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АЛҒЫСӨЗ 
 

ХХІ ғасырдың басында көлік ағындары едәуір өсті, қозғалыс 
жылдамдығы артты, қазіргі заманғы жылжымалы құрам пайдаланылды, көлік 
тоннельдері мен көпірлердің құрылысына жақындау өлшемдері өзгерді. XIX 
ғасырдың аяғы — XX ғасырдың басында салынған Көпірлер мен көлік 
тоннельдерінің моральдық және физикалық тозуы жаңа мыңжылдықтың 
табалдырығында Қазақстан темір жолдарындағы көпірлерді, көлік 
тоннельдерін қайта жаңартуға кірісу қажеттілігіне алып келді. 

Ірі қалалардағы жолаушылар айналымының өсуі жаппай жолаушылар 
тасымалының ішкі көлік жүйесін жетілдіруді қажет етеді. 

Көлік тоннельдері мен көпірлер ұзақ қызмет ету мерзіміне арналған. 
Олардың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде олар көлік құралдары 
қозғалысының үздіксіздігі мен қауіпсіздігі талаптарын ғана емес, сонымен 
қатар жүк көтергіш конструкциялар мен тұрақты құрылғыларды ұстаудың 
үнемділігі мен еңбек сыйымдылығының талаптарын да қанағаттандыруы 
тиіс.  

Осыған байланысты жасанды құрылыстарды (ЖЖС) күтіп ұстау, 
күрделі жөндеу және реконструкциялау, Көпірлер мен көлік тоннельдерін 
жобалау және салу саласында қажетті кәсіби білімі бар техник-
құрылысшылардың білікті кадрларын даярлау мәселелері үлкен маңызға ие 
болады. 

Осы оқу құралын оқу нәтижесінде студенттер: 
білуі тиіс: көпір құрылысының тарихы, әлемде салынып жатқан көпір 

құрылыстарының белгілі конструкциялары, Қазақстанда салынған ЖЖС 
конструкциялары, көпірлерге әсер ететін жүктемелер, көпірге тұтастай және 
оның элементтеріне түсетін жүктемелердің әсерін есептеу әдістемесі, аралық 
және жағалау, тірек бөліктері тіректерінің, деформациялық жіктер мен 
аралық құрылыстардың түрлері, көпір құрылыстарын су апатынан қорғау 
жөніндегі құрылыстар, ЖЖС жобалау және салу кезінде қолданылатын 
материалдар мен технологиялар, көпір құрылыстарын жобалау кезеңдері, 
көпір өтпелерін іздестіру кезінде қолданылатын жабдықтар, ЖЖС 
диагностикалық зерттеу әдістемесі, жобалау-конструкторлық жұмыстардың 
ерекшеліктері, құрылыс алаңын орналастыру, жұмыс орнын қоршау және 
айналма жолдардың құрылысы, көпір іргетастарының барлық түрлерінің 
құрылысы, қазаншұңқырларды орнату әдістері, көпір тіректерін тұрғызу 
тәсілдері және олардың элементтерінің құрылысы, көпірлердің аралық 
құрылыстарын орнату тәсілдері, көпірлердің көпір төсемінің 
конструкциялары, тоннельдердің конструкциялары, түрлері мен түрлері, 
тоннельдерді жобалау кезеңдері, көлік тоннельдерінің конструкциялары. 

меңгеруі керек: өндірістік жағдайларда оқытылатын пәннің теориялық 
негіздерін пайдалану; жұмыстың қазіргі заманғы әдістерін қолдана отырып, 
көпір құрылыстарын жобалау кезінде жұмыстың озық технологиясын жасау; 
жедел жағдайларда іздестіру немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу бойынша 
қажетті техникалық немесе ұйымдастырушылық шешімдер қабылдау; 
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құрылыс алаңы жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін іс-шаралар 
бойынша техникалық-экономикалық есептерді орындау. 

болуы тиіс: көпір құрылысы және тоннель саласының жай-күйі, 
құрылыстағы жаңа технологияларды дамыту перспективалары, далалық 
зерттеулер және ЖЖС -ның жаңа конструкцияларын жобалау туралы түсінік. 

Оқу құралының идеялық-саяси бағыты күрделі құрылыстың 
технологиялық деңгейін, тиімділігі мен сапасын арттыру, теміржол көлігінің 
жұмысын жетілдіру, Көлік құрылысындағы ғылыми-техникалық прогресті 
жеделдету, экономикалық және шаруашылық тетігін жетілдіру мәселелері 
бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Парламентінің шешімдерінен 
туындайтын міндеттермен айқындалады. 

Дәріс курсында құрылысты ұйымдастыру мен жоспарлаудың 
теориялық негіздерін, көлік құрылыстарын жобалау мен пайдалануды, көпір-
тоннель өндірісін басқарудың заманауи прогрессивті әдістерін зерттеу 
күнтізбелік жоспарларды есептеу ерекшеліктері мен заманауи және 
перспективалы машиналар мен механизмдердің, Автоматтандыру 
құралдарының, жабдықтар мен жабдықтардың технологиялық 
ерекшеліктерін қарастыратын практикалық сабақтармен толықтырылады. 

Оқу құралындағы бірқатар бөлімдер мен сұрақтар білім алушының 
дербес жұмысына (БДЖ) шығарылады. 

Оқу құралы  «Көпірлер мен көлік үңгі жолдары» мамандығы «Техник-
құрылысшы» біліктілігі үшін "көпірлер және үңгі жолдары " кәсіби модулін 
игеру кезінде ТжКБ үшін өзектендірілген үлгілік жоспарлар мен 
бағдарламалар бойынша әзірленген.  
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1 БӨЛІМ. 
ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ 

ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР, ТЕОРИЯЛЫҚ МЕХАНИКА 
НЕГІЗДЕРІ 

 
1 тарау. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ 

 
1.1. Конструкциялық және құрылыс материалдарының құрамы, 

құрылысы және қасиеттері 
 

Құрылыс материалдары мақсаты бойынша 2 топқа жіктеледі:  
1-топ: көтергіш конструкцияларға арналған конструкциялық 

материалдар (табиғи тас материалдар, бетондар, ерітінділер, керамика, 
шыны, ситаллдар, металдар, полимерлер, ағаш, композиттер және т. б.).); 

2 – топ: арнайы мақсаттағы құрылыс материалдары-жылу 
оқшаулағыш, акустикалық, гидрооқшаулағыш, герметиктер, шатыр, әрлеу, 
коррозияға қарсы, отқа төзімді материалдар, радиациялық қорғауға арналған 
материалдар және т. б. 

Барлық құрылыс материалдарының құрамы бар. Олар химиялық, 
минералды, фазалық және материалдық құрамымен сипатталады. 

Химиялық құрам -  материалдағы химиялық элементтердің немесе 
оксидтің мөлшері. Ол т.б. материалдардың отқа төзімділігі, биостойкость, 
механикалық қасиеттерін, бағалауға мүмкіндік береді.  

Минералды құрамы құрылыс материалында қандай минералдар мен 
қанша мөлшерде болатындығын көрсетеді. 

Материалдың фазалық құрамы-бұл қатты заттың немесе жақтаудың, 
ауамен немесе басқа газбен толтырылған тесіктердің және судың болуы. 
Сонымен қатар, егер материалдың тесіктері сумен толтырылса, онда оның 
жылу физикалық қасиеттері, мысалы, ылғалдылық деформациясы сияқты 
айтарлықтай өзгереді. Егер кеуектердегі су қатып қалса, онда ол фазалық 
күйін өзгертеді және механикалық және деформациялық қасиеттерін 
айтарлықтай өзгертетін үлкен кернеулер пайда болады.  

Материалдық құрамы материалға кіретін заттардан тұрады: мысалы, 
көп компонентті цементтер және т.б.). Оның құрылымы немесе құрылымы 
Материалдың құрамына байланысты, бұл өз кезегінде оның қасиеттеріне 
әсер етеді. Материалтану ғылымында материалдың құрылымы терминін 
қолдану әдеттегідей.  

Өрнектің үш компонентінің арасында ғылыми дәлелденген байланыс 
бар:"композиция – құрылым – қасиеттер".  

Материалдың құрылымы 3 деңгейде зерттеледі:  
жалпы физикалық 
1. Материалдың макроқұрылымы-көзге көрінетін құрылым.  
2. Материалдың микроқұрылымы - оптикалық микроскопқа көрінетін 

құрылым.  
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3. Материалдардың ішкі құрылымы-молекулалық-иондық деңгейде 
рентгендік фазалық талдау, рентгендік құрылымдық және электронды 
микроскопия әдістерімен зерттелген.   

Материалдың микроқұрылымы кристалды және аморфты болуы 
мүмкін.  

Құрылыс материалдарының барлық қасиеттерін физикалық, 
химиялық, механикалық жəне технологиялық деп бөлуге болады. 

Физикалық қасиеттер, өз кезегінде, материалдың құрылымын 
сипаттайтын гидрофизикалық, термофизикалық жəне акустикалық болып 
бөлінеді. 

Жалпы физикалық қасиеттерге мыналар жатады: материалдың 
шынайы тығыздығы, орташа тығыздығы және кеуектілігі. 

 
Механикалық қасиеттері 

 
Механикалық қасиеттер дегеніміз материалдардың сыртқы күштердің 

әсерінен бүлінуге және деформацияға қарсы тұру қабілеті деп түсініледі. 
 

Беріктік, Серпімділік және деформативтілік 
 

Беріктік дегеніміз қатты дененің бұзылу белгілері жоқ сыртқы 
күштердің әсерін белгілі бір шектерде қабылдау қасиеті. 

Беріктік қатты денені құрайтын бөлшектердің (атомдар, иондар, 
молекулалар) адгезиясына байланысты. Ілінісу бөлшектердің өзара 
әрекеттесуінен туындайды, олардың арасында бір уақытта тартылыс күштері 
ретінде әрекет етеді 

 2f  = + 1

1
kr

с

 және импульсивті күштер 2

2
2 kr

cf 
, мұндағы r-бөлшектер 

арасындағы қашықтық; c1, c2, k1 және k2 — тұрақты шамалар. Екі атом 
арасында әрекет ететін күштердің к2>k1 кезіндегі олардың арасындағы 
қашықтыққа тәуелділігі 1.1 суретте көрсетілген. Суреттен көрініп тұрғандай, 
r0 интератомиялық қашықтықта импульсивті күштер тартылыс күштеріне 
сандық тең, ал f = f1+f2 жиынтық күші нөлге тең. 

Кристалды қатты заттар үшін r0 мәні сыртқы күштердің материалға 
қолданылуына дейінгі кристаллдағы бөлшектер арасындағы қашықтыққа тең. 
Материалдың үлгісіне сыртқы созылу күші қолданылған кезде, r қашықтығы 
оның әрекет ету бағытында артады және бөлшектер арасындағы өзара 
әрекеттесу күштері азаяды, ал импульсивті күштер тартылыс күштеріне 
қарағанда көбірек болады, яғни бөлшектердің арасында ішкі тартылыс 
күштері басым болады, бұл үлгінің одан әрі ұзаруына жол бермейді. 

Дененің көлденең қимасының бірлігіне келетін күшке сандық тең 
физикалық шаманы кернеу σ деп атайды.     

Кернеу ішкі күштердің қарқындылығының өлшемі болып табылады 
және аудан бірлігіне тағайындалған күш бірліктерімен өлшенеді, мысалы, 
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кгс/см2, кгс/мм2. 1969 жылы Халықаралық өлшемдер мен салмақтар комитеті 
кернеуді өлшеу бірлігі ретінде 1 шаршы метр (м2) жер бетіне біркелкі 
бөлінген 1 ньютон (Н) күші тудыратын қысымға тең паскаль (Па) қабылдады. 

 
 

1.1 – сурет. Атомдар арасындағы қашықтықта атомаралық күштер. 
 
Денеге сыртқы күштер қолданылған кезде, интератомиялық 

қашықтықтардың өзгеруіне байланысты Деформацияланатын дененің 
сызықтық өлшемдерінің күш бағытында Δ мәндеріне серпімді өзгеруі 
байқалады (созылу кезінде — ұзарту, қысу кезінде — қысқарту). 

Деформация өлшемі [1.1] формуласы бойынша l,  үлгісінің сызықтық 
мөлшерінің бастапқы мәніне абсолютті деформацияның Δl қатынасына тең ε 
салыстырмалы деформациясы болып табылады: 

                                              l
l

                                              (1.1.) 

Деформациялар айырмасы: 
а) серпімді-жүктемені түсіргеннен немесе үлгіні бұзғаннан кейін 

жоғалады; 
б) пластикалық немесе қалдық, — жүктемені түсіргеннен немесе үлгіні 

бұзғаннан кейін жойылмайды. 
Тағы 1676 ж. Роберт Хук қатты денелердің деформация заңын 

тұжырымдады: "ұзарту дегеніміз не, бұл күш", яғни Δl формула бойынша 
анықталады [1.2]: 

 
                                                 Δl = f (P)                                                 ( 1.2) 

 
Кейінірек Томас Юнг Гук Заңына оның қазіргі анықтамасын берді: 

"Дененің серпімді деформация кезіндегі σ кернеуі салыстырмалы 
деформацияға пропорционал ε. Формула бойынша [1.3]: 

                                            
                                               σ = E ε           (1.3) 
 
мұндағы Е -  серпімді модуль, салыстырмалы деформация кезінде 
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материалда пайда болатын кернеуге тең, бірлікке тең. 
Е серпімділік модулі σ кернеуімен бірдей өлшем бірлігіне ие және 

берілген материал үшін тұрақты болады. Серпімділік модулі материалдың 
қаттылығын, яғни сыртқы күштер қолданылған кезде пішіні мен мөлшерінің 
серпімді өзгеруіне қарсы тұру қабілетін сипаттайды. 

Серпімділік Модулінің берілген қатты дененің (материалдың) атомдары 
мен молекулалары арасында әрекет ететін химиялық байланыстардың түрі 
мен энергиясына тікелей тәуелділігі бар. 

Қатты заттардың құрылымы туралы біліміміз әр түрлі материалдардың 
теориялық беріктігі мен серпімді қасиеттерін есептеуге мүмкіндік береді. 

Шамамен біртекті Rp немесе σразр материалының теориялық беріктігін 
формула бойынша есептеуге болады[1.4]: 

 

                       Rp = σразр = 2 
x

GE

      
(1.4) 

 
мұнда, G-қатты дененің беттік энергиясы 1 см2; Е-серпімділік модулі; x-

атомаралық қашықтық, орташа алғанда 2·10-8 см. 
 

 Кесте 1.1-Кейбір материалдардың нақты және теориялық беріктігі      
Материал Беттік энергия 

Дж / см2 
Серпімділік 
модулі, кгс / 
см2 

Созылу беріктігі, кгс / см2 
нақты теориялық 

Болат 104 2 ·106 5 000—30 000 300000 
Алмаз 5,4·10 12·106 — 2·100000 
Кремнийлі 
шыны 

0,56·104 0,73·106 150—200 100000 

Алюминий 
тотығы 

104 4,6·106 — 470000 

Тас тұзы 0, 115·104 0,44·106 100 43500 

 
Формула материал бұзылған кезде атомдардың екі қабаты арасындағы 

көлемде жинақталған серпімді деформация энергиясы материал бұзылған 
кезде пайда болған екі жаңа беттің энергиясына ауысады деген шартпен 
алынады. 1.1-кестеде кейбір материалдардың нақты және теориялық (есептік) 
беріктігі көрсетілген. Кестеде көрсетілгендей, нақты материалдардың 
беріктігі олардың теориялық беріктігінің аз ғана бөлігін құрайды. 

 
Тығыздығы және кеуектілігі 

 
Тығыздық - көлем бірлігіндегі заттың массасына тең физикалық шама. 

Заттың тығыздығы мен материалдың тығыздығын ажыратады. 
Материалдың тығыздығы, егер оны құрайтын зат оның бүкіл көлемін 

алса, заттың тығыздығына санмен тең болады. Егер зат материал көлемінің 
бір бөлігін ғана алса, ал көлемнің басқа бөлігі тері тесігімен ұсынылса, онда 
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материалдың тығыздығы ρ0 заттың тығыздығынан аз ρ. 
Заттың тығыздығы ρ формула бойынша зат көлемінің бірлігінде 

орналасқан массаға тең [1.5]: 
                                                  ρ = 

V
m                                                 (1.5)     

 
Материалдың тығыздығы ρ0 формула бойынша оның массасының 

көлемге қатынасына тең[1.6]: 
                                                  ρ0  = 

0V
m                                                   (1.6)     

Жоғарыда келтірілген формулаларда: V-зат алатын көлем; V0-
материалдың табиғи күйдегі көлемі, яғни тері тесігімен бірге. 

Кеуекті материалдардың тығыздығы ρ0 әдетте көлемдік масса деп 
аталады. Кейбір құрылыс материалдары үшін ρ және ρ0 мәндері Кестеде 
келтірілген. 1.2. 

 
Кесте 1.2-кейбір құрылыс материалдарының тығыздығы мен көлемдік 
массасы 

 

Материал Заттың тығыздығы ρ, г / 
см2 

Материалдың тығыздығы 
ρ0 (көлемдік масса), г / 

см2 
Табиғи тас   1,8—2,6; 

Гранит 2,65 — 2,8 2,65 
Диабаз 3 — 3,1 2,95 — 3,05 
Әктас 2,6 — 2,8 Тығыз  

пористый  
1,8-ден кем 

Ағаш   
Емен 1,54 0,72 

Қарағай 1,54 0,53 
Шырша 1,54 0,46 

Қыш   
Кірпіш 2,5—2,6 1,6-2 

Полимерлік   
Полиэтилен 0 97 0,97 

Органикалық шыны 
(плексиглаз) 

1,12 — 1,25 1,12-1,25 

Мипора 1,4-1,5 0,04—0,1 
Металл   

Құрылыс болат 7,86 7,86 
 

Материалдың көлемін қатты затпен толтыру дәрежесі оны d 
салыстырмалы тығыздығы деп атайды. Ол формула бойынша материал 
тығыздығының (көлемдік массаның) ρ0 зат тығыздығына қатынасы ретінде 
анықталады[1.7] : 
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                                    d = 

 0                                              (1.7)                       

Тығыз материалдардың салыстырмалы тығыздығы d =1. 
P кеуектілігі-бұл материалдағы V пор көлемінің материалдың v0 көлеміне 

қатынасы және оның мәні формула бойынша теңдеуден анықталады [1.8]: 
 

                                 П0 = d
m

mm

V
Vпор 









 0

0

0

0

1                    (1.8)                               

Кеуекті материалдардың салыстырмалы тығыздығы бірліктен аз, яғни 
d<1. Құрылыс материалдарының беріктігі, жылу өткізгіштігі, суға төзімділігі 
және т.б. сияқты маңызды қасиеттері олардың кеуектілігімен анықталады, 
сонымен қатар кеуектердің мөлшері мен олардың материалдың көлеміне 
таралу сипатына байланысты болады. 

Кеуекті материалдың құрылымы келесі көрсеткіштермен сипатталады: 
1. Жалпы кеуектілігі П0 
2. Пи интегралдық кеуектілігі (басқаша ашық немесе айқын деп 

аталады), бір-бірімен және үлгінің бетімен байланысатын барлық тесіктердің 
жалпы көлемінің формула бойынша материалдың көлеміне қатынасына тең 
[1.9]: 

                                               Пи =
OHV

mm

2

1
0

12


                                       (1.9)                               

мұндағы m1 - үлгінің құрғақ күйдегі массасы; m2 — үлгінің сумен 
қаныққан күйдегі массасы; V0 — құрғақ үлгінің көлемі. 

3. Пз жабық кеуектілігі формула бойынша есептеледі [1.10]: 
 

                                              Пз = П0 — Пи                                          (1.10)                                           
 

4. Материалдың көлем бірлігінде кеуек көлемінің радиустары бойынша 
бөлінуінің интегралдық қисығы (сурет. 1.2). 

5. Олардың радиусы бойынша тері тесігі көлемінің дифференциалды 
таралу қисығы (сурет. 1.3): 

)(' rf
dR
dV

                                                    (1.11)                                                                                          

Мұнда-тангенстің көлбеу бұрышының интегралдық қисыққа тангенсі 
(сурет. 1.2).

dR
dV  Дифференциалдық қисық астындағы аудан - )(' rf

dR
dV



интегралдық кеуектілікке тең, яғни формула бойынша материал көлемінің 
бірлігіндегі барлық кеуектердің жиынтық көлемі [1.11]. 

6. Кеуек кеңістігінің нақты беті S. 
7. Капиллярлардың орташа радиусы. 
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1.2-сурет - Радиустар бойынша 

кеуектердің бөлінуінің интегралдық  
қисығы 

1.3-сурет - Радиустар бойынша 
кеуектердің дифференциалдық бөліну 

қисығы 
 

Тері тесігі олардың мөлшері бойынша капиллярлық (капиллярлар) 
және капиллярлық емес болып бөлінеді. 

Капиллярлар-бұл шартты радиусы бар кеуектер, олардың капиллярлық 
потенциалы φк.п ауырлық өрісінің φпт.  потенциалынан едәуір үлкен. 

Капиллярлық потенциал дегеніміз - сұйықтық массасының бірлігіне 
тағайындалған капиллярлық күштер өрісінің потенциалдық энергиясы. 

Бір ұшы сұйықтықпен байланыста болатын цилиндрлік капилляр үшін 
капиллярлық потенциал формула бойынша есептеледі [1.12] : 

 

                                                  φк.п = *
12 12

rж
                                           (1.12)                                                                                             

мұндағы σ12-беттік керілу коэффициенті; ρж — сұйықтықтың 
тығыздығы; — менискустың орташа қисықтығы; r* — менискус радиусы. *

1
r

 

Менискус (грек. μηνίσκος) - сұйықтықтың бос бетінің қатты дененің 
бетімен немесе (сирек) басқа сұйықтықпен жанасуына байланысты қисаюы. 
Ол каналдар мен тесіктерде, тамырлардың қабырғаларында, сұйықтыққа 
орналастырылған денелердің шетінде пайда болады. 

Капиллярларда менискус сфералық пішінді, екі жалпақ қабырға 
арасындағы өте тар саңылауда — цилиндр тәрізді. Менискус қисықтығының 
радиусы интерфейс шекарасындағы үйлесімділік пен адгезия күштерінің 
арақатынасымен анықталады. 

Егер сұйықтық қатты денені суласа, менискус сұйықтыққа вогнуты 
арқылы пайда болады — вогнуты менискус, егер суланбаса — дөңес. 
Вогнуты менискус үстінде сұйықтық буының қысымы төмен, сұйықтықтың 
тегіс, бос бетіне қарағанда дөңес үстінде. Бұл құбылыс капиллярлық деп 
аталатын бірқатар әсерлерді түсіндіреді, мысалы, сұйықтықтың кеуекті 
материалдарға сіңуі, сұйықтықтың бос беті мен онымен байланысқан жұқа 
түтік арасындағы деңгей айырмашылығының пайда болуы, капиллярлық 
конденсация құбылысы және т.б. 

 
Ауырлық өрісінің потенциалы формула бойынша есептеледі [1.13] : 



17
  

 

 
                                                       Ψп.т = gh                                           (1.13)                                                                                                
мұндағы g-еркін құлаудың үдеуі; h-теңіз деңгейінен биіктік. 
Ψk Кезінде.P ψp-тен әлдеқайда үлкен.т, сұйықтықтың шектеулі мөлшері 

бар капиллярларда менискустың пішіні ауырлық күшіне байланысты емес, 
бірақ олардың қабырғаларының беткі қасиеттерімен анықталады. 

Капиллярлық тесіктер сұйықтықтың беткі кернеуінен туындаған 
капиллярлық қысымның әсерінен капиллярлық сору (көтеру) арқылы сумен 
немесе олардың қабырғаларын сулайтын басқа сұйықтықпен толтырылуы 
мүмкін. 

Кеуекті материалдағы сұйықтықтың капиллярлық көтерілуінің 
максималды биіктігі[1.1.14]: 

 
                                                       Ψк.п = Ψп.т                                                                (1.14)                     

және оны Juren формуласы бойынша есептеуге болады: 
 
Радиусы бойынша капиллярлар бөлінеді: 
а) микрокапиллярларға — радиусы 5-10-9 м (50-ден  кем емес  ); 
б) өтпелі капиллярларға — радиусы 5·10-9-дан 10-7м-ге дейін (50-ден 

1000-ға дейін   ); 
в) микрокапиллярларға — радиусы 10~7 м-ден астам (1000-нан астам ). 

Тері тесігі, яғни тері тесігі формула бойынша есептеледі [1.15]: 

h = 
жgr 


*

122
                                                                  ( 1.15) 

шартты радиусы 10-20 мкм — ден асатын материал сұйықтыққа 
батырылған кезде ғана сумен толтырылады. 
 

Суды сіңіру және суға төзімділік 
 
Бір кеуекті материалдың беріктігі, жылу өткізгіштігі және басқа да 

бірқатар қасиеттері оның материалдың күйін сипаттайтын ылғалдылығына 
байланысты өзгереді. 

Материалдың ылғалдылығы оның құрамындағы ылғалдың құрғақ 
күйдегі материалдың массасына байланысты анықталады. W материалының 
ылғалдылығы мына формула бойынша есептеледі: [1.16]: 

 

                                   W = 100
1

12

m
mm                                                    ( 1.16)                                

мұндағы м2-дымқыл үлгінің массасы; m1 — құрғақ үлгінің массасы. 
Материалдың ылғалдылығын анықтаудың басқа әдістері белгілі, 

мысалы, дымқыл материалдың электр кедергісі мен электр сыйымдылығын 
өлшеу арқылы. 

Суды сіңіру дегеніміз-материалдың суды сіңіру және ұстап тұру 
қабілеті. Оны алдын-ала кептірілген материалды сумен толығымен 
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қанықтыру арқылы анықтаңыз. Оның су сіңіргіштігі бойынша масса мен 
көлемді. 

Құрғақ материалдың массасына жатқызылған материалмен сіңірілген 
судың мөлшері Wm (%) массасы бойынша су сіңіру деп аталады[1.17]: 

 

                                      Wm = 100
1

12

m
mm 

                                                               (1.17)                                             

мұндағы m2-сумен қаныққан үлгінің массасы; m1 — құрғақ үлгінің 
массасы. 

Материалдың көлеміне жатқызылған материал сіңірген судың көлемі 
(оның массасына сандық тең) WV көлемді су сіңіру деп аталады және Пи 
материалының интегралды (көрінетін) кеуектілігін сипаттайды. 

Wм массасы бойынша су сіңіру және WV көлемді су сіңіру өзара 
тәуелділікпен байланысты [1.18]: 

 
                                  WV = Wт ρ0                                                                                        (1.18) 

Кеуекті материал ылғалданған кезде оның кейбір қасиеттері өзгереді 
және, ең алдымен, беріктігі төмендейді. 

Судың қанығуымен материалдың беріктігінің төмендеу дәрежесі суға 
төзімділік деп аталады. Суға төзімділік [1.19] формуласы бойынша 
анықталатын Кразм жұмсарту коэффициентімен сандық сипатталады]: 

 

                                                  Кразм = 
сух

нас

R
R

                                                   (1.19) 

 
мұндағы Rнас-материалды сумен қаныққан күйде сығу кезіндегі беріктік 

шегі; Rcух — құрғақ материалды сығу кезіндегі беріктік шегі. 
Ылғалданған кезде материалдың беріктігінің төмендеуі бірқатар 

себептерге байланысты: 
1) адсорбциялық-белсенді ортаның әсері (Ребиндер әсері); 
2) материал күрделі кристалдардың метастабильді түйіспелерін еріту 

арқылы; 
3) кейбір материалдардағы саз минералдарының ісінуі және т.б. 
Құрылыс материалдары тығыздықтың, құрылымның, материалдық 

құрамның айырмашылығына байланысты әр түрлі суға төзімділікпен 
сипатталады. Шыны, фарфор, Болат сияқты материалдар жұмсарту 
коэффициентіне тең; кейбір материалдар сумен қаныққан кезде беріктік 
көрсеткіштерін жоғарылатуы мүмкін, бұл, ең алдымен, компоненттердің 
химиялық әрекеттесуіне байланысты. Мысалы, сумен қаныққан кезде цемент 
цемент тасына айналуы мүмкін. Суға төзімділік жұмсарту коэффициентімен 
сипатталады kp = Rв/Rс, мұндағы Rв-сумен қаныққан материалдың беріктігі, 
ал kp — құрғақ материалдың беріктігі. кp 0-ден (ылғал саздар) 1-ге дейін 
(металдар) өзгереді.  
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Жылу өткізгіштік және жылу сыйымдылығы 
 

Қоршаған ортамен жылу алмасудан қорғауға арналған материалдар, 
мысалы, жылу қондырғылары, құбырлар, тоңазытқыш камералары, сондай-ақ 
ғимараттардың қоршау конструкциялары жылу өткізгіштіктің төмен 
деңгейіне ие болуы керек. 

Жылу өткізгіштік дегеніміз материалдың жылуды қалыңдығы арқылы 
бір бетінен екіншісіне беру қабілеті деп түсініледі. 

Жылу өткізгіштіктің жылу беру заңын алғаш рет Дж. Б. Фурье 
тұжырымдады. Осы Заңға сәйкес, уақыт бірлігіне материал бетінің бірлігі 
арқылы жылу өткізгіштік арқылы берілетін жылу ағыны белгілі бір жердегі 
температура градиентіне пропорционал болады grad T және жылу өткізгіштік 
λ, тек материалға байланысты, яғни [1.20]: 

 
                                                     Q = - λgradT                                     (1.20 )                                  

 
Сондықтан әр материалдың жылу өткізгіштігі оның жылу өткізгіштік 

коэффициентімен сипатталады λ. Кестеде.1.3. су мен ауаны салыстыру үшін 
кейбір құрылыс материалдарының жылу өткізгіштік мәндері келтірілген.  

 
Кесте 1.3.- Кейбір құрылыс материалдарының жылу өткізгіштігі  
 

Материал Материалдың тығыздығы 
(көлемдік массасы), кг/м3 

Жылу өткізгіштік 
коэффициентінің орташа мәні, 

ккал/(м·сағ °с) [Вт / (м°с)] 
Гранит 2600—2800 2,5(2,92) 
Қарағай 530 0,15(0,17) 
Болат 7860 50(58) 

Минералды мақта 200—400 0,05—0 08(0,06—0,09) 
Кірпіш 1900 0,7(0,8) 

 1700 0,6(0,7) 
 1200 0,38(0,44) 

Су 1000 0,5(0,58) 
Ауа - 0,02(0,023) 

 
Бірдей материалдық құрамдағы кеуекті материалдарда олардың 

кеуектілігі жоғарылаған сайын жылу өткізгіштігі төмендейді және 
ылғалдылықтың жоғарылауымен жоғарылайды. Бірдей жалпы кеуектілікпен 
кеуекті материалдардың жылу өткізгіштігі соғұрлым аз болады, өйткені 
үлкен кеуектерде ауа қозғалысы және конвекция арқылы жылу берілуі 
мүмкін. 

Жылу сыйымдылығы - бұл материал қыздырылған кезде сіңірілетін 
жылу мөлшері. 1°С. 

 
 



20
  

 

1.2 Конструкциялардағы материалдардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін бақылау әдістері мен құралдары 

 
Өнімнің сапасы көптеген физикалық, механикалық, химиялық, 

геометриялық, Функционалды және құрылымдық параметрлермен, сондай-ақ 
технологиялық әдістердің (геометриялық өлшемдердің сақталуы, бетті өңдеу 
тазалығы, термиялық өңдеу, цементтеу, беткі қабаттар және т.б.) техникалық 
құжаттаманың талаптарына сәйкес келуімен анықталады. 

Материалдар мен бұйымдардың параметрлері мен сипаттамаларын 
анықтау үшін бұзбайтын бақылау (СК) әдістері мен құралдары қолданылады, 
бұл кезде бұйымдар мақсаты бойынша пайдалану үшін жарамды болып 
қалады. 

Қолданыстағы СК құралдары келесі міндеттерді шешуге арналған:  
- материалдар мен бұйымдардың тұтастығы мен біртектілігін бұзу 

түріндегі ақауларды анықтау;  
- материалдар құрылымын бағалау; бұйымдардың геометриялық 

параметрлерін бақылау;  
- материалдардың физика-химиялық қасиеттерін бағалау және 

технологиялық операцияларды жүргізгеннен кейін олардың сипаттамаларын 
анықтау. 

Материалдар мен бұйымдардың ақаулары өндірістік-технологиялық 
және пайдаланушылық шығу тегі болуы мүмкін.  

Өндірістік-технологиялық ақауларға мыналар жатады: жарықтар, 
раковиналар, кеуектілік, шлак қосындылары, басқа материалдардың 
қосындылары, адгезиялар, жыртулар, күн батулар, түктер, ішкі үзілістер, 
сынықтар (дәнекерлеу кезінде), сынықтар, қатаю және тегістеу жарықтары 
және т. б. 

Өнімдер мен машиналарды пайдалану кезінде келесі ақаулар пайда 
болады: шаршау және сырғу жарықтары, жарықтар-үзілістер, коррозиялық 
және механикалық зақым.[8] 

Ақаулар беткі, жер асты (1 мм тереңдікте) және ішкі (1 мм-ден астам 
тереңдікте) болуы мүмкін. 

Ақаулар (МЕМСТ 15467-79) рұқсат етілген және рұқсат етілмеген 
болып бөлінеді.  

Жол берілмейтін ақаулар жойылуға және түзетілуге жатады. Барлық 
ақаулар, олардың себептеріне қарамастан, бір жалпы белгімен сипатталады: 
олар белгілі бір электр өткізгіштігі, магнит өткізгіштігі, серпімді 
тербелістердің түсу коэффициенті, тығыздығы, электромагниттік 
сәулеленудің әлсіреу коэффициенті және т.б. сияқты материалдардың 
физикалық сипаттамаларының өзгеруіне әкеледі. 

Ski сипаттамалық өлшемін енгізу арқылы k типті және I типті 
ақауларды сандық бағалауға әрекет жасалды. Бұл ақаулық тереңдігінің 
өнімнің қалыңдығына немесе ақаулық аймағына қатынасы және т. б. болуы 
мүмкін. Ақаулардың пайда болуы кездейсоқ оқиға. 
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МЕМСТ 18353-79 сәйкес НК әдістері акустикалық, капиллярлық, 
магниттік, оптикалық, радиациялық, радиотолқынды, жылу, 
электромагниттік (құйынды токтардың әдістері) және т. б. болып бөлінеді. 

Беткі ақауларды анықтаған кезде барлық әдістер қолданылады, бірақ 
магниттік және капиллярлық әдістер ең қолайлы болып табылады. Жер асты 
ақаулары ультрадыбыстық, ток және магниттік әдістермен тиімді 
анықталады, ал ішкі ақаулар тек ультрадыбыстық, радиотолқынды және 
радиациялық (иондаушы сәулелену) болып табылады. 

Бұзбайтын бақылау-бұл өлшеу процесі, бірақ жеке шамалар 
өлшенбейді, бірақ кеңістіктік-материалдық, физика-химиялық және 
құрылымдық бейнелер.  

Қазіргі уақытта бұл суреттердің жеткілікті толық сандық бағалары әлі 
әзірленбеген, нормадан (стандарттан) ауытқу дәрежесін бағалауға болатын 
таразылар жоқ. Егер материалдар мен өнімдердің құрылымдық қасиеттері 
туралы айтатын болсақ, онда стандарттар ретінде сәйкес келмейтін, 
құрылымның біртектілігі бар, қажетті физика-химиялық құрамы мен 
молекулалық құрылымы (аморфты немесе кристалды күй) сақталатын 
материалдар мен өнімдерді таңдау керек. Нақты материалдар мен өнімдердің 
осы сипаттамаларының анықтамалық сипаттамалардан айырмашылығы 
жалпыланған қателер ретінде түсіндірілуі керек. Өкінішке орай, бұл 
қателіктердің сандық сипаттамалары жоқ. 

Магниттік, ағымдағы, радиотолқынды, акустикалық және материалдар 
мен өнімдерді бұзбайтын бақылау әдістері мен құралдарын қарастырыңыз. 

Ағымдағы әдістер мен құралдар 

Ағымдағы әдістер (АӘ) HK. өткізгіш өнімдерде қозған құйынды 
тоқтардың амплитудасы, фазасы, траекториялары, өтпелі сипаттамалары мен 
жиілік спектрінің олардың пішіні мен өлшемдеріне, физикалық-механикалық 
қасиеттері мен материалдың тұтастығына, жиілік түрлендіргіштерге дейінгі 
қашықтыққа және қозғалыс жылдамдығына тәуелділігіне негізделген. TВМ: 
өлшемдер мен сәйкессіздіктердің түрін бағалау; материалдардың физикалық 
және механикалық сипаттамаларын өлшеу; бөлшектер мен жабындардың 
өлшемдерін өлшеу; тербелістер мен қозғалыстардың параметрлерін өлшеу 
үшін қолданылады. 

Радиотолқынды әдістер мен құралдар 

Радиотолқын әдісі өткен немесе шағылысқан радио сәулеленудің 
диэлектрлік материалдардың (пластмассалар, резеңке, Шыны талшықтар, 
жылу оқшаулағыш материалдар, қағаз, фанера, астық, құм және т. б.) 
параметрлері мен сипаттамаларына тәуелділігіне негізделген.) 

Радиотолқын әдісі ультра жоғары жиілік диапазоны (микротолқынды) 
деп аталатын 1 -1000 мм толқын ұзындығын қолданады. 
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Электромагниттік толқын-белгілі бір z бағытында таралатын электрлік 
E және магниттік Н өрістерінің жиынтығы. Бос кеңістікте электромагниттік 
толқындар көлденең, яғни E және H векторлары таралу бағытына 
перпендикуляр. 

Диэлектрлік материалдарды радиотолқынды бақылау кезінде 
соңғысының сипаттамасы ретінде ε диэлектрлік тұрақты және ig бұрышының 
жоғалу бұрышының тангенсі қолданылады; жартылай өткізгіш 
материалдарды бақылау кезінде ε диэлектрлік тұрақты және μ магнит 
өткізгіштігін, ал электр өткізгіш материалдарды бақылау кезінде σ электр 
өткізгіштігін ескеру қажет. 

Радиотолқындарды бақылау құралдарын фазалық, амплитудалық-
фазалық, поляризация, резонанстық, спектрлік, жиілік, сәулелік және 
түрлендіргіш деп бөлуге болады. Барлық осы құрылғылар радиотолқындық 
сәулеленудің шағылысу, өту, сіңіру, сыну, поляризация және түрлендіру 
құбылыстарын қолдануға негізделген. 

НК радиотолқынды құрылғыларын құру принциптері. Сигнал 
бақыланатын орта арқылы өткен кезде, соңғысы оның сипаттамаларына әсер 
етеді. Ортаның сигналға әсер ету дәрежесін өлшеу үшін амплитудалық-
фазалық құрылғылар қолданылады (1.4.сурет). Бұл типтегі құрылғыда 4 
сәуле шығаратын және 6 қабылдағыш антенналар, 1 микротолқынды көзі, 2 
клапан, 3 және 7 аттенюаторлар, 8 детектор және 9 ақпаратты өңдеу және 
беру блогы бар. Егер РО - антенна шығаратын қуат 4 болса, онда сигнал 5 
басқару объектісінен өткеннен кейін қуат өзгереді. 

 
 1.4-сурет - Амплитудалық-фазалық радиотолқынды аспаптың схемасы 

Акустикалық әдістер мен құралдар 

НК акустикалық әдістері мыналарға негізделген: сәулелену, 
бақыланатын объект арқылы өту және акустикалық толқындарды қабылдау; 
бақыланатын объектіде пайда болатын акустикалық толқындарды қабылдау. 
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Бірінші топқа көлеңкелі, резонанстық, импеданс әдістері, жаңғырық 
әдісі және еркін тербеліс әдісі жатады.  

Екінші топқа жұмыс істейтін механизмдер мен машиналардың тербеліс 
жиіліктерінің спектрін бақылауға негізделген акустикалық эмиссия және шу-
діріл әдістері кіреді. 

Акустикалық әдістердің сипаттамасы. Көлеңкелі әдіс үздіксіз немесе 
импульстар түрінде шығарылатын бойлық, ығысу, беткі немесе қалыпты 
толқындарды бақылау объектісінде қоздыру арқылы жүзеге асырылады. 
Объект бойлық немесе ығысу толқындарымен естілгенде, эмитенттер мен 
қабылдағыштар объектінің әртүрлі жағында орналасады. Егер сигнал 
жолында ақау пайда болса, онда сигнал бұрмаланады немесе толығымен 
көлеңкеленеді. Беткі немесе қалыпты толқындарды бақылау кезінде 
эмитенттер мен қабылдағыштар өнімнің бір жағында орналасады. 

Өлшеу сигналы ретінде бақыланатын объект арқылы өтетін 
акустикалық толқынның амплитудасы қолданылады. Кейде амплитуданың 
орнына фаза немесе өту уақыты жазылады. Сигналдарды ойнату ЭЛТ 
экранында, қағаз немесе магниттік таспада жүзеге асырылады. Қабылданған 
сигналдың әлсіреуі ақаудың болуының белгісі болып табылады. Ақауды 
сандық бағалау үшін коэффициент енгізіледі. Коэффициент 0-ден 1-ге дейін 
өзгереді және оған сәйкес ақаулықтың эквивалентті мөлшерін бағалауға 
болады. 

Материалдар мен конструкциялардың сапасын сынау мен бақылаудың 
бұзылмайтын әдістері олардың физикалық-механикалық қасиеттерін 
бағалауға қызмет етеді: беріктік, серпімділік, тығыздық және т.б., 
құрылымдардың кернеулі-деформацияланған күйі және олардағы ақауларды 
анықтау. 

Бұзбайтын әдістер жанама болып табылады. Өлшенген бұзылмайтын 
параметрлерден Бақыланатын объектілердің қажетті сипаттамаларына көшу 
және сенімді нәтижелер алу үшін өлшеу (байлау) өлшеулері қолданылады, 
яғни белгілі және мүмкіндігінше бақыланатын объектіге жақын қасиеттері 
бар үлгілерде өлшеу жабдықтарын конфигурациялау жүзеге асырылады. 
Мобильді бақылау жүйесінің мұндай аппаратурасы жылжымалы диагностика 
зертханасында орнатылған. 

Бұзбайтын әдістер құрылымдық материалды ультрадыбыстық немесе 
радиоактивті сәуле арқылы зондтауға және зерттелетін объект арқылы 
сигналдың өтуі, оның шағылысуы және сөнуі сияқты құбылыстарды 
қолдануға негізделген. Бұл принцип бойынша бірқатар құрылғылар салынды 
(1.5 сурет). 

Бетонды ультрадыбыстық бақылау əдісі қалыңдығы 5-15 м дейін 
конструкцияларды тексеру кезінде қолданылады, 

соққы - едәуір қалыңдығы мен ұзындығы 30 м дейінгі құрылымдарды 
тексеру кезінде. 

Ультрадыбыстық әдіспен бетон сапасын бақылауға арналған 
құрылғылар бетон корпусындағы серпімді тербелістердің таралу процесін 
бақылауға және өлшеуге мүмкіндік береді. Әдетте өлшеу құрылымның 
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көлденең бағытында( бөлімінде) жүзеге асырылады, ол үшін эмитент пен 
импульсті қабылдағыш оның екі жағынан тең орнатылады. УКБ-1М және т.б. 
сияқты құрылғылар ультрадыбыстық құрылғыларға жатады, олар 
құрылымның көлденең бағытында (бөлімінде) шығарылады, ол үшін эмитент 
пен импульсті қабылдағыш оның екі жағынан соосно орнатылады. К 
ультрадыбыстық жатады мұндай құралдар ретінде УКБ-1М және т. б. 

  

 
 

а-УКБ — 1м ультрадыбыстық аспабы; б-"Кварц — 6"ультрадыбыстық қалыңдық 
өлшегіші;в-ИНТ-М2 кернеулер мен жарықтарды өлшегіші; г-жабынның қалыңдығын 

өлшегіші АТП-1; д-арматуралау параметрлерін өлшегіші 
 

1.5-сурет -Темір-бетон конструкцияларын бұзбайтын бақылау аспаптары 
 

УКБ-1М аспабы (1.5.сурет, а) бетонның сапасын бағалауға және 
ондағы ішкі ақауларды бетондағы ультрадыбыстық тербелістердің 
импульстарының таралу процесінің акустикалық сипаттамаларын: олардың 
таралу жылдамдығын, ыдырау дәрежесін және айналмалы импульстардың 
пішінін өлшеу арқылы анықтауға арналған портативті құрылғы. Негізгі 
қажетті шама-жіберілген және қабылданған сигналдар арасындағы құрылғы 
уақыт белгілерінің масштабы бойынша анықталатын тербелістердің таралу 
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уақыты (м/с). Нәтижесінде құрылымдардың тығыздығы, беріктігі (маркасы) 
бағаланады, олардағы ақаулар анықталады. 

Магниттік әдістер мен құралдар 

Металл конструкцияларын бақылаудың магниттік əдісі механикалық 
кернеулерді бақылау, Дефектоскопия және металлдағы диэлектрлік 
жабындардың қалыңдығын өлшеу үшін қолданылады. 

ИНТ-М2 аспабы (1.5 сурет, в) дәнекерлеуден кейін пайда болатын 
металлдағы механикалық кернеулерді өлшеуге және жарықтарды анықтауға 
арналған; ол корпуста орнатылған өлшеу бөлігінен және екі сыртқы 
датчиктен тұрады; олардың бірі (ВД-1) кернеуді анықтауға, ал екіншісі (ВД-
2) жарықтарды анықтауға қызмет етеді [55]. 

Құрылғының жұмыс принципі келесідей. Күшейткіш арқылы генератор 
жіберетін импульстар сенсор орамасына енеді және бақыланатын дизайндағы 
электромагниттік өрісті қоздырады. Механикалық кернеулер болмаған кезде 
материал магниттік анизотропияның қасиеттерін нашар көрсетеді және бүкіл 
ағын орамасы бар катушканың өзегі арқылы жабылады. Перпендикуляр 
орналасқан өлшеу катушкасына магнит ағыны кірмейді және онда электр 
сигналы пайда болмайды. Зерттелетін материалда механикалық кернеулер 
болған кезде металдың магнит өткізгіштігі өзгереді, магниттік анизотропия 
күшейеді, күш сызықтарының ағыны бастапқы бағыттан ауытқып, оның бір 
бөлігі өлшеу катушкасының орамасына түседі. Онда пайда болған электр 
сигналы механикалық кернеулердің шамасына пропорционалды. 
Күшейтілгеннен кейін катушканың орамасынан сигнал фазаға сезімтал 
көпірдің диагоналына түседі және өлшеу құралымен тіркелген оның тепе-
теңдігін тудырады. Өлшеу құралының көрсеткіштерінен кернеудің нақты 
мәндеріне ауысу үшін арнайы құрылғыдағы әр құрылғы үшін бөлек салынған 
тарирлеу кестелері қолданылады. 

Коррозиялық зақымдану дәрежесін бағалау үшін металл оқшаулау мен 
құбырлардың қалыңдығы, мысалы, "Кварц-6" құрылғысымен анықталады 
(1.5 сурет, Б), оның жұмысы металл оқшаулау арқылы дыбыстық сигналдың 
өту уақытын және оның бетоннан шағылысу уақытын салыстыруға 
негізделген. Арматураның орналасуы мен қимасы, қорғаныш қабатының 
қалыңдығы магниттік өткізгіштіктің өзгеруіне негізделген ИСМ жəне ИЗС-2 
құрылғыларымен анықталады. 
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2 тарау. ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ 
ЗЕРТТЕУЛЕР 

 
2.1.Геодезиялық жұмыстардың негіздері. Далалық және камералдық 

жұмыстар 
 

Құрылысты геодезиялық қамтамасыз етудің негізгі міндеттері 
 

Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар салынып жатқан объектілердің 
геометриялық параметрлерінің құрылыс нормалары мен ережелерінің 
талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ететін белгілі бір көлемде және берілген 
дәлдікпен орындалады.  

Құрылыстың барлық сатыларын геодезиялық қамтамасыз етудің негізгі 
міндеттері:  

I. Құрылысты жобалау мен дайындауға байланысты міндеттер:  
1) құрылыс алаңдарын инженерлік-геодезиялық ізденістер; 

құрылыстарды жобалау үшін қажетті инженерлік ізденістердің басқа да 
түрлерін геодезиялық қамтамасыз ету; 

2) объектінің жобалау құжаттамасын әзірлеу кезіндегі геодезиялық 
есептер:  

а) жобаны жергілікті жерге шығару үшін геодезиялық дайындау;  
б) көлденең және тік жоспарлау;  
в) жер жұмыстарының ауданы мен көлемін есептеу.  
II. Құрылыс процесінде шешілетін міндеттер:  
1) бөлу жұмыстары:  
а) жергілікті жерде геодезиялық бөлу негізін құру  
б) құрылыстың негізгі осьтерін натураға шығару;  
в) егжей-тегжейлі бөлу;  
2) конструкциялар мен технологиялық жабдықтарды монтаждау 

кезіндегі геодезиялық салыстырулар.  
III Құрылысты бақылауға және құрылыс объектілерін сенімді 

пайдалануды қамтамасыз етуге байланысты міндеттер:  
1) ғимараттар мен құрылыстар бөліктерінің, сондай-ақ тұтас 

құрылыстың атқарушылық түсірілімдері;  
2) құрылыстар мен олардың негіздерінің өзгеруін бақылау.   
 
Құрылыс кезеңдеріндегі геодезиялық жұмыстардың құрамы 

 
Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар-бұл ғимараттар мен 

құрылыстардың дұрыс және дәл орналасуын, сондай-ақ жобаға және 
нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес олардың көлемдік-жоспарлау 
және конструктивтік элементтерін салуды қамтамасыз ету мақсатында 
жергілікті жердегі өлшеулер, есептеулер және геометриялық құрылыстар 
кешені. 



27
  

 

Геодезиялық жұмыстар кешені құрылыстарды жобалаумен және 
құрылыс-монтаждау өндірісімен өзара байланыста рет-ретімен орындалады.  

Осылайша, құрылыс алаңын таңдау болашақ құрылыс аумағына 
топографиялық-геодезиялық және картографиялық материалдарды 
жинаумен, талдаумен және жалпылаумен қатар жүреді.  

Құрылыстық жобалау кезеңі инженерлік-геодезиялық ізденістер 
жүргізуді, сондай-ақ ізденістердің басқа да түрлерін, мысалы, инженерлік-
геологиялық және инженерлік-гидрологиялық жұмыстарды геодезиялық 
қамтамасыз етуді талап етеді. 

Инженерлік-гидрогеологиялық жұмыстар Инженерлік-геологиялық 
ізденістердің құрамына кіреді. Олар әсіресе су басқан жерлерде құрылысты 
жоспарлау кезінде үлкен маңызға ие. Зерттеу нәтижелері жобаны жасау 
кезінде негіз болып табылады, онда тұрғызылған құрылыстардың инженерлік 
қауіпсіздігі бойынша нақты шаралар ойластырылуы тиіс. Толығырақ 
әдебиетте сипатталған және келтірілген [52]. 

Нәтижесінде қосымша мәліметтер топографиялық карталар мен 
жоспарлар, координаттар мен биіктіктер каталогтары, профильдер түрінде 
алынады.  

Құрылыс конструкцияларын дайындау процесінде геодезиялық 
жұмыстарға қалыптастырушы элементтердің геометриялық өлшемдерін 
бақылауды, сондай-ақ дайын құрылыс конструкцияларының параметрлерін 
статистикалық бақылауды жатқызуға болады.  

Құрылыстың дайындық кезеңінде құрылыс алаңында геодезиялық бөлу 
негізі жасалады, аумақты инженерлік дайындау жүзеге асырылады, 
ғимараттардың, құрылыстардың негізгі осьтерін алып тастау және бекіту 
жүзеге асырылады.  

Құрылыстың негізгі кезеңі ішінде жергілікті жерге конструкция 
элементтерінің осьтері шығарылады, яғни құрылыстың осьтерін егжей-
тегжейлі бөлу жүргізіледі; ғимараттың жер асты және жер үсті бөліктерін 
тұрғызу кезінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын геодезиялық қамтамасыз 
ету бойынша жұмыстар жүзеге асырылады (белгілерді шығару, осьтер мен 
белгілерді монтаждау деңгейжиектеріне беру, оларды монтаждау кезінде 
конструкцияларды салыстыру және т. б.).)  

Құрылыстағы геодезиялық жұмыстарды регламенттеу геодезиялық 
Өлшемдердің, сызбалардағы да, сол сияқты жердегі де есептеулер мен 
құрылыстардың бірлігін қамтамасыз ету міндетіне бағынады.  

Жұмыстарды регламенттеудің негізгі құралы ҚР құрылыс 
нормаларының жүйесін және қағидалар мен мемлекеттік стандарттар 
жиынтығын (ҚР СТ) белгілеу болып табылады.  

Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар мынадай негізгі құжаттармен 
регламенттеледі:  

1. ҚР БК 1.03-103-2013 "Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар". Бұл 
нормативтік құжатта геодезиялық бөлу негізіне, бөлу жұмыстарына, 
құрылыс-монтаждау жұмыстарының дәлдігін бақылауға қойылатын талаптар 
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бар және геодезиялық өлшеулердің дәлдігін қамтамасыз ету шарттары 
анықталған.  

2. ҚР ҚН 1.02-02-2016 " Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. 
Сейсмикалық шағын аймақтандыру. Жалпы ережелер". 

3. ҚР СТ 1399-2005 «Құрылысқа, қайта жаңартуға және күрделі 
жөндеуге арналған инженерлік ізденістер».  

4.ЕЖ 11-104-97 "Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық 
ізденістер". 

 Оларда инженерлік-геодезиялық ізденістерге қойылатын талаптар 
туралы мәліметтер: геодезиялық негіз пункттерінің тығыздығы, оны жасау 
әдістері, өлшеу дәлдігіне қойылатын талаптар және т. б. Бұдан басқа, 
құрылыстағы Геодезиялық жұмыстарды жүргізу практикасында 
геодезиялық аспаптарды, терминологияны, өлшеу технологиясын 
қолданумен байланысты нормативтік құжаттар пайдаланылады. 

Геодезиялық жұмыстар далалық және камералдық жұмыстар болып 
бөлінеді. 

Далалық жұмыстарға жер бетінде жүзеге асырылатын геодезиялық 
өндірістің технологиялық процестері жатады. Ал камералдық жұмыстар 
өндірістік үй-жайларда, яғни жерден тыс жерлерде жүзеге асырылатын 
геодезиялық өндірістің технологиялық процестерін білдіреді. 

Өндіріс түрлері бойынша геодезиялық жұмыстар санаттарға жіктеледі:  
Геодезиялық жұмыстар-далалық және камералдық жұмыстар, 

олардың негізгі мақсаты Жердің пішінін, көлемін, гравитациялық өрісін, жер 
беті нүктелерінің координаталарын және олардың уақыт ішіндегі 
өзгерістерін анықтау үшін деректер жинау болып табылады. Өндірістік 
жұмыстардың геодезиялық түрлеріне мыналар жатады: Мемлекеттік 
Геодезиялық және нивелирлік желілерді (геодезиялық желі) құру, 
мемлекеттік геодезиялық желіні қалыңдату, Мемлекеттік Геодезиялық желіні 
қалпына келтіру, геодинамикалық өлшеулер, Геодезиялық қамтамасыз ету, 
инженерлік-геодезиялық ізденістер, жер асты коммуникацияларын түсіру, 
құрылыстағы геодезиялық жұмыстар, құрылыстардың деформацияларын 
бақылау және т. б. 

Топографиялық жұмыстар-негізгі мақсаты топографиялық карталар 
мен жоспарлардың түпнұсқаларын алу мақсатында топографиялық түсірілім 
болып табылатын далалық және камералдық жұмыстар. Өндірістік 
жұмыстардың топографиялық түрлеріне: топографиялық түсірілім, 
фототопографиялық түсірілім, аэрофототопографиялық түсірілім, 
фототеодолиттік түсірілім және т. б. жатады.  

Топографиялық-геодезиялық жұмыстар-бірыңғай жоба немесе жоспар 
бойынша орындалатын геодезиялық және топографиялық жұмыстарды 
біріктіру. Өндірістік жұмыстардың топографиялық түрлеріне құрылыс пен 
инженерлік зерттеулерді геодезиялық қамтамасыз ету жұмыстары жатады. 

Картографиялық жұмыстар-негізгі мақсаты түсіру нәтижелері 
бойынша немесе бастапқы картографиялық материалдар бойынша 
картографиялық өнімді жасау, сондай-ақ цифрлық және электрондық 
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карталарды жасау және географиялық тұрғыдан байланысты және ГАЖ-да 
(геоақпараттық жүйелер) пайдаланылатын цифрлық картографиялық 
ақпаратты жинаудың, өңдеудің және ұсынудың цифрлық технологиялық 
процестері болып табылатын жұмыстар (көбінесе камералдық). Өндірістік 
жұмыстардың картографиялық түрлері карта жасау және карта шығару 
процестері, глобустарды дайындау, бедерлі карталарды жасау, цифрлық 
карталарды жасау, суреттер бойынша цифрлық картографиялау, цифрлық 
картографиялық банктерді жүргізу және т. б. болып табылады.  

Фотограмметриялық жұмыстар-камералдық жұмыстар, олардың 
негізгі мақсаты фотографиялық түсіру немесе стереотопографиялық түсіру 
нәтижелері бойынша бірегей ақпараттық өнімдерді жасау болып табылады. 
Өндірістік жұмыстардың фотограмметриялық түрлеріне: 
фотограмметриялық өңдеу, аэрофототүсірілімнің туынды материалдарын 
дайындау, аналогтық және талдамалық фотограмметриялық өңдеу, цифрлық 
және аралас фотограмметриялық өңдеу жатады.  

Гравиметриялық жұмыстар — негізгі мақсаты ауырлық күшінің 
үдеуінің абсолютті немесе салыстырмалы мәндерін анықтау болып 
табылатын далалық және камералдық жұмыстар [30]. 

 
Геодезиялық желілерді жіктеу 

 
Геометрия тұрғысынан кез – келген геодезиялық желі дегеніміз-

қабылданған екі өлшемді координаттар жүйесіндегі жоспарлы координаттар 
(X және Y немесе B және L) және қабылданған биіктік жүйесіндегі h 
белгілері немесе қабылданған үш өлшемді кеңістіктік координаттар 
жүйесіндегі X, Y және Z үш координаттары анықталған жерлерде тіркелген 
нүктелер тобы.  

 
Топографиялық түсірілімдердің түсіру негіздемесі 

 
Нәтижесінде карта немесе рельеф жоспары алынған жұмыстар 

жиынтығы топографиялық түсірілім деп аталады. Бір мысалды 
қарастырайық. Сізге белгілі бір аймақтың жоспарын жасау керек (мысалы, 
шағын жазғы коттедждің жоспары). Егер жоспардағы рельеф бөлшектерін 
бейнелеудің төмен дәлдігі қажет болса, көз өлшегішті қолдануға болады.  

Біз жердегі нүктелерді белгілейміз (мысалы, сайттың хеджирлеу 
бұрыштары), олардың өзара орнын анықтаймыз және қағазға масштабтаймыз 
- сайттың болашақ жоспары. Бұл нүктелер тірек рөлін атқарады, өйткені 
барлық басқа нүктелердің орналасуы (ғимараттардың бұрыштары, төсектер, 
жеке ағаштар мен бұталар) біз оларға қатысты немесе оларды 
байланыстыратын сызықтарға қатысты анықтаймыз.  

Аспаптық түсірілім көз өлшегішке қарағанда жоғары дәлдікпен 
орындалады, бірақ түсіру принципі өзгеріссіз қалады: рельефте тірек 
нүктелерінің желісі құрылады, олардың өзара орналасуы алдымен 
қабылданған координаттар жүйесінде анықталады. Содан кейін түсіру 
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құралы әр тірек нүктесіне кезекпен орнатылады және олардың арасындағы 
аралықта жағдай мен рельефті алып тастайды, тірек нүктелері мен оларды 
қосатын сызықтарға қатысты жергілікті нүктелердің орнын анықтайды.  

Түсіру үшін құрылғы орнатылған нүктелер жерге бекітіледі; оларды 
түсіру негіздемесі нүктелері деп атайды. Олардың координаттары мен 
белгілері геодезиялық өлшеулерден, әдетте, түсірілім басталғанға дейін 
анықталады. Координаталар бойынша бұл нүктелер түсіруге дайындалған 
планшетке қолданылады (планшетте тек Х=Const және Y=Const 
сызықтарының координаталық торы бар). Геодезиялық түсіру негіздемесінің 
пункттері жоспардың барлық қалған нүктелерінің орналасуы анықталатын 
жоспардың қатаң геометриялық қаңқасын құрайды [30].  

ҚР мен ТМД елдерінде 1946 жылдан бастап абсолюттік биіктіктер 
есебі Балтық теңізінің орташа деңгейіне сәйкес келетін Кронштадт 
футштогының нөлінен оның тыныш жағдайында жүргізіледі (Балтық биіктік 
жүйесі). 

"Масштабтағы топографиялық түсірілім нұсқаулары" бойынша 1:5 000, 
1:2 000, 1:1 000 және 1: 500. Геодезиялық, картографиялық нұсқаулықтар 
нормалар мен ережелер 02-028-09 " түсіру негіздемесі пункттерінің 
жоспарлы жағдайының орташа қателігі жоспар масштабында 0.1 мм рұқсат 
етіледі. Бұл төзімділік графикалық құрылымдардың дәлдігімен анықталады. 
Шын мәнінде, қажеттілігі жоқ, координаттарды тармақтарының аса дәлме-
дәл, өйткені олар бізге тек үшін ылғал шашқа жағыңыз, олар бойынша 
жоспар тармақтары түсіргіш негіздеу. Түсіру негіздемесі пункттерінің 
жоспарлы жағдайының шекті қателігі құрылыс салынған аумақта және ашық 
жерде жоспар масштабында 0.2 мм және жабық жерде 0.3 мм рұқсат етіледі. 
Арнайы түсірілімдерді орындау кезінде бұл қателікке төзімділік азайтылуы 
мүмкін.  

Түсіру негіздемесі пункттерінің орташа қателігі 0.1*h рұқсат етіледі, 
мұндағы h – жасалатын жоспар рельефі қимасының биіктігі.  

 
Топографиялық түсіру принципі 

 
Топографиялық карталар мен жоспарлардың әдеттегі түрі – шартты 

белгілерде жергілікті жер учаскесі бейнеленген қағаз парақтары (графикалық 
құжаттар). Егер сіз картаны немесе жоспарды мұқият қарасаңыз, шартты 
белгішелерді толтыратын түстерден және шартты белгілердің 
конфигурациясынан алшақтасаңыз, онда бүкіл жағдай сызықтар мен 
нүктелер жиынтығы екенін көре аласыз. Бірақ кез – келген сызық – бұл 
нүктелер жиынтығы; осылайша, жоспардағы немесе картадағы барлық 
жағдай нүктелер жиынтығы деп айтуға болады.  

Кез – келген құрылымды немесе жерді түсіру оның шекараларын-түзу 
немесе қисық сызықтарды түсіруге дейін азаяды. Қисық сызықты сәл 
жуықтаумен ауыстыруға болады. Сынған сызықтың әр сегменті түзу, ал түзу 
сызық екі нүктенің орналасуымен нақты анықталады.  
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Осылайша, нүкте қарапайым түсіру объектісі болып табылады; 
басқаша айтқанда, рельефті түсіру рельефтің орналасқан жері мен оның 
рельефін сипаттайтын жеке нүктелердің координаттары мен белгілерін 
анықтауға дейін азаяды. Түсірілім кезінде зерттеушілер әр түрлі жергілікті 
координаттар жүйесін жиі қолданады; жоспарлар мен карталар гаусстың 
аймақтық тікбұрышты координаттар жүйесінде шығарылады.  

Түсірілім негіздемесінің жақын орналасқан пункттеріне қатысты 
жоспардағы нүктелі объектінің немесе нақты контурдың орналасуының 
орташа қателігіне 0.5 мм (таулы және орманды жерлерде – 0.7 мм) жол 
беріледі. Бұл мән жоспардың дәлдігі деп аталады.  

Рельефті бейнелеу қатесі рельефтің сипатына байланысты және әдетте 
рельефтің көлденең қимасының биіктігінің үштен біріне тең.  

Топографиялық түсірілім жөніндегі Нұсқаулық жергілікті жердің 
цифрлық моделі түрінде Топографиялық жоспарлар жасауға мүмкіндік 
береді. Бұл жағдайда жер нүктелерінің сипаттамаларының бүкіл массиві 
компьютердің жадына енгізіледі; қажет болған жағдайда, Берілген 
бағдарламаға сәйкес, машина қажетті сайттың жоспарын немесе басқа 
құжаттарды шығарады.  

Түсірілімнің жіктелуі 
 
Жергілікті жердің топографиялық түсірілімі топографиялық жоспарды 

немесе жергілікті жер учаскесінің картасын алу үшін орындалады; жергілікті 
жер объектілері, контурлар мен рельефтер жоспарда немесе картада шартты 
белгілердің көмегімен бейнеленеді. Аэрофототүсірілім, жер үсті және аралас 
түсірілімдер бар.  

Аэрофототүсірілім әдетте стереотопографиялық әдіспен жүргізіледі, 
жергілікті жердің суреттері ұшаққа орнатылған фотоаппараттардың 
көмегімен түсіріледі, ал суреттерді өңдеу және жоспарды салу стерео 
аспаптарда камералдық жағдайларда орындалады.  

Аралас түсірілім аэрофототүсірілім мен жер үсті түсірілімінің 
комбинациясы болып табылады; жоспарлы жағдай аэротүсірілімдер 
бойынша түсіріледі, ал жер бедері далалық жағдайларда фотопланға 
түсіріледі.  

Аэрофототүсірілім және аралас түсірілім-үлкен аумақтарда карталар 
мен жоспарлар жасаудың негізгі әдістері. Жердегі түсірілім 
аэрофототүсірілімді қолдану мүмкін емес немесе экономикалық тұрғыдан 
тиімсіз болған кезде шағын учаскелердің ауқымды жоспарларын құру кезінде 
қолданылады.  

Жер бетіндегі түсірілім жер бетінен орындалады. Түсіру әдістемесіне 
және қолданылатын аспаптарға байланысты жерүсті түсірілімінің бірнеше 
түрі болуы мүмкін:  

- тахеометриялық;  
- мензульная;  
- көлденең немесе теодолитті; көлденең түсіру кезінде рельефтің 

бейнесі жоқ жер учаскесінің жоспары алынады;  
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- тік; бұл жағдайда олар рельефтің кескінімен жоспарды жоспарлы 
жағдайсыз алады;  

- фототеодолитті; бұл ретте жергілікті жердің суреттері 
фототеодолиттің көмегімен алынады, ал оларды өңдеу және жоспар салу 
стерео аспаптарда, түсірілімнің арнайы түрлерінде орындалады[30]. 

 
Көлденең түсіру 

 
Рельефті қарапайым нұсқада көлденең түсіру теодолит пен рулетка 

көмегімен жүзеге асырылады. Түсірілім негіздемесі әдетте теодолиттік 
қозғалыстарды салу арқылы жасалады. Егер түсіру учаскесі ұзартылған 
пішінге ие болса, онда теодолиттік жүріс оның осі бойынша төселеді; бұл 
ретте түсіру негіздемесінің жекелеген пункттерін геодезиялық серифтерден 
анықтауға болады. Егер сайт сопақша пішінді болса, онда оның шекарасы 
бойымен жабық инсульт жасалады; сайттың ішінде диагональды өткелдерді 
салуға болады. 

Көлденең түсіру кезінде жеке нүктелердің орналасуы түсіру 
негіздемесінің нүктелеріне және оларды қосатын сызықтарға қатысты 
анықталады: 

- сериф әдісі (бұрыштық, сызықтық, аралас); 
- полярлық әдіс; 
- перпендикулярлар тәсілі; 
- клапандар әдісі. 
Ғимараттар мен құрылыстарды өлшеу әдісі және олардың арасындағы 

қашықтық рулетка көмегімен кеңінен қолданылады. 
Способ засечек. Бұрыштық сериф кезінде 1-нүктенің позициясы α1 

және β1 өлшенген екі көлденең бұрыштардың көмегімен А және В түсіру 
негіздемесінің екі нүктесіне қатысты анықталады. Басқа нүктенің орны – 2 
нүкте α2 және β2 басқа екі бұрышын өлшеу арқылы анықталады (сурет. 1.6). 
Өлшеу нәтижелері журналға жазылады. 

 
1.6. - сурет                                           1.7.-сурет 

 
А және В нүктелерінде жоспар құру кезінде протектордың көмегімен 

α1 және β1 бұрыштары салынады және сызықтардың қиылысында 
жоспардағы 1 нүктенің суреті алынады. Сол сияқты жоспарда 2 нүктесінің 
орнын табыңыз.  
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Егер 1-нүктеге дейінгі қашықтық рулетка ұзындығынан аспаса, 1-
нүктенің орнын сызықтық сериямен анықтайды, онда А - 1 және В - 1 
қашықтықтары өлшенеді ; А нүктесінен жоспар құру кезінде доғаны жоспар 
масштабындағы А - 1 қашықтығына тең радиуспен, ал В нүктесінен - жоспар 
масштабындағы в - 1 қашықтығына тең радиуспен жүргізеді. Бұл доғалардың 
қиылысу нүктесі-жоспардағы 1 нүктенің бейнесі.  

Бұрыштық серифтеу кезінде көлденең бұрыштарды өлшеу дәлдігі 
олардың жоспардағы құрылысының дәлдігімен анықталады, яғни шамамен 
10' - 15'. Сызықтық серифте қашықтықты өлшеу қатесі формула бойынша 
есептеледі:  

ms = 0,3 мм * М, 
мұндағы М-түсірілім масштабының белгісі.  
Полярлық əдіс. Түсірудің полярлық әдісі - полярлық координаттар 

жүйесін енгізу. Теодолитті жергілікті полярлық координаттар жүйесінің басы 
(полюсі) ретінде қабылдай отырып, а түсіру негіздемесінің пунктінде 
орнатады. Полярлық ось в түсіру негіздемесінің басқа нүктесіне бағытпен 
біріктіріледі. Содан кейін көлденең бұрыш өлшенеді β1, АВ бағытымен және 
алынатын нүктеге бағытпен 1, ал қашықтық S1 А нүктесінен 1 нүктеге дейін 
(1.7 сурет). Жоспар құру кезінде 1-ші нүктенің позициясы протектор салған 
β1 бұрышының жағында, жоспар масштабындағы S1 қашықтықты қою 
арқылы алынады.  

Егер 1-нүктенің орналасу қатесі орнатылса және Mр-ге тең болса, 
түсірудің полярлық әдісімен бұрыштар мен қашықтықтарды өлшеудің 
орташа квадраттық қатесін есептейміз.  

Полярлық координаттар жүйесінде нүктенің орналасуы [1.21]:  

                                    (1.21) 
мұндағы mβ – β бұрышын өлшеу қатесі; ms-полярлық қашықтықты 

өлшеу қатесі, p-нүктенің орналасу қатесі. 
Тең әсер ету принципі бойынша [1.22]:  

                    m2s = ( S * mβ/ )2 = M2 /2,                      (1.22) 
қайдан  

      және   (1.23) 
Түсіру масштабы 1 болсын: М=1: 2 000, содан кейін Мр=0.5 мм * 2 

000=1 м. S = 100 м кезінде (1.23) формулалар бойынша есептеулер mβ=24', 
ms =0.7 м, ms/S = 1/150 береді.  

Перпендикуляр əдісі. Перпендикуляр әдісі қарапайым тікбұрышты 
координаттар жүйесін жүзеге асыру болып табылады. АВ сызығы теодолит 
жолының бір жағы болсын. Біз оны l осімен қабылдаймыз, шығу тегі А 
нүктесімен үйлесімді; d осін АВ сызығына перпендикуляр орналастырамыз. 
1-нүктенің орны екі перпендикулярмен анықталады және (сурет. 1.8.), 
олардың ұзындығы өлшеуіш лентамен немесе рулеткамен өлшенеді.𝑙𝑙1𝑑𝑑1 
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1.8.- сурет 

 
Оң жақ бұрышты салу үшін β теодолит немесе эккер қолдануға болады; 

кейде β = бұрышын көзге салуға болады. 900  Жоспардағы 1-ші нүктенің 
позициясы үш әрекетті орындағаннан кейін алынады: перпендикуляр 
ұзындықтың АВ сызығы бойымен төсеу , протектордың көмегімен β = c 
бұрышын салу, екінші перпендикулярдың ұзындығының β бұрышына төсеу 
.𝑙𝑙1900𝑑𝑑1 

Басқа нүктелерді түсіру және олардың жоспардағы орнын анықтау сол 
ретпен орындалады.  

Мр нүктесінің орналасу қатесін [1.24] формуласы бойынша есептейміз, 
ол перпендикуляр әдіспен l перпендикулярды өлшеу қатесінен, β = бұрышын 
құру (немесе өлшеу) қатесінен және D перпендикулярды өлшеу қатесінен 
тұрады:900 

М2p = m2l + mβ 2/ 2 * d2 + m2d.                          (1.24) 
Тең әсер ету қағидаты бойынша біз сенеміз:  

m2l = m β2/ 2 * d2 = m2d = M2p/3.                      (1.25) 
Жоспарда Mр = 0.5 мм болған кезде біз жоспар шкаласында аламыз.

 Mβ= 30 ' бұрышын құру қатесін қабылдап, d 
перпендикулярдың рұқсат етілген ұзындығын [1.26]:  

                                   (1.26) 
жоспар масштабында оны өлшеудің салыстырмалы қатесімен:  

md / d = 0.33 мм / 33 м = 1/110. 
1 : 2 000 масштабының жоспары үшін D перпендикулярының есептік 

ұзындығы 66 м, ал 1 : 500 масштабы үшін - d = 16 м алынады. Нұсқаулықта 
бұл мәндер сәйкесінше 60 м және 20 м берілген.  

Әрине, mβ қатесінің басқа мәні үшін D перпендикулярының рұқсат 
етілген ұзындығы әр түрлі болады. Мысалы , β = "көзге" (mβ = 1o) бұрышын 
салсақ, жоспар шкаласында d = 16 мм аламыз.900 

Көлденең түсіру кезінде бұрыштар мен сызықтарды өлшеу нәтижелері 
журналға жазылады. Сонымен қатар, өрісте рельефтің сызбалық сызбасы 
жасалады – абрис, онда түсірілім негіздемесінің барлық нүктелері, 
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контурлар, аймақтың жағдайы көрсетіледі, өлшеу нәтижелері жазылады, 
түсіндірме жазбалар жасалады.  

Түсірілім материалдары бойынша сайттың жоспарын жасаңыз және 
сызыңыз.  

Эккердің теориясы мен құрылысы. Эккер-жердегі дұрыс бұрыштарды 
құруға арналған құрылғы. Эккерлер-айна және призма. Айна эккер 
үшбұрышты қораптан тұрады, оның бүйір беттері ашық (сурет.1.9). Айналар 
ішкі жағынан басқа екі бетке бекітілген. Айналардың үстінде терезелер 
кесілген. Эккердің төменгі жағында ілмекке арналған ілмек бар.  

 
1.9. сурет                                                                 1.10.сурет 

 
Эккер АВ сызығына орнатылсын (.1.10. сурет). А кезеңінен сәуле Z1 

айнасына түседі, одан шағылысады, Z2 айнасына түседі, одан шағылысады 
және бақылаушының көзіне түседі, бастапқы бағытымен ε бұрышын 
жасайды. Эккер теориясы ε = ε (γ) формуласын шығарудан тұрады, мұндағы 
γ – айналар арасындағы бұрыш.  

Біз белгілейміз: α – Z1 айнасындағы құлау бұрышы және шағылысу 
бұрышы, β-Z2 айнасындағы құлау бұрышы және шағылысу бұрышы.  

Ε бұрышы-СЕК үшбұрышының сыртқы бұрышы, сондықтан формула 
бойынша есептейміз [1.27]:  

ε = 2 * α + 2 * β = 2 * (α + β ).                      (1.27) 
ЕОК үшбұрышында:  

γ = 1800 - ( <1 + <2 ) 
бірақ  

<1 = - α, ал <2 = - β,900900 
сондықтан  

γ = α + β. 
осыдан  

ε = 2 * γ, 
немесе  

                                               γ = ε/2.                                 (1.28) 
Сәуле өзінің бұрынғы бағытымен β = 90o бұрышын жасау үшін 

айналар арасындағы бұрыш 450 тең болуы керек . 
Көз Z2 айнасында АВ бағытына перпендикуляр СЕ бағытында а 

фазасының бейнесін көреді, ал айна үстіндегі терезеде d кезеңі көрінеді, оны 
көмекші бақылаушының бұйрығымен реттейді. D кезеңі CE сызығында 
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болғаннан кейін, ол бекітіледі.  
Егер кезеңдер бекітілген болса, онда эккердің көмегімен АВ 

сызығынан DC сызығы АВ-ға перпендикуляр болатындай с нүктесін табуға 
болады; басқаша айтқанда, D нүктесінен АВ сызығына түсірілген 
перпендикулярдың негізін табуға болады. Эккерді алып, Z2 айнасындағы а 
кезеңінің бейнесі CD бағытына сәйкес келгенше АВ сызығы бойымен 
қозғалады. Содан кейін тіктеуіштің көмегімен жерге с нүктесін белгілейді.  

Эккерді тексеру. Айналар арасындағы бұрыш 450 С тең болуы керек. С 
нүктесінде тұрып, а кезеңін байқап, дұрыс бұрыш жасаңыз, бірінші кезеңмен 
дұрыс бұрышты бекітіңіз. Содан кейін, әлі де С нүктесінде тұрып, В кезеңін 
байқап, дұрыс бұрыш жасаңыз, оң жақ бұрышты екінші кезеңмен бекітіңіз. 
Егер кезеңдер жақын болса, Эккер шарты орындалады. Әйтпесе, олар орташа 
позицияны белгілейді, осы нүктеге кезең қояды және айналардың тегістеу 
бұрандалары айналар арасындағы бұрышты А немесе В кезеңдерінің бейнесі 
CD бағытына сәйкес келгенше өзгертеді. Осыдан кейін тексеру қайталанады. 
Егер γ бұрышы 2.5' - тен үлкен болмаса, онда β = бұрышын құру қатесі 5' - 
тен үлкен болмайды.450 900 
 

Тахеометриялық түсірілім 
 
"Тахеометриялық" атауы түсірілімнің осы түрінде жоғары еңбек 

өнімділігіне баса назар аударады: "tachys" жылдам дегенді білдіреді.  
Түсірілім теодолитпен немесе тахеометрмен-автоматпен орындалады; 

түсіруге арналған аспаптар жиынтығына рейка да кіреді.  
Тахеометриялық түсірудің түсірілім негіздемесі теодолит өткелдерін, 

техникалық тегістеу жолдарын, биіктік немесе Тахеометриялық жүрістерді 
салу арқылы жасалады.  

Тахеометриялық жүріс-бұл теодолиттік және биіктіктегі жүрістердің 
бір-бірімен үйлесуі. Инсульттің әр нүктесінде көлденең бұрыш, артқы және 
алдыңғы нүктелерге көлбеу бұрыштар және түзу және кері қашықтық 
өлшенеді. Нүктелер арасындағы асып кету тригонометриялық нивелирлеу 
формуласы бойынша есептеледі.  

Тахеометриялық жүрісті теңестіру координаттар (теодолиттік 
жүрістегідей) және асып кетулер (биіктік жүрістегідей) үшін бөлек 
орындалады. Рұқсат етілген қалдықтар келесі формулалар бойынша 
есептеледі[1.29, 1.30, 1.31]:  

бұрыштық  

                                                   (1.29) 
абсолюттік  

                                                (1.30) 
жоғары  

                               (1.31) 
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Мұнда n-инсульттің өлшенген бұрыштарының саны, S-соққының 
ұзындығы метрмен. 

Тахеометриялық түсірілім полярлық координаттар жүйесіндегі түсіру 
негіздемесі пунктімен орындалады. Теодолит а пунктінің үстінен 
центрленеді, горизонтталады, құбырды жұмыс жағдайына келтіреді және 
түсіру негіздемесіндегі көрші пунктке бағдарланады, яғни құбырды осы 
пунктке бағыттаған кезде лимбаға 0o 0' санағын орнатады. 

Басқаша айтқанда, полярлық жергілікті координаттар жүйесінің полюсі 
А нүктесі, ал полярлық осьтің бағыты АВ бағытымен біріктіріледі.  

Теодолит құбыры рельефтің кез-келген нүктесінде орнатылған рельсте 
қозғалады және жоспарда және биіктікте алынатын нүктенің орнын 
анықтайтын үш шаманы өлшейді: көлденең полярлық бұрыш, көлбеу бұрыш 
және қашықтық қашықтық. Содан кейін асып кетуді және көлденең төсемді 
есептеңіз.  

Рейки орнату нүктесі пикет деп аталады; биіктік пен жоспарланған 
пикеттерді ажыратыңыз.  

Биік пикеттер рельефтің барлық тән нүктелері мен сызықтарында 
орналасады: таулар мен төбелердің шыңдарында, қазаншұңқырлар мен 
ойпаттардың түбінде, жоталардың шұңқырлары мен суайрықтарының Су 
ағызу желілері бойынша, таулар мен жоталардың табанында, 
қазаншұңқырлар мен шұңқырлардың жиектерінде, ер – тоқымдардың 
нүктелерінде, еңістердің иілу сызықтарында және т.б. биіктік пикеттер 
арасындағы қашықтық: 1:500, 30 мм түсіру масштабында – 1:1000, 20 мм-
1:2000 масштабта, рельефті салу кезінде көлденең интерполяцияны орындау 
ыңғайлы. Биік пикеттерді таңдаудың басты шарты-көрші пикеттер арасында 
беткейдің бүгілмеуі.  

Биік пикеттер неғұрлым көп болса, жоспарда рельефті салу оңайырақ 
болады, бірақ орындалған жұмыс көлемі пикеттер санымен емес, түсірілген 
ауданы гектармен немесе шаршы километрмен анықталатынын ұмытпау 
керек. Сондықтан рельефті дұрыс салу үшін қанша пикет жинау керек.  

Жоспарланған пикеттер контурлар мен елді мекендерге 
орналастырылады; кейде жоспарланған пикеттер тірек нүктелері деп 
аталады. Қисық сызықты контурларды сынған сызықтармен ауыстыру 
кезінде түзету қатесі жоспар масштабында 0.5 мм-ден аспауы керек.  

Тахеометриялық түсіру кезінде көлденең бұрыштар мен 
қашықтықтарды өлшеудің талап етілетін дәлдігі көлденең түсіру 
кезіндегідей:  

mβ = 24', ms/S = 1/150. 
Көлбеу бұрышын өлшеу қателігін есептеңіз. Ол үшін [1.32] 

тригонометриялық нивелирлеу формуласын алайық:  
                                            h' = S * tg ν                         (1.32) 

және оны [1.33] формуласы бойынша өлшенетін элементтер бойынша 
ажыратамыз]:  

m2h = (S/cos2 ν)2 * m ν2/ ρ2 + tg2 ν.m2s.                     (1.33) 
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Біз H=1 м, ν= 11.4 o, tgν = 0.2, cosν = 1.0 алып, mh = 0.33 М аламыз.  
Әрі қарай жазыңыз:  

mν 2/ρ2 * S2/cos4ν = m2h - tg2ν * m2s, 

 
mν = 10' 

Жалпы өлшеу кезінде өлшеу дәлдігіне қойылатын талаптар төмен 
болғандықтан, пикеттерді түсіру кезінде өлшеу жеңілдетілген әдіспен жүзеге 
асырылады: 

- көлденең бұрыштар шеңбердің бір позициясымен өлшенеді; 
- 1:2 000 немесе 1:5 000 масштабында түсіру кезінде жіптің қашықтық 

өлшегішімен өлшенетін қашықтықтар тұтас метрге дейін дөңгелектенеді; 
- көлбеу бұрыштар шеңбердің бір позициясымен өлшенеді, нөлдің 

орнын нөлге жақын немесе тең етіп орнатады; тік шеңбер бойынша санау, 
егер түсіру шеңбердің негізгі позициясында орындалса, көлбеу бұрышқа тең 
болады.  

Өлшеулердің барлық нәтижелері Тахеометриялық түсірулер 
журналына жазылады; содан кейін сол жерде еңіс бұрыштары, көлденең 
жазулар, теодолит тұрған нүктеге және пикет белгісіне қатысты пикеттердің 
асулары есептеледі. Журналды жүргізумен бір мезгілде жергілікті жердің 
схемалық сызбасы – абрис (кроки) жасалады, онда осы станциядан түсірілген 
барлық пикеттер, контурлар, жағдай, бедердің нысандары, еңістердің 
бағыттары көрсетіледі. Кейде абрис түсірілім басталғанға дейін сурет салады, 
оған жоспарланған және биік пикеттер қояды, содан кейін абриске сәйкес 
түсіріледі.  

Тахеометриялық түсірілімді рационализациялау және автоматтандыру. 
Жалпы өлшеу кезінде асып кетуді және көлденең төсемдерді есептеуге көп 
уақыт кетеді. Бір жұмыс күні ішінде әдетте 400-500 пикет, ал жоғары білікті 
мамандар – 1000 пикетке дейін жинайды; мұндай көлемді өңдеуге бірнеше 
сағат жұмсау керек, ал әр түрлі қателіктер сөзсіз, оларды болдырмау үшін 
асып кету және көлденең қосымшалар кестелерден екінші қолмен таңдалады. 
Бағдарламаланатын микрокалькуляторды қолдану айтарлықтай пайда әкелуі 
мүмкін.  

Түсірілім жөніндегі нұсқаулықта: "Тахеометриялық түсірілім, әдетте, 
тахеометр-автоматпен, ал ерекшелік ретінде – теодолит-тахеометрмен 
жүргізіледі"деп жазылған. Тахеометр-автомат теодолит-тахеометрден 
ерекшеленеді, өйткені асып кету және көлденең төсеу қарапайым 
формулаларды қолдана отырып, қашықтықтан өлшеу арқылы есептеледі:  

  S = C * lS ,                                    (1.34) 
   h' = K * lh ,                                   (1.35) 

мұндағы C және K-тұрақты коэффициенттер (әдетте C = 100 және K = 
10 немесе K = 20), lS және lh – рельс бойынша қашықтықты өлшеу.  

Салыстыру үшін қарапайым жіп диапазонына арналған асып кетуді 
және көлденең орналасуды есептеу үшін [1.36,1.37] формулаларын жазамыз:  

   S = (C * l + c) * Cos2ν,                        (1.36) 
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h' = 0.5 * (C * l + c) Sin2ν.                     (1.37) 
Тахеометр-автомат номограммалық тахеометр деп те аталады, өйткені 

оның құбырындағы жіптердің торы номограмма немесе диаграмма түрінде 
болады; кәдімгі теодолитте ұзындықты өлшейтін жіптер – бұл бір-бірінен 
p=fоб/C қашықтықта параллель соққылардың орталық көлденең жіптеріне 
қатысты екі симметриялы.  

Тахеометр машинасының номограммасы арасындағы қашықтық 
өзгермелі және құбырдың көлбеу бұрышына байланысты.  

Тахеометр-автомат теориясы[1.38]:  
pS = pS (fоб,c, ν), ph = ph (fоб,K,n). (1.38) 

Көлденең S және H артуын өлшеудің жеңілдетілген сызбасын сызыңыз. 
1.11(сурет). Суретте: J нүктесі-диастимометриялық бұрыштың шыңы φ, l-
рейк бойынша кері санау, φ бұрышына сәйкес; ν-рейка нөліне бағытталған 
визуалды сызықтың көлбеу бұрышы, I-құрылғының биіктігі, V-рейка нөлінің 
биіктігі.  

 
1.11. -сурет 

 
JON үшбұрышынан S көлденең төсемін және h' құралының 

горизонтына қатысты рейканың нөлінің артуын білдіреміз және формула 
бойынша есептейміз (1.39, 1.40):  

S = JN = JO * Cosν,                      (1.39) 
h' = ON = JO * Sinν.                      (1.40) 

JKO үшбұрышынан JО кесіндісін, ал kog үшбұрышынан КOG 
кесіндісін (1.41):  

 
OG = l * Cos(ν + φ).                      (1.41) 

OG - ді JO формуласына, содан кейін JО формулаларына (1.42) және 
(1.43) алмастырамыз):  

 

                 (1.42) 

                  (1.43) 
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Екі бұрыштың қосындысының косинусын жазамыз  
Cos(ν + φ) = Cosν * Cosφ - Sinν * Sinφ 

және фракцияны формулаларға түрлендіреміз (1.44) және (1.45)  

 
Сонда  

S = l * Cosν * (Cosν * Ctgφ - Sinν) ,            (1.44)  
h' = l * Sinν * (Cosν * Ctgφ - Sinν) .                     (1.45) 

Бұл формулаларды (1.43) және (1.44) формулалармен салыстыра 
отырып, біз мынаны байқаймыз:  

C = Cosν * (Cosν * Ctgφ - Sinν),                     (1.46)  
          K = Sinν * (Cosν * Ctgφ - Sinν).                     (1.47) 

C және K коэффициенттері тұрақты шамалар болып табылады, 
сондықтан (1.46) және (1.47) теңдіктерді орындау үшін кез-келген көлбеу 
бұрыш мәндерінде φ диастимометриялық бұрыш бұрышқа байланысты 
өзгеруі керек ν. Біз жақшаларды ашып, бұрыш функциялары арқылы Сtgφ 
білдіреміз ν:  

(1.48) 

       (1.49) 
Екінші жағынан, Ctgφ = fоб/p, мұндағы fоб-объективтің фокустық 

ұзындығы, ал p – диапазон жіптері арасындағы қашықтық. Линзаның 
фокустық ұзындығы - берілген құбыр үшін тұрақты мән, сондықтан φ немесе 
Ctgφ өзгеру үшін заң бойынша диапазон жіптері арасындағы қашықтықты 
өзгерту керек: 

- көлденең төсемдер үшін:  

(1.50) 
- асып кету үшін:  

(1.51) 
Формулалар (1.50) және (1.51) түпкілікті; олар тахеометр-автоматта 

тордың қашықтық өлшеу жіптері арасындағы қашықтық құбырдың көлбеу 
бұрышының өзгеруімен автоматты түрде өзгеруі керек екенін көрсетеді, ал 
көлденең төсемдердің қашықтық өлшеу жіптері мен асып кетудің қашықтық 
өлшеу жіптері сәйкес келмейді. Бұл конструктивті түрде жасалады: 
номограмманың бөлігі құбырдың көру аймағына беріледі, ол құбырдың осы 
көлбеу бұрышына сәйкес келеді.  

Қазіргі уақытта электронды тахеометрлер тахеометриялық түсірілім 
үшін де қолданылады, олар дәл теодолит пен дәл алыстан өлшегіштің 
үйлесімі болып табылады. Өлшеу нәтижелерін перфолентке немесе дискетаға 
кодтауға болады; мұндай өлшеулерді өңдеу компьютерде ЕЭМ жасалады.  
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Нивелирлеу 
 
Нивелирлеу - бұл геодезиялық жұмыстардың бір түрі, соның 

нәтижесінде жер беті нүктелерінің биіктіктерінің (асуының) айырмасы, 
сондай-ақ осы нүктелердің қабылданған санақ бетінен биіктігі анықталады. 

Нивелирлеу жер бедерінің нысандарын зерттеу және әртүрлі 
құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану кезінде жекелеген нүктелер 
биіктігінің айырмашылығын анықтау үшін жүргізіледі; нивелирлеу 
нәтижелері Геодезияның ғылыми міндеттерін шешу үшін үлкен маңызға ие. 

Жер бетіндегі нүктенің абсолютті биіктігі-бұл нүктеден тік сызық 
бойымен тірек басы ретінде қабылданған деңгей бетіне дейінгі қашықтық. 
Биіктіктің сандық мәні белгі деп аталады. Ресейде және ТМД-ның басқа 
елдерінде нүктелердің биіктігі Финляндия шығанағындағы Балтық теңізінің 
орташа деңгейіне сәйкес келетін және Кронштадт футстоктың "нөлі" арқылы 
өтетін деңгей бетіне қатысты анықталады. Бұл биіктік жүйесі Балтық деп 
аталады.  

Іс жүзінде нүктелердің биіктігі көбінесе кездейсоқ таңдалған нүктеден 
өтетін деңгей бетінен есептеледі. Мұндай биіктіктер шартты деп аталады. Екі 
нүктенің биіктік айырмасы салыстырмалы биіктік немесе h асып кету деп 
аталады. 

Нивелирлеу әдістері бойынша келесіге бөлінеді:  
1. геометриялық; 
2. тригонометриялық; 
3. жеке; 
4. Автоматты;   
5. стереофотограмметриялық. 
 

Заманауи геодезиялық аспаптар мен технологиялар 
 
Қазіргі уақытта дәстүрліден түбегейлі ерекшеленетін көптеген 

геодезиялық құрылғылар мен Жаңа геодезиялық технологиялар жасалды. 
Алдыңғы жылдары өлшеудің әр түрі үшін құрылғылардың өзіндік түрі 
болды: Бұрыштық өлшеулер үшін теодолит, биіктік өлшеулер үшін – деңгей, 
сызықтық өлшеулер үшін – рулетка және диапазон. Әрбір құрылғы, мақсатты 
пайдалануға байланысты, өзінің нақты сипаттамаларына ие болды. 
Электрондық станцияларды құру геодезиялық технологияның табиғи дамуы 
деп санауға болады, бұл аспап жасау мен электрониканың жалпы дамуымен 
байланысты. 

Электрондық тахеометр (сурет.1.12) объектінің кез келген нүктесінде 
координаттарды қысқа уақыт аралығында жерде қандай да бір қосымша 
немесе алдын ала құрылыстарсыз алуға мүмкіндік берді. Қазіргі электронды 
тахеометрдегі бұрыштарды өлшеу дәлдігі бұрыштық секундтың жартысына 
жетеді. 
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1.12- сурет. Электрондық тахеометр 
_ 
Электрондық тахеометрлер мен спутниктік технологиялар 

геодезиялық, кадастрлық, маркшейдерлік және картографиялық 
түсірілімдердің негізіне айналды және осы Техникалық ғылымдарды бір 
аспапты Паркпен біріктірді. 

Мысалы, лазерлік қол диапазоны (.1.13 сурет) кадастрлық техникаға 
үй-жай ішіндегі өлшеулерді жеткілікті дәлдікпен, тез және көмекшілерді 
тартпай орындауға мүмкіндік береді. Суретте (1.13., 1.14.) ұзындығы 12 см 
болатын қол және стационарлық лазерлік қашықтық өлшегіштер 
бейнеленген. 

Бұрыштарды өлшеу үшін электронды теодолиттер жасалды (сурет.1.15) 
геодезиялық жұмыстардың әртүрлі түрлерінде бұрыштық өлшеулерге 
арналған дербес аспаптар ретінде ғана емес, сондай-ақ өлшеулерді өңдеуге 
арналған миникомпьютерлер ретінде ақпаратты жинақтау және сақтау 
функциясына байланысты қолданылуы мүмкін. 

 
 

1.13- сурет. Лазерлік қол қашықтық өлшегіш 
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1.14- сурет. Лазерлік стационарлық қашықтық өлшегіш 
 

 
1.15- сурет. Электрондық теодолит 

Сандық карталарды жасауға жарамды аумақтың көлемді бейнесін алу 
үшін лазерлік сканерлер қолданылады. 

Лазерлік сканер жоғары жылдамдықты сканерлеу арқылы нақты беттің 
сипаттамаларының жиынтығын сандық көрініске ауыстырады және нәтижені 
кеңістіктік координаттар жүйесінде ұсынады. Лазерлік сканерлер-лазерлік 
3D сканерлер-лазерлік сканерлеу жүйелері-жердегі лазерлік сканерлер-бұл 
жаңа геодезиялық жабдық. Егер біз лазерлік сканерлердің техникалық жағын 
қарастыратын болсақ, лазерлік сканер – бұл жоғары жылдамдықты 
шағылыспайтын лазерлік диапазонмен және Лазер сәулесінің бағытын 
өзгерту жүйесімен жабдықталған құрылғы – арнайы айналмалы айна деп 
айта аламыз (1.16 сурет ). 

 
 

1.16- сурет. Лазерлік сканер 
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Далалық инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындаудың қазіргі 
заманғы технологиясының ілгерілеуі геодезиялық өндіріске спутниктік 
позициялау жүйелерін енгізумен тығыз байланысты (1.17 сурет) (GPS, 
"NAVSTAR" және "Глонасс" сияқты), өлшеу дәлдігін арттыру және 
материалдық шығындарды азайту кезінде еңбек өнімділігін күрт арттыру 
перспективасын ашады. 

GPS - бұл жердің орташа орбитасында айналатын 32 спутникке 
негізделген Американдық ғаламдық спутниктік навигация жүйесі. GPS 
Жердің кез-келген жерінде (субполярлы аймақтарды қоспағанда), кез-келген 
ауа-райында, сондай-ақ жер маңындағы ғарыш кеңістігінде объектілердің 
орналасуы мен жылдамдығын анықтауға мүмкіндік береді. 

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

GPS-тің басты айырмашылығы-ГЛОНАСС тұрақты байланысқа ие, 
бірақ спутниктің өмір сүру ұзақтығы аз. Кез-келген навигациялық жүйені 
қолданудың жалпы кемшілігі-белгілі бір жағдайларда сигнал қабылдағышқа 
жетпеуі немесе айтарлықтай бұрмаланулармен немесе кідірістермен келуі 
мүмкін. Мысалы, темірбетон ғимаратының ішіндегі пәтердің тереңдігінде, 
жертөледе немесе тоннельде, тіпті кәсіби геодезиялық қабылдағыштарда 
нақты орналасқан жеріңізді анықтау мүмкін емес. 

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

GPS қабылдағыштары барлық дәлдік талаптары мен көптеген арнайы 
өлшеулер үшін қол жетімді. 

 

 
 

1.17 сурет -GPS спутниктік позициялау жүйесі 
 
Қазіргі уақытта спутниктік технологиялар координаттарды, 

сызықтардың, бұрыштардың және азимуттардың ұзындығын анықтаудың 
дәстүрлі геодезиялық әдістерін алмастыруда, ең оңтайлы технологияларды 
іздеу, әдістемелік, нұсқаулық және нұсқаулық материалдарды жалпылау 
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және құру жүріп жатыр. Сондай-ақ, технологиялардың жаңа түрлері, 
мысалы, ұшқышсыз ұшу аппараттары белсенді қолданыла бастады. 

Ұшқышсыз ұшу аппараты (ҰҰА, сондай — ақ кейде ҰҰА ретінде 
қысқартылады) - бортында экипажы жоқ ұшу аппараты (1.18-сурет). 
Құрылыс компанияларында геодезияға (немесе картографияға) байланысты 
міндеттер үшін жиі қолданылады. Координаттар мен жердің жылдамдығын 
анықтау үшін қазіргі БПЛА, әдетте, спутниктік навигациялық 
қабылдағыштарды (GPS немесе ГЛОНАСС) пайдаланады. Бағдарлау және 
шамадан тыс жүктеме бұрыштары гироскоптар мен акселерометрлерді 
қолдану арқылы анықталады [56]. 

Толығырақ ақпарат әдебиетте берілген [57]. 
 

 
 1.18- сурет. Пилотсыз ұшу аппараты (ҰҰА) 

 
 

2.2.Қолданыстағы топырақтар мен негіздерді геологиялық зерттеу 
 

Іргетаспен негіздердің техникалық жай-күйін зерттеу қағидаттары  
 

Негіздер мен іргетастардың техникалық жай-күйін тексеру техникалық 
тапсырмаға сәйкес жүргізіледі. Жұмыстардың құрамы, көлемі, әдістері мен 
орындалу дәйектілігі зерттеудің жалпы бағдарламасына кіретін жұмыс 
бағдарламасында зерттеу қажеттілігін тудыратын табиғи жағдайлар мен 
себептердің зерттелу дәрежесі мен күрделілігін және жүйе элементтерін одан 
әрі күшейтуді ескере отырып негізделеді. 

Негіздер мен іргетастардың күшеюінің негізгі себептері негіздердің 
топырақтарына және Іргетастардың денесіне жүктеменің артуы, сондай-ақ 
негіздердің топырақтары мен Іргетастардың конструкцияларының 
деформациясы мен зақымдануы болып табылады. 

Жүктеменің ұлғаюы технологиялық жүктемелердің өзгеруі, 
ғимараттардың үстіңгі құрылымы, құрылымдық шешімнің өзгеруі және 
құрылыстарды қайта құру кезінде туындайтын басқа да жағдайлар 
нәтижесінде пайда болады. 
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Жер үсті конструкцияларының зақымдануының көп бөлігі іргетастар 
мен Іргетастардың деформациясы мен зақымдалуымен байланысты. Олардың 
пайда болу себептері іздестіру, жобалау, салу және пайдалану кезінде 
жіберілген қателер, сондай-ақ объективті факторлар (гидрогеологиялық 
жағдайлардың өзгеруі, динамикалық және сейсмикалық әсерлер және т.б.) 
болып табылады. 

Инженерлік-геологиялық зерттеулер кезінде пайдалану кезінде 
Іргетастардың астындағы топырақтар іздестіру жұмыстарын орындау 
кезіндегідей болып қалатыны туралы алғышарттарды пайдалана отырып, 
геологиялық қазбалардың жеткіліксіз санымен топырақтың физикалық-
механикалық және беріктік сипаттамаларын анықтаудың дәлсіздігімен 
байланысты қателіктер жіберілуі мүмкін. Кейде инженерлік-геологиялық 
зерттеулер құрылыстан әлдеқайда ертерек жүргізіледі және бірқатар 
себептерге байланысты жұмыс басталғанға дейін жағдайлар айтарлықтай 
өзгеруі мүмкін. 

Жобалау кезінде қателіктер инженерлік-геологиялық зерттеулердің 
дұрыс жүргізілмеуінен, жақын орналасқан ғимараттар мен жерасты 
коммуникацияларының әсерін ескермеуден, құрылыстың ерекше 
жағдайларында жобалау ережелерін сақтамаудан, пайдалану факторларының 
әсерін толық есепке алмаудан және т. б. туындайды. Кең таралған дизайн 
қателері, мысалы: 

- уақыт өте келе айтарлықтай тығыздала алатын және нормативтен тыс 
деформациялардың дамуына әкелетін үйінді Топырақтардың негізінде 
сақтау; 

- табанның астындағы топырақтың қатып қалу мүмкіндігін 
болдырмайтын іргетастарды салудың белгіленген тереңдігін сақтамау. 

Жаңа құрылыста қателіктерге іргетастарды тұрғызудың әртүрлі 
бұзушылықтары жатады, мысалы: 

- ұзақ қарапайым ашық қазаншұңқырлар, соның нәтижесінде 
топырақтар топырақтың қасиеттерін нашарлататын әсерлерге (қату, еру, 
ісіну, жұмсарту және т. б.) ұшырайды; 

- жұмыс істеп тұрған механизмдердің динамикалық әсерінен топырақ 
құрылымының бұзылуы, бұл сумен қаныққан шаңды топырақтар үшін аса 
қауіпті; 

- қазаншұңқырлардың қуыстарын су өткізгіш топырақпен жабу; 
- іргетастарды бөлудегі дәлсіздіктер және олардың жобалық 

өлшемдерге сәйкес келмеуі; 
- жобалық маркамен салыстырғанда төмен бетондарды қолдану; 
- конструкциялар мен материалдарды өз бетінше ауыстыру; 
- буындар мен конъюгациялардың сапасыз орындалуы. 
- су ағындарынан және жер асты жер асты суларынан туындаған 

шайындылар; 
- су әсерінен, сульфаттардың, сульфиттердің агрессивті әсерінен 

қорғаусыз бетондарды қолдану; 
- сапасыз материалдар мен құрылымдарды пайдалану. 
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Жөндеу-құрылыс жұмыстары кезінде, жоғарыда көрсетілгендерден 
басқа, технологияның бұзылуымен байланысты қателер болуы мүмкін, 
мысалы: 

- түсіру бөгеттері мен аралықтарды алдын ала орнатпай іргетастар 
ойықтарын тесу; 

- бұрын салынған Іргетастардың жанындағы қазаншұңқырды жобадан 
асатын тереңдікке қазу және оны сапасыз қайта толтыру; 

- қазаншұңқырды өндірістік немесе шаруашылық сулармен су басу. 
Пайдалану кезінде жұмыс жағдайларының нашарлауы және 

деформациялардың пайда болуы мүмкін, мысалы, сумен жабдықтаудың, 
кәріздің, жылу трассасының және т. б. жер асты жүйелерінің ағуы кезінде 
топырақтың шайылуы, жойылуы және сұйылтылуы; соқыр аймақтың 
қанағаттанарлықсыз жағдайына, ғимараттың периметрі бойынша 
тротуарларға, су ағатын құбырлардың ақаулы күйіне және т. б. байланысты 
топырақтар мен іргетастарды жүйелі түрде сулау. 

Осы және ұқсас қателіктердің болуы болашақта негіздерді немесе 
іргетастарды күшейту қажеттілігіне әкеледі. 

Іргетастардың қалыптан тыс деформацияларының пайда болуы мен 
дамуының негізгі себептерінің бірі-негіз қасиеттерінің өзгеруі және оның 
жеткіліксіз жүк көтергіштігі. 

Негіздер мен іргетастарды зерттеу кезінде: құрылыс учаскесінің 
инженерлік-геологиялық құрылымын нақтылау; Іргетастардың 
материалдарына қатысты олардың құрамы мен агрессивтілігін бағалау үшін 
жер асты суларының сынамаларын алу (қажет болған жағдайда); 
Іргетастардың түрін, олардың жоспардағы пішінін, мөлшерін, төсеу 
тереңдігін анықтау, бұрын жасалған Іргетастардың күшейтілуін және 
Іргетастардың бекітілуін анықтау; Іргетастардың зақымдануын анықтау және 
олардың конструкциялары материалдарының беріктігін анықтау; іргетас 
материалдарын зертханалық сынау үшін сынамаларды іріктеу; 
гидрооқшаулағыштың болуы мен 

Қазбалардың, зондтау нүктелерінің орналасуы мен саны, топырақтың 
физикалық-механикалық сипаттамаларының көлемі мен құрамы [10] сәйкес 
анықталады және ғимараттың көлеміне және алаңның инженерлік-
геологиялық құрылымының күрделілігіне байланысты болады. 
Деформацияланған ғимараттардағы топырақ жағдайларын зерттеуді 
нақтылау кезінде ғимарат конструкцияларының бұрын анықталған 
деформация орындары ескеріледі. 

Қабырғалар мен Іргетастардың деформациясы болған кезде, бұл 
жерлерде шурфтар міндетті түрде жыртылады. Сонымен қатар, жұмыс 
барысында әлсіз топырақ негіздерінің шекараларын немесе 
қанағаттанарлықсыз жағдайдағы Іргетастардың шекараларын анықтау үшін 
қосымша шурфтар тағайындалады. 

Іргетастардың жанында орналасқан шұңқырлардың тереңдігі табанның 
тереңдігінен кемінде 0,5 м асып кетуі керек. Іргетастың жалаңаш бөлігінің 
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ұзындығы іргетастың түрін анықтау және оның элементтерінің жағдайын 
бағалау үшін жеткілікті болуы керек. 

Іргетастың табанынан төмен топырақты зерттеу үшін шұңқырдың 
түбінен ұңғыманы бұрғылау ұсынылады. Ұңғымалардың саны инженерлік-
геологиялық жұмыстардың тапсырмасымен және бағдарламасымен 
белгіленуі тиіс. Ұңғымаларды салу тереңдігі негіздің белсенді аймағының 
тереңдігіне, ғимараттың конструкциялық ерекшеліктеріне және геологиялық 
жағдайлардың күрделілігіне қарай белгіленуі тиіс. 

Іргетастың табанының ені және оның тереңдігі шурфтардың табиғи 
өлшеулерімен анықталады. Іргетастардың ең көп жүктелген учаскелерінде 
табанның ені екі жақты шыңдардан анықталады, аз жүктелген жерлерде 
іргетастың дамуын симметриялы деп санауға және бір жақты шыңырау 
деректері бойынша өлшемдерді анықтауға рұқсат етіледі. 

Іргетастарды тексеру кезінде мыналар бекітіледі: конструкциялардағы 
жарықтар (көлденең, бойлық, көлбеу және т.б.); арматураның жалаңаштауы; 
бетон мен тас қалауының, каверналардың, раковиналардың, қорғаныш 
қабатының зақымдануы, оның түсінің өзгеруімен бетон учаскелері; 
арматураның, ендірілген бөлшектердің, дәнекерленген жіктердің 
механикалық зақымдануы және коррозияның зақымдануы; 
конструкциялардың сүйену схемалары, құрастырмалы конструкциялардың 
тіреу алаңдарының жобалық талаптарға сәйкес келмеуі және нақты 
геометриялық өлшемдердің жобалаудан ауытқуы, іргетастар 
конструкциялары жағдайының бөлу осьтерінен ауытқуы; іргетастар 
конструкцияларының неғұрлым гидроизоляцияның болуы. 

Көзбен шолып тексеру кезінде іргетастардың техникалық жай-күйін оң 
бағалаудың негізгі өлшемдері: оның шекті мәндерінен асатын біркелкі емес 
жауын-шашынның болмауы; іргетастар денесінің сақталуы; тоттануға қарсы 
қорғаныс пен гидрооқшаулағыштың сенімділігі және олардың қайта құру 
мен күрделі жөндеуден кейін пайдалану шарттарына сәйкестігі болып 
табылады. 

Шурфтау және бұрғылау аяқталғаннан кейін барлық шурфтар мен 
ұңғымалар қабатпен нығыздалып және жабынды қалпына келтіріліп Мұқият 
көмілуі тиіс. Шурфтарды ашу және тексеру кезінде шурфтарға жер үсті 
суларының түсуін болдырмайтын шаралар қабылдау қажет. 

 
  



49
  

 

3 ТАРАУ. ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС МЕХАНИКАСЫНЫҢ, 
ГИДРОМЕХАНИКАНЫҢ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР КЕДЕРГІСІНІҢ  

НЕГІЗДЕРІ 
 

3.1 Құрылыстарды жобалау кезіндегі материалдардың механикасы мен 
қарсыласу заңдары 

 
Материалдардың кедергісі-бұл құрылымдардың, құрылымдар мен 

машиналардың жеке элементтерінің беріктігі, қаттылығы және тұрақтылығы 
туралы ғылым. Материалдардың қарсыласу әдістерімен практикалық 
есептеулер жүргізіліп, инженерлік құрылымдар элементтері бөлшектерінің 
қажетті (сенімді) өлшемдері анықталады. Материалдардың қарсыласуының 
негізгі ережелері механика заңдары мен теоремаларына, ең алдымен статика 
заңдарына сүйенеді, онсыз осы пәнді зерттеу іс жүзінде мүмкін болмайды. 
Теориялық механикадан айырмашылығы, материалдардың кедергісі 
Деформацияланатын денелердің қасиеттері ең маңызды болып табылатын 
мәселелерді қарастырады, ал дененің қозғалыс заңдылықтары қатты тұтас 
ретінде тек артта қалып қана қоймайды, бірақ кейбір жағдайларда олар жай 
ғана маңызды емес. Материалдардың кедергісі туралы ғылымның басталуы 
әдетте атақты физик, математик және астроном Галилео Галилейдің есімімен 
байланысты. 1660 жылы Р.Гук жүктеме мен деформация арасында байланыс 
орнататын заң тұжырымдады. XVIII ғасырда Л. - ның жұмысын атап өту 
керек. Эйлер құрылымдардың тұрақтылығы бойынша. XIX және XX 
ғасырлар – бұл құрылыс пен өнеркәсіптік өндірістің жалпы қарқынды өсуіне 
байланысты ғылымның ең қарқынды даму кезеңі, әрине, Ресей механика 
ғалымдарының үлкен үлесі [1]. 

Материалдардың кедергісі күрделі пәндердің бірі болып табылады, осы 
курс бойынша сабақтар реферат құрастырумен және мәселелерді шешумен 
бірге жүруі керек. Мәселелерді өз бетінше шешуді үйрену өте қажет. Сондай-
ақ формулалар туралы қорытынды жасауды үйрену керек. Бұл жағдайда 
құбылыстың физикалық мәніне және қорытынды жасау процесінде 
жасалатын болжамдар мен шектеулерге ерекше назар аудару қажет. 
 

Есептеу схемасы туралы түсінік 
 

Әрбір практикалық мәселенің шешімін белгілі бір сандық нәтижеге 
жеткізу қажеттілігі материалдардың қарсыласуында жеңілдетілген 
гипотезаларға жүгінуге мәжбүр етеді-яғни.болашақта есептелген деректерді 
экспериментпен салыстыру арқылы негізделген болжамдар. Осылайша, 
дизайнды есептеуді бастағанда, ең алдымен, бұл жағдайда не маңызды және 
не маңызды емес екенін анықтау керек. Қажет, - дейді жүргізуге 
схематизацию объектінің конструкциялары (Сурет 1.19), яғни. тұтастай 
алғанда жүйенің жұмысына айтарлықтай әсер ете алмайтын барлық 
факторларды алып тастаңыз [2]. 
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1.19 сурет. 
 
Мәселені жеңілдетудің бұл түрі өте қажет, өйткені нақты объектінің 

барлық қасиеттерін толық ескере отырып, олардың айқын 
таусылмайтындығына байланысты түбегейлі мүмкін емес.  

Маңызды емес белгілерден босатылған нақты объект есептеу схемасы 
деп аталады. Сызбалық тұрғыдан алғанда, есептелген схеманы алу процесі 
1.19 суретте көрсетілген. Нақты құрылымды жобалық схемаға айналдыру 
процесінің жеке кезеңдері туралы толығырақ тоқталайық. 

 
Материал бойынша схемалау 

 
Есептелген құрылымның материалы біртекті деп санаймыз, яғни оның 

қасиеттері денеден бөлінген көлемнің мөлшеріне байланысты емес. Ортаның 
тұтастығы ұғымы оған бөлінген көлемді үнемі толтыратын орта ретінде 
енгізіледі. Нәтижесінде үздіксіз ортаға шексіз талдауды қолдануға болады.  

Бұл ережелер заттың дискретті, атомдық құрылымын ескермеуге 
мүмкіндік береді. Олар бетон сияқты гетерогенді материалдан жасалған 
құрылымдарды есептеу кезінде де қолданылады.  

Материал изотропты, яғни барлық бағытта бірдей қасиеттерге ие. Бұл 
бөлме материалдардың қарсыласу мәселелерін шешуде қолданылады, 
дегенмен кейбір материалдар үшін (ағаш, темірбетон, мыс, пластмасса және 
т.б.) бұл өте шартты.  

Қасиеттері әр түрлі бағытта әр түрлі болатын материалдар анизотропты 
деп аталады. Құрылыс материалы мінсіз серпімділік қасиетіне ие, яғни 
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сыртқы жүктемені алып тастағаннан кейін дененің бастапқы пішіні мен 
көлемін толық қалпына келтіру қабілетіне ие [1]. 

Бұл бөлме берілген материал үшін серпімділік шегі деп аталатын 
белгілі бір тұрақты мәннен аспайтын кернеулерде ғана жарамды.  

Материалдың идеалды серпімділігі туралы ереже материалдардың 
қарсыласу мәселелерін шешуде қолданылады.  

 
Конструкцияның жекелеген элементтерінің геометриясы бойынша 

схемалау 
 

Материалдардың қарсыласуындағы басты назар көптеген 
конструкциялардың ең көп таралған элементі болып табылатын жолақтарды 
зерттеуге аударылады.  

Пучка-ұзындығы оның көлденең өлшемдерінен едәуір үлкен элемент.  
Сәуленің осі-оның көлденең қималарының ауырлық орталықтарын 

байланыстыратын сызық. Осьте өзінің ауырлық орталығы бар және оған 
қалыпты жазық фигура оның көлденең қимасы деп аталады.  

Тік сызықты осі бар пучка көбінесе өзек деп аталады (1.20 сурет, а). 
Ұзындығы мен ені қалыңдығынан бірнеше есе асатын құрыл ымдық 

Элемент қабық деп аталады (1.20 сурет, б).  
Қабықтың сыртқы және ішкі беттерінен тең нүктелердің геометриялық 

орны медианалық бет деп аталады.  
Ортаңғы беті жазықтық болып табылатын қабық пластина деп аталады 

(1.12 сурет, в).  
Өлшемдері барлық бағытта бір-бірінен аз ерекшеленетін құрылымдық 

Элемент (мысалы, көпірдің қатты тірегі) жаппай дене деп аталады (1.20 
сурет, г).  

Пластиналарды, қабықтарды және массивтерді есептеу әдістері 
"серпімділіктің қолданбалы теориясы"курсында қарастырылады.  

 
 

 1.20. - сурет 
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Қазіргі уақытта құрылыс конструкцияларының барлық дерлік 
есептеулері мамандандырылған бағдарламалардың көмегімен жүзеге 
асырылады. Бұл бағдарламаларда қарапайым интерфейс бар, олар сізге 
күрделі есептеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Негізінен құрылымдарды 
есептеу үшін келесі бағдарламалық өнімдер қолданылады: utodesk Robot 
Structural Analysis ProfessionalSOFiSTiKSCAD OfficeЛИРА.Толық ақпарат 
әдебиетте берілген [5]. 

 
Тірек құрылғылар бойынша схемалау 

 
Құрылымды негізге бекіту үшін құрылымның тірек нүктелерінің 

қозғалмауын қамтамасыз ететін тіректер қолданылады. Әдетте, 
материалдардың кедергісінде тіректердің үш негізгі түрі қарастырылады: 
топсалы жылжымалы тірек, топсалы бекітілген Тірек және қатты қысу.  

1.21 сурет және жылжымалы тіректің қарапайым схемасы суретте 
көрсетілген. 1.21, B-оның шартты бейнесі. Жылжымалы тірек тіректің k 
топсасының ортасынан өтетін осьтің айналуына және kl желісі бойынша 
аудармалы қозғалысқа мүмкіндік береді. Топсалы жылжымалы тіректе Rk 
реакциясы пайда болады, бұл роликтердің қозғалыс бағытына қалыпты.  

Топсалы бекітілген тірек (1.21 сурет, в) k топсасының ортасынан өтетін 
осьтің айналасында k жоғарғы тепе-теңдіктің айналуын қамтамасыз етеді 
және сызықтық қозғалыстарға жол бермейді. Есептеу схемасында ол екі тірек 
шыбықпен ұсынылған (1.21 сурет, г). Бекітілген тіректе көлбеу реакция 
пайда болады, оның тік және көлденең компоненттері (Rk және Hk ) суретте 
көрсетілген. 1.21, г.  

Қатты шымшу (1.21 сурет., д, е, з) қандай да бір сызықтық орын 
ауыстырулар мен бұрылыстарға жол бермейді. Қысуда RK , Hk және MK 
реактивті моментінің екі компоненті пайда болады (1.21 сурет, е). Қатты 
қысу үш тірекке тең – күріш. 1.21, з) [3]. 

 
1.21 - сурет 
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Жүктеме бойынша схемалау 
 

Таратылған жүктемелер жер үсті (желдің қысымы, қабырғадағы су) 
немесе көлемді (ауырлық күші, инерция күші) болуы мүмкін. Егер q1 (2 Н м) 
қысымы конструкция элементіне платформа арқылы берілсе, оның 
өлшемдері бүкіл элементтің өлшемдерімен салыстырғанда өте аз (a << l ), 
онда оны Сент-Венан принципіне сүйене отырып (төменде қараңыз) 
шоғырланған күшке әкелуі мүмкін F (сурет. 1.22). 

 
1.22 -сурет 

 
Шоғырланған күш F ньютондарда (Н), килоньютондарда (кН) 

өлшенеді. Осылайша, шоғырланған иілу және бұралу моменттері туралы 
ұғымдар енгізіледі. 

Егер q2 (2 Н м) қысымы конструкция элементіне өлшемдері бүкіл 
элементтің өлшемдерімен (C < l) салыстырылатын алаң арқылы берілсе, онда 
ол q3-тің таратылған немесе сызықтық жүктемесі түрінде Н м өлшемімен 
ұсынылады (1.22 сурет).  

Есептеу схемасында сәуленің орнына оның осі бейнеленген.  
Сызық бойынша бөлінген және нүктелерде шоғырланған жүктемелер іс 

жүзінде жоқ. Оларды тек көлемге (көлемдік күштерге) немесе бетіне 
бөлінген нақты жүктемелердің схемасы нәтижесінде алуға болады.  

Жүктемелер оларды қолдану әдісімен ғана емес (бөлінген және 
шоғырланған), сонымен қатар әсер ету ұзақтығымен (тұрақты және уақытша) 
және құрылымға әсер ету сипатымен (статикалық және динамикалық) 
ерекшеленеді.  

Тұрақты жүктемелер (мысалы, құрылымның өзіндік салмағы) 
құрылымның бүкіл жұмыс кезеңінде әрекет етеді. 

Уақытша жүктемелер (мысалы, пойыздың салмағы) шектеулі уақыт 
аралығында әрекет етеді.  

Статикалық жүктемелер олардың мөлшерін немесе қолдану нүктесін 
(немесе бағытын) өте төмен жылдамдықпен өзгертетін жүктемелер деп 
аталады, сондықтан пайда болатын үдеулерді елемеуге болады. 
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Егер үдеулер айтарлықтай болса және жүктеме уақыт өте келе жоғары 
жылдамдықпен өзгерсе, онда біз динамикалық жүктемемен айналысамыз. 
Мұндай жүктемелердің әсері құрылымдардың ауытқуының пайда болуымен 
бірге жүреді. Сонымен қатар, Ньютонның екінші заңына сәйкес, есептеу 
кезінде елемеуге болмайтын массалар мен үдеулерге пропорционалды 
Инерция күштері пайда болады.  

Уақытша жүктеме оның бүкіл әрекет ету кезеңінде көп немесе аз 
тұрақты мәнді сақтай алады немесе белгілі бір заңға сәйкес үздіксіз өзгеруі 
мүмкін; соңғы жағдайда ол айнымалы жүктеме деп аталады.  

Егер айнымалы жүктеме циклдік (қайталанатын) заңға сәйкес өзгерсе, 
онда ол циклдік деп аталады.  

Қорытындылай келе, егер бір объект үшін бірнеше жобалық схемалар 
ұсынылса, екінші жағынан, көптеген нақты объектілер бір жобалық схемаға 
сәйкес келуі мүмкін екенін атап өтеміз.  

Соңғы жағдай өте маңызды, өйткені кейбір схеманы зерттей отырып, 
сіз осы схемаға азайтылған нақты мәселелерді шеше аласыз.  

 
Материалдардың кедергісінің негізгі принциптері мен гипотезалары 

 
Күштердің іс-әрекетінің тәуелсіздігі принципі күштер жүйесінің 

денесіне әсер ету нәтижесі денеге дәйекті және кез-келген тәртіпте 
қолданылатын бірдей күштердің әсер ету нәтижелерінің қосындысына тең 
екенін айтады.  

Мысалы, сәуленің аяғындағы иілу (1.23 сурет) жүктемелерден w1 және  
w2 ауытқу сомасына F1 және F2 әрбір жүктеменің w 2 жеке әрекетінен тең, 
яғни w 12= w + w. 

 

 
1.23 –сурет 

 
Бұл деформацияланатын денелерге дененің деформациясының 

нәтижесі болып табылатын күштерді қолдану нүктелерінің қозғалысы, 
біріншіден, дененің көлемімен салыстырғанда аз болған кезде және 
екіншіден, белсенді күштерге сызықтық тәуелді болған кезде ғана 
қолданылады (Гук заңы).  

Гук заңы материалдардың қарсыласу мәселелерін шешуде 
қолданылады.  

Дененің жүктемелерді қолдану орындарынан жеткілікті қашықтықта 
орналасқан нүктелеріндегі Сент-Венан принципіне сүйене отырып, ішкі 
күштердің мөлшері осы жүктемелерді қолданудың нақты әдісіне өте аз 
тәуелді, тек оның статикалық баламасына байланысты (1.24 сурет.).  
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Бұл принцип көптеген жағдайларда бір күш жүйесін статикалық 
эквивалентті басқа жүйемен алмастыруға мүмкіндік береді, бұл көбінесе 
есептеуді едәуір жеңілдетеді.  

Ішкі күштер деп Сыртқы жүктемеден туындаған материал бөлшектері 
арасындағы өзара әрекеттесудің өзгеруін айтамыз. 

 
1.24 - сурет 

 
Жазық қималар гипотезасы деформацияға дейін бойлық оське тегіс 

және перпендикуляр қима деформациядан кейін бірдей болып қалады деп 
болжайды (1.25сурет.). 

 
 

1.25 - сурет 
 
Бұл бөлмені алғаш рет Бернулли енгізді. Ол материалдардың 

кедергісінде өте маңызды рөл атқарады және жолақтарды есептеу үшін 
көптеген формулаларды шығаруда қолданылады. Бастапқы кернеулердің 
болмауы туралы Гипотеза сыртқы жүктемені қолданбас бұрын денеде ішкі 
күштердің болуын жоққа шығарады. Бұл болжам ешқандай материал үшін 
толығымен орындалмайды. Мысалы, Болат бөліктерінде біркелкі 
салқындаудан туындаған ішкі күштер бар, ағашта-біркелкі емес кептіру, 
бетонда – қатаю процесінде және т. б. Алайда, көбінесе олар ескеруге 
жеткілікті кішкентай. Қажет болса, формулаларды шығару кезінде біз 
тәжірибеге негізделген басқа гипотезалар мен болжамдарды қабылдаймыз. 

 
3.2 Құрылыстарды жобалау кезінде беріктікке, қаттылыққа және 

тұрақтылыққа есептеулер 

Шекті күйлердің екі тобы бойынша көпір құрылыстарының 
конструкцияларын есептеу 

 
Шекті күй топтары 
Көпір инженері үшін есептеулерді орындау қажеттілігі келесі 

тапсырмаларды орындау кезінде туындайды: 
а) берілген жүктемені өткізу үшін құрылатын конструкция 

элементтерінің қажетті өлшемдерін анықтау-конструкцияны жобалау 
міндеті; 
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б) берілген жүктемені қолда бар конструкция бойынша өткізу 
мүмкіндігін айқындау-конструкция элементтерінің беріктігін тексеру 
міндеті; 

в) бар конструкцияға оның берілген схемасы кезінде жүктеменің 
мүмкін болатын шекті мәнін айқындау − конструкцияның жүк көтергіштігін 
айқындау міндеті. 

Көпірлер мен басқа да жасанды құрылымдар профессорлар Н.С. 
Стрелецкий, А. А. жетекшілігімен кеңес ғалымдары жасаған шекті күйлер 
әдісімен есептеледі. Чоздева, В. Карлсен, Г. Евграфова. 

Шектер деп құрылымның мақсаты мен жауапкершілігіне сәйкес 
берілген пайдалану процесінде оған қойылатын талаптарды 
қанағаттандыруды тоқтататын жағдайлар түсініледі. Шектік күйлердің екі 
тобын бөліңіз: 

- бірінші-көтергіш қабілеті немесе пайдалануға жарамсыздығы 
бойынша; 

- екіншісі-қалыпты пайдалануға жарамсыздығы бойынша. 
Бірінші топтың шекті жай-күйіне құрылыс нысаны тұрақтылығының 

жалпы жоғалуы, оның жағдайы тұрақтылығының жоғалуы, тұтқыр, сынғыш, 
шаршағыш немесе өзге сипаттағы қирау; күш факторларының және сыртқы 
ортаның қолайсыз әсерінің бірлескен әсерінен қирау; пайдалану мүмкін 
еместігіне алып келетін резонанстық тербелістер жатады. 

Екінші топтың шекті жай-күйіне конструкциялардың қалыпты 
пайдалануын қиындататын немесе жол берілмейтін орын ауыстырулардың 
(майысулар, шөгінділер, бұрылу бұрыштары), тербелістердің, жарықтардың 
пайда болуы салдарынан олардың беріктігін төмендететін жай-күйлер 
жатады. 

Жобалауға арналған тапсырмада көзделген шарттарға сәйкес шектеусіз 
және кезектен тыс жөндеусіз жүзеге асырылатын пайдалану қалыпты болып 
саналады. 

Құрылымдарды есептеу оларға шекті күйлердің екі тобының кез-
келгенінің пайда болу мүмкіндігіне кепілдік беруі керек. 

Бірінші топтағы кез-келген Құрылымдық элемент үшін NMAX 
элементіндегі ең үлкен күш оның rmin көтеру қабілетінің ең кіші мәнінен 
аспаса, шекті күй болмайды Rmin 

minmax RN   
Теңсіздіктің сол жағы дизайн схемасының дизайнына және 

құрылымның өлшемдеріне әсер ететін жүктемеге, ал оң жағы материалдың 
беріктігіне, құрылымдық элементтің көлденең қимасының пішіні мен 
геометриялық өлшемдеріне байланысты (1.26, 1.27 сурет.). 

Құрылымға әсер ететін жүктемелер, құрылым жасалған материалдың 
беріктік сипаттамалары, құрылымдық элементтердің геометриялық 
өлшемдері қатаң анықталған шамалар емес, олар статистикалық 
өзгергіштікпен сипатталады. 

Олардың өзгергіштік дәрежесі таралу қисықтарымен толық бағаланады 
(1.26 суретті қараңыз.). Ординат осі-абсцисса осі бойынша кейінге 
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қалдырылған осы жүктеме немесе беріктік байқалған жағдайлардың саны 
(жиілігі). Белгілі бір жиілікте қарастырылатын мән белгілі бір орташа мәнге 
ие болады. Осы орташа мәннен осы шамалардың үлкен және кіші мәндеріне 
ауытқулар бар. Қисықтың табиғаты бойынша қарастырылатын шамалардың 
өзгергіштік дәрежесі бағаланады: егер қисық ординат осі бойымен созылса 
(1-қисық), онда мән аз өзгергіштікке ие, егер қисық жұмсақ болса (2-қисық), 
онда қарастырылатын мән үлкен өзгергіштікке ие болады. 

 

 
 

1.26- сурет .Жүктемелердің таралу қисықтары   1.27- сурет. Нормативтік 
немесе материалдардың беріктігі материалдың кедергісі 

 
Құрылыстарға материалдар мен жүктемелердің беріктігі мәндерінің 

статистикалық сипаты олардың нормативтік және есептік мәндерін енгізу 
арқылы тиісті бөлу қисықтарын талдау негізінде ескеріледі. 

Көпірлердегі уақытша жүктемелердің нормативтік мәндері ҚНжЕ 
2.05.03-84*белгіленеді. Тұрақты жүктемелер үшін олар құрылымның 
жобалық өлшемдеріне және материалдың үлес салмағының орташа 
мәндеріне сәйкес қабылданады. Действительная постоянная, а тем более 
временная нагрузка может оказаться иной, чем принятая нормативная 
нагрузка Расчетные нагрузки P определяют умножением нормативной 
нагрузки Pn на коэффициент надежности по нагрузке γf, учитывающий 
возможные отклонения нагрузки в неблагоприятную сторону (большую или 
меньшую): 

fnPP   
Көпірлерді есептеу кезінде𝛾𝛾  F жүктемесінің сенімділік коэффициенті 

Snip 2.05.03-84* нормаларымен оның өзгергіштігін ескере отырып 
белгіленеді (тұрақты, уақытша, басқа да уақытша жүктемелер үшін ). 

Бірнеше есептік жүктемелердің бір мезгілде әрекет етуі кезінде есептеу 
олардың қолайсыз үйлесімдерін ескере отырып жүргізіледі. Есептеу 
жүктемелерінің бір уақытта пайда болу ықтималдығының төмендеуін 
ескеретін комбинация коэффициенттері.𝑛𝑛 
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Шекті күйлердің бірінші тобы бойынша есептеу Есептеу 
жүктемелерінің әсеріне, ал екіншісі − нормативтік жүктемелердің әрекетіне, 
яғни . 1f  

 
Практикалық тапсырма 

 
№ 1 практикалық жұмыс 

"Топографиялық карта бойынша учаскелер алаңдарын анықтау» 
 
Карта немесе жоспар бойынша учаскенің ауданын анықтау өлшеу және 

есептеу жұмыстарының жиынтығынан тұрады, нәтижесінде қажетті аумақ 
шаршы километрмен алынады. Нәтижелердің қажетті дәлдігіне және қажетті 
құрылғылардың болуына байланысты карта бойынша аудандарды 
анықтаудың әртүрлі әдістері қолданылады: графикалық (ерекше жағдай-
аймақтарды палеткалармен анықтау), Механикалық және т.б. 

Әр оқушыға жеке тапсырма беріледі. 
 

№ 2 практикалық жұмыс 
"Топографиялық карта парақтарының номенклатурасын анықтау» 

 
Кез – келген масштабтағы топографиялық карта жеке парақтарға 

бөлінеді, олардың картографиялық бейнесі жақтаумен шектеледі, оның 
жоғарғы және төменгі жақтары параллель сегменттермен, ал жақтары 
меридиандар сегменттерімен ұсынылған. Кез – келген масштабтағы 
топографиялық картаны белгілі бір жүйеге сәйкес жеке парақтарға бөлу бөлу 
деп аталады, ал көп парақтық картаның жеке парақтарын белгілеу 
номенклатура деп аталады. 

1тапсырма. Берілген географиялық координаттары бар нүкте 
орналасқан 1: 10 000 масштабтағы карта парағының номенклатурасын 
анықтаңыз (әр оқушыға жеке тапсырма беріледі). 

№ 3 практикалық жұмыс 
"Топографиялық карта бойынша шартты белгілердің көмегімен 

аумақты сипаттау» 
 
Картадағы рельефті сипаттау үшін оны оқу дағдылары қажет. Картаны 

оқу дегеніміз-бейнеленген аймақтың шынымен қалай көрінетінін ойлау. 
Жергілікті объектілерді, олардың сапалық және сандық 

сипаттамаларын көрсету үшін арнайы қолданылатын шартты белгілер 
картаны оқуға көмектеседі. Барлық шартты белгілер графикалық және 
түсіндірме болып бөлінеді. Графикалық белгілер арасында аудан 
(масштабты), масштабтан тыс және сызықтық шартты белгілер ерекшеленеді. 

Тапсырмаү. Топографиялық карта бойынша жер учаскесін 
сипаттаңыз. Әр оқушыға жеке тапсырма беріледі. 
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№2 практикалық тапсырма 
 

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 
1. Картада горизонтальдар нені көрсетеді? 
A) жер бедері; 
B) бағыт бұрышы; 
C) қашықтық; 
D) ауданы; 
Е) көлемі. 
2. Картаның масштабы нені көрсетеді? 
A) қашықтық; 
B) көлденең сызықтың азаю дәрежесі; 
C) көлденең бұрыштың азаю дәрежесі; 
D) белгінің азаю дәрежесі; 
E) координаталардың азаю дәрежесі. 
3.Тікбұрышты координаталардың аймақтық жүйесінде нүктенің х-

абсцисса координатасы нені көрсетеді? 
A) экватордан қашықтық; 
B) осьтік меридианнан қашықтық; 
C) теңіз деңгейінен қашықтық; 
D) нөлдік меридианнан (Гринвич) қашықтық); 
E) нүктелер арасындағы қашықтық. 
4. Географиялық координаттар нені көрсетеді? 
A) жер бетіндегі нүктенің орналасқан жері; 
B) бағыт бұрышы; 
C) нүктенің биіктігі; 
D) профильдегі нүктенің орны; 
E) нүктелер арасындағы қашықтық. 
5. Географиялық координаттарға мыналар жатады: 
A) нүктенің биіктігі; 
B) сызық ұзындығы; 
C) масштаб; 
D) абсцисса және ордината; 
E) бойлық және ендік. 
6. Картадағы горизонтальдар қалай орындалады? 
A) бірдей абсцисса бар барлық нүктелер қисықтармен қосылады; 
B) бірдей биіктіктері бар барлық нүктелер қисықтармен жалғанады; 
C) бірдей еңістері бар барлық нүктелер қосылады; 
D) бірдей ендік бар барлық нүктелер қосылады; 
E) барлық нүктелер бір-біріне сәйкес келеді. 
7. 1:10000 карта масштабының дәлдігін анықтаңыз 
A) 2,0 м 
B) 2,5 м 
C) 2,4 м 
D) 1,8 м 
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E) 1,5 м 
8. Қандай пішініне? 
A) тікбұрышты; 
B) Шынайы, магниттік, осьтік; 
C) азимутальды, биіктік; 
D) көлденең, тік, көлбеу; 
E) полярлық, координаталық, Дирекция. 
9. Румб нені көрсетеді? 
A. нүктенің биіктігі; 
B) меридианның солтүстік ұшынан қашықтық; 
C) осьтік меридиан мен магниттік меридиан арасындағы бұрыш; 
D) меридианның ең жақын ұшы мен сызық арасындағы бұрыш; 
E) меридиан мен параллель арасындағы бұрыш. 
10. Осьтік және шынайы меридианның арасындағы бұрыш қалай 

аталады  
A) румбом 
B) дирекция бұрышы  
C) азимутом 
D) магниттік көрсеткінің ауытқуы 
E) меридиандардың жақындасуы 
 

№3 практикалық тапсырма 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

 
1. Материалдардың кедергісі туралы ғылымның анықтамасын беріңіз.  
2. Құрылымның беріктігі дегеніміз не?  
3. Конструкцияның элементінің қаттылығы  дегеніміз не? 
4. Конструкцияның элементінің тұрақтылығы дегеніміз не? 
5. Құрылыстың жобалық схемасы дегеніміз не?  
6. Күштердің іс-әрекетінің тәуелсіздігі принципі қандай? 
7. Ішкі күштерге анықтама беріңіз.  
8. Жазық қималардың гипотезасы қандай?  
9. Қандай материал изотропты деп аталады?  
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2-БӨЛІМ. КӨЛІК ҚҰРЫЛЫСТАРЫН САЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ. 
 КӨПІР ҚҰРЫЛЫСЫ 

 
4 ТАРАУ. КӨПІР ҚҰРЫЛЫМДАРЫ 

 
4.1 Көпір және жасанды құрылыстардың негізгі конструкциялары 

 
Құрылымдық және Технологиялық параметрлерге сәйкес 

көпірлердің аралық құрылымдарын келесі түрлерге бөлуге болады: 
1. Құрама темірбетон; 
2. Монолитті темірбетон; 
3. Құрама-монолитті темірбетон; 
4. Монолитті темірбетон плитасы бар болат-темір бетон; 
5. Құрама темірбетон плитасы бар болат-темір бетон; 
6. Жүріс бөлігінің тұтас қабырғалы басты арқалықтары (оның ішінде 

қорапты) дәнекерленген немесе болтты (беріктігі жоғары болттарда) 
монтаждық қосылыстары және ортотропты плиталары бар болат; 

7. Жоғары берікті болттарда монтаждау қосылыстары бар болат аралық 
құрылыстар арқылы. 
Қазіргі санатқа үлкен аралықтары бар болат ілулі, вантты және арка 

көпірлері кіреді. 
Қазіргі уақытта салынып жатқан аралық құрылыстардың неғұрлым кең 

таралған конструктивтік түрлерінің бірі алдын ала кернеуленген (немесе 
кернеуленбейтін) жұмыс арматурасымен арматураланған, аралықтарды 33 м-
ге дейін жабатын темірбетонды Арқалық қималы (немесе температуралық-
кесілмейтін) аралық құрылыстар болып табылады. 

Соңғы жылдары темірбетонды Арқалық кесілмейтін монолитті аралық 
құрылымдар кеңінен таралды, әсіресе қалалық көлік құрылымдарында (жол 
өтпелері, эстакадалар және т.б.) жиі қолданылады. Мұндай жүйелер заманауи 
технологиялар мен жабдықтарды қолдана отырып салынуда. 

Ұшу үшін 20...65 м болат-темір бетон аралық ғимараттар Құрама 
немесе монолитті плитасы бар кеңінен қолданылады. 

Жолдың ортотропты плитасы бар қораптағы Болат аралық ғимараттар 
150...200 м дейін үлкен аралықтар үшін қолданылады. 

Көпір түрлері, схемалар, заманауи конструкциялар, көпірдің негізгі 
элементтерінің сипаттамасы, көпір құрылыстарына уақытша және тұрақты 
автожол және теміржол жүктемелері [12,21-23,34] келтірілген. 

Сəулелі кесу жүйесінің құрылымдық формалары. Темір жолдарда кесу, 
ажырату және консоль жүйелерінің Арқалық көпірлері кең таралған. - 2.1 
сурет.бір аралықты Арқалық көпірінің қасбеті көрсетілген. Негізгі белгілер: 
NK-құрылымның төменгі белгісі, PR-рельс табанының белгісі, BP – жер 
төсемінің жиегінің белгісі. LP-ұштар арасындағы сәуленің толық ұзындығы, 

LP –тірек осьтері бойымен сәуленің есептелген ұзындығы, lo-көпірдің тесігі. 
Көлденең қималары болуы мүмкін плитными, ребристыми, П-тәріздес 

және коробчатыми отырып, енгізілуін қолдайды поверху және енгізілуін 



63
  

 

қолдайды понизу. Соңғы жағдайда құрылыс биіктігі аз болады, бірақ көріну 
нашар және Қарға төзімділік жоғарылайды. 

Арқалықтар үздіксіз және өтпелі болуы мүмкін-фермалар. Дайындау 
тәсілі бойынша монолитті және құрама [40]. 

 
 

 
 2.1- сурет. Бір аралықты арқалық көпірінің қасбеті 

 
Плиталық аралық құрылыстар. Типтік Плиталық аралық құрылымдар 

2.95-тен 16.5 м-ге дейінгі көпірлердің аралықтарын жабады, 2.2. суретте. 
толық ұзындығы 6 м Плиталық аралық құрылым келтірілген. Құрастырмалы 
және монолитті нұсқаларда дайындалады. Бетон шығынын азайту үшін бос 
орындар қолданылады. Су бұру су бұру құбырларының көмегімен жүзеге 
асырылады, оларға 0.033 еңісі бар ағын ұйымдастырылады. Көлденең 
қиманың консольдері балласты шұңқырдың бүйірімен аяқталады. Беті 
гидрооқшаулаумен және қорғаныш қабатымен жабылған.  
 

 
1 – созылмайтын арматурасы бар сталефибробетоннан (СФБ) жасалған плиталы арқалықтар; 2 – 

тротуарлық консоль; 
3 – баспана консолі; 4 – тротуар плитасы; 5 – баспана плитасы; 6 – таяныш; 7 – төбе тігісінің  
жабу блогы; 8 – 3% еңісі бар сталефибробетоннан жасалған жабын; 9-балласты призма мен  

шпалысы бар. 
 2.2- сурет. Темір жол астындағы плиталық аралық құрылыс 
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Кернеусіз арматурасы бар қабырғалы аралық құрылыстар. 9.3-тен 
16.5 м-ге дейінгі типтік қабырғалы аралық құрылыстар. Құрылымдар 
Плиталық аралық құрылымдармен салыстырғанда үнемді. - 2.3-2.8 - суретте 
қабырғалы аралық құрылымның конструкцияларын көрсетеді.  
 

 
 

2.3- сурет. Дәнекерленген қаңқаның (А) және оның түйіндерінің I, II және III (б, в, г) 
конструкциясының жалпы түрі) 

 

 
2.4- сурет. Балласттағы көпір төсемінің құрылымы  

 

 
1-анкер; 2-болаттан жасалған қорап; 3 – болат табақ; 4 – жаңғақ; 5 – болт;6 – резеңке тығыздағыш;  

7 – сығымдалған резеңке; 8-Болат тығыздағыш; 9-дөңгелек; 10-төсеу 
 

2.5- сурет. Рельсті темірбетон плитасына бекіту 
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а-топырақ бойынша; б-ескі бетон еден бойынша; 
1-М-25 ерітіндісінен цемент едені; 2 – Бетон В15; 3-ескі бетон; гидрооқшаулағыш қабат; 

5-тегістеу беті цемент ерітіндісімен В15 бетон; 6-бітеуішпен В7,5 бетон; 
7-тығыздалған қиыршық тасты дайындау; 8-цемент ерітіндісінен қорғаныс қабаты 

 
2.6- сурет. Гидрооқшаулағыш құрылымы 

 

 
1-түтік; 2 – шұңқыр; 3 – бүйірлік тесіктер; 4 – тор; 5 – жабын;6 – қорғаныс қабаты; 7 – 

гидрооқшаулағыш; 8 – дайындық қабаты; 9 – жүріс бөлігінің плитасы; 10-дренаж. 
 
 

2.7- сурет. Су бұрғыш түтіктердің конструкциясы және құбыр саңылауының үстіндегі 
сирулонды материалдың тәсімі 
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1-баспана консолі; 2-тарси болт; 3-қалыпты тротуар консолі 
 

2.8. –сурет. Жүріс бөлігінің және тротуар консолінің конструкциясы  
 

 
а- арматурамен тоқылған арматуралау; б-дәнекерленген торлармен арматуралау 

 
2.9- сурет. Тұтас жазық іргетастарды арматуралау 
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а-аралық құрылыстың ұзындығы бойынша торларды орналастыру жоспары; б-СВ торы; в-СН – 1 

торы; г-СН – 2 торы;д – СБН торы; Е – СБВ торы, ж – плитадағы торлардың орналасуы; bп – 
аралық құрылыс блогының ені; bс1, bс2, bс3, bc4, bc5-тиісінше СВ, СН-1, СН – 2, СБН, СБВ 

торларының ені;СВТ – ВУТ торы; b – негізгі Арқалықтың ені; d-арматураның диаметрі. 
 

2.10- сурет. Жүріс бөлігінің плитасының арматуралық торларының схемалары 

 
1-нығайтылатын арқалық; 2-диаметрі 80 мм иетін құрылғы; 3-К – 7 класты арматуралық арқаннан 
жасалған шоғыр; 4 – тіректі, негізгі және қосымша анкерлерді омонолизациялау бетоны; 3 және 6-

Арқалықта бар тиісінше шеткі және аралық диафрагмалар. 
2.11- сурет.  Арматураланған (А) және төрт немесе алты (Б) бумасы бар аралық 

құрылыстың жалпы түрі 
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2.12- сурет. Арматурамен ширатылған арқалықтар арматуралау сызбасы  

 

 
 

2.13- сурет. Плиталық аралық құрылыстар блогын арматуралау  
 

Тарату арматурасы күштерді жұмыс шыбықтары арасында бөледі. 
Жүріс бөлігінің плитасында таратушы арматура СПВ-1 Жоғарғы торларында 
орналасқан, көлденең қимада нүктелермен жобаланған. Қабырғалар 
бойындағы тарату арматурасы қысқыштарды байланыстырады.  

Бетон созылу үшін нашар жұмыс істейді, сондықтан олар бөлімдердің 
барлық шекараларын диаметрі 8 мм А240 (А – I) класты арматурамен 
шектеуге тырысады. Монтаждық торлар СПН-1, СПН-2 жүріс бөлігінің 
плитасының төменгі жағында және балласт астауының ернеулерінің 
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жиектерінде орналасқан. Туындамау үшін усадочных жарықтар тоғысында 
плиталары мен қабырғалары қояды противоусадочные тор СВ. Сәуленің 
қабырғасында көлденең созылу кернеулерін қабылдау және арматуралық 
жақтаудың қаттылығын арттыру үшін бойлық ось бойымен экрандар 
орналастырылған.  

2.10 суретте негізгі сәуленің жұмыс арматурасының орналасу 
нұсқалары көрсетілген. Арқанның жүк көтергіштігі созылған арматура мен 
бетонның Сығылған аймағындағы күш арасындағы иілу моментін 
білдіретіндіктен, моменттің иығын ұлғайту үшін арматура мүмкіндігінше 
төмен орналасуы керек 2.11 суретте  көрсетілген арматуралық торлар, 
плиталар бөлігінің [22]. 

Кернеулі арматурасы бар қабырғалы аралық құрылыстар. 16.5-тен 
27.65 м-ге дейінгі типтік қабырғалы аралық құрылымдар. Жүріс бөлігінің 
плитасы кернеусіз арматурасы бар арқалықтағыдай конструкцияға ие. 
Қабырғаның құрылысы әртүрлі. Қабырғаның қалыңдығы аз, бірақ төменгі 
бөлігінде кеңейту арматураның байламдарын орналастыру үшін жасалынған 
және тұтастай алғанда пучка енді таңбаланған емес, бірақ қос таврлы 
көрініске ие. Қабырғаның қалыңдығы көлденең күштердің диаграммасын 
ескере отырып өзгереді. Арматуралау схемалары мен көпбұрышты 
байламдармен арматуралау дизайны 2.13.-2.15. суретте көрсетілген.  

 
Көпірлердің тірек бөліктері 

 
1. Тірек бөліктерінің мақсаты. Тірек бөліктері аралық құрылыстан 

тірекке тік қысымды беруге және көпірлердің аралық құрылыстары 
ұштарының бұрыштық және көлденең орын ауыстыруын қамтамасыз етуге 
арналған. Қолдау бөліктері жылжымалы және қозғалыссыз болуы мүмкін. 
Жылжымалы тірек бөліктері төрт функцияны орындайды:  

- аралық құрылыстан тірекке тік қысымды береді;;  
- аралық құрылыстың ұшының көлденең бойлық қозғалысын 

қамтамасыз етеді;;  
- бұрыштық қозғалысты қамтамасыз етіңіз-тік жазықтықта иілу кезінде 

аралық құрылымның ұшын бұраңыз;  
- аралық құрылымның көпір арқылы жылжуына жол бермеңіз.  
2. Тірек бөліктерінің түрлері мен конструкциялары. Шағын 

темірбетон аралық ғимараттар үшін жалпақ тірек бөліктері қолданылады 
(2.14 сурет, а). Жоғарғы және орта металл табақтардың арасында серпімді 
асбест төсем дері орнатылады. Бұрыштық орын ауыстырулар асбесті жуу 
есебінен, көлденең орын ауыстырулар – асбест бойынша үйкеліс есебінен 
қамтамасыз етіледі. Жылжымалы тірек бөлігінде тесік диаметрі істіктің 
диаметрінен үлкен, бұл көлденең қозғалыстарға мүмкіндік береді. Бекітілген 
тірек бөлігінде тесік пен істіктің диаметрі бірдей, сондықтан тек бұрыштық 
қозғалыстар мүмкін.  
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а – жазық; б – тангенциалды; в – тангенциалды аралас; 

г – Шыны; д – шарлы сегменті бар; 
е-серпімді элементі бар. 

 
2.14- сурет. Тірек бөліктері 

 
9-дан 18 м-ге дейінгі аралық ғимараттар үшін тангенциалды тірек 

бөліктері қолданылады (2.14 сурет, б). Конструкция жалпақ жоғарғы тепе-
теңдіктің істікшесін және цилиндрлік беті бар төменгі тепе-теңдікті 
қолданатын қосылыс. Дәнекерленген немесе құйылған дизайндағы болат 
конструкциялар. Бұрыштық орын ауыстыру цилиндрлік бет бойынша 
домалатумен, тесік диаметрі мен істік диаметрінің айырмашылығына 
байланысты көлденең орын ауыстырумен қамтамасыз етіледі.  

18 м-ден жоғары аралықтарда катоктық және Секторлық тірек 
бөліктері қолданылады. 2.14 суретте  в екі жалпақ жастықтан және олардың 
арасындағы цилиндрлік роликтен тұратын бір роликті тірек бөлігін 
көрсетеді. Мұз айдыны бұрыштық және бойлық қозғалыстарды қамтамасыз 
етеді. Аралық неғұрлым көп болса, соғұрлым қысым соғұрлым көп болады, 
роликтерді есептеу қажет. Бұл жағдайда бұрыштық қозғалыс цилиндрлік 
басын қолдана отырып, жоғарғы және төменгі тепе-теңдік 
конструкцияларымен қамтамасыз етіледі. Роликтер дөңгелек және кесілген 
болуы мүмкін. Секторлық тірек бөліктерінде көлденең орын ауыстырулар 
қисық сызықты беттің тербелісімен қамтамасыз етіледі. Тірек бөлігін 
көпірдің бойымен немесе бойымен ұрлаудан бастап, кілт немесе тіс түрінде 
құлыптау құрылғысы қолданылады.  

Үлкен темірбетон аралық ғимараттар үшін жылжымалы ретінде 
темірбетон роликті тірек бөліктері қолданылады. Бұрыштық қозғалыстар 
орамның цилиндрлік бетінің айналуымен, бойлық қозғалыстар орамдардың 
көлбеуімен қамтамасыз етіледі. Бұл түрдің құрылымдық кемшілігі-тірек 
бөліктерін орналастыру үшін терең құдықтар салу қажеттілігі, бұл жұмыс 
жағдайларын қиындатады.  

Жол көпірлерінде полимерлі материалдардан жасалған тірек бөліктері 
кеңінен қолданылды. Оларға Деформацияланатын, жылжымалы және аралас 
полимерлі тірек бөліктері жатады. Деформацияланатын тірек бөліктері-
резеңке (резеңке) және металл парақтардың қабаттарының ауысуы. Металл 
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төсемдердің қалыңдығы 0,8-2 мм, каучук қабаттары-5-25 мм. Резеңке 
бұрыштық және бойлық қозғалыстарды жақсы қамтамасыз етеді. 
Жылжымалы тірек бөліктері қисық беті бар болат тепе-теңдіктерден және 
фторопласттан антифрикциялық төсемнен тұрады. Фторопласт-бұл үйкеліс 
коэффициенті өте төмен материал. Аралас құрылымдар металл, резеңке және 
антифрикциялық парақтардың әртүрлі комбинацияларын білдіреді.  

 
4.2 Көпір құрылымдарын дайындау 

 
Темірбетон көпірлер мен басқа құрылымдарда үлкен және әр түрлі 

қолдануға ие болды. Ол әртүрлі құрылымдық формалар мен жүйелер үшін 
бірдей қолайлы. Одан тас пен бетонға тән күмбезді құрылымдар ғана емес, 
сонымен қатар Болат пен ағаштан жасалған арқалықтар, сондай-ақ рамалық 
құрылымдар тұрғызылады. 

Жоғары механикалық қасиеттері мен тамаша құрылыс қасиеттері 
әртүрлі мөлшердегі элементтер мен конструкциялар үшін темірбетонды 
қолдануға мүмкіндік береді. 

Құрылыс алаңында және зауытта өндіріс үшін қол жетімді темірбетон 
құрылымды толығымен орнында тұрғызуға мүмкіндік береді, сонымен қатар 
жаппай өндірісте өнеркәсіптік әдіспен сәтті болады. Соңғы жағдайда зауытта 
жасалған элементтер мен блоктар құрылыс алаңына жеткізіледі, онда олар 
дайын құрылымға орнатылады. Стандартты профильдерді жалға беруді 
ұйымдастыруға дейін монтаж элементтерін біріктіру, сондай-ақ жұмысты 
механикаландыру темірбетон конструкцияларын металға жақындатады, ал 
өндірістегі жоғары икемділік пен қызметтің күрделілігіне байланысты 
оларды перспективалы етеді. 

Темірбетон қазіргі заманғы өнеркәсіптік құрылыстың негізін құрайды. 
Жақсы дайындалған темірбетон құрылымдары металл сияқты мезгіл-

мезгіл бояуды қажет етпейді және тас көпірлерге қажет буындарды үнемі 
тігуді қажет етпейді. 

Металл көпір құрылымдары басқа материалдардан жасалған 
құрылымдарға қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие. Өткелдерді 
келесідей жіктеуге болады: металл автожол көпірі, металл теміржол көпірі. 
Металл көпір қоршаулары да өте танымал. 

Металл көпір конструкцияларының басқа материалдарға қарағанда 
артықшылықтарын егжей-тегжейлі қарастырайық. Ең алдымен, бұл 
құрылымды құрастырудың қарапайымдылығы мен жылдамдығы, сондай-ақ 
оны бөлшектеу. Оларды көпір салынып жатқан кез-келген жерге жеткізуге 
болады. Өйткені аралықтар мен тіректерді дайындау кәсіпорында жүзеге 
асырылады, ал құрылыс алаңында тек олардың байланысы жүреді. Оларды 
кез-келген температурада, тіпті нөлдік температурада, технологияда 
"дымқыл процестердің"болмауына байланысты орнатуға болады[30]. 

Өндірістің салыстырмалы түрде төмен құны да маңызды фактор болып 
табылады. 
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Сонымен қатар, металл көпір конструкциялары ұзақ уақыт бойы 
олардың жұмысын растады: сенімділік, температура, ылғалдылық 
айырмашылығына төзімділік және басқалар. 

Сондықтан қазіргі заманғы құрылыстағы металл конструкциялар 
теміржол және автомобиль жолдарының барлық түрлерін, соның ішінде жүк 
көтергіштерін салуда қолданылады.  

Зауыт көпір құрылымдарын жоғары берік болаттан жасайды. Ағынды 
өндірісті құрайтын технологиялық желілер ең заманауи отандық және 
шетелдік металл өңдеу және дәнекерлеу жабдықтарын қамтиды. Барлық 
монтаждық қосылыстар жоғары берік болттарда және қорғаныс газдарының 
ортасында және ағын қабатының астында автоматты және жартылай 
автоматты дәнекерлеуді қолдана  2.15-2.19 сурет отырып жасалады.  
 

 
 2.15- сурет. Көпір құрылымдарын құрастыру 

 
Көпір құрылымдары үшін негізгі материал-темірбетон немесе болат 

құрылымдар. Болат конструкциялардан жасалған көпірлер ұзын (жүздеген 
метр) аралықтарды жаба алады, олар ұзақ қызмет ету мерзіміне арналған, 
берік. Бұл олардың басты артықшылығы. 

 

 
2.16- сурет. Аралық құрылым 
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Аралық құрылымдар құрылымды, құрылымның жобалық схемасына 
және өндіріс материалына сәйкес ерекшеленеді. Әрбір нақты жағдай үшін 
техникалық тапсырма мен қолданыстағы жағдайларды ескере отырып, 
белгілі бір түр таңдалады. 
 

 
 

2.17- сурет. Көпір құрылымы 
Әрбір нақты құрылым үшін бастапқы мәліметтер мен пайдалану 

жағдайларына байланысты дизайнерлер көпірдің түрін және оның негізгі 
физикалық және пайдалану сипаттамаларын анықтайтын және аралық 
құрылымдардың сызбасын құрайтын оңтайлы дизайнды таңдайды. 
 

 
 2.18- сурет. Металл арқалық 

 
Аралық құрылыстардың металл конструкцияларын пайдалану құрылыс 

кезінде жоғары технологиялық әдістерді қолдануға мүмкіндік береді-
жүктелген барлық түйіндердің сенімділігі едәуір артады, Еңбек өнімділігі 
артады, шығындар азаяды, құрылысты іске қосу тездетіледі. Барлық осы 
факторлар инвестициялардың өтелу мерзімін едәуір қысқартады. 
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2.19- сурет. Металл көпір 

 
Көрсетілген деректерді, геодезиялық іздестірулерді талдағаннан және 

құрылысты пайдаланудың нақты жағдайларын бағалаудан кейін аралық 
құрылыстардың неғұрлым оңтайлы схемасы таңдалады және Тапсырыс 
берушімен келісіледі.  

Көпірлі металл конструкциялары темір бетоннан өткелдер мен 
көпірлердің қаңқаларын салу үшін қолданылады. Оларды өндіру үшін 
пайдаланылады металл, айырмашылығы темір-бетон сипатталады салмағы 
аз, сенімділігі, долговечностью және төзімділігі коррозия есебінен жағу 
қорғаныш жабу [31]. 

Металл және арматуралық құрылымдар қосымша техникалық қызмет 
көрсетуді қажет етпейді және ұзақ қызмет мерзіміне ие. Бұл көпірлер салу 
кезіндегі маңызды бөлік, ол сенімділікпен, беріктікпен және минималды 
желкенділікпен сипатталады. 

 
Көпірлі металл конструкцияларының жіктелуі 

 
Қазіргі заманғы өндірушілер көпір металл конструкцияларының келесі 

түрлерін ұсынады: 
-аркалы (аркалы-консоль). Олар жол төсемі салынған аркалы 

(жартылай саябақ) болып табылады; 
- арқалық. Металл арқалықтардың (фермалардың) көмегімен жол 

төсемі ұсталып, бірнеше аралыққа бөлінеді; 
- понтон; 
- ілулі. Қолдау ретінде кенепті салмақта сенімді ұстайтын берік металл 

кабельдері бар пилондар қолданылады; 
- аспалы. Олар ілулі металл конструкцияларының бір түрі, беріктігін 

арттыру үшін белгілі бір жерлерде қосымша тіректер қолданылады. 
Металл көпірлерді өндіру үшін дәнекерленген арқалықтар өндірісі 

қажет. Ол көпір және аралық құрылыстарды, жер үсті өткелдері мен 
эстакадаларды, көлік айрықтарын және әртүрлі тіректерді өндіру үшін 
қолданылады. Көпір конструкцияларындағы дәнекерлеу сапасына жоғары 
талаптар қойылады, ал жұмысты кәсіби және тәжірибелі жұмысшылар 
орындауы керек. 

Жоғары сапасын қамтамасыз ету атып жару бетін тазалау және қатаң 
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бақылау компания мамандары мүмкіндік береді. Металдан жасалған көпір 
конструкцияларының негізгі артықшылықтары ұзақ пайдалану мерзімін, 
сенімділікті, жоғары беріктік пен тұрақтылықты, шамалы желкенділікті, 
өндірістің қолайлы құнын және қорғаныс жабынының болуына байланысты 
сыртқы экологиялық факторларға бейімділікті қамтиды. Көпірлі металл 
конструкцияларының көмегімен сіз кез-келген күрделілік пен 
конфигурацияның құрылымдарын жасай аласыз. 

 
4.3 Көлік құрылыстарын салу, пайдалану және дайындау кезінде 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары 
 

Құрылыс жұмыстары кезінде болған жазатайым оқиғалардың 
көпшілігінде бірдей факторлар бар:  

Құрылыс жабдықтарын, машиналар мен механизмдерді дұрыс 
пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау. 

Қауіпті жұмыс аймақтарын қоршау ережелерін бұзу немесе қоршау 
құрылғыларының ақаулығы.  

Құрылыс материалдарын қоймалау қағидаттарының бұзылуы. 
Адамдардың өтуі мен техниканың өтуі үшін уақытша траптар мен көпірлерді 
құрастырудағы қателіктер. 

Жұмыс аймақтары мен өту жолдарында жеткілікті кеңістіктің болмауы. 
Персонал жұмысының нашар ұйымдастырылуы. Дабылдың болмауы. Еңбек 
қауіпсіздігі техникасының негізгі қағидаттарын бұзу (мысалы, еңбекті қорғау 
бойынша оқыту). 

Кез-келген құрылыс жұмыстарының алдында жұмыс аймағын 
ұйымдастырудың дайындық кезеңі болады, оған келесі іс-шаралар кіреді:  

Құрылыс жұмыстары болжанатын аумақты қоршау. Су бұруды 
ұйымдастыру.  

Коммуникацияларды ауыстыру.  
Уақытша кірме жолдарды жайластыру.  
Уақытша инженерлік коммуникацияларды (электр желілері, су 

құбырлары және т.б.) жүргізу.  
Тазалау жұмыстары.  
Аумақты бөлу.  
Тасымалдау жабдықтары.  
Уақытша құрылымдарды салу (тұрмыстық үйлер, әкімшілік ғимараттар 

және т.б.). 
Құрылыс материалдарын сақтау орындарын ұйымдастыру.  
Кран жолдарын жайластыру және т.б. 
Дайындық іс-шаралары аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстар 

актісіне қол қойылады. Тікелей құрылыс жұмыстарын орындау дайындық 
кезеңінен бұрын болмауы керек. Егер жұмысты біріктіру қажет болса, 
қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге қосымша назар аудару қажет.  

Құрылыс алаңы жұмыс басталғанға дейін міндетті түрде бөгде 
заттардан, ғимараттар мен құрылымдардан босатылуы, қоқыстардан 
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тазартылуы тиіс. Оны таза және тәртіпте ұстау қауіпсіздік ережелерін 
сақтаудың маңызды шарты болып табылады. Осы мақсатта оның аумағынан 
қоқыс пен құрылыс қалдықтарын тұрақты және жедел шығару қажет. Ол 
үшін алаңға жеткілікті кең және ыңғайлы кірме жолдар қажет-бір жақты 
қозғалыс кезінде ені кемінде 3,5 м және екі жақты қозғалыс кезінде 6 м. 
Автокөліктерге арналған жолдардың ең аз дөңгелектеу радиусы 10-12 м 
құрайды. Бұл ретте құрылыс алаңының аумағы жол белгілерімен және 
көрсеткіштермен жабдықталуы тиіс. Құрылыс алаңындағы автомобильдердің 
максималды рұқсат етілген жылдамдығы сағатына 10 км және бұрылыстарда 
сағатына 5 км құрайды.  

Құрылыс алаңында қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастырудың 
маңызды сәті оған бөтен адамдар мен жануарлардың кіруін шектеу болып 
табылады. Осы мақсатта уақытша қоршаулар салынуда, олар келесі 
параметрлерге сәйкес келуі керек:  

Өндірістік аймақты шектейтін қоршау құрылыстарының ең төменгі 
биіктігі – 1,6 м; жұмыс учаскелері-1,2 м. 

Адам ағыны қарқынды өтетін орындармен шектесетін қоршау 
құрылыстарының ең төменгі биіктігі 2 м құрайды. Мұндай құрылыстар 
қардың қысымына және ұсақ заттардың соққыларына төтеп беру үшін 
жеткілікті механикалық беріктігі бар тұтас қорғаныс күнқағарымен 
жабдықталуы тиіс.  

Құрылыс алаңына кіру және кіру арнайы қақпалар мен қақпалар 
арқылы жүзеге асырылуы және мұқият бақылануы керек. Жұмыстан тыс 
уақытта қақпалар мен қақпалар жабылуы тиіс. Құрылыс алаңына енудің 
басқа мүмкіндіктері болмауы мүмкін.  

Ғимараттар мен құрылыстарға кіреберістің үстінде шетінен қабырғаға 
дейін ені кемінде 2 метр және 70-75 градус бұрышта қорғаныш күнқағарлар 
тұрғызылуы тиіс. Траншеялардың, шұңқырлардың, каналдардың және т. б. 
шеттері ені кемінде 1 м көпірлермен және биіктігі кемінде 1,1 м 
таяныштармен жалғануы тиіс. Төменде 0,15 м биіктікке тұтас қаптау және 
төсемнен 0,5 м деңгейде қосымша қоршау планкасы көзделуі тиіс. 
Қауіпсіздік ережелері арнайы қоршаулардың көмегімен 1,3 м-ден жоғары 
және биіктік айырмашылығы шекарасынан 2 м-ден аз қашықтықта 
орналасқан жұмыс орындары мен оларға өту жолдарын қорғауды талап етеді.  

Егер қашықтық 2 м-ден асатын болса, арнайы сигналдық 
қоршаулармен қосымша қорғаныс қажет (мұндай қоршауларға қойылатын 
талаптар мемлекеттік стандарттармен реттеледі). Жұмыс орындарында 
немесе оларға өтуге қойылатын талаптар бар: 

Жеке өткелдердің ең аз ені-0,6 м, ең аз биіктігі-1,8 м.  
Егер жұмыс орындары 5 м-ден астам биіктікте орналасса, 

жұмысшыларды жұмыс орындарына жылжыту үшін қолданылатын 
құрылғылар қорғаныс белдігінің фалын бекітуге арналған элементтермен 
жабдықталуы тиіс.  

Егер жұмыстар еңісі 20 градустан асатын шатырда жүргізілсе немесе 
шатыр жабыны адамның орташа салмағына төтеп бермесе, мұндай жұмыс 
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орындары аяқты тіреуге арналған көлденең планкалармен толықтырылған ені 
0,3 м ең аз траппен жабдықталуы тиіс. 

Жарақат алу қаупі өте жоғары құрылыс алаңының аса қауіпті 
учаскелерінде, сондай – ақ эвакуациялық жолдар өтетін аймақтарда 
эвакуациялық жарықтандыру ұйымдастырылуы тиіс: ғимарат ішінде 0,5 лк, 
сыртында-0,2 лк.  

Күзеттік жарықтандыру құрылыс алаңдарының немесе жұмыс жүргізу 
учаскелерінің шекараларында жер деңгейінде 0,5 лк көлденең 
жарықтандыруды немесе қоршау жазықтығында тік жарықтандыруды 
қамтамасыз етуі тиіс.  

Егер осы жұмыс учаскесінде нормативтер бойынша 2 лк жоғары 
жарықтандыру деңгейі талап етілсе, біркелкі жарықтандыру 
оқшауландырылған түрде күшейтілуі тиіс.  

Егер учаскеде адамдардың тұрақты болуы болжанбаса, жарықтандыру 
деңгейі 0,5 лк көрсеткішке дейін төмендетілуі тиіс.  

Егер жұмыс учаскесіндегі шу деңгейі 85 дБ-ден асса, олар тиісті 
белгілермен белгіленуі тиіс. Мұндай учаскелердегі жұмыс ЖҚҚ-ны міндетті 
түрде пайдалануды талап етеді.  

Дыбыстық қысым деңгейі 130 дБ-ден асатын жерлерде қысқа уақытқа 
да жол берілмейді.  

Егер жұмыс ашық кеңістікте жүзеге асырылса, персоналды 
атмосфералық жауын-шашыннан қорғайтын шатырларды ұйымдастыру 
қажет.  

Егер ашық жұмыс алаңдарындағы немесе жылытылмайтын үй-
жайлардағы ауа температурасы 10 градустан төмен түссе, жұмысшыларға 
жылытуға арналған үй-жайларды ұсыну қажет.  

Құрылыс алаңдарындағы жайлылықтың ең төменгі деңгейі 
санитариялық-тұрмыстық мақсаттағы үй – жайлар кешенімен-асхана, киім 
шешетін бөлме, себезгі бөлмесі, дәретхана және т. б. қамтамасыз етілуі тиіс. 
Әрбір құрылыс алаңында алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған 
алғашқы медициналық көмек қобдишасының болуы міндетті.  

Құрылыс материалдары мен конструкцияларын олардың ыңғайлы 
тасымалдануын қамтамасыз ететіндей етіп жинау қажет. Қойма аймағына 
кірме жолдар жеткізілуі тиіс. Қойма аймақтарының өздері қатты негізде 
орналасуы керек.  

Сақтау әрбір жұп арасында 1 м және қатарлар арасында 0,5 м 
қашықтықта кірме жолдар бойымен қосарланған қатарларда жүзеге 
асырылады. Бір қатарда бір марканың бір ғана түрін сақтауға рұқсат етіледі. 
Қатардың төменгі қабатын 2 астарға салу керек. Қалған қабаттарды 
минималды қалыңдығы 5 см тығыздағыштармен бөлу керек. Төсемдер мен 
астарлар қатардың шекарасынан кемінде 25 см шығып тұруы тиіс.  

Қатарлардың максималды биіктігіне қойылатын талаптар бар. Құрылыс 
алаңдарында қауіпті, тыйым салынған және қорғалатын аймақтар болуы 
мүмкін. Көбінесе қауіпті учаскелер құрылыс жұмыстары кезінде пайда 
болады, мысалы, шұңқырлардағы топырақ көшкіні нәтижесінде. 
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5 ТАРАУ. КӨПІР ҚҰРЫЛЫСТАРЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ. ЖҰМЫС 
ЖОБАЛАРЫ МЕН СЫЗБАЛАРЫ 

 
5.1 Көпір құрылыстарын есептеу әдістері 

 
Темірбетон көпірлерін есептеу. Арқалық аралық құрылыстардың жүріс 

бөлігінің плитасын есептеу 
 

Жалпы ережелер. Темір-бетон Арқалық теміржол көпірінің жүріс 
бөлігінің плитасын есептеу 

 
Көпірлердің арқалықты темірбетон аралық құрылыстарын есептеу 

жүріс бөлігінің плитасын есептеуді және негізгі арқалықты есептеуді 
қамтиды. Есептеу тұрақты жүктемелер мен жылжымалы құрамнан уақытша 
жүктемені қамтитын жүктемелердің негізгі үйлесіміне орындалады. 
Құрылымның статикалық схемасы анықталады, иілу моменті және көлденең 
күш ең қауіпті бөлімдерде болады және шекті күйлер бойынша тексерулер 
жүргізіледі. Шекті күйлердің бірінші тобы бойынша есептеулерге беріктік 
пен төзімділік бойынша тексерулер, шекті күйлердің 2 тобы бойынша 
тексерулерге жарыққа төзімділікті тексеру және деформациялар бойынша 
тексерулер жатады, мысалы, аралық құрылыстың майысуын тексеру. 
Беріктікті есептеу шекті тепе-теңдік теориясы бойынша жүзеге асырылады. 
Бұл жағдайда Сығылған бетондағы кернеулердің тікбұрышты диаграммасы 
қабылданады, созылған бетонның жұмысы ескерілмейді, бетонның Сығылған 
аймағының әр талшығы мен арматура максималды есептелген кедергімен 
жұмыс істейді деп саналады. Жұмыс арматурасының ауданы анықталатын 
шекті тепе-теңдік теңдеуі жасалады.  

Арқалықтардағы жүктемелердің күші әсер ету сызықтарының 
көмегімен анықталады. Жүріс бөлігінің плитасындағы күш жүктемелерден 
қысымдалған консоль ретінде анықталады. Жолдың тақтайшасын есептеуді 
қарастырыңыз.  

Балласт бойымен жолды төсей отырып, кернеусіз арматурасы бар 
типтік қабырғалы екі блокты аралық құрылым қарастырылады. Есептеу 
жүріс бөлігінің плитасының ұзындығының 1 м-де орындалады.  

Жүктемелер: плитаның өз салмағынан тұрақты – g1, балласт – g2, 
тротуар – g3 және рельс – G4 , жылжымалы құрамның плитаның ішкі 
бөлігіне уақытша жүктемесі – qv1 және сыртқы – -qv2. 

Статикалық схема: қысылған консоль ішкі және сыртқы. 
Жүктеме күштері: иілу моменті және көлденең күш консольдің 

басына қатысты анықталады. 
Шекті жай – күйлер бойынша тексерулер: шекті жай – күйлердің 1-

тобы-беріктік және төзімділік, 2-топ-жарыққа төзімділік. 
Есептеу тəртібі:  
1. Жүктемелерден жүктемелер мен күштерді анықтау. 

Жүктемелерден ішкі және сыртқы консольдің түбірінде иілу моменттері 
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және тиісті коэффициенттерді ескере отырып, беріктікке, төзімділікке және 
жарықтарға төзімділікке арналған көлденең күштер анықталады. 
Жүктемелерге беріктікті есептеу кезінде сенімділік коэффициенті енгізіледі - 
γ. Жүріс бөлігінің, тротуардың және таяныштардың плитасының өз 
салмағынан түсетін жүктеме үшін ур=1.1, балласт салмағынан түсетін 
жүктеме үшін уб=1.3, жылжымалы құрамнан түсетін жүктеме үшін γν=1.3. 
Жылжымалы құрамнан уақытша жүктемеге динамикалық коэффициент 
1+µ=1+10/(20+λ) енгізіледі, мұндағы λ – жүріс бөлігінің плитасы үшін тиеу 
ұзындығы λ=0, 1+µ=1.5.  

Жылжымалы құрамнан уақытша жүктемеге шыдамдылықты есептеу 
кезінде перспективті жүктемелердің болуын және ауыр транспортерлердің 
болмауын ескеретін ε коэффициенті енгізіледі, бірақ жүріс бөлігінің плитасы 
үшін λ=0 және ε=1.  

Темір жол жүктемесіне арналған типтік арқалықтардың жүріс бөлігінің 
плитасы үшін арақашықтық: В=1.8 м; B1=4.18 М; B2=3.98 м; а1=(В1-В-b)/2; 
а2=(В-b)/2; а3=(В-b)/2; а3=0.57; а4=а1+а3; а5=(2.7+2d2-B-b)/2; А6=(B2-B-b) / 
2; d1=0.5; d2 = 0.35. B қабырғасының ені мен D1 жүріс бөлігінің плитасының 
қалыңдығын жобалаушы белгілейді. Сонымен, толық ұзындығы 9.3-тен 16.5 
м-ге дейінгі арқалықтар үшін жиектің ені b=0.5 консольдің қалыңдығы 
d1=0.15 м. 

Тұрақты жүктемелер тең:  
- плитаның салмағынан g1=(b1*d1*1)*ужб/b1=d1*ужб (кН/м), * ужб – 

темірбетонның көлемдік салмағы 25 кН / м3; 
– жол бөліктері және гидрооқшаулағышы бар балласттың салмағынан 

g2=d3*уб (кН/м), *уб-жол бөліктері бар балласттың үлес салмағы 19.6 кН/м3, 
g2=0.5*19.6=9.8 кН/м; 

- G3 тротуарларының салмағынан плитаға бекітілген металл 
консольдердегі темірбетон тротуар плиталары үшін g3=4 кН/м қабылдауға 
болады; 

- G4 рельстерінің салмағынан, стандартты металл рельстер үшін G4 
=0.7 кН. 

Жылжымалы құрамнан көпірдің осі бойындағы нормативтік уақытша 
тік жүктеме ν = 19.62 К, кН / м, мұндағы К – СК схемасы бойынша берілген 
жүктеме класы. Шпалдың ұзындығы 2.7 м және жүктемені шпалдың соңынан 
26,50 бұрышпен беру кезінде жылжымалы құрамнан плитаның сыртқы және 
ішкі консольдеріне нормативтік жүктеме тең қабылданады және формула 
бойынша есептеледі (2.1): 
 

              𝑞𝑞ᵥ1 = 19,62𝐾𝐾
2,7 + 2𝑑𝑑2

, 𝑞𝑞ᵥ2 = 19,62𝐾𝐾
2,7 + 2𝑑𝑑2

                                      (2.1) 

 
1-1 және 2-2 есептік қимадағы июші сәттерді беріктігі, төзімділігі, 

жарықшаққа төзімділігі бойынша есептеу үшін анықтау керек [13]. 



80
  

 

1-1 және 2-2 қималарының жақын орналасуына байланысты одан әрі 
есептеулер иілу моменттері мен көлденең күштердің ең үлкен мәндеріне 
M0=max (M1 M2), Q0=max (Q1 Q2). 

2. Есептік қима. Жүктеме жүріс бөлігінің плитасының ұзындығының 1 
м – ге қолданылатындықтан, есептеу бөлімі ені b=1 м және биіктігі h, 
h=d1+0.3(d0 – d1 тіктөртбұрыш болып табылады. 

3. Арматура санын анықтау. Ішкі момент, көлденең қиманың 
көтергіштігі N=RsAs созылған арматурадағы күш пен N=Rb Ab, бетонның 
сығылған аймағындағы күш арасында жасалады, мұндағы Rs Rb –арматура 
мен бетондағы есептелген кедергілер, As Ab – арматура мен бетондағы 
аудандар. Күштердің ішкі жұбының иығын шамамен z=7h0/8, h0=h-as, 
as=au+0.5 ds, au=2-3 см.  деп қабылдаймыз. Жүріс бөлігінің плитасы үшін DS 
жұмыс арматурасының диаметрі 12, 14, 16 мм қабылданады. Бетон класы 
B30, B35 ұсынылады. Арматура класы А 240(А-I), А 400(А-II), А 600(А-III) 
ұсынылады.  

Сыртқы және ішкі моменттердің шекті тепе-теңдігінің теңдеуін құра 
отырып, жұмыс арматурасының ауданын формула бойынша анықтаймыз 
(2.5):  

 
M0=Mвн ; Мвн=Rs*As*z ;  

Аs=M0/(Rs*z).             (2.5)                                          
 
Арматуралық өзектердің саны ns=As/As1, мұнда As1 -арматураның бір 

өзегінің ауданы. Алынған шыбықтар саны бүтін nsc, дейін дөңгелектенеді, 
арматураның ауданы Аs=nsc*As1  нақтыланады. 

Бұдан әрі шекті күйлердің 2 тобы бойынша, 1 топ – беріктігі, 
төзімділігі бойынша, 2 топ – жарыққа төзімділігі бойынша тексерулер 
жүргізіледі. Егер тексерулер жүргізілмесе, арматураның ауданын, бетон 
класын, арматура класын, плитаның қалыңдығын арттыруға болады.  

4. Беріктікті тексеру иілу моменті мен көлденең күш бойынша жүк 
көтергіштігінің жеткіліктілігі шартынан орындалады, біз формула бойынша 
есептейміз (2.6):  

 
                             𝑀𝑀0

проч ≤ 𝑅𝑅𝑏𝑏 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑋𝑋 ∗ (ℎ0 − 0,5 ∗ 𝑋𝑋),                                (2.6) 
𝑄𝑄0
проч ≤ 1,5𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝑏𝑏 ∗ ℎ0, 

 
Rbt-бетонның осьтік созылуға есептелген кедергісі. 
Бетонның Сығылған аймағының биіктігі Х (2.7) формула бойынша 

сығылған және созылған аймақтағы күштердің шекті тепе-теңдік жағдайынан 
анықталады): 

                                   Rs*As =Rb*Ab= Rb*X*b:  
                      X=Rs*As/(Rb*b).                                       (2.7)   
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5. Төзімділікке тексеру серпімді материалдардың кедергісінің(2.8,2.9) 
формулалары бойынша орындалады. Бетондағы кернеу шеткі талшық 
бойынша және арматурада тексеріледі:  

𝜎𝜎𝑏𝑏 = 𝑀𝑀0
вын

𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟҆ ∗ (ℎ0 − 𝑋𝑋҆) ≤ 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝑅𝑅𝑏𝑏;                    (2.8) 

  
𝜎𝜎𝑠𝑠 = 𝑛𝑛҆ ∗ 𝑀𝑀0

вын

𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟҆ ∗ (ℎ0 − 𝑋𝑋҆) ≤ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑏𝑏 ∗ 𝑅𝑅𝑠𝑠;        (2.9) 

 
Формулаларда (2.8, 2.9) – 𝑀𝑀0

вын бір материалға келтірілген қиманың 
инерция моменті, - қиманың Сығылған аймағының биіктігі, - төзімділікке 
есептеу кезінде арматура мен бетонның серпімділік модульдерінің 
қатынасына тең бір материалға келтіру коэффициенті n=Es/ Еб (ҚНжЕ 
2.05.03-84, п.3.48). 

 
𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟٫ = 𝑏𝑏٫∗(𝑋𝑋٫)3

3 + 𝑛𝑛٫*𝐴𝐴𝑆𝑆 ∗ (ℎ0 − 𝑋𝑋٫); 

         𝑋𝑋٫ = 𝑛𝑛٫∗𝐴𝐴𝑆𝑆
𝑏𝑏 ∗ (−1√1 + 2∗ℎ0∗𝑏𝑏

𝑛𝑛٫∗𝐴𝐴𝑆𝑆
).                 (2.10) 

 
Бетон үшін жұмыс жағдайларының коэффициенті (2.11) формула 

бойынша есептеледі):  
             𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏 = 0,6 ∗ 𝛽𝛽𝑏𝑏 ∗ εβ                                  (2.11) 

 
мұндағы βb-бетон беріктігінің уақыт бойынша өсуін ескеретін коэффициент 
(ҚНжЕ 2.05.03-84, кесте. 25); 
εβ-қайталанатын кернеулер циклінің асимметриясына байланысты 
коэффициент. ρb=σb, min/σb,max.  (ҚНжЕ 2.05.03-84, кесте. 26). 

Арматура үшін жұмыс жағдайларының коэффициенті формула (2.12):  
             𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏 = ɛ𝜌𝜌 ∗ 𝛽𝛽𝜌𝜌𝜌𝜌2 ∗ εβ                                  (2.12)  

мұндағы εβ-қайталанатын кернеулер циклінің асимметриясына байланысты 
коэффициент ρb=σmin/σmax.  (ҚНжЕ 2.05.03-84, кесте. 32); 
мұндағы βb-дәнекерленген жіктердің болуы арматуралық элементтердің 
жұмыс жағдайына әсерін ескеретін коэффициент (ҚНжЕ 2.05.03-84, 33 - 
кесте.), жүріс бөлігінің плитасында торлардағы арматура тоқылған сыммен 
қосылады, βb=1. 
Цикл асимметриясының коэффициентін шамамен табуға болады  
ρb=Мmin/Мmax, где Мmin, мұндағы Мmin – тұрақты жүктемеден ғана төзімділікке 
арналған сәт, Мmax –тұрақты және уақытша жүктемелерден болатын сәт. 

6. Жарыққа төзімділік бойынша есептеулер. Жүріс бөлігінің плитасы 
үшін (2.13) формуласы бойынша бойлық жарықтардың пайда болуы 
бойынша бетондағы кернеулерді тексеру орындалады):  
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                                                  𝜎𝜎𝑏𝑏 = 𝑀𝑀0
трещ∗𝑋𝑋
𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

                                                          (2.13) 

қалыпты жарықтардың ашылуының ені (2.14) формула бойынша есептеледі):  
 

                                              ᵃ𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑆𝑆

∗ 𝜓𝜓 ≤ 0,02 см,                                                (2.14) 

 
мұнда, Es -кернеу және арматура серпімділік модулі; 
Rb, mc2-бетонның осьтік сығылуға есептелген кедергісі. 

Сығылған аймақтың биіктігі Х, келтірілген Jred инерция моменті және 
арматурадағы кернеу n' n=Es/Eb (ҚНжЕ 2.05.03-84, 3.32 т.) алмастырумен 9,10 
формулалар бойынша болады. 
          Автожол көпір құрылысының жүріс бөлігінің плитасы мен аралық 
құрылысының арқалықтарын есептеу теміржол көпір құрылыстарының 
есептеулерімен бірдей және [34] келтірілген. 
            Жағалау және аралық тіректердің іргетастарының және олардың 
конструкцияларының есептеулері [34] келтірілген.   
              Көпірлердің ашылуын гидравликалық есептеу, көпірлердің жалпы 
шайылуын, тіректердің жергілікті шайылуын, толқынның қисаюын, ағынды 
бөгеттерді және т. б. есептеукелтірілген [34]. 
 

5.2 Жұмыс жобалары мен сызбалары. Жобалау ережелері. 
Көлік құрылыстарының құрылыс сызбаларын орындау ерекшеліктері 

 
НТД – ға сәйкес көлік құрылыстарын жобалау екі сатыда жүзеге 

асырылады-жобалау құжаттамасы және жұмыс құжаттамасы [9]. 
Жобалау құжаттамасы сатысында негізгі жобалық шешімдер 

қабылданады, есептеулер жүргізіледі, объектінің құрылысына сметалар 
есептеледі және сараптама жүргізіледі.  

Жұмыс құжаттамасы күрделі құрылыс объектісіне арналған жобалау 
құжаттамасында қамтылған сәулет, техникалық және технологиялық 
шешімдерді құрылыс процесінде іске асыру мақсатында әзірленеді және 
мәтіндік нысандағы құжаттардан, жұмыс сызбаларынан, жабдықтар мен 
бұйымдардың ерекшеліктерінен тұрады.  

Құрылыстың біртұтастығы мен индустрияландырылуын қамтамасыз 
ету үшін қазіргі уақытта көптеген көпірлер қайта пайдалануға арналған 
типтік жобалар бойынша салынуда. Көлік құрылыстарының құрылыс 
сызбаларын орындау кезінде құрылысқа арналған жобалау құжаттамасының 
барлық түрлеріне қолданылатын ҚКЖҚ МЕМСТ ("құрылысқа арналған 
жобалау құжаттамасының жүйесі"), сондай-ақ ҚКЖҚ МЕМСТ 
("конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі") басшылыққа алу қажет. 
Құрылыс сызбасын орындау кезінде бірқатар ерекшеліктерге назар аудару 
керек.  

Құрылыс сызбасында қолданылатын форматтар МЕМСТ 2.301–68 
сәйкес келуі керек.  
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Ұзындығы үлкен көпір өткелдерінің сызбаларын орындау үшін 
қосымша форматтар қолданылады.  

Құрылыс сызбаларына арналған негізгі жазулардың формалары суретте 
көрсетілген.2.20.  

Масштаб. Сызбалар МЕМСТ 2.302–68 ЕСКД сәйкес ақпараттың 
күрделілігі мен қанықтылығын ескере отырып, оңтайлы масштабта 
орындалады.  

МЕМСТ Р 21.1101–2009 СПДС нұсқауларына сәйкес, спдс тиісті 
стандарттарында көзделген бұйымдар сызбалары мен басқа да жағдайларды 
қоспағанда, сызбалардағы масштаб көрсетілмейді [14]. 

Мысалы, жолдардың, көпір өткелдерінің, геологиялық бөлімдердің 
бойлық профильдері қажет болған жағдайда бастапқы деректер кестесінің 
үстінде көрсетілген әртүрлі тік және көлденең таразыларда орындалады. 

 
 

а-құрылыстар мен конструкциялардың сызбалары үшін; б-Құрылыс 
бұйымдарының сызбалары үшін; в-мәтіндік құжаттардың барлық түрлері үшін 

 
1.4-сурет. Негізгі жазулар.  
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Желілер. Құрылыс сызбаларында негізгі қатты сызық тек бөлінген 
жазықтыққа түскен тірек құрылымдық элементтерді (тіректер, аралық 
құрылымдар) қоршайды. Құрылымдық элементтердің қалған контурлары, 
соның ішінде бөлінген жазықтыққа түсіп, негізгі қатты сызықтан екі есе жұқа 
сызықтармен қоршалған, ал өлшемді және шығарылатын сызықтар одан үш 
есе жұқа болады. Негізгі қатты сызықтың қалыңдығын 0,8 ...1,0 мм шегінде 
таңдау керек. Құрылыс сызбаларында желілерді пайдалану кезінде МЕМСТ 
2.303–68 КҚБҚ басшылыққа алу қажет, тиісті МЕМСТ СПДС [15] арнайы 
ескертілген жағдайлардан басқа. 

Өлшемдерді қолдану ережелері МЕСТ 2.307–68 ЕСКД МЕМСТ Р 
21.1101–2009 СПДС талаптарын ескере отырып белгіленеді және құрылыс 
сызбаларында бірқатар ерекшеліктерге ие: сызықтардың қанықтылығына 
және құрылыс сызбаларындағы жазбаларға байланысты өлшемді сызықтар 
арасындағы қашықтықты 10 ...15 мм-ге дейін арттыру ұсынылады; өлшемді 
сызықтарды шектеу үшін серифтер қолданылады (сурет. 2.21, а), ал орын 
жетіспесе – нүкте (сурет. 2.21, B, B); радиустың, диаметрдің, жіптердің 
өлшемдерін белгілеу кезінде көрсеткілерді қолдану әдеттегідей; деңгей 
белгілерін белгілеу үшін суретте көрсетілген шартты белгі қолданылады. 
2.22; сызбалардағы сызықтық өлшемдер миллиметрмен, деңгей белгілері – 
үш ондық белгімен метрмен көрсетіледі; өлшемдер жабық тізбек түрінде 
қолданылады; құрылыс сызбаларындағы өлшемдер қайталануы мүмкін. 

 

 
2.21- сурет. Құрылыс сызбаларында өлшемді сызықтардың бейнесі 

 
 

 
 

2.22- сурет. Деңгей белгілерін қою 
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Құрылыс сызбаларындағы жазулар, алып шығулар мен сілтемелер 
МЕМСТ 2.316–68, 2.305–68 ЕСКД және МЕМСТ  Р 21.1101–2009 СПДС 
сәйкес орындалады.  

Сурет өрісіне орналастырылған мәтін бөлігі негізгі жазудың үстіне 
қойылады.  

Мәтіндік бөлік пен негізгі жазбаның арасында суреттерді, кестелерді 
және т. б. орналастыруға жол берілмейді.  

Таңбаларды (позицияларды) белгілеуге арналған қаріп мөлшері Өлшем 
сандары цифрларының өлшемінен бір жарым – екі есе артық болуға тиіс.  

Үлкен масштабта орындалуы керек құрылымдық түйіндердің суреттері 
(шығарылатын элемент) сызбада жабық сызықпен немесе шеңбермен 
белгіленеді.  

Сілтеме жасалатын қашықтағы элементте түйін нөмірі шеңберлерде 
қолданылады (2.23 сурет.). Түйін нөмірі бар кружкалар олардың бейнесінің 
үстіне және олардың оң жағына орналастырылады. Шеңбердің диаметрі 12 
...14 мм тең қабылданады. 

 
2.23- сурет. Суреттегі қашықтағы элементтің суреті 

 
Көп қабатты құрылымдарға қабаттардың қалыңдығын көрсететін 

сыртқы жазулар жасалады (2.24 сурет.).  
Бұл жазулар материал мен құрылым қабаттарының орналасуы 

бойынша "сөрелерге" орналастырылған.  
Сурет. Құрылыс сызбаларындағы түрлері, қималары мен қималары 

талаптарды ескере отырып, 21.501-2011 СПДС МЕМСТ 2.305–2008 ЕСКД 
сәйкес орындалады.  

Жоспар дегеніміз-құрылымның құрылымын бір немесе бірнеше 
көлденең жазықтықпен ақылмен бөлу арқылы алынған сурет.  

Кесу дегеніміз-құрылымды тік жазықтықпен ақылмен бөлу арқылы 
алынған кескін.  

Кезінде бейнеде геологиялық тіліктерді сызбада жалпы түрінің көпір 
қажет ұстануға тиісті стандарттар СПДС. 
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2.24. – сурет. Көп қабатты конструкцияға шығару жазбасын орындау және еңісті белгілеу 
 

 
Жұмыс құжаттамасын әзірлеу 

 
Жұмыс құжаттамасы - құрылыс және монтаж жұмыстарының түрлері 

бойынша жұмыс сызбаларының негізгі жиынтықтарының жиынтығы, 
қосымша және анықтамалық құжаттармен толықтырылған және объектіні 
салу үшін қажет. 

Тапсырыс берушіге берілетін жұмыс құжаттамасының құрамына 
Құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған жұмыс 
сызбалары кіреді, олар жұмыс сызбаларының негізгі жиынтықтарының 
маркаларының тізіміне сәйкес маркалар бойынша жиынтықтарға 
біріктіріледі (қараңыз:). МЕМСТ Р 21.1101-2009), жұмыс сызбаларына 
қосымша әзірленген қосымша құжаттар. 

Анықтамалық құжаттар Тапсырыс берушіге берілетін жұмыс 
құжаттамасының құрамына кірмейді. Жобалау ұйымы қажет болған 
жағдайда оларды тапсырыс берушіге жеке шарт бойынша береді [13]. 

Ең жиі кездесетін (өндірістік мақсаттағы объектілер үшін) жұмыс 
құжаттамасының жиынтығы. 

ТХ (МЕМСТ 21.401-88) Өндіріс технологиясы 
Өндіріс технологиясының жұмыс сызбаларының құрамына мыналар кіреді: 

 жабдықтар мен технологиялық құбырларды монтаждауға арналған 
жұмыс сызбалары (ТХ маркалы жұмыс сызбаларының негізгі 
жиынтығы) 
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 ұйымдар жинайтын және монтаждауды жүзеге асыратын 
технологиялық блоктардың егжей-тегжейлі сызбаларын әзірлеуге 
арналған тапсырма (бұдан әрі-технологиялық блоктарды әзірлеуге 
арналған тапсырма) 

 арнайы технологиялық құбырлардың сызбалары; 
 егер бұл талаптар жұмыс жобасында (жобасында) әзірленбеген болса, 

МЕМСТ 15.001-73 және ҚР СТ 4.5-96 сәйкес жасалатын жеке 
дайындалған жабдық бойынша конструкторлық құжаттаманы әзірлеуге 
қойылатын бастапқы талаптар. 

ТХ маркасының жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығының құрамына 
мыналар кіреді: 

 жұмыс сызбалары бойынша жалпы деректер; 
 қосылу схемасы (монтаждық); 
 жабдықтар мен құбырлардың орналасу сызбалары; 
 құбырлардың тізімдемесі. 

TX маркасының жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығына мыналар кіреді: 
 МЕМСТ 21.110-2013 бойынша материалдарға қажеттілік ведомосы; 
 МЕМСТ 21.110-2013 бойынша жабдықтың ерекшелігі; 
 МЕМСТ 21.110-2013 бойынша монтаждау жұмыстары көлемдерінің 

тізімдемесі. 

БЖ (БЖ) Бас жоспар 

(немесе бас жоспар және көлік құрылысы (МЕМСТ 21.508-93 СПДС) 
МЕМСТ 21.204-93 СПДС бойынша тағайындаулар атауында бір жиынтыққа 
көрсетілген жұмыс сызбаларын біріктірген кезде 
Бас жоспардың жұмыс құжаттамасының құрамына мыналар кіреді: 

 Бас жоспардың жұмыс сызбалары (ГП маркасының жұмыс 
сызбаларының негізгі жиынтығы). Бас жоспардың жұмыс сызбаларын 
және көлік құрылыстарын бір негізгі жинаққа біріктірген кезде жұмыс 
сызбаларының негізгі жиынтығына ГТ маркасы беріледі; 

 үлгілік емес бұйымдардың жалпы түрлерінің, конструкциялардың, 
құрылғылардың және шағын сәулет нысандарының эскиздік сызбалары 
(бұдан әрі-үлгілік емес бұйымдардың жалпы түрлерінің эскиздік 
сызбалары); 

 МЕМСТ 21.110 бойынша материалдарға қажеттілік ведомосы*; 
 МЕМСТ 21.110 * бойынша құрылыс және монтаждау жұмыстары 

көлемдерінің тізімдемесі. 
Бас жоспардың жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығының құрамына 

мыналар кіреді: 
 жұмыс сызбалары бойынша жалпы деректер; 
 бөлу жоспары; 
 рельефті ұйымдастыру жоспары; 
 жер массаларының жоспары; 
 инженерлік желілердің жиынтық жоспары; 
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 аумақты абаттандыру жоспары; 
 МЕМСТ 21.101**бойынша шығарылатын элементтер (фрагменттер, 

тораптар). 
Негізгі жиынтықтың жұмыс сызбалары инженерлік-топографиялық 

жоспарда (жер массалары жоспарының сызбасынан басқа) орындалады. 
Жобалау құжаттамасы жаңа күрделі құрылыс объектісін жобалау, 

сондай-ақ бұрыннан бар күрделі құрылыс объектілерін реконструкциялау 
немесе күрделі жөндеу кезінде әзірленеді. 

Жобалық құжаттама мәтіндік және графикалық бөліктерден тұрады. 
Өндірістік мақсаттағы күрделі құрылыс объектілеріне (қауіпті және аса 
қауіпті объектілерді қоса алғанда) арналған жобалау құжаттамасы 
бөлімдерінің міндетті құрамы мынадай бөлімдерден тұрады: 

 түсіндірме жазба; 
 жер учаскесін жоспарлау схемасы; 
 сәулеттік шешімдер; 
 конструктивтік және көлемдік-жоспарлау шешімдері; 
 инженерлік жабдықтар туралы, инженерлік-техникалық қамтамасыз 

ету желілері туралы мәліметтер, Инженерлік-техникалық іс-шаралар 
тізбесі, мынадай кіші бөлімдерден тұратын технологиялық 
шешімдердің мазмұны: 

а) электрмен жабдықтау жүйесі; 
б) сумен жабдықтау жүйесі; 
в) су бұру жүйесі; 
г) жылыту, желдету, ауаны баптау, жылу желілері; 
д) байланыс желілері; 
е) газбен жабдықтау жүйесі; 
ж) технологиялық шешімдер. 
 құрылысты ұйымдастыру жобасы; 
 күрделі құрылыс объектілерін бұзу немесе бөлшектеу жөніндегі 

жұмыстарды ұйымдастыру жобасы; 
 қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар тізбесі; 
 өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар; 
 мүгедектердің қолжетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар; 
 энергетикалық тиімділік талаптарының және үйлерді, құрылыстар мен 

ғимараттарды пайдаланылатын энергетикалық ресурстарды есепке алу 
аспаптарымен жарақтандыру талаптарының сақталуын қамтамасыз ету 
жөніндегі іс-шаралар; 

 күрделі құрылыс объектілерін салуға арналған смета; 
 федералды заңдарда қарастырылған жағдайларда басқа құжаттама: 

а) жобалау сатысында әзірленетін қауіпті өндірістік объектілердің 
өнеркәсіптік қауіпсіздігінің декларациясы; 

б) жобалау сатысында әзірленетін гидротехникалық құрылыстардың 
қауіпсіздік декларациясы; 
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в) азаматтық қорғаныс жөніндегі іс-шаралардың, атом энергиясын 
пайдалану объектілері, қауіпті өндірістік объектілер, аса қауіпті, техникалық 
жағынан күрделі, бірегей объектілер, қорғаныс және қауіпсіздік объектілері 
үшін табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
жөніндегі іс-шаралардың тізбесі; 

Жобалық құжаттаманы әзірлеудің соңғы кезеңі жобалық құжаттаманың 
Мемлекеттік сараптамасынан өту және оның оң қорытындысын алу болып 
табылады, содан кейін сіз объектіге жұмыс құжаттамасын әзірлеуге кірісе 
аласыз. 

СШ (МЕМСТ 21.501-2018) Сәулет шешімдері 
Құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған сәулет 

шешімдері мен құрылыс конструкцияларының жұмыс сызбалары МЕМСТ 
21.101 сәйкес маркалар берілген негізгі жиынтықтардың құрамында 
орындалады. 

СШ маркасының жұмыс сызбаларына сәйкес, қажет болған жағдайда, 
МЕМСТ 21.110 сәйкес жабдықтың ерекшелігін құрайды. 

Сәулет-құрылыс сызбаларында МЕМСТ 21.113 сәйкес ғимараттардың, 
құрылыстардың, құрылымдардың және олардың элементтерінің 
геометриялық параметрлерінің дәлдік сипаттамалары көрсетілген. 

Ғимараттардың, құрылыстар мен конструкциялардың функционалдық 
геометриялық параметрлерінің дәлдігіне қойылатын талаптар МЕМСТ 21780 
бойынша дәлдікті есептеу жолымен бұйымдарды (конструкция элементтерін) 
дайындау, осьтерді бөлу және конструкция элементтерін орнату дәлдігіне 
қойылатын талаптармен байланыстырылады. 

Сәулет шешімдерінің жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығының 
құрамына мыналар кіреді: 

 жұмыс сызбалары бойынша жалпы деректер; 
 еден жоспарлары, соның ішінде жертөле, техникалық жер асты, 

техникалық қабат және шатыр; 
 тіліктер; 
 қасбеттер; 
 еден жоспарлары (қажет болған жағдайда); 
 шатырдың (шатырдың) жоспары); 
 құрама бөлімдер элементтерінің орналасу схемалары; 
 терезе және басқа саңылауларды толтыру элементтерінің орналасу 

схемалары; 
 шығарылатын элементтер (тораптар, фрагменттер); 
 МЕМСТ 21.101 сәйкес орналасу схемаларына ерекшеліктер. 
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СҚ Сәулет-құрылыс шешімдері 
(сәулет шешімдері мен құрылыс конструкцияларының жұмыс сызбаларын 
біріктірген кезде)[14] 

 

ТК. Темірбетон конструкциялар 

Бетон және темірбетон конструкцияларының жұмыс сызбаларының 
құрамына мыналар кіреді: 

 құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған жұмыс 
сызбалары (КЖ маркасының жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығы); 

 құрастырмалы конструкциялардың бетон және темірбетон 
элементтерінің жұмыс сызбалары; 

 монолитті темірбетон конструкцияларында қолданылатын 
арматуралық және салмалы бұйымдардың жұмыс сызбалары; 

 бетон және темірбетон конструкцияларына арналған материалдарға 
қажеттілік ведомосы, 

Құрама конструкциялардың бетон темірбетон элементтері ретінде 
бағаналар, арқалықтар, фермалар, плиталар және алдын ала дайындалған 
(негізінен зауыт жағдайында) және осы конструкцияларда қолданылған басқа 
да бұйымдар қарастырылады. 

КЖ маркасының жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығының құрамына 
мыналар кіреді: 

 жұмыс сызбалары бойынша жалпы деректер; 
 құрама бетон және темірбетон конструкциялары элементтерінің 

орналасу схемалары; 
 монолитті бетон және темірбетон конструкцияларының жұмыс 

сызбалары (осы конструкцияларда қолданылған арматуралық және 
салмалы бұйымдардың сызбаларынан басқа); 

 сипаттама. 
 элементке Болат шығыны туралы есеп. 
МЕМСТ 21.101-97-де қарастырылған мәліметтерден басқа, жұмыс 

сызбалары бойынша жалпы мәліметтер құрамына ғимараттың немесе 
құрылыстың бетон және темірбетон конструкцияларын есептеу үшін 
қабылданған жүктемелер мен әсерлер туралы ақпарат, сондай-ақ бетон және 
темірбетон конструкцияларының көлемінің тізімі кіреді. 

Бетон және темірбетон конструкцияларының элементтерінің орналасу 
схемалары МЕМСТ 21.502-78 сәйкес орындалады. 
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МК (МЕМСТ 21.502-2016 СПДС) Металл конструкциялар. 
 

МК жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығының құрамына мыналар 
кіреді: 

 жалпы деректер; 
 металл конструкцияларға жүктеме және әсер ету; 
 іргетасқа түсетін жүктемелер; 
 ғимараттың немесе құрылыстың металл конструкцияларының жалпы 

түрінің сызбалары (жоспарлар, қималар, түрлері, фрагменттері); 
 металл конструкциялары элементтерінің орналасу схемалары; 
 металл конструкциялары элементтерінің сызбалары; 
 металл конструкциялары тораптарының сызбалары; 
 металпрокат пен бұйымдардың спецификациясы; 
 есеп айырысулар. 

МК жұмыс сызбаларында КМД маркасының металл 
конструкцияларының егжей-тегжейлі сызбаларын, жұмыс өндірісінің 
жобасын және металл илегі мен металдан жасалған бұйымдарға тапсырыс 
беру үшін қажетті және жеткілікті деректер болуы тиіс. 
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6 ТАРАУ. КӨЛІК ҚҰРЫЛЫСТАРЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ 
ЖӘНЕ САЛУ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
6.1 Көлік құрылыстарын техникалық пайдаланудың негізгі ережелері 

 
Жасанды құрылыстарды техникалық пайдалану тәртібі 

Пайдалану қондырғыларына мыналар жатады: 
1) көпірлердегі паналар, тоннельдердегі камералар мен қуыстар, 

конустар мен үймелер; 
2) тоннельдерді қарауға арналған жылжымалы мінбелер, ауа 

өткізгіштері бар қызметтік-тұрмыстық компрессорлық станциялар; 
3) жарықтандыру, хабарлау сигнализациясы, телефон байланысы, 

электрлендірілген желілерде және электр беру желілері болған кезде 
көпірлердің металл конструкцияларын жерге тұйықтау, жол өткізгіштер мен 
жаяу жүргіншілер көпірлеріндегі байланыс желісін қоршау; 

4) коммуникациялар төсеуге арналған құрылғылар, бақылау-габариттік 
құрылғылар, бөгегіш бағдаршамдар; 

5) бүркемелеу бағдаршамдары және сақтандыру тұйықтары не түсіргіш 
табандықтар немесе тарату көпірлеріндегі бағыттамалар; 

6) автомобиль жолдары арқылы өтпе жолдар алдындағы габариттік 
қақпалар мен жол белгілері, осы өтпе жолдар тіректерінің қоршаулары; 

7) қар тазалағыштарға арналған көрсеткіштер, кеме қатынасы 
сигнализациясы, өртке қарсы құралдар, сондай-ақ жасанды құрылыстарды 
қалыпты пайдалану және пойыздар, автокөлік, жаяу жүргіншілер, кеме 
қатынасы қауіпсіздігі үшін жергілікті жағдайлар бойынша қажетті 
құрылғылар. 

Жасанды құрылыстарды техникалық пайдалану тексерудің мынадай 
түрлерін қамтиды: 

1) Ағымдағы және кезеңдік тексерулер; 
2) тексеру және сынау; 
3) арнайы бақылаулар. 
Тексеру жүргізу кезінде жасанды құрылыстардың әлсіз элементтеріне, 

сондай-ақ олардың жүк көтергіштігін едәуір төмендететін элементтер мен 
тораптарға ерекше назар аудару қажет. 

Ағымдағы тексерулердің мақсаты: 
1) жасанды құрылыстардың жалпы жай-күйін бақылау; 
2) жоюды талап ететін барлық ақауларды анықтау; 
3) қажетті жөндеу жұмыстарының көлемін анықтау. 
Ағымдағы тексеруге жасанды құрылыстардың мынадай құрамдас 

бөліктері жатады: 
1) темір жол; 
2) көпір төсемі; 
3) аралық құрылыстар; 
4) тіректің тірек бөліктері; 
5) порталдар және тоннельдерді қаптау; 
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6) құбырлардың бастары мен буындары; 
7) бекіністерді, төсемеларды, реттеуші және жағалауды нығайтушы 

құрылыстарды қоса алғанда, үйіндінің, арнаның конустары. 
Көпір, тоннель шебері немесе оның басшылығымен жасанды 

құрылыстар жөніндегі бригадир бекітілген учаске шегінде жасанды 
құрылыстарды оның жай-күйіне байланысты мерзімде, мынадай талаптарды 
ескере отырып, ағымдағы тексеруді жүргізеді: 

1) темір жол тоннельдері, металл, темір – бетон және тас көпірлер мен 
құбырларды үш айда бір рет, ал ағаш көпірлер мен құбырларды, сондай-ақ 
жаяу жүргіншілер көпірлері мен тоннельдерді айына бір рет тексеру қажет; 

2) пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
ақаулықтарды жойғанға дейін әлсіз және ақаулы жасанды құрылыстар үшін, 
сондай-ақ жөндеудегі құрылыстар үшін үздіксіз бақылауға дейін жиі тексеру 
мерзімдері белгіленеді; 

3) жүк көтергіштігі бойынша төмен сыныппен есептелген аралық 
құрылыстар кемінде екі айда бір рет тексеріледі; 

4) дәнекерлеу арқылы күшейтілген аралық құрылыстарды, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының солтүстік жағдайларында орналасқан және 
Солтүстік атқарымдағы конструкцияларға қойылатын қазіргі заманғы 
талаптарға сай келмейтін көпірлердің аралық құрылыстарын қысқы уақытта 
айына кемінде бір рет қарап тексеру қажет. 

Сыртқы ауа температурасы минус 30°С-тан төмен болған кезде едәуір 
динамикалық әсерлерге ұшыраған ескі аралық құрылыстардың жекелеген 
элементтерін (жүріс бөлігінің бойлық және көлденең арқалықтары, 
аспаларды бекіту тораптары) аралық құрылыстардың жай-күйіне байланысты 
Ұлттық инфрақұрылым операторының басшылығы белгілейтін неғұрлым жиі 
мерзімдерде қарау қажет. 

Қатты жауын-шашын байқалатын учаскелерде нөсер кезеңі басталар 
алдында және ол аяқталғаннан кейін, сондай-ақ 4 балл және одан да көп күші 
бар жер сілкіністерінен кейін жасанды құрылыстарды қосымша тексеру 
жүргізіледі. Жасанды құрылыстарды ағымдағы тексеру нәтижелері 
анықталған ақаулықтарды сипаттаумен және қажетті жөндеу жұмыстарының 
көлемін көрсетумен Ұлттық инфрақұрылым операторының қызметкерлері 
еркін нысандағы журналға енгізеді. 

Барлық жасанды құрылыстарды мерзімді қарап – тексеруді 
құрылыстардың жай – күйіне байланысты Ұлттық инфрақұрылым 
операторының басшылығы жүргізеді, бірақ жылына кемінде екі рет-көктемде 
(жоғары сулар өткеннен кейін) және күзде жүргізеді. 

Мерзімді тексеру кезінде аспаптық өлшеулер қажет болған жағдайда 
өндіріспен жасанды құрылыстардың жалпы жағдайы егжей-тегжейлі 
тексеріледі. 

Тиісті сапаны қамтамасыз ету үшін электрлендірілген учаскелердегі 
жаяу жүргіншілер көпірлері мен жол өткізгіштерін мезгіл-мезгіл қарап шығу 
байланыс желісі мен жоғары вольтты желі сымдарынан кернеуді міндетті 
түрде алып тастау арқылы жүзеге асырылуы керек. 
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Мерзімді тексерулердің нәтижелері анықталған ақаулар тізіліп, талап 
етілетін жөндеу жұмыстарының көлемі мен мерзімдері көрсетіле отырып, 
актілермен ресімделеді.  

Толассыз металл аралық құрылыстары бар үлкен және орта көпірлер 
жүк көтергіштігі бойынша жылына кемінде бір рет тексеріледі (ал қажет 
болған жағдайда – сыналады), қалған үлкен және орта көпірлер кемінде бес 
жылда бір рет тексеріледі (ал қажет болған жағдайда – сыналады). 

Барлық басқа жасанды құрылыстар кемінде 10 жылда бір рет 
тексеріледі. 

Герметикалық жабық қораптық элементтері бар болтпен дәнекерленген 
аралық құрылыстар пайдаланудың бірінші жылында қораптық элементтердің 
ішкі қуыстарын герметизациялау сапасын анықтау үшін мақсатты тексеруден 
өтеді. 

Тіректердің су асты бөлігін тексеруді су асты-жөндеу 
мамандандырылған ұйымы 10 жылда кемінде бір рет жүргізеді. 

Жасанды құрылыстарды сынау жаңадан салынған ірі құрылыстарды, 
сондай-ақ жаңа және тәжірибелік конструкцияларды пайдалануға қабылдау 
кезінде, пайдалану процесінде конструкциядағы ақаулар (оның ішінде 
авариялардан кейін) туындаған кезде жүргізіледі. 

Әлсіз және ақаулы жасанды құрылыстарды, сондай-ақ құрылымдардың 
тәжірибелі және жаңа түрлерін арнайы бақылаулар жүргізу қажет, олардың 
мақсаты: 

1) пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
бұзылулардың, әлсіз және ақаулы конструкциялардың алдын алу; 

2) жаяу жүргіншілер көпірлері немесе тоннельдері бойынша жаяу 
жүргіншілерді және автожол өтпелері бойынша автокөлікті өткізуге жол 
берілмейді; 

3) ақаулықтардың пайда болу себептерін нақтылау; 
4) конструкциялардың осы түрін одан әрі дайындау кезінде оларды 

уақтылы жою және болдырмау үшін конструкциялық, құрылыстық және 
пайдалану кемшіліктерін анықтау [12]. 

Автожол көпірлері мен тоннельдерін техникалық пайдалану ережелері 
теміржолға ұқсас [34]. 
 

Жасанды құрылыстарға қызмет көрсету тәртібі 
 

Жасанды құрылыстарға қызмет көрсету бойынша жұмыстардың 
мақсаты ақаулықтардың пайда болуының алдын алу және олардың 
дамуының ерте сатысында пайда болған зақымдануларды жою болып 
табылады. 

Жасанды құрылыстарға қызмет көрсету жөніндегі негізгі жұмыстарға 
мыналар жатады: 

1) жасанды құрылыстар шегінде және оларға кіреберістерде жолдың 
жоғарғы құрылысын күтіп-ұстау; 
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2) көпір төсемінің элементтерін ластанудан тазарту, теңестіру 
аспаптары мен тарату аралықтарының рельс құлыптарын тазалау және 
майлау, түйістерді реттеу және маусымдық теңестіру рельстерін ауыстыру, 
жолдың жоғарғы құрылысын айдап әкетуден бекіту; 

3) болттарды тарту және ауыстыру және көпір төсемінің ақаулы 
элементтерін жеке (іріктеп) ауыстыру, көпір білеулерін шіруден және 
механикалық тозудан қорғау; 

4) аралық құрылыстар мен фермаішілік алаңдарды ластанудан тазарту; 
5) тірек бөліктерін тазалау, майлау, түзету және қорғау футлярларын 

жөндеу; 
6) құбырларды, төсемеларды, су құдықтарын, арналарды тасындылар 

мен тасындылардан тазарту; 
7) құрылыстарды қысқа дайындау-шағын көпір құбырларының 

тесіктерін қалқандармен жабу, тоннельдердегі төсемелардың жылуын 
жөндеу; 

8) мұзға қарсы құрылғылар мен салқындату қондырғыларын ұстау; 
9) көктемгі суды өткізуге дайындық-арнаны қардан тазалау, тіректердің 

айналасында мұзды жару; 
10) тасқын мен сең жүруді өткізу; 
11) металл конструкциялардың жекелеген орындарын ішінара бояу 

(олардың толық бояуы қалпына келтірілгенге дейін); 
12) жеке тойтармалар мен болттарды ауыстыру, көпірлердің металл 

конструкцияларындағы жарықтарды жапсырмалармен бұрғылау және жабу; 
13) тас қалауының жіктерін тігу және массивті конструкциялардағы 

жарықтарды бітеу, төгінділерді жөндеу, жекелеген түскен және орын 
ауыстырған тастар мен блоктарды орнына қою; 

14) ағаш конструкциялардағы тығыздықты жою, бұрандамаларды тарту 
және майлау, беткі шіріктерді желімдеу және сүректі антисептикпен 
жарықтарды бітеу; 

15) конустардың, үйінді еңістерінің және реттеу құрылыстарының, су 
бұрғыштар мен олардың бекітпелерінің жергілікті зақымдануларын түзету; 

16) өртке қарсы мүкәммалды ұстауға, су мен құм қорын толықтыруға, 
бөшкелер мен жәшіктерді жөндеуге; 

17) тоннельдердің бетінде және ішінде су бұру құралдарын тазалау 
және ұстау, тоннельдердегі мұздарды ажырату; 

18) қарау құрылғылары мен пайдалану жайластыруларын ұстау; 
19) жаяу жүргіншілер көпірлері мен тоннельдерінің төсеніштері мен 

сатыларын жөндеу; 
20) кеме жүзетін өзендер арқылы өтетін көпірлерде кеме қатынасы 

сигнализациясы құрылғыларын ақаусыз ұстау; 
21) жарықтандыруды күтіп ұстау және жөндеу; 
22) күзетілетін жасанды құрылыстарда Бекет будкаларын, қорғаныс 

құрылыстарын, өтпелі көпірлерді, төсемдерді, үйінді еңістері бойынша 
сатыларды, тыйым салынған аймақтардың аумағы мен қоршауларын күтіп-
ұстауға міндетті. 
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Жасанды құрылыстарға қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар ағымдағы 
және мерзімді тексерулердің нәтижелерін ескере отырып, маусымдық 
жоспарлы жұмыстардың негізінде жасалатын жарты айлық кестелер 
бойынша орындалады[18]. 
 

Жасанды құрылыстарды жөндеу тәртібі 
 
Жөндеу жасанды құрылыстардың элементтерін жаңартуға, олардың 

беріктік сипаттамаларын сақтауға және қызмет мерзімін ұзартуға 
бағытталған жұмыстарды қамтиды: 

1) көпір брустарын жаппай ауыстыру; 
2) балластсыз плиталар мен көпір төсемінің элементтерін ауыстыру; 
3) бояуды жаңарту, балласттық астаулардың гидрооқшаулағышын 

ауыстыру; 
4) ақаулы аралық құрылыстарды ауыстыру; 
5) тоннельдердің қаптамасын қайта төсеу және жекелеген тозған 

элементтерді немесе құрылыстардың бөліктерін ауыстыру бойынша 
жұмыстар; 

6) құрылыстардың әлсіз элементтері мен бөліктерін күшейту; 
7) габаритті жою; 
8) құрылыстарды ішінара қайта орналастыру; 
9) мұзбен күрес жөніндегі іс-шаралар; 
10) пневматикалық үрлеуге арналған қарау айлабұйымдарының, 

компрессорлық станциялардың және ауа өткізгіштердің құрылғысын, электр 
аспабы мен құрылғыларды қосу үшін, құрылыстарды күтіп-ұстау мен 
пайдалану жағдайларын жақсарту үшін нүктелер орнатуды, оның ішінде 
көпір бригадаларына арналған қосалқы және өндірістік үй-жайларды 
орнатуды қамтиды.  

Әрбір нақты жағдайда жөндеу жұмыстарының мерзімі мен көлемі жол 
кластары мен олардың даму перспективаларын ескере отырып, тексерулер 
мен тексерулер негізінде жасанды құрылыстардың нақты жағдайы бойынша 
белгіленеді. Жасанды құрылысты жөндеу кезінде ағымдағы күтіп ұстауға 
қатысты қажетті жұмыстар бір мезгілде жүргізіледі. 
 

6.2 Көлік құрылысындағы құрылыс нормалары мен ережелері 
 

Нормативтік құжаттар жүйесі - бұл құрылыс саласындағы өзара 
байланысты регламенттер мен нормалар, ережелер мен стандарттар кешені 
(мемлекеттің атқарушы және басқарушы органдары осындай құжаттаманы 
бекітумен айналысады). Олар жобалау және құрылыс ұйымдарының 
жұмысына айтарлықтай көмектеседі. Мұндай Ақпараттық жүйелер жүйелі 
түрде жаңа ақпаратпен толықтырылады. Басқаша айтқанда, олар барлық 
қажетті техникалық ақпаратты жинайды, онсыз құрылыс жабдықтарын 
өндіруде бір өндірістік кезеңді орындау мүмкін емес. Бұл ақпараттың 
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барлығы фирма, қоғам немесе мемлекет болсын, әр тұтынушының құқығын 
қорғауға бағытталған. 

Нормативтік құжаттардың отандық жүйесін жетілдіру қабылданған 
заңнаманы, реттеудің жаңа құрылымын және қалыптасқан экономикалық 
жағдайды ескере отырып, қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға, 
ережелер мен нормаларға негізделген. 

Қазіргі заманғы нормативтік құжаттар бір мақсатпен жасалады – 
құрылыс кәсіпорындары мен жекелеген мамандардың белсенді 
ұстанымының көрінісін ынталандыру үшін заңмен қорғалатын әр 
тұтынушының мүдделерін қорғау. 

Ақпараттық жүйенің негізіне "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан 
Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II Заңы сияқты 
заңнамалық актілер кірді. Мұнда нормативтік және техникалық 
регламенттердің, стандарттардың, нормалардың толық жиынтығы бар [19]. 

Нормативтік-техникалық құжаттама ұсынылған: 
 дәл орындалуы керек талаптар қарастырылған ережелер; 
 Техникалық реттеу объектілері қандай болуы керектігі туралы ақпарат 

көрсетілген нормативтік актілер. Дәлірек айтқанда, құрылыс өнімдеріне және 
олардың өмірлік циклінің негізгі процестеріне қойылатын талаптар, мысалы, 
жобалау, құрылыс, өндірістік, монтаждау және жөндеу жұмыстары, сондай-
ақ пайдалану, сақтау, тасымалдау және өңдеу; 

 өнімнің өзіне тән ерекшеліктері мен жобалау, құрылыс, монтаждау, 
баптау, пайдалану жұмыстарын және, әрине, сақтау, тасымалдау, қайта 
өңдеу, қызмет көрсету қағидаттарын іске асыру қағидаттары көрсетілген 
құжаттар. Мұндай ережелер аталған процестердің қайта қолданылуын 
айтарлықтай жеңілдетеді; 

 тиісті салалық министрліктер өзектендіретін салалық стандарттармен 
(ССТ) және технологиялық жобалау нормаларымен; 

 КСТ (кәсіпорын стандарттары) және ҰСТ (ұйым стандарттары). 
Оларды өндірістік қызметті ұйымдастыру және дайындалатын өнімдердің 
сапасын тексеру мәселелеріне маманданатын коммерциялық емес 
бірлестіктер құрады және бекітеді. Сонымен қатар, КСТ, ҰСТ сияқты, автор 
фирмасымен келісімшарт жасалған жағдайда бірнеше кәсіпорынды 
пайдалана алады; 

 басқару құжаттары (БҚ). Оларды бекіту қадағалау органдарының 
міндеттеріне кіреді және бұл рәсім заңнамада белгіленген; 

 құрылыс саласында және жобалау қызметінде әзірленген ережелер 
жиынтығы (ЕЖ). Дәл осындай бірлескен кәсіпорындар ақпараттық жүйені 
дамыту және арнайы нормативтік актілермен реттелмеген жекелеген 
мәселелерде шешім қабылдау бойынша негізгі ұсыныстарды анықтайды; 

 белгілі бір аумақта орындау үшін міндетті құрылыс нормалары. 
Оларды өзектендірумен ҚР субъектілерінің атқарушы органдары 
айналысады; 

 аталған өнімді өндіруге арналған НТҚ ретінде құрылыс 
материалдарын, конструкцияларын және өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
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басқа да бұйымдарын әзірлеушілер мен өндірушілер пайдаланатын 
техникалық шарттар (қысқаша ТШ). 

Ақпараттық жүйенің барлық нормативтік актілері мемлекеттік және 
шаруашылық қызмет субъектілерінің (өндірістік-салалық) құжаттарына 
бөлінеді. Бұл ретте Ресей шекарасы шегінде жұмыс істейтін құрылыс 
саласының мемлекетаралық стандарттары Қазақстанда да құжаттама ретінде 
белсенді пайдаланылады. 

Құрылыстың нормативтік құжаттамасының жоғарыда аталған 
түрлерінен басқа, жүйеде басқалары бар: 

 федералды немесе аймақтық маңызы бар ережелер. Мұндай 
құжаттарды жарамды деп тану туралы мәселелерді тиісті мемлекеттік 
органдар (атқарушы, сондай-ақ өкілетті) қарайды); 

 ұлттық (мемлекеттік) маңызы бар стандарттар және қандай да бір түрде 
сертификаттау мен стандарттауға қатысты өзге де нормативтік актілер. 
Қолданыстағы осындай құжаттарды тану ҚР техникалық реттеу және 
метрология комитетіне тапсырылды; 

 Бекітілген Басқару Құжаттары; 
 ҚР БК және қызмет саласы стандарттаумен тікелей байланысты өңірлік 

ұйымдар таныған стандарттар. 
Norma CS нормативтер жүйесін пайдалану қажетті құжат пен 

редакцияларды іздеу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, барлық жаңа 
құжаттар жаңартулармен бірге ай сайын NormaCS нормативтер жүйесіне 
енгізіледі, өйткені мәтіндердің түпнұсқалығы стандарттарды әзірлеушілерден 
тікелей қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ барлық нормативтік-техникалық 
құжаттар "нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік 
қорының"сайтында жарияланады. 

 
№1 практикалық тапсырма 

Бақылау сұрақтары 
 

1. Темір жолдардағы жасанды құрылыстарды жобалаудың жалпы ережелері 
2. Көпірлер мен құбырларға қойылатын талаптар 
3. Көпірлерді есептеудің негізгі ережелері 
4. Темірбетон көпірлерінің сипаттамасы және қолданылу саласы 
5. Темірбетон көпірлердегі көпір төсемінің конструкциялары 
6. Арқалық көпірлердің түрлері 
7. Темірбетон көпірлерін қолдану саласы 
8. Темірбетон көпірлерінің негізгі жүйелері 
9. Плиталық аралық құрылыстар 
10. Кермейтін арматурасы бар қабырғалы аралық құрылыстар 
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№ 2 практикалық тапсырма 
Курстық жұмысты орындау бойынша нұсқау 

 
1.1. Курстық жұмыстың мазмұны  
1. Проекциялардың фронтальды жазықтығында қасбеттің жартысын 

және көпірдің бойлық осьтік бөлігінің жартысын 1:100 масштабта 
біріктіріңіз.  

2. Көлденең сатылы қималары бар көпірдің жоспары қасбетпен 
проекциялық байланыста 1:100 масштабта орындалады.  

3. Аралық құрылымды орта аралық осіне бөлу арқылы алынған көпір 
1:50 масштабта жасалады. Жұмыс қарындашпен A1 парағында орындалады.  

1.2. Жұмысты орындау тәртібі 
1. Берілген опция үшін көпір параметрлерін 1,2,3 кестесіне сәйкес 

таңдаңыз. 
2. 3.3-тармақта келтірілген формулалар бойынша тіректердің 

өлшемдерін, пикетажын және қажетті биіктік белгілерін есептеңіз. Көпірдің 
қасбетінің, жоспарының және көлденең қимасының шамамен өлшемдерін 
анықтаңыз.  

3. Қасбет пен жоспар 1:100 масштабта, ал кесу 1:50 масштабта 
сызылатын шарттардан сызбаның жұмыс өрісіндегі суреттердің орналасуын 
орындаңыз. 

4. Тапсырманы көпірдің қасбетін сызудан бастаңыз. Қасбет көпірдің 
бойлық осіне перпендикуляр жағындағы бейнесі деп аталады, егер сіз оған 
өзен ағысының бағыты бойынша қарасаңыз(қараңыз. 3). Бұл көпірдің пішіні 
мен дизайны туралы ең көп ақпарат береді. Осы курстық жұмыстың 
шарттары бойынша көпірдің орта аралығының осі тапсырма бойынша 
таңдалған өзен түбінің көлденең профилінің минималды белгісімен 
біріктірілуі керек (кестені қараңыз. 1). Табиғи деректер кестеде келтірілген.2, 
3. Қасбет келесі ретпен орындалады. Қасбеттің симметрия осінің 
сызбасындағы позицияны, яғни көпірдің ортаңғы аралығының ортасын 
анықтаңыз (кестені қараңыз. 2 және 3). Мұны істеу үшін сурет жақтауының 
сол сызығынан ММ қашықтықты салыңыз 

l  = (l 2 /2 + l 1 + 2c + d )/100 +25, 
мұндағы - тиісінше бірінші және екінші аралықтардың ұзындығы, мм; c 

= 50 мм – деформациялық тігіспен жабылатын аралас аралықтардың 
арқалықтары арасындағы қашықтық; d = 2600 мм – көпірдің жағалау 
тірегінің ашылу ұзындығы.l 1и l 2 

Осы оське қатысты өзен түбінің көлденең профилін салу басталады. 
Көпірдің осі бойынша өзен түбінің көлденең профилі көпірдің бойлық осі 
арқылы өтетін тік жазықтықпен немесе цилиндрлік бетімен (қисық сызықты 
учаскеде) топографиялық беттің кесілуі болып табылады. Өзен түбінің 
көлденең профилін салу кезінде жердің белгілері мен олардың арасындағы 
қашықтық көпірдің қасбеті сызбасының төменгі бөлігіне орналастырылады 
(белгілер мен қашықтықтарға арналған кестенің өлшемдері және өзен түбінің 
көлденең профилін салу мысалы суретте көрсетілген. 2.27). Барлық қажетті 
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жазбаларды, 22 өлшемді тізбектерді, тірек пикеттерінің белгілерін және 
көпірдің қасбетін орналастыру үшін форматтың жоғарғы шекарасынан 
белгілер кестесінің төменгі сызығына дейінгі қашықтық 24...25 см құрайды. 
Қасбет көпірдің берілген нұсқасының белгілері мен пикеттерінің 
есептеулерін және көпір конструкцияларының сызбаларын қолдана отырып 
жасалады (2.27 суретті қараңыз.). 

 

 
2.27- сурет. Көпір осі бойынша өзен түбінің көлденең бейінін салу 

 
Көпірдің берілген өлшемі мен схемасы бойынша аралық тіректердің, 

Іргетастардың және аралық құрылымның өлшемдері мен конструкциялары 
таңдалады. Өтпелі плиталардың өлшемдері мен дизайны жағалаудың 
биіктігіне байланысты және кестеде келтірілген.  

5. Жағалау конусының беткейлерінің сызбасын салу 2.27.суретте 
көрсетілген. Беткейлердің бейнесі жоғарғы беткейдің фронтальды 
проекциясын салудан басталады. А нүктесінен (саптама мен шкаф 
қабырғасының сыртқы қырларының қиылысу сызығының проекциясы) 
көлбеу сызық i = 1 : 1,25 көлбеуімен салынады (суретті қараңыз. 2.27). О 
көлбеу конусының шыңын берма (тірек құрылымына жақын топырақтың 
көлденең аймағы) ені 0,5 м болатын жағдайдан анықтаңыз, сондықтан көлбеу 
жоғарғы конустың айналу осі жағалаудың шетінен 0,5 м қашықтықта 
орналасқан (1 нүкте). Жоспарда жағалаудың жоғарғы конусының жоғарғы 
және төменгі негіздері сәйкесінше R1 = 0,5 м және R2 = O2 радиустарына ие. 
Жағалау беткейінің төменгі конусын құру үшін саптаманың шетінен 0,5 м 
қашықтықта 3 нүкте салынады. Төменгі еңістің еңісі i = 1: 1,5. О үйіндісі 
еңісінің төменгі конусының жоғарғы жағын 3-нүктеден R3 = R2 қашықтықта 
өлшейді .Конустарда бейнеленген беткейлердің бергстрихтері генераторлар 
бойымен орналастырылады. Конустардың шекаралары – төменгі беткейге 
арналған 3 – 4, T3 – T4 және жоғарғы беткейге арналған 1 – 2, T1 – T2 
сызықтары.  

6. Көпірдің жоспары қасбетпен проекциялық байланыста жасалады, 
бұл суретте жолдың, аралық тіректердің, оң жақ тіректің және оң жақтағы 
өтпелі плиталардың жоспарлары біріктіріледі.  
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а-үйінді еңістерінің қиылысу сызығының құрылысы 

 
2.26- сурет. Кіреберіс үйіндісі 

 
7. Көпірдің көлденең қимасында аралық тірек және көпірдің берілген 

өлшеміне сәйкес аралық сәулелердің орналасуы көрсетілген. Кесінділерде 
люктеу ӘЖ-де келтірілген белгілерге сәйкес орындалады. 1.  

8. Көпірдің өлшемдерін, белгілерін және пикетажын қойыңыз. Көпірдің 
басталу пикеті (NM) сол жағалаудың ашылуының шеткі жағында 
қабылданады. Барлық нұсқаларда көпірдің басында 0+0,000 пикет бар. 
Көпірдің (КМ) соңы оң жағалаудың ашылу шегі бойынша анықталады.  
 

1.3. Сипаттамалық белгілерді есептеу 
 

Берілген: УМВ (су деңгейі), ЖСД (жоғары су деңгейі). М-нің келесі 
белгілерін анықтау қажет: аралық тіректердің іргетасын кесу (ростверкдегі 
тірек денесінің тіреу деңгейі) 

У1 = УМВ – 0,5; 
 ростверк  табандары  
У2 = УМВ-0,5-һр , 
 мұндағы һр-ростверктің биіктігі;  
 қада іргетасының табандары 
У3 = У2 - – lc-lз ),  
мұндағы lc =13 м-қадалардың ұзындығы; lз = 0,70 м-қадалардың 

ростверкте бітелу шамасы; 
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 Ригельдің жоғарғы жағы У4 = У1 + Хон, мұндағы Hon = УВВ-УМВ + 
1,0 + һрг-тіректің биіктігі; 

һрг-ригель биіктігі; 
 аралық құрылыстың төменгі жағы У5 = У4 + hn + һч, мұндағы hn = 

0,16 м-кіші фермерлердің биіктігі;  
һч = 0,04 м-резеңке тірек бөлігінің биіктігі; 
 жүріс бөлігінің осьтері У6 = У5 + һс, мұндағы һс = һб + һпч + h-

аралық құрылыстың құрылыстық биіктігі; 
һб – аралық құрылыстың арқалығының биіктігі (суретті қараңыз. 9);  
һпч =0,15 м-асфальтбетон жабынының қалыңдығы (дөңгелекті 

соққылы Арқалықтың жанында);  
h = 0,02 г/2 – жолдың ортасы мен жиегіндегі биіктіктердің 

айырмашылығы Көпірдің көлденең қимасындағы жолдың көлбеуіне 
байланысты. 
 

Графикалық жұмысты орындау үшін бастапқы деректер. 
                       1-кесте-көпірдің негізгі параметрлері 
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2-кесте-өзен түбінің көлденең профилі (а нұсқасы) 

 
 

3-кесте-өзен түбінің көлденең бейіні (Б нұсқасы) 

 
Ескерту: қараңыз - орта аралық позиция. 

 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

 
1.Барченков А.Г. Динамический расчет автодорожных мостов / А.Г. 

Барченков. – М.: Транспорт, 1976. – 199 б.  
2.  Бондарь Н.Г. Как работают мосты / Н. Г. Бондарь – К.: Наукова 

думка, 1986. – 120 б.  
3.  Вантовые мосты / под ред. А. А. Петропавловского. – М.: Транс-

порт, 1985. – 224 с.  
4.  Васильев А.И. Оценка технического состояния мостовых соору-

жений: учеб. пособие / А. И. Васильев. – М.: Кнорус, 2017 – 255 б. – (Маги-
стратура).  

5.  Гибшман Е.Е. Мосты и сооружения на автомобильных дорогах / 
Е. Е. Гибшман, И. С. Аксельрод, М. Е. Гибшман; под. ред. Е. Е. Гибшман. – 
2–е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1973. – 413 б. 
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3 БӨЛІМ. КӨПІР ҚҰРЫЛЫСТАРЫН САЛУ КЕЗІНДЕГІ ҚҰРЫЛЫС-
МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫ. 

 КӨПІР ҚҰРЫЛЫСТАРЫ МЕН СУ ӨТКІЗГІШ ҚҰБЫРЛАРЫН 
ПАЙДАЛАНУ 

 
7 ТАРАУ. ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫ 

 
7.1 Көпір құрылыстарын салу кезіндегі құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының технологиялық процестері 
 

 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА  

Көпір тірегі іргетасының құрама-монолитті ростверктің құрылысы 
 

Технологиялық картада өндіріс технологиясы, байланыстардың 
ұтымды құрамы, оларды жабдықтармен, құралдармен, механизмдермен және 
құрылғылармен жабдықтау бойынша ұсыныстар бар. 

Карта өлшемі 7,2×5,4×1,25 м темірбетонды монолитті тірек ростверктің 
құрылысына арналған (3.1. сурет.). 

 

 
1-қадалар-қабықшалар; 2-қоршау плиталары; 3-арматуралық торлар;  

4-жеке арматуралық өзектер; 5-қадалардан арматураны шығару 
 

3.1- сурет. Ростверктің тірек схемасы 
 
Технологиялық картаға келесі жұмыстар енгізілген: 
-іргетас қазаншұңқырында контуры бойынша және қазаншұңқыр түбін 

қолмен тазалай отырып, ЭО-4121 экскаваторымен қадалар арасында топырақ 
әзірлеу; 

- темірбетон плиталарынан жасалған қазаншұңқырдың құрама 
қоршауының құрылысы; 
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-құдықтың қойнауларын топырақпен жабу-қоршауды бульдозермен 
жабу; 

-қадалар басын кесу; 
- қадалар қуысын бетонмен толтыру; 
- ростверк қоршауының құдықтарында қиыршық тас дайындау 

құрылғысы; 
- ростверк негіз қолдау нығайту; 
- ростверкті бетондау. 

 
Өндірістік процесс технологиясы бойынша нұсқаулар 

 
Тірек ростверктің құрылысы басталғанға дейін келесі жұмыстарды 

орындау қажет: 
- плиталарды жинау және монтаждау кранын еркін маневрлеу үшін 

жұмыс өндірісі орнында алаңды жоспарлау; 
- қоршаудың контурлы темірбетон плиталарының осьтерін мұқият 

бөліңіз. 
Жұмыс буындары өндірістік процестің технологиясымен танысуы және 

ростверкті салу кезінде орындалатын барлық жұмыс түрлері бойынша 
Қауіпсіздік техникасы ережелері бойынша нұсқау беруі тиіс. 

Ростверктің құрылысы үш кезеңде жүзеге асырылады: бірінші кезеңде 
плиталардан темірбетон қоршау орнатылады; екінші кезеңде қадалардың 
бастарын кесу, қабықтардың қуысын бетонмен толтыру және қоршау 
құдығында қиыршық тасты дайындау; үшінші кезеңде тірек ростверктерді 
күшейтіліп, бетондалады. 

 
Темірбетон қоршау құрылғысы 

 
Шұңқырдың контуры бойымен, сондай-ақ экскаватормен қадалар мен 

қабықтар арасында ростверк қоршауының плиталарын орнату үшін 2,5 м 
тереңдікке дейін топырақ жасалады. Топырақ үйіндіге айналады. 

Жұмыс аймағында топырақтың дамуымен қатар (3.2 сурет.) қоршау 
плиталары шпалдардан жасалған төсемдерге түсіріледі. 
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1-Ростверк контуры; 2-қадалар-қабықтар; 3-экскаватор; 4-қоршау плиталарының 

қоймасы;5-компрессор; 6-қоршау плиталары бар тартқыш; 7-қадалар сынықтары қоймасы; 
8-жебелі кран; 5-дәнекерлеу агрегаты 

 
3.2-сурет. Құрылыс алаңының жоспары 

 
Топырақты қазу аяқталғаннан кейін экскаватормен іргетас 

шұңқырындағы топырақ жобалық белгіге дейін қолмен өңделеді. Қоршау 6 
плитадан оларды кранның көмегімен шұңқырдың түбіне орнату және 
жапсыру орындарында плиталардың ендірілген бөлшектеріне 
жапсырмаларды дәнекерлеу арқылы өзара бекіту арқылы жиналады (3.3 
сурет.). 

 
а-жапсырмалардың көмегімен; Б – металл кергіштермен; 1-қадалар-қабықтар; 2-ендірілген 

бөлшектер; 3-Металл планкалар; 4-дәнекерленген тігіс;5-металл кергіштер 
 

3.3- сурет. Қоршау тақталарын бекіту 
 
Бүйірлік жүктемелердің әсерінен қоршаудың қаттылығы мен 

өзгермейтіндігі металл тіректерді орнатумен қамтамасыз етіледі, олар 
сонымен қатар плиталардың ендірілген бөліктеріне дәнекерленген. 
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Темірбетон қоршауын құрастырғаннан кейін плиталардың сыртқы 
беттерін битум мастикасымен гидрооқшаулайды және бульдозердің 
көмегімен іргетастың синусын топырақпен қайта толтырады. 

Қада-қабықтардың бастарын шабу, қабықтардың қуысын бетонмен 
толтыру және шағылтасты дайындау құрылғысы 

Темірбетон қоршау құрылғысы аяқталғаннан кейін қадалардың 
бастарын кесу орындарын белгілеуге кірісіңіз. Қадаларды кесу 
пневматикалық балғамен жүзеге асырылады, содан кейін қадалар 
корпусының арматурасын 0,7 м биіктікке шығарады (сурет. 3.4). 

 
I-қадаларды пневмолотком кесу; II - жалаңаш арматураны бензорезбен кесу; III-жинау 
қазаншұңқырдан қадаларды кесу; IV-арматураның шығарылымдарын 0,7 м биіктікке 

пневмолоткоммен ашу 
 

3.4- сурет. Қадаларды кесу 
 
Бастарды кесу барысында арматуралық өзектерді бензорезбен кесу, 

құдықтан-қоршаудан қадалардың сынықтарын кранның көмегімен жинау 
және жалаңаш арматуралық өзектерді бүгу жүзеге асырылады. 

Бастарды кесу аяқталғаннан кейін қадалардың қуысын бетонмен 
толтырыңыз. Бетон қоспасы автосамосвалдарда беріледі, сыйымдылығы 1,5 
м3 болатын қауғаларға тиеледі және кранның көмегімен қадалардың 
"басына" Орнатылатын тарату қабылдау бункері арқылы толтыру 
жүргізіледі. 

 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА 

Көпірлердің аралық құрама тіректерін универсалды блоктармен  
монтаждау 

 
Технологиялық карта еңбекті ғылыми ұйымдастыру әдістерінің 

негізінде әзірленген және жұмыс өндірісі жобаларын жасау кезінде және 
объектілерде еңбекті ұйымдастыру кезінде пайдалануға арналған. 

Аралық тіректер зауытта жасалған әмбебап блоктардан үш өлшем – тік, 
бұрыштық және сынық (3.5 сурет). Тіректің алдыңғы бетіне қалыпты бұйра 
беті бар жұп қатардың блоктары тақ қатардың блоктарына қатысты қарама-
қарсы бағытта орналасқан. Әр қатарда 12 блок бар (3.6 сурет.), оның ішінде: 
бірінші тип – 6, екінші тип – 2 және үшінші тип – 4. Барлық өлшемдер үшін 
блоктардың биіктігі - 1,6 м. 
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а-тік сызықты( І тип); б-бұрыштық (ІІ тип); в-сынық (ІІІ тип)) 

 
3.5- сурет. ЦНИИС әмбебап блоктары 

 
а-қатарлар схемасы; б-жұп қатар; в-тақ қатар; 1-ЦНИИС әмбебап блоктары; 2-монолитті 

бетон; I, II, III - блоктар түрлері 
 
 

3.6. сурет - Қолдаудың жалпы түрі 
 



109
  

 

Картада іргетас, ферма астындағы плитаны салу, блоктарды дайындау 
және тасымалдау, бетон қоспасын, ерітінді мен эпоксидті желімді дайындау 
және тасымалдау бойынша жұмыстар ескерілмеген. 

Аралық құрылыстарды монтаждаудың қағидаттық схемаларын 
жобалау ұйымдары " жоба "(ЖҰ) сатысында әзірлейді. "Жұмыс сызбалары" 
сатысындағы монтаждаудың егжей-тегжейлі схемалары құрылыс ұйымында 
дайындалатын жұмыс өндірісі жобасында (ЖӨЖ) келтіріледі [34]. 

Жайылма және арналық аралық құрылыстар құрылысының оңтайлы 
схемаларын таңдау үшін технологиялық схемалардың  нұсқалары әзірленеді 
және оларды техникалық-экономикалық көрсеткіштер бойынша салыстыру 
жүргізіледі. 

Отандық көпір салу тәжірибесінде бүкіл тасымалданатын арқалықтар 
мен плиталарды жобалау жағдайына орнатудың келесі схемалық схемалары 
қолданылады [35], (3.7, 3.8, 3.9 сурет.). 

1 сызба Жерден өздігінен жүретін жебелі крандармен-олардың жүк 
көтергіштігіне байланысты бір немесе екі крандармен (3.7, а сурет.). 

2-сызба. Көпірдің бекітілген бөлігінен өздігінен жүретін толық 
айналмалы крандар - "өзінен бұрын" әдісі-Ұзындығы 24 м-ге дейінгі 
арқалықтар үшін (3.7, б сурет.). 

3-сызба. Жұмыс көпірінен өздігінен жүретін жебелі крандармен (3.1, в-
сурет). 

4-сызба. Мұздан өздігінен жүретін жебелі крандармен-климаты қатал 
аудандарда, мұз жеткілікті беріктікке ие болған жағдайда (3.1, г сурет.). 

5-сызба. Крандармен - бір немесе екі, топырақтан немесе кран асты 
эстакадаларын қолдана отырып (3.8, а сурет.). 

6-сызба.  Консоль-шлюз крандары (3.8 сурет, б). 
7-сызба. Судан жүзетін крандар (3.8 сурет., в). 
8-сызба. Деррик-"өзінен бұрын" крандармен немесе монтаждалған 

аралық құрылыстар бойынша рельстік жүрісте қозғалатын МК-63 типті 
монтаждау кранымен (3.8 сурет, д). 

9-сызба. Темір жол арқылы өтетін жол өтпелерінің аралық 
құрылыстарын монтаждау үшін жолдардан, төменнен бағыттамалы темір 
жол крандарымен қолданылады (3.9 сурет, а). 

10-сызба. Арнайы консольді теміржол крандары – теміржол астындағы 
Көпірлер мен өткелдер үшін (3.9 сурет, б). 

11-сызба. Күрделі тіреулер бойынша көлденең жылжытумен уақытша 
эстакада бойынша арқалықтарды домалату-құрылыс алаңында крандар 
болмаған кезде (3.9 сурет, в). 

Арқалықтар мен плиталарды орнату схемасын таңдау көбінесе 
құрылыс ұйымының мүмкіндіктері мен тәжірибесіне байланысты. Барлық 
жағдайларда, мүмкін болған жағдайда, өздігінен жүретін кранға артықшылық 
беріледі. 

Тірек бөліктеріне сәулелерді орнатудың дәлдігіне ерекше назар аудару 
керек. Орнатылған арқалықтардың жобалық ережелерден ауытқуы 5-тен 
аспауы керек...10 мм. Әйтпесе, жұмыс кезінде ақаулар пайда болуы мүмкін 
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(бетон плиталары мен арқалықтардың қабырғалары, қабырғалардағы 
жарықтар және т.б.), бұл құрылымдардың беріктігін төмендетеді және 
олардың қызмет ету мерзімін қысқартады. 

 
 

а-топырақтан монтаждау; б-бұрын жиналған аралық құрылыстан монтаждау (өзінің 
алдында); в-жұмыс көпірінен монтаждау; г-мұздан монтаждау 

 
3.7- сурет. Өздігінен жүретін жебелі крандармен кесілген Арқалық аралық құрылыстарды 

монтаждаудың принципті схемаларының нұсқалары 
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а-козловым кранмен; б-шлюзовым кранмен;в – жүзбелі кранмен; г – монтажным кранмен 
рельс жүрісінде. 

 
3.8- сурет. Қималы аралық құрылыстарды монтаждаудың принципті схемаларының 

нұсқалары 
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а – жерден темір жол кранымен (жол өткізгіштер үшін);Б – үстінен арнайы темір жол 

кранымен;в-төсеме жолдар бойынша ысырмамен (кран құралдары болмаған жағдайда)) 
 
 3.9 – сурет. Қималы арқалық аралық құрылыстарды монтаждау схемаларының нұсқалары 

 
Арқалықтарды жобалық жағдайға орнатқаннан кейін және крандарды 

жылжытуды бастағанға дейін қауіпсіздік мақсатында жобалау жағдайында 
тұрақсыз таврлық қиманың монтаждалған блоктарын сенімді бекітуді көздеу 
және плита бойынша монолитті монтаждау түйіспелерін орнатқанға дейін 
конструкциялардың геометриялық өзгермейтіндігін қамтамасыз ету қажет. 
Ол үшін арқалықтар плиталарының консолі астындағы тіректерге уақытша 
тіректер мен тіректер (монтаждық байланыстар) орнатылады. Содан кейін 
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жүріс бөлігінің плитасы бойымен монолитті монтаждық түйіспе орнатылады, 
содан кейін уақытша байланыстар бөлшектеледі. 

Таңба арқалықтарын плита бойынша омонолизациялау келесі тәртіпте 
орындалады: 

 плитадан арматураның шығуы түзетіледі, коррозия мен кірден 
тазартылады; 

 тігінен шөгілетін арматура орнатылады, ол тоқыма сымның 
көмегімен жобалық жағдайда қолмен бекітіледі; 

 жүріс бөлігінің плитасынан арматураның шығуларымен және 
шөгілуге қарсы арматурамен түзілетін бойлық тігістің арматуралық қаңқасы 
байланады және дәнекерленеді; 

 қалқанды қалып сызбаға сәйкес күрішке ілінеді. 3.10. 
 

 
1 – Арқалық; 2-қалып; 3-көлденең арқалық; 4 - бойлық Арқалық; 5-полиэтилен түтіктерге 
өткізілетін гайкалар мен шайбалары бар түйреуіштер; 6-Арқалық плитасынан арматураны 

шығару; 7-монтаждау кезінде Орнатылатын бойлық шөгілуге қарсы арматура 
 

3.10- сурет. Автожол көпірлерінің жүру бөлігінің плитасы бойынша арқалықтарды 
омонолизациялау 

 
 

 буын бетондалады және бетонға күтім жасалады (қыста қатты 
бетонды жылыту қажет). 

Әрбір кезеңде Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен сапаны 
бақылау жүргізіледі және жұмыс сапасы бағаланатын және одан әрі жұмыс 
жүргізу мүмкіндігі туралы қорытынды жасалатын актілер жасалады. 

Өздігінен жүретін жебелі кранды таңдау негіздемесі "жебенің ұшуы - 
жүк көтергіштігі" "Жүкті көтеру биіктігі - жүк көтергіштігі"кестесі бойынша 
жүзеге асырылады. Технологиялық сызбаларды көрсететін сызбаларда нақты 
кран жабдықтарын қолдану мүмкіндігін растайтын осы диаграммалар 
міндетті түрде келтірілген. 

Жұмыс өндірісінің жобалары негізгі жұмыс түрлеріне арналған 
технологиялық регламенттерді, мысалы, құрастырмалы темірбетон 
элементтерінің монтаждау түйістерін орындауға және басқа да жұмыстарды 
қамтуға тиіс. Бұл регламенттерді құрылыс ұйымының техникалық бөлімі 
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немесе неғұрлым жауапты жағдайларда жобалау және ғылыми ұйымдар 
әзірлейді 
 

Бетондаудан кейін тартыла отырып, тұтас аралықты Арқалықтардан 
алдын ала ширатылған құрама Арқалық қималы құрылыстарды 

тұрғызу 
 

Ауыр префабрикалық элементтердің қымбат тасымалын болдырмау 
үшін алдын-ала кернеулі арқалықтарды тікелей құрылыс алаңында жасауға 
болады. Арматура дайын бетондалған Арқалыққа тартылады (бетондаудан 
кейін "бетонға"); бұл ретте қымбат тұратын күштік стенд құрылғысы талап 
етілмейді. 

Ұзындығы 43 м-ге дейінгі құрама блоктар арнайы стендтерде жасалады 
(3.11 сурет) көпірдің жанындағы полигонда. Бұл технология Беларуссияда 
қолданылды, шетелде кеңінен қолданылады (Франция, Таяу Шығыс, Ливан, 
Тунис; көптеген жобалардың дамуын Фрейсин жүзеге асырды. 

Арқалықтар 15K-7 1400 арматуралық арқандарының байламдарымен 
күшейтіледі (әдетте байламда 7 арқан); байламдар тавровалық сәуленің 
төменгі кеңеюінде көлденеңінен (биіктігі бойынша екі қатарда) және 
қабырғаларда (бір қатарда) орналасқан. Қазіргі заманғы алдын-ала кернеу 
жүйелері 2-ден астам қатарда орындалады, алдын-ала күшейтілген арматура 
еуроканаттардың көмегімен де жүзеге асырылады [35]. 

Байламдар мырышталған болаттан жасалған арна жасағыштарға 
орнатылады. Арқалықтарда плитадағы басқа арқалықтармен монтаждау 
түйіспелерін орнату үшін плитадан арматураның көлденең шығулары 
болады. Арқалықтарды температуралық-ажыратылмайтын жүйелерге 
біріктіру үшін плитаның ұштарынан арматураның бойлық шығарылымдарын 
орнатуға болады. Сондай-ақ, шетелде көлденең монолитті алдын-ала 
кернеулі тірек диафрагмаларын орнату тәжірибесі бар. Кәдімгі арматураның 
арматуралық қаңқалары мен торлары (монолитті буындар үшін) құрылыс 
алаңында жасалады. 
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1-бетондалатын арқалық; 2-стапель; 3-анкер; 4-бүйірлік қалып 
 

3.11- сурет. Бетондаудан кейін керілумен тұтас аралықты балкисті дайындау схемасы 
 

Арқалықтар жасауға арналған Стенд көпірдің осі бойымен бағытталған 
және суық жерлерде бумен пісіру камерасымен біріктірілген. 

Бетондау ашылатын болат немесе ағаш-металл қалыптарда жасалады. 
Жылы климаты бар аймақтарда бетондалғаннан кейін Сәуле ылғал мен 
жылуды қорғайтын жабынның астында сақталады немесе булану жүзеге 
асырылады (қалыпты немесе суық климат жағдайында). Ол үшін стенд 
темірбетон плиталарымен жабылған және оқшауланған. 

Бетонмен күш алғаннан кейін арматураны тарту және арналарды 
ерітіндімен инъекциялау жүзеге асырылады. Арналарды ерітіндімен 
инъекцияламай арқалықтарды дайындау көбінесе зауыттарда немесе 
мамандандырылған полигондарда құрылыс объектісінің зауыттан үлкен 
қашықтығында мақсатты тасымалданатын арқалықтарға ұқсас 
жүргізіледі[35]. 

Дайын арқалықты көлік вагоншаларына тіреуіш крандармен орнатады 
және аралыққа береді. Монтаждық қондырғы ретінде консольді-шлюзді 
крандар жиі қолданылады. 
 

Ұзын өлшемді элементтерден жасалған құрастырмалы кесілмейтін 
аралық құрылыстарды монтаждау 

 
Қабырғалы арқалықтардан жасалған үздіксіз аралық ғимараттар 

Мәскеудегі Көпірлер мен жол өтпелерінде кеңінен қолданылды (Рига 
эстакадасы, Русаковская эстакадасы, Вешняктардағы эстакада). Конструкция 
негізіне ұзындығы 33 және 24 м типтік алдын ала керілген арқалықтарды 
пайдалану жатады [35].  
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Мұндай құрылымдар жоспарда қисық сызықты болуы мүмкін және 
деформациялық тігістердің ең аз саны бар. 

Мысалы, Бескудников зауытының алдын-ала кернеулі арқалықтарынан 
Вешняктардағы (Мәскеу) теміржол өткелінде аралық тіректердің үстінде 
монолитті бойлық буындар бар. Теріс иілу моментінде жұмыс істеуге 
арналған арматура сәулелер арасындағы плита бойымен монолитті 
буындарға орнатылды. Бойлық буындардағы арматураны босату ванна 
әдісімен дәнекерленген. 

Жеке жасалған рамалық арматурасы бар қосымша тіреуіш блоктарды 
пайдалану кезінде (көпір разрядтарының базаларында) аралықтар 50-ге жетуі 
мүмкін...60 м. 

Орнату қосымша уақытша тіректерді қолдана отырып немесе оларсыз 
жерден 100 тоннаға дейін жүк көтергіштігі бар өздігінен жүретін крандардың 
көмегімен жүзеге асырылады (сурет. 3.12) немесе кран асты эстакадалары 
бойынша қозғалатын жүк көтергіштігі 65 т тіреуіш крандармен 
жабдықталады. 
 

 
 

1-алдын ала кернеулі блок; 2-кернеусіз арматурасы бар тіреуіш блок; 3-монолитті түйіспе; 
4-жебелі өздігінен жүретін толық бұрылмалы кран; 5-уақытша тіректер 

 
3.12- сурет. Ұзын өлшемді элементтерден тұратын құрастырмалы кесілмейтін аралық 

құрылыстарды монтаждау 
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Ұзындығы бойынша құрама құрамаларды арқалық-кесілмейтін 
кернеулі аралық құрылыстарды тұрғызу 

 
Жалпы деректер 

 
150 м-ге дейінгі аралықтары бар аралық құрылымдар ұзындығы 4 м-ге 

дейін және салмағы 60 т-ға дейін жеке блоктардан жиналады. Блоктар МТБК 
зауыттарында немесе полигондарда жасалады. Ұзындығы бойынша 
Құрастырмалы темір-бетон аралық құрылыстар арқалықтар үшін де, рамалық 
жүйелер үшін де сәтті қолданылады [35]. 

Алғаш рет шетелде "орыс әдісі" деп аталатын құрылымдық және 
технологиялық шешім КСРО-да 1956 жылы инж-да қолданылды. 
Пшеничников С. Н. Мәскеуде Мәскеу өзені арқылы (Автозаводский, Фили, 
Щукино-Строгино аймағында, Нагатинода) күрделі аралық құрылыстары бар 
көпірлер салынды. Құрама аралық құрылыстары (ригельдері) бар рамалық 
жүйенің өтпежолдары Мәскеу-Волоколамск жаңа автомобиль жолында бар. 

Аралық құрылымдар тұрақты биіктікте болуы мүмкін немесе негізгі 
арқалықтардың биіктігі тірек бөлімдерінде жоғарылауы мүмкін. 

Көпір салу тәжірибесінде тұрақты биіктіктегі құрама аралық 
ғимараттар үшін 84 м максималды аралыққа қол жеткізілді (3.13 сурет, а). 
Алайда, 40...45 м-ден асатын аралықта тірек бөлімдеріндегі негізгі 
арқалықтардың биіктігін арттыру ұтымды. Биіктіктің ұлғаюы төменгі 
белдеуге көпбұрышты пішін беру арқылы ұйымдастырылуы мүмкін (сурет. 
3.13, б) немесе тірек үстіндегі вуттардың есебінен (Сурет. 3.13, в). Көлденең 
қималар қорапты болуы мүмкін-45...150 м аралықта немесе 63 м – ге дейінгі 
аралықта плита-қабырға болуы мүмкін (3.13 сурет, г). 

Ұзындығы бойынша құрама аралық құрылыстарда монтаждау 
жіктерінің мынадай түрлері қолданылады: 

0. "Басып шығару" әдісімен жасалған блоктардың соңғы беттерінің 
тығыз түйісуі бар желімделген түйіспе(алдыңғы блоктың соңы келесі 
бөліктің соңы үшін қалып болған кездегі әдіс). Мұндай буындар тегіс, тісті 
немесе бөренелермен болуы мүмкін. Желім қабаты буынды 
гидрооқшаулауды және қалыпты кернеулердің біркелкі таралуын қамтамасыз 
етеді. 

1. Бекітілмейтін арматураның шығарылымдарын Дәнекерлеумен 
дымқыл жік-тіреуіш блоктарды біріктіру және "құстарды" (аспалы құрастыру 
кезінде), сондай-ақ төсеме тақталарда құрастыру кезінде аралық блоктар 
арасында тұйықтауға арналған. 

2. Дымқыл түйісу ені 20...Цемент ерітіндісімен толтырылған 
арматураны шығармай тегіс соңғы беттер арасында 50 мм. Бұл жағдайда 
блоктарды "басып шығару" әдісімен жасау қажет емес және қарапайым 
қалып қолданылады. 

Технологиялар өзгерді, жақында олар желімделген түйіспеден бас 
тартты. 
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Аралық құрылыстардың конструкциясы (арматуралау, көлденең қима, 
монтаждау жіктерінің түрі және т.б.) құрастыру әдісіне (монтаждау әдісіне) 
байланысты екенін атап өткен жөн. 
 

 
 

а-тұрақты биіктігі бар; Б-ауыспалы биіктігі бар; в - тіректердің биіктігі артқан; г - 
көлденең қималар 

 
3.13- сурет. Алдын ала кернеулі құрамдас аралық құрылыстардың темірбетон жүйелері 

 
Құрастыру әдістері 

 
Кесілмейтін Арқалық аралық құрылыстарды салу үшін құрастырудың 

мынадай тәсілдері (монтаждау әдістері) қолданылады): 
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1. Тұтас мінбелерде құрастыру – көпірлердің Жайылма аралықтары мен 
жол өтпелерінің аралық құрылыстары үшін (3.14 сурет, а). 

2. Кесілмеген аралық құрылыстарды аспалы теңдестірілген және 
жартылай аспалы құрастыру (3.14 сурет, б). 

 
а-тұтас төсемдерде құрастыру; б – аспалы құрастыру; в-плиталы – қабырғалы құрылымдар (ПҚҚ) 

блоктарынан орын ауыстыратын подмостарда құрастыру; г-консольді – шлюзді агрегатпен 
құрастыру; д-бойлық ысырмамен конвейерлі – тылдық құрастыру; е-жүзу құралдарында 

үлкейтілген блоктарды беру.1-монтаждалатын аралық құрылым; 2-аралық құрылым блогы; 3-
тұтас төсеме;4-консольді кран; 5-жебелі кран; 6-жылжымалы төсеме төсеме; 7-аванбек;8-стапель; 

9-жүзбелі тірек; 10-шлюзді типті монтаждау агрегаты 
 

3.14-сурет.Темірбетонды алдын-ала кернеулі аралық құрылыстарды монтаждау схемалары 
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3. Бойлық жылжитын Болат төсемдерде плиталы-қабырғалы аралық 
құрылыстарды аралықтан құрастыру (ПҚҚ) - проф әдісі. Колоколова Н. м. 
(3.14 сурет, в). 

4. Консоль-шлюз кран-агрегатпен құрастыру (3.14 сурет, г). 
5. Конвейерлік-тылдық құрастырумен ұштасқан Ысырма (3.8 сурет, д). 
6. Жағалауда ірілендіріп жинау, кейіннен аралық құрылысты жобалау 

жағдайына жүзбелі құралдармен орнату (3.14 сурет, е). 
Рамалық-ажыратылмайтын және рамалық-консольдік жүйелер үшін 

тұтас төсемдерде немесе аспалы құрастыруда құрастыру схемалары жүзеге 
асырылуы мүмкін. 
 

Тұтас мінбелерде құрастыру 
 

Бұл әдіс көбінесе алқапта анкерлік аралық құрылыстарды салу үшін 
қолданылады (3.15 сурет, а). Тіректерде әдетте металл торлы немесе тіреуіш 
тіректер және I-сәулелерден жасалған аралық құрылымдар болады. Құрама 
темірбетон блоктары қоймадан жеткізіледі және тірек немесе жебелі кранмен 
орнатылады. 

Жол өтпесінің аралық құрылымы толық ұзындыққа жиналған 
жағдайда, дымқыл монтаждық буындарды қолдануға болады. Кезеңдер 
бойынша жұмыс жүргізу технологиясын әзірлеу кезінде жұмыс 
арматурасының кернеуі дымқыл буындарды толтыру бетонымен беріктіктің 
80% жиынтығынан ерте болмайтындығын ескеру қажет. 

Егер келесі аралықтарда топсалы құрастыру жүзеге асырылса, онда 
жабысқақ монтаждық буындар орнатылады. Бұл жағдайда аралық 
құрылыстарды құрастыру технологиясы, тұтастай алғанда, интегралды 
аралықтардың сәулелерімен бірдей.  

 
Аспалы және жартылай аспалы құрастыру 

 
Үздіксіз көп аралықты көпір құрылымдары үшін жұмыс бірнеше 

сатыда жүзеге асырылады (3.15 сурет). 
 
1 кезең. №2 тіректің үстіндегі тірек бөлімін құрастыру. 

 
1. Металл конструкциялардан №2 тіректі кеңейтуді ұйымдастыру; 

монтаждық клеттермен, "құсты" тегістеуге арналған домкраттармен және т.б. 
элементтермен кеңейтуді ұйымдастыру. 

2. Ұзындығы 3...4 м үш блоктан тұратын тіреуіш секцияны жүзбелі 
кранмен (немесе жерден жебелі кранмен) құрастыру; Желімді монтаждау 
түйіспелері орнатылады, жұмыс және монтаждау арматурасының жоғарғы 
байламдары орнатылады және тартылады. 

3. Кран асты жолының және консольді монтаждау кранының жиналған 
секциясында жүзбелі немесе жебелі кранның көмегімен монтаждау.  
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1-жүзбелі кран; 2-монтажды консольді кран; 3-монтаждалатын аралық құрылыс; 4 – 

аралық тіректі уақытша кеңейту конструкциясы; 5-жүзуге берілетін блок-аралық 
құрылыс; 6-плашкоут; 7-уақытша тірек; 8-монолитті тұйықтаушы блок; 9-монолитті блок-

пролетті құрылысты бетондауға арналған қалып 
 

3.15- сурет. Консольді кранмен құрама кесілмейтін аралық құрылыстарды монтаждау 
 
2 кезең. №2 тіректің үстіндегі алғашқы "құсты" аспалы теңдестіріп 
монтаждау (внавес құрастыру). 
 

1. Жүзу құралдарында (немесе жерден) блоктарды беру. 
2. Консольді кранмен блоктарды монтаждау-жұмыс арматурасын 

орнату және тарту және монтаждау түйіспелерін орнату арқылы әр жағынан 
бір-бірден теңдестіріледі. 
 
2а кезең. Аспалы жартылай теңгерілген монтаждау (жартылай аспалы 
құрастыру). 
1. Егер 1-2 аралық 2-3 аралықтың жартысынан көп болса-1-2 аралықтағы 
көмекші тірек құрылғысы. 
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2. 1-2 аралықтағы "құс" аралық құрылымының жартылай теңгерілген 
қондырғысы.  
Кезеңдері 3,4,5. №3 тіректің үстіне екінші "құсты" орнату. 
 

Жұмыстар 1...3 кезеңдеріне сәйкес айна жұмыстарына ұқсас 
жүргізіледі. Консольді шүмекті бірінші "құстан" бөлшектеуге болады және 
екіншісін орнату үшін қолданылады. Екі кранды және екі құсты синхронды 
(бір уақытта) орнатуды қолдануға болады. 
 
6 кезең. Бекітілген екі "құс"арасындағы 2-3 аралықтың ортасында монолитті 
жабу бөлімін бетондау. 
 

1. Аспалы төсемдердегі металл қалыптағы жабылатын секцияны 
бетондау. Бетондау жұмыстары түнде, "құстардың"ұзындығын 
мүмкіндігінше тәуліктік температураның төмендеуімен жүзеге асырылады. 

2. Жабу секциясының бетонымен беріктік жинақталғаннан кейін 
төменгі жұмыс арматурасын орнату және керу. 

3. Жоғарғы монтаждық арматураны алу (егер мұндай күш салуды 
реттеу және аспалы монтаждау кезінде жобалық бойлық Профильді 
қамтамасыз ету үшін қолданылған болса). 
 

6-кезеңде консоль жүйесі пучокқа айналады. 
 

Жоғарыда келтірілген технологиялық схема рамалық-ажыратылмайтын 
және рамалық-консольдық жүйелердің аралық құрылыстарын (ригельдерін) 
құрастыру үшін қолданылатынын атап өткен жөн. Пучка жүйелерінен 
айырмашылығы-рамалық жүйелерде тірек бөліктері тіректермен (рамалық 
жүйенің тіректерімен) қатаң біріктірілген. Осылайша, 1-кезеңде теңдестіру 
құрылғыларының қажеттілігі жоғалады. Уақытша тіректер (2а сатысында) да 
орнатылмауы мүмкін, яғни.тек монтажды іске асыруға болады. Егер 
тіректердің (тіректердің) беріктігі, сондай-ақ Іргетастардың жүк көтергіштігі 
монтаждау әдісін ескере отырып, жобалау сатысында есептелген болса, бұл 
мүмкін. 
 

Жылжитын мінбелерде кезекті құрастыру 
 

Болат қатты қабырғалы арқалықтардың тіректері екі аралықты жабады. 
Темірбетон блоктары жиналған бөліктен жебелі кранмен тірекке орнатылады 
және арнайы лебедкалармен бойлық түрде жобалық күйге ауысады. 

Секцияны желімделген түйіспелерге жинағаннан кейін жұмыс 
арматурасы тартылады және ең аз иілу моменттері аймағындағы секциялар 
арасындағы монолитті түйіспе бетондалады; төсеме тақталарды келесі 
секцияны құрастыру үшін бойлық сырғымамен келесі аралықтарға 
жылжытады. 
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Айта кету керек, бұл схема қазіргі уақытта өте сирек қолданылады. 
Аралық құрылыстардың көлденең қимасы тек тақталы-қабырғалы (ПРК) 
болуы мүмкін, бұл төсеме тақталарда блоктардың қозғалу қажеттілігімен 
байланысты.  
 

Шлюз агрегаттарымен құрастыру 
 

Шлюз агрегаттары 63...105 м және одан да көп үлкен аралықтардың 
құрамдас Арқалық жүйелерін құрастыру үшін қолданылады. КСРО-да 
осындай крандар-агрегаттарды қолдану арқылы көптеген көпірлер салынды 
(Дон өзені арқылы Калач қаласына, Дон өзені арқылы Серафимович 
қаласына, Днепр өзені арқылы Днепропетровск қаласына және т.б.) [35]. 
Консольді-шлюзді кран-агрегат артқы және алдыңғы аяқтарға, сондай-ақ 
кран жұмысының кейбір кезеңдерінде қажетті топсалы алдыңғы тірекке 
сүйенетін торлы немесе тұтас қабырғалы негізгі Арқалықтан тұрады. 

Негізгі сәуленің ұзындығы көпірдің ұзындығына байланысты. Негізгі 
Арқалықтың жоғарғы немесе төменгі белдеуі бойынша (қондырғының 
құрылымдық схемасына байланысты) екі жүк арбасы қозғалады. 
Құрылғының жиынтығына жылжымалы шкафтар да кіреді. 
 

Конвейерлік-тылдық құрастыруы бар ысырма 
 

Жағалауда (кіре берісте) арнайы стапель орнатылады, онда аралық 
құрылыстың жекелеген секцияларын жинау жүргізіледі. Жұмыс істеуден 
басқа, монтаждық арматура орнатылады, ол жұмыс кезеңінде қысу 
кернеулері әрекет ететін бөлімдерде клапан кезінде пайда болатын созылу 
кернеулерін қабылдайды. Жылжымалы консольдің тамырындағы иілу 
моменттерін азайту үшін максималды аралықтың ұзындығы 0.6...0.7 болатын 
жеңіл аванбек қолданылады. 

Ысырма секцияларды құрастыру аяқталғаннан кейін жиналған аралық 
құрылысты, әдетте, тіректің үстінде немесе артқы жағынан (соңында) 
орналасқан домкратпен көлденең итеру есебінен жүзеге асырылады. Аралық 
тіректерде көтергіш-итергіш құрылғыларды да қолдануға болады. 

Қозғалыс стапельдер мен аралық тіректерде орналасқан арнайы 
жылжымалы құрылғылар арқылы жүзеге асырылады. Аралық тіректерде 
тірек корпусында аралық құрылымның қозғалысы кезінде көлденең 
күштерден артық иілу моменттерінің пайда болуын болдырмау үшін жиі 
көлбеу тартулар жасалады. Максималды қабаттасатын аралық, әдетте, 40...45 
м жетеді. 

Ысырмасы бар құрастыру схемаларының әртүрлі нұсқалары – аванбек, 
аванбек және уақытша тіректері бар Ысырма, сондай-ақ итергіш илектеу 
құрылғыларының әртүрлі түрлері мен орналасу схемалары жүзеге асырылуы 
мүмкін. 

КСРО-да осы технология бойынша бірнеше көпір салынды. Ені 50 мм 
дымқыл буындар қолданылды. 
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8 тарау. КӨПІР ҚҰРЫЛЫСТАРЫ МЕН ҚҰБЫРЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ 
 

8.1 Көпірлер мен құбырлардың ақаулары мен зақымдану түрлері 
 

Темір және автомобиль жолдарындағы Көпірлер мен құбырларды 
пайдалану процесі көп қырлы болып табылады, міндеттердің кең спектрін 
шешуді қамтиды. Әр түрлі нормалар мен жүктемелерге сәйкес жобаланған 
және салынған Көпірлер мен құбырлар, үнемі өсіп келе жатқан жүктемелер 
уақыт өте келе ескіреді, тозады [22,35 - 36]. Бұл жағдай олардың талап 
етілетін пайдалану сапасын қамтамасыз ету үшін арнайы іс-шаралар өткізу 
қажеттілігіне алып келеді. 

Жасанды құрылыстарды пайдалану ұзақ уақыт бойы жүзеге 
асырылады, сондықтан олар арқылы пойыздар мен автокөліктердің қауіпсіз 
өтуін, қалыпты гидравликалық режимді қамтамасыз ету үшін тиісті 
техникалық жағдайды сақтауға бағытталған түрлі шаралар кешені жасалып, 
жүзеге асырылады. Бұл кешен тұрақты қадағалаумен, техникалық жай-күйі 
мен жүк көтергіштігін бағалаумен, техникалық диагностикамен, жөндеу-
қалпына келтіру жұмыстарын уақтылы жүргізумен, сондай-ақ қажет болған 
жағдайларда оларды реконструкциялаумен байланысты жұмыстарды 
қамтиды [21,33-36]. Көпірлер мен құбырларды пайдалану кезінде 
туындайтын мәселелерді шешу үшін арнайы білім қажет.  
 

Пайдаланылатын көпірлер мен құбырлардың ақаулары мен 
зақымдануы 

 
Темір жол және автожол көпірлері мен құбырларын пайдалану 

процесінде өз дамуын алған ақаулар мен зақымданулар ұқсас, мынадай 
негізгі белгілері бойынша жіктеледі: түрі, қауіптілік дәрежесі, даму 
жылдамдығы, тиесілігі, көріну жиілігі бойынша [22,35-36]. Автожол және 
теміржол көпірлерінің темір-бетон және металл конструкцияларының 
ақаулары мен зақымдануларының себептері мен белгілері бірдей. 
Айырмашылық көпір төсемінде. Мәселен, автожол көпірлері үшін көпір 
төсемінің элементтерінде мынадай ақаулар мен зақымданулар бар: бейіннің 
бұзылуы және өту тегістігі; гидрооқшаулаудың зақымдануы; жүру (өтіп бара 
жатқан) бөлігі жабынының қалыңдығының ұлғаюы; сапасыз асфальтбетон 
жабыны; су бұрудың бұзылуы; қоршаулардың сапасыз бекітілуі; 
асфальтбетон жабынындағы жарықтар мен зақымданулар; тірек бөліктерінің 
жылжуы; жабында жолтабанның пайда болуы; төсемнің деформациялық 
жіктерінің және жанасатын учаскелерінің бұзылуы; қоршаулар мен 
таяныштардың зақымдануы, ҚР ПР 218-27-2014. 

 
Металларалық құрылыстардың негізгі зақымдануы 

 
Мталлдық аралық құрылыстарда ең көп таралған зақымданулар: 

коррозия, тойтармалы және болтты қосылыстардың бұзылуы, шаршау және 
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механикалық зақымданулар. 
Коррозиялық зақымданулар. Коррозиялық зақымданулардың даму 

дәрежесі металдың сапасына, коррозияға қарсы жабынға және көпірлердің 
аралық құрылыстарының ағымдағы құрамына байланысты. 

Металл коррозиясы металдың қоршаған ортамен химиялық әрекеттесуі 
кезінде пайда болады, сонымен қатар бетінде пайда болатын гальваникалық 
элементтердің өзара әрекеттесуінің нәтижесі болып табылады. Болат 
көпірлер электрохимиялық коррозияның дамуымен сипатталады. 

Коррозиядан зардап шеккен металл көпірлер элементтерінің 
техникалық жағдайын диагностикалау процесінде, әдетте, алдымен коррозия 
түрі анықталады. Бұл коррозиялық зақымданулардың элементтердің жүк 
көтергіштігі мен жүк көтергіштігіне әсерін дәлірек анықтауға, сондай-ақ 
жөндеу және қалпына келтіру шараларын жасауға мүмкіндік береді. 

Металл аралық құрылыстарда жұмыс істеу кезінде коррозияның осы 
түрлерінің толық кешені дамиды (. 3.16-3.18 сурет). 
 

 
 

3.16- сурет Аралық құрылыстың ойық жаралы коррозиясы 
 

 
 

3.17- сурет Аралық құрылыстың тұтас коррозиясы 
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3.18 - сурет Тұтас қабырғалармен аралықтың басты арқалықтарының байланыстарының 
коррозиялық зақымдануы 

 
Өтпелі фермалардың бөліктері тойтармалы қосылыстардың бұзылуы 

негізінен жоғарғы белдеуде (белдік бұрыштарын арқалықтардың 
қабырғаларына бекітуде), бойлық арқалықтардың көлденеңіне бекітілуінде, 
әсіресе "балық" арқалықтарын байланыстыратын төсемдер болмаған кезде, 
сондай-ақ бойлық арқалықтардың арасындағы бойлық және көлденең 
байланыс элементтерінде байқалады. 

Әлсіз тойтармалар балғамен түрту арқылы анықталады. Егер 
тойтармалар әлсіз болса, онда олар соққы кезінде саңырау дыбыс шығарады. 
Әдетте, аралық құрылымды тексеру кезінде табылған әлсіз тойтармалар 
жоғары берік болттармен ауыстырылады. 

Шаршау зақымдануы. Кернеулердің ең көп шоғырлануы орын алатын 
аралық құрылыстардың конструктивтік элементтерінің жергілікті 
аймақтарында шаршау зақымдары дамиды. Ауыр темір жол жүктемесінің 
әсерімен жұмыс істейтін аралық құрылыстар үшін металдың шаршауы 
бірнеше рет қайталанатын кернеулерден зақымданулардың біртіндеп 
жинақталуы нәтижесінде пайда болады. Бұл жағдайда жарықтардың пайда 
болу аймақтарында пайда болатын шаршаудың тән дақтары түрінде 
шаршаудың бұзылуы байқалады. Пайда болуына жарықтарын, әдетте, 
алдында бұзылуы, тойтарылған жерлерінде бекіту конструктивті элемент 
аралық құрылыстың. 

Үздіксіз негізгі арқалықтары бар аралықтарда шаршау жарықтары 
көбінесе жоғарғы белдеуде дамиды. Олардың даму сипаты әртүрлі. Шаршау 
жарықтары жоғарғы белдік бұрыштарының көлденең сөрелеріндегі жарықтар 
түрінде пайда болады, әсіресе тік жазықтықтағы сәулелердің иілу моментінен 
туындаған жергілікті кернеулерден жоғары болатын көпір жолақтарының 
астындағы жерлерде; кернеулердің жоғары концентрациясының нәтижесі 
болып табылатын сәулелердің қабырғаларындағы шаршау, көлбеу жарықтар; 
металл коррозиясынан туындаған кернеу концентраторлары аймағында 
пайда болатын көлденең шаршау жарықтары (сурет. 3.19). 
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а-тойтарылған Арқалықтың жоғарғы бел бұрышының сөресінде; б-дәнекерленген 

Арқалықтың қаттылық қабырғасы аймағында 
 

3.19-сурет Аралық құрылыстың арқалықтарындағы жарықтар 
 

Шаршау жарықтарын анықтау үшін әртүрлі құрылғылар қолданылады 
(ультрадыбыстық және электромагниттік дефектоскоптар). 
Тоза бастаған жарықтар табылған аралық құрылыстардың элементтеріне 
тұрақты бақылау орнатылады. 

Механикалық зақымданулар жəне сынғыш бұзылулар. Механикалық 
зақымданулар көбінесе аралық құрылыстардың элементтеріне, сондай-ақ 
оларды жасау мен орнату кезінде габаритті емес жүктердің соққысы 
нәтижесінде пайда болады. Механикалық зақымға элементтердің жалпы 
қисықтығы, тесіктер, қиғаштар жатады. Зақымдану қаупінің дәрежесі 
зақымдалған элементтің мөлшерімен ғана емес, сонымен қатар стресстік 
жағдайға және кейіннен болатын өзгерістерге байланысты анықталады. 

Нәзік бұзылулар айтарлықтай пластикалық деформациясыз күш 
әсерінен пайда болады. 

 
Темір-бетон аралық құрылыстардың негізгі зақымдануы 

 
Пайдалану процесінде аралық құрылыстарда кәдімгі және алдын ала 

керілген темір бетоннан жарықтар, бетонның сынықтары, раковиналар, 
қорғаныш қабатының қабыршақтануы, бетонды сілтісіздендіру, 
гидрооқшаулағыш пен су бұрғыштың бұзылуы түрінде әртүрлі зақымданулар 
дамиды. Зақымданулар көбінесе аралық құрылыстардың жұмыс 
қабілеттілігін, жүк көтергіштігін және ұзақ мерзімділігін төмендетуге әсер 
етуі мүмкін. 

Жарықтар темірбетон конструкцияларының зақымдануының ең көп 
таралған түріне жатады. Олардың даму сипаты өте әртүрлі. 

Көлденең жарықтар негізінен аралық құрылыстардың төменгі созылған 
белдеулерінде, сондай-ақ жүріс бөлігінің плитасының бүйірлерінде дамиды 
(сурет. 3.20). Олардың пайда болуы негізінен аралық құрылыстарды 
дайындау және монтаждау кезіндегі технологиялық операциялардың 
кемшіліктеріне байланысты. Көлденең жарықтар аралық құрылымдағы 
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жүктемелердің әсерінен пайда болатын күштік жарықтар санатына жатады. 
Күштік жарықтар айтарлықтай таралу тереңдігімен сипатталады. Жарықтар 
0,2–0,3 мм-ден астам ашылған кезде олар арқылы өтетін ылғал арматураның 
коррозиясына және аралық құрылымның жүк көтергіштігінің төмендеуіне 
әкелетіні анықталды [38]. 

Аралық құрылыстардың негізгі арқалықтарындағы көлбеу жарықтар 
негізінен тірек қималары аймағында дамиды (сурет. 3.21). 

Олардың пайда болуы негізгі созылу кернеулерінің әсерін анықтайды. 
Кәдімгі және алдын ала керілген темір бетоннан жасалған пайдаланылатын 
аралық құрылыстардағы көлбеу жарықтар олардың жүк көтергіштігі мен ұзақ 
мерзімділігін төмендетуге айтарлықтай әсер етеді. Көлбеу жарықтар 
анықталған кезде аралық құрылымдарды жүк көтергіштігі үшін арнайы 
есептеулермен тексеру ұсынылады. 
 
 

 
 

 3.20- сурет. Аралық құрылыстағы көлденең жарықтардың дамуы 
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3.21- сурет. Аралық құрылыстың соңғы учаскесінде көлбеу жарықтардың дамуы 
 

Бойлық жарықтар балласт бассейнінің плитасының негізгі 
арқалықтардың қабырғаларына, шеткі учаскелерде, сондай-ақ сәулелер 
белдеулеріндегі кернеу арматурасының бойында пайда болады (сурет. 3.22). 

 

 
 

3.22- сурет. Аралық құрылыстың бас арқалығына плитаның жанасу аймағында көлденең 
жарықшақтың дамуы 

 
 

Жарықтардың соңғы екі түрі бастапқы жұмыс кезеңінде жиі байқалады. 
Плитаның Арқалыққа бекітілген жерлерінде пайда болатын жарықтар 
қауіпті, құрылымдардың жұмысын өзгертетін санатқа жатады. 
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Әдетте, беткі қабаттарда хаотикалық орналасуы бар шөгу жарықтары 
аралық құрылыстарды дайындау кезінде бетонға күтім жасаудың 
технологиялық режимдерін бұзудың салдары болып табылады. Олар 
болашақта құрылымдардың беріктігіне әсер ететін жарықтардың дамуына 
әкеледі. 

Пайдаланылатын көпірлердің техникалық жай-күйін бағалау кезінде 
сыртқы ауа температурасының әсерінен деформациялардың қимасы 
бойынша біркелкі емес және бетонның шөгуінен пайда болатын 
температуралық-шөгу сызаттары бөлінеді. Бұл жағдайда элементтердің 
бетінде беткі жарықтар пайда болады, олар біртіндеп жүктеме әсерінен 
тереңдейді және олардың беріктігін төмендетеді. 

Тірек бөліктерінің аймақтарындағы жарықтар олардың жұмысы 
бұзылған және қосымша күш-жігер дамыған кезде дамиды. Егер тірек 
бөліктерінде бос қолдау болса, онда айтарлықтай динамикалық әсерлер 
жарықшақтардың пайда болу процесін тездетеді. 

Жарықтардың таралу тереңдігі ультрадыбыстық жарықтар 
өлшегіштермен немесе зондтармен анықталады. Жарықтардың ашылу енін 
анықтау үшін арнайы оптикалық Микроскоптар қолданылады. 

Бетонның сынуы-бұл қалыңдығы жеткіліксіз және бетонның қорғаныш 
қабатының төмен сапасы (сурет. 3.23). 

Қорғаныш қабаты арқылы ылғалдың енуі оның қабыршақтануына, 
жалаңаштауға және арматураның коррозиясына әкеледі. Жұмыс арматурасы 
аймағында бетонның сынуы оның бетонға адгезиясының жоғалуына және 
жұмыстан кетуіне әкелуі мүмкін. Скол бетон азайтады қимасының ауданы 
элементтерін аралық құрылыстарды төмендете және олардың жүк 
көтергіштігі және ұзақ мерзімділігі. 

Құрылымдық элементтерде раковиналардың, каверналардың, бетонның 
қорғаныш қабатының қалыңдығы жеткіліксіз аймақтардың болуы, сондай-ақ 
бетонның сынуы бетондау ақауларына жатады, бұл арматураның 
коррозиядан қорғаныш қасиеттерінің нашарлауына әкеледі. 
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3.23- сурет. Аралық құрылыстың арқалық арматурасының ашылуымен бетонның сынығы 
 

Бетонның беткі қабатын жару, қопсыту және кейіннен сыртқы 
қабаттарды бұзу түріндегі зақым ылғалды ортада бетонның кезектесіп қатып 
қалуының және еруінің салдары болып табылады (еріту). Егер су ішкі 
қуыстар мен қуыстарға енсе, онда қатып қалған судың кеңеюі байқалады, бұл 
бетонның сынуына әкеледі. 

Пайдаланылған аралық құрылымдардың материалының 
сипаттамаларын тереңірек зерттеу бетон карбонизациясын ажыратады. 
Бетонның карбонизациясы кальций гидроксидінің (әк) кальций карбонатына 
айналу реакциясы деп аталады. Карбонизация процесі, әдетте, құрылымның 
бетінен басталады, оның қарқындылығы бетонның тығыздығына, 
температураға, ылғалдылыққа және басқа факторларға байланысты. 
Карбонизация процесі Сығылған элементтерге қарағанда созылғанда тезірек 
жүреді. Карбонизацияланған қабат бетонның қорғаныш қасиеттерін 
төмендетеді және арматураның коррозиясын тудырады. Аралық құрылыстың 
30 жыл ішінде карбонизация тереңдігі 10-нан 20 мм-ге дейін екендігі 
анықталды. 

Қазіргі жағдайда бетондағы ішкі және сыртқы ақауларды анықтау үшін 
портативті ультрадыбыстық дефектоскоптар, құйынды аспаптар 
қолданылады. 

Сілтілеу бетон жатқызады зақымданудан, дамушы ақауы салдарынан 
су бұрғыш және аралық құрылыстарды гидроизоляциялау. Бұл жағдайда 
судың ағуы байқалады, тұздану – элементтердің бетіндегі бетонды шаймалау 
өнімдері. Шаймалау процесі суда еритін тұздарды шығарумен байланысты. 
Шаймалау өнімдері ақ немесе қоңыр түсті дақтар мен дақтар түрінде, сондай-
ақ су төгетін түтіктер аймағында пайда болған сталактит сүңгілері түрінде 
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пайда болады (сурет. 3.24, 3.25). 
 

 
 

3.24- сурет. Аралық құрылыстардың басты арқалықтарында бетонды сілтісіздендіру 
 

 
 

 3.25- сурет. Сталактитті сүңгілер түзе отырып бетонды сілтісіздендіру 
 

Арматураның коррозиясы бетонның қорғаныш қабатының жеткіліксіз 
қалыңдығы мен төмен тығыздығына, сондай-ақ бетонды карбонизациялау 
нәтижесінде дамиды. Жасырын арматуралық коррозияны бөліңіз – сыртқы 
белгілері жоқ және элементтердің бетіндегі сыртқы белгілері бар коррозия 
тамшылар мен қоңыр дақтар түрінде болады (сурет. 3.26). 
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3.26- сурет. Аралық құрылыс арматурасының коррозиясының сыртқы белгілері 
 

Жалаңаш арматура ауа-райының әсерінен коррозияға өте сезімтал, бұл 
аралық құрылымның жүк көтергіштігінің төмендеуіне әкеледі.  

Аралық құрылыстарды пайдалану кезінде гидрооқшаулағыштың 
сапасы мен жағдайына және суды ағызуға назар аударылады. 
Гидрооқшаулағыш пен су бұрғыштың зақымдану белгілерінің бірі аралық 
құрылыстардың бетінде дымқыл дақтардың және бетонды сілтісіздендіру 
іздерінің болуы болып табылады.  
 

Болат-темір бетонды аралық құрылыстардың негізгі зақымдануы 
 

Болат-темір бетонды аралық құрылымдарда Болат негізгі 
арқалықтардың зақымдануы қатты қабырғалары бар металл аралық 
құрылымдарға, ал балласты шұңқырдың темірбетон плитасы темірбетон 
аралық құрылымдарға ұқсас дамиды.  

Орындарында жанасу плиталар бас арқалықтардың табады өз дамуын 
сызаттар мен сынықтар бетон омоноличивания, сондай-ақ әлсіреуі болтты 
қосылыстардың біріктіру кезінде тақта арқалықтар3.27-3.28 сурет. 
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3.27-сурет. Плитбалластылық астаудың монолитті түйісу аймағында жарықтардың дамуы 
және бетонның сілтісізденуі 

 
 
 

 
 

 3.28-сурет. Плитбалластылық астаудың монолитті түйісу аймағында арматурасы бар 
бетонның сынығы 

 
Арқалық көпір тіректерінің негізгі зақымдануы және деформациясы 

 
Теміржол көпірлерін пайдалану кезінде табиғи таспен немесе 

плиталармен қапталған бетон, тас, бетон және темірбетон кірпіштерінен 
жаппай тіректер жиі кездеседі. Пайдаланылған көпірлердің тіректері әртүрлі 
зақымдармен сипатталады. Оларға жарықтар, чиптер, шаймалау, ауа – 
райының бұзылуы және кірпіштің тозуы, ферма астындағы тастар мен 
қаптамалардың бұзылуы, эрозиялар, сондай-ақ деформациялар (қозғалыстар) 
- жауын-шашын, орамалар, жылжулар жатады.  

Көпірлердің тіректеріндегі жарықтар әртүрлі сипатқа ие, таралу түріне 
қарай олар Үстірт, терең және өтпелі болып бөлінеді. 

Көбінесе жарықтар сыртқы температураның кенеттен өзгеруі, 
бетонның қатаю кезіндегі экзотермиялық процестер және т. б. нәтижесінде 
пайда болатын температуралық кернеулерге байланысты пайда болады. 
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Төменнен дамып келе жатқан тік жарықтар, әдетте, базаның жеткіліксіз 
жүк көтергіштігін немесе тіректердің біркелкі емес жауын-шашынын 
көрсетеді (3.29 сурет), ал жоғарғы жағында-тірек бөліктерінің жеткіліксіз 
қозғалғыштығы (3.30, 3.31 сурет). 
 

 
 

3.29- сурет. Көпір тірегінің төменгі жағындағы тік жарықшақ 
 

 
 

3.30- сурет. Көпір тірегінің жоғарғы жағындағы тік жарықшақ 
 

 
 

3.31-сурет. Тіректегі тік жарықшақ 
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Кері қабырғалары бар жағалау тіректерінде олардың бөлінуі 
байқалады, бұл жағалаудың жеткіліксіз құрғатылған топырағымен 
толтырылуына, сондай-ақ тік жарықтардың дамуына байланысты болды 
(сурет. 3.32). 
 

 
 

3.32-сурет. Жағалау тірегіндегі тік жарықшақ 
 

Көпір тіректерін төсеу бұзылуы шаймалау, ауа-райы, тозу өнімдері 
түрінде көрінеді. 

Шаймалау тіректердің беттерінде де, қаптаманың тігістерінде де 
жүреді (сурет. 3.33). 

Ауа-райы қаптаманың тігістерінің біртіндеп бұзылуына әкеледі (сурет. 
3.34). 

 

 
3.33-сурет. Тіректі қаптау тігістері бойынша сілтілеу 
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3.34-сурет. Тірек қаптамасының жіктерін ауа-райы 
 

Бұзылуы қалау подферменных плиталарды көпір тіреулерін жатқызады 
ең таратылған түрі олардың зақымдануы, туындайтын кешенді ықпал ету 
температуралық айырмашылықтарын және жүктемені (Сурет 3.35). 
 

 
 

3.35-сурет. Көпірдің аралық тіреуішінің ферменттік плитасының арматурасын ашатын 
бетонның сынуы 

 
 

Арналық тіреулерде сең жүру деңгейінде қаптау тастарының ойықтары 
мен үйінділері, тереңдіктер түрінде бетінің тозуы байқалады.  

Ескі тірек конструкцияларында, әсіресе қоқыс тастауынан, су асты 
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бөлігінің бұзылуы қоқыс түрінде бекітіледі (сурет. 3.36).  
Тіректердің зақымдануы темір-бетон аралық құрылыстарға ұқсас 

арнайы аспаптар мен құралдарды қолдана отырып тексеру нәтижесінде 
анықталады.  
 

 
 

3.36-сурет-Жууға байланысты тіректің бұзылуы 
 

Көпірлерді пайдалану кезінде тіректердің деформациясы (қозғалысы) 
негіздің жеткіліксіз жүк көтергіштігі, тіректердің жуылуы, үйіндінің 
көлденең қысымының жоғарылауы және т. б. салдарынан болады. 

Пайдаланылған көпірлердегі тіректердің тұнбасы көбінесе біркелкі 
емес түрінде дамиды, бұл құрылымдардың бір жағының көтерілуіне немесе 
төмендеуіне әкеледі. Осадку анықтайды нивелированием. 

Тіректердің орамасын (көлбеуін) көзбен байқауға болады, теодолитті 
түсірумен, сондай-ақ деңгей немесе тіктеуіш көмегімен анықтауға болады 
(сурет. 3.37, 3.38). 

Тіректердің деформациясы көбінесе көпжылдық аязды топырақ 
негіздерінің таралу аймақтарында дамиды. Олар көпір тіректерінің жүк 
көтергіштігі мен беріктігінің төмендеуіне әкелетін жарықтар мен басқа да 
зақымдардың себебі болып табылады. 

Көпірлерді пайдалану барысында жағалау тіректерінің жанындағы 
тасқын сумен су басу шегінде жақындау үйінділерінің конустары төсемінің 
толық немесе ішінара бұзылуы жиі байқалады. Бұл ақау жөндеу 
жұмыстарының көмегімен тез қалпына келтіруді қажет етеді. 
 
 



139
  

 

 
 

3.37-сурет. Көпірдің жағалау тірегінің орамы 
 

 
 

3.38-сурет. Аралық көпір тірегінің орамы 
 
Су өткізу құбырларының негізгі зақымданулары мен деформациялары 

 
Темір жолдарда қолданылатын тас, бетон және темірбетон су 

өткізгіштерінің жиі кездесетін зақымдануы мен деформацияларының 
қатарына жарықтар, чиптер, сілтілеу және басқа да кірпіш бұзылыстарының 
дамуы, деформациялық жіктердің ашылуы, буындар мен бастардың жауын-
шашындары, гидроизоляцияның бұзылуы, бастардың бұзылуы, құбыр 
аймағындағы Топырақтың эрозиясы жатады (сурет. 3.39).  
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1-жарықтар; 2-чиптер немесе кірпіштің ішінара бұзылуы; 3-шаймалау; 4-секцияларды 
созу және үйіндінің денесінде Бос орындар пайда болатын топырақтың төгілуі; 5-

секцияның тұнбасы; 6-деформациялық тігістің ашылуы; 7 – бастың құбыр денесінен 
бөлінуі; µ-секцияның қисаюы 

 
3.39-сурет. Су өткізу құбырының зақымдануы мен деформацияларының сызбасы  

 
Жарықтар құбырдың әртүрлі элементтерінде дамиды және әртүрлі 

сипатқа ие. 
Бойлық жарықтар, әдетте, құбырдың көлденең қимасының жазықтығын 

қарастырсақ, максималды иілу моменттерінің әсер ету аймағында пайда 
болады. Сонымен қатар, бойлық жарықтар уақытша жүктеменің әсерінен 
құбырдың үстінен толтырудың аз қалыңдығымен, сондай-ақ іргетастың 
біркелкі емес жауын-шашынының дамуымен буындарда дамиды.3.40-3.42. 

Қорғаныс қабатын бұзып, арматураны ашумен бетонның сынуы 
көбінесе тік бұрышты қиманың, бас киімдердің қабырғаларының түбінде 
және түбінде дамиды (сурет. 3.40). 
 

 
 

а-бетонды сілтісіздендіру процесімен; б-бетонның қорғаныш қабатын бұзумен 
 

 3.40-сурет. Тік бұрышты қималы құбыр ригеліндегі арматураның ашылуымен бетонның 
сынығы 
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3.41-сурет. Бас киімнің құбыр денесінен бөлінуі 
 

 
 

3.42-сурет. Овоидальді қималы құбырдың соңғы секциясының шөгуі 
 

Бетон чиптері, әдетте, арматураның коррозиясымен бірге жүретін 
сілтемелер мен бастардың жүк көтергіштігі мен беріктігін едәуір 
төмендетеді. 

Су өткізгіш құбырлардың элементтеріндегі бетонды сілтісіздендіру 
темірбетон аралық құрылыстарға ұқсас дамиды. Шаймалау процесі бетонның 
беріктігін және құбыр элементтерінің беріктігін төмендетуге көмектеседі. 

Гидроизоляцияның бұзылуын сыртқы белгілермен анықтауға болады, 
оған дымқыл дақтар кіреді – кірпіш арқылы судың ағуы, шаймалау 
өнімдерінің болуы, сондай-ақ құбыр элементтерінің артында қуыстардың 
пайда болуы. 
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Шөгінділер мен орамалар мен құбырлардың бастары қатал климаттық 
жағдайда жұмыс істеген кезде ең үлкен дамуды табады. 

Секциялар мен бастиектердің мұндай ығысуы пайдаланылатын 
Құбырлардың жұмыс қабілеттілігін төмендетеді, оны қалпына келтіру үшін 
тиісті жөндеу жүргізу қажет. 

Құбыр төсемесының бұзылуы су ағынының немесе мұздың әсерінен 
болады (сурет. 3.43). 
 

 
 

3.43-сурет. Тікбұрышты қималы құбыр төсемесының бұзылуы 
 

Төсеменың бұзылуы құбыр аймағындағы жағалауды жууға, іргетастың 
астына судың түсуіне алғышарттар жасайды және, әдетте, жөндеу және 
қалпына келтіру жұмыстарын қажет етеді. 

 
Көпірлер мен құбырларды ағымдағы күтіп ұстау 

 
Көпірлер мен құбырларды ағымдағы күтіп ұстау пойыздардың қауіпсіз 

өтуін қамтамасыз ету мақсатында жаңаларының пайда болуын болдырмауға 
және бар ақаулар мен зақымдануларды жоюға бағытталған. Жасанды 
құрылыстарды ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 
мыналарды қамтиды: 

құрылыстарды мерзімді тексеру; конструкциялардың жай-күйін жүйелі 
қадағалау; ұсақ және косметикалық жөндеу жұмыстарын орындау; 
ақаулардың пайда болу себептерін зерделеу және олардың дамуының алдын 
алу жөніндегі жұмыстарды орындау. 

Көпірлер мен құбырларды ағымдағы ұстау бойынша негізгі 
жұмыстарға [37-38] жатады]: 

көпір төсемінің элементтерін ластанудан тазарту, теңестіру аспаптарын 
тазалау және майлау, түйістерді реттеу және маусымдық теңестіру рельстерін 
ауыстыру, жолдың жоғарғы құрылысын айдап әкетуден бекіту; 

құрылыстардың шегінде және оларға кіреберістерде жолдың жоғарғы 
құрылысын күтіп ұстау; болттарды тарту және ауыстыру және көпір 
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төсемінің ақаулы элементтерін жалғыз (іріктеп) ауыстыру, көпір брустарын 
шіруден және механикалық тозудан қорғау; аралық құрылыстар мен 
фермалық алаңдарды ластанудан тазарту; тірек бөліктерін тазалау, майлау, 
түзету және қорғау футлярларын жөндеу; құбырларды, Лотоктарды, су 
шайқайтын құдықтарды, арналарды тасындылар мен құдықтардан тазарту; 
құрылыстарды қысқа дайындау – құбырлар мен шағын көпірлердің 
саңылауларын қалқандармен жабу; көктемгі суды өткізуге дайындық – 
арналарды қардан тазарту, тіректердің айналасындағы мұз сынықтары; 

тасқын мен сең жүруді өткізу; металл конструкциялардың жекелеген 
орындарын ішінара бояу; жеке тойтармалар мен болттарды ауыстыру, 
көпірлердің металл конструкцияларындағы жарықтарды жапсырмалармен 
бұрғылау және жабу; тас қалаудың тігістерін тігу және массивті 
конструкциялардағы жарықтарды бітеу, төгінділерді жөндеу, жекелеген 
түскен және орын ауыстырған тастар мен блоктарды орнына қою; ағаш 
конструкциялардағы тығыздықтарды жою, бұрандамаларды тарту және 
майлау, беткі шіріктерді жапсыру және сүректі антисептикпен жарықтарды 
бітеу; конустардың, үйме еңістерінің және реттеу құрылыстарының 
жергілікті құрал-саймандарды ұстау: су мен құм қорын толықтыру, бөшкелер 
мен жәшіктерді жөндеу; 

қарау құрылғылары мен пайдалану жайластыруларын ұстау; 
жаяу жүргіншілер көпірлерінің төсемдері мен сатыларын жөндеу; кеме 

жүзетін өзендер арқылы өтетін көпірлерде кеме қатынасы сигнализациясы 
құрылғыларын ақаусыз ұстау; жарықтандыруды күтіп ұстау және жөндеу; 
күзетілетін жасанды құрылыстарда Бекет будкаларын, қорғаныс 
құрылыстарын, өтпелі көпірлерді, төсемдерді, үйінді еңістері бойынша 
сатыларды, аумақты және тыйым салынған аймақтарды қоршауды күтіп 
ұстау. 

Жасанды құрылыстарды ағымдағы күтіп – ұстауды "ҚТЖ "ҰК"АҚ 
Теміржол көлігі инфрақұрылымы филиалы-өңірлік Инфрақұрылым 
дирекциясының бөлімшесі (кәсіпорны) болып табылатын жол 
қашықтығының пайдалану штаты жүзеге асырады. Бұл жұмыстар жарты 
айлық кестелер бойынша орындалады, оларды жасау ағымдағы және 
мерзімді тексерулердің нәтижелерін ескере отырып жүргізіледі. 
          Автожол көпірлерін күтіп-ұстау, ағымдағы, орташа және күрделі 
жөндеу кезінде орындалатын жұмыс түрлерін сыныптау көпір құрылыстарын 
күтіп-ұстау, ағымдағы, орташа және күрделі жөндеу кезінде орындалатын 
жұмыс түрлерін айқындайды, Қазақстан Республикасы Көлік және 
коммуникация министрінің 2014 жылғы 24 қаңтардағы № 56 бұйрығы.  
     Темір жол және автожол көпірлеріне арналған металл және темір-бетон 
конструкцияларын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының түрлері төменде 
сипатталған. 
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Көпірлердің аралық құрылыстары 
Металл аралық құрылыстар. 

 
Көпірлердің металл аралық құрылыстарын ағымдағы күтіп-ұстаудың 

кең таралған жөндеу жұмыстарының қатарына металл коррозиясының алдын 
алу, ақаулы тойтармаларды ауыстыру, беріктігі жоғары болттарды ауыстыру 
және тарту, дәнекерленген қосылыстар мен дәнекерленген жіктерді жөндеу, 
жарықтардың ұштарын бұрғылау, зақымдалған құрылымдардың жекелеген 
бөлшектері мен элементтерін ауыстыру жұмыстары жатады. 

Көпірлердің металл конструкцияларын ішінара бояу оларды 
коррозиядан қорғаудың негізгі әдісі болып табылады. Аралық құрылыс 
элементтерінің жекелеген учаскелерінде бояу зақымдалған жағдайда ішінара 
бояу жүргізіледі. Лак-бояу материалы мен жабын түрі ең қолайсыз пайдалану 
жағдайларында металды ауа-райынан сенімді қорғайтындай және кемінде 8-
10 жыл қызмет ету мерзімін қамтамасыз ететіндей етіп таңдалады. 

Жабын праймер мен жабын қабаттарынан тұрады. Праймер-бұл 
боялған бетке және бояудың кейінгі қабаттарына адгезия беріктігін 
қамтамасыз ететін сенімді коррозияға қарсы қабат құру үшін тазартылған 
металл бетіне қолданылатын бояудың бірінші қабаты. Көпірлердің 
коррозиясынан сенімді қорғауды қамтамасыз ету үшін бояулар мен 
лактардың жабын қабаттары ретінде жақсы адгезиясы, жоғары механикалық 
беріктігі және ауа-райына төзімділігі, жұмыс жағдайында бүкіл жабын 
жүйесінің қоршаған ортаға төзімділігі мен өткізгіштігі бар материалдар 
қолданылады. 

Элементтердегі саңылауларды, сондай-ақ коррозиялық зақымданудан 
металдағы күшті ойықтарды тығыздау үшін тығыздағыш немесе 
герметикамен емдеу ұсынылады. 

Бояу алдында металл конструкциялардың беттерін ескі бұзылған 
бояулардан және ластанудан тазарту, әдетте, Болат щеткаларды қолдана 
отырып қолмен жасалады. Егер бір уақытта тығыз бекітілген тот болса, онда 
ескі бояу балғамен, кескішпен, қырғышпен немесе болат шпательмен 
алынады. Тазартылған беттер майсыздандырылады, содан кейін құрғақ ауа 
райында +5 оС төмен емес ауа температурасында боялады. 

Ақаулы тойтармаларды жоғары берік бұрандалармен ішінара 
ауыстыру. 

Ақаулы тойтармалар әдетте жоғары берік болттармен ауыстырылады. 
Әлсіз және ақаулы тойтармаларды ауыстыру пойыздар арасындағы 
аралықтарда және қозғалыс жылдамдығын шектемей жүргізіледі. Оннан кем 
тойтармасы бар тіркемеде бір мезгілде бір тойтарманы, ал тойтармалар саны 
көп тіркемеде – осы тіркеменің тойтармаларының жалпы санының 10% - нан 
аспайтын тойтарманы алып тастауға жол беріледі. Ақаулы тойтармаларды 
тойтармалардың бастарын газбен кесу арқылы алып тастау ұсынылады 
(негізгі металды қыздыруға жол бермейді), көрші тойтармалардың 
бұзылуына, тойтармалардың деформациясына және негізгі металдың 
зақымдалуына жол бермеу үшін қуыс бұрғымен бұрғылау немесе 
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тойтармалардың бастарын оттегі кескіштерімен кесу ұсынылады, содан кейін 
қалған өзекті қағып немесе бұрғылау керек (сурет. 3.44). 
 

 
а-бұрғылау көмегімен; б-кесу арқылы; 

 1-тойтарманың басын кейіннен кескішпен (шапқыш балғамен) кесу арқылы бұрғылау; 2-тесіктен 
сақалмен қағылатын өзек; 3-тойтарманың басын оттегі кескішпен кесу 4 

 
3.44- сурет. Тойтармалы бастиектерді жою тәсілдері 

 
Жұмыстар мынадай тәртіппен жүргізіледі. 
- тойтарманы алып тастаңыз;  
- бос тесік рейбермен тазаланады немесе қажетті диаметрге 

бұрғыланады (қажет болса);  
- бояудың, тоттың, кірдің қабаттарын тесіктің айналасына алып 

тастаңыз, майлы ластаушы заттарды еріткішпен сүртіңіз;  
- жоғары берік болтты орнатыңыз және толығымен бекітіңіз. Жоғары 

берікті болттар екі шайбамен орнатылады: біреуі – бастың астына, екіншісі – 
гайканың астына. Жоғары берік болттардың диаметрі ауыстырылатын 
тойтармалардың диаметріне байланысты қабылданады (әдетте тойтармалы 
тесіктің диаметрінен 1-2 мм аз). 

Металл аралық құрылыстардың элементтеріндегі жарықтардың 
ұштарын бұрғылау. Тойтармалы тесікке шығатын жарықтарды қоспағанда, 
ұзындығы 10-30 мм-ден асатын жарықтарды олардың одан әрі дамуын 
тоқтату мақсатында, әдетте, бұрғылайды. Алдымен жарықшақтың ұштары 
Кернмен белгіленеді, содан кейін диаметрі 14-18 ММ тесіктер парақтың 
немесе жарықшақтың бүкіл қалыңдығына бұрғыланады (сурет. 3.45). 
 

 
 

а – бір ұшынан; б-жарықшақтың екі ұшынан; 
1-жарықшақ; 2-диаметрі 14-16 ММ бұрғыланған тесік 

 
3.45- сурет. Жарықшақты бұрғылау схемасы 

 
Тесік екі жағынан 2-3 мм тереңдікке дейін созылады. Бұрғыланған 

тесіктер зақымдалған элементтің бүкіл қалыңдығына боялған. 
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Темір-бетон аралық құрылыстар. Зақымданулардың сипаты мен 
даму дәрежесіне байланысты темір-бетон аралық құрылыстардың ағымдағы 
күтіп-ұсталуын жөндеу жұмыстарының мынадай негізгі түрлері 
қолданылады: 

- темірбетон беттерінің зақымдануының алдын алу; 
- сынықтарды, Раковиналарды, қуыстарды бітеу және қорғаныс 

қабатының жекелеген зақымдануларын қалпына келтіру; 
- "беткі бітеу" тәсілімен жарықтарды жөндеу; су бұрғыш түтіктерді 

тазалау. 
Темірбетон беттерінің зақымдануының алдын алу. Атмосфералық 

әсерге ұшырайтын темірбетон элементтерінің беткі қабығының пайда 
болуын болдырмау үшін гидрооқшаулағыш қоспалармен, мысалы, ГКЖ-94 
органикалық сұйықтығының 10-15% кремний ерітіндісімен, сондай-ақ 
органикалық еріткіштердегі қоспалармен: цмид 1К, Эмако, Лахта енетін, 
Кальматрон, Акватрон-6, Типром К және т. б. гидрофобизация жүргізіледі. 
Бұл материалдарды бетті гидрофобизациялау үшін пайдалану бетонның суға 
төзімділігі мен аязға төзімділігін едәуір арттырады және құрылымдардың 
қызмет ету мерзімін ұзартады. 

Темір-бетон аралық құрылыстардың су бұрғыш түтіктерін жеке 
тазалау. Прочистку водоотводной түтіктер белгілі реттілікпен жүргізеді: 

- су бұру түтігі аймағындағы қиыршық тасты алып тастайды; қақпақты 
шешіп, түтікті тазартады; 

- түтік аймағындағы зақымдалған жерлерді тазалаңыз және шұңқыр 
ерітіндісімен жабыңыз; 

- түтіктерді битум лакпен бояйды; қақпақты түтікке орнатыңыз; 
- түтікті 10% жаңа қиыршық тасты қосып толтырыңыз; шпалдар мен 

призма мандрелін салыңыз. 
Жөндеу жұмыстарының бұл түрі өте ауыр, қоршау сигналдарын 

орнатуды немесе қозғалыс жылдамдығын сағатына 15 км-ге дейін 
төмендетуді қажет етеді, сондықтан, әдетте, ол аралық құрылыстың 
гидроизоляциясын ауыстыру бойынша жұмыстар кешенімен біріктіріледі. 
 

Көпір тіректері 
 

Көпір тіректерін ағымдағы күтіп-ұстаудың кең таралған жөндеу 
жұмыстарына мыналар жатады: 

- қаптаудың және тас қалаудың ақаулы жіктерін тігу;  
- зақымдалған сылақты жөндеу;  
- фермалық алаңдардың төгінділерін жөндеу;  
- зақымдалған қоқыс тастарын ішінара жөндеу.  
Көпірлердің жаппай тіректерінің қаптамалары мен тас қалауының 

ақаулы тігістерін тігу мынадай тәртіппен жүргізіледі [37]: 
тігістерді ескі ерітіндіден және тереңдігі 3-6 см шаңнан тазарту 

(ойықты, скарпельді, қырғышты, сым щетканы пайдалана отырып); 
жіктерді сумен жуу (арнайы суарғышпен немесе плунжерлік 



147
  

 

сорғымен)); 
тігістерді тігу үшін ерітінді дайындау (портландцементтерді қолдана 

отырып); 
дайындалған тігістерді ерітіндімен толтыру, содан кейін арнайы 

тігістің көмегімен кесу. 
Көпірлердің жаппай тіректерінің зақымдалған сылағын жөндеу цемент 

тез тартылатын ерітіндіні қолдану арқылы жүргізіледі. Тірек бетін сылау 
жұмыстары келесі тәртіппен жүзеге асырылады: 

- тіреу бетіндегі кертпештерді скарпельмен, кескішпен, балғамен 
орнату; 

- бетті шаңнан, майлы және майлы дақтардан (металл щеткалармен, 
қырғыштармен) тазарту); 

- тіреу бетін сумен сулау; қалыңдығы 10-12 мм дейін сұйық цемент 
ерітіндісімен дайындық қабатын жағу; дайындық қабатын орнату (шамамен 2 
тәулік); 

- дайындық қабатын сумен сулау; сылақтың әрлеу қабатын қалыңдығы 
8-10 мм дейінгі қалың цемент ерітіндісімен жағу;  

Көпір тіректерінің фермаішілік алаңдарының ағызылуын жөндеу және 
ағымдағы күтіп-ұстау жұмыстарының құрамы оларда жарықтардың, 
сынықтардың, раковиналардың, қуыстардың болуымен және қалаудың 
ішінара бұзылуымен анықталады. 

Жөндеу жұмыстары мыналарды қамтиды: 
– жою қираған қабатының сливов;  
- төгінділерді ластанудан тазалау және жуу;  
- тегіс емес жерлер мен ойықтарды цемент ерітіндісімен тегістеу;  
- төгінділердегі жарықтарды цемент ерітіндісімен, полимерцемент 

бояумен немесе полимерцемент қамырымен бітеу;  
- егер көлбеу жеткіліксіз болса, қара өрік 1:2 цемент ерітіндісімен 

майлау қалыңдығын немесе бетон қабатын төсеу арқылы түзетіледі.  
Көпір тіректерінің зақымдалған қоқыс тастарын ішінара жөндеу 

жарықтар, ауа-райы және ескі ерітіндінің бұзылуы, жеке тастардың құлауы 
болған кезде жүзеге асырылады. 

Көпір тіректерінің кесек қалауын ішінара қайта салу кезінде жөндеу 
жұмыстары мынадай тәртіппен жүргізіледі: 

- ақаулы қалауды бөлшектеу (сынықтың, кувалданың, шой балғаның 
көмегімен)); 

- бөлшектелген тастарды ескі ерітіндіден тазарту; тастарды іріктеу, 
сулау және оларды құрғақ верстерге салу; 

- 300-500 маркалы цементті пайдалана отырып, цемент ерітіндісін 
дайындау; 

- цемент ерітіндісін бір мезгілде толтыра отырып, верст қатарларының 
тастарын қалау; 

- забутовки төсеу; тастар арасындағы аралықтарда жарықшақтар 
жасалады. 
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Темір жол көпірлерінің көпірлі төсемі 
 

Көпір төсемін ағымдағы күтіп ұстау шеңберінде жүргізілетін жұмыстар 
кешені мыналарды қамтиды: 

- көпір брустарын жөндеу;  
- көпір брустарының бір ауысымы;  
- көпір төсемінің ақаулы элементтерін ішінара ауыстыру;  
- тарси болттарды тарту, майлау және ауыстыру;  
-темірбетон плиталардағы және цемент-құм төсемдеріндегі 

жарықтарды герметизациялау және берік бітеу;  
- балластсыз көпір плиталары (БКП) арасындағы жіктерді бітеу); 
- БКП плиталарын арқалықтарға бекітудің беріктігі жоғары 

түйреуіштерін ауыстыру;  
- резеңке төсемелерді қарсы тіреуіштер мен БКП тақталарының 

арасына ауыстыру. 
Көпір брустарын жөндеу. Көпір брустарын жөндеу жұмыстарының 

құрамына мыналар кіреді: 
- бөренелер мен жарықтардың бетін тазалау; 
- қылтанақты тазалау, сүректің қатты түрінен төлкелерді қою; 
- жарықтар мен тазаланған жерлерді антисептик, бітеу, гидрооқшаулау; 
- жарықшақтарды қысу және жолақтардың ұштарын байлау. 
Тазартылған жарықтарға антисептикалық паста құйылады. Әрі қарай, 

сәуленің бетіне көміртекті лактың гидрооқшаулағыш қабаты қолданылады. 
Тазартылған жерлер қысылып, жолақтардың ұштарын диаметрі 5 мм сыммен 
байлап, жарықтар орналасқан жерде орналасқан балдақтарды немесе 
бұрандаларды алып тастап, олардың тесіктеріне қатты ағаш бұталарын 
салыңыз (сурет. 3.46). Содан кейін балдақтарды бітеп тастаңыз немесе 
алынған бұрандаларды ораңыз. Көпір сәулелерін көтеру және ауыстыру 
бойынша жұмыс схемасы суретте көрсетілген.3.47. 

 
 

1-көпірлі арқалықтар; 2-металл сым; 3-қапсырма; 4-өңделген Жарық;5-арқанның ұштарын 
сыммен байлауға арналған құрылғы 

 
3.46- сурет. Көпір арқалығын металл сыммен байлау схемасы 
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а-көпір осіне көлденең түр; б–а – а көлденең қимасы; в-көпір осінің бойындағы түр; 

1 - негізгі рельс; 2-домкраттар; 3-қимасы 140 мм брус 
3.47-сурет. Көпір төсемін көтеру схемасы 

 
Жұмыстар белгілі бір ретпен орындалады: 
- жұмыс процесінде көтеру кезінде жолдың шығарылуын болдырмау 

үшін жол рельстерінің саңылауларын реттеу;  
- көпір төсемінің бірқалыпты көтерілу учаскесі шегінде кеспе 

болттардағы гайкаларды босату;  
- контррельсті Кестелеп ауыстырылатын Арқалықта балдақтарды тарту 

және ішкі төсем тақтайларын алу;  
- ауыстырылатын бруста тарси және басқа болттарды алу;  
- домкраттарды орнату және көпір төсемін көтеру;  
- көпір арқалығын шығару;  
- бойлық арқалықтардың жоғарғы белдеулерін тазалау және бояу;  
- жаңа өңделген көпір арқалығын тарту, төсемдерді төсеу;  
- көпір төсемін түсіру және домкраттарды жинау;  
- кеспе бұрандалардағы сомындарды қатайту;  
- жаңа Арқалықта лапчатых және басқа болттарды орнату, еденді 

орнату;  
- төселген рельстер мен контррельстерді тігу.  
Бір көпірлі арқалықты ауыстыру бойынша жұмыстардың ұзақтығы 

орта есеппен 22-25 минутты құрайды. 
Көпір төсемінің ақаулы элементтерін ішінара ауыстыру. 
Бұл ретте жұмыс құрамына мыналар кіреді: көпір төсенішінің 

тақталарын ауыстыру; 
қауіпсіздік жолақтарын ішінара ауыстыру. 
ЖЖМ плиталары арасындағы жіктерді бітеу ағымдағы ұстау бойынша 

жұмыстардың келесі құрамын қамтиды: 
-кейіннен майсыздандыру арқылы жіктерді ескі жгут пен мастикадан 

тазарту;  
- ағаш рейкаларды, бұрауларды, төсемдерді пайдалана отырып, 

жіктерді заңшалау;  
- полимерлі материалды немесе тиоколды мастиканы дайындау;  
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- тігістің қабырғалары мен шеттерін мотор майымен немесе соляркамен 
өңдеу; тігісті тиоколды мастикамен толтыру;  

- мастиканы металл тегістеуішпен ысқылау.  
БКП плиталарын арқалықтарға бекітудің беріктігі жоғары 

шпилькаларын ауыстыру қарау арбашығынан (бесіктен) немесе пойыздар 
арасындағы аралықтағы мінбелерден жүргізіледі. Жұмыстар реттілікпен: 

- гайкаларды бұрап алу, резеңке төсемдер мен металл шайбаларды 
шешу; 

- ескі шпилькаларды қағу; 
- жаңа төсемдерді, шайбаларды, түйреуіштерді орнату және 

жаңғақтарды бұрау; 
- гайканы есептеу күшіне динамометриялық кілтпен тарту. 
Беріктігі жоғары түйреуіштер диаметрі 22 мм, ұзындығы кемінде 370 

мм, МЕМСТ 4543-71 сәйкес 40Х маркалы болаттың ұштарында М22 
бұрандасы бар, содан кейін термиялық өңдеумен қолданылады. 

Резеңке төсемелерді қарсы тіреуіштер мен БКП тақталарының 
арасына ауыстыру жұмыстары мынадай тәртіппен жүргізіледі. 

- жаңа төсемдерді салу;  
- гайкаларды бұрайды және алады; 
- жаңа тығыздағышқа тесіктер жасайды; 
- тығыздағышты орнататын орынды тазалайды; 
- жаңа төсем төсейді; 
- гайканы бұрайды. 

 
Су өткізу құбырлары 

 
Су өткізу құбырларын ағымдағы ұстау жұмыстарына жатады[37, 39]:  
- тасындылар мен тасындылардан тазарту; төсемелар жартылай 

бұзылған жағдайда оларды жөндеу; 
- арналардың бекітпелерін жөндеу; ашу ені 0,3 мм дейін жарықтарды 

бітеу; 
- топырақ шашпай 10 мм дейін ашу арқылы буындар мен секциялар 

арасындағы жіктерді бітеу; 
- арматураны, Раковиналарды, бетон және темірбетон қалауының 

қуыстарын ашпай жергілікті сынықтарды жою. 
Төсемеларды жөндеу. Жөндеу жұмыстарының ерекшелігі-мезгіл-

мезгіл жұмыс істейтін су ағындарында орналасқан құбырларда суды ағызу 
қажеттілігі. Мұндай құбырлардағы жұмыс орнын құрғатудың негізгі әдістері: 

- қосалқы құбыр немесе төсеме арқылы суды бұру;  
- құбыр алдында су жинағышты орнату, оны кейін сорғылармен айдау;  
- су өткізбейтін қалыптарды қолдану.  
Осы жұмыстарды жүргізу кезінде едәуір еңбек шығындарын ескере 

отырып, әдетте, төсемеларды ішінара бұзу кезінде Жөндеу жазғы кезеңде су 
ағыны болмаған кезде жүргізіледі. Көбінесе 30 – дан төмен емес қысу 
беріктігі бойынша монолитті бетон, аязға төзімділігі – F300, суға төзімділігі-
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W8 қолданылады. 
Жөндеу жұмыстары келесі тәртіппен жүзеге асырылады: төсеменың 

ескі материалынан, кірден, қоқыстардан тазарту; 
- тігістерді, буын жиектерін және секцияларды ескі ерітіндіден 

(крейцмейсельдердің, ілгектердің, металл щеткалардың көмегімен) тазалау);  
- битуммен немесе шайырмен сіңдірілген паклилердің жіктерін зан 

шығару;  
- тігістерді жөндеу ерітінділерімен екі рет толтыру: алдымен ішінара, 

ал орнатқаннан кейін-түпкілікті;  
- тігіс аймағында бетті герметизациялау.  
Буындарды тығыздауға арналған жөндеу ерітінділері су-цемент 

қатынасы 0,35-0,45 болатын 1:2 цемент–құм ерітіндісін қолдана отырып, 
шырын шығаратын портландцементтер негізінде дайындалады. 

Арналардың бекіністерін жөндеу. Қос немесе жалғыз төсем түріндегі 
нығайту тасты мүк қабатына (кем дегенде 5 см) және қиыршық тасқа (10-15 
см) төсеу немесе бос жерлерді бөлу арқылы қалпына келтіріледі. Су 
ағынының едәуір жылдамдығымен жөнделетін учаскелерді төсеу цемент 
ерітіндісімен қосымша күшейтіледі. Тас мөлшері су ағынының 
жылдамдығына байланысты тағайындалады [37]. 

Жұмыстың негізгі құрамына кіреді: ескі тас төсемді бөлшектеу; 
төселетін қабатты дайындау (дөңестерді кесу, шұңқырларды толтыру, 

бетін тегістеу және тығыздау); 
мөлшері бойынша таңдап және жіктерді байлауды сақтай отырып, 

тастармен (бетон немесе темірбетон плиталармен) төсеу; 
забивку қуыссыз қиыршық тас, кейіннен бар. 
Құбырдың шығатын арнасын нығайтуды жөндеуге көп көңіл бөлінеді, 

өйткені шығатын ағын айтарлықтай жылдамдыққа ие (құбырдағы 
жылдамдықтан шамамен 1,5 есе көп) және таралып, құбырдың шығу басы 
мен буындарын жууға әкелуі мүмкін. 
 

8.2 Көпірлер мен құбырларды салу және пайдалану кезіндегі еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік техникасы 

 
Тыйым салынады: 
қоршау сигналдарын орнатпас бұрын жұмысқа кірісіңіз; 
кернеу мен жерге қосуға жауапты байланыс желісі ауданының 

қызметкерінен жазбаша рұқсат алғанға дейін жол төсегіш Кранның жұмысын 
бастау; 

жол мен көпір төсемін 25 км/сағ жылдамдықпен жұмыс орны бойынша 
пойыздардың қауіпсіз өтуін қамтамасыз ететін жағдайға келтіргенге дейін 
және габарит талаптарының сақталуын тексергенге дейін тоқтату 
сигналдарын алу. 

Бұл ретте пойыздарды сағатына 25 км жылдамдықпен өткізуге 
арналған жұмыс учаскесіндегі жол мен көпір төсемі мынадай талаптарды 
қанағаттандыруы тиіс: 
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әрбір төртінші сәулені тарси болттармен бекіту керек, Көпірлер мен 
төсеніштер төселген жолақтарға диагональ бойынша екі бұрандамен 
бекітіледі; 

барлық рельс түйіспелері рельстің әр Ұшында екі болтты орнатумен 
жапсырмалармен жалғануы тиіс; 

жолда жоспарда бұрыштар мен деңгей қисықтары болмауы керек, 
жолақтар бойлық арқалықтардың белдеулеріне тығыз орналасуы керек. 

Жұмыс жетекшісінің орнында поездық диспетчермен және, әдетте, 
көрші станциялармен сигналистермен телефон немесе радио байланысы және 
пойыздар кестесі болуы тиіс. 

Жаңа көпір брустарын төсеу және кесінділерді антисептиктеу кезінде 
жұмысшылар арнайы киімді және сақтандыру пастасын пайдалана отырып, 
терінің ашық жерлерін қорғауы тиіс. Жұмыстың соңында жылы душ 
қабылдау керек. 

Жаяу жүргіншілер қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
жаяу жүргіншілер көпірінің конструкциясы [26-Т. 37]. Жаяу жүргіншілер 
көпірінің өлшемдері, қауіпсіз қоршауға арналған таяныштар, металл 
көпірлердегі бөлек тротуарлар [37] көрсетілген.   

2 м-ден астам биіктіктегі жасанды құрылыстарды жөндеу жұмыстары 
сатыларды, аспалы төсемдерді және басқа да қосалқы құрылғыларды қолдана 
отырып жүргізілуі тиіс. Бұдан басқа, жұмысшылар жұмысты қауіпсіз жүргізу 
талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру белдіктері мен басқа да 
құрылғыларды пайдалануы тиіс. 

 Мінбелер бекітілген жоба бойынша орналастырылуға тиіс және 
нормативтік жүктемеден 20% - ға асатын статикалық жүктемемен 1 сағат 
ішінде сынақтан өткеннен кейін және нормативтік жүктемеден 10% - ға 
асатын серпінді жүктемеден кейін ғана пайдалануға жіберілуі мүмкін. 
Төсеме тақталарды ілуге арналған ілгектер есептіден екі есе артық 
жүктемемен кемінде 15 минут бойы алдын ала сыналуы тиіс. Барлық 
сынақтар актімен ресімделуі тиіс. Төсеме тақталардың ені кемінде 1 м болуы 
тиіс. 

Аспалы мінбелерге арналған ілгектер мен ілмектерді ілу және 
мінбелерді орнату тек мінбелерге тапсырылуы тиіс. Ілмектер мен ілмектерді 
ілуге арналған орындар алдын ала айқындалады. 

Төсеме тақталарды орнату кезінде төменде келтірілген нұсқауларды 
басшылыққа алу керек. 

Талаптарды қанағаттандыруы тиіс төсеніштер: 
жұмыс өндірісінің жоғары сенімділігі мен ыңғайлылығы; 
минималды салмақ; 
құрылыс ауласында алдын-ала элементтер жасау мүмкіндігі; 
құрастыру және бөлшектеу оңай; 
материалдардың аз шығыны; 
пойыздардың минималды қозғалысы. 
Жеке конструкцияның ағаш төсемдері элементтерінің өлшемдері 

оларды жол дистанциясы қызметкерлерінің күшімен құрастыру кезінде көпір 
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шеберін тағайындауы және оларды жол дистанциясының директорымен 
келісуі тиіс. Жөндеу жұмыстарын мамандандырылған ұйым орындаған кезде 
төсеме тақталарды белгіленген тәртіппен бекітілген жұмыстарды 
ұйымдастыру жобасына сәйкес дайындайды. 

Дайын үлкейтілген элементтерден (еден тақталары және т.б.) 
төсеніштерді жинап алған жөн. Құрылыс ауласында немесе жол 
дистанциясының шеберханасында немесе мердігерлік жұмыстарды 
орындайтын мамандандырылған ұйымда тірек элементтері жасалады, бұл 
бөлшектердің барлық түйісулерінің мұқият орындалуын қамтамасыз етеді. 
Элементтерді дайындау кезінде оларды орнату кезінде аралау, кесу, 
дәнекерлеу және т. б. бойынша қосымша операцияларды толығымен жою 
үшін оларды дайындық деңгейіне дейін жеткізу керек. 

Ағаш төсеніштер МЕМСТ 8486 талаптарын қанағаттандыратын II 
сұрыпты қылқан жапырақты ағаштан жасалуы керек, материалдардың 
ылғалдылығы шектелмейді. 

Төсеме тақтайларға Елеулі зақымдары мен ақаулары бар ағаш 
материалдарын қолдануға тыйым салынады (қисық қабат, түйіншектік, 
жарықтар, қисаю және т.б.). 

Ст0 және Ст3 маркалы болаттардан дайындалатын төсеме тақталардың 
металл бөлшектері сынықсыз, жарықсыз және басқа да ақауларсыз болуы 
тиіс. 

Ағаш төсеніштерде шығыңқы немесе тігілмеген тақталар, шегелер, 
қапсырмалар, болттар және т. б. болмауы керек. 

Аспалы тіректер 4 кН/М нақты жүктемені қабылдауға арналған. Төсеме 
тақтайға түсетін жүктеме есептіден аспауы тиіс. Жобада белгіленген 
мөлшерден артық мінбелерде адамдардың жиналуына жол берілмейді. 

Көп жағдайда аспалы тіректер диаметрі 19-20 мм дөңгелек болаттан 
жасалған металл ілмектер мен диаметрі 160-220 ММ бөренелерден жасалған 
ағаш саусақтардың көмегімен орнатылады. Қалыңдығы 40-60 ММ 
тақталардан жасалған тақтай тақталармен қалқандарға салынған. 
Қалқандарды қабаттастыруға олардың ұзындығы бойынша ғана рұқсат 
етіледі, бұл ретте түйісетін элементтердің ұштары тіректе (саусақтарда, 
аралықтарда) орналасуы және оны әр бағытта кемінде 20 см жабуы тиіс. 
Қабаттасуға қосылған қалқандардың жоғарғы ұштары шабылады. Төсеме 
тақтайлардағы төсемнің беті тегіс, тақтайлар арасындағы саңылаулары 10 
мм-ден аспауы тиіс. 

Тіректерге төсем элементтерін (қалқандарды, тақтайларды) төсеу 
кезінде олардың Бекітілу беріктігін тексеру қажет. Соңғысының орындары 
мен бекіту тәсілі жобада (эскизде) көрсетіледі. Еден тақталарының 
ұзындығын олардың буындары тіректердің саусақтарында болатындай етіп 
тағайындау керек. Аспалы мінбелердің саусақтарын бір - бірінен 1,8-2,0 м 
аспайтын қашықтықта орналастыру ұсынылады. Ілгектердің ұзындығы 
орнында көрсетілген. Ілмектер мен ілгектерді тек ыстық жолмен бүгу керек. 

Егер жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде аспалы төсеме тақталарды 
тасу талап етілсе, онда көлденең тіреуіш саусақтардың ұштары бойлық 
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арқалықтардың конструкцияларына ілінген және бекітілген басқа сымдарға 
ілінеді. 

Тақталарды құрастыру және бөлшектеу кезінде элементтерді көтеру 
және түсіру крандардың және басқа да Жүк көтергіш құрылғылардың 
(блоктардың және т.б.) көмегімен жүргізілуі тиіс. Төсеме тақталардың 
жекелеген элементтерін көпірден тастауға тыйым салынады. 

Төсеме тақталарды ілуге арналған Болат арқандардың диаметрлері 
есеппен тексерілуі тиіс. Арқандардың кемінде тоғыз есе беріктік қоры болуы 
тиіс. 

Жұмыста болған Болат арқандарды (тростарды) ажыратуды жүк 
көтергіш крандарды орнату және қауіпсіз пайдалану қағидаларына сәйкес 
орамның бір қадамы ұзындығындағы сымдардың саны бойынша жүргізу 
керек. 

Көтеруге және түсіруге арналған Тростар сенімді бекітілген блоктар 
арқылы өткізілуі тиіс. Тростар зақымдануды болдырмау үшін конструкция 
элементтеріне тимеуі тиіс. 

Жерге орнатылатын шығырлар балластпен тиелуі тиіс, оның салмағы 
шығырдың тарту күшінен кемінде екі есе артық болуы тиіс. Балласт 
шығырдың рамасына бекітілуі тиіс. 

Барлық қол көтеру шығырлары автоматты түрде жұмыс істейтін қос 
тежегіш құрылғыларымен жабдықталуы тиіс. Тежегіші бұзылған 
жүкшығырмен жұмыс істеуге тыйым салынады.  

Төсеме тақталардың жай-күйін жұмыс басталғанға дейін көпір шебері 
тексеруі тиіс. 

Мінбелерді құрылыстардың жақындау габаритінен тыс орналастыру 
қажет. Құрылыстардың жақындау габариті шегінде төсеме тақталарды 
орнату және бөлшектеу орындары тоқтату сигналдарымен қоршалады. 

Аспалы төсеме тақталарды бірнеше рет пайдаланған жағдайда, олар 
ілінетін конструкция есептік жүктемеден кемінде екі есе асатын жүктемеге 
тексерілген жағдайда, сынақсыз пайдалануға жіберілуі мүмкін. 

Желдің жылдамдығы 10 м/с артық болған кезде төсеме тақталарды 
көлденең және бойлық бағытта жылжытуға жол берілмейді. Жылжыту 
алдында төсеніштер материалдардан босатылуы керек және оларда адамдар 
болмауы керек. 

Жылжымалы (қосалқы) сатылардың адырналарға ойылған немесе 
ойылған сатылары болуы және металл тұтастырғыштармен тартылуы тиіс. 
Баспалдақтары шегелермен тігілген баспалдақтарды қолдануға жол 
берілмейді. Баспалдақтарды өсіруге де жол берілмейді. Баспалдақтың 
ұзындығы баспалдақтың жоғарғы ұшынан кемінде 1 м, бірақ 5 м аспайтын 
қашықтықта орналасқан баспалдақтан жұмыс істей алатындай етіп 
қабылданады. 

Тасымалданатын сатылардың ұштары жұмсақ топыраққа орнату 
кезінде істікшелермен және қатты негізге орнату кезінде резеңке 
табандықтармен жабдықталуы тиіс. 
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Жылжымалы сатыларды пайдалану алдында пайдалану жағдайында 
тұрған сатының аралық ортасындағы сатылардың біріне бекітілген 1,2 кН 
статикалық жүктемемен сынау қажет. Жұмыс кезінде ағаш баспалдақтарды 
әр алты ай сайын тексеру керек. 

Механикаландырылған аспаппен жалғамалы баспалдақтардан жұмыс 
істеуге тыйым салынады. 

Төсеме тақтай ретінде оларға тақтай төселген сатыларды, сондай-ақ 
аралық құрылыстардың элементтеріне салынған және қалқандарға 
бекітілмеген жекелеген тақтайларды қолдануға жол берілмейді. 

Мінбелер биіктігі кемінде 1 м берік таяныштармен қоршалуы, ал 
төменгі бөлігінде биіктігі кемінде 15 см борт тақтасы болуы тиіс. Еден 
тақталары мықтап тігілген болуы керек. 

Төсеме тақтайлар мен жапсарлас сатылардың төсемдерін жұмыс 
жүргізу кезінде кірден, қардан, мұздан тазарту және қысқы уақытта құм себу 
қажет. 

Салмағы 10 кг – ға дейінгі айлабұйымдарды, бөлшектерді, материалдар 
мен құрал – саймандарды жоғарыға беру және оларды жерге түсіру "қармақ" 
көмегімен, ролик арқылы лақтырылған 25 кг-ға дейін "қармақ" көмегімен 
және полиспаст немесе шығырдың көмегімен 25 кг-нан жоғары жүргізілуі 
тиіс. 

 Жұмыс жүргізу кезінде қолданылатын жүк көтергіш құралдардың жүк 
ілгектері (арқандар, траверс) жүктің өздігінен түсуін болдырмайтын 
сақтандыру құрылғыларымен жабдықталуы тиіс. 

 
Бақылау сұрақтары 

 
1. Жасанды құрылыстарды ағымдағы күтіп ұстау бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыруды не қамтиды  
2. Көпірлердің металл аралық құрылыстарын күтіп ұстаудың негізгі 

жұмыстарын атаңыз.  
3. Көпірлердің темірбетон аралық құрылыстарының қазіргі 

құрамының негізгі жұмыстарын атаңыз.  
4. Көпірлердің аралық және жағалау тіректерінің ағымдағы 

мазмұнының негізгі жұмыстарын тізімдеңіз.  
5. Су өткізгіштердің ағымдағы құрамының негізгі жұмыстарын 

атаңыз.  
6. Сең жүру, көктемгі және нөсерлі суларды өткізу кезінде қандай 

негізгі жұмыстар орындалады 
7. Пайдаланылатын көпірлердің аралық және жағалау тіректерінің 

негізгі ақаулары мен зақымдары қандай?  
8. Пайдаланылатын су өткізгіштердің негізгі ақаулары мен 

зақымдары қандай?  
9. "ҚТЖ "ҰК" АҚ-ның жасанды құрылыстарды пайдалануды 

басқару жөніндегі бөлімшелерін атаңыз.  
10. Қазақстан темір жолдарында қабылданған пайдаланылып жүрген 
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Исса-ның жай-күйін қадағалау жүйесіне қысқаша сипаттама беріңіз.  
11. Isso техникалық жағдайы мен мазмұнын баллдық бағалау 

жүйесінің қысқаша мазмұнын беріңіз.  
12. Көпірлердің жүк көтергіштігін есептеу кезінде аралық 

құрылыстар мен уақытша жүктемелер сыныптары қалай анықталады  
13. Олардың жүк көтергіштігін есептегеннен кейін көпірлерді 

қауіпсіз пайдалану режимдері қалай белгіленеді 
14. Пайдаланылатын көпірлердің техникалық диагностикасы нені 

қамтиды  
15. Пайдаланылатын көпірлердің сенімділігінің негізгі бағалау 

көрсеткіштері қандай?  
16. Пайдаланылатын көпірлердің сенімділік көрсеткіштерін бағалау 

және болжау әдістерін атаңыз.  
17. Қатал климат аймағында оларды пайдалану процесінде ИССО 

құрамының ерекшеліктері қандай? 
18.  Мұз түзілуін дамыту кезінде оларды пайдалану процесінде 

ИССО құрамының ерекшеліктері қандай? 
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4 БӨЛІМ. МОНОЛИТТІ КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫ БЕТОНДАУ. 
ҮҢГІ ЖОЛДАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ САЛУ НЕГІЗДЕРІ. 

 
9 тарау. МОНОЛИТТІ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ БЕТОНДАУ 

 
9.1 Бетон Түрлері, құрама темірбетон және бетон құрылыс бұйымдары 

мен конструкциялары; құрылыс ерітінділері 
 

Бетон-бұл минералды байланыстырғыштың, ірі және ұсақ 
агрегаттардың, су мен қоспалардың қатайтылған қоспасы болып табылатын 
жасанды тас материалы. 

Темірбетон конструкциялары өндіріс әдісіне сәйкес монолитті және 
құрама болып бөлінеді. 

Монолитті темірбетон құрылымдары тікелей құрылыс алаңдарында 
салынады. Әдетте олар стандартты емес және элементтердің аз 
қайталануымен және әсіресе ауыр жүктемелермен (көп қабатты өндірістік 
ғимараттардың негіздері, рамалары мен едендері, гидротехникалық, Көлік 
және басқа құрылымдар) бөлуге қиын ғимараттар мен құрылымдарда 
қолданылады. 

Құрама темірбетон конструкциялары өндірістің ұтымды 
ұйымдастырылған жоғары механикаландырылған технологиялық процесі бар 
мамандандырылған зауыттар мен полигондарда орындалады. Темірбетон 
конструкциялары мен бұйымдары құрылысты индустрияландыру үшін үлкен 
мүмкіндіктер жасайды, олар бірнеше рет қайталанатын (бірыңғай) 
элементтердің ең аз мөлшерімен тиімді. Темірбетон бұйымдары мен 
конструкциялары қарапайым және алдын-ала кернеулі арматурамен 
жасалады. Темір-бетон бұйымдарын өндіру тәсілдері. Қазіргі заманғы 
темірбетон кәсіпорындарында келесі өндіріс әдістері қолданылады: стенд, 
ағынды агрегат, конвейер, кассета[29]. 

Бетон қоспасының құрамы бетонның белгілі бір мерзімге берілген 
қасиеттерін (беріктігі, аязға төзімділігі, су өткізбейтіндігі және т.б.) 
қамтамасыз етуі керек. 

Тұтқырдың түрі бойынша ерекшеленеді: 
цемент (ең көп таралған), силикат (әк-кремний), гипс, аралас (цемент-

әк, әк-қож және т.б.), арнайы – ерекше талаптар болған кезде қолданылады 
(ыстыққа төзімділік, химиялық төзімділік және т. б.). 

Агрегаттың түріне сәйкес бетон бөлінеді: тығыз, кеуекті, арнайы 
талаптарға жауап беретін арнайы агрегаттар (радиациядан қорғау, ыстыққа 
төзімділік, химиялық төзімділік және т.б.). 

Дұрыс таңдалған бетон қоспасында цемент шығыны 8-15%, ал 
агрегаттар - 80-85% (массасы бойынша). Агрегаттар түрінде жергілікті тас 
материалдары қолданылады: құм, қиыршық тас, қиыршық тас, сондай-ақ 
өнеркәсіптің жанама өнімдері (ұсақталған және түйіршіктелген 
металлургиялық шлактар). 
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Бетонның тығыздығы цементтің тығыздығына және агрегаттардың 
түріне байланысты. Бетонның тығыздығының өзгеруімен оның көрсеткіштері 
өзгереді-беріктік, аязға төзімділік, жылу өткізгіштік және т. б. 

Тығыздығы бойынша бетондар аса ауыр, ауыр, жеңіл және аса жеңіл 
болып бөлінеді. 

Әсіресе ауыр бетондардың тығыздығы 2500 кг/м3-ден асады. 
Агрегаттар ретінде темір чиптер, ұсақталған шойын, барит және басқа да 
ауыр тас материалдар қолданылады. 

Ауыр (қарапайым) бетондардың тығыздығы 1800-2500 кг/м3 құрайды. 
Толтырғыштар-құм, қиыршық тас, қиыршық тас және т. б. 

Тығыздығы 500-1800 кг/м3 Жеңіл бетондар. Толтырғыштар-қож, 
кеңейтілген саз, аглопорит, перлит, пемза, туф және т. б. 

Әсіресе тығыздығы 500 кг/м3-ден аз Жеңіл бетондар. Олардың 
әртүрлілігі жылу оқшаулағыш бетондар: көбік бетондары, газдалған бетон, 
көбік силикаттары, газ силикаттары және т. б. 

Бетонның тығыздығы 300-ден 3600 кг/м3-ге дейін өзгереді. Бұл әртүрлі 
тығыздықтағы бетон және темірбетон бұйымдары мен конструкцияларын 
жасауға мүмкіндік береді. 

 
Құрылыс ерітінділері. Түрлері мен жіктелуі 

 
Ерітінді "ерітінді қоспасы", "құрғақ ерітінді қоспасы", 

"ерітінді"ұғымдарын біріктіреді. Ерітінді-бұл байланыстырғыш (цемент), 
ұсақ агрегат (құм), Ысырма (су) және қажет болған жағдайда арнайы 
қоспалар қоспасының қатаюы нәтижесінде алынған материал. Бұл қоспаны 
қатайту басталғанға дейін ерітінді қоспасы деп атайды. Құрғақ ерітінді 
қоспасы — бұл құрғақ компоненттердің қоспасы — байланыстырғыш, 
агрегат және зауытта өлшенген және араластырылған қоспалар-қолданар 
алдында сумен жабылады. 

Ерітіндідегі байланыстырғыш агрегаттың бөлшектерін орап, олардың 
арасындағы үйкелісті азайтады, нәтижесінде ерітінді қоспасы жұмыс үшін 
қажетті қозғалғыштыққа ие болады. Қатаю процесінде тұтқыр материал 
агрегаттың жеке бөлшектерін бір-бірімен тығыз байланыстырады. Цемент, 
саз, гипс, әк немесе олардың қоспалары байланыстырғыш ретінде, ал құм 
агрегат ретінде қолданылады. Ерітінділер бірқатар факторларға байланысты 
жіктеледі: қолданылатын байланыстырғыш, байланыстырғыштың қасиеттері, 
байланыстырғыш пен агрегат мөлшері арасындағы байланыс, тығыздық пен 
Мақсат. 

Қолданылатын байланыстырғыш түрі бойынша ерітінділер: 
 қарапайым-бір байланыстырғышты (цемент, әк, гипс және т. б.) 

қолдану.); 
 күрделі-аралас байланыстырғыштарды қолдану (цемент-әк, әк-гипс, әк-

күл және т.б.). 
Қарапайым ерітінділердің құрамы екі санмен белгіленеді. Бірінші Сан 

(әдетте бірлік) ерітіндідегі тұтқыр материалдың бір көлемді (немесе 
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массалық) бөлігі екенін көрсетеді. Біріншіге қатысты соңғы Сан 
толтырғыштың көлемді (немесе жаппай) бөліктерінің тұтқыр материалдың 
бір бөлігіне қанша түсетінін көрсетеді. Мысалы, 1: 3 құрамындағы әк 
ерітіндісі бұл ерітіндіде 1 сағат ішінде әк 3 сағат агрегат бар екенін білдіреді. 
Күрделі шешімдер үшін қатынас үш саннан тұрады, олардың бірінші саны 
(бірлігі) негізгі байланыстырғыш материалдың көлемдік бөлігін білдіреді, ал 
екінші Сан бір бөлікке қосымша байланыстырғыштың қанша мөлшерін алу 
керектігін көрсетеді. 

Байланыстырғыштың қасиеттеріне байланысты: 
 ауа - құрғақ жағдайда қататын ауа ерітінділері (мысалы, гипс); 
 гидравликалық - ауада Қатай бастайды және суда немесе ылғалды 

жағдайда (цемент) қатайуды жалғастырады. 
Тұтқыр материал мен агрегат санының арақатынасына байланысты: 

 майлы ерітінділер-артық тұтқыр материалы бар ерітінділер. Олардың 
қоспалары өте пластикалық, бірақ қатайған кезде үлкен шөгуді береді; 
қалың қабатпен қолданылатын майлы ерітінділер жарылып кетеді; 

 қалыпты ерітінділер; 
 арық ерітінділер - құрамында тұтқыр материалдың салыстырмалы 

түрде аз мөлшері бар. Алайда, олар өте аз шөгуді береді, бұл жұмыс 
кезінде өте құнды. 

Тығыздығы бойынша ерітінділер бөлінеді: 
 ауыр-орташа тығыздығы құрғақ күйінде 1500 кг/м3 және одан да көп, 

кәдімгі құмда дайындалады; 
 жеңіл-орташа тығыздығы 1500 кг/м3 дейін, олар пемза, туф, 

кеңейтілген саз және т. б. жеңіл кеуекті құмға дайындалады. 
Мақсаты бойынша құрылыс ерітінділері: 

 қалау (кәдімгі тас және отқа төзімді қалау, ірі өлшемді элементтерден 
қабырғаларды монтаждау үшін); 

 әрлеу (үй-жайларды сылау, қабырға блоктары мен панельдерге 
декоративтік қабаттарды жағу үшін); 

 арнайы (ерекше қасиеттері бар - гидрооқшаулағыш, акустикалық, 
рентген қорғаныш) [30] 

 
9.2. Үңгі жолдардағы конструкцияларды бетондау технологиясы 

Үңгі жолдары қаптамаларын бетондау 
Бетон және темірбетон жұмыстарын орындау кезінде қолданыстағы 

құрылыс нормалары мен ережелерінің (ҚНжЕ) ережелерін және осы 
конструкцияны немесе құрылысты бетондауға қойылатын технологиялық 
талаптарды регламенттейтін жұмыс өндірісі жобасының (ЖДҚ) нұсқауларын 
басшылыққа алған жөн. 

Үңгі жолдарда конструкцияларды бетондау жөніндегі жұмыстар 
кешені мыналарды қамтиды: қалып жобасына сәйкес келетін Қалыптарды 
орнату; бетон қоспасын жер бетіне қабылдау, бетон қоспасын төсеу орнына 
жеткізу, бетон қоспасын қалып немесе металл оқшаулау үшін беру, бетон 
қоспасын тығыздау. 
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Пішіндеу-бұл тоннельдегі конструкцияларды бетондау кезінде 
қолданылатын жиналмалы пішін. Қалыпқа салынған бетон қоспасы уақыт 
өте келе орнатылады, ол пішінді сақтайтын берік бетон құрылымына 
айналады. 

Үңгі жолдар төсеніштері көбінесе үңгі жолдарды өткізумен қатар 
бетондалады. Сонымен қатар, қаптаманың құрылыс жылдамдығы тоннельдің 
өту жылдамдығына тең. 

Бұрғылау және бетон жұмыстарын қатар жүргізу тоннель 
құрылысының жалпы мерзімін қысқартады, бірақ тоннельдің көлденең 
қимасы аз болған кезде, әсіресе тау жынысын кенжардан порталдарға 
тасымалдау және бетон қоспасы мен басқа материалдарды порталдардан 
кенжарға тасымалдау кезінде айтарлықтай қиындықтар мен қолайсыздықтар 
туғызады. Осы себепті, қатты жыныстарда салынған бір жолды қозғалысы 
бар кіші көлденең қиманың тоннельдерінде аралық қосымша кенжарлар 
арасындағы бүкіл тоннельді немесе оның учаскесін қазу аяқталғаннан кейін 
төсеніш салынады. 

Үңгі жолдарды қаптау қазбаның барлық көлденең қимасы бойынша 
немесе контурдың жеке бөліктері бойынша белгілі бір ретпен бетондалады. 
Соңғы жағдайда екі шешім мүмкін: алдымен тоннель төсемесын бетондаңыз 
немесе керісінше, арка мен қабырғалар. 

Үңгі жолдардың аркалары екі жағынан бір уақытта бетондалады-
пяткадан құлыпқа радиалды қабаттармен. Құлып Арка бойымен көлбеу 
қабаттармен бетондалады, ал шеңбер шеңберден шеңберге дейінгі қысқа 
бөліктермен бетондалған кезде төселеді. Құлыптың жұмыс тігістері 
радиалды болады. 

Үңгі жолдарды қаптауға арналған бетон қоспасы, әдетте, порталдың 
жанында орналасқан бетон зауытында тоннельден тыс дайындалады. 
Порталдағы қысқа тоннельдерде бетон қоспасы (немесе пневмония 
желдеткіші) орнатылады, ол бетон қоспасын бетон құбырына тікелей 
қалыптан тыс жеткізеді. 

Үңгі жолдардың үлкен ұзындығымен бетон қоспасын порталдан 9 
вагонеткадан 5 пневмонетаторға дейін жеткізуге болады, ол қоспаны 
қалыптан тыс береді (сурет.4.1., 1—4). 
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1-4-металл қалыптың секциялары; 1 — бетон, 2 — бетоновоздың соңғы құбыры, 3 
— бетоноводтың соңғы бөлігін қолдайтын тіреуі бар арба, 4 — бетоновод, 5 — 

пневмонагнетатель, 6 — ресивер, 7 — қайта тиейтін транспортер, 8 — түсіру эстакадасы, 
9 — бетоновозды вагоншалар, 10-кіру рамасы. 

4.1.-сурет. Тоннельді пневмонагнетатордың көмегімен бетондау схемасы 

 
Жолдағы қоспаның стратификациялануына байланысты, егер оның 

мөлшері мүмкіндік берсе, оны үңгі жолдардың өзінде дайындағанды жөн 
көреді. Бұл жағдайда тоннельде бетон сорғысынан немесе пневмонетатордан, 
бетон араластырғыштан және жылжымалы тасымалдаушыдан тұратын бетон 
пойызы орналасқан. 

Әдетте қажетті мөлшерде өлшенген агрегаттар мен цемент 
вагонеткалардағы бетон араластырғышқа жеткізіледі. Жылжымалы бетон 
пойызын пайдалану тоннельдің қаптамасын бетондау кезінде қысқа 
ұзындықтағы бетон өткізгішті қолдануға және бетондау процесін 
жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Бетон қоспасы бетон сорғының немесе пневмонетатордың көмегімен 
қалыптың соңынан немесе люктері арқылы беріледі. Тоннельдің бүйір 
қабырғаларына және төсемеға бетон қоспасын тарату ойықтарын қолдана 
отырып, төңкерілген вагонеткалармен де беруге болады. 

Бетон қоспасын қабаттарға терең вибраторлармен әр қалыптау 
бөлімінде қарастырылған терезелер арқылы немесе пішінге бекітілген 
сыртқы вибраторлармен тығыздайды. Бетондау аяқталғаннан кейін және 
бетонның қажетті беріктікке қол жеткізгеннен кейін, бір учаскеде 
катушкалар бөлімі келесі бөлімге ауысады және барлық операциялар 
қайталанады. 

Егер үңгі жолдар қаптамасының қабырғалары Арка салынғаннан кейін 
бетондалса, онда бетондаудан бұрын, Арка табанының төменгі бетінен қалып 
алынып, беті мұқият тазаланады. Қабырғалар көлденең қабаттармен 
бетондалады, сонымен қатар пішінді Арқаның өкшесіне 40 см жетпейтін 
биіктікке дейін арттырады.  Бесінші арка мен іргелес қабырға арасындағы 
кеңістік қатты бетон қоспасымен толтырылып, Мұқият тығыздалған. Бұрын 
цемент ерітіндісін кейіннен айдау үшін түтіктер түйісетін жерге қойылады. 
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Кейде үңгі жолдар қаптамаларын бетондау кезінде дайын бетон 
қоспасын қалыпқа салудың әдеттегі әдісінен басқа, алдымен үлкен агрегатты 
қаптамаға дәйекті төсеуден, содан кейін оған цемент-құм ерітіндісін құюдан 
тұратын бөлек бетондау қолданылады. Бұл әдіс гидротехникалық 
тоннельдердің құрылысында, мысалы, екі қабатты қаптамалардың 
конструкцияларында, темірбетоннан немесе болат қабығынан салынған 
бірінші (ішкі) қабатқа кішкене қалыңдықтағы қаптаманың сыртқы қабатын 
төсеу кезінде кездеседі. 

Үлкен агрегат (көбінесе қиыршық тас) оған ерітінді құйылғанға дейін 
дірілдеу немесе оны гравиенагнетиктердің қысымымен төсеу арқылы жақсы 
тығыздалуы керек. Содан кейін қысыммен үлкен агрегаттың дәндері 
арасындағы барлық ұсақ саңылауларды толтыру үшін жеткілікті жоғары 
қозғалғыштық ерітіндісі шығарылады. Тығыздау қаптаманың төменгі 
жағынан басталады. 

Бөлек бетондау әсіресе бетон қоспасын құбыр сыртындағы кеңістіктің 
тар саңылауына жеткізу ішкі қабықтың бір бөлігінің ұзындығына да қиын 
болған жағдайда тиімді, төселген қоспаның терең вибраторымен қосымша 
өңдеу мүмкін емес, ал пішінді вибраторлар қажетті тығыздауды бермеуі 
мүмкін. Ерітінді құйылған кезде олар бір уақытта жыныстағы ұсақ тесіктер 
мен жарықтарды толтырады. 

Бөлек бетондау әдісімен қаптаманың сыртқы қабатын салу кезінде 
ерітіндіні қаптамаға кейіннен айдаудың қажеті жоқ [25]. 
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10 ТАРАУ. ҮҢГІ ЖОЛДАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ САЛУ 
 

10.1. Көлік үңгі жолдарын салу кезінде жабдықтарды және құрылыс-
монтаждау жұмыстарын жобалау, таңдау 

Жобалаудың негізгі принциптері 
 

Қисықтардағы тоннельдер жоспарының бірқатар кемшіліктері бар. 
Сондықтан үңгі жолдарды сызықтың түзу учаскелеріне орналастыруға 
тырысу керек. Алайда, бұл рельеф жағдайлары мен инженерлік-геологиялық 
мәліметтер бойынша әрдайым мүмкін емес. 

Қисық сызықта тоннель салу көбінесе тау өзенінің аңғарында 
сызықтың дамуындағы мыс кедергісін жеңу үшін орынды болады (сурет. 4.2, 
А және б). Бұл жағдайда тоннельдің ұзындығы мен құрылыс жұмыстарының 
көлемін едәуір қысқартуға қол жеткізіледі. 

 

а – жоспар; Б-портал тарапынан көрініс 
4.2. сурет - Мыс тоннелі 

Сондай-ақ аңғардың көшкін және опырылу қаупі бар учаскелері 
бойынша жолды трассалау кезінде қисықтарға үңгі жолдарды орналастыруға 
тура келеді. Мұндай жерлерде қорғаныс галереялары мен эстакадаларын салу 
әрдайым орынды және сенімді бола бермейді, сондықтан қозғалыс 
қауіпсіздігі мәселесі көбінесе желі трассасын массивтің тереңдігіне ауыстыру 
арқылы шешіледі. Үңгі жолдардың бір бөлігін қисықтарға орналастыру 
қажеттілігі сирек кездесетін, бірақ, өкінішке орай, бұрын жобаланған түзу 
жолда мұқият инженерлік-геологиялық зерттеулердің нәтижесінде айналып 
өтуді қажет ететін учаскелер (карст үңгірлері, жер асты су қоймалары, 
Тектоникалық бұзылулар учаскелері және т.б.) табылған кезде пайда болады. 
Мысалы, Швейцарияда Лечберг туннелін салу кезінде, оның үстінен ағып 
жатқан Кандер өзенінің суының туннеліне ену нәтижесінде тоннельді 870 м 
ұзартумен қисық жерді айналып өту туралы шешім қабылданды [27]. 

Тағы бір мысал " В. Каларов " – Болгариядағы үңгі жолы. Бұл аймақты 
айналып өту үшін үңгі жолдың жобасы өзгертілді – түзу сызық жартылай бес 
түйісетін қисықтың қисық бөлігімен ауыстырылды (сурет. 4.3). Жоспардағы 
қисық сызықты үңгі жолды толығымен бір радиустың дөңгелек қисығына 
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немесе төтенше жағдайларда радиустың мәндеріне жақын қисықтарға қою 
ұсынылады, бұл бірдей бұрғылау жабдықтарын (бұрғылау және айналмалы 
жақтаулар, қалыптау элементтері және т.б.) және қаптаманың 
конструкцияларын қолдануға ықпал етеді. Әр түрлі радиустың қисықтары 
тоннель жолын бөлу және оны массивке беру жұмыстарын қиындатады. 

 

4.3. сурет - Тектоникалық бұзылу аймағын айналып өту кезінде тоннель трассасының 
өзгеруі 

Үңгі жолдардың профилі 

Трассаға байланысты профильдегі үңгі жолдар бір көлбеу және 
габельді (4.4 сурет.). Соңғы жағдайда тау үңгі жолдардың профилі ортаға 
қарай көтеріледі ("төбеде" орналасқан), су астындағы тоннельдер – 
порталдарға көтерілу ("шұңқырда"орналасқан). 

 

а-бір қабатты; б-екі қабатты 

4.4 сурет -Тоннельдердің бойлық профилі 

Дренаждың күрделілігіне байланысты үңгі жолдарды көлденең 
учаскелерде орналастыру мүмкін емес. Қоссырма үңгі жолдардағы қарама-
қарсы екі еңіс арасындағы ұзындығы 200-400 м бөлу алаңдарында ғана 
ерекшелік жасауға жол беріледі. Алайда, бұл жағдайда да көлденең 
платформаны ең аз көлбеу екі учаскемен ауыстыру орынды болады. 

Су бұру шарттары бойынша теміржол үңгі жолдарындағы жолдың 
бойлық еңісі кемінде 30/00 (ерекше жағдайларда – 20/00), ал су бұру 
төсемеларындағы судың қату ықтималдығы аса жоғары қатал және ерекше 
қатал климаттық жағдайлары бар аудандарда – кемінде 60/00 деп 
қабылданады. 
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Желінің жапсарлас ашық учаскелерінде қабылданған басшылық еңісі 
немесе еселік тарту еңісі тоннельдерде олардың ұзындығы 300 м-ге дейін 
сақталады. Ұзындығы үлкен болған кезде тоннельдегі және оған кіреберістегі 
поездың ұзындығына тең учаскедегі еңіс жұмсартылуы тиіс. Поездың 
ұзындығы қабылдау-жөнелту жолдарының ұзындығына тең (850-1250 м) 
қабылданады. 

Үңгі жолдағы сызықтың ең үлкен рұқсат етілген еңісі мынаны 
құрайды: тікелей учаскеде (4.1) формула бойынша есептеледі): 

                                                                       𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑚𝑚;                                  (4.1) 

формула бойынша қисықта (4.2): 

                                                        𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑚𝑚 − 𝑖𝑖эк;                               (4.2) 

мұнда iр -басшылық еңіс (немесе іҚР еселік тарту еңісі), 0/00; іэк – 
Қисықтағы кедергіге баламалы еңіс, 0/00; m – 4.1-кесте бойынша 
айқындалатын еңісті жұмсарту коэффициенті. 

Ұзындығы 300 м – ден асатын автомобиль тоннельдері профильде бір 
қабатты және габельді, ал ұзындығы 300 м-ге дейін-бір қабатты. Барлығы тең 
болған жағдайда, табиғи желдетудің жақсаруына байланысты тоннельдің бір 
қабатты профиліне артықшылық беріледі, дегенмен бұл жағдайда жоғарғы 
порталдан өту кезінде жасанды дренаж қажет. 

 

4.1-кесте-Теміржол үңгі жолдарындағы жолдың ең үлкен еңісін анықтауға 
арналған m коэффициенті

 

Үңгі жолдардағы автожолдың бойлық еңісі су бұру шарттары бойынша 
кемінде 40/00 болуы тиіс. Габельді тоннельдердегі бөлу алаңдары ұзындығы 
250-ден 500 м-ге дейін жобаланады және әдетте 30/00 қарама-қарсы еңістері 
бар екі учаске түрінде ұйымдастырылады. 

Үңгі жолдардағы автожолдың максималды көлбеуі, әдетте, жанармай 
шығынының жоғарылауына байланысты автожол тоннельдерін желдетудің 
оңтайлы режимдерінің шарттары бойынша 400/00-ден аспауы керек, яғни 
автомобильдер үлкен көлбеумен көтерілгенде зиянды газдар бөлінуінің 
жоғарылауы. Еңістің азаюы жол трассасын қосымша дамытумен немесе 
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тоннель ұзындығының ұлғаюымен байланысты елеулі шығындарға әкелетін 
ерекше қиын учаскелерде ғана ерекшелік жасауға жол беріледі. 

Үңгі жолдарды жобалау кезеңдері 

Үңгі жолдардың құрылысы алдын ала әзірленген жобалау құжаттамасы 
бойынша жүзеге асырылады, ал қаржыландыру сметалар бойынша 
жүргізіледі. Жоба мен сметаны құрылыс ұйымы келіседі, сараптама 
комиссиясы қарайды және тиісті инстанция бекітеді. Мұқият әзірленген және 
бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасыз құрылысқа және 
қаржыландыруға заңмен тыйым салынған. 

Объектіні жобалауды жобалау ұйымы Тапсырыс беруші берген 
тапсырма және онымен жобалау-іздестіру жұмыстарына жасалған шарт 
негізінде жүргізеді. 

Жобалау тапсырмасы жобалау ұйымының тікелей қатысуымен 
жасалады, өйткені жобаның орындалу сапасы көбінесе тапсырманың мұқият 
болуына және тереңдігіне байланысты болады. 

Жобалау ұйымына жобалауға арналған тапсырманы беру кезінде 
Тапсырыс беруші жобалаушыларға қажетті бастапқы деректер мен 
материалдарды ұсынады. Оларға мыналар жатады: болашақ құрылыс 
аймағында бар басқа құрылыстар, жер асты және жер үсті 
коммуникациялары туралы мәліметтер, құрылысқа жер бөлу туралы 
құжаттар, Құрылыс жабдықтары туралы мәліметтер және т. б. Бастапқы 
деректерді ұсыну көлемі мен мерзімдері Тапсырыс берушінің жобалау 
ұйымымен жасалған шартында айқындалады. 

Тапсырыс берушінің міндеттеріне, бұдан басқа: іздестіру жұмыстарын 
жобалау және орындау мерзімдерін қадағалау; жобалау-сметалық 
құжаттаманы оның орындалу сапасын тексере отырып қабылдау; Жобалау 
материалдарын бекітуге ұсыну кіреді. 

Жобалау ұйымы жобаны сараптау комиссиясы мен бекітуші инстанция 
алдында қорғауға міндетті. Жобалау, әдетте, жобаның технологиялық, 
құрылыс, электротехникалық, сантехникалық және басқа бөліктерін міндетті 
түрде байланыстырумен кешенді түрде жүргізіледі. 

Жобаның орындалуына тікелей жауапкершілік жобалау ұйымының 
басшылығы тағайындайтын жобаның бас инженеріне жүктеледі. 

Жобалау ҚР қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне, ҚР 
техникалық шарттарына, нұсқаулықтарына, нұсқаулықтары мен 
нормативтеріне сәйкес жүргізіледі.(ТУ, СН, ВТУ және т.б.).[ 37,54] 

Жобаларда ең аз күрделі салымдар мен пайдалану шығындары кезінде 
неғұрлым жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштерді қамтамасыз 
ететін отандық және шетелдік ғылым мен техниканың ең жаңа жетістіктері 
ескерілуге тиіс.[27] 

Үңгі жолдарды жобалау әдетте екі кезеңде жүзеге асырылады – 
алдымен техникалық жоба жасалады және бекітіледі, ал екінші кезеңде 
бекітілген техникалық жоба негізінде жұмыс сызбалары жасалады. 
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Жобалаудың екі кезеңі үшін жобалық құжаттаманың құрамы қолданыстағы 
стандарттармен анықталады.[53] 

Техникалық жобада құрылыстың барлық негізгі мәселелері жергілікті 
жағдайларды техникалық-экономикалық зерттеу негізінде шешіледі. Бұл 
ретте: құрылыстың экономикалық орындылығы, техникалық мүмкіндігі мен 
мерзімдері; тоннельдің жоспары, бейіні мен габариттері; порталдардың 
орналасу орындары, қаптамалардың конструкциялары; жұмыс жүргізу 
тәсілдері, құрылыс алаңдарының орналасу орындары; электр энергиясымен, 
сумен, жергілікті құрылыс материалдарымен жабдықтау көздері; қосалқы 
және мәдени-тұрмыстық объектілер мен құрылыстардың қажетті көлемі; 
құрылыстың сметалық құны мен техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
белгіленуге тиіс. 

Техникалық жобаға түсіндірме жазбада қабылданған техникалық 
шешімдерді негіздей отырып, жобаның барлық бөліктері бойынша қысқаша 
мәліметтер, ал жиынтық сметада техникалық-экономикалық негіздемелер 
мен көрсеткіштер – 1 м тоннельдің сметалық құны, құрылыстың 1 м2 құны 
және т. б. келтіріледі. 

Техникалық жобаның сызбаларына тоннельдің жоспары мен профилі, 
портал, қаптамалардың конструкциялары, дренаждық және су бұру 
құрылғыларының схемасы мен конструкциялары, құрылыстың жоспар–
кестесі, кешенді үлкейтілген желілік кесте, құрылыс алаңдарының бас 
жоспары, қосалқы станциямен электрмен жабдықтау схемалары, хабарлау 
және бөгеу сигнализациясы, жергілікті байланыс кіреді. 

Жиынтық сметасы бар Бекітілген техникалық жоба құрылысты 
қаржыландыру, жабдықтар мен тетіктерге тапсырыс беру және жұмыс 
сызбаларын әзірлеу үшін негіз болып табылады. 

Жұмыс сызбаларын жобалау ұйымы бекітілген техникалық жоба және 
Тапсырыс беруші беретін тапсырыс берілген жабдық бойынша техникалық 
деректер негізінде әзірлейді. 

Жұмыс сызбаларында жабдықты орнату мен коммуникация 
құрылғысын қоса алғанда, Құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүзеге 
асыру үшін қажетті техникалық жобаның барлық бөлімдерін нақтылау және 
нақтылау қамтамасыз етіледі. 

Жұмыс сызбаларын орындау кезінде техникалық жобадан ауытқуға 
олар бұрын қабылданған конструкцияларды, технологиялық процестерді 
және техникалық-экономикалық көрсеткіштерді жақсартқан жағдайларда 
ғана жол беріледі. 

Жұмыс сызбалары құрылыс ұйымына кестеде белгіленген мерзімде 
толық беріледі. Әдетте, келесі жылдың құрылыс көлеміне арналған сызбалар 
құрылыстың алдындағы жылдың 1 қыркүйегіне дейін берілуі керек [39]. 

Техникалық жобаны және жұмыс сызбаларын жасау кезінде 
ғылымның, техниканың және құрылыс тәжірибесінің соңғы жетістіктері 
негізінде әзірленген бекітілген үлгілік шешімдер мен конструкцияларды 
барынша пайдалануға ұмтылу қажет. 
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Нұсқалық жобалау 

Нұсқалық дизайн әдісін дұрыс қолданудың міндетті шарты-бұл 
құрылыстың немесе оның жеке жобаланған элементінің алдына қойылған 
міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін салыстырылатын 
нұсқалардың эквиваленттілігі. 

Келесі опциялар мүмкін: 
жолдарды немесе автомобиль қозғалысы қатарларын орналастыру;  
тоннельдің жоспарда және биіктік белгілері бойынша орналасуы;  
бойлық профильдің және трассаның жоспарының нысандары мен 

сандық параметрлері; тоннельдің ұзындығы және оның порталдарының 
орналасуы;  

желдету және желдету құрылғылары мен құрылыстарын орналастыру 
жүйелері; әртүрлі учаскелердегі тоннельді Қаптау материалдары, 
конструкциялары және гидрооқшаулағышы;  

су бұру жүйелері және жарықтандыру сипаты; жұмыс жүргізу тәсілдері 
және т. 

Белгілі бір құрылымның жобасын жасау кезінде нұсқалардың саны 
күрт азаяды, өйткені, мысалы, тоннельдің мақсаты немесе оның жердегі 
орналасуы және басқа да бірқатар ерекшеліктер жобалау тапсырмасымен 
сөзсіз анықталуы мүмкін, ал кейбір логикалық тұрғыдан сәйкес келетін 
техникалық тапсырмалар өзара байланысты белгілі бір жобалық шешімдерге 
ие. 

Жаңа тоннельдік құрылыстардың жобаларын әзірлеу процесінде, 
әдетте, жалпыдан жекеге дейін өзгереді. Бұл, ең алдымен, биіктіктегі 
кедергіні немесе су кедергісін жеңудің оңтайлы әдісі байланыс жолының 
жалпы бағытының нұсқасын таңдаумен тығыз байланысты және жергілікті 
жағдайлардың барлық кешенін ескере отырып таңдалатынын білдіреді. 

Құрылыстың түрін анықтағаннан кейін олар тау туннелінің белгілерін 
анықтауға немесе су асты туннелінің орнын анықтауға арналған нұсқаларды 
жасауға көшеді. 

Таулы жолдар теңіз деңгейінен едәуір биіктікпен, таулы жерлермен, 
жекелеген учаскелердегі белгілердің үлкен айырмашылығымен және жер 
төсемін, жасанды құрылыстарды, станциялар мен разъездерді салу 
күрделілігімен сипатталады. Тоннельдің тау жағдайында жоғары орналасуы 
маршруттың күрделі дамуын және плантациялық тоннельдерді жобалауға 
қарағанда тік шекті учаскелерді қолдануды қажет етеді. Тоннель 
қиылысының белгіленген белгісі жолдың мақсатына, топографияға және 
жердің геологиялық жағдайларына байланысты. Жалпы алғанда, тасымалдау 
мөлшері неғұрлым үлкен болса, тоннельдің орналасуын төмендетуге негіз 
көп болады деп айта аламыз. Бұл жағдайда оның ұзындығының ұлғаюы 
жолдың ұзындығының азаюымен, демек, пайдалану шығындарымен 
толығымен өтеледі. 

Су асты тоннельдерін жобалау кезінде нұсқалардың бірі әдетте желінің 
тікелей бағытына жақын орналасады және маршруттың ең аз ұзындығын 
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қамтамасыз етеді, ал басқалары жағында, бірақ тікелей ауысудың (жасанды 
құрылыстың) жақсы көрсеткіштерімен. Тоннельдердің жұмыс істеу тәсілі, 
құрылымы, материалдардың түрі және басқа да ерекшеліктері бойынша 
нұсқалары орналасқан жері бекітілгеннен және әрбір ықтимал шешімдердің 
көлік магистралі жобасының басқа өзара байланысты элементтерімен, ең 
алдымен трассамен және оның құрылыс-пайдалану көрсеткіштерімен 
келісілгеннен кейін әзірленеді және салыстырылады [30]. 

Су бөгеті арқылы тоннель өткелінің орны мен бағытын таңдауға 
мұқият қараудың мысалы суретте көрсетілген. 4.5. Бес нұсқаны мұқият 
зерттегеннен кейін қабылданған Ока өзенінің құятын жерінен 3 км жоғары 
Еділ өзенінің қиылысы туралы шешім (II нұсқа) іргелес үлкен теміржол 
торабын дамытудың қолайлы перспективаларын қамтамасыз етті. Сонымен 
қатар, құрылысы аз аумақтан өтіп, Еділ арқылы өтетін теміржол желісінің 
ұзындығының едәуір қысқаруына қол жеткізілді, онда оның арнасы мен 
жайылмалары тарылды. 

 

 
4.5. сурет -Теміржол су асты-тоннель өткелінің нұсқалары, Еділ өзені 

 

I нұсқа басқаларға қарағанда кейбір топографиялық артықшылықтарға 
ие болды: өзеннің жақсы қалыптасқан арнасы мен тар сол жағалауы бар 
учаскесіне көшу болды. Сонымен қатар, оны таңдау теміржол желісін едәуір 
ұзартады, ғимараттардың үлкен бұзылуымен, сондай-ақ артық Құрылыс және 
пайдалану шығындарымен байланысты болады. Оң жағалауда жәрмеңке мен 
пирстердің аумағын кесіп өткен III нұсқасы бірдей, бірақ одан да айқын 
кемшіліктерге ие болды. Көлдер мен құмды түктермен кесілген сол жақ 
дамыған алқапта жағдай қолайсыз болды. Су тасқыны ағысының бағыты ол 
арқылы арналық ағыннан үлкен бұрышқа ауытқып, Ока өзенінің құйылатын 
суларының тікелей жақындығы ағыстың беткі және орташа 
жылдамдықтарының және қозғалатын шөгінділердің қатты азаюына әсер етуі 
керек еді. 
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Ока өзенінің сағасынан (IV және V) төмен өту нұсқалары тоннель 
құрылысының ұзындығы мен құнының едәуір артуымен байланысты болды, 
оны өзен астына тірідей көлденең қимасы бар өзен астына салу керек еді. 
Сонымен қатар, бұл опциялар Нижний Новгород түйініндегі теміржол 
желісін едәуір қиындатты, Ока өзені арқылы көпір салуды талап етті және 
Мәскеу–Котельничтің негізгі бағыты бойынша 40-50 км желіні құрылыс 
құны мен пайдалану шығындарының тиісті өсуімен қиындатты. 

Нұсқаларды салыстыру әдісі 

Әр түрлі, бірақ бір мақсатты көздейтін құрылымдардың және бір, 
тоннель түріндегі құрылымдардың бәсекеге қабілетті нұсқаларын салыстыру 
олардың негізгі техникалық және экономикалық сипаттамаларына сәйкес 
жасалады. Техникалық сипаттамалар негізінен табиғи көрсеткіштермен, ал 
экономикалық – негізінен ақшалай көрсеткіштермен көрінеді. 

Нақты көрсеткіштерге мыналар жатады: тоннельдің ұзындығы, оның 
трассасының (жоспары мен кескінінің) нысаны мен негізгі параметрлері, 
құрылысқа жақындаудың сипаттамалары, өткізу қабілеті, пайдалану 
жағдайлары (мысалы, ауа тазалығы, жарық, шу жұту), құрылыс жұмыстарын 
механикаландыру және индустрияландыру дәрежесі, оларды өндіру 
мерзімдері мен шарттары, материалдардың түрлері мен шығысы, Еңбек 
өнімділігі мен шығындары, сәулет-қала құрылысы ерекшеліктері және 
басқалары. 

Табиғи индикаторлардың мәні әсіресе нұсқаларға сәйкес ақша 
көрсеткіштерінің сәйкес келуімен немесе жақындығымен артады. 

Ақша көрсеткіштеріне мыналар жатады: 
 үңгі жолдарды салуға және соңғысын сатып алуға арналған 

шығыстарды ескере отырып, жабдықты монтаждауға арналған жалпы 
шығындар (күрделі салымдар) ; 

 пайдалану шығындары. 
Үңгі жолдарын салу құнын анықтаған кезде, оның нұсқаларын салыстыру 

үшін, салынып жатқан объектіге тікелей инвестицияларға ілеспе және 
конъюгативті Инвестициялар қосылуы керек. 

Ілеспе инвестициялар-бұл қажетті қосымша шығындар, мысалы, 
іргелес байланыс жолдарының желісін дамыту немесе қайта құру, тоннельге 
кірер алдында әртүрлі деңгейдегі көлік жолдарын салу, жаңа тоннельмен 
байланысты қала құрылысы мәселелерін шешу және т.б. бірлескен 
инвестициялар тоннельді жабдықтармен, энергиямен және материалдармен 
салу мен пайдалануды қамтамасыз ету үшін халық шаруашылығының іргелес 
салаларына бағытталған қаражатты, сондай-ақ тұрғын емес аудандарда 
абаттандыру және техникалық қызмет көрсету үшін қалыпты жағдай жасау 
шығындарын қамтиды. 

Пайдалану шығыстары үңгі жолдарды ағымдағы ұстау және қызмет 
көрсету құнынан( персоналдың энергия құны жалақысынан), жөндеу 
жұмыстарына арналған шығындардан және амортизациялық аударымдардан 
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құралады. Сондай-ақ, жаңа тоннель тікелей әсер ететін халық 
шаруашылығының салалары бойынша ілеспе пайдалану шығыстарын 
(дәлірек айтқанда, олардың бір жаққа немесе басқа жаққа өзгеруін) ескеру 
қажет, мысалы, өткелдер мен тоқтап қалулардың азаюына байланысты көлік 
шығындарының қысқаруы. 

Нұсқаларды салыстыру үшін операциялық шығындарды анықтау тек 
темптерді опциялармен ерекшеленетін шығындар топтарымен шектеуге 
рұқсат етіледі. 

Үңгі жолдардың әртүрлі нұсқаларын экономикалық салыстыру кезінде 
және тоннель нұсқасын биіктіктегі немесе контурлық кедергілерді жеңуге 
қызмет ететін құрылымдардың басқа түрлерімен салыстыру кезінде құрылыс 
және пайдалану шығындарына кешенді талдау жүргізу қажет. Нұсқаларды 
тек құрылыс құны бойынша салыстыруға салыстырмалы шешімдер үшін 
пайдалану шығыстары (амортизациялық аударымдарсыз) шамамен бірдей 
алынған жекелеген жағдайларда ғана жол берілуі мүмкін. Бұл жағдайда 
опцияны түпкілікті таңдау табиғи пайдалану көрсеткіштерін талдау 
нәтижелерін ескере отырып жасалады. 

Бірінші жуықтауда қарастырылған нұсқаларды экономикалық 
салыстыру келесідей жүзеге асырылуы мүмкін. 

Бір мезгілде (бір кезеңді) капитал салымы және тұрақты пайдалану 
шығыстары бар екі нұсқа кезінде ол құрылыс құны бойынша қымбатырақ 
нұсқаға қосымша күрделі салымдардың өзін-өзі ақтауының есептік мерзімі 
бойынша жүргізіледі. Әдетте жылдармен өлшенетін Т-ның бұл кезеңі күрделі 
салымдардың ұлғаюы пайдалану шығындарынан алынған үнемдеумен қанша 
уақыт өтелетінін көрсетеді. 

Өтелімділіктің есептік мерзімі мына формула бойынша анықталады (4.3): 

                                             (4.3.) 
мұндағы К1 және К2-нұсқалар бойынша күрделі салымдар, тг.; 
Э1 және Э2  - тиісті пайдалану шығындары, тг./ жыл. 
Өтелу мерзімінің кері мәні мына формула бойынша анықталады (4.4): 

                                             (4.4.) 
инвестициялық тиімділік коэффициенті деп аталатын нұсқаларды 

салыстырмалы экономикалық сипаттау үшін де қолдануға болады. 
Егер алынған Т өтелімділігінің есептік мерзімі белгіленген нормативтік 

Тн, -ден аз болса, аз пайдалану шығындарын қамтамасыз ететін үлкен 
инвестициялары бар нұсқа экономикалық тиімді болып саналады. 

Пайдалану мерзімі ұзақ жаңа желілер мен құрылыстар үшін 
Тн  өтемділігінің нормативтік мерзімін 10 жылға тең деп қабылдау 
ұсынылады. 

Үш немесе одан да көп нұсқаны салыстыру қажет болған жағдайда, 
оларды өтелу мерзімі бойынша жұптасып салыстыруға болады. Алайда, 
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келтірілген Құрылыс және пайдалану шығындарының ең аз мөлшерін 
салыстыру әдісін дәлірек қарастырған жөн. 

Бұл әдісте біржолғы күрделі салымдар өтемділіктің нормативтік 
мерзіміне бөлу арқылы (немесе тиімділіктің Нормативтік коэффициентіне 
Ен = 1/Тн көбейту арқылы) пайдалану шығыстарымен салыстырылатын түрге 
келтіріледі. I-ші нұсқа бойынша келтірілген шығындардың сомасы (4.5): 

                                       (4.5.) 
Құрылыс және пайдалану шығыстарының ең аз сомасы бар нұсқа 

экономикалық (ақшалай) көрсеткіштер бойынша ең үздік болып танылады. 
Салыстырудың қарастырылған әдістерін бір кезеңді, бір жолғы күрделі 

салымдар және есептік мерзім ішінде өзгермейтін тұрақты пайдалану 
шығындары үшін қолдану ұсынылады. 
 

10.2. Үңгі жолдар құрылысының технологиялық процестері 
 

Үңгі жолдарды салу кезінде үңгілеудің мынадай тәсілдері қолданылады: 
тау; қалқан; ашық және арнайы. Сондай-ақ топырақты дамытудың тиімді 
әдістері бар: гидравликалық, жылу, электрофизикалық, химиялық. 

Үңгі жолдарды қалқан тәсілімен салу технологиясы 
 
Қалқан әдісі – жылжымалы механикаландырылған бекіту қалқанын 

қолдана отырып тоннельдер салу әдісі. Ұңғылау қалқаны кенжарды игеруден 
бастап қаптаманы салуға дейінгі өндірістік процестің барлық негізгі 
операцияларын орындау кезеңінде кенжар маңы аймағын құлаудан қорғауға 
арналған. 

Қазіргі уақытта әртүрлі инженерлік-геологиялық жағдайларда әртүрлі 
диаметрлі үңгі жолдарды  салуға арналған ұңғыма тақталарының ондаған 
түрлері бар. Қазба тақталарының әртүрлі түрлерінде кенжарды игерудің, 
қопсытылған топырақты алып тастаудың және қаптаманы салудың әртүрлі 
әдістері қарастырылса да, келесі жұмыс тәртібін қамтамасыз ететін схема 
өзгеріссіз қалады (4.6 сурет.). Пышақ шығыршығының қорғауымен (1) бір 
немесе бірнеше қабылдауларда бір мезгілде қопсытылған топырақты жинай 
отырып, қаптама шығыршығының еніне тең l ұзындығымен енуге кенжарды 
әзірлейді. Кенжарды игергеннен кейін тірек сақинасының айналасында 
орналасқан (3) гидравликалық цилиндрлер (2) кіреді. Дайын қаптамадан (5) 
бастап, қалқан бос кеңістікке алға жылжиды. Содан кейін, кері соққыны қоса 
алғанда, гидравликалық цилиндрлердің өзектері бастапқы қалпына 
келтіріліп, қалқан қабығының қорғауымен (4) префабрикалық элементтерден 
немесе монолитті сығымдалған бетоннан жасалған қаптаманы тұрғызады, 
сонымен бірге кенжарды келесі кіреберісте дамытады. Осындай нақты 
белгілі циклдарды жүргізеді, ұңғыманы игеру, өткізу тоннель қамтамасыз ете 
отырып, ағындық әдісі жұмыстарын дереу тұрғызумен қаптаманы. Жоғарыда 
айтылғандардан панельдік әдіс тау-кен әдісімен салыстырғанда тұрақсыз 
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топырақтарда тоннельдер салу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды 
өзгертетіні анық: кенжарды бөліктерге бөліп, оны уақытша бекітпемен бітеп 
тастаудың қажеті жоқ, бұл жұмыстың күрделілігін едәуір төмендетеді және 
еңбек өнімділігін арттырады; қазбаның ашылуы мен қаптаманың құрылысы 
арасындағы уақыт алшақтығы азаяды, осылайша тау-кен қысымының, 
іргелес топырақ массивінің жылжуы мен жауын-шашынның мөлшері азаяды; 
өндірістік процестің негізгі операциялары уақыт бойынша біріктіріліп, 
тоннель құрылысының жоғары қарқынын қамтамасыз ететін қалқанды 
үңгілеуге тән кенжарды бекіту сенімділігі және жұмыс жүргізудің жоғары 
қауіпсіздігі күрделі геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларда 
тоннельдер салуға мүмкіндік береді. Қажет болған жағдайда қалқанды 
ұңғылау арнайы әдістермен (суды төмендету, сығылған ауаны және т. б. 
қолдана отырып) біріктіріледі, бұл су қаныққан құмдарда, өзен арналарында 
және т. б. тоннельдер салуға мүмкіндік береді. 

 

4.6. сурет - 10.2. Үңгі жол құрылысының қалқанды тәсілінің схемасы 

Көлік құрылысында метрополитен үңгі жолдарын терең және таяз 
төсеу кезінде салу үшін орташа диаметрлі (5,6–6 м) ұңғыма қалқандары 
қолданылады. Орташа диаметрлі қалқандар тау-кен тоннельдерін салу 
кезінде көлік-дренаж және желдету штольняларын қазу үшін де 
қолданылады. Үлкен диаметрлі (8,5–9,75 м) өткізу қалқандары, әдетте, 
теміржол және автожол тоннельдерін, сондай-ақ метрополитендердің 
станциялық тоннельдерін салады [53]. 

Кенжарда топырақ өңдеуге арналған құрылғылар жоқ ұңғыма 
қалқандары қарапайым (ішінара механикаландырылған) деп аталады. 
Мұндай қалқандар тек жылжымалы уақытша бекітпелер мен жұмыс 
тіректерінің функцияларын орындайды. Кәдімгі қалқандарды қолданған 
кезде, әлсіз топырақтарда кенжарды дамыту қол құралдарымен, балғамен 
немесе қалқанның пышақ сақинасының элементтерін жер массивіне басу 
арқылы жүзеге асырылады. Жартылай және жартасты топырақтарда кенжар 
бұрғылау-жару әдісімен жасалады. Мұндай қалқандардағы барлық басқа 
ұңғымалық цикл операциялары қалқанның дизайны мен мөлшеріне 
байланысты механикаландырудың әртүрлі деңгейіне ие. 

Топырақты игеру арнайы механизмдермен жүзеге асырылатын ұңғыма 
қалқандары – оның бас бөлігінде орналасқан жұмыс (атқарушы) органдары 
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механикаландырылған деп аталады. Мұндай қалқандарда ұңғымалық циклдің 
барлық басқа операциялары мүмкіндігінше механикаландырылған. Әдетте, 
механикаландырылған ұңғыма қалқанының жұмыс органының белгілі бір 
түрі белгілі бір Физика-механикалық сипаттамалары бар топырақтарда 
жұмыс істеуге бейімделген, яғни. инженерлік-геологиялық жағдайлардың тар 
диапазонында. Механикаландырылған тақталардың мұндай мамандануы 
олардың дизайнерлік шешімдерінің алуан түрлілігіне әкелді. 

Үңгі жолдарды қалқанды тәсілмен салу кезінде жұмыстарды 
ұйымдастыру қабылданған қалқанның түріне, тоннельді қаптаудың түрі мен 
конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты болады. Технологиялық 
процесті кешенді механикаландыруға тек қалқанда орналасқан жабдық 
есебінен ғана емес, сонымен қатар технологиялық платформадағы қалқанның 
артында орналасқан жабдық есебінен де қол жеткізіледі. Мұндай ішінара 
немесе толығымен механикаландырылған кешен, оның негізі-ұңғыма 
қалқаны, қалқан кешені деп аталады. 

Үңгі жолдарды бұрғылаудың қалқан әдісімен жұмыстың үш кезеңін 
бөлуге болады-дайындық жұмыстары, нақты өндіріс және жабдықты 
бөлшектеу. 

 
Үңгі жолдарды қалқанды тәсілмен қазуға дайындық жұмыстары 

Үңгі жолдарды қалқанды әдіспен бұрғылауды бастамас бұрын, көп 
уақытты қажет ететін операциялар мен қосымша уақытты өткізуге 
байланысты бірқатар дайындық жұмыстарын жүргізу қажет. Бұл жағдайды 
қысқа қашықтықтағы қазбаларды қазу үшін қалқан әдісін қолданудың 
экономикалық орындылығын анықтау кезінде ескеру қажет. 

Қалқанды үңгілеуге тән дайындық кезеңінің негізгі жұмыс түрлерінің 
бірі қалқанды кенжарға енгізу болып табылады. Құрылыс жағдайларына 
байланысты қалқандар шахта оқпанынан, жерасты камерасынан, ашық 
қазаншұңқырдан немесе порталдан жұмысқа енгізілуі мүмкін. Оқпаннан 
қалқан кіші диаметрлі тоннельдерді салу кезінде кенжарға енгізілуі мүмкін. 

Орташа және үлкен диаметрлі қалқандармен тоннельдер салу кезінде 
дайындық жұмыстары күрделене түседі. Олардың құрамына мыналар кіреді: 
тоннельдерді терең төсеу кезінде жерасты монтаж камераларын салу немесе 
таяз төсеу кезінде ашық қазаншұңқырлар салу; қалқан элементтерін жеткізу; 
қалқанды монтаждау; камерадан немесе қазаншұңқырдан тоннель 
трассасына шығару; элементтерді жеткізу және қалқан кешенінің құрамына 
кіретін қаптама төсегішті және басқа да жабдықты монтаждау. 

Үңгі жолдарды терең төсеу кезінде монтаждық қалқан камералары 
инженерлік-геологиялық жағдайларға және қазба көлеміне, қаптаманың 
материалы мен құрылымына байланысты тау-кен әдістерінің бірімен 
салынады. Сонымен, сыртқы диаметрі 5,5 – тен 6,0 м-ге дейінгі қалқанды 
орнатуға арналған камералар қазбаны толық қимаға ашып, әдетте сыртқы 
диаметрі 8,5 м, ал механикаландырылған қалқандар үшін-9,5 м құрама 
қаптаманы салу арқылы салынады. Үлкен диаметрлі (8,5–9,75 м) қалқанды 
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монтаждауға арналған камералар қазбаны бөлшектеп ашу арқылы тұтас 
бетоннан жасалған қаптаманы тұрғыза отырып, тірелген күмбез немесе тірек 
өзегі тәсілімен жүргізеді. Камераның соңғы беттері көлденең металл 
арқалықтарды немесе құбырларды борттың маңдайын тақталармен қатайту 
арқылы бекітіледі. Тұрақсыз топырақтарда камераның соңғы қабырғалары 
монолитті бетоннан жасалған. Қалқан камерасының төсеме бөлігінде қалқан 
қабығының контуры бойымен бетон негізі салынады, оған бетондау кезінде 
теміржол рельстері немесе I-сәулелер салынады. Олар қалқанды камерадан 
шығарған кезде бағыттаушы ретінде қызмет етеді, сондықтан оны ±5 мм 
және профильде ±5 мм төзімділікпен Мұқият салу керек. 

Тасымалданатын тораптарға бөлшектелген қалқан платформалардағы 
монтаждау камерасына таңбалау схемаларына сәйкес монтаждау кестесінде 
белгіленген белгілі бір реттілікпен жеткізіледі. Тірек сақинасы мен 
монтаждалған қалқан қабығы диаметрінің жобалық дөңгелек кескіннен 
ауытқуы (эллипстикалық), сондай-ақ қалқанның тоннельдің жобалық осінен 
ауытқуы ±5 мм шегінде болуы тиіс. Жұмыста сынаудан кейін қалқанды 
камераның соңғы қабырғасының бекітілуін бөлшектей отырып, кенжарға 
енгізеді. 

Орнату жұмыстарының ұзақтығы қалқанның мөлшері мен дизайнына, 
сондай-ақ Жеке түйіндер мен элементтерді камераға жеткізуді 
ұйымдастыруға байланысты. Әдетте монтаждау жұмыстары мен қалқанды 
сынау үшін 30-дан 50 күнге дейін жұмсалады. Қалқан төменгі гидравликалық 
цилиндрлерді қоса қозғалады. Олар үшін төсеме бөлігіне салынған құбырлар 
немесе қаптаманың блоктары. 

Қалқанды камерадан шығарғаннан кейін тоннель қаптамасының 
төсегішін сол көтергіш механизмдер мен құрылғыларды пайдалана отырып 
монтаждау жүргізіледі. 

Метрополитендердің аралық үңгі жолдарының қалқандарын ұсақ төсеу 
желілерінде монтаждау ашық және жабық жұмыс тәсілдерінің 
шекарасындағы ашық қазаншұңқырда орындалады. Монтируют тақта 
пайдалана отырып, общестроительное крановое оборудование, мен қабық 
шегінен тыс қалқан орнатылады тірек түріндегі П-бейнелі жақтаулар 
подкосами болат двутавровых арқалықтар және құбырлар. Арналған қалқан 
қабықшасына төсейді уақытша жарты сақинасының немесе сақина 
орамасының опирания гидроцилиндрлер қалқан кезінде оның қозғалысы 
забой (жер астында). Содан кейін босатылған алаңға қаптаманың төсегіші 
орнатылады. Үңгі жолға кіре берістегі порталды ойықтарға монтаждау 
алаңдарын орналастыра отырып, тау-кен көлік тоннельдерін үңгілеудің 
қалқанды тәсілі кезінде де жұмыстар жүргізіледі. 

Қалқанды бөлшектеу камералары монтаж камералары сияқты, әдетте 
тоннельдің қалқанды туннелімен бір уақытта жасалады. Кейбір жағдайларда 
бөлшектеу камерасын салу үшін тоннельді бұрғылауды аяқтайтын қалқанды 
қолданған жөн. Бұл жағдайда қазбаны камера профиліне дейін кеңейту 
қалқанның кенжарлық гидроцилиндрлерімен қолдау көрсетілетін уақытша 
бекітпемен жүргізіледі, ал камераның құрама қаптамасын екі шығырдың 
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көмегімен жинайды. Қиын геологиялық жағдайларда тоннельдің соңғы 
бөлігінің бекітпесі ретінде пышақ, тірек сақинасы мен қабығын қалдырып, 
қалқанның ішкі жабдықтарын бөлшектеу орынды болуы мүмкін. 

Үңгі жолдар қаптамасының құрылысы 

Үңгі жолдарды салудың қалқан әдісімен қаптаманың құрылысы Қазу 
циклінің ажырамас бөлігі және оның негізгі операцияларының бірі болып 
табылады. Бұл операция жұмыстың күрделілігін және тоннельдерді салу 
қарқынын айтарлықтай анықтайды. Кесуші қалқалары бар қалқандарды 
немесе механикаландырылған қалқандарды кенжарды әзірлеуге кететін 
уақыттың қысқаруы салдарынан қолданған кезде жұмыстардың ұңғылау 
циклінде қаптаманы тұрғызуға кететін уақыттың үлес салмағы 55-60% - ға 
жетеді. Бұл жағдайда қаптаманы салу процесі бұрғылау қарқынын одан әрі 
арттыруға айтарлықтай кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан тоннельдерді 
салудың қалқан әдісімен оларды салу жұмыстарын механикаландырудың 
жоғары деңгейін қамтамасыз ететін қаптамалардың түрлерін қолдану қажет. 

Үңгі жолдарды қалқан әдісімен салу тәжірибесінде қаптамалардың екі 
түрі қолданылады: жеке элементтерден сақинаға жиналған префабрикалық 
және монолитті, бетон қоспасын сақиналы қалыпқа басу арқылы салынған. 

Құрама қаптамалар қазіргі уақытта ең көп таралған. Темірбетон немесе 
шойын элементтерінен жасалған, олар кез-келген инженерлік-геологиялық 
жағдайда қолданылады. Префабрикалық қаптамаларды салу процесі жоғары 
механикаландырылған, бұл еңбек шығындарын азайтуға және оларды 
орнатудың жоғары қарқынына қол жеткізуге көмектеседі. Құрама қаптамалар 
түтіктерден немесе блоктардан орнатылады. Түтіктер шойыннан немесе 
темірбетоннан жасалған. Олардың дөңгелек және радиалды жақтары, сондай-
ақ аралық қаттылық қабырғалары бар. Қаптаманы орнату кезінде түтіктер 
радиалды борттардағы тесіктер арқылы, ал дөңгелек борттардағы тесіктер 
арқылы іргелес сақиналармен сақинаға бұрандалармен қосылады. Аралас 
сақина тюбинговой қаптаманы монтируют с перевязкой арасындағы жіктерді 
радиал болттармен. 

Блоктар темірбетоннан жасалған. Олардың тікбұрышты немесе 
қабырғалы қимасы бар. Блоктар сақинаға болттармен бекітілмей және, 
әдетте, іргелес сақиналардағы тігістерді байламай орналастырылады. 
Блоктық қаптамадағы болтты бекітпелердің болмауы жұмыстың күрделілігін 
төмендетеді және тюбингтік қаптамамен салыстырғанда оны салуға қажетті 
уақытты қысқартады. 

Құрама қаптамаларды монтаждау арнайы механикаландырылған 
агрегаттарды – тоннель төсегіштерді қолдана отырып жүзеге асырылады. 
Тюбинг және блоктық қаптамалардың дизайнындағы айырмашылық оларды 
орнату кезінде жұмыс операцияларының құрамы мен тәртібіне айтарлықтай 
әсер етеді. Бұл айырмашылық тоннель төсегіштерге белгілі бір талаптарды 
талап ететіні анық. Сонымен, темірбетон немесе шойын тюбингтерден 
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жасалған қаптаманы монтаждау тұтқыш типті төсегіштермен, ал темірбетон 
блоктарынан-тұтқыш және доға түріндегі төсегіштермен жүзеге асырылады. 

Құрама қаптаманы салу технологиясы тюбингтерді немесе блоктарды 
көлік құралдарынан түсіруді, оларды төсегіштің қызықты құрылғысына 
беруді, оған бекітуді және осы элементтерді сақинадағы орнату орнына 
беруді қамтиды. 

Құрама қаптаманы монтаждау қалқанның қаптамасының қорғауымен 
оны жаңа кіріске кезекті жылжытқаннан кейін жүргізіледі. Қалқанды 
гидравликалық цилиндрлердің кері жүрісін қосып, келесі сақинаны орнатуға 
орын босатыңыз. Қаптау элементтері тар темір жол – тюбинго немесе блок - 
вагондарда, сондай-ақ автокөлікпен арнайы арбалармен жеткізіледі. Жеткізу 
құралдары мен технологиялық жабдыққа байланысты қалқаннан кейін қаптау 
элементтері тікелей қалқаннан ұстап алуға беріледі немесе қалқаннан 
бірнеше ондаған метр қашықтықта түсіріледі. Соңғы жағдайда тюбингтер 
немесе блоктар монорельске ілінген тельфердің көмегімен немесе қалқанға 
қарай еңіспен орнатылған рольганг бойынша төсегішке жылжытылады. 

Жиналмалы блокты қаптаманы тоннельдер орынды тұрғызуға 
байланысты обжатием топыраққа. Бұл әдістің мәні-қалқан қабығының 
қорғауымен бекітілген блок қаптамасының сақинасы қалқан қозғалғаннан 
кейін қабықтан тыс жерде пайда болған кезде өндіріс контурына мықтап 
басылады. Мұндай қаптаманың бүкіл периметрі бойынша топырақпен тығыз 
байланысы оны қоршаған массивпен жұмыс істеуге дереу қосуды 
қамтамасыз етеді, жер бетінің жауын-шашынының алдын алады және 
қаптамадан тыс ерітіндіні бастапқы айдау қажеттілігін жояды. Жерге 
қысылған қаптамаларды пайдалану дұрыс дөңгелек пішінді өндірудің тегіс 
контурын жасау және сақинаны кеңейту кезеңінде қалқан қабығынан тыс 
тұрақтылықты қамтамасыз ету жағдайында ұтымды болатыны анық. Бұл 
шарттар тығыз құмдақтар мен саздақтарда, пластикалық немесе тығыз 
саздарда, әлсіз тасты топырақтарда механикаландырылған қалқандармен 
тоннельдердің құрылысына сәйкес келеді. 

Негізгі механизмдерді монтаждау үшін және қысу орамасының болып 
табылады рычагты немесе доғалы салушы және кергіш домкраттар. Әдетте, 
қолданыстағы механизмдерді қолдана отырып, оларға орнату 
ерекшеліктеріне байланысты тиісті өзгерістер енгізіледі. Сақинаға блоктарды 
төсеу реті қаптаманың дизайнына және оны қысудың қабылданған әдісіне 
байланысты. 

Қаптаманы қысу әдістері өте алуан түрлі. Трапеция (сына) 
блоктарының қалқан гидравликалық цилиндрлерімен сақинаға басу арқылы 
сығу әдістері кеңінен қолданылады (сурет. 4.7, а) немесе сақинаны арнайы 
гидравликалық цилиндрлермен кеңейту (сурет. 4.7, б). Бірінші жағдайда, 
сақинаның бос орнын бекітетін аралық элементтің функцияларын (1) іргелес 
қаптамалар (2) арасында басылған сына блоктары орындайды, ал екіншісінде 
– (3) гидравликалық цилиндрлермен (4) немесе қатты бетонмен бекітілген 
сақина блоктары арасындағы алшақтық. 
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4.7 С 

4.8 сурет -Құрама темірбетон қаптамасын қысу схемасы 

Қаптаманы қысуға арналған құрылғылар тікелей аралық түйіспеде 
немесе одан тыс жерде болуы мүмкін. Кергіш түйіспелер орналастырады 
жиынтығында, түйіршікті немесе лоттан қаптаманы. Қысу күші қаптаманың 
диаметріне, қоршаған топырақтың қасиеттеріне, аралық құрылғылардың 
орналасуына байланысты және 150-ден 600 кН-ге дейін (15-60 т). 

Топыраққа құйылған қаптамаларды өндірістік енгізу нәтижелері және 
ғылыми зерттеулердің едәуір көлемі тығыз топырақтарда қаптаманы 
төсемедан ашып, оны салу уақытын едәуір қысқартқан жөн екенін көрсетті. 
Мысалы, Ленинград метросының дистилляциялық тоннельдерін қазу кезінде 
мұндай қаптаманы арнайы дизайндағы сақина тәрізді төсеммен орнатады (4.7 
сурет., а).Қаптаманың блоктары (3) жоғарғы жағынан бастап итергіш 
механизмдермен (4) кезекпен оң және сол жақтан (1) кондуктордың роликті 
тіректері бойынша (2) жинақтың шелегіне жабылғанға дейін жоғары қарай 
бағытталады. Төсеме блоктарын төсегенге дейін блоктарды кондукторда 
ұстап тұрады. Төсеме блоктары (6) (сурет. 4.8, б) сақинада соңғы екі рет 
орнатылады. Төсеме блоктарының іргелес ұштарының конфигурациясы 
біріктірілген кезде олар аралық гидравликалық цилиндрді (7) орнатуға 
арналған тауашаны құрайды. Орнатылған сақина осы гидравликалық 
цилиндрмен екі кезеңде ашылады. Бірінші кезеңде сақинаның беті мен 
қалқанның қабығы арасындағы Құрылыс саңылауы жойылады, екінші 
кезеңде сақина қабықтан шыққаннан кейін 300 кН (30 тс) дейінгі күшпен 
топыраққа қысылады. Кейін түпкілікті қысу сақиналар стык лотковых 
блоктарды вставляют клиновидные жапсырма (5) және алып тастайды 
гидроцилиндр. Оның орнына цемент-құм ерітіндісіне темірбетон төсемі 
салынған. 
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4.8 сурет -Сақиналы (конвейерлі)блок төсегішпен (а) темірбетон қаптамасын монтаждау 

схемасы және шынтақ блогындағы (б) кеңейту торабы) 
 

Осы технология бойынша блоктарды жинау процесі үздіксіз жүреді, 
бұл оны бұрын белгілі болған барлық адамдардан ерекшелендіреді, жоғары 
өнімділікті және қаптаманы сапалы орнатуды қамтамасыз етеді. Сонымен 
қатар, еңбекті қорғаудың ең жақсы жағдайлары жасалды, өйткені 
жұмысшылар биіктікте монтаждау жұмыстарын жүргізбейді. Сақинаны 
орнату тек 3 адамнан тұрады. 7-9 минут ішінде, ал сақинаны қысу және 
буындарды жасартуды қоса алғанда, қаптаманы салудың жалпы уақыты 25-
30 минутты құрайды. Осылайша, осы қаптаманың бір сақинасын салу 
жұмыстарының күрделілігі 1,2-1,5 адам-сағ. 

Табиғи ылғалдылықтың әлсіз тұрақты топырақтарында (сазды 
топырақтар мен саздауыттар f = 0,8÷1) метрополитеннің айдау тоннельдерін 
салу кезінде алдын-ала дайындалған темірбетон қаптамасының дизайны 
қолданылады, оны қысу төсемедан екі гидравликалық цилиндрмен жасалады 
(4.9 сурет.). Қаптаманы тұтқалы блок (1) келесі ретпен орнатады (суретте 
рим цифрларымен көрсетілген). Біріншісі төсеме блогын (3) орнатады, оның 
соңында тауашалар бар (4). Бұл қуыстарға 300 кН (30 т) дейінгі күшті қысу 
кезінде дамитын аралық гидравликалық цилиндрлер орнатылады. Содан 
кейін, оң және сол жағынан кезекпен, қаптаманың қалған блоктары 
орнатылады. Орнату кезінде блоктардың буындарында металл түйреуіштер 
орнатылады. Сақиналардың көлденең диаметрінен жоғары блоктарды 
орнатқан кезде, олар жинағыштың тартылатын арқалықтарымен (2) 
бекітіледі. Соңғы блокты орнатқаннан кейін екі гидравликалық цилиндр бір 
уақытта қосылады, бұл сақинаны блоктардың аркада жабылуына дейін 
бастапқы ашады. Сақинаның бұл позициясы металл тығыздағыштармен 
бекітіліп, қалқан қозғалады. Сақина қалқанның қабығынан жойылғаннан 
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кейін, екі гидравликалық цилиндр қайтадан бір уақытта қосылып, сақинаның 
екінші және соңғы ашылуын тудырады. 

Соңғы кеңейту төсеме блогы мен оларға іргелес блоктар арасындағыа 
саңылауларына темірбетон төсеніштерін орнатуға болатын сәтке дейін 
жүзеге асырылады (5). Содан кейін олар қысымды алып тастайды, 
гидравликалық цилиндрлер алынып, олардың орнына лайнерлер орнатылады 
(6). Лайнерлер мен блоктар арасындағы саңылаулар цемент ерітіндісімен 
құйылады. 

 
4.9 сурет -Иінтіректі жинақтағышпен темірбетон қаптамасын монтаждау схемасы 

Қаптаманы орнату уақыты, оны қысу және буындарды жасартатын 
уақыт–1,3-1,5 сағат, жұмыстың күрделілігі-7-8 адам-сағат. 

Отандық метро салу тәжірибесі көрсеткендей, қалқан қабығының 
құрылымы тиісті түрде өзгерген кезде, жерге Сығылған қаптамаларды табиғи 
ылғалдылықтың құмды топырақтарына салуға болады. Ол үшін қалқанның 
қабығы қалыңдығы 6 мм-ге дейін жеке Болат жолақтармен бір сақинаның 
еніне дейін кеңейтіледі. Жолақтар қабықтың икемді бөлігін құрайтын бүкіл 
периметр бойынша бір-біріне жақын орналасқан. Сақинаны орнату қабықтың 
қатаң бөлігінде жүзеге асырылады, ал қалқан оның икемді бөлігінің астында 
қозғалғаннан кейін, қаптаманы көлденең диаметрге жақын деңгейде екі 
жағынан қысыңыз. 

Монолитті сығымдалған қаптама сақиналы қалыптың артына салынған 
бетон қоспасын қысу арқылы салынған. Қысу әдетте гидравликалық 
цилиндрлердің көмегімен тоннель осіне қарай жасалады. 

Монолитті сығымдалған қаптаманың артықшылығы-оны инженерлік – 
геологиялық жағдайлардың кең ауқымында-оны қысу процесінде бетон 
қоспасына қарсы тұра алатын кез-келген топырақта қолдану мүмкіндігі. 
Мұндай қаптаманы сумен қаныққан топырақтарда салу жағдайында 
бетонның су өткізбейтіндігін қамтамасыз ету қажет. Осындай қаптаманы 
қолдана отырып, оның қоршаған топырақпен тығыз байланысын қамтамасыз 
етіңіз, бұл "қаптаманың – топырақтың"жүйесінің неғұрлым қолайлы 
статикалық өзара әрекеттесуіне ықпал етеді. Бұл жағдайда цемент ерітіндісін 
қаптамаға бастапқы және бақылау құюдың қажеті жоқ, жер бетіндегі жауын-
шашын айтарлықтай азаяды, құрама қаптамаға тән буындарды 
гидрооқшаулау жұмыстары алынып тасталады. 
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Біздің елде үңгі жолдарды қоршаған топырақтың қасиеттеріне 
байланысты қаптаманы басудың әртүрлі әдістері жасалынған және кеңінен 
қолданылады. Әлсіз топырақтарда (құмдар, сазды-құмды топырақтар, 
жұмсақ саздар) тоннельдер салу кезінде бетон қоспасын сығымдау қалқанды 
жылжыту кезінде қалқан ұяларының реактивті күші есебінен жүзеге 
асырылады (4.10, а сурет.). Бетон қоспасы қалқан қабығы (1) мен қалып (4) 
арасындағы сақина кеңістігіне беріледі. Қалқан жағында бұл кеңістік басу 
сақинасымен жабылған (2). Престеу сақинасы бетонөткізгіші бар келте 
құбырдың көмегімен қосылған (5). Қалқан алға қарай жылжып, қалқан 
гидравликалық цилиндрлермен пресс сақинасы арқылы бетон қоспасына 
тіреледі. Қоспа қысыммен тығыздалады, қазба контурына мықтап жабысып, 
қозғалу кезінде қалқанның қабығымен босатылған кеңістікті толтырады. 

 
а-тұрақсыз топырақтарда; б және в-тұрақты топырақтарда 

4.10 сурет -Монолитті-престелген бетоннан жасалған қаптаманы салу схемасы 

Беріктігі f ≥ 1,5 коэффициентімен тығыз тұрақты топырақтарда 
тоннельдер салу кезінде бетон қоспасын престеу екі нұсқа бойынша мүмкін 
болады. Олардың біреуі (4.10, б сурет.) топырақтың дамуы және қаптаманың 
құрылысы дәйекті түрде жүзеге асырылады. Алдымен олар кенжарда 
топырақ жасап, қалқанды жылжытады. Оған тіреуіш ретінде қазбаның 
контурына ашумен бекітілген және гидравликалық цилиндрлермен (7) 
қалқанға қарама-қарсы жағынан жабдықталған кергіш сақина (6) қызмет 
етеді. Бұл гидравликалық цилиндрлер тығыздағыш сақина арқылы (2) 
қалыптан тыс (4) бетон қоспасын қысады. Тығыздау сақинасында төгілуге 
бейім топырақтарда бетон қоспасын төсеу аймағын қорғауға арналған қабық 
болуы мүмкін. Аралық және пресс сақиналарынан тұратын жүйе қалқанға 
тәуелсіз қозғалады. 

Басқа нұсқа бойынша (4.10. в сурет.) кенжарда топырақ қазу және 
қаптаманы салу параллель және бір-біріне тәуелсіз жүргізіледі. Бұл схема 
бойынша жұмыс топырақта мүмкін, бұл сізге қалқаннан кейін біраз уақытқа 
бекітусіз қалдыруға мүмкіндік береді. Жүйе екі аралық сақинаны қамтиды. 
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Аралық сақина (8) қалқанның гидравликалық цилиндрлеріне оның қозғалысы 
кезінде тірек ретінде қызмет етеді. Бұл сақина, қалқан келесі қозғалыстан 
кейін арнайы гидравликалық цилиндрлермен өзіне қарай тартылады. Аралық 
сақина (6) гидравликалық цилиндрлер үшін тірек ретінде қызмет етеді (7), 
бетон қоспасын сығымдалған сақина арқылы қысады (2). Аралық сақиналар 
арасындағы қашықтық бекітілмеген қазбаның тұрақтылығына байланысты 
белгіленеді. 

Бетон қоспасы көп жағдайда тоннельдің жанындағы құрылыс алаңында 
дайындалады және пневматикалық бергіштерде композициялармен төсеу 
орнына жеткізіледі. 

Бетон қоспасын қысу екі сатыда жүзеге асырылады: бірінші кезеңде – 
0,3–0,5 МПа (3-5 кгс/см) тең қысым, 3-6 минут; екінші кезеңде – 2-5 МПа 
(20-50 кгс/см2) дейінгі қысым, оның ұзақтығы қоршаған топырақтың 
қасиеттеріне байланысты белгіленеді, бірақ кез келген жағдайда 40 минуттан 
аспайды. 

Монолитті сығымдалған қаптаманы салу үшін топсалы-жиналмалы 
секциялық пішінді қолдануға болады. Қалыптың ұзындығы қаптаманың 
салыну жылдамдығына және қалыптағы бетонның минималды рұқсат етілген 
тұру уақытына байланысты тағайындалады. Мысалы, құмды топырақтарда 
метрополитеннің айдау тоннельдерін салу кезінде әрқайсысының ұзындығы 
600 мм болатын 12-14 секциядан тұратын секциялық топсалы-жиналмалы 
пішінді пайдаланыңыз. Мұндай қалып айына 120-130 м дейін бетондау 
қарқыны кезінде бетонмен қажетті беріктік жиынтығын қамтамасыз етеді. 
Күшті топырақтарда пішіндеу бөлімдерінің санын 8-ге дейін азайтуға 
болады. 

Мұздатылғаннан кейін монолитті сығымдалған қаптаманың беті тегіс 
болуы керек. Тік жазықтықтағы қаптаманың сақиналары арасындағы 
кертпелер ±30 мм-ден аспауы тиіс. Тоннельде 80% - дан кем салыстырмалы 
ылғалдылық кезінде қаптаманың бетін 3 сағаттан кешіктірмей және одан әрі 
тәулік ішінде әрбір 6 сағат сайын ылғалдайды. Секциялық топсалы-
жиналмалы қалыптың кемшілігі-оның әр салыстырмалы түрде қысқа бөлігін 
алып тастау және орнату бойынша бірнеше рет қайталанатын операциялар. 
Сондықтан монолитті басылған қаптамамен тоннельдер салу әдісін одан әрі 
жетілдіруді жылжымалы қалыптарды қолдану негізінде күту керек. 

 
Құрама қаптамаларды гидрооқшаулау 

Құрастырмалы темірбетон қаптамаларының тігістерін гидрооқшаулау 
ВРЦ (су өткізбейтін кеңейетін цемент), гипсоглиноземді цемент немесе 
моншақ (тез жабысатын тығыздағыш қоспалар) көмегімен бақылау 
нығыздалғанға дейін, шойын қаптамасындағы сияқты әдістер мен ережелерді 
сақтай отырып жүргізіледі. Инъекцияға арналған тесіктер тазаланады және 
тығыздалады, дөңгелек қиманың ұшымен тесіктің бүкіл тереңдігіне қабатты 
тығыздағышты жабыстырады. 
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Темірбетон қаптамаларының буындары мен тесіктерін гидрооқшаулау 
үшін газдалған ерітінділерді де қолдануға болады. Бұл жағдайда қымбат 
және тапшы ВРЦ немесе моншақтар арнайы көбіктенетін қоспалары бар 
қарапайым портландцементтермен ауыстырылады. Ойықтар арнайы 
тапаншаның көмегімен ерітіндінің екі немесе үш қабатымен толық 
тереңдікке жабылған. 

Жіктерді гидрооқшаулаудан кейін және темірбетон қаптамасының 
блоктары арасындағы түйіспелерге алғашқы айдау үшін тесіктер тігістердің 
қиылысқан жерлерінде бұрғыланған ұңғымалар арқылы бақылау айдамасын 
жүргізеді. 

Құрама қаптаманы гидрооқшаулау бойынша жұмыстарды арнайы 
арбадан 6-8 м учаскелердегі ағынды әдіспен 7-8 адамнан тұратын буын 
орындайды. Метрополитеннің айдау тоннелінің 1 м шойын қаптамасын 
гидрооқшаулауға арналған еңбек шығындары (чеканалық ойықтардың жалпы 
ұзындығы 24 м) 12-13 адамды құрайды. 

Метрополитеннің айдау тоннелінің блоктық темір-бетон қаптамасының 
1 м гидрооқшаулағышына жұмсалатын еңбек шығындары (чеканалық 
ойықтардың жалпы ұзындығы 23-24 м болғанда) 9-10 адам-сағ құрайды. 

 
Практикалық тапсырма 

9-тарауға бақылау сұрақтары. 
1. Бетонның қандай түрлері бар? 
2. Арматуралау түрі бойынша өнімдер қалай ерекшеленеді? 
3. Бетонның жіктелуі? 
4. Бетонның нормаланған беріктігінің түрлері? 
5. Ерітінді қалай алынады? 
6. Ерітінділердің түрлері? 
7. Құрылыс ерітінділері байланыстырғыштың қасиеттеріне байланысты 

қалай ерекшеленеді? 
8. Құрылыс ерітінділері тұтқыр материал мен агрегат санының 

арақатынасына байланысты қалай ерекшеленеді ? 
9. Құрылыс ерітінділері тығыздығы бойынша қандай түрлерге бөлінеді? 
10. Мақсаты бойынша қандай шешімдер бар? 

 
Практикалық тапсырма 

 
1. Қала құрылысы кодексіне сәйкес аумақтарды жоспарлау 

бойынша құжаттардың түрлері қандай: 
А) егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы. Межелеу жобасы. Құрылыс 
жобасы. 
Б) жоспарлау жобасы. Жерді пайдалану және құрылыс салу ережелері. 
Межелеу жобасы. 
В) жоспарлау жобасы. Межелеу жобасы. Жер учаскесінің қала құрылысы 
жоспары. 
Г) егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы. Межелеу жобасы. 
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2. Жеке тұрғын үй құрылысы объектілерін салуға, қайта 

жаңартуға немесе күрделі жөндеуге жобалық құжаттаманы дайындау 
қажет пе? 

А) иә, қажет. 
Б) жоқ, қажет емес. 
В) жаңа құрылыс кезінде талап етіледі 
Г) күрделі жөндеу кезінде талап етіледі. 
3.Күрделі құрылыс объектілерін салуға немесе қайта жаңартуға 

арналған жобалау құжаттамасын кім бекітеді? 
А) инвестор, Тапсырыс беруші және мердігер. 
Б) құрылыс салушы немесе Тапсырыс беруші. 
В) жобалау сараптамасының уәкілетті органы 
құжаттама және Тапсырыс беруші. 
Г) инвестор, ген және бас мердігер 
4.Құрылыс салушы (Тапсырыс беруші) жұмыс басталғанға дейін 

орындаушыға береді 
жобалық құжаттама: 
А) жобаның бекітілетін бөлігі, құрылысты ұйымдастыру жобасы 
Б) жобаның бекітілген бөлігі, бүкіл объектіге немесе жұмыстың белгілі 

бір кезеңдеріне жұмыс құжаттамасы 
В) құрылысты ұйымдастыру жобасы 
Г) бүкіл объектіге жұмыс құжаттамасын. 
5. Жұмыстарды орындаушы құрылыс алаңын тазалауды және 
шегінде оған іргелес жатқан аумақтың: 
А) 5 метрлік аймақ 
Б) 6 метрлік аймақ 
В) 10 метрлік аймақ 
Г) 15 метрлік аймақ 
23. Алдын ала көрсетілмеген жерасты коммуникациялары мен 

құрылыстары анықталған кезде 
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5 БӨЛІМ. ҮҢГІ ЖОЛДАРДЫ ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ АҒЫМДАҒЫ 
ЖАҒДАЙЫ 

 
11 ТАРАУ. Көлік үңгі жолдарын пайдалану сенімділігі 

 
11.1.Көлік үңгі жолдарын зерттеу тәсілдері мен түрлері жалпы 

мәліметтер 
 

Қазіргі заманғы қауіпсіздік талаптары кезінде ұзын темір жол немесе 
автожол тоннельдерімен тоннельдік қиылысу екі параллель тоннельден 
тұруы мүмкін, олардың әрқайсысы бір бағытта қозғалуға арналған. 
Тоннельдер бір-бірімен 250 арқылы апаттық қосылыстармен 
байланысады...300 м. Бұдан басқа, трассаның орта бөлігінде тік немесе 
көлбеу жүрістермен байланысты авариялық аялдау пункттері орнатылады. 
Бұл тұрғыда әлемдегі ең ұзын (57 км) Сент-Готард теміржол туннелі 
(Швейцария) көрсетілген. Ол жолаушылар пойыздарын 250 км/сағ 
жылдамдықпен және жүк пойыздарын 160 км/сағ жылдамдықпен өткізуге 
арналған. 

ТМД аумағында жалпы ұзындығы 120 км-ге жуық 160-тан астам тау 
теміржол тоннелі салынды және пайдаланылуда. Елдің автомобиль 
жолдарында ондаған тоннельдер мен тоннель түріндегі қалалық өткелдер 
жұмыс істейді. Көптеген тоннельдер автомобиль жолдарында, су электр 
станцияларының жерасты құрылыстары жүйесінде салынған. Елдің ірі 
қалаларында метрополитеннің жер асты желілерінің ұзындығы өсуде. 

ТМД көлігін дамыту стратегиясы жаңа тоннельдер салу бойынша 
ауқымды жұмыстарды көздейді. Бұл ретте биік кедергілердің тоннельдік 
қиылысу трассасын негіздеу кезінде шешімдер қабылдау тұжырымдамасы 
түбегейлі өзгереді. Таулы жер бедері жағдайында биіктіктегі кедергілерді 
жеңуге арналған құралдардың тоннельдері көлік магистралінің пайдалану 
сапасын жақсарту құралына айналады. Сондықтан, жаңа жолдарда көлбеу 
төмендету және қисықтардың радиусын жоғарылату арқылы байланыс 
жылдамдығы мен қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұзын базистік 
тоннельдерге артықшылық беріледі. 

Соңғы жылдары Қоршаған ортаны қорғау, атап айтқанда, табиғи 
ландшафттарды, сирек кездесетін жануарлар мен реликті өсімдіктердің 
тіршілік ету ортасын сақтау талаптарының қатаңдатылуына байланысты, 
тіпті салыстырмалы түрде тыныш төбе жағдайында тоннельдерге теміржол 
мен автомобиль жолдарын төсеу қарастырылған. 

Қала аумақтарының өсуімен қалалық магистральдарда, айналма 
жолдарда және ірі қалаларды айналып өту кезінде тоннель объектілерін салу 
арқылы жер үсті көлік артерияларын ретке келтіру қажеттілігі артады. 

"Батыс Еуропа – Батыс Қытай" магистральдық жолын қайта жаңарту 
2009 жылы басталды, көрші мемлекеттермен бірқатар меморандумдар 
жасалды және жобаны іске асыруды бастау туралы уағдаластыққа қол 
жеткізілді. 
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Қазақстан үшін бұл жоба елдің транзиттік әлеуетін іске асыру, сондай-
ақ республиканың оңтүстік және батыс өңірлерінің сенімді көлік байланысын 
құру тұрғысынан да тартымды. Санкт-Петербург – Мәскеу – Нижний 
Новгород – Қазан – Орынбор – Ақтөбе – Қызылорда – Шымкент – Тараз – 
Қордай – Алматы – Қорғас – Үрімші – Ланьчжоу – Чжэнчжоу – Ляньюньган 
бағыты бойынша дәліздің жалпы ұзындығы 8 445 километрді құрайды. Оның 
ең үлкен бөлігі (3425 шақырым) Қытай аумағы арқылы, 2787 шақырым – 
біздің еліміздің аумағы арқылы және 2233 шақырым – Ресей 
Федерациясының аумағы арқылы өтеді. 

Қазақстан бойынша дәліз Ақтөбе, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, 
Жамбыл және Алматы облыстарының аумақтары арқылы 
өтеді. Қазақстандық учаске жобасының құны 825,2 млрд. теңгені құрайды, 
оның шеңберінде жолдың 1390 километрін (Қызылорда-Түркістан – 
Шымкент – Тараз – Алматы – Қорғас) 4 жолақты қозғалыспен I техникалық 
санатқа ауыстыру көзделген, ұзындығы 1062 километр қалған учаскелер II 
техникалық санатқа ауыстырылатын болады (РФ шекарасы – Мәртөк – 
Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда). 

Шымкент пен Тараз арасында, Түркістан облысының Шақпақ кентінде 
көлік тоннелі салынды. Бұл Қазақстандағы ең ұзын жерасты тоннелі. Екі 
тармақтың ұзындығы бір жарым шақырымнан асады. Тоннель Түркістан 
және Жамбыл облыстарының шекарасындағы Шақпақ асуы арқылы көліктің 
қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етеді. Қыста қар құрсауынан автокөлік 
қозғалысы жиі парализденеді. 

Алматы метрополитені-Алматыдағы көшеден тыс жүрдек рельсті көлік 
жүйесі. 2011 жылғы 1 желтоқсанда ашылды. 

Алматы қаласы метрополитенінің бірінші желісінің бірінші кезегі 2011 
жылғы 1 желтоқсанда пайдалануға берілді. Аталған учаскенің жалпы 
ұзындығы 8,56 км құрайды. Оған жеті станция кіреді: "Райымбек батыр", 
"Жібек жолы", "Алмалы", "Абай", "Байқоңыр", "атындағы драма театры. 
Әуезов" және "Алатау". 

Одан әрі дамыту батыс бағытта көзделген және 3 іске қосу кешенінен, 
сондай-ақ "Батыс" автовокзал станциясына дейін ұзартудан тұрады»: 

біріншісі-Алатау станциясынан Мәскеу станциясына дейін 
(пайдалануға берілді); 

екіншісі-Мәскеу станциясынан Достық станциясына дейін (құрылыс 
жүргізілуде); 

үшіншісі-Достық станциясынан Қалқаман станциясына дейін (жобалау 
енгізіледі); 

ұзарту - "Западный"автовокзалы. Үшінші кезек. 
ХХІ ғасырдың басында көлік ағындары едәуір өсті, қозғалыс 

жылдамдығы артты, заманауи жылжымалы құрам қолданылды, теміржол 
тоннельдерінің құрылысына жақындау өлшемдері өзгерді. XIX ғасырдың 
аяғы мен ХХ ғасырдың басында салынған тоннельдердің моральдық және 
физикалық тозуы жаңа мыңжылдықтың табалдырығында темір жолдардағы 
көптеген тоннельдерді қайта құруға кірісу қажеттілігіне алып келді. 
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Көлік үңгі жолдары мен метрополитендер ұзақ қызмет ету мерзіміне 
есептелген. Олардың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде үңгі жолдар Көлік 
құралдары қозғалысының үздіксіздігі мен қауіпсіздігі талаптарын ғана емес, 
сондай-ақ жүк көтергіш конструкциялар мен тұрақты құрылғыларды 
ұстаудың үнемділігі мен ең аз еңбек сыйымдылығы талаптарын да 
қанағаттандыруы тиіс [32]. Бұл ретте жолаушылар мен қызмет көрсетуші 
персоналдың денсаулығын қорғау және тоннельде болудың қауіпсіз 
жағдайлары мәселелері шешілуге, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі талаптар сақталуға тиіс [37] . Жер асты құрылыстарын күтіп ұстау, 
пайдаланудың әртүрлі кезеңдерінде олардың техникалық жай-күйін бағалау 
және қиын жағдайларда жөндеу жұмыстарын орындаудың ерекше күрделілігі 
инженерлік-техникалық персоналды кәсіптік даярлаудың жоғары сапасын 
талап етеді. 

Осыған байланысты көлік тоннельдерін ұстау, күрделі жөндеу және 
қайта құру саласында қажетті кәсіби білімі бар тоннель инженерлерінің 
білікті кадрларын даярлау мәселелері үлкен маңызға ие. 

Көлік тоннельдері мен метрополитендерін пайдалану саласында жұмыс 
істейтін маманның табысты қызметі көбінесе тоннельдерді зерттеу 
нәтижелері бойынша тоннель конструкциялары мен жайластырулардың 
техникалық жай-күйін объективті бағалау және құрылыстың пайдалану 
сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етуге бағытталған тиімді 
шешімдерді негіздеу қабілетіне байланысты болады. Анықталған ақаулардың 
себептерін талдай отырып, тоннельдің техникалық жағдайын зерттеу мен 
бағалаудың кәсіби дайындалған материалдары жаңа көлік тоннельдерін 
жобалау кезінде маңызды бастапқы ақпарат болып табылады. 

 
Негізгі ұғымдар мен анықтамалар 

 
Көлік тоннелінің пайдалану сенімділігі белгілі бір жағдайларда өзінің 

техникалық сипаттамаларын белгіленген шектерде сақтай отырып, берілген 
функцияларды ұзақ уақыт (150 жылға дейін) орындау қабілетінен тұрады. 
Негізгі функцияларға тоннель қиылысының учаскесінде орнатылған өткізу 
қабілетін сақтай отырып, жылжымалы құрамның белгіленген параметрлері 
немесе автомобиль түрлері бар жүк және жолаушылар көлігін қауіпсіз және 
үздіксіз өткізу жатады. 

Көлік тоннельдерінің сенімділігін қамтамасыз ету проблемасы 
жобамен жұмыс істеу процесінде, Құрылыс және кейіннен пайдалану 
кезеңінде шешілетін мәселелердің кең ауқымын қамтиды. Мәселені шешудің 
маңызды компоненттерінің бірі-тоннельді пайдалану кезінде жүзеге 
асырылатын ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың тәжірибесін 
жүйелеу және жалпылау, содан кейін осы іс-шаралардың тиімділігін бағалау. 

Құрылыстың сенімділік дәрежесін анықтайтын негізгі ұғымдар-жұмыс 
қабілеттілігі мен істен шығуы [38] . 

Жұмысқа қабілеттілік (жұмысқа қабілетті жай — күй)-берілген 
функцияларды орындау қабілетін сипаттайтын барлық параметрлердің 
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мәндері нормативтік-техникалық немесе жобалау құжаттамасының 
талаптарына сәйкес келетін объектінің жай-күйі. Тиісінше, жұмыс істемеу-
берілген функцияларды орындау қабілетін сипаттайтын кем дегенде бір 
параметрдің мәні нормативтік-техникалық немесе жобалық құжаттаманың 
талаптарына сәйкес келмейтін объектінің жағдайы. Күрделі немесе 
ұзартылған нысандар үшін жұмыс істемейтін күйлерді бөлуге болады. 
Сонымен қатар, жартылай жұмыс істемейтін күйлер көптеген жұмыс 
істемейтін күйлерден ерекшеленеді, оларда объект қажетті функцияларды 
ішінара орындай алады. 

Келесі анықтама жұмыс қабілеттілігі және жұмыс істемеу 
терминдерімен байланысты: тоқтап қалу — объектінің параметрлерінің 
қолайсыз өзгеруіне байланысты оның жұмыс күйін бұзудан тұратын оқиға. 
Құрылыстың істен шығу мүмкіндігі және оның ықтималдығы істен шығуға 
әкелетін жағдайларды талдау негізінде белгіленеді. Бұл жағдайларды талдау 
тоннельді ұстау процесінде алынған материалдар негізінде жасалады. 

 Үңгі жолдарды ұстау ағымдағы, профилактикалық және жөндеу 
жұмыстарын бақылауды және ұйымдастыруды қамтиды. Пайдалану 
процесінде тоннельді тиісінше күтіп ұстау барлық тоннельдік 
конструкциялардың, жүйелер мен жайластырулардың авариясыз және 
қауіпсіз жұмыс істеуін, олардың құрылыстың бүкіл өмірлік циклі ішінде 
жұмыс қабілеттілігін сақтай отырып қамтамасыз етеді. 

Іс жүзінде көлік үңгі жолы-бұл жер массивінің қалыңдығында 
салынған, жер бетімен шығатын және көлік құралдарын өткізуге арналған 
инженерлік құрылым. Алайда, көлік туннелі теміржол немесе автомобиль 
жолының бөлігі болып табылады және көлікті кедергі арқылы өткізуге 
арналған негізгі құрылымнан басқа, оның қалыпты жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін жер асты және жер үсті нысандарының бүкіл жүйесін 
қамтиды. Сондықтан құрылыстар, құрылғылар және әртүрлі инженерлік 
жүйелер осындай күрделі кешен 

Ұзақ көлік үңгі жолдарын салудың әлемдік тәжірибесінде кейбір 
жағдайларда екі параллель тоннельдер арасында кіші диаметрлі сервистік 
тоннель орналасқан. Дәл осындай шешім Ресей Федерациясының 
мемлекеттік құрылысының тапсырмасы бойынша Беринг бұғазы теміржол 
магистралінің (Аляскаға) тоннельдік нұсқасын және Санкт-Петербургтегі 
Нева өзенінің тоннельдік қиылысының нұсқасын қарастыру кезінде 
ұсынылды. 

Осылайша, үңгі жолдық қиылысу деп функционалдық өзара 
байланысты және осы құрылыстарды тиісті техникалық деңгейде 
пайдалануды қамтамасыз ететін негізгі және қосалқы құрылыстардың, 
объектілердің және әртүрлі техникалық жайластырулардың жиынтығын 
түсіну керек. 

Үңгі жолдың қиылысының техникалық деңгейі тұрақты (пайдалану 
процесінде өзгермейтін немесе қайта жаңарту немесе жөндеу кезінде ғана 
өзгеретін) көлемдік-жоспарлау, геометриялық және тоннель қиылысына 
кіретін барлық құрылыстар мен жайластырулардың басқа да 
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сипаттамаларының нормативтік талаптарына сәйкестік дәрежесі. 
Пайдалануға берілгеннен кейін тоннель қиылысының техникалық деңгейі 
тұтастай алғанда қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін қандай да бір 
шектеулер мен жөндеу іс-шараларын енгізу қажеттілігінсіз оның жұмыс 
істеуін қамтамасыз ететін барлық нормативтік талаптарға сәйкес келуі тиіс. 
Егер құрылымда және оның жеке ішкі жүйелерінде сыртқы әсерлердің 
нәтижесінде ақаулар пайда болса, онда тоннель қиылысының техникалық 
деңгейі төмендейді. Одан әрі пайдалану тиісті шектеулерді (көлік 
қозғалысының жылдамдығы, тасымалданатын жүктің габариті және т.б.) 
енгізуді не күрделі жөндеуді немесе реконструкциялауды орындауды талап 
етеді. 

Үңгі жолдың қиылысының техникалық деңгейі оның техникалық жай-
күйімен анықталады, ол белгілі бір уақыт сәтінде сыртқы ортаның белгілі бір 
жағдайларында объектінің техникалық құжаттамасында белгіленген 
параметрлердің мәндерімен сипатталады. Объектінің техникалық жай-күйін 
анықтау (бағалау) техникалық диагностика деп аталады. "Техникалық 
диагностика" ұғымы объектінің техникалық жағдайын анықтаудың 
теориясын, әдістері мен құралдарын қамтиды. 

Үңгі жол қиылысының техникалық деңгейі пайдалану процесінде әр 
түрлі ақаулардың пайда болуына байланысты төмендейді. 

Ақау – конструкцияның (элементтің) белгіленген талаптарға әрбір жеке 
сәйкес келмеуі. Пайда болу себебіне байланысты ақаулар бөлінеді: 

 жобалау, есептеу және құрастырудың белгіленген ережелері мен 
нормаларының жетілмегендігімен немесе бұзылуымен байланысты 
конструктивтік ережелерге; 

 өндірістік-құрылыстың немесе жөндеудің белгіленген процесінің 
бұзылуына байланысты; 

 пайдалану-белгіленген ережелерді немесе пайдалану шарттарын 
бұзумен байланысты; 

 тозу — жобалаудың, дайындаудың және пайдаланудың барлық 
белгіленген қағидаларын және (немесе) нормаларын сақтау кезінде 
қартаюдың, тозудың, коррозия мен шаршаудың табиғи процестеріне 
байланысты. 

Үңгі жол қиылыстарының негізгі және қамтамасыз ету 
құрылыстарының ақауларын уақтылы анықтау және алдын-алу олардың 
жұмыс сенімділігін анықтайтын мазмұнның негізгі міндеті болып табылады. 

Теміржол және автожол тоннельдерін ұстау тәжірибесі тоннель 
қиылыстарының жоғары техникалық деңгейін қамтамасыз етудің маңызды 
шарты, ең алдымен, тоннель конструкцияларының жұмысына тікелей немесе 
жанама әсер ететін ықтимал себептерді зерттеу және талдау болып табылады. 
Үңгі жол конструкцияларына теріс факторлардың әсер ету себептерін 
талдауды Елемеу немесе салдарын дұрыс бағаламау сөзсіз құрылымның 
жұмысын шектейді, тиімділігі төмен, ал кейбір жағдайларда адам 
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құрбандарын қоса алғанда, ауыр зардаптарға әкелетін қате техникалық 
шешімдер қабылдау ықтималдығын арттырады. 

Үңгі жолдардағы жолдың жай-күйін бағалау. Рельстердегі ақаулардың 
себептерін уақтылы анықтау және тану операциялық персоналдың маңызды 
міндеті болып табылады. Тоннельдердегі, сондай-ақ жолдың ашық 
учаскелеріндегі жолдың ағымдағы жай-күйін бағалауды рельстік жолтабан 
параметрлерін вагон-өлшеуішпен жазу деректері және жолды заттай қарау 
нәтижелері бойынша жүргізеді. 

Жол өлшегіш вагонның аппаратурасы деңгей және шаблон, тік және 
көлденең итерулер, қиғаштар, отырулар және рихтовканың бұзылуы 
бойынша рельстік жолтабан құрамының нормаларынан ауытқуды тіркейді. 
Табиғи тексеру жолдың сыртқы жағдайын анықтайды: жарамсыз 
шпалдардың, бекітпелердің болуы, балласт призмасының кемшіліктері, 
төгілу, рельстердің ластануы және т. б. Белгіленген рұқсат шегінен шығатын 
жол өлшегіш вагонмен белгіленетін жолды ұстау нормаларынан 
ауытқуларды ақаулық дәрежесіне байланысты айыппұл баллдарымен 
бағалайды. 

Жолдың ашық учаскелері үшін айыппұл балдарының сандық мәндері 
жолды өлшеу вагондарының көрсеткіштері бойынша жолды бағалаудың 
бекітілген нормаларында келтіріледі. Тоннельдер шегінде және оларға 
кіреберістерде, сондай-ақ оқшаулағыш түйісулерде жолды күтіп ұстауға 
назар аудару мақсатында ақаулықтардың барлық түрлері бойынша баллдар 
екі есе көбейтіледі.  

Егер жол өлшеу вагонының таспасындағы жазба көрсеткіштері 
бойынша тоннель ұзындығының 1 км — ге (тәсілдерді ескере отырып) балл 
сомасы 0-ден 40-қа дейін, ал 40-та жақсы болса, жол өте жақсы деп 
саналады... 150.Егер рельстердің барлық түрлері кезінде және кез келген 
балласт кезінде баллдар сомасы 500 — ден аспаса, қанағаттанарлық және 
500-ден астам баллды бағалау кезінде қанағаттанарлықсыз. Сонымен қатар, 
жол өте жақсы, жақсы немесе қанағаттанарлық деп танылуы мүмкін, егер 
өткір рельстер, жарамсыз түйісулер, шіріген шпалдар және қатты тегістеу 
бұзылулары болмаса, сондай-ақ оны ұрлаудан дұрыс бекіту және балласт 
призмасының қанағаттанарлық мазмұны болса. Тоннельдердегі жолдың 
мазмұнына қойылатын жоғары талаптарды ескере отырып, оның сапасын 
жол өлшегіш вагонмен және көзбен шолып айына кемінде бір рет тексерген 
жөн. Тексеру нәтижелері ПУ-24 нысанындағы актімен ресімделеді, ал 
жолдың жай-күйін жалпы бағалау "тоннель кітабына"енгізіледі. 

 
Үңгі жолды пайдалану сенімділігіне әсер ететін факторлар 
Біздің елімізде пайдаланылатын, салынып жатқан және салынуы 

белгіленген тоннельдердің ауқымды географиясы климаттық және 
инженерлік-геологиялық жағдайларға (ҚР аумағын сейсмикалық 
аудандастыру ерекшеліктерін қоса алғанда) байланысты. Тоннельдердің 
мақсатына және олардың орналасқан жеріне қарамастан, тоннель 
құрылыстарының жұмыс жағдайлары көп жағдайда өте күрделі. 
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Құрылымдар мен қондырғылардың жұмыс жағдайларын анықтайтын 
және құрылымның жұмысына әсер ететін негізгі факторларды төрт топқа 
бөлуге болады [38,39]. 

Бірінші топқа климаттық жағдайлар, екіншісі-дизайн сипаттамалары, 
үшіншісі — құрылыс процесінде жобалық шешімдерден ауытқулар, 
төртіншісі — Үңгі жолдың жұмыс режимі кіреді. 

Табиғи-климаттық жағдайлар (геологиялық, гидрогеологиялық және 
климаттық жағдайлар, сейсмикалық әсерлер) тоннель құрылысы кезінде 
жобалық шешімдерді таңдау үшін ғана емес, сонымен қатар оны пайдалану 
процесінде де өте маңызды. 

Геологиялық жағдайлар құрылымның түрін және жұмыс әдісін 
таңдауды, тоннельдің тереңдігін, сондай-ақ жоспар мен профильдегі 
маршруттың орнын анықтайды. Үңгі жолды салудың геологиялық 
жағдайларын жан-жақты жоғары сапалы және уақтылы бағалау көбінесе 
құрылыстың аяқталу уақытын, құрылыстың құнын ғана емес, сонымен қатар 
оны пайдалану шарттарын да анықтайды. Алайда, бұл инженерлік-
геологиялық зерттеулердің материалдары, көп жағдайда сенімділік дәрежесі 
жеткіліксіз, бұл тоннельді пайдалану процесіне теріс әсер етеді. 

Қолданыстағы нормаларға сәйкес, тау тоннельдерін салу кезіндегі 
күрделі инженерлік-геологиялық жағдайларға келесі факторлардың кем 
дегенде біреуі болатын жағдайларды жатқызу керек: 

• үңгі жолдың қаптамасы деформацияланған кезде топырақтың 
пассивті соққысы жоқ; 

• 0,1 МПа астам гидростатикалық қысым кезінде су тұтқыш 
ажырамайтын топырақтар (жер асты суларының деңгейін төмендету 
мүмкіндігі жоқ); 

• М. М. Протодьяконов бойынша беріктік коэффициенті 6-дан кем 
жартылай су басқан және жартасты топырақтар (кенжарда 200 м3/сағ және 
одан астам су ағыны); 

• тоннельді қаптауға арналған болжамды тау қысымы 0,6 МПа-дан 
асады; 

 Үңгі жол трассасына тікелей іргелес жер асты құрылысының 
аймағындағы инженерлік-геологиялық жағдайларды ерекше мұқият талдау 
қажет. Оның үңгі жол осі бойындағы ені ауданның геологиялық және 
гидрогеологиялық жағдайларына байланысты анықталады. Биіктігі бойынша 
жер асты құрылысының аймағы 30 белгісі бар топырақ қалыңдығымен 
шектелген...40 м жоғары және 8... Үңгі жол түбінен 10 м төмен, жартылай 
және жартасты топырақтарда орналасқан. Егер тоннель трассасы байланысы 
аз және сусымалы топырақтарда өтетін болса, онда аталған аймақ жер бетіне 
дейінгі топырақтың барлық қалыңдығын қамтуы тиіс. Карст-жұрнақ 
процестерінің әсеріне ұшыраған аудандарда, сондай-ақ жоғары қысымды 
сулары бар көкжиектерге жақын жерлерде жерасты құрылысы аймағының 
тереңдігі артады. 

 Үңгі жол қиылысының маңызды инженерлік-геологиялық сипаттамасы 
оның тектоникалық құрылымы (жер қыртысының құрылымы) болып 
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табылады. Ол массивтің сыну және сулану дәрежесін, кернеудің бастапқы 
өрісінің сипаты мен мөлшерін анықтайды, ал тоннельді пайдалану кезінде 
күштің өзара әрекеттесу сипаты, "қаптау-топырақ массиві" жүйесінің 
кернеулі—деформацияланған күйінің сандық көрсеткіштері, сонымен қатар 
қаптамадағы мүмкін ақаулар мен тоннельдегі су ағындарының учаскелерін 
болжауға мүмкіндік береді. 

Үңгі жолдың қазіргі мазмұнымен айналысатын қызметкерлерге 
ақпараттың үлкен көлемін бағдарлауға мүмкіндік беретін және олардың 
шешімдерінде тиісті сақтық таныта отырып, қолайсыз геологиялық 
жағдайлардың теріс әсерін қалай күшейтпейтінін, бірақ азайтуға 
болатындығын түсінуге мүмкіндік беретін геологиялық көрсеткіштер мен 
құбылыстарға тоқталайық. 

Біртекті, әлсіз жарықсыз тау жыныстарында төсеніш қолайлы 
жағдайларда жұмыс істейді. Топырақтың серпімді қарсыласуының маңызды 
көрінісі қозғалыстар мен деформациялардың мүмкіндігін толығымен жояды. 
Массивтің қабаттылығы мен сынуы оның физикалық және механикалық 
сипаттамаларын нашарлатады, неғұрлым белсенді болса, сыну дәрежесі 
соғұрлым жоғары және қабаттардың қалыңдығы аз болады. 

Ғарыштағы қабаттың орналасуы құлау мен созылу бұрыштарымен 
сипатталады (5.1 сурет.). Егер тоннельдің осі созылу сызығына параллель 
болса немесе онымен кішкене бұрыш жасаса, онда бұл бұрыш 90° — ке 
жақын болса, тоннель созылу бойымен өтеді деп айтылады. Тоннельді 
күшті, әлсіз жарықшақты топырақтардан тұратын қуатты көлденең 
қабаттардың бойымен төсеу ең қолайлы. 

Олардың арасындағы сазды қабаттарға байланысты берік қабаттар 
арасында адгезия болмаған кезде, мұндай аймақтағы қаптаманың жұмыс 
жағдайлары нашарлайды. Бұл жағдайда қаптамадағы шатырдың қысымы 
жоғары болады және құрылымдық ақаулар қоймада немесе арка өкшесінде 
пайда болады. Егер тоннельдің бағыты күрт құлаған қабаттардың бойымен 
жүрсе, онда қаптаманың қабырғалары айтарлықтай кернеулерге ұшырайды. 

 
1-көлденең жазықтық: 2-қабаттар; 3 – тоннельдің қабаттардың бойымен орналасуы; 

4 – қабаттардың созылу сызығы; 5 – тоннельдің қабаттардың қиылысу сызығының 
орналасуы; α-құлау бұрышы; β-созылу бұрышы 

 
5.1 сурет -Қабаттардың жатуына қатысты үңгі жолдың орналасу нұсқалары  
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Үңгі жолдың көлбеу қабаттарда олардың созылуы немесе қиылысуы 
арқылы орналасуы аз қолайлы. Бірінші жағдайда топырақтың қатты бір 
жақты қысымы пайда болады, оның мөлшері өндіріс аралығының жартысына 
жететін тығыздық аймағының пайда болуынан болады. Екінші — салбырап 
подрезаемых қабаттарының негіздейді әркелкілігі жүктемені обделку 
айтарлықтай асыра салыстырғанда болжамды. 

Үңгі жолды олардың бойымен бүктелген қабаттарға салған кезде, 
антиклиналь аймағы салыстырмалы түрде қолайлы болады. Мұнда тау 
жыныстарының аз қысымы мен судың аз ағынын күтуге болады. 
Антиклиналь қанатына және әсіресе синклинальға тоннель салу қолайсыз 
болады, мұнда тау жыныстарының жоғары қысымынан басқа, құрылымға 
жер асты суларының үлкен ағынын күту керек. Егер тоннель қатпарлардың 
қиылысуымен қиылысса, онда қаптаманың жұмыс шарттары көлбеу 
қабаттарға салынғаннан гөрі қиын болады.  

Үңгі жолды  қалпына келтіру немесе ығысу жазықтығын кесіп өтуі өте 
қолайсыз. Мұндай аймақта қабаттардың өзара жылжуы мүмкін, бұл қабаттың 
бұзылуына дейін елеулі деформацияға және жер асты суларының үлкен 
ағуына әкеледі. Құрылыс процесінде ғана емес, сонымен қатар жұмыс 
кезінде де үлкен асқынулар тектоникалық ақаулар мен эрозия аймақтарын 
жеткізеді. Тектоникалық бұзылулардың әсері кейде құрылыс аяқталғаннан 
кейін біраз уақыттан кейін ғана әсер етеді және бойлық және көлденең 
жарықтардың пайда болуымен қаптамалардың айтарлықтай деформациясы 
түрінде көрінеді. 

Тектоникалық жарылу немесе шайылу аймақтарын ұңғылау арынды 
судың опырылып құлауымен және жиі аварияларды, ал кейбір жағдайларда-
апаттарды тудырумен ұштасады. Апатты жойғаннан кейін осы учаскедегі -
топырақ массивінің тығыздалуы салдарынан топырақтың физикалық-
механикалық сипаттамалары өзгереді, қаптаманың статикалық жұмысындағы 
белгісіздік артады (бастапқы кернеу өрісінің өзгеруі, біркелкі емес 
жүктемелер, қаптаманың периметрінің жекелеген учаскелерінде топырақ 
кедергісінің айтарлықтай төмендеуі). 

Тау жыныстары мен жартылай жыныстардың маңызды 
сипаттамаларының бірі-сыну. Массивтегі тау жыныстарының сыну дәрежесі 
мен сипаты оның деформациялануы мен тұрақтылығын, су өткізгіштігін, 
сүзу және механикалық анизотропиялығын және нәтижесінде қаптамадағы 
жүктемелердің сипаты мен мөлшерін анықтайды. Қаптаманың тау 
жыныстары мен жартылай жыныстардан тұратын топырақ массивімен өзара 
әрекеттесуінің геомеханикалық процестері осы жыныстардың материалдық 
құрамы мен беріктігіне қарағанда жарықтылыққа көбірек байланысты. 

Жер асты құрылысына қатысты жарықтардың келесі маңызды түрлері 
бөлінеді: тектоникалық, жеке жарықтар, қабаттасу жарықтары, ауа-райының 
жарықтары, борттағы жарықтар. 

Тектоникалық жарықтар жарылған тектоникалық дислокацияға 
байланысты пайда болады. Олардың жоспардағы ұзындығы бірнеше жүз 
метрден ондаған, тіпті жүздеген шақырымға дейін. Тереңдікте олар ондаған 
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және жүздеген метрге дамыған. Олар әртүрлі материалдық құрамы мен 
генезисінің (магмалық, шөгінді, метаморфты) тау жыныстарын кесіп өтуі 
мүмкін, сызықтық бағытқа ие. Ені бірнеше миллиметрден бірнеше метрге 
дейін өзгереді. Олар барлық жерде емес, тек тектоникалық Белсенді (Қазіргі 
немесе өткен) аудандарда кездеседі. Үңгі жол қаптамасының жұмыс 
жағдайлары тұрғысынан бұл жарықтардың ең қауіпті түрі. 

Жарықтар тек магмалық жыныстарда және магманың салқындау 
сәтінде пайда болады. Олар массивте белгілі бір жүйелерді құрайды, әр түрге 
жеке (гранит, диабаза және т.б.). Олардың өлшемдері әртүрлі-кішкентайдан 
орташа және тіпті үлкенге дейін. Олардың әсері тұқымның осы генетикалық 
түрін кесіп өтетін тоннельде көрінуі мүмкін. 

Қабаттасу жарықтары шөгінді жыныстарда кездеседі және 
қабаттардың шекараларымен шектеледі. 

Ауа-райының жарықтары кез-келген материалдық құрам мен 
генезистің (шығу тегі) тау жыныстарында пайда болады. Мұндай жарықтар 
кеңістікте ешқандай бағытқа ие емес және әдетте жер үсті аймағында 
дамыған. Тереңдігі күрт төмендейді. 

Олар порталдарды салу және пайдалану кезінде үлкен қауіп төндіреді. 
Себеп білім беткейлерінде осыпей, вывалов және тіпті ұсақ жүреді. 

Жарықтар борттық отпора туындайды приповерхностной аймақта 
косогорах. Беткейге параллель бағытталған. Олардың мөлшері кең ауқымда 
өзгереді, уақыт өте келе көп жағдайда (егер алдын-алу шаралары 
қабылданбаса) табиғи түрде артады. Бұл шағын және орта құлдыраудың 
себебі болуы мүмкін. Портал құрылыстарына қауіп төндіреді. 

Әдетте суда еритін тау жыныстарын сілтісіздендіру нәтижесінде пайда 
болатын бөлінбеген карст қуыстары жұмыс кезінде үлкен асқынуды тудыруы 
мүмкін. Қапталған жыныстарда шатырдың шөгуі, тоннельдің қаптамасының 
кенеттен бұзылуы мүмкін. Сумен толтырылған және карст көлдерін 
құрайтын карст қуыстары әсіресе қауіпті, олардан судың тоннельге кенеттен 
жарылуы мүмкін. Осыған байланысты гипс, ангидрит, кальцийлі және 
доломитті жыныстар сияқты оңай сілтіленетін жыныстардағы тоннельдерге 
ерекше назар аудару керек. 

Үңгі жолдың техникалық жай-күйі көрсеткіштерінің төмендеу 
себептерін талдағанда, тоннель қаптамасының айналасындағы топырақтың 
физикалық-механикалық сипаттамалары уақыт өте келе өзгеруі мүмкін 
екенін түсіну өте маңызды. Қаптаманың статикалық жұмыс шарттары да 
өзгереді. Тоннельді ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін топырақ массиві 
ығысуларға немесе шөгулерге ұшырап, қаптамалардың деформациясын және 
тіпті олардың жойылуын тудыратын көптеген жағдайлар бар. Әктастар мен 
дала шпаттарының кейбір түрлері ауа-райының әсерінен тез жойылып, 
көлемі ұлғаяды және қаптамаға деструктивті қысым жасайды. Теріс 
температура мен сулану кезінде сазды жұқа дисперсті топырақтар иілуге 
бейім, бұл қаптамаға қосымша жүктеме тудырады, тоннельде және оған 
кіреберістерде базаның деформациясын тудырады. 
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Климаты қатал аудандарда тоннельдің жұмыс сапасының төмендеу 
себептері: порталды жерлерде сазды топырақтың аязды көтерілуінің дамуы, 
мұздатылған топырақты еріту кезінде пайдаланылған тоннельдің 
қаптамасына тау қысымының жоғарылауы, қаптаманың қатты зақымдануы 
жағдайында тоннельге жер асты суларының еруі және жарылуы. 

Үңгі жолды қазу кезінде тау сілемінің гидрогеологиялық жағдайлары 
айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. Тиісті гидрооқшаулағыш болмаған 
жағдайда, тоннель тау жыныстарының қалыңдығын кесіп, жер асты 
суларының ағындарын ұстап, жер асты суларының қарқынды сүзілуін 
қабылдай отырып, өзіндік дренаждық құрылымға айналады. 

Үңгі жолдың сулануын сәтті болжау үшін сулы қабаттардың қоректену 
көздері, жер асты өндірісіне судың түсу жолдары, салынған құрылымның 
әсерінен гидрогеологиялық жағдайлардың өзгеруі туралы ақпарат қажет. 

Үңгі жол трассасындағы массивтің сулануы келесі факторларды 
анықтайды: 

• ауданның климаттық жағдайы: атмосфералық жауын-шашынның 
орташа жылдық мөлшері, олардың түсу сипаты( нөсерлі жауын, бұрқасын, 
қарқынды немесе баяу қар еруі), булану; 

• ауданның гидрографиясы: өзендердің, бұлақтардың, көлдердің, 
су қоймаларының болуы және орналасуы, аумақтың батпақтығы. Жергілікті 
эрозия базисінен жоғары белгілерде орналасқан тоннельдер, әдетте, 
қолданыстағы гидрографиялық желімен жақсы ағызылады, нәтижесінде олар 
нашар суланған. Эрозияның жергілікті базисінен төмен белгілерде 
орналасқан және әсіресе жерүсті су қоймаларының әсер ету аймағына 
орайластырылған тоннельдер біріншіге қарағанда едәуір көп суландырылған; 

• жер бедері: қатты бөлінген рельефте атмосфералық жауын — 
шашынның негізгі бөлігі жер үсті ағынына, ал аз ғана бөлігі олардың 
инфильтрациясына түседі. Сонымен қатар, терең эрозиялық шөгінділер сулы 
қабаттардың су жинау аймағын азайтады, сондықтан олардың қоректену 
жағдайларын нашарлатады; 

• геологиялық құрылымы: өткізгіш және су өткізбейтін 
қабаттардың қатынасы сулы қабаттардың санын, олардың мөлшерін, 
тамақтану жағдайларын, гидравликалық байланыстың болуын немесе 
болмауын анықтайды; 

• аудан тектоникасы: тектоникалық жарықтардың аймақтық немесе 
жергілікті аймақтарының болуы немесе болмауы, жартастардың жарылу -
дәрежесі мен сипаты; 

• жобаланған тоннельге қатысты тау жыныстарының ауа-райының 
немесе карстталуының дәрежесі мен сипаты. 

Тоннельдік құрылыстарға қатысты сулы қабаттардың келесі негізгі 
түрлерін бөлуге болады, олар шектелген: қабатты сулар (мысалы, артезиан 
сулары); жарықтар; карст сулары; жер асты сулары. 

Қойнауқаттық сулары әдетте белгілі бір литологиялық -
айырмашылықпен немесе айқын сүзу қасиеттері бар қабаттар кешенімен 
шектеледі. Сондықтан гидрогеологиялық карталар мен бөлімдер арқылы 
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кеңістіктегі осы Сулы қабаттың орнын анықтау оңай. Көбінесе ол 
синклинальды қатпарлармен шектеледі. Су өткізетін қабат төселіп, су 
өткізбейтін айырмашылықтармен жабылады. Бұл сулы қабат жүздеген және 
(көбінесе) мың шаршы шақырымды құрайтын айтарлықтай таралу 
аймағымен, демек, судың үлкен статикалық қорымен сипатталады. Ол үлкен 
орналасу тереңдігін, өлшенетін ондаған, тіпті жүздеген метр. Ие қысыммен 
шамасы ережеде айқындалады пьезометрической беті. Жер асты суларынан 
айырмашылығы, артезиан бассейнінің режимі тұрақты, атмосфералық 
факторларға аз тәуелді. 

Жарықшақ сулары жартасты тұқымдары әр түрлі генезисі мен заттық 
құрамы ыңғайластырылған. Олардың қорлары, қозғалыс заңдылықтары, 
гидравликалық режим және тіпті химиялық құрамы осы жыныстардың 
жарықтылығының қарқындылығы мен сипатына, басым жарықтардың 
генезисіне, агрегаттың нақты құрамына, сондай-ақ олардың таралу 
тереңдігіне байланысты. 

Жартас массивінің жоғарғы аймағында (50...60 м тереңдікке дейін) жер 
асты сулары негізінен ауа-райының жарықтарымен шектелген. Тамақтану 
атмосфералық жауын-шашынның немесе жер үсті су қоймаларының 
инфильтрациясы есебінен жүзеге асырылады Тереңдікте тау жыныстарының 
сыну дәрежесі, демек, олардың су сыйымдылығы табиғи түрде төмендейді. 
Әдетте бұл сулы қабат қысымсыз, оның режимі уақыт пен кеңістікте, сондай-
ақ белгілі бір аудандардағы су қоймаларында тұрақты болады. Үлкен 
тереңдікте жарылған жер асты сулары біртіндеп жарылған қысыммен 
ауыстырылады. Жыныстардың жарықтар бойымен сулануы байқалатын 
тереңдік, әдетте, 300-ге ...400 м жетеді, бірақ әдетте 500-ден...600 м. 
Аспайды. Жер асты суларының статикалық, гак және динамикалық қорлары 
сияқты тереңдіктерде аз. Кенжардағы меншікті су ағыны I м3 /сағ аспайды. 
Бұл аймақта тектоникалық ақаулар өте қауіпті. Олар көбінесе жоспарда 
шектеулі (бірнеше метрден бірнеше ондаған метрге дейін), бірақ тереңдігі 
жүздеген метрге дейін созылады. Олармен тоннельге судың кенеттен үлкен 
түсуі байланысты. 

Жарықшақ сулар жартас массивінің суда еритін жарықтар агрегатымен 
тұрақтылығын төмендетеді. Нәтижесі - көптеген бұзылулар. Сазды 
агрегаттың шайылуы еритін тұздардың (карбонаттар, сульфаттар, галоидтар) 
сілтісізденуіне қарағанда жергілікті және баяу жүреді. Жартас массивінің 
қазбаны қазу сәтінен бастап қаптамадағы тау қысымының күрт өсуіне дейінгі 
тұрақты күйінің уақыты жарықшақтардың дәрежесі мен сипатына, 
жарықтардың мөлшеріне, жер асты суларының қысымына байланысты және 
бір айдан бірнеше жылға дейін есептеледі. 

Қатпарлы су суда еритін жыныстармен (әктас, гипс, доломиттер, тас 
және калий тұздары) шектелген.Әдетте, олар үлкен қуыстарда кездеседі, олар 
нақты жерасты өзендері мен көлдерін құрайды. Тиісінше, бұл сулардың 
қозғалыс заңдары жер асты суларына қарағанда жер үсті ағындарына жақын. 

Карст қуыстарының дамуына ықпал ететін факторлар - бұл тау 
жыныстарының қатты сынуы, олардың ерігіштік дәрежесі (оңай еритін — тас 
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және калий тұзы, орташа еритін — гипс және ангидрит, нашар еритін — 
әктас және доломит), жер асты суларының жоғары жылдамдығы. Сондықтан 
жер асты қазбаларын артқы дренаждық құрылғылармен кептіру карст 
қуыстарының өсуіне ықпал етеді. Жыныстарды шаймалау қарқындылығы су 
температурасының жоғарылауымен және ондағы ерітілген көмірқышқыл 
газының болуымен едәуір артады. Шаймалау процесі көбінесе тоннельдің 
қаптамасына жақын қуыстардың пайда болуына әкеледі. Мұның салдары 
тоннельдің жекелеген бөліктерінде деформация және тіпті оның толық 
жойылуы болуы мүмкін. 

Жер асты сулары әдетте тек портал маңындағы жерлерде кездеседі. 
Сулы тау жынысы-бұл шаңды-сазды құрамы бар делювиалды шөгінділер, 
сондықтан су өткізгіштігі мен су өткізгіштігі төмен. Олардың режимі 
тұрақсыз, жауын-шашын мен қардың еруіне байланысты. Жер асты 
суларының осы түрінің туннеліне үлкен ағындардан қорықпауға болады, 
бірақ делювиалды қақпақтың ылғалдануы нәтижесінде көшкін процесі 
белсендірілуі мүмкін. 

Жер асты сулары, әдетте, топырақтың беріктігі мен тұрақтылығын 
төмендетеді. Олардың кейбіреулері, мысалы, марл, саз және құм, өгіздің 
қатысуымен беріктігін жоғалтады. Тоннельдерді пайдалану тәжірибесі 
көрсеткендей, ақаулардың көпшілігі судың тоннель құрылымымен және 
оның айналасындағы топырақ массивімен әрекеттесуінің нәтижесі болып 
табылады. Мұның салдары-бетон төсемінен топырақ пен цемент тасын 
сілтілеу және жуу, бетон мен арматураның коррозиясы, балласты сұйылту, 
ауыспалы температураға ұшыраған кезде бетон конструкцияларының -
бұзылуы, гидрооқшаулағыш жабындардың бұзылуы және т. б. 

Сыртқы гидрооқшаулағыш болмаған кезде жер асты суларының бетон 
құрылымдарына зиянды әсері айқын көрінеді. Қаптаманың денесі арқылы 
химиялық бейтарап сулар сүзіледі (сутегі PH = 5...5,5) бірінші типтегі 
бетонның коррозиясын тудырады-сілтілеу (кальций тұздарын жуу). Сутегі 
РН <5 бар сулар іс жүзінде цемент тасымен химиялық реакцияға түсетін -
және оны осы қышқылдардың тұздарын қалыптастыру үшін ерітетін 
қышқылдардың ерітінділері болып табылады. РН > 6 бар минералданған 
және сілтілі сулар бетонға аз агрессивті, сульфатты коррозияны тудыратын 
сульфатты суларды қоспағанда, микрокректер мен бетон кеуектеріндегі 
натрий мен калий сульфатының кристалдары көлемінің ұлғаюы мен 
ұлғаюына байланысты, оны механикалық түрде бұзады. 

Таяз үңгі жолдарының сулануы, әдетте, жауын-шашын мен еріген 
судың мөлшеріне, су қоймаларының, өзендер мен бұлақтардың тонналық 
бетінде болуына тікелей байланысты. Бұл жағдайда тонналық беттің рельефі 
мен жағдайы, топырақтың қасиеттері мен литологиялық құрамы үлкен әсер -
етеді. Жергілікті ойпаттары, жыралары бар жұмсақ беткейлер, тонналық 
бетіндегі тығыз өсімдіктер қыста қардың жиналуына және жер асты 
массивінде жауын-шашын мен еріген сулардың жиналуына ықпал етеді. 
Әлсіз сүзгілеу қасиеттері бар цементтелген топырақтарда сулану әдетте аз 
болады. Карстталған және оңай еритін топырақтарда сулану айтарлықтай, ал 
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борпылдақ өткізгіш топырақтарда-күшті. Тоннельге мол су ағыны аймақтары 
сулы қабаттарды өзара және күндізгі бетімен байланыстыратын 
тектоникалық бұзылу учаскелері болып табылады. 

Климаттық жағдайлар қатал климат аймақтарында тоннельдерді ұстау 
қиындықтарының жоғарылауымен байланысты. Егер тоннельде 
конструкциялар мен жайластырулар теріс температуралардың қолайсыз 
әсерінен қорғалмаса, тоннельге қаптама арқылы енетін жер асты сулары 
қыста күмбездерде, қабырғаларда және жолдарда қатып қалады, пойыздар 
қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін және қызмет көрсетуші 
персоналға қауіп төндіретін мұздақтар түзеді. Сонымен қатар, қаптаманың 
материалындағы суды кезек-кезек мұздату және еріту оның қарқынды 
бұзылуына әкеледі. 

Сейсмикалық әсерлер сейсмикалық аудандарда пайдаланылатын 
тоннельдерді жобалау, салу және ағымдағы күтіп ұстау кезінде ескерілуі тиіс 
тоннель конструкцияларына ерекше жүктемелерге жатады. Сейсмикалық 
әсерлердің қарқындылығы (баллдық) ҚР-мен енгізілген өзгерістерімен КСРО 
Ғылым Академиясы қабылдаған сейсмикалық аудандастыру карталары 
бойынша қабылданады. Алайда, тоннель тікелей орналасқан учаскенің -
нақты сейсмикалығы тоннель трассасындағы ерекше геологиялық 
жағдайларға байланысты сейсмикалық аудандастыру карталары бойынша 
анықталған сейсмикалықтан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Сондықтан 
тоннель қиылысының учаскесіндегі сейсмикалылық сейсмикалық ықшамдау 
негізінде анықталады. Сейсмикалық аудандастыру карталары жоқ 
аудандарда топырақ санатына байланысты сейсмикалықты айқындауға жол 
беріледі. Тіпті бірдей нормативтік балл болса да, жер сілкінісінің тоннельге 
әсер ету сипаты мен қарқындылығы көбінесе айтарлықтай ерекшеленеді 
және массивтің геологиялық құрылымына да, құрылымның құрылымдық 
ерекшеліктеріне де байланысты. 

Үңгі жолдар қаптамаларының ең үлкен қалдық деформациясы тау 
беткейлерінің бойында орналасқан тоннельдер учаскелерінде, топырақтың 
литологиялық құрамы өзгеретін жерлерде, рельефтің күрт өзгеруіне 
байланысты тоннельдердің тереңдігі өзгерген кезде пайда болады. Сонымен 
қатар, тоннель қаптамаларының тұрақтылық дәрежесі, бәрі бірдей, 
топырақтың беріктігіне пропорционалды. Тоннельдерді ұсақ төсеу 
учаскелеріндегі қаптаманың зақымдануы үлкен тереңдікте орналасқан 
учаскелермен салыстырғанда ең үлкен болып табылады. 

Жер сілкінісі кезінде үңгі жолдардың портал алдындағы бөліктерінде 
массив тербелісі кезінде тұрақтылықты Жоғалтатын топырақ массаларының 
инерциялық әсері болады. Сондықтан көптеген тоннельдердің порталдары 
қатты жер сілкінісі кезінде толығымен жойылады. Ең жақсы жағдайда, 
қаптаудың бүкіл периметрі бойынша портал маңындағы аудандарда көптеген 
бойлық және көлденең жарықтар пайда болады, бұл порталдың тіреу 
қабырғаларына топырақ қысымынан инерциялық күштердің әсерінен, әсіресе 
тоннель порталындағы беткейдің үлкен көлбеуімен байланысты. Тоннель 
трассасы тектоникалық жарықшақтарды кесіп өткен кезде, қаптаманың 
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учаскелері (оның конструкциясына қарамастан) тоннельдің бастапқы осінен 
трасса осіне көлденең бағытта бірнеше ондаған сантиметрге дейінгі 
қашықтыққа жылжуы мүмкін. 

Жер сілкінісі кезінде жер асты құрылыстарына жер асты жағдайлары 
үлкен әсер етеді. Ең үлкен бұзылулар борпылдақ тығыздалмаған фунттарда, 
сондай-ақ өте жақсы физикалық және механикалық қасиеттері бар 
қабаттардың түйісу орындарында байқалады. Жер асты құрылымдары үшін 
құрылымдық элементтерден инерциялық күштер сейсмикалық жүктеменің -
бір бөлігі ғана, сонымен қатар әрқашан үлкен емес. Негізгі әсер сейсмикалық 
толқындардың таралуы кезінде жер массивінің кернеулі күйінің өзгеруімен 
байланысты. Топырақ массивінің қаттылығынан өзгеше қаттылығы бар 
жерасты құрылысының конструкциясы сейсмикалық толқындардың өрісін 
бұрмалайды. Егер ол жеткілікті икемділікке ие болса, онда ол фунт 
массивінің ығысуы мен деформациясын ұстанады. Егер құрылым қоршаған 
массивтің қаттылығына қарағанда қаттылыққа ие болса, онда қаптамамен 
шекарада сейсмикалық толқындардың өрісі өзгеріске ұшырайды, бұл 
қаптаманың айналасындағы жердегі кернеулердің концентрациясын 
тудырады. Көп дәрежеде сейсмикалық күштердің әсеріне тұтас бетоннан 
жасалған тұтас кескіндегі, өңдеу кеңістігінде тығыздалуы және бос 
орындары бар тоннельдік қаптамалар, сондай-ақ созылу байланысы мен 
сейсмикалық жіктері жоқ құрама қаптамалар әсер етеді. 

Үңгі жолдар қиылысының конструктивтік сипаттамаларына мыналар 
жатады: тоннель қиылысының ұзындығы; параллель тоннельдер саны; 
олардың көлденең қимасы; жоспар, профиль, материалдар және қаптаманың, 
порталдардың, тауашалардың конструктивтік шешімдері; гидрооқшаулау 
және су бұрғыш және тоннельдердің басқа да жайластырулары. 

Сонымен, жобалау кезеңінде техникалық тұрғыдан негізделген және 
құрылыс кезінде үнемді болатын кейбір жобалық шешімдер тиімсіз болуы 
мүмкін, өйткені олар үнемі бақылауды күшейтуді және пайдалану 
шығындарын арттыруды қажет етеді. Бұл ескерту, әсіресе, қатал климаттық 
жағдайларда және жұмыс күші жетіспейтін жерлерде орналасқан 
тоннельдерді бақылау мен ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру кезінде өзекті, 
жабдықтар мен материалдарды жеткізуде проблемалар бар. Тоннельдердің 
беріктігі мен өнімділігі қаптаманы салу үшін қолданылатын құрылымдық 
материалдардың сипаттамалары мен сапасына байланысты. Суға төзімділігі 
мен аязға төзімділігін арттыратын арнайы қоспалары бар жоғары 
тығыздықтағы бетондарды, сондай-ақ полимерлі бетондарды қолдану 
тоннельдің жалпы сулануын айтарлықтай төмендетуі мүмкін. Алайда, қатты 
жарықшақтардың пайда болуына бейім және гидрооқшаулағышы жоқ 
монолитті үңгі жолдар толығымен су өткізбейді. Жер асты суларының 
енуінен монолитті бетон жабыны бар тоннельді қорғаудың түбегейлі шешімі-
қаптаманың периметрі бойынша сыртқы гидрооқшаулағыш құрылғы. 

Бүгінгі күнге дейін монолитті бетоннан жасалған тау-кен әдісімен 
салынған бір жолды теміржол туннелінің көлденең қимасы дәстүр бойынша 
жылқы тәрізді болып қабылданды. Үңгі жолдардың бүкіл бойындағы мұндай 
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қоршау мезгіл-мезгіл тауашалар мен камералардың құрылғысымен -
бұзылады, бұл олардың түйіскен жерлерінде тоннельге жарықтар мен су 
ағындарының жоғарылауына әкеледі. 

"Бамтоннельпроект" институты ұсынған қатал климат жағдайында -
теміржол тоннелі құрылысының жаңа тұжырымдамасы тоннель 
құрылысының қымбаттауын болжайды, алайда ол үңгілеудің жоғары 
қарқынына, ұңғылау жұмыстарының сапасы мен қауіпсіздігіне бағдарланған. 
Сонымен қатар, объектінің өзін-өзі ақтауы қызмет көрсететін персоналдың 
қауіпсіздігін арттыра отырып, оны пайдалану шығындарын едәуір азайту -
арқылы қамтамасыз етіледі. - 5.2. сурет дөңгелек контуры бар бір жолды 
теміржол туннелінің көлденең қимасының нұсқаларының бірі көрсетілген. 

 

 
1-құрылыстардың жақындау габариті с; 2-кабельдік бөлік; 

3-қызмет көрсетуші персонал мен жөндеу жұмысшыларына арналған бөлік 
5.2- сурет Айналма пішінді темір жол үңгі жолы 

 
Жобада үңгі жол өтпейтін механикаландырылған кешенді қолдана 

отырып, ішкі диаметрі 8,8 м су өткізбеушілігі жоғары құрама темірбетон -
қаптамасымен үңгі жол салу көзделген. Суреттен көрініп тұрғандай, 
тоннельдің өзіне тән ерекшелігі-қызмет көрсететін персонал үшін қауіпсіздік 
аймағының болуы және жабдықты қаптаманың көлденең қимасында 
орналастыру. 

Айта кету керек, тау-кен әдісімен салынған үлкен көлдене үңгі жолдар 
үшін (екі жолды теміржол және автомобиль жолдары) әлемдік үңгі жол салу 
тәжірибесінде қуатты төсеме плитасына немесе кері аркаға жабылған қисық 
сызықты қабырғалары бар сопақша көлденең қиманы артық көреді (сурет. 
5.3). Үлкен аралықты қазбалардың көлденең қимасының бұл формасы 
бұрғылау кезінде қазбаның тұрақтылығын арттыру үшін ғана емес, сонымен 
қатар инженерлік-геологиялық жағдайлардың кең спектрінде құрылымның 
тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. 
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5.3 сурет -Екі жолды теміржолдың көлденең қимасының типтік формасы 
(Австрия) және автожол үңгі жолы 

 
Көлік үңгі жолдарының бейінінің ерекшеліктері үңгі жол бойынша 

қозғалыс жылдамдығында ғана емес, желдету мәселелерін шешуде де көрініс 
табады. Бір қабатты үңгі жолдар табиғи тартымдылықпен жақсы желдетіледі. 
Алайда, күзгі-қысқы кезеңде оларда бұрын мұздақтар пайда болады, ал 
көктемде жылы ауаның еркін енуіне байланысты бұл мұздақтар тез ериді. 
Қисық учаскелердегі габельді тоннельдер, сондай-ақ екі жолды үңгі жолдар 
табиғи импульспен әлдеқайда нашар желдетіледі. Сондықтан олар желдету 
жүйелерін салуды қажет етеді. Қатал климаттық жағдайларда  үңгі жолдарды 
желдету мәселесін тиімді шешу қажеттілігімен қатар, үңгі жолдардың өзінде 
ғана емес, желдету қазбаларында да мұзданумен күресу проблемалары 
туындайды. Үңгі жолдардағы су ағындарын іздестіру мен болжаудың 
кемшіліктері кейбір жағдайларда тоннельдің ұзындығы бойынша дренажды 
және су бұру құрылғыларын орналастыру схемасын әзірлеу кезінде қате 
жобалық шешімдерге әкеледі. Су бұру жүйесінің тиімсіз жұмысы 
қолданыстағы тоннельдегі суландыру мен мұздануға қарсы күреске 
айтарлықтай шығындарды талап етеді. 

Құрылыстың төмен сапасының салдары болып табылатын өндірістік 
ақаулар қолданыстағы тоннельдердің пайдалану сенімділігін төмендетеді. 
Тоннельдерді салу кезіндегі құрылыс жұмыстарының сапасы құрылыс 
барысында алынған құрылыс параметрлерінің немесе оның элементтерінің 
жиынтығының жақындау дәрежесіне байланысты бағаланады. 

Жобадан табиғатта кездейсоқ ауытқулар іс жүзінде мүмкін емес, бірақ 
олардың кейбіреулері тоннельдің жұмыс жағдайын нашарлатады. Сонымен, 
бұрғылау-жару әдісімен бұрғылау кезінде қаптаманың периметрі бойынша 
жекелеген жерлерде топырақтың едәуір сұрыпталуы кернеудің 
шоғырлануына және қаптамада жарықтардың пайда болуына әкеледі. 
Префабрикалық қаптамалардағы дөңгелек пішіннен ауытқу (сақиналардың 
эллиптикасы) олардың жүк көтергіштігін айтарлықтай төмендетеді. 
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Қаптаманың артындағы қуыстардың болуы геологиялық факторлардан басқа 
(карст түзілімдері, еритін топырақ және т.б.), қаптаманың цемент-құм 
ерітіндісін айдау сапасына байланысты. 

Үңгі жолдарды пайдалану тәжірибесі бетон қаптамасында чиптердің 
пайда болуы және қарқынды жарықтар пайда болуы, әдетте, оның сыртқы 
бетінің артында қуыстардың болуын көрсетеді. Қаптаманың қоршаған 
топырақпен тығыз байланысы олардың периметрі бойынша бірлескен -
жұмысын қамтамасыз етеді, қаптаманың деформациясын және оның 
бөлімдеріндегі кернеудің шоғырлану мүмкіндігін азайтады. Қаптамаға жақын 
орналасқан массивтегі жарықтар мен кішкене қуыстарды толтыру 
топырақтың серпімді қарсыласу мөлшеріне айтарлықтай әсер етеді, бұл 
қаптаманың статикалық жұмыс жағдайларына тікелей байланысты. Сонымен 
қатар, аралық қуыстар қаптаманың артында қалған уақытша ағаш бекітпенің 
элементтерінің шіріп кетуі немесе тіректер мен қоқыстардың бітелуі 
нәтижесінде пайда болады. Уақыт өте келе Бос орындар қаптаманың жұмыс 
жағдайын едәуір нашарлатып, қауіпті ақаулардың дамуына әкелуі мүмкін. 
Үйінділерге жол беру және қабаттарды сырғытып және массивті нығыздау 
арқылы үңгілеу кезінде қазба шатырының опырылуына жол беру кезінде 
алаптың геологиялық құрылымының бұзылуы да тоннельді одан әрі 
пайдалану жағдайын нашарлатуы мүмкін. 

Монолитті бетоннан үңгі жолдарды төсеу кезінде технологиялық 
регламенттің бұзылуы көбінесе бетондау процесінде үзілістер кезінде 
көрінеді. "Суық тігістер" сыртқы гидрооқшаулағыш болмаған кезде қаптама 
арқылы судың енуінің негізгі жолдарының бірі болып табылады. Бетондауда 
Технологиялық үзіліс болған жағдайда "шпонок" немесе судың қатысуымен 
ісіп кететін тығыздағыш мастикаларды қолдана отырып, жіктерді тиісті 
герметикалауды қарастыру қажет. Бетонның сапасын жақсартуға сонымен 
қатар жуылған фракцияланған үлкен агрегаттарды, бөлек мөлшерленген, 
Бейорганикалық немесе органикалық қоспаларды қолдану арқылы қол 
жеткізіледі, олар салынатын құрылымдардың тығыздығын, су 
өткізбейтіндігін және аязға төзімділігін арттырады, бетонды дайындау мен 
төсеу кезінде тиісті операциялық және шығу бақылауын, мұқият күтімді 
және қатаю үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етеді. Қаптамадағы 
бетонның жоғары сапасына қол жеткізу үшін бетон құюды бетон 
сорғылармен қамтамасыз ету керек. 

Үңгі жолдарды пайдалану режимі (темір жол магистральдарындағы 
тартым түрі, автожол тоннельдеріндегі пойыздар мен автокөлік 
қозғалысының қарқындылығы, белгіленген қозғалыс жылдамдығы және т.б.) 
бүкіл құрылыстың жұмыс жағдайына және оның техникалық жай-күйіне әсер 
етеді. Ішкі жану қозғалтқыштарының сарқылуы бетонға зиянды әсер етеді, 
химиялық ыдырауға және қаптаманыңбіртіндеп қабыршақтануына әкеледі. 
Кезбе токтарды тудыратын электрлік тартқыш жолдың металл элементтерін, 
темір бетонды қаптаманың шойындары мен арматураларын, сондай-ақ басқа 
да металл конструкциялар мен құрылғыларды коррозиялайды. 
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Деградациялық процестердің жылдамдығы тек пойыздардың 
қарқындылығына ғана емес, сонымен қатар осы процестерді күшейтетін 
жағдайларға да байланысты: құрылымдардың сулануы және тоннельдік -
атмосфераның жоғары ылғалдылығы, желдетудің нашарлығы, ақауларды 
уақтылы жою, кептіру шаралары және қондырғыларға техникалық қызмет 
көрсету. Өз кезегінде, тоннельдердегі қозғалыс қарқындылығының артуы 
тоннельдердің ағымдағы күтіп ұсталуын қиындатады және "терезелерде" 
орындалатын жөндеу жұмыстарын уақтылы жүргізуге мүмкіндік бермейді 
(пойыздардың қозғалыс кестесіндегі үзілістер). Пойыздардың қарқынды 
қозғалысы кезінде терезелердің ұзақтығы, олардың саны тәулігіне 
қысқарады, сондықтан жөндеу жұмыстарының мерзімі "жақсы 
уақытқа"кейінге қалдырылады. Мұндай жөндеу жұмыстарын уақтылы 
орындамау, әрине, тоннель қиылысының техникалық жағдайына теріс әсер 
етеді. 

 
11.2. Үңгі жолдарды пайдалану және ағымдағы ұстау кезіндегі 

ақаулар мен деформациялардың түрлері 
 
Қаптау үңгі жол өндірісін құлаудан қорғайтын құрылымның маңызды 

бөлігі болып табылады. Қолайсыз инженерлік-геологиялық және 
гидрогеологиялық жағдайларда, қарқынды тау қысымының көріністерінде, -
сондай-ақ климаттық, сейсмикалық немесе басқа факторлардың әсер етуінде 
қаптамада есептеуден (жобада қабылданғандардан) ерекшеленетін едәуір 
күш пайда болады. Жұмыс жағдайындағы елеулі өзгерістер тоннельдік 
құрылымдар мен қондырғылардың жергілікті зақымдалуына және бұзылуына 
әкеледі. Зақымданудың пайда болуының әртүрлі себептері бар және жеке 
элементтердің де, тұтастай тоннель қиылысының техникалық жағдайына 
әртүрлі әсер етеді. 

Үңгі жол қаптамасының зақымдануының көпшілігі кенеттен пайда -
болмайды, бірақ белгілі бір уақыт ішінде дамиды және бірқатар белгілермен 
бірге жүреді. Мұндай жағдайларда қаптаманың жақсы көрінісін сақтау 
олардың дамуының бастапқы кезеңінде пайда болған ақауларды анықтауға 
және оларды тез жоюға шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Зақымдардың 
пайда болу салдарының ауырлығын дұрыс бағалау және тиісті 
профилактикалық қорғаныс шараларын тағайындау үңгі жолдарды 
пайдалану кезінде өзекті мәселе болып табылады. 

Пайда болу себептері бойынша құрылымдық ақаулар келесі түрлерге 
бөлінеді [38]. 

Құрылымдық ақаулар зерттеу қателерімен, белгіленген ережелердің, 
жобалау және құрылыс нормаларының жетілмегендігімен немесе 
бұзылуымен байланысты. Мысал ретінде тоннельдің 
гидрооқшаулағышының, дренаждық құрылғылардың болмауы, кері доғаның 
жеткіліксіз жүк көтергіштігі немесе топырақтың қарқынды бүйірлік қысымы 
кезінде оның болмауы, дренаждық және дренаждық құрылғылардың 
жеткіліксіз жылу қорғанысы немесе қолайсыз температуралық жағдайларда -
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топырақтың маусымдық қату аймағында орналасуы, дұрыс орналаспауы 
немесе болмауы.деформациялық және сейсмикалық буындар, 
ұйымдастырылмаған су ағыны. 

Өндірістік ақаулар жобаға енгізілген қаптаманың құрылымдық -
параметрлерінен ауытқумен байланысты. Сонымен, егер бетондау кезінде 
байқалмау салдарынан немесе бекітпенің шамадан тыс деформациясы 
нәтижесінде уақытша бекітпенің (бастапқы қаптаманың) бетон немесе 
шашыранды бетоны тұрақты қаптаманың жобалық қимасының шектеріне 
кірсе, онда құрылысшы бұл ақауды бетондалғанға дейін түзетуге міндетті. 
Өндірістің зақымдануы көбінесе бетон технологиясының бұзылуымен 
байланысты. Мысалы, бетон қоспасын дайындау мен жеткізудің 
технологиялық регламентінің бұзылуы, бетон қоспасын қалыптауға 
жеткіліксіз тығыздағышпен сапасыз төсеу. Суландырылған учаскеде жер 
асты суын ұйымдастырылған бұру болмаған жағдайда, қаптаманы бетондау 
алдында жаңадан төселген бетоннан цемент шайылады. Оларға қаптамадағы 
бетондау блоктары арасындағы бойлық суық тігістер, ерітіндінің сапасыз 
ағып кетуіне байланысты қаптаманың артындағы қуыстар және т. б. жатады. 

Міндетті және жауапты технологиялық операция болып табылатын 
өндірістік бақылау айтарлықтай еңбек, уақыт пен ақшаны қажет етеді. Батыс 
елдерінде оған ақшалай шығындар 15 құрайды...Құрылыс құнының 20%. 

Пайдалану ақаулары  пайдаланушы ұйымдардың кадрлық және 
техникалық жарақтандырылуының жеткіліксіздігімен, тоннельді ұстау 
процесінде жөндеу-сауықтыру іс-шараларын уақтылы және сапасыз 
орындаумен, сондай-ақ белгіленген қағидаларды және (немесе) пайдалану 
шарттарын бұзумен байланысты. Мысалы, жоспар мен профильдегі жолдың 
орналасуы ауытқыған кезде габаритті емес жүкпен немесе жылжымалы 
құраммен қаптаманың зақымдануы. 

Тозу ақаулары барлық белгіленген ережелерді және (немесе) жобалау, 
дайындау және пайдалану нормаларын сақтай отырып, қаптау материалының 
табиғи қартаюына, тозуына, коррозиясына және шаршауына байланысты 
көрінеді. 

Үңгі жолдар қаптамаларының ақаулары анық, тексеру кезінде 
анықталуы мүмкін және жасырын болуы мүмкін, оларды арнайы әдістер мен 
жабдықтарды қолдана отырып егжей-тегжейлі тексеру және алынған 
деректерді техникалық құжаттаманың деректерімен және алдыңғы 
зерттеулердің нәтижелерімен салыстыру арқылы анықтауға болады. 

Қаптаманың айқын зақымдалуына арка мен қабырға материалының 
сынуы мен бұзылуы, тігістердің бұзылуы, дренаждық құрылғылардың 
бұзылуы, сулану және мұздану, жасырын — құрылымдардың деформациясы, 
қаптаманың артында қуыстардың пайда болуы, негіздің шөгуі, топырақ 
массивінен құрылымдардың зақымдануы (соның ішінде кері Арка) жатады. 
Жасырын зақым ең қауіпті, өйткені олардың дамуы басқа ақаулардың пайда 
болуына әкеледі. Олармен байланысты шөгінділер мен құрылымдардың 
деформациясы баяу өседі (жылдар, кейде ондаған жылдар), олардың даму 
қарқындылығын анықтау қиын, ал салдарын болжау мүмкін емес. 
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Тоннельдерді пайдалану тәжірибесінде тоннель конструкцияларының 
деформацияларының өсу процесі ұзақ уақыт бойы байқалмай қалатын немесе 
құрылымдар бұзылғанға дейін тиісті назар аудармай қалатын жағдайлар бар. 
Бұл құлау қаупі бар авариялық жағдайлардың туындауына және оларды жою 
жөнінде шұғыл шаралар қабылдау қажеттігіне әкеп соғады. Мұндай 
жағдайларда шұғыл жұмыстарды жүргізу көлік құралдарының және жұмыс 
істейтіндердің қозғалысы үшін қауіпсіз емес, үлкен қиындықтармен 
байланысты. 

 
Монолитті бетоннан және темірбетоннан жасалған қаптамалардың 

ақаулары 
 
Бетон және темірбетон қаптамаларының ең көп кездесетін ақаулары: 

бетондағы жарықтар, бетонның ағып кетуі, бетонның бөлінуі (чиптер), 
кеуекті немесе әлсіз бетон, бетонның сілтісізденуі: аязға төзімділік 
ресурсының сарқылуына байланысты бетонның беріктігін төмендету, 
арматураның әсерімен қорғаныс қабатының қалыңдығындағы раковиналар 
мен қуыстар, арматураның химиялық және электрохимиялық коррозиясы. 

Қаптаманың бетонындағы жарықтар оның бетондау кезеңінде де пайда 
болуы мүмкін. Бұл технологиялық жарықтар деп аталады. Бетонның -
жобалық беріктігін әлі ала алмағандықтан, төселген бетонға күтім жасау 
ережелерін бұза отырып, ерте суыту кезінде шөгу жарықтары пайда болады. 
Пішіні мен созылуы бойынша олар қаптамадағы қатаң фокусқа ие емес, 
хаотикалық, көбінесе  0,1 мм-ден аз ашылатын "шаш" жарықтарының ұсақ 
желісі болып табылады. 

Әдетте, жарықтар қатайтылған және жаңадан төселген бетон 
арасындағы байланыстарда" суық тігістерде " пайда болады, бұл келесі ұстау 
кезінде сөзсіз болады. Қоршаған орта температурасының әсерінен пайда 
болатын біркелкі емес деформациялардың нәтижесінде температуралық 
жарықтар пайда болады. 

Темірбетон қаптамасында арматураланған бетонның шөгуіне, 
арматураның коррозиясына байланысты жұмыс арматурасының бойында 
бойлық жарықтар пайда болады. Арматураның коррозиясының себептері 
қорғаныш қабатының жеткіліксіз қалыңдығы немесе осы қабаттағы 
бетонның төмен тығыздығы болуы мүмкін. Жобада қабылданған жүктемелер 
мен конструкцияға әсер етудің мөлшері мен сипаты өзгерген кезде немесе 
қаптаманың жобалық параметрлерінен ауытқып кетсе, оны салу кезінде 
корпуста жарықтар пайда болады. Көбінесе олар тік немесе бүйірлік тау 
қысымының дамуы жағдайында тоннельдің осі бойымен немесе бойымен 
ішке қарай ашылады. 

 Үңгі жолдарды қандай да бір қарқындылық дәрежесімен пайдалану 
процесінде әртүрлі шыққан жарықтар бірнеше жыл ішінде дамуы мүмкін, 
бұл қаптаманың көтеру қабілетін төмендетеді. Жарықтардың құрылымның 
беріктігіне әсер ету дәрежесі олардың орналасуына, бағыты мен даму 
динамикасына байланысты. Бойлық, көлденең немесе доғалық жарықтар бар 
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(көтеріліп, базадан жоғарғы аркаға түсіп, құрылымның негізіне түсіп кетеді) 
және көлбеу (5.4 сурет.). 

 

 
 

5.4 сурет -Бетон қаптамасындағы көлбеу жарықтар 5-6 мм ашылуымен 
 
Қаптау элементтерін бөлек бетондау кезінде құрылыс кезінде пайда 

болатын бойлық жарықтар ең аз қауіпті болып табылады. 1 мм-ден асатын 
доғалы көлденең және көлбеу жарықтар қауіпті, кейде қаптамалардың 
бұзылуына әкеледі. Кез-келген жарықтар, егер олар құрылымның статикалық 
жұмыс жағдайына айтарлықтай әсер етпесе де, И.қаптамасының су 
өткізгіштігін арттырады. 

Даму белсенділігіне сәйкес тұрақтандырылған және белсенді жарықтар 
бөлінеді. Тұрақтандырылған жарықтар суландырусыз қауіп төндірмейді және 
жиектерді алдын ала өңдеумен (жуандықпен, тазартумен) цемент 
ерітіндісімен немесе басқа материалдармен толтырумен жойылуы мүмкін. 
Белсенді жарықтар құрылымдардың жүк көтергіштігіне айтарлықтай қауіп 
төндіреді. 

Жарықтар жүйесінің дамуының салдары көбінесе қаптамадан бетонның 
бөлінуі және ыдырауы болып табылады. Қабыршақтану мен бұзылулардың 
пайда болуының негізгі себебі — төсеніштің жарықтары мен қуыстарында 
және оған іргелес топырақ қабатындағы судың қатып қалуы. Алайда, 
бұзылулардың себебі қаптаманың артындағы топырақтың көтерілуі, сондай-
ақ қазу кезінде қаптаманың артында қалған уақытша бекітпенің ағашының 
шіріп кетуі және бұзылуы болуы мүмкін. Әр түрлі аудандардағы қоқыстар 
бетонның бір бөлігін қаптаманың қалыңдығына түсіре алады (өтпейтін 
қоқыстар, күріш. 5.5, а), бірақ олар жерге дейін таралуы мүмкін (қоқыстар 
арқылы, күріш. 5.5, б). 
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5.5 сурет - Қаптаманың (а) күмбезіндегі және қабырғадағы тесіп өткен тесіп өту (б) 
 
Бетон және темірбетон қаптамаларының аркалары мен 

қабырғаларының ішкі бетінің бұзылуы чиптер, ерітінділерді жіктерге 
сілтілеу және арматураның коррозиясы түрінде көрінеді. Қаптаманың 
бетонының сынықтары таяз тереңдікке (темірбетон қаптамаларындағы 
қорғаныс қабаты), егер олар қаптаманың деформациясының салдары 
болмаса, көбінесе төмен және ауыспалы ауа температурасының әсерінен 
және қаптамадан суды сүзу нәтижесінде пайда болады: су, тесіктерді 
толтыру, мұздату кезінде материалды бұзады. Чиптер ауаның тоннельдік 
атмосферасындағы артық ылғалдың сіңуіне байланысты сулану болмаған 
кезде де мүмкін. 

Монолитті бетон қаптамаларының тез бұзылуы агрессивті ортаның 
әсерінен туындауы мүмкін. Агрессивті ортаның теріс әсері әсіресе бетонның 
төмен сапасымен тез көрінеді. Кеуекті бетон (раковиналардың, 
каверналардың болуы) әлсіз (борпылдақ, қол құралымен оңай ыдырайтын) 
қаптаманың су өткізгіштігін арттырады, бұл шаймалау процесін 
белсендіреді. Бетонның шаймалануы бетонның беріктігінің төмендеуінің 
белгісі болып табылатын "жоғары" деп аталатын ақ дақтар, тамшылар мен 
ағымдар түрінде көрінеді (сурет. 5.6). Агрессивті ортадағы қаптамалардың 
бетонының бұзылуы негізінен байланыстырғыш — цемент тасымен жүреді, 
ал агрегаттар, әдетте, жоғары тығыздық пен химиялық төзімділікке ие. 
Жоғары сілтілі материал бола отырып, бетон қышқыл сипаттағы газдар мен 
сұйықтықтармен белсенді әрекеттеседі. 
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Сурет 5.6-Бетонды сілтісіздендіру нәтижесінде қаптаманың беткі қабатының бұзылуы 
 
Осылайша, бетон коррозиясының қарқындылығы көбінесе агрессивті 

ортаның цемент тасымен химиялық әрекеттесуіне ғана емес, сонымен қатар 
бетон құрылымының физикалық жағдайына, ең алдымен бетонның 
тығыздығы мен су өткізбейтіндігіне де байланысты. 

 
Құрама темірбетон және шойын қаптамаларының ақаулары 

 
Құрама темірбетон элементтерінен (тюбингтерден немесе блоктардан) 

қаптау жабық түрде салынған жерасты Метрополитен желілерінің 
құрылысында кеңінен қолданылады. Темір жол және автожол үңгі жолдарын 
салудың отандық тәжірибесінде дөңгелек пішінді құрама қаптау үңгілеу 
қалқандарын қолдана отырып, әлсіз тұрақсыз топырақтарда салынған трасса 
учаскелерінде ғана орындалады. Әлемдік тәжірибеде өткен ғасырдың 
соңында созылған көлік үңгі жолдарын салу кезінде үңгі жолдар-ұңғылау 
механикаландырылған кешендерді қолдану үрдісі байқалды. Мұндай 
кешендерді қолдана отырып үңгі жолдарды қазу инженерлік-геологиялық 
жағдайлардың кең спектрінде жоғары су өткізбейтін дөңгелек пішінді 
блоктық темірбетон қаптамасымен жүзеге асырылады. Мұндай құрылымдық 
және технологиялық шешімдер теміржол және автомобиль тоннельдерін 
жобалау кезінде қабылданады. 

Темірбетоннан жасалған үңгі жолдар қаптамаларының ақаулары 
монолитті құрылымдардың зақымдануынан біршама ерекшеленеді. Бұл 
конструкциялардың ерекшеліктеріне және префабрикалық қаптамалардың 
статикалық жұмысына байланысты, әдетте, созылу байланыстары бар немесе 
онсыз, центрленген немесе жалпақ буындары бар дөңгелек құрылым. Құрама 
темірбетон элементтерін зауыттық өндіру құрылыс кезінде құрылымдардың 
жоғары және тұрақты техникалық параметрлерін қамтамасыз етуге -
мүмкіндік береді. 



209
  

 

Алайда, темірбетоннан жасалған қаптамаларда жұмыс істеу кезінде 
өндірістік немесе пайдалану ақаулары жиі пайда болады. Блоктық 
қаптаманың элементтерінде немесе темірбетон қаптамасының тюбингінің 
арқалары мен қырларында құрама элементтерді дайындау кезінде рұқсат 
етілген шөгу жарықшақтары болуы мүмкін. Қаптаманы орнату немесе 
құрама элементтерді кенжарға тасымалдау кезінде арматураны ашумен 
жиектер мен бұрыштардың сынуы мүмкін. Қаптаманы орнату кезінде 
технологиялық ережеден ауытқуларға байланысты жолақтың рұқсат етілген 
эллипстикасы асып кетуі мүмкін, ал сақинадағы блоктар шұңқырлармен 
төселуі мүмкін.  

Қалқанды домкраттардың күш салуынан кертпештерге қарама-қарсы 
блоктарда жапсарлас сақинада қиғаш және бойлық жарықтар байқалады, 
тюбинг қабырғаларындағы жарықтар мен чиптер болуы мүмкін. Пайдалану 
зақымдары құрама қаптаманың буындарынан чек материалының бұзылуы 
және түсуі, жер асты суларының буындар арқылы ағуы және ерітінділерді 
қаптамадан шығаруға арналған тесіктер, соның ішінде топырақты алып 
тастау, ендірілген бөлшектер орналасқан жерлерде бетонның жарылуы және 
бұзылуы түрінде көрінеді (сурет. 5.7). 

 

 
 

5.7- сурет. Құрама темірбетон қаптамасының болттарындағы сынықтар, жарықтар және 
қуыстар 

 
Коррозияға, ұзаққа созылатын ауыспалы температура мен ішкі 

механикалық күштерге байланысты алдын-ала дайындалған темірбетон 
қаптамаларының бетонындағы деструктивті өзгерістер ең қауіпті, бұл 
қаптаманың жүк көтергіштігінің төмендеуіне әкеледі және сақиналардың 
шамадан тыс деформациясы түрінде көрінеді 

Буындардағы профильді тығыздағыштары бар жоғары су өткізбейтін 
блоктардан жиналған жаңа буынның темірбетон қаптамаларының жұмыс 
сенімділігі туралы мәселе ерекше назар аударуға тұрарлық. Қаптаманың 
тығыздығы қаптаманы орнату кезінде блоктардың ұштары арасындағы 
профильді элементті қысу арқылы қамтамасыз етіледі. Бұған судың әсерінен 
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материалдың ісінуі де ықпал етеді. Бейінді элемент құрылыстың барлық 
пайдалану мерзімі ішінде Сығылған күйде ұсталуы тиіс. Сақиналарды 
радиалды (бойлық) буындарды байлау арқылы төсеу блоктардың 
бұрыштарындағы қаптаманың герметикалығын бұзу қаупін азайтады. 
Мұндай қаптама жоғары жүк көтергіштігі бар, тіпті 0,5 МПа дейінгі 
гидростатикалық қысым кезінде қатты суланған топырақтарда да тоннельдің 
тығыздығын қамтамасыз етеді. 

Алайда, әлсіз су қаныққан топырақтарда орналасқан Құрама 
қаптаманың пайдалану сенімділігін бағалау критерийі сақинадағы блоктар 
арасындағы буындар ашылған немесе іргелес жолақтардың өзара жылжуы 
жағдайында гидрооқшаулағыш тығыздағыштардың сақталуын қарастырған 
жөн. Сондықтан, егер буындарды ашу блоктар арасындағы тығыздағыш 
тығыздағыштардың қысылуының ішінара төмендеуіне әкеліп соқтырса және 
іргелес сақиналардың жылжуы олардың тұтастығын бұзбаса, жинақталған 
темірбетон қаптамасымен әлсіз су қаныққан топырақтарда өткен тоннельдің 
жұмыс сенімділігі қамтамасыз етілген деп санауға болады. 

Мұнда тығыздағыш тығыздағыштардың өзара араласуын және 
қаптаманы орнату кезінде олардың тығыздалу дәрежесін және жүктеме -
кезінде оның деформациясын шектейтін төзімділік анықтайтын параметрлер 
болып табылады. Осы рұқсаттармен анықталған параметрлерді сақтау ғана 
жер асты суларының берілген қысымымен қаптаманың тығыздығына 
кепілдік бере алады. 

Тығыздағыш тығыздағыштардың тиімді жұмысын қамтамасыз ететін 
талаптар өте жоғары екенін есте ұстаған жөн. Бұл талаптар шектес 
төсемдердің жылжуына және жапсарлардың тығыздалуына рұқсаттармен 
анықталады, олардың критикалық шамасы миллиметрмен өлшенеді. Алайда, 
күрделі инженерлік-геологиялық жағдайларда тоннельді ұзақ уақыт 
пайдалану кезінде буындардың қолайсыз ашылуына және қаптаманың 
гидроизоляциясының бұзылуына, демек,  тоннельдің пайдалану 
сенімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін деформациялар мен ығысулардың 
дамуын жоққа шығаруға болмайды. Мұндай жағдайда қарастыру қажет 
конструктивтік байланыс кедергі келтіретін өзара сдвигу блоктарды тек 
радиалды және сақиналы жіктерінде құрама қаптаманы. 

Үңгі жолдарды күрделі және аса күрделі инженерлік - геологиялық 
және гидрогеологиялық жағдайларда, оның ішінде су асты тоннельдерінде -
салу кезінде сақиналар арасындағы бойлық түйіспелерді байлай отырып 
салынған шойын тюбингтерден жасалған дөңгелек пішінді құрама қаптау 
қолданылады. Мұндай қаптаманың сапалы орындалған жобалық шешімдер 
мен құрылыс жұмыстарындағы басты артықшылығы-құрылымның беріктігі 
мен сенімділігін қамтамасыз ететін тоннельдің жоғары көтергіштігі мен 
сенімді гидрооқшаулауы. Мұндай қаптамалардың зақымдану сипаты, 
негізінен, конструкцияның кемшіліктерімен, қаптамадағы нақты 
жүктемелерді есепке алудың дұрыстығымен және тюбингтерді орнату 
сапасымен, сонымен қатар агрессивті топырақтардағы шойынның коррозияға 
төзімділігінің жеткіліксіздігімен байланысты. 
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Су бұру және дренаж құрылғыларының ақаулары 
 

Гидрооқшаулағышы жоқ тоннельдерді құрғатуда және теміржолдың 
және басқа құрылымдар мен жүйелердің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз 
етуде дренаж және дренаж құрылғылары маңызды рөл атқарады. Тіпті 
олардың өнімділігіндегі шамалы ауытқулар құрылымның қауіпсіз 
жұмысының елеулі бұзылуына әкелуі мүмкін. 

Үңгі жолдарға су ағындарының дұрыс болжанбауы су бұру 
төсемеларының толып кетуіне, балласт призмасына судың шығуына, қыста 
қауіпті мұздардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Бітелген немесе 
зақымдалған дренаж қаптаманың қарқынды сулануын тудырады. Жер үсті су 
бұру жүйесі болмаған кезде, арықтардың сапасыз төселуі кезінде жер үсті 
сулары тоннельді суландыруға қатысады. 

Сапасыз орындалған жұмыстардың салдары болып табылатын 
зақымдарға тоннель су бұрғышының құрама төсемеларының түйісулеріндегі 
және су бұрғыш құрылғылардағысаңылаулар, бос су ағынына кедергі 
келтіретін арықтар мен төсемелардың түбіндегі кемерлер, дөңес жерлер 
немесе ойпаттар, балласт астауынан су бұрғыш төсемеларға су өткізетін 
түтіктердің болмауы жатады. Егер каптаждық Ұңғымаларды бұрғылау 
процесінде олардың кеңістіктік жағдайында жобадан ауытқуға жол берілсе 
немесе тереңдігі сақталмаса, мұндай дренаждық жүйе жұмысының тиімділігі 
төмен болады. 

Үңгі жолдарды пайдалану процесінде оның құрамы қанағаттанғысыз 
болған кезде жерүсті су бұру жүйесі істен шығады. Таулы арықтар қоқыспен 
бітеліп қалады немесе өсімдіктермен толып кетеді, соның салдарынан 
олардағы су деңгейі көтеріліп, ағын жылдамдығы төмендейді, арықтардың 
бетон төсемінде, үңгі жолдың ішіндегі төсемелардың түбінде және 
қабырғаларында жарықтар пайда болады. Қыста үңгі жол төсемеларында 
олардың жеткіліксіз оқшаулануы немесе жасанды жылытудың болмауы 
салдарынан су қатып қалады. Уақыт өте келе деградациялық ақаулар да 
пайда болады, мысалы, аязға төзімділігі бойынша ресурстың жоғалуы немесе 
дренажды ұңғымалардың кольматациясы (топырақ бөлшектерімен толтыру, 
бітелу) салдарынан арықтардың бетон төсемінің бұзылуы. 
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12 ТАРАУ. ҮҢГІ ЖОЛДАРДЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ 
ПАЙДАЛАНУ 

 
12.1. Көлік үңгі жолдарын пайдалану кезіндегі ақаулықтарды жою 

және ағымдағы күтіп ұстау бойынша жұмыстар 
 

Ағымдағы мазмұнның міндеттері 
 
Үңгі жолдар мен үңгі жолдары қиылыстары жүйесіне кіретін барлық 

элементтердің ағымдағы құрамының негізгі міндеті белгіленген 
жылдамдықтағы көлік құралдарын қауіпсіз және үздіксіз өткізу мақсатында 
пайдалану жағдайларының өзгеруіне және қоршаған ортаның қолайсыз 
әсеріне қарамастан тоннель конструкциялары мен жайластырулардың 
жұмысқа қабілетті жай-күйін қамтамасыз ету болып табылады [32]. 

Бұл міндет үңгі жолдар қиылысының техникалық жай-күйін және 
жөндеу жұмыстарын уақтылы орындауды ұйымдасқан қадағалау арқылы 
шешіледі. "Қадағалау" ұғымы ақауларды, ең алдымен негізгі конструкциялар 
мен жайластыруларды ерте анықтауға және осы ақауларды туындататын 
себептерді талдауға бағытталған визуалды және аспаптық бақылаулар, -
мерзімді және арнайы тексерулер жүйесін қамтиды. Ағымдағы ұстау 
процесінде жөндеу жұмыстары, негізінен, анықталған ақаулардың себептері 
мен салдарын ерте сатыда алдын алуға және жоюға бағытталған. Тоннель 
қиылысының техникалық жай-күйін сапалы ұйымдастырылған қадағалау, 
анықталған ақаулар мен істен шығулардың себептері мен салдарларын 
жүйелі талдау уақтылы және барабар жөндеу іс-шараларын таңдаудың кепілі 
болып табылады. Осы іс-шаралар кешені нәтижесінде пайдаланудың 
нормативтік мерзімдері ішінде тоннель қиылысының барлық элементтерінің 
қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

Үңгі жолдар қиылысының құрылыстары мен жабдығын 
конструкциялық ерекшеліктерін, климаттық және басқа да жергілікті 
жағдайларды ескере отырып, нақты объектілер үшін әзірленетін 
регламенттерге сәйкес ұстау қажет. Ағымдағы техникалық қызмет көрсету 
бүкіл жұмыс кезеңіндеүздіксіз ұйымдастырылуы өте маңызды және тек 
техникалық, санитарлық және экологиялық параметрлерді ғана емес, 
сонымен қатар интерьердің жағдайын да бақылауды және қолдауды 
қамтамасыз етеді. Бұл жылжымалы құрамдағы көлік құралдарының 
жүргізушілері мен машинистерінің, қызмет көрсетуші персонал мен 
жолаушылардың көрінуі мен жұмыс жағдайын жақсартады. 

Жол жұмыстарын қоспағанда, үңгі жолдар қиылысының негізгі және 
қамтамасыз етуші объектілерін ағымдағы ұстау жұмысшылардың тоннель 
бригадаларына жүктеледі. Темір жолдар желісінде ұзындығы 500 м-ден 
асатын тоннельдерді күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарға басшылық жасау 
тоннель шеберлеріне жүктелген, ал ұзындығы аз тоннельдер үшін олар көпір 
шеберлеріне жүктелуі мүмкін. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль 
жолдары желісінде тоннельдерді күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарға 
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басшылық жасау осы автомагистральдың құрылымына кіретін жол-құрылыс 
басқармаларына қызмет көрсететін учаскелер шегіндегі тоннель шеберлеріне 
жүктеледі. 

Үңгі жолдарды пайдалануға қатысты айтылған барлық қағидаттар, 
ережелер мен ұсынымдар темір жолдар мен автомобиль жолдарын тау 
опырылымдарынан, талдардан, қар көшкінінен және селден қорғауға 
арналған галереялар мен басқа да құрылыстарды ұстау кезінде пайдаланылуы 
мүмкін. 

 
Үңгі жолдарды  пайдалану қызметінің ұйымдық құрылымы 
 
"ҚТЖ "ҰК" АҚ және ҚР "ҚазАвтоЖол "ҰК" АҚ жүйесіндегі жасанды 

құрылыстарды пайдалану қызметінің (ЖБАЖ) ұйымдық құрылымы. 
Тұжырымдамалық тұрғыдан алғанда, пайдалану қызметтерінің құрылымы 
көп сатылы басқарудың тік схемасын жүзеге асырады, онда басқару 
функциялары жүйенің бағынышты бөліктері арасында жоғарғы деңгейлерден 
төменгі деңгейлерге және төменгі деңгейлердің жоғарғы деңгейлерге есеп 
беруі арасында бөлінеді. ИССО-ның жай-күйіне жол дистанцияларының 
бастықтары және осы құрылыстарға тікелей қызмет көрсететін қызметкерлер 
жауапты болады. 

Ұйымдастыру құрылымының барлық деңгейлерінде көлік тоннельдерін 
ұстауды ұйымдастыру кезінде теміржол көлігін техникалық пайдалану 
ережелерін [38], өңірлік немесе салалық маңызы бар директивалық 
құжаттарды, нұсқаулықтар мен жылжымалы құрам мен жол құрылыстарын 
қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды белгілейтін 
басқа да нормативтік және басшылық құжаттарды басшылыққа алады.  

Жол дистанциясындағы немесе темір жол учаскесіндегі 
құрылыстардың пайдалану сенімділігінің деңгейі жасанды құрылыстардың 
техникалық жай-күйін орташа балдық бағалау бойынша бағаланады. Оның 
мәні құрылыстарды күтіп ұстау мен жөндеудің сапасына байланысты, жол 
қашықтығының негізгі көрсеткіштеріне кіреді және оның қызметін бағалау 
критерийлерінің бірі болып табылады. 

"ҚТЖ" ҰК " АҚ-да көпір сынау станциясы жұмыс істейді. Егер жолда 
тоннель қиылыстары болса, онда көпір сынау станциясының штатына 
тоннельші маман кіруі тиіс. Көпір сынау станциялары өз жолының шегінде 
бекітілген жоспарлар бойынша жолдың және АЖСЖ техникалық жай-күйіне 
мерзімді қадағалауды жүзеге асырады. 

ҚР темір жолдарының барлық желісіндегі тоннельдердің техникалық 
жай-күйін қадағалауды үңгі жолдық-зерттеу сынақ станциясы жүзеге 
асырады. Ол инженерлік құрылымдарды зерттеу және диагностикалау 
орталығының құрылымдық буыны болып табылады. 

Станцияның негізгі міндеттері: ҚТЖ темір жолдары желісінде 
пайдаланылатын тоннельдер мен тоннель үлгісіндегі құрылыстардың 
ағымдағы жай-күйі мен сапасын бағалау, олардың қалыпты пайдаланылуын 
қамтамасыз ету, олардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру -
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жөніндегі шараларды айқындау, тоннельдердің тәжірибелік және жаңа 
конструкциялары мен олардың элементтерін тексеру, зерделеу және бағалау, 
оларды қолдану жөнінде ұсыныстар әзірлеу, тоннель үлгісіндегі жаңа 
тоннельдер мен құрылыстарды салу және ескілерін реконструкциялау 
сапасын бақылау болып табылады. 

Жүктелген міндеттерді шешу үшін станция қызметкерлері ҚТЖ темір 
жолдары желісінде пайдаланылатын тоннельдер мен тоннель үлгісіндегі 
құрылыстарды кезең-кезеңімен тексереді, тоннельдердің ағымдағы күтіп-
ұсталуын тексереді және анықталған ақаулар мен ақаулықтарды жою 
бойынша бұрын белгіленген іс-шаралардың орындалуын бақылайды. 
Тоннель-зерттеу станциясының мамандары құрылыстарды күтіп-ұстау және 
жөндеу сапасын жақсарту, олардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін 
арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және енгізеді. 

Станция қызметкерлерінің міндетіне жаңа тоннельдерді салу және ескі 
тоннельдерді реконструкциялау сапасын бақылау, тоннельдер мен тоннель 
үлгісіндегі құрылыстарды тексеру, сынау, күтіп ұстау және жөндеу 
саласында жаңа технологияларды, жабдықтар мен материалдарды енгізуге 
(өз құзыреті шегінде) қатысу кіреді. Сайып келгенде, станция өз құзыретінің 
шамасына қарай ҚР аумағында тоннельдер мен тоннель үлгісіндегі 
құрылыстар бойынша пойыздардың қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын 
қамтамасыз етеді. Станция қажетті диагностикалық жабдықпен 
жабдықталған, ал штат құрамы білікті мамандармен жасақталған, бұл көлік 
тоннельдерінің техникалық жай-күйін оларды пайдаланудың әртүрлі 
кезеңдерінде бағалау жөніндегі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. 

 
Көтергіш құрылымдарды және жайластыруларды ағымдағы жөндеу 

 
Үңгі жолдар қиылысының тиісті техникалық жай-күйін сақтау және 

тоннельдерді пайдалану процесінде туындайтын ақауларды уақтылы жою 
үшін жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Егер олардың көлемі мардымсыз және 
орындалуы мүмкін күшімен және құралдарымен жол дистанциясының, бұл 
жұмыстар жүргізеді ағымдық жөндеу. Елеулі еңбек және материалдық 
шығындарды немесе арнайы машиналарды, механизмдер мен жабдықтарды 
қолдануды талап ететін жұмыстарды тоннельді күрделі жөндеу немесе оны 
қайта жаңарту процесінде мамандандырылған құрылыс ұйымдары 
орындайды. 

Ағымдағы жөндеуді орындау қажеттілігі және бұл ретте орындалатын 
жұмыстардың түрлері құрылыстарды ағымдағы және мерзімді тексеру 
нәтижелері бойынша айқындалады. Көктемгі тексеру нәтижелері жөндеу 
жұмыстарының жиынтығын нақтылауға, ал күзде — қорытынды шығаруға 
және мердігерлердің жұмысын бағалауға негіз болып табылады. Объектідегі 
ағымдағы жөндеу көлемдері мен мерзімдері Климаттық, пайдалану және 
басқа да жергілікті жағдайларды ескере отырып белгіленеді. Жұмыстарды 
белгіленген тәртіппен бекітілген жылдық жоспарлар негізінде тоннель 
шебері әзірлейтін айлық жоспарлар бойынша құрылыстарды қарап шығу 
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нәтижелерін ескере отырып жүргізеді. Ағымдағы жөндеуге байланысты 
жұмыстар, әдетте, кестені немесе қозғалыс режимін бұзбай орындалады. 
Алайда, бұл ретте көлік құралдары мен жөндеу жұмыстарымен айналысатын 
адамдар қозғалысының қауіпсіздігі қамтамасыз етілуге тиіс. Егер жұмыс 
барысында жөндеу жоспарларында ескерілмеген зақымданулар табылса, 
оларды жоюды жүргізілетін жөндеу жұмыстарының құрамына енгізу керек. 

Ағымдағы жөндеу жұмыстарына қаптаманы және контурлы топырақ 
массивін нығайту, қаптамалардың тігістері мен ойықтарын кеңейту, сондай-
ақ монолитті қаптамалардың төсеніштері мен беткі ақауларын, алдын-ала 
жасалған қаптамалардың жеке сақиналарын ауыстыру, сулануды жою 
бойынша жергілікті жұмыстар, дренаждық және дренаждық құрылғыларды 
қайта құру, жылыту жүйелері және т. б. кіреді. 

Ағымдағы жөндеу жұмыстары бекітілген технологиялық ережелер-
регламенттер немесе карталар бойынша орындалады. Технологиялық 
регламенттер немесе карталар жұмыстарды жүргізу шарттары мен оларды 
орындауға арналған нормативтік және басшылық құжаттардың талаптары 
көрсетілген ақаулы учаскелер туралы ақпаратты қамтиды. Бұдан басқа, 
оларда дайындық, негізгі және қорытынды операциялардың құрамы, 
бригадалардың құрамы, саны және жұмысшылардың разряды, 
материалдарға, жабдықтарға және құралдарға қажеттілік, тоннель 
бригадаларының жұмыстарды орындаудың операциялық кестесі баяндалған. 
Осы құжаттардың қорытындыбөлігінде нақты объектіге байланыстыруда 
жұмыс орындарын қоршау схемасын көрсете отырып, еңбекті қорғау 
мәселелері баяндалған. 

Ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындау пойыздар 
қозғалысының режимін бұзбай немесе қысқа технологиялық "терезелерде" 
(пойыздар қозғалысында 6 сағаттан аспайтын қысқа мерзімді үзілістер) 
пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шаралар 
қабылдай отырып жүзеге асырылады. Үлкен және күрделі жұмыстарды 
орындау үшін "терезелердің" ұзақтығы мүмкіндігінше артады. 

Қаптау қабырғаларын жөндеу кезінде жабдықтар, материалдар, 
құралдар жұмыс орнына алдын-ала әкелінеді және жақын жердегі 
тауашаларға немесе камераларға орналастырылады. Арқаны жөндеу кезінде 
олар араластырылып, дрезинаға әкелінеді, ал жұмыстар төсеме тақталардан 
немесе технологиялық алаңдардан орындалады (сурет. 5.8). 
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5.8- сурет Теміржол үңгі жолындағы ағымдағы жөндеуді орындауға арналған төсеме 
 
Жұмыстардың орындалуына басшылықты және техникалық 

қадағалауды тоннель шебері немесе ұйым басшысының бұйрығымен 
тағайындалатын басқа қызметкер, күрделі немесе ерекше жауапты 
жағдайларда - дистанция бастығы немесе оның орынбасарлары жүзеге -
асырады.  

Орындалған жұмыстарды қабылдауды пайдаланушы ұйымның 
басшысы тағайындайтын комиссия жүзеге асырады. 

Жөндеудің кез-келген түрі кезінде жұмыс технологиясының сақталуын 
және атқарушы құжаттаманың орындалуын бақылау қажет. Сондай-ақ 
қолданылатын материалдардың сәйкестігін тексеру және технологиялық 
процестіңбарлық кезеңдері мен сатыларында операциялық бақылауды жүзеге 
асыру қажет. 

 
Үңгі жолдар  қаптамаларын ағымдағы жөндеу 

 
Үңгі жолдар  қаптамаларын цементтеу арқылы нығайту. Бетонның 

жобалық беріктік сипаттамаларын қалпына келтіру және тоннель 
қаптамасына су өткізбейтіндігін беру үшін бұрғыланған шпурлар арқылы 
бетон қаптамасына әртүрлі қоспалары бар цемент ерітіндісі енгізіледі 
(цементтеу). Цементтеу жұмыстары басталғанға дейін қаптамадағы тігістер 
мен жарықтар бітеліп, қаптаманың артындағы қуыстар жойылады [38]. 

Цемент ерітіндісінің құрамы мен консистенциясы қаптаманың жай – 
күйіне және тоннельдің сулану дәрежесіне байланысты қабылданады, бірақ 
мынадай талаптарды қанағаттандырады: айдамалаудың басында таралуы – 
В/Ц = I кезінде 37 см - ден аспайды және айдамалаудың соңында – В/Ц 
кезінде 27 см – ден аспайды – 0.8; шайылғыштығы-0,1% - дан аспайды; 
орнату мерзімдері: басталуы-40 минуттан кешіктірмей, аяқталуы-60 
минуттан кешіктірмей; айдамалылықтың алдын алу үшін су бөлу 
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коэффициентімен сипатталатын инъекция (ерітінді енгізу) кезінде ерітіндінің 
стратификациясы в/Ц = 1 кезінде кемінде 80% болуы тиіс. Қатайғаннан 
кейінгі ерітінді тығыз біртекті құрылымға ие болуы тиіс, кезек-кезек 
мұздатудың және ерітудің 10 циклынан кейін сығылу кезіндегі беріктік 
шегінің төмендеуі бақылау үлгілерінің беріктігінің 1% - нан аспауы тиіс. 

Бетонның кеуектілігіне байланысты өнімділігі үшін қажетті ерітінді 
сорғысы таңдалады. Ерітінді сыйымдылығы 150 л дейінгі ерітінді -
араластырғыштарда тікелей жұмыс орнында айдауға дейін 30 минуттан ерте 
емес дайындалады. Цементтеу үшін ерітіндінің кері айналымы бар 
инъекторлар қолданылады. Жұмыстың аз көлемімен инъекция ерітіндінің 
кері айналуынсыз жүзеге асырылады. 

Қаптамада бұрғыланатын теспелер арасындағы қашықтық қаптаманың 
кеуектілігіне байланысты қабылданады: ұсақ кеуекті қаптамамен – 0,5...0,8 м, 
орташа кеуекті-1... 1,2 м, ірі кеуекті-1,5...2 м. Теспелер тақтайша тәртібімен 
орналастырылады. Егер инъекция газдалған цемент-құм ерітінділерімен 
жасалса, онда ұңғымалар 0,5 қашықтықта орналасады... м бір-бірінен 
жоғары. 

Ерітіндіні инъекциялау диаметрі 32 Теспеге жүргізіледі...46 мм, ал 
олардың ұзындығы қаптаманың қалыңдығының 2/3 аспауы керек. Теспенің 
бекітілгенқаптамасының учаскесінде тоннельдің екі жағынан бұрғыланады. 
Инъекция теспелердің төменгі қатарынан бастап, қысым жобада көзделген ең 
жоғары деңгейге дейін көтерілгенге дейін, бірақ 6 бардан аспағанға дейін 
жүргізіледі. 

Қаптаманы цементтеу суды бақылау ұңғымаларына 3 бар қысыммен -
айдау кезінде 0,01 л/мин аспайтын меншікті су сіңіру кезінде орындалған 
болып саналады. Қаптау үлгілерінің цементтелгеннен кейінгі беріктігі оның 
үлгілерінің цементтелгенге дейінгі беріктігінен асуы тиіс: ұсақ кеуекті 
қаптама үшін – 45...55%, орташа кеуекті – 60...80%, ірі кеуекті – 85... 100%. 

Тереңдігі 100 мм-ге дейін бетонның қабыршақтанған жерлерінде 
қаптаманы қалпына келтіру кезінде негізгі операцияларға бетонның берік 
қабаты ашылғанға дейін қаптаманы жиектеу, диаметрі 10 Теспелерді 
бұрғылау жатады...12 мм тереңдігі 100... 150 мм және оларға 200 х 500 мм 
тор бойынша шахматтық тәртіппен металл анкерлердіорнату, бетін тазалау 
(үрлеу, сумен немесе тұз қышқылының әлсіз ерітіндісімен жуу), жағылатын 
ерітіндінің еркін өтуін қамтамасыз ететін, бірақ 100 х 100 мм аспайтын 
ұяшықтары бар арматуралық торды анкерлерге бекіту (5.9 сурет.). 
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1- зәкірлері бар теспелер; 2-бетонның тегістеу қабаты; 

 3-100 х 100 мм металл тор; 4-бетон қабаттары 
 

5.9 сурет -Бетонның беткі қабатын қалпына келтіру схемасы 
 
Жұмыс жоғары сапалы цемент пен құм негізіндегі ерітіндінің 

дайындалған бетіне қолдану арқылы аяқталады (1:1 қатынасында). Жөндеу 
құрамының беріктігін арттыру үшін ерітіндіге СКС-65гг1 латексі (1:2 
қатынасында суда ерітілген) келесі көлемдік арақатынаста қосылуы мүмкін: 
цемент-құм – СКС-65гп – су= 1:(1...1,5):(0,2...0,4):0,5. Орнату уақытын 
тездету үшін ерітіндіге цемент массасының 5% көлемінде арнайы қоспалар 
немесе натрий силикаты (сұйық шыны) қосылады. Ерітінді қолмен немесе 
арнайы жабдықты қолдана отырып қолданылады. Сонымен, қаптаманың 
бұзылған қабатын қалпына келтірудің үлкен ауданы бар, шашыратқыш 
бетонды қолдануға арналған жабдықты пайдалану тиімді. Ерітінді қатаю 
аяқталғаннан кейін өңделген аймақтың бетіне енетін әсер ететін 
герметикалық композициялар негізінде гидрооқшаулағыш жабын 
қолданылады. 

Қаптаманың жиынтық бөлігін жөндеу кезінде құрал-саймандар, 
құрылғылар, жабдықтар жұмыс орнына "терезеге"берілетін технологиялық 
платформаға (дрезинге) тиеледі. Жұмыстар технологиялық алаңнан 
орындалады. 

Тереңдігі 100 мм-ден асатын қаптаманы жөндеу кезіндегі 
операциялардың реттілігі 100 мм-ге дейінгі тереңдікте жөндеу үшін бірдей, -
бірақ қаптаманың қуысы ерітіндімен қабаттарға толтырылады немесе жөндеу 
құрамы бүкіл бұзылу тереңдігіне сәйкес келеді. 

Бетон конструкциялардағы жарықтарды жою бойынша жұмыстар. 
Ашылу мөлшеріне байланысты жарықтар оларды цемент ерітіндісімен, 
эпоксидті шайырға немесе полимерлі қосылыстарға цемент "сүтімен" 
толтыру арқылы жойылады. Тереңдігі 50 мм-ге дейінгі беткі жарықтар 
кесілгеннен кейін сүртіледі немесе шпательдер мен теркалардың көмегімен 
толтырылады. 

Тереңдігі 50 мм - ден асатын жарықтар терең типті инжектор — 
Пакерлердің көмегімен герметикаланған (5.10 сурет.). Жарықшақтың 
бойымен штроба 50 мм тереңдікке бөлінеді. Бетон мен стробаның беті шаң 
мен кірден мұқият тазаланады, оған ұсақ металл тор салынып, жөндеу 
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құрамымен толтырылады. 0,3 қадаммен екі жағынаншахматтық тәртіпте 
жарықтар бойымен жөндеу құрамының беріктігін жинағаннан кейін...0,5 м 
көлбеу теспелер Ø 24 мм қаптаманың қалыңдығының жартысынан кем емес 
тереңдікке дейін бұрғыланады. 

 

 
1- штроба бойындағы жарықтар; 2-жарықшақ;  

3-  Ø 24 мм.теспелер онда пакерлер салынады (құбыр бөліктері).  
 

5.10 сурет -Тереңдігі 50 мм астам жарықшақты жою 
 
Бұрғыланатын теспелердің еңіс бұрышы соңғысының жарықшақтың 

жайылу жазықтығымен қиылысуынқамтамасыз етуі тиіс, бұл оған 
герметикаланған ерітіндінің түсуіне кепілдік береді. Сыртқы ұшындағы 
бұрандалы құбырлардың бөліктері немесе бөліктері цемент ерітіндісіндегі 
немесе эпоксидті желімдегі тесіктерге салынған. Теспелерге айдау көрші 
пакерлерде ерітінді пайда болғанға дейін екі Теспе қадамымен жүргізіледі. 
Егер ерітінді түспесе, онда айдау әрбір Теспеге "істен шыққанға" немесе 
жобада белгіленген қысымға жеткенге дейін жүргізіледі. 

Деформациялық жіктерді жөндеу. Деформациялық тігістер монолитті 
бетон мен темірбетоннан жасалған қаптамалардың конструкцияларының -
ажырамас бөлігі болып табылады, көбінесе құрылымның жүктеме және 
әртүрлі әсер ету жағдайларын анықтайды. Тоннельге енетін жер асты 
суларының әсерінен тоннельді пайдалану кезінде ауыспалы температура, 
бетонның әлсіреуі және деформациялық тігістегі тесіктер оның жұмысының 
тиімділігін төмендетеді. 

Барлық көрсетілген факторлар деформациялық жіктердің 
конструкцияларында қолданылатын ағаш элементтерге теріс әсер етеді, 
ағаштың шіріп кетуіне байланысты оның жұмыс жағдайынан мерзімінен 
бұрын шығарылуына әкеледі. Нәтижесінде деформациялық тігіс жер асты 
суларының тоннельге қарқынды түсу орнына айналады. 

Деформациялық жіктерді жөндеу ағаш элементтерді демонтаждаудан, 
жіктің бүйір беттерін абразивтік құралмен тазалау мен тегістеуден, өңдеу 
кеңістігін цемент-құм ерітіндісімен немесе жіктің орналасқан жерінде 
қаптаманы құрғатуды қамтамасыз ететін басқа құрамдармен тампонаждаудан 
тұрады. Тігістің су өткізбеушілігі, мысалы, оған "Вагерстоп" кілтсөзін орнату 
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арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін [38]. Кілттерді орнату орнындағы соңғы 
беті TF-1-va гидрооқшаулағыш құрамымен өңделеді. Сонымен қатар, 
эпоксидті шайыр негізіндегі желіммен бекітілген "Гармония" жүйесінің 
арнайы профилі қолданылады (сурет. 5.11). "Гармония" профильдер жүйесін 
жұмыс температурасының -50° С-тан +120 °С-қа дейінгі диапазонында 10-
нан (Н-10 типі) 70 мм-ге дейін (Н-50 типі) жікті ашу кезінде қолдануға 
болады.  

 

 
 

1-эпоксидті құрам; 2-профиль элементі 
 

5.11 сурет -Деформациялық тігісті "Гармония" жүйесінің бейінімен толтыру 
 
Жерасты суларының тоннель қаптамасы арқылы өтуін болдырмайтын 

сыртқы гидрооқшаулағыш болған жағдайда, деформациялық тігістер ауа 
саңылауы түрінде де ресімделуі мүмкін, ал жіктің жобалық өлшемін 
қамтамасыз ететін бетондау сілемдері арасындағы ағаш төсемдер құрылысты 
демонтажсыз пайдаланудың барлық мерзімі ішінде сақталуы тиіс. 

Бетон қаптамасындағы үйінділерді жою жəне суық жіктерді 
жөндеу. Тоннельде құлау пайда болған кезде оның салдарының ауырлығы 
бағаланады. Егер вывал емес, тура емес бүкіл қалыңдығын қаптаманы және 
деформация қаптаманы жоқ), онда оны жояды орындай отырып, жұмысты 
реттілікпен: жүргізеді оборку бетінің ашылымдар, забуривают теспелер 
белгілейді анкеры бекітуге арналған арматуралық түйіспелер тереңдігі 
вывала 150 мм дейін, немесе арматура қаңқасын тереңдігі 150 мм. Қуысты 
бетондау оның көлеміне байланысты бетон төсеу, бүрку немесе құю арқылы 
жүзеге асырылады. Қалыптар ағаш шеңберлерге жиналған тақталардан 
немесе болат парақтардан болуы мүмкін. Қалып якорь көмегімен бетондау 
орнында қаптамаға бекітіледі. 

Аралық дислокация жағдайында (қаптаманың бүкіл қалыңдығы үшін 
және одан да көп), дислокация контуры қалыпты түрде қаптаманың ішкі 
бетіне дейін нақтыланады, арматуралық жақтауды якорьге бекітеді және 
тірек шеңберлеріне бекітумен пішінді салады (сурет. 5.12). Бетон қоспасын 
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беру үшін қалыптарға құбырлар орнатылады. Бетонның беріктігінен кейін 
цемент-құм ерітіндісі қаптамаға құйылады. 

 

 
 

1-швеллерден жасалған шеңберлер; 2 анкерлер; 3-қалыптар; 4-арматуралық өзектер 
 

5.12 сурет -Бетон қаптамасында толассыз шығып кетуді жою 
 
Қаптаманың сақиналары арасындағы суық буындарды тығыздау 

келесідей жүзеге асырылады. Әлсіз бетон джекаммермен кесіледі, аяқталған 
жерлер тазаланады және сумен жуылады. Қаптаманың периметрі бойынша 
тігістің екі жағынан жұппен 1 м қадаммен темірбетон якорь орнатылады. 
Әрбір жұп анкерлер приваривают бағыттаушы шыққан арматураны және 
олар үшін төменнен жоғары қарай жүргізеді және расклинивают созу 
тақтайдан. Содан кейін тігіс инъекциялық түтіктер арқылы бетондалады. 
Алдымен қабырғалардағы тігістер бетондалады, содан кейін – қаптаманың 
аркасында. Барлық жұмыстар "терезелерде", технологиялық арбамен 
жүргізіледі. Бетонның беріктігін алғаннан кейін, якорьдің шығыңқы 
бөліктері кесіліп, қатайтылады. 

Ағып кетуді жою жəне қаптаманың су өткізбеушілігін қалпына -
келтіру. Тоннель төсенішінің учаскесінде тамшы немесе әлсіз ағып кету 
түрінде сулану арқылы тоннельге су ағынын қаптамаға гидрооқшаулағыш 
ерітіндіні құю арқылы жоюға болады. Ол үшін диаметрі 42 мм теспелер 500 х 
500 мм қадаммен қаптамада бұрғыланады. Теспелер қаптаманың сыртқы 
контурынан тыс 100-ге шығуы тиіс... 150 мм. Теспелерге Пакерлер 
орнатылады және ерітінді қысыммен "істен шыққанға"дейін айдалады. 
Мұндай шешім ретінде, мысалы, Натлен-2 құрғақ жөндеу қоспасына 
негізделген композицияны қолдануға болады. Содан кейін шаңнан, кірден 
және басқа заттардан тазартылған қаптаманың ішкі беті гидрооқшаулағыш 
мастикамен жабылған, мысалы, TF-1-va. Мастика құрғақ және дымқыл 
беттерге алдын-ала сығылған ауамен жағылады. 
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Құрама қаптамаларды ағымдағы жөндеу. Құрастырмалы шойын 
немесе темірбетон конструкцияларынан жасалған төсеніштері бар 
тоннельдерді пайдалану кезінде негізгі назар чеканка ойықтарын толтыруға, 
ерітіндіні қаптамадан шығаруға арналған тесіктерге, монтаждық тесіктерге 
және болт қосылыстарының күйіне аударылуы керек. Темір-бетон 
қаптамаларда жарықтар мен сынықтарды уақтылы бітеу, арматураның 
қорғаныш қабатын қалпына келтіру, оның тоттануына себеп болатын 
факторларды болдырмау керек. Ол үшін құрғақ қоспалар мен мастиканың 
әртүрлі композицияларын қолданыңыз. Ең көп тарағаны-SBS және 
Монофлекстің құрғақ шөгілмейтін қоспасы сияқты арнайы қосылыстар. 
Біріншісі гидрооқшаулағыш жұмыстарға және құрама құрылыс 
конструкциялары мен құрылыстарының тығыз буындары мен жіктерін 
жасауға арналған. Қатайған материалдың сығылу беріктігіне байланысты 
қоспа үш класқа бөлінеді: В30, В45 және В55. Су өткізбейтін материалдың 
маркасы W10 мәніне жетеді. Жөндеу жұмыстарын жүргізер алдында бетон 
беті, арматура және чеканка ойықтары құм ағынды аппаратпен мұқият 
тазаланады. 

Жер асты суларының едәуір қысымдары кезінде шойын тюбинг 
қаптамасының жіктерін нақыштау алдын ала қорғасындалған баумен 
жүргізіледі, содан кейін чеканка ойығын СБС құрамымен толтырады. 

Болтты қосылыстар қажет болған жағдайда қосылым жиынтығын 
ауыстыра отырып, мерзімді тартуды қажет етеді. Деформацияланған 
тюбингтерді жекелеген жобалар бойынша орындалған монолитті темірбетон 
ендірмелермен ауыстыру қажет. 

 
Темір жол үңгі жолдарындағы жолды күтіп ұстау 

 
Жолдың жоғарғы құрылысы (ЖЖҚ) рельстерді, барлық -

жинақтауыштармен бекітулерді, төсемдерді, шпалдар мен балласты немесе 
жолдың бетон негізін қамтиды [37]. Көптеген теміржол тоннельдеріндегі 
ЖЖҚ элементтерінің дизайны ашық учаскелердегі жолдың тиісті -
элементтерінен түбегейлі ерекшеленбейді. Тоннельдер үшін жолдың типтік 
дизайны ретінде, соңғы уақытқа дейін жолдың жер учаскелерінде 
қолданылғанға ұқсас қиыршық тас балластында ағаш немесе темірбетон-
шпалдары бар сілтеме торы қолданылды. 

Алайда үңгі жолдардағы ЖЖҚ конструкцияларына орнықтылыққа, 
беріктікке және қызмет ету мерзімінің ұзақтығынақатысты жоғары талаптар 
қойылады. Бұл жөндеу жұмысшыларының тоннельдерде болуұзақтығының-
қысқаруымен ақталады. Массаның өсуі 1 пог екендігі анықталды. I кг-ға М 
рельстер жолды ағымдағы күтіп ұстауға кететін уақыт шығынын 2,8% - ға 
азайтады.Ұзындығы 25 м орнына 12,5 м рельстерді қолданған кезде 
жұмысшылардың тоннельде болу уақыты шамамен 10% қысқарады. 

Әдетте, үңгі жолдарда рельстер жолдың ашық жерлеріне қарағанда бір 
типке жоғары қойылады. Қазіргі уақытта темір жол үңгі жолдарда Р65 және 
Р75 термоөткізілген рельстер төселді, олардың болаттары көміртегінің 
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жоғары құрамымен сипатталады, оларға тиісті күтім кезінде ұзақ қызмет 
мерзімін қамтамасыз ететін жеткілікті беріктік, қаттылық және тозуға 
төзімділік береді. Үңгі жолдардағы тиісті зауыттық таңбасы бар тек бірінші 
сұрыпты рельстерді төсеуге рұқсат етіледі. Зақымдалған рельстер қысқа 
мерзімде ауыстырылуы тиіс. Өткір рельефті рельстер (кез-келген жарықтар, 
мойын, табан және бастар, басындағы металдың бөліну белгілері бар) дереу 
ауыстырылуы керек. Мұндай рельстер бойынша оларды ауыстырғанға дейін 
ақаулардың қауіптілік дәрежесіне байланысты 15 км/сағ аспайтын 
жылдамдықпен жеке пойыздарды өткізуге болады. Үңгі жолдарда және 
оларға кіреберістерде әртүрлі үлгідегі рельстер мен рельс рубкаларын салуға, 
сондай-ақ бүлінген рельстерді пайдалануға жол берілмейді. Үңгі жолдарға 
түйіспесіз теміржол төсеу қолайлы болып табылады [37]. 

ХХ ғасырдың 70-ші жылдарының ортасына дейін майлы 
антисептиктермен сіңдірілген қылқан жапырақты ағаш шпалдар теміржол 
тоннельдерінде қолданылды. Қазіргі уақытта темірбетон шпалдары кең 
таралған. Үңгі жолдарға салынатын шпалдардың саны ашық учаскелерге 
қарағанда эпюраның бір разрядына жоғары (I санаттағы жолдарда 2000 
дана/км, қалғандарында кемінде 1840 дана/км). 

Үңгі жолдарда үш типтегі аралық байланыстар қолданылады: 
бөлінбейтін, жартылай бөлінген және бөлек. Аралық бекітпелердің жұмысын 
бақылау көрсеткендей, рельс табаны мен төсем арасындағы, сондай-ақ төсем 
мен шпалдың үстіңгі төсемі арасындағы серпімді тығыздағыштарды қолдана 
отырып, бөлек типтегі аралық бекітпелер тиімді болып табылады. Ағаш 
шпалдардағы жолдағы серпімді төсемдер бұрын сығылған және сіңдірілген 
Көктеректен немесе теректен жасалған. Алайда, ағаштың шектеулі қызмет 
ету мерзіміне және темірбетон шпалдарын қолдануға байланысты қазіргі 
уақытта резеңке қоспалардан немесе полихлорвинилді пластикаттан 
жасалған тығыздағыштарға көшті. 

Жолдың балласт құрылымында сығылу беріктігі 8000 Н/см2 – ден 
төмен емес қатты тау жыныстарынан (граниттер, базальттар және шыны 
тәрізді әктастар) қиыршық тас қолданылады, бұған сұрыпталған қиыршықтас 
кірмейді. Балласттың мұздануы және қатуы орын алған тоннельдерде тек 
аязға төзімді жыныстардан қиыршық тасты қолдануға рұқсат етіледі. 
Қиыршық тастың ірілігі 25-тен 70 мм - ге дейін, ластануы 1% - дан аспауы 
тиіс. Балласт призмасын тез ластанудан қорғау үшін оның жоғарғы бөлігінде 
шпал қалыңдығының жартысына дейін 15-тен 25 мм-ге дейін ұсақ 
фракциялардың қиыршық тастарын қолдану ұсынылады. Үңгі жолдардағы 
және оларға кіреберістердегі шпал астындағы шағылтас балластының 
қалыңдығы (100 м-ден кем емес) жол сыныбына сәйкес келуі және 35 см-ден 
кем болмауы тиіс. Тоннель габариті балласт қабатының көрсетілген 
қалыңдығын сақтауға мүмкіндік бермейтін жағдайларда, қалыңдығы кемінде 
20 см, ал ерекше жағдайларда "ҚТЖ "ҰК" АҚ келісімі бойынша кемінде 15 
см жол беріледі. Рельстерден токтардың ағып кетуіне жол бермеу үшін 
балласт призмасының жоғарғы жағы шпалдардың жоғарғы төсегінен 3 см 
төмен болуы керек. 
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Алайда, үңгі жолдарда балласттағы жолды орнату, жөндеу және 
ағымдағы күтіп ұстау бойынша жұмыстарды жүргізу шарттары Жер бетіндегі 
учаскелерге қарағанда әлдеқайда күрделі. Жөндеу жұмыстарын 
механикаландырудың күрделілігіне байланысты қаржылық және еңбек 
шығындары да жоғары. Үңгі жолдардың тұйық кеңістігіндегі балласт 
призмасы ашық жылжымалы құрамнан сусымалы жүктермен, үйкелетін 
тежегіш қалыптардың шаңымен және локомотивтік құмсалғыштардан 
(доңғалақтардың рельстермен тұтасуын жақсарту үшін), сондай-ақ шпалдар 
мен қатты негіз арасындағы қиыршықтың қажалуына байланысты қарқынды 
түрде қоқыстанады. Балласттың ластануы тоннельдегі жолдың икемділігін 
азайтып қана қоймай, оның бұзылуын арттырып қана қоймайды, сонымен 
қатар суды сақтайды, оның ластанған балластта болуы балшықтың төгілуіне, 
жолдың шөгуіне және қыста терең құбылыстарға әкелуі мүмкін. Сонымен 
қатар, қолмен жасалған тоннельдегі ластанған балласты кесу үңгі жолдарды 
пайдалану кезінде көп уақытты қажет ететін жұмыстардың бірі болып 
табылады. 

Жол конструкциясындағы буындар электрлендірілген желілердегі кері 
тарту тогының ағымына төзімділікті арттырады және осылайша оның рельс 
тізбектерінен балласт пен топыраққа ағып кетуіне ықпал етеді, жол 
элементтерінің ғана емес, сонымен қатар тоннельдің де электрохимиялық 
коррозиясының қарқындылығын арттырады. Буындар экипаждың жоғары -
тербелістерінің, олардың элементтерінің үдеуінің және нәтижесінде тек 
жолға ғана емес, сонымен қатар тоннельдің қаптамасына да әсер ететін 
динамикалық әсерлердің көзі болып табылады. 

Үңгі жолдардағы жолды пайдалану жағдайларының ерекшелігі 
қолданыстағы құрылымдық шешімдерді жетілдіру және жаңаларын әзірлеу 
қажеттілігіне әкелді. Ең алдымен, осы бағыттағы жаңалықтарға балласт 
негізіндегі рельс шпалдарының байланыстырушы құрылымын жою және 
монолитті бетон негізіндегі түйіспесіз жол салу жатады. 

Жолдың балластсыз құрылымы бар үңгі жолдарды пайдалану кезінде 
рельс кірпіктерінің ұзаруына байланысты қозғалысқа қарсылық және кері 
аркаға динамикалық әсер азаяды. Жол ретінде беріктігі B25-тен төмен емес 
бетон қолданылады. Бетон негізінің беті тегіс, жарықсыз және ойықсыз, су 
бұру төсемесына қарай еңісі кемінде 3% болуы тиіс. Ұрлыққа қарсы тұру 
үшін шпалдардың бойымен күтілетін айдап әкету жағынан шұңқырлар 
орнатылады. Тартымдық және сигналдық токтардың ағуын болдырмау үшін 
ВСП металл бөліктері жол бетонымен жанаспауы тиіс. 

Үңгі жолдардағы қатты бетон негізіндегі жолдың заманауи дизайны-
бұл шпалдардың орнына Mgr-T4M-1520 шағын темірбетон рамалары 
қолданылатын құрылым (5.13 сурет.) "Ленметрогипротранс"ҒЗИ" ААҚ үлгі 
жобасы бойынша. Осы дизайндағы қатты негіздегі жолдың серпімді 
жұмысын қамтамасыз ету үшін Сібір мемлекеттік қатынас жолдары 
университетінде жасалған кн-65 серпімді аралық бекітпелер қолданылады. 
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1-рельс астындағы тығыздағыш; 2-Металл төсем; 3-қысқыш тығыздағыш;  
4-ендірілген болт; 5-серіппелі шыбық терминалы; 6-қысқыш қапсырма; 7-жаңғақ; 

8 - ендірілген ер-тоқым; 9-оқшаулағыш қуыс жасаушы; 
10-тығыздағыш жең 

 
5.13 сурет -КН-65 бекіту конструкциясы 

 
Үңгі жолдардағы шағын габаритті жол рамалары уақытша тіректерге 

жобалық позицияға орнатылады және кері аркада бекітілген якорьмен 
бекітіледі, содан кейін рамалық кеңістік B40 жол бетонымен толтырылады.  

Түйіспесіз жолды жер үсті магистральдарында, рель асты төсемдерінде 
және басқа да элементтерде қолданылатын стандартты жолдарды пайдалана 
отырып, шпалдарға төсейді. Қазіргі уақытта қатты рельс астындағы негізге 
динамикалық әсерді азайту үшін жол бетоны мен кері арка арасындағы 
серпімді демпферлік төсемдер (балласты төсеніштер) қолданылады. В местах 
сопряжения безбалластной конструкции пути в тоннеле с балластной на 
подходах к тоннелю должны укладываться участки переходного пути пере-
менной жесткости на длине не менее 25 м с каждой стороны тоннеля (5.15-
5.16 сурет). ВСП күшейген кезде жолды күтіп ұстау бойынша жоспарланған 
жұмыстар, әдетте, тек ескерту сипатына ие болатындығын ескеріңіз. 

 
 

5.15 сурет -Балластағы үңгі жолдардағы жолдың жоғарғы құрылысы 
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Үңгі жолдардағы жолдарды ағымдағы ұстау жəне жөндеу. Қысқа, 
жақсы желдетілетін құрғақ тоннельдерде жол жағдайлары ашық жерлерден 
аз ерекшеленеді. Ұзақ және нашар желдетілетін тоннельдерде ЖЖҚ 
элементтерінің қарқынды тозуы байқалады. Ең алдымен, рельстер мен 
рельстердің Болат элементтерінің химиялық және электрохимиялық 
коррозиясы дамиды, бұл судың жиналуына және тоннельдегі 
ылғалдылықтың жоғарылауына, температураның ауытқуына және тепловоз 
отынының газ тәрізді жану өнімдеріне ықпал етеді. Ылғал рельстерде құм 
себу доңғалақтардың тежеу және көтеру кезінде абразивтік әсерін күшейтеді. 

Ылғалды ауа жағдайында пайдаланылған газдардан бөлінетін күкірт 
қышқылы металл элементтерді коррозиялайтын күкірт қышқылына 
тотығады. Рельстер мен бекітпелер қышқылдармен олардың бүкіл бетіне, 
әсіресе бастың ішінде және төсемдермен, төсемдермен және балдақтармен 
жанасатын жерлерде, сондай-ақ бөлек бекітпелері бар ВСП 
конструкцияларындағы терминалдармен және ендірілген болттармен 
жанасқанда коррозияланады. Кері тарту токтарының өткізгіші ретінде 
пайдаланылатын жүріс рельстері бір мезгілде тарту қосалқы станциясының -
жүктемесінен 60% және одан да көп жететін кезбе токтардың қуатты көзі 
болып табылады. Ресейде де, шетелде де шикі тоннельдердегі рельстердің 
жұмысын көптеген бақылауларға сүйене отырып, олардың қызмет ету 
мерзімі жолдың ашық жерлеріне қарағанда екі есе аз екендігі анықталды.  

 
 

5.16- сурет Шағын габаритті рамалары бар балластсыз жол 
 
Ағымдағы техникалық қызмет көрсету жұмыстарының маңызды 

құрамдас бөлігі жолды шаң мен кірден тазарту, шаңды азайту және тоннель 
ішінде тәртіпті сақтау болып табылады. Рельсті бекітпелер, балласттар, 
төсемелардың қақпақтары, су бұрғыш штробалар мен ойықтар, ВСП жол 
бетоны тазартуға жатады.  

Шетелде LVT балластсыз жолының дизайны қолданылады, 5.17 сурет.. 
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5.17 сурет. LVT балластсыз жолы 
 
Бетон негізіндегі жолды рельсті бекітуді жөндеу жұмыстары көп 

уақытты қажет етеді. Олар ендірілген болттарды ауыстырумен байланысты 
— рельстердің астына металл төсемдерді бекітудің негізгі элементі. 
Пайдалану кезінде температура факторына, жылжымалы құрамның 
жүктемесіне, металдың сынғыштығына және басқа факторларға байланысты 
болттардың кернеу күші өзгереді, бұл Болттың басына жақын бұзылуына 
әкеледі. Сынған болт құлап кетеді, ал қалған басы бар қондырғы ұясы 
шламмен бітеледі. Жаңа болтты орнату үшін ендірілген Болттың ұясы 
тазаланады және сығылған ауамен үрленеді, содан кейін арнайы құрылғы 
розетканың ішіндегі басын шпалдар мен төсемдердегі кіріс тесігіне 
параллель бұрап, шығарады. Жаңадан орнатылғанға дейін салынған Болттың 
бос ұясы ағаш тығынмен жабылады. 

 Тоннельдердегі жолдың дұрыс орналасуы мен геометриялық -
параметрлері пойыздар мен тоннельдерде жұмыс істейтін адамдардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ерекше мәнге ие. Тоннельдердегі 
жолтабанның ені мен жол деңгейі аралықтағы талаптарды қанағаттандыруы 
тиіс, ал жоспардағы және бейіндегі рельстік тор осінің жобалық жағдайдан 
ауытқуы құрылыс габаритінің бұзылуын немесе габаритсіздігінің ұлғаюын 
тудырмауы тиіс. Тоннельдердің қаптамасының қабырғаларында жолдың 
жағдайын бақылау үшін түзу және 10 м сайын жолдың қисық учаскелерінде 
тұрақты реперлер мен жол сигналдық белгілері орнатылады, ал темір жол 
және автожол тоннельдерінің әрбір порталында III сыныпты нивелирлеу 
үшін репер салынады. Тікелей учаскелерде реперлер оң қабырғаға 
километраж жүрісі бойынша, қисық жерлерде — сыртқы рельс жағынан, қос 
жолды тоннельдерде — екі жағынан орнатылады. Саяхат реперлерінің 
бірнеше дизайны бар. Олардың ішіндегі ең қарапайымы-рельстің басы 
деңгейінде тоннельдің қаптамасына бекітілген "аяқталған" істік түріндегі 
репердің дизайны (5.18 сурет.). 
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1-репер (істік), 2-істік астындағы тесік 
 

5.18- сурет Қабырғаға бекітілген жол репері 
 
Қабырғаға бекітілген репердің бекітілген нүктесі-істіктің басындағы 

негізгі ойық. Сондай-ақ, үңгі жолдың қабырғасына рельстің басы деңгейінде 
бекітілген бренд түрінде бекітілген бетон бағанына бекітілген түйреуіш 
түрінде реперлер қолданылады. Репердің реттік нөмірі, жақын рельстің 
жұмыс бетіне дейінгі қашықтық және рельс басының реперден асып кетуі 
қабырғаға немесе реперлердің үстіне бекітілген тақтайшаларға жазылуы 
керек. Тексеру өлшемдері рельстің түйреуішіне және басына салынған 
арнайы шаблонмен орындалады. Үңгі жолға кіреберістерде нивелирлеуді -
рельстердің бастары бойынша 20 м сайын, тоннельде — рельстердің бастары 
және Іргетастардың кесіктері бойынша 10 м сайын, су бұру төсемесының 
түбі бойынша — 20 м сайын жүргізеді...30 м. Үңгі жолдарға және оларға 
кіреберістерде рельс жолы айдап әкетуден сенімді бекітілуі тиіс. 

 
12.2 Үңгі жолдардың техникалық жай-күйін қадағалау 

 
"ҚТЖ "ҰК "АҚ және" ҚазАвтоЖол "ҰК "АҚ ЖОЛ және құрылыстар 

департаментінің ережелері мен нұсқауларында теміржол және автожол 
тоннельдерінің жағдайын техникалық қадағалау мен бақылаудың белгілі бір 
тәртібі белгіленген. "ҚТЖ "ҰК" АҚ және "ҚазАвтоЖол "ҰК" АҚ жұмыс 
істеу (басқару) құрылымын 2014 жылдан бастап Қазақстан Республикасы 
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі реттейді.  Осы 
бөлімдердің әрқайсысының қызметкерлері пайдалану бойынша әртүрлі -
нұсқаулықтарды басшылыққа алады. Дегенмен, ағымдағы күтіп-ұстауды 
ұйымдастыру тұжырымдамасында және темір жол және автожол тоннель 
қиылыстарының техникалық жай-күйін бағалауда түбегейлі айырмашылық -
жоқ. 

Өңірдің ерекше бедерлі және климаттық жағдайларына және тоннель 
қиылысының ерекшеліктеріне байланысты техникалық қадағалаудың 
белгіленген тәртібі Жол бастығы бекіткен жергілікті ережелермен 
толықтырылуы және түзетілуі мүмкін. Техникалық қадағалаудың белгіленген 
тәртібі қаптамадағы, темір жолдағы немесе автомагистральдың жүру 
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бөлігіндегі, су бұрғыш және басқа да тоннельдік жайластырулардағы қандай 
да бір ақауларды, тоннель қиылысының тиісті пайдалану сапасын 
қамтамасыз етумен байланысты барлық техникалық жүйелердің жұмыс 
істеудегі ақауларды анықтау мақсатында тоннель құрылысын мерзімді және 
тұрақты бақылауды көздейді. 

Тұрақты техникалық қадағалау. Үңгі жолдарға, басқа ИССО сияқты, 
мұндай қадағалауды тоннель шеберлері әзірлеген айналып өту кестелері 
бойынша жол және ИССО шолушылары жүйелі түрде жүзеге асырады. 
Графиктер айналып өту үшін бекітілген учаске бойынша көлік қозғалысының 
қарқындылығын ескере отырып жасалады. Үңгі жолдарды қараушылар 
қызмет көрсететін тоннельге кіреберістегі жол учаскесінің ұзындығын темір 
жолдарда жол дистанциясының бастығы 500 м — ден аспайтын, ал 
автомагистральдарда-құрылыстың әр жағынан 150 м-ден аспайтын шекте 
белгілейді. 

Қарап-тексеру жүргізу кезінде құрылыстардың әлсіз элементтеріне, 
ақаулары жойылмаған учаскелерге және мезгіл-мезгіл қайталанатын қауіпті 
белгілері бар жерлерге (мұздақтар, қарқынды сулану, еңістерден тастардың 
құлауы және т.б.) ерекше назар аударылады.  

Үңгі жолдарды қауіпсіз пайдалануға қауіп төндіретін жүйелердің 
ақаулары немесе істен шығуы (конструкциялардың габаритті емес жүктермен 
зақымдануы, жолға немесе жүру бөлігіне бетон кесектерінің құлауымен 
қаптаманың бұзылуы, қаптамадағы және жолдағы ірі мұздақтар, тоннельге 
кіреберістегі еңістердің сырғанауы немесе қар көшкінінің түсуі және т.б.) 
анықталған кезде қараушы қауіпті орынды белгіленген тәртіппен қорғауға, 
болған жағдай туралы дереу тоннель шеберіне баяндауға және қауіпті жоюға 
ықтимал шаралар қабылдауға міндетті. 

Тексерушілердің міндетіне тоннельдердегі камералар мен қуыстарды 
таза ұстау, оларды ақтау, мұздарды жару және жинау; қаптаманың жай-күйін 
бақылау, штольнялардан шығатын жерлердің жай-күйін тексеру және қысқы 
уақытта олардың жылуын бақылау кіреді. Қараушылар "темір жол және 
ИССО қараушысының журналын" (ПУ-35 нысаны) жүргізеді, онда 
кезекшілікті қабылдау және тапсыру туралы жазбалардан басқа, жолдың 
жоғарғы құрылысын, тоннель конструкциялары мен жайластыруларды қарау 
және тексеру нәтижелерін енгізеді, сондай-ақ кезекшілік уақытында 
орындалған жұмыстарды көрсетеді. 

Ағымдағы тексерулер. Үңгі жолдарды ағымдағы тексеруді оларға 
бекітілген учаскелерде дистанция бастығы белгілеген кестелер бойынша 
тоннель шеберлері, қашықтық бастығы және оның орынбасарлары жүзеге 
асырады. Ағымдағы тексерулердің жиілігі тоннельдің жағдайы мен түріне 
байланысты. Жарамды жағдайда көлік үңгі жолдарын ағымдағы тексеру үш 
айда бір рет жүргізіледі. Көлік қозғалысының қауіпсіздігіне қауіп төндіретін 
жөндеудегі ақаулы құрылыстар үшін ақаулықтарды толық жою сәтіне дейінгі 
мерзіммен үздіксіз бақылауға дейін жиі тексеру қажет. 

Үңгі жолдар қиылысының жалпы жағдайын бақылаумен қатар, 
ағымдағы тексерулердің мақсаты дереу жоюды қажет ететін барлық 



230
  

 

ақауларды анықтау болып табылады. Ағымдағы тексеру нәтижелері 
бойынша қажетті жөндеу жұмыстарының көлемі анықталады. Ағымдағы 
тексерулер барысында темір жолдарды тексерушілер мен ИССО 
жөндеушілерінің тұрақты техникалық қадағалауды қаншалықты сапалы 
орындағанын бақылайды. Қажет болған жағдайда тоннель шебері жолды 
аралаушылар мен ИССО жөндеушілеріне нұсқау береді. 

Үңгі жол қиылысының элементтері: тоннель мен штольняларды 
қаптау, рельс жолы, порталдар, қуыстар мен камералар ағымдағы тексеруден 
өтеді. Ағымдағы тексеруге су бұру құрылғыларының жұмыс режимін және 
мұздың пайда болуын бақылау да жатады. Үңгі жолды ағымдағы тексеру 
нәтижелері анықталған ақаулықтарды сипаттаумен және қажетті жөндеу 
жұмыстарының көлемін көрсетумен тоннель шеберлері мен бригадирлер ай 
сайын дистанция бастығы немесе оның орынбасары тексеретін "жасанды 
құрылыстарды тексеру нәтижелерін жазу кітабына" (ПУ-30) енгізеді. 

Әр жолы су тасқыны кезеңі басталар алдында және ол аяқталғаннан 
кейін, сондай-ақ 4 және одан да көп баллдық жер сілкінісінен кейін жол 
дистанциясының бастығы, оның орынбасары немесе бас инженер тоннельді 
қосымша жаппай тексеруді жүргізеді. Ағымдағы тексерулер кезінде 
анықталған елеулі зақымданулар, сондай-ақ жер сілкінісі мен қатты нөсерден 
кейінгі тексеру нәтижелері " үңгі жол кітабына" (ПУ-12а) енгізіледі. " Үңгі 
жол кітабын", сондай-ақ "жасанды құрылыстарды қарау нәтижелерін жазу 
кітабын" жүргізуге инженерлік құрылыстар бойынша Жол дистанциясы 
бастығының орынбасары жауапты болады. 

Мерзімді тексерулер. Барлық жасанды құрылыстарды мерзімді 
тексеруді жол дистанциясының бастығы, оның орынбасары немесе бас 
инженер үңгі жол шеберінің қатысуымен жүргізеді. Кезеңдік қарап-тексеру 
мерзімдерін жол қызметінің бастығы құрылыстардың жай-күйіне 
байланысты, бірақ жылына кемінде екі рет (көктемде және күзде) белгілейді. 
Бұл жағдайда тексерулердің бірін міндетті түрде қашықтық бастығы -
жүргізеді. Мерзімді тексеру барысында аспаптық өлшеулер қажет болған 
жағдайда өндіріспен тоннель қиылысының (оның ішінде құрылыстағы 
жолдың жоғарғы құрылысының және оған кіреберістердің) жалпы жай-күйін 
егжей-тегжейлі тексереді. 

Бұл ретте жоюды талап ететін зақымдануларды анықтайды, қажетті 
жөндеу жұмыстарының тізбесін жасайды, құрылысты қадағалау деңгейін 
бағалайды, бұрын жүргізілген жұмыстардың толықтығы мен сапасын 
тексереді, одан әрі қадағалау тәртібі туралы нұсқаулар береді. Мерзімді 
қарап-тексеру нәтижелері актілермен ресімделеді, "жасанды құрылыстарды 
қарап-тексеру нәтижелерін жазу кітабына" (ПУ-30), сондай-ақ анықталған 
ақауларды санамалап және талап етілетін жөндеу жұмыстарының көлемі мен 
мерзімдерін көрсете отырып, "тоннель кітабына" (ПУ-12а) енгізіледі. 

Қауіпті зақымданулар анықталған жағдайда, "Үңгі жол кітабындағы" -
жазудан басқа, жол қызметіне ұсыну үшін есеп жасайды. Құрылыстарды 
мерзімді тексеру нәтижелері бойынша жол дистанциясының бастығы 
бекітетін күтіп ұстауды ұйымдастырудағы анықталған ақаулықтарды, 
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ақаулар мен кемшіліктерді жою жөніндегі іс-шараларды орындау мерзімдері 
мен жауаптыларын көрсете отырып әзірлейді. Пойыздар қозғалысының 
қауіпсіздігіне және адамдардың өтуіне қауіп төндіретін қауіпті зақымданулар 
дереу жойылады. 

Күтіп ұстау нормалары, қадағалауды ұйымдастыру, тоннель қиылысын 
ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі жұмыстардың толық тізбесі, сондай-ақ қарап 
тексеру тәртібі "ҚТЖ "ҰК" АҚ ИССО пайдалану мәселелері жөніндегі 
нормативтік құжаттарымен және жол бастығының бұйрықтарымен 
белгіленеді. Ағымдағы күтіп-ұстау жұмыстарының нақты құрамы мен көлемі 
құрылыстың құрылымы мен жай-күйіне, жыл мезгіліне, пайдалану 
жағдайларына байланысты ағымдағы және мерзімді қарап-тексеру 
нәтижелерінің негізінде белгіленеді. Мерзімді тексерулер жүргізу кезінде 
темір жол және автомобиль жолдары басқармалары мен бөлімшелерінің 
басшылары құрылыстардың жай-күйін бағалаумен, ақауларды анықтаумен 
және оларды жою жөніндегі шараларды әзірлеумен қатар қадағалау мен 
күтіп-ұстауды ұйымдастыруды, техникалық құжаттаманы жүргізуді, 
алдыңғы тексерулер кезінде анықталған кемшіліктерді уақтылы жоюды 
тексереді. Тексеру нәтижелері "тоннель кітабына"қолданылатын актілермен 
ресімделеді. 
 
 

Үңгі жолдар конструкцияларының және жайластырулардың 
техникалық жай-күйін бақылау 

 
Тұрақты техникалық қадағалау, ағымдағы және кезеңдік тексерулер 

тоннель қиылысының техникалық жай-күйін жүйелі бақылау арқылы оның 
қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған профилактикалық іс-
шаралар болып табылатыны анық. Бақылау объектінің барлық тірек 
конструкцияларының деформация көріністерін, тоннельдің сулануын және 
тоннельге іргелес топырақ сілемінің жай-күйін, тоннель габариттерін және 
жолдың жоғарғы құрылысының жай-күйін жүргізеді. Желдету құрылғылары 
мен тоннельдегі ауаның жай-күйін, жарықтандырудың, сигнал берудің және 
байланыстың жарамдылығын үнемі бақылап отырады. 

Көтергіш конструкциялардың зақымдануын бақылау. Үңгі жол 
қаптамасының ақауларын бақылау, әдетте, алғашқы тексеру кезінде ақаулар 
анықталған тоннель учаскелерінде орнатылады. 

Монолитті қаптаманың немесе құрама буындардың жекелеген 
бөліктерінің жарықтары, раковиналары, бұзылуы, қорғаныс қабатының 
бұзылуы, арматура мен ендірілген бөлшектердің жалаңаштануы мен 
коррозиясы, бетон бетіндегі тот дақтары, көзбен анықталған елеулі 
деформациялар тоннель қаптамасының сыпырылуына олардың анықталған 
күнін көрсете отырып қолданылады (5.19 сурет.). Бетон бетінің бөліктерін 
тот дақтары бар бекіту керек, олар арматураның коррозиясына байланысты 
бетонның бұзылу ошақтары болып табылады. Жарықтардың бағытын және 
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ашылу ұзындығы мен мөлшері сияқты параметрлерді бекітуді көрсете 
отырып, оларды сызудың мұқияттығына ерекше назар аудару қажет. 

 

 
1-7-учаскедегі ақаулардың түрлері 

 
5.19 сурет -Ақаулар картасы 

 
12.3. Жұмыс жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін 
және қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар 

Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
 
Қаптаманың бүтіндігінің бұзылуымен немесе құрылыстардың 

жақындау габариті шегінде қарау құралдарын қолданумен байланысты кез 
келген жұмыстар (сатылар, төсеме тақтайлар және т.б.) "жол жұмыстарын 
жүргізу кезінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі нұсқаулыққа" сәйкес ауыспалы тоқтау сигналдарымен және 
пойыздарға ескертулер бере отырып, сигнал берушілердің посттарымен 
қоршалады. Үңгі жолда тәуліктің кез келген уақытында тек түнгі сигналдар 
қолданылады. Үңгі жолды тоқтату сигналдарымен қоршау кезінде 
тоннельдің толық ұзындығы пойыздар қозғалысы үшін кедергі, ал жұмыс 
орнының шекаралары – жұмыс фронтының ұзындығына қарамастан 
тоннель порталдары болып саналады. 

Жұмыс басшысы аралықты жабу және жұмыс орнын тоқтату 
сигналдарымен қоршау туралы поездық диспетчердің бұйрығын алғаннан 
кейін ғана жұмысқа кірісуге рұқсат етіледі. 

Үңгі жолда болуға тек жұмыс немесе тексеру жүргізумен 
айналысатын адамдарға рұқсат етіледі. Жұмысты аяқтаған жұмысшылар 
тоннельден кетуі керек. 

"Терезелерде" жұмыс жүргізу кезінде жұмыс басшысының 
порталдардағы сигналшылармен және диспетчермен тұрақты телефон 
байланысы болуы тиіс. 
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Аралықты ашу жол дистанциясы бастығының немесе ол уәкілеттік 
берген қызметкердің үңгі жолдағы жөндеу жұмыстарының аяқталғаны және 
қандай ұйым жұмыстарды орындағанына қарамастан пойыздардың үздіксіз 
және қауіпсіз қозғалысы үшін кедергілердің жоқтығы туралы жазбаша 
хабарламаны, жеделхатты немесе телефонограмманы алғаннан кейін ғана 
жүргізіледі. 

Аралықты ашу туралы жазбаша хабарлама берер алдында жұмыс 
басшысы үңгі жолда орнатылған үйірмелердің ішкі кескінінің габаритін 
аспапты түсірумен немесе габаритті раманың көмегімен тексеруге міндетті; 
қолданыстағы габариттер шегінде барлық материалдар мен құралдарды 
жинау; жалаңаш топырақ сілемін бекітудің сенімділігі мен беріктігі және 
жолды топырақтың ықтимал құлауынан қорғау. 

Үңгі жолдарды күрделі жөндеу және қайта жаңарту жөніндегі барлық 
жұмыстар белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық процестерге, 
жобаларға және қауіпсіздік техникасы жөніндегі басшылық және 
нұсқаулық құжаттардың талаптарына сәйкес орындалады.  

Жұмыс жетекшісі мыналарды қамтамасыз етуі керек: 
1. Қолданыстағы нормативтік құжаттарды сақтау және жобаға қатаң 

сәйкестікте жұмыстарды орындау. 
2.   Қауіпсіз еңбек жағдайларына, механизмдер мен құрылғылардың 
жарамды жай-күйіне кепілдік беретін іс-шараларды орындау. 
5.   Жұмысшыларды арнайы киіммен және қорғаныс құралдарымен 
қамтамасыз ету. 
4. Қызметкерлердің қауіпсіздік техникасы қағидалары мен еңбектің 

қауіпсіз тәсілдерін оқыту, нұсқама беру және білімдерін тексеру. 
5. "ҚТЖ "ҰК"АҚ қолданыстағы бұйрықтарына сәйкес 

жұмысшыларды уақытылы медициналық куәландыру. 
6. Алғашқы медициналық көмек көрсету үшін персоналды ауыз 

сумен, дәрі-дәрмектермен және таңу материалдарымен қамтамасыз ету. 
 

Бақылау сұрақтары 
 

1. Үңгі жол қаптамаларының деформация түрлері 
2. Үңгі жолдарды желдету. 
3. Көлік үңгі жолдарының көлденең қималары. Үңгі жолдардың 

өлшемдері. 
4. Теміржол үңгі жолдарының құрылысы. 
5. Үңгі жол мен жолдардың коррозиясы 
6. Үңгі жолдарды ағымдағы ұстау жұмыстары 
7. Метрополитен үңгі жолдарын  ұстау ерекшеліктері 
8. Дөңгелек пішінді құрама қаптамалардың конструкциялары . 
9. Метрополитен үңгі жолдарына арналған құрылыстардың жақындау 

габариттері. 
10. Метрополитендердің айдау құрылыстары. 
11. Метрополитендердің жер асты станциялары. 
12. Жолдың жоғарғы құрылымы 
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13. Метрополитендердің айдау тоннельдері. 
  14. Жер асты суларынан қорғау. 

        15.Ұсақ төселген желілердегі станциялар. 
 16.Терең орналасқан желілердегі станциялар. 

        17. Үңгі жолдардың деформациясының себептері. 
     18. Үңгі жолдардың сулануы. 
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6 БӨЛІМ. КӨЛІК ҚҰРЫЛЫСЫ КӘСІПОРЫНДАРЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

 
 

ГЛАВА13.КӨЛІК ҚҰРЫЛЫСЫ КӘСІПОРНЫН ЖОСПАРЛАУ 
 МЕН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 

 
13.1 Көпірлік және үңгі жол құрылыстарына арналған құрылыс 

бұйымдары мен конструкциялары кәсіпорындарын басқару 
принциптері 

 
Құрылыс өндірісін басқару ғимараттар мен құрылыстарды салу 

процестерінің жиынтығын басқарудан тұрады. Құрылыс өндірісін басқару 
Құрылыс және монтаждау жұмыстарында жоғары еңбек өнімділігін, құрылыс 
мерзімдерін қысқартуды, Құрылыс және монтаждау жұмыстарының өзіндік 
құнын төмендетуді, аяқталмаған құрылыс көлемін қысқартуды, құрылыс 
жұмыстарының жоғары сапасын, құрылыс ұйымдарының жұмысындағы 
залалдылықты жоюды қамтамасыз етуге тиіс. 

Құрылыстағы менеджменттің негізгі міндеті – Құрылыс және монтаж 
жұмыстарының жекелеген өндірістік процестерін орындаушылар арасында 
байланыс орнату, оларды мақсатты нәтижеге қол жеткізу үшін мақсатты 
қызметке айналдыру-салынып жатқан объектіні іске қосу. 

Құрылыстың басқарудың екі түрі бар: адамдарды басқару және өндіріс 
құралдарын басқару. Басқару органдары өндірісті ұйымдастырушы 
адамдардың жұмысын басқарады, олар өз кезегінде тікелей жұмысшылар мен 
өндіріс құралдарын басқарады: Машиналар, механизмдер, құрылыс 
материалдары мен конструкцияларын төсеу және монтаждау [42]. 

Құрылыс өндірісін басқару туралы ғылым құрылыс-монтаж ұйымының 
өз қызметінің ең жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне қол 
жеткізу мақсатында өндірістік процестерге бақылау әсерін жүзеге асырудың 
жолдары мен әдістерін зерттейді. 

Бір күйден екінші күйге тұрақты ауысулар болатын жүйелер 
динамикалық деп аталады. Құрылыста бұл өзгерістер үнемі материалдармен 
де, құрылымдармен де, жұмысшылардың кеңістіктегі орны бойынша да 
болады. 

Құрылыс өндірісін басқарудың негізгі қағидаттарына құрылыс 
ұйымының ұжым жұмысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 
жақсартуға материалдық қызығушылық принципі, құрылыс кадрларын дұрыс 
таңдау және орналастыру, ғылыми басқару принципі, жетекші буын 
принципі және жұмыстың маңызды аймақтарына күштерді шоғырландыру, 
тапсырмалардың орындалуын бақылау жатады. 

Басқару жүйесі-жаңа немесе қайта құрылған негізгі қорларды құру, 
дайын өнімді шығару, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу және т. б. 
процестерді басқару мәселелерін шешетін жүйе. Басқару жүйесі екі ішкі 
жүйенің өзара әрекеттесуін көрсетеді: басқарушы - басқару субъектісі және 
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басқарылатын - басқару объектісі. Басқару жүйесі өзін-өзі реттейтін (өзін-өзі 
реттейтін), бейімделуге қабілетті болуы керек, яғни басқарудың қажетті 
сапасын және түпкілікті мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін басқару 
объектісінің сипаттамалары мен оған сыртқы ортаның әсерін өзгерту арқылы 
құрылымын өзгерту [42]. 

Басқару-тұрақсыздандырушы факторлардың бұзушы әсерін өтеуге 
мүмкіндік беретін басқарылатын процестің белгіленген режиміне тиісті 
түзетулер енгізу арқылы қойылған мақсаттарды орындауға бағытталған 
қызмет. Өндіріс процесінде менеджменттің көмегімен еңбек ұжымдарының 
жұмысы мақсатты қызметке айналады.  

 
 Құрылысты ұйымдастыру мен басқаруда BIM-технологияларын 

қолдану 
 

Басқарманың негізгі міндеті орындаушылар арасында тиімді 
субординациялық және үйлестіру ақпараттық байланыстарын жолға қою 
болып табылады. Соңғысы көптеген бірлескен орындаушылардың өндірістік 
процеске қатысу жағдайында басым болады. Әсіресе, үйлестіру басқармасы 
нарықтық қатынастар жағдайында кең таралған. Басқармада ақпаратты 
жинау мен өңдеудің техникалық құралдары пайдаланылады. Қазіргі 
жағдайда құрылыс компаниясын басқаруды ұйымдастыруда BIM 
технологиялары сияқты инновациялық технологиялар ескерілуі керек 
(қысқаша BIM-бұл ғимараттың ақпараттық моделі қалыптасатын процесс 
(ағылшын тіл. Building Informational Model), компьютерлік және 
бағдарламалық қамтамасыз ету.  

Қазіргі уақытта BIM технологияларын қолдану негізінен өнеркәсіптік 
және азаматтық құрылыста жүзеге асырылады. Көлік құрылысы 
жобаларының өмірлік циклін ұйымдастыру ұқсас белгілерге ие және көлік 
құрылыстарына қатысты BIM технологияларын енгізу және қолдау үшін 
теориялық мүмкіндік береді. 

Ақпараттық (виртуалды) модельдеу әр түрлі салалардың салынып 
жатқан құрылыс объектілері үшін қасиеттер мен сипаттамаларды 
қалыптастырудың заманауи және ұтымды тәсілі болып табылады[58]. 

Объектінің күрделілігіне (бірегейлігіне) және деректерді әзірлеу, 
жинақтау және өңдеу тәсілдеріне байланысты мамандар ғимараттың немесе 
құрылыстың өмірлік циклінің белгілі бір кезеңдерінде пайдаланатын 
деректердің ақпараттық моделі қалыптастырылады (6.1-сурет). 
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_______________ міндетті кезеңдер; _ _ _ _ _ - ықтимал кезеңдер; 
 

6.1 сурет.  Құрылыс объектісінің өмірлік циклі. 
 

BIM технологиясы объектінің идеясын әзірлеуге де, кез-келген жобаны 
сүйемелдейтін жұмыс, Техникалық және ұйымдастырушылық-қаржылық 
құжаттаманың үлкен көлемін өндіруге байланысты барлық монотонды 
операцияларды жеңілдетеді.  

Сондай-ақ, бұл технология барлық түрдегі жұмыс құжаттамасын жасау, 
құрылыс конструкциялары мен бөлшектерін әзірлеу, параметрлерін есептеу 
және өндіру, нысанды конфигурациялау, технологиялық жабдықтарға 
тапсырыс беру және орнату, экономикалық есептеулер, көлік құрылыстарын 
салу мен пайдалануды ұйымдастыру, құрылысты қаржылық қамтамасыз ету, 
сонымен қатар техникалық және ұйымдастырушылық мәселелерді шешу 
үшін белсенді қолданылады.кейінгі пайдалану.[48,49] 

Біріншіден, BIM-дің пайдасы ұйымның өзінде болып жатқан 
технологиялық процестерді жетілдіруде және оңтайландыруда және олардың 
сапасын бақылауда болады, ал жобаның жалпы құнын сақтай отырып, осы 
процестерді жеделдету немесе арзандату кәсіпорынның қосымша пайдасы 
болып табылады. 

Сондай-ақ, BIM технологиясы Көлік құрылысы процесін дұрыс есептеу 
және ұйымдастыру арқылы табыс әкеледі. Мысалы, шетелдік статистика 
деректері бойынша ақпараттық модельдеу кезінде сметаларды әзірлеу 
уақыты орта есеппен 80% - ға азаяды, ал олардың қателігі 3% - дан аспайды. 
Пайда мерзімдердің дәлдігінде де, дұрыс логистикада да (құрылыста кез — 
келген қарапайым-бұл таза түрдегі ақшаның жоғалуы), сондай-ақ құрылысты 
ұтымды кезең-кезеңмен қаржыландыруда (несиелеуде) алынады. 

Құрылыс алаңындағы BIM — нің негізгі рөлі-өндірісті ұйымдастыру 
және орындалуын бақылау: жұмыс кестесі, материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету, қаражат жұмсау және тағы басқалар. Құрылыс объектісі 
ондаған жылдарға созылатын пайдалану кезеңінде Тапсырыс берушіге негізгі 
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кіріс әкеледі. Бұл жағдайда BIM объектіні тиімді басқаруға, тұтынылатын 
ресурстар мен кіріс төлемдерінің есебін ұйымдастыруға, ағымдағы және 
апаттық жөндеу жұмыстарын сапалы және уақтылы жүргізуге, үй-жайларды 
аймақтарға бөлуге және конфигурациялауға қажетті түзетулер енгізуге, 
күрделі жөндеуді жоспарлауға және объектіні коммерциялық мақсатта сәтті 
пайдалану үшін қажет тағы басқаларға мүмкіндік береді. Күрделі құрылыс 
объектісінің жалпы өмір сүру мерзімін ескере отырып, BIM 
технологиясының негізгі кірісі көлік құрылымдарын пайдалану кезеңінде 
пайда болады деп айтуға болады. Ақпараттық модельдеу ең алдымен ірі, 
әсіресе мемлекеттік жобалардың ашықтығын қамтамасыз етеді. Өйткені, 
"сандық" Ақпарат және" сандық " ұйым осы ақпаратты иелену (пайдалану) 
өте оңай және тез тексеріледі. Қажет болған және мақсатқа сай болған 
жағдайда "цифрлық" ақпаратты жариялау оңай, оны қалың жұртшылық үшін 
қолжетімді етеді, бұл, бірінші кезекте, мемлекет үшін өте маңызды. 
Тапсырыс беруші алдын-ала жасаған "эскиздік" ақпараттық модель болашақ 
жобаның қаржылық-экономикалық жағын тез және дәл бағалауға және 
конкурсқа қойылатын шарттарды дәл тұжырымдауға мүмкіндік береді. Дәл 
осы модель қатысушылардан ақпарат беру форматын дұрыс тұжырымдауға 
көмектеседі, бұл ұсыныстарды оқып, конкурстың қорытындысын шығаруды 
жеңілдетеді. Пайдалану қызметіне "цифрлық" ақпаратты одан әрі беру 
объектіні тиімді басқару үшін баға жетпес ақпараттық багаж жасайды. 

BIM технологиясы көлік құрылыстарының өмірлік циклінің барлық 
кезеңдерінде қаражатты үнемдейді, бірақ объектімен жұмыс істеуде кешенді 
тәсілге келгенде ол барынша тиімділік әкеледі. BIM-ді енгізу кезінде 
жоғарыдан команданы күтудің қажеті жоқ және толық іске асыруды төлеу 
үшін қаражат қажет емес, өйткені BIM ғимаратымен жұмыс істеудің әр 
кезеңінде ол сөзсіз жұмсалатын қаражатты үнемдейді, яғни тез қайтарым 
береді. Іске асырудың бастапқы қаражаты әлі де қажет. BIM-дің ең жақсы 
нәтижесі кешенді іске асыру кезінде беріледі, өйткені пайданың бір бөлігі 
модельмен жұмыс істеудің кейбір кезеңдерінде, ал басқаларында алынады. 
Бұған тапсырыс берушілер аса қызығушылық танытады, олардың ішіндегі ең 
ірісі — мемлекет. Дәл сол себепті BIM-ді жан-жақты енгізу өзара тиімді 
қағидаттар бойынша орындаушылар арасындағы қатынастарды 
ұйымдастырумен бірге жүруі керек. 

Құрылысты басқарудың мақсаты-өндірістік қызметтің нәтижесіне қол 
жеткізу. Оның негізінде мақсаттар объективті. Мақсатқа сүйене отырып, 
басқарудың әртүрлі әдістері қалыптасады, Ұйымдық құрылым, басқару 
техникасы мен технологиясы жетілдіріледі.  

Мақсатты тұжырымдау бастапқы болып табылады, ал оған қол жеткізу 
басқару процесінің соңғы нүктесі болып табылады. Басқарудың мақсатты 
тәсілі басқару жүйесінің барлық негізгі элементтерінің мақсатқа тікелей 
тәуелділігін белгілеуден тұрады.  

Мақсатты тәсілмен құрылысқа қатысушылардың қызметін үйлестіру 
мен реттеуді қамтамасыз ететін басқаруды ұйымдастыру қажет. Құрылысты 
басқарудың мақсаты объектілерді салудың нақты мерзімдерін сақтай отырып 
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және ресурстардың ең аз шығындарымен жоғары ағымдағы техникалық-
экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізу болып табылады. 
 

Үңгі жолдарды салу тәртібі 
 

Үңгі жол құрылысы басталар алдында объектіні жобалау мен салуды 
қаржыландыруды жүзеге асыратын инвестор жобалау алдындағы 
дайындықты жүргізеді, оның барысында құрылысты орналастыру негіздемесі 
мен оның құрылысына инвестициялар әзірленеді, сондай-ақ бастапқы-рұқсат 
беру құжаттамасы дайындалады. Жобалау алдындағы дайындықтың нәтижесі 
құрылысқа тапсырыс берушіні және инвестициялық-құрылыс қызметін 
жүргізу шарттарын айқындайтын Құқықтық актілер жүйесі болып табылады. 
Тапсырыс беруші инвестициялық-құрылыс объектілерін іске асыруды жүзеге 
асыруға инвестор уәкілеттік берген заңды тұлға болады. 

Объектіні салуға арналған негізгі жобалау құжаты, әдетте, негізгі 
сәулет-технологиялық шешімдерді және құрылыстың сметалық құнын 
қамтитын техникалық-экономикалық негіздеме немесе жобалау құжаттамасы 
(П сатысы) болып табылады. Барлық жобалық шешімдер қолданыстағы 
нормативтік құжаттар мен техникалық шарттарға сәйкес Тапсырыс беруші 
қоятын инженерлік, технологиялық, экономикалық, өртке қарсы, 
экологиялық, санитарлық-гигиеналық, сәулет-көркемдік және өзге де 
талаптарға жауап беруі тиіс. Тапсырыс беруші бекіткен жобалық 
құжаттаманың негізінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін 
қажетті жұмыс құжаттамасы (р сатысы) әзірленеді [42]. 

Тапсырыс берушімен шарт (келісімшарт) негізінде объект бойынша 
жобалау және іздестіру жұмыстарының кешенін орындау үшін 
жауапкершілік бас жобалаушыға жүктеледі, ол ретінде жобалау, жобалау-
іздестіру және жобалау-құрылыс ұйымдары әрекет ете алады. Келісімшартты 
орындаудың ең жақсы жағдайларын қамтамасыз ететін жобалау жұмыстарын 
Орындаушыны таңдауды Тапсырыс беруші конкурс немесе тендер негізінде 
және нәтижелері бойынша жүзеге асырады. Бас дизайнерді таңдауға әсер 
ететін факторлар, мысалы, компанияның сенімділігі, жұмыс тәжірибесі, 
ұқсас жобаларға қатысу, бекітілген құннан жоба құнының төмендеу пайызы, 
жобалау ұзақтығының төмендеу пайызы болуы мүмкін. 

Келісімшартқа сәйкес бас жобалаушының міндетіне жобалық 
құжаттаманы дайындау ғана емес, сонымен қатар жобаны барлық мүдделі 
ұйымдармен келісу, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттамаға сараптама 
жүргізу кіреді. Жобалау жұмыстарының жекелеген түрлеріне бас жобалаушы 
қосалқы мердігерлік жобалау ұйымдарын тарта алады. 

Жобалау жұмыстары тапсырыс берушіден алынған жобалау 
тапсырмасы негізінде орындалады. Бұдан басқа, Тапсырыс беруші бас 
жобалаушыға объектіні жобалауға арналған техникалық шарттарды 
пайдаланушы ұйымнан, сондай-ақ жобаланатын объектіні жабдықтау 
көздеріне, инженерлік желілерге және коммуникацияларға қосудың 
техникалық шарттарын беруге тиіс. 
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Ерекше күрделі және бірегей құрылыстарды жобалау кезінде Тапсырыс 
беруші тиісті ғылыми-зерттеу және мамандандырылған ұйымдармен 
бірлесіп, оларды жобалау, салу және пайдалану ерекшелігін көрсететін 
арнайы техникалық шарттарды әзірлейді. 

Жобалық құжаттама келесі бөлімдерді қамтиды. 
 1бөлім. Түсіндірме жазба. 
 2‑бөлім. Жолақты бөлу жобасы. 
 3 ‑ бөлім. Сызықтық объектінің технологиялық және құрылымдық 

шешімдері. Жасанды құрылыстар. 
 4 ‑бөлім. Желілік объектінің инфрақұрылымына кіретін ғимараттар, 

құрылыстар мен құрылыстар. 
 5‑бөлім. Құрылысты ұйымдастыру жобасы. 
 6‑бөлім. Желілік объектіні бұзу (бөлшектеу) бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру жобасы. 
 7‑бөлім. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар; 
 8‑бөлім. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар. 
 9‑бөлім. Құрылысқа смета жасау. 
Жобалық құжаттама мәтіндік және графикалық бөліктерден тұрады. 

Мәтіндік бөлім құрылыс объектісіне қатысты мәліметтерді, қабылданған 
техникалық және өзге де шешімдердің сипаттамасын, түсіндірмелерді, 
жобалау құжаттамасын дайындау кезінде пайдаланылатын нормативтік және 
техникалық құжаттарға сілтемелерді және қабылданған шешімдерді 
негіздейтін есептеулердің нәтижелерін қамтиды. Графикалық бөлім 
қабылданған техникалық және өзге де шешімдерді көрсетеді және сызбалар, 
схемалар, жоспарлар және басқа да құжаттар түрінде графикалық нысанда 
орындалады. 

Сараптаманың оң қорытындысын алғаннан және Тапсырыс беруші 
жобалау құжаттамасын бекіткеннен кейін конкурстық негізде объект 
құрылысының бас мердігерін таңдау үшін мердігерлік сауда-саттық 
жүргізіледі. Сауда – саттыққа Сауда-саттықты ұйымдастырушы, конкурстық 
комиссия, үміткерлер, ал кейде-мамандар мен байқаушылар қатысады. 
Сауда-саттықты ұйымдастырушы әдетте инвестор немесе Тапсырыс беруші 
болады. Ол сауда-саттық өткізу туралы шешім қабылдайды, жауапты тұлға 
мен конкурстық комиссияны тағайындайды, конкурстық құжаттаманы 
бекітеді, сауда-саттық өткізу туралы хабарламаны жариялайды. Сауда-
саттыққа қатысуға шешім қабылдаған және тиісті жұмыс түрлерін орындауға 
лицензиясы бар кез келген мердігер ұйым үміткер бола алады. Егер оған 
кемінде екі үміткер қатысса, сауда-саттық өтті деп есептеледі. Сауда-саттық 
нәтижелері жарияланғаннан кейін жеңімпаз Тапсырыс берушімен тендерлік 
құжаттамаға сәйкес жасалған Офертада (шарт жасасу ұсынысында) 
баяндалған шарттарда келісімшарт жасасуға құқылы. 

Бас мердігер келісімшарт талаптары бойынша ол өз күшімен не қосалқы 
мердігерлік ұйымдардың күшімен орындай алатын құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын орындаушы болып табылады. Жұмыстардың жекелеген 
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түрлеріне қосалқы мердігер ұйымдар тартылған жағдайда, бас мердігер 
қосалқы мердігерлер орындайтын барлық жұмыстарды үйлестіруді 
жүргізуге, жұмыстар көлемдерінің, құны мен сапасының сәйкестігін 
бақылауды және қадағалауды жүзеге асыруға, сондай-ақ жұмыстарды 
жүргізу кестесіне сәйкес олардың орындалу мерзімдерін қадағалауға 
міндетті. 

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру мүмкіндігі үшін 
Тапсырыс беруші бас мердігерге бекітілген жұмыс құжаттамасын береді. 
Жұмыс құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін 
жеткілікті жобалық құжаттамамен салыстырғанда неғұрлым егжей-тегжейлі 
барлық жобалық шешімдерді қамтиды. Жұмыс құжаттамасының құрамына 
бөлшектері, құрылымдық түйіндері, сипаттамалары, негізгі жұмыстарының 
көлемі бар әртүрлі маркалардың сәулет-құрылыс және технологиялық 
сызбалары кіреді. 

Бас мердігерге берілетін жобалау-сметалық құжаттаманың құрамына 
ұқсас объектілерді салудың озық тәжірибесін және құрылыстың нақты 
жағдайларын ескере отырып, қолданыстағы нормалар мен техникалық 
шарттардың талаптары негізінде жобалау ұйымы орындайтын құрылысты 
ұйымдастыру (ӨОС) жобасы кіреді. ПОС әзірлеу кезінде құрылыстың 
жергілікті шарттары ескеріледі: индустриялық базаның болуы, құрылыс 
машиналары мен жабдықтарының белгілі бір паркін пайдалану мүмкіндігі, 
жер бедері, құрылыс учаскесінің тығыздығы, автомобиль қозғалысының 
қарқындылығы, жер асты коммуникацияларының болуы және т. б. Жобада 
қала аумағының ең аз қысылуын, қоршаған ортаны қорғауды, сондай-ақ 
жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі 
шаралар көзделеді. 

ПОС құрамына: түсіндірме жазба, құрылысты ұйымдастырудың бас 
жоспары; барлық қажетті объектілердің, көшелер мен жолдардың, 
ғимараттар мен құрылыстардың орналасуын көрсете отырып, құрылыс 
учаскесінің ситуациялық жоспары; құрылыс алаңдарының схемалары; 
құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңдері; тоннель құрылысын салудың 
технологиялық схемалары; негізгі жұмыстар көлемінің кестелері; негізгі 
құрылыс машиналары мен жабдықтарына қажеттілік кестелері, жұмыс 
жүргізу кестесі (6.2 сурет). 

Құрылыс ұйымы АҚТ негізінде нақтыланған жергілікті жағдайларды, 
машиналардың, механизмдер мен жабдықтардың болуын, жұмыстарды 
жүргізу схемаларын және т.б. ескеретін жұмыстарды жүргізу жобасын 
(ЖЖЖ) әзірлейді, ӨАЖ-ға: құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындаудың 
технологиялық схемалары; Еңбек және материалдар шығындарын 
сипаттайтын көрсеткіштері бар кестелер; жұмыстарды жүргізудің күнтізбелік 
жоспары; негізгі құрылыс машиналары мен механизмдерінің жұмыс кестесі; 
құрылыс материалдары мен жабдықтарының келіп түсу кестесі кіреді. 

POS және PPR әзірлеу кезінде олар ең жоғары еңбек өнімділігіне қол 
жеткізу, жұмыстың жоғары сапасымен Тапсырыс беруші жиі талап ететін 
осы объектіні тез іске қосуды қамтамасыз ету қажеттілігін басшылыққа 
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алады. Бұл индустрияландырудың жоғары дәрежесі, жұмыстың барлық 
түрлерін нақты ұйымдастыру кезінде негізгі технологиялық процестерді 
кешенді механикаландыру және автоматтандыру кезінде ғана мүмкін болады. 

Ірі үңгі жол құрылыстарын салу кезінде жұмысты ұйымдастырудың ең 
прогрессивті нысандарының бірі-белгіленген жұмыс көлемін үздіксіз және 
біркелкі орындау кезінде құрылымның жекелеген элементтерін дәйекті түрде 
салуды көздейтін ағынды әдіс. Бұл ретте құрылыс аумағын алдын ала мұқият 
инженерлік дайындау, жұмыстардың барынша алдыңғы шебін қамтамасыз 
ету, өндірістік аппарат пен материалдық-техникалық базаның жеделдігі талап 
етіледі. Технологиялық ағын жалпы құрылыста, сондай-ақ оның жекелеген 
учаскелерінде ұйымдастырылады. Мамандандырылған құрылыс 
бөлімшелері, бригадалары, буындары орындалатын технологиялық 
операциялардың түріне сәйкес жүйелі түрде жұмысқа қосылады, бұл 
тоннелөткізу, монтаждау және әрлеу жұмыстарын уақыт бойынша біріктіруді 
қамтамасыз етеді. Ағынды әдісті қолдану құрылыс бөлімшелерінің нақты 
мамандануы, материалдық-техникалық ресурстар мен күрделі салымдарды 
тиімді пайдалану, еңбек өнімділігін арттыру есебінен жекелеген учаскелерде 
құрылыс - монтаж жұмыстарын белгіленген мерзімде толық аяқтауды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Бас мердігер тарапынан құрылысты жоспарлау және басқару жүйесі 
құрылыстың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, құрылыс 
процестерін механикаландыру және автоматтандыру дәрежесін, жүргізілетін 
жұмыстардың қауіпсіздігін арттыруға, сондай - ақ жұмысшылар мен 
инженерлік-техникалық қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсартуға 
бағытталуы тиіс. 

 
ПР-дайындық кезеңі; ОС-құрылыс алаңын игеру; ОК-қазаншұңқырдың қоршау 

құрылымдарын орнату; ҚР-қазаншұңқырдың қабырғаларын бекіту және топырақты өңдеу; 
СЛ-төсеме құрылысы; с-қабырға құрылысы; 

СП-жабын құрылысы; 03-құрылымды құммен қайта жабу; 
Дейін-үңгі жолда жол төсемін орнату; ОР-әрлеу жұмыстары. 

6.2- сурет Үңгі жол құрылысының күнтізбелік кестесі 
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Ірі бірегей үңгі жолдық құрылыс салынған жағдайда құрылысты 
басқарудың бірыңғай үйлестіру орталығын құрған жөн, оның функцияларына 
құрылыс жұмыстарының орындалу барысы туралы ақпаратты тәулік бойы 
жинау және өңдеу, Жергілікті жағдайлар мен жобалық шешімдерді ескере 
отырып, жұмыс кезеңдерін перспективалық жоспарлау, күтпеген жағдайлар 
туындаған жағдайда жедел шешім қабылдау, қосалқы мердігерлік құрылыс 
ұйымдарының, жобалау институттары өкілдерінің және Тапсырыс берушінің 
жұмысын үйлестіру кіреді. Мұндай орталық тиімділігінің басты көрсеткіші 
объектіні Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде пайдалануға беру болуы 
мүмкін. 

Үңгі жолды салудың, қабылдаудың және пайдалануға берудің бүкіл 
кезеңі ішінде Тапсырыс беруші бекіткен жобалау құжаттамасымен тоннель 
құрылысының технологиялық, сәулет-құрылыс және басқа да техникалық 
шешімдерінің, сондай-ақ техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің 
сәйкестігін қамтамасыз ету үшін құрылысқа авторлық қадағалау жүзеге 
асырылуға тиіс.  

Авторлық қадағалауды жобалау құжаттамасын әзірлеуші заңды 
тұлғалар да, жеке тұлғалар да жүзеге асыра алады. Авторлық қадағалаудың 
өкілдері нормативтік құжаттарға және жобалау құжаттамасына сәйкес 
келмейтін материалдарды, конструкциялар мен бұйымдарды қолдануға 
тыйым салуға, сондай-ақ жобаны бұза отырып және одан ауытқып 
орындалатын жұмыстарды жүргізуді тоқтата тұруға құқылы. Сонымен бірге 
авторлық қадағалау өкілдері өздеріне жүктелген міндеттердің сапалы 
орындалуына және авторлық қадағалауды жүзеге асыру процесінде 
қабылданған шешімдер бойынша жобалау құжаттамасын уақтылы әзірлеуге 
жауапты болады. 

Тапсырыс беруші объект құрылысының бүкіл мерзімі ішінде 
орындалатын құрылыс-монтаждау жұмыстары көлемінің, құны мен 
сапасының бекітілген жобалар мен сметаларға, құрылыс нормативтері мен 
қағидаларына сәйкестігін жүйелі тексеруге бағытталған техникалық 
қадағалауды жүзеге асырады. Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауы 
жобалау ұйымының авторлық қадағалауымен тығыз өзара іс-қимылда жүзеге 
асырылады. Техникалық қадағалау қызметкерлеріне құрылыс процесінде 
сметаның бекітілген жобаларына өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді. 
Өзгерістерді тек авторлық қадағалауды жүзеге асыратын ұйымдар ғана енгізе 
алады. Объектідегі Тапсырыс берушінің техникалық қадағалау жұмысы оны 
пайдалануға беру жөніндегі барлық мәселелер шешілгеннен кейін аяқталады 
(6.3-сурет).). 
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6.3 сурет –Үңгі жол құрылысын жобалаудың және салудың ірілендірілген блок-схемасы 
 

Құрылысы аяқталған объектіні мердігер Тапсырысшыны қабылдауға 
бекітілген жобада және мердігерлік (келісім-шарт) шартында көзделген 
құрамда және көлемде ұсынады. Мердігерден қабылданған объектіні 
Тапсырыс беруші инвесторға пайдалануға қабылдауға ұсынады. Инвестор, 
әдетте, құрылысы аяқталған объектінің бекітілген жобалау құжаттамасына, 
нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ оның 
пайдалануға беруге дайындығын не сынақ пайдалану режимінде сынақ және 
іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізуге дайындығын растайтын қабылдау 
комиссиясын құрады. Қабылдау комиссиясының құрамына инвестордың, 
Тапсырыс берушінің, атқарушы билік органдарының, мердігерлердің, 
жобалаушылардың, пайдаланушы ұйымның, мемлекеттік қадағалау және 
бақылау органдарының өкілдері кіреді. Объектілерді пайдалануға 
қабылдауды ұйымдастыру жөніндегі барлық шығыстарды инвестор көтереді. 
Қабылдау комиссиясының актісі бекітілген күн объектінің қолданысқа 
енгізілген күні болып табылады. Пайдалануға берілгеннен кейін объект 
пайдаланушы ұйымды ұстауға беріледі. 
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Құрылыстың барлық қатысушылары арасындағы шарттық 
қатынастардың Блок-схемасы, сондай-ақ объектіні жобалау мен салудың 
жалпы тәртібі  6.3.суретте көрсетілген. 

 
13.2 Көлік құрылыстарын салуда кәсіпорындарды 

ұйымдастырудың, жоспарлаудың және басқарудың теориялық және 
қолданбалы негіздері 

 
Өндірісті ұйымдастыру негіздері 

 
Өндірісті ұйымдастыру - бұл ғылыми бағыт, басқару функциясы және 

жоғары оқу орындарында экономикалық және инженерлік мамандықтарда 
оқытылатын оқу пәні. 

Өндірісті ғылыми бағыт ретінде ұйымдастыруды өндірістік жүйелердің 
құрылуы мен дамуының заңдылықтарын зерттейтін және өндірістің 
динамикалық жағдайында жүйелердің элементтерінің, бөліктері мен 
құрылымдарының тиімді құрылуы мен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін 
өндірісті ұйымдастыру әдістерін қалыптастыратын ғылыми білім нысаны 
ретінде қарастыруға болады. 

Өндірісті ұйымдастыру өнімнің жаңа түрлерін өндіруді дайындауды 
және шығарылатын түрлерін жаңғыртуды, өнімді дайындау технологиясын 
жетілдіруді, барлық өндірістік буындардың жұмысын ағымдағы реттеу мен 
бақылауды қамтиды. Ол өнімді өндірудің барлық кезеңдерін қамтиды және 
барлық жеке міндеттерді ең бастысы – бәсекеге қабілетті өнім шығару 
арқылы әлеуметтік қажеттіліктерді барынша қанағаттандыруға 
бағындыратын жүйелі сипатқа ие. Жүйелік тұрғыдан алғанда, өндірісті 
ұйымдастыру-бұл жұмыс күшін өндіріс құралдарымен ғылыми негізделген 
біріктірудің формалары, әдістері мен әдістерінің жиынтығы. Мұндай 
байланыс жүйенің белгіленген мақсаттары мен оның жеке элементтерінің 
функциялары негізінде жүзеге асырылады. 

Әдебиетте өндірісті ұйымдастырудың үш аспектісі бар: 
- функционалды (элемент бойынша); 
- кеңістіктік; 
- уақытша. 

Жалпыға ортақ сипаттағы жоғарыда аталған аспектілердің негізгісі 
функционалды аспект болып табылады. Оның негізінде кез-келген мазмұн 
мен деңгейдің нақты жүйесін қалыптастыру және одан әрі дамыту жүзеге 
асырылады. Кеңістіктік және уақыттық аспектілер функционалды аспектіні 
тереңдетеді және дамытады. Жүйелік көзқарас тұрғысынан ұйым-бұл 
жүйенің құрылымы мен оның элементтерінің жұмыс істеу тәсілдерінің 
жиынтығы. Құрылым жүйенің жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ететін 
элементтердің өзара әрекеттесуін білдіреді және анықтайды. Бұл жағдайда 
ұйым категориямен тікелей байланысты 
басқару. Егер сіз ұйымдастыруға және басқаруға жүйелік тұрғыдан жүгінетін 
болсаңыз, онда оларды жүйенің қасиеттері ретінде қарастыруға болады: 
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- ұйым мемлекет ретінде, жүйенің реттілік өлшемі; 
- басқару жүйенің ұйымдастырушылық деңгейінің өзгеруі ретінде. 

Өндірісті ұйымдастыруға ғылыми көзқарастың негізі жүйелі тәсіл 
болып табылады, ол зерттелетін объектілерді жүйе ретінде қарастыруға 
негізделген ғылыми білім әдіснамасының бағыты болып табылады. Бұл тәсіл 
зерттеуді объектінің тұтастығын ашуға, сондай-ақ ондағы байланыстардың 
әртүрлі түрлерін анықтауға және оларды бір суретке түсіруге 
бағыттайды.[51] 
 

Кәсіпорынды басқарудың мәні, мақсаттары мен принциптері 
 

Еңбек бөлінісі өндірістік қатынастардың дамуымен басқарудың нақты 
еңбек процестерінің бөлінуіне әкелді. Жалпы жағдайда басқару "белгілі бір 
құрылымды сақтауды, қызмет режимін сақтауды, олардың бағдарламалары 
мен мақсаттарын іске асыруды қамтамасыз ететін әртүрлі сипаттағы 
(биологиялық, әлеуметтік, техникалық, экономикалық) ұйымдасқан 
жүйелердің элементі, функциясы"ретінде анықталады. "Басқару" 
категориясымен қатар, отандық экономикалық әдебиеттерде ағылшын 
тілінен алынған "менеджмент"ұғымын да кездестіруге болады. Жақындыққа 
қарамастан, "Менеджмент" және "менеджмент" терминдерінің 
айырмашылықтары бар, олардың негізгілері "менеджмент" ұғымы кең және 
әмбебап, өйткені ол кез-келген процестерді басқаруды қамтиды. Ағылшын 
тіліндегі "басқару" сөзі тек кәсіпорын, Компания деңгейіндегі менеджментті, 
менеджментті білдіреді. Ағылшын тілінде мемлекетті басқару "government", 
түрлі техникалық құралдарды басқару – "control", "driving", 
"piloting"терминімен сипатталады. 

Осылайша, менеджмент-бұл компания, фирма, жоба ауқымында 
басқаруға әсер ететін экономикалық менеджменттің бөлігі. 

Басқару санатын неғұрлым нақты түсіну үшін кибернетикалық тәсілге 
сәйкес Басқару процесінің типтік схемасын қарастырыңыз (6.4 сурет.). 

Кибернетикалық тұрғыдан басқару-бұл жүйенің алдына қойылған 
міндеттерге қол жеткізу және кері байланысты қамтамасыз ету мақсатында 
басқару субъектісінің (басқару ішкі жүйесінің) басқару объектісіне 
(басқарылатын ішкі жүйеге) әсер етуінің мақсатты процесі. Басқару – бұл 
ақпараттық процесс, яғни күшті әсер тудыратын энергетикалық әлсіз әсер. 
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6.4 сурет -Басқару процесінің типтік схемасы 
 
Кәсіпорында болатын көптеген процестердің ішінен процестердің бес 

негізгі функционалды тобын ажыратуға болады: 
1) өндірісті басқару-бұл ресурстарды сыртқы орта тұтынатын өнімге 

айналдыру процестерін басқару; 
2) маркетингті басқару-бұл ұйымның мақсаттарына жету үшін өнімді 

мақсатты сатып алушылармен тиімді қарым-қатынасты құруға, қолдауға 
және кеңейтуге бағытталған іс-шаралар мен бағдарламаларды талдау, 
жоспарлау, іске асыру және бақылау; 

3) қаржыны басқару-бұл кәсіпорынның қаржылық қаражатын 
қалыптастыру және жылжыту процестерін басқару; 

4) персоналды басқару-кәсіпорынның мақсаттарына қол жеткізу үшін 
қызметкерлердің әлеуетін қалыптастыруға және пайдалануға бағытталған 
Басқарма; 

5) қаржы-шаруашылық қызметті есепке алу мен талдауды басқару – 
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қажетті ұйымның жұмысы туралы 
ақпаратты жинау, өңдеу және талдау процесін басқару. 

Кәсіпорынды басқару үш аспектіні қамтиды: 
- институционалдық ("кім" басқарады " кіммен»); 
- функционалды ("қалай" басқару жүзеге асырылады); 
- аспаптық ("не" басқарылады). 

Бастапқы басқару элементі-мақсат қою-қозғалыс бағыты мен іс-
әрекеттің бағытын анықтайтын бағдарды белгілеу процесі. Менеджменттегі 
мақсат басқару объектісінің идеалды немесе қалаған күйін білдіреді. 

Мақсат қою оның өмір сүруінің философиясы мен мағынасын 
білдіретін кәсіпорынның миссиясын құрудан басталады. Онда кәсіпорынның 
мәртебесі егжей-тегжейлі сипатталған, оның жұмыс принциптері, 
басшылықтың ниеті жарияланған, ұйымның маңызды сипаттамалары 
анықталған. Басқару әдебиетінде миссияны қалыптастыруда қолданылатын 
бірыңғай тәсіл әлі дамымаған, сондықтан оның мазмұнына әртүрлі 
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анықтамалар бар. Бұл ретте миссия мерзімсіз және кәсіпорынның 
мақсаттарын қою үшін негіз болып табылатынын атап өту маңызды [32]. 

Әрбір ұйымның мақсаттары саланың ерекшелігіне, қоршаған орта 
жағдайының ерекшеліктеріне, өз миссиясының сипаты мен мазмұнына 
байланысты белгіленеді. Әр түрлі тақырыптарда олар ұйым параметрлерінің 
жиынтығы мен көлемінде ерекшеленеді. Дегенмен, барлық ұйымдар мақсат 
қоятын төрт негізгі бағыт бар: 

- ұйымның кірістері; 
- клиенттермен жұмыс; 
- қызметкерлердің қажеттіліктері мен әл-ауқаты; 
- әлеуметтік жауапкершілік. 

Тиімді басқару үшін мақсаттар бірқатар сипаттамаларға ие болуы 
керек: 

- нақтылық жəне өлшемдік. Мақсаттарды нақты өлшенетін нысандарда 
білдіре отырып, басшылық келесі шешімдер мен жұмыс барысын бағалау 
үшін нақты сілтеме жасайды. Сондай-ақ, ұйымның мақсаттарды жүзеге 
асыру бағытында қаншалықты жақсы жұмыс істейтінін анықтау оңайырақ 
болады; 

- уақыт бойынша бағдарлау. Бірінші кезекте ұзақ мерзімді мақсаттар 
тұжырымдалады, содан кейін ұзақ мерзімді мақсаттарды қамтамасыз ету 
үшін орта және қысқа мерзімді мақсаттар жасалады; 

– қолжетімділік. Мақсаттар ұйымның мүмкіндіктерінен аспайтындай етіп 
орнатылады; 

– өзара келісімділік. Бір мақсатқа жету үшін қажет әрекеттер мен 
шешімдер басқаларға қол жеткізуге кедергі болмауы керек. 

Басқару белгілі бір принциптерге сəйкес жүзеге асырылады. Іс жүзінде 
басқару принциптері негізгі ережелер, басқару ережелері түрінде болады, 
оған сәйкес Басқару ұйымдастырылады. 

Басқарудың жалпы және нақты принциптерін ажыратыңыз. Жалпы 
принциптерге мыналар жатады: кибернетикалық, басқарудың барлық 
түрлерінің жалпы ерекшеліктерін ескере отырып (қажетті әртүрлілік, 
эмердженттілік, кері байланыс және т.б. принциптері); праксеологиялық 
(еңбек), адамның жұмысына байланысты басқарудың барлық міндеттеріне 
ортақ; әлеуметтік-ұйымдастырушылық – адам ұжымдарын (әлеуметтік 
жүйелерді) басқаруға ортақ. 

Менеджменттегі ең маңызды ерекшеліктер: өнер элементтерімен 
үйлесімдегі ғылыми принциптер; мақсаттылық; функционалдық мамандану; 
әмбебаптылық; дәйектілік; үздіксіздік; орталықтандырылған реттеу мен өзін-
өзі басқарудың оңтайлы үйлесімі; қызметкерлердің жеке ерекшеліктері мен 
психологиясын, тұлғааралық қатынастар мен топтық мінез-құлық 
заңдылықтарын ескеру; басқару процесінің әр буынында құқықтар мен 
жауапкершіліктің бірлігін қамтамасыз ету; басқаруға қатысушылардың 
бәсекелестігі; шешімдерді дайындау процесіне орындаушыларды барынша 
кеңінен тарту. 
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Басқару функциялары мен әдістері 
 

Басқару процесінің мазмұны оның функцияларында көрінеді. Өндірісті 
басқару функциялары басқарылатын объектілерге əсер етудің белгілі бір 
бағыттарын білдіретін басқарушылық еңбектің ерекше түрлері болып 
табылады. Олардың құрамын алғаш рет француз тәжірибешісі және ғалымы 
Анри Файол ("Жалпы және өнеркәсіптік басқару", 1916 ж.) тұжырымдады, ол 
басқарудың бес бастапқы функциясын анықтады: жоспарлау, ұйымдастыру, 
басқару, үйлестіру және бақылау. 

Қазіргі уақытта зерттеушілердің көпшілігі басқарудың келесі негізгі 
(жалпы) функцияларын ажыратады: 

- жоспарлау; 
– ұйымдастыру; 
- мотивация; 
- бақылау. 

Осы басқару функцияларын дәйекті орындау басқару объектісінің және 
сыртқы ортаның жай-күйі туралы ақпарат алудан бастап басқару шешімдерін 
әзірлеуге дейінгі басқарушылық жұмыстың жабық циклын құрайды (. 6.5 
сурет). 

 

 
6.5 сурет -Басқару функцияларының тұйық циклі 

 
Өнімнің сапасын қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Өнім сапасының 

түсінігі және көрсеткіштері  
 

Өнімнің сапасы-тұтынушының оның қасиеттері мен сапа 
көрсеткіштерінің жеке және әлеуметтік күтулерге, оның мақсатына сәйкес 
міндетті нормаларға сәйкестігін сыни бағалауы. 

Өнім сапасының көрсеткіші-сапа құрамына кіретін өнімнің бір немесе 
бірнеше қасиеттерінің сандық сипаттамасы. Сапаның келесі негізгі 
көрсеткіштері бар: 

1) тағайындау көрсеткіштері (техникалық-пайдалану) өнімнің 
физикалық, химиялық және басқа да арнайы қасиеттерінің оның қандай да 
бір қолдану саласындағы мақсатына сәйкестігін сипаттайды (пайдалы заттың 
құрамы, қалдық заттардың мөлшері, жабдықтың өнімділігі); 
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2) сенімділік - өнімнің өзінің техникалық немесе физикалық-химиялық 
параметрлерін берілген уақыт аралығы ішінде берілген шектерде сақтау 
қасиеті; 

3) ұзақ мерзімділік - өнімнің бұзылғанға немесе басқа шекті күйге дейін 
пайдаланудың белгілі бір режимдерінде және жағдайларында жұмыс 
қабілетін сақтау қасиеті; 

4) технологиялылық көрсеткіштері осы өнімді (энергия, материал, 
еңбек, қор сыйымдылығы) өндіру процесі үшін қабылданған конструктивтік-
технологиялық шешімдердің тиімділігін айқындайды); 

5) эргономикалық көрсеткіштер өнімді "адам – бұйым – орта" 
жүйесіндегі буын ретінде сипаттайды және өндірістік және тұрмыстық 
процестерде көрінетін адамдардың физиологиялық, психологиялық 
ерекшеліктерін ескереді; 

6) тасымалдауға жарамдылық көрсеткіштері өнімнің тасымалдауға 
жарамдылығын бағалайды; 

7) экологиялық көрсеткіштер өнімнің уыттылығы мен зиянсыздығы 
тұрғысынан оның қасиеттерін сипаттайды; 
 

Өнімнің сапасын қамтамасыз етуге жүйелі тәсілдеме 
 

Өнімнің жоғары сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі басқару және сапаны 
бақылау әдістерін, тасымалдау және сақтау тәсілдерін, орнатуды 
(монтаждауды) және сатудан кейінгі қызмет көрсетуді қоса алғанда, 
құрастырудан, тәжірибелік және сериялық өндірістен бастап 
пайдаланылатын бұйымдарды өткізу мен сервисіне дейінгі кәсіпорынның 
барлық басқару жүйесімен қамтамасыз етіледі. Сапаны қамтамасыз ету, 
жобалау, сақтау бойынша барлық процестер сапаны басқару жүйесіне 
біріктірілген. 

Сапа менеджменті жүйесі-бұл жалпы сапа менеджментін жүзеге 
асыруды қамтамасыз ететін ұйымдық құрылым, жауапкершілік, 
процедуралар, процестер мен ресурстардың жиынтығы. 

Сапаны басқарудың ұтымды және тиімді жұмысын ұйымдастыруды, 
оның ауқымына, нысандары мен әдістеріне қарамастан, шамамен осы схема 
бойынша сипаттауға болады: 

1. Өнімнің сапасына қажеттілікті анықтау және оған қойылатын 
талаптарды әзірлеу (жоспар, Сапа бағдарламасы). 

2. Бастапқы материалға қажетті қасиеттер беру (жоспарды, сапа 
бағдарламасын орындау). 

3. Алынған сапаның қойылған талаптарға сәйкестігін тексеру 
(ауытқуларды анықтау) немесе сәйкестікті растау. 

4. Берілген сападан алынған ауытқуларды жоюға әсер ету (Кері 
байланыс). 

Сапаны басқару жүйесінің принциптері: 
а) тұтынушыға бағдарлану, яғни өнімнің сапасын түсіну 

тұтынушылардың талаптарына сәйкес келеді; 
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б) азық-түлік тəсілі-сапаны басқару жүйесі бүкіл кәсіпорынға емес, 
өнімнің нақты түрлеріне қатысты әзірленеді; 

в) "сапа ілмегі" қағидаты-жүйе тауарлардың өмірлік циклінің барлық 
сатыларын қамтуға тиіс: 1) зерттеу және әзірлеу; 

2) дайындау; 3) айналым және өткізу; 4) пайдалану және тұтыну; 
г) сапаны қамтамасыз ету, басқару жəне жақсартуды үйлестіру 

принципі-жүйенің негізгі элементтерін біріктіру қажеттілігін білдіреді: 
- өнімнің сапасын қамтамасыз ету-өнім тұтынушылардың талаптарын 

қанағаттандыратындай етіп "сапа циклінің" әр кезеңін орындау үшін қажетті 
жағдайлар жасайтын жоспарланған және жүйелі түрде өткізілетін іс-шаралар 
жиынтығы. Іс-шараларды өткізу үшін техникалық деңгей мен сапа бойынша 
тапсырмаларды, "сапа ілмегі" ресурстық қамтамасыз етуге қойылатын 
талаптарды қамтитын нақты өнімге арналған нысаналы ғылыми-техникалық 
бағдарламалар әзірленеді»; 

- сапаны басқару-бір мезгілде процесті басқаруға және жүйенің тиісті 
сатылардағы қанағаттанарлықсыз әрекетінің себептерін жоюға бағытталған 
жедел сипаттағы қызметтің мақсатты әсері, түрлері мен әдістері; 

- сапаны жақсарту-өнімнің техникалық деңгейі мен сапасын 
арттыруға бағытталған кәсіпорынның тұрақты қызметі; 

д) проблемалардың алдын алу принципі – жүйе проблемалар 
туындағаннан кейін анықталмайтындай етіп жұмыс істейді. 

Кәсіпорындарда сапаны басқару жүйелерін әзірлеу және практикаға 
енгізу бойынша әртүрлі елдерде жинақталған тәжірибені халықаралық 
стандарттар кешенін әзірлеу арқылы ISO Стандарттау жөніндегі 
халықаралық ұйым жинақтады, оған сапаны басқару жүйесіне қойылатын 
талаптарды сипаттайтын ISO 9000 стандарттары кірді. Осы серияға қатысты 
бес негізгі стандарт бар: 

- сапа кепілдіктерін қамтамасыз етумен байланысты ISO 9001, 9002 
жəне 9003 стандарттарын таңдау жəне пайдалану бойынша ұсыныстар 
жиынтығын қамтитын ISO 9000 стандарты; 

- ISO 9001 стандарты өнімдерді немесе қызметтерді жобалау, әзірлеу, 
өндіру, орнату және қызмет көрсету компанияларына қатысты; 

- ISO 9002 стандарты ұқсас ауқымға ие, бірақ оған өнімдер мен 
қызметтерді жобалау және дамыту компаниялары кірмейді; 

- ISO 9003 стандарты өнімді түпкілікті тексерумен және сынаумен 
айналысатын компанияларға (дистрибьюторлық немесе делдалдық 
компаниялар) қатысты); 

- ISO 9004 стандарты сапа менеджменті жүйесінің элементтерін 
қолдануға арналған нұсқаулық ретінде қолданылады. 

9000 стандарттар сериясы кәсіпорын ішінде сапа жүйесін құру және 
қолдану үшін пайдалы құрал болып табылады, ол кәсіпорында тұтынушылар 
үшін сапалы өнімдер мен қызметтерді қамтамасыз ету мақсатында жұмыстың 
сапалы әдістері пайдаланылатынына кепілдік береді. 

ISO стандарттарының мақсаты-халықаралық деңгейде сапа жүйесін 
құру. 
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ISO 9000 стандарттарына сәйкес келетін сапа жүйесін қолдану 
кәсіпорын үшін өте пайдалы болуы мүмкін, бірақ жүйенің бірқатар 
кемшіліктері бар, олардың негізгілері: 

1) прогрессивтілік пен технологиялық процеске бағдарланудың орнына 
пассивті сипат және өнімге бағдарлану; 

2) консервативтік әдістерді көтермелеу және үздіксіз жаңғырту 
бойынша өте маңызды жұмыста екпіннің болмауы; 

3) тым толық құжаттама жасау қажеттілігі, бұл, ең болмағанда, осы 
стандарттарды бастапқы пайдалану кезінде шағын кәсіпорындар үшін 
айтарлықтай жұмыс көлемін білдіреді; 

4) өнімнің жақсы сапасына кепілдік беру бойынша жұмыстардың ең аз 
көлемі. Malcalma-Boldridge сапа сыйлығының, Деминг сыйлығының және 
Еуропалық сапа сыйлығының жүйесінің талаптары анағұрлым толық; 

5) әкімшілік жұмыстың сапасын қамтамасыз ету жөніндегі талаптар іс 
жүзінде жоқ. 

Алайда, ISO 9000 сапа стандарттарының тиімділігі уақытпен 
расталады. Стандарттар қабылданғаннан бері 10 000-нан астам британдық 
компаниялар осы ұйымда тіркелді. Егер жеткізуші компания, мысалы, ISO-да 
тіркелген болса, тұтынушы компания өзінің сапа бақылауын жүргізудің 
қажеті жоқ, бұл уақыт пен ақшаны үнемдеуге мүмкіндік береді. 

ISO 9000 стандарттарын қабылдау арқылы Еуропалық Қоғамдастық 
(ЕО) саудадағы техникалық кедергілерді жоюға тырысты. Компанияларды 
тіркеуге ынталандыру үшін ЕО ISO құрамына кіретін компаниялардың 
тізілімін жариялады. Бұл тіркелген компанияларға белгілі бір артықшылық 
алуға мүмкіндік берді, әлеуетті тұтынушылар осы тізілімдегі компанияларды 
артық көреді. 

Сапа стандарттары мүдделерді қорғайды: 
- тұтынушы-өнім немесе қызмет көрсету стандарттарға сәйкестікке 

формалды үдерістен өткенін білу арқылы; олардың сенімділігіне, 
қауіпсіздігіне және тиімділігіне кепілдік беріледі; 

- кәсіпорындар-кәсіпорынның өнімдері мен қызметтері ISO түріндегі 
танылған және бейтарап ұйымның олардың сапасын растаудың ресми 
рәсімінен өткенін білу арқылы; 

- қоғам-кәсіпорындардың қызметі қоршаған ортаның ластануы мен 
қауіпсіздікке қатысты заңнамалық регламенттерге жауап беруі тиіс екенін 
білу арқылы. 

Қазақстан Республикасында мүмкіндігінше әрбір ұйым ҚР СТ ИСО 
9001-2016 " сапа менеджменті жүйелері. Талаптар", ҚР СТ ИСО 14001-2016 " 
экологиялық менеджмент жүйелері. Талаптар және қолдану бойынша 
нұсқаулық", ҚР СТ OHSAS 18001-2008 " Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық 
менеджменті жүйелері. Талаптар". 

Компанияда біріктірілген менеджмент жүйесін құру кезінде барлық 
менеджмент жүйелері бір уақытта біртұтас кешенге біріктірілген модель 
қолданылуы керек. Көрсетілген модельдің бейнесі 6.6 суретте көрсетілген. 
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6.6 сурет -Компания менеджментінің интеграцияланған жүйесін құру үлгісі 
 

  ҚР СТ ИСО 9001-2016, ҚР СТ ИСО 14001-2016, ҚР СТ OHSAS 
18001:2008 стандарттарының талаптарына сәйкес келетін компанияның 
біріктірілген менеджмент жүйесі үшін рdса (Plan - Do - Check - Action) 
процестік тәсілі мен басқару циклын пайдалану ортақ болып табылады. 
Процестік тәсілге негізделген интеграцияланған менеджмент жүйесінің 
моделі 6.7-суретте келтірілген. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6.7 сурет -Процестік тәсілге негізделген компанияның интеграцияланған басқару 
жүйесінің үлгісі 

 

Сапа менеджменті 
жүйесі 

Экологиялық 
менеджмент жүйесі 

Кәсіптік қауіпсіздік 
және денсаулық 

менеджменті жүйесі  
 

Менеджменттің интеграцияланған жүйесін үнемі жақсарту 

Ресурстар менеджменті 

А Бөлігі; В Бөлігі; 
В. т. 4.4 бөлігі 

Өнімнің тіршілік циклінің процестері 

А Бөлігі. В Бөлігі; С Бөлігі; 
 
С. т. 4.3, 4.4 бөлігі 

Өлшеу талдау және жетілдіру 
А бөлігі; В бөлігі; 

4.3, 4.5 с. т. бөлігі 

Басшылықтың 
жауапкершілігі А бөлігі; 

4.2, 4.3, 4.4, 4.6 с. т. бөлігі 
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Бөлімдердің нөмірлері ҚР СТ ИСО 9001-2016, ҚР СТ ИСО 14001-2016 
және ҚР СТ OHSAS 18001:2008 стандарттарының құрылымына сәйкес 
келтірілген. 

Басшылық үш бөлімнен тұрады. 
"А" бөлімінде сапа менеджменті жүйесінің сипаттамасы келтірілген.  
"В" бөлімінде экологиялық менеджмент жүйесінің сипаттамасы 

келтірілген. 
"С" бөлімінде кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті 

жүйесінің сипаттамасы келтірілген.   
 

Сала кәсіпорындарында негізгі өндірістерді ұйымдастыру процесінің 
мазмұны 

 
Құрылыс мерзімдерін қысқарту, құрылыс-монтаж жұмыстарының 

құнын төмендету және олардың сапасын арттыру көбінесе құрылыс өндірісін 
уақтылы және мұқият дайындауға байланысты. Нормалар мен ережелерге 
сәйкес (ҚР ҚН 1.03-00-2011 Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындар, ғимараттар мен 
құрылыстар салуды ұйымдастыру) жаңа объектілер салу, жұмыс істеп 
тұрғандарын кеңейту мен реконструкциялау ұйымдық-техникалық 
даярлықтан кейін ғана басталуы мүмкін. Бұл дайындық барысында құрылыс-
монтаж жұмыстарын индустрияландыруды, құрылыстың ағымдық әдістерін 
енгізуді, материалдық ресурстарды неғұрлым толық пайдалануды және 
желіні жоспарлау мен басқару жүйесін қолдануды қамтамасыз ету қажет. 

Тәжірибе көрсеткендей, бірқатар жағдайларда құрылысшыларға 
байланысты емес түрлі себептер бойынша құрылыс өндірісін (ҚӨД) 
дайындаудың барлық элементтері уақтылы және толық көлемде 
орындалмайды. Бұл құрылыстың құны мен мерзімдерінде айтарлықтай 
шығындарға әкеледі. Сонымен қатар, бірқатар құрылыс ұйымдарында ҚӨД 
бойынша өзара байланысты іс-шаралар кешенін әзірлеу және тиімді қолдану 
бойынша айтарлықтай тәжірибе бар. 

Демек, құрылысты ұйымдастыруды жетілдіру үшін құрылыс өндірісін 
дайындаудың бірыңғай жүйесін (ҚӨДБЖ) құру қажет. Бұл жүйе бар 
тәжірибені ескеріп, іс-шаралардың құрамы мен реттілігін, құрылысқа 
қатысатын ұйымдардың жауапкершілігін қатаң реттеуі керек, 
дайындықтың әртүрлі кезеңдеріне арналған құжаттаманың бірыңғай құрамы 
мен формаларына ие болыңыз. Қазіргі уақытта ҚӨДБЖ -нің негізгі ережелері 
әзірленіп, "құрылыс өндірісін дайындаудың бірыңғай жүйесі жөніндегі 
нұсқаулықта" және "құрылыс өндірісін ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулықта"баяндалған. 

Құрылыс өндірісін даярлаудың бірыңғай жүйесі (ҚӨДБЖ) деп оларды 
уақтылы пайдалануға беру үшін объектілер құрылысын өрістету және жүзеге 
асыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық, техникалық, 
технологиялық сипаттағы өзара байланысты дайындық іс-шараларының 
кешені түсініледі. ҚӨДБЖ-нің басты міндеті мемлекеттік және салалық 
стандарттар кешені арқылы барлық ұйымдар үшін шок бойынша қажетті іс-
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шаралардың міндетті түрде орындалуын қамтамасыз ету болып табылады. 
ҚӨДБЖ Тапсырыс берушінің және жобалау мен құрылыстың барлық 
қатысушыларының мақсатты қызметін қамтамасыз етуге, қолда бар және 
талап етілетін еңбек және материалдық-техникалық ресурстарды ҚМЖ 
жоспарланған көлеміне теңгерімдеуге; ұтымды ұйымдастыруды және ҚМЖ 
өндіру технологиясын таңдауға арналған. 

ҚӨДБЖ мазмұны мен мақсатты бағыты оны құру кезінде ескерілуі 
керек келесі негізгі принциптерді алға тартады: 

- ҚӨД  ведомствоаралық сипаты, қолданылатын әдістердің бірлігі, 
құралдар мен терминология; 
- ұйымдастыру-технологиялық шешімдер мен құжат айналымын ретке 

келтіру және біріздендіру; 
- есептеу техникасының экономикалық-математикалық әдістері мен 

құралдарын кеңінен қолдану; 
- ҚӨД іс-шараларының орындалуға міндеттілігі. 
ҚӨДБЖ келесі кезеңдерді қамтиды: 
- Жалпы ұйымдастырушылық-техникалық дайындық;; 
- объектінің құрылысына дайындық; 
- құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге дайындық. 

 
Құрылысты ұйымдастырудың жобалау тәртібі 

 
Құрылыста қуаттарды тиімді пайдалану үшін дайындықтың әртүрлі 

сатыларындағы объектілер түрінде қажетті резерв құрылуы тиіс. Ғимараттар 
мен құрылыстарды салудың бүкіл кезеңін қамтитын өндірістік циклдің 
жоғары құны мен ұзақтығына байланысты (оларды пайдалануға бергенге 
дейін), аяқталмаған құрылыстың мөлшері, әдетте, үлкен ақшаны айналымнан 
алшақтататын маңызды бөлікті құрайды. Бұл жағдай құрылыс мерзімдерін 
барынша қысқарту үшін күнделікті күресті қажет етеді, өйткені объектілерді 
тезірек пайдалануға беру күрделі салымдардың өтелуін тездетеді және 
еліміздің экономикалық даму қарқынын арттырады. Құрылыстың бұл 
ерекшеліктері құрылыс өндірісін дайындау және оны жедел басқару 
формаларының өзіндік ерекшелігін анықтайды. 

Құрылыс тәжірибесі құрылыс өндірісін кешенді жобалау-
технологиялық құжаттама – құрылысты ұйымдастыру жобалары (ҚҰЖ) мен 
жұмыс өндірісі жобалары (ЖӨЖ) болған кезде ғана дұрыс ұйымдастыруға 
болатындығын көрсетеді. Көрсетілген құжаттарды әзірлеу тәртібі ҚНжЕ 12-
01-2004 "құрылысты ұйымдастыру"көрсетілген. 

ҚҰЖ П-ны бас жобалаушы немесе оның тапсырысы бойынша басқа 
жобалау ұйымы әзірлейді және Тапсырыс беруші мен объектіні салуды және 
материалдық-техникалық жабдықтауды жүзеге асыратын ұйымдар үшін 
міндетті құжат болып табылады. 

ҚҰЖ әзірлеуге арналған бастапқы материалдар мыналарды қамтиды: 
- құрылыстың техникалық-экономикалық негіздемесі (ТЭН) және 

объектіні жобалауға тапсырма; 
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- инженерлік ізденістер материалдары (объектілерді қайта жаңарту 
кезінде-оларды жобалау алдындағы техникалық тексеру материалдары); 

- материалдарды, механизмдерді және ресурстарды қолдану жөніндегі 
шешімдер; 

- Құрылыс конструкцияларын, бұйымдарын және 
жабдық 
- объектілердің көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдері 

және 
құрылыстың принципті технологиялық сызбалары. 
ҚҰЖ құрамына келесі негізгі құжаттар кіреді: 
- мерзімдері мен мерзімдері айқындалатын құрылыстың күнтізбелік 

жоспары; 
құрылыс кезеңдері бойынша күрделі салымдарды бөле отырып, негізгі 

және қосалқы ғимараттарды салу кезектілігі; 
- құрылыстың дайындық және негізгі кезеңдеріне арналған 

құрылыстың бас жоспарлары; 
-объектілерді салу және жұмыстарды орындау реттілігін анықтайтын 

ұйымдастырушылық-технологиялық схемалар; 
- негізгі ғимараттар мен құрылыстар және құрылыс кезеңдері бойынша 

жұмыстарды бөле отырып, негізгі құрылыс, монтаждау және арнайы 
құрылыс жұмыстары көлемдерінің ведомостары; 

- құрылыс материалдары мен жабдықтарға қажеттілік ведомостары 
құрылыстың күнтізбелік кезеңдері бойынша бөлу; 
- негізгі құрылыс машиналарына қажеттілік кестесі; 
негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларға қажеттілігі; 
-жобаның ұйымдастырушылық-технологиялық шешімдерін әзірлеу 

үшін негізгі деректерді, құрылыс өндірісін ұйымдастыру әдістері мен 
технологиясының негіздемесін, кадрлар мен материалдық-техникалық 
ресурстарға қажеттілікті, құрылыс жұмыстарын жүргізу әдістерін, қоршаған 
ортаны сақтау шарттарының тізбесін, техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерді (ТЭК) қамтитын түсіндірме жазба. 

ҚҰЖ құрамы мен мазмұны жобаланатын объектілердің күрделілігі мен 
ерекшелігіне, арнайы қосалқы құрылыстарды, құрылғылар мен 
қондырғыларды қолдану қажеттілігіне, жекелеген жұмыс түрлерінің 
ерекшеліктеріне, сондай-ақ құрылыс алаңына материалдарды, 
конструкциялар мен жабдықтарды жеткізу шарттарына байланысты өзгеруі 
мүмкін. 

Қарапайым нысандарға арналған ҚҰЖ-ны қысқартылған көлемде 
жасауға болады. Ол құрылыстың күнтізбелік жоспарынан; құрылыстың бас 
жоспарынан (құрылыстың бас жоспары); ҚМЖ көлемі және құрылыстың 
негізгі материалдарға, бұйымдардың конструкцияларына және жабдықтарға 
қажеттілігі туралы деректерден; құрылыс машиналары мен көлік 
құралдарына қажеттілік кестесінен; еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды 
қамтитын қысқаша түсіндірме жазбадан; техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерден тұрады. 



257
  

 

Жұмыс өндірісі жобасын жобалау және оның мазмұны 
 
Өндіріс жобасы "Құрылысты ұйымдастыру"ҚНжЕ 12.01-2004 сәйкес 

әзірленеді. 
ЖӨЖ-бұл жеке құрылымдық элементтерді, ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және оларды ресурстармен қамтамасыз ету кезінде 
жұмыстарды орындау тәртібін анықтайтын жобалық құжаттар кешені. 

Объект құрылысының мерзіміне және құрылыс ұйымының шешімі 
бойынша жұмыстардың көлеміне қарай ЖӨЖ жалпы ғимарат немесе 
құрылыс құрылысына, олардың жекелеген бөліктерін (жер асты және жер 
үсті бөліктері, секция, аралық, қабат, қабат және т.б.) орындауға, жекелеген 
техникалық күрделі құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс 
жұмыстарын, сондай-ақ дайындық кезеңінің жұмыстарын орындауға 
әзірленуге және ғимараттың (құрылыстың) сол бөліктері тұрғызылғанға 
дейін немесе жұмыс өндірісінің жобасы жасалған жұмыстарды орындау 
басталғанға дейін құрылыс алаңына берілуге тиіс. 

Жаңа кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салуға, 
кеңейтуге және қайта құруға арналған жобаны бас мердігер құрылыс-монтаж 
ұйымдары әзірлейді. Жалпы құрылыс, монтаждау және арнайы жұмыстардың 
жекелеген түрлеріне ЖӨЖ-ны осы жұмыстарды орындайтын ұйымдар 
әзірлейді. Бас мердігерлік немесе қосалқы мердігерлік құрылыс-монтаж 
ұйымының тапсырысы бойынша ЖӨЖ-ны жобалау, жобалау-
конструкторлық ұйымдар, сондай-ақ жобалау-технологиялық трестер (және 
институттар) әзірлеуі мүмкін. 

Тапсырыс берушінің өндірістік бірлестіктері мен кәсіпорындары, 
құрылыс-монтаждау және жобалау ұйымдары жұмыс істеп тұрған 
өндірістерді техникалық қайта жарақтандыруға және реконструкциялауға 
арналған жобалау құжаттамасын әзірлеумен бір мезгілде жұмыс өндірісінің 
жобаларын жасайды және нақты жағдайларды ескере отырып, оларды 
орындаудың әдістері мен дәйектілігін айқындайды. 

 
Қосалқы өндірістік процестер мен қызмет көрсету өндірістерін  

ұйымдастырушылық жобалау 
 

Құрылыс алаңын дайындау және орналастыру мыналарды қамтиды: 
- құрылыс алаңына уақытша жолдар мен кіреберістер салу; 
- уақытша коммуникацияларды төсеу; 
- құрылыс машиналарының тұрағына арналған алаңдардың құрылысы; 
- құрылыс алаңын қоршау; 
- уақытша тұрмыстық үй-жайларды дайындау. 

Құрылыс алаңын инженерлік қамтамасыз ету уақытша жолдарды 
салуды қарастырады. Құрылыс алаңынан және оған жүктерді тасымалдау 
үшін қолданыстағы жол желісін барынша пайдалану қажет және қажет 
болған жағдайда ғана екі жақты қозғалыс үшін ұйымдастырылуы тиіс 
уақытша жолдардың құрылысын қарастыру қажет; бір жолақты жолдарға 
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айналма қозғалысты ұйымдастыру кезінде рұқсат етіледі. Көліктің екі жақты 
қозғалысы кезінде жер үсті жолының жүру бөлігінің ені 6 м, бір жақты 
қозғалыс кезінде – 3,5 м, жол жиегінің ені кемінде 1 м болуы тиіс. Құрылыс 
алаңының тар жағдайында жол жиегінің ені 0,5 м дейін азайтылуы мүмкін. 
Жол жиектерінде жабыны жоқ жолдар қарастырылмаған. 

Құрылыс алаңдарындағы жолдардың минималды радиусы 15 м, ал ең 
үлкен көлбеуі – 0,08 %. Ойыққа жол салу кезінде еңісі 0,003% кем емес 
судың ағуын қамтамасыз ету үшін кюветтер орнату қажет. 

Дайындық кезеңінде уақытша Байланыс желілері салынады. Бұған 
уақытша сумен жабдықтау желілері, оның ішінде өртке қарсы су құбыры, 
жылумен жабдықтау, барлық тұрмыстық қызмет көрсетулерге, басқа да үй-
жайлар мен ғимараттарға, электр механизімдерін орнату орындарына электр 
энергиясы келтірілген электрмен жабдықтау желілері кіреді. Прораб телефон 
және диспетчерлік байланыспен қамтамасыз етілуі тиіс. Магистральдық кәріз 
желілеріне қосу мүмкін болмаған жағдайда септик (жерасты тұндырғышы) 
орнатылады. 

Жер қазатын және басқа да машиналар мен автомобильдерді қоюға 
және жөндеуге арналған алаң жабдықталады, ол міндетті түрде қоршалады 
және тиісті белгілермен және жазулармен белгіленеді. 

Құрылыс алаңын уақытша ғимараттармен жабдықтайды: киім шешетін 
бөлме-бытовкалармен, асханамен, себезгі бөлмесімен, жұмыс жүргізушінің 
кеңсесімен, санитарлық тораптармен, құрылыс материалдары мен құрал-
саймандарды сақтауға арналған қоймалармен, қалқалармен және т. б. 
Уақытша ғимараттар астындағы алаң алдын ала жер үсті суларының ағуын 
қамтамасыз ету үшін жоспарланады. Осы уақытқа дейін бұзылған 
ғимараттардың бір бөлігін, егер олар салынып жатқан құрылымның 
өлшемдеріне енбесе және құрылыс жұмыстарының қалыпты орындалуына 
кедергі жасамаса, сондай-ақ вагон, Блок және контейнер түріндегі түгендеу 
ғимараттарын қолданған жөн. 
 

Құрылыстың бас жоспары 
 

Құрылыстың бас жоспарының барлық шешімдері қауіпсіз жұмыс 
жағдайларына және өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес келуі керек. 

Уақытша ғимараттар мен құрылыстар құрылыстан бос негізгі 
ғимараттар аумағында орналасады (сурет.6.8). 

Кәріз, су, жылу және электрмен жабдықтау желілері ең қысқа жолмен 
жобаланған және сенімді және үздіксіз жұмысты қамтамасыз етеді. 

Құрылыстың бас жоспарында негізгі өлшемдер берілген: 
- ғимараттар; 
- жолдардың;  
- алаң; 
- үй-жайлар;  
- коммуникациялар және оларды байланыстыру;   
- уақытша жолдар;  
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- аумақты қоршау;  
- жүк көтергіш крандардың әрекет ету аймақтары;  
- тұрақты және уақытша ғимараттардың экспликациясы;  
 - шартты белгілер және т. б. 

Құрылысқа қызмет көрсету үшін қажетті уақытша құрылыстардың 
саны мен ауданын анықтау: 

Ауысымдағы жұмысшылардың ең көп саны – 90 адам, оның ішінде 
ерлер – 75 адам.әйелдер-15 адам. 

Құрылысқа қызмет көрсетуге арналған уақытша құрылыстардың саны 
мен ауданы СН 276-64 "жобалаушының анықтамалығы. Құрылыс өндірісін 
және құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыру". 

Кеңсе - 10 жұмыс орны: учаске бастығы, нормалаушы, қоймашы, 
табельші, өндірісті жоспарлау және дайындау жөніндегі инженер, үш прораб 
және екі шебер. 

Кеңсенің ауданы бір жұмыс орнына 3 м2 құрайды. 
S=10∙3=30м2 

Киім ілетін және қолжуғыш бір жұмысшыға 0,4-0, 5м2. 
S1=40 м2 – ерлер үшін; 
S2=8 м2 – әйелдер үшін; 
Душтағы бір себектің 1 сағатта өткізу қабілеті 10-20 адам (50% 

пайдаланады). Душқа арналған себек – судың мөлшерін біркелкі бөлетін 
және шашырататын душ кабинасының құрылғысы.  

Ерлерге арналған себектің қажетті саны: 
 

m = 75/10 = 8 себек. 
 

Әйелдерге арналған себектердің қажетті саны: 
 

m=15/10 = 2 себек. 
Себезгі ауданы бір себекке 3м2: 

- ерлер үшін 8∙3 = 24 м2; 
- әйелдер үшін 2∙3 = 6 м2. 

Киімді кептіруге арналған үй-жайдың нормасы 1 адам. – 0, 2м2 (40 
қолданылады%) 

- кептіргіштің ауданы 53 м2; 
Бір жұмысшыға жылытуға арналған 0,1 м2 бөлме қарастырылған (50% 

пайдаланады). 
S = 8 м2. 
Тамақ ішуге арналған үй-жай 1,2м2 бір орынға: 
S = 108м2; 
Унитаздар саны 3 дана.90 адамға. 
3 ерлер үшін; 1 әйелдер үшін. 

- 1 унитазға арналған алаң-2,5м2: 
S = 10м2; 
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Қойма алаңдарын есептеу.  
 

Таблица 6.1 
Қойма алаңдарын есептеу 

 
Материалдар мен 
конструкциялардың 
атауы 

Саны Төсеу уақыты  
Тісіне (күндер) 

Іргетас торлары 546 дана 10 
Плитаға арналған торлар 788 дана  60 
Қабырғаларға арналған 
торлар 

2146 дана 40 

 
Қоймаларда сақталуға жататын материалдың мөлшері мынадай 

формула бойынша айқындалады:: 
Р=(Qα / T) nk 

мұндағы Q-есептік кезеңге қажетті материалдың мөлшері  
α-жергілікті жағдайларды ескере отырып, қоймаға материал мен бұйымдарды 
жеткізудің әркелкілігі коэффициенті = 1,1; 
N-күндердегі материал қорының нормасы, n = 6 күн; 
k-есепті кезең ішіндегі материалдың әркелкілігі коэффициенті, 
 k =1,3; 
Т-есеп айырысу кезеңінің күнмен ұзақтығы. 

 
Бүктелген материал алып жатқан, өтпесі жоқ қойманың пайдалы алаңы 

F=P/V, 
 

мұндағы Р - сақталатын материалдың мөлшері; 
V-қойманың 1 м2 ауданына материал мөлшері. 

 
 
Өту жолдарын қоса алғанда, қойманың жалпы ауданы 
 

S=F/β, 
мұндағы β-қойманың пайдалы алаңының жалпы ауданына қатынасымен 
сипатталатын қойманы пайдалану коэффициенті: 
β = 0,6 ашық қоймалар үшін; 
көмілген қоймалар үшін β = 0,5; 

Формула бойынша:  
 
                                                      S=р / β∙V                                                     
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Уақытша су құбырын есептеу 
 

Ол арқылы судың есептік шығынын өткізуге арналған құбырдың 
диаметрі мынадай формула бойынша айқындалады: 

V
QД







10004 , 

мұндағы Q – су шығыны (л/сек); 
 
V - су қозғалысының жылдамдығы (м / сек). 

 
Құрылыс алаңдарын электрмен жабдықтауды және жарықтандыруды 

жобалау 
 

Құрылыстың бас жоспары сақиналы уақытша электр желісімен 
жасалған. Құрылыс алаңында төрт сымды ток жүйесі (380/220 В) бар екі 
трансформаторлық стенд қолданылады, өйткені машиналардың көпшілігі 380 
В қозғалтқышымен жабдықталған.  

Барлық құрылыс алаңдары мен жұмыс учаскелері үшін кемінде 2 лк 
тең жалпы біркелкі жарықтандыру көзделген. Жалпы жергілікті 
жарықтандыру үшін қыздыру шамдары бар прожекторлар қабылданды. 

Құрылыс алаңы үшін қуаты 750 кВт болатын екі типтік ТБ - 380 
трансформаторы таңдалды.   

 
Қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шаралар 

 
Өндірістік процестерге қатысатын құрылысшылардың кәсіптік, оның 

ішінде еңбек қауіпсіздігі бойынша даярлығы болуға тиіс. 
Құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан учаскеде бөгде адамдардың 

болуына жол берілмейді.  
Қауіпсіздік техникасы бойынша II-ден төмен емес біліктілік тобы бар 

және тиісті қорғау құралдарын қолданатын персонал орындайтын 
жұмыстарды қоспағанда, осы учаскелерде адамдардың болуына және қандай 
да бір жұмыстарды орындауға рұқсат етілмейді. 
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1 – компрессорлық; 2 – градирня; 3 – бетон зауыты; 4 – стройдвор және арматуралық цех; 
5 – желдеткіш; 6 – Цемент және инертті толтырғыштар қоймасы; 7 – зарядтау станциясы 
бар электровоз депосы; 8 – механикалық шеберхана; 9 – медициналық пункті бар себезгі 
комбинаты; 10 – кеңсе; 11 – орталық қойма; 12 – бұрғылау және электр дәнекерлеу 
шеберханасы бар ұстахана; 13 – қазандық; 14 – жабдық қоймасы; 15-материалдық – 
техникалық қойма; 16 – өрт күзеті үй – жайы; 17-аралау цехы; 18 – жанар – жағармай 
материалдары қоймасы; 19 – ЖМ Шығыс қоймасы; 20-күзет бекеті; 21-трансформаторлық 
қосалқы станция 

6.8- сурет Тау үңгі жол құрылыс алаңының жоспары: 
 

Бригаданың кәсіби құрамы мен санын анықтау 
 
Бригаданың сандық құрамы өнімділікке сәйкес келеді 

жетекші машинаны есептеу негізі ретінде машинаның есептелген жұмыс 
уақыты бойынша анықталатын жұмыс мерзімін қабылдау қажет. 
 Әрбір пзв буынының сандық құрамы буынға тапсырылған 
жұмыстардағы еңбек шығындары негізінде анықталады, Qр, адам-күн., және 
жетекші процестің ұзақтығы Тмех, дн.,формула бойынша 

 
пзв =Qр /Тмхм .  

Бригаданың сандық құрамы бригаданың барлық буындарының 
жұмысшылар санын қосу арқылы анықталады. 

Кәсіптер мен разрядтар бойынша еңбек шығындары еңбек 
шығындарын калькуляциядан таңдау жолымен белгіленеді. nпр кәсіптері мен 
разрядтары бойынша жұмысшылардың саны мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

ппр = Nбрd, 
мұндағы Nбр -бригаданың жалпы саны; 
d-жұмыстың жалпы еңбек сыйымдылығындағы кәсіптер мен санаттар 
бойынша еңбек шығындарының үлес салмағы. 
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Жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспарын әзірлеу 
  
Жұмыс кестесі олардың технологиялық байланысында әртүрлі жұмыс 

түрлерінің дәйектілігін, мерзімдерін анықтайды (6.8 сурет.). Күнтізбелік 
жоспарларда жоспар бойынша белгіленген жұмыс көлемін орындау 
көзделеді. Бұл жағдайда жетекші машиналардың максималды жүктемесінен 
бастау керек. Жұмыстарды орындау дәйектілігі және олардың технологиялық 
өзара байланысы жұмыстарды жүргізудің таңдап алынған әдісіне 
(жұмыстарды жүргізудің ағындық әдісін ескере отырып, технологиялық 
схемаға) сәйкес айқындалады.  

Құрылысты жеделдету үшін жұмыс 2-3 ауысымда жүргізілуі мүмкін, 
негізгі машиналар үшін жұмыс кемінде екі ауысымда жүргізілуі керек. 

Күнтізбелік жоспарды құру үшін бастапқы деректер: 
- машина уақыты мен еңбек шығындарын есептеу деректері; 
- қабылданған жұмыс әдісі; 
- күнтізбелік кестеге енгізуге жататын жұмыстардың номенклатурасы. 

 
Күнтізбелік жоспардың техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

 
Күнтізбелік жоспарлардың нұсқалары құрылыс-монтаждау 

жұмыстарын қысқа мерзімде материалдық және еңбек ресурстарының ең аз 
шығынымен, ақша қаражатының ең аз шығынымен орындау мақсатында 
әзірленеді. 

Күнтізбелік жоспар бойынша айқындалатын техникалық-
экономикалық көрсеткіштер негізгі және қосымша болып бөлінеді.  

Негізгілеріне мыналар жатады: құрылыстың ұзақтығы, құрылыс-
монтаждау жұмыстарының өзіндік құны және олардың еңбек сыйымдылығы. 

Құрылыстың ұзақтығы күнтізбелік жоспарда белгіленген дайындық 
жұмыстарының басталуынан бастап мемлекеттік қабылдау комиссиясының 
актісімен белгіленген объектіні пайдалануға беруге дейінгі уақыт кезеңімен 
сипатталады. Күнтізбелік жоспардың бұл көрсеткіші Кпр объектісін салу 
ұзақтығының коэффициентімен сипатталады, ол күнтізбелік жоспар 
бойынша құрылыстың нақты ұзақтығының және құрылыстың нормативтік 
(директивтік) ұзақтығының қатынасына тең: 

 
Кпр = Пф/Пн. (9.3) 

 
Нұсқаның оң белгісі болып табылатын ұзақтық коэффициентінің 

төмендеуіне ауысым, уақыт өте келе құрылыс-монтаж процестерінің үйлесуі 
және жұмысшылардың қозғалысының біркелкілігі әсер етеді. 

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құны оларды орындауға 
жұмсалатын жиынтық шығындармен айқындалады және жекелеген жұмыс 
түрлеріне арналған калькуляциялар бойынша есептеледі. Күнтізбелік 
жоспардың бұл көрсеткішіне жұмыстың дамуы мен күрделілігі әсер етеді. 
Еңбек сыйымдылығы құрылыс өнімінің бірлігіне шаққандағы еңбек 
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шығындарымен анықталады, өндіріс жұмыстың нақты құнын олардың нақты 
еңбек сыйымдылығына бөлу арқылы есептеледі. Жалпы Құрылыс және 
арнайы жұмыстардағы әзірлеу бойынша көрсеткіштер жеке айқындалады. 1 
адамға өндіруді ұлғайту.-күн. құрылыстың өзіндік құнын азайтады. 

Құрылыстағы еңбек өнімділігі - бұл нақты өндірістің нормаланатын 
өнімге қатынасы немесе нормаланатын еңбек сыйымдылығының нақтыға 
қатынасы. 

Уақыт өте келе құрылыс процестерінің үйлесімі комбинация 
коэффициентімен сипатталады 

Кс = Et / T, (9.4) 
мұндағы Et-жеке процестердің ұзақтығының қосындысы, 

Et = t1 + t2 + tn; 
Т-құрылыстың ұзақтығы, күндер. 

Құрылыс процестерінің үйлесімі неғұрлым көп болса, соғұрлым Кс 
коэффициенті 1-ден асады, бұл құрылыс мерзімінің қысқаруына әкеледі. 
Ауыстыру коэффициенті құрылыс мерзімдерін қысқартуға айтарлықтай әсер 
етеді: 

Ксм = (t1a1 + t2a2+... + tnan)/T, (9.5) 
мұндағы a1, а2, … аn  – әр түрлі орындау кезінде тәулігіне ауысымдардың 
саны процестер. 

Жұмысшылар қозғалысының біркелкілік коэффициенті 
жұмысшылардың ең көп санының күніне жұмысшылардың орташа санына 
қатынасы арқылы анықталады, бұл құрылыс күндерінің санына бөлінген 
жалпы еңбек сыйымдылығына тең:  

Кр = Амах/Аср. 
 Кр мәні әдетте 1-ден асады. 

Құрылыс-монтаж жұмыстарын механикаландыру деңгейі-бұл құрылыс 
машиналары мен механизмдерінің көмегімен орындалатын жұмыс көлемінің 
жұмыстың жалпы көлеміне қатынасы және пайызбен көрсетіледі. 

Тау жағдайында теміржол туннелін салудың күнтізбелік кестесі (6.9. 
сурет.) былайша құрылады. Сызбаның жоғарғы бөлігінде тоннельдің осі 
бойынша бойлық қима және белгілі бір масштабтағы негізгі және қосалқы 
қазбалардың схемалық жоспары беріледі. Төменде бірнеше жолдарда 
құрылыстың инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлары 
бойынша қысқаша деректер, тоннельдер мен қосалқы қазбалардың 
қаптамаларының түрлері, әрбір кенжардан өту учаскелерінің шекаралары, 
жұмыстарды жүргізудің қабылданған әдістері, жерасты көлігінің түрлері 
келтіріледі. Құрылыс кестесі одан да төмен. Жоғарыдан төменге қарай кесте 
жылдың айлары немесе тоқсандары бойынша бөлінеді, ал құрылыс уақыты 
диаграммада тігінен анықталады. Құрылымның пикетажы көлденеңінен 
кейінге қалдырылады. 

Шартты түрде бір жерде, яғни кенжарларды немесе жұмыс фронттарын 
жылжытпай жүргізілетін жұмыстар (құрылыс алаңдарын игеру, оқпандарды 
ұңғылау, кенжарда топырақты бекіту немесе суды төмендету бойынша 
арнайы жұмыс түрлерін жүргізу), әдетте, жұмыстарды жүргізу ұзақтығының 



265
  

 

кестесінде айларға тең, ұзындығы бойынша тігінен созылған шартты 
белгілермен бейнеленеді. Әрбір жұмыс түріне (штольняларды, тоннельдерді 
қазу, олардағы қаптаманы бетондау және т.б.) сол сызбада орналастырылған 
қабылданған шартты белгілер сәйкес келеді. Мұнда ұңғыма, бетон, 
монтаждау және басқа да жұмыстардың қабылданған орташа жылдамдығы 
орналастырылған. Өлшем бірлігі-бір айдағы метр, ал бір жерде шоғырланған 
жұмыс үшін – олардың ұзақтығы. Кез-келген жұмыс түрін көрсететін 
сызықтардың көлбеуі қабылданған қарқынмен анықталады – орташа 
жылдамдық.  

 

6.9. сурет - Теміржол тоннелі құрылысының күнтізбелік жоспары 

Құрылыстың күнтізбелік кестесіне көбінесе сол сызбада негізгі құрылыс 
материалдары мен конструкцияларына (бетон, шойын немесе темірбетон 
қаптамалары және т.б.) қажеттілік кестелері, сондай-ақ инвестицияларды 
бөлу және жұмыс күшіне қажеттілік қолданылады. Жобаны әзірлеу 
сатысында жұмыс күшіне қажеттілік (құрылыстың осы жылындағы орташа 
қажеттілік ретінде) құрылыстағы бір жұмысшыға бір жыл ішінде құрылыс-
монтаждау жұмыстарының құнын жоспарланатын (еңбек өнімділігінің өсуін 
ескере отырып) өндіруге бөлу жолымен айқындалады. 

Қала құрылысы және инженерлік-геологиялық жағдайлардың 
күрделілік санаты бойынша салынып жатқан желілер Қарапайым, орташа 
күрделілік және күрделі болып бөлінеді. Осылайша, мысалы, 
метрополитеннің кішігірім құрылысы үшін қарапайым жағдайларда 
құрылыстың ұзақтығы 42 айдан (желінің ұзындығы 3 км-ге дейін) 72 айға 
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дейін (ұзындығы 9 км-ден жоғары), ал дайындық кезеңінің ұзақтығы 8-ден 14 
айға дейін анықталады. 3 – тен 9 км-ге дейінгі орташа күрделі жағдайда терең 
төселген метро желісі үшін құрылыс уақыты 72 ай, ал дайындық 
жұмыстарының уақыты-11 ай. 

Нормалар сондай-ақ күрделі салымдар жоспарларын, құрылыстың 
титулдық тізімдерін, мердігерлік құрылыс-монтаж жұмыстарының 
жоспарларын, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарларын жасау 
кезінде қолданылуы керек. Оларды құрылыс ұйымдарының жобаларын 
әзірлеу кезінде жобалау ұйымдары басшылыққа алуы тиіс. 

Практикалық тапсырма№1  
6-бөлімге бақылау сұрақтары  

 
1. Өндірісті ұйымдастырудың үш аспектісі қандай? Бұл үшін тән 
олардың әрқайсысы? 
2. Ұйымға ғылыми көзқарастың негізінде қандай тәсіл жатыр 
өндіріс? Бұл тәсілді сипаттаңыз. 
3. Өндірістің негізгі мақсаты неде? 
4. "Өндірісті ұйымдастыру"дегеніміз не? 
5. Өндірісті ұйымдастырудың ерекшеліктері қандай? 
6. БЖТҚС дегеніміз не? 
7. БЖТАЖ басты міндеті неде? 
8. БЖТҚС құру кезінде қандай принциптерді ескеру қажет? 
9. Құрылысты ұйымдастыру жобасының мақсаты мен мазмұны. 
10. Жұмыс өндірісі жобасының мақсаты мен мазмұны. 

 
Практикалық тапсырма  №2 

6-бөлімге тест сұрақтары. 
 
1. Жұмысшылардың байланысы (бригадасы) жүзеге асыратын 

технологиялық байланысты жұмыс операцияларының жиынтығы нені 
білдіреді? 

А) қарапайым процестер; 
Б) жұмыс операциясымен; 
В) кешенді процеспен; 
Д) қабылдау. 
 
2.  Қандай құрылыс процестері болмайды? 
А) бөлек; 
Б) дайындау; 
В) көлік; 
Д) дайындық. 
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3. Аталған құжаттардың қайсысы жобалау-сметалық құжаттаманы 
және құрылыстың барлық түрлерін регламенттейтін негізгі болып 
табылады? 

А) ҚР ҚН; 
Б) МЕМСТ; 
В) ТШ; 
Д) ҚР БК. 
 
4. Құрылыс өндірісін ұйымдастыруды реттейтін негізгі нормативтік 

құжат:  
А) ҚР ҚН 1.03-00-2011; 
Б) ҚР ҚН 1.03-05-2011; 
В) ҚР ҚН 1.02-03-2011; 
Д) ҚР ҚН 5.03-07-2013. 
 
5. Объектідегі еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасын реттейтін 

негізгі нормативтік құжат. 
А) ҚР ҚН 1.03-00-2011; 
Б) ҚР ҚН 1.03-05-2011; 
В) ҚР ҚН 1.02-03-2011; 
Д) ҚР ҚН 5.03-07-2013. 
 
6. ҚНжЕ - нің қай бөлігінде құрылыс жұмыстарын жүргізу және 

қабылдау ережелері бар? 
А) III; 
Б) II; 
В) I; 
Д) IV. 
 
7 Кіріс бақылау-бұл:  
А) келіп түсетін материалдарды, Бұйымдарды, құрылымдарды, топырақты 

және т. б., сондай-ақ техникалық құжаттаманы бақылау; 
Б) тек келіп түсетін материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды және 

топырақты бақылау; 
В) жұмыстарды жүргізу процесінде орындалатын бақылау; 
Г) ҚМЖ-да орындалатын бақылау. 
 
8. Операциялық бақылау:   
А) жұмыстарды жүргізу процесінде немесе олар тікелей аяқталғаннан 

кейін орындалатын бақылау; 
Б) ҚМЖ-да орындалатын бақылау; 
В) тек техникалық құжаттаманы бақылау; 
Г) тек келіп түсетін материалдарды, бұйымдарды, конструкциялар мен 

топырақты бақылау. 
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9. Қабылдауды бақылау-бұл: 
А) объектінің құрылысы немесе оның кезеңдері, жасырын жұмыстары 

және басқа да бақылау объектілері аяқталғаннан кейін орындалатын бақылау; 
Б) тек келіп түсетін материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды және 

топырақты бақылау; 
В) тек техникалық құжаттаманы бақылау; 
Г) ҚМЖ-да орындалатын бақылау. 
 
10. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын бақылаудың қандай түрі 

тікелей құрылыс алаңында жүзеге асырылады? 
А) операциялық; 
Б) зертханалық; 
В) кіру; 
Г) ведомстволық. 

 
Практикалық тапсырма№3 

 
Есептеу мысалы: "Траншеяны салу кезіндегі құрылыс процестерінің 

технологиясы". 
Бастапқы деректер: 

Тақырыбы: Бір қабатты өндірістік ғимарат 
Топырақ тобы-2 
Топырақты тасымалдау қашықтығы (км) - 1,5 
Іргетас табанының белгісі - (-2.1 м) 
Сыртқы ауаның орташа қысқы температурасы - (-15 С) 
Жер асты суларының деңгейі - (-2.5 м) 
Өлшемдері: А=18М, в=6м. 

Іргетасы бар траншея жоспары 

 
Топырақтың даму жағдайларының сипаттамасы. 

 



269
  

 

1 кесте. 
№ 
Р/н 
 

Атауы 
 
 

Бірлік 
өлшеу 
 

Сандық деректер 
 
 

1. 
 Топырақ тобы  

 2 

2. 
 Топырақтың орташа тығыздығы кг / м3 

 
1800 

 

3. 
 

Бастапқы коэффициент- 
қопсыту 
 

% үлесін 
 
 

0,28-0,32 

4. 
 
 

Қалдық қопсыту коэффициенті 
 

% үлесін 
 

 

0,06-0,09 
 
 

5. 
 Еңіс коэффициенті градус 45 

 
 
Құрастырмалы темірбетон конструкцияларының ерекшеліктерін жасау 

 
Темірбетон элементтері стандартты өнеркәсіптік өнімдердің 

каталогтары бойынша таңдалады. Осы брендтің құрылымдарының саны 
жұмыс көлемінен алынады. Құрылымдардың жалпы массасы бір элементтің 
массасын осы элементтердің құрылымдарының санына көбейту арқылы 
алынады. 

 
2 кесте. Құрастырмалы  темірбетон конструкцияларының ерекшеліктері          
 

№ 

ТБ 
құрылымы
ның 
маркасы 

Габариттік өлшемдері, 
мм 

Бір 
элемент
тің 
көлемі, 
м3 

Бір 
элемент
тің 
массасы, 
т 

Констру
кциялар 
саны 

Жалпы 
салмағы, 
т  

l b H1 

1 
ЖТ 24. 12-
3 1180 2400 300 1,130 2,845 80 227 

2 
ЖТ 24. 16-
10 1180 1600 300 0,49 1,2 178 214 

3 
ФБС 12. 
3.6-Т 1180 300 580 0,127 0,31 80 24,8 

4 
ФБС 12. 
5.6-Т 1180 500 580 0,331 0,79 178 141 

5 
СОО-27-
21-1 2100 300 2700 1,7 2,4 45 108 

6 
БСО-27-30-
1 3000 200 2700 1,62 2,27 61 138 

7 П53-35-1 5320 3490 160 2,97 6,67 14 93,38 
8 П53-29-2 5320 2890 160 2,46 5,73 6 34,38 
9 П20-27-3 1990 2710 160 0,86 2,02 3 6,06 
10 П20-35-4 1990 3490 160 1,11 2,59 7 18,13 
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Жұмыс көлемін анықтау. 

1. Траншея көлемін анықтау. 
Vтр=((F1+F2)/2)b, текше м. 

Vтр = F * b=10.29*299.2=5715 текше метр 
b=(72+2.8)*4=299.2 

F=((a+a1) / 2) * h=((7+2.8)/2)*2.1=6,35 м2 
2. Өсімдік қабатын кесу алаңы. 

Fсрс=a1 * b1*1.05=79*61*1.05=3195 Ш. 
3. Топырақтың жетіспеушілігі. 

Vнед.=ab*0.1=2.8*72*4*0.1=450м3 
4. Топырақты кері толтыру. 
Vо.з.=Vтр - Vф /1+Ко.p. =3078.768-134.42/1+0.035=5122.12 м3 
мұндағы Vф-Іргетастардың көлемі; К0.Р. - қалдық қопсыту коэффициенті 
5. Топырақтың тығыздалу көлемі. 

Fupl.=Vo.з/(0.2-0.4)= 2844.78 /0,3=25610,6м2. 

мұнда 0,3 м – тығыздау қабатының қалыңдығы. 

Кесте 4. Жер жұмыстары көлемінің ведомосы 
№ 
Р/н 

 

Жұмыстардың атауы 
 

Бірлік 
өлшеу 

Жұмыс 
көлемі 

 

примеча-
ния 

 
1. Өсімдік қабатын кесу 1000м2 

 
3,195 
 

 

2. 
 

Экскаватормен топырақ өңдеу  
 

 
 

 
 

а) 
 

үйіндіге 100м3 
 

28.45 
 

 
 

б) 
 

көлік құралдарына 100м3 
 

2.34 
 

 
 

3. 
 

Топырақтың жетіспеушілігін 
дамыту 

1м3 
 

45 
 

 
 

4. 
 

Топырақты кері толтыру 1м3 
 

51,22 
 

 
 

5. 
 

Топырақты тығыздау  
 

 
 

 
 

а) 
 

катком 
 

1000м2 
 

9.4826 
 

 
 

6. 
 

Іргетасты орнату дана 68  
 

7. ФБ монтаждау дана 42  
8 
 

Гидрооқшаулағыш құрылғы 100м2 
 

8.136 
 

 

9 
 

Құрылғы уақыт.қоршаулар м 
 

680  
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Жер өңдеудің кешенді механикаландырылған процесінің 
 әдісін таңдау және оны негіздеу 

 
Жетекші машина ретінде vтр = 3078.76 м3 және тереңдігі h=2.1 м 

болатын траншея жасау үшін біз артқы күрекпен экскаваторды таңдаймыз. 
Шелек түрі-тістері бар, біз топырақтың тобына (I) және түріне (құмға) 
байланысты таңдаймыз. Экскаватор шелегінің көлемі траншея көлеміне (Vтр) 
байланысты таңдалады. Vтр =3078.76 текше метр үшін ең ұтымды Vkv = 0.65 
м3. Шелектің көлеміне байланысты e2-1-8 экскаватор түрін таңдаймыз: 

Vков = 0.65 м3 үшін экскаватор ЭО-5015а және Э-4321 Vков = 0,65 м3. 
Біз экскаваторларды техникалық-экономикалық салыстыруды жүргіземіз: 1 
м3 топырақты игеру құны: 

C=1.08 * Smash.ауысым./ Псм.выр. 

мұнда 1,08-үстеме шығыстарды ескеретін коэффициент, Смаш.ауысым-
экскаватордың бір машина-ауысымының құны (ЭО үшін-5015а Смаш.ауысым 
=26.2; Э үшін-4321 Смаш.ауысым =33.62). Псм.выр.- экскаватордың ауыспалы 
өндірісі, үйіндіге және көлік құралдарына топырақтың дамуын ескереді. 

Псм.выр = V T/ Пмаш.ауысым.; мұндағы Vтр-ор көлемі, Пмаш.ауысым-машина-
ауысымның жиынтық саны. 

Пмаш.ауысым = 7.99 ауысым 
Псм.выр С (ЭО-5015)=Vтр/ Пмаш.ауысым =384.88 куб. м.  
Псм.выр С (Э-4321)=Vтр/ Пмаш.ауысым =505.3 куб. м.  

С (ЭО-5015)=1,08*26.2/384.88=0.073 
С (Э-4321)=1,08*33.62/505.3=0.071 

Біз 1 м3 топырақты игеруге нақты инвестицияларды табамыз: 
Куд =1,07 * Си.р * 1000 / Псм.выр * tгод 

Мұнда 1,07 * Sir - экскаватордың инвентарлық шығындарының құны 
(ЭО-5015а үшін: СИ.Р.=20.34; Э-4321: СИ.Р =28.78); 

t жыл-экскаватордың бір жылдағы жұмыс ауысымдарының 
нормативтік саны (1 жыл=vков үшін 350 ауысым < 0, 65м3). 

Куд (ЭО-5015А ) =0.16 
Куд (Э-4321) =0.174 

1 м3 топырақты игеруге келтірілген шығындарды табамыз: П=С+ЕК; 
мұндағы Е капитал салымы тиімділігінің нормативтік коэффициенті (0,15) 

П (ЭО-5015А)= 0.0977 
П (Э-4321)= 0.0979 

0.174>0.16 - демек, ең үнемді-ЭО-5015а экскаваторы. Жер қазатын-
Көлік машиналарының жиынтығына жетекші ЭО - 5015а экскаватор 
машинасымен қатар, мұздатылған топырақты механикалық қопсытуға, 
топырақтың жетіспеушілігін өңдеуге және қайта толтыруға арналған 
бульдозер кіреді; қайта толтыру кезінде топырақты механикалық тығыздауға 
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арналған Мұз айдыны және топырақты алып тастауға және тасымалдауға 
арналған самосвалдар. 

Жетекші машина ретінде ЭО-5015а экскаваторының ауыспалы 
өнімділігі жетекші машинаның өнімділігін барынша толық пайдалану үшін 
Жиынтыққа кіретін машиналардың ауыспалы өнімділігімен аз немесе тең 
болуы керек. 
 

Траншеяны әзірлеу үшін көлік құралдарын таңдау 
 

Экскаваторлар жасаған фунтты шығару және тасымалдау 
самосвалдармен жүзеге асырылады. Тасымалдау қашықтығына байланысты 
(3.0 км) біз самосвалдың жүк көтергіштігін =10 тонна, vтр=0,65 м таңдаймыз.   
Автосамосвалдың жүк көтергіштігі =10 тонна, біз KrAZ-222 автосамосвалын 
таңдаймыз. KrAZ-222 автокөліктерінің қажетті санын табыңыз: 

Экскаватор шөмішіндегі тығыз денеде топырақ көлемін анықтаңыз: 
Vгр=Vков*Кнап/1 + Кпр=0.65*0.9/0.125+1=0.52 м 
мұндағы Кнап-шөмішті толтыру коэффициенті (кері күрегі бар 

экскаватор үшін 0.9 тең) 
Кпр-топырақтың бастапқы қопсыту коэффициенті. 
 Экскаватор шелегінен топырақ массасын табыңыз.  
Q=VГР * ргр.=0.52* 1.6=0.832 т. 
мұндағы RGR-топырақтың көлемдік массасы, т / м3. 
Автосамосвал шанағына тиелетін топырақ шөміштерінің санын 

анықтаймыз: 
n=Р / Q=10/0. 832=12; 
мұндағы П-автосамосвалдың жүк көтергіштігі, т. 
Самосвал корпусына жүктелген тығыз денеде топырақ көлемін 

табыңыз: 
V=Vгр * n=0.52 * 12=6. 24м3 
Автосамосвал жұмысының бір циклінің ұзақтығын табамыз:  
TC=tn +60L / VG + tp +tm+60L / VP =29.18 мин.  
мұндағы tп-топырақты тиеу уақыты, минут;  
tп =V * Нвр*60/100=6.24*2.4*60/100=8.98 мин. 

мұндағы Нвр-бнир бойынша машиналық уақыт нормасы-2-1-8 көлік 
құралдарына 100 текше метр топырақты экскаватормен тиеу үшін; 

L-топырақты тасымалдау қашықтығы, км; 
VP - бос күйдегі самосвалдың орташа жылдамдығы (25-30 км/сағ) 
tР-түсіру уақыты, минут=2 мин; 
tм-қосалқы операциялардың уақыты, 2 минут. 
Автосамосвалдардың қажетті санын анықтаймыз: 

N=со / tn=29.18/8.98≈3 автосамосвал (жұмыстың орындалмауын ескере 
отырып). 
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Кенжардың жұмыс параметрлерін есептей отырып, жұмыс  
өндірісінің технологиялық схемасын әзірлеу 

 
Жоғарғы жағында фронтальды еннің ең үлкен енін анықтаңыз: 

мbRlRbbB k
Tnn 7.2)1

2
(22

max12   

Траншеяның төменгі жағындағы фронтальды енудің енін анықтаңыз: 

мmHBB nн 4.72   

Біз 2-ші және одан кейінгі ұңғымалардың ең үлкен енін анықтаймыз: 

мlRbmhRbbB nH
k

bt 9)1
2

( 22
43   

Rн-ор түбі бойынша кесу радиусы 

Rн=x + b=8.5 м 

  мhhax м .5.722   

  мhbRa мст 27.82   

 
Еңбек шығындарының, жұмыс ақысының машиналық уақытының  

калькуляциясын жасау 
 

"Процестің атауы" бағанына жұмыс көлемінің тізімдемесінен барлық 
жұмыс түрлері жазылады. "Өлшем бірліктері" бағаны уақыт нормасы мен 
бағалау берілетін жұмыс көлемінің саны бойынша Бнир бойынша 
толтырылады. 

"Жұмыс көлемі" бағаны өзгерген өлшем бірліктерін ескере отырып, 
жұмыс көлемі ведомосындағы оған сәйкес баған бойынша толтырылады. 

"Бнир негіздемесі" деген бағанда осы Бнир бойынша кестедегі Бнир 
коды, жұмыстың, кестенің, бағанның нөмірі көрсетіледі. "Уақыт нормасы" 
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және "бағалау" бағандары белгілі бір жұмыс пен көлем үшін Бнир бойынша 
толтырылады. 

"Еңбек шығындары" бағаны уақыт нормаларын тиісті жұмыс көлеміне 
көбейту арқылы алынады. "Жалақы" бағаны осы жұмыс түріне бағаны осы 
жұмыс көлеміне көбейту арқылы алынады. 

"Буын құрамы" бағаны жұмыстың әрбір түрі үшін Бнир-ге сәйкес 
толтырылады. 

1-баған (процестің атауы) жұмыстарды орындаудың технологиялық 
дәйектілігімен оларды түрлері мен кезеңдері бойынша топтастыра отырып 
толтырылады. 

Шығындар жұмыстың бүкіл кешенін толығымен ескеруге мүмкіндік 
береді. 
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Жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспарын жасау 
 
Күнтізбелік жоспарды жасау үшін жұмыс көлемі еңбек шығындарын 

(5-кесте), машина уақыты мен жалақыны есептеуден алынады. 
Жұмыстың күрделілігі мен Машина уақытының шығындары еңбек 

шығындарын, машина уақыты мен жалақыны есептеу, оларды адам 
сағаттары мен машина ауысымынан ауыстыру, оларды ауысым 
ұзақтығына бөлу арқылы алынады. 

Жұмыс күндеріндегі ұзақтығы формула бойынша есептеледі: 
N=Q/N×A, 

мұндағы Q-еңбек сыйымдылығы; 
N-Ауысым саны; 
A-ауысымдағы жұмысшылар саны. 

Ауысымдағы жұмысшылардың саны және сілтеменің құрамы 
жұмыстың күрделілігі мен өнімділігіне, сондай-ақ Бнир-ге сәйкес 
анықталады. 

Жұмыс кестесі уақыттың барысын, дәйектілігін және олардың өзара 
байланысын айқын көрсетеді. Кестені құру жетекші жұмыстан басталуы 
керек, оған құрылыстың жалпы ұзақтығы шешуші дәрежеде байланысты. 

Жұмыс күшінің біркелкі емес коэффициенті K=nmax/nc был 1.5. 
КЖ (күнтізбелік жоспарды) әзірлеу тәртібі мынадай: 1) жұмыстардың 

тізбесін (номенклатурасын) жасайды; 2) оған сәйкес жұмыстардың әрбір 
түрі бойынша олардың көлемдерін айқындайды; 3) негізгі жұмыстар мен 
жетекші машиналарды өндіру әдістерін таңдауды жүргізеді; 4) 
нормативтік машина мен еңбек сыйымдылығын есептейді; 5) бригадалар 
мен буындардың құрамын айқындайды; 6) жұмыстарды орындаудың 
технологиялық дәйектілігін анықтайды; 7) жұмыстардың ауысымдылығын 
белгілейді; 8) жекелеген жұмыстардың ұзақтығын және олардың өзара 
үйлесімділігін айқындайды; бір мезгілде осы деректер бойынша 
орындаушылардың 10) орындалған жоспар негізінде ресурстарға 
қажеттілік және оларды қамтамасыз ету кестелерін әзірлейді. 

Технологиялық карта болған кезде олардың жергілікті жағдайларға 
байланыстылығын (мерзімдердің, жетекші тетіктердің сәйкестігі, талап 
етілетін ресурстардың болуы және т.б.) нақтылайды және карталардың 
шығыс деректерін объектінің КЖ (Күнтізбелік жоспардың) жекелеген 
жұмыс кешендері бойынша есеп айырысу ретінде қабылдайды.  

Шығындар жұмыстың бүкіл кешенін толығымен ескеруге мүмкіндік 
береді. 

КЖ (күнтізбелік жоспар) жасалған кезде жұмыс жүргізу әдістері 
анықталып, машиналар мен механизмдер таңдалды. Кесте жасау 
процесінде негізгі машиналарды жұмыста үзіліссіз және артық қайта 
жазусыз 2 ауысымда пайдалану жолымен оларды қарқынды пайдалану 
жағдайларын қамтамасыз ету керек. 
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Механикаландырылған жұмыстардың ұзақтығы машиналардың 
өнімділігіне қарай белгіленеді. Сондықтан, алдымен 
механикаландырылған жұмыстардың ұзақтығы есептеледі, оның жұмыс 
ырғағы барлық сызбаны талап етеді, содан кейін қолмен орындалатын 
жұмыстардың ұзақтығы. 

Ұзақтықты барынша азайтудың үш шектеу түріндегі шегі болады: А) 
жұмыс шебінің шамасы; б) жұмысшы кадрлардың болуы және В) жұмыс 
технологиясы. Жеке жұмыстардың минималды ұзақтығы оларды орындау 
технологиясымен анықталады, мысалы, бетон, сылақ, бояу және "дымқыл" 
процестермен басқа жұмыстар. 

 Негізгі машиналарды (монтаж крандары және т.б.) пайдалану кезінде 
жұмыс ауысымдарының саны кемінде 2 қабылданады. Қолмен және 
механикаландырылған құралдың көмегімен орындалатын жұмыстардың 
ауысуы қолда бар жұмыс шебіне және жұмысшы кадрлардың болуына 
байланысты. Әдетте, жеткілікті майданда бұл жұмыстарды тек бірінші 
ауысымда жоспарлау ұсынылады, онда еңбек жағдайлары жақсарады, 
жұмысты нақты ұйымдастыру және басқару мүмкіндігі артады және 
жоғары өнімділік қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, кейбір жұмыстар, 
мысалы, әрлеу жұмыстары күндізгі ауысымда орындалады. Екінші 
ауысымда бірқатар жұмыстарды жүргізу қосымша шараларды қажет етеді, 
мысалы, жұмыс орындарын, өткелдерді жарықтандыру, еңбекті қорғау 
бойынша қосымша шараларды өткізу және т. б.  

Есеп айырысу кезеңіне толық жүктеме, кәсіптерді біріктіру -
жоспарланған. Олар монтажшы және ағаш ұстасы, ағаш ұстасы және 
бетоншы, электрмен дәнекерлеуші және монтажшы, оқшаулағыш және 
шатыршы және т. б. мамандықтарын біріктіреді. 

Жұмыс кестесі КЖ-ның оң жағы (күнтізбелік жоспар) — жұмыс 
барысын уақыт бойынша, жүйелілік пен жұмыстың өзара байланысын 
көрнекі түрде көрсетеді. 

 
ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ 

 
ЖЕР ЖҰМЫСТАРЫ 

 
Жер қазу жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін жұмыс істеп тұрған 

жер асты коммуникациялары орналасқан жерлерде осы коммуникацияларды, 
қауіпсіз еңбек жағдайлары жөніндегі іс-шараларды пайдаланатын 
ұйымдармен әзірленіп, келісілуге, ал жер асты коммуникацияларының 
жергілікті жерде орналасуы тиісті белгілермен немесе жазулармен 
белгіленуге тиіс. 

Жұмыс істеп тұрған жерасты коммуникациялары аймағында жер қазу 
жұмыстарын жүргізуді прорабтың немесе шебердің тікелей басшылығымен, 
ал кернеудегі кәбілдердің немесе жұмыс істеп тұрған газ құбырының күзет 
аймағында, бұдан басқа, электр немесе газ шаруашылығы қызметкерлерінің 
бақылауымен жүзеге асырған жөн. 
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Жарылу қаупі бар материалдар табылған жағдайда осы жерлердегі жер 
жұмыстарын тиісті органдардан рұқсат алғанға дейін дереу тоқтату керек. 

Топырақтың патогенді зақымдануы мүмкін учаскелерде (қоқыс 
тастайтын жер, мал қорымдары, зираттар және т.б.) жер қазу жұмыстарын 
жүргізуді бастамас бұрын мемлекеттік санитариялық қадағалау 
органдарының рұқсаты қажет. 

Көшелерде, өтпе жолдарда, елді мекендердің аулаларында, сондай-ақ 
адамдар немесе көлік жүретін жерлерде қазаншұңқырлар мен орлар МЕМСТ 
23407-78 талаптарын ескере отырып, қорғаныш қоршаумен қоршалуы тиіс. 
Қоршауда ескерту жазбалары мен белгілері, ал түнгі уақытта — сигналдық 
Жарық орнатылуы қажет. Траншеялар арқылы адамдар өтетін орындар түнгі 
уақытта жарықтандырылатын өтпелі көпірлермен жабдықталуы тиіс. 

Шұңқырдан немесе траншеядан алынған топырақты шұңқырдың 
шетінен кемінде 0,5 м қашықтықта орналастыру керек. 

Қазаншұңқырлар мен траншеяларда "қазумен" топырақ әзірлеуге жол 
берілмейді. 

Беткейлерде табылған тастар мен тастарды, сондай-ақ топырақтың 
қабығын алып тастау керек. 

Тік қабырғалары бар қазаншұңқырлар мен траншеяларды жерасты 
суларының деңгейінен жоғары таутасты және қатпаған топырақтарда 
бекітусіз және жақын жерде жерасты құрылыстары болмаған жағдайда, м 
аспайтын тереңдікке қазуға жол беріледі: 

1,0-үйілмелі, құмды және ірі кесекті топырақтарда;  
1,25-құмдақ;  
1,50-саздақтар мен саздарда. 
Қазаншұңқырлар мен траншеяларды бекітусіз жер асты суларының 

деңгейінен жоғары тау жыныстарында (капиллярлық көтерілуді ескере 
отырып) немесе жасанды су деңгейін төмендету арқылы құрғатылған 
топырақтарда қазу тереңдігі және кестеге сәйкес беткейлердің көлбеуі 
кезінде рұқсат етіледі. 4. 

9.10 п.және кестеде көзделмеген гидрогеологиялық жағдайлар мен 
топырақ түрлері кезінде тереңдігі 5 м-ден астам және тереңдігі 5 м-ден кем 
ойықтар еңістерінің тіктігі. 4. жобамен белгіленуі тиіс. 

Қазаншұңқырлардың немесе орлардың қабырғаларына мүкәммалдық 
бекітпелерді қолдану мүмкін болмаған кезде белгіленген тәртіппен бекітілген 
жеке жобалар бойынша дайындалған бекіткіштерді қолданған жөн. 

Бекіткіштерді орнатқан кезде олардың жоғарғы бөлігі ойықтың шетінен 
кемінде 15 см шығуы керек. 

Бекітулерді ойықтың 0,5 м аспайтын тереңдікке әзірленуіне қарай 
жоғарыдан төмен бағытта орнату қажет. 

Бекіткіштерді бөлшектеу ойықтың қайта толтырылуына қарай 
төменнен жоғары бағытта жүргізілуі керек. 

Роторлы және траншеялы экскаваторлармен байланысы бар 
топырақтарда (саздақтарда, саздарда) тік қабырғалары бар траншеяларды 
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бекітусіз 3 м аспайтын тереңдікке қазуға жол беріледі. Жұмысшылардың 
болуы қажет жерлерде траншеялар немесе беткейлер орнатылуы керек. 

Ылғалданған еңістері бар қазаншұңқырлар мен траншеяларда жұмыс 
жүргізуге жұмыс жүргізуші (шебер) еңіс топырағының жай-күйін және 
"күнқағарлар" немесе жарықтар (қабыршақтану) табылған жерлерде 
тұрақсыз топырақтың құлауын мұқият тексергеннен кейін ғана рұқсат 
етіледі. 

Тереңдігі 1,3 м асатын қазаншұңқырларға немесе орларға 
жұмысшыларды жіберер алдында еңістердің немесе қабырғаларды бекітудің 
орнықтылығы тексерілуі тиіс. 

Қысқы уақытта әзірленген қазаншұңқырлар мен орлар жылыманың 
басталуы кезінде қаралуға, ал қарау нәтижелері бойынша еңістердің немесе 
бекітпелердің орнықтылығын қамтамасыз етуге шаралар қабылдануға тиіс. 

Топырақты электрмен қыздырумен байланысты жұмыстарды орындау 
қажет болған жағдайда тт талаптары сақталуы тиіс.6.4.1-6.4.12 ҚНжЕ 12-03-
2011. 

Жылытылатын алаңды қоршау, оған ескерту сигналдарын орнату, ал 
түнгі уақытта жарықтандыру қажет. Қоршау мен жылытылатын учаскенің 
контуры арасындағы қашықтық кемінде 3 м болуы керек. 

Кернеудегі жылытылатын алаңның учаскелерінде адамдардың болуына 
жол берілмейді. 

Топырақтың жылытылатын учаскелеріне уақытша электрмен 
жабдықтау желілері оқшауланған сыммен орындалуы тиіс, ал электр 
жабдығын әрбір ауыстырғаннан және электр сымдарын қайта салғаннан 
кейін олардың жарамдылығын көзбен шолып тексеру қажет. 

Қауғалардың көмегімен ойықтардан топырақ алу кезінде ойықта 
жұмыс істейтіндерді паналау үшін қорғаныш қалқа-күнқағар жасау қажет. 

Автосамосвалдарға топырақты тиеу артқы немесе бүйір борт жағынан 
жүргізілуі тиіс. 

Тікелей күрегі бар экскаватормен топырақтағы ойықтарды қазу кезінде 
кенжардың биіктігін жұмыс процесінде топырақтан "күнқағар" пайда 
болмайтындай етіп анықтау керек. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Жақсы дамыған технологиямен құрылыс мерзімі едәуір қысқарады, 

құрылымның жоғары сапасына қол жеткізіледі. Құрылыстың сапасы 
неғұрлым жоғары болса, құрылыстың қалыпты пайдалану мерзімі соғұрлым 
ұзақ болады. 

Темір жолдардағы көпірлер мен құбырларды пайдалану процесі көп 
қырлы, кең ауқымды міндеттерді шешуді қамтиды. Әр түрлі нормалар мен 
жүктемелерге сәйкес жобаланған және салынған Көпірлер мен құбырлар 
уақыт өте келе жүктеменің жоғарылауымен ескіреді, тозады. Бұл жағдай 
олардың талап етілетін пайдалану сапасын қамтамасыз ету үшін арнайы іс-
шаралар өткізу қажеттілігіне алып келеді. 

Жасанды құрылыстарды пайдалану ұзақ уақыт бойы жүзеге асырылады, 
сондықтан олар арқылы пойыздар мен автокөліктердің қауіпсіз өтуін, 
қалыпты гидравликалық режимді қамтамасыз ету үшін тиісті техникалық 
жағдайды сақтауға бағытталған түрлі шаралар кешені жасалып, жүзеге 
асырылады. 

Бұл кешен тұрақты қадағалауға, техникалық жай-күйі мен жүк 
көтергіштігін бағалауға, техникалық диагностикаға, жөндеу-қалпына келтіру 
жұмыстарын уақтылы жүргізуге, сондай-ақ қажет болған жағдайларда 
оларды реконструкциялауға байланысты жұмыстарды қамтиды. 

Техникалық және экологиялық қауіпсіздікті, Көпірлер мен көлік үңгі 
жолдарының сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ету кезінде 
құрылыс қарқынының жеделдеуі мен құнының төмендеуін негіздейтін жаңа 
жетістіктерді ескере отырып, Құрылыс техникасы мен технологиясын одан 
әрі жетілдіру мақсатында мыналарды көздейтін тиісті тұжырымдама 
әзірленуге тиіс 

-ақпараттық технологиялар көмегімен жобалауға және салуға жататын 
көлік үңгі жолдарының номенклатурасына, олардың техникалық 
сипаттамаларына, сондай-ақ нақты топографиялық, инженерлік-геологиялық, 
қала құрылысы және көлік жағдайларының ерекшеліктеріне қатысты 
бастапқы деректерді дайындау; 

-инженерлік-геодезиялық, инженерлік-геологиялық және инженерлік-
экологиялық ізденістер мен зерттеулердің инновациялық технологияларын 
енгізу; 

- көлік үңгі жолдары қаптамаларының, сондай-ақ қазіргі заманғы 
конструкциялық композициялық материалдарды пайдалана отырып, уақытша 
контурлы және озыңқы бекітпе элементтерінің ұтымды конструктивтік 
шешімдерін әзірлеу; 

- қуатты бағдарламалық кешендерді пайдалана отырып, математикалық 
модельдеу негізінде топырақпен өзара іс-қимылда үңгі жолдарының тұрақты 
және уақытша бекітпелерін есептеудің қолданыстағы әдістерін жетілдіру 
және жаңаларын жасау; автоматтандырылған жобалау жүйесін енгізу; 
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-роботтандырылған өнімділігі жоғары мамандандырылған жабдықты 
пайдалана отырып, әртүрлі инженерлік-геологиялық жағдайларда көпір 
құрылыстары мен тоннельдер салудың инновациялық және бейімделген 
технологияларын қолдану; 

- үздіксіз геодезиялық, геотехникалық және экологиялық мониторинг 
және салынып жатқан тоннельге жақын жердегі ғимараттардың, жерасты 
құрылыстары мен инженерлік коммуникациялардың сақталуын қамтамасыз 
ететін қорғау шараларының кешенін уақтылы қабылдау жолымен жер үсті 
жағдайларын барынша аз бұза отырып тоннельдер салу бойынша тиімді 
ұйымдастырушылық және технологиялық шаралар әзірлеу; 

-теориялық және эксперименттік зерттеулер мен тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстар кешенін жүргізу, олардың нәтижелері бойынша 
қолданыстағы конструкциялар жетілдіріліп, жаңалары құрылуы, оларды 
есептеу әдістері, Технологиялық схемалар мен тоннелөткізу жабдығы 
жетілдірілуі, сондай-ақ қажетті нормативтік база жаңартылуы тиіс; 

- қазіргі индустриялық базаны жаңғырту және көпір құрылыстары мен 
көлік тоннельдерінің жүрдек және авариясыз құрылысын қамтамасыз ететін 
жаңа кәсіпорындар құру; 

-барлық заманауи талаптарға жауап беретін және пайда болған 
ғылыми-техникалық міндеттерді шешуге қабілетті тоннельшілердің жоғары 
білікті кадрларын даярлауды жетілдіру. 
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ГЛОССАРИЙ  
 

«ҚТЖ» ҰК» АҚ - «Қазақстан теміржолы» Ұлттық компаниясы» 
Акционерлік Қоғамы 

Авторлық қадағалау-жоба авторлары тарапынан салынып жатқан 
объектінің жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін бақылау. Авторлық 
қадағалау объектіні салу мен қабылдаудың бүкіл кезеңі ішінде жүзеге 
асырылады. 

Жасырын жұмыстарды қабылдау актісі-тапсырыс берушінің, 
мердігердің өкілдері және орындалған жұмыстарды авторлық қадағалау 
қабылдағаннан кейін жасалатын, кейінгі жұмыстар жасырылатын ресми 
құжат. Мұндай құжатты жасау келесі жұмыстарды жүргізуге құқық береді. 

Акустикалық сылақ-бұл әртүрлі байланыстырғыштар мен жеңіл 
агрегаттардан (кеңейтілген саз, пемза т.б.) жасалған сылақ. Акустикалық 
сылақ қоршау конструкцияларының дыбыс сіңірілуін арттыру үшін әрлеу 
жұмыстарында қолданылады. 

Акустикалық материалдар-әртүрлі мақсаттағы ғимараттардың 
конструкцияларындағы шудан қорғау үшін қолданылатын материалдар. 
Акустикалық материалдар дыбыс сіңіретін және дыбыс өткізбейтін болып 
бөлінеді. Акустикалық материалдар төсеніштер, плиталар, блоктар, мақта 
немесе сусымалы заттар (кеңейтілген саз, кеңейтілген перлит) түрінде 
жасалады. 

Бетон-бұл байланыстырғыш, су, ірі және ұсақ агрегаттар мен арнайы 
қоспалардан тұратын ұтымды таңдалған бетон қоспасын қалыптастыру және 
қатайту нәтижесінде алынған жасанды тас материал.  

Қуысты бетон-кеуек түзгіштің (газобетонның) немесе тұтқыр 
(пенобетонның) көбікті қоспасының, кремнеземді компоненттің және судың 
көмегімен ісінген қатаю нәтижесінде алынатын бетон. 

Конструкциялық бетондар ғимараттар мен құрылыстардың тірек 
және қоршау конструкцияларында қолданылады. Оларға ауыр бетондар 
(орташа тығыздығы 2200-2500 кг/см3), жеңіл (1200-2000 кг/см3) және ұялы 
(600-1000 кг/см3) жатады. 

Арнайы бетондар – жылу оқшаулағыш, ыстыққа төзімді, химиялық 
төзімді, радиациялық-қорғаныш, сәндік және т. б. Ерекше жағдайларда 
жұмыс істейтін құрылымдарда қолданылады. 

Түйіспесіз жол-рельсті түйіспелер арасындағы қашықтық стандартты 
рельстің ұзындығынан едәуір асып түсетін теміржолдың шартты атауы. 

Үлкен көпір – ұзындығы 100 м-ден асатын көпір. 
Су тарту-сумен жабдықтау, ирригация мақсатында су алуға арналған 

гидротехникалық құрылыс. 
Суға төзімділік-материалдың суды қысыммен өткізбеу қасиеті. 
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Су бұру-елді мекендер мен өнеркәсіптік объектілерден сарқынды, 
нөсер және еріген суларды жою мақсатында инженерлік құрылыстар мен 
жабдықтар кешенін пайдалану. 

Жер асты сулары-жер бетіне жақын Сулы қабаттың жер асты сулары. 
Ауа өткізгіш-желдету, жылыту және ауа баптау жүйелерінде ауаны 

жылжытуға арналған құбыр. 
Тұтқыр заттар-цементтеу компоненті қызметін атқаратын заттар. 

Бастапқыда тұтқыр заттар органикалық және бейорганикалық болуы мүмкін. 
Гигроскопия-капиллярлы кеуекті материалдың қоршаған ортадан су 

буын сіңіру қасиеті. 
Гидрооқшаулағыш құрылыс материалдары - құрылыс 

құрылымдарын агрессивті ылғалды ортаның тұрақты әсерінен, көбінесе 
қысыммен судың әсерінен қорғауға арналған материалдар. 

Гидроизоляция енетін-арнайы формулаларды енгізу арқылы бетон 
және тас конструкцияларының су өткізбейтіндігін сенімді қамтамасыз ету. 

Гидрофобтылық - материалдың сумен суланбау қабілеті. 
Бас мердігер-құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған 

мердігерлік шарттың бас орындаушысы болып табылатын ұйым. 
Бас жобалаушы-Тапсырыс берушімен шарт негізінде іздестіру және 

жобалау жұмыстарының кешенін орындауға жауапты жобалау ұйымы. 
Қос жолды көпір-екі жолды аралық құрылыстардан немесе жалпы 

тіректерге параллель орнатылған бір жолды аралық құрылыстардан тұратын 
екі жолдың астындағы көпір; 

Ақаулы құрылыстар-әрі қарай дамуы конструкцияның көтергіш 
қабілетін төмендетуі мүмкін ақаулары бар құрылыстар( Сығылған 
элементтердің қисаюы, дәнекерленген аралық құрылыстардағы жарықтар, 
тіректердің жуылуы және т. б.); дәнекерленген қосылыстары бар рельстерден 
және "Пейне" үлгісіндегі Арқалықтардан жасалған құрылыстар; 
Дәнекерлеумен күшейтілген ескі жылдардағы құрылыстың аралық 
құрылыстары; су өткізу қабілеті жеткіліксіз және су шайып кетуге бейім су 
өткізу құрылыстары; 

Темірбетон-бетон құйылған болат арматуралық Рамадан тұратын және 
болат пен бетонның жұмыс қасиеттерін құрылымдық түрде біріктіретін 
жасанды құрылыс материалы. Бұл жағдайда арматура созылу үшін, ал бетон 
қысу үшін жұмыс істейді. 

Темірбетон конструкциялары-бірге жұмыс істейтін болат 
арматуралық рамадан және бетоннан жасалған монолитті немесе құрама 
құрылымдар. 

Құрылыс салушы-белгіленген тәртіппен жылжымайтын мүлік 
кешенін салуға немесе реконструкциялауға жер учаскесін алған жеке немесе 
заңды тұлға немесе мемлекеттік атқарушы билік (жергілікті өзін-өзі басқару) 
органы. 
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Дыбыс сіңіретін құрылыс материалдары-негізінен құлайтын дыбыс 
энергиясын сіңіру қабілеті бар құрылыс материалдары. 

Дыбыс оқшаулау-терезе құрылымының бөлмедегі көшедегі шу 
деңгейін төмендету мүмкіндігі. Ауа немесе газ толтырылған екі қабатты 
терезелерді пайдалану арқылы қол жеткізіледі. 

Кептеліс-өзен ағысындағы көпірден жоғары және төмен мұз өту 
кезінде мұздың жиналуы және жасанды құрылысқа үлкен қауіп төндіреді. 

Жасанды құрылыстар-темір жолдардың су бөгеттерімен, 
автожолдармен, терең шатқалдармен, тау жоталарымен, құрылыс салынған 
қалалық аумақтармен қиылысуына, сондай-ақ адамдардың темір жолдар 
арқылы қауіпсіз өтуін және күрделі жағдайларда жер төсемінің 
орнықтылығын қамтамасыз етуге арналған құрылыстар. Жасанды 
құрылыстарға көпірлер, тоннельдер, құбырлар, тіреу қабырғалары, реттеуші 
құрылымдар, дюкерлер, галереялар, селеспускалар және т. б. жатады. 
Теміржол жолдарымен өзендер, каналдар, бұлақтар, жыралар қиылысқан 
кезде көпірлер немесе құбырлар салынады. Көпірлердің түрлері-өткелдер, 
виадуктер, эстакадалар. Жасанды құрылыстардың ең көп таралған түрлері 
Көпірлер мен құбырлар болып табылады. 

Кіші көпір-толық ұзындығы 25 м-ге дейінгі көпір. 
Көпір төсемі-көпірлердегі рельс жолын төсеуге және оған қызмет 

көрсетуге арналған аралық құрылыс конструкциясының бөлігі. Көпір 
төсеміне: ағаш немесе металл көлденең қималар, бекіту элементтері бар 
балластсыз темірбетон және металл плиталар, күзет құрылғылары, жолтабан 
ішіндегі төсем, ал балластпен жүру кезінде - аралық құрылыстың құрамына 
кірмейтін балласт астауының конструкциялары, балласт қабаты, шпалдар, 
бүйірлік тротуарлар, контррельстер (контррельстер), сондай-ақ төсеніші бар 
бүйірлік тротуарлар, пана алаңдары жатады. 

Көпір өтпесі-көпірдің өзін, кіреберіс үйінділерінің учаскелерін, 
сондай-ақ реттеуші және басқа да құрылыстарды қамтитын құрылыстар 
кешені. 

Су өткізгіштің қысым режимі-бұл үлкен ұзындықта құбыр толық 
қимамен жұмыс істейтін режим. 

Көпірдің толық ұзындығы-негіздердің артқы беттері арасындағы 
ұзындық, негіздердің артқы жақтарының ең бөлінген бөліктері арасындағы 
қиғаш көпірлер үшін. 

Көпір асты габариті-көпірдің аралық құрылысының төменгі жағынан, 
кеме жүретін көкжиектен (жол өтпелері үшін өту деңгейінен) және 
тіректердің ішкі қырларынан құрылған контуры; 

Кіреберістердегі жол-құрылыстың әр жағынан Көпірлер мен 
тоннельдерге жанасатын 500 м дейінгі жол учаскелері. 

Рельс жолы-бекіткіштері бар рельстер, теңестіру құралдары немесе 
теңестіру рельстері, ажырату аралықтарының рельс құлыптары. 
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Орташа көпір-толық ұзындығы 25 м-ден асатын және 100 м-ден 
аспайтын көпір. 

Әлсіз тойтармалар-бастапқы қызметтік қасиеттерін жоғалтқан және 
тойтармалы қосылысты Елеулі зақымға, тойтармалы саңылаудағы кернеу 
концентрациясының айтарлықтай өсуіне әкелетін тойтармалар. Әлсіз 
тойтарманың белгілері-балғамен соғу кезінде дірілдеу, саңырау және 
дірілдейтін дыбыс, тойтарманың бастарының астынан тоттанған тамшылар, 
бастардың жанындағы жарықтар мен абразиялар. 

Ескі көпірлер-1931 жылға дейін жобалау нормаларына сәйкес 
есептелген көпірлер. 

Темірбетон конструкциялары-тікелей құрылыс алаңына 
Орнатылатын зауытта жасалған құрылыс конструкциялары. 

Қадалар-ғимараттар мен құрылыстардың негізіне көмілетін ағаш, 
металл немесе темірбетон "шыбықтар". Қадалар жүктемені іргетастан тығыз 
(материктік) топыраққа өткізеді. 

Құрылыс өнімдері - темірбетон панельдер, тақталар, арқалықтар, есік 
және терезе блоктары және құрылыс орнында орнатылған ұқсас бөлшектер 
мен зауыттық элементтер. 

Құрылыс жұмыстары-ғимараттар мен құрылыстарды салуға, 
жөндеуге, қайта құруға бағытталған өндірістік және шаруашылық қызмет. 

Құрылыс материалы-ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс 
конструкцияларын жасауға, сондай-ақ құрылыс бұйымдарын жасауға 
арналған материал. 

Ерітінді-белгілі бір пропорцияда араласқан материалдар: цемент, әк, 
гипс, құм және су. Ерітінді тас (кірпіш) кірпіштің құрылысында, 
байланыстырушы ретінде әрлеу жұмыстарында қолданылады. Құрылыс 
ерітіндісі: байланыстырғыш түріне қарай (цемент, әк, гипс және күрделі); 
мақсатына қарай (қалау, әрлеу және арнайы) бөлінеді. 

Құрылыс-материалдық өндірістің саласы, онда өндірістік және 
өндірістік емес мақсаттағы негізгі қорлар құрылады: пайдалануға дайын 
ғимараттар, құрылыстар және олардың кешендері. 

Жоғары су деңгейі-су тасқыны кезіндегі өзендегі су деңгейінің белгісі; 
Сабалық су деңгейі-құрғақ немесе аязды ауа райында өзендегі су 

деңгейінің орташа көпжылдық төмен белгісі; 
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