірінші роторда бастапқы 
ұсақтауға арналған екі балғамен, ал төрт балғамен екіншісі материалды 
түпкілікті ұсақтауды қамтамасыз етеді. Ұсатқыштың әрбір роторының жетегі 
жеке электр қозғалтқышынан қуат алады. Екі роторлы ұсатқыштардың
өнімділігі бір роторлы ұсатқыштардан 1,5 есе жоғары және 600 м3 / сағ
жетеді, отандық және шетелдік өндірістің роторлы ұсатқыштарының
техникалық сипаттамасы 3.3-кестеде келтірілген.

Тас материалдарын ұнтақтау және олардан минералды ұнтақ алу үшін 
шар (өзек) диірмендер қолданылады. Материалды ұнтақтау айналмалы 
барабанның ішіне тартылған материалмен бірге жүктелетін металл
шарлардың (өзектердің) ұнтақталуы, ұсақталуы және ішінара соққыларымен
қамтамасыз етіледі [26].

3.3-кесте Роторлы ұнтақтағыштардың техникалық сипаттамасы

Өндіруші, 
мемлекет Модель

Жүктелетін 
материалд

ың ең 
үлкен 

мөлшері, 
мм

Өнімділігі, т/сағ Орнатылған 
қуат, кВт

Габариттік
өлшемдер, 

мм

Масса, 
кг

Westfalia&Bra
un, Германия

РВ 1010 Н/9 80-150 110 н/д 11000
РВ 1012 Н/9 100-180 132 н/д 12000
РВ 1313 Н/9 200-300 200 н/д 20000

Eagle АҚШ 500-04 600 150 170 н/д 23000
1200-25 H/g 300 220 н/д 29484

3.3 кестенің жалғасы 

Nordberg, 
Финляндия 

В-5100 32 12,5-60 55 2200×1134×
2785 3550 

В-6100 43 27-135 110 2900×1600×
3617 6160 

В-8100 60 72-375 220 5260×1704×
4164 15400 

В-9100 66 125-750 440 5260×1704×
4259 17150 

Komatsu, 
Жапония 

BR100R 300 12-25 40 5850×2200×
2320 8100 

BR200R 500 40-60 92 8380×2830×
3852 22400 

Krupp Forder 
Technic, 

Германия 

S3C100 600 60-100 210 10700×3980
×3000 32000 

R3C125 800 130-200 330 13980×4000
×3000 52000 

К3С150 800 180-250 H/g н/д 54100 

Ұсақтау өнімділігі. Тас ұсақтағыш агрегаттардың өнімділігі мен 
ұсақтауға жұмсалатын қуат шығыны негізінен ұсақтағыш тастың беріктігіне 
байланысты, ол деструктивті күш мөлшерімен өлшенеді. Сонымен қатар, 
ұсақтау процесінің жұмысына математикалық формулаларда толығымен 
ескерілмейтін көптеген факторлар әсер етеді. 

Ұсатқыштардың жұмысына әсер ететін факторларды екі топқа бөлуге 
болады: ұсатқыштардың жұмысы кезінде өзгере алмайтын факторлар және 
жұмыс жағдайларына байланысты факторлар. 

Бірінші топтың факторларына ұнтақтағыштардың жұмыс 
ұйымдарының мөлшері (жақтаулар, конус, ротор, білекше), ұсақталған 
жыныстардың физикалық-механикалық қасиеттері (қаттылық, құрылым, 
тығыздық), жұмыс органдарының қозғалыс сипаты және т. б. 

Екінші топтың факторларына, атап айтқанда, ұсақталған тастың 
мөлшері, ұнтақтағыштың жұмыс органдарының жағдайы, жұмыс 
органдарының қозғалыс жиілігі жатады. Бұл жағдайда шешуші фактор 
жақтау, конус және роликті ұсатқыштар үшін түсіру саңылауының ені, ал 
балғалы ұсатқыштар үшін желтартқыш торларының ені болып табылады 
[13]. 

Түсіру саңылауы енінің өзгеруі ұнтақтаудың өнімділігі мен дәрежесіне 
әсер етеді. Сонымен, түсіру саңылауының жоғарылауымен ұсатқыштың 
өнімділігі артып, ұнтақтау дәрежесі төмендейді, ұсақ фракциялардың 
өнімділігі төмендейді. 

______________________________________________________________________________
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3.9-сурет – Мобильді ұсақтау-сұрыптау кешені 

Бастапқы кезең: 1 – желтарқыш дірілдеткіш, 2 – жақтаулы ұсатқыш, 3-
таспалы қоректендіргіш. Екінші кезең: 4-аралық конвейер, 5- дірілелек, 6-
конустық ұсақтағыш, 7-қайтарылатын таспалы конвейер, 8- қайтарылатын 

таспалы конвейер, 9-дайын өнімді жинау конвейері 
 

Тас материалдарды сұрыптау. Материалдарды сұрыптау деп оларды 
мөлшері, пішіні және беріктігі бойынша бөлу процесі. Сұрыптау – тас 
материалдарын байытудың маңызды элементтерінің бірі. 

Мақсатына байланысты сұрыптау алдын-ала, қауіпсіздік, аралық және 
түпкілікті болуы мүмкін. 

Алдын ала сұрыптау жұмсақ жыныстарды, сондай-ақ орташа беріктігі 
бар, ластаушы қоспалары бар жыныстарды іріктеу жолымен қатардағы тау-
кен массасын байыту; кенжарда ұсақ фракцияларды (құмды) шығару; 
қатардағы тау-кен массасындағы тас материалдарының құрамын ұлғайту; 
ұсатқышқа жіберілетін материалдан ұсатқыштың түсіру саңылауының енінен 
көлемі бойынша аз кесектерді бөлу үшін қолданылады. 

Сақтандырғыш сұрыптау ұсақтауға келетін материалдан 
ұсатқыштардың тиеу құрылғылары есептелмеген жыныстың ірі, габаритті 
емес бөліктерін бөліп алу үшін қолданылады. 

Бөлу (аралық) сұрыптау өңделетін материалды мөлшері мен беріктігі 
бойынша бөлу үшін, сазды және шаңды бөлшектерді бөлу үшін, сондай-ақ 
әлсіз бөлшектерді бөлу үшін қолданылады. Сұрыптаудың бұл түрі жол-
құрылыс материалдарының стационарлық және трассалық карьерлерінде 
қолданылатын негізгі болып табылады [26]. 

Соңғы сұрыптау тиеу алдында дайын өнімді (қиыршықтас және 
шағылтас) түпкілікті тазарту үшін қолданылады. 

Тас материалдарын сұрыптау негізінен қозғалмайтын жəне 
қозғалмалы екі негізгі топқа біріктірілуі мүмкін електерде жүргізіледі. 

Електің елеуші беті желтартқыш тор, әртүрлі пішіндегі штампталған 
саңылаулары бар болаттан жасалған торлар, сондай-ақ тікбұрышты және 
шаршы ұяшықтары бар сым өрілген електерден тұруы мүмкін. 

Қозғалмайтын електерде сұрыпталған тау массасы ауырлық күшінің 
әсерінен қозғалуы мүмкін. Бұл жағдайда елекке материалдың үйкеліс 
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3.9-сурет – Мобильді ұсақтау-сұрыптау кешені 
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бұрышынан асып түсетіе еңіс келтіреді. Әдетте қозғалмайтын електер 30 - 
50°бұрышта орнатылады. Қозғалмайтын електер ең қарапайым және арзан. 
Олар әртүрлі қимадағы желтартқыштан жасалады. Қозғалмайтын 
желтартқыш ең аз ені елекке түсетін материалдың ең ірі кесегінен 3 есе артық 
болуы тиіс. Електің ұзындығы оның енінен 1,5-2 есе көп болуы керек. Тастың 
кептелуіне жол бермеу үшін желтартқыш желдеткішпен орналастырылады, 
яғни төменге қарай тарайды. Бұл құрылым тақтайша тәрізді кесектердің 
өтуіне мүмкіндік береді және желтартқыштар арасындағы тастардың 
кептелуін болдырмайды [10].  

Қозғалмайтын електерде материалдың қозғалысы ауырлық күшінің 
әсерінен ғана емес, инерция күштерінің әсерінен де жылжиды. Қозғалмалы 
електер әртүрлі бұрыштарда (0-ден 20 градусқа дейін) орнатылады. 

Қозғалмалы електер елеуіш бетінің пішініне қарай жайпақ, цилиндрлік, 
конустық жəне білікшелік болып бөлінеді. Тас материалдарын сұрыптау 
үшін негізінен жайпақ (гирациялық және дірілді) және цилиндрлік електер 
қолданылады. 

Жол-құрылыс материалдарының карьерлерінде ең көп таралған – ол 
тербелмелі (гирациялық) және дірілді електер. Тербелмелі електердің ішінен 
тік жазықтықта дөңгелек тербелісі (грациясы) бар ең қарапайым гирациялық 
(иінді) елек. Бір білікшелі тербелмелі електің (3.10-сурет) эксцентрлік 
білікшесі бар, ол оған қатты қосылған денеге шеңбер бойымен мәжбүрлі 
қозғалысты келтіреді. Мұндай електің артықшылығы –үлкен өнімділік, елек 
массасының біркелкі қозғалысына байланысты сенімділік, сұрыптаудың 
жоғары сапасы. Кемшіліктері – мойынтіректер мен тарту құрылғыларын 
бақылау қажеттілігі. 

 
3.10-сурет – Бір білікшелі гирациялық елек 

1 – Білікше, 2 – елек, 3 – эксцентриситеттің мойынтіректері, 4 – негізгі 
мойынтіректер, 5 – сермер 6 – тұғырық, 7 – елек, с – шанақтың серіппелі 

тіреуіштер, α – шанақтың еңіс бұрышы, L – елек ұзындығы, z – білікшенің 
эксцентриситеті  
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Гирациялық електерді металл жақтауларға орнатажы немесе 
арқалықтарға іледі. Бұл типтегі електерді елеудің барлық түрлерінде 
қолданады. 

Дірілді (инерциялық) елек (3.11-сурет) жылжымалы корпус пен 
көтергіш електен тұрады, ол електің қозғалмайтын жақтауымен 
серіппелермен бекітілген. Серіппелер амортизатор ретінде қолданылады. 
Дірілді електер серіппелері бар болат сымарқандарға ілінеді, ал 
сымарқандарды тарту арқылы еңіс бұрышын өзгерту оңай. Бұл типтегі 
електерді ұсақ және орташа елеу үшін қолданған жөн [26]. 

Цилиндрлік барабандық електер концентрлік барабандардан тұрады. 
Сыртқы барабандағы саңылаулардың мөлшері ішкі барабанға қарағанда аз. 
Барабандық електерді геометриялық осьтің еңісі материалдың қозғалысы 
бағытында болатындай етіп орнатылады. Конустық барабандық електе 
барабандар материалдың қозғалысы бағытында кеңейетін конустар түрінде 
орналастырылған. Барабандық електер негізінен қиыршық тасты немесе 
шағылды жуу қажет болған жағдайда қолданылады 

Барабандық електермен салыстырғанда, жайпақ қозғалмалы електердің 
келесі артықшылықтары бар: елеу бетін толық пайдалану; елеу коэффициенті 
жоғары; металл сыйымдылығы аз; сұрыпталатын материалдың бірлігіне 
қозғалтқыштың қуаты мен электр энергиясын тұтыну аз; салмағы жеңіл және 
мөлшері аз. 

Елеу кезінде материалдың бір бөлігі електің саңылауларынан өтіп, 
төменгі өнім (торкөз астылық өнім, төменгі класс) деп аталады. Електен 
өтпеген материал жоғарғы өнім деп аталады (торкөз үстілік өнім, жоғарғы 
класс). 

Елеу (сұрыптау) сапасын сипаттайтын негізгі көрсеткіш – елеу кезінде 
нақты алынған төменгі өнім массасының елеуішке түсетін бастапқы 
материалдағы ірілігі бойынша осындай сынып массасына қатынасымен 
айқындалатын елеу дәлдігі (тиімділігі) болып табылады [26]. 

Елеудің дәлдігіне (тиімділігіне) келесі факторлар әсер етеді: 
материалдың елеу бетімен қозғалыс жылдамдығы; елеу бетіндегі материал 
қабатының қалыңдығы; елек материалының ылғалдылығы, материалда 
бітелетін қоспалардың болуы, ол құм - қиыршықтас қоспаларының елеуіне 
теріс әсер етеді; сұрыпталатын материалдың гранулометриялық құрамы; елек 
түйірлері мен ұяшықтарының пішіні; електің жағдайы. 
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3.11-сурет  – Қарапайым бейтеңгерімдігі бар инерциялық елек 
1 – мойынтірек, 2 – бейтеңгерім дискісі, 3 – тік білікше, 4 – тұғырық, 

5 – елек, 6 – шанақ. 
 
Сулы елеу. Тас материалдарын сулы елеудің мәні – материалдарды 

сұрыптаумен қатар оларды ластаушы қоспалардан тазарту болып табылады. 
Сулы елеудің қарапайым түрі – тас материалын ол електің бетінен жылжып 
жатқанда су ағынымен суару. 

Сулап байыту схемасы келесідей. Су сорғылармен шығын 
резервуарына жіберіледі, одан сорғымен қиыршық тасты немесе қиыршық 
тасты жуу үшін сорғы арқылы шашыратқыш арқылы електің елеу бетіне 
келіп түседі. Шлам (қалдықтар) өздігінен ағатын науалар бойынша жасанды 
бассейндерге түседі, мұнда су тұндырылады және жуу үшін қайта 
пайдаланылады. 

Сулы елеудің осындай схемасы бойынша су шығыны 1 м3 қиыршық 
тасқа 2-3 м3 құрайды. 

Жекелеген жағдайларда қатты ластанған материалдар мен орташа 
бөлінетін ластаушы қоспалар кезінде, сондай-ақ ұсақ фракцияларға (5 мм-ден 
кем) елеу қажет болған кезде неғұрлым жетілдірілген схема қолданылады. 
Материал беретін транспортер мен електің арасында борттары бар көлбеу 
металл науа орнатылады. Науаның жоғарғы бөлігінде суды ағызу үшін 
тесіктер жасалған доғалы құбыр түрінде шашыратқыш орнатылады. Су 
ағындары келіп түсетін материалды шаюы үшін бұл тесіктер қоқыс ағынына 
бұрышта орналастырылады. Тура осындай шашыратқыштар електің үстінен 
де орнатылған. 

Науаға түсетін материал күшті су ағынымен кездеседі, ыдырайды және 
сұйылтылған массаға айналады. Бұл жағдайда цементтелген бөлшектер 
шайылады және сумен сұйылтылған масса елекке түседі. Ұсақ ластаушы 
қоспалардың бір бөлігі електен шламға өтеді. Елек бойынша одан әрі 
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қозғалыс кезінде материал екінші шашыратқыштан сумен жуылады [26]. 
Қиын бөлінетін ластаушы қоспаларды тас материалдардан жуу арқылы 

ажыратады. Жуу әдетте қатты ластанған материалдарды тазарту үшін 
қолданылады. Тәжірибеде келесі машиналар қолданылады: цилиндрлік жуу - 
С-213А типті сұрыптау сазды қиыршық тастан және шағалдан жуу үшін, 
сондай-ақ ірілігі бойынша сұрыптау үшін; С - 387 типті қиыршық тас жуу 
барабаны өте ластанған қиыршықтас пен шағал тасты жуу үшін; С - 89 типті 
бутара қиыршық тас-құм қоспасын жуу және сұрыптау үшін; СБ - 1,3 типті 
скруббер - бутара С - 89 сияқты мақсаттар үшін қолданылады; қиыршық-құм 
массасын жууға арналған 700×700 және 880×700 астаулы жуғыштар. 

Құмды жіктеу жəне байыту. Жіктеу дегеніміз – минералды 
бөлшектердің суда немесе ауада құлау жылдамдығына байланысты ірілігі 
бойынша бөлінуі. Жіктеу гидравликалық (сулы) немесе пневматикалық (ауа) 
болуы мүмкін. 

Пневматикалық жіктеудің руда емес өнеркәсіпте қолданылуы шектеулі. 
Гидравликалық жіктеу – құмды фракциялау, саз бен балшықты құм 

массасынан жуу, кейіннен байыту үшін құм-қиыршықтас массасын алдын-
ала бөлу және кейбір жағдайларда құм целлюлозаларын сусыздандыру 
кезінде қолданылатын негізгі байыту процестері. 

Жол - құрылыс материалдарының карьерлерінде жіктеу негізінен 
құмды фракциялау және құмды сазды және ластаушы бөлшектерден тазарту 
барысында қолданылады 

Құмды байыту және жіктеу процесі екі негізгі топқа бөлінетін 
гидравликалық жіктеуіштерде: гравитациялық және центрифугалық 
жіктеуіштерде жүзеге асырылады. Судың жоғары ағынымен гравитациялық 
жіктеуіштер тік және көлденең типте; судың жоғары ағынсыз типтегі 
жіктеуіштер механикалық жіктеуіштер типте болады. Таза судың қосымша 
ағыны бар жіктеуіштер центрифугалық жіктеуіштер деп, судың қосымша 
ағыны жоқ жіктеуіштер гидроциклондар мен центрифугалар деп аталады. 

Тік жіктеуіштер көлденең жіктеуіштерге қарағанда жоғары жіктеу 
дәлдігіне ие, аз аумақты алады және оларды жасау оңай. 

Құм-қиыршықтас және тас карьерлеріндегі құмды байыту және жіктеу 
үшін камералар саны төрттен сегізге дейін (С-692, КГ - 50) камералық 
жіктеуіштер қолданылады. Көп камералы жіктеуіштер бастапқы 
материалдарды салыстырмалы түрде тар кластарға бөлуге мүмкіндік береді 
[11]. 

Класстар саны камералардың санымен, сондай-ақ олардың 
қажеттілігімен анықталады. 

Тас материалдарын өңдеудің технологиялық схемалары. Тас 
материалдарын өңдеудің технологиялық схемалары өңдеу процесінде 
материалдарды ұсақтау, сұрыптау және тасымалдау процестерінен тұрады. 

Тас материалдарын өңдеудің технологиялық процесі төмендегілерді 
қамтамасыз етуі керек: 

- қажетті фракциялардағы  қиыршық тас пен ұсақ тасты шығару; 
- дайын өнімді фракциялар бойынша бөлек жинау; 
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- өңдеу процесінде материалдың ең аз айырмашылығы; 
- өңдеу процесінде машиналарды ең жақсы пайдалану; 
- тас материалдарды максималды алу және олардың ең аз шығыны; 
- әртүрлі фракциялардың шығуын өзгерту және реттеу мүмкіндігі; 
- цех ішіндегі материалдарды тасымалдау ауқымын барынша азайту; 
- қайта өңдеу процестерін автоматтандыру мүмкіндігі. 
Тас материалдарын өңдеудің барлық технологиялық процестері екі 

циклге бөлінеді: ашық жəне жабық. 
Ашық циклде барлық өңделетін материал өңдеудің технологиялық 

тізбегі арқылы тек 1 рет өтеді және жоғарғы өнім қалдықтарға түседі. 
Мұндай өңдеу схемасы өте сирек қолданылады, өйткені ол пайдалы қазбаның 
үлкен шығындарын тудырады және дайын өнімнің қымбаттауына әкеледі. 

Жабық циклде ұсақтаудың барлық өнімі електен өтеді, ал жоғарғы өнім 
ұнтақтау үшін ұсақтағышқа қайтарылады. Қайта пайдалануға қайтарылатын 
ұсақтау материалының бөлігі айналым жүктемесі деп аталады. Айналым 
жүктемесінің мөлшері бастапқы материалдың көлеміне, өңдеудің 
технологиялық схемасына және ұсақтағыштың түсіру саңылауының 
қиыршық тастың қажетті фракциясына қолданылатын қатынасына 
байланысты. 

Жабық цикл кезінде пайдалы қазбалардың шығындары болмайды және 
ұнтақтағыштар түсіру саңылауының қалыпты енімен жұмыс істейді. Бұл 
жағдайда берілген мөлшерден үлкен дәндер електе кесіліп, ұсақтағышқа, 
содан кейін елекке қайтарылады. 

Қиыршық тас зауыттары мен жол-құрылыс материалдарының 
карьерлері ұсақтауды ұйымдастырумен және ұсақтаудың екінші немесе 
үшінші сатысынан кейін тұйық цикл бойынша сұрыптаумен сипатталады 
[10]. 

Ұсақтау сатыларының саны қолданылатын ұсатқыштардың түріне, 
ұнтақтау дәрежесіне, шығарылатын фракциялар санына және фракциялар 
мөлшеріне байланысты болады. Жол - құрылыс материалдарының 
карьерлерінде ең көп таралған – екі және үш сатылы ұсақтау. 

Технологиялық процестің әртүрлі кезеңдерінде жабдықты дұрыс 
таңдау және жабдық арасындағы сәйкестік өте маңызды. Жабдықты таңдау 
және өнімділікті анықтау кезінде өңдеу процесінің екі ерекшелігін ескеру 
қажет: селективті ұсақтау қажеттілігі және алдын-ала елеудің орындылығы. 

Іріктеп ұсақтау сынғыш және әлсіз жыныстардың берік тау 
жыныстарына қарағанда тезірек ұсақталатындығына негізделген. Сондықтан 
ұсақ бөлшектерді бөліп алғаннан кейін үлкенірек берік материал қалады 
және ұсақтаудың жеке кезеңдерінде фракциялардың біртіндеп бөлінуі 
неғұрлым берік қиыршық тасты алуды қамтамасыз етеді. 
 

3.4.3 Асфальтбетон зауыттары 
Зауыттардың жіктелуі. Асфальтбетон зауыты (АБЗ) – асфальтбетон 

қоспаларын (ыстық, суық және құйылған) дайындау жөніндегі 
операцияларды орындауға арналған технологиялық, энергетикалық және 
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қосалқы жабдықтар кешені. Сонымен қатар, АБЗ-да битуммен өңделген 
қиыршық тас (қара қиыршық тас) шығарылады және ескі асфальтбетон 
өңделеді [10]. 

Технологиялық жабдықтың жұмыс принципі бойынша АБЗ және 
қондырғылар циклдік және үздіксіз болып бөлінеді. Циклдік әсер ететін АБЗ-
да қоспа компоненттерін мөлшерлеу үшін кезеңдік әсер ететін қондырғылар 
мен порциялық мөлшерлегіштер пайдаланылады. Үздіксіз жұмыс істейтін 
зауыттарда дайын қоспаны мөлшерлеу, араластыру және беру операциялары 
уақыт бойынша біріктірілген. 

Асфальт араластырғыш қондырғылардың қуаты бойынша АБЗ келесі 
түрлерге бөлінеді: 

кіші өнімділік – 40 т/сағ дейін; 
орташа өнімділік – 50-100 т / сағ; 
жоғары өнімділік –150-350 т / сағ; 
ауыр жүк-400 т / сағ және одан жоғары. 
Технологиялық жабдықтарды құрастыру бойынша АБЗ және 

қондырғыларды мұнаралық және партерлік деп бөледі. Ең көп тарағаны –
агрегаттары мұнаралы түрде орналасқан қондырғылар. 

Түгендеу дәрежесі бойынша қондырғылар үш түрге бөлінеді: 
стационарлық, құрастырмалы-ағытпалы және мобильді. 

АБЗ жобалаудағы маңызды міндет – салынып жатқан жолда ол үшін 
орынды анықтау. Қоспаның құны ғана емес, сонымен қатар зауыттың 
жетістігі, жол құрылысының мерзімі де осы мәселені дұрыс шешуге 
байланысты. 

Зауыттың орналасқан жері қоспаның қажеттілігіне, құрылыс мерзіміне, 
жердің рельефіне, қоспаны дайындау үшін материалдармен жабдықтау 
базалары мен көздерінің орналасуына, теміржол станцияларына, электр 
энергиясы мен су алу мүмкіндігіне, өндірістік немесе тұрғын үй 
объектілеріне және т. б. байланысты болады. 

Асфальтбетонды ыстық қоспалардың технологиялық ерекшеліктерін 
есепке алу – жолда суыту және сәйкесінше зауыттан құрылыс объектісіне 
дейін жеткізу уақыты АБЗ орналастыру үшін шешуші болып табылады. 

АБЗ орналасқан жері және оның өнімділігі асфальтбетон қоспасының 
ең төмен құнын, ағынның үздіксіздігін және құрылыстың жобаланған 
қарқынын қамтамасыз етуі тиіс [10]. 

Асфальтбетон қоспаларын дайындау мынадай технологиялық 
операциялардан тұрады: тас материалдарды кептіру және жылыту; оларды 
фракциялармен сұрыптау, минералды және тұтқыр материалдарды 
мөлшерлеу, қоспа компоненттерін араластыру және дайын қоспаны беру. 

Сапасын жақсарту үшін асфальтбетон қоспаларына беттік-белсенді 
заттар (ББА) және активаторлар енгізіледі. Беттік белсенді заттар ретінде 
катион белсенді және анион белсенді заттар қолданылады. Катионоактивті 
заттарға жоғары бастапқы, екінші және үшінші алифатты аминдердің 
тұздары, төрт алмастырылған аммоний негіздері; анионоактивті заттарға-
жоғары карбол қышқылдары, жоғары карбон қышқылдарының ауыр және 
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қосалқы жабдықтар кешені. Сонымен қатар, АБЗ-да битуммен өңделген 
қиыршық тас (қара қиыршық тас) шығарылады және ескі асфальтбетон 
өңделеді [10]. 

Технологиялық жабдықтың жұмыс принципі бойынша АБЗ және 
қондырғылар циклдік және үздіксіз болып бөлінеді. Циклдік әсер ететін АБЗ-
да қоспа компоненттерін мөлшерлеу үшін кезеңдік әсер ететін қондырғылар 
мен порциялық мөлшерлегіштер пайдаланылады. Үздіксіз жұмыс істейтін 
зауыттарда дайын қоспаны мөлшерлеу, араластыру және беру операциялары 
уақыт бойынша біріктірілген. 

Асфальт араластырғыш қондырғылардың қуаты бойынша АБЗ келесі 
түрлерге бөлінеді: 

кіші өнімділік – 40 т/сағ дейін; 
орташа өнімділік – 50-100 т / сағ; 
жоғары өнімділік –150-350 т / сағ; 
ауыр жүк-400 т / сағ және одан жоғары. 
Технологиялық жабдықтарды құрастыру бойынша АБЗ және 

қондырғыларды мұнаралық және партерлік деп бөледі. Ең көп тарағаны –
агрегаттары мұнаралы түрде орналасқан қондырғылар. 

Түгендеу дәрежесі бойынша қондырғылар үш түрге бөлінеді: 
стационарлық, құрастырмалы-ағытпалы және мобильді. 

АБЗ жобалаудағы маңызды міндет – салынып жатқан жолда ол үшін 
орынды анықтау. Қоспаның құны ғана емес, сонымен қатар зауыттың 
жетістігі, жол құрылысының мерзімі де осы мәселені дұрыс шешуге 
байланысты. 

Зауыттың орналасқан жері қоспаның қажеттілігіне, құрылыс мерзіміне, 
жердің рельефіне, қоспаны дайындау үшін материалдармен жабдықтау 
базалары мен көздерінің орналасуына, теміржол станцияларына, электр 
энергиясы мен су алу мүмкіндігіне, өндірістік немесе тұрғын үй 
объектілеріне және т. б. байланысты болады. 

Асфальтбетонды ыстық қоспалардың технологиялық ерекшеліктерін 
есепке алу – жолда суыту және сәйкесінше зауыттан құрылыс объектісіне 
дейін жеткізу уақыты АБЗ орналастыру үшін шешуші болып табылады. 

АБЗ орналасқан жері және оның өнімділігі асфальтбетон қоспасының 
ең төмен құнын, ағынның үздіксіздігін және құрылыстың жобаланған 
қарқынын қамтамасыз етуі тиіс [10]. 

Асфальтбетон қоспаларын дайындау мынадай технологиялық 
операциялардан тұрады: тас материалдарды кептіру және жылыту; оларды 
фракциялармен сұрыптау, минералды және тұтқыр материалдарды 
мөлшерлеу, қоспа компоненттерін араластыру және дайын қоспаны беру. 

Сапасын жақсарту үшін асфальтбетон қоспаларына беттік-белсенді 
заттар (ББА) және активаторлар енгізіледі. Беттік белсенді заттар ретінде 
катион белсенді және анион белсенді заттар қолданылады. Катионоактивті 
заттарға жоғары бастапқы, екінші және үшінші алифатты аминдердің 
тұздары, төрт алмастырылған аммоний негіздері; анионоактивті заттарға-
жоғары карбол қышқылдары, жоғары карбон қышқылдарының ауыр және 

  

сілтілі жер металдарының тұздары (сабындары) жатады [27]. 
Беттік-белсенді заттарды қолдану минералды материалдар мен 

қоспалардың қыздыру температурасын төмендетеді; минералды 
бөлшектердің бетін битуммен жабу дәрежесін арттырады; араластыру 
уақытын қысқартады; қоспалардың ыңғайлылығы мен тығыздалуын 
жақсартады. АБЗ-дағы ББЗ асфальтбетон қоспасын араластыру кезінде 
битумға немесе тікелей араластырғышқа енгізіледі. Ең үлкен әсер ББЗ-ны 
битум балқыту қондырғысына енгізу арқылы алынады. 

Асфальтбетон қоспасына енгізілетін ББЗ қасиеттері мен сапасы 
МЕМСТ талаптарына және ББЗ мен активаторлардың басқа да тиісті 
техникалық шарттарына сәйкес болуы тиіс. 

АБЗ-дағы асфальтбетон қоспасы материалдарды гравитациялық немесе 
мәжбүрлі араластырумен циклдік және үздіксіз жұмыс істейтін 
қондырғыларда дайындалады. Егер таңдау мүмкін болса, ең алдымен циклдік 
асфальт араластырғыш қондырғылар, содан кейін – мәжбүрлі араластырумен 
үздіксіз, ал соңында – гравитациялық араластырумен үздіксіз жұмыс істейтін 
асфальт араластырғыш қондырғылар қолданылады. 

Мерзімді әрекет ететін араластырғышта асфальтбетон қоспасын 
дайындау кезінде араластыру уақытын реттеу және қажетті сападағы 
қоспаны алу мүмкіндігінің ең жақсы шарттары қамтамасыз етіледі. 

Тас материалдарын кептіру және жылыту тек белгіленген 
температураны ғана емес, сонымен қатар ылғалдың толық жойылуын 
қамтамасыз етуі керек. Ыстық қоспаларды дайындау үшін ББЗ қолдану 
кезінде минералды материалдардың ылғалдылығы 1% - дан, ал суықта-3% - 
дан аспауы тиіс. 

Барабанның жылу есебі сонымен қатар барабанның ұзындығы 
бойынша ыстық газдардың температурасын, отынның сағаттық шығынын, 
жылу тиімділігін, түтін газдарының көлемін және барабанның негізгі 
параметрлерін анықтауды қамтиды. Кептіру барабанының жылу балансы 
барабанның үш аймағындағы жылудың пайдалы шығындарын, оттықпен, 
барабан қабырғаларымен, түтін газдарымен, жанармайдың толық 
жанбауынан болатын жылуды жоғалтуды, сондай-ақ басқа да ескерілмеген 
шығындарды ескереді [17]. 

Кептіру қондырғысын автоматтандыру шығудағы материалдың 
берілген температурасын бақылау және ұстап тұру, сондай-ақ бүріккіште 
жалынның болуын бақылау болып табылады. Температура датчиктері 
ретінде кептіру барабанының түсіру (төгу) науасына орнатылған 
термопаралар немесе байланыссыз жылу индикаторлары-термисторлар 
қолданылады. Температураны электронды құралдың көмегімен реттейді, ол 
материалдың температурасы берілген температурадан ауытқыған кезде 
бүріккішке отын беруді басқаратын көмекші қозғалтқыштың реверсивті 
магниттік іске қосқышына әсер етеді. 

Бүріккіште жалынның болуын автоматты бақылау жүйесі 
фотоэлектрлік датчиктерді қолдануға негізделген. Жалын сөнген кезде 
фотоэлементтен сигнал күшейтіліп, бүріккіште отын беру шүмегіне әсер 
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ететін көмекші қозғалтқышқа беріледі. Қазіргі заманғы асфальт 
араластырғыш қондырғыларда оттықтарды қашықтықтан тұтату үшін электр 
разрядтаушыдан жұмыс істейтін электр-газ тұтандырғышы қолданылады 
[10]. 

Битумды жылыту және сусыздандыру үшін үздіксіз және мерзімді 
жұмыс істейтін битум балқыту жабдығы қолданылады. Газбен немесе 
электрмен жылытылатын үздіксіз қондырғыларда дегидратация жұқа қабатта 
жүреді. Мерзімді қондырғылар бірнеше битум балқытатын қазандықтардан 
тұрады. Оларда тұтқыр битум екі сатылы цикл бойынша дайындалады: 
кейбір қазандықтарда битум 110 - 120 °C дейін қызады және қажет болған 
жағдайда су буланып, содан кейін басқа тұтыну қазандықтарына сорылып, 
жұмыс температурасына дейін қызады. 

ББЗ немесе сұйылтқышты енгізу қажет болған жағдайда битум үш 
сатылы цикл бойынша дайындалады: суды қыздырғаннан және 
буландырғаннан кейін битум еркін қазандықтарға айдалады, мұнда ББЗ 
немесе сұйылтқыштармен біріктіріледі, содан кейін тұтыну қазандықтарына 
айдалады және жұмыс температурасына дейін қыздырылады. 

Асфальтбетон қоспасының компоненттері массасы бойынша 
мөлшерленеді; битум және мөлшерлеу көлемі бойынша жүргізілетін ББЗ 
қоспалары үшін алып тастауға жол беріледі. Минералды материалдарды 
алдын ала мөлшерлеу үшін (кептіру барабанына түскенге дейін) 
қоректендіру агрегаттары пайдаланылады. 

Материалдарды алдын ала мөлшерлеу дәлдігі ± 5%. Өте ылғалды 
материалдармен жұмыс істеген кезде олардың ылғалдылығына түзету 
енгізіледі. 

Асфальтбетон қоспасының компоненттерін мөлшерлеу дәлдігін және 
мөлшерлегіштердің жұмыс істеу дұрыстығын ауысым сайын зауыт 
зертханасының өкілі бақылайды. Ведомстволық бақылау органдары жұмыс 
пен мөлшерлеу құрылғыларын тексеруді әрбір 3 ай сайын жүзеге асырады. 

Асфальтбетон қоспасын циклдік және үздіксіз араластырғыштарда 
араластыру режиміне ерекше назар аударылады. 

Минералды материалдарды битуммен араластыру режимі қоспаны 
дайындау процесінде маңызды рөл атқарады. Мұқият араластырылған қоспа 
оның барлық компоненттерінің біркелкі бөлінуімен және бөлшектердің бетін 
битуммен толығымен жабумен сипатталады. Араластыру ұзақтығы 
араластыру қондырғысының түріне және дайындалған қоспаның түріне 
байланысты болады. Ол 20-дан 180 С-қа дейін ауытқиды. 

СоюзДорНИИ мәліметтері бойынша араластыру уақыты 2 есе артса, 
асфальтбетонның механикалық беріктігі 25-30% - ға ұлғаяды. Қоспаның 
сапасын жақсартудың бұл жолы ең жақсы жол емес, өйткені жоғары 
өнімділікті қамтамасыз ету араластырғышты едәуір арттыруды қажет етеді. 
Ең ұтымды бағыт – күректердің айналмалы жылдамдығын 1,5 есе арттыру 
[26]. 

Араластыру процесін күшейту, беттік-белсенді заттарды, 
активаторларды қолдану, байланыстырғыштарды енгізу әдісін жетілдіру, 
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ететін көмекші қозғалтқышқа беріледі. Қазіргі заманғы асфальт 
араластырғыш қондырғыларда оттықтарды қашықтықтан тұтату үшін электр 
разрядтаушыдан жұмыс істейтін электр-газ тұтандырғышы қолданылады 
[10]. 

Битумды жылыту және сусыздандыру үшін үздіксіз және мерзімді 
жұмыс істейтін битум балқыту жабдығы қолданылады. Газбен немесе 
электрмен жылытылатын үздіксіз қондырғыларда дегидратация жұқа қабатта 
жүреді. Мерзімді қондырғылар бірнеше битум балқытатын қазандықтардан 
тұрады. Оларда тұтқыр битум екі сатылы цикл бойынша дайындалады: 
кейбір қазандықтарда битум 110 - 120 °C дейін қызады және қажет болған 
жағдайда су буланып, содан кейін басқа тұтыну қазандықтарына сорылып, 
жұмыс температурасына дейін қызады. 

ББЗ немесе сұйылтқышты енгізу қажет болған жағдайда битум үш 
сатылы цикл бойынша дайындалады: суды қыздырғаннан және 
буландырғаннан кейін битум еркін қазандықтарға айдалады, мұнда ББЗ 
немесе сұйылтқыштармен біріктіріледі, содан кейін тұтыну қазандықтарына 
айдалады және жұмыс температурасына дейін қыздырылады. 
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зертханасының өкілі бақылайды. Ведомстволық бақылау органдары жұмыс 
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экстрагирлеуден кейін асфальтбетон қоспасының минералдық бөлігінің 
түйіршіктік құрамын тексеру. 

Битум мен асфальтбетон қоспаларын дайындаудың температуралық 
режимін бақылау жүйелі түрде әрбір 2-3 сағат сайын жүргізіледі, битум 
температурасын термопараның көмегімен, ал олар болмаған кезде 
сыйымдылығы 2-4 л шөмішпен іріктелген битум сынамасындағы 
термометрмен бақылау керек. Асфальтбетон қоспаларының температурасын 
қоспаны араластырғыштан шығарғаннан кейін тікелей термометр көмегімен 
әрбір өзі аударғыш автомобильдің шанағында бақылайды. 

Асфальтбетон қоспасын дайындау процесінде ауысымда 2-3 рет 
минералды материалды битуммен араластырудың белгіленген уақытының 
сақталуын бақылайды (егер араластырғыштарда басқару болмаса). 

Дайын асфальтбетон қоспасының сапасы сынамалар жасалатын 
қоспаның әрбір түрі үшін ауысымда бір-екі сынама алу жолымен тексеріледі. 
Әр үлгі үшін тығыздық, судың қанығуы, ісіну, құрғақ үлгіні сығу кезіндегі 
беріктік шегі анықталады. 

Егер асфальтбетон қоспасының физика-механикалық қасиеттерінің 
көрсеткіштері таңдау кезінде алынған көрсеткіштерден жүйелі түрде 
ерекшеленсе, барлық материалдардың қасиеттерін, қоспаның құрамын және 
оны дайындаудың технологиялық процесін тексереді. Сонымен қатар, 
асфальтбетон қоспаларын түсіру, төсеу және тығыздау кезінде битумның 
біркелкілігі, түсі, біркелкі таралуы, ыңғайлы орналасуы сыртқы белгілері 
бойынша көзбен бағаланады [26]. 

Асфальт араластырғыш қондырғылар. Асфальт араластырғыш 
қондырғылар – асфальтбетон және битум-минералды қоспаларды 
дайындаудың технологиялық процесінің негізгі операцияларын орындауды 
қамтамасыз ететін АБЗ негізгі технологиялық жабдықтарының жиынтығы. 
Асфальт араластырғыш қондырғылар негізгі құрылымдық және 
технологиялық көрсеткіштер бойынша: өнімділік, араластырғыштың жұмыс 
принципі, негізгі қондырғылардың құрылымдық орналасуы, мобильділік 
бойынша жіктеледі. 

Асфальт араластырғыш қондырғылардың номиналды өнімділігі тас 
материалдарының есептік ылғалдылығы 5% құмды немесе ұсақ түйіршікті 
қоспаларды дайындау жағдайынан бағаланады. Өнімділігі бойынша асфальт 
араластырғыш қондырғылардың типтік өлшемдерін ажыратады: 12, 25, 32, 
50, 100, 150, 200, 250, 400 т/с. 

Араластырғыштың жұмыс істеу принципі бойынша асфальт 
араластырғыш қондырғылар циклдік және үздіксіз жұмыс істей алады. 
Циклдік әрекеттегі қондырғыларда тас материалдарды берумен, оларды 
кептірумен және қыздырумен, шығын бункерлеріне тиеумен және битумды 
дайындаумен байланысты барлық дайындық және қосалқы операциялар 
үздіксіз жүзеге асырылады. Алайда, қоспаның барлық компоненттерін 
мөлшерлеу, беру, оларды араластыру және араластырғышты түсіру мезгіл-
мезгіл қайталанатын цикл түрінде жүзеге асырылады. Мұндай түрдегі 
қондырғылар кеңінен қолданылады, өйткені олар қоспаның қажетті рецепт 
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мезгіл қайталанатын цикл түрінде жүзеге асырылады. Мұндай түрдегі 
қондырғылар кеңінен қолданылады, өйткені олар қоспаның қажетті рецепт 

  

құрамын дәл сақтауға, кез-келген рецепт құрамының қоспасын шығаруға тез 
ауысуға, араластыру уақытын өзгертуге және қоспаның жоғары сапасын 
алуға мүмкіндік береді. Үздіксіз жұмыс істейтін қондырғыларда дайын 
қоспаны жинақтау бункерінен беруді қоспағанда, барлық технологиялық 
операциялар үздіксіз орындалады. Процестің үздіксіздігін жүзеге асыру үшін 
үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштар қолданылады, олар мерзімді 
жұмыс істейтін қондырғылармен салыстырғанда аз металл және энергия 
сыйымдылығына ие, бірақ оларды қолдану негізінен үлкен жұмыс көлемінде 
және бір рецептуралық құрамның қоспасын ұзақ шығару кезінде ұсынылады 
[24]. 

Негізгі қондырғылардың құрылымдық орналасуына сәйкес асфальт 
араластырғыш қондырғылар мұнаралы және партерлік болып бөлінеді. 
Мұнара түріндегі қондырғыларда агрегаттардың конструкциясы тік бағытта 
орындалған. Кептіру барабанында кептірілген және қыздырылған қоспаның 
компоненттері елеу, сұрыптау, мөлшерлеу және араластыру жүзеге 
асырылатын мұнара түріндегі қондырғыға беріледі. Осы технологиялық 
операциялардың барлығында қоспаның компоненттері ауырлық күшімен 
дәйекті түрде әрекет етеді. Партерлік орналасу кезінде асфальт 
араластырғыш қондырғының агрегаттары жер үстінде орналасады. 
Асфальтбетон қоспасының құрамдас бөліктері үздіксіз көлік құралдарының 
көмегімен агрегаттан агрегатқа ауысады. Мұндай схема барлық жабдықты 
жылдам орнатуға мүмкіндік береді. 

Мобильділік бойынша қондырғылар стационарлық және жылжымалы 
болып бөлінеді. Бұл қондырғылардың ерекшелігі – агрегаттардың 
құрылымдық орындалуы, бұл монтаж, демонтаж ұзақтығына және 
тасымалдаудың ыңғайлылығына әсер етеді. Тұрақты типтегі асфальт 
араластырғыш қондырғылар тұрақты жұмыс істейтін АБЗ-да қолданылады. 
Жылжымалы асфальт араластырғыш қондырғылар кейде доңғалақпен 
жабдықталған жеке оңай тасымалданатын қондырғылардан жасалады. 
Оларды орнату автомобиль крандарының көмегімен жүзеге асырылады. 
Әдетте, жылжымалы қондырғылар жаппай тереңдетілген іргетастарды 
салуды қажет етпейді, араластырғыш блоктардың көпшілігі дайындалған 
бетон платформасына орнатылады. 

Қиыршық тасты, құмды, минералды ұнтақты жылжыту үшін әртүрлі 
таспалы тасымалдағыштар кеңінен қолданылады. Сондай-ақ, жылжымалы 
тасымалдағыштар қолданылады. 

АБЗ-да асфальтбетон қоспаларын дайындау маңызды және соңғы 
процесс болып табылады. Бұл процесті жүзеге асыру үшін келесі 
технологиялық операцияларды орындау қажет: 

- тас материалдарды кептіру және қыздыру, оларды фракциялар 
бойынша сұрыптау; 

- минералды және тұтқыр материалдарды мөлшерлеу; 
- минералды материалдарды органикалық байланыстырғыштармен 

араластыру. 
Осы операциялардың барлығы араластыру қондырғыларымен 
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жабдықталған араластыру цехында орындалады (3.12-сурет) [26]. 
Тас материалдарын кептіру процесі олардың сусыздануын және жұмыс 

температурасына дейін (200-210° c) біркелкі қызуын қамтамасыз етуі керек. 
Материалдардың қызып кетуі жылу энергиясын тұтынуды арттырады және 
тас материалдарында микросызаттардың пайда болуына ықпал етеді, ал 
байланыстырғыштар қатты қыздырылған таспен жанасқанда олардың күйіп 
кетуіне және тұтқыр қасиеттерінің жоғалуына әкеледі. Сонымен қатар, тас 
материалдарын қыздырмау байланыстырғыштармен қаптауды нашарлатады 
және қоспаның гетерогенділігін арттырады. Сондықтан материалды 
жылытуға жіберілетін газдардың ең аз мөлшерін және кептіру барабанына 
тас материалдар мен газдардың берілу жылдамдығын анықтау қажет. Тас 
материалдарын берудің біркелкілігіне қоректендіргішті реттеу арқылы қол 
жеткізіледі, ал ыстық газдарды беру қысыммен реттеледі. Минералды ұнтақ 
қыздырылмайды, ал араластырғышқа беру кезінде ылғалдылық 1% - дан 
аспауы керек. 

 

 
3.12 -сурет   

Асфальт араластырғыш қондырғының технологиялық сызбасы: 
1 – қоректендіру агрегаты; 2 – көлбеу конвейер; 3 –түтін газдарын 

тазартудың I сатысы (алдын ала); 4 – кептіру агрегаты; 5 – түтін газдарын 
тазартудың -II сатысы; 6 –түтін газдарын тазартудың III сатысы; 
7 – шлам тұндырғыш; 8 – сұйық жылу тасымалдағышты жылытқыш; 
9 – битумды қоймадан немесе битум тасығыштан беру; 10 – битум 

цистерналары; 11 – битум қыздырғышы; 12 – араластыру агрегаты; 13 –дайын 
қоспа агрегаты; 14 – оператор кабинасы 

 
Қоспаны араластыру араластырғыш қондырғысында өтеді. Араластыру 

жағдайларына байланысты олар циклдік және үздіксіз әрекеттік еркін және 
мәжбүрлі араластыратын қондырғыларға жіктеледі. 

Минералды материалдарды органикалық байланыстырғыштармен 
араластыру режимі асфальтбетон қоспасын дайындау процесінде маңызды 
рөл атқарады. Араластыру ұзақтығы араластырғыштың түріне және 
дайындалған асфальтбетон қоспасының түріне байланысты. Біріншіден, 
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жабдықталған араластыру цехында орындалады (3.12-сурет) [26].
Тас материалдарын кептіру процесі олардың сусыздануын және жұмыс 

температурасына дейін (200-210° c) біркелкі қызуын қамтамасыз етуі керек.
Материалдардың қызып кетуі жылу энергиясын тұтынуды арттырады және 
тас материалдарында микросызаттардың пайда болуына ықпал етеді, ал
байланыстырғыштар қатты қыздырылған таспен жанасқанда олардың күйіп 
кетуіне және тұтқыр қасиеттерінің жоғалуына әкеледі. Сонымен қатар, тас
материалдарын қыздырмау байланыстырғыштармен қаптауды нашарлатады
және қоспаның гетерогенділігін арттырады. Сондықтан материалды
жылытуға жіберілетін газдардың ең аз мөлшерін және кептіру барабанына
тас материалдар мен газдардың берілу жылдамдығын анықтау қажет. Тас
материалдарын берудің біркелкілігіне қоректендіргішті реттеу арқылы қол
жеткізіледі, ал ыстық газдарды беру қысыммен реттеледі. Минералды ұнтақ
қыздырылмайды, ал араластырғышқа беру кезінде ылғалдылық 1% - дан 
аспауы керек.

3.12 -сурет
Асфальт араластырғыш қондырғының технологиялық сызбасы:

1 – қоректендіру агрегаты; 2 – көлбеу конвейер; 3 –түтін газдарын 
тазартудың I сатысы (алдын ала); 4 – кептіру агрегаты; 5 – түтін газдарын

тазартудың -II сатысы; 6 –түтін газдарын тазартудың III сатысы;
7 – шлам тұндырғыш; 8 – сұйық жылу тасымалдағышты жылытқыш;
9 – битумды қоймадан немесе битум тасығыштан беру; 10 – битум 

цистерналары; 11 – битум қыздырғышы; 12 – араластыру агрегаты; 13 –дайын 
қоспа агрегаты; 14 – оператор кабинасы

Қоспаны араластыру араластырғыш қондырғысында өтеді. Араластыру 
жағдайларына байланысты олар циклдік және үздіксіз әрекеттік еркін және 
мәжбүрлі араластыратын қондырғыларға жіктеледі.

Минералды материалдарды органикалық байланыстырғыштармен
араластыру режимі асфальтбетон қоспасын дайындау процесінде маңызды
рөл атқарады. Араластыру ұзақтығы араластырғыштың түріне және 
дайындалған асфальтбетон қоспасының түріне байланысты. Біріншіден, 

құрғақ материалдар дәйекті түрде араласады: қиыршық тас, құм, минералды 
ұнтақ, содан кейін органикалық байланыстырғыштар енгізіледі. Құрғақ 
араластырудың ұзақтығы араластырғыштың түріне байланысты. Еркін 
араластыру араластырғыштары үшін бұл қоспаны дайындаудың жалпы 
уақытының шамамен 30% және мәжбүрлі араластыру араластырғыштары 
үшін шамамен 25% құрайды. Араластыру ұзақтығы асфальтбетон 
қоспасының фракциялық құрамына байланысты: ірі және орташа түйіршікті 
қоспалар үшін кемінде 20 с, ұсақ түйіршікті қоспалар үшін - 45 с және құмды 
қоспалар үшін 60 с [10]. 

Жылы жəне суық асфальтбетон қоспаларын дайындау. Суық асфальт-
бетон қоспалары сұйық битумдар мен эмульсиялар негізінде дайындалады. 
Олар ұзақ уақыт бойы ыңғайлылық пен тығыздықты сақтауға бейім. Алайда 
уақыт өте келе бұл қоспалар нығыздала бастайды және олардың физикалық 
және механикалық қасиеттерін ішінара төмендетеді. Жылы қоспалар аралық 
сақтаусыз қолданылады. Суық қоспаларды орташа қоюланатын битумдар 
үшін – 4 айға дейін, баяу қоюланатын битумдар үшін – 8 айға дейін сақтауға 
болады. 

Суық қоспаның нығыздалуын азайту үшін оны араластырғыштан 
шығарғаннан кейін 25-30°С дейін салқындатады; химиялық заттар қосылады, 
сақтау алаңдарында мезгіл-мезгіл араластырылады. 

Қоспаны желдеткіштермен салқындату арқылы мәжбүрлі суытылуы 
немесе тасымалдау кезінде табиғи суытылуы мүмкін. 

Асфальтбетонға арналған минералды ұнтақ өндірісі. Минералды 
ұнтақ – әктасты, доломиттерді, доломиттелген әктасты және басқа да 
карбонатты жыныстарды ұсақтау арқылы дайындалған майда тартылған 
материал [17]. 

Қазіргі уақытта битум қоспасымен бірге беттік белсенді заттармен 
өңделген белсендірілген минералды ұнтақ кеңінен таралуда. Белсендірілген 
минералды ұнтақтар битуммен жақсы суланажы және сумен суланбайды, 
кеуектілігі мен битум сыйымдылығы төмен. 

Минералды ұнтақты өндірудің технологиялық процесі асфальтбетон 
зауытының шеберханаларында немесе мамандандырылған зауыттар мен 
базаларда жүзеге асырылуы мүмкін. Минералды ұнтақтың сапасын жақсарту 
үшін, әдетте, әктас карьеріне орналастырылатын арнайы стационарлық 
зауыттарды қолданған жөн, бұл тасты ғана емес, қалдықтарды да өңдеуге 
мүмкіндік береді. 

Зауыт құрамына кіретін цехтар: 
- ұсатқыш цехі; 
- сұрыптау цехі; 
- кептіру цехі; 
- ұнтақтау цехі.  
Белсендірілген ұнтақты дайындау кезінде құрылатын цехтар: 
- битумдық цех; 
- қоспаларды дайындау цехі; 
- араластыру цехі; 
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- дайын өнім қоймасы. 

3.13-сурет. Минералды ұнтақты автоматтандырылған өндіру схемасы 
1 –  шығыс бункері; 2 – ыдыстық қоректендіргіш; 3 – кептіру барабаны; 4 – қалақты 

араластырғыш; 5 – құрастырмалы бункер; 6 – мөлшерлегіш; 
7 – ББЗ арналған сыйымдылық; 8 – битумды сусыздандыру және қыздыруға 

арналған қондырғы; 9 – сепаратор және шаңсыздандыру қондырғысы; 10 – шарлы 
диірмен; 11 – бұрандалы пневматикалық сорғы; 12 – дайын өнімнің жинақтаушы 

бункері 

Жоғары қуатты зауыттарда минералды ұнтақты жаппай өндіру кезінде 
автоматтандыруды қолданған жөн. Автоматтандырылған кәсіпорындарда 
әктастық қиыршықтастан минералды ұнтақты дайындауды автоматты 
режимде басқару пультінен оператор жүзеге асырады (3.13-сурет). 

Белсендірілген минералды ұнтақты дайындау технологиясы 
төмендегілерді қамтиды: 

- минералды материалдарды кептіру барабандарында кептіру; 
- битум және ББЗ-ны жұмыс температурасына дейін қыздыру; 
- кептірілген материал мен белсендіретін қоспаны мөлшерлеу; 
- кез келген түрдегі араластырғыштарда (мәжбүрлі типтегі 

араластырғыш болғаны дұрыс) минералды материалды белсендендіретін 
қоспамен араластыру); 

- белсендіргіш қоспамен біріктірілген минералды материалды 
ұнтақтағыш қондырғыға беру; 

- минералды материалды қажетті ұсақтыққа дейін ұнтақтау; 
- дайын белсендірілген минералды ұнтақты сақтау бункерлеріне 

немесе қоймаға (сүрлем немесе бункер типті) жеткізу. 
Қиыршық тасты кептіру және ұсақтау процестері тахометрлерді 

басқаратын тәрелкелі қоректендіргіштердің электр қозғалтқышының 
айналым жиілігін өзерте отырып реттейді. Кептіру барабанына және 
диірменге келіп түсетін материалдың мөлшері қоректендіргіштердің айналу 
жиілігіне пропорционал болуы үшін бункерлерде тұрақты деңгей автоматты 
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- дайын өнім қоймасы.

3.13-сурет Минералды ұнтақты автоматтандырылған өндіру схемасы
1 – шығыс бункері; 2 – ыдыстық қоректендіргіш; 3 – кептіру барабаны; 4 – қалақты 

араластырғыш; 5 – құрастырмалы бункер; 6 – мөлшерлегіш;
7 – ББЗ арналған сыйымдылық; 8 – битумды сусыздандыру және қыздыруға 

арналған қондырғы; 9 – сепаратор және шаңсыздандыру қондырғысы; 10 – шарлы 
диірмен; 11 – бұрандалы пневматикалық сорғы; 12 – дайын өнімнің жинақтаушы 

бункері

Жоғары қуатты зауыттарда минералды ұнтақты жаппай өндіру кезінде 
автоматтандыруды қолданған жөн. Автоматтандырылған кәсіпорындарда 
әктастық қиыршықтастан минералды ұнтақты дайындауды автоматты 
режимде басқару пультінен оператор жүзеге асырады (3.13-сурет).

Белсендірілген минералды ұнтақты дайындау технологиясы
төмендегілерді қамтиды:

- минералды материалдарды кептіру барабандарында кептіру;
- битум және ББЗ-ны жұмыс температурасына дейін қыздыру;
- кептірілген материал мен белсендіретін қоспаны мөлшерлеу;
- кез келген түрдегі араластырғыштарда (мәжбүрлі типтегі 

араластырғыш болғаны дұрыс) минералды материалды белсендендіретін
қоспамен араластыру);

- белсендіргіш қоспамен біріктірілген минералды материалды 
ұнтақтағыш қондырғыға беру;

- минералды материалды қажетті ұсақтыққа дейін ұнтақтау;
- дайын белсендірілген минералды ұнтақты сақтау бункерлеріне 

немесе қоймаға (сүрлем немесе бункер типті) жеткізу.
Қиыршық тасты кептіру және ұсақтау процестері тахометрлерді 

басқаратын тәрелкелі қоректендіргіштердің электр қозғалтқышының 
айналым жиілігін өзерте отырып реттейді. Кептіру барабанына және 
диірменге келіп түсетін материалдың мөлшері қоректендіргіштердің айналу
жиілігіне пропорционал болуы үшін бункерлерде тұрақты деңгей автоматты

түрде сақталады. Диірменнің тиелуін диірмен барабанындағы шу жиілігі 
бойынша бақылайды және көрсететін аспаптармен жабдықталған 
электроакустикалық құрылғының көмегімен өлшейді. Жүктемелерді реттеу 
кептіру барабанына және диірменге түсетін материалдардың мөлшерін 
өзгертуге мүмкіндік беретін топтық датчиктермен жүзеге асырылады. 

Минералды ұнтақ, егер бөлшектер 0,071 мм-ден аз болса, салмақ 
бойынша % төмендегідей болса, ол талаптарға сәйкес келеді: 

- МП-1 маркалы карбонатты тау жыныстарынан жасалған 
белсендендірілмеген ұнтақтар үшін –  70-тен 80-ге дейін; 

- МП-1 маркалы карбонатты тау жыныстарынан жасалған 
белсендірілген ұнтақтар үшін – кемінде 80; 

- МП-2 маркалы карбонатты емес тау жыныстары мен өнеркәсіптік 
өндіріс қалдықтарынан жасалған ұнтақтар үшін – кемінде 60 [1]. 

Үздіксіз əрекет ететін араластырғышы бар АБЗ. Double Barrel 
кептіру-араластыру қондырғысы – бұл мәжбүрлеп араластыру принципі бар 
үздіксіз араластырғыш, оның араластырғыш қалақтары ол үшін білікше 
ретінде қызмет ететін кептіру барабанының сыртқы жағына бекітілген, ал 
қозғалмайтын екінші барабан араластыру камерасының сыртқы жағы болып 
табылады. 

Материалды кептіру және қыздыру «қарсы ағында» болады, яғни 
материал тиеу науасынан оттыққа қарай қозғалады. 

Кептіру барабанының ішінде араластыру тілімдерінің 
(пластиналарының ) 3 негізгі тобы бар (3.14-сурет) [26]. 

Кептіру барабанының соңында жүктеу терезелері бар, олар арқылы 
қыздырылған материал өз салмағы бойынша араластырғышқа түседі. 

Түсіру аймағында инертті материалдардың қыздыру температурасын 
бақылау үшін инфрақызыл бергіш (пирометр) орнатылған, ол оны тіркейді 
және оттықтың жұмысын автоматты түрде басқара алады. 

3.14-сурет. Кептіру барабанының ішкі құрылымы 

Кептіру агрегаттарында оттықтың келесі комбинацияларында жұмыс 
істейтін көп отындық жанарғылар қойылады: «газ - соляр – мазут». Отын 
шығыны 1 тонна асфальтбетон қоспасына 5-6 литрден 7,5 литрге дейін, 
сыртқы ауа температурасы төмен (10°C-тан төмен) және материалдың 
жоғары ылғалдылығы (орташа ылғалдылық 4-5%) құрайды. 
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3.15-сурет. Араластыру камерасы 

Араластыру камерасын (3.15-сурет) ұзындығы бойынша шартты түрде 
бірнеше аймаққа бөлуге болады: 

- инертті материалдарды тиеу аймағы; 
- құрғақ араластыру аймағы; 
- минералды битумды енгізу аймағы; 
- минералды ұнтақты енгізу аймағы; 
- қарқынды араластыру аймағы; 
- асфальтбетон қоспасын түсірудің қолданыстағы аймағы. 
Миксердің ұзақ араластыру уақыты бар – 1 мин 30 сек және ол 

шығарылатын асфальтбетонның түріне де, қондырғының жұмысына да 
байланысты емес. Осылайша, қоспаның біркелкі және толық араластырылуы 
да, кез келген асфальтбетон қоспаларды шығаруда жоғары өнімділік 
қамтамасыз етіледі, яғни араластыруды бастағаннан кейін 1 мин 30 сек кейін 
қоспаның бірінші тоннасын алуға болады, ал одан кейін үздіксіз ағын тек 
қондырғының өнімділігіне тәуелді. 

Кептіру камерасы мен араластырғыш арасындағы жылу алмасудың 
есебінен қоспаны дайындау кезінде жылу шығыны болмайды. Бұған сонымен 
қатар қалыңдығы 75 мм сыртқы барабанның жылу оқшаулауы және 
араластырғыштың түбін майлы салқындатқышпен жылыту ықпал етеді [26]. 

Араластырғыштың бүкіл ұзындығын жабатын сыртқы барабанның 
бөлігі кіріктірілген гидравликалық жетектің көмегімен көтеріледі және 
қалақшаларды тексеру немесе ауыстыру үшін араластыру аймағына еркін 
кіруді қамтамасыз етеді. 

Бұл араластырғыштың сөзсіз артықшылығы – араластыру аймағында 
қоспамен реакция жасай алатын бос оттегі жоқ. Араластыру процесінде 
битумның ұшпа компоненттері шығарылуы мүмкін, бірақ олар инертті 
материалды жүктеу саңылаулары арқылы кептіреді. Араластырғыштардың 
басқа түрлерінде бұл бос көмірсутектер атмосфераға шығарылады. 

АБЗ-да ескі асфальтбетонды қайта өңдеу (регенерация). Жөндеу 
жұмыстарының көлемін ұлғайту АБЗ-да ескі асфальтбетонды қайта өңдеуді 
және қайта пайдалануды көздейтін ресурс үнемдейтін технологияларды 
жетілдіру есебінен олардың материал сыйымдылығын едәуір төмендетуді 
талап етеді. 

АБЗ-да ескі асфальтбетонды қалпына келтіру жолдан алынған барлық 
асфальтбетонды пайдалануға, регенерация кезінде тас материалдарының, 
битум мен пластификаторлардың қоспаларын кеңінен қолдануға, белгіленген 
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3.15-сурет Араластыру камерасы

Араластыру камерасын (3.15-сурет) ұзындығы бойынша шартты түрде
бірнеше аймаққа бөлуге болады:

- инертті материалдарды тиеу аймағы;
- құрғақ араластыру аймағы;
- минералды битумды енгізу аймағы;
- минералды ұнтақты енгізу аймағы;
- қарқынды араластыру аймағы;
- асфальтбетон қоспасын түсірудің қолданыстағы аймағы.
Миксердің ұзақ араластыру уақыты бар – 1 мин 30 сек және ол

шығарылатын асфальтбетонның түріне де, қондырғының жұмысына да 
байланысты емес. Осылайша, қоспаның біркелкі және толық араластырылуы
да, кез келген асфальтбетон қоспаларды шығаруда жоғары өнімділік
қамтамасыз етіледі, яғни араластыруды бастағаннан кейін 1 мин 30 сек кейін
қоспаның бірінші тоннасын алуға болады, ал одан кейін үздіксіз ағын тек 
қондырғының өнімділігіне тәуелді.

Кептіру камерасы мен араластырғыш арасындағы жылу алмасудың 
есебінен қоспаны дайындау кезінде жылу шығыны болмайды. Бұған сонымен
қатар қалыңдығы 75 мм сыртқы барабанның жылу оқшаулауы және 
араластырғыштың түбін майлы салқындатқышпен жылыту ықпал етеді [26].

Араластырғыштың бүкіл ұзындығын жабатын сыртқы барабанның
бөлігі кіріктірілген гидравликалық жетектің көмегімен көтеріледі және 
қалақшаларды тексеру немесе ауыстыру үшін араластыру аймағына еркін 
кіруді қамтамасыз етеді.

Бұл араластырғыштың сөзсіз артықшылығы – араластыру аймағында 
қоспамен реакция жасай алатын бос оттегі жоқ. Араластыру процесінде 
битумның ұшпа компоненттері шығарылуы мүмкін, бірақ олар инертті 
материалды жүктеу саңылаулары арқылы кептіреді. Араластырғыштардың
басқа түрлерінде бұл бос көмірсутектер атмосфераға шығарылады.

АБЗ-да ескі асфальтбетонды қайта өңдеу (регенерация). Жөндеу
жұмыстарының көлемін ұлғайту АБЗ-да ескі асфальтбетонды қайта өңдеуді
және қайта пайдалануды көздейтін ресурс үнемдейтін технологияларды
жетілдіру есебінен олардың материал сыйымдылығын едәуір төмендетуді 
талап етеді.

АБЗ-да ескі асфальтбетонды қалпына келтіру жолдан алынған барлық 
асфальтбетонды пайдалануға, регенерация кезінде тас материалдарының, 
битум мен пластификаторлардың қоспаларын кеңінен қолдануға, белгіленген

сападағы дайын қоспасын алуға және оны тиісті қозғалыс қарқындылығы бар 
жол учаскелеріне қоюға, автомобиль жолдарының жол төсемдерін салу 
кезінде энергия мен материалдық ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді. 

Зауытта қайта өңдеу үшін ескі асфальтбетон қолданылады, ол суық 
фрезерлеу арқылы немесе бульдозерлермен, автогрейдерлермен немесе басқа 
машиналармен сындыру арқылы алынады. Соңғы жағдайда кесек 
асфальтбетонды ірі түйіршікті қоспаларды дайындау кезінде ұсақтау-
сұрыптау қондырғыларында 40 мм - ден аспайтын мөлшерге дейін 
ұсақтайды. Битум мөлшері жоғары кесек асфальтбетонды ауа температурасы 
15-20°с жоғары болмаған кезде ұсақтаған жөн. Жабысқан жағдайда ұсақтау 
тиімділігін ұсақтағыштың жақтауларын сабынды сумен мезгіл-мезгіл өңдеу 
арқылы немесе минералды материалдарды (құм немесе қиыршық тас) 30% 
дейін қосу арқылы арттыруға болады. 

Ұсақталған асфальтбетонды асфальтбетон қоспаларын дайындау үшін 
дереу қолданған жөн. Сақтау қажет болған жағдайда материалды биіктігі 2-3 
м аспайтын қатарларға жинайды. 

Кептелудің алдын алу үшін ұсақталған асфальтбетон қабаты құм 
қабаттарымен құйылады. Материал мезгіл-мезгіл экскаватормен 
араластырылады [10]. 

Технологиялық процестің негізгі міндеті – жоғары температуралы 
өңдеудің ескі асфальтбетондағы байланыстырғыштың қасиеттеріне әсерін 
азайту, сонымен қатар қоршаған ортаны ластанудан қорғауды қамтамасыз 
ету. Сонымен қатар, олар қалпына келтірілген қоспаның құрамында ескі 
асфальтбетонды барынша пайдалануға тырысады. 

Қалпына келтірілген асфальтбетон қоспасын алу үшін мезгіл-мезгіл 
жұмыс істейтін араластырғыш қондырғылар және үздіксіз жұмыс істейтін 
барабан араластырғыш қондырғылар қолданылады. 

Мерзімді әсер ететін араластыру қондырғыларында асфальтбетонды 
регенерациялау кезінде ескі асфальтбетонды қыздыру негізінен қыздырылған 
минералды материалдармен жылу алмасу есебінен қамтамасыз етіледі. 

Бұл технологияның артықшылығы – қолданыстағы араластыру 
қондырғыларын оларды қайта құрусыз немесе шамалы қайта құрусыз 
пайдалану мүмкіндігі болып табылады. Соңғы жағдайда температураны 
төмендету және ескі асфальтбетонның құрамындағы битумды жалынмен 
тікелей қыздырудан ішінара қорғау үшін кептіру барабанының оттығының 
алдына экран орнату немесе жаңа минералды материалдарды қыздыру 
температурасымен салыстырғанда ескі асфальтбетонды неғұрлым төмен 
температурада қыздыру үшін қосымша кептіру барабанын орнату сияқты іс-
шаралар жүзеге асырылады. Ескі асфальтбетонды тікелей араластырғышқа 
немесе кептіру барабанынан өткен минералды материалдарға беру жүзеге 
асырылады (3.16-сурет). 

Осы технологияны пайдалану кезінде ескі материалдың максималды 
мөлшері қалпына келтірілген қоспаның массасының 20-30% аспауы керек. 
Дайын қалпына келтірілген қоспаның қажетті температурасын қамтамасыз 
ету үшін минералды материалдардың (құм мен қиыршық тас) температурасы 
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шамамен 220-260°C болуы керек [8]. 

3.16 -сурет. Мерзімді араластырғыштарда асфальтбетонды 
регенерациялау 

а – ескі асфальтбетонды тікелей араластырғышқа беру арқылы; 
б – кептіру барабанынан өткен минералды материалдарға ескі 

асфальтбетонды беру; в – қосарланған кептіру барабанын қолдану; 1 – ескі 
асфальтбетон; 2 – жаңа минералды материалдар; 3 – транспортер; 4 – кептіру 
барабаны; 5 – араластырғыш; 6 – битум; 7 – жинақтау бункері 

АБЗ өнімдерінің сапасын бақылау. Зауыт зертханасы зауытқа келіп 
түсетін материалдарды жүйелі бақылауды жүзеге асырады, технологиялық 
процесті және дайын өнімнің сапасын бақылайды. 

Зауытқа екі-үш күнде 1 рет келетін қиыршық тастан оның физикалық 
және механикалық қасиеттері анықталған сынамалар алынады: судың 
қаныққан күйіндегі сығылу беріктігі, сөре барабанында ұнтақталу кезіндегі 
шығындар, тікелей мұздату кезіндегі аязға төзімділік. Сонымен бірге 
қиыршық тастың ластану дәрежесі және оның гранулометриялық құрамы 
бақыланады. 

Құмды бақылау кезінде ірілік модулі, ол кемінде 2 - 2,5 болуы тиіс 
және гранулометриялық құрамы (сазды және шаңды бөлшектердің мөлшері 
3% - дан аспауы тиіс) анықталады, 

Битумдар үшін жұмсарту температурасы, тұтқырлығы, 0 және 25°c 
кезінде созылуы, тұтану температурасы, су және суда еритін қосылыстардың 
құрамы анықталады [10]. 

Битумды балқыту қондырғысының қазандықтарына әрбір тиеу кезінде 
зертхана пенетрацияны, тұтқыр битумдардың жұмсарту температурасын 
және сұйық битумдардың тұтқырлығын анықтайды. 

Минералды ұнтақ үшін әрбір 20 т үшін салмағы 2-3 кг бір сынамаға 
бақылау жүргізіледі. 

 «Автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың 
сапасын бақылау және қабылдау жөніндегі нұсқаулық» ҚР Ұ 218-113-2014 
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бойынша ыстық асфальтбетон қоспасын дайындау кезінде төмендегілерді 
бақылау қажет: 

- тұрақты – битум мен минералды материалдардың температурасы, ал 
дайын асфальтбетон қоспасының температурасы – әрбір өзі аударғыш 
автомобильдің шанағында; 

- ауысымына 2-3 рет – МЕМСТ 9128 бойынша суық асфальтбетонның 
кептелуі; 

- ауысымда кемінде бір рет – МЕМСТ 9128 және МЕМСТ 12801 
бойынша қоспаның сапасы, ал битум – МЕМСТ 11501 және МЕМСТ 11503 
бойынша; 

- 10 ауысымда кемінде бір рет және өнім беруші ауысқан кезде –
материалдардың сапасы: 

- түйіршіктік құрам, беріктік, шаң бөлшектерінің құрамы, кесектердегі 
саз мөлшері бойынша қоспалардың құрамына кіретін қиыршықтас және 
майда тас, шлактардан жасалған қиыршықтас МЕМСТ 3344 және МЕМСТ 
8267 талаптарына сәйкес келуі тиіс [16]. 

МЕМСТ 9128, МЕМСТ 8269.0 бойынша пластинкалы (түптік) пішінді 
түйіршіктердің құрамы; 

- табиғи құм және тау жыныстарын ұсақтау қалдықтарының құмы 
МЕМСТ 8736 және МЕМСТ 9128 сәйкес келуі керек; 

- МЕМСТ 9128 және МЕМСТ 16557 бойынша қоспалардың құрамына 
кіретін минералды ұнтақ; 

- МЕМСТ 11501, МЕМСТ 11503 бойынша битумдар, оның ішінде 
МЕМСТ 22245 бойынша тұтқыр заттар және МЕМСТ 11955 бойынша 
сұйықтықтар, сондай - ақ ҚР СТ 1025-2010 бойынша полимерлік-битумды 
тұтқыр және модификацияланған битумдар.   

Қоспаларды қабылдау-тапсыру сынақтары кезінде МЕМСТ 12801 
бойынша партиядан бір біріктірілген сынама күн сайын алынады және 
төмендегілер анықталады: 

- жинақтағыштағы тиелген қоспаның температурасы; 
- минералды бөліктің түйіршіктік құрамы; 
- 500 С және 200 С температурада сығу кезіндегі беріктік шегі және 

ыстық қоспалар үшін суға төзімділік; 200 С температурада сығу кезіндегі 
беріктік шегі, оның ішінде сумен қанықпаған күйде және суық қоспалар үшін 
қысылу (ауысымына 2-3 рет) беріктігі [14]. 

Минералды материалдар, битум және қоспалар мөлшерлегіштерінің 
жұмысын белгіленген тәртіппен бақылау керек [29]. 

 
3.4.4 Цемент-бетон зауыттары 
Цемент-бетон зауыты (ЦБЗ) – бетон қоспаларын дайындау бойынша 

операцияларды орындауға арналған технологиялық, энергетикалық және 
қосалқы жабдықтардың құрастырылған кешені. 

Цемент-бетон жабыны бар автомобиль жолдарын салу кезінде бетон 
зауыттарының екі түрін ажыратады: рельс маңындағы және трасса 
маңындағы зауыттар. 
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Рельс маңайындағы ЦБЗ темір жолдың қасында соғылады. Олар өз 
құрамында негізгі және қосалқы мақсаттағы бірқатар бөлімшелерді қамтиды: 

- темір жол вагондарын түсіруге және тас материалдарын қатарларға 
салуға арналған қабылдау құрылғыларынан, тас материалдарын қатарлардан 
араластырғыш қондырғылардың шығыс бункерлеріне тиеуге арналған 
машиналар мен құрылғылардан тұратын тас материалдар қоймалары; 

- қабылдау құрылғыларынан, вагон түсіргіштерден, цементті 
қоймаларға және олардан бетон араластырғыш құрылғылардың шығыс 
бункерлеріне тасымалдауға арналған жабдықтардан тұратын цемент 
қоймалары; 

- олар тас материалдарына арналған шығыс бункерлері мен цементке 
арналған сыйымдылықтарды, су мен арнайы қоспаларға арналған 
резервуарларды, компоненттерді мөлшерлеуге және бетон қоспасын 
дайындауға арналған технологиялық жабдықты, автомобиль көлігіне дайын 
қоспаны беру тораптарын қамтитын бетон араластырғыш қондырғылар; 

- құрамына электр станциялары немесе трансформаторлық 
қосалқы станциялар, бу қазандықтары, компрессорлық құрылғылар, сумен 
жабдықтау, кәріз, қызметтік және тұрғын үй-жайлар кіреді [10]. 

Рельске дейінгі трасса бойындағы ЦБЗ-мен салыстырғанда трасса 
маңындағы ЦБЗ бетон қоспасын төсеу орындарының жанында 
ұйымдастырылады және бір жерде қысқа мерзімге (бір жылдан аспайтын) 
пайдалануға арналған. Трасса бойындағы цемент-бетон зауыттары 
мөлшерлеу және араластыру бөлімшелерінен, агрегаттар мен цементтің 
шығыс қоймаларынан, жылжымалы компрессорлық қондырғылар мен электр 
станцияларынан тұрады. Бетон қоспаларын дайындау және тасымалдау 
процестерін ұйымдастыруға сәйкес ЦБЗ циклі аяқталған және аяқталмаған 
зауыттарға бөлінеді. 

Циклі аяқталған зауыттар сумен жаптырылған және араластырылған 
дайын бетон қоспасын шығарады. Циклі аяқталмаған зауыттар секциялық 
жүкті өзі түсіретін автомашиналар, автобетонараластырғыштар мен 
контейнерлерге тиелетін мөлшерлі құрғақ қоспаны шығарады [26]. 

Технологиялық жабдықтардың жұмыс принципі бойынша ЦБЗ мен 
қондырғылар екі санатқа бөлінеді: циклдік және үздіксіз. Циклдік әсер ететін 
ЦБЗ-да бетон қоспасының компоненттерін мөлшерлеу үшін кезеңдік әсер 
ететін қондырғылар мен порциялық мөлшерлегіштер пайдаланылады. 
Үздіксіз жұмыс істейтін ЦБЗ-да мөлшерлеу, араластыру және дайын қоспаны 
беру операциялары уақыт бойынша біріктірілген [9]. 

Бетон араластырғыш қондырғылардың қуаты бойынша ЦДЗ мынадай 
түрлерге бөлінеді: 

өнімділігі шағын – 30 м3/сағ дейін шағын; 
өнімділігі орташа – 60-90 м3/сағ.; 
өнімділігі үлкен – 120-240 м3 / сағ; 
аса қуатты – 300-480 м3/сағ. 
Технологиялық жабдықтың тік жазықтықтағы орналасуы бойынша ЦБЗ 

мен қондырғылар мұнаралы және партерлік (сатылы) болып бөлінеді. 
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Рельс маңайындағы ЦБЗ темір жолдың қасында соғылады. Олар өз 
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ЦБЗ аумағында негізгі технологиялық жабдықтан басқа мөлшерлеу 
бөлімшесі, механикалық шеберхана, материалдық-техникалық қойма, 
трансформаторлық қосалқы станция немесе жылжымалы электр станциясы, 
материалдарды бақылау зертханасы, ЖЖМ қоймасы, кеңсе және тұрмыстық 
үй-жайлар орналастырылады. 

ЦБЗ жобалық шешімдері ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудың 
өртке қарсы нормаларының талаптарын ескере отырып қабылданады. ЦБЗ 
технологиялық желілерінің өрт учаскелері жергілікті өрт инспекциясының 
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келісімі бойынша өрт сөндіру құралдарымен жабдықталады. 
Рельс маңындағы ЦБЗ бас жоспарларының шешімі төмендегілерді 

ескере отырып, жалпы талаптарды бағынады: 
- темір жол бойынша фракциялық қиыршық тас (қиыршықтас) пен 

құм алу және жекелеген жағдайларда зауыт алаңында сұрыптау-жуу 
бөлімшесі үшін аумақ резервтеу; 

- темір жол бойынша келіп түсетін агрегаттар мен цементті 
түсірудің нормативтік мерзімдерін қамтамасыз ету мәселелері; 

агрегаттарды сақтау үшін ашық алаңдарды, ал цементті сақтау үшін 
пневмокөлік жүйесімен жабдықталған сүрлем түріндегі қоймаларды 
пайдалануды реттеу; 

- ауыстыру кезінде жабдықтар мен құрылыс конструкцияларының 
базасын салу және монтаждау-бөлшектеу кезінде құрылыс-монтаж 
жұмыстарының ең аз көлемін қамтамасыз ету. 

Рельске жақын ЦБЗ орналасқан аумақ абаттандырылуы және кірме 
жолдары, су бұрғышы, қоршауы және тәуліктің қараңғы уақытында және 
нашар көріну кезінде жұмыс істеу үшін жарығы болуы тиіс. 

Толтырғыштарды сақтауға арналған ашық алаңдарда және негізгі өту 
жолдарындағы жабынды монолитті және құрастырмалы бетоннан, сондай-ақ 
асфальтбетоннан жасау ұсынылады. Трасса маңындағы ЦБЗ алаңдарының, 
әсіресе өзі аударғыш автомобильдердің қозғалыс жолдарында қатты жабыны 
- цемент-бетон немесе цемент-топырақ болуы тиіс. ЦБЗ аумағындағы 
автомобильдердің қозғалысы қозғалыс жолдарының қиылысуынсыз айналма 
схема бойынша ұйымдастырылады. Алаңдар мен қозғалыс жолдарында 
жақсы су бұрғыш қамтамасыз етілуі тиіс [26]. 

Өнімділігі 240 м3/сағ (3.17-сурет) рельс маңындағы ЦБЗ РШК-30м 
радиалды-қатарлайтын конвейері бар сыйымдылығы 70 мың м3 тас 
материалдарының қоймасын; тас материалдарын беру және қоймадан шығыс 
бункерлеріне фронталды тиегіштермен беру бөлімшесін; құмды елеу 
бөлімшесін; жалпы сыйымдылығы 3,0 мың т болатын цементтің екі сүрлем 
қоймасын; сыйымдылығы 500 т битум қоймасын; мұнай өнімдерінің 
сыйымдылығы 350М3; үлдір материалдарды сақтау орны; мазут сақтау орны; 
түсіру рампасы; СБ-109 екі бетон араластырғыш қондырғы базасындағы 
бетон араластырғыш бөлімше; қоспалардың су ерітінділерін дайындау 
торабы; қосалқы бөлімшелер – трансформаторлық қосалқы станция, 
компрессорлық қондырғы, артезиан ұңғымалары, қазандық, сыйымдылығы 
50 м3 су қорына арналған резервуарлар (2 дана)); қызметтік және қосалқы үй 
- жайлар кешені-зертханасы бар кеңсе, асхана, механикалық шеберхана, 
тұрмыстық үй-жайлар, ашық жөндеу жұмыстарына арналған алаң, 
материалдық-техникалық қойма, кәріздік тазарту құрылыстары, 
дәретханалар, жүк көтергіштігі 30 Т (2 дана) автомобиль таразысы бар 
таразылық, сыйымдылығы 350 м3 материалдарды ыдыстық сақтауға арналған 
қалқаларды қамтиды. 
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бетон араластырғыш бөлімше; қоспалардың су ерітінділерін дайындау 
торабы; қосалқы бөлімшелер – трансформаторлық қосалқы станция, 
компрессорлық қондырғы, артезиан ұңғымалары, қазандық, сыйымдылығы 
50 м3 су қорына арналған резервуарлар (2 дана)); қызметтік және қосалқы үй 
- жайлар кешені-зертханасы бар кеңсе, асхана, механикалық шеберхана, 
тұрмыстық үй-жайлар, ашық жөндеу жұмыстарына арналған алаң, 
материалдық-техникалық қойма, кәріздік тазарту құрылыстары, 
дәретханалар, жүк көтергіштігі 30 Т (2 дана) автомобиль таразысы бар 
таразылық, сыйымдылығы 350 м3 материалдарды ыдыстық сақтауға арналған 
қалқаларды қамтиды. 

  

 
3.17-сурет – Рельс маңындағы ЦБЗ 

 
1 –тас материалдарының қоймасы; 2 – тас материалдарын беру 

бөлімшесі; 3 – құмды елеу бөлімшесі; 4 – бетон араластыру бөлімшесі; 5 – 
рельс маңындағы бункері; 6 – компрессорлық қондырғы; 7 –цемент қоймасы; 

8 –үлдір түзетін материалдарды сақтау қоймасы; 
9 –трансформаторлық қосалқы станция; 10 – қоспалардың су 

ерітінділерін дайындауға арналған бөлімше; 11 –су қорына арналған 
резервуарлар; 12 –мұнай өнімдерінің қоймасы; 13-қазандық; 14 –кәріздік 

тазарту құрылыстары; 15 –дәретхана; 16 –ашық жөндеу жұмыстарына 
арналған алаң;17-материалдық-техникалық қойма; 18 – артезиан 

ұңғымалары;19 – жөндеу – механикалық шеберхана; 20 – асхана; 21 – 
зертханасы бар кеңсе; 22 – түсіру рампасы; 23-таразы, 24-битум қоймасы 

 
Рельс маңындағы ЦБЗ бас жоспары тас материалдарды рельс асты 

бункерге қабылдап және оларды РШК-30м радиалды қатарлап жинай 
отырып, рельс жанындағы қойманы орналастыруды көздейді. Қосалқы 
бөлімшелер құрастырмалы-жиналмалы ғимараттар мен құрылыстарда 
орналастырылады. 

Трансформаторлық қосалқы станциялар, желдету қондырғылары, 
әдетте, негізгі корпусқа салынған. Компрессорлық станция сығылған ауаның 
негізгі тұтынушыларына жақын жерде, яғни цемент қоймасының жанында, 
өрт қауіпсіздігі және зауытішілік жолдарды ұтымды пайдалану шарттары 
бойынша тас материалдар қоймасы ауданындағы қазандық орналасқан [10]. 

Жанар-жағармай материалдарының қоймалары өрт қауіпсіздігі 
нормаларын ескере отырып, зауыт аумағының шеткі учаскелерінде 
орналасуы тиіс. Шаңданатын материалдардың ашық қоймаларындағы 
санитариялық аралықтарды қосалқы бөлімшелерге дейін кемінде 15 м, ал 
қойма мен әкімшілік корпус арасында кемінде 35 м қабылдайды. 

Трасса маңындағы ЦБЗ - да (3.18-сурет) тас материалдар (қиыршықтас 
және құм) автомобиль көлігімен жеткізіледі және қойманың тиісті 
қатарларынан түсіріледі. Материалдарды қатарларға жылжыту 
бульдозерлермен немесе фронталды тиегіштермен орындалады. Қатарлардың 
есептік биіктігі 5 м. қатарлар астындағы алаңдар қалыңдығы 12 см болатын 
тастан жасалған жабындармен жабдықталған. Қоймадан тас материалдарын 
араластыру қондырғысының тиеу бункерлеріне беру пневмодөңгелек жүрісті 
бір шөмішті фронтальды тиегіштермен жүргізіледі. ЦБЗ тас материалдарын 
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сақтау үшін ашық алаңдар қолданылады. 

3.18-сурет – Трасса маңындағы ЦБЗ 
1 –тас материалдарының қоймасы; 2 – тас материалдарын беру 

бөлімшесі; 3 – бетон араластыру бөлімшесі; 4 –компрессорлық қондырғы; 5 –
цемент қоймасы; 6 –қоспалардың су ерітінділерін дайындауға арналған 
бөлімше; 7 –су қорына арналған резервуарлар; 8 –трансформаторлық 

қосалқы станция; 9 –үлдір түзетін материалдарды сақтау қоймасы; 10 –
материалдарды ыдыспен сақтауға арналған шатыр; 11 –мұнай өнімдерінің 
қоймасы; 12 –қазандық;13-Жөндеу-механикалық шеберханасы; 14-ашық 

жөндеу жұмыстарына арналған алаң; 15 –дәретхана; 1 –-асхана; 17 –
зертханасы бар кеңсе;18-тұрмыстық үй-жайлар; 19-автомобиль таразысы бар 

таразылық 

Цементті мобильді үлгідегі шығыс сүрлем қоймасында сақтау 
көзделеді. Сығылған ауамен қамтамасыз ету жылжымалы компрессорлық 
станциялар базасында компрессорлық қондырғылардан жүзеге асырылады. 
Цемент пневмокөлік құралдарын пайдалана отырып тасымалданады [1]. 

Бетон қоспасын дайындаудың технологиялық процесін және зауытқа 
келіп түсетін бастапқы материалдардың сапасын жүйелі бақылау үшін БЦЗ 
құрамында зертхана ұйымдастырылады. 

Зауыттың машиналары мен жабдықтарының жұмысы үшін қажетті 
дизель отыны қалқаның астындағы сыйымдылықтарда сақталады [10]. 

Қосалқы мақсаттағы бөлімшелер мобильді ғимараттарда және 
контейнерлік үлгідегі құрылыстарда орналастырылады. Зауытта инженерлік 
желілер мен коммуникациялардың технологиялық жабдықтарына 
техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу үшін жөндеу-
механикалық шеберхана қарастырылған. 

Стационарлық үлгідегі кәсіпорындардан айырмашылығы, 
құрастырмалы-бөлшектенетін және мобильді трасса маңындағы БЦЗ оларды 
салу және көшіру және құрастырмалы-бөлшектенетін конструкцияларды, 
блоктық (ірі агрегаттық) технологиялық жабдықтарды пайдалану кезінде 
жұмыс көлемін едәуір қысқарту есебінен неғұрлым үнемді. 

Мұндай ЦБЗ пайдалану құрылыс-монтаждау жұмыстарын 20-30% - ға 
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сақтау үшін ашық алаңдар қолданылады. 

 
3.18-сурет – Трасса маңындағы ЦБЗ 

1 –тас материалдарының қоймасы; 2 – тас материалдарын беру 
бөлімшесі; 3 – бетон араластыру бөлімшесі; 4 –компрессорлық қондырғы; 5 –

цемент қоймасы; 6 –қоспалардың су ерітінділерін дайындауға арналған 
бөлімше; 7 –су қорына арналған резервуарлар; 8 –трансформаторлық 

қосалқы станция; 9 –үлдір түзетін материалдарды сақтау қоймасы; 10 –
материалдарды ыдыспен сақтауға арналған шатыр; 11 –мұнай өнімдерінің 
қоймасы; 12 –қазандық;13-Жөндеу-механикалық шеберханасы; 14-ашық 

жөндеу жұмыстарына арналған алаң; 15 –дәретхана; 1 –-асхана; 17 –
зертханасы бар кеңсе;18-тұрмыстық үй-жайлар; 19-автомобиль таразысы бар 

таразылық 
 
Цементті мобильді үлгідегі шығыс сүрлем қоймасында сақтау 

көзделеді. Сығылған ауамен қамтамасыз ету жылжымалы компрессорлық 
станциялар базасында компрессорлық қондырғылардан жүзеге асырылады. 
Цемент пневмокөлік құралдарын пайдалана отырып тасымалданады [1]. 

Бетон қоспасын дайындаудың технологиялық процесін және зауытқа 
келіп түсетін бастапқы материалдардың сапасын жүйелі бақылау үшін БЦЗ 
құрамында зертхана ұйымдастырылады. 

Зауыттың машиналары мен жабдықтарының жұмысы үшін қажетті 
дизель отыны қалқаның астындағы сыйымдылықтарда сақталады [10]. 

Қосалқы мақсаттағы бөлімшелер мобильді ғимараттарда және 
контейнерлік үлгідегі құрылыстарда орналастырылады. Зауытта инженерлік 
желілер мен коммуникациялардың технологиялық жабдықтарына 
техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу үшін жөндеу-
механикалық шеберхана қарастырылған. 

Стационарлық үлгідегі кәсіпорындардан айырмашылығы, 
құрастырмалы-бөлшектенетін және мобильді трасса маңындағы БЦЗ оларды 
салу және көшіру және құрастырмалы-бөлшектенетін конструкцияларды, 
блоктық (ірі агрегаттық) технологиялық жабдықтарды пайдалану кезінде 
жұмыс көлемін едәуір қысқарту есебінен неғұрлым үнемді. 

Мұндай ЦБЗ пайдалану құрылыс-монтаждау жұмыстарын 20-30% - ға 

  

азайтуды, 1000 м3 бетон қоспасын дайындауға келтірілген шығындарды 5-
10% - ға азайтуды, еңбек шығындарын 10-20% - ға қысқартуды қамтамасыз 
етеді. 

Өндірістің технологиялық процестері жəне жабдықтар. Цемент-
бетон қоспасын дайындау мынадай операциялардан құралады: тас 
материалдарын сұрыптау; тас материалдарын, цемент пен суды мөлшерлеу; 
тас материалдарын цементпен, сумен және беттік-белсенді заттардың арнайы 
қоспаларымен араластыру. 

Бетон қоспаларын дайындау үшін минималды өзгеретін қасиеттері бар 
тас материалдарын, цементті, суды және беттік-белсенді заттардың 
қоспаларын қолдану ұсынылады. Бұл бетон қоспасының технологиялық 
қасиеттерінің үлкен тұрақтылығын қамтамасыз етеді: ұтқырлық, қаттылық, 
ауаның көлемі, жаңадан дайындалған бетон. Бетонның қасиеттерін жақсарту 
және цемент шығынын азайту үшін пластиктендіретін және ауа шығаратын 
қоспалар бетон қоспасына енгізіледі. Оларды қолдану цемент шығынын 1 км 
жабынға 25 тоннаға дейін төмендетуді қамтамасыз етеді. 

БЦЗ-дағы бетон қоспасы материалдардың гравитациялық немесе 
мәжбүрлі жылжуымен циклдік және үздіксіз жұмыс істейтін 
автоматтандырылған қондырғыларда дайындалады. Егер таңдау мүмкін 
болса, циклдік әрекеттің бетон араластырғыш қондырғыларын қолданған 
жөн, содан кейін мәжбүрлі араластырумен үздіксіз және гравитациялық 
араластырумен үздіксіз жұмыс істейді [17]. 

Циклдік әрекетті бетонараластырғыш қондырғыларда дайындау 
процесі дәйекті түрде операциялардың жиынтығы болып табылады. Бұл 
жағдайда қоспаның белгілі бір мөлшерлері араластырғыштың көлеміне 
сәйкес келеді. Қайта мөлшерленген материалдар араластырғышқа түседі. 
Циклдік әсер ететін қондырғыларда араластыру ұзақтығын БЦЗ зертханасы 
эксперименталды түрде белгілейді. 

Үздіксіз жұмыс істейтін қондырғыларда дайын қоспаны мөлшерлеу, 
араластыру және беру операциялары уақыт бойынша біріктіріледі. Қоспа 
үздіксіз ағынмен араластырғышқа түседі, жүктеу саңылауынан түсіру 
саңылауына өткен сайын араластырылады, содан кейін үздіксіз ағынмен 
дайын қоспасы араластырғыштан шығады (3.19-сурет). 

Қазақстанда жол құрылысы объектілерінде «Бетонмаш» ААҚ 
(Украина) және «345 Мехзавод» ААҚ (Ресей) өндірген құрастырмалы-
бөлшектемелі және мобильді орындауда әр түрлі мөлшердегі үздіксіз және 
циклдік әрекет ететін бетон араластырғыш қондырғылар кеңінен 
қолданылады [26]. 



196

3.19-сурет. Үздіксіз жұмыс істейтін бетон араластырғыш қондырғы 
а) бетон араластырғыш қондырғы жұмысының технологиялық 

схемасы; 
б) тас материалдарды мөлшерлеу блогы; в) араластыру блогы 

1-көлбеу таспалы транспортер; 2-көлденең құрастырмалы транспортер; 
3-үздіксіз әрекеттегі мөлшерлегіш; 4-толтырғыштарға арналған бункерлер; 5-

цемент құбыры; 6-цементтің шығындалатын бункері; 7-сүзгі; 8-цемент 
мөлшерлегіш; 9-суды сақтауға арналған резервуар; 10-сорғы-дозатор; 

11, 13-үш жүрісті крандар; 12-суды бұруға арналған жең; 
14-екі білікті араластырғыш; 15-сақтау бункері; 

16-тексеру диспенсері; 17-өзі аударғыш автомобил; 18-төменгі екі 
жеңдік ағынды; 19-жоғарғы екі жеңдік ағынды; 20-жинақтау бункерлерінің 

жақ жапқышы 

Бетон араластырғыш қондырғылар оқшаулағыш панельдермен 
қапталған үлкейтілген блоктармен жасалады. Қондырғы құрамына мынадай 
негізгі тораптар мен блоктар кіреді: араластыру блогы, басқару блогы, тиеу 
блогы, конвейер, химиялық қоспалар блогы, цемент қоймасы, 
пневможабдық, электр жабдығы. 

Бетон араластырғыш қондырғылар жер сызбасына сәйкес жасалады. 
Араластырғыш блокта барлық диспенсерлер тікелей араластырғыштың 
үстіне орнатылады, оларға тиісті құрылғылар басқару блогы арқылы 
қоспаның компоненттерін (агрегаттар, цемент, су, химиялық қоспалар) 
береді, қажетті пропорцияда өлшенеді және араластырғышқа жүктеледі. 

Қондырғының конструкциясы материалдарды кез келген көлік 
құралына: автобетон тасушы, автобетонараластырғыш, өзі аударғыш 
автомобильге беруді көздейді. Қысқы уақытта толтырғыштарды ыстық су 
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3.19-сурет. Үздіксіз жұмыс істейтін бетон араластырғыш қондырғы 

а) бетон араластырғыш қондырғы жұмысының технологиялық 
схемасы; 
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жеңдік ағынды; 19-жоғарғы екі жеңдік ағынды; 20-жинақтау бункерлерінің 

жақ жапқышы 
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береді, қажетті пропорцияда өлшенеді және араластырғышқа жүктеледі. 

Қондырғының конструкциясы материалдарды кез келген көлік 
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немесе будың көмегімен алдын ала қыздыру жүзеге асырылады. 
Жылдың суық мезгілінде ЦБЗ-да қоспаларды дайындау. Қысқы кезеңде 

цемент-бетон қоспаларын дайындау кезінде оларға мынадай негізгі талаптар 
қойылады: бұл қоспалардың физикалық-механикалық қасиеттері жылы 
кезеңде дайындалған қоспалардың қасиеттерінен төмен болмауы тиіс; 
қоспаның қатаю жылдамдығы жоғары және қату температурасы төмен, 
сондай-ақ мүмкіндігінше оң температурасы болуы тиіс [9]. 

Суық мезгілде ЦБЗ қоспалардың екі түрін шығара алады: жылы және 
суық. 

Қоспаларды дайындау келесі принципке негізделген: дайындалған 
цемент-бетон қоспасы жоғары температураға ие болуы керек, онда қоспаны 
орнатудың қажетті мерзімі әлі де сақталады. Сонымен қатар, қоспаның 
температурасы неғұрлым жоғары болса, бетон құрылымын оқшаулау құны 
соғұрлым төмен болады және бетонның беріктігінің өсу кезеңі қысқа болады. 
Қоспаның температурасы 40-45°C-тан жоғары болған кезде орнату уақыты 
күрт төмендейді, сондықтан араластырғыштан шыққан кезде қоспаның 
максималды температурасы портландцементтерді қолданған кезде 35°C және 
алюминий цементтерін қолданған кезде 25°c болуы керек. Бұл жағдайда 
қиыршық тас, құм және су қызады, ал цемент жылытылмайды. 

Әдетте қоспаның қатаюын тездету және мұздату температурасын 
төмендету үшін оған хлорлы тұздардың ерітінділері енгізіледі. Қоспаның 
оңтайлы нормасы алдын ала зертханалық жолмен белгіленеді. Қоспа мөлшері 
негізінен ауа температурасына және бетон жұмыстарын ұйымдастыру 
жағдайларына байланысты. 

Қоспаның ыңғайлылығын арттыру үшін оған өнеркәсіптік 
қалдықтардан алынған пластиктендіретін және ауа шығаратын қоспалар 
енгізіледі. Пластификатор ретінде сульфит-спиртті барда (цемент массасына 
0,2-0,4%) енгізіледі, бұл қоспаның қозғалғыштығын арттырады [9]. 

Бетонның аязға төзімділігі мен су өткізбейтіндігін арттыру үшін ауа 
шығаратын қоспалар ретінде бейтараптандырылған абиетикалық қышқыл 
(0,2-0,5%), сабын немесе асидол-сабын қолданылады. 

Суық қоспаларды дайындау хлорлы тұздардың жоғары нормасын 
енгізуге, қату температурасының елеулі төмендеуіне және қатаюдың 
жеделдеуіне негізделген. Осының салдарынан қатқанға дейін бетон жобалық 
беріктігінің кемінде 50% - ын алады. Суық қоспаны дайындау кезінде оның 
компоненттері әдетте қызбайды. 

Пластиктендіретін қоспалар ыңғайлылықты арттырады, бұл қоспаны 
қоршаған ауаның теріс температурасында қолдануға мүмкіндік береді. 
Хлорлы тұздарды қосу нормасы ауа температурасына байланысты өзгеруі 
мүмкін және зертханалық жолмен белгіленеді. 

Бетон қоспасына хлорлы тұздарды енгізу бетонның аязға төзімділігін 
төмендетеді, су өткізгіштігі мен сынғыштығын арттырады, сонымен қатар 
арматураның коррозиясын арттырады, нәтижесінде құрылымдардың беріктігі 
төмендейді. Бұған жол бермеу үшін тұздардың жалпы мөлшері 10% - дан 
аспауы керек. Төмен сыртқы температурада (-10°C және одан төмен) 
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қоспаның компоненттерін жылыту ұсынылады. 
Тұз ерітінділерінің концентрациясы қоспа салынған ауа 

температурасына, яғни ерітіндінің қату температурасына байланысты 
есептеумен немесе кестелермен анықталады. 

Қоспа үшін судың мөлшерін есептеу кезінде тұзды судың мөлшерін 
ескеру қажет [17]. 

Суық қоспаларды дайындау кезінде олардың біркелкілігіне қол жеткізу 
үшін алдымен 1,5 - 2 мин ішінде қиыршық тасты құм мен тұз ерітіндісімен 
араластырады, содан кейін цемент салып, су береді. Суық қоспаны 
араластырудың жалпы ұзақтығы жылы қоспаны араластыру уақытымен 
салыстырғанда 5-6 минутқа артады. 

ЦБЗ -да жылдың суық кезеңінде жұмыс істеу үшін қосымша іс-шаралар 
көзделуі тиіс: тұзды ерітінділерге арналған жабдықты, тас материалдары мен 
суды қыздыратын ашық алаңдар мен бункерлерді орнату; бетон 
араластырғыш қондырғыларды, су құбырларын, бу құбырларын жылыту; 
машиналар мен механизмдерді қысқы жұмыс режиміне ауыстыру. 

3.5 Жер төсемін салу технологиясы 
3.5.1 Дайындық жұмыстары 
Жер төсемін салу үшін бөлінген учаскелерде мамандандырылған ағын 

жұмысын бастар алдында мынадай дайындық жұмыстары орындалуы тиіс: 
- трассаны қалпына келтіру және бекіту, әуе және кабельдік 

байланыс желілерін, электр беру желілерін, құбырларды және т. б. ауыстыру 
және қайта құру, бөлу жолақтарын жұмыс өндірісіне кедергі келтіретін 
барлық кедергілерден тазарту: тас тастар, түрлі құрылыстар, ағаш, бұта кесу 
және т. б.; 

- жер төсемінің элементтерін бөлуге, уақытша жолдарды салуға, 
құрылыс кезеңінде пайдалануға белгіленген қолданыстағы автомобиль 
жолдарының желісін дайындау және күшейтуге, скреперлер, автомобильдер 
және т. б. үшін кіру және шығу жолдарын орнатуға бақылау жасайды; 

- уақытша құрылыстарды, байланыс желілерін, электр жарығын және 
т.б. салу, су бұру және құрғату жұмыстары, қажет болған жағдайларда 
резервтер мен ойықтардағы топырақты қопсыту. 

Дайындық жұмыстары негізделген жұмыстар басталғанға дейін 
жүргізілсе де, олар құрылыстың жалпы кестесінде белгіленген мерзімде 
орындалатынын ескеру қажет (жер төсемін салу үшін белгіленген мерзімге 
кіреді). 

Тірек геодезиялық желі құру. Басқаша айтқанда, алаңды құрылысқа 
дайындау кезеңінде құрылыстың барлық кезеңдерінде және ол аяқталғаннан 
кейін геодезиялық қамтамасыз етуге қызмет ететін және жоспарда да, тігінен 
де қажетті белгілерді қарапайым табуға мүмкіндік беретін геодезиялық бөлу 
негізі құрылуы керек. Құрылыстың бас жоспары, құрылыстың жұмыс 
сызбалары және бөлу сызбалары бөлуге арналған бастапқы материалдар 
болып табылады [2]. 

Жергілікті жерге шығарылатын мынадай пункттер мен белгілер 
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араластырудың жалпы ұзақтығы жылы қоспаны араластыру уақытымен 
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байланыс желілерін, электр беру желілерін, құбырларды және т. б. ауыстыру 
және қайта құру, бөлу жолақтарын жұмыс өндірісіне кедергі келтіретін 
барлық кедергілерден тазарту: тас тастар, түрлі құрылыстар, ағаш, бұта кесу 
және т. б.; 

- жер төсемінің элементтерін бөлуге, уақытша жолдарды салуға, 
құрылыс кезеңінде пайдалануға белгіленген қолданыстағы автомобиль 
жолдарының желісін дайындау және күшейтуге, скреперлер, автомобильдер 
және т. б. үшін кіру және шығу жолдарын орнатуға бақылау жасайды; 

- уақытша құрылыстарды, байланыс желілерін, электр жарығын және 
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Механикаландырылған жер жұмыстарын орындау кезінде бөлу 
белгілерін сақтау үшін барлық сипаттамалық белгілер жиектерге 
шығарылады. Жұмыстарды жүргізу кезінде төсемнің контурларының 
дұрыстығы жүйелі өлшеулермен және нивелирлеумен тексеріледі [2]. 

Биіктікті бөлу төсемнің осі бойынша қазықтарды қағу және оларды 100 
м сайын жиектерге шығару жолымен жүргізіледі. Барлық бағаналарға жұмыс 
белгілері жазылады. Төмен жағалаулардың учаскелерінде (шамамен 1,5 м 
дейін) кейінгі бақылауға ыңғайлы болу үшін, төсемді төсеу үшін биік 
бағаналарды екі жағынан бір-біріне қарама-қарсы орналасатындай және 
үйіндінің биіктігіне тең биіктігі болатындай етіп шығарған жөн. Ойықтар мен 
биік үйінділер учаскелерінде, яғни мұнда ол практикалық мағынасын 
жоғалтады, бағаналар еркін биіктікте орнатылады. Үйінділерді биіктікте бөлу 
кезінде себілетін немесе жартылай төгетін жол жиектерінің құрылғысына, 
сондай-ақ топырақтың табиғи шөгуіне (егер төсемді салу процесінде талап 
етілетін тығыздыққа қол жеткізілмесе) түзетулер енгізу қажет. Шаң-тозаңды 
жол жиектері бар астауларды орнату кезінде үйінді жобадан шамамен жол 
жиегінің биіктігіне, дәлірек Х шамасына төмен және жобадан шамаға кеңірек 
орналастырылады [2]. 

Биіктік белгілерін орнатқаннан кейін бөлу келесідей жалғасады. 
Автогрейдерлер орындайтын бейіндеу жұмыстарының учаскелерінде, сондай 
- ақ грейдер-элеваторлардың жұмыс учаскелерінде 10-50 м сайын кюветтің 
сыртқы жиектері және алғашқы кесу сызықтары бойынша қазықтар 
қағылады. Ішкі жиектер бұзылмайды, өйткені машиналардың алғашқы 
өткелдерінде орнатылған бағаналар құлап кетуі мүмкін. Сондықтан, жұмыс 
барысында жағалаудың ені жүйелі өлшеулермен бақыланады. Жұмыстың 
үлкен жеделдігімен тек қана кюветтің сыртқы жиегінде бағаналарды соғумен 
шектелуге болады, ал алғашқы кесу ашық бағаналардан 15-30 см 
қашықтықта жүзеге асырылады. 

Бульдозерлер мен скреперлер салатын үйінділер мен ойықтарды бөлу 
кезінде құламалардың жер бетімен жанасу сызығы бойынша қазықтар 
қағылады. 

Үйінділерді дұрыс төгу және ойықтарды бөлу үшін еңістердің жер 
бетімен түйісетін сызығына тән жерлерде еңістердің бағытын көрсететін еңіс 
үлгілері орнатылуы мүмкін. Бекітілген үлгілерден басқа, жер төсемін бөлу 
және жер жұмыстарын жүргізу кезінде портативті үлгілер мен үлгілер де 
қолданылады. 

Жер төсемін салудың соңында, белгілер жобалыққа жақындағанда, 
төсемнің кескінін аспаптық бақылаумен және нақтыланған биіктік белгілерін 
шығарумен қайта тексеру бөлінісі жүргізіледі. 

Жолды орналастыру үшін бөлінген жер жолағы орманнан, бұталардан, 
түбірлерден және ірі тастардан тазартылады. Жолақ шегіндегі құрылыстар, 
байланыс, электрмен жабдықтау желілері, жерасты инженерлік құрылыстары 
жобадағы нұсқауларға сәйкес басқа жерге ауыстырылады. 

Жол жолағын тазарту. Құнарлы қабатты кесу шекаралары. Жол 
жолағын тазарту жұмыстары әдетте екі учаскеде (омартада) жүргізіледі. 
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Тазартылған жолақ ені бойынша екі тең бөлікке бөлінеді. Жұмыс қауіпсіздігі 
мен жеткілікті жұмыс фронтын қамтамасыз ету үшін омарталарды 50 м 
дейінгі қашықтыққа жылжытумен жүргізіледі. Омарталарда барлық қажетті 
технологиялық процестер дәйекті түрде жүзеге асырылады: бұтаны алып 
тастау, орманды кесу, діңгектерді кесу, шұңқырларды толтыру және 
дайындық жолағын жоспарлау. 

Жолақты орманнан тазарту еңбекті неғұрлым көп қажет етеді. Орман 
жылдың кез келген уақытында жиналады, бірақ жол жолағын тазарту қыста 
жүргізілуі керек, өйткені топырақпен жүру жеңілдейді, көлік жүктемесі аз 
болады, тікелей жол салу жұмыстарын орындау үшін жұмысшыларға 
қажеттілік азаяды, кесілген ағаштардың сапасы жақсы болады. Бұл жағдайда 
жазда тек діңгектерді тамырлау ғана жүзеге асырылады. 

Ағаштарды кесу бензомоторлы немесе электр араларымен кесу арқылы 
жүзеге асырылады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ағаштарды кесу 
алдында кедергі келтіретін бұта мен төмен орналасқан бұтақтар алынып 
тасталады. Кесілген ағаштарды бұтақтардан тазартады және аралық қоймаға 
ағаштар бумасын қалқанға тартуға арналған қалқаны бар трельдеу 
тракторымен және шығырмен тасымалдайды. Жекелеген ағаштарды сүйреу 
арқандардың көмегімен тракторлардың көмегімен жүргізіледі. Ағаштарды 
көлік құралдарына тиеу үшін грейферлік қармауышы бар крандар, жақ 
жұмыс органы бар бульдозерлер және арнайы ағаш тиегіштер 
пайдаланылады. 
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Кесілган ағаш қалдықтары (кесілген бұтақтарды, шыңдарды, кесілген 
бұталарды) үйіп жинауды омартадан шыбықтарды тасып шығарғаннан кейін 
қопарушы-жинаушы орындайды. Ағаш қалдықтарын жинағанда томарларды 
тамырлау, тамырларды тарақтау және жер төсемін салу бойынша кейінгі 
жұмыстарға кедергі келтірмейтіндей етіп таңдалады. Үйінділер орман 
қабырғасынан кемінде 8 м қашықтықта орналасуы керек. 

Ағаш кесу қалдықтары, ұсақ орман алқаптары, тамырдан жұлынған 
түбірлер өнеркәсіптік өңдеу үшін немесе орман шаруашылығы органдары 
бөлген қоймалау орындарына жөнелтілуі тиіс. Қалдықтарды сол жерде 
өртеуге орман шаруашылығы және өрт қадағалау органдарының келісімі 
бойынша олар белгілеген уақытта рұқсат етіледі [10]. 

1,5 м астам үйінділер кезінде III - V санатты жолдарда, сондай-ақ 
жобада жол жолағын толық тазарту көзделмеген жағдайларда (батпақтар, 
тұрақсыз беткейлер арқылы өтетін өткелдер және т.б.) жетілдірілген 
жеңілдетілген, өтпелі және төменгі жабын түрлеріне арналған жер төсемінің 
негізінде томар түбірлерін қалдыруға рұқсат етіледі. 1,5 - тен 2 м-ге дейінгі 
үйінділерде томар түбірлері жермен бірге, ал 2 м-ден асатын үйінділерде-
жерден биіктікте кесілуі керек. 

Томаларды қопарғыштар- жинағыштар түбірімен қопарады, ал жұмыс 
көлемі аз болса, бульдозерлермен кесу керек. Тамыр жүйесі жоғары дамыған 
үлкен діңгектерді тамырлау кезінде тамырлар қазылып, кесіледі. Аса ірі түбір 
орынды жарылыс тәсілімен қопарады, ол үшін бұрғылау-жару жұмыстарын 
орындауға құқылы мамандарды тартады. 

Жер төсемін салу бойынша негізгі кешенді технологиялық ағынның 
құрамына топырақтың құнарлы қабатын алу және жинау жұмыстары кіреді. 

Жоспардағы шекаралар, топырақтың құнарлы қабатының топырағын 
алу және жинау орнының қалыңдығы жобамен анықталады. 

Топырақты алып тастау жұмыстарының бөлінуі кесу шекараларын 
табиғи түрде алып тастау болып табылады, биіктігі 1-1, 5 м болатын 
біліктердің белгілері 20-25 м-ден кейін орнатылады. Қойма біліктерінің 
контурлары бағаналармен белгіленеді; кесу шекарасы жұмыс басталғанға 
дейін атызбен (соқамен немесе қопсытқышпен) белгілейді. 

Сынудың немесе көмудің алдын алу мақсатында бұрын орнатылған 
жобаны жерге шығару белгілері жоғарғы ұшымен «шатырға»  бекітілген үш 
рейкадан жасалған қоршаулармен қорғалуы немесе арнайы ілгіштермен 
белгіленуі тиіс. Топырақтың құнарлы қабатын алып тастағаннан кейін, осы 
жұмыс үшін белгіленген бөлу алынып тасталады. 

Барлық дайындық жұмыстары негізгі жұмыстардың басталуына осы 
жұмыстарды орналастыру үшін қажетті шеп дайындалып, жер қазу 
машиналарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін жағдай 
жасалатындай етіп орындалуы керек [11]. 

3.5.2 Жер төсемінде топырақты әзірлеу, орнын ауыстыру және 
қалау 

Жер төсемін салу кезінде жетекші машиналар төмендегілерге 
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байланысты таңдалады: 
- жер бедерінің құрылымы, жер төсемінің құрылымы; 
- топырақ қозғалысының ауқымы (Lпер); 
- үйіндінің биіктігі (Ннас); 
- резервтердің болуы; 
- топырақтың көлемі мен түрі; 
- ұйымда механикаландыру құралдарының болуы. 
Жер төсемін салуға арналған механизмдер: 
Бульдозерлер: 
 Lпер - 100 м дейін; 
 Ннас - 1,5-2,0 м дейін. 
Тіркемелі скреперлер: 
 Lпер – 100 м-ден 600 м дейін; 
 Ннас – кез келген 
Автоскреперлер: 
 Lпер -  600 м-ден 3 км дейін; 
 Ннас - – кез келген  
 Автотасымал: (экскаватор+өзі аударғыш) 
 Lпер - 1 км до   дейін 
 Ннас – кез келген 
 Грейдер-элеватор: 
 Lпер - 300 м-ден 600 м дейін; 
 Ннас - 1,0 м-ден - 1,5 м дейін. 
Жүргізуші – негізгі технологиялық операцияларды (топырақты әзірлеу 

және жылжыту) орындаумен айналысатын машина. 
Қосалқы машиналар:  
- катоктар; 
- жоспарлаушылар; 
- қопсытқыштар; 
- өзі аударғыш автомобильдер; 
-  суару және жуу машиналары. 
Технологиялық карталар – бұл технология және құрылыс-монтаж 

жұмыстарын ұйымдастыру туралы негізгі ақпаратты қамтитын әзірлемелер. 
Технологиялық карталарда төмендегілер келтіріледі: 
1. Технологиялық процестердің толық тізбесі; 
2. Оларды орындау реті; 
3. Қажетті құралдар (машиналар және жұмысшылар); 
4. Қажетті материалдар; 
5. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер; 
6. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі шаралар. 
Типтік және жұмыс карталарын ажыратады. 
Жер төсемін салу кезінде топырақты жасанды тығыздау мәселесіне көп 

көңіл бөлінеді. 
Тығыздау топырақтың қажетті беріктігін, атап айтқанда серпімді 
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модульдің қажетті мәндерін, ішкі үйкеліс пен адгезия бұрышын қамтамасыз 
етеді. 

Топырақты тығыздау. Жер төсемін салу бойынша негізгі кешенді 
технологиялық ағынның құрамына келесі жұмыс түрлері кіреді: 

- топырақтың құнарлы қабатын алу және жинау; 
- жер үсті және жер асты суларын бұруды қамтамасыз ететін тұрақты 

немесе уақытша құрылыстарды орнату; 
- топырақ негіздерін үйінділерге немесе жол төсемінің құрылымдық 

қабаттарына дайындау, оларды тегістеу, тығыздау, дренаждарды орнату; 
- топырақты үйіндіге немесе үйіндіге жылжыта отырып, ойықтарды 

әзірлеу; 
- топырақ қабатын қажетті тығыздыққа дейін тегістеу және тығыздау 

арқылы шұңқырларда немесе резервтерде топырақтан үйінділер салу; 
- жер төсемінің беті мен еңістерін жоспарлау және тығыздау; 
- беткейлер мен ойықтарды нығайту. 
Тұрақты дренаждық және су бұру құрылыстарын орнату, жол 

жиектерін қосу және нығайту, карьерлерді және уақытша бөлудің басқа да 
аумақтарын қалпына келтіру, резервтерді, уақытша жолдар мен алаңдарды 
жою жөніндегі жұмыстарды орындаудың жүйелілігі мен мерзімдері төсем 
қабаттары мен басқа да конструкциялық элементтерді орнату жөніндегі 
жұмыстарды орындау мерзімдерін ескере отырып, құрылысты ұйымдастыру 
жобасын (ҚҰЖ) белгілейді [10]. 

Ерекше жағдайларда (мәңгі тоң, батпақтар, шөлдер, жартасты, тұзды, 
әлсіз топырақтар және т.б.) жол салу кезінде жер төсемін салу жөніндегі 
жұмыстардың құрамы өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін. 

Технологиялық біртектілікті қамтамасыз ету және жұмыстарды 
ағынмен ұйымдастыру мақсатында үйіндінің әрбір технологиялық қабатын 
барлық ені бойынша төгу, тегістеу және тығыздау операцияларын үздіксіз 
кезектестіре отырып және келесі қабаттың құрылғысына дейін ең аз үзіліспен 
ұйымдастырған жөн [10]. 

Қабаттың ені 30 м-ден артық болса, кезектесіп операцияларды орындай 
отырып, екі бойлық қармауышты бөлуге рұқсат етіледі. 

Шұңқырларды әзірлеу тәртібі жетекші машиналарды тиімді пайдалану 
және жер үсті дренажын үздіксіз қамтамасыз ету негізінде белгіленеді. 

Тұрақты жер төсемін орнату үшін: 
- тұрақты топырақты қолдану; 
- үйінді астындағы негіздің тұрақтылығын қамтамасыз ету; 
- топырақты жерге дұрыс орналастыру; 
- қажетті тығыздау дәрежесіне жету; 
- беткейлерде үйінділердің тұрақтылығын қамтамасыз ету; 
- жер төсемінен жер үсті және жер асты суларын бұруды қамтамасыз 

ету; 
- жер төсемінің еңістерін нығайту қажет. 
Шоғырланған жұмыстарға келесі жұмыстар жатады: 
1 км жер қазу жұмыстарының көлемі жолдағы жер жұмыстарының 
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модульдің қажетті мәндерін, ішкі үйкеліс пен адгезия бұрышын қамтамасыз 
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орташа көлемінен 3 және одан да көп есе асатын немесе өндірістің жоғары 
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құбырлары мен алдын-ала салынған шағын көпірлер салу. Әр шақырымдағы 
сызықтық жұмыс көлемі бірдей. Жер жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыстың 
берілген көлемін белгіленген мерзімде жоғары сапамен, ең аз құны мен еңбек 
сыйымдылығымен орындауды қамтамасыз ететін механикаландыру тәсілдері 
мен құралдары қолданылуы тиіс. 

Жер қазу жұмыстарын жүргізуге арналған жетекші машиналарды 
топырақ өңдейтін және оны төсеу орнына тасымалдайтын, ал көмекші 
машиналарды қалған жұмыстарды (өсімдік топырағын кесу, топырақты 
үйіндіге тегістеу, оны тығыздау, әрлеу және басқа жұмыстар) орындайтын 
машиналар деп санаған жөн [14]. 

Үйінділерді салу процесі негізінен топырақты бірізділікпен төсеуден 
тұрады. Үйінді салу орнына жеткізілген топырақ жер бедеріне, жер 
қабатының құрылымына және басқа да факторларға байланысты белгілі бір 
тәртіппен төселеді. Әдетте, топырақ төсеу салыстырмалы түрде оңай 
тығыздалуы мүмкін белгілі бір қалыңдығының тегіс қабатын алу үшін жүзеге 
асырылады. Біртіндеп төсеп, топырақ қабаты бір-бірінің үстіне үйіндіні 
қажетті биіктікке (жобалық белгіге) жеткізеді. Жағалауды орнатудың бұл 
әдісі қабатты белгілеу əдісі деп аталады. 

Бұл әдістің басты артықшылығы – топырақтың кез келген бөлігінде 
қажетті тығыздығы бар үйінділерді  алу мүмкіндігі. Сондай-ақ, қабатты төсеу 
әртүрлі топырақтардан үйінділерді төгуге мүмкіндік береді. Үйінділерді 
төсеу әдісімен негізгі жұмыстар бірдей ұзындықтағы екі учаскеде жүзеге 
асырылады: біреуінде – топырақ қабатын жасайды, екіншісінде – оны 
тығыздайды. Содан кейін операция кезінде олар орын ауыстырады, және бұл 
үйінді толығымен төгілгенге дейін болады. Жұмыс учаскелерінің ұзындығы 
ауысым ішінде үйіндіні толығымен аяқтайтындай етіп қабылданады. 

Батпақтың немесе жартастың тік беткейлермен қиылысу учаскелерінде 
жер қабатын салу қажет болған жағдайда, топырақты қабаттап төсеу мүмкін 
болмайды. Сонда үйінділерді басынан төгу əдісі қолданылады. 

Бұл әдісте ең басынан бастап үйіндіні жобалық белгіге дейін төсейді. 
Ал оны үдету тұйық беткейде батпақ немесе жартастың бүкіл бөлігін кесіп 
өткенге дейін үздіксіз жүреді. Бұл әдістің басты кемшілігі – бүкіл үйіндідегі 
топырақты тығыздау мүмкін еместігі. Тығыздау үйінділердің біртіндеп шөгуі 
және басқа табиғи факторлардың әсерінен болады [10]. 

Жазық немесе сәл қиылысқан жерлерде жер жамылғысы 0,6-0,8 м 
төмен үйінділер болып табылады. Мұндай үйінділерді салу үшін аз топырақ 
қажет. Бұл жұмыстардың құны ең арзан, бірақ ұтымды емес, содан кейін 
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уақытша резервтерге бөлінген жерлерді қалпына келтіру қажет. Әдетте, 
бүйірлік резервтерден үйінілер салу бульдозерлер мен грейдерлермен жүзеге 
асырылады. 

 
3.5.3 Өңдеу және нығайту жұмыстары 
Өңдеу жұмыстары. Жер төсемі учаскелер дайын болған шетінен шөп 

егіледі, ал қыста жұмыс істегенде – топырақ ерігеннен кейін жерді өңдейді. 
Өңдеу жұмыстары кезінде барлық уақытша кірмелер мен құламалар 
жойылады [10]. 

Төсемді төсегеннен кейін себілмелі жол жиегі орнатылады. Топырақты 
жол жиегіне жеткізу үшін бүйірден түсіретін өзі аударғыш автомобильдер 
неғұрлым ыңғайлы; себілетін жол жиегіне арналған топырақты грейдер - 
элеватор немесе бульдозер резервтен ала алады. Себілмелі жол жиектерін 
орнату үшін беткейлерден кесілген топырақты жол жиегіне жылжытатын 
машиналар ең қолайлы. 

Нығайту жұмыстары. Беткейлерді нығайтудың негізгі түрлері –
көпжылдық шөптердің механикаландырылған егісі болып табылады, ол берік 
шымтезек жамылғысының немесе гидроегістің ең үнемді және жылдам 
құрылуын қамтамасыз етеді. 

Шымдастыруды, әдетте, көктемде және күзде орындайды. Мұны жазда 
да жасауға болады, бірақ ылғалды климаты бар және ұзақ жаңбыр жауатын 
жерлерде, сондай-ақ күшейтілген беткейлерде жасанды суаруды қамтамасыз 
ету кезінде жасайды [23]. 

Көпжылдық шөптерді егу үшін автомобиль шассиіне орнатылған 
гидравликалық сепкіштер қолданылады. Жұмыс қоспасы көпжылдық 
шөптердің тұқымдарынан, минералды тыңайтқыштардан, үлдір түзу және 
жабындау материалдарынан және судан тұрады. 

Жобада белгіленген көлденең еңістерді бере отырып және беткі 
қабатты тығыздағанға дейін жер төсемінің бетін түпкілікті жоспарлау, 
еңістерді жоспарлау және нығайту жер төсемін салу аяқталғаннан кейін 
бірден жүргізілуі керек. Құрылыс көлігі мен жауын-шашыннан туындаған 
жер үсті бетінің барлық бұзылыстарын жол төсемі салынғанға дейін дереу 
жою керек. 

Жол жиектерін жоспарлау мен нығайтуды жол төсемі салынғаннан 
кейін орындау қажет. Бұл ретте барлық уақытша кірулер мен съездерді жою 
қажет. 

Су бұрғыш жыралар мен кюветтерді олардың орналасуына қарай 
бірден нығайту қажет [21]. 

Биік үйінділер мен терең ойықтардың еңістерін (дренаж құрылғыларын 
қоса алғанда) жоспарлау мен нығайтуды олардың жекелеген бөліктерін 
(қабаттарын) салу аяқталғаннан кейін бірден жүргізу керек. 

Өсімдік топырағының қабатына шөп себу арқылы беткейлерді нығайту 
кезінде тығыз сазды топырақтарда жасалған шұңқырлардың беткейлерін 
өсімдік топырағын 10-15 см тереңдікке төсемес бұрын қопсыту керек. 

Көпжылдық шөптерді беткейлердің немесе жол жиектерінің алдын ала 
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уақытша резервтерге бөлінген жерлерді қалпына келтіру қажет. Әдетте, 
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асырылады. 
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көпжылдық шөптердің механикаландырылған егісі болып табылады, ол берік 
шымтезек жамылғысының немесе гидроегістің ең үнемді және жылдам 
құрылуын қамтамасыз етеді. 

Шымдастыруды, әдетте, көктемде және күзде орындайды. Мұны жазда 
да жасауға болады, бірақ ылғалды климаты бар және ұзақ жаңбыр жауатын 
жерлерде, сондай-ақ күшейтілген беткейлерде жасанды суаруды қамтамасыз 
ету кезінде жасайды [23]. 

Көпжылдық шөптерді егу үшін автомобиль шассиіне орнатылған 
гидравликалық сепкіштер қолданылады. Жұмыс қоспасы көпжылдық 
шөптердің тұқымдарынан, минералды тыңайтқыштардан, үлдір түзу және 
жабындау материалдарынан және судан тұрады. 

Жобада белгіленген көлденең еңістерді бере отырып және беткі 
қабатты тығыздағанға дейін жер төсемінің бетін түпкілікті жоспарлау, 
еңістерді жоспарлау және нығайту жер төсемін салу аяқталғаннан кейін 
бірден жүргізілуі керек. Құрылыс көлігі мен жауын-шашыннан туындаған 
жер үсті бетінің барлық бұзылыстарын жол төсемі салынғанға дейін дереу 
жою керек. 

Жол жиектерін жоспарлау мен нығайтуды жол төсемі салынғаннан 
кейін орындау қажет. Бұл ретте барлық уақытша кірулер мен съездерді жою 
қажет. 

Су бұрғыш жыралар мен кюветтерді олардың орналасуына қарай 
бірден нығайту қажет [21]. 

Биік үйінділер мен терең ойықтардың еңістерін (дренаж құрылғыларын 
қоса алғанда) жоспарлау мен нығайтуды олардың жекелеген бөліктерін 
(қабаттарын) салу аяқталғаннан кейін бірден жүргізу керек. 

Өсімдік топырағының қабатына шөп себу арқылы беткейлерді нығайту 
кезінде тығыз сазды топырақтарда жасалған шұңқырлардың беткейлерін 
өсімдік топырағын 10-15 см тереңдікке төсемес бұрын қопсыту керек. 

Көпжылдық шөптерді беткейлердің немесе жол жиектерінің алдын ала 

  

ылғалданған бетіне егу керек. 
Беткейлерді геотекстильді қолдана отырып нығайтуды бірізділікпен  

орындау керек: геотекстиль төсемін рулондарды беткей бойынша жоғарыдан 
төменге қарай жайып, оны 10-20 см –ге жабады және жолдың жиегі шегінде 
бекітеді; шөптерді еге отырып өсімдік топырағын төгу; құрғатқыш қабат 
құру және беткейлердің батырылатын учаскелерінде құрама бекітуді 
монтаждау. 

Орнату аяқталғаннан кейін ұяшықтарды өсімдік топырағымен 
(шөптерді кейіннен себу арқылы), тас материалдармен немесе тұтқырмен 
өңделген топырақпен толтыру қажет. 

Геотекстильді пайдалана отырып, еңістерді нығайтуды мынадай 
реттілікпен орындау керек: Геотекстиль төсемдерін 10-20 см төсемдерді жаба 
отырып және жол жиектерінің шегінде бекіте отырып, еңіс бойынша 
орамдарды жоғарыдан төмен қарай домалатып төсеу; шөп себе отырып 
өсімдік топырағын төгу; құрғату қабатын орнату және еңістердің су басқан 
учаскелерінде құрама бекітуді монтаждау. 

Бекітілмеген беткейлердің жергілікті тұрақтылығы бұзылған жағдайда 
олардың бетін профильдеу және нығайту жүзеге асырылады. Шөппен 
нығайту су мен жел эрозиясынан тазартылмайтын немесе қысқа мерзімді су 
басқан беткейлерді қорғау үшін, шөптердің өніп-өсуіне және тамыр 
жүйесінің дамуына қолайлы жағдай жасалған жерлерде жылжыма, сырғыма 
және басқа да жергілікті тұрақтылықтың бұзылуын емдеу және алдын-алу 
үшін қолданылады. Шөп егу басқа нығайту әдістерімен бірге, мысалы, торлы 
құрылымдармен, геовебтермен бірге қолданыла алады. Бұл әдістің түрін 
шымдау деп санауға болады. Геоматериалдардың көмегімен олардың 
құрылымына кіретін оңтайлы құрамдағы шөптердің тұқымдарымен 
биологиялық нығайту немесе өсіп келе жатқан тұқымдарды қорғауды 
қамтамасыз ететін геоматериалдардың жабындарымен шөп егу ең 
технологиялық әдіс деп есептеледі. Ағын жылдамдығы төмен және су басу 
биіктігі төмен су басатын беткейлерде бұта отырғызу, өрмелі өсіп-өнетін 
нығайту, өсіп-өнетін төсемдер, фашистік құрылымдар түрінде биологиялық 
нығайту мүмкін [30]. 

Геотор – өзара таспалармен бекітілген көлемді конструкциясы болып 
табылатын геосинтетик. Бұл тоқылмаған материал геокөздер, геоұяшықтар, 
деп те аталады, олар беткейлер мен негіздерді нығайтуға арналған (3.20-
сурет). 
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3.20 -сурет. Беткейлерді геотормен нығайту 

Геотордың негізгі параметрі – қабырғаның биіктігі болып саналады, 
оның биіктігі 50 мм-ден 200 мм-ге дейін, ал ұяшықтардың өлшемі – 160-320 
мм (3.21-сурет) аралығында құбылып отырады. Бұл параметрлер беткейдің 
көлбеуіне және төгілетін материалдың түріне байланысты таңдалады. 

3.21-сурет. Геотор 

Геосинтетиктің негізгі артықшылықтары: 
- бір мезеттегі жоғары беріктік пен икемділік; 
- геотор күшейтілген дәнекерленген жікпен жабдықталған, бұл оны 

басқа материалдардан ерекшелендіреді; 
- бұл геобұйым табиғаттың аяусыз ықпалынан қорықпайды: ол 

тікелей күн сәулесінің, температураның өзгеруіне, жаңбыр мен аязға төзімді. 
Топырақтың қышқыл-сілтілік ортасы да оған еш әсер етпейді; 

- геотор паразиттерге, саңырауқұлақтарға және шірік үшін 
тартымсыз; 

- экологиялық таза және қауіпсіз материал; 
- геоторды механикалық жолмен зақымдау қиын, бұл тозуға төзімді 

материал; 
- ұзақ мерзімділігі. 
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3.20 -сурет – Беткейлерді геотормен нығайту

Геотордың негізгі параметрі – қабырғаның биіктігі болып саналады,
оның биіктігі 50 мм-ден 200 мм-ге дейін, ал ұяшықтардың өлшемі – 160-320 
мм (3.21-сурет) аралығында құбылып отырады. Бұл параметрлер беткейдің
көлбеуіне және төгілетін материалдың түріне байланысты таңдалады.

3.21-сурет – Геотор

Геосинтетиктің негізгі артықшылықтары:
- бір мезеттегі жоғары беріктік пен икемділік;
- геотор күшейтілген дәнекерленген жікпен жабдықталған, бұл оны 

басқа материалдардан ерекшелендіреді;
- бұл геобұйым табиғаттың аяусыз ықпалынан қорықпайды: ол 

тікелей күн сәулесінің, температураның өзгеруіне, жаңбыр мен аязға төзімді.
Топырақтың қышқыл-сілтілік ортасы да оған еш әсер етпейді;

- геотор паразиттерге, саңырауқұлақтарға және шірік үшін
тартымсыз;

- экологиялық таза және қауіпсіз материал;
- геоторды механикалық жолмен зақымдау қиын, бұл тозуға төзімді

материал;
- ұзақ мерзімділігі.

Көлемді геотор екі нұсқада шығарылады: перфорациясы бар және 
перфорациясы жоқ өнім. Перфорация жақсы дренажды қамтамасыз етеді 
және тік беткейлерді нығайту үшін қолданылады. Перфорациясы жоқ 
материалмен негіздерді арматуралайды [22]. 

Қолданудың əмбебаптығы. Геотор – көптеген құрылыс салаларында 
қолданылатын көп функциялы материал, ол құрылыстың көптеген 
салаларында келесі мақсаттарда қолданылады: 

- топырақтың барлық дерлік түрлерін, соның ішінде әркелкі және 
борпылдақ топырақты арматуралау; 

- ландшафтты учаскелерде көгалдандыру жұмыстарын жүргізу, соның 
ішінде көгалдарды, автотұрақтарды, спорт алаңдарын нығайту; 

- жол төсемінің негіздерін бекіту және нығайту; 
- беткейлерді жауын-шашын мен желдің зиянды әсерінен қорғау; 
- жағалау маңындағы учаскелердің шайылуын болдырмау шаралары; 
- тірек конструкцияларын орнату. 

3.22-сурет. Геотор 

Геотор – жүктемені базаның бүкіл аймағына таратуға арналған 
геониттерден жасалған орама материал. Көбінесе жол құрылысында жол 
төсемін нығайту үшін, сондай-ақ беткейлерді нығайту үшін қолданылады. Әр 
түрлі материалдардың тамаша ілінісуі мен тозуға төзімділігін қамтамасыз ету 
қабілетінің арқасында оның ең аз қызмет ету мерзімі – 25 жыл. Геогридтің 
стандартты өлшемі 2×5 м (3.22-сурет). 

Негізгі артықшылықтары: 
- жылдам орнату және толтырғышқа арналған басқа құрылыс 

материалдарының құнын азайту; 
- соңғы құрылымның ұзақ қызмет ету мерзімі; 
- біркелкі емес шөгуге оңай төтеп береді, аяз және қардың еруі 

кезінде топырақты ұстап тұрады; 
- температураның жұмыс диапазоны -70-тен + 70 С-қа дейін, бұл 

құбылмалы климат пен қатты аяздар үшін өте маңызды; 
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- жоғары тозуға төзімді; 
- химиялық, биологиялық және тұрақтылық әдісі қолданудың 

көптеген нұсқаларын ұсынады; 
- үзілу кезінде икемділік пен созылу мүмкіндігі; 
- экологиялық қауіпсіз; 
- ылғалды оңай өткізеді және жасыл егістіктің өсуіне кедергі 

келтірмейді. 
Бұл материал екі түрде шығарылады, оны нені нығайту керек, соған 

байланысты таңдау керек [16]. 
Мысалы, екі осьті тор – тіктөртбұрыш түріндегі жасушалары бар 

жайпақ материал. Ол негізінен автомобиль төсемін төсеу, оны қайта құру 
және ауыр жүктемелерден қорғау, сондай-ақ бетон конструкцияларын 
нығайту үшін қолданылады. 

Тордың бір осьтік нұсқасы тік беткейлерді ұйымдастыруға, бөгеттер 
салуға, беткейлерді көшкіннен қорғауға, әлсіз топырақты нығайтуға 
жарайды. 

Геотекстильді оны тұтқырмен өңдей отырып қолданған кезде 
жұмыстарды мынадай тәртіппен орындау керек: нығайтылатын еңістің бетін 
жоспарлау; геотекстиль төсемін оның жиектерін түйреуіштермен немесе 
құмнан жасалған білікшемен бекітіп төсеу; төсемді тұтқырмен, мысалы, 
битум эмульсиясымен суару; құм себу [11]. 

Геотекстильдің құрама немесе монолитті бетон бекіту элементтерімен 
түйісуін элемент астына кенеп салу немесе геотекстильдерді элемент бетіне 
ыстық битуммен желімдеу арқылы жүзеге асыру қажет. 

Су басатын құламаларды, конустарды, бөгеттерді құрама плиталармен 
нығайтқан кезде алдын ала кері сүзгінің немесе тегістейтін қабаттың 
материалы салынуы тиіс. Пластиналарды төменнен жоғары қою керек. Қыс 
мезгілінде еңістің дайындалған беті қар мен мұздан тазартылуы тиіс. 

Құламаларды блоктардан жасалған икемді сүзгісіз темірбетон 
жабындыларымен нығайтқан кезде оларды бір-біріне қарай төменнен жоғары 
қарай еңіске салу керек. Жобада блоктарды якорь қадаларын қолдана отырып 
бекіту қарастырылған жағдайда, блоктарды жоғарыдан төменге қою керек. 
Көршілес блоктар арасындағы алшақтық 15 мм-ден аспауы керек. 

Беткейлерді цемент-бетон әдісімен нығайтқан кезде, алдымен металл 
торды төсеп, оны якорьмен бекіту керек. Шашыраманы цемент-бетонға 
кейіннен күтім жасау арқылы төменнен жоғары қарай жасау керек. 

«Габион» əдісімен беткейлерді нығайту. Габиондар немесе ГТО 
(габион торлық өнімдер) – алтыбұрышты ұяшықтары бар бұралған сым 
тордан жасалған бұйымдар. Қолдану саласы: 

1. Өзен және теңіз жағалауларын бекіту құрылысы;
2. Каналдар құрылысы;
3. Ландшафтық дизайн бойынша жұмыстар кезінде;
4. Беткейлерді нығайту үшін.
Габиондардың қызмет ету мерзімі: 
- мырышпен қапталған сым жабдықтары – 35 жыл; 
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- жоғары тозуға төзімді;
- химиялық, биологиялық және тұрақтылық әдісі қолданудың 

көптеген нұсқаларын ұсынады;
- үзілу кезінде икемділік пен созылу мүмкіндігі;
- экологиялық қауіпсіз;
- ылғалды оңай өткізеді және жасыл егістіктің өсуіне кедергі 

келтірмейді.
Бұл материал екі түрде шығарылады, оны нені нығайту керек, соған 

байланысты таңдау керек [16].
Мысалы, екі осьті тор – тіктөртбұрыш түріндегі жасушалары бар

жайпақ материал. Ол негізінен автомобиль төсемін төсеу, оны қайта құру
және ауыр жүктемелерден қорғау, сондай-ақ бетон конструкцияларын 
нығайту үшін қолданылады.

Тордың бір осьтік нұсқасы тік беткейлерді ұйымдастыруға, бөгеттер
салуға, беткейлерді көшкіннен қорғауға, әлсіз топырақты нығайтуға 
жарайды.

Геотекстильді оны тұтқырмен өңдей отырып қолданған кезде 
жұмыстарды мынадай тәртіппен орындау керек: нығайтылатын еңістің бетін
жоспарлау; геотекстиль төсемін оның жиектерін түйреуіштермен немесе 
құмнан жасалған білікшемен бекітіп төсеу; төсемді тұтқырмен, мысалы,
битум эмульсиясымен суару; құм себу [11].

Геотекстильдің құрама немесе монолитті бетон бекіту элементтерімен
түйісуін элемент астына кенеп салу немесе геотекстильдерді элемент бетіне 
ыстық битуммен желімдеу арқылы жүзеге асыру қажет.

Су басатын құламаларды, конустарды, бөгеттерді құрама плиталармен
нығайтқан кезде алдын ала кері сүзгінің немесе тегістейтін қабаттың 
материалы салынуы тиіс. Пластиналарды төменнен жоғары қою керек. Қыс 
мезгілінде еңістің дайындалған беті қар мен мұздан тазартылуы тиіс.

Құламаларды блоктардан жасалған икемді сүзгісіз темірбетон
жабындыларымен нығайтқан кезде оларды бір-біріне қарай төменнен жоғары 
қарай еңіске салу керек. Жобада блоктарды якорь қадаларын қолдана отырып
бекіту қарастырылған жағдайда, блоктарды жоғарыдан төменге қою керек.
Көршілес блоктар арасындағы алшақтық 15 мм-ден аспауы керек.

Беткейлерді цемент-бетон әдісімен нығайтқан кезде, алдымен металл
торды төсеп, оны якорьмен бекіту керек. Шашыраманы цемент-бетонға
кейіннен күтім жасау арқылы төменнен жоғары қарай жасау керек.

«Габион» əдісімен беткейлерді нығайту. Габиондар немесе ГТО 
(габион торлық өнімдер) – алтыбұрышты ұяшықтары бар бұралған сым 
тордан жасалған бұйымдар. Қолдану саласы:

1. Өзен және теңіз жағалауларын бекіту құрылысы;
2. Каналдар құрылысы;
3. Ландшафтық дизайн бойынша жұмыстар кезінде;
4. Беткейлерді нығайту үшін.
Габиондардың қызмет ету мерзімі:
- мырышпен қапталған сым жабдықтары – 35 жыл;

- гальфанмен қапталған сым жабдықтары – 75 жыл; 
- мырыш және полимер жабындысы бар сымнан жасалған бұйымдар 

– кемінде 75 жыл;
BS 8006 стандартына сәйкес рұқсат етілген есептік жүктемені 

бағалауға сәйкес металдың есептік қызмет ету мерзімі 100 жылды құрайды 
[27]. 

3.23-сурет. Габиондар 

Габиондарды дайындау кезінде (3.23-сурет) қарапайым сапалы 
көміртекті болат, жалпы мақсаттағы төмен көміртекті болат сым, болат сым 
пайдаланылады. 

Геотекстиль – полиэстерден немесе полипропиленнен жасалған су 
өткізгіш материал болып табылатын геосинтетикалық материал. Материал 
шіруге, саңырауқұлақтар мен көгеруге ұшырамайды. Көбінесе 
геотекстильдер габиондық құрылымдарды салу кезінде кері сүзгі ретінде 
қолданылады. Геотекстильдің негізгі рөлі – кеуекті габиондық 
құрылымдардың кольматациясына ықпал ету және нәтижесінде құрылымның 
жалпы консолидациясы [27]. 

Жол жиектерін орнату кезінде жол жиегінің барлық ауданы бойынша 
жер төсемінің деформациясын жою, топырақты жобада белгіленген деңгейге 
дейін толтыру, жоспарлау және тығыздау қажет. 

Монолитті және құрастырмалы цемент-бетоннан, асфальтбетоннан, 
битум-минералды қоспадан, қара қиыршық тастан, қиыршық тастан 
(қиыршықтас), топырақ-қиыршық тастан (топырақ-қиыршықтас) 
материалдардан жасалған жабындарды жол жиектерінде орнату 
технологиясы осы материалдардан жасалған негіздер мен жол төсемдерінің 
жабындарын орнату технологиясына ұқсас. 

Монолитті бетон су бұру науаларын бекіту жолақтарын төсеуге 
арналған машинаға аспалы жабдықты пайдалана отырып, 
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механикаландырылған тәсілмен орнату қажет. Науаның жиегі бойлық 
түйіскен жердегі жабынның жиегінен аспауы тиіс [8]. 

Науаларды орнату кезінде деформациялық жіктерді жаңа салынған 
бетонда металл рейканың көмегімен кесу керек, қатайған бетонда жіктерді 
бір дискілі кескішпен орнатуға рұқсат етіледі. 

3.5.4 Аэродромдардың жолдан су бұру құрылыстарын және суағар-
дренаждық жүйелерін салу 

Аэродромдардың су ағызу-дренаждық жүйелерінің құрылғылары. 
Аэродромдардағы  климаттық және гидрологиялық жағдайларға байланысты 
жер үсті және жер асты суларын жинау және бұру үшін су бұру және дренаж 
жүйелерін орнату қажет. 

Су бұру жүйелері сазды топырағы бар аэродромдар учаскелері үшін, 
сондай-ақ шайылу қаупі жағдайында орналасқан учаскелер үшін көзделуі 
тиіс. 

Құмды, саздақты және басқа да жақсы сүзгіш топырақтары бар 
учаскелер үшін, сондай-ақ V жол-климаттық аймақта су бұру жүйелерін 
іріктеп қарастыру қажет. 

Су бұру жүйелері элементтерінің (құбырлардың, науалардың, 
арықтардың) көлденең қималарының өлшемдері және олардың жобалық 
еңістері гидравликалық есептеу негізінде белгіленеді. Су бұру және дренаж 
жүйесінің құбырларын тереңдету оларды пайдалану жүктемелерінің әсерінен 
беріктікке есептеу негізінде орнатылады [30]. 

Су бұру және дренаж жүйелерін орнату кезінде сумен жабдықтау мен 
кәріздің сыртқы желілері мен құрылыстарына арналған нормативтік 
құжаттардың талаптарын басшылыққа алып, сондай-ақ әуе айлақ 
элементтерін дамыту перспективаларын ескеру және келесі ережелерді 
сақтау қажет: 

- су бұрғыш пен дренаждың желілік құрылыстарының ұзындығы ең 
аз болуы тиіс; 

- аэродром төсемдерінің астына коллекторларды төсеуге ерекшелік 
ретінде рұқсат етіледі; 

- су бұру және дренаж жүйелерінен суды ағызу табиғи су қоймасына 
немесе жер бедерінің бетіне жүргізілуі тиіс, бұл ретте қоршаған ортаны 
қорғау талаптары орындалуы тиіс. 

Су бұру және дренаж жүйелері мынадай элементтерді қамтуы мүмкін: 
аэродромдарды жобалау және салу жөніндегі құрылыс қағидаларының 
талаптарына сәйкес жобалануы тиіс таулы жыралар, жабындардағы ашық 
науалар, топырақты науалар, байқау, жаңбырқабылдау және тальвежді 
құдықтар, коллекторлар, құрғату қабаттары, бітеу және экрандау дрендері, 
құбырлы қайта жіберулер және кептіргіштер. 

Коллекторларды аэродром жабындарының жиектерінің бойымен 
олардан 10-нан 15 м-ге дейінгі қашықтықта орналастыру керек. 

Су бұру жыраларын аэродром ұшу алаңынан тыс, әдетте, 
коллекторлардың шығу бастарынан су қабылдағыштарға дейінгі қысқа 
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механикаландырылған тәсілмен орнату қажет. Науаның жиегі бойлық 
түйіскен жердегі жабынның жиегінен аспауы тиіс [8].

Науаларды орнату кезінде деформациялық жіктерді жаңа салынған 
бетонда металл рейканың көмегімен кесу керек, қатайған бетонда жіктерді
бір дискілі кескішпен орнатуға рұқсат етіледі.

3.5.4 Аэродромдардың жолдан су бұру құрылыстарын және суағар-
дренаждық жүйелерін салу

Аэродромдардың су ағызу-дренаждық жүйелерінің құрылғылары. 
Аэродромдардағы климаттық және гидрологиялық жағдайларға байланысты 
жер үсті және жер асты суларын жинау және бұру үшін су бұру және дренаж 
жүйелерін орнату қажет.

Су бұру жүйелері сазды топырағы бар аэродромдар учаскелері үшін,
сондай-ақ шайылу қаупі жағдайында орналасқан учаскелер үшін көзделуі
тиіс.

Құмды, саздақты және басқа да жақсы сүзгіш топырақтары бар 
учаскелер үшін, сондай-ақ V жол-климаттық аймақта су бұру жүйелерін 
іріктеп қарастыру қажет.

Су бұру жүйелері элементтерінің (құбырлардың, науалардың,
арықтардың) көлденең қималарының өлшемдері және олардың жобалық
еңістері гидравликалық есептеу негізінде белгіленеді. Су бұру және дренаж
жүйесінің құбырларын тереңдету оларды пайдалану жүктемелерінің әсерінен
беріктікке есептеу негізінде орнатылады [30].

Су бұру және дренаж жүйелерін орнату кезінде сумен жабдықтау мен
кәріздің сыртқы желілері мен құрылыстарына арналған нормативтік
құжаттардың талаптарын басшылыққа алып, сондай-ақ әуе айлақ
элементтерін дамыту перспективаларын ескеру және келесі ережелерді
сақтау қажет:

- су бұрғыш пен дренаждың желілік құрылыстарының ұзындығы ең
аз болуы тиіс;

- аэродром төсемдерінің астына коллекторларды төсеуге ерекшелік
ретінде рұқсат етіледі;

- су бұру және дренаж жүйелерінен суды ағызу табиғи су қоймасына 
немесе жер бедерінің бетіне жүргізілуі тиіс, бұл ретте қоршаған ортаны 
қорғау талаптары орындалуы тиіс.

Су бұру және дренаж жүйелері мынадай элементтерді қамтуы мүмкін:
аэродромдарды жобалау және салу жөніндегі құрылыс қағидаларының
талаптарына сәйкес жобалануы тиіс таулы жыралар, жабындардағы ашық 
науалар, топырақты науалар, байқау, жаңбырқабылдау және тальвежді
құдықтар, коллекторлар, құрғату қабаттары, бітеу және экрандау дрендері,
құбырлы қайта жіберулер және кептіргіштер.

Коллекторларды аэродром жабындарының жиектерінің бойымен
олардан 10-нан 15 м-ге дейінгі қашықтықта орналастыру керек.

Су бұру жыраларын аэродром ұшу алаңынан тыс, әдетте, 
коллекторлардың шығу бастарынан су қабылдағыштарға дейінгі қысқа

қашықтықтар бойынша орналастыру керек. 
Автомобиль жолдарындағы дренаждық жүйелерді орнату. 

Автомобиль жолдарындағы дренаж жүйелерінің құрамына төмендегілер 
кіреді: 

- көлденең бітеу кәріз; 
- көлбеу кәріз; 
- кюветасты кәріз; 
- дренаждық кәріз; 
- тік кәріз; 
- қабырға асты кәрізі. 

Жер үсті суларын ғана емес, жер асты суларының деңгейін төмендету 
және жинау қажет болған жағдайда су бұру құрылыстарының құрамында 
дренаж құдықтарының құрылғысы көзделуі тиіс. 

Дренажды құдық дренажды құбырлармен жиналған су ағатын 
сыйымдылық түрінде орнатылуы тиіс, жобада суды жергілікті жинау және 
тарату, сондай-ақ дренаж жүйесін бақылау және алдын алу үшін бір немесе 
бірнеше құдық болуы мүмкін 

Жабық траншеялық типтегі дренаждардан жер асты суларын төмендету 
үшін құбырлы кювет асты дренаждарды қолдану керек. Егер су өткізбейтін 
қабат жер төсемінің жиегінен 0,4 м тереңдікте жатса, топырақ ағынын 
толығымен ұстап, жетілдірілген дренаж жасау керек. Су өткізбейтін қабат 
неғұрлым терең жатқан кезде жетілмеген дренаж (аспалы) орнатылады [28]. 

Жетілдірілген түрдегі дренаждың үстіңгі және бүйірінен ағызатын 
себіндісі болуы тиіс (3.24-сурет). Жетілмеген типтегі дренаждың дренаждық 
шашырауы жабық болуы керек (3.25-сурет). Егер дренаждың үстінде 
орналасқан сулы қабаттың бір бөлігі сүзу коэффициенті тәулігіне 5 м-ден аз 
құмды топырақтан тұрса, онда траншеяның төменгі бөлігін сүзу 
коэффициенті тәулігіне 5 м-ден асатын құммен жабу керек. 

Жер асты суларының деңгейін төмендету және үйіндінің әлсіз негізін 
құрғату үшін тік ойықтар мен дрендер орнату керек. 

Дреналарды, кептіргіштерді жəне жинағыштарды құру. Дреналарды, 
кептіргіштерді және жинағыштарды орнату дайындық, негізгі және соңғы 
жұмыстарды қамтиды. 

Дреналарды, кептіргіштерді және жинағыштарды құру кезіндегі 
дайындық жұмыстарына мыналар жатады: 

- жұмыс өндірісі жобасына (ЖӨЖ) сәйкес салынып жатқан 
объектінің шегінде топырақ бетін тазалау; 

- ЖӨЖ сәйкес кептіргіштер мен кәріздердің осьтік желілерін бөлу; 
- ЖӨЖ сәйкес құдықтардың орналасқан жерін белгілеу; 
- уақытша кірме жолдардың құрылысы [29]. 
Кәріздерді, кептіргіштерді және жинағыштарды орнату кезінде келесі 

негізгі жұмыстар орындалады: 
- бөлу жұмыстары; 
- траншеяны әзірлеу; 
- топырақты дірілмен таптағышпен немесе дірілтақтамен тығыздау 
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(құмды топырақтарда); 
- ор периметрі бойынша геотекстильді материалды төсеу; 
- дренаждық құбырларды кейіннен траншеяның дайындалған негізіне 

төсей отырып, сүзгі матамен орауды жүзеге асыру; 
- нивелирдің (визир) көмегімен құбырлардың дұрыс салынғанын 

тексеру; 
- экскаваторды немесе тиегішті пайдаланып 5-20 мм фракцияны 

қиыршық таспен себу; 
- геотекстильді материалдан жасалған сүзгіш төсемнің үстіндегі 

лайлануға қарсы қабат құру;  
- сүзгі құмымен толтыру; 
- жергілікті топырақпен дірілмен таптағышпен немесе дірілтақтамен 

тығыздау; 
- байқау құдықтарына дренажды құбырларды енгізу және қайта 

жіберу және түйістерді омонолизациялау. 
Қайта толтыру құрылғысы. Қайта толтыру түрі жобалық 

құжаттаманың талаптарымен анықталады. 
Құрғатылған топырақ құрамына сәйкес құрғататын себінділер кері 

сүзгі жүйесін қолдана отырып, бір қабатты немесе екі қабатты болуы тиіс. 
Дренажды құбырларға құм құюды экскаватор-жоспарлаушымен құмды 

қолмен тегістеу және оны тегістеуіштермен тығыздау қажет, бұл ретте 
жіктердің сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс. 

Дренаждық шашыратқыштар жобаға байланысты көлденең қимада 
тікбұрышты немесе трапеция тәрізді болуы мүмкін. Трапеция пішінді 
себінділерді 1:1 еңістері бар қалқансыз құяды. Тік бұрышты пішінді 
себінділерді инвентарлық қалқандардың көмегімен орналастырады [4]. 

Екі қабатты құрғататын шашыратқыштарды түгендеу қалқандарының 
көмегімен тікбұрышты етіп жасау ұсынылады. Құрғату себіндісінің бір 
қабатының қалыңдығы кемінде 15 см болуы тиіс 

Көлденең бітеу кəріздің құрылғысы. Көлденең бітеу кәрізін орнату 
кезіндегі негізгі технологиялық операциялар: 

- шағын механизация құралдары немесе автогрейдер көмегімен 
жолдың жүру бөлігінің жиегінде арық орнату; 

- бульдозердің көмегімен құрғату материалын (құрғату 
элементтерінің астына) төсеу; 

- негіз құрылғысы; 
- құбырларда су қабылдайтын кәріздік саңылауларды орнату (қажет 

болған жағдайда); 
- дренаж құбырларының секцияларын жүк көтергіш механизмдердің 

көмегімен немесе қолмен төсеу; 
- құбыр жіктерін сүзгілік маталармен орау немесе сақиналы 

полимерлі құбырлармен жалғау; 
- құбырларды қиыршық тас немесе шағыл материалдарымен қолмен 

толтыру және қол тығыздағыштармен тығыздау; 
- бульдозердің көмегімен қабаттарды тығыздаумен жергілікті 
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(құмды топырақтарда);
- ор периметрі бойынша геотекстильді материалды төсеу;
- дренаждық құбырларды кейіннен траншеяның дайындалған негізіне 

төсей отырып, сүзгі матамен орауды жүзеге асыру;
- нивелирдің (визир) көмегімен құбырлардың дұрыс салынғанын 

тексеру;
- экскаваторды немесе тиегішті пайдаланып 5-20 мм фракцияны 

қиыршық таспен себу;
- геотекстильді материалдан жасалған сүзгіш төсемнің үстіндегі 

лайлануға қарсы қабат құру;
- сүзгі құмымен толтыру;
- жергілікті топырақпен дірілмен таптағышпен немесе дірілтақтамен

тығыздау;
- байқау құдықтарына дренажды құбырларды енгізу және қайта 

жіберу және түйістерді омонолизациялау.
Қайта толтыру құрылғысы. Қайта толтыру түрі жобалық 

құжаттаманың талаптарымен анықталады.
Құрғатылған топырақ құрамына сәйкес құрғататын себінділер кері

сүзгі жүйесін қолдана отырып, бір қабатты немесе екі қабатты болуы тиіс.
Дренажды құбырларға құм құюды экскаватор-жоспарлаушымен құмды

қолмен тегістеу және оны тегістеуіштермен тығыздау қажет, бұл ретте 
жіктердің сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.

Дренаждық шашыратқыштар жобаға байланысты көлденең қимада 
тікбұрышты немесе трапеция тәрізді болуы мүмкін. Трапеция пішінді 
себінділерді 1:1 еңістері бар қалқансыз құяды. Тік бұрышты пішінді 
себінділерді инвентарлық қалқандардың көмегімен орналастырады [4].

Екі қабатты құрғататын шашыратқыштарды түгендеу қалқандарының 
көмегімен тікбұрышты етіп жасау ұсынылады. Құрғату себіндісінің бір 
қабатының қалыңдығы кемінде 15 см болуы тиіс

Көлденең бітеу кəріздің құрылғысы. Көлденең бітеу кәрізін орнату 
кезіндегі негізгі технологиялық операциялар:

- шағын механизация құралдары немесе автогрейдер көмегімен
жолдың жүру бөлігінің жиегінде арық орнату;

- бульдозердің көмегімен құрғату материалын (құрғату 
элементтерінің астына) төсеу;

- негіз құрылғысы;
- құбырларда су қабылдайтын кәріздік саңылауларды орнату (қажет

болған жағдайда);
- дренаж құбырларының секцияларын жүк көтергіш механизмдердің

көмегімен немесе қолмен төсеу;
- құбыр жіктерін сүзгілік маталармен орау немесе сақиналы

полимерлі құбырлармен жалғау;
- құбырларды қиыршық тас немесе шағыл материалдарымен қолмен 

толтыру және қол тығыздағыштармен тығыздау;
- бульдозердің көмегімен қабаттарды тығыздаумен жергілікті 

топырақпен толтыру. 
Ровик (арық) құрылғысын дренаж жүйесінен су шығатын жерлерден 

бастау керек. Су қабылдағыштың құрылысы аяқталады [28]. 
Дренаж жүйелеріндегі сүзгілер ретінде инетесімді геотекстильді 

материалдарды қолдану керек. Олардың рұқсат етілген сүзу қабілеті 
тәулігіне 60-100 м/тәул., беріктіктің минималды мәні 50-70 Н/см болуы 
керек. Геотекстильді материалдарды қолдана отырып бойлық дренаждардың 
конструкциялары 3.24-суретте (а-в), көлденеңінен 3.25-суретте көрсетілген. 

Көлбеу дренаж құрылғысы. Жер төсемі мен оның еңіс бөліктерінің 
артық ылғалдануын болдырмау үшін жобада кювет асты дренажын және 
себілмелі еңіс дренажын (ойықтарда) қамтитын дренаж жүйелерінің 
құрылғысы көзделуі тиіс. 

3.24 -сурет.Геотекстильді материалдарды қолданумен бойлық 
дренаждардың конструкциясы 

1-өсімдік топырағы, 2-құм, 3-геотекстильді материал, 
4-құбырлы дренаж, 5-қиыршық тас-ұсақ тастық материал 
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3.25 -сурет. Көлденең құбырлы дренаж: 
 а-жоспар, б-жол осінің бойымен бойлық кесу 1-геотекстильді материал, 2-

құбырлы дренаж, 3-қиыршықтас-шағылтас материалы, 4-еңісті нығайту 
 
Себілмелі көлбеу кәрізінің төменгі бөлігі сөреде орналасуы керек. Бұл 

ретте су өткізбейтін материалдардан жасалған экрандарды орнату жолымен 
дренажды элементтер астындағы негіздің су өткізбеушілігі қамтамасыз етілуі 
тиіс [28]. 

Көлбеу дренаж құрылғысы тиісті қазу деңгейін жасағаннан кейін 
бірден басталуы керек. 

Беткейдің табанының жанында тереңдігі 0,3-тен 0,5 м-ге дейін траншея 
ашылуы керек, оның түбі мен беткейлері гидрооқшауланған болуы керек, су 
қабатының төменгі деңгейіне шығу керек. 

Кері сүзгілері бар дренажды элементтер траншеяға салынады. Содан 
кейін жобаға сәйкес дренаж қабатын төгу керек. Жоғарғы қорғаныш қабатын 
төсегеннен кейін еңіс беті жоспарланады және бекітіледі (жоба бойынша). 

Қазылған еңісті дренаждарда сыналатын сулы топырақтар кезінде 
тоқыма емес инетесімді геотекстильді материалдарды қалыңдығы 10-30 см 
өсімдік немесе құрғататын топырақтың жабу қабатымен біріктіру керек. 

Сутіректе мүлдем басқа типті кәріз қаланады. Жер асты сулары 
дренажға жоғарыдан және бүйірден түседі, сондықтан оның үстінен және 
бүйірінен құрғатқыш сеппесі болуы керек (3.26-сурет). 
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3.25 -сурет. Көлденең құбырлы дренаж:
а-жоспар, б-жол осінің бойымен бойлық кесу 1-геотекстильді материал, 2-
құбырлы дренаж, 3-қиыршықтас-шағылтас материалы, 4-еңісті нығайту

Себілмелі көлбеу кәрізінің төменгі бөлігі сөреде орналасуы керек. Бұл 
ретте су өткізбейтін материалдардан жасалған экрандарды орнату жолымен
дренажды элементтер астындағы негіздің су өткізбеушілігі қамтамасыз етілуі
тиіс [28].

Көлбеу дренаж құрылғысы тиісті қазу деңгейін жасағаннан кейін 
бірден басталуы керек.

Беткейдің табанының жанында тереңдігі 0,3-тен 0,5 м-ге дейін траншея
ашылуы керек, оның түбі мен беткейлері гидрооқшауланған болуы керек, су
қабатының төменгі деңгейіне шығу керек.

Кері сүзгілері бар дренажды элементтер траншеяға салынады. Содан
кейін жобаға сәйкес дренаж қабатын төгу керек. Жоғарғы қорғаныш қабатын
төсегеннен кейін еңіс беті жоспарланады және бекітіледі (жоба бойынша).

Қазылған еңісті дренаждарда сыналатын сулы топырақтар кезінде 
тоқыма емес инетесімді геотекстильді материалдарды қалыңдығы 10-30 см
өсімдік немесе құрғататын топырақтың жабу қабатымен біріктіру керек.

Сутіректе мүлдем басқа типті кәріз қаланады. Жер асты сулары
дренажға жоғарыдан және бүйірден түседі, сондықтан оның үстінен және 
бүйірінен құрғатқыш сеппесі болуы керек (3.26-сурет).

3.26-сурет –  Жетілген түрдегі дренажды трапециадалды толтыру 

Жетілмеген типтегі дренаж сутіректен  жоғары қойылады. Жер асты 
сулары дренажға барлық жақтардан түседі, сондықтан құрғатқыш сеппе 
жабық болуы керек (3.27-сурет). 

3.27 -сурет. Жетілмеген типтегі дренажды тікбұрышты толтыру 

Кювет асты дренаж құрылғысы. Егер жер асты суларының ағыны жол 
бойымен бағытталса, онда жетілген дренаж бір жағынан – тау үсті жағынан 
орнатылады (3.28-сурет). 
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3.28-сурет. Кювет асты біржақты жетілген дренаж 
1-Сулы қабат; 2-төмендегенге дейінгі жер асты суларының деңгейі; 3-

дренаж құрылғысынан кейінгі депрессия қисығы; 4-дренаж; 5-балшық 
құлпы; 6-геотекстиль; 7-су өткізбейтін қабат. 

Кювет асты дренажын орнату кезіндегі дайындық жұмыстары: 
- траншея осін қадалармен бекіту; 
- 1 л/с астам жер асты суларының ағыны кезінде учаскені арнайы 

қондырғылардың (инелі сүзгі қондырғысы) көмегімен алдын ала құрғату 
қажет; 

- судың ағыны аз болса, траншеяның түбінде су сорылатын 
жанасшұңқырларды ұйымдастыру. Құбырларды төсеу алдында 
жанасшұңқырларды қиыршық таспен жауып, тығыздау керек. 

Кювет асты дренажын орнату кезіндегі ілеспе жұмыстар: 
- жер қазу машиналарының еркін қозғалысын қамтамасыз ету үшін 

траншеядан алынған топырақты құлау призмасының жолағынан тыс білік 
түрінде төсеуге болады. Қысылған жағдайда шығарылған топырақ көлемінің 
кем дегенде 50% - і оны одан әрі пайдалану үшін шығарылуы керек; 

- суландырғыш қабатты ұсталған жағдайында төменгі жағынан су 
өткізбейтін экран құрылғысы қажет; 

- инелі сүзгі қондырғысы болмаған жағдайда траншеяда дренаждың 
еңісі бойынша жоғары қарай әзірлігіне қарай шпунтты бөгеттер орнату 
немесе сутөкпе ұйымдастыру қажет [7]. 

Құбырлы жабық дренажды орнату технологиясы келесі операцияларды 
қамтуы керек: 

- өсімдік қабатын бульдозермен немесе автогрейдермен кесу; 
- суды дренаждан шығару орнынан бастап, кері күрекпен 

экскаватормен траншея жасау. Терең траншеялар мен тұрақсыз топырақ 
жағдайында кергілермен тіректер орнату қажет; 

- траншея түбін қолмен тазалау; 
- жастық (құм немесе топырақ-қиыршық тастық) орнату; 
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3.28-сурет – Кювет асты біржақты жетілген дренаж
1-Сулы қабат; 2-төмендегенге дейінгі жер асты суларының деңгейі; 3-

дренаж құрылғысынан кейінгі депрессия қисығы; 4-дренаж; 5-балшық 
құлпы; 6-геотекстиль; 7-су өткізбейтін қабат.

Кювет асты дренажын орнату кезіндегі дайындық жұмыстары:
- траншея осін қадалармен бекіту;
- 1 л/с астам жер асты суларының ағыны кезінде учаскені арнайы 

қондырғылардың (инелі сүзгі қондырғысы) көмегімен алдын ала құрғату 
қажет;

- судың ағыны аз болса, траншеяның түбінде су сорылатын
жанасшұңқырларды ұйымдастыру. Құбырларды төсеу алдында 
жанасшұңқырларды қиыршық таспен жауып, тығыздау керек.

Кювет асты дренажын орнату кезіндегі ілеспе жұмыстар:
- жер қазу машиналарының еркін қозғалысын қамтамасыз ету үшін

траншеядан алынған топырақты құлау призмасының жолағынан тыс білік
түрінде төсеуге болады. Қысылған жағдайда шығарылған топырақ көлемінің 
кем дегенде 50% - і оны одан әрі пайдалану үшін шығарылуы керек;

- суландырғыш қабатты ұсталған жағдайында төменгі жағынан су
өткізбейтін экран құрылғысы қажет;

- инелі сүзгі қондырғысы болмаған жағдайда траншеяда дренаждың 
еңісі бойынша жоғары қарай әзірлігіне қарай шпунтты бөгеттер орнату 
немесе сутөкпе ұйымдастыру қажет [7].

Құбырлы жабық дренажды орнату технологиясы келесі операцияларды
қамтуы керек:

- өсімдік қабатын бульдозермен немесе автогрейдермен кесу;
- суды дренаждан шығару орнынан бастап, кері күрекпен

экскаватормен траншея жасау. Терең траншеялар мен тұрақсыз топырақ 
жағдайында кергілермен тіректер орнату қажет;

- траншея түбін қолмен тазалау;
- жастық (құм немесе топырақ-қиыршық тастық) орнату;

- жастық топырағын тығыздағыштармен тығыздау; 
- дренаж құбырларын монтаждау; 
- құбырлар буындарының жіктерін оқшаулау және герметизациялау; 
- құбырды үлкен қиыршық таспен, содан кейін траншея тереңдігінің 

төрттен үшіне дейін ұсақ фракциямен қабаттап толтыру; 
- құмнан жасалған сүзгі қабатын құру;  
- сазды топырақ қабатын төсеу; 
- сазды топырақты тығыздағыштармен тығыздау; 
- траншеяны өсімдік топырақ қабатымен толтыру. 
Дренажды тілімдерін құру. Дренажды тілімдерді табан астындағы 

үйіндінің әлсіз қабатын  құрғату үшін пайдалану керек. Арнайы әдістеме 
бойынша есептелген ойықтардың өлшемдері мен олардың орналасуы жобада 
көрсетілуі тиіс. 

3.29-суретте үйіндінің табанының астында дренаждық тілімдерді 
орнатудағы технологиялық операциялар және олардың реттілігі көрсетілген. 
Бұл жағдайда тілімдерді толтыру үйіндінің бірінші қабатын салумен бір 
мезгілде жүргізіледі [30]. 

3.29-сурет.  Экскаваторды пайдалана отырып, дренаждық тіліктерді орнату 
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру схемасы 

1 – бірінші қармау; 2 – екінші қармау; 3-экскаватор тұрағы 

Дренаждық тілімдер кюветтердің астына немесе кюветтердің артына, 
сондай-ақ жер төсемінен жоғары беткейлерде салынады. Тілімдер 
батпақтанған саздан үйінді тұрғызғанда немесе құрылыс жұмыстары қайта 
басталғанға дейін оны құрғату үшін қысқы уақытта үйінді төсегенде 
орнатылуы тиіс [28]. 

Кесу құрылғысына дейін оның осі белгіленеді, ол қадалармен 
белгіленеді. 
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Траншеяны жыртып алу үшін бір шөмішті экскаваторды пайдалану 
керек. Әлсіз топырақтарда жұмыс істеген кезде инвентарлық тасымалды 
қалқаннан жасалған тақтатастарды қолдануды көздеу қажет. 

Тілімдерді орнату технологиясы каналдар мен жыраларды салу 
технологиясына ұқсас. 

Тілімдерді орнату кезінде құрылыс техникасының қозғалысы келесі 
схема бойынша ұйымдастырылуы керек: 

- алғашқы қармауышта жұмыс істеп тұрған экскаватор тілімді 
жобалық тереңдікке ашады; 

- осы уақытта екінші қармауышта бульдозер қазылған траншеяларды 
алдын-ала дайындалған біліктен құммен толтырады; 

- алғашқы қармауышқа  құм әкелінеді. 
Қармау ұзындығы бір тұрақтан жазда 8 - 10 м, қыста 5-6 м 

қабылданады. Экскаватор басқа тұраққа жол осіне 45° -60°С бұрышпен өтуі 
керек. 

Әлсіз топырақтарда жұмыс істеу кезінде ұзартылған транспортері бар 
батпақты модификациялы экскаватор қолданылады. Бұл жағдайда жұмыс 
қармауының мөлшері топырақтың жағдайына және ауа-райына байланысты 
тағайындалады. 

Тілімді жұлып алу барысында траншеяның жобалық геометриялық 
өлшемдерін: тереңдігін, енін, түбінің көлбеуін бақылау керек: Сондай-ақ, 
траншеяның тік қабырғаларының тұрақтылығын бақылау керек және қажет 
болған жағдайда оларды нығайту қажет [30]. 

Тілім қабаттап тегістейтін бульдозердің көмегімен құмды топырақпен 
(сүзу коэффициенті кемінде 5 м/тәулік) толтырылады. Тілімдердің жұмысын 
бақылау үшін бақылау құдықтарын ұйымдастыру керек. 

Тілімдерді орнату аяқталғаннан кейін үйінді және оның құрылымдық 
бөліктері жобаның геометриялық параметрлеріне және топырақтың 
тығыздалу дәрежесіне қойылатын талаптарын сақтай отырып салынады [6]. 

Тік дренаж құрылғысы. Сулы қабаттың біртекті емес құрылысы кезінде 
көлденең дренажмен қатар жобада тік дренаж құрылғысы тағайындалуы тиіс. 

Тік дренаждары бар жер төсемінің құрылғысы мынадай технологиялық 
операцияларды қамтуы тиіс: 

- құм жастықшасының құру; 
- үйінділерді тұрғызу; 
- жағалаудың құрылысы. 
Тік кәріздерді құру үшін мынадай конструктивтік-технологиялық 

шешімдер қолданылуы мүмкін: 
- арнайы жұмыс органымен ұңғыманы тесу және ұңғыманы құммен 

толтыру; 
- ашылатын ұшы бар шегендеу құбырын дірілмен батыру, оны 

құммен толтыру және құбырды алу; 
- ұңғымаларды бұрғылау және оларды құммен толтыру; 
- дренаж таспаларын батыру. 
Тік кәріздерді қолдана отырып, әлсіз топырақ шөгінділері арқылы өту 
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Траншеяны жыртып алу үшін бір шөмішті экскаваторды пайдалану 
керек. Әлсіз топырақтарда жұмыс істеген кезде инвентарлық тасымалды 
қалқаннан жасалған тақтатастарды қолдануды көздеу қажет.

Тілімдерді орнату технологиясы каналдар мен жыраларды салу
технологиясына ұқсас.

Тілімдерді орнату кезінде құрылыс техникасының қозғалысы келесі 
схема бойынша ұйымдастырылуы керек:

- алғашқы қармауышта жұмыс істеп тұрған экскаватор тілімді 
жобалық тереңдікке ашады;

- осы уақытта екінші қармауышта бульдозер қазылған траншеяларды 
алдын-ала дайындалған біліктен құммен толтырады;

- алғашқы қармауышқа құм әкелінеді.
Қармау ұзындығы бір тұрақтан жазда 8 - 10 м, қыста 5-6 м 

қабылданады. Экскаватор басқа тұраққа жол осіне 45° -60°С бұрышпен өтуі 
керек.

Әлсіз топырақтарда жұмыс істеу кезінде ұзартылған транспортері бар 
батпақты модификациялы экскаватор қолданылады. Бұл жағдайда жұмыс
қармауының мөлшері топырақтың жағдайына және ауа-райына байланысты 
тағайындалады.

Тілімді жұлып алу барысында траншеяның жобалық геометриялық
өлшемдерін: тереңдігін, енін, түбінің көлбеуін бақылау керек: Сондай-ақ,
траншеяның тік қабырғаларының тұрақтылығын бақылау керек және қажет
болған жағдайда оларды нығайту қажет [30].

Тілім қабаттап тегістейтін бульдозердің көмегімен құмды топырақпен
(сүзу коэффициенті кемінде 5 м/тәулік) толтырылады. Тілімдердің жұмысын
бақылау үшін бақылау құдықтарын ұйымдастыру керек.

Тілімдерді орнату аяқталғаннан кейін үйінді және оның құрылымдық
бөліктері жобаның геометриялық параметрлеріне және топырақтың 
тығыздалу дәрежесіне қойылатын талаптарын сақтай отырып салынады [6].

Тік дренаж құрылғысы. Сулы қабаттың біртекті емес құрылысы кезінде 
көлденең дренажмен қатар жобада тік дренаж құрылғысы тағайындалуы тиіс.

Тік дренаждары бар жер төсемінің құрылғысы мынадай технологиялық
операцияларды қамтуы тиіс:

- құм жастықшасының құру;
- үйінділерді тұрғызу;
- жағалаудың құрылысы.
Тік кәріздерді құру үшін мынадай конструктивтік-технологиялық

шешімдер қолданылуы мүмкін:
- арнайы жұмыс органымен ұңғыманы тесу және ұңғыманы құммен

толтыру;
- ашылатын ұшы бар шегендеу құбырын дірілмен батыру, оны 

құммен толтыру және құбырды алу;
- ұңғымаларды бұрғылау және оларды құммен толтыру;
- дренаж таспаларын батыру.
Тік кәріздерді қолдана отырып, әлсіз топырақ шөгінділері арқылы өту

құрылысының технологиялық схемасы 3.30-суретте келтірілген. 
Тік ұңғымаларды үңгілеуді тік дренаның сағасы (жоғарғы ұшы) жер 

асты суларының деңгейінен төмен орналасатындай есеппен орындау керек. 
Ұңғыманың түбін кем дегенде 15 см қиыршық таспен немесе шағалмен жабу 
керек. 

Тік дренажды көлденең дренажмен біріктірген кезде тік кәріздің сағасы 
көлденең кәріздің белгісінен 15 см жоғары болуы керек. 

3.30-сурет. Тік кәріздерді қолдана отырып, әлсіз топырақ шөгінділері арқылы 
өту құрылысының технологиялық схемасы 

1-жұмыс қабатын бульдозермен ысыру; 2-құм тиелген кәріз құрылғысы; 3 - 
жер төсемін жобалық белгіге дейін ұлғайту және уақытша тиеу құрылғысы; 

4-жауын-шашынды бақылау; 5-тиеу қабатын алу; 6-жер төсемін толық 
тығындау; 7-төсем құрылғысы 

Құбырлы дренажды орнату кезінде ұңғымаға тік құбыр орнатылады, ол 
қиыршық таспен немесе шағылмен толтырылады. Ұңғыманы дренажға салу 
әдісіне байланысты құбырдың түсуі ұңғымадан топырақты алып тастаумен 
біріктірілуі мүмкін. Тік құбырдың төменгі ұшы ұңғыманың түбіндегі 
қиыршық тас немесе шағыл қабатына енеді. 

Құбыр мен топырақ арасындағы кеңістік ірі құммен толтырылады [5]. 
Сіңіргіш құдық су сіңіргіш қабаттың астына көмілуі тиіс. Құбырдың 

тесіктерінің бітелуіне жол бермеу үшін оны геотекстильді сүзгі 
материалымен орау керек. 

Бұрғылау қондырғыларының заманауи паркінен БГМ-1М бұрғылау 
машинасын, УРБ-2м роторлы бұрғылау қондырғысын, УБМ-85 Әмбебап 
бұрғылау машинасын немесе басқа да осыған ұқсас машиналарды пайдалану 
ұсынылады [30]. 

Тік дренажды құдықтың құрылымы 3.31-суретте көрсетілген. 
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3.31-сурет. Дренажды құдықтың құрылымы 
 
Құдықтағы элементтерді қосу және оған дренаж құбырларын қосу үшін 

резеңке манжеттер қолданылуы керек. 
Қабырға асты  дренаж құрылғысы. Қабырға асты дренаж құрылғысын 

тіреу қабырғаларынан (құрастырмалы немесе монолитті) және ұстап тұратын 
конструкциялардан (құрастырмалы қаптау плиталары бар бұрғылап 
толтырылатын қадалар және т.б.) суды бұру үшін қолданған жөн. Қабырға 
асты дренаж құрылғысының қажеттілігі және оның конструкциясы жобамен 
айқындалуы тиіс. 

Құрастырмалы және монолитті тіреу қабырғаларының 
конструкцияларында қабырға асты дренажды салу технологиясы мыналарды 
қамтуы тиіс: 

- қабырғаның сырт (топыраққа қарайтын) бетінде және оның жеке 
элементтерінде бойлық және көлденең каналдарды қалыптастыру; 

- оның төменгі бөлігінде құрғату терезелерін құру; 
- геотекстильді материалдан жасалған жабындыны панельдің 

қабырғасына ілу; 
- перфорацияланған құбырды құрғату терезелері деңгейінде қабырға 

негізіне төсеу; 
- құрғату құбырының айналасына жабындының төменгі ұшын орау 

және оны бекіту; 
- қабырға асты кеңістікті жергілікті топырақпен толтыру. 
Бойлық және көлденең каналдарды орнату қабырғаны бетондау 

процесінде орындалуы керек. 
Геотекстильді материалдың жаймаларын ілуді оларды геотекстиль 

жаймаларының үстіңгі деңгейінде тіреуіш қабырғаға 0,5-0,7 м арқылы алдын 
ала орналастырылған арматуралық шығарылымдарға бекіту жолымен немесе 
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3.31-сурет. Дренажды құдықтың құрылымы

Құдықтағы элементтерді қосу және оған дренаж құбырларын қосу үшін
резеңке манжеттер қолданылуы керек.

Қабырға асты дренаж құрылғысы. Қабырға асты дренаж құрылғысын 
тіреу қабырғаларынан (құрастырмалы немесе монолитті) және ұстап тұратын 
конструкциялардан (құрастырмалы қаптау плиталары бар бұрғылап 
толтырылатын қадалар және т.б.) суды бұру үшін қолданған жөн. Қабырға 
асты дренаж құрылғысының қажеттілігі және оның конструкциясы жобамен
айқындалуы тиіс.

Құрастырмалы және монолитті тіреу қабырғаларының
конструкцияларында қабырға асты дренажды салу технологиясы мыналарды
қамтуы тиіс:

- қабырғаның сырт (топыраққа қарайтын) бетінде және оның жеке 
элементтерінде бойлық және көлденең каналдарды қалыптастыру;

- оның төменгі бөлігінде құрғату терезелерін құру;
- геотекстильді материалдан жасалған жабындыны панельдің 

қабырғасына ілу;
- перфорацияланған құбырды құрғату терезелері деңгейінде қабырға 

негізіне төсеу;
- құрғату құбырының айналасына жабындының төменгі ұшын орау 

және оны бекіту;
- қабырға асты кеңістікті жергілікті топырақпен толтыру.
Бойлық және көлденең каналдарды орнату қабырғаны бетондау

процесінде орындалуы керек.
Геотекстильді материалдың жаймаларын ілуді оларды геотекстиль

жаймаларының үстіңгі деңгейінде тіреуіш қабырғаға 0,5-0,7 м арқылы алдын 
ала орналастырылған арматуралық шығарылымдарға бекіту жолымен немесе 

арқандары бар Г-тәрізді қапсырмалар мен арқандарға жалғанған өзектер 
көмегімен орындау қажет, оларға маталардың жоғарғы ұшы арнайы сыммен 
бекітіледі. Қапсырмалар мен өзектерді топырақ төселген кеңістікке 
панельдердің жоғарғы деңгейіне дейін толтырғаннан кейін алып тастау 
керек. Геотекстильді материалдан жасалған панельдерді іліп қою схемасы 
3.32-суретте көрсетілген. 

Перфорацияланған дренажды құбырлар қабырғаға жақын орналасуы 
керек. Панельдердің төменгі ұштары құбырға немесе айналасына оралады 
және айналасына топырақ себіледі. Дренаждық құбырлардың топырақпен 
жанасуына жол берілмейді [6]. 

Бір-бірінен қашықтықта орналасқан жабындылардан қабырға асты 
дренажды орнатқан кезде барлық операциялар қайталанады. 
Жабындылардың  арасындағы дренажды құбыр геотекстильді материалдан 
жасалған қабықшаға салынуы керек. 

3.32-сурет. Геотекстильді материалдан жасалған жабындының схемасы 
1-құрғату терезесі, 2-канал, 3-геотекстиль, 4-өзек, 5-трос 

6-қапсырма 

Жиналмалы қаптау плиталары бар қадалардан тұратын 
бұрғытолтырмалы қадалардан жасалатын ұстау құрылымдарда қабырға асты 
дренажды орнату технологиясы төмендегілерді қамтуы тиіс: 

- геотекстильді материалдан жасалған жабындарды 
бұрғытолтырмалы қадаларға ілу (жоба бойынша); 

- плиталардың сыртқы (топыраққа қарайтын) бетіне жабындарды 
бекіте отырып, қаптау плиталарын монтаждау; 

- плиталар мен топырақ беті арасындағы аралықты құм немесе 
жергілікті топырақпен толтыру. 

Геотекстильді материалды плитаның төменгі және бір жағынан ені 20 
см болатын геотекстильдің бос жерлерін қалдырып, плиталарға бекіту керек. 
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Бұл жағдайда плиталардың тек төменгі қатары геотекстильді материалдың 
алдын ала қаланған жабынына бекітіледі [28]. 

 
3.5.5. Жер төсемінің бетін дайындау және негіздердің қосымша 

қабаттарын салу 
Негіздің қосымша қабаты жер жабынына жүктеме берумен қатар, 

аяздан қорғайтын немесе құрғататын қабат ретінде қызмет етеді. 
Құрылғының осы формасы жол төсеміне артық ылғалдануға және 

ығысуға жақсы қарсы тұруға мүмкіндік береді. Егер жобалау процесінде 
байланыстырғыштармен нығайтылған минералды материалдар мен 
топырақтардың қосымша қабаттарының қажеттілігі туралы шешім 
қабылданса, онда олар иілу кезінде созылуға жоғары кедергілікке ие болуы 
керек. 

Қосымша қабаттар төсемдік және құрғатқыш қабаттар ретінде 
жіктеледі. Климаттық және гидрологиялық жағдайларға байланысты бұл 
функциялар біріктірілуі мүмкін. 

Төсеме қабаттардың негізгі функциясы – жол жамылғысының беріктігі 
мен аязға төзімділігін арттыру. Мұндай қабаттардың қалыңдығын анықтау 
үшін жол төсемінің барлық конструкциясының қажетті беріктігін қамтамасыз 
ету шарттары негізге алынады. Егер төсеме қабатын бір уақытта төменгі 
құрғатқыш қабат ретінде пайдалану қажет болса, онда оны жер төсемінің 
бүкіл ені бойынша орындайды [11]. 

Қазіргі жағдайда құрғатқыш  қабатты көлемді сіңіргіш түрінде немесе 
жер төсемінің бүкіл еніне орнатады (3.33-сурет). 

 
 

 
3.33-сурет. Жер төсемінің бүкіл еніне жасалған құрғату қабаты: 

1-жабын; 2-негіз; 3-құрғату қабаты; 
4-жер төсемі 
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Бұл жағдайда плиталардың тек төменгі қатары геотекстильді материалдың 
алдын ала қаланған жабынына бекітіледі [28].

3.5.5. Жер төсемінің бетін дайындау және негіздердің қосымша
қабаттарын салу

Негіздің қосымша қабаты жер жабынына жүктеме берумен қатар,
аяздан қорғайтын немесе құрғататын қабат ретінде қызмет етеді.

Құрылғының осы формасы жол төсеміне артық ылғалдануға және 
ығысуға жақсы қарсы тұруға мүмкіндік береді. Егер жобалау процесінде 
байланыстырғыштармен нығайтылған минералды материалдар мен
топырақтардың қосымша қабаттарының қажеттілігі туралы шешім 
қабылданса, онда олар иілу кезінде созылуға жоғары кедергілікке ие болуы 
керек.

Қосымша қабаттар төсемдік және құрғатқыш қабаттар ретінде
жіктеледі. Климаттық және гидрологиялық жағдайларға байланысты бұл 
функциялар біріктірілуі мүмкін.

Төсеме қабаттардың негізгі функциясы – жол жамылғысының беріктігі 
мен аязға төзімділігін арттыру. Мұндай қабаттардың қалыңдығын анықтау 
үшін жол төсемінің барлық конструкциясының қажетті беріктігін қамтамасыз
ету шарттары негізге алынады. Егер төсеме қабатын бір уақытта төменгі 
құрғатқыш қабат ретінде пайдалану қажет болса, онда оны жер төсемінің
бүкіл ені бойынша орындайды [11].

Қазіргі жағдайда құрғатқыш қабатты көлемді сіңіргіш түрінде немесе
жер төсемінің бүкіл еніне орнатады (3.33-сурет).

3.33-сурет. Жер төсемінің бүкіл еніне жасалған құрғату қабаты:
1-жабын; 2-негіз; 3-құрғату қабаты;

4-жер төсемі

Көлемді сіңіру принципі бойынша құрғату қабатын егер қабатқа 
түсетін су оның тесіктеріне толық сыйа алатын болса ғана құрылады. 

Бұл жағдайда осы қабаттардан босату жасалмайды, қабаттар тек жол 
төсемінің астына орналастырылады. Атмосфералық температураның 
жоғарылауымен су жер асты суларына ағады. Қалыңдығы бойынша біршама 
қоры бар құрғату қабатындағы су капиллярлық көтерілудің биіктігіне қарай 
жол төсеміне зиянды әсер етпейді. 

Дренаж қабатының қалыңдығын азайту және одан судың шығуын 
қамтамасыз ету үшін дренаж қабаттарын жер төсемінің бүкіл ені бойынша 
ұйымдастырған жөн. Мұндай жағдайларда жер төсеміне қажетті көлденең 
еңісті қамтамасыз ету өте маңызды [10]. 

Дренаж қабаттары үшін ең көп таралған материал – құм. Құм неғұрлым 
үлкен болса және онда шаң-саз бөлшектері аз болса, оның сүзу және дренаж 
қасиеттері соғұрлым жоғары болады. Құрғату қабаттары үшін сүзу 
коэффициенті тәулігіне кемінде 3 м/тәул. Құмдар, қиыршықтас, қож, шағыл 
қажет, олар үлкен беріктігі мен сүзу коэффициентіне ие. 

Ірі түйіршікті материалдар әсіресе қолайлы, өйткені олар құмға 
қарағанда икемділіктің үлкен модуліне ие және олардың қабаты астыңғы 
және жылу оқшаулағыш қабаттардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. 

Құрғату қабаттарының құрылысы келесі жұмыс операцияларынан 
тұрады: материалды өзі аударғыштармен жеткізу және оны жер төсеміне 
үймеге төгу; барлық материалды қармауға немесе бульдозерге шығарғаннан 
кейін оның әрбір партиясын жеткізгеннен кейін дереу дөңгелек өту жолымен 
автогрейдермен материалды тегістеу; материалды оңтайлы ылғалдылыққа 
дейін ылғалдандыру және пневмодөңгелек немесе аралас катоктармен 
тығыздау [30]. 

Құм қабаттарын тығыздау кезінде материалдағы оңтайлы 
ылғалдылықтың сақталуын қадағалайды. Ыстық, шуақты күндерде су 
шығыны артады. 

Қазіргі уақытта жол құрылысында Дорнит, Typar және басқалары 
сияқты геосинтетикалық материалдар айтарлықтай таралды (3.34-сурет). Жер 
төсемі мен дренаж қабаттарын салу кезінде олар су ағызуды тездету және 
оның ағынын азайту үшін сәтті қолданылады. Сонымен қатар, синтетикалық 
материал арматуралау функцияларын орындайды, бұл дренаж қабатының 
қалыңдығын азайтады. 

Жер төсемінің тұрақтылығын арттыру, жұмыс көлемін азайту және 
алып жатқан аумақты азайту үшін арматураланған жер төсемі бар 
құрылымдар қолданылады. Сонымен қатар, арматура топырақтың 
серпімділік модулін 1,5 – 2 есе арттырады. Арматуралау үшін 
геосинтетикалық және металл торлар мен торлар, сондай-ақ тоқыма емес 
синтетикалық материалдар қолданылады. 
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3.34 –сурет. Геосинтетикалық материалды төсеу 

Жол төсемінің қосымша қабаттарының жол төсемінің барлық 
конструкцияларының беріктігі мен ұзаққа жарамдылығына айтарлықтай 
әсері туралы қорытынды жасауға болады. Осыған байланысты жұмысты 
тікелей орындаушылар тарапынан да, мемлекеттік бақылаушы органдар 
тарапынан да жол төсемдерінің қосымша қабаттарын салу кезінде 
жүргізілетін құрылғы мен қолданылатын құрылыс материалының сапасына 
мұқият бақылау жүргізу қажет [6]. 

3.6 Жол төсемін салу технологиясы 
3.6.1 Асфальтбетон жабындары мен негіздерін салу 
Асфальтбетоннан жасалған негіздер мен жабындарды салуға 

дайындық жұмыстары. Асфальтбетон қоспаларынан негіз және жабын 
қабаттарын салу бойынша жұмыстар басталғанға дейін жұмыс жүргізу орнын 
бөгде көліктің кіруінен қорғау, жол белгілерін және полиция органдарымен 
келісілген қозғалыс сызбасын орнату, көлік құралдарының қозғалысын 
жіберу, төсеумен айналысатын жұмысшылар үшін қауіпсіз аймақты, 
асфальтбетон қоспасын жеткізетін өзі аударғыш автомобильдердің кіру, 
бұрылу және шығу схемасын белгілеу қажет. Жол белгілері мен 
қоршауларды құрылыс жұмыстарын жүргізетін ұйым орнатады. Жұмыс 
жүргізу учаскесінде демалу мен тамақтануға арналған жылжымалы вагондар, 
шебер мен қоймаға арналған вагон орнатылуы тиіс, ауыз суы бар бөшкелер 
мен медициналық дәрі қобдишасы болуы тиіс. 

Асфальтбетон жабынын жаңадан салу, қайта жаңарту немесе жөндеу 
кезінде алдымен төменгі құрылымдық қабаттың белгілі бір параметрлерін 
бақылау және келесі жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету қажет: 

- төменгі құрылымдық қабат 3.03.09-2006 ҚНжЕ (22.04.2014 
ж.жағдай бойынша өзгерістермен) талаптарына сәйкес болуы керек: 
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тығыздықты, тегістікті, геометриялық белгілерді, көлденең көлбеуді 
қамтамасыз ету, таза және құрғақ болуы керек, зақымдалмауы керек, яғни 
шұңқырлар, жарықтар мен бұзушылықтар жойылуы керек. Ол үшін тегістікті 
қамтамасыз етудің автоматты жүйесі бар жол фрезасымен төменгі 
құрылымдық қабатты бейіндеу немесе асфальтбетонды ұсақ түйірлі немесе 
құмды ыстық асфальтбетон қоспасынан тегістеу қабатын салу қажет. 
Фрезамен өңделген (бейінделген) бетті механикалық щеткамен тазартып, 
сығылған ауамен үрлеу керек [17]. 

Асфальтбетон қоспаларын жол төсемінің қабаттарына төсеу. Төсеу 
технологиясын (машиналардың құрамы), төсеу әдісін (жұмысты 
ұйымдастыру) және төсемдердің жұмыс жылдамдығын таңдауды 
анықтайтын негізгі факторлар: тәулікте құрылыстың қажетті қарқыны, 
төселетін қабаттың ені мен қалыңдығы, яғни төселетін асфальтбетон 
қоспасының көлемі немесе массасы. 

Ыстық және жылы асфальтбетон қоспаларынан жабын салу 
технологиясы келесі операциялардан тұрады: негізді дайындау, қоспаны 
тасымалдау, төсеу және оны жабын қабаттарында тығыздау. 

Асфальтбетон жабыны онымен берік ілінісуі үшін қоспаны төсеу 
алдында негізді шаң мен кірден мұқият тазартады. Шаң мен кірді кетіру үшін 
механикалық щеткалар қолданылады. Жабынның астыңғы қабатпен ілінісуі 
эмульсиямен немесе сұйық битуммен төселгенге дейін бір – екі күн бұрын 
күшейтіледі. Тегістеу үшін байланыстырғыштың шығыны 0,5 құрайды...0,6 
л/м2 құрайды. 

Зауытта сапа мен температураны тексергеннен кейін асфальтбетон 
қоспасы жұмыс орнына өзі аударғыш автомобильдермен тасымалданады. 
Төсеу орнындағы қоспаның температурасы ыстық қоспалар үшін +120 С, 
жылы қоспалар үшін +80 с кем болмауы тиіс. 

Жеткізілген қоспаны асфальт төсеуіштің қабылдау бункеріне түсіреді 
және пластиналық қоректендіргіш оны төселетін жолақтың ені бойынша 
қоспаны тарататын шнекке береді. Сонымен қатар, қоспа алдын-ала 
сығымдаушы білеумен тығыздалады. Тегістеу плитасы қабатты тегістейді 
және оған қажетті көлденең профильді келтіреді [5]. 

Егер қоспа жолдың жүру бөлігінің ені бойынша бірнеше өтпесі үшін 
төселсе, онда жұмыстар әрбір жолақта қысқа учаскелермен кезекпен 
жүргізіледі, бұл аралас жолақтардың арасында жақсы тұтасуды қамтамасыз 
етеді. Жылы мезгілде және жел болмаған кезде төсеу жолағының ұзындығы 
100... 120 м болуы мүмкін. Салқын желді ауа райында төсеу жолағының 
ұзындығын 20...30 м дейін азайту керек. 

Жабынның төменгі қабатын төсеуді дайындама (жұмыстардың 
озыңқы шебін) жасау үшін үстіңгі қабатынан бір ауысым озып отырып 
жүргізеді. Жабынның жоғарғы және төменгі қабаттарын бір уақытта төсеу 
үшін әр түрлі гранулометриялық құрамның қоспаларын бір уақытта 
дайындайтын екі (немесе одан да көп) асфальт араластырғыш болуы керек. 

Қоспаның тығыздалуына ерекше назар аудару керек, өйткені тығыздау 
дәрежесі асфальтбетонның физика – механикалық көрсеткіштеріне үлкен 
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әсер етеді. Қоспаны тығыздау үшін металл роликтері бар жеңіл, орташа және 
ауыр статикалық роликтер, діріл роликтері немесе пневматикалық 
шиналардағы роликтер қолданылады. Қозғалыс жолдың шетінен ортасына 
қарай жеңіл роликтермен 20...25 см басталады. Өту саны қоспаның түріне, 
битумның тұтқырлығына және тығыздалған қабаттың қалыңдығына 
байланысты. Салмағы  1,5...1,8 т.  бастап  6...8 т. дейін дірілді білікшелері бар 
катоктар. Тығыздау әсері бойынша олар 10...15 т салмағы бар статикалық 
әрекеттегі катоктарды алмастырады. 

Асфальтбетон жабынын орнатқаннан кейін одан үлгілер алынады, олар 
бойынша қабаттың қалыңдығы, оның физикалық-механикалық көрсеткіштері 
және тығыздау коэффициенті бақыланады. 

3.6.2 Аэродромдардарда шым жамылғысын жасау жұмыстары 
Ұшу алаңының шым жамылғысын жасау кезінде: топырақты себу 

алдында өңдеуді, шөп қоспаларын дайындауды және ұшу алаңын себуді; шөп 
егісіне күтім жасауды орындау керек. 

Топырақты егу алдындағы өңдеу (жырту, делегейлеу, тырмалау) негізгі 
жер жұмыстары аяқталғаннан және ұшу алаңының бетін жоспарлағаннан 
кейін жүргізілуі тиіс [10]. 

Жер жырту тереңдігі 18-20 см болуы керек. Құнарлы қабат қалпына 
келтірілген жерлерде, сондай-ақ сортаң топырақтарда жер жырту тереңдігі 
құнарлы қабаттың қуатынан аспауы керек. 

Жер жыртуды фрезерлеуге ауыстыруға тек тығыз емес және тасты емес 
топырақтарда рұқсат етіледі. 

Делегейлеуді 2-3 ізбен жүргізу керек: бірінші із – жер жырту 
бағытында, келесілері – көлденең бағыттарда. Делегейлеуден кейін бетті 
тегістеу, тырмалау және катоктармен домалату қажет. 

Шымы жоқ құмды және құмайт топырақтары бар және бұрын 
қопсытылған немесе жақсартылған топырақтары бар жерлерді 10-15 см 
тереңдікке дейін қопсытқышпен немесе дискілі тырмамен өңдеп, содан кейін 
тегістеу және жұмырлау керек. 

Қышқыл топырақтарда әктастар, доломиттер, бор, мергель, кальцийлі 
туфтер, сондай-ақ әк ұлпаны пайдалану арқылы әктеу жүргізілуі керек. 

Органикалық тыңайтқыш ретінде шымтезекті (ойпатты, құрғақ 
ылғалдылықпен жақсы ыдырайтын, оның массасының 50% - ынан төмен 
емес), көң мен қорданы қолдану қажет. 

Минералды тыңайтқыштар мен әк материалдары топыраққа қоспалар 
түрінде немесе бөлек енгізілуі керек. Минералды тыңайтқыштардың бірнеше 
түрін қолданған кезде оларды біркелкі араластырып, бір уақытта қолдану 
керек. Қоспаларды дайындау оларды топыраққа енгізу қарсаңында немесе 
сол күні жүргізілуі тиіс. Минералды тыңайтқыштар қоспаларын ұзақ сақтауға 
жол берілмейді. 

Тыңайтқыштар мен әк материалдары минералды тыңайтқыштарды 
қолданған кезде қопсытқыштардың көмегімен және органикалық 
тыңайтқыштарды немесе әк материалдарын қолданған кезде 
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қарай жеңіл роликтермен 20...25 см басталады. Өту саны қоспаның түріне, 
битумның тұтқырлығына және тығыздалған қабаттың қалыңдығына 
байланысты. Салмағы  1,5...1,8 т.  бастап  6...8 т. дейін дірілді білікшелері бар 
катоктар. Тығыздау әсері бойынша олар 10...15 т салмағы бар статикалық 
әрекеттегі катоктарды алмастырады. 

Асфальтбетон жабынын орнатқаннан кейін одан үлгілер алынады, олар 
бойынша қабаттың қалыңдығы, оның физикалық-механикалық көрсеткіштері 
және тығыздау коэффициенті бақыланады. 

 
3.6.2 Аэродромдардарда шым жамылғысын жасау жұмыстары 
Ұшу алаңының шым жамылғысын жасау кезінде: топырақты себу 

алдында өңдеуді, шөп қоспаларын дайындауды және ұшу алаңын себуді; шөп 
егісіне күтім жасауды орындау керек. 

Топырақты егу алдындағы өңдеу (жырту, делегейлеу, тырмалау) негізгі 
жер жұмыстары аяқталғаннан және ұшу алаңының бетін жоспарлағаннан 
кейін жүргізілуі тиіс [10]. 

Жер жырту тереңдігі 18-20 см болуы керек. Құнарлы қабат қалпына 
келтірілген жерлерде, сондай-ақ сортаң топырақтарда жер жырту тереңдігі 
құнарлы қабаттың қуатынан аспауы керек. 

Жер жыртуды фрезерлеуге ауыстыруға тек тығыз емес және тасты емес 
топырақтарда рұқсат етіледі. 

Делегейлеуді 2-3 ізбен жүргізу керек: бірінші із – жер жырту 
бағытында, келесілері – көлденең бағыттарда. Делегейлеуден кейін бетті 
тегістеу, тырмалау және катоктармен домалату қажет. 

Шымы жоқ құмды және құмайт топырақтары бар және бұрын 
қопсытылған немесе жақсартылған топырақтары бар жерлерді 10-15 см 
тереңдікке дейін қопсытқышпен немесе дискілі тырмамен өңдеп, содан кейін 
тегістеу және жұмырлау керек. 

Қышқыл топырақтарда әктастар, доломиттер, бор, мергель, кальцийлі 
туфтер, сондай-ақ әк ұлпаны пайдалану арқылы әктеу жүргізілуі керек. 

Органикалық тыңайтқыш ретінде шымтезекті (ойпатты, құрғақ 
ылғалдылықпен жақсы ыдырайтын, оның массасының 50% - ынан төмен 
емес), көң мен қорданы қолдану қажет. 

Минералды тыңайтқыштар мен әк материалдары топыраққа қоспалар 
түрінде немесе бөлек енгізілуі керек. Минералды тыңайтқыштардың бірнеше 
түрін қолданған кезде оларды біркелкі араластырып, бір уақытта қолдану 
керек. Қоспаларды дайындау оларды топыраққа енгізу қарсаңында немесе 
сол күні жүргізілуі тиіс. Минералды тыңайтқыштар қоспаларын ұзақ сақтауға 
жол берілмейді. 

Тыңайтқыштар мен әк материалдары минералды тыңайтқыштарды 
қолданған кезде қопсытқыштардың көмегімен және органикалық 
тыңайтқыштарды немесе әк материалдарын қолданған кезде 

  

шашыратқыштардың көмегімен бүкіл өңделген аймаққа біркелкі таратылуы 
керек. Бұл ретте машиналар егудің жобалық нормасына реттелуі тиіс. 

Әк материалдары, органикалық және минералды тыңайтқыштар 
топыраққа оны егу алдындағы өңдеу кезінде енгізілуі керек. Бұл жағдайда 
тыңайтқыштардың жартысын шөп егу алдында топыраққа жағып, 3-4 см 
тереңдікке дейін егу алдындағы қопсытуды жүргізе отырып, диск немесе тіс 
тырмаларымен жабу керек. 

Аэродромдардың ұшу алаңдарының шым жамылғысын жасау үшін 
себу сапасы II кластан төмен емес шөп тұқымдарын пайдалану керек. 
Тұқымның себу сапасын мемлекеттік аудандық тұқым инспекциясы тексеруі 
тиіс, олар тұқымның себу сапасын (тұқым класын) белгілейді. Тексерілмеген 
тұқымдарды егуге жол берілмейді. 

Жобада қарастырылған шөп қоспалары егуден бір күн бұрын жасалуы 
керек. Тұқымдар құрғақ болуы керек. Ірі (қызылот, су бетеге, көгентамырсыз 
бидайық және т.б.) және ұсақ тұқымдар (беде, атқонақ, жоңышқа, қоңырбас, 
ақ суоты) бөлек себілуі керек. 

Ағып кетпейтін тұқымдардың басым болуымен немесе тұқымдардың аз 
салмақтық мөлшерімен шөп қоспаларын себу сапасын жақсарту үшін шөп 
қоспасына балласт материалдарын (шымтезек үгіндісі, үгінділер және т.б.) 
енгізу қажет. 

Балласт материалы құрғақ болуы керек және 5 мм тесіктері бар електен 
алдын-ала електен өткізілуі керек. Балласт пен тұқым арасындағы 
қабылданған қатынас осы шөп қоспасын себу кезінде өзгеріссіз қалуы керек. 
Тұқымдар мен балласттың мөлшерін массасы бойынша жүргізу керек. 
Тұқымдарды балластпен араластыруды кішкене мөлшермен (20-30 кг) 
біркелкі араластыруға қол жеткізу керек [10]. 

Шөп қоспаларын жасау алдында тұқым-компоненттердің себу сапасы 
жөніндегі деректерге сүйене отырып, тұқым себудің жобалық нормаларына 
түзетулер жасалуы тиіс. 

Объектіге әкелінетін тұқымдардың саны жобада белгіленген себу 
нормаларынан 20-25% - ға артық, олардың себу сапасы бойынша 100%-дық 
жарамдылығы бойынша есептелген болуы тиіс. 

Әрбір тексерілген партия бойынша тұқымның және жасалған шөп 
қоспаларының сапасын тексеру нәтижелерін оларда тексеру күнін, 
тексерілген тұқымдардың санын және олардың сапасын бағалау нәтижелерін 
көрсете отырып, актілермен ресімдеу керек. 

Тұқым себу топырақты тыңайтқышпен алдын-ала қопсытқаннан 
кейінгі келесі күннен кешіктірілмей жүргізілуі керек. 

Тұқым себу дән сепкіштердің көмегімен жеке қармауыштармен 
жүргізілуі тиіс,сепкішті қармау басталғанға дейін 1-1, 5 м бұрын қосып және 
оны бұрау алдында қармауды өшіріп тастау керек. Сепкішпен айналдыра 
себуге жол берілмейді. Тұқым сепкіштің екі өтуінен кейін себілуі керек. Егер 
шөп қоспаларындағы тұқымдар мөлшері жағынан бірдей болса, онда 
отырғызғыштың бірінші өтуі үшін норманың жартысын, ал екіншісін 
перпендикуляр жолдармен себу керек. Алғашқы өту кезінде үлкен және ұсақ 
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тұқымдардан шөп қоспаларын себу кезінде үлкен тұқымдар, ал екіншісінде – 
кішкентай тұқымдар себілуі керек 

3.6.3 Автомобиль жолының жағдайы бойынша жұмыстар жүргізу 
Жолдардың жағдайы бойынша жұмыстарды жер төсемінің жиектері 

мен еңістерін жоспарлау және нығайту жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан 
кейін және себілетін бермаларды орнатқаннан кейін орындау керек. 

Жол белгілерін, қоршауларды және сигнал бағаналарын орнату 
бойынша жұмыстарды бөлу жұмыстарынан бастау керек (3.35-сурет). 

3.35-сурет. Жол қоршаулары 

Жол белгілері тіректерінің тіреулері, қоршаулардың темірбетон 
бағандары және сигнал бағандары үшін бұрғылау тереңдігі жобада 
белгіленгеннен  3 см кем болуы тиіс. № 10 және 12 болат швеллерінен 
жасалған қоршаулар немесе оларға балама иілген болат профильдерден 
жасалған тіректері бар қоршаулар үшін бұрғылау тереңдігі жобада 
белгіленгеннен 20 см кем болуы тиіс. 

«Жол белгілері. Жалпы техникалық шарттар» ҚР СТ 1125-2002 сәйкес 
келетін тіреулері бар жол белгілері тіректермен бірге орнатылуы керек [15]. 

Соққыға қауіпсіз темірбетон тіректерді қолданған жағдайда, асбест-
цемент құбырынан жасалған муфтаның жоғарғы жағы тірек орнатылған 
жерде жол бетінен 85 см аспайтын биіктікте болуы керек. Бұл ретте тірек 
тіреуінің  жол бетінен биіктігі 2,5 м-ден аспауы тиіс. 

Соққыға қауіпсіз ағаш тіректерді қолданған жағдайда тіректердің 
тіреулеріндегі саңылаулардың осьтері белгі қалқанының жазықтығына 
параллель болуы тиіс және төменгі саңылаудың ортасы тіректі орнату 
орнында жол бетінен 15 см артық емес биіктікте болуы тиіс [15]. 

№ 10 және 12 болат швеллерлер түріндегі тіреулері бар қоршауларды 
немесе көрсетілген швеллерлерге бірдей берік иілген болат профильдерді 
монтаждау алдын ала консольдермен және тіреулермен жиналған 
секциялардан орындалуы тиіс. 

Арқалықтың көршілес секцияларын түйістіруді «Жол белгілері. Жалпы 
техникалық шарттар»  ҚР СТ 1125-2002 сәйкес асатып орындау керек. Бұл 
ретте алдыңғы секцияның шетін (қоршауға жақын жүру бөлігінің 
жолағындағы қозғалыс бағыты бойынша) келесі секцияның басында 
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тұқымдардан шөп қоспаларын себу кезінде үлкен тұқымдар, ал екіншісінде –
кішкентай тұқымдар себілуі керек

3.6.3 Автомобиль жолының жағдайы бойынша жұмыстар жүргізу
Жолдардың жағдайы бойынша жұмыстарды жер төсемінің жиектері

мен еңістерін жоспарлау және нығайту жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан
кейін және себілетін бермаларды орнатқаннан кейін орындау керек.

Жол белгілерін, қоршауларды және сигнал бағаналарын орнату 
бойынша жұмыстарды бөлу жұмыстарынан бастау керек (3.35-сурет).

3.35-сурет – Жол қоршаулары

Жол белгілері тіректерінің тіреулері, қоршаулардың темірбетон
бағандары және сигнал бағандары үшін бұрғылау тереңдігі жобада 
белгіленгеннен 3 см кем болуы тиіс. № 10 және 12 болат швеллерінен 
жасалған қоршаулар немесе оларға балама иілген болат профильдерден
жасалған тіректері бар қоршаулар үшін бұрғылау тереңдігі жобада 
белгіленгеннен 20 см кем болуы тиіс.

«Жол белгілері. Жалпы техникалық шарттар» ҚР СТ 1125-2002 сәйкес 
келетін тіреулері бар жол белгілері тіректермен бірге орнатылуы керек [15].

Соққыға қауіпсіз темірбетон тіректерді қолданған жағдайда, асбест-
цемент құбырынан жасалған муфтаның жоғарғы жағы тірек орнатылған
жерде жол бетінен 85 см аспайтын биіктікте болуы керек. Бұл ретте тірек 
тіреуінің жол бетінен биіктігі 2,5 м-ден аспауы тиіс.

Соққыға қауіпсіз ағаш тіректерді қолданған жағдайда тіректердің
тіреулеріндегі саңылаулардың осьтері белгі қалқанының жазықтығына 
параллель болуы тиіс және төменгі саңылаудың ортасы тіректі орнату 
орнында жол бетінен 15 см артық емес биіктікте болуы тиіс [15].

№ 10 және 12 болат швеллерлер түріндегі тіреулері бар қоршауларды
немесе көрсетілген швеллерлерге бірдей берік иілген болат профильдерді 
монтаждау алдын ала консольдермен және тіреулермен жиналған
секциялардан орындалуы тиіс.

Арқалықтың көршілес секцияларын түйістіруді «Жол белгілері. Жалпы 
техникалық шарттар» ҚР СТ 1125-2002 сәйкес асатып орындау керек. Бұл 
ретте алдыңғы секцияның шетін (қоршауға жақын жүру бөлігінің 
жолағындағы қозғалыс бағыты бойынша) келесі секцияның басында 

орналастыру керек. 
Көлденең белгілеуді жабынның жуылған, сыпырылған және құрғақ 

бетінде оның температурасы нитро бояулармен 15°С төмен емес және 
ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын термопластикалық 
материалдармен 10°С төмен емес кезде ғана орындау керек. 

Жабын бетінің температурасы 10°С-тан төмен болған кезде 
термопластикалық материалдармен таңбалауды жабынды инфрақызыл 
сәулелі қыздырғыштармен 15°С-тан төмен емес температураға дейін алдын 
ала қыздырған жағдайда орындауға рұқсат етіледі. 

Жұмсартылған жабын бойынша, сондай-ақ оның бетінде жарықтарды 
құю, тігістерді толтыру және т. б. үшін қолданылатын май, битум немесе 
мистика дақтары болған кезде белгілеуді орындауға жол берілмейді. 

Термопластикалық материалдан жасалған таңбалау сызықтары түсінің 
нашарлауын болдырмау үшін: дайындалған термопластикалық материал 
толық жұмсалғанға дейін өздігінен жүретін таңбалау машиналарының 
жұмысында үзіліс жасауға; оны босатқаннан кейін шығыс сыйымдылығының 
жылыту құрылғысын қосуға [10] жол берілмейді. 

3.36-сурет. Жол белгілерін салу 

Нитро бояумен салынған көлденең таңбасы бар учаске бойынша 
қозғалыс оны жаққаннан кейін кемінде 15 минуттан кейін, термопластикалық 
материалмен таңбасы бар учаске бойынша – кемінде 30 минуттан кейін 
ашылуы мүмкін (3.36-сурет). 

Жоспардағы таңбалау сызығының ауытқуының рұқсат етілген мәні ± 3 
см. Таңбалау сызығының шеттері тегіс болуы керек. Шеттердің рұқсат 
етілген ауытқуы 0,5 м ұзындықта 5 мм-ден аспайды. 

Жұмыс сапасын бақылау. Жол жағдайын орнату кезінде төмендегілерді 
бақылау керек: 

- үнемі көзбен шолу – талап етілетін жұмыс реттілігі, қоршаулар 
тіреулерінің, белгілер тіреулерінің және сигналдық бағаналардың 
вертикалдылығы; 

- барлық тіректер мен бағандарды, сондай-ақ өлшеу таспасы мен 
сымын қолдана отырып, жоспардағы 10 м кейін таңбалау сызықтарын 
орнатудың дәлдігі; 

- шаблондар бойынша шұңқырлардың тереңдігі, қоршаулар мен 
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белгілердің биіктігі; 
- сым мен сызғыштың көмегімен жоспардағы қоршаудың 

толқындылығы; 
- іріктеп, таңбалау жиектерінің тегістігі және сызықтары енінің 

түзулігі, сызғыштың көмегімен ұзындығының кемінде 10%. 

3.7 Автомобиль жолдары мен аэродромдарды күтіп ұстау және 
жөндеу 

3.7.1 Автомобиль жолдары мен аэродромдарды жөндеу және күтіп 
ұстау жұмыстары  

Жолдарды күтіп ұстау және жөндеу бойынша жұмыстардың бірқатар 
өзіндік ерекшеліктері бар: 

- әр алуандық (техникалық қызмет көрсету кезінде қарапайымнан 
жөндеу кезінде күрделіге дейін); 

- жол-пайдалану ұйымдары (ЖПҰ) қызмет көрсететін жол шегіндегі 
түрлер мен көлемдердің едәуір әртектілігі); 

- нысандардың үлкен сызықтық ұзындығы; 
- топырақ, гидрологиялық және климаттық жағдайлардың 

айырмашылығы; 
- жұмыстардың маусымдылығы; 
- ресурстық шектеулер. 
Ұйымның сипаты мен принциптері бойынша ең үлкен 

айырмашылықтар – мазмұны бойынша жұмыс болып табылады. Олар 
анағұрлым еңбекті көп қажетсінеді және материалды қажетсінеді, азырақ 
механикаландырылған. Сонымен қатар, кейінге қалдыруға болмайтын және 
климаттық жағдайларға қарамастан дереу орындалуы керек бірқатар 
техникалық қызмет көрсету жұмыстары бар [25]. 

Жоғарыда келтірілген ерекшеліктер жолдарды күтіп ұстау және жөндеу 
жұмыстарын ұйымдастыру принциптерін анықтайды: 

- белгіленген жылдамдықтар мен жүктемелері бар автомобильдердің 
учаскелерде жыл бойы жүріп өтуін қамтамасыз ету мақсатында күтіп ұстау 
және ағымдағы жөндеу жүргізіледі және учаскелерде тиісті жылдамдықтар 
мен жүктемелер жүргізіледі, мұнда орташа және күрделі жөндеу жүргізіледі; 

- ең қысқа мерзімде жолдар мен негізгі құрылыстарға ұсақ 
зақымдарды жою, жөндеуді қатаң белгіленген мерзімде орындау; 

- жоғары еңбек өнімділігіне қол жеткізу, ұстау және жөндеу 
жұмыстарын барынша механикаландыру; 

- ақша, материалдық және еңбек ресурстарының ең аз 
шығындарымен максималды әсерді қамтамасыз ету [16]. 

Жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыс көлемінің сызықтық орналасуы 
оларды жылжымалы желілік бөлімшелердің сызықтық принципін 
анықтайды. 

Жолдарды пайдаланудың қиын емес жағдайларында техникалық 
қызмет көрсету жұмыстарын көбінесе жолдың барлық құрылымдық 
элементтерін ұзындығы 70-100 км болатын белгіленген учаскеде ұстауды 
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белгілердің биіктігі;
- сым мен сызғыштың көмегімен жоспардағы қоршаудың

толқындылығы;
- іріктеп, таңбалау жиектерінің тегістігі және сызықтары енінің

түзулігі, сызғыштың көмегімен ұзындығының кемінде 10%.

3.7 Автомобиль жолдары мен аэродромдарды күтіп ұстау және 
жөндеу

3.7.1 Автомобиль жолдары мен аэродромдарды жөндеу және күтіп
ұстау жұмыстары

Жолдарды күтіп ұстау және жөндеу бойынша жұмыстардың бірқатар 
өзіндік ерекшеліктері бар:

- әр алуандық (техникалық қызмет көрсету кезінде қарапайымнан
жөндеу кезінде күрделіге дейін);

- жол-пайдалану ұйымдары (ЖПҰ) қызмет көрсететін жол шегіндегі
түрлер мен көлемдердің едәуір әртектілігі);

- нысандардың үлкен сызықтық ұзындығы;
- топырақ, гидрологиялық және климаттық жағдайлардың

айырмашылығы;
- жұмыстардың маусымдылығы;
- ресурстық шектеулер.
Ұйымның сипаты мен принциптері бойынша ең үлкен

айырмашылықтар – мазмұны бойынша жұмыс болып табылады. Олар 
анағұрлым еңбекті көп қажетсінеді және материалды қажетсінеді, азырақ
механикаландырылған. Сонымен қатар, кейінге қалдыруға болмайтын және 
климаттық жағдайларға қарамастан дереу орындалуы керек бірқатар 
техникалық қызмет көрсету жұмыстары бар [25].

Жоғарыда келтірілген ерекшеліктер жолдарды күтіп ұстау және жөндеу
жұмыстарын ұйымдастыру принциптерін анықтайды:

- белгіленген жылдамдықтар мен жүктемелері бар автомобильдердің
учаскелерде жыл бойы жүріп өтуін қамтамасыз ету мақсатында күтіп ұстау 
және ағымдағы жөндеу жүргізіледі және учаскелерде тиісті жылдамдықтар
мен жүктемелер жүргізіледі, мұнда орташа және күрделі жөндеу жүргізіледі;

- ең қысқа мерзімде жолдар мен негізгі құрылыстарға ұсақ
зақымдарды жою, жөндеуді қатаң белгіленген мерзімде орындау;

- жоғары еңбек өнімділігіне қол жеткізу, ұстау және жөндеу
жұмыстарын барынша механикаландыру;

- ақша, материалдық және еңбек ресурстарының ең аз
шығындарымен максималды әсерді қамтамасыз ету [16].

Жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыс көлемінің сызықтық орналасуы 
оларды жылжымалы желілік бөлімшелердің сызықтық принципін 
анықтайды.

Жолдарды пайдаланудың қиын емес жағдайларында техникалық
қызмет көрсету жұмыстарын көбінесе жолдың барлық құрылымдық 
элементтерін ұзындығы 70-100 км болатын белгіленген учаскеде ұстауды 

жүзеге асыратын кешенді механикаландырылған бригадалар жүзеге асырады. 
Мамандандырылған бригадалар күрделі жұмыс жағдайларында: 
- үлкен көпірлерді, өтпежолдарды және т. б. күтіп ұстау үшін қалаға 

кіреберісте құрылады. 
Мамандандыру әр жұмысшы орындайтын жұмыс түрлерін азайтуға, 

тұрақты еңбек әдістерін қолдануға, жұмыс өнімділігі мен сапасын арттыруға 
мүмкіндік береді. Маусымдық мамандандырылған бригадаларды едәуір 
жұмыс көлемі туындаған кезде (мысалы, жабындарды шұңқырларды жөндеу, 
қар құрсауын жою бойынша) ұйымдастырады. 

Жекелеген жағдайларда (тау асуларында) ұсақ жұмыстар 
ұйымдастырылуы және жолды осындай учаскелерді жол жөндеуші 
жұмысшыларға бекіту қағидаты бойынша тұрақты қадағалау мүмкін. 

Бригадалардың сандық және біліктілік құрамы жыл бойы олардың 
құрамының тұрақтылығына қарай жұмыстардың түрлері мен көлемдерімен 
айқындалады. 

3.7.2 Автомобиль жолдарын, су бұру және дренаж жүйелерін 
жөндеу және күтіп ұстау жұмыстары  

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын күтіп ұстау – 
Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын күтіп ұстау – бұл жолды, жол 
құрылыстары мен бөлу жолақтарын оларды тиісті жарамды, таза күйінде 
сақтау және жолдардағы қозғалыстың бүкіл жыл бойы толассыз, қауіпсіз 
және ыңғайлы болуын қамтамасыз ету мақсатында жүйелі түрде күту. 

Ағымдағы жөндеу – барлық жыл бойы оның бүкіл ұзақтығына 
жүргізілетін жолдар мен олардың құрылыстарындағы ұсақ зақымдардың 
алдын алу және жедел түзету тәртібімен орындалатын жұмыстар. 

Автомобиль жолын жөндеудің маршруттық тəсілі – көлік қозғалысы 
үшін қауіпті ақауларды жою жөніндегі және ауданы 500 шаршы метрге 
дейінгі жергілікті учаскелердегі жол жамылғысының тегістілігін қалпына 
келтіру жөніндегі жұмыстарды қоса алғанда, ағымдағы жөндеу қаражаты 
есебінен маршрут бойынша орындалатын жөндеу іс-шараларының кешені.  

3.37 –сурет. Автомобиль жолын жөндеу 
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Жолдарды орташа жөндеу – жол мен жол құрылыстарының бастапқы 
пайдаланылу сапасын қайта қалпына келтірумен байланысты жұмыстардың 
кешені [10]. 

Күрделі жөндеу – бұл орындалуы кезінде тозған конструкциялар мен 
бөлшектер ауыстырылатын немесе оларды жөнделетін нысандардың 
тасымалдау-пайдалану сипаттамаларын жақсартатын және жолдардың 
техникалық нормативтерінің артуын, осы жол үшін белгіленген техникалық 
санатқа сай келетін нормалардың шегінде жол төсемесі беріктігінің артуын 
қамтамасыз ететін одан да берік тиімділермен алмастырылатын жұмыстар 
кешені. Бұл жөндеу түріне табиғи апаттардың салдарын жою және жол 
инженерлік құрылыстарды қайта қалпына келтірумен байланысты жұмыстар 
жатады.  

Жол төсемінің жөндеуаралық қызмет мерзімі – бұл салу, қайта 
қалпына келтіру немесе күрделі жөндеуден кейін жолды пайдалануға берген 
сәттен бастап жол құрылымының тасу қабілетін арттырумен (күшейтумен) 
байланысты кезекті күрделі жөндеуге дейінгі кезең. 

Жол жамылғысының жөндеуаралық қызмет мерзімі – бұл салу, қайта 
қалпына келтіру, күрделі немесе орташа жөндеуден кейін жолды пайдалануға 
берген сәттен бастап тозу қабатының орнын толтыруға және тегістік пен 
тіркелу қасиеттерін көлік қозғалысының қарқындылығы бойынша қажетті 
мәнге дейін қалпына келтірумен байланысты кезекті орташа жөндеу 
жүргізуге қажеттілік туындағанға дейінгі кезең. 

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын пайдалануды басқару – 
автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын диагностикалау және жол-
жөндеу жұмыстарының экономикалық негізделген стратегиясын әзірлеумен 
бірге мониторинг жүргізу негізінде олардың қажетті техникалық деңгейін 
және көліктік-пайдалану жай-күйін қамтамасыз ету жөніндегі 
ұйымдастырушылық және реттеушілік іс-шаралар 

Автомобиль жолдары жай-күйінің мониторингі – пайдалану немесе 
қоршаған ортаның ықпал етуінің нәтижесінде болуы мүмкін адамның 
араласуымен болған өзгерістерді байқау және бақылау, бағалау және болжау 
жүйесі. 

Жол-жөндеу жұмыстарының стратегиясы – бөлінетін ресурстарды 
тиімді пайдаланған жағдайда автомобиль жолдары мен жол құрылысы 
желісінің көліктік-пайдалану жай-күйінің бүтіндігі мен оны жақсарту 
жөніндегі ең тиімді ұзақ мерзімдік техникалық шешімдер мен басқарушы 
ықпалдар кешені. 

Автомобиль жолдарын басқарушылар – автомобиль жолдарының 
иеленушілері болып табылатын немесе шаруашылық жүргізу немесе жедел 
басқару құқығында автомобиль жолдарын басқару жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын жеке және заңды тұлғалар. 

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын күтіп ұстау жөніндегі 
жұмыстар басқа жөндеу жұмыстарының түрлерінен жыл бойы үздіксіз 
орындалуымен ерекшеленеді. 

Жолдар мен жол құрылыстарын күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды 
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Жолдарды орташа жөндеу – жол мен жол құрылыстарының бастапқы
пайдаланылу сапасын қайта қалпына келтірумен байланысты жұмыстардың 
кешені [10].

Күрделі жөндеу – бұл орындалуы кезінде тозған конструкциялар мен
бөлшектер ауыстырылатын немесе оларды жөнделетін нысандардың
тасымалдау-пайдалану сипаттамаларын жақсартатын және жолдардың
техникалық нормативтерінің артуын, осы жол үшін белгіленген техникалық
санатқа сай келетін нормалардың шегінде жол төсемесі беріктігінің артуын 
қамтамасыз ететін одан да берік тиімділермен алмастырылатын жұмыстар 
кешені. Бұл жөндеу түріне табиғи апаттардың салдарын жою және жол
инженерлік құрылыстарды қайта қалпына келтірумен байланысты жұмыстар 
жатады. 

Жол төсемінің жөндеуаралық қызмет мерзімі – бұл салу, қайта 
қалпына келтіру немесе күрделі жөндеуден кейін жолды пайдалануға берген
сәттен бастап жол құрылымының тасу қабілетін арттырумен (күшейтумен) 
байланысты кезекті күрделі жөндеуге дейінгі кезең.

Жол жамылғысының жөндеуаралық қызмет мерзімі – бұл салу, қайта 
қалпына келтіру, күрделі немесе орташа жөндеуден кейін жолды пайдалануға 
берген сәттен бастап тозу қабатының орнын толтыруға және тегістік пен
тіркелу қасиеттерін көлік қозғалысының қарқындылығы бойынша қажетті 
мәнге дейін қалпына келтірумен байланысты кезекті орташа жөндеу 
жүргізуге қажеттілік туындағанға дейінгі кезең.

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын пайдалануды басқару –
автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын диагностикалау және жол-
жөндеу жұмыстарының экономикалық негізделген стратегиясын әзірлеумен 
бірге мониторинг жүргізу негізінде олардың қажетті техникалық деңгейін
және көліктік-пайдалану жай-күйін қамтамасыз ету жөніндегі 
ұйымдастырушылық және реттеушілік іс-шаралар

Автомобиль жолдары жай-күйінің мониторингі – пайдалану немесе 
қоршаған ортаның ықпал етуінің нәтижесінде болуы мүмкін адамның 
араласуымен болған өзгерістерді байқау және бақылау, бағалау және болжау
жүйесі.

Жол-жөндеу жұмыстарының стратегиясы – бөлінетін ресурстарды 
тиімді пайдаланған жағдайда автомобиль жолдары мен жол құрылысы 
желісінің көліктік-пайдалану жай-күйінің бүтіндігі мен оны жақсарту
жөніндегі ең тиімді ұзақ мерзімдік техникалық шешімдер мен басқарушы
ықпалдар кешені.

Автомобиль жолдарын басқарушылар – автомобиль жолдарының 
иеленушілері болып табылатын немесе шаруашылық жүргізу немесе жедел
басқару құқығында автомобиль жолдарын басқару жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын жеке және заңды тұлғалар.

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын күтіп ұстау жөніндегі 
жұмыстар басқа жөндеу жұмыстарының түрлерінен жыл бойы үздіксіз
орындалуымен ерекшеленеді.

Жолдар мен жол құрылыстарын күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды 

уақытылы жүргізу мақсатында оларды шолу күнделікті жүзеге асырылады. 
Жолдарды күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды жүргізу нәтижесінде 

жыл бойы көліктің толассыз, қауіпсіз және қолайлы қозғалысы қамтамасыз 
етілуі тиіс [7]. 

Күтіп ұстау жөніндегі жұмыстар жобалық құжаттама жасауды қажет 
етпейді. Оларды «Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын жөндеу 
мен күтіп ұстауға арналған қаржыландыру нормативтерін бекіту туралы» 
(бұдан әрі – нормативтік қаржыландыру) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2003 жылғы 30 сәуірдегі №423 қаулысына сәйкес күтіп ұстауға арналған 
қаражаттардың шегінде, ақаулар ведомосі бойынша жолдарды тексеру 
нәтижелерінің негізінде жоспарлайды. 

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын күтіп ұстау жөніндегі 
жұмыстар көктемгі, жазғы және күзгі мерзімдердегі күтіп ұстауға, қысқы 
күтіп ұстауға, жолдарды көгалдандыруға және басқа да жұмыстарға бөлінеді. 

Көктемгі, жазғы және күзгі мерзімдерде автомобиль жолдары мен жол 
құрылыстарын күтіп ұстау кезінде мынадай жұмыстар орындалады: 

Жер төсемі жəне су бұру жүйесі бойынша: 
- су бұратын жыраларды көктемде қардан, ал жазда қоқыстарды 

шығару арқылы салындылар мен балшықтан тазарту; 
-  жол жиегіндегі, ісінген учаскелердегі құрғатқыш шұңқырларын 

қазу және толтыру; 
- құламаларды тегістеу, шөптер егу; 
- шөптерді айнала ору және орылған шөпті жинау; 
- жер төсемінің жиектеріндегі және құламаларындағы бұталарды 

шабу, ағаштарды, жабайы өсімдіктерді тамырымен жұлу және шабылған 
материалдарды жинау; 

- жол жиегін материалдарды себусіз тегістеу. 
Бөлу жолақтары бойынша: 
- судың ағып кетуін қамтамасыз ету үшін бөлу жолағын тегістеу; 
- бөлу жолағындағы қоқысты жинау, оны тиеу және қоқыс төгетін 

жерге апару; 
- жол қозғалысының қауіпсіздігіне ықпал жасайтын (көрінімді 

шектеу және тағы басқалар) ағаштарды, бұталарды, жабайы өсімдіктерді 
шабу және тамырымен жұлу әрі шабылған материалдарды жинау; 

- бөлу жолағындағы өсімдіктерді айнала ору және орылған шөпті, 
қамысты және қурайды жинау. 

Жетілдірілген жамылғымен өту бөлігі бойынша: 
- өту бөлігін тазалау және жуу; 
- тұтқыр материалдары артығырақ учаскелердің күтімі. 
Өтпелі жамылғылары бар жүру бөлігі бойынша: 
- жамылғыны балшықтан тазарту; 
- жамылғының бетіндегі шаңды сумен кетіру; 
- жамылғыны пішіндеу және тығыздау; 
- жамылғыдағы ұсақ тастар мен таскебектерді сыпыру, 

көшкінтастарды тазалау. 
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Топырақты жəне топырағы жақсартылған жамылғымен өту бөлігі 
бойынша: 

- пайда болған шұңқырларды, жолтабандарды, басқа да тегіс емес 
жерлерді жою үшін жамылғыны пішіндеу; 

- үтіктеу – ірі тегіс емес жерлер пайда болғанға дейін жүргізілетін 
алдын алу іс-шарасы. 

Жолдардың жағдайы мен оларды көркейту, қозғалысты, байланысты, 
жарықтандыруды ұйымдастыру объектілері бойынша: 

- қоршаулар мен белгі беру бағандарын, белгілерді, қалқаншаларды 
ұдайы тексеру, бекітілген жерлерді тарту, қалқаншаларды түзету, шаң мен 
балшықтан тазарту, жуу; 

- автобус аялдамаларын, демалыс алаңдарын, дәретханаларды, 
күркелерді, автопавильондарды оқтын-оқтын тексеру, шаңнан, балшықтан 
және қоқыстан тазарту, жуу; 

-  қозғалысты, байланысты және жарықтандыруды ұйымдастыру 
жөніндегі құралдарды күтіп ұстау және олардың жарамдылығын бақылау 
[30]. 

Жасанды құрылыстар бойынша: 
- жаяу жолдардың бойындағы жүру бөліктерін тазалағыш техника 

жүріп өткеннен кейін балшық пен бөтен заттардан тазарту; 
- жаяу жолдардың бойындағы жүру бөліктерін қар тазалағыш 

техника жүріп өткеннен кейін қар мен мұздан тазарту; 
- су бұру құбырларын балшықтан, тастардан және қардан тазарту; 
- деформациялық жіктердің астындағы су бұру науаларын 

салындылардан тазарту; 
- табақшалардың ашық үлгідегі деформациялық жіктерде қозғалуы 

үшін саңылауларды балшықтан тазарту; 
- ашық үлгідегі жіктердің күрделі құрылымды тетіктерін тазарту 

және майлау; 
- жаяужолдарды балшықтан, қардан және қоқыстар мен бөтен 

заттардан тазарту; 
- жаяужол блогындағы бос аралықтарды су өткізу үшін тазалау; 
- жаяужолдардың астындағы кеңістікті балшық пен қардан тазалау; 
- қанаттық, бөгеттік қоршауларды, жол белгілерін балшықтан 

тазарту; 
- арқалықтардың бетін балшықтан, үйінді топырақтан, өсімдіктерден 

тазарту; 
- арқалықтар тірегінің бастыларын шаю; 
-  тірек бөліктерін қардан, балшықтан тазарту; 
- тіреу бөліктерінің жұмыс істейтін бетін графитті құрылыммен 

майлау; 
- метал тірек бөліктерінің бекіту болттарын тарту; 
- тіректер мен фермалық алаңдардың бастарын қоқыстан, балшықтан, 

қардан және мұздан тазарту; 
- құламалардың конустары мен бекітулерін балшықтан, шөптен және 
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Топырақты жəне топырағы жақсартылған жамылғымен өту бөлігі 
бойынша:

- пайда болған шұңқырларды, жолтабандарды, басқа да тегіс емес
жерлерді жою үшін жамылғыны пішіндеу;

- үтіктеу – ірі тегіс емес жерлер пайда болғанға дейін жүргізілетін
алдын алу іс-шарасы.

Жолдардың жағдайы мен оларды көркейту, қозғалысты, байланысты,
жарықтандыруды ұйымдастыру объектілері бойынша:

- қоршаулар мен белгі беру бағандарын, белгілерді, қалқаншаларды
ұдайы тексеру, бекітілген жерлерді тарту, қалқаншаларды түзету, шаң мен
балшықтан тазарту, жуу;

- автобус аялдамаларын, демалыс алаңдарын, дәретханаларды,
күркелерді, автопавильондарды оқтын-оқтын тексеру, шаңнан, балшықтан
және қоқыстан тазарту, жуу;

- қозғалысты, байланысты және жарықтандыруды ұйымдастыру 
жөніндегі құралдарды күтіп ұстау және олардың жарамдылығын бақылау 
[30].

Жасанды құрылыстар бойынша:
- жаяу жолдардың бойындағы жүру бөліктерін тазалағыш техника 

жүріп өткеннен кейін балшық пен бөтен заттардан тазарту;
- жаяу жолдардың бойындағы жүру бөліктерін қар тазалағыш 

техника жүріп өткеннен кейін қар мен мұздан тазарту;
- су бұру құбырларын балшықтан, тастардан және қардан тазарту;
- деформациялық жіктердің астындағы су бұру науаларын 

салындылардан тазарту;
- табақшалардың ашық үлгідегі деформациялық жіктерде қозғалуы

үшін саңылауларды балшықтан тазарту;
- ашық үлгідегі жіктердің күрделі құрылымды тетіктерін тазарту 

және майлау;
- жаяужолдарды балшықтан, қардан және қоқыстар мен бөтен 

заттардан тазарту;
- жаяужол блогындағы бос аралықтарды су өткізу үшін тазалау;
- жаяужолдардың астындағы кеңістікті балшық пен қардан тазалау;
- қанаттық, бөгеттік қоршауларды, жол белгілерін балшықтан

тазарту;
- арқалықтардың бетін балшықтан, үйінді топырақтан, өсімдіктерден

тазарту;
- арқалықтар тірегінің бастыларын шаю;
- тірек бөліктерін қардан, балшықтан тазарту;
- тіреу бөліктерінің жұмыс істейтін бетін графитті құрылыммен

майлау;
- метал тірек бөліктерінің бекіту болттарын тарту;
- тіректер мен фермалық алаңдардың бастарын қоқыстан, балшықтан,

қардан және мұздан тазарту;
- құламалардың конустары мен бекітулерін балшықтан, шөптен және 

бұтадан тазарту; 
- тіректер мен мұз кескіштердегі мұздарды ою; 
- сеңдер мен тасқын суларды өткізуді ұйымдастыру; 
- шолу құралдарын (баспалдақтарды, арбашаларды) тазарту; 
- көпір құрылыстарын ағымдық және оқтын-оқтын тексеру; 
- көпір аймағынан ағыс бойымен 15-25 метрден жоғары және төмен 

өскен өсімдіктерді алып тастау және ағаштарды шабу; 
- темірбетон құбырларды ұйық пен балшықтан тазарту; 
- кіші көпірлер мен құбырлардың саңылауларын күзде жабу және 

көктемде ашу; 
- сеңдерді, тасқын суларды өткізу, жолдар мен жол құрылыстарын су 

басуынан, мұз қатуынан, бітелулерден, орман және дала өрттерінен сақтау 
жөніндегі алдын алу шаралары; 

- салдық өткелдерді, қалқымалы көпірлерді күту және қызмет 
көрсету. 

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын ағымдағы жөндеу. 
Ағымдағы жөндеу жолдар мен жол құрылыстарының ұсақ зақымдануының 
алдын алу және түзету жөніндегі жұмыстардың орындалуын көздейді. Ол 
ақаулар ведомосі бойынша жолдарды тексеру нәтижелерінің негізінде, 
нормативтік қаржыландыруға сәйкес, ағымдағы жөндеуге арналған 
қаражаттар шегінде жоспарланады[10]. 

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын ағымдағы жөндеу 
кезінде мынадай жұмыстар орындалады: 

Жер төсемі мен су бұрғыш бойынша: 
- жер төсемінің, су бұрғыштың, резервтердің, қорғаныстық, 

бекіністік және реттеуші құрылыстардың жекелеген ұсақ зақымдарын түзету; 
- қосымша себу, жұқарту және жол жиегін жекелеген учаскелерде 1 

километрге 100 текше метрге дейінгі көлемде қосымша себу арқылы тегістеу. 
Жол төсемелері бойынша: 
- жарықшақтарды, шұңқыршаларды бітеу, жолтабандарды жою, 

шұңқырлы жерлерді, отырып қалған жерлерді жою, жиектерді түзулеу, 
жамылғылардың барлық түрлеріндегі жекелеген жиектемелерді ауыстыру. 
Ісіңкі учаскелерді, отырып қалған жерлерді, жолтабандарды және шұңқырлы 
жерлерді жою бойынша тегістеу кезіндегі жұмыстар көлемі жолдардың 
көктемгі және күзгі тексерулер нәтижелерінің деректеріне сәйкес 
автокөліктің қауіпсіз жүріп өтуін қамтамасыз етуге қажетті мөлшерде 
қабылданады; 

- цементбетон жамылғылардағы жіктерді жөндеу және толтыру; 
- битуммен өңделген жамылғыларды қоса алғанда, шағылтас және 

қиыршықтас жамылғылар бетіне таскебектер мен ұсақ қиыршықтас себу; 
- жүру бөлігін таңбалау; 
- қиыршықтасты және топырақты жолдардың пішіндерін жекелеген 

учаскелерде 1 километрге 100 текше метрге дейін жаңа материалдар қосу 
арқылы түзету; 

- жолдарды хлорлы кальциймен, битуммен және басқа да 
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материалдармен шаңсыздандыру; 
- автомобиль жолдарының дөңес учаскелеріне күтім, уақытша 

қоршау, ауа шұңқырларын орнату және қайтарғыны қамтамасыз ету [5]. 
Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын орташа жөндеу. 

Орташа жөндеу жол мен жол құрылыстарының алғашқы пайдалану сапасын 
қалпына келтіруге байланысты жұмыстардың оқтын-оқтын орындалуын 
көздейді. 

Орташа жөндеу кезінде жол жамылғыларының тозу қабаты мен 
тегістігі оқтын-оқтын қайта қалпына келтіріліп, сондай-ақ жер төсемінің, су 
бұру жүйесінің, жасанды, қорғаныстық, бекітуші, реттеуші және басқа 
құрылыстардың зақымдары түзетіледі. 

Орташа жөндеу жөніндегі жұмыстардың көлемі жолдардың күйін 
анықтау нәтижелері мен ақаулар ведомосінің негізінде жасалатын сметалық 
есеппен анықталады. 

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын орташа жөндеу кезінде 
мынадай жұмыстар орындалады: 

Жер төсемі мен су бұру бойынша: 
- ылғалды және қар басатын жерлердегі жер төсемінің ұзақтығы 

бойынша кішігірім учаскелерін көтеру және кеңейту, кішігірім ісіңкі 
учаскелерді жою; 

- қазіргі бар су бұру жыраларын тазарту, жаңа жыралар қазу, 
үйінділер мен ойықтар еңістерінің зақымдануын түзету және тіктігін азайту, 
құрғатқыш, қорғаныстық және бекіністік құрылғыларды, су бұру 
құрылыстарын және көпірлер мен құбырлардың жанындағы бұру арналарын 
түзету, шөп егу; 

- жер төсемінің құламаларына шөптерді отырғызу мен резервтерге 
тұрақты шым жабындарын жасау бойынша қажетті агротехникалық іс-
шаралар жүргізе отырып, шөптер өсіру, опырылған жерлерді, шөгіп қалған 
жерлерді және сел ысырындыларын тазалау; 

- жол жағаларына қосымша себу, жұқарту, тегістеу және бекіту [21]. 
Жол төсемесі бойынша: 
- беттік өңдеулерді орнықтыру; 
- жетілдірілген жамылғылардың тозған жоғарғы қабаттарын қалпына 

келтіру мен қазіргі бар жол төсемесін бөлшектей және қажетті жағдайларда 
беттік өңдеуді жүргізу арқылы топырақты тұрақтандыра отырып жекелеген 
және ісіңкі учаскелерде жол төсемесін жайғастыру; 

- кедір-бұдырлары, жолтабандары, қаспақтары бар жамылғыны 
қопсыту немесе жаңа материал қосу арқылы регенерациялау; 

- темірбетон және цементбетон жамылғылардың жекелеген 
тақталарын ауыстыру, көтеру және түзету; 

- шағылтасты және қиыршықтасты жамылғылардың, сондай-ақ 
топырақты жолдардың пішінін жолдың бір километріне 500 текше метрге 
дейінгі мөлшерде материалдар қосу арқылы қалпына келтіру; 

- қиыршықтасты және топырақты жолдардың жүру бөлігін 
тұтқырғыш және шаңсыздандырғыш материалдармен жақсарту; 
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материалдармен шаңсыздандыру;
- автомобиль жолдарының дөңес учаскелеріне күтім, уақытша 

қоршау, ауа шұңқырларын орнату және қайтарғыны қамтамасыз ету [5].
Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын орташа жөндеу. 

Орташа жөндеу жол мен жол құрылыстарының алғашқы пайдалану сапасын
қалпына келтіруге байланысты жұмыстардың оқтын-оқтын орындалуын
көздейді.

Орташа жөндеу кезінде жол жамылғыларының тозу қабаты мен
тегістігі оқтын-оқтын қайта қалпына келтіріліп, сондай-ақ жер төсемінің, су 
бұру жүйесінің, жасанды, қорғаныстық, бекітуші, реттеуші және басқа 
құрылыстардың зақымдары түзетіледі.

Орташа жөндеу жөніндегі жұмыстардың көлемі жолдардың күйін 
анықтау нәтижелері мен ақаулар ведомосінің негізінде жасалатын сметалық 
есеппен анықталады.

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын орташа жөндеу кезінде 
мынадай жұмыстар орындалады:

Жер төсемі мен су бұру бойынша:
- ылғалды және қар басатын жерлердегі жер төсемінің ұзақтығы 

бойынша кішігірім учаскелерін көтеру және кеңейту, кішігірім ісіңкі 
учаскелерді жою;

- қазіргі бар су бұру жыраларын тазарту, жаңа жыралар қазу,
үйінділер мен ойықтар еңістерінің зақымдануын түзету және тіктігін азайту,
құрғатқыш, қорғаныстық және бекіністік құрылғыларды, су бұру 
құрылыстарын және көпірлер мен құбырлардың жанындағы бұру арналарын
түзету, шөп егу;

- жер төсемінің құламаларына шөптерді отырғызу мен резервтерге
тұрақты шым жабындарын жасау бойынша қажетті агротехникалық іс-
шаралар жүргізе отырып, шөптер өсіру, опырылған жерлерді, шөгіп қалған
жерлерді және сел ысырындыларын тазалау;

- жол жағаларына қосымша себу, жұқарту, тегістеу және бекіту [21].
Жол төсемесі бойынша:
- беттік өңдеулерді орнықтыру;
- жетілдірілген жамылғылардың тозған жоғарғы қабаттарын қалпына 

келтіру мен қазіргі бар жол төсемесін бөлшектей және қажетті жағдайларда
беттік өңдеуді жүргізу арқылы топырақты тұрақтандыра отырып жекелеген
және ісіңкі учаскелерде жол төсемесін жайғастыру;

- кедір-бұдырлары, жолтабандары, қаспақтары бар жамылғыны
қопсыту немесе жаңа материал қосу арқылы регенерациялау;

- темірбетон және цементбетон жамылғылардың жекелеген 
тақталарын ауыстыру, көтеру және түзету;

- шағылтасты және қиыршықтасты жамылғылардың, сондай-ақ
топырақты жолдардың пішінін жолдың бір километріне 500 текше метрге 
дейінгі мөлшерде материалдар қосу арқылы қалпына келтіру;

- қиыршықтасты және топырақты жолдардың жүру бөлігін
тұтқырғыш және шаңсыздандырғыш материалдармен жақсарту;

- вираждарды жайғастыру және қозғалыс үшін қауіпті қисықтарда 
көрінімді қамтамасыз ету; 

- жөнделіп жатқан учаскелердегі жүру бөлігін белгілеу. 
Жасанды құрылыстар бойынша: 
- көпірлердегі күрделі емес жөндеу жұмыстарын орындау 

(төсемелерді, арқалық торларын, жекелеген тораптар мен элементтерді 
ауыстыру, қалауларды, жер төсемімен жанасатын жерлерді түзету және тағы 
басқалар); 

- металл аралық құрылымдарды тұтас сырлап шығу; 
- конструкциялардағы жарықтарды торкреттеу, қалауды, сылақты 

жөндеу, тойтармаларды ішінара ауыстыру; 
- арықтар арқылы өтетін өткел және өтпелі көпірлерді ауыстыру 

және түзету; 
- қалқымалы көпірлерді, паром өткелдерінің және айлақша 

құрылғыларының шағын зақымдануларын түзету (тығындағыш, қаптауды 
жөндеу, такелажды түзету және т.б.); 

 көпірлердің, өтпежолдардың жүру бөлігіндегі жабындарды 
шұңқырлы жөндеу, жабындағы жарықтарды бітеу; 

 өтпелі плиталардың саңылауларға түйісу тораптарын 
герметизациялау; 

 деформациялық жіктерді ұсақ жөндеу; 
 болттарды тарту арқылы деформациялық жіктердің ағуын жою; 
 ескі мастикадан алдын ала тазарта отырып, деформациялық 

жіктерді мастикамен құю; 
 сырғымалы табақтардың деформациялық тігістерінде дәнекерлеу 

(олар ажыратылған жағдайда), жетіспейтін серіппелерді орнату [17]; 
 деформациялық жіктердің механизмдері мен құрылымдарын ұсақ 

жөндеу; 
 деформациялық жіктер аймағында немесе жіктің үстінде жабынды 

ауыстыру; 
 жаяужолдың асфальтбетон жамылғысында жарықтар мен 

шұңқырларды құю; 
 жаяужолдардың цемент-бетон жамылғысындағы жарықтар мен 

шұңқырларды бітеу; 
 таяныш қоршауының бояу қабатын (бояу қабатын) жергілікті 

қалпына келтіру; 
 жүргін бөліктің бордюрлік қоршауына белгі салу; 
 автомобиль жолдарының үстіндегі жол өтпелерінің алдыңғы 

арқалықтарының түбіне тік белгілер салу; 
 автомобиль жолдарының үстіндегі жол өтпелерінің тіректеріне тік 

белгілер салу; 
 бетон плиталары арасындағы тігістерді цемент ерітіндісімен бітеу; 
 құбырлардың, бастиектердің, еңіс қанаттарының жекелеген 

зақымдалған буындарын кіріс және шығыс арналарды нығайта отырып 
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ауыстыру және жөндеу және құбыр науаларын тегістеу; 
 үйінді мен реттеу құрылыстарының жергілікті шайылған жерлерін 

жою; 
  көпір мен үйінді түйіскен жердегі шұңқырларды толтыру, осы 

жерлердегі суды бір мезгілде жою; 
 тіректердің жуу шұңқырларын тығыздау; 
 элементтерді шіріктен тазалау, ағаш көпірлердегі тақталарды, 

төсемдерді ауыстыру; 
 - жеке тойтармаларды ауыстыру, металл аралық құрылыс 

элементтерінің шағын деформацияларын түзету [30]. 
Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын күрделі жөндеу. 

Күрделі жөндеу жолдар мен жол құрылыстарының көлік-пайдаланымдық 
жай-күйін арттыруға, оның ішінде жол төсемелері мен жол құрылыстарының 
беріктігін қолданыстағы жолдардың техникалық санат нормаларының 
шамасында арттыруға байланысты жұмыстардың мерзімді түрде орындалуын 
көздейді. 

Күрделі жөндеуге жататын жол учаскелері жөндеу аралық қызмет 
мерзімдері мен жол диагностикасының нәтижелері негізінде белгіленеді. 

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарының күрделі жөндеуі 
мемлекеттік сараптамадан өткен және Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық 
(жоба-сметалық) құжаттама бойынша орындалады. Жолды күрделі 
жөндеудің жобасы жолдың көлік-пайдаланымдық жай-күйін анықтау және 
бағалау нәтижелері негізінде орындалады. Жекелеген жағдайларда, апатты 
жағдайлардан туындаған жұмыс кезінде кейіннен қазіргі бар қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес ресімделген ақаулар ведомосі мен атқару сметасы бойынша 
күрделі жөндеу жүргізуге рұқсат етіледі [12]. 

Күрделі жөндеу кезінде ұзақтығы жолдың жалпы ұзындығының 25%-
на дейінгі жоспарда, сондай-ақ бойлық пішінде жолдардың жекелеген 
түзетулерін жүргізуге рұқсат етіледі. 

Күрделі жөндеу кезінде мынадай жұмыстар орындалады: 
Жер төсемі мен су бұру жүйесі бойынша: 
- жер төсемін оның геометриялық параметрлерін техникалық 

құжаттамада бекітілген жөнделіп жатқан жол үшін белгіленген техникалық 
санаттарға сәйкес нормаларға дейін жеткізу арқылы түзету (топырақтарды 
кеңейту, көтеру, ауыстыру, көрінімді қамтамасыз ету, дөңгелектену 
радиусын арттыру, бойлық еңістерді жұмсарту, тік қисықтар мен 
вираждарды орнықтыру), жолдың жеке учаскелерін түзету; 

- ісіңкі, опырылған және шөккен учаскелерді жою, қабатшаларды 
оқшаулайтын құрғатқыштарды орнықтыру және жер төсемінің 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін басқа да жұмыстар; 

-  істеп тұрған қажетті су бұру құрылғыларын, жағаны қорғау және 
эрозияға қарсы құрылыстарды қалпына келтіру және қайта салу, сондай-ақ 
жаңадан салу; 



241

ауыстыру және жөндеу және құбыр науаларын тегістеу;
 үйінді мен реттеу құрылыстарының жергілікті шайылған жерлерін

жою;
 көпір мен үйінді түйіскен жердегі шұңқырларды толтыру, осы

жерлердегі суды бір мезгілде жою;
 тіректердің жуу шұңқырларын тығыздау;
 элементтерді шіріктен тазалау, ағаш көпірлердегі тақталарды, 

төсемдерді ауыстыру;
 - жеке тойтармаларды ауыстыру, металл аралық құрылыс 

элементтерінің шағын деформацияларын түзету [30].
Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын күрделі жөндеу. 

Күрделі жөндеу жолдар мен жол құрылыстарының көлік-пайдаланымдық 
жай-күйін арттыруға, оның ішінде жол төсемелері мен жол құрылыстарының
беріктігін қолданыстағы жолдардың техникалық санат нормаларының
шамасында арттыруға байланысты жұмыстардың мерзімді түрде орындалуын
көздейді.

Күрделі жөндеуге жататын жол учаскелері жөндеу аралық қызмет
мерзімдері мен жол диагностикасының нәтижелері негізінде белгіленеді.

Автомобиль жолдары мен жол құрылыстарының күрделі жөндеуі 
мемлекеттік сараптамадан өткен және Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық 
(жоба-сметалық) құжаттама бойынша орындалады. Жолды күрделі
жөндеудің жобасы жолдың көлік-пайдаланымдық жай-күйін анықтау және 
бағалау нәтижелері негізінде орындалады. Жекелеген жағдайларда, апатты
жағдайлардан туындаған жұмыс кезінде кейіннен қазіргі бар қолданыстағы
заңнамаға сәйкес ресімделген ақаулар ведомосі мен атқару сметасы бойынша 
күрделі жөндеу жүргізуге рұқсат етіледі [12].

Күрделі жөндеу кезінде ұзақтығы жолдың жалпы ұзындығының 25%-
на дейінгі жоспарда, сондай-ақ бойлық пішінде жолдардың жекелеген
түзетулерін жүргізуге рұқсат етіледі.

Күрделі жөндеу кезінде мынадай жұмыстар орындалады:
Жер төсемі мен су бұру жүйесі бойынша:
- жер төсемін оның геометриялық параметрлерін техникалық

құжаттамада бекітілген жөнделіп жатқан жол үшін белгіленген техникалық
санаттарға сәйкес нормаларға дейін жеткізу арқылы түзету (топырақтарды
кеңейту, көтеру, ауыстыру, көрінімді қамтамасыз ету, дөңгелектену 
радиусын арттыру, бойлық еңістерді жұмсарту, тік қисықтар мен
вираждарды орнықтыру), жолдың жеке учаскелерін түзету;

- ісіңкі, опырылған және шөккен учаскелерді жою, қабатшаларды 
оқшаулайтын құрғатқыштарды орнықтыру және жер төсемінің
тұрақтылығын қамтамасыз ететін басқа да жұмыстар;

- істеп тұрған қажетті су бұру құрылғыларын, жағаны қорғау және 
эрозияға қарсы құрылыстарды қалпына келтіру және қайта салу, сондай-ақ 
жаңадан салу;

- автомобиль жолдарының қиылысқан және жанасқан жерлеріне жер 
төсемі мен су бұру жүйесін орнату, сондай-ақ автомобиль жолдарының жүру 
бөлігінен тыс жерлерге аялдамаға арналған алаңшалар, автомобиль 
тұрақтары және демалыс алаңшаларын салу жөніндегі жұмыстарды орындау; 

- күрделі жөндеу жөніндегі жұмыс аймағында орналасқан жол 
жанындағы резервтерді, жойылатын жол учаскелерін баптау; 

- тасқын су, сел, нөсерлі жаңбыр және басқа да табиғи апаттардың 
салдарын жою [29]. 

Жол төсемесі бойынша: 
- жол төсемесін бір қозғалыс жолағынан аспайтындай етіп күшейту 

(қалыңдату), кеңейту және қазіргі бар жол төсемесін регенерациялау және 
оны негіз ретінде пайдалану арқылы аса жетілдірілген жол төсемесінің 
үлгілерін төсеу, сондай-ақ жолдардың қайта орнықтырылып (қайта түзетіліп) 
жатқан учаскелеріне және елді мекендердің айналма жолдары мен оған 
келетін жолдарға жаңадан жол төсемесін төсеу, көлік айырымдарына, 
инженерлік құрылғыларға, жаяужолдарға, жүргінші және велосипед 
жолдарына, автобус аялдамаларына, демалыс алаңдары мен автокөлік 
тұрақтарына жол төсемесін төсеу; 

- шағылтас және қиыршықтас жамылғылардың, сондай-ақ топырақты 
жолдардың пішінін жаңа материалдар қосу арқылы түзету, жүру бөлігін 
тұтқырғыш материалдармен жақсарту; 

- жасанды және табиғи материалдардан жасалған жиектемелерді 
және жетілдірілген жамылғылардың шеттеріндегі бекіту жолақтарын, соның 
ішінде негізгі жол төсемесінің үлгісі бойынша жаңадан орнату және 
тозғандарын ауыстыру. 

Жасанды құрылыстар бойынша: 
- көпірлерді, сондай-ақ жүргінші жолдарын, жол өткелдерін олардың 

габариттері мен тасу қабілеттерін техникалық құжаттамада осы жөндеуге 
(көпірді жаңа арқалықтар қоспай габаритін кеңейту арқылы; габаритті 
кеңейте отырып және ригельді үлкейту және күшейту арқылы салу, толық 
немесе бір бөлігін қайта салу, жаңа арқалықтар қосу арқылы; габаритті 
кеңейте отырып және бір жағынан немесе екі жағынан тіреуді ұлғайтатын 
арқалықтар қосу арқылы жөндеу) ауырлыққа дейін жеткізе отырып кеңейту 
және күшейту (3.38-сурет); 
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3.38 –сурет. Автомобиль жолының көпірін жөндеу 

- негізгі арқалықтар мен металды көпір фермасының элементтерін 
түзету және күшейту; 

- металды аралық құрылымдарды ауыстыру; 
- көпірдің жүру бөлігін ауыстыру; 
- су өткізгіш құбырларды салу және қайта салу; 
- бөліктерді, бастарды ауыстыру және құбырларды бекіту; 
- құбырлардың зақымданған сақиналарын ауыстыру; 
- құбырдың ұзындығын жаңа сақиналар мен бастар есебінен өсіру; 
- қалқымалы көпірлерді, паром өткелдерінің және айлақша 

құрылғыларының шағын зақымдануларын түзету (тығындағыш, қаптауды 
жөндеу, такелажды түзету және т.б.); 

- тіреуіш қабырғаларды, қорғаныстық, бекіту және реттеуші 
құрылыстарды жайғастыру және қалпына келтіру; 

- қайтадан салынған және жаңадан салынған көпірлерді сынау; 
- тоннельдердің құрылымдық элементтерін, тау жолдарындағы 

қорғаныс галереялары мен қалқаларды, жөндеу және ауыстыру, сондай-ақ 
уақытша галереялар мен қалқаларды тұрақтылармен алмастыру. [6]. 

3.7.3 Қысқы күтіп ұстау 
Қысқы күтіп ұстау мыналарды қамтитын жұмыстар кешенін білдіреді: 

жолдарды қар құрсауынан қорғау; жолдарды қардан тазарту; қысқы 
тайғақтықпен күрес; жолдарды қар көшкінінен қорғау; мұз қатуға қарсы 
күрес. Бұл жұмыстар автомобильдердің үздіксіз және қауіпсіз қозғалысын 
қамтамасыз етуге бағытталған. 
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3.38 –сурет – Автомобиль жолының көпірін жөндеу

- негізгі арқалықтар мен металды көпір фермасының элементтерін
түзету және күшейту;

- металды аралық құрылымдарды ауыстыру;
- көпірдің жүру бөлігін ауыстыру;
- су өткізгіш құбырларды салу және қайта салу;
- бөліктерді, бастарды ауыстыру және құбырларды бекіту;
- құбырлардың зақымданған сақиналарын ауыстыру;
- құбырдың ұзындығын жаңа сақиналар мен бастар есебінен өсіру;
- қалқымалы көпірлерді, паром өткелдерінің және айлақша 

құрылғыларының шағын зақымдануларын түзету (тығындағыш, қаптауды
жөндеу, такелажды түзету және т.б.);

- тіреуіш қабырғаларды, қорғаныстық, бекіту және реттеуші 
құрылыстарды жайғастыру және қалпына келтіру;

- қайтадан салынған және жаңадан салынған көпірлерді сынау;
- тоннельдердің құрылымдық элементтерін, тау жолдарындағы 

қорғаныс галереялары мен қалқаларды, жөндеу және ауыстыру, сондай-ақ 
уақытша галереялар мен қалқаларды тұрақтылармен алмастыру. [6].

3.7.3 Қысқы күтіп ұстау
Қысқы күтіп ұстау мыналарды қамтитын жұмыстар кешенін білдіреді:

жолдарды қар құрсауынан қорғау; жолдарды қардан тазарту; қысқы 
тайғақтықпен күрес; жолдарды қар көшкінінен қорғау; мұз қатуға қарсы
күрес. Бұл жұмыстар автомобильдердің үздіксіз және қауіпсіз қозғалысын 
қамтамасыз етуге бағытталған.

3.39-сурет. Жолды қардан тазарту 

Қысқы кезеңдегі автомобильдердің қозғалыс жағдайларына әсер ететін 
негізгі факторларға қардың болуы және қысқы тайғақ жатады, бұл жолдың 
ілінісу сапасының күрт төмендеуіне, теңселуге қарсылықтың жоғарылауына, 
тегістіктің нашарлауына, сондай-ақ жолдар мен жол жиектерінің енінің 
өзгеруіне әкеледі. Нәтижесінде қысқы кезеңде автомобильдердің 
жылдамдығы төмендейді, жол-көлік оқиғаларының саны артады [19]. 

Қысқы күтіп ұстаудың  басты міндеті – қар шөгінділерінің пайда 
болуын болдырмау және жолдағы қысқы тайғақтықты жою арқылы жолдың 
ілінісу сапасының барынша мүмкін болатын шамасын және тербеліске ең аз 
қарсылықты қамтамасыз ету (3.40-сурет). 

3.40-сурет. Қысқы тайғақтықты жою 
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- алдын алу шаралары, олардың мақсаты – жолда қар және мұз 
шөгінділерінің алдын алу немесе болдырмау, жабыны бар қар-мұз 
шөгінділері қабатының ілінісін әлсірету; жасанды кедір-бұдырлықты 
(жабындарды химиялық тайғаққа қарсы заттармен профилактикалық өңдеу 
және т.б.) жасау есебінен оларда қар-мұз шөгінділері, тығыздалған қар 
немесе көктайғақ қабыршақтары пайда болған кезде жол жабындарының 
ілінісу сапасын арттыру болып табылады. 

- қорғаныс шаралары, олардың көмегімен қар бораны алып келетін 
қардан жолды қорғау, қардың бұрқасындық тасымалдануынан және қар 
көшкінінен қорғауды қолдану; қардан қорғаныс сапасының басты критерийі 
–жолдардағы боранды қардың шөгінділерін болдырмау.

- пайда болған қар және мұз шөгінділерін жою ( жолдарды қардан 
тазарту және қысқы тайғақтықты жою), сондай-ақ шөгінділердің қозғалысқа 
әсерін азайту жөніндегі шаралар (жолдың мұз басқан бетіне фрикциялық 
материалдар себу) [10]. 

3.7.4 Автожолдарды көгалдандыру 
Автомобиль жолдары бойындағы екпелер төсемді қар құрсауынан 

қорғау (қардан қорғайтын көгалдандыру) және сәулет-көркем безендіру 
(декоративтік көгалдандыру) үшін жасалады. 

Екпелер сондай-ақ жолдарды шайындылардан (эрозияға қарсы 
көгалдандыру), құмды борасындардан (құмды қорғау көгалдандыруы), қатты 
жел мен шаңды дауылдардан қорғау үшін қолданылады. 

Жолдарды көгалдандыру шудан қорғайтын арнайы екпелер орнатуды 
және тәлімбақтарды ұйымдастыру, екпелерді күту, оларды есепке алу және 
қорғау жөніндегі іс-шараларды да қамтиды. 

Қар тоқтату екпелері. Автомобиль жолдарын қар құрсауынан 
қорғауға арналған екпелер бір немесе бірнеше орман жолақтары түрінде, ал 
қар аз мөлшерде жауғанда  - шырша немесе бұталардан жасалған шарбақ 
түрінде жасалады. 

Өзінің әрекеті бойынша қардан қорғайтын екпелер көлемді тосқауыл 
болып табылады, оның ішінде және жанында желдің жылдамдығы 
төмендейді және қар жиналады [30]. 

Қардан қорғайтын орман жолағы орман жолағының далалық жағында 
орналасқан бірнеше қатар ағаштар мен бұталардан тұрады. 

Бұта-теректер өсіріп қоршаған шарбақ – ағаштар мен бұталардың 
тығыз екі қатарлы отырғызылуы, оларға жүйелі кесу арқылы белгілі бір 
биіктік, тығыздық және пішін беріледі. Бұл шарбақтар қар аз жауғанда (25 
м3/м дейін) қолданылады. 

Жер төсемінің жиегінен жол бойындағы орман жолағына дейінгі 
арақашықтық, орман жолақтарының ені мен орман жолақтары арасындағы 
аралықтардың шамасы қар түсу көлемі 250 м3 / м дейін болған кезде 3.4-кесте 
бойынша қар түсіру көлеміне байланысты айқындалады. 

Жекелеген өңірлерде қар түсіру көлемі 250 м3 / м астам болған кезде 
қардан қорғайтын орман екпелері қолданыстағы нормативтік-техникалық 
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- алдын алу шаралары, олардың мақсаты – жолда қар және мұз 
шөгінділерінің алдын алу немесе болдырмау, жабыны бар қар-мұз 
шөгінділері қабатының ілінісін әлсірету; жасанды кедір-бұдырлықты
(жабындарды химиялық тайғаққа қарсы заттармен профилактикалық өңдеу
және т.б.) жасау есебінен оларда қар-мұз шөгінділері, тығыздалған қар
немесе көктайғақ қабыршақтары пайда болған кезде жол жабындарының 
ілінісу сапасын арттыру болып табылады.

- қорғаныс шаралары, олардың көмегімен қар бораны алып келетін 
қардан жолды қорғау, қардың бұрқасындық тасымалдануынан және қар
көшкінінен қорғауды қолдану; қардан қорғаныс сапасының басты критерийі
–жолдардағы боранды қардың шөгінділерін болдырмау.

- пайда болған қар және мұз шөгінділерін жою ( жолдарды қардан
тазарту және қысқы тайғақтықты жою), сондай-ақ шөгінділердің қозғалысқа 
әсерін азайту жөніндегі шаралар (жолдың мұз басқан бетіне фрикциялық
материалдар себу) [10].

3.7.4 Автожолдарды көгалдандыру
Автомобиль жолдары бойындағы екпелер төсемді қар құрсауынан

қорғау (қардан қорғайтын көгалдандыру) және сәулет-көркем безендіру 
(декоративтік көгалдандыру) үшін жасалады.

Екпелер сондай-ақ жолдарды шайындылардан (эрозияға қарсы 
көгалдандыру), құмды борасындардан (құмды қорғау көгалдандыруы), қатты
жел мен шаңды дауылдардан қорғау үшін қолданылады.

Жолдарды көгалдандыру шудан қорғайтын арнайы екпелер орнатуды 
және тәлімбақтарды ұйымдастыру, екпелерді күту, оларды есепке алу және
қорғау жөніндегі іс-шараларды да қамтиды.

Қар тоқтату екпелері. Автомобиль жолдарын қар құрсауынан 
қорғауға арналған екпелер бір немесе бірнеше орман жолақтары түрінде, ал
қар аз мөлшерде жауғанда - шырша немесе бұталардан жасалған шарбақ
түрінде жасалады.

Өзінің әрекеті бойынша қардан қорғайтын екпелер көлемді тосқауыл 
болып табылады, оның ішінде және жанында желдің жылдамдығы
төмендейді және қар жиналады [30].

Қардан қорғайтын орман жолағы орман жолағының далалық жағында
орналасқан бірнеше қатар ағаштар мен бұталардан тұрады.

Бұта-теректер өсіріп қоршаған шарбақ – ағаштар мен бұталардың 
тығыз екі қатарлы отырғызылуы, оларға жүйелі кесу арқылы белгілі бір
биіктік, тығыздық және пішін беріледі. Бұл шарбақтар қар аз жауғанда (25 
м3/м дейін) қолданылады.

Жер төсемінің жиегінен жол бойындағы орман жолағына дейінгі 
арақашықтық, орман жолақтарының ені мен орман жолақтары арасындағы
аралықтардың шамасы қар түсу көлемі 250 м3 / м дейін болған кезде 3.4-кесте 
бойынша қар түсіру көлеміне байланысты айқындалады.

Жекелеген өңірлерде қар түсіру көлемі 250 м3 / м астам болған кезде
қардан қорғайтын орман екпелері қолданыстағы нормативтік-техникалық 

құжаттарға сәйкес жеке жобалар бойынша құрылады. 
Қардан қорғайтын екпелердің үлгілік схемалары негізінде әрбір нақты 

учаске үшін орман жолақтарының жұмыс схемалары таңдалады. Жұмыс 
схемасын жобалау ұйымы жасайды. Ол ағаш және бұта түрлерінің құрамын, 
олардың қатарға орналасуын, сондай-ақ жолдар санын, жолдар арасындағы 
енін және өсімдіктерді қатарға орналастыруды анықтайды. 

3.4 –кесте. Қар түсудің көлемі 

Қар түсудің 
есептік көлемі, 

м3/м 

Жер төсемінің 
жиегінен орман 

екпелеріне дейінгі 
қашықтық, м 

Орман екпелері 
арасындағы 

алшақтықтың ені, м 

Орман екпелері 
үшін бөлінген жер 

белдеулерінің ені, м 

10-25 15-25 4 
50 30 9 
75 40 12 

100 50 14 
125 60 17 
150 65 19 
200 70 22 
250 50 50 2×14 

Қар ұстайтын орман жолағының тығыз (жел соқпайтын) құрылымы 
болуы тиіс. Әр жолақтың міндетті элементі – қалың екі қатарлы бұталы жиек 
болуы керек. 

Орман жолағындағы ағаштар мен бұталардың қатарлары арасындағы 
қашықтық бірдей болуы керек және қолайлы орман өсіру жағдайында 2,5 м, 
ал ауыр жағдайда 3 – 3,5 м қабылданады. Қатардағы өсімдіктер арасындағы 
қашықтық 0,5 – 1 м аралығында рұқсат етіледі. 

Қардан қорғайтын екпелер үшін ағаш және бұта тұқымдыларын таңдау 
екпелердің әрбір нақты учаскесінің орман өсіру жағдайларын, ағаштар мен 
бұталардың биологиялық және қар ұстайтын ерекшеліктерін ескере отырып 
жүргізіледі [30]. 

Екпелерге қайыңды, мәдени жеміс-жидек ағаштары мен бұталарын, 
сондай – ақ ауыл шаруашылығы, жеміс және техникалық дақылдардың 
саңырауқұлақ аурулары мен жәндіктер зиянкестерінің таралу ошағы болып 
табылатын тұқымдарды енгізуге болмайды. 

Шарбақтар үшін қолданылатын тұқымдар жүйелі кесуге жақсы төзуі 
керек. 

Тірі шарбақтарды құруға арналған ең жақсы қылқан жапырақтардың 
бірі – шырша. Жайпақ жапырақты ағаштардан тірі шарбаққа қолдану үшін ақ 
тал, қарапайым қарағай, сары акация, орманжаңғақ, алша, жіңішке 
жапырақты жиде; жұпаргүл, долана, ырғай, жыңғыл ұсынылады. Өткізсіз 
тікенді шарбақ жасау үшін итмұрын, долана, ал оңтүстік аймақтарда 
гледичия қолданылады. 

Тірі шарбақтарға арналған ағаштар мен бұталардың көрсетілген түрлері 
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үлгі ретінде алынған және кеңейтілуі мүмкін. 
Шарбақтар бір тұқымнан жасалады. Олар тым ұзын болса, 500-800 м 

аралықта бірсарынды көріністі болдырмау және саңырауқұлақ аурулары 
немесе жәндіктер зиянкестеріне жаппай зақым келтірмеу үшін тұқымды 
өзгертеді. 

Шырша қоршауларында әрбір 100-200 м сайын өртке қарсы 
мақсаттарда жапырақты тұқымдықтардан ұзындығы кемінде 10 м 
жалғастырғыштарды қосу керек. 

Орман жолақтары мен тірі қоршаулардағы ағаш және бұта 
тұқымдылары «таза» қатарларға орналастырылуы тиіс, яғни орман 
жолағының әрбір алқабы ағаштардың немесе бұталардың бір тұқымынан 
құралуға тиіс. Орман жолақтарын отырғызу кезінде де, толықтырулар кезінде 
де әртүрлі тұқымдарды бір қатарға ауыстыруға жол берілмейді. 

Қар түсу көлемі 25-100 м3 / м шегінде болған кезде барлық қатарларда 
бұта жиегін сақтай отырып, төмен ағаштардың бір тұқымынан ағаш қабаты 
бар екпелер жасауға жол беріледі. 

Қарды жол осіне қатысты бұрышпен тасымалдау мүмкіндігіне 
байланысты қардан қорғайтын орман жолақтары қорғалатын жол учаскесінен 
50-100 м ұзындықта жасалады.100 м3-ден астам қар түсу жағдайында бұл мән 
орман жолақтары мен қорғалатын жол учаскесі арасындағы қашықтықты 
ескере отырып, 30° - тан астам бұрышта жел үшін есеппен негізделуі керек 
[10]. 

Жол учаскелері бойында нұсқаулық бойынша, тұқымдар құрамы, 
орналасуы және басқа да белгілері бойынша қанағаттанарлықсыз қардан 
қорғайтын екпелер болып, оларды кесу арқылы түзетуге болмайтын 
жағдайларда, осындай екпелердің енін ұлғайту немесе қосымша орман 
белдеулерін құру арқылы оларды күшейту жөніндегі іс-шаралар орындалады. 

Бар екпелердің енін жолдан қалыпты қашықтықта орналасқан, қар түсу 
көлеміне сәйкес келетін, бірақ қалыңдығы жеткіліксіз (тығыз бұталы жиегі 
жоқ немесе ағаш қабатында сиретілген), сондай-ақ тығыз конструкциясы бар, 
бірақ қар түсудің тиісті көлемдері үшін  жолдан қашықтық жеткіліксіз болса, 
екпелердің ені ұлғайтылады. 

Екпелердің енін ұлғайту осы алқаағаштардың далалық жағына ағаштар 
мен бұталардың қосымша қатарын отырғызу немесе себу жолымен 
жүргізіледі. 

Қосымша қатарлардың саны қар түсу көлеміне және қолда бар 
екпелердің жұмысқа қабілеттілігіне байланысты анықталады. Бұл ретте 
орман жолақтарының тығыз конструкциясын және қар енгізу көлеміне сәйкес 
келетін екпелердің жел соғатын жиегінен жер төсемінің жиегіне дейінгі 
қашықтықты қамтамасыз ету қажеттілігі туындайды. Қосымша қатарлар 
арасындағы қашықтық 2,5 – 3,5 м шегінде қабылданады. 

Орман жолақтарының тығыз конструкциясы дала жағынан қосымша 
екі қатарлы бұта жиегін отырғызумен, ал ағаш қабатындағы алқаағаштар 
сиреген кезде – төмен және жоғары қатарлы ағаштардың бірнеше қатарымен 
үйлесімде бұта жиегін отырғызумен қамтамасыз етіледі. 
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үлгі ретінде алынған және кеңейтілуі мүмкін.
Шарбақтар бір тұқымнан жасалады. Олар тым ұзын болса, 500-800 м

аралықта бірсарынды көріністі болдырмау және саңырауқұлақ аурулары
немесе жәндіктер зиянкестеріне жаппай зақым келтірмеу үшін тұқымды 
өзгертеді.

Шырша қоршауларында әрбір 100-200 м сайын өртке қарсы
мақсаттарда жапырақты тұқымдықтардан ұзындығы кемінде 10 м 
жалғастырғыштарды қосу керек.

Орман жолақтары мен тірі қоршаулардағы ағаш және бұта
тұқымдылары «таза» қатарларға орналастырылуы тиіс, яғни орман
жолағының әрбір алқабы ағаштардың немесе бұталардың бір тұқымынан 
құралуға тиіс. Орман жолақтарын отырғызу кезінде де, толықтырулар кезінде 
де әртүрлі тұқымдарды бір қатарға ауыстыруға жол берілмейді.

Қар түсу көлемі 25-100 м3 / м шегінде болған кезде барлық қатарларда
бұта жиегін сақтай отырып, төмен ағаштардың бір тұқымынан ағаш қабаты
бар екпелер жасауға жол беріледі.

Қарды жол осіне қатысты бұрышпен тасымалдау мүмкіндігіне 
байланысты қардан қорғайтын орман жолақтары қорғалатын жол учаскесінен
50-100 м ұзындықта жасалады.100 м3-ден астам қар түсу жағдайында бұл мән
орман жолақтары мен қорғалатын жол учаскесі арасындағы қашықтықты
ескере отырып, 30° - тан астам бұрышта жел үшін есеппен негізделуі керек 
[10].

Жол учаскелері бойында нұсқаулық бойынша, тұқымдар құрамы,
орналасуы және басқа да белгілері бойынша қанағаттанарлықсыз қардан
қорғайтын екпелер болып, оларды кесу арқылы түзетуге болмайтын 
жағдайларда, осындай екпелердің енін ұлғайту немесе қосымша орман 
белдеулерін құру арқылы оларды күшейту жөніндегі іс-шаралар орындалады.

Бар екпелердің енін жолдан қалыпты қашықтықта орналасқан, қар түсу
көлеміне сәйкес келетін, бірақ қалыңдығы жеткіліксіз (тығыз бұталы жиегі
жоқ немесе ағаш қабатында сиретілген), сондай-ақ тығыз конструкциясы бар,
бірақ қар түсудің тиісті көлемдері үшін жолдан қашықтық жеткіліксіз болса,
екпелердің ені ұлғайтылады.

Екпелердің енін ұлғайту осы алқаағаштардың далалық жағына ағаштар
мен бұталардың қосымша қатарын отырғызу немесе себу жолымен 
жүргізіледі.

Қосымша қатарлардың саны қар түсу көлеміне және қолда бар 
екпелердің жұмысқа қабілеттілігіне байланысты анықталады. Бұл ретте
орман жолақтарының тығыз конструкциясын және қар енгізу көлеміне сәйкес
келетін екпелердің жел соғатын жиегінен жер төсемінің жиегіне дейінгі 
қашықтықты қамтамасыз ету қажеттілігі туындайды. Қосымша қатарлар
арасындағы қашықтық 2,5 – 3,5 м шегінде қабылданады.

Орман жолақтарының тығыз конструкциясы дала жағынан қосымша 
екі қатарлы бұта жиегін отырғызумен, ал ағаш қабатындағы алқаағаштар
сиреген кезде – төмен және жоғары қатарлы ағаштардың бірнеше қатарымен
үйлесімде бұта жиегін отырғызумен қамтамасыз етіледі.

3.5 – кесте. Екпелердің жаңа жел соғатын жиегінің бірінші далалық 
қатарынан жолдың жер төсемінің жиегіне дейінгі қашықтық  

Қар түсу 
көлемі, м3/м 

Екпелердің жаңа далалық жиегінен жолдың жер төсемінің жиегіне 
дейінгі қашықтық, м 

шеттері бар далалық орман 
алқабы үшін* 

екі жолақты екпелердегі жол бойындағы 
орман алқабы үшін 

25 29 
50 39 
75 52 37,5 
100 64 37,5 
125 77 37,5 
150 84 37,5 
200 94 37,5 

Шеті – бұл орман белдеулерін құру кезінде өңделетін, ені 1,5 м 
болатын, орман белдеуінің далалық жиегіне жақын орналасқан жер таспасы. 

Екпелердің жаңа жел соғатын жиегінің бірінші далалық қатарынан 
жолдың жер төсемінің жиегіне дейінгі қашықтық 3.5-кестеде көрсетілгеннен 
кем болмауы тиіс. 

Қосымша орман жолақтары, әдетте, жолдан жеткіліксіз қашықтықта 
орналасқан екпелерді алты-жеті қатардан астам ағаштар мен бұталарды 
отырғызу қажеттілігіне байланысты олардың енін ұлғайту арқылы күшейту 
мүмкін болмаған жағдайда, 100 м3/м және одан да көп мөлшерде қар жауған 
кезде жобаланады. 

Қосымша орман белдеулерін құру кезінде олардың енін ұлғайту 
арқылы жол бойындағы екпелерді бір мезгілде күшейту қажеттілігі 
туындайды [22]. 

Қосымша орман жолақтарын орналастырудың үлгі схемасы қар түсудің 
көлеміне байланысты тиісті жол бойындағы екпелерді күшейту. L1, l2 жəне d 
параметрлерінің шамасы қолданыстағы С орман жолағының еніне, оның 
жолдан қашықтығына және қосымша орман жолақтарының еніне 
байланысты. 

Орман алқаптарына топырақ дайындау және қардан қорғайтын орман 
екпелерін өсіру қорғаныстық орман екпелерін өсіруге қойылатын өңірлік 
талаптар сақтала отырып жүзеге асырылады. 

Автомобиль жолдарының бойында қорғаныстық орман екпелерін құру 
кезінде топырақтан кейінгі күтім саны (қопсыту, культивациялау, отау және 
т.б.) табиғи аймаққа байланысты белгіленеді (3.6-кесте). 
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3.6 –кесте. Табиғи зоналар 

Белдеул
ердің 
жасы 

Орман аймағы және 
орманды дала 

Дала Құрғақ дала 

Күтім 
Қатараралық 

және шеттерде 
қатар
ларда 

Қатараралық 
және шеттерде 

қатар
ларда 

Қатараралық 
және шеттерде 

қатар
ларда 

1 4 3-4 4-5 3-4 4-5 4-5 
2 4 3-4 4-5 3-4 4-5 3-4 
3 3-4 2-3 3-4 2-3 3-4 2-3 
4 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 
5 2 2 1 2 1 
6 2 2 
7 2 2 
8 2 2 
9 2 
10 2 

Всего 15-17 9-13 21-25 10-13 25-29 11-15 

Қардан қорғайтын орман белдеулері негізінен екпелер немесе екпелер 
отырғызу, сондай-ақ ағаш және бұта тұқымдыларының тұқымдарын себу 
немесе аралас тәсілмен (себу және отырғызу арқылы) құрылады. Тұқым себу 
белгіленген отырғызу схемаларына сәйкес қатарға біркелкі бөлінген тұтас 
тігіспен немесе шұңқыршалармен жүргізіледі. Шамамен себу нормалары 
және тұқым себу тереңдігі 3.7-кестеде көрсетілген. 

3.7- кесте . Себу нормалары және тұқым себу тереңдігі 

Ағаш пен бұта 
тұқымдылар 

Отырғызу кезінде бір көшет орнына 1-ші 
тұқым саны 

Тұқым себу 
тереңдігі, см 

Емен 4 6-10 
Шаған (кәдімгі, түкті, 

жасыл) 
15-20 4-5 

Үйеңкі (сүйір 
жапырақты, шаған 

жапырақты) 

15-25 3-4 

Шегіршін (кәдімгі, майда 
жапырақты) 

50 1-2 

Ақ қараған 20 4-5 
жіңішке жапырақты 

жиде 
20 4-5 

Сары қараған 15 5-6 
Орманжаңғақ 5 5-6 

Дақылдар мен екпелер күзде немесе көктемде бірінші вегетациялық 
кезеңнен кейін толықтырылады. Жолдар аралығы 2,5 м болған кезде, 
тамырланған көшеттер арасындағы жолдардағы қашықтық 1 м-ден асатын 
барлық жағдайларда жолдарды толтыру жүзеге асырылады. Тірі шарбақтарда 
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3.6 –кесте – Табиғи зоналар

Белдеул
ердің 
жасы

Орман аймағы және 
орманды дала

Дала Құрғақ дала

Күтім
Қатараралық 

және шеттерде
қатар
ларда

Қатараралық 
және шеттерде

қатар
ларда

Қатараралық 
және шеттерде

қатар
ларда

1 4 3-4 4-5 3-4 4-5 4-5
2 4 3-4 4-5 3-4 4-5 3-4
3 3-4 2-3 3-4 2-3 3-4 2-3
4 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2
5 2 2 1 2 1
6 2 2
7 2 2
8 2 2
9 2
10 2

Всего 15-17 9-13 21-25 10-13 25-29 11-15

Қардан қорғайтын орман белдеулері негізінен екпелер немесе екпелер
отырғызу, сондай-ақ ағаш және бұта тұқымдыларының тұқымдарын себу
немесе аралас тәсілмен (себу және отырғызу арқылы) құрылады. Тұқым себу
белгіленген отырғызу схемаларына сәйкес қатарға біркелкі бөлінген тұтас 
тігіспен немесе шұңқыршалармен жүргізіледі. Шамамен себу нормалары 
және тұқым себу тереңдігі 3.7-кестеде көрсетілген.

3.7- кесте Себу нормалары және тұқым себу тереңдігі

Ағаш пен бұта 
тұқымдылар

Отырғызу кезінде бір көшет орнына 1-ші 
тұқым саны

Тұқым себу 
тереңдігі, см

Емен 4 6-10
Шаған (кәдімгі, түкті, 

жасыл)
15-20 4-5

Үйеңкі (сүйір 
жапырақты, шаған

жапырақты)

15-25 3-4

Шегіршін (кәдімгі, майда 
жапырақты)

50 1-2

Ақ қараған 20 4-5
жіңішке жапырақты 

жиде
20 4-5

Сары қараған 15 5-6
Орманжаңғақ 5 5-6

Дақылдар мен екпелер күзде немесе көктемде бірінші вегетациялық
кезеңнен кейін толықтырылады. Жолдар аралығы 2,5 м болған кезде, 
тамырланған көшеттер арасындағы жолдардағы қашықтық 1 м-ден асатын
барлық жағдайларда жолдарды толтыру жүзеге асырылады. Тірі шарбақтарда

ағаштардың барлық құлаған жерлерінде тура сол тұқым көшетімен 
толықтырылады.

Мердігерлік тәсілмен өсірілген қардан қорғайтын орман екпелері жол 
ұйымдарына 3-5 жылдық күйінде ағаштардың  ұшарбастардың түйіскен кезде 
(жапырақты күйінде) 90% - дан төмен емес пайдалануға беріледі. Кешенді 
қызғылт топырақ аймағында тәждердің тұйықталуы қатарларда анықталады.  

Сəндік көгалдандыру. Бақша-саябақ стиліне және жергілікті 
жағдайларға сәйкес автомобиль жолдарын сәндік көгалдандыру келесі 
әдістермен жүзеге асырылады: 

тұрақты – ағаштар мен бұталарды сызықтық (аллеялық немесе 
қатардағы) отырғызу, сондай-ақ тірі шарбақтар; 

ландшафтты немесе еркін – жолға іргелес ландшафтпен 
байланыстырып ағаштар мен бұталарды топтап отырғызу; 

аралас – тұрақты және еркін отырғызудың, сондай-ақ қиылыстарға, 
автобус аялдамаларына, жол өтпелеріне, орманға кіреберістерге және т. б. 
кешенді отырғызудың үйлесімі. 

Сәндік аллеялық екпелер жер төсемінің жиегінен 6-7 м жақын емес, ал 
биік үймелер мен терең ойықтар болған кезде үйінді табанынан немесе 
ойықтың жиегінен 1 м жақын емес орналастырылады. Сәндік екпелер ағаш-
бұта екпелері жолда күртік тудырмайтындай етіп жасалады. Тірі шарбақтар, 
сондай – ақ жолға жақын орналасқан ағаштар мен бұталардың тығыз 
ландшафттық топтары кейбір жағдайларда қар күртіктерін тудыруы мүмкін, 
бұған жол бермеу үшін екпелер болуы мүмкін қар етектерінің ұзындығын 
ескере отырып, бірақ жер төсемінен 12-15 м жақын емес орналастырылады. 
Сонымен қатар, жолдарды көгалдандыру үшін пайдаланылатын өсімдіктер 
әдемі екпелер жасауға мүмкіндік беретін белгілі бір сәндік қасиеттерге ие 
болуы керек (тәждердің пішіні мен мөлшері, жапырақтардың түсі, жалпы 
габитус және т.б.) [10]. 

3.41-сурет. Сәндік көгалдандыру 
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Елді мекендерге кіреберістерде және басқа жерлерде гүл жиектер 
(жүйектер немесе жолақтар), гүлзарлар және әсіресе гүл дақтары, сондай-ақ 
гүлденген көгалдардың учаскелері түріндегі гүлді безендіру қолданылады. 

Әр аймақта сәндік екпелер жасау және күтімде жасыл құрылыста 
қабылданған технология қолданылады. 

Эрозияға қарсы көгалдандыру. Эрозияға қарсы көгалдандыру 
жолдарды өсіп келе жатқан жыралардың бүліну әсерінен қорғау, тікелей су 
ағындарымен шаю, сел ағындарымен шаю және бұзу мақсатында, сондай-ақ 
көшкіндермен күресу мақсатында жүргізіледі. 

Эрозияға қарсы және көшкінге қарсы екпелер әрбір жағдайда арнайы 
әзірленген жоба бойынша құрылады. 

Жыралардың маңындағы орман жолақтары жыралардың  жиектері 
бойымен және шыңнан 30-50 м жоғары орналасқан. 

Жауынды жолақтардың ені іргелес жатқан беткейлердің жыралармен 
және шұңқырлармен кесілуіне байланысты, сондай-ақ жер үсті ағысының 
бағыты мен шоғырлануына қатысты жергілікті жер бедерінің жалпы сипатын 
ескере отырып, 20-дан 50 м-ге дейін қабылданады [24]. 

Жыраларды эрозияға қарсы көгалдандыруды қарапайым 
гидротехникалық құрылыстармен: шайылатын шыңдардан ағынды бұру 
мақсатында топырақ үйіп бекітумен, су жинайтын науалар, бөгеттер және т. 
б. құрылыстармен біріктіру керек. 

Өзендердің су басатын жайылмаларында бөгеттер мен үйінділерінің 
шайылуынан қорғау үшін көбінесе жергілікті бұталы және ағаш тәрізді 
талдарды отырғызу қолданылады, оларды судың жоғарғы және төменгі 
деңгейлеріндегі еңістер бойымен орналастырады. Отырғызу көктемде, судың 
жоғарғы деңгейінен бастап және ол төмендеген сайын жалғасады. 

Жолдарды шайылудан және сел тасқынының бұзылуынан қорғау үшін 
техникалық нығайту іс-шараларымен ұштастыра отырып, сел қаупі бар тау 
бөктерлеріне жаппай екпелер отырғызу қолданылады. 

Құмқорғаныстық көгалдандыру. Құм қорғаныстық көгалдандыру 
автомобиль жолдарын құмды борасындардан қорғау мақсатында екпелер 
жасау, жолға іргелес жатқан құмдарды шөп егумен бекіту және осы аумақты 
пайдаланудың арнайы режимін белгілеу жолымен жүргізіледі. 

Құмнан қорғайтын екпелер әрбір жағдайда арнайы әзірленген жоба 
бойынша жасалады. 

Тұқымдарды өсіру және өсімдіктердің тамыр жүйесін нығайту 
кезеңінде құмдардың қозғалысын тоқтататын көмекші құралдармен 
құмдарды өсімдіктермен бекіту кезінде механикалық қорғаныс, 
байланыстырғыш материалдарды құю немесе құмның бетін бекітудің басқа 
әдістері қолданылады. 

Өсімдіктер құмды және аздап қопсытылған құмдарды, сондай-ақ 
дефляция ошақтарын («жаралар» және жартылай өсіп кеткен және өсіп 
кеткен құмдардағы үрлеу бассейндерін) бекітеді. 
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Елді мекендерге кіреберістерде және басқа жерлерде гүл жиектер
(жүйектер немесе жолақтар), гүлзарлар және әсіресе гүл дақтары, сондай-ақ 
гүлденген көгалдардың учаскелері түріндегі гүлді безендіру қолданылады.

Әр аймақта сәндік екпелер жасау және күтімде жасыл құрылыста
қабылданған технология қолданылады.

Эрозияға қарсы көгалдандыру. Эрозияға қарсы көгалдандыру 
жолдарды өсіп келе жатқан жыралардың бүліну әсерінен қорғау, тікелей су 
ағындарымен шаю, сел ағындарымен шаю және бұзу мақсатында, сондай-ақ 
көшкіндермен күресу мақсатында жүргізіледі.

Эрозияға қарсы және көшкінге қарсы екпелер әрбір жағдайда арнайы 
әзірленген жоба бойынша құрылады.

Жыралардың маңындағы орман жолақтары жыралардың жиектері 
бойымен және шыңнан 30-50 м жоғары орналасқан.

Жауынды жолақтардың ені іргелес жатқан беткейлердің жыралармен
және шұңқырлармен кесілуіне байланысты, сондай-ақ жер үсті ағысының
бағыты мен шоғырлануына қатысты жергілікті жер бедерінің жалпы сипатын 
ескере отырып, 20-дан 50 м-ге дейін қабылданады [24].

Жыраларды эрозияға қарсы көгалдандыруды қарапайым
гидротехникалық құрылыстармен: шайылатын шыңдардан ағынды бұру
мақсатында топырақ үйіп бекітумен, су жинайтын науалар, бөгеттер және т. 
б. құрылыстармен біріктіру керек.

Өзендердің су басатын жайылмаларында бөгеттер мен үйінділерінің 
шайылуынан қорғау үшін көбінесе жергілікті бұталы және ағаш тәрізді 
талдарды отырғызу қолданылады, оларды судың жоғарғы және төменгі
деңгейлеріндегі еңістер бойымен орналастырады. Отырғызу көктемде, судың 
жоғарғы деңгейінен бастап және ол төмендеген сайын жалғасады.

Жолдарды шайылудан және сел тасқынының бұзылуынан қорғау үшін 
техникалық нығайту іс-шараларымен ұштастыра отырып, сел қаупі бар тау
бөктерлеріне жаппай екпелер отырғызу қолданылады.

Құмқорғаныстық көгалдандыру. Құм қорғаныстық көгалдандыру 
автомобиль жолдарын құмды борасындардан қорғау мақсатында екпелер
жасау, жолға іргелес жатқан құмдарды шөп егумен бекіту және осы аумақты 
пайдаланудың арнайы режимін белгілеу жолымен жүргізіледі.

Құмнан қорғайтын екпелер әрбір жағдайда арнайы әзірленген жоба 
бойынша жасалады.

Тұқымдарды өсіру және өсімдіктердің тамыр жүйесін нығайту
кезеңінде құмдардың қозғалысын тоқтататын көмекші құралдармен
құмдарды өсімдіктермен бекіту кезінде механикалық қорғаныс, 
байланыстырғыш материалдарды құю немесе құмның бетін бекітудің басқа 
әдістері қолданылады.

Өсімдіктер құмды және аздап қопсытылған құмдарды, сондай-ақ 
дефляция ошақтарын («жаралар» және жартылай өсіп кеткен және өсіп 
кеткен құмдардағы үрлеу бассейндерін) бекітеді.

Құмды өсімдіктермен бекітеді: 
- егер оның осі құмдардың қозғалыс бағытына сәйкес келсе немесе 

онымен 30°С-тан аз бұрыш жасаса, жолдың екі жағын да бекітеді; 
- егер құмдарда жол осіне 30°С-тан астам бұрышпен бағытталған 

айқын көрінетін ілгерілемелі қозғалыс болса және қарама-қарсы жағынан 
сырғу мүмкін болмаса, жолдың жел жағына ғана қатысты болады. 

Жолдарды құмның түсуінен қорғау үшін құмдарды 
фитомелиорациялау кезінде олар біркелкі өседі (жаппай орман өсіру). 

Жаппай орман өсіру барлық жерде құмды бекітудің негізгі әдісі ретінде 
қолданылады, мұнда өсімдіктердің өсу жағдайлары (құмның ылғалдылығы) 
құмдардың қозғалысын толығымен тоқтату үшін жеткілікті қалың екпелер 
жасауға мүмкіндік береді [4]. 

Өсімдіктердің өсу жағдайлары зерттеулердің деректері бойынша, 
фитомелиорациялық жұмыстардың тәжірибесі бойынша және жергілікті 
жағдайлары ұқсас жақын аудандардағы табиғи өсімдіктердің жағдайы 
бойынша бағаланады. 

Тұтас орман егу мынадай әсілдермен орындайды: 
 учаскелерде, мұнда жол жылжымалы нысандарды кесіп өтеді 

немесе оларға жақындайды, бекітілген жолақтардың бүкіл ауданынға бір 
маусымда кәлемшелер, жабайы талдар, бұталардың көшетін отырғызып, 
механикалық қорғаныс құрады немесе өсімдіктерді ұшырылудан сақтау үшін 
битум үлдірімен бекітеді; 

 қауіпті емес учаскелерде «барқандарды бұғаттайды»: бірінші жылы 
барқандар аралық төмендеулерде және барқандардың жайпақ беткейлерінде 
кәлемшелер отырғызылады және тұқымдар себеді (механикалық қорғаусыз 
немесе шағын көлемде қорғаумен); келесі жылдары  олар табиғи жолмен өсіп 
кетпесе осы екпелердің қорғауымен, барқандардың төбелеріне егеді; 

құмдардың ең аз қауіпті учаскелері өздігінен өсіп – өну үшін 
қалдырылады, «орман өсіру ошақтарын» - әрбір 2-3 га құмға ауданы 0,1 – 0,5 
га екпелердің учаскелерін жеделдету үшін жасайды. 

Екпелер мен дақылдарды үрлеуден қорғау үшін келесі қорғаныстар- 
қолданылады: 

- ені 25-30 см (қатарда қамыс немесе шөпті бойлық төсеу кезінде) 
немесе 50-70 см (көлденең төсеу кезінде) желдің бағытына көлденең 
қатарлармен қамыс немесе шөпті механикалық төсеу. Жолдар арасындағы 
бос орындар 2 – 4 м құрайды, Жолдар жеңіл құм ұнтағымен бекітіліп, 
тығыздалған. Материалдың шығыны 30-дан 90 м3 / га дейін. Қорғаудың бұл 
түрі орташа күшті желдері бар жерлерде ұсынылады; 

 ұзындығы 25 – тен 70 см – ге дейін шөптер немесе кесілген қамыс 
желге көлденең жолдармен немесе 2×2, 3×3 немесе 4×4 ұяшықтармен 20-30 
см тереңдіктегі ойықтарға қалыңдығы 6-8 см қоршау түрінде орнатылады, 
тігінен тураланады (жартылай тұрақты қорғаныс үшін, жел бойымен 20-25°C 
бұрышпен), құм себілген және тығыздалған. Орнатудың ең жақсы уақыты – 
желтоқсан. Материал шығыны 60-тан 100 м3 / га дейін, өндіру – 70-150 м 
қатар 1 адам-күн. Бұл түрді қорғау қатты желге төтеп береді. Оның кемшілігі 
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– құмды құрғату, өсімдіктердің даму жағдайларын нашарлатады;  
 құмның бетін сұйық тұтқыр материалдармен-бекіткіштермен 

уақытша бекіту. Құмдарды бекітуге арналған бекіткіштердің шығыс 
нормалары, жұмыс құрамының битум эмульсиясының шығынын анықтау 
әдістемесі, сондай-ақ жұмыс технологиясы қолданыстағы ережелерге сәйкес 
қабылданады. 

Құмды бекіту үшін өсімдіктерді таңдағанда, басқаларға қарағанда 
жақсы дамитын жергілікті түрлерді қолданған жөн. Өсіп кетпейтін және өсіп 
кеткен құмдарда жақсы дамыған өсімдіктерді қолдану өте ұтымды. 

Тұқымдар аурулардан немесе зиянкестерден зардап шекпейтін жақсы 
дамыған, мол жеміс беретін өсімдіктерден жиналады. Тұқым дайындауға 
арналған учаскелер орман шаруашылығы органдарының келісімі бойынша 
таңдалады. 

Кәлемшелерді дайындау үшін сау жас өсімдіктердің жақсы дамыған 
жас өсінділері таңдалады, олардың қалыңдығы кем дегенде 1 см, ұзындығы 
40-50 см. Қаңтар – ақпан айларында жиналған кәлемшелерді отырғызар 
алдында қазылып немесе отырғызылып, оларды кептіруден қорғайды. 
Шырындардың көктемгі қозғалысы басталғанға дейін кесілген және бірден 
отырғызылған кәлемшелер жақсы нәтиже береді [11]. 

Құмға тұқым себу механикалық қорғаныспен бекітілген шағын 
аудандарда топырақ дайындамай жүзеге асырылады. Тұқымдар құмға 
лақтырылып, аздап тығыздалады. Қорғаныссыз жерлерде, үрленбейтін 
жерлерде тұқымдар шұңқыршаларға себіледі: күрекпен қалыңдығы 2-3 см 
құм қабатын көтереді, шұңқыршаларға бірнеше тұқым лақтырып, оларды 
бірдей құммен себеді. Үлкен аудандарда тұқымдарды алдын-ала 
қанатсыздандыратын механикаландырылған себу және аэросев әдістері 
қолданылады. 

Оңтүстік шөлдерде қыста және көктемгі жаңбырдың алдында дақылдар 
жақсы нәтиже береді. Шөлді аймақтың солтүстік бөлігінде күзгі және 
көктемгі дақылдар қолданылады. 

Өсімдіктердің жерсінуін жақсарту үшін отырғызар алдында көшеттер 
мен кесінділерді гетероауксин (0,3 – 0,4 г/л) қоспасы бар сазды ерітіндіге 
батыру ұсынылады. 

Бірінші жылы күтім жасау өсімдіктерді үрлеуден қорғаумен шектеледі. 
Өсімдіктерді жеке-жеке қорғау, оларға құм төсеу, шөппен, топырақпен 
құрсалау және т.б. қажет нәтиже бермейді, сондықтан үрлеуге бейім 
жерлерде бетті тұтқыр материалдармен немесе механикалық қорғаныспен 
бекіту ұсынылады [10]. 

Екпелердің өсуінің бірінші жылында жөндеу олардың әрбір 
зақымдануынан кейін жүргізіледі. Келесі жылдары олар толықтыруды жүзеге 
асырады – учаскелерге өсімдіктер отырғызу, олар тамыр алмады және 
механикалық қорғауды жөндеді. Екінші жылы, әдетте, жалпы аумақтың 
жартысына жуығы қайта отырғызылуы керек, ал үшінші жылы тағы 25%. 
Ересек екпелерде жоспарлы іріктеп кесу жүргізіледі, олар екпелердің 
қорғаныш әрекетінің мерзімін ұзартады және өздігінен себуді қорғайды. 
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– құмды құрғату, өсімдіктердің даму жағдайларын нашарлатады; 
 құмның бетін сұйық тұтқыр материалдармен-бекіткіштермен

уақытша бекіту. Құмдарды бекітуге арналған бекіткіштердің шығыс 
нормалары, жұмыс құрамының битум эмульсиясының шығынын анықтау 
әдістемесі, сондай-ақ жұмыс технологиясы қолданыстағы ережелерге сәйкес
қабылданады.

Құмды бекіту үшін өсімдіктерді таңдағанда, басқаларға қарағанда
жақсы дамитын жергілікті түрлерді қолданған жөн. Өсіп кетпейтін және өсіп 
кеткен құмдарда жақсы дамыған өсімдіктерді қолдану өте ұтымды.

Тұқымдар аурулардан немесе зиянкестерден зардап шекпейтін жақсы
дамыған, мол жеміс беретін өсімдіктерден жиналады. Тұқым дайындауға 
арналған учаскелер орман шаруашылығы органдарының келісімі бойынша 
таңдалады.

Кәлемшелерді дайындау үшін сау жас өсімдіктердің жақсы дамыған 
жас өсінділері таңдалады, олардың қалыңдығы кем дегенде 1 см, ұзындығы
40-50 см. Қаңтар – ақпан айларында жиналған кәлемшелерді отырғызар
алдында қазылып немесе отырғызылып, оларды кептіруден қорғайды.
Шырындардың көктемгі қозғалысы басталғанға дейін кесілген және бірден 
отырғызылған кәлемшелер жақсы нәтиже береді [11].

Құмға тұқым себу механикалық қорғаныспен бекітілген шағын
аудандарда топырақ дайындамай жүзеге асырылады. Тұқымдар құмға 
лақтырылып, аздап тығыздалады. Қорғаныссыз жерлерде, үрленбейтін
жерлерде тұқымдар шұңқыршаларға себіледі: күрекпен қалыңдығы 2-3 см
құм қабатын көтереді, шұңқыршаларға бірнеше тұқым лақтырып, оларды
бірдей құммен себеді. Үлкен аудандарда тұқымдарды алдын-ала 
қанатсыздандыратын механикаландырылған себу және аэросев әдістері
қолданылады.

Оңтүстік шөлдерде қыста және көктемгі жаңбырдың алдында дақылдар 
жақсы нәтиже береді. Шөлді аймақтың солтүстік бөлігінде күзгі және 
көктемгі дақылдар қолданылады.

Өсімдіктердің жерсінуін жақсарту үшін отырғызар алдында көшеттер 
мен кесінділерді гетероауксин (0,3 – 0,4 г/л) қоспасы бар сазды ерітіндіге
батыру ұсынылады.

Бірінші жылы күтім жасау өсімдіктерді үрлеуден қорғаумен шектеледі.
Өсімдіктерді жеке-жеке қорғау, оларға құм төсеу, шөппен, топырақпен 
құрсалау және т.б. қажет нәтиже бермейді, сондықтан үрлеуге бейім 
жерлерде бетті тұтқыр материалдармен немесе механикалық қорғаныспен
бекіту ұсынылады [10].

Екпелердің өсуінің бірінші жылында жөндеу олардың әрбір
зақымдануынан кейін жүргізіледі. Келесі жылдары олар толықтыруды жүзеге 
асырады – учаскелерге өсімдіктер отырғызу, олар тамыр алмады және 
механикалық қорғауды жөндеді. Екінші жылы, әдетте, жалпы аумақтың
жартысына жуығы қайта отырғызылуы керек, ал үшінші жылы тағы 25%. 
Ересек екпелерде жоспарлы іріктеп кесу жүргізіледі, олар екпелердің
қорғаныш әрекетінің мерзімін ұзартады және өздігінен себуді қорғайды.

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР 

1. Карьер элементтеріне не жатады?
2. Жауын-шашын мен тасқын сулардың карьерге енуіне қалай жол

бермеуге болады? 
3. Кен орнын ашу тәсілдерін сипаттаңыз.
4. Скреперлерді аршу жұмыстарында қолданудың қандай шарттары

бар? 
5. Карьердегі көлік жұмыстарының мәнін ашыңыз.
6. Жарылғыш заттар не үшін арналған?
7. ЖӨЖ-ді кім әзірлейді және бекітеді?
8. Қатты ортада жарылыс кезінде қандай аймақтар пайда болады?
9. ҚҰЖ не үшін қажет және оны кім әзірлейді?
10. Жол жолағын орманнан тазарту жылдың қай мезгілінде

ұсынылады? Неліктен? 
11. Жол жолағын бұталар мен кішкентай ормандардан тазарту үшін

қандай механизмдер қажет? 
12. Су өткізетін құбырларды орнату кезінде жұмыстардың реттілігі

қандай? 
13. Дренаж жүйелерінің элементтерін, атап айтқанда, дренаждар,

коллекторлар, су төгетін дрендер, бетон науаларын салу мерзімі қандай? 
14. Аэродромның жол су бұру құрылыстары мен суағар-дренаждық

жүйелерін салу кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау неден тұрады? 
15. Су құбырларын толтыру кезінде топырақты тығыздаудың негізгі

ережелері қандай? 
16. Автомобиль жолын қайта құру процесінде жер төсемін кеңейту

кезінде жер жұмыстарын жүргізу технологиясының ерекшеліктері қандай? 
17. Топырақты нығайту үшін қолданылатын органикалық

байланыстырғыштардың маркаларын тізімдеңіз. 
18. Асфальтбетон қоспалары қандай белгілерге сәйкес жіктеледі?
19. Асфальтбетон жабындарының кедір-бұдырлығын қамтамасыз

етудің жолдары қандай? 
20. Жабындарды белгілеу кезінде қандай механикаландыру құралдары

қолданылады? 
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ТӘЖІРИБЕЛІК  ТАПСЫРМАЛАР 

Тәжірибелік тапсырмаларға арналған нұсқалар бойынша деректер 4-
қосымшада келтірілген. 

№1 

. 
Тас материалдарды ұсақтау, сұрыптау және байыту 

Жұмыстың мақсаты: ұнтақтау қондырғысының түрлерімен таныстыру. 
Ұсақтау әдістері мен тәсілдерін зерттеу. 

Бірінші нұсқа – құрылыс қоқыстарын полигонға шығару (3.42-сурет) 

3.42-сурет. Құрылыс қоқыстарын полигонға шығару 

Құрылыс қоқыстарын кәдеге жаратуға шығару үшін оны қоқысқа 
шығару қажет. Кәдеге жарату фирмасы ұсынатын қызметтің бағасы бір м3 
(немесе тонна) кәдеге жарату бағасына, материалдың мөлшеріне, 
пайдаланылатын контейнердің көлеміне және құрылыстан полигонға дейінгі 
қашықтыққа байланысты, содан кейін олқылықты толтыру үшін жаңа 
материал сатып алынады. Бұл ретте клиент екі рет төлейді: бір рет құрылыс 
қоқыстарын шығару үшін, ал екінші рет ғимаратты бұзғаннан кейін бетін 
тегістеу үшін қиыршық тасты сатып алу және әкелу үшін. Сондай - ақ, тиеу-
түсіру кезінде қарапайым көлік техникасы, сондай-ақ құрылыстағы 
қарапайым жұмыс күші қымбат. 

Екінші нұсқа – ұнтақтау қондырғысын тікелей құрылыс алаңында 
ұнтақтау (3.43-сурет) 

3.43-сурет. Ұсақтау қондырғысы арқылы ұсақтау 

Ол үшін экскаватор, тиегіш және ұсақтағыш қондырғы қажет. 

Құрылыс қоқыстарын осылай өңдеу бағасы тасымалдау құнына және 
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ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР

Тәжірибелік тапсырмаларға арналған нұсқалар бойынша деректер 4-
қосымшада келтірілген.

№1

.
Тас материалдарды ұсақтау, сұрыптау және байыту

Жұмыстың мақсаты: ұнтақтау қондырғысының түрлерімен таныстыру.
Ұсақтау әдістері мен тәсілдерін зерттеу.

Бірінші нұсқа – құрылыс қоқыстарын полигонға шығару (3.42-сурет)

3.42-сурет – Құрылыс қоқыстарын полигонға шығару

Құрылыс қоқыстарын кәдеге жаратуға шығару үшін оны қоқысқа 
шығару қажет. Кәдеге жарату фирмасы ұсынатын қызметтің бағасы бір м3
(немесе тонна) кәдеге жарату бағасына, материалдың мөлшеріне, 
пайдаланылатын контейнердің көлеміне және құрылыстан полигонға дейінгі
қашықтыққа байланысты, содан кейін олқылықты толтыру үшін жаңа 
материал сатып алынады. Бұл ретте клиент екі рет төлейді: бір рет құрылыс
қоқыстарын шығару үшін, ал екінші рет ғимаратты бұзғаннан кейін бетін
тегістеу үшін қиыршық тасты сатып алу және әкелу үшін. Сондай - ақ, тиеу-
түсіру кезінде қарапайым көлік техникасы, сондай-ақ құрылыстағы
қарапайым жұмыс күші қымбат.

Екінші нұсқа – ұнтақтау қондырғысын тікелей құрылыс алаңында
ұнтақтау (3.43-сурет)

3.43-сурет - Ұсақтау қондырғысы арқылы ұсақтау

Ол үшін экскаватор, тиегіш және ұсақтағыш қондырғы қажет.
Құрылыс қоқыстарын осылай өңдеу бағасы тасымалдау құнына және 

осындай ұнтақтау қондырғысының жұмысына байланысты. Мұндай ұнтақтау 
қондырғысын тасымалдау және орнату өте қымбат және әрдайым мүмкін 
емес. Сондай-ақ, жүк тиегіштің жұмысын ескеру қажет. Үш бірлік 
техниканың жұмыс істеуі үшін кем дегенде 3 адам қажет: біреуі 
экскаваторда, біреуі ұсақтау қондырғысында, біреуі тиегіште. Мұндай 
қондырғының өнімділігі BF ұнтақтау шөмішінен  екі есе, үш есе жоғары 
болса да, оны пайдалану құны ұсақтау шөмішін пайдалану құнынан 6-7 есе 
көп. Ия, және ұнтақтау қондырғысы бұғатталған жағдайда, өнім бірнеше 
сағатқа тоқтайды, ал ұсақтағыш шөміштің құлпын ашу үшін оны аудару 
жеткілікті және ол құлыптан босатылады. Әрине, сайтта ұсақтау кәдеге 
жаратудың бірінші нұсқасымен салыстырғанда, көлікте және толтырғыш 
материалды сатып алуда үнемдеуге мүмкіндік береді, бірақ құрылыс 
алаңында үлкен ұнтақтау қондырғысын орналастыру әрдайым мүмкін емес. 
Сондай-ақ, материалдың аз мөлшері үшін оны жалға алу мағынасы жоқ. 

Үшінші нұсқа – BF ұсақтағыш шөмішінің көмегімен ұсақтау (3.44-сурет)

3.44 -сурет. Ұсақтағыш шөмішінің көмегімен ұсақтау. 

Осылайша кәдеге жарату көлік шығындарымен де, толтырғыш 
материалды сатып алумен де байланысты емес. Кәдеге жаратудың және 
қосымша материалды алудың барлық процесі тікелей құрылыста басқа 
көліктің қатысуынсыз жүреді, нәтижесінде құрылыс алаңында 
жұмысшылардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін материалды беруде 
үзіліс болмайды. Бұл жағдайда экскаватор қажет, ол әдетте құрылыс 
алаңында бар. Сондай-ақ қайта өңделген материалды жылжыту және тегістеу 
үшін тиегіш қажет, бірақ онсыз экскаваторды жылжытып, материалды 
тікелей сол жерде ұсақтауға болады. BF ұсақтағыш шөміштері 
экскаватордың салмағына байланысты 4 модификацияда ұсынылады, бұл 
экскаваторларда 8-ден 45 тоннаға дейін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Жұмыс тəртібі: 
1. Ұнтақтау қондырғысының түрлерін зерттеу;
2. Сұрыптау әдістерін үйреніңіз.
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№2 

Карьерлерді жобалау принциптері 

Жұмыстың мақсаты: карьерлерді жобалау принциптерін зерттеу. 
Жұмыстың мазмұны: 
Тау-кен өндірісі тәжірибесінде табиғи беткі жыныстарды өндіру тау 

жыныстарының құрамы мен құрылымына, сондай-ақ сыртқы өрістердің 
әсеріне байланысты қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын кеңінен қолданады. 
Біріншіден, бұл заңдылықтар тасты қазуға дайындау әдістерін негіздеуде 
қолданылады. 

Физикалық-механикалық қасиеттері мен сәнділігін сақтау, белгілі бір 
өлшемдер мен пішіндердің блоктарын алу тұрғысынан қапталған тасқа 
қойылатын талаптар аршу, тау-кен және тау-кен жұмыстарының нақты 
мақсаттары мен ерекшеліктерін анықтайды. 

Аршу жыныстарын алу және орнын ауыстыру шоғырды ашумен қатар 
дайындалатын массивтегі тастың монолиттілігі мен декоративтік қасиеттерін 
толық сақтауды қамтамасыз ететіндей жүргізілуі тиіс. 

Өндірістік процестер, кешенді механикаландыру құрылымдары 
бойынша блоктарды өндіру бойынша карьерлердегі жұмыстар басқа пайдалы 
қазбаларды өндіру бойынша карьерлердегі жұмыстардан айтарлықтай 
ерекшеленеді. Бұл өз кезегінде Карьер алаңында ашық тау-кен жұмыстарын 
жүргізудің әртүрлі тәртібі мен дәйектілігін, яғни оның нақты даму жүйесін 
анықтайды. 

Қаптау тасының кен орындарын игеру кезінде жыныстардың әртүрлі 
физикалық-механикалық қасиеттері, шикізатқа қойылатын талаптар, кен 
орындарының орналасу шарттары ашудың ұтымды нұсқаларын және игеру 
жүйелерін, жыныстарды қазып алуға дайындау тәсілдерін, аршу, тау-кен 
дайындау және өндіру жұмыстарын жүргізуге арналған жабдықтар 
жиынтығын, пайдалы қазбаны алу, тиеу, тасымалдау және өңдеу құралдарын 
анықтайды. Табиғи тастан кен орнын игерудің өзіне тән ерекшелігі – тастың 
блоктылығын, сәнділігін және физикалық-механикалық қасиеттерін бағалау 
үшін қажетті пайдалы қазбалардың бастапқы көлемін өндіру үшін 
пайдаланылатын тәжірибелік карьерді құру. Қапталған тастың белгілі бір 
сапалық және сандық көрсеткіштерге сәйкестігін анықтағаннан кейін олар 
карьерді жобалауды бастайды. Жобалауға тапсырма беріледі. 

Карьерлердің жұмыс тəртібі. 
Блоктарды өндіру карьерлері мен тас өңдеу зауыттарының жұмыс 

режимін 5 күндік жұмыс аптасында екі біріктірілген демалыс күнімен жыл 
бойы қабылдау керек. Мысалы, 5 күндік жұмыс аптасындағы екі 
біріктірілген демалыс күндерімен жұмыс уақытының жылдық қоры 
технологиялық жобалау нормаларына/ нормаларына сәйкес қабылданады. 

Жұмыс уақытының жылдық қоры 
Ауысым ұзақтығы, сағ; 
Тәуліктегі жұмыс ауысымдарының саны; 
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Карьерлерді жобалау принциптері

Жұмыстың мақсаты: карьерлерді жобалау принциптерін зерттеу.
Жұмыстың мазмұны:
Тау-кен өндірісі тәжірибесінде табиғи беткі жыныстарды өндіру тау 

жыныстарының құрамы мен құрылымына, сондай-ақ сыртқы өрістердің 
әсеріне байланысты қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын кеңінен қолданады.
Біріншіден, бұл заңдылықтар тасты қазуға дайындау әдістерін негіздеуде 
қолданылады.

Физикалық-механикалық қасиеттері мен сәнділігін сақтау, белгілі бір
өлшемдер мен пішіндердің блоктарын алу тұрғысынан қапталған тасқа 
қойылатын талаптар аршу, тау-кен және тау-кен жұмыстарының нақты 
мақсаттары мен ерекшеліктерін анықтайды.

Аршу жыныстарын алу және орнын ауыстыру шоғырды ашумен қатар 
дайындалатын массивтегі тастың монолиттілігі мен декоративтік қасиеттерін
толық сақтауды қамтамасыз ететіндей жүргізілуі тиіс.

Өндірістік процестер, кешенді механикаландыру құрылымдары 
бойынша блоктарды өндіру бойынша карьерлердегі жұмыстар басқа пайдалы
қазбаларды өндіру бойынша карьерлердегі жұмыстардан айтарлықтай 
ерекшеленеді. Бұл өз кезегінде Карьер алаңында ашық тау-кен жұмыстарын
жүргізудің әртүрлі тәртібі мен дәйектілігін, яғни оның нақты даму жүйесін 
анықтайды.

Қаптау тасының кен орындарын игеру кезінде жыныстардың әртүрлі 
физикалық-механикалық қасиеттері, шикізатқа қойылатын талаптар, кен
орындарының орналасу шарттары ашудың ұтымды нұсқаларын және игеру
жүйелерін, жыныстарды қазып алуға дайындау тәсілдерін, аршу, тау-кен 
дайындау және өндіру жұмыстарын жүргізуге арналған жабдықтар
жиынтығын, пайдалы қазбаны алу, тиеу, тасымалдау және өңдеу құралдарын 
анықтайды. Табиғи тастан кен орнын игерудің өзіне тән ерекшелігі – тастың
блоктылығын, сәнділігін және физикалық-механикалық қасиеттерін бағалау 
үшін қажетті пайдалы қазбалардың бастапқы көлемін өндіру үшін
пайдаланылатын тәжірибелік карьерді құру. Қапталған тастың белгілі бір 
сапалық және сандық көрсеткіштерге сәйкестігін анықтағаннан кейін олар 
карьерді жобалауды бастайды. Жобалауға тапсырма беріледі.

Карьерлердің жұмыс тəртібі.
Блоктарды өндіру карьерлері мен тас өңдеу зауыттарының жұмыс

режимін 5 күндік жұмыс аптасында екі біріктірілген демалыс күнімен жыл
бойы қабылдау керек. Мысалы, 5 күндік жұмыс аптасындағы екі
біріктірілген демалыс күндерімен жұмыс уақытының жылдық қоры 
технологиялық жобалау нормаларына/ нормаларына сәйкес қабылданады.

Жұмыс уақытының жылдық қоры
Ауысым ұзақтығы, сағ;
Тәуліктегі жұмыс ауысымдарының саны;

Кәсіпорындардың маусымдық жұмыс режимі кезінде бір жылдағы 
жұмыс күндерінің саны үздіксіз жұмыс аптасын негізге ала отырып, 
климаттық аймақтар бойынша белгіленеді. Уақыттың жылдық қоры 
жоспарлы-алдын алу жөндеулерін жүргізу үшін қажетті уақытты шегере 
отырып (орташа және күрделі жөндеуді есепке алмағанда) айқындалады. 
Аймақтан тыс орналасқан кәсіпорындар үшін күндер саны 260 құрайды. 
Климаттық жағдайларға байланысты карьерлер үшін жылына жұмыс 
күндерінің саны нақтыланады. 

Карьерлердің тәуліктік жұмыс тәртібі бір, екі және үш ауысымды 
болуы мүмкін. Бір ауысымдық режимді тәуліктің жарық уақытында 
бұрғылау-жару және бұрғылау-сілті жұмыстарын жүргізу шарттарына сүйене 
отырып, берік жыныстардан блоктарды өндіру бойынша карьерлер үшін 
қабылдау керек. Ірі карьерлерге арналған блоктарды өндіруді кешенді 
механикаландыру кезінде үш ауысымды жұмыс режимін, өнімділігі төмен 
карьерлерге екі ауысымды жұмыс режимін қабылдау керек. Тас өндіретін 
кәсіпорынның ең аз өмір сүру мерзімі 25 жыл деп санаған жөн. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Қапталған тасқа қандай талаптар қойылады?
2. Аршылған жыныстарды қазу және жылжыту қалай жүзеге

асырылады? 
3. Карьерлердің жұмыс режимін сипаттаңыз.
4. Карьерлердің күнделікті жұмыс режимін сипаттаңыз.
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№3  
 

Аэродромдарды салу кезінде ағынды әдіспен жұмыстарды 
ұйымдастыру ерекшеліктері 

 
 

Көмекші (қосалқы) машиналар: 
- катоктар; 
- жоспарлаушылар; 
- қопсытқыш; 
- өзі аударғыш машиналар; 
- су себетін және жуатын машиналар. 

 
Технологиялық карталар – бұл технология және құрылыс-монтаж 

жұмыстарын ұйымдастыру туралы негізгі ақпаратты қамтитын әзірлемелер. 
Технологиялық карталарда төмендегілер келтіріледі: 
1. Технологиялық процестердің толық тізбесі; 
2. Оларды орындау реті; 
3. Қажетті құралдар (машиналар және жұмысшылар); 
4. Қажетті материалдар; 
5. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер; 
6. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі шаралар. 
Типтік және жұмыс карталарын ажыратады. 
 
Жер төсемін салу кезінде топырақты жасанды тығыздау мәселесіне көп 

көңіл бөлінеді. 
 
Ағын параметрлерін анықтау. 
Жер төсемін салуға арналған мамандандырылған ағын келесі 

параметрлермен сипатталады: 
Ағын жылдамдығы (жұмыс қарқыны) 
 

Lзахв = Lобщ
Tстр

                                                  (3.9) 

 
мұнда Lзахв. – бір ауысымда орындалатын жер жұмыстары учаскесінің 
ұзындығы, п. м. ; 
Lобщ. – уақыт ішінде орындалуы қажет жер төсемін салу бойынша 
автожолдың ұзындығы Тстр, п.м. – ауысымды көлем 
 

Vсмен = ∑Vобщ
Тстр

                                              (3.10) 

 
мұнда ΣVобщ – автожолдың берілген учаскесіндегі жер жұмыстарының жалпы 
көлемі, м3; 
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Аэродромдарды салу кезінде ағынды әдіспен жұмыстарды 
ұйымдастыру ерекшеліктері

Көмекші (қосалқы) машиналар:
- катоктар;
- жоспарлаушылар;
- қопсытқыш;
- өзі аударғыш машиналар;
- су себетін және жуатын машиналар.

Технологиялық карталар – бұл технология және құрылыс-монтаж
жұмыстарын ұйымдастыру туралы негізгі ақпаратты қамтитын әзірлемелер.

Технологиялық карталарда төмендегілер келтіріледі:
1. Технологиялық процестердің толық тізбесі;
2. Оларды орындау реті;
3. Қажетті құралдар (машиналар және жұмысшылар);
4. Қажетті материалдар;
5. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер;
6. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі шаралар.
Типтік және жұмыс карталарын ажыратады.

Жер төсемін салу кезінде топырақты жасанды тығыздау мәселесіне көп 
көңіл бөлінеді.

Ағын параметрлерін анықтау.
Жер төсемін салуға арналған мамандандырылған ағын келесі 

параметрлермен сипатталады:
Ағын жылдамдығы (жұмыс қарқыны)

Lзахв = Lобщ
Tстр

(3.9)

мұнда Lзахв. – бір ауысымда орындалатын жер жұмыстары учаскесінің 
ұзындығы, п. м. ;
Lобщ. – уақыт ішінде орындалуы қажет жер төсемін салу бойынша
автожолдың ұзындығы Тстр, п.м. – ауысымды көлем

Vсмен = ∑Vобщ
Тстр

(3.10)

мұнда ΣVобщ – автожолдың берілген учаскесіндегі жер жұмыстарының жалпы
көлемі, м3;

Тстр – автожолдың берілген учаскесінде жұмыстарды орындау үшін жұмыс 
ауысымдарының есептік саны. 

Оңтайлы түсіру ұзындығын анықтау 
1. Біріншіден, құрылыстың ең төменгі жылдамдығы есептеледі (әрбір

құрылымдық қабат үшін): 

lmin = Lа/д
Тстр

 (3.11) 

мұнда Lа/д – салынып жатқан жолдың ұзындығы, м; 
Тстр – осы құрылымдық қабаттың құрылысының есептік мерзімі. 

2. Содан кейін ағынның максималды жылдамдығы жетекші
механизмнің өнімділігімен есептеледі (әр құрылымдық қабат үшін): 

lmax = 1000
n  (3.12) 

мұнда n – салынып жатқан құрылымдық қабаттың 1 км-ге жетекші 
механизмнің машина ауысымының қажетті саны. 
Ағынның оңтайлы қарқынын есептеу келесідей: 

3. Ағынның оңтайлы жылдамдығы келесі шарттар орындалған кезде
таңдалады: 

lmaxlmin 
1) lmax 1 слоя lmax 2 слоя… lmax n слоя

2) lоптlmах или 
3) lminlоптlmax

4) lопт 1 слоя lопт 2 слоя…lопт n слоя
Мысалы: 
lmax=550 м – ГГС-тен негіздің төменгі қабатының құрылғысы (жетекші 

тетік – экскаватор, ГГС тиеуде); 
lmax=250 м – ГГС-тен негіздің төменгі қабатының құрылғысы (жетекші 

тетік – экскаватор, ГГС тиеуде); 
lmax=450 м – а/б жабын құрылғысы (жетекші механизм-асфальт 

төсегіш). 
Қиыршық тас таратқыштардың санын 2 бірлікке дейін көбейте отырып, 

жол төсемінің барлық мамандандырылған ағымы үшін popt = 500 м 
қабылдаймыз. 

Есептеу нəтижелері жазылады. 
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 
 
1. Жұмыс жүргізу орнында үйінді салу кезінде топырақтың тығыздығы 

қандай аспаппен бақыланады 
1) инженер Ковалев аспабы; 
2) ұзын базалы дефлектор; 
3) қатты мөр; 
4) СоюздорНИИ стандартты тығыздағыш құралы; 
5) үш метрлік рейка. 
2. Жер төсемін салу келесі технологиялық ретпен жүзеге асырылады 
1) топырақты нығыздау арқылы үйіндіні қабаттап төгу; 
2) өсімдік қабатын алу, топырақты нығыздау арқылы қабаттап себу, 

жоспарлау жұмыстары; 
3) өсімдік қабатын алу, үйінді табанын тығыздау, тығыздаумен 

қабаттап төгу, жоспарлау жұмыстары; 
4) үйіндіні тығыздаумен толық биіктікке төгу, жоспарлау жұмыстары; 
5) өсімдік қабатын алу, үйіндіні толық биіктікке төгу және тығыздау. 
3. Жол жолағын дайындау келесі жұмыс түрлерін қамтиды: 
1) су бұру құрылыстарын, шағын көпірлерді салу; 
2) уақытша айналма жолдар салу, карьерлерді топырақ өңдеуге 

дайындау; 
3) трассаны қалпына келтіру және бекіту, бөлу жұмыстары, жол 

жолағын тазарту; 
4) жол жолағын тазалау, өсімдік қабатын алу; 
5) құжаттаманы дайындау, материалдарды әкелу, шағын жасанды 

құрылыстарды салу. 
5. Бүйірлік резервтерден жер төсемі келесі механизмдермен салынады 
1) бульдозермен, скрепермен, грейдер - элеватормен, 

гидромеханизация құралдарымен; 
2) бульдозермен, скрепермен, автотасымалдаумен; 
3) бульдозермен, скрепермен, автогрейдермен, грейдер-элеватормен; 
4) тек бульдозермен немесе грейдер-элеватормен; 
5) автокөлікпен, катокпен, суару машинамен. 
6. Тығыздау құралдарын таңдау неге байланысты? 
1) топырақ түрінен, қажетті тығыздаудан, ылғалдылықтан; 
2) топырақ түрімен, қабат қалыңдығымен, топырақ жағдайымен; 
3) катоктардың өнімділігімен және топырақ ылғалдылығымен; 
4) қабат қалыңдығымен және катоктардың өнімділігімен 
5) тек роликтердің өнімділігімен. 
7. Беткейлер қалыпты жағдайда қалай күшейтіледі? 
1) битумды құю; 
2) шөп егу; 
3) темірбетон плиталармен; 
4) тоқылмаған синтетикалық материалдармен; 
5) торлы құрылымдармен жабдықталады. 
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Жұмыс жүргізу орнында үйінді салу кезінде топырақтың тығыздығы
қандай аспаппен бақыланады

1) инженер Ковалев аспабы;
2) ұзын базалы дефлектор;
3) қатты мөр;
4) СоюздорНИИ стандартты тығыздағыш құралы;
5) үш метрлік рейка.
2. Жер төсемін салу келесі технологиялық ретпен жүзеге асырылады
1) топырақты нығыздау арқылы үйіндіні қабаттап төгу;
2) өсімдік қабатын алу, топырақты нығыздау арқылы қабаттап себу,

жоспарлау жұмыстары;
3) өсімдік қабатын алу, үйінді табанын тығыздау, тығыздаумен

қабаттап төгу, жоспарлау жұмыстары;
4) үйіндіні тығыздаумен толық биіктікке төгу, жоспарлау жұмыстары;
5) өсімдік қабатын алу, үйіндіні толық биіктікке төгу және тығыздау.
3. Жол жолағын дайындау келесі жұмыс түрлерін қамтиды:
1) су бұру құрылыстарын, шағын көпірлерді салу;
2) уақытша айналма жолдар салу, карьерлерді топырақ өңдеуге 

дайындау;
3) трассаны қалпына келтіру және бекіту, бөлу жұмыстары, жол

жолағын тазарту;
4) жол жолағын тазалау, өсімдік қабатын алу;
5) құжаттаманы дайындау, материалдарды әкелу, шағын жасанды

құрылыстарды салу.
5. Бүйірлік резервтерден жер төсемі келесі механизмдермен салынады
1) бульдозермен, скрепермен, грейдер - элеватормен,

гидромеханизация құралдарымен;
2) бульдозермен, скрепермен, автотасымалдаумен;
3) бульдозермен, скрепермен, автогрейдермен, грейдер-элеватормен;
4) тек бульдозермен немесе грейдер-элеватормен;
5) автокөлікпен, катокпен, суару машинамен.
6. Тығыздау құралдарын таңдау неге байланысты?
1) топырақ түрінен, қажетті тығыздаудан, ылғалдылықтан;
2) топырақ түрімен, қабат қалыңдығымен, топырақ жағдайымен;
3) катоктардың өнімділігімен және топырақ ылғалдылығымен;
4) қабат қалыңдығымен және катоктардың өнімділігімен
5) тек роликтердің өнімділігімен.
7. Беткейлер қалыпты жағдайда қалай күшейтіледі?
1) битумды құю;
2) шөп егу;
3) темірбетон плиталармен;
4) тоқылмаған синтетикалық материалдармен;
5) торлы құрылымдармен жабдықталады.

8. Құбыр астындағы шұңқырдың құрылысы қалай жүзеге асырылады?
1) бульдозер және экскаватор;
2) бульдозермен, скрепермен, экскаватормен;
3) автогрейдер;
4) бульдозермен, автотасымалдаумен;
5)грейдер-элеватор, автотасымалдау.
9. Құбырды қайта толтыру қалай жүргізіледі?
1) барлық құбырды бірден қабаттап, үйіндінің толық биіктігіне дейін;
2) қабат-қабат, қолмен құбыр орган 0,5 м дейін құбыр үстінен, содан

кейін қабаттар тетіктері; 
3) қабат, қолмен құбыр орган 1,0 м дейін құбыр үстінен, содан кейін

бірден бүкіл үйіндінің биіктігі бойынша тетіктері; 
4) дереу механизмдермен құбыр денесі, содан кейін бастар;
5) механизмдермен алдымен бастиектер арқылы, содан кейін құбыр

денесі. 
10. Жер төсемін салу кезінде қырғыштардың қозғалыс схемасын таңдау

неге байланысты? 
1) қармау ұзындығымен және резервтердің болуымен;
2) тек түсіру ұзындығымен;
3) резервтердің бар болуына ғана;
4) үйіндінің биіктігімен;
5) скрепер шөмішінің сыйымдылығымен.
11. Жер төсемінің құрылысы қалай жүзеге асырылады?
1) үйіндінің бүкіл ені бойынша бірден қабаттап;
2) жағалаудың бүкіл биіктігі мен еніне бірден;
3) шетінен ортасына қарай, қабат-қабат;
4) алдымен осьтің бір жағында, содан кейін екінші жағында;
5) ортасынан шетіне дейін.
12. Құбырды толтыру кезінде топырақты тығыздау
1) тегістегіш катоктармен;
2) нығыздау плиталарымен;
3) қолмен пневмотығыздағыштармен, содан кейін кейін 0,5 м катокпен;
4) пневмокаткалармен;
5) торлы катоктармен жабдықталады.
13. Дайын жер төсемінің сапасын бақылау
1) топырақ сапасы, ылғалдылық, тығыздық;
2) геометриялық өлшемдер, тығыздау сапасы, тегістігі, еңістердің

төселуі; 
3) топырақтың геометриялық өлшемдері, тығыздау сапасы, физикалық-

механикалық қасиеттері; 
4) тек геометриялық өлшемдер;
5) тек топырақтың ылғалдылығы мен тығыздығы.
14. Жарылғыш заттардың түрлері
1) қатты, сұйық;
2) қатты, иілгіш, ұнтақ тәрізді;
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3) тек қатты; 
4) тек ұнтақ және сұйық; 
5) газ тәрізді. 
15. Жарылғыш заттардың үлкен зарядтарын орналастыру үшін 
1) жеңдер; 
2) шпурлар; 
3) зарядтау камералары; 
4) ұңғымалар; 
5) жыралар. 
16. Қысқы кезеңде топырақты игеруге арналған алаңды дайындау үшін 

келесі жұмыстар жүргізіледі 
1) өңделетін бетті бүкіл аудан бойынша қар мен мұздан үнемі 

тазартады; 
2) топырақтың бетін аязға дейін 15-20 см тереңдікке дейін алдын-ала 

босатады; 
3) аязға дейін теспелер немесе ұңғымалар дайындалады; 
4) жылу оқшаулағыш материалдардың көмегімен топырақ бетін қатып 

қалудан қорғайды; 
5) топырақ бетіне арнайы жылытуды қолданады. 
17. Нәтижесінде салынып жатқан объектінің жекелеген элементтері 

және тұтастай объект жасалатын механикалық, химиялық, сондай-ақ 
материалдар мен бұйымдарды өңдеудің өзге де тәсілдері мен процестері 
туралы ғылым бөлімі 

1) жұмыстарды механикаландыру; 
2) жұмыстарды ұйымдастыру; 
3) жұмыстарды индустрияландыру; 
4) құрылыс технологиясы; 
5) жұмыстарды автоматтандыру. 
18. Автожол құрылысының ағынды әдісіне келесілер жатады: 
1) автомобиль жолдарын салуды ұйымдастыру әдістері; 
2) кешенді ағын, оның құрамдас бөліктері; 
3) технологиялық карталарды жасаудың мақсаты мен әдістемесі; 
4) кешенді ағынды жобалау; 
5) барлық тізімделген. 
19. Өсімдік қабатын қалақшалы  жұмыс органдары бар машиналармен 

алып тастау жөніндегі технологиялық операция 
1) қабатты кесу; 
2) топырақты кесу; 
3) топырақты қопсыту; 
4) қабатты қопсыту; 
5) топырақты жинау. 
20. Битум материалдарын жағу, орама материалдарды желімдеу 

жолымен көпірдің аралық құрылысының құрылымын немесе құбыр бетін 
ылғалданудан және тоттанудан қорғауды қамтамасыз ету бойынша құрылыс-
монтаждау жұмыстарының кешені. 
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3) тек қатты;
4) тек ұнтақ және сұйық;
5) газ тәрізді.
15. Жарылғыш заттардың үлкен зарядтарын орналастыру үшін
1) жеңдер;
2) шпурлар;
3) зарядтау камералары;
4) ұңғымалар;
5) жыралар.
16. Қысқы кезеңде топырақты игеруге арналған алаңды дайындау үшін

келесі жұмыстар жүргізіледі
1) өңделетін бетті бүкіл аудан бойынша қар мен мұздан үнемі 

тазартады;
2) топырақтың бетін аязға дейін 15-20 см тереңдікке дейін алдын-ала 

босатады;
3) аязға дейін теспелер немесе ұңғымалар дайындалады;
4) жылу оқшаулағыш материалдардың көмегімен топырақ бетін қатып

қалудан қорғайды;
5) топырақ бетіне арнайы жылытуды қолданады.
17. Нәтижесінде салынып жатқан объектінің жекелеген элементтері 

және тұтастай объект жасалатын механикалық, химиялық, сондай-ақ 
материалдар мен бұйымдарды өңдеудің өзге де тәсілдері мен процестері
туралы ғылым бөлімі

1) жұмыстарды механикаландыру;
2) жұмыстарды ұйымдастыру;
3) жұмыстарды индустрияландыру;
4) құрылыс технологиясы;
5) жұмыстарды автоматтандыру.
18. Автожол құрылысының ағынды әдісіне келесілер жатады:
1) автомобиль жолдарын салуды ұйымдастыру әдістері;
2) кешенді ағын, оның құрамдас бөліктері;
3) технологиялық карталарды жасаудың мақсаты мен әдістемесі;
4) кешенді ағынды жобалау;
5) барлық тізімделген.
19. Өсімдік қабатын қалақшалы жұмыс органдары бар машиналармен

алып тастау жөніндегі технологиялық операция
1) қабатты кесу;
2) топырақты кесу;
3) топырақты қопсыту;
4) қабатты қопсыту;
5) топырақты жинау.
20. Битум материалдарын жағу, орама материалдарды желімдеу

жолымен көпірдің аралық құрылысының құрылымын немесе құбыр бетін
ылғалданудан және тоттанудан қорғауды қамтамасыз ету бойынша құрылыс-
монтаждау жұмыстарының кешені.

1) гидрооқшаулағыш құрылғы;
2) жол құрылғысы;
3) жер белдеуінің құрылғысы;
4) қосымша қабаттар құрылғысы;
5) барлық тізімделген.
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ҚЫСҚАША ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар келесі білім мен дағдыларды 
меңгереді: жер төсемін салу технологиясы, түрлі жабындарды салу 
технологиясы, өндірістік кәсіпорындар, карьерлік және аршу жұмыстары. 
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ҚЫСҚАША ҚОРЫТЫНДЫ

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар келесі білім мен дағдыларды 
меңгереді: жер төсемін салу технологиясы, түрлі жабындарды салу
технологиясы, өндірістік кәсіпорындар, карьерлік және аршу жұмыстары.
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Бұл оқу құралы үш бөлімнен тұрады, олардың әрқайсысында 

техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарының жекелеген 
модульдері бойынша мәліметтер берілген. 

Нұсқаулықта автомобиль жолдары мен аэродромдарды жобалау және 
салу кезінде қойылатын негізгі талаптар көрсетілген. 

Дұрыс жобаланған жол есептелген жылдамдықтармен қауіпсіз 
қозғалысты, тіпті жол жұмысының ең қиын кезеңдерінде де, жер 
жабындысының, жол төсемінің, жасанды құрылыстардың және т. б. 
сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етеді. 

Нұсқаулықта жер жабындысын салу, жол төсемінің құрылымдық 
қабаттарын, су өткізгіш құбырларды салу, жол белгілерін, жол қоршауларын 
орнату, жолдарды қыста ұстау, көгалдандыру және жөндеу жұмыстарының 
технологиялық реттілігі және ұйымдастырылуы сипатталған. 

Жеке бөлім нарықтық экономиканың шығындары мен негіздерін 
есептеуге, өндірісті жоспарлау мен ұйымдастыруға, нарықтық экономика 
жағдайында есепке алу мен есеп беруге арналған. 

Жәрдемақы ҚНжЕ, МЕМСТ және басқа да нормативтік құжаттарды 
алмастырмайды және «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы 
мамандығы бойынша «Техник-құрылысшы» біліктілігі бойынша білім 
алушыларға көмек көрсетуге арналған. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



267

ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл оқу құралы үш бөлімнен тұрады, олардың әрқайсысында 
техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарының жекелеген 
модульдері бойынша мәліметтер берілген.

Нұсқаулықта автомобиль жолдары мен аэродромдарды жобалау және 
салу кезінде қойылатын негізгі талаптар көрсетілген.

Дұрыс жобаланған жол есептелген жылдамдықтармен қауіпсіз 
қозғалысты, тіпті жол жұмысының ең қиын кезеңдерінде де, жер
жабындысының, жол төсемінің, жасанды құрылыстардың және т. б.
сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етеді.

Нұсқаулықта жер жабындысын салу, жол төсемінің құрылымдық 
қабаттарын, су өткізгіш құбырларды салу, жол белгілерін, жол қоршауларын
орнату, жолдарды қыста ұстау, көгалдандыру және жөндеу жұмыстарының
технологиялық реттілігі және ұйымдастырылуы сипатталған.

Жеке бөлім нарықтық экономиканың шығындары мен негіздерін 
есептеуге, өндірісті жоспарлау мен ұйымдастыруға, нарықтық экономика 
жағдайында есепке алу мен есеп беруге арналған.

Жәрдемақы ҚНжЕ, МЕМСТ және басқа да нормативтік құжаттарды 
алмастырмайды және «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы 
мамандығы бойынша «Техник-құрылысшы» біліктілігі бойынша білім 
алушыларға көмек көрсетуге арналған.

ГЛОССАРИЙ 

Автомобиль жолы – автомобильдердің және басқа да көлік 
құралдарының белгіленген жылдамдықпен, жүктемелермен, габаритпен 
үздіксіз, қауіпсіз жүрісін қамтамасыз ететін, автомобильдердің жүруіне 
арналған инженерлік құрылыстар кешені, сондай-ақ осы кешенді 
орналастыру үшін берілген жер учаскелері (көлік жерлері) және олардың 
үстіндегі белгіленген габарит шегіндегі әуе кеңістігі. 

Айналымдағы өндірістік қорлар – кәсіпорындардың өндірістік 
қорларының бір өндірістік циклде толығымен тұтынылатын және өз құнын 
өндірілген өнімге толығымен ауыстыратын бөлігі. 

Активтер – меншік құқығында кәсіпорынға тиесілі және ақшалай 
бағасы бар мүлік. 

Амортизация – еңбек құралдарының құнын олардың тозуына қарай 
дайын өнімге біртіндеп ауыстыру процесі. 

Асфальтбетон – асфальтбетон қоспасын тығыздау нәтижесінде 
алынған, нормативтік құжаттардың талаптарына жауап беретін битум-
минералды материал. 

Асфальтбетон қоспасы – белгілі бір арақатынаста алынған және 
қыздырылған күйде араласқан органикалық байланыстырғыш минералды 
материалдардың ұтымды таңдалған қоспасы. 

Баға – тауар құнының ақшалай көрінісі. 
Беттік-белсенді заттар (ББЗ) - байланыстырғыштың тас 

материалының бетіне ілініс белсенділігін арттыруға арналған химиялық 
немесе полимерлі қоспалар. Беттік - белсенді зат молекулалары 
амфотериялық қасиетке ие және екі топтан тұрады-полярлы және полярлы 
емес. Полярлы-белсенді бөлігі - тас материалына, ал полярлы емес бөлігі - 
битумға бағытталған, бұл беттік-белсенді заттардың беттік (адсорбциялық) 
белсенділігін, олардың фазалық интерфейс беттеріне шоғырлану қабілетін 
(адсорбция), осы беттердің қасиеттерін өзгертеді. Иондық және иондық емес 
қоспалар бар. Ионогенді ББЗ катионактивтік және анионактивтік болып 
бөлінеді. 

Бойлық профильді жобалау – жер бетіне қатысты бойлық 
профильдегі жол төсемінің орнын белгілеу. 

Бос ресурстар – саны шектеусіз (шартты түрде шектеусіз) 
шаруашылық айналымына әлеуетті түрде тартылмаған ресурстар. 

Бітеме – жұмыстардың бір түрін басқаларынан озу жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру жоспарымен анықталатын жол жұмыстарының 
пайдалы көлемі. 

Вираж – қисықтың ортасына бағытталған көлбеуі бар жүріс бөлігінің 
бір көлбеу профилі. 

Гидромеханизация – жер жұмыстарын немесе тау-кен қазбаларын 
қазу, үйіндіге ауыстыру (гидротасымалдау) немесе топырақты жер төсемі 
құрылысының денесіне суды ішінара бұра отырып, ағын энергиясы мен су 
ағынын пайдалана отырып төсеу жолымен өндірудің механикаландырылған 
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тәсілі. 
Дренаж – құрылыстардан жер асты суларын бұру, осы сулардың 

деңгейін төмендету немесе батпақты топырақтарды құрғату үшін 
орнатылатын құбырлардан, тастардан және басқа да материалдардан 
жасалған жер асты арналары (дреналар). 

Елеу (сұрыптау) - құм, қиыршықтас, шағыл тас және басқа да 
сусымалы материалдардың минералды түйірлерінің қоспасын олардың 
түйірлерінің ірілігі бойынша (фракциялар бойынша) арнайы сұрыптау 
жабдығының (електер, әртүрлі үлгідегі електер) көмегімен бөлу тәсілі. 

Еңбек өнімділігі –нақты өндіріс орталарымен қаруланған және белгілі 
бір түрде кеңістікте және уақытта ұйымдастырылған тірі еңбек тиімділігінің 
интегралды көрсеткіші. 

Еңбек ресурстары –халықтың физикалық дамуы, ақыл-ой қабілеттері 
мен әлеуметтік пайдалы еңбек қызметімен айналысу үшін қажетті білімі бар 
еңбекке қабілетті бөлігі. 

Еңбек сыйымдылығы – өнім бірлігін өндіруге кететін жұмыс уақыты. 
Есептік жылдамдық – жақсы ауа райы жағдайында көлік құралының 

(КҚ) қозғалыс жылдамдығы. Осы жылдамдықта жобалаушылар 
автомобильдің аударылудан, сырғанаудан және әртүрлі жүгіруден 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді, сонымен қатар қажетті аялдама жолын 
қамтамасыз етеді. 

Жабдықтау (материалдық-техникалық) – өндіріс процесінде қажетті 
материалдық-техникалық ресурстарды сатып алу, сақтау және пайдалануға 
дайындау. 

Жасанды құрылыстар – өзендердің, жыралардың, тау жоталарының, 
жолдардың және басқа да кедергілердің қиылысуы кезінде жолдарда 
орнатылатын, қардан қорғайтын, құлауға қарсы құрылыстар. Негізгі жасанды 
құрылыстар: көпірлер, жол өтпелері, тоннельдер, эстакадалар, құбырлар, су 
бұру құрылғылары, галереялар, тіреу қабырғалары және т. б. 

Жер төсемі – жол төсемінің және жолдың басқа да элементтерінің 
конструкциялық қабаттарын орналастыруға арналған құрылыс. Ол жер 
төсемінің, оның жиектерінің, беткейлерінің және табиғи жер асты 
топырақтарының тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып, жергілікті немесе 
импортталған топырақтардан салынған. Жер төсеміне онымен байланысты 
дренаждық құрылымдар кіреді: арықтар, арықтар, резервтер, дренаждық 
құрылғылар және т. б. 

Жиек – еңіс жазықтығы мен жер төсемі бетінің олардың түйіскен 
жерлерінде қиылысу сызығы. Ол бойынша автомобиль жолының жер 
төсемінің жұмыс белгілері айқындалады. 

Жобалау кезеңдері – жолдар мен жол құрылыстарын салу мен қайта 
жаңартуды жобалау тәртібі. Жобалаудың келесі кезеңдері белгіленді: жоба 
(техникалық - экономикалық негіздеме), жұмыс құжаттамасы. Жаппай және 
қайта қолданылатын жобалар бойынша салынып жатқан және техникалық 
жағынан күрделі емес объектілер үшін инвестициялардың бекітілген 
(мақұлданған) негіздемелерінің немесе қолда бар қала құрылысы 
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тәсілі.
Дренаж – құрылыстардан жер асты суларын бұру, осы сулардың 

деңгейін төмендету немесе батпақты топырақтарды құрғату үшін
орнатылатын құбырлардан, тастардан және басқа да материалдардан 
жасалған жер асты арналары (дреналар).

Елеу (сұрыптау) - құм, қиыршықтас, шағыл тас және басқа да 
сусымалы материалдардың минералды түйірлерінің қоспасын олардың 
түйірлерінің ірілігі бойынша (фракциялар бойынша) арнайы сұрыптау 
жабдығының (електер, әртүрлі үлгідегі електер) көмегімен бөлу тәсілі.

Еңбек өнімділігі –нақты өндіріс орталарымен қаруланған және белгілі
бір түрде кеңістікте және уақытта ұйымдастырылған тірі еңбек тиімділігінің
интегралды көрсеткіші.

Еңбек ресурстары –халықтың физикалық дамуы, ақыл-ой қабілеттері
мен әлеуметтік пайдалы еңбек қызметімен айналысу үшін қажетті білімі бар 
еңбекке қабілетті бөлігі.

Еңбек сыйымдылығы – өнім бірлігін өндіруге кететін жұмыс уақыты.
Есептік жылдамдық – жақсы ауа райы жағдайында көлік құралының

(КҚ) қозғалыс жылдамдығы. Осы жылдамдықта жобалаушылар
автомобильдің аударылудан, сырғанаудан және әртүрлі жүгіруден
тұрақтылығын қамтамасыз етеді, сонымен қатар қажетті аялдама жолын
қамтамасыз етеді.

Жабдықтау (материалдық-техникалық) – өндіріс процесінде қажетті
материалдық-техникалық ресурстарды сатып алу, сақтау және пайдалануға 
дайындау.

Жасанды құрылыстар – өзендердің, жыралардың, тау жоталарының,
жолдардың және басқа да кедергілердің қиылысуы кезінде жолдарда 
орнатылатын, қардан қорғайтын, құлауға қарсы құрылыстар. Негізгі жасанды
құрылыстар: көпірлер, жол өтпелері, тоннельдер, эстакадалар, құбырлар, су
бұру құрылғылары, галереялар, тіреу қабырғалары және т. б.

Жер төсемі – жол төсемінің және жолдың басқа да элементтерінің
конструкциялық қабаттарын орналастыруға арналған құрылыс. Ол жер
төсемінің, оның жиектерінің, беткейлерінің және табиғи жер асты 
топырақтарының тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып, жергілікті немесе
импортталған топырақтардан салынған. Жер төсеміне онымен байланысты
дренаждық құрылымдар кіреді: арықтар, арықтар, резервтер, дренаждық
құрылғылар және т. б.

Жиек – еңіс жазықтығы мен жер төсемі бетінің олардың түйіскен 
жерлерінде қиылысу сызығы. Ол бойынша автомобиль жолының жер
төсемінің жұмыс белгілері айқындалады.

Жобалау кезеңдері – жолдар мен жол құрылыстарын салу мен қайта 
жаңартуды жобалау тәртібі. Жобалаудың келесі кезеңдері белгіленді: жоба 
(техникалық - экономикалық негіздеме), жұмыс құжаттамасы. Жаппай және 
қайта қолданылатын жобалар бойынша салынып жатқан және техникалық 
жағынан күрделі емес объектілер үшін инвестициялардың бекітілген
(мақұлданған) негіздемелерінің немесе қолда бар қала құрылысы 

құжаттамасының негізінде бірден жұмыс құжаттамасын (оның құрамына 
бекітілетін бөлігін қоса отырып) әзірлеуге жол беріледі. 

Жол қоршауы – көлік қозғалысының соқтығысу және жолдардан түсу 
қаупі ең аз болуын қамтамасыз етуге, бөлу жолағы арқылы өтудің, қарсы 
көлік құралымен соқтығысудың, жолдың бөлу жолағында орналасқан жаппай 
кедергілер мен құрылыстарға кірудің, жаяу жүргіншілердің жолдан немесе 
көпір құрылысынан құлау қаупін азайтуға, сондай-ақ жаяу жүргіншілердің 
қозғалысын реттеуге және жануарлардың жүріс бөлігіне шығуын 
болдырмауға арналған құрылғы. 

Жол су бұрғышы – жер төсемінің батпақтануын және жол төсемінде 
судың жиналуын болдырмауға арналған құрылыстар мен жекелеген 
конструкциялық құрылғылар кешені. 

Жол төсемінің негізі – төсеммен бірге негіздің немесе жер төсемінің 
төменгі орналасқан қосымша қабаттарына қысымның қайта бөлінуін және 
төмендеуін қамтамасыз ететін жол төсемінің тірек берік бөлігі. 

Жол төсемінің тегістігі – бұл қозғалыстағы көлік құралының 
тербелісіне оның демпферлік жүйесінің сезімталдығы шегінде әсер етуге 
қабілетті геометриялық параметрлер бойынша жүріс бөлігі бетінің жай-
күйінің сапалық сипаттамасы. 

Жолдардың бір деңгейде қиылысуы – кездесетін жолдар мен 
қозғалысты бір жолдан екінші жолға ауыстыруға арналған барлық арнайы 
құрылғылар бір деңгейде орналасқан жолдардың қиылысу түрі. Жолдардың 
қиылысу қозғалысының қарқындылығына байланысты бір деңгейде көлік 
ағындарын бөлу, біріктіру және кесіп өту кезінде қозғалыс қауіпсіздігін 
арттыру үшін арнайы құрылғылар кешенін (аралдар, өтпелі - жылдамдық 
жолақтары) қолдана отырып, жолдардың жай қиылысуы немесе күрделі 
(кәріздік) түрінде орындалады. 

Жолдардың қиылысы – автомобиль жолдарының торабы, онда 
қиылысатын жолдар үзілмейді және олардың әрқайсысы бойынша өтпелі 
қозғалыс болуы мүмкін. Жолдардың қиылысуы олардың мағынасына және 
қозғалыс қарқындылығына байланысты бір немесе әртүрлі деңгейлерде 
ұйымдастырылады. 

Жолдардың түйісуі – автомобиль жолдарының торабы, бір жолға 
тікелей жалғасы жоқ және осы торапта үзілген басқа жол бір немесе әртүрлі 
деңгейде түйіседі. Конвергентті жолдардың санатына және түйісуді 
қиылысқа ауыстыру перспективаларына байланысты жолдардың түйісуінің 
әртүрлі түрлері қолданылады. 

Жолдың нұсқасы – маршрутты ұсынудың бірнеше шешімдерінің бірі. 
Жол-климаттық аудандастыру – жолдарды жобалау және салу 

мақсаттары үшін аумақты көп немесе аз біртекті климаттық жағдайлары бар 
аудандарға (аймақтарға) бөлу. Қазақстан Республикасының аумағы 
ылғалдану дәрежесіне, жерасты суларының жату тереңдігіне, топырақтың 
қату тереңдігіне және жауын - шашынның жылдық орташа мөлшеріне 
байланысты үш жол-климаттық аймаққа бөлінген. 

Жұмыс құжаттамасы – автомобиль жолын жобалау кезеңі. 
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Автомобиль жолдарын, ондағы ғимараттар мен құрылыстарды салуға 
арналған жұмыс құжаттамасының құрамына: белгіленген талаптарға сәйкес 
әзірленетін жұмыс сызбалары (жол жағдайының элементтеріне арналған 
сызбалар, бекіту құрылыстары, табиғатты және қоршаған ортаны қорғауға 
немесе жерді рекультивациялауға, сондай - ақ еңбекті қорғау мен 
қауіпсіздікке байланысты құрылғылар мен құрылыстарға арналған сызбалар, 
құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге, әртүрлі жабдықтарды, 
конструкция элементтерін орнатуға арналған сызбалар және т. б.) кіреді.), 
объектілік және жергілікті сметалар; құрылыс - монтаждау жұмыстары 
көлемінің ведомостары, материалдарға қажеттіліктің ведомостары мен 
жиынтық ведомостары; құрылыс жұмыс сызбаларының паспорттары; еңбек 
шығындары мен негізгі материалдар шығысының есептері; сметалық құн 
көрсеткіштерінің есептері және олардың өзгеруі. Жұмыс құжаттамасы 
Тапсырыс беруші жобалау ұйымына беретін бастапқы деректерді ескере 
отырып әзірленеді. 

Жүріс бөлігі – автомобильдердің жүруіне арналған жолдың негізгі 
элементі. Қозғалыс қарқындылығына байланысты жүріс бөлігі бір, екі, үш 
және көп жолақты болуы мүмкін. Жолдың ені жолдың санатына және 
жолақтардың санына байланысты жабынның шеттері арасында өлшенеді. 

Кәріздік қозғалыстар – кең жүріс бөлігі кезінде ағындардың қозғалыс 
тәртібін жүріс бөлігінің бүкіл ені бойынша ұйымдастырылмаған қозғалысты 
болдырмау үшін таңбамен жабында бөлінген белгілі бір жолақтар бойынша 
ғана белгілеу. 

Кәсіпкерлік – азаматтар мен олардың бірлестіктерінің өз тәуекелімен, 
мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын, пайда табуға бағытталған 
бастамашыл дербес қызметі. 

Кәсіпорын –қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру және пайда 
табу мақсатында материалдық игіліктер мен қызметтер өндіру үшін заңда 
белгіленген тәртіппен құрылған, заңды тұлға құқықтарына ие дербес 
шаруашылық жүргізуші субъект. 

Кәсіпорынның негізгі қорлары – тауарларды өндіру, қызметтерді 
көрсету үшін бірнеше рет немесе тұрақты ұзақ кезең ішінде, бірақ кемінде 
бір жыл пайдаланылатын негізгі активтер (еңбек құралдары). 

Кәсіпорынның негізгі құралдары – бұл табиғи формасын сақтай 
отырып, көптеген өндірістік циклдерге қатысатын және өз құнын біртіндеп, 
ішінара, тозған сайын өнімге беретін еңбек құралдарының құндық көрінісі. 

Көлік ағыны –әртүрлі жүктемелермен, тәуелсіз бағыттар бойынша 
жылдамдықтармен бір бағытта қозғалатын автомобильдер. 

Қазба – берілген профиль бойынша жасалған, табиғи топырақтағы 
траншея түріндегі жер құрылысы, онда топырақты кесу нәтижесінде жүріс 
бөлігінің беті жер бетінен төмен орналасқан. 

Қармап алу – қайталанатын өндірістік процестері, жұмыс құрамы мен 
көлемі бар, мамандандырылған ағынның бір немесе бірнеше бірлескен 
жұмыс операцияларын орындайтын негізгі өндірістік құралдар орналасқан 
салынып жатқан жолдың учаскесі. 
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Автомобиль жолдарын, ондағы ғимараттар мен құрылыстарды салуға 
арналған жұмыс құжаттамасының құрамына: белгіленген талаптарға сәйкес 
әзірленетін жұмыс сызбалары (жол жағдайының элементтеріне арналған
сызбалар, бекіту құрылыстары, табиғатты және қоршаған ортаны қорғауға 
немесе жерді рекультивациялауға, сондай - ақ еңбекті қорғау мен
қауіпсіздікке байланысты құрылғылар мен құрылыстарға арналған сызбалар,
құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге, әртүрлі жабдықтарды, 
конструкция элементтерін орнатуға арналған сызбалар және т. б.) кіреді.),
объектілік және жергілікті сметалар; құрылыс - монтаждау жұмыстары
көлемінің ведомостары, материалдарға қажеттіліктің ведомостары мен 
жиынтық ведомостары; құрылыс жұмыс сызбаларының паспорттары; еңбек
шығындары мен негізгі материалдар шығысының есептері; сметалық құн 
көрсеткіштерінің есептері және олардың өзгеруі. Жұмыс құжаттамасы
Тапсырыс беруші жобалау ұйымына беретін бастапқы деректерді ескере 
отырып әзірленеді.

Жүріс бөлігі – автомобильдердің жүруіне арналған жолдың негізгі 
элементі. Қозғалыс қарқындылығына байланысты жүріс бөлігі бір, екі, үш
және көп жолақты болуы мүмкін. Жолдың ені жолдың санатына және 
жолақтардың санына байланысты жабынның шеттері арасында өлшенеді.

Кәріздік қозғалыстар – кең жүріс бөлігі кезінде ағындардың қозғалыс 
тәртібін жүріс бөлігінің бүкіл ені бойынша ұйымдастырылмаған қозғалысты 
болдырмау үшін таңбамен жабында бөлінген белгілі бір жолақтар бойынша
ғана белгілеу.

Кәсіпкерлік – азаматтар мен олардың бірлестіктерінің өз тәуекелімен,
мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын, пайда табуға бағытталған
бастамашыл дербес қызметі.

Кәсіпорын –қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру және пайда
табу мақсатында материалдық игіліктер мен қызметтер өндіру үшін заңда 
белгіленген тәртіппен құрылған, заңды тұлға құқықтарына ие дербес
шаруашылық жүргізуші субъект.

Кәсіпорынның негізгі қорлары – тауарларды өндіру, қызметтерді 
көрсету үшін бірнеше рет немесе тұрақты ұзақ кезең ішінде, бірақ кемінде 
бір жыл пайдаланылатын негізгі активтер (еңбек құралдары).

Кәсіпорынның негізгі құралдары – бұл табиғи формасын сақтай
отырып, көптеген өндірістік циклдерге қатысатын және өз құнын біртіндеп,
ішінара, тозған сайын өнімге беретін еңбек құралдарының құндық көрінісі.

Көлік ағыны –әртүрлі жүктемелермен, тәуелсіз бағыттар бойынша 
жылдамдықтармен бір бағытта қозғалатын автомобильдер.

Қазба – берілген профиль бойынша жасалған, табиғи топырақтағы
траншея түріндегі жер құрылысы, онда топырақты кесу нәтижесінде жүріс
бөлігінің беті жер бетінен төмен орналасқан.

Қармап алу – қайталанатын өндірістік процестері, жұмыс құрамы мен
көлемі бар, мамандандырылған ағынның бір немесе бірнеше бірлескен 
жұмыс операцияларын орындайтын негізгі өндірістік құралдар орналасқан
салынып жатқан жолдың учаскесі.

Қату тереңдігі – жер бетінен қысқы кезеңде қатып қалған топырақтың 
төменгі шекарасына дейінгі қашықтық. 

Қима бойынша жобалау – төменгі жерлерде үйінділерді төгу үшін 
топырақты қолдана отырып, рельефтің төбелерін кесуді көздейтін жобалық 
желіні жобалау әдісі. 

Қиыршықтас қоспасы – мөлшері 5 мм-ден 50-ден 80% - ға дейінгі 
мөлшерде қиыршықтас түйірлері бар табиғи немесе жасанды түрде жасалған 
қоспа түріндегі қиыршықтас материалы. 

Қиыршықтас-құм материалдары – құм түйірлерінің салмақтық үлесі 
50% - дан астам және қиыршықтас материалдары 20% - дан кем емес 
карьерлік қиыршықтас материалдарының бір түрі. 

Қозғалыс қарқындылығы – уақыт бірлігіне жолдың осы қимасы 
арқылы өтетін автомобильдер саны. 

Қор сыйымдылығы – негізгі қорлардың орташа құнының өндірілген 
өнім көлеміне қатынасын сипаттайтын қор беру көрсеткішіне кері көрсеткіш. 

Құмайттар – икемділігі 1-7 болатын сазды топырақ. Құм түйірлерінің 
құрамына байланысты құмдақтар бөлінеді: құмдақтар жеңіл, құрамында 2 
өлшемді құм түйірлері бар...0,25 мм 50% - дан астам; құрамында 50% - дан 
астам құм түйірлері бар жеңіл ірі; құрамында 20-дан 50% - ға дейін құм 
түйірлері бар шаңды; құрамында 20% - дан кем құм түйірлері бар ауыр 
шаңды. Сондай-ақ, 2 мм-ден үлкен 20-50% дөңгелек дәндерден тұратын 
қиыршық құмды саздақтар және 2 мм-ден үлкен 20-50% өткір қабыршақты 
иленбеген дәндерден тұратын қиыршық тастар бар. 

Құрылым – тұрақты қатынастардағы өзара байланысты элементтердің 
реттелген жиынтығы. 

Лессалар - құрамында 50% - дан астам тозаңды бөлшектер, жеңіл және 
орташа еритін тұздар, кальций карбонаттары бар біртекті тозаңды-сазды 
топырақтар. Аз ылғалды күйіде ұстап тік құламаны ұстап тұруға қабілетті. 
Айтарлықтай ылғалданған кезде олар шөгуді береді, оңай ылғалданады және 
эрозияға ұшырайды, ал судың толық қанығуымен олар жүзу күйіне ене 
алады. 

Материалдар - өнеркәсіптің өңдеуші салаларының өнімдері. 
Менеджмент – бұл әртүрлі кәсіпорындардың тиімділігін арттыруға 

бағытталған заманауи технологиялар, принциптер, әдістер, құралдар мен 
басқару формаларының жиынтығы. Менеджмент процесс ретінде 
ұсынылады, аяқталуы немесе оның тиімді нүктесі алынған өнім мен қол 
жеткізілген нәтижелер түріндегі нақты нәтиже болып табылады. 
Менеджмент – бұл жеке бөліктерден, элементтерден тұратын жүйе, оның 
құрылымы оған кіретін ресурстарды өңдеуге және оларды түпкілікті 
нәтижеге айналдыруға бағытталған. 

Негіздің қосымша қабаттары – (аяздан қорғайтын, жылу 
оқшаулағыш, дренаждайтын және т.б.) - жол жабындысының және жер 
төсемінің жоғарғы бөлігінің аязға төзімділігін және дренаждауды қамтамасыз 
ететін жер төсемінің жұмыс қабатының негізі мен үсті арасындағы қабаттар. 

Нормалау – кәсіпорынның қалыпты (үздіксіз) шаруашылық қызметін 
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ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін қажетті экономикалық ресурстардың 
оңтайлы шамасын (ең аз, бірақ жеткілікті көлемде) белгілеу. 

Объектілік және жергілікті смета – белгіленген нысандарға сәйкес 
жобалау кезінде әзірленетін сметалық құжаттаманың негізгі бөлігі. Жұмыс 
құжаттамасының құрамындағы сметалық құны прейскуранттар, олардың 
негізгі параметрлеріне қарай сараланған ғимараттың көлемі немесе алаңы 
немесе желілік құрылыстың ұзындығы бірлігіне арналған құрылыс құнының 
ірілендірілген көрсеткіштері, үлгілік және қайта қолданылатын үнемді жеке 
жобаларға (ұқсас объектілерге) сметалар бойынша, ал олар болмаған кезде - 
дара бағалар мен баға белгілері бойынша айқындалады. 

Орауыш бойынша жобалау – мүмкіндігінше жер бетіне параллель 
жобалық желіні жобалау әдісі. 

Өндіру – уақыт бірлігінде өндірілген өнім көлемі. 
Өндірістік бағдарлама – өнімнің көлемін, номенклатурасын және 

ассортиментін көрсететін жоспарланған тапсырмалар жүйесі. 
Өндірістік құрылым – өндіріс процесінде пайда болатын кәсіпорын 

құратын жұмыс орындарының, учаскелердің, шеберханалар мен 
қызметтердің және олардың өзара байланысының жиынтығы. 

Өнімді сатудан түскен пайда – қосылған құн салығынсыз өнімді 
(жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен түсім мен өнімнің 
(жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнына енгізілген өндіру мен өткізуге 
жұмсалған шығындар арасындағы айырма ретінде есептеледі. 

Өткізу қабілеті – бір жолақпен немесе жол бойымен уақыт бірлігіне 
(автомобильдер/сағат) өткізілуі мүмкін КҚ саны. 

Персонал -кәсіпорында жұмыс істейтін жеке құрам. 
Ресурстар –табиғи (табиғи) және жасанды (адам жасаған) тауарлардың 

жиынтығы. 
Саздақтар – икемділігі 7-17 болатын сазды топырақтар. Құм 

түйірлерінің құрамына байланысты саздақтар келесідей бөлінеді: иілгіштік 
саны 7-12, құрамында 40% - дан астам құм түйірлері бар жеңіл; иілгіштік 
саны 7-12, құрамында 40% - дан аз құм түйірлері бар жеңіл шаңды; иілгіштік 
саны 12-17, құрамында 40% - дан астам құм түйірлері бар ауыр шаңды; 12-17 
икемділік саны бар, құрамында 40% - дан аз құм түйірлері бар ауыр шаңды. 
Сондай-ақ, 2 мм-ден асатын 20-50% дөңгелек дәндерден тұратын қиыршық 
саздауыттар, ал 2 мм-ден асатын 20-50% өткір қабыршақты иленбеген 
дәндерден тұратын қиыршық тастар бар. 

Сметалық құжаттама – жобаланатын автомобиль жолдарының, 
ондағы ғимараттар мен құрылыстардың немесе олардың құрылыс 
кезектерінің сметалық құнын айқындайтын жобалау құжаттамасының жалпы 
кешенінің бөлігі. Жобалау сатысына байланысты мынадай сметалық 
құжаттама жасалады: жоба құрамында - құнның жиынтық сметалық есебі, 
шығындар жиынтығы, Объектілік және жергілікті сметалық есептер, жобалау 
және іздестіру жұмыстарына арналған сметалар; жұмыс құжаттамасының 
құрамында-Объектілік және жергілікті сметалар; жұмыс жобасының 
құрамында (бір сатылы жобалау кезінде) - құнның жиынтық сметалық есебі, 
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ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін қажетті экономикалық ресурстардың
оңтайлы шамасын (ең аз, бірақ жеткілікті көлемде) белгілеу.

Объектілік және жергілікті смета – белгіленген нысандарға сәйкес
жобалау кезінде әзірленетін сметалық құжаттаманың негізгі бөлігі. Жұмыс 
құжаттамасының құрамындағы сметалық құны прейскуранттар, олардың 
негізгі параметрлеріне қарай сараланған ғимараттың көлемі немесе алаңы 
немесе желілік құрылыстың ұзындығы бірлігіне арналған құрылыс құнының 
ірілендірілген көрсеткіштері, үлгілік және қайта қолданылатын үнемді жеке
жобаларға (ұқсас объектілерге) сметалар бойынша, ал олар болмаған кезде -
дара бағалар мен баға белгілері бойынша айқындалады.

Орауыш бойынша жобалау – мүмкіндігінше жер бетіне параллель 
жобалық желіні жобалау әдісі.

Өндіру – уақыт бірлігінде өндірілген өнім көлемі.
Өндірістік бағдарлама – өнімнің көлемін, номенклатурасын және

ассортиментін көрсететін жоспарланған тапсырмалар жүйесі.
Өндірістік құрылым – өндіріс процесінде пайда болатын кәсіпорын 

құратын жұмыс орындарының, учаскелердің, шеберханалар мен
қызметтердің және олардың өзара байланысының жиынтығы.

Өнімді сатудан түскен пайда – қосылған құн салығынсыз өнімді 
(жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен түсім мен өнімнің
(жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнына енгізілген өндіру мен өткізуге
жұмсалған шығындар арасындағы айырма ретінде есептеледі.

Өткізу қабілеті – бір жолақпен немесе жол бойымен уақыт бірлігіне 
(автомобильдер/сағат) өткізілуі мүмкін КҚ саны.

Персонал -кәсіпорында жұмыс істейтін жеке құрам.
Ресурстар –табиғи (табиғи) және жасанды (адам жасаған) тауарлардың 

жиынтығы.
Саздақтар – икемділігі 7-17 болатын сазды топырақтар. Құм 

түйірлерінің құрамына байланысты саздақтар келесідей бөлінеді: иілгіштік
саны 7-12, құрамында 40% - дан астам құм түйірлері бар жеңіл; иілгіштік 
саны 7-12, құрамында 40% - дан аз құм түйірлері бар жеңіл шаңды; иілгіштік 
саны 12-17, құрамында 40% - дан астам құм түйірлері бар ауыр шаңды; 12-17
икемділік саны бар, құрамында 40% - дан аз құм түйірлері бар ауыр шаңды. 
Сондай-ақ, 2 мм-ден асатын 20-50% дөңгелек дәндерден тұратын қиыршық 
саздауыттар, ал 2 мм-ден асатын 20-50% өткір қабыршақты иленбеген 
дәндерден тұратын қиыршық тастар бар.

Сметалық құжаттама – жобаланатын автомобиль жолдарының, 
ондағы ғимараттар мен құрылыстардың немесе олардың құрылыс
кезектерінің сметалық құнын айқындайтын жобалау құжаттамасының жалпы 
кешенінің бөлігі. Жобалау сатысына байланысты мынадай сметалық
құжаттама жасалады: жоба құрамында - құнның жиынтық сметалық есебі,
шығындар жиынтығы, Объектілік және жергілікті сметалық есептер, жобалау 
және іздестіру жұмыстарына арналған сметалар; жұмыс құжаттамасының
құрамында-Объектілік және жергілікті сметалар; жұмыс жобасының
құрамында (бір сатылы жобалау кезінде) - құнның жиынтық сметалық есебі,

шығындар жиынтығы, Объектілік және жергілікті сметалар (Объектілік және 
жергілікті есептер - құрылыс ұзақтығы екі жылдан асатын объектілер үшін). 
Жобалар мен жұмыс құжаттамасының құрамында іске қосу кешеніне кіретін 
объектілер құрылысының сметалық құнының ведомосы да жасалады. 
Бекітілген жобаның (жұмыс жобасының) құрамында сметалық құжаттамаға 
сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қабылданған барлық бастапқы 
деректерді қамтитын арнайы түсіндірме жазба әзірленеді. 

Табыс – бұл бизнестегі ақша түсімдері мен бизнесті жүргізу 
шығындары арасындағы айырмашылық. 

Таза пайда – салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдерді 
төлегеннен кейін кәсіпорында қалатын пайда; кәсіпорынның толық 
қарамағына түседі. 

Тартылыс ауданы – жобаланатын автомобиль жолдары желісі немесе 
жеке жол қызмет көрсететін халық-шаруашылық кешенінің аумағы. Алдын 
ала бағалау үшін гравитация аймағына бүкіл зерттеу ауданы кіреді. Ауырлау 
ауданының шекаралары көлік байланыстарын, жүк құраушы пункттерді және 
олардың даму перспективаларын анықтай отырып, зерттеу нәтижелері 
бойынша нақтыланады. 

Технология – дайын өнімді алу үшін өндіріс процесінде қолданылатын 
бастапқы материалдарды өңдеуге, дайындауға, қасиеттерін өзгертуге 
арналған машиналар мен жабдықтардың операциялары мен жұмыс 
режимдерінің жиынтығы. 

Тозу – әртүрлі себептердің (факторлардың) әсерінен еңбек құралдары 
құнының (айырбас және пайдалану) жоғалуы. 

Топырақ – негізінен жердің ауа райы аймағында орналасқан және 
адамның инженерлік-құрылыс және шаруашылық қызметінің объектісі 
болып табылатын тау жыныстары. 

Топырақтың гранулометриялық (астық) құрамы – мүлдем құрғақ 
топырақтың жалпы массасына қатысты әртүрлі мөлшердегі топырақ 
бөлшектері топтарының массасы. 

Тұтқыр органикалық қоспа – әртүрлі құрылымдағы жоғары 
молекулалық органикалық қосылыстардың қоспасы. Оларды алу үшін 
бастапқы шикізат – құрамында битум, жанғыш тақтатастар (битум алу үшін), 
көмір, ағаш және шымтезек (шайыр алу үшін) бар мұнай. 

Ұйымдық (жалпы) құрылым - өндірістік құрылымды, өндірістік 
инфрақұрылымды, өндірістік емес инфрақұрылымды және басқару 
құрылымын қамтитын кәсіпорынның функционалдық бөлімшелерінің 
жиынтығы. 

Ұсақтау – қатты дененің бөлшектерін бір-бірімен ілінісу күштерін 
механикалық жолмен (қысу, соғу, ұсақтау) жеңетін тау жыныстарының, 
тастардың, шлактың бөліктерін бұзу процесі. Шар немесе диірменнің басқа 
түрлерінде 5 мм - ден кіші бөлшектері бар материалды алу процесі оны 
ұнтақтау деп аталады, ал әр түрлі типтегі және жүйелердегі ұнтақтағыштарда 
5 мм-ден үлкен бөлшектері бар материалды алу ұсақтау деп аталады. Бір, екі 
және көп сатылы ұсақтау, ұсақталған материалды бір, екі немесе одан да көп 
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ұнтақтағыштар мен қиыршық тастардың мөлшерін біртіндеп төмендететін 
экрандар жүйесі арқылы өткізу. 

Үйінді –жүріс бөлігінің беті жер деңгейінен жоғары орналасқан үйінді 
топырақтан жасалған жер төсемінің жасанды түрде салынған учаскесі. 

Шымтезексіздендіру – жер төсемі үйіндісінің түбіндегі әлсіз 
топырақты (шымтезекті) алып тастау. 

Экономикалық ізденістер – жол құрылысының жекелеген 
объектілерін салудың немесе реконструкциялаудың экономикалық 
орындылығын, кезектілігі мен сатылығын негіздеу және белгілеу үшін 
бастапқы деректерді жинау, өңдеу, жүйелеу және талдау жөніндегі жұмыстар 
кешені. Әкімшілік немесе экономикалық ауданның жол желісінің 
техникалық - экономикалық негіздемесі бойынша жұмыстарды қамтитын 
кешенді және салуға немесе реконструкциялауға белгіленген жеке объектінің 
жобасын техникалық - экономикалық негіздеу жөніндегі жұмыстарды 
қамтитын титулдық болып бөлінеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



275

ұнтақтағыштар мен қиыршық тастардың мөлшерін біртіндеп төмендететін
экрандар жүйесі арқылы өткізу.

Үйінді –жүріс бөлігінің беті жер деңгейінен жоғары орналасқан үйінді
топырақтан жасалған жер төсемінің жасанды түрде салынған учаскесі.

Шымтезексіздендіру – жер төсемі үйіндісінің түбіндегі әлсіз
топырақты (шымтезекті) алып тастау.

Экономикалық ізденістер – жол құрылысының жекелеген 
объектілерін салудың немесе реконструкциялаудың экономикалық
орындылығын, кезектілігі мен сатылығын негіздеу және белгілеу үшін
бастапқы деректерді жинау, өңдеу, жүйелеу және талдау жөніндегі жұмыстар
кешені. Әкімшілік немесе экономикалық ауданның жол желісінің 
техникалық - экономикалық негіздемесі бойынша жұмыстарды қамтитын
кешенді және салуға немесе реконструкциялауға белгіленген жеке объектінің
жобасын техникалық - экономикалық негіздеу жөніндегі жұмыстарды
қамтитын титулдық болып бөлінеді.
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ҚОСЫМШАЛАР  
 

1а: -қосымшасы Оқу топографиялық карта М 1:10000  
Масштаб (1 сантиметрде 100 метр) 

Көлденеңінен тұтас сызықтар 2,5 метр сайын жүргізілген 
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1б-қосымшасы:  Оқу топографиялық картасы, М 1:25000 
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1б-қосымшасы: Оқу топографиялық картасы, М 1:25000 2 а-қосымшасы: Екі қабатты Е жалпы жүйесінің серпімділігінің жалпы модулін 
анықтауға арналған Номограмма.  
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2 б-қосымшасы: Екі қабатты Е жалпы жүйесінің серпімділігінің жалпы 
модулін анықтауға арналған номограмма. D=0 ÷ 2,0 болған жағдайда) 
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2 б-қосымшасы: Екі қабатты Е жалпы жүйесінің серпімділігінің жалпы 
модулін анықтауға арналған номограмма. D=0 ÷ 2,0 болған жағдайда) 

 

 
 
 

  

2 в-қосымшасы: Екі қабатты жүйенің төменгі қабатындағы уақытша 
жүктемеден белсенді ығысу кернеуін анықтауға арналған номограмма 

 ( hв/D=0÷4,0 болса) 
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2 д-қосымшасы: NT жүктеме әсерінің есептік келтірілген қарқындылық 
коэффициентінің тәуелділігі 
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2 д-қосымшасы: NT жүктеме әсерінің есептік келтірілген қарқындылық 
коэффициентінің тәуелділігі 

 

 
 

  

 2 е-қосымшасы: Екі қабатты жүйенің монолитті жоғарғы қабатында 
иілу кезінде созылу кернеуін анықтауға арналған номограмма 
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2 ж-қосымшасы. Жол төсемінің аралық монолитті қабатындағы созғыш 
кернеуін анықтауға арналған номограмма  
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2 ж-қосымшасы. Жол төсемінің аралық монолитті қабатындағы созғыш
кернеуін анықтауға арналған номограмма 
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σ r

h2
h1

E 2

Е 3
=2

E1
Е2

=1

2

3
4
5
7
10

15

25

3

4

5
6

7
8 9

10
12

15
20

25

P=1
D

E1

E 2

E 3

h

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

3-қосымша: Жол-климаттық аудандастыру 
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4-қосымша  
  

№ 
Н 

Қарқын 
дылық, 

 авт/тәул 

Жыл 
сайын

ғы 
өсу 

коэф
фици
енті 

β 

Облыс Топырақ көлік ағынының құрамы, % 
жеңіл жүк 

көлігі 
2 т 

жүк 
көлігі 

 
6 т 

 жүк 
көлігі 

 
8 т 

автоп
ойыз 
12 т 

1 2100 2  Қызылордая құм 40 10 20 15 15 
2 1800 1  Қарағанды 

 
шаңды 
құмдақ 

30 15 15 20 20 

3 3000 2  Жамбыл 
 

ауыр 
саздақ 

25 25 15 15 20 

4 3200 1,5 Ақмола саз 30 20 15 15 20 
5 3500 3  Қостанай 

 
шаңды 
құмдақ 

25 15 15 25 20 

6 2800 2  Атырау 
 

жеңіл 
саздақ 

35 10 10 15 30 

7 2600 1,5  Ақтөбе 
 

шаңды 
саздақ 

40 10 20 15 15 

8 2800 2  Павлодар 
 

саздақ 25 15 15 40 5 

9 3100 3  Шығыс 
Қазақстан 

 

шаңды 
құмдақ 

35 15 10 15 25 

10 3600 4  Алматы 
 

ауыр 
саздақ 

25 20 20 30 5 

 
 




