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АЛҒЫСӨЗ 
 

Осы оқу құралында қалалық қатынас жолдарын жобалау, салу және 
пайдаланудың, оларды инженерлік қамтамасыз етудің, қалалық 
автожолдарды салу және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасының 
негізгі мәселелері баяндалады. 

"Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану" мамандығы" "Техник-
құрылысшы" біліктілігі" атты оқу құралы көше-жол желісін жобалау мен 
құрылысын регламенттейтін негізгі нормативтік құжаттардың талаптарына 
түсініктеме береді. Алынған теориялық білімді бекіту үшін әр тараудың 
соңында өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен практикалық тапсырмалар 
берілген. 

Оқу құралын жасаушылар тобы студенттерге қалалық жолдарды 
жобалау, салу, жөндеу және пайдалану туралы теориялық және практикалық 
білім беруге арналған қол жетімді және көрнекі нұсқаулық жасауды мақсат 
етті. 

Оқу құралы "Техник-құрылысшы" біліктілігін тағайындаумен 
"Қалалық қатынас жолдарын салу және пайдалану кезінде қауіпсіздік 
техникасын сақтау", "Қала қатынас жолдарын жобалау", "Қала қатынас 
жолдарын салу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау", "Қала 
қатынас жолдарын пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және 
орындау", "1408000 – "Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану" 
мамандығы бойынша "Диплом алдындағы практика" кәсіптік модульдерін 
меңгеру кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
жүйесіне арналған өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен 
бағдарламалары бойынша әзірленген. 

Осы оқу құралы студенттерді қалалық қатынас жолдарын салуға 
дайындық кезінде геологиялық және геодезиялық жұмыстарды жүргізу 
негіздерімен таныстыруға, оларды қала көшелері мен жолдарын, жасанды 
құрылыстарды, рельстік және кірме жолдарды жобалауға және салуға үйрету, 
оларды пайдалану және жөндеу, дипломдық жоба тақырыбы бойынша 
кәсіпорынның жұмысын, техникалық материалдарды зерделеуге және 
талдауға арналған.  

Кітап практикалық қызметінде қалалық жолдарды жобалау, салу және 
пайдалану мәселелеріне тап болатын әртүрлі санаттағы мамандарға, сондай-
ақ техникалық мектептер мен колледждердің студенттері мен 
оқытушыларына арналған. 
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1 ҚАЛА ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫН ЖОБАЛАУ 
 
1.1 Қала қатынас жолдарын жобалау кезіндегі геологиялық 

жұмыстар 
 
1.1.1 Автомобиль жолдарын жобалау кезінде геологиялық 

жұмыстарды ұйымдастыру туралы жалпы мәліметтер 
Геологиялық жұмыстар жобаланатын автомобиль жолы ауданының 

инженерлік-геологиялық жағдайларының кешенді зерттелуін қамтамасыз 
етуі тиіс. Инженерлік-геологиялық ізденістер мынаны құрайды [1]: 

- геологиялық құрылымды зерттеу; 
- сейсмотектоникалық, геоморфологиялық және гидрогеологиялық 

жағдайларды зерттеу; 
- топырақтың құрамын, күйін және қасиеттерін зерттеу; 
- геологиялық және инженерлік-геологиялық процестерді зерттеу; 
- жобаланатын объектілердің геологиялық ортамен өзара іс-қимылы 

саласындағы инженерлік-геологиялық жағдайлардың ықтимал өзгерістеріне 
болжам жасау; 

- құрылыстың жобалық дайындығын, оның ішінде қоршаған ортаны 
инженерлік қорғау шараларын негіздеу үшін қажетті және жеткілікті 
материалдар алу [2]. 

Инженерлік-геологиялық ізденістер құрамы: 
 - өткен жылдардағы ізденістер мен зерттеу материалдарын жинау және 

өңдеу; 
 - аэроғарыштық түсірілім материалдарын дешифрлеу; 
 - аэровизуальды және маршруттық бақылауды қоса алғанда, 

рекогносцирлеп тексеру; 
 - тау-кен қазбаларын үңгілеу; 
 - геофизикалық зерттеулер; 
 - топырақты далалық зерттеу; 
 - гидрогеологиялық зерттеулер; 
 - стационарлық бақылаулар (геологиялық орта компоненттерінің 

жергілікті мониторингі); 
 - топырақты, жер асты және жер үсті суларын зертханалық зерттеу; 
 - қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстар негіздерінің топырағы мен 

іргетастарын зерттеу; 
 - инженерлік-геологиялық жағдайлар өзгерістеріне болжам жасау; 
 - материалдарды камералдық өңдеу және техникалық есепті 

(қорытындыны) жасау. 
Геофизикалық зерттеулер ізденістердің барлық сатыларында 

инженерлік-геологиялық жұмыстардың басқа түрлерімен үйлестіріліп, 
төмендегідей мақсаттарда орындалады [2]: 

 - борпылдақ төрттік шөгінді құрамы мен қуатын анықтау; 
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 - тау-кен жұмыстары массивтерінің литологиялық құрылымын, 
тектоникалық бұзылыстарды және жарықшақтық мен су басу ықтималдығы 
жоғары аймақтарды анықтау; 

 - жер асты суларының тереңдігін, су бөгеттерін және жер асты сулары 
ағындарының қозғалыс бағытын, топырақ пен сулы горизонттардың 
гидрогеологиялық параметрлерін анықтау; 

 - массивтердегі топырақтың құрамын, күйін және қасиеттерін және 
олардың өзгерістерін анықтау; 

 -геологиялық және инженерлік-геологиялық процестерді және 
олардың өзгерістерін анықтау және зерттеу; 

 - қауіпті геологиялық және инженерлік-геологиялық процестерге 
мониторинг жүргізу; 

 - аумақтың сейсмикалық шағын аудандастырылуы. 
Топырақты далалық зерттеу топырақ массивтерін зерттеу кезінде 

төмендегідей мақсаттарда жүргізілуі керек [2]: 
- геологиялық қиманы бөлшектеу, линзалар мен топырақ қабаттарын 

контурлау; 
- табиғи жатыс жағдайында топырақтың физикалық, деформациялық 

және беріктік қасиеттерін анықтау; 
- топырақ қасиеттерінің кеңістіктік өзгергіштігін бағалау және т. б. 
Топырақты далалық зерттеу, әдетте, зертханалық және геофизикалық, 

бірдей сипаттамалардың өзара байланысын анықтау мақсатында топырақтың 
қасиеттерін анықтаудың басқа әдістерімен біріктіру ұсынылады.  
Гидрогеологиялық зерттеулерді жер асты сулары жобаланатын объектіге 
және оны пайдалануға елеулі әсер етуі мүмкін жағдайларда орындау қажет. 
Жер асты сулары топырақ қасиеттерінің өзгеруіне, сондай-ақ геологиялық 
және инженерлік-геологиялық процестердің даму қарқындылығына әсер 
етеді (шаймаапан, суффозия, көшкін, шоғыр және т.б.). Стационарлық 
бақылауларды мынаны зерттеу үшін күрделі инженерлік-геологиялық 
жағдайларда орындау қажет: 

 - қауіпті геологиялық процестердің даму динамикасы (шаймаапан, 
көшкін, опырылу, сел және т. б.); 

 - аумақтарды су басу, оның ішінде сейсмикалық белсенділік 
салдарынан шөгу және отыруының дамуы; 

 - топырақтың жағдайы мен қасиеттерінің, жер асты суларының 
деңгейлік, температуралық және гидрохимиялық режимдерінің, топырақтың 
маусымдық қату және еру тереңдігінің өзгеруі; 

 - жауын-шашын, ісіну және топырақ жағдайының басқа өзгерістері [2]. 
 
1.1.2 Геологиялық жұмыстар кезінде қолданылатын техникалық 

құралдар 
Инженерлік-геологиялық ізденістер мен құрылыс материалдарының 

кен орындарын іздеудің тиімді әдістерінің бірі ғарыштық түсірілімдер мен 
аэрогеологиялық әдістер болып табылады [2]. 
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Ғарыштық түсірілімдер тектоникалық ақаулардың сызықтарын, 
гидрогеологиялық жағдайларды, мұздардың пайда болу орындарын анықтау 
үшін қолданылады. Ғарыштан алынған жер бедерінің суреттері (спутниктік 
карталар) арқылы қашықтықты жоғары дәлдікпен өлшеуге болады. Осы 
карталар арқылы сіз жер бедерінің жеке элементтерінің артуын таба аласыз. 
Сондай-ақ, олар рекогносцирлеу зерттеулерінде және зерттеу бағдарламасын 
дайындауда қолдануға болатын бет үсті жер бедерін құру мүмкіндігін береді.  

Аэроғарыштық әдістер көп еңбекті қажет ететін дала жұмыстарының 
көлемін айтарлықтай төмендетеді және инженерлік-геологиялық 
ізденістердің сапасын арттырады. Аэрофотосуреттерді инженерлік-
геологиялық дешифрлеу кезінде геоморфологиялық элементтердің түрлері, 
топырақтың генетикалық және литологиялық түрлерінің контурлары, қазіргі 
заманғы физика-геологиялық құбылыстардың сипаты, жалпы инженерлік-
геологиялық жағдайлар белгіленеді. Аэрофотосуреттер бойынша бейнелердің 
реңкін және өзіндік өсімдік жамылғысын талдау негізінде ылғалды және 
топырағы шамадан тыс ылғалданған жер телімдерін, ал бедердің сипаты 
бойынша тасты жыныстары бар немесе топырағы жұмсақ телімдерді 
анықтауға болады [2].  

Жақсы жер үсті ағынымен қамтамасыз етілген, батпақтану белгілері 
жоқ және жер асты суларының терең пайда болуымен құрғақ жерлерді, 
сондай-ақ жер үсті суларының ағынымен қамтамасыз етілмеген және жер 
асты суларының жеткілікті терең пайда болуымен батпақтану белгілері бар 
ылғалды жерлерді анықтау салыстырмалы түрде оңай. Құрылыс 
материалдары мен топырақ резервтерінің кен орындарын іздеу үшін жер үсті 
маршруттарының дәйектілігі мен бағыты анықталады. Барлау инженерлік-
геологиялық және инженерлік-гидрогеологиялық ізденістердің негізгі көлемі 
ұңғымаларды бұрғылау арқылы орындалады. Ол үшін өздігінен жүретін 
(автомобиль шассиінде) және портативті механикалық бұрғылау 
машиналары қолданылады, олардың мысалдары 1.1-суретте келтірілген. 

ББУ-000 "Опенок" шағын габаритті тасымалды бұрғылау қондырғысы 
(1.1-сурет, а) блоктық қағидат бойынша орындалған, жетуі қиын жерлерге 
оңай тасымалданады және тез ажыратылатын қосылыстармен жиналады, 
биіктігі 2 м астам ғимараттарда жұмыс істей алады. Мақсаты-диаметрі 250 
мм-ге дейін, тереңдігі 50-100 м инженерлік – геологиялық, іздестіру-
карталау, техникалық ұңғымаларды (оның ішінде көлбеу) бұрғылау. 
Қондырғы электр, бензин немесе дизельді қозғалтқышпен жабдықталады, 
қуаты 15-23 кВт. [2]. 

СГГ-ПМ2 "Стерх" модульдік бұрғылау қондырғысы (1.1-сурет, б) 
құралдарды пайдаланбай 10 минут ішінде бірыңғай конструкцияға 
жиналатын модульдерден тұрады. Қондырғы тұрақты қуатты реттелетін 
сорғымен жабдықталған. Өткізу білігі бар айналтқыш құралды ұзарту немесе 
қаданың қаңқасын ұңғымаға түсіру кезінде бүйірге шығарылуы мүмкін. 
Қондырғы электр немесе бензинді қозғалтқышпен жабдықталады және 
инженерлік ізденістер кезінде бұрғылануы бойынша 1-12 санаттағы 
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жыныстарда ұңғымаларды бұрғылау үшін ығысқан жағдайларда жұмыс 
істеуге арналған [2]. 

 
а) б) 

  
в) г) 

  
 

а - ББУ – 000 "Опенок" шағын габаритті тасымалды бұрғылау қондырғысы; б 
- СБГ-ПМ2 "Стерх" модульдік бұрғылау қондырғысы; в-АВБ-2М дірілді 

бұрғылау қондырғысы; г – УБГ-01 өздігінен жүретін қондырғысы 
 

1.1 сурет - Механикалық бұрғылаудың тасымалданатын және өздігінен 
жүретін станоктары 

 
АВБ-2М дірілді бұрғылау қондырғысы (1.3, в - суреті) жұмсақ 

топырақта іздестіру жүргізу кезінде пайдаланылады, себебі топырақтың 
бүлінбеген сынамаларын алуға мүмкіндік береді. Дірілден басқа, бұл 
қондырғы соққы-арқан бұрғылау әдісін қолданады. ГАЗ-33081 шассиіне 
орнатылған жабдық диаметрі 219 мм дейін, тереңдігі 40 м дейін 
ұңғымаларды бұрғылауға мүмкіндік береді [2].  

УГ-01 қондырғысы (1.1, г – суреті) айналдыру иірлікті, ұрғылау-
арқандық, ұрғылау-айналдыру, шаю немесе үрлеу арқылы колонкалық 
бұрғылау, тұтас кенжармен бұрғылау әдістерімен бұрғыланғыштығы 
бойынша 1-12 санатты жыныстарда әртүрлі мақсаттағы ұңғымаларды салуға 
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арналған. Табиғи жатыс жағдайларында әлсіз топырақты ығысуға сынау 
кезінде қалақты типті аспаптар қолданылады: ығысуды өлшегіш-ТГТУ СК-8 
конструкциясының қалақты аспабы, ЦНИИС қалақты аспабы және 
БелдорНИИ ығысуды өлшегіш-қалақты аспабы. Сынақтың мәні айқас тәрізді 
қалақты айналдыру кезінде топырақты кесуден туындайтын ең жоғарғы 
бұрау сәтін өлшеу болып табылады. Бұрылу кезінде индикатордың 
бағыттамасын, оның ауытқуы тоқтағанға дейін және құлдырау басталғанға 
дейін бақылайды [2].  

Бұрғылау және шурф жұмыстарынан, пенетрометрлерден және қалақ 
түріндегі қондырғылардан басқа геофизикалық зерттеу әдістері 
қолданылады. Бұл әдістер аймақтың инженерлік-геологиялық және 
гидрогеологиялық құрылымының сандық және математикалық модельдерін 
кейіннен құру үшін маршруттың кең диапазонында инженерлік-геологиялық 
ақпаратты жинауға мүмкіндік береді. 

 
1.1.3 Трассаның түрлену жолағындағы инженерлік-геологиялық 

ізденістер 
Аумақты инженерлік-геологиялық зерттеу материалдары қолда бар 

геологиялық, гидрогеологиялық және тиісті масштабтағы басқа карталарды 
пайдалану негізінде 1:50 000-1:200 000 масштабта инженерлік – геологиялық 
аудандастыру карталарының жасалуын қамтамасыз етуі тиіс. 

Аэрофотосуреттерді зерттеу кезінде геоморфологиялық элементтердің 
түрлері, топырақтың генетикалық және литологиялық сорттарының 
контурлары, қазіргі физика-геологиялық құбылыстардың сипаты, жалпы 
инженерлік-геологиялық жағдайлар анықталады. Құрылыс материалдары 
мен топырақ резервтерінің кен орындарын іздеу үшін жер үсті бағыттарының 
болашағы мен бағыттары анықталады.  

Аэроғарыштық түсірілім материалдары ұзындығы 100 км-ден асатын 
объектілер үшін қолданылады. Қолда бар материалдардың көлемі жеткіліксіз 
болған кезде, сондай-ақ оларды жаңарту қажеттілігіне байланысты жергілікті 
жерді рекогносцирлеуші зерттеу жүргізілуі мүмкін. 

Инженерлік-геологиялық барлау барысында жергілікті жерді визуалды 
тексеру жүргізіледі, жекелеген негізгі жерлерде дешифрлеу деректері мен 
алдын ала инженерлік-геологиялық картаны нақтылайды, инженерлік-
геологиялық тұрғыдан қолайсыз учаскелердің шекараларын, сондай-ақ алдын 
ала деректер бойынша анықталған кен орындары мен резервтердің 
шекараларын белгілейді, толық далалық зерттеулер үшін тән учаскелерді 
айқындайды. 

Бақылау нүктелерінің саны 1.1-кесте бойынша белгіленеді [3]. 
Автомобиль жолдарын салуға инвестициялардың негіздемесін әзірлеу 

үшін іздестіру кезінде бақылау нүктелерін, оның ішінде тау-кен қазбаларын 
трассаның өзгеру жолағы шегінде оның осьі бойынша, көлденеңінен, су 
ағындары арқылы өтетін және басқа да құрылыстардың қиылысатын 
жерлерінде, сондай-ақ жер бедеріне тән элементтерінде (беткейлер, жыралар 
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ернеулері, тальвегтер, батпақты учаскелер және т.б.) орналастыру керек. 
Геологиялық және инженерлік-геологиялық процестердің даму, ерекше 
топырақтың таралу учаскелерінде, сондай-ақ күрделі инженерлік-
геологиялық жағдайларда үш-бес қазбадан тұратын көлденең қималарды 
орналастыру және инженерлік-геологиялық түсіру белдеуінің енін ұлғайту 
қажет.  

 
1.1 кесте - Инженерлік-геологиялық түсірілімдерді орындау кезіндегі 
бақылау нүктелерінің саны 

 
Инженерлік-
геологиялық 

шарттарының 
күрделілік 

санаты 

Инженерлік-геологиялық түсірілімнің 1 км2 бақылау нүктелерінің 
саны (алымында), оның ішінде инженерлік-геологиялық 

түсірілімнің масштабы кезіндегі тау-кен қазбалары (бөлгіште)  

1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 

I 0,5/0,15 1/0,35 2,3/0,9 6/2,4 25/9 
II 0,6/0,18 1,5/0,5 3/ 1,4 9/3 30/11 
III 1,1/0,35 2,2/0,7 5,3/2 12/4 40/16 

 
Топырақты зерттеудің далалық әдістерін массивтегі топырақтың 

физикалық-механикалық қасиеттерін бағалау, топырақ қасиеттерінің 
кеңістіктік өзгеру сипатын белгілеу, литологиялық денелердің (қабаттардың, 
қатпарлардың, линзалардың) шекараларын анықтау, нақтылау және бақылау 
үшін және басқа мақсаттарда пайдалану керек. Ол үшін зондтауды, 
прессиометрияны қолдану, сондай-ақ геофизикалық зерттеулерді орындау 
ұсынылады. Статикалық және динамикалық зондтау нүктелерінің саны әрбір 
геоморфологиялық элементте алтыдан кем болмауы тиіс. Автомобиль 
жолдарының түрлену белдеуінің топырақ-гидрологиялық жағдайларын 
іздестіру үшін георадарларды пайдалану арқылы жұмыстарды орындау 
технологиясы ұсынылған [4]. 

Трассаның түрлену белдеуінің аналитикалық негізделген шекаралары 
компьютердің жадына енгізіледі, бұл ретте барлық түрлену жолағы әртүрлі 
топырақ-гидрологиялық жағдайлары бар аймақтарға бөлінеді (мысалы, 
батпақты, көшкінді, шаймаапан және шөгу учаскелері, қамтамасыз етілген 
және қамтамасыз етілмеген жерүсті ағыстары бар учаскелер және т.б.). Әр 
түрлі топырақ-гидрологиялық жағдайлары бар аймақтар шекараларының 
координаталары компьютердің жадына енгізіледі. Әрбір аймақта топырақ-
гидрологиялық қималар анықталатын жер үсті көлігінің қозғалыс 
маршруттары арасындағы қашықтық белгіленеді. Келесі ізденістер 
барысында трассаның бастапқы және соңғы нүктелеріне іргелес және 
вариация жолағының шекарасымен және әуе желісіне 35-55° бұрыштармен 
бағытталған түзулермен түзілетін жергілікті жер учаскелері қарастырудан 
алынады. Жер бедеріне және жағдайға байланысты, мысалы, маршруттың 
бастапқы және соңғы нүктелері арасындағы әуе сызығының бағытына оңға 
қарай 45° бұрышпен жер үсті көлігінің бастапқы бағыты орнатылады.  
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Георадары бар жол талғамайтын көлік бастапқы бағыт бойынша 
маршруттың өзгеру жолағының оң жақ шекарасына қарай жылжиды, 
сонымен бірге жер бедерінің ең жоғары және ең төмен жерлерін кесіп өтіп, 
кездесетін ағаштар мен басқа да кедергілерді айналып өтеді. Барлық көлік 
құралының қозғалыс бағыты бойынша дисплей экранында жер асты сулары 
деңгейінің жағдайы жазылған жердің геологиялық қимасы тексеріліп,  
магниттік тасымалдағыштарға жазылады. Жер үсті көлігінің қозғалысы 
кезінде оның декарттық координаталар жүйесіндегі орны анықталады және 
GPS спутниктік навигация жүйелерін пайдалана отырып, магниттік 
тасымалдағышқа енгізіледі  

Топырақ-гидрогеологиялық геофизикалық ізденістерді бастаудан 
бұрын, барысында немесе аяқталғаннан кейін қорытынды бұрғылау 
орындалады, ол бойынша топырақ қабаттарының төбесі мен табанының 
жатуын және жер асты сулары деңгейінің орналасуын анықтау қателігін 
азайту үшін геологиялық қиманың толқындық бейнесі калибрленеді. Дала 
жұмыстарының нәтижелері бойынша олар жер бедерінің, геологияның және 
гидрогеологияның интеграцияланған кеңістіктік математикалық модельін 
жасайды. 

Жер төсемін жеке жобалау орындарында инженерлік-геологиялық 
жұмыстар арнайы бағдарламалар бойынша орындалады. 

Жұмыстардың құрамына ауқымды инженерлік-геологиялық түсірілім, 
тау-кен бұрғылау жұмыстары, геофизикалық барлау, топырақты сынаудың 
далалық әдістері кіреді. Көпірлер мен өтпежолдардың құрылысы күтілетін 
жерлерде іргетастардың түрлерін нақтылау үшін қазбалар салынады, 
барлаудың геофизикалық әдістері, атап айтқанда пенетрация қолданылады. 

Гидрогеологиялық зерттеулер топырақтың су өткізгіштігін шамамен 
бағалау үшін жүргізіледі. Ұңғымаларды бұрғылау барысында немесе одан 
кейін экспресс-айдап шығаруды қолдануға рұқсат етіледі. Сулы деңгейжиек 
үшін тәжірибенің кемінде алтауын қабылдау керек. 

Автомобиль жолының геологиялық ортамен өзара іс-қимылы шегінде 
әрбір су тұтқыш көкжиектен стандартты химиялық талдауға кемінде үш су 
сынамасын алу керек. 

Топырақтың физикалық-механикалық қасиеттерінің көрсеткіштерін 
анықтаудың зертханалық әдістері МЕМСТ-ға сәйкес топырақты жіктеу үшін 
орындалуы керек. Іздестіру барысында іріктеп алынған топырақ үлгілерінің 
саны әрбір негізгі литологиялық қабат үшін кемінде алтау болуы тиіс. 

Ірі сынықты және тасты топырақтың құрамы мен жағдайының 
сипаттамасы анықтамалық кестелік деректерді пайдалана отырып, олардың 
визуалды сипаттамасының нәтижелері бойынша, сондай-ақ геофизикалық 
зерттеулердің нәтижелері бойынша анықталады. Топырақтың физика-
механикалық қасиеттерін анықтау кезінде инженерлік-геологиялық ұқсастық 
әдісін де қолдану керек.  

Іздестіру кезінде инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық 
жағдайлардың өзгеру болжамын, әдетте, салыстырмалы геологиялық 
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әдістерді (табиғи аналогтар мен инженерлік-геологиялық ұқсастықтар) 
пайдалана отырып, сапалы болжам нысанында жүзеге асырған жөн. 
Болжамды өткен жылдардағы іздестіру материалдарын, аэроғарыштық 
түсірілім материалдарын және барлаушылық зерттеу нәтижелерін ескере 
отырып, зерттелетін аумақтың инженерлік-геологиялық карталау деректерін 
қорыту негізінде жүзеге асырған жөн. 

Іздестіру ауданындағы инженерлік-геологиялық жағдайлардың 
өзгерістерін болжау нәтижесінде: 

- белгілі бір түрдегі және масштабтағы қауіпті геологиялық процестер 
мен құбылыстардың пайда болу және даму мүмкіндігі; 

- табиғи және техногендік факторлардың әсерінен топырақ құрамы мен 
жағдайының ықтимал өзгерістерінің бағыты мен сипаты және топырақтың 
ерекше қасиеттерінің көрінісі және олардың болжамды сипаттамалары, 
сондай-ақ табиғи процестердің қауіптілік санаты айқындалады. 

Жүргізілген жұмыстардың негізінде инженерлік-геологиялық 
ізденістердің нәтижелері туралы техникалық есеп жасалады, оның 
қорытынды бөлігінде кейінгі ізденістерді жүргізу жөніндегі ұсынымдар мен 
ұсыныстар тұжырымдалуы тиіс. 

 
1.1.4 Трассаның қабылданған нұсқасы бойынша инженерлік-

геологиялық ізденістер 
Жер-топырақ жағдайларын зерттеу үшін трассаның қабылданған 

нұсқасы бойында геологиялық қазбалар, тазарту, шурфтар, қазу және 
ұңғымалар салынады. 

Жолдарды іздестіру кезінде топырақ-геологиялық жағдайларды 
зерделеудің негізгі әдісі үздіксіз іріктеумен және жынысөзекті тексерумен 
және құрылымы бұзылмаған үлгілерді алумен (диаметрі кемінде 100 мм) 
механикалық бұрғылау болып табылады. Осы мақсатта шнекті құралмен 
жұмыс істейтін қолмен басқарылатын мотобұрғылары немесе қол 
кешендерінің құралдары, бензин қозғалтқыштарынан жетегі бар тіркемелі 
бұрғылау қондырғылары және шынжыр табанды жүрісті немесе жүріп өту 
мүмкіндігі жоғары автомобильдер базасындағы өздігінен жүретін бұрғылау 
қондырғылары қолданылады. 

Жол бойында, егер аққыш-илемді немесе аққыш консистенциясы бар 
топырақ, тұнбалар, шымтезек және ұқсасы болмаса, бұрғылау ұңғымалары 
тереңдігі 3 м-ге дейін 250-300 м – ден кейін орнатылады. Егер аталған 
топырақ табылса, онда ұңғымалар арасындағы қашықтық 150 – 200 м-ге 
дейін азаяды. Іс жүзінде көтеру қабілеті жоқ топырақты ашу кезінде үңгілеу 
1,5 – 2,0 м-ге салмақ түсетін топыраққа тереңдете отырып, толық қуатпен 
орындалады. 

Егер жолдың белгілі бір бөлігінде қазу құрылғысы ұсынылса, онда 
бұрғылау ұңғымалардың тереңдігінен 100 м, жобалық тереңдіктен 2 м немесе 
жартасты топыраққа дейін жүзеге асырылады. 
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Бұрғылау ұңғымалары мен шурфтар жер бедерінің барлық тән 
жерлерінде ені 200 м дейінгі жол бойындағы белдеудің шегінде салынады. 

Егер зерттелетін топырақ қабаттарының қуаты аз болса, сондай-ақ 
механикалық бұрғылау станоктарын пайдалану мүмкін болмаған, 
экономикалық тұрғыдан орынсыз болған кезде шурфтар салынады. 

Шурфтар жер бедерінің барлық тән жерлерінде – су қоймаларында, 
беткейлерде, төмен жерлерде, тальвегтер мен жартастарда орналасады. 

Геологиялық құрылысы бойынша жергілікті жердің күрделілігінің I 
санаты кезінде трассаның 1 км-де кемінде 2 шурф көздеу қажет, ал III санат 
кезінде 1 км-ге 5 шурф қажет болуы мүмкін. 

Шурфтар өлшемдері бойынша қазылады: ені 1 м, ұзындығы 1,5 м және 
тереңдігі 2 м дейін. 

Шурфтар келесі тереңдікке дейін қабырғаларды бекітпей орнатылады: 
- құмды топырақда 1 м артық емес; 
- саз балшықта-2 м артық емес; 
- жер асты сулары болған кезде - ызасудың бетіне дейін, бірақ 2 м 

артық емес; 
- жартасты топырақ болған жағдайда-жартасқа дейін, бірақ 2 м артық 

емес. 
Шурфтар жолдың осінен 10-15 м қашықтықта орналасады, оларды 

сипаттау кезінде шурфтың тар тік қабырғасы күн сәулесімен 
жарықтандырылатындай етіп орналастырады. 

Жазық жер бедері бар ашық жерлерде топырақтың зерттелуін 
жеделдету және жеңілдету үшін диаметрі 80 см – ге дейін және тереңдігі 3 м–
ге дейін дөңгелек пішінді "құбырлар" шурфтарын қазып алатын жоғары 
өтімді автомобильдердің шассиіне орнатылған механикалық шурф 
қазғыштар пайдаланылуы мүмкін. 

Шурфтағы әрбір генетикалық жиектен топырақ пен монолиттің 
сынамалары алынады. Шурфтарды зерделеу кезінде жер-топырақ қимасының 
құрылымы, кесіндісі, құрамы, тығыздығы, кеуектілігі, ылғалдылығы және 
топырақтың жекелеген қабаттарының түсі, жер асты суларының деңгейі және 
олардың ағу қарқындылығы туралы көрнекі деректер журналға жазылады. 
Болашақта бұл мәліметтер зертханалық жағдайда құрылымы бұзылмаған 
алынған топырақ үлгілері бойынша сандық сипаттамалармен нақтыланады. 

Тереңдігі 0,5 – 1,0 м болатын қазулар орта есеппен 250-300 м сайын 
жер–топырақ жағдайларының өзгеру орындарын нақтылау үшін шурфтардың 
арасына салынады. Егер қазу көрші шурфпен салыстырғанда топырақтың 
пайда болу сипатындағы айтарлықтай өзгерістерді байқаса, онда қазу 
ұлғайтылып, тереңдетіліп, шурфқа айналады. 

Жер қазу жұмыстарының көлемі шоғырланған және күрделі топырақ-
гидрогеологиялық жағдайлары бар жерлерде инженерлік-геологиялық 
зерттеулер толығырақ жүргізіледі. 

Биіктігі 12 м-ге дейінгі үйінділер мен 1:3-ке дейінгі қыраттар кезінде 
топырақ қазбалары арасындағы қашықтық қазба тереңдігі 2 м-ден кем емес 
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жергілікті жердің санатына байланысты 200-ден 500 м-ге дейін қабылданады. 
Автомобиль жолдарының учаскелерінде тереңдігі 12 м–ге дейін және 
ұзындығы 100 м–ге дейін ойықтар кезінде кемінде бір қазба, ойықтардың 
ұзындығы 100 – 300 м – ге дейін - кемінде екі, ал ұзындығы 300 м-ден астам 
болғанда - кемінде үш, топырақтың маусымдық қату тереңдігіне және 
ойықтардың болжамды тереңдігінен төмен болғанда - кемінде 2 м салынады. 

Егер жер төсемі көлбеу 1:3 тік учаскеде орналастырылса, онда әрбір 
көлденең қимада жер бетінен 5 м кем болмайтын қазба тереңдігі кезінде 
жергілікті жердің санатына байланысты көлденең қималар арасындағы 
қашықтық 100-ден 400 м-ге дейінгі үш қазбадан алынады. 

Іздестіру жұмыстарын орындау кезінде георадарларды пайдалану 
тәжірибесі георадарлық технологиялардың мүмкіндік беретіндігін көрсетеді:  

- жергілікті жердің топырақ-гидрогеологиялық жағдайын белгілеу; 
- жер асты суларының деңгейін анықтау;  
- болашақ көпір өткелдеріндегі су қоймаларының немесе өзендердің 

тереңдігін бағалау;  
- инженерлік коммуникациялардың орналасуы мен көлемін анықтау; 

карьерлердегі пайдалы қалыңдық қорын барлау және бағалау және т. б. 
 
1.1.5 Жергілікті жол-құрылыс материалдарын барлау 
Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау және күрделі жөндеу 

кезінде трасса бойындағы және базистік кен орындары пайдаланылады. 
Негізгілерге тас материалдарының (құм мен тас) ірі кен орындары 

жатады, оларды игеру үшін ұзақ мерзімді карьерлер ұйымдастырылады, олар 
жол және басқа ұйымдардың қарамағында болады. Мұндай карьерлерден 
материалдар автомобильдермен, ал алыс қашықтыққа – теміржол немесе су 
көлігімен тасымалданады. 

Трасса бойындағы кен орындарына барлық кен орындары, соның 
ішінде трасса бойындағы жолақта орналасқан және автомобиль жолын салу 
немесе реконструкциялау кезеңінде ғана игерілетін жер төсемін салуға 
арналған топырақ кен орындары жатады. Мұндай карьерлерден алынған 
материалдар негізінен автомобильдермен тасымалданады. 

Трасса жанындағы карьерлер келесідей бөлінеді: 
1) тау массасы әзірленетін карьерлер; 
2) тау-кен массасын игеруден басқа, оны ұсақтауды, електеуді және 

байытуды көздейтін технологиялық схемалар бойынша қайта өңдеу 
жүргізілетін карьерлер.  

Инженерлік-геологиялық ізденістер өнеркәсіптің әртүрлі үйінділері 
мен қалдықтарын пайдалануды ескере отырып, жол-құрылыс материалдарын 
алу мүмкіндіктерін зерделеу мақсатында жүргізілуге тиіс [5-7]. 

Автомобиль жолын салу немесе реконструкциялау аяқталғаннан кейін 
қосымша барлау және қорлар жөніндегі аумақтық немесе мемлекеттік 
комиссия қорларды бекіткен жағдайда ірі трасса бойындағы карьерлер 
базистік санатқа өтуі мүмкін. 
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Іздестіру-барлау жұмыстарының мақсаты - қорлары мен сапасы 
бойынша жол салу немесе реконструкциялау қажеттілігін 
қанағаттандыратын,  ал әзірлеу және тасымалдау ең аз еңбекті, қаражат пен 
уақытты талап ететін жол-құрылыс материалдары бар кен орындарын табу 
және барлау. 

Жол-құрылыс материалдарының барланған және келісілген 
қорларының жалпы көлемі іздеу үшін ұсынылатын жол салу жолағында 
автомобиль жолы трассасының нұсқалары мәлімделген қажеттіліктен 1,5 – 
2,0 есе асуы тиіс. 

Кен орындарының құрамына табиғи құрылыс материалы немесе 
оларды өндіру үшін шикізат болып табылатын тау жыныстары кіреді. Барлық 
осы жыныстар кенсіз минералдар деп аталады. Кенсіз пайдалы қазбалар көп 
жағдайда ашық тау-кен қазбаларынан алынады. Осы мақсаттарға арналған 
осындай қазбалардың жиынтығы карьер деп аталады. 

Инженерлік-геологиялық зерттеулердің міндетіне кенсіз пайдалы 
қазбалардың кен орындарын іздеу және барлау кіреді. Барлау кезінде 
материалдардың сапасы, саны және жату жағдайлары белгіленеді. 

Іздестіру жұмыстарының нәтижесінде пайдалы қазбалардың 
анықталған кен орындары мен карьерлері көрсетілген карта-схема, оларды 
орналастырудың қысқаша сипаттамасы, материалдың сапалық және сандық 
бағалануы, одан арғы жұмыстар бойынша ұсынымдар баяндалған түсіндірме 
жазба жасалады. 

Алдын-ала және толық барлау ерекшеленеді. Алдын-ала барлау кезінде 
келесі жұмыстарды орындау қажет: 

 - пайдалы қазбаның жатуының геологиялық жағдайларын белгілеу 
(жату тереңдігі, аршу қуаты, яғни пайдалы қазбаны жабатын жыныстар, 
пайдалы қабаттың жату қуаты мен нысаны, жер асты суларының сипаты 
және т.б.); 

 - пайдалы қазбалардың таралу шекарасын анықтау, яғни кен орнын 
контурлау және пайдалануға неғұрлым жарамды учаскелерді анықтау; 

 - кен орны материалының қорларын (санын) есептеу; 
 - пайдалы қазба материалының сапасын зерттеу; 
 - кен орнын пайдалану шарттарын және құрылыс материалдарын 

тасымалдау мүмкіндігін нақтылау. 
Кен орнын игерудің орындылығы техникалық-экономикалық талдау 

негізінде белгіленеді және көбінесе аршылған жыныстардың қуаты 
(қабатының қалыңдығы) мен пайдалы қазба қабатының қуаты (қалыңдығы) 
арасындағы қатынаспен анықталады. 

Іздестіру-барлау жұмыстары үш кезеңде (кезеңде) орындалады: 
1) дайындық; 
2) далалық; 
3) камералдық. 
Іздестірудің дайындық кезеңінде алдын ала жасалған инженерлік-

геологиялық карта бойынша аэрофотосуреттерді дешифрлеу негізінде 
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іздестіру маршруттары, сондай-ақ іздестіру-барлау қазбалары мен 
геофизикалық бейіндердің алдын ала желісі белгіленеді. 

Жиналған материалдар негізінде қажетті жұмыс көлемі анықталады, 
сонымен қатар жұмыс бағдарламасы мен смета жасалады. 

Дала жұмыстарын тікелей орналастырудан бұрын олар жергілікті ұйым 
қорларының материалдарын зерттейді, карьерлер туралы ақпаратты 
нақтылайды, карьерді әзірлеу кезінде қандай материалдарды және қанша 
мөлшерде алуға болатындығын анықтайды. 

Іздестіру мен барлау геологиялық барлаумен немесе инженерлік-
геологиялық түсіріліммен бірлесіп жүргізіледі. 

Іздеу жұмыстарының негізгі әдісі – маршруттық геологиялық зерттеу 
(барлау). Құмды және құмды-қиыршықтас кен орындарын іздеу жұмыстары 
өзен аңғарлары мен көлдердің жағалауларында, арнада, құрғақ дельталарда 
және шығару конустарында жүргізіледі. Таулы аудандарда іздеу объектілері 
тау жыныстарының жалаңаштанған және үзілген жерлері, кесек шөгінділер, 
шөгінділер, сел түзілімдері, аллювиалды, элювиалды, делювиалды және 
пролювиалды борпылдақ шөгінділер болып табылады. 

Болашақ жолдың жер төсемі үшін материалдарды қамтамасыз ету 
бойынша іздеу маршруттары әдетте 10 километрлік жолақта белгіленеді. 
Жол төсемі мен бекіту жұмыстарына арналған материалдарды барлау 
бойынша іздестіру маршруттары трассаның бәсекелес нұсқаларының барлық 
түрлену жолағы бойынша көзделеді. 

Маршруттардағы жұмыстар аэрофотосуреттерді зерттеуді, 
геофизикалық зерттеулерді, үңгілеуді, барлау қазбаларын және оларды 
сынамалауды қамтиды. 

Геофизикалық жұмыстар (тік электрозондау, радиолокация және т.б.) 
кен орнын контурлау, пайдалы қалыңдық пен аршу қабатының қуатын 
анықтау, жер асты суларының деңгейін анықтау мақсатында жүргізіледі. 

Соңғы жылдары жол-құрылыс материалдарының қорларын барлау 
кезінде георадарларды қолдануға негізделген жер асты радиолокациясы әдісі 
кеңінен қолданыла бастады. Топырақ радарлары тас материалдары мен 
топырақтың карьерлерін 0,5 – 50,0 м тереңдікке дейін сәйкесінше 0,05 – 2,0 м 
рұқсат ету қабілетімен тексеруге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда әдіс 
бұзбайтын болып табылады. 

Жер төсемін және құрылыс құмдарын салу үшін топырақты іздеу 
кезінде қазбаны (шурфтар, апаншалар, ұңғымалар) маршруттың бүкіл 
ұзындығы бойынша (кемінде 1 км-ге) орналастырады.  

Тау жыныстары мен ірі тау жыныстарының кен орындарын іздеу 
кезінде іздеу қазбаларының желісі, әдетте, перспективалы учаскенің контуры 
бойынша және учаскенің ортасында қиылысатын екі өзара перпендикуляр 
барлау профилі бойынша орналастырылады. 

Трассаны салу нұсқаларын пысықтау сатысындағы камералдық 
жұмыстар далалық жағдайларда орындалады. Маршрутты салудың оңтайлы 
нұсқасын таңдағаннан кейін таңдалған нұсқаға тартылатын кен орындары 
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мен карьерлердің тізімі анықталады, олардың материалдарын жол 
құрылысында пайдалануға болады.  

Жол-құрылыс материалдарының кен орындарын толық барлау жер 
төсемін салуға арналған топырақпен және жол төсемі мен бекіту 
жұмыстарына арналған материалдармен құрылысты қамтамасыз ету 
мәселелерін түпкілікті шешу үшін жүргізіледі. Кен орындарының жиынтық 
қоры мәлімделген қажеттіліктен кемінде 1,2 есе артық болуы тиіс.  

Жер төсемін салу үшін топырақ іздеудегі кен орындарының 
топографиялық аспаптық түсірілімі 1:2000 – 1:5000 масштабында, 
құрғататын топырақ және жол төсеміне арналған материалдар – 1:1000 – 
1:2000 масштабында жүргізіледі. Бұрғылау тереңдігі мен пайдалы қабаттың 
жобалық қуаты игеру кезеңінде болжанатын жер асты суларының деңгейі 
бойынша анықталады.  

Жергілікті жердегі кен орындары контур бойынша бағаналармен 
бекітіледі, оларға барлау жүргізген ұйымның атауы, кен орнының нөмірі 
және барлау жұмыстарын жүргізу жылы жазылады. Бұрғылау ұңғымалары 
мен геофизикалық нүктелердің сағалары бағаналармен немесе 
шығыршықтармен белгіленеді. Дала жұмыстары барысында әрбір кен орнын 
игеру және материалдарды тас жолға тасымалдау жағдайлары тексеріледі. 
Бұл жағдайда келесілер анықталады: 

 - әзірлеуге арналған алаңдар; 
 - пайдалы қазбаларды өңдеу тәсілдері; 
 - жабдықты орнатуға, дайын өнімді жинауға және үйінділерді 

орналастыруға арналған алаңдардың орналасуы; 
 - электр энергиясының көздері, сондай-ақ карьерді қажетті 

материалдармен және сумен жабдықтау мүмкіндіктері; 
 - кірме жолдардың болуы немесе жағдайы, жөндеу жұмыстарының 

көлемі; 
 - жаңа жолдар салу қажеттілігі; 
 - кен орнының жақын темір жол станциясымен немесе кемежаймен 

байланыс шарттары.  
 
1.2 Жол-құрылыс материалдарының жалпы жіктелуі және 

физикалық-механикалық қасиеттері 
Қалалық қатынас жолдарын салу, жөндеу және күтіп ұстау үшін 

әртүрлі табиғи және жасанды жол-құрылыс материалдары қолданылады. Жол 
құрылысында қолданылатын материалдардың жіктелуі 1.2 суретте сызба 
түрінде берілген [8]. 

Жергілікті табиғи шикізат немесе өнеркәсіп қалдықтары негізінде 
автомобиль жолының құрылысы аймағында оларды өндіру, байыту, қайта 
өңдеу үшін салыстырмалы түрде қарапайым техниканы қолдана отырып 
алуға болатын материалдар жергілікті деп аталады. Мұндай материалдарға 
құм, әктас, құмтас және басқа жыныстардан жасалған тас материалдар, 
металлургия өнеркәсібінің шлактары жатады. Күрделі емес технологияны 
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пайдалана отырып, жергілікті шикізат негізінде алынатын жеке құрылыс 
материалдары да жергілікті топқа енгізілуі мүмкін (мысалы, аралас цемент, 
әк және т.б.) [9]. Құрылыстарды ұтымды жобалау кезінде автомобиль 
жолдарын салуда жергілікті материалдарды пайдалану олардың құнын 
төмендетеді, өнеркәсіптік өндіріс материалдарын үнемдейді, көлік 
шығындарын азайтады, сонымен қатар құрылысқа жұмыстың кең бағытын 
ұсынады. 

Табиғи тас материалдары - бұл тау жыныстарынан олардың негізгі 
қасиеттерін өзгертпей механикалық өңдеу арқылы алынған материалдар 
(ұсақтау, себу, аралау, кесу, бөлу немесе басқа тәсілмен). Мұндай 
материалдар үшін шикізат ретінде атқылаған, шөгінді, метаморфты 
генетикалық топтардың тау жыныстары қолданылады. 

 

 
 

1.2 сурет - Негізгі жол-құрылыс материалдарының жіктелуі 
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Жол құрылысында пайдалану кезеңінде жол-құрылыс материалдары 
сыртқы механикалық күштер мен қоршаған ортаның физика-химиялық 
факторларының әсеріне ұшырайды. Сыртқы механикалық әсерлерге көлік 
құралдарының соққы және статикалық жүктемелері, судың, желдің және 
басқалардың механикалық жұмысы жатады. Физикалық-химиялық 
факторларға ауа температурасының ауытқуы, оқшаулау, атмосфералық 
жауын-шашын, жер үсті және жер асты сулары жатады [10]. 

Белгілі бір жағдайлар үшін материалдардың жарамдылығы олардың 
қасиеттері бойынша анықталады. Материалдардың қасиеттері әртүрлі, бұл 
негізінен олардың материалдық құрамына байланысты [10]. 

Физикалық қасиеттер материалдың физикалық жағдайын 
сипаттайды, сонымен қатар оның қоршаған ортаның физикалық процестеріне 
қатынасын анықтайды. Материалдағы физикалық процестер оның 
молекулаларының құрылымын өзгертпейді. Мұндай қасиеттерге шынайы 
тығыздық (нақты ауырлық), орташа тығыздық (көлемдік масса), жаппай 
тығыздық (жаппай масса), кеуектілік, қуыс, ылғалдылық, судың сіңуі, судың 
қанығуы, шөгу, отқа төзімділік, отқа шыдамдылық, жарыққа төзімділік 
жатады. 

Шынайы тығыздық- материал затының көлем бірлігіндегі массасы 
(кеуектер мен қуыссыз). ρи шынайы тығыздығы құрғақ күйдегі материал 
массасының мүлдем тығыз күйдегі материал көлеміне қатынасы арқылы 
көрінеді. Шынайы тығыздық кг/м3 түрінде көрінеді. Кеуекті, сынғыш 
материалдардың шынайы тығыздығын анықтау үшін олардың 0,25 мм-ден аз 
бөлшектері алынып, ұсақталады. Негізгі жол-құрылыс материалдарының 
шынайы тығыздығы 2500-ден  

3300 кг/м3-ге дейін ауытқиды [10]. 
Орташа тығыздық (көлемдік масса) – материалдың көлем бірлігінің 

табиғи күйдегі массасы (кеуектермен, қуыстармен, микрожарықтармен және 
т.б.). Құрылыс материалдарының орташа тығыздығы нақты тығыздықтан 
кем. 

Сусымалы тығыздық (сусымалы масса) – бос күйдегі материал 
көлемі бірлігінің массасы, сусымалы тығыздық материал дәндеріндегі 
саңылауларды, қуыстарды және жарықтарды қоспағанда, дәндер арасындағы 
қуыстарды қамтиды. Материалдың орташа тығыздығы неғұрлым көп болса, 
оның кеуектілігі соғұрлым кем болады және жылу, дыбыс және т. б жеңіл 
өткізеді. 

Кеуектілік материалдың көлем бірлігіндегі кеуектер мен 
микросызаттар көлемін сипаттайды. Кеуектілік, пайызбен өлшенеді және 
формула бойынша анықталады [10]: 
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  (1.1) 

 
мұндағы ρс - материалдың орташа тығыздығы, кг/м3; 
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      ρи - материалдың шынайы тығыздығы, кг/м3. 
Кеуектілік көбінесе материалдардың физикалық, механикалық және 

басқа да қасиеттерін анықтайды. Кеуектілік неғұрлым көп болса,  беріктік 
пен жылу өткізгіштік, су мен газ өткізгіштігі соғұрлым төмен болады. 
Сондықтан жол негіздерін салу кезінде кеуектілігі аз және сәйкесінше берік 
материалдарға артықшылық беру керек. 

Бос орын бос материалдың дәндері арасындағы бос орындардың 
көлемін сипаттайды. Бос орын пайызбен де өлшенеді. Оның мәні неғұрлым 
жоғары болса, материалдың дәндері арасында бос орын соғұрлым көп 
болады. Қуыстық [10] формуласы бойынша анықталады: 
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  (1.2) 

 
мұндағы ρн- материалдың жаппай тығыздығы, кг/м3. 
 
Ылғалдылық- Wo көлемінің немесе Wm массасының бірлігіндегі 

судың пайыздық мөлшері. Жол-құрылыс материалдарының ылғалдылығы 
[10] формуласы бойынша есептеледі: 

 
  1000  VmmW cв  немесе   100 вcвm mmmW  , (1.3) 

 
мұндағы mв және mc- материалдың ылғалды және құрғақ үлгісінің 

массасы, г; 
      V- материалдың көлемі, см3. 
 
Суды сіңіру - суға батырылған материалды сіңіре алатын, содан кейін 

оны атмосфералық қысым кезінде молекулалық және капиллярлық 
күштермен ұстап тұратын пайыздық су мөлшері.  Wmass су сіңіру [10] 
формуласы бойынша анықталады: 
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сух
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  (1.4) 

 
мұндағы mнас - материал сынамасының ылғалға қаныққан күйдегі 

массасы, кг; 
       mсух - құрғақ күйдегі материал сынамасының массасы, кг. 
 
Бір құрамдағы материалдың орташа тығыздығы (көлемдік массасы) 

материалдың ылғалдылығы мен кеуектілігіне байланысты. Кеуектіліктің 
жоғарылауымен, демек ылғалдылықтың жоғарылауымен орташа тығыздық 
артады. 

Шөгу- материал құрғаған кезде оның мөлшерінің өзгеруі. 
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Ісіну- сумен қаныққан кезде материал көлемінің ұлғаюы. Материалды 
бірнеше рет кептіру және ылғалдандыру оның жойылуын жылдамдатады. 

Суға төзімділік - материалдың суды өткізбеу қабілеті. Суға төзімділік 
материалдың табиғи ылғалдылығымен, оның су сіңіруімен тығыз 
байланысты [10]. 

 
1.2.1 Тау жыныстары мен топырақтың жіктелуі және физикалық-

механикалық қасиеттері 
Жол құрылысында топырақ, тау жыныстары, минералды және 

органикалық байланыстырғыштар және олардың негізінде алынған жасанды 
материалдар - бекітілген топырақ және цемент-бетон, асфальт-бетон 
қоспалары кеңінен қолданылады. Бұл материалдардың сапасына тек беріктік 
пен төзімділік қана емес, сонымен қатар жол конструкцияларының үнемділігі 
де тәуелді, себебі автомобиль жолдары мен көпірлер құрылысының жалпы 
құнында құрылыс материалдарына жұмсалатын шығындар 60% - дан асады 
[11]. 

Құрылыстағы топырақ дегеніміз - жердің беткі қабаттарын құрайтын 
және әртүрлі инженерлік құрылымдар, соның ішінде автомобиль жолдары 
үшін негіз немесе материал бола алатын жер қыртысын құрайтын тау 
жыныстары. 

Топырақ автомобиль жолдарының жер төсемін салуға арналған 
материалдар ретінде қызмет етеді. Топырақтың беткі қабаты (топырақ немесе 
өсімдік) нашар құрылыс материалы болып табылады. Сондықтан, жер 
төсемін орнатқан кезде ол аз мөлшерде қолданылады. Негізгі құрылыс 
материалы - жер қазғыш және жер қазғыш-көлік машиналары арқылы 
алынған табиғи топырақ.  

Топырақ - бұл оң температурада үш фазадан тұратын күрделі дене: 
қатты, сұйық және газ тәрізді. Теріс температурада топырақ құрамына мұз да 
кіреді. Қатты фаза – минералды бөлшектер мен органикалық қоспалардың 
қоспасы болып табылады; сұйық фаза әр түрлі тұздардың ерітінділері бар 
судан тұрады; газ тәрізді фаза - ауа, кейбір газдар мен су буының қоспасынан 
тұрады [11]. 

Топырақты қазуға арналған орта ретінде бағалау үшін олардың негізгі 
физикалық және механикалық қасиеттерін білу қажет: көлемдік масса, 
тығыздық, жұмсақтық, ылғалдылық, байланыс. 

Топырақтың көлемдік массасы дегеніміз минералды бөлшектер және 
ұяшық алатын көлемді қоса алғанда, табиғи ылғалдылық кезіндегі алатын 
көлем бірлігінің массасы болып табылады. Әдетте көлемдік масса кг / м3 
түрінде көрсетіледі және топырақта орта есеппен 1000-нан 2500 кг/м3-ге 
дейін өзгереді [11]. 

Тығыздау дәрежесін бағалау кезінде топырақтың тығыздығын 
пайдалану ыңғайлы. Тығыздық көлем бірлігіндегі топырақтың қатты 
фазасының массасымен анықталады және г/см3 түрінде көрінеді. 
Тығыздалғаннан кейін топырақтың тығыздығы 1,4–1,7 г/см3 құрайды. 
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Қопсығыштық дегеніміз топырақтың әзірлеу барысындағы көлемін 
ұлғайту қабілеті. Қопсыту кезінде топырақтың көлемдік массасы сәйкесінше 
азаяды. Қопсыту коэффициенті қопсыған топырақ көлемінің оның табиғи 
төсемде алатын көлеміне қатынасын сипаттайды. Топырақтың түріне, оның 
ылғалдылығына және даму әдісіне байланысты қопсыту коэффициентінің 
орташа мәні 1,08–1,32 аралығында болады (үлкен мәндер сазды топыраққа 
жатады). 

Топырақтың ылғалдылығы - топырақтың кеуектеріндегі су 
массасының топырақты құрайтын қатты бөлшектердің массасына пайызбен 
көрсетілген қатынасы. Ылғалдылық бірдей топырақ үшін әр түрлі болуы 
мүмкін. Кеуек көлемінің 1/3 кемі сумен толтырылған кезде топырақ құрғақ 
болып саналады; кеуек көлемінің 1/3 –тен 2/3–ке дейін толған кезде-ылғалды 
және кеуек көлемінің 2/3-тен астамы ылғалды болып толтырылады [11]. 

Байланыстылығы - бұл топырақтың негізгі беріктік сипаттамасы. Ол 
топырақ бөлшектерінің өзара ілінісуінің үлестік күші бойынша анықталады. 
Ылғалдылығы бірдей топырақтың адгезиясы тығыздау дәрежесінің 
жоғарылауымен ұлғаяды, ал ылғалдылықтың жоғарылауымен бірдей 
тығыздықта төмендейді. Топырақ адгезиясының меншікті күші 0,1-ден 1 
кгс/см2-ге дейін өзгереді [11]. 

Топырақ қаңқасы құмды, шаңды және сазды бөлшектерден тұрады. 
Құмға диаметрі 2–ден 0,05 мм–ге дейінгі бөлшектер, шаңды бөлшектерге 
диаметрі 0,05-тен 0,005 мм-ге дейінгі бөлшектер, сазды бөлшектерге 
диаметрі 0,005 мм-ден кем бөлшектер жатады.  

Құрамында кемінде 82% құм бөлшектері бар және 3% - дан аспайтын 
топырақ құмды топырақ деп аталады. Сазды бөлшектердің 30% - дан астамы 
бар топырақ сазды болып табылады. Құмды саздақтарға 30-50% құмнан және 
3–тен 12% - ға дейін саздан тұратын топырақ; сазды саздақтарға 10-нан 30% - 
ға дейін саз бөлшектерінен тұратын топырақ жатады. Егер топырақта құмға 
қарағанда шаңды бөлшектер көп болса, онда топырақтың атауына шаңды сөзі 
қосылады [11]. 

Физикалық және механикалық қасиеттері бойынша жер қыртысының 
жоғарғы қалыңдығында жатқан топырақ төмендегідей бөлінеді: 

1. қиыршық тасты топырақ (1.3, а - суреті); 
2. қиыршық тасты топырақ (1.3, б - сурет); 
3. құмды топырақ (1.3, в - сурет); 
4. құмдақ топырақ (1.3, г - сурет); 
5. сазда топырақ (1.3, д - сурет); 
6. сазды топырақ (1.3, е - сурет); 
7. өсімдік топырағы (1.3, ж - сурет). 
Қиыршық тасты топырақ-бөлшектерінің мөлшері 200 мм-ге дейін 

және сусымалы тығыздығы 1750-ге дейін жұмырланбаған өткір бұрышты 
қираған тау жыныстары...1900 кг/м3, табиғи ылғалдылығы 2...6% және 
қопсыту коэффициенті 1,3...1,4. 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

  
ж) 

 
 

а - малтатасты топырақ; б  - қиыршық тасты топырақ; в - құмды топырақ; г-
құмдақ топырақ; д-саздақ топырақ; е-сазды топырақ; ж-өсімдік топырағы 
1.3 сурет - Жер қыртысының жоғарғы қабатында жатқан топырақ түрлері 
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Қиыршық тасты топырақ - бұл 70 мм-ге дейін цементтелмеген 
дөңгелек дәндерден тұратын сынған тау жынысы. 70-тен 200 мм-ге дейінгі 
дөңгелектелген бөлшектер әдетте малтатас деп аталады. Қиыршық тасты 
топырақтың жаппай тығыздығы 1700...1900 кг/м3-ге жетеді, табиғи 
ылғалдылық-2...8% және қопсығыштық коэффициенті - 1,14...1,28. 

Құмды топырақ - диаметрі 0,12-ден 5 мм-ге дейін әр түрлі минералдар 
мен тау жыныстарының сынықтарынан тұратын борпылдақ тау жынысы. 
Құм келесі топтарға бөлінеді: 

- ірі құм (0.5 ...5 мм фракциясы басым); 
- орташа өлшемді құм (0,25 ...0,5 мм фракциясы басым); 
- ұсақ құм (құрамында 0,1...0,25 мм  бөлшектерінің 50%-дан астамы 

бар). 
Фракциясы 0,1 мм-ден кем құм шаңдақ деп аталады. Құмның 

тығыздығы-1500... 1600 кг/м3, табиғи ылғалдылық-8...12%, қопсығыштық 
коэффициенті – 1,0...1,1.  

Құмды топырақ - жер төсемін салу үшін жақсы материал болып 
табылады. Ол жеңіл өңделеді, жақсы тығыздалады және ылғалданған кезде 
беріктігі аздап төмендейді. Құмды топырақтың, әсіресе жеңіл құмның 
кемшілігі - олардың ағып жатқан судың шайғыш әсеріне нашар төзімділігі. 
Сумен шайылуына жол бермеу үшін кенептің беткейлері тығыздауды қажет 
етеді. 

Құмдақ топырақ - құрамында 30-дан 50% - ға дейін құм бөлшектері 
бар топырақ. Жаппай тығыздығы 1500...1600 кг / м3, табиғи ылғалдылық-
10...15%, қопсығыштық коэффициенті – 1,2...1,3, икемділік саны-1...7. 
Құмды-сазды топырақ жағалауларды орнатуға жарамды. Олар оңай өңделеді 
және тығыздалады, ылғалдылық жоғарылаған кезде тұрақтылықты сақтайды 
[11]. 

Сазды топырақ - құрамында 10-нан 30% - ға дейін саз бөлшектері бар 
топырақ. Табиғи ылғалдылықтағы саздақтың тығыздығы 14...19% кезінде 
1500-ден 1600 кг/м3-ге дейін құрайды. Қопсығыштық коэффициенті 1,2-ден 
1,3-ке дейін өзгереді. Иілгіштік саны 7...12 саздауыт жеңіл деп аталады, ал 
12–ден астам икемділік санымен ауыр деп аталады . Сазды топырақ жер 
төсемін салуда кеңінен қолданылады.  

Сазды топырақ - бұл алюминий, кремний, құм, әк және т.б. қоспалары 
бар силикат, сонымен қатар химиялық байланысқан су. Саз құрамында 0,005 
мм-ден 30% - дан астам ұсақ бөлшектер бар. Саздағы бөлшектердің мөлшері 
0,005 мм-ден 60% - дан асқан кезде оны ауыр деп атайды. 20...30% табиғи 
ылғалдылықтағы саздың тығыздығы 1500 ...1600 кг / м3 құрайды. 
Қопсығыштық коэффициенті-1,15...1,30. Саз бөлшектерінің құрамына 
байланысты икемділік саны-17...27. Сазды топырақ әдетте құрғақ жерлерде 
биік қорғандар салу үшін қолданылады.  

Өсімдік топырағының құрамында 4-тен 22% - ға дейін қарашірік бар. 
Механикалық қасиеттері бойынша ол ауыр саздақтарға жақын. 20...25% 
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ылғалдылығы кезінде өсімдік топырағының тығыздығы  1200 ...1300 кг/м3 
құрайды, ал қопсығыштық коэффициенті – 1,3...1,4. 

Сазды, саздақ және құмдақ келесі белгілер бойынша ерекшеленеді [12].  
Балшық - қол алақанында ысқылаған кезде диаметрі 0,5 мм дейінгі бау 

түзіледі, құм түйірлері сезілмейді, саз массасының қалдықтары теріге 
жағылады. Алақанға жабысқан топырақ, кепкеннен кейін, шайқаған кезде 
үгітілмейді.  

Саздауыт - алақанда ысқылаған кезде диаметрі кемінде 1-2 мм болатын 
сымға оралады; құм түйірлері сезіледі, оларды ұлғайтқышпен қараған кезде 
әрдайым байқалмайды. Кепкеннен кейін алақанға жабысқан топырақ 
шайқаған кезде ішінара үгітіледі  

Құмдақ - қол алақанында ысқылаған кезде қысқа, қалың түйіршіктерді 
түзеді немесе үгітіледі, ұлғайтқыштан айқын көрінетін құм түйірлерінің көп 
мөлшері сезіледі. Алақанға жабысқан топырақ кепкеннен кейін шамамен 
толық үгітіледі [12]. 

Жер төсемін салу үшін топырақтың жарамдылығы жол-құрылыс 
қасиеттерімен анықталады (1.2 кесте). 

Топырақты өңдеуден бұрын, үйінді көтеру үшін пайдалану мүмкіндігін 
анықтау қажет. Үйінді негізінен құмды және құмайт топырақтан көтерілген. 
Саздақ топырақ үйінділерінің төменгі қабаттары үшін қолданылады (жолдың 
бетінен 0,9–1,2 м төмен). Майлы саздан үйінді көтеру ұсынылмайды, себебі 
кесектерді ұсақтау және осы топырақты монолитті күйге дейін тығыздау 
күрделі [11]. 

Жол үйінділері шұңқыр, топырақ карьерлерін немесе бүйірлік 
резервтерді игеру кезінде алынған топырақтан көтеріледі. Үйінділер үшін 
қажетті топырақ көлемі мына формула бойынша анықталады: 

 
,0kVV нтреб   (1.5) 

мұндағы Vн - көтерілетін үйінді көлемі, м3; 
k0 - 1.2 формуласы бойынша анықталатын салыстырмалы тығыздау 

коэффициенті. 
 

,0 енk   (1.6) 
 
мұндағы н - үйінді денесіндегі топырақтың талап етілетін тығыздығы, 

кг/м3; 
е- табиғи күйдегі топырақтың тығыздығы, кг/м3. 
 
Жол машиналарымен өңдеу қиындықтарына сәйкес топырақ төрт топқа 

бөлінеді-I-ден IV-ге дейін (1.3-кесте). Санат неғұрлым жоғары болса, топырақты 
өңдеу соғұрлым қиын болады.  

Жол құрылысына арналған тас материалдары тау жыныстарынан  
карьерлерде немесе тас ұнтақтау зауыттарында механикалық өңдеу арқылы 
алынады. 
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1.2 кесте - Топырақтың жол-құрылыс қасиеттері бойынша жіктелуі [10] 
 

Топырақ түрі 

Бөлшектердің 
ірілігі бойынша 
бөлінуі, құрғақ 

топырақ 
массасынан %  

Құм 
бөлшектерінің 

құрамы, 
құрғақ 

топырақ 
массасынан %  

Икемділік 
саны 

Жер төсемін 
төгу үшін 

топырақтың 
жарамдылығы 

Ірілетіп сындырылған: 
Қиыршық тас 
(жұмырланбаған 
бөлшектер) 

10 мм-ден үлкен, 
50%-дан астам  

- - Барынша 
жарамды 

Қиыршық тасты 
(дөңгелек бөлшектер) 

10 мм-ден үлкен, 
50%-дан астам  

- 
 

- 
 

Барынша 
жарамды 

Құмды: 
Қиыршық тасты құм 2 мм-ден үлкен 

25%-дан артық 
    Барынша 

жарамды 
Ірі құм 0,5 мм-ден 50%-

дан артық  
- - Жарамды 

Ірілігі орташа құм 0,25 мм-ден 50%-
дан артық  

- - Жарамды 

Ұсақ құм 0,1 мм-ден үлкен 
75%-дан артық 

- - Жарамды, 
алайда 
төзімділігі кем 

Шаңдақ құм 0,05 мм-ден үлкен 
75%-дан артық 

- - Аз пайдалы 

Сазды: 

Құмдақ: 

Жеңіл ірі 50 1...7 Барынша 
жарамды 

Жеңіл шаңдақ 20...50 1...7 Жарамды 
Ауыр шаңдақ 20 1...7 Пайдалылығы 

кем 

Саздақ: 

Жеңіл 40 7...12 Жарамды 
Жеңіл шаңдақ 40 7...12 Жарамды 
Ауыр 40 12...17 Жарамды 
Ауыр шаңдақ 40 12...17 Аз пайдалы 

Балшық: 

Құмды 40 17...27 Жарамды 
Жартылай майлы 
шаңдақ 

Нормаланбайды 17...27 Пайдалылығы 
кем 

Майлы Сол сияқты 27 Жарамсыз 
 
Геологиялық шығу тегі бойынша атқылаған (магмалық), шөгінді 

(қабат) және метаморфты (түрі өзгертілген) жыныстар бөлінеді. 
Атқылаған (магмалық) тау жыныстарына магманың қатаюы мен 

кристалдануы нәтижесінде пайда болған граниттер, диориттер, диабаздар 
және басқа да кристалды түзілімдер жатады. Магмалық жыныстардың 
мысалдары 1.4 суретте көрсетілген. 
  



31
   

 

1.3 кесте - Механикаландырылған құралдармен игерудің күрделілігі бойынша 
топырақ топтары [11] 

 

Топырақтың атауы және 
қысқаша сипаттамасы 

Машиналармен өңдеу күрделілігі бойынша фунт тобы 
бір 

шөмішті 
экскавато
рлармен 

скреперла
рмен 

булдозерле
рмен 

автогрейде
рлермен 

грейдер-
элеваторл

армен 

Ірілігі 80 мм-ге дейінгі, қойтассыз 
(қойтасы 80 мм-ден ірі) малтатастар 
мен қиыршық тастардың барлық 
түрлері 

I, II II II II - 

Балшық:           
- майлы жұмсақ және сусымалы II II II II, III II 
- барлық түрдегі, қатты (қоспасыз); III - II III - 
- 10% және одан астам қиыршық 
тас, малтатас немесе қиыршық тас 
қоспасымен; 

III - II III - 

- маренді (30%-ға дейін қойтасы 
бар) IV - III - - 

- ауыр сынық (Юра) III II III III III 
Өсімдік қабатының топырағы:           
- тамыры мен қойтастары жоқ; I I I I I 
- шағыл тас, қиыршық тас 
қоспасымен II - III - - 

Құм:           
- табиғи ылғалдылықтың барлық 
түрлері; I II II II III 

- қоспасы бар құрғақ сусымалы I II III - - 
Жартасты топырақ:           
- алдын ала қопсытылған; IV - III - - 
- қопсытуды қажет етпейді IV - IV - - 
Саздақ:           
- жеңіл және сары топырақ тәрізді 
ауыр және жатып қалған; I I I I I 

- шағыл тас, қиыршық тас және 
құрылыс қоқысымен II II II II II 

Құмдақтың барлық түрі I II II II II 
Алдын ала қопсытылған, тоң құмды 
және құмдақ, сазды және саздақ 
топырақ 

II...IV III , IV III - - 

 
Химиялық құрамы бойынша магмалық тау жыныстары негізінен 

кремний, алюминий, темір, кальций, магний, калий және натрийдің 
мөлшерімен сипатталады. Магмалық тау жыныстарының негізгі түрлері: 
кварц, дала шпаттары, слюдалар және т.б. Магмалық жыныстардың 
химиялық құрамына тән белгі - олардағы кремнийдің бос немесе 
байланысқан күйде болуы. Магмалық (атқылаған) жыныстардың 
сипаттамасы 1.4-кестеде келтірілген [11]. 

Шөгінді тау жыныстары жер қыртысының жоғарғы қабаттарында 
жатыр. Жер қыртысының жалпы қалыңдығындағы шөгінді жыныстар 
шамамен 5% құрайды. Шөгіндіден түзілген тасты тау жыныстары (әктастар, 
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доломиттер, гипс, ангидрит, құмтастар, конгломераттар, брекчиялар) 
магмалық тау жыныстарынан айырмашылығы қандай да бір шамада суда 
ериді және кремнийлі цементті цементтелген жыныстардан басқа, сумен 
қанықтыру кезінде өзінің беріктігін төмендетеді [11]. 

 
а) б) в) 

   
г) д) е) 

 
а - гранит; б - базальт; в - диабаз 

1.4 сурет - Магмалық тау жыныстарының мысалдары 
 
Органогендік шыққан шөгінді жыныстар өлі организмдердің 

тығыздалуы мен цементтелуі нәтижесінде пайда болды, едәуір кеуектілігімен 
ерекшеленеді және олардың көпшілігі суда ериді. 

Жол құрылысында карбонатты (әктас, бор, әктас қабықтары) және 
кремнийлі (диатомиттер, трепелдер, опокалар) органогенді шөгінді 
жыныстар қолданылады. 1.5 суретте мысал ретінде әктастан тұратын 
қиыршық тас көрсетілген. 

 

 
 

1.5 сурет - Әктастан тұратын қиыршық тас 
 
Химиялық шыққан шөгінді жыныстар ерітінділерден химиялық 

шөгіндінің нәтижесінде пайда болды. Ең көп тарағандары - доломиттер, 
магнезиттер, әктас туфтар, гипс, ангидрит. Химиялық тектес шөгінді 
жыныстар суда ерігіштігімен және қуыстар мен жарықтардың болуымен 
сипатталады. Шөгінді жыныстардың сипаттамасы 1.5 кестеде келтірілген. 
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1.4 кесте - Магмалық (атқылаған) тау жыныстарының сипаттамасы 
 

Тау 
жыныстары 

Негізгі 
физикалық-

механикалық 
қасиеттері 

Құрылымды
қ-

текстуралық 
белгілер 

Физикалық-механикалық және технологиялық 
қасиеттері 

бө
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 к
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ік

 ш
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П
а,

 а
ст

ам
 

сы
нғ

ы
ш

ты
қ 

дә
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ж
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і, 
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м

 

эн
ер

ги
я 

сы
йы

м
ды

лы
ғы

 
(с

та
ти

ка
лы

қ 
ж

үк
те

м
е 

ке
зі

нд
ег

і 
үл

ес
ті

к 
ж

ұм
ы

с)
, 

ас
та

м
 

су
 с

ің
ір

у,
 %

 

ж
ы

ны
с 

м
ар

ка
сы

 

1. Граниттер, 
сиениттер, 
диориттер, 
порфиттер, 
диабаздар, 
габбро 

Сығылу 
кезіндегі 
беріктігі 120 
МПа-дан астам 
жыныстар 
(жас); аязға 
төзімділігі 
F200-ден астам  

Толық 
кристалды 
құрылымның 
жыныстары 
(ұсақ, орташа 
және үлкен) 
тығыз, 
илемделу бет 
үсті кедір-
бұдыр 

6 1 0.8 0,5 I 

2. 
Лимариттер, 
дезиттер, 
шрахиттер, 
базальттар 

Сығылу 
кезіндегі 
беріктігі 120 
МПа-дан астам 
жыныстар 
(жас); аязға 
төзімділігі 
F50... 200-ден 
астам 

Ұсақ және 
жасырын 
кристалды 
құрылымды 
жыныстар, 
тығыз, сирек 
кеуекті, 
бөліну бет 
үсті тегіс 
немесе 
біршама 
кедір-бұдыр 

6 4 0.2 0,1...0,5 I 

3. Граниттер, 
сиениттер, 
диориттер, 
порфиттер, 
диабаздар, 
андезиттер, 
габбро, 
лимариттер, 
трахиттер 

80-ден 120 
МПа-ға дейін 
сығылған кезде 
(ішінара ауа-
райының 
әсерінен) 
беріктігі төмен 
тау 
жыныстары. 
Аязға 
төзімділігі 
F50... 100 

Текстурасы 
тығыздан 
қатты 
кеуектіге 
дейін толық, 
ұсақ және 
жасырын 
кристалды 
тау 
жыныстары, 
бөліну бет 
үсті тегістен 
кедір-
бұдырлыға 
дейін 

5 
4 

2 
5 

0,5 
0,4 

0,5...1,0 
0,5...2,0 

II 
III 

 
Метаморфты жыныстар жоғары температура, қысым, химиялық 

белсенді заттардың әсерінен магмалық (атқылаған) және шөгінді тау 
жыныстарының өзгеруі нәтижесінде пайда болған жыныстар деп аталады. 
Метаморфизм нәтижесінде бастапқы жыныстар құрылымды, 
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минералогиялық және кейде химиялық құрамдарды өзгерте алады. Магмалық 
жыныстардың метаморфизациясы, әдетте, олардың физикалық-механикалық 
қасиеттерін нашарлатады. Шөгінді жыныстардың метаморфизациясы, 
керісінше, механикалық қасиеттерін жақсартады. Жер қыртысының жер 
қойнауында жиі кездесетін метаморфты жыныстарға мәрмәр (1.6, а - сурет), 
кварциттер (1.6, б - сурет), гнейстер (1.6, в - сурет) жатады. 
 
1.5 кесте - Шөгінді тау жыныстарының қасиеттері 

 

Тау 
жыныста

ры 
Негізгі физикалық-

механикалық қасиеттері 
Құрылымдық-
текстуралық 

белгілер 

Физикалық-механикалық және технологиялық 
қасиеттері 

бөліну 
кезінде

гі 
берікті
к шегі, 
МПа, 
астам 

сынғы
штық 

дәреже
сі, 

астам 

энергия 
сыйымдыл

ығы 
(статикалы
қ жүктеме 
кезіндегі 
үлестік 
жұмыс), 

астам 

су сіңіруі, % 
жыны

с 
марка

сы 

1. 
Құмтас 

60 МПа сығылу кезіндегі 
беріктігі бар жыныстар 
(жаңа және ауа-райының 
әсерінен); аязға 
төзімділігі F25...150 

Тығыз 
кристалдыдан 
әлсіз 
цементтелген 
түйіршікті 
жыныстар, 
бөліну аумағы 
тегістен бастап 
біршама кедір-
бұдырға дейінгі  

6 
5 
4 
3 

2 
2,5 
4 
6 

0,6 
0,5 
0,1 
0 

0,5...5,0 
I 
II 
III 
IV 

2. 
Әктастар 
және 
доломит
ы 

Сығылу кезіндегі беріктігі 
(жаңа және ауа-райының 
әсерінен)  
60...150 МПа жыныстар; 
аязға төзімділігі F25...150 

Тығыз 
кристалдан 
бастап әлсіз 
цементтелген 
түйіршікке 
дейінгі 
жыныстар, бөліну 
ауданы тегіс және 
кедір-бұдыр 

6 
5 
4 
3 

2,5 
4 
6 
8 

0,5 
0,4 
0,0 
0.0 

0,5...5,0 
I 
II 
III 
IV 

 
 

а) б) в) 

 
а - мәрмәр; б - кварцит; в - гнейс 

1.6 сурет - Метаморфты тау жыныстарының мысалдары 
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Гнейстер - граниттердің, гранодиориттердің және т. б. түрленуінің 
нәтижесінде пайда болған ірі немесе ұсақ қатпарлы және ленталы текстуралы 
тау жыныстары. Гнейстерде минералдар сығылған және белгілі бір 
жазықтыққа параллель орналасқан, бұл олардың әртүрлі бағыттағы тең емес 
қасиеттерін тудырады. Гнейстерді қиыршық тасқа ұсақтаған кезде тегіс және 
ұзартылған қиыршық тастардың едәуір мөлшері пайда болады, бұл қиыршық 
тастың сапасын төмендетеді. 

Кварциттер - кремнийлі затпен цементтелген кварцтың ұсақ 
түйірлерінен тұратын біркелкі кристалды, тығыз тау жынысы. Кварциттер 
жоғары тығыздықпен, беріктікпен, сынғыштықпен және қаттылықпен 
сипатталады, сынған кезде олар өткір кесетін қабырғалары бар тегіс бетті 
құрайды. Кварциттер құрылыс жұмыстары үшін қоқыс тас, қиыршық тас, 
төсеуге арналған шашка түрінде сирек қолданылады. 

Мәрмәр - негізінен тығыз біріккен кальций кристалдарынан (кальцит 
мәрмәрі) тұратын тығыз кристалды әктас. Бөлшек бұйымдарын өндіруге 
жарамсыз мәрмәрдің түрлері, сондай-ақ өңдеу кезіндегі қалдықтар 
минералды ұнтақ ретінде мозаикалық және асфальтбетон жұмыстарында 
агрегаттар ретінде қолданылатын мәрмәр чиптері мен ұнтақтарын алу үшін 
ұсақталады. 

Тау жыныстарының негізгі сипаттамасы – олардың беріктігі. Беріктік 
өлшемдері 5×5×5 см болатын үлгілер немесе диаметрі мен биіктігі 5 см 
болатын цилиндрлер жойылатын ең үлкен қысу кернеуінің шамасымен 
анықталады. МПа-мен өлшенетін сығылу беріктігіне байланысты тау 
жыныстары бірнеше топқа бөлінеді: 

- өте әлсіз (30 МПа дейін); 
- әлсіз (30...60 МПа); 
- беріктігі орташа (60...80 МПа); 
- берік (80...120 МПа); 
- өте берік (120 МПа-дан жоғары). 
Сынған тау жыныстарына атқылаған, метаморфты немесе бұрын 

пайда болған шөгінді тау жыныстарының өнімдері жатады. Борпылдақ және 
цементтелген сынған жыныстар болады. 

Жұмырланған сынықтардың ірілігі бойынша борпылдақ тау 
жыныстары шартты түрде қойтастарға (1.7, а - сурет), қиыршық тастарға (1.7, 
б - сурет), қиыршық тастарға (1.7, в - сурет), құмға (1.7, г - сурет) бөлінеді. 

Қойтас - ірі жұмырланған, негізінен дөңгелек пішінді, өлшемі 100 мм-
ден асатын тау жыныстарының сынықтары. Көлемі 250 мм-ге дейінгі 
қойтастар шикізат деп аталады, себебі оларды қосымша өңдеусіз жол 
жұмыстарына (мысалы, төсеу) қолдануға болады. Аса үлкен қойтастар, 
қиыршық тас алу үшін қолданылады. 

Малтатас 100-ден 70 (40) мм-ге дейінгі мөлшердегі тау 
жыныстарының сумен жұмырланған сынықтары болып табылады. Ол ұсақ 
қойтас сияқты қасиеттерге ие. Малтатас сапасы жыныстың петрографиялық 
құраммен, ірілікпен және сынық пішімімен, сондай-ақ мүжілу дәрежесімен 
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шартталады. Малтатастар негіздерді, құрғатқыштарды орнату үшін 
қолданылады, бірақ көбінесе ұсақталып, шағыл тас ретінде қолданылады. 

Қиыршық тас - бөлшектердің мөлшері 5 (3) - тен 70 мм-ге дейінгі 
борпылдақ жұмырланған тау жынысы. 

Табиғатта таза түрінде қиыршықтас сирек кездеседі. Егер қиыршық 
таста құм бөлшектерінің 50%-дан астамы болса, онда қоспасы құм - 
қиыршықтас (ПГС) деп аталады, егер 50%-дан кем болса - қиыршықтас-құм 
(ГПС) деп аталады. 

Астық құрамы бойынша негіздерді орнату үшін 70 мм - ге дейін, ал 
жабындарды орнату үшін-40 мм-ге дейін ПГС қолданылады. 

Қиыршық тас материалы цемент бетонындағы үлкен агрегат ретінде 
қиыршық тас негіздері мен жабындарын, құрғату құрылымдарын орнату 
үшін қолданылады.  

Құм - тау жыныстарының табиғи бұзылуы нәтижесінде пайда болған, 
дәнінің ірілігі 5 (3) мм-ге дейінгі борпылдақ түйіршікті жыныс. Құмда кейде 
0,55 мм-ден кем бөлшектер болады, оларды шаңдақ  (0,05...0,0005 мм) және 
сазды (0,0005 мм-ден аз) деп атайды. 

Құрылыс жұмыстарына арналған құмның сапасы минералогиялық 
құрамымен, астық пішінімен, астық құрамымен, шаңдақ-сазды бөлшектерінің 
құрамымен, тығыздығымен, қуысымен, сүзу қабілетімен, ылғалдылығымен 
және органикалық қоспалардың құрамымен анықталады. Жол құрылысында 
тау жыныстарын ұсақтау арқылы алынған табиғи және ұсақталған құм 
қолданылады.  

а) б) 

  
в) г) 

  
 

а-  қойтастар; б - малтатас; в-қиыршық тас; г-құм 
1.7 сурет - Сынған тау жыныстарының мысалдары 
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Дәндік құрамы бойынша жол құрылысына арналған шағыл тас 
мөлшері бойынша фракцияларға бөлінеді: 

- 120 мм-ден астам - алып; 
- 70...120 мм - өте үлкен; 
- 40...70 мм - үлкен; 
- 25...40 мм - қалыпты; 
- 15...25 мм - ұсақ; 
- 10...15 мм - сына; 
- 3 (5)...10 мм - ұсақ тас; 
- 3 (5) мм-ден кем - таскебек. 
Қиыршық тастың сапасы, яғни оның белгілері көрсеткіштерінің 

жобаланған мақсатына сәйкес келу дәрежесі сыртқы белгілерді зерттеу және 
іріктелген сынамаларды сынау арқылы оны өндіру орнында (карьерде) және 
оны тұтыну орнында (құрылыс объектісінде) анықталады. Бұл ретте 
қиыршықтас алынған тау жынысының петрографиялық белгілері мен 
біркелкілігін: ірілігін, дәндік құрамын, дән пішінін; бетінің кедір-
бұдырлығын; қоспалардың (сазды, органикалық және т.б.) мөлшері мен 
сапасын; ұсақталған (ұнтақталған) дәннің санын; физикалық және 
механикалық қасиеттерін анықтайды. 

Қиыршық тастың маңызды сипаттамалары оның беріктік көрсеткіштері 
(ұсақталушылығы және қажалғыштығы), судың сіңуі, аязға төзімділігі, 
сондай-ақ астық пішіні (1.8 сурет) болып табылады.  

 
а) б) 

 
 

в) г) 

 
 

 
а-текше тәрізді қиыршық тас; б-өткір бұрышты қиыршық тас; 

в-сына тәрізді қиыршықтас; г-табан шағылтас 
 

1.8 сурет - Дән түрі бойынша жол-құрылыс қиыршық тас түрлері 
 
Зерттеулер [13] көрсеткендей, дәндердің басым бөлігі текше тәрізді 

пішінді қиыршық тас физикалық және механикалық көрсеткіштердің 
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көпшілігінде қиыршық тастардан едәуір асып түседі, онда табанды және ине 
тәрізді (өткір бұрышты) дәндер басым болады. 

Шағыл тастың физикалық қасиеттері орташа және үйілген 
тығыздықтары, кеуектілігі, ылғалдылығы, су сіңірімділігі бойынша 
бағаланады. 

Қиыршық тастың механикалық қасиеттері, ең алдымен, ұсақталуымен, 
тозуымен, сондай-ақ аязға төзімділігімен бағаланады. Цилиндрдегі 
ұсақталғыштық бойынша шағыл тас маркасын жүктеме салынғаннан кейін 
массаның жоғалуы бойынша бағалайды (1.6 кестесін қараңыз). Мысалы, осы 
кестеге сәйкес ұсақтау бойынша шағыл тас маркасы, егер ұсақтаудан кейін 
массадағы шығын 11%-дан аспаса 1200 болып  қабылданады [14].  
 
1.6 кесте - Беріктігі бойынша шөгінді және метаморфты жыныстардан 
түзілген шағыл тас маркаларының түрлері  
 
Ұсақтау бойынша шағыл тас 

маркасы 
Шағыл тасты сынау кезінде салмақ жоғалтуы, %  
құрғақ күйінде сумен қаныққан күйінде 

1200 11-ге дейін 11-ге дейін 
1000 11-ден жоғары 13-

ке дейін 
11-ден жоғары 13-ке дейін 

800 13-тен жоғары 15-ке 
дейін 

13-тен жоғары 15-ке дейін 

600 15-тен жоғары 19-ға 
дейін 

15-тен жоғары 20-ға дейін 

400 19-дан 24-ке дейін 20-дан жоғары 28-ге дейін 
300 24-тен жоғары 28-ге 

дейін 
28-ден жоғары 38-ге дейін 

200 28-ден жоғары 35-
ке дейін 

38-ден жоғары 54-ке дейін 

 
Дән бет үстінің белсенділігін арттыру арқылы шағыл тас сапасын 

едәуір жақсартуға болады. Дәнді беттік-белсенді заттармен өңдеу олардың 
тұтқыр заттармен ілінісуін арттырады немесе шағыл тас дәндеріне су 
өткізбейтін қасиеттер береді. 

 
1.2.2 Топырақ қасиеттерін анықтау әдістері 
Топырақтың қасиеттерін анықтау бойынша зерттеулер екі негізгі топқа 

бөлінеді: зертханалық және далалық [2]. 
топырақты зертханалық зерттеу МЕМСТ 25100-2011 [15] сәйкес 

сыныптарды, топтарды, кіші топтарды, типтерді, түрлер мен сорттарды бөлу 
үшін олардың құрамын, жағдайын, физикалық, механикалық, химиялық 
қасиеттерін анықтау, олардың нормативтік және есептік сипаттамаларын 
анықтау, ауданы мен тереңдігі бойынша топырақтың біртектілік дәрежесін 
анықтау, жолдарды салу және пайдалану барысында топырақтың жағдайы 
мен қасиеттерінің өзгеруін болжау мақсатында жүргізіледі. 
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Инженерлік-геологиялық ізденістер кезіндегі топырақтың физикалық-
механикалық қасиеттерінің зертханалық анықтамаларының түрлері және 
жұмыстарды жүргізу тәртібін реттейтін МЕМСТ 1.7-кестеде келтірілген [16]. 
Кестеде келесі белгілер қабылданады: 

"+"- анықтамалар орындалады;  
"- "- анықтамалар орындалмайды;  
"С" - анықтамалар қосымша тапсырма бойынша орындалады. 

1.7 кесте - Инженерлік-геологиялық ізденістер кезіндегі топырақтың 
физикалық-механикалық қасиеттерін зертханалық анықтау түрлері 

 

Зертханалық жағдайда анықталған 
топырақтың қасиеті 

Топырақ  Топырақт
ың 

қасиеттері
н 

анықтауға 
арналған 
МЕМСТ  

Тасты  Ірі-
сынық  

Құмды  Сазды  

Гранулометриялық құрамы  -  +  +  С  12536-79  
Петрографиялық құрамы  С  С  -  -  -  
Минералды құрамы  -  С  С  С  -  
Жалпы химиялық құрамы  С  -  С  С  -  
Жиынтық мазмұны жеңіл және ерігіштігі 
орташа тұздар  

С  С  С  С  -  

Алмасу катиондарының сіңіру сыйымдылығы 
және құрамы  

-  -  -  С  -  

Органикалық заттардың салыстырмалы 
құрамы  

-  С  С  С  23740-79  

Табиғи ылғалдылығы  С  +  +  +  5180-84  
Тығыздығы  +  +  +  +  5180-84  
Ең жоғарғы тығыздығы (стандартты тығыздау)  -  С  С  С  22733-77  
Өте тығыз және борпылдақ күйдегі тығыздық  -  С  С  -  -  
Топырақ бөлшектерінің тығыздығы  -  +  +  +  5180-84  
Аққыштық және жайылу шекаралары  -  С  -  +  5180-84  
Табиғи еңіс бұрышы  -  -  С  -  -  
Ең жоғарғы молекулалық ылғалдылық  -  -  С  С  -  
Сүзу коэффициенті  -  -  С  С  25584-90  
Ылғалдануы  С  -  -  С  -  
Ерігіштігі  С  -  -  -  -  
Мүжілу коэффициенті  С  С  -  -  -  
Жегіделік белсенділік  -  -  С  С  -  
Компрессиялық қысу  -  С  С  +  12248-96  
Үш осьті қысу  -  С  С  +  12248-96  
Кесуге төзімділік (беріктік)  -  С  С  +  12248-96  
Бір осьті сығуға төзімділік  +  С  -  С  12248-96  

 
Дала жағдайында топырақтың физикалық-механикалық қасиеттерін 

табиғи жатыс жағдайында сынау жүргізіледі. Инженерлік-геологиялық 
ізденістер кезінде топырақ қасиеттерін далалық зерттеулердің мақсаттары 
мен әдістері 1.8 кестеде келтірілген, онда мынадай белгілер қабылданған: "+" 
– зерттеулер орындалады; "-" – зерттеулер орындалмайды [15].  
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Стационарлық зертханаларда олардың сығылу қасиеттерін анықтау, 
ығысу кедергісін анықтау үшін күрделі зертханалық жабдықтың 
пайдаланылуын талап ететін тау жыныстарының үлгілерін сынау, сондай-ақ 
тасты сығуға уақытша қарсылықты, шағыл тасты ұсақтауды, қиыршық тас 
барабанындағы тозуды және аязға төзімділікті анықтау үшін құрылыс 
материалдарының үлгілерін сынау жүргізіледі. 
1.8 кесте - Топырақты далалық зерттеудің мақсаттары мен әдістері 
 

Топырақ 
қасиеттерін 

далалық зерттеу 
әдістері 

Топырақтың қасиеттерін далалық зерттеу 
мақсаттары 

Зерттелетін 
топырақ 

Зе
рт

те
у 

әд
іс

те
рі

не
 М

ЕМ
С

Т 

Ге
ол
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ия

лы
қ 

қи
м
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ы
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өл

у 
ж

ән
е 

И
ГЭ

 б
өл

у 

Топырақ 
қасиеттерінің 

көрсеткіштерін 
анықтау 

Топырақ 
қасиеттерін 

бағалау 

ж
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е 
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ф
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м
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сы
нд

ы
ры

лғ
ан

 
Қ

ұм
ды

 

С
аз

ды
 

Статикалық 
зондтау + + + + + + + - + + 

МЕМСТ 
20069- 
2001 

Динамикалық 
зондтау + + + + - + + - + + 

МЕМСТ 
19912- 
2012 

Штамптау 
сынақтары - - + - - - - + + + 

МЕМСТ 
20276- 
2012 

Прессиометрмен 
сынау - - + - - + - - + + 

МЕМСТ 
20276- 
2012 

Топырақ 
кентіректерін 

кесуге арналған 
сынақтар 

- - - + - - - + + + 
МЕМСТ 
23741-

79 

Айналмалы кесу + - - + - + - - - + 
МЕМСТ 
21719-

80 

Үдемелі кесу + - - + - + - - + + 
МЕМСТ 
21719-

80 
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1.2.3 Минералды тұтқыр материалдар 
Минералды тұтқыр материалдар, әдетте, ұнтақ тәрізді заттар болып 

табылады, олар сумен жабылғаннан кейін біртіндеп паста күйінен қатты 
күйге ауысып, тастың қасиеттерін алады. 

Қатаю сипаты бойынша минералды байланыстырғыштар екі топқа 
бөлінеді: 

- сумен жабылғаннан кейін құрғақ ортада қатаю қабілеті бар (әуе әк, 
гипс және магнезитті тұтқыр, сұйық шыны) минералды тұтқыр ауадан 
қатаяды; 

- судан қатаятын минералды тұтқыр заттар (немесе гидравликалық 
байланыстырғыш материалдар), сумен жабылғаннан кейін ауада және суда 
қатаяды, ал ылғалды ортада байланыстырғыштар үлкен беріктікке ие болады. 
Бұл топтың өкілдері - цементтер. 

Гидравликалық әк пен романцемент қаттылық процестерінің 
құрамы мен сипаттамалары бойынша ауа мен гидравликалық 
байланыстырғыштардың арасында аралық орын алады: сумен жабылғаннан 
кейін, ауада қатая бастағанда, ауада және ылғалды ортада қатаюын 
жалғастырады. Ылғалды ортада одан әрі қатаю арқылы олар үлкен күшке ие 
болады. 

Ауада қатаятын әк әгі құрамында 6...8 %-дан аспайтын сазды заттары 
бар таза немесе доломиттелген әктастар немесе бордың толық ыдырауына 
дейін күйдіру нәтижесінде алынады. Жол құрылысында әк топырақты 
нығайту үшін, сондай-ақ асфальт-бетон қоспаларын дайындауда активатор 
ретінде қолданылады. 

Портландцемент цемент клинкерін, минералды қоспаларды және 
табиғи гипсті (ЅО3 қайта есептегенде 1,5...3,5%) ұсақ ұнтақтау арқылы 
алынатын гидравликалық тұтқыр болып табылады. Цементті клинкер белгілі 
бір химиялық құрамның табиғи өлшемдерін немесе талап етілетін химиялық 
құрамға сәйкес таңдалған сазды (домна қожы) әктастың жасанды қоспаларын 
синтездегенге дейін күйдіру арқылы алынады. 

Портландцементтің қасиеттері оның минералогиялық құрамына, 
қоспалардың болуына, сондай-ақ клинкерді ұнтақтаудың нәзіктігіне 
байланысты. Бұл белгілер портландцемент түрін анықтайды (алит, белит, тез 
қатаяды және т.б.). 

Цементті ұнтақтаудың жіңішкелігі ұяшықтарының мөлшері 0.08 х 0.08 
мм (кемінде 85%) електен өткен ұнтақтың массасымен және цемент 
массасының бірлігіндегі дәндердің меншікті бет үстімен сипатталады. 
Қарапайым портландцементтердің нақты бет үсті 2000 ...3000 см2/г құрайды, 
жылдам қатаятындар - 3500...5000 см2/ г. 

Портландцемент тығыздығы-900...1300 кг / м3 құрайды. Қоймалардың 
сыйымдылығын есептеу кезінде портландцементтің сусымалы тығыздығы - 
1200, ал бетон дайындау үшін оны мөлшерлеу кезінде - 1300 кг/м3 

қабылданады. 
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Белсенділік (сумен тығыздалған кезде қатаю қабілеті, қатты тас тәрізді 
денеге айналады) және цемент маркасы 28 күнде сығылған кезде үлгі - 
арқалық және олардың жартысын бүгу кезіндегі беріктік көрсеткішімен 
сипатталады. 

Цементтің су қажеттілігі қалыпты тығыздық көрсеткішімен 
сипатталады. Бұл көрсеткіш ретінде берілген икемділікке қолжеткізу үшін 
қажетті судың мөлшерін түсінуге болады. Әдетте портландцемент үшін 
қалыпты тығыздық 21 ...28 % құрайды. Су қажеттілігі неғұрлым аз болса 
(қалыпты тығыздық), цементтің сапасы соғұрлым жоғары болады. 

Цементтің ұстасу жылдамдығы минералогиялық құрамға, ұсақтауға, 
судың мөлшеріне, температураға байланысты. Орнату жылдамдығы 
цементтің маңызды технологиялық сипаттамасы болып табылады. 
Портландцементтің ұстаса басталуы кемінде 45 минут, ал соңы - сумен 
араластыра бастағаннан 12 сағаттан кеш болмауы керек. Әдетте 
портландцемент 2...3 сағаттан кейін ұстаса бастайды, 5 ...8 сағаттан кейін 
аяқталады. Жылдам әрі баяу ұстасуы құрылыс жұмыстарының 
ұйымдастырылуын күрделендіреді және қиындатады. 

Ұзақ сақтау кезінде цементтің белсенділігі төмендейді: 
- 3 айдан кейін 10...20 %-ға; 
- 6 айдан кейін 15...30 %-ға; 
- 12 айдан кейін-25...40 %-ға. 
 
1.2.4 Цемент-бетондар 
Бетон дегеніміз шағыл тас (немесе қиыршық тас), құм, цемент, су және 

қоспалардың ұтымды есептелген қоспасын араластыру, төсеу, тығыздау және 
қатайту нәтижесінде алынған құрылыс материалы. Аталған компоненттердің 
қоспасы қатайғанға дейін бетон қоспасы деп аталады. 

Бетондардың құрылымдық белгілері бойынша негізгі біліктілігі 
көлемдік массасы бойынша бөлу болып табылады: 

- көлемі 2600 кг / м3 асатын аса ауыр бетондар күрделі құрылымға ие 
және агрегаттарды, мысалы, болат үгінділерді, баритті және т. б. қолдана 
отырып дайындалады; 

- көлемді салмағы 2100..2600 кг/м3 болатын ауыр бетон, құрылымы 
тығыз, тығыз және ауыр тау жыныстарынан немесе тығыз металлургиялық 
шлактардан жасалған шағыл тас, кварц құмы; 

- көлемдік массасы 1800...2000 кг/м3, құрылымы тығыз болуы мүмкін, 
бірақ тығыздығы төмен жыныстардан шағыл тасты немесе тығыз 
жыныстардан шағыл тасты қолдана отырып, ірі кеуекті жеңілдетілген бетон; 

- көлемдік массасы 1000...1800 кг/м3, тығыз немесе ірі түйірлі 
құрылымы бар, кеуекті шағыл тас пен құм, қож пемзасы (термозит), 
кремнезит, перлит қолданылған жеңіл бетон; 

- көлемдік массасы 1000 кг/м3 кем, шағыл тассыз және құмсыз кеуекті 
құрылымы бар (қуысты бетон) немесе кеуекті цемент тасы бар кеуекті құм 
немесе кеуекті шағыл тас қолданылған, ерекше жеңіл бетон. 
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Құрылыста ең көп таралған - ауыр бетон. Ол бетон және темірбетон 
конструкцияларын, аралық ғимараттар мен көпір тіректерін, жол 
жабындарын және т. б. жасау үшін қолданылады. 

Бетонның маңызды сипаттамасы кеуектілік болып табылады, ол 
негізінен оның қасиеттерін анықтайды. Кеуектіліктің жоғарылауымен судың 
сіңуі, судың қанығуы, су өткізгіштігі едәуір артады, бетонның беріктігі, аязға 
төзімділігі және беріктігі төмендейді. 

Бетонның кеуектілігін мына формула бойынша анықтауға болады: 
 

,1 0




порV  (1.7) 

 
мұндағы γ0- бетонның көлемдік массасы, кг/м3; 
      γ - шағыл тас, құм және цемент тасының тығыздығынан алынған 

бетонның тығыздығы, кг/м3. 
Әдетте ауыр бетондардың кеуектілігі 10 ... 15%, жекелеген 

жағдайларда - 5...7 % құрайды. 
Ауыр бетонның су сіңіруі шегінде массасы бойынша  2... 4% шегінде 

ауытқиды (немесе көлемі бойынша 5...10%). 
Сумен қанығуы су сіңіруден біршама артық. Су сіңіру мен су қанығу 

арасындағы айырмашылық бетондағы тұйық ұсақ тесіктің көлемімен 
шартталған. 

Бетонның су өткізбеушілігінің көрсеткіші гидростатикалық қысым 
болып табылады, онда стандартты әдістеме бойынша сыналатын үлгі арқылы 
су ағып кетпейді. Су өткізбеушілігі бойынша бетондар бірнеше маркаларға 
бөлінеді: W 2; W 4; W 6; W 10; W 12; W 14; W 16; W 18; W 20 (саны су ағып 
кетпейтін гидростатикалық қысымның шамасын білдіреді). 

Егер цемент қамырының жеткілікті сапасымен, сондай-ақ бетонға 
беттік-белсенді қоспаларды енгізумен төмен су-цемент қатынасы бар бетон 
дайындалса, бетонның су өткізгіштігі, судың сіңуі және судың қанығуы 
айтарлықтай төмендеуі мүмкін. Олар бетонның микроқұрылымын бетон 
қоспасының су қажеттілігін азайту, ауаның белгілі бір мөлшерін жеке 
капиллярлар мен микроқуыстар арасындағы байланысты бұғаттайтын 
тесіктерге тарту арқылы өзгертеді. 

Құрылымдардың бетон элементтеріне аязға төзімділік талаптары 
қойылады, олар үлгілерді -15...-20°С-қа дейін мұздату арқылы анықталады 
және одан кейін суда 15..20°C-та ериді. Үлгілер буланғаннан кейін 28 күннен 
кейін сыналады. 

Аязға төзімділігі бойынша бетонның маркасы ретінде кезек-кезек 
мұздату және еріту циклдарының ең көп саны қабылданады, бұл кезде 
үлгілердің беріктігі баламалы уақытта сыналған үлгілердің беріктігімен 
салыстырғанда 15% - дан артық емес және салмағы бойынша 5% - дан артық 
жоғалтпай кемітіледі. Аязға төзімділік тұрғысынан бетондар F50; F75; F100; 
F150; F200; F300; F400 және F500 маркаларына бөлінеді. 
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Бетон - бұл кеуекті материал, егер ондағы барлық тесіктер сумен 
толтырылса, көлемі су көлемінен 9%-ға артық болатын мұздың пайда 
болуына байланысты үлкен созылу кернеулерінің пайда болуына байланысты 
мұздатудың бірінші циклінде бұзылады. 

Бетонның аязға төзімділігі су-цемент қатынасына, цементтің түрі мен 
белсенділігіне, қатаю жағдайлары мен мұздату кезіндегі бетонның жасына, 
бетонның тығыздығына, құм мен қиыршық тастың сапасына байланысты. 
Аязға төзімді бетондар үшін су-цемент қатынасы 0,5-тен аспайды. 
Гидрофобты ауа тартатын қоспалар аязға төзімділікті арттырады, бұл 
гидрофобты беті бар шартты жабық  тесік қалыптастыруға ықпал етеді, олар 
қалыпты жағдайда сумен толтырылмайды және бетонды мұздату кезінде су 
сығылатын резервтік тесіктер ретінде қызмет етеді. 

Бетон қоспасы (1.9-сурет) - бұл бетон құрамына кіретін 
компоненттердің ұтымды таңдалған, жақсы араласқан қатты немесе 
пластикалық массасы. 

 

 
 

1.9 сурет - Бетон қоспасы 
 
Бетонға қойылатын талаптардың ішінде бетон қоспасының қаттылығы 

мен қозғалғыштығы маңызды рөл атқарады. Қоспаның құрамына 
байланысты келесі түрлері болады: 

- пластикалық масса болып табылатын жылжымалы бетон қоспалары, 
олар ауырлық күшінің әсерінен және аз механикалық әсермен пішінді 
толтырады; 

- қатты бетон қоспалары борпылдақ масса түрінде болады, онда агрегат 
дәндері қалың цемент желімімен өзара байланысты, сондықтан пішінді төсеу 
және тығыздау кезінде бетон қоспасына механикалық әсер қажет. 

 
1.2.5 Органикалық тұтқыр материалдар және олардың қасиеттері 
Органикалық байланыстырғыштар - бұл табиғи немесе жасанды қатты, 

тұтқыр пластик немесе сұйық материалдар, олар әдетте көміртегі бар жоғары 
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молекулалық химиялық қосылыстардан тұрады. Барлық дерлік органикалық 
байланыстырғыштардың тән белгілері  - ісінген кездегі кейбір жағдайларды 
қоспағанда, бұл органикалық еріткіштерде жану және еру қабілеті. 
Органикалық байланыстырғыштар минералды түйіршікті материалдарға 
жеткілікті адгезияға ие, оларды микро және макро дисперсті 
конгломераттарға біріктіреді. Олардың барлығы дерлік көп немесе аз 
дәрежеде гидрофобты заттар болып табылады [6]. 

Органикалық байланыстырғыш материалдарды өндіруге арналған 
шикізат: мұнай, көмір, тақтатас. Мұндай шикізатты фракциялық айдау құнды 
өнімдермен қатар шайыр тәрізді қалдықтар береді. Қосымша өңдеуден кейін 
органикалық байланыстырғыштар алынады. Органикалық 
байланыстырғыштар мыналарды қамтамасыз етуі керек: 

- минералды бөлшектерді жақсы жабу; 
- минералды бөлшектерді берік монолитке байланыстыруға мүмкіндік 

беретін жақсы ілінісу; 
- жабында қолданылу барысында суға төзімділік және тұрақтылық 

(өзінің қасиеттерін өзгертпеу). 
Органикалық байланыстырғыштардың негізгі түрлеріне битумдар мен 

шайырлар жатады. 
Битумдар табиғи, мұнайлы, тақтатасты болады. Қара май таскөмір, 

шымтезек, ағаштан алынған болады. Негізгі құрылыс қасиеттері мен 
консистенциясы бойынша органикалық байланыстырғыштар шартты түрде 
келесі топтарға бөлінеді: 

- 20...25°С кезінде қатты битумдар мен шайырлар тұтқыр-серпімді 
қасиеттерге ие, ал 120...180°C-та ұтқырлыққа ие болады; 

- 20...25°С-тағы тұтқыр битумдар мен шайырлар тұтқыр және 
пластикалық қасиеттерге ие, ал 120...180°C аққыштық қасиетіне ие болады; 

- 20-...25°С кезіндегі сұйық битумдар мен шайырлар - аққыш. Ұшпа 
көмірсутектер буланған сайын  қатайып, тұтқыр битумға ұқсас қасиеттерге 
ие болады. 

Битумның шамамен топтық құрамы: 
- май - 40...60 %; 
- шайыр -20...40 %; 
– асфальтен - 10...25 %; 
- карбен мен карбоид - 1...3 %. 
Май - ашық сары түсті заттар. Май тұтқыр ұтқырлық, сұйықтық 

қасиетін береді, булануды арттырады және жұмсарту температурасын 
төмендетеді. 

Шайыр - жеңіл балқитын, тұтқыр-пластикалық заттар, олардың 
тұтқырдағы мөлшері оның созылуына және икемділігіне әкеледі. 

Асфальтен - тығыздығы 1000 кг/м3-ден асатын қатты, балқымайтын 
заттар. Олар температураның тұрақтылығын, тұтқырлығын және битумның 
қаттылығын (сынғыштығын) қамтамасыз етеді. 
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Карбен асфальтенге ұқсас, бірақ құрамында көміртегі мөлшері көп, 
тығыздығы жоғары және қою қара түсті. Олардың мөлшері тұтқырлық пен 
нәзіктікті арттырады. 

Карбоид- органикалық еріткіштерде ерімейтін күйе түріндегі қатты 
заттар. 

Парафин- мөлшері шикізатқа байланысты және 3,5% - дан кем 
болатын зат. Көп мөлшерде созылуды азайтады және битумның қатаю 
температурасын жоғарылатады. 

Таскөмірден алынатын қарамайдың үлгілі топтық құрамы: 
- қарамай - 60 ... 80 %; 
- шайыр-15...25 %; 
- нафталин-7 %; 
- антрацен-10 %; 
- фенол - 5 % (улы). 
Битумның маңызды қасиеті оның тұтқырлығы болып табылады, ол 

стандартты иненің ену тереңдігімен (пенетрациямен) сипатталады, оған 25°С 
температурада 60 С ішінде 100 г жүктеме әсер етеді. Ол градуспен 
көрсетіледі (1° = 0,1 мм) және П25-пен белгіленеді. Мысалы, жол тұтқыр 
битумының пенетрациясы П25 = 40...300°. 

Органикалық байланыстырғыштарды тас материалдарымен 
байланыстыру адгезия деп аталады. Битумның адгезиясы битум 
қабықшасының минералды материалдың бетінен ығысу дәрежесіне 
байланысты ГОСТ-та келтірілген бақылау үлгілерінің фотосуреттерімен 
салыстыру арқылы бағаланады. 

 
1.2.6 Асфальтбетон 
Асфальтбетон - бұл белгілі бір арақатынаста алынған шағыл тастан 

(қиыршық тастан), құмнан, минералды ұнтақтан және битумнан 
қыздырылған күйде араластырғыштарда дайындалған асфальтбетон 
қоспасын тығыздағаннан кейін алынған материал.  

Асфальтбетон қоспалары шағыл тас, қиыршық тас және құм болып 
бөлінеді [8]. Асфальтбетон қоспалары битумның тұтқырлығына және 
қолданылу жағдайларына байланысты ыстық және суық болып бөлінеді. 

Тұтқыр және сұйық мұнай және жол битумдарын пайдаланып 
дайындалған және  төсеу кезінде 120°С-тан төмен болмайтын қоспаның 
температурасымен дайындалғаннан кейін тікелей қолданылатын 
асфальтбетон қоспалары ыстық деп аталады; 

Суық дегеніміз сұйық мұнай битумдарын қолдана отырып 
дайындалған, ұзақ уақыт сақтауға рұқсат етілген және температурасы 5°C-
тан төмен болмайтын асфальт-бетон қоспалары. 

Ыстық қоспалар минералды материалдар дәндерінің ең үлкен 
мөлшеріне байланысты бөлінеді: 

- ірі түйірлі - өлшемі 40 мм-ге дейінгі дәндері бар; 
- ұсақ түйіршікті - өлшемі 20 мм дейінгі дәндері бар; 
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- құмды - өлшемі 5 мм-ге дейін дәндері бар. 
Суық қоспалар ұсақ түйіршікті және құмды болып бөлінеді. 
Ірі түйірлі асфальтбетон жабынның төменгі қабатын салу үшін 

қолданылады, оның кедір-бұдыр және кеуекті беті жоғарғы қабатқа жақсы 
ілінісуді қамтамасыз етеді. 

Ұсақ түйіршікті асфальтбетон жоғарғы қабатты немесе бір қабатты 
жабынды салу үшін қолданылады.  

Құмды асфальтбетон қарқындылығы орташа жолдарда жабынның 
жоғарғы қабатын салу үшін қолданылады. 

Ыстық қоспалардан жасалған асфальтбетондар қалдық кеуектілік 
мәніне байланысты келесі түрлерге бөлінеді: 

- тығыздығы жоғары қалдық кеуектілігі 1,0-ден 2,5 %-ға дейін; 
- қалдық кеуектілігі 2,5-тен 5 %-ға дейін, тығыз; 
- қалдық кеуектілігі 5-тен 10%-ға дейінгі, кеуекті; 
- кеуектілігі жоғары, қалдық кеуектілігі 10-нан 18% - ға дейін. 
Суық қоспалардан жасалған асфальтбетондардың қалдық кеуектілігі 6-

дан 10% - ға дейін болуы тиіс. 
Шағыл тасты және қиыршық тасты ыстық қоспалар және тығыз 

асфальтбетондар, олардағы шағыл тастың (қиыршық тастың) мөлшеріне 
байланысты түрлерге бөлінеді: 

- А - құрамында 50-ден 60%-ға дейін шағыл тас бар; 
- Б - құрамында 40-тан 50%-ға дейін шағыл тас бар; 
- В - құрамында 30-дан 40% - ға дейін шағыл тас бар. 
Шағыл тасты және қиыршық тасты суық қоспалар және оларға сәйкес 

асфальтбетондар, олардағы шағыл тастың (қиыршық тастың) мөлшеріне 
байланысты Бх және Вх типтеріне бөлінеді. 

Ыстық және суық құм қоспалары және оларға сәйкес асфальтбетондар 
құм типіне қарай түрлерге бөлінеді: 

Г және Гх - ұсақтау елегінен алынған құмдарда, сондай-ақ 
құрамындағы  табиғи құм мөлшері 30% - дан аспайтын қоспаларда; 

Д және Дх - табиғи құмдарда немесе ұсату електері бар, салмағы 
бойынша мөлшері 70% - дан кем табиғи құмдардың қоспаларында. 

Физикалық-механикалық қасиеттері мен қолданылатын 
материалдардың көрсеткіштеріне байланысты қоспалар мен асфальтбетондар 
маркаларға бөлінеді: 

Ыстық: 
- тығыздығы жоғары - I 
- А-I, II типті тығыз; 
Б, Г - I, II, III 
В, Д-II, III. 
- кеуекті және кеуектілігі жоғары- I, II 
Суық түрлері: БХ, ВХ, ГХ - I, II 
ДХ – II. 
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1.3 Қала қатынас жолдарын жобалау кезіндегі геодезиялық 
жұмыстар 

 
1.3.1 Инженерлік-геодезиялық ізденістерді тағайындау 
Инженерлік-геодезиялық ізденістер жер бедерін, топырақ және өсімдік 

жамылғысын, елді мекендерді, жол желілерін, ғимараттар мен 
құрылыстарды, сондай-ақ объектілерді жобалау және іздестірудің басқа да 
түрлерін орындау үшін қажетті зерттелетін аумақтың басқа да сипатты 
топографиялық элементтерін сипаттайтын материалдар мен деректер 
кешенін алу мақсатында орындалады [17].  

Геодезиялық жұмыстарды қажетті дәлдікті өлшеу құралдарымен, 
негізінен лазерлік аспаптармен жүргізу керек. Геодезиялық аспаптар 
тексерілуі және құрастырылуы тиіс [18]. 

Инженерлік-геодезиялық ізденістер құрамында қажет болған жағдайда 
жұмыстар мен зерттеулердің мынадай жекелеген түрлерін орындайды:  

 - инженерлік ізденістер материалдарын: топографиялық-геодезиялық, 
аэрофототүсірілім, жерге орналастыру және басқа да қор (мұрағат) 
материалдары мен өткен жылдардағы деректерді жинау, жүйелеу және 
талдау; 

 - жерді қашықтықтан зондтау материалдарын жинау, түсіндіру және 
талдау; 

 - инженерлік ізденістер аумағын (учаскесін, трассасын) барлап 
тексеру;  

 - арнайы геодезиялық желілерді құруды және геодинамикалық 
полигондарда жер бетінің қазіргі заманғы тік және көлденең қозғалыстарын 
бақылауды қамтитын геодинамикалық зерттеулер;  

 - тау-кен қазбаларын, геофизикалық және басқа да бақылау нүктелерін 
заттай көшіруге және орайластыруға байланысты геодезиялық жұмыстар.  

Инженерлік-геодезиялық ізденістер бағдарламасы мыналарды қамтуы 
тиіс: 

 - іздестіру учаскесінің топографиялық-геодезиялық зерделенуі туралы 
ақпарат және бұрын орындалған жұмыстардың нәтижелерін пайдалану 
мүмкіндігін бағалау нәтижелері; 

 – тірек геодезиялық желіні құру әдістері мен сызбаларының 
мәліметтері мен негіздемесі-сыныптар, разрядтар; 

 - арнайы мақсаттағы геодезиялық желіні құру туралы мәліметтер; 
 -күтілетін дәлдікті алдын ала есептеу нәтижелері негізінде алынған 

жұмыс учаскесіндегі геодезиялық пункттердің тығыздығына және олардың 
жоспарлы-биіктік жағдайын анықтау дәлдігіне негіздеме мен талаптар; 

 - жергілікті жерде геодезиялық желі пункттерін (нүктелерін) бекіту 
тәсілдеріне, орталықтардың типтеріне және сыртқы безендіру түріне 
қойылатын талаптар; 

 - түсіру желілерін құру әдістері мен схемаларының, топографиялық 
түсірілімді орындау әдістерінің мәліметтері мен негіздемесі; 
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 - инженерлік-гидрографиялық жұмыстарды орындау әдістері туралы 
мәліметтер; 

 - желілік объектілердің инженерлік-геодезиялық ізденістері туралы 
мәліметтер; 

 -инженерлік ізденістердің (зерттеулердің) басқа түрлерін инженерлік-
геодезиялық қамтамасыз ету жөніндегі мәліметтер; 

 - техникалық есептің құрамы мен мазмұны, ұсынылатын есептік 
құжаттаманың электрондық құжаттарының түрі мен форматтары туралы 
мәліметтер. 

Инженерлік-геодезиялық ізденістер бағдарламасына жұмыстардың 
құрамына қарай қоса беріледі:  

а) жағдаяттық жоспар (схема);  
б) жұмыс ауданының (алаңының, трассасының) топографиялық-

геодезиялық және картографиялық зерттелу схемасы;  
в) жобаланатын тірек геодезиялық желінің схемасы;  
г) арнайы мақсаттағы геодезиялық желінің схемасы;  
д) топографиялық түсірілім алаңдарының орналасу картограммасы;  
е) геодезиялық орталықтардың сызбалары (егер оларды салу көзделсе);  
ж) цифрлы және (немесе) графикалық түрдегі топографиялық карталар, 

инженерлік-топографиялық жоспарлар және инженерлік коммуникациялар 
мен құрылыстардың жоспарлары.  

Қоса беріліп отырған схемаларды, картограммаларды және басқа да 
графикалық материалдарды біріктіруге рұқсат етіледі.  

 
1.3.2 Топографиялық карталар мен масштабтар 
Геодезияның маңызды міндеттерінің бірі - жер учаскелерін қағазға 

қысқартылған түрде бейнелеу. Қағаздағы картографияға түбегейлі екі түрлі 
көзқарас бар: бұрмаланулармен және ұқсас түрде. Кейбір бұрмаланулар 
жердің қисықтығынан және қағаз жазықтығындағы қисық бетті бейнелеудің 
мүмкін еместігінен туындайды. Мұндай суреттер карталар деп аталады. 
Карталарда үлкен аумақтар бейнеленген: материктер, мемлекеттер, ірі 
аймақтар, облыстар, аудандар және т.б. 20 км2 аспайтын кішігірім жер 
учаскелерін бейнелеу кезінде жердің қисықтығы ескерілмейді және 
қағаздағы сурет азаяды, бірақ ұқсас болады. Бұл суреттер жоспарлар деп 
аталады. Жағдаяттан өзге жер бедері көрсетілетін карталар мен жоспарлар 
топографиялық деп аталады. 

Карталардағы және жоспарлардағы жағдаятты және барлық жергілікті 
нысандарды бейнелеудің масштабы- бұл объектілердің кішірейтілу 
дәрежесі. Топографиялық карталар 1:1.000.000 және одан үлкен масштабта 
болады. Кішігірім масштабтағы карталар шолу картасы деп аталады. 

Сандық масштаб - бұл өлшемсіз бөлшек, оның алымында бірлік бар. 
Сандық масштаб жоспардың бірлігінде ауданның ұқсас бірліктері қанша 
екенін көрсетеді. Масштаб туынды болып табылмайды. Бұл реттелген қатар. 
Бөлгіштегі сан неғұрлым аз болса, нысандардың азаю дәрежесі соғұрлым аз 
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болады және кескін масштабы соғұрлым үлкен болады. Стандарт ретінде 
топографиялық карталардың келесі масштабы белгіленген:  

- 1:1.000.000, 1:500.000, 1:300.000 – шартты түрде мұндай карталар 
шағын болып саналады;  

- 1:200.000, 1: 100.000 – бұл орташа масштабтағы карталар; 
- 1:50000, 1: 25000, 1:10000, 1: 5000, 1:2000 – мұндай карталар ірі 

масштабты деп аталады. 
Жоспарлар әдетте келесі масштабта жасалады 1:500; 1:1000; 1:2000; 

1:5000. 
Картаның сандық масштабына ортасынан төменгі жағында қол 

қойылады. Төменде масштаб картаның бір сантиметрінде жергілікті жердің 
қанша метрі болатынын көрсетеді. Мысалы, 1: 50000 сандық масштабы 
картаның 1 см-де 50000 см жергілікті жер болатынын білдіреді. Сондықтан, 
1:50000 масштабында төменде: "1 сантиметр 500 метр" деп қол қойылды. 

Көрсетілген міндеттерді шешуде есептеулерді болдырмау үшін 
жұмыстардың үлкен көлемі кезінде сызықтық (1.10, а -сурет) және көлденең 
(1.10, б - сурет) жататын графикалық масштабтарды пайдалану ыңғайлы) 

Сызықтық масштабты бөлу метрмен цифрландырылған. Картадағы 
кесіндінің ұзындығы циркуль-өлшеуішпен өлшенеді (1.11-сурет). Оның 
аяқтары сегменттің ұштарына орнатылады және аяқтың ерітіндісі 60°-тан 
аспайтынына көз жеткізеді, әйтпесе кесіндіні бөлікпен өлшенуі керек. 
Аяқтың ерітіндісін өзгертпей, өлшеуіш сызықтық масштабқа қолданылады 
және қашықтық мәні есептеледі. Өлшемді бақылау үшін өлшем екі рет 
орындалады Айырмашылықтар (м-де) сандық масштабтың бөлгішіндегі мың 
санынан аспауы тиіс. 

 

 
а - сызықтық масштаб 1: 2000, б-көлденең масштаб 1: 500, в-көлденең 

масштаб 1:2000 
 

1.10 сурет - Масштабтар 
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Жоспарда миллиметрдің оныншы үлесіне дейінгі дәлдікпен түзу 
кесінділерді өлшеу немесе шөгу үшін көлденең масштабты пайдаланады 
(1.10, в - сурет). Тік сызық бойымен көлденең масштабты құру үшін 
масштабтың негізі бірнеше рет салынады, ол 2 см-ге тең. Алынған 
нүктелерден вертикальдар немесе қималар деп аталатын перпендикулярлар 
көтеріледі. Биік вертикальдарда кесіндісі тең m (әдетте m =10) салынады 
және алынған нүктелер арқылы масштабтың негізіне параллель сызықтар — 
көлденең сызықтар тартылады. Масштабтың сол жақ шеткі негізі п тең 
бөліктерге бөлінеді (мысалы, п=10) және алынған нүктелер арқылы п көлбеу 
параллель сызықтар − көлденең сызықтар тартылады. Көршілес вертикальдар 
арасындағы көлденең кесіндінің ұзындығы δ масштабының негізіне тең 
екенін байқауға болады. Көршілес көлденең сызықтар арасындағы кесіндінің 
ұзындығы δ/п тең. Қорытындысында, бір нүктеден шығатын тік және 
көлденеңмен шектелген көлденең кесінділердің ұзындығы 0-ден 10-ға дейін 
өзгереді. 

 
 

1.11 сурет - Өлшегіш циркуль 
 
Бұл жағдайда ұқсас көршілес кесінділер көлденең масштабтың ең аз 

бөліну шамасына қарай өзгереді: 
 

 mnx 
 

(1.8) 

 
Егер масштабтың негізі δ = 2 см және m = n =10 болса, онда 

масштабтың ең кіші бөлінуі x=0,02 мм. 
Масштабты пайдалану ыңғайлылығы үшін негіз бен көлденең 

бөліністерді цифрландыруға болады. 
 
1.3.3 Жоспарлар мен карталар бойынша жергілікті жер 

учаскелерінің ауданын өлшеу және анықтау 
Учаскенің ауданын анықтау міндеті инженерлік-құрылыс қызметінің 

көптеген жағдайларында туындайды: су жинау бассейнінің ауданын, жер 
учаскесін бөлу алаңын, ауылшаруашылық алқаптарының ауданын және т.б. 
анықтау кезінде карталар мен жоспарлардағы аудандарды анықтаудың 
әртүрлі әдістері бар. Оларға мыналар жатады: аналитикалық әдіс, 
графикалық және механикалық [27]. 
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Аналитикалық әдіс фигураның ауданын осы фигураны шектейтін 
сызық шыңдарының координаталары арқылы анықтауға негізделген. Әдетте 
бұл әдіс учаскенің шекарасы сынған сызық болған кезде қолданылады. Егер 
бұрыштардың координаталары геодезиялық өлшеулерден және кейінгі 
есептеулерден белгілі болса, онда бұл мәселені шешудің ең жақсы және дәл 
нұсқасы, әйтпесе нүктелердің координаталары жоспардан алынады. Шыңдар 
саны n болатын көпбұрыш үшін аудан бірдей нәтиже беретін екі балама 
формула бойынша есептеледі, ал олардың бірі бақылау болып табылады: 

 
S = 0,5 ΣXi(Yi+1 – Yi-1); (1.9) 

 
S = 0,5 ΣYi(Xi -1 – Xi +1). (1.10) 

 
Мысал ретінде пішіні дұрыс емес алтыбұрыштың ауданын анықтауды 

қарастырамыз. Есептеулерді 1.9 кестесін бірізді толтыру арқылы жүргізу 
ыңғайлы. Кестенің бірінші бағанында нүкте нөмірлері қойылады, бірақ баған 
соңғы 6-шы нүктеден басталады. Бұл 1-ші нүкте үшін i=1 шамасы кезінде (i-
1) 6-шы нүктеге сәйкес келетінін көрсету үшін жасалады. 

 
1.9 кесте - Дұрыс емес пішінді алтыбұрыштың ауданын анықтау мысалы 
 
Нүктел
ер 

Xi, м Yi, м ΔYi = Yi+1 – Yi-1 Xi∙ ΔYi ΔXi= Xi-1 - Xi+1 Yi∙ ΔXi 

6       
1 1358 2891 -116 -157528 -6 -17346 
2 1343 2924 +23 +30889 -57 -166668 
3 1415 2914 0 0 -108 -314712 
4 1451 2924 +128 +185728 -6 -17544 
5 1421 3042 +116 +164836 +114 +346788 
6 1337 3040 -151 -201887 +63 +191520 

Сомасы Σ=0 22038=2S Σ=0 -22038=2S 
 

ΔYi, немесе ΔXi,  координаталарының қосындыларын есептеу арқылы  
бағанның сомасы есептеледі. Ол нөлге тең болуы керек, бұл есептеуді 
бақылау болып табылады. Нүктенің координатасы көбейтілетін кестенің 
келесі бағанын есептеп, фигураның екі еселенген ауданын білдіретін 
бағанның қосындысы есептеледі [27]. 

Графикалық әдіс учаскенің жалпы ауданын жеке геометриялық 
фигураларға бөлуге негізделген, олардың аудандарын орнату оңай. Әдетте, 
бұл үшбұрыштар немесе шаршылар. Учаскені фигураларға қолмен бөліп, 
үшбұрыштарға бөлу өте ыңғайлы (1.11-суретті қараңыз). 
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1.11 сурет - Учаскені үшбұрыштарға бөлудің екі нұсқасы 
 

Әр SΔ үшбұрышының ауданын формула бойынша есептеу оңай: 
 

SΔ = 0,5 b∙h, (1.11) 
 
мұндағы b - үшбұрыштың негізі, м; 
      h-үшбұрыштың биіктігі, м. 
Есептеулер 1.10 кестесін толтыру арқылы жүргізілуі керек. 
 

1.10 кесте - Ауданды графикалық әдіспен анықтау 
 

Үшбұрыш Биіктігі h, м Негіз B, м SΔ = 0,5 b∙h 
1 32.2 112.8 1816.08 
2 51.6 112.8 2910.24 
3 47.4 96.5 2287.05 

Учаске алаңы, м2 7013.37 
 
Бақылау үшін үшбұрыштарға бөлудің екінші нұсқасы және учаскенің 

ауданын 2-ші есептеу жүзеге асырылады. Ауданның екі мәнін алғаннан кейін 
ΔS = S1-S2 айырмасын тауып, салыстырмалы ауытқуды есептеңіз: 

 
MS = ΔS/Sср. (1.12) 

 
Графикалық әдістің тағы бір түрі - учаскені шаршыларға немесе 

тіктөртбұрыштарға бөлу, бұл ретте бөлу виртуалды. Өлшенетін аймаққа 
мөлдір миллиметр қойылып, шаршы сантиметр мен миллиметрдің санын 
есептей отырып, шаршыға бөлінеді. Масштабты ескере отырып, қарапайым 
шаршының ауданын шаршы метрге ауыстыра отырып, учаскенің ауданы 
анықталады. Тіктөртбұрыштарға бөлінген кезде а=5 мм аралықпен параллель 
сызықтары бар мөлдір негіздегі палетка қолданылады. Палетканы 
анықталған учаскеге қойып, палетка бойымен сызықтардың ұзындығы 
өлшеуішпен (bi) өлшенеді. Учаскенің ауданы S = aΣb формуласы бойынша 
анықталады. Шын мәнінде, бұл а бір тұрақты жағы және b екінші ауыспалы 
жағы бар тіктөртбұрыштардың аудандары. Өлшеулерді бақылау үшін 
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палетка басқа бұрышқа қойылып, өлшеулер қайталанады. Нәтижелер 
бойынша өлшеулердің салыстырмалы қателігі есептеледі. 

Механикалық әдіс картадағы және жоспардағы ауданды өлшеу 
кезінде арнайы құрылғы - планиметрді қолдануға негізделген. Полярлы 
планиметрдің дизайны және оны қолдану әдістемесі барлық оқулықтарда 
сипатталған. Қазіргі уақытта бұл планиметрлер ескірген және тоқтатылған. 
Олар электронды планиметрлермен алмастырылған. Мұндай планиметрдің 
мысалы 1.12-суретте келтірілген. 

 
 

1.12 сурет - Планиметр PLANIX 5 
 
1.3.4 Жергілікті жердегі геодезиялық өлшеулер және 

пайдаланылатын аспаптар 
Барлық геодезиялық әрекеттер далалық және камералдық болып 

бөлінеді.  
Далалық жұмыстар- бұл геодезиялық аспаптарды пайдалана отырып 

орындалатын жергілікті жердегі негізгі геодезиялық әрекеттер, қойылған 
міндеттерге байланысты мынадай аспаптар болуы мүмкін: теодолит (1.13, а -
сурет), нивелир (1.13, б-сурет), тахеометр (1.13, в -сурет), курвиметр (1.13, г - 
сурет), рулетка немесе жер өлшегіш таспа (1.13, д - сурет) және т. б. Бұл 
негізгі геодезиялық аспаптар, бірақ басқаларын (мысалы, кипрегель (1.13, е -
сурет), геодезиялық қабылдағыш (1.13, ж-сурет), лазерлік (1.13, и - сурет) 
немесе оптикалық (1.13, к - сурет) қашықтық өлшеуіш) пайдалануға болады.  

Далалық өлшеулердің нәтижелері далалық журналдарға енгізіледі. 
Заманауи электрондық геодезиялық аспаптар журналға жазудан бас тартуға 
және барлық өлшеу ақпаратын электрондық түрде жинақтауға мүмкіндік 
береді. Бұл далалық жұмыстарды да, далалық материалдарды камералық 
өңдеуді де тиімді жүргізуге мүмкіндік береді.  

Камералық жұмыстар далалық өлшеу материалын өңдеуге 
байланысты. Камералдық жұмыстарға мыналар жатады: 

- далалық журналдарды өңдеу,  
- геодезиялық желілерді математикалық теңестіру; 
- геодезиялық түсірілімдерді графикалық ресімдеу; 
- берілген масштабта жергілікті жер жоспарын құру.  
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а) б) в) 

 

 
 

г) д) е) 

 

 

 

 
 

ж) 

 
 

и) 

 
 

к) 

  
 

а-электрондық теодолит; Б-оптикалық нивелир; в-электрондық тахеометр; г-
курвиметр; д-геодезиялық жер өлшегіш таспа; е-кипрегель; ж-геодезиялық 

қабылдағыш; и-лазерлік алыс өлшеуіш; к-оптикалық алыс өлшеуіш 
1.13-сурет-Геодезиялық аспаптар 
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Қазіргі уақытта геодезиялық материалдар мен графикалық 
құрылыстарды математикалық өңдеуге электронды-есептеу техникасы мен 
түрлі бағдарламалар, сондай-ақ электронды графоқұрастырғыштар қосылған 
[27]. 

 
1.3.5 Сызықтық өлшеулер 
Ұзындықты өлшеу немесе сызықтық өлшеулер геодезиялық 

өлшеулердің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.  
Ұзындықты тікелей – металл, ағаш метрлермен, рулеткалармен, жер 

өлшегіш таспалармен және арнайы сымдармен, сондай – ақ жанама-
электрондық, жіп және басқа да қашықтық өлшеуіштермен өлшейді. 

Желілерді тікелей өлшеу үшін мынадай аспаптар қолданылады: 
ұзындығы 20, 24, 30 немесе 50 м жер өлшегіш таспалар (ЛЗ-20, ЛЗ-24, ЛЗ-
50), рулеткалар. Құрылыс алаңдарында, орынжайларда өлшеу үшін лазерлік 
рулеткалар қолданылады. 

Жер өлшейтіп таспалар үш түрге бөлінеді: 
- ұзындығы аспаптың ұштары арасында бекітілген ұштық (1.14, а - 

сурет); 
- штрих, ұзындығы аспаптың басы мен соңындағы түйреуіштерге 

арналған ойықтардың жанында жасалған штрихтар арасында жасалған (1.14, 
б - сурет); 

- ұзындығы аспаптың басында және соңында орналастырылатын 
шкалалардың нөлдері арасында қоршалған шкалалар (1.14, в-сурет). 

Шкала таспасы дәлдігі жоғары  жұмыстарда қолданылады. 
Қашықтық өлшегіштер геодезиялық құрылғылар деп аталады, 

олардың көмегімен екі нүкте арасындағы қашықтық жанама түрде өлшенеді. 
Қашықтық өлшегіштер оптикалық және электронды болып бөлінеді. 
Оптикалық қашықтық өлшегіштер тұрақты параллактикалық бұрышы бар 
қашықтық өлшегіштерге және тұрақты негізі бар қашықтық өлшегіштерге 
бөлінеді. Электрондық қашықтық өлшегіштер электрондық-оптикалық 
(жарықпен қашықтық өлшегіштер) және радиоэлектрондық (радиомен 
қашықтық өлшегіштер) болып бөлінеді. 

Көптеген геодезиялық құрылғылардың телескоптары жіп 
диапазонымен жабдықталған. Негізгі штрихтардан (тік және көлденең) басқа 
көру құбыры жіптерінің торында а және b қашықтық өлшегіш штрихтары 
болады (1.15, а сурет). 

Жіптің қашықтық өлшегіші сантиметрлік бөліктерге бөлінген 
нивелирлік рельстермен бірге қолданылады. 

ММ құралының айналу осьінен AB рейкасына дейін D қашықтығы 
(1.15, б - сурет) келесіне тең: 

 
D = L + f + 𝞭𝞭, (1.13) 

 
мұндағы L-линзаның фокусынан рейкаға дейінгі қашықтық; 
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      f - фокустық қашықтығы; 
𝞭𝞭 - объектив пен құрылғының айналу осі арасындағы қашықтық. 

 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
а-ұштық таспа; б-штрих таспа; в-масштабты таспа 

 
1.14 сурет - Жер өлшегіш таспалар 

 

 
 

а - көру құбыры жіптерінің торы, б - қашықтықты оптикалық қашықтық 
өлшеуішпен өлшеу 

1.15 сурет - Қашықтықты оптикалық қашықтық өлшеуішпен өлшеуді 
көрсетуге арналған сызба 

 
Оптикалық оське параллель a және b  торларының диапазонды 

соққыларынан өтетін сәулелер объективпен шағылысады, оның F фокусынан 
өтеді және диапазонды соққылардың суреттерін  A және B нүктелеріне 
проекциялайды, осылайша рейкадан қашықтық өлшеуі n болады.  
ABF және a/b/F  ұқсас үшбұрыштардан p қашықтық өлшеуіштері арасындағы 
қашықтықты белгілей отырып, біз L = n f / p табамыз. f / p = K и f + 𝞭𝞭 = c 
белгілеп, төмендегіні аламыз: 
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D = K n + c, (1.14) 
 
мұндағы K - қашықтық өлшегіш коэффициенті; 
      c - қашықтық өлшеуіштің тұрақтысы. 
Құрылғыны жасау кезінде f және p K=100, ал c тұрақтысы нөлге жуық 

болатындай етіп таңдалады. Сонда D = 100 n. 1/300 жіпті қашықтық 
өлшегішпен қашықтықты өлшеу дәлдігі. 

Егер рейка нысаналық оське қатысты v бұрышқа қисайған болса (1.16 
сурет), онда дұрыс есептеудің орнына А0В0 = m АВ = n есебі алынады. Бұл 
шамалар n' = n cos v қатынасына байланысты, бірақ d = D cos v 
болғандықтан,:  
d = Kncos 2v. 

 

 
 

1.16 сурет - Көлбеу учаскедегі сызықты өлшеу схемасы 
 
Қазіргі уақытта желілер негізінен электронды құрылғылармен 

өлшенеді: жарық және лазерлік қашықтық өлшеуіштер. Осы аспаптардың 
құрылғысы электромагниттік толқындардың алға және кері бағытта өтуіне 
қажетті уақытты өлшеуге негізделген. 

 
1.3.6 Бет үсті шаршы бойынша нивелирлеу 
Нивелир - нивелирлеуге, яғни жер бетінің бірнеше нүктелері 

арасындағы биіктік айырмашылығын анықтауға арналған геодезиялық құрал. 
Нәтижесінде жағдаят пен жер бедерінің контурлары бейнеленген 
топографиялық жоспар алынады [28]. 

Құрылғыға байланысты деңгейлердің келесі түрлері бөлінеді. 
1)Құбыр жанындағы деңгейі бар нивелирлер көру құбырымен бірге 

көлденең қалыпқа қолмен (Н-3, Н-05, 3Н5Л) өлшеу үшін келтірілетін дәл 
цилиндрлік деңгеймен жабдықталған. 

2)Еңіс бұрышының компенсаторы бар нивелирлер көру құбырының 
нысаналық осін көлденең қалыпқа автоматты түрде келтіретін құрылғының 
болуымен ерекшеленеді. Компенсатор 12-15/ аралығында жұмыс істейді, 
сондықтан құрылғы дөңгелек деңгейге (N-3K, 3N2KL) сәйкес жұмыс 
қалыбына алдын-ала орнатылады. 
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3) оптикалық микрометрі (Н-05) бар нивелирлерде объективтің 
алдында шыны тілімше болады, оның айналасы оның көлденең осьі бойынша 
жарық сәулелерін өзіне параллель ығыстырады. Бұл визуалды осьті рельстің 
соққысына дәл келтіруге мүмкіндік береді. Ауыстыру мөлшері оптикалық 
микрометрмен өлшенеді, бұл рельстің жоғары дәлдігіне қол жеткізеді. 

4) Лазерлік нивелирлер көрінетін жарық сәулесін шығарады. Есеп 
рельстегі жарық нүктесі бойынша алынады. 

5) цифрлық нивелирлер шкаласы штрих коды болып табылатын 
рейка бойынша автоматты түрде кері санақты қалыптастырады. Сандық 
деңгейлер көлбеу бұрыш компенсаторымен жабдықталған. Рейка бойынша 
есептеулер магниттік тасымалдағышта тіркеледі. 

Мысал ретінде көру түтігі жанындағы деңгейі бар Н-3 дәл нивелирінің 
құрылғысын қарастырайық (1.17, а сурет). Өлшеулерді орындау үшін Н-3 
нивелирі штативке орнатылады және 7 көтергіш бұрандалармен 5 дөңгелек 
деңгейдегі көпіршіктің нөл-пунктіне келтіреді. Бекіткіш 3 және 4 
бағыттаушы бұранданы қолдана отырып, телескопты рельске бағыттайды. 10 
окулярдың диоптрийлік сақинасын  айналдыру арқылы құбырды "көзбен" 
және 2 фокустық бұранданы  – "мәні бойынша" айналдырады. Құбырдың 
көру аймағында жіп торының соққылары (1.17 - сурет, б), нивелирлік 
рельстің бейнесі және жеке терезеде-цилиндрлік деңгейдің екі жартысының 
суреттері көрінеді. 

 

 
А-Нивелир Н-3; б-нивелир құбырының көру алаңы; 1 - көру құбыры; 2 – көру 

құбырының фокустаушы бұрандасы; 3 – бекіту бұрандасы; 4 – жетекші 
бұранда; 5 – дөңгелек деңгей; 6 – дөңгелек деңгейдегі түзету бұрандалары; 7 
- көтеру бұрандалары; 8 – тіреу; 9 – элевациялық бұранда; 10 - көзді түтікті 

фокустауға арналған диоптриялық сақинасы бар окуляр; 11 - цилиндрлік 
деңгейдегі түзету бұрандалары; 12-цилиндрлік байланыс деңгейі 

1.17 сурет - Нивелир құрылғысы Н-3 
 
9 көтеру бұрандасын бұру арқылы олар 1 құбырдың көлбеуін және 12 

цилиндрлік деңгейді өзгертеді, деңгей осін көлденең күйге келтіреді. 
Айқындау тәсіліне қарай жоспарлы ережелер алынатын контурларды 

және нивелирленетін нүктелерін  және бет үстіні нивелирлеудің  шаршы, 
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көлденең желілері бойынша, магистральдары бойынша нивелирлеу әдістері 
бөлінеді. 

Рельефке және жер бедерінің ашықтығына, учаскенің ауданы мен 
конфигурациясына байланысты бетті тегістеу  1: 500; 1:1000; 1:2000 немесе 
1: 5000 масштабта жүзеге асырылады. Жоспарлар қағаз түрінде, сондай-ақ 
автоматты жобалау жүйелерінде (АЖЖ) пайдаланылатын сандық түрде 
жасалады [28]. 

Мысал ретінде шаршыларды тегістеу әдісін қарастырыңыз. 
Ашық және салыстырмалы тегіс жер жағдайында ашық учаскелерді 

топографиялық түсіру кезінде жер бетін тегістеу тік жоспарлау жобасын 
жасау және жер жұмыстарының көлемін есептеу мақсатында бедер 
қимасының шағын (0,1 -0,5) биіктігімен (1:500 - 1:50000) ірі масштабтағы 
шаршылар бойынша жүргізіледі. 

Учаскеде өлшеуіш таспамен және теодолитпен тараптардың ұзындығы 
10, 20 немесе 40 м болатын шаршылар желісі бөлінеді (1.18-сурет). Негізгі 
тіктөртбұрыштың бүйірлерінде шаршылардың қабылданған ұзындықтары 
орналастырылған. 1, 2, 3 және т.б. нүктелердегі ілгектерді қолдана отырып, 
тіктөртбұрыштың ішіндегі шаршылардың шыңдарын сындырыңыз. 
Шаршылардың шыңдары шұңқырлармен бекітіліп, олардың нөмірлеріне қол 
қойылады. 

 

 
 

1.18 сурет - Бір станциядан нивелирлеу 
 
Шаршыларды тегістеу тәртібі олардың мөлшері мен жер жағдайына 

байланысты. Егер учаске жұмсақ болса және оның ауданы 200х200 м-ден 
аспаса, нивелир шамамен учаскенің ортасына орнатылады және барлық 
шаршылардың шыңдарына кезекпен орналастырылған рейкалар бойынша 
өлшемдер алынады. 

Егер учаскенің көлемі мен жер бедерінің сипаты бір станциядан барлық 
шаршылардың шыңдарын тесуге мүмкіндік бермесе, бірнеше станцияны 
белгілеңіз. Байланыстырушы нүктелер - көрші станциялардан өтуге болатын 
шаршылардың шыңдары. Осы нүктелерде өлшемдер екі рет алынады: 
рельстің жұмыс жағында және бақылау жағында. Қалған нүктелерде 
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өлшемдер тек рейканың қара жағынан алынады. Бақылау үшін 
байланыстырушы нүктелер нивелирлік жүрісті (жабық немесе ашық) құрауы 
тиіс (1.19-сурет). Суретте: I станция - байланыстырылады, қалғандары қатал 
шеңбер құрайды. Үзік сызықтармен нивелирлеу сол немесе өзге станциядан 
орындалатын учаскелер бөлінген. 

 
 

1.19 сурет - Бірнеше станциялардан бетті тегістеу 
 

Нивелирлеу нәтижелерін қорытынды өңдеу кезінде алдымен адымы 
теңестіріледі. Шекті үйлессіздік қалдық формула бойынша есептеледі: 

 
,5030. ммLмhпред   (1.15) 

мұндағы L - нивелирлік жүрістің ұзындығы, км. 
Рұқсат етілмеген жағдайда, ол барлық биіктіктерге біркелкі бөлінеді 

және байланыстырушы нүктелердің биіктігін есептейді. Қалған нүктелердің 
биіктігі әр станцияда анықталған деңгей көкжиегі арқылы есептеледі. 

Нивелирлеу нәтижелері бойынша беткейлер жер бедерінің көлденең 
бейнесі бар топографиялық жоспар жасайды. Сурет қағазының парағында 
шаршылар торы берілген масштабта сызылады немесе барлық диаметрі бар 
негізгі жолдар координаталар бойымен қолданылады. Нүктелердің жанында 
0,01 м дейін дөңгелектелген белгілерге қол қойылады (1.20-сурет). Жер 
бедерінің көлденең қимасының биіктігін орнатыңыз және көлденең 
тұрғызыңыз. 

 



62
   

 

 
 

1.20 сурет - Беттерді шаршылар бойынша нивелирлеу жоспары (масштабы 1: 
500, бедер қимасының биіктігі 0,25 м) 

 
Көршілес нүктелер арасындағы сызықтық интерполяция қабылданған 

қиманың еселігімен биіктіктері бар нүктелердің орналасу жоспарында 
болады. Бірдей биіктіктегі алынған нүктелер тегіс қисықтармен 
байланысады, көлденең алынады. Интерполяцияны палетканың көмегімен 
аналитикалық немесе графикалық түрде жасауға болады. Палетка - бақылау 
қағазында бірдей қашықтықта орналасқан параллель сызықтар сериясы. 
Сызықтар көлденең белгілермен белгіленеді. 

 
1.3.7 Автомобиль жолдарын трассалау кезіндегі геодезиялық 

жұмыстар 
Трасса жобаланған сызықтық құрылымның осі болып табылады 

(жолдар, құбырлар, электр желілері және т.б.). Жол жергілікті жерде негізгі 
нүктелермен бекітіледі (1.21 – сурет): трассаның басы – НТ, трассаның соңы 
– КТ, бұрылу бұрыштарының шыңдары – ВУ, жармалық нүктелер-СТ. 

Трассалау - жердің ландшафтына, рельефке, экономикалық тұрғыдан 
қатысты болатын трассаның оңтайлы нұсқасын алуға арналған жұмыстар 
кешені. Камералды және далалық трассалау болады. Камералды бақылау 
кішігірім, содан кейін үлкенірек карталарды қолдана отырып, маршруттың ең 
жақсы нұсқасын алдын ала таңдаудан тұрады. [29]. 

Далалық трассалау картада трассаны алдын ала таңдамай орындалады 
немесе картада таңдалған трассаның нұсқасын заттай шығарады. Барлық 
жұмыстар далалық және камералдық болып бөлінеді. 

Далалық трассада теодолит немесе тахеометриялық жолдар бұрылыс 
бұрыштары мен тірек нүктелерінің шыңдарын бекітіп, жолдың осі бойымен 
төселеді, бұрылыс жолағынан тыс реперлер салынады, пикетаж, көлденең 
қисықтардың элементтері, трассалар мен кресттер бойымен геометриялық 
немесе тригонометриялық нивелирлеу бөлінеді және бекітіледі. 

Камералдық жұмыстардың құрамы мен көлемі іздестірулердің 
топографиялық-геодезиялық материалдарының сапасы мен толықтығын 
бақылауды қамтамасыз етуі тиіс [29]. 
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1.21 сурет - Маршрут сызбасы 
 
Трассаның негізгі элементтері мыналар болып табылады: жоспар – 

оның көлденең жазықтыққа проекциясы, бойлық профиль – трассаның осі 
бойынша тік қима, көлденең профильдер – трассаның осіне перпендикуляр 
бағыттар бойынша тік қималар. Жоспарда трасса тұрақты және ауыспалы 
қисықтық радиусының көлденең қисықтарымен бір-бірімен байланысқан 
әртүрлі бағыттағы түзу учаскелерден тұрады. Бойлық профильде жол тік 
қисықтармен өзара байланысқан әртүрлі көлбеу сызықтардан тұрады. 

Топографиялық жағдайларға байланысты келесі жолдар бөлінеді [29]: 
- алқап трассасы (1.22, I сурет) алқаптың жайылма үстіндегі 

террасаларының біріне салынады, тұрақты жоспары мен профильі бар, бірақ 
көптеген су ағындарын кесіп өтеді, қымбат өткелдерді салуды талап етеді, 
кейде қолайсыз геологиялық жағдайлармен сипатталады; 

- су бөлу трассасы (1.22, IV сурет) жергілікті жердің ең жоғары 
белгілерімен өтеді, жоспарда салыстырмалы түрде күрделі, жасанды 
құрылыстар аз, геологиялық жағдайлар қолайлы, жазық және орташа 
бөлінген аудандар үшін ұсынылады, бірақ таулы жерлер үшін емес; 

- көлбеу тас жол (1.22, II сурет) тау бөктерінде орналасқан, өте тегіс 
беткеймен сипатталады, бірақ жоспарда өте ирелең, құлау, шөгу, сел 
тасқынынан қауіпке ұшырайды; 

- көлденең-су бөлу трассасы (1.22, III сурет) аңғарлар мен 
суайрықтарды кесіп өтеді, жоспарда түзу сызыққа жақын, бойлық профильде 
күрделі өткелдер салуды талап ететін ұзақ мерзімді шекті еңістер жиі 
кездеседі, бұл ең қымбат жол. 

Жер бедерінің сипатына байланысты магистраль әдетте әртүрлі 
жолдарды біріктіреді. 

Егер трасса топографиялық карталар (жоспарлар), 
аэрофотоматериалдар немесе жергілікті жердің сандық үлгілері бойынша 
таңдалса, онда трассалауды тікелей жергілікті жерде таңдалса, далалық деп 
аталады [29].  

Бақылау кезінде жоспарланған параметрлер ажыратылады: бұрылу 
бұрыштары, көлденең қисықтардың радиусы, өтпелі қисықтардың ұзындығы, 
түзу кірістірулер және биіктік (профиль) параметрлері: бойлық беткейлер, 
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профиль элементтерінің ұзындығы ("жобалау қадамы"), тік қисықтардың 
радиусы. 

Жол трассалары трассалау үшін аса күрделі, себебі жоспарлы және 
бейінді параметрлердің сақталуын талап етеді. [29].  

Жазық жер, әдетте, рұқсат етілген жобалық көлбеуден орташа көлбеу 
болады, сондықтан биіктікте жол контурлы кедергілермен, яғни жағдаймен 
(су ағындары, батпақтар, жартастар, елді мекендер, ауылшаруашылық 
жерлер және т.б.) оның жағдайын анықтайтын "еркін жүру" арқылы жүзеге 
асырылады. Жазық аудандарда ең қысқа жолды алу үшін іздеу кезінде 
ұсынылады:  

1) трассаны бір контурлық кедергіден екіншісіне тура салу, трассаның 
түзу сызықтан ауытқу қажеттілігі және бұрылыстың жаңа бұрышын бекіту 
негізделуі тиіс;  

2) бұрылыс бұрыштарының шыңдарын жолдың осы кедергіні айналып 
өтетіндей есеппен кедергінің ортасына қарсы таңдау қажет;  

3) трассаны айтарлықтай ұзартпау үшін бұрылу бұрыштарын 
мүмкіндігінше 20-30° аспайтын етіп жасау керек (1.23, а сурет). 

Таулы жер трассаның рұқсат етілген еңістерінен артық еңістерге ие, 
сондықтан биіктікке қатысты трассалау әрбір сызық шекті еңіспен берілген 
кезде "қауырт жүріспен" жүргізіледі. Бұл көлбеуге төтеп беру үшін жолды 
түзу сызықтан үлкен бұрыштарға бұру арқылы ұзарту керек, яғни, 
жобаланған сызықты дамыту керек. Сондықтан таулы жағдайда жоспардағы 
жол күрделі конфигурацияға ие. Автокөлік жолдарында серпантиндер желіні 
дамыту үшін қолданылады. Таулы аудандарда трассалау кезінде ұсынылады:  

1) трассаны нөлдік жұмыстар сызығын ұстана отырып, шекті еңіспен 
жүргізу (1.23, б -сурет), еңістерді тек техникалық шарттар бойынша берілген 
жеке алаңдарда азайту (немесе нөлге теңестіру);  

2) трасса жоспарының элементтері мен жердің биіктік белгілерін алдын 
ала жасалған теориялық бейінін және қисықтар мен түзулердің ұштасу 
талаптарын ескере отырып таңдау қажет;  

3) бұрылу бұрыштары мен олардың шамаларын трассалау көлбеуін 
және желінің есептік дамуын сақтау шарттарына сүйене отырып белгілеу, 
бұл ретте жол берілетін еңісті едәуір жұмсарту (азайту) қажет болатын 
қисықтардың шағын радиустарын ескермеуге тырысу[29]. 
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1.22 сурет - Трассаның түрлері 
 
Жолдарды зерттеу барысында екі негізгі міндет ерекшеленеді:  
1) қолайлы жағдайларда орналасқан және құрылысқа, пайдалануға ең 

аз шығындарды талап ететін трассаның оңтайлы нұсқасын таңдау; 
2) трассаның және ондағы барлық құрылыстардың жобасын жасау үшін 

қажетті инженерлік-геодезиялық, инженерлік-геологиялық, гидрологиялық 
және басқа да материалдар мен деректердің жиналуын қамтиды.  

 
 

 
а - жазық жердегі трассалау; б - таулы жердегі трассалау 

1.23 сурет - Әр түрлі жерлерде бақылау 
 
Камералды және далалық бақылауды толығырақ қарастырайық. 
Жер бедеріне тәуелді камералық трассалау мынадай тәсілдермен 

жүргізіледі: әрекет әдісі, белгіленген еңіс сызығын жасау, жергілікті жердің 
цифрлық моделі бойынша стереофотограмметрлік тәсіл (ЖЖЦМ). 



66
   

 

Әрекет әдісі жазық жерлерде еркін жүріс учаскелерінде қолданылады 
(1.24, а сурет). Белгіленген А және В нүктелерінің арасында картаға ең қысқа 
трасса түсіріледі, ол бойынша жобалық сызығы бар бойлық профиль 
жасалады және рельеф биіктіктері дизайнға жақын болатындай етіп оңға 
немесе солға жылжытқан жөн болатын учаскелер анықталады. Бұл учаскелер 
жаңадан трассаланады және трассаның жақсартылған жобасын құрайды [29]. 

Берілген еңіс сызықтары кернеулі жүріс учаскелерінде тау 
жағдайларында трассалау кезінде топографиялық карталарда жазылады. Егер 
картада А нүктесінен (1.24, б-сурет) трассаны оңтүстік-шығыс бағытта Iпр. 
трассасының шекті еңісімен жүргізу қажет болса, содан кейін алдымен 
картаның масштабы бойынша 1: М және жер бедерінің биіктігі бойынша h 
формула бойынша iпр көлбеуі үшін D жатыс шамасын есептейді: 
 

D = h / iпр. (1.16) 
Немесе карта масштабында:  
 

.1
Mi

hd
пр

  
(1.17) 

 
Содан кейін жолдың негізгі бағытын ұстанатын А бастапқы нүктесінен 

D-ге тең циркуль ерітіндісімен көршілес горизонталь анықталады. Алынған Б 
нүктеден қайтадан циркульдің сол ерітіндісімен келесі горизонттағы В 
нүктесі анықталады және т. б. 

Жыралар (ЖГ учаскесі) қиылысқан кезде тальвегке түсірілмейді, бірақ 
бір аттас горизонтальды белгілеп, бірден екінші жағына өтеді. Сондай-ақ, 
олар өзендердің қиылысында, жолдың ағыс бағытына шамамен 
перпендикуляр болуын қамтамасыз етеді [29]. 

Горизонтальдар арасындағы қашықтық қабылданған төсемнен (ГД) 
үлкен болатын жерлерде, яғни жергілікті жердің табиғи еңісі трассалаудың 
берілген еңісінен аз болатын жерлерде нүктелер қажетті бағытта еркін 
таңдалады [29]. 

Картада алынған А, Б...З нүктелері берілген беткейлердің сызығын 
құрайды, оның бойындағы қорғандар да, ойықтар да қажет емес. Бұл 
сызықтың күшті иректілігінен түзетіледі, содан кейін қисықтар енгізіліп, 
пикетаж бөлінеді. Горизонтальдар бойынша пикеттер мен жергілікті жердің 
сипатты бүгілу белгілері анықталады және трассаның бойлық профильін 
құрайды. Жер жұмыстары көп жерлерде жол қажетті бағытқа ауысады және 
бұл учаске қайта жобаланады. 

Камералды бақылауды аэрофотосуреттерді қолдана отырып, стерео 
принтерлер алған аймақтың стерео моделдері арқылы жасауға болады. Бұл 
ретте жоспарлы кадрлық маршруттық аэрофототүсірілім материалдары жеке 
тік сызықты дара, қосарланған немесе салынған маршруттар түрінде 
пайдаланылады. Бағыттар бойлық бағытта сынған жолақ түрінде белгілі бір 
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бұрышпен өзара байланысты және көлденең бағытта бір-біріне параллель 
орналасқан (сурет). 

Трассаларды таңдау мен жобалаудың автоматтандырылған жүйесі 
топографиялық негіз ретінде жергілікті жердің сандық моделін, нұсқаларды 
есептеу және жобалау үшін үлкен қуатты ЭЕМ, жобалық құжаттаманы 
автоматты түрде жасау үшін бағдарламалық басқаруы бар координата 
өлшеуішті (графа құрушыны) қолдануға негізделген [29]. 

Далалық трассалау келесі жұмыс түрлерін қамтиды:  
1) трассаның жобасын табиғи өлшеммен шығару және оны бекіту;  
2) трассаны геодезиялық негіз пункттеріне байланыстыру;  
3) айналу бұрыштарын өлшеу;  
4) пикетаж журналын жүргізе отырып, пикетажды бөлу;  
5) айналмалы және өтпелі қисықтарды бөлу;  
6) трасса бойымен реперлер салу, трассаны нивелирлеу;  
7) алаңдарды, өткелдерді, қиылыстарды түсіру;  
8) дала материалдарын өңдеу, трассалар мен профильдердің (бойлық 

және көлденең) жоспарын жасау.  
Жобалық маршрутты жергілікті жерге шығарудың келесі әдістері бар: 
а) негізгі магистралдық жүрістен әрбір дөңгеленудің басына және 

соңына қарай жанасқан; 
б) трассаның бас нүктелеріне жанасқан тангенциалдық жүрістен; 
в) еркін магистральдық жүрістен.  
 

 
 

1-аэротүсірілім бағыттары; 2-трассаның күрделі жерлерін аэротүсіру 
учаскелері;  

3-трассаның нұсқалары 
1.24 сурет - Маршруттық түсірілім 

 
Трассаны негізгі магистралдық жүрістен бастап әрбір дөңгелектеу 

басына және соңына қарай бөлу, әдетте, іздестіру жұмыстары барысында 
пикетажды бөлу кезінде дәстүрлі дөңгелектермен, яғни айналма қисықтармен 
немесе қосалқы өтпелі қисықтармен ұсынылатын трассада жүзеге 
асырылады. Бұл жағдайда дөңгелектерді есептеу және бөлу арнайы кестелер 
немесе калькулятор көмегімен жүзеге асырылады. Трассаны тангенциалдық 
жүрістен трассаның бас нүктелеріне қарай бөлу іздестіру жұмыстары 
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барысында пикетажды ұзын және күрделі дөңгелектерге бөлу кезінде жүзеге 
асырылады. Сондай-ақ, автомобиль жолын салу барысында трассаны толық 
бөлу кезінде жүзеге асырылады. Трассаны еркін магистральдық жүрістен 
бөлу клотоидты трассаны немесе сплайн трассаны компьютерде АЖЖ – АД 
жүйелерінің бірінің шеңберінде жерге шығарылған магистралдық жүріске 
көлденең қималарда салынған ЦММ пайдалана отырып жобалаған кезде 
құрылыс кезінде жүзеге асырылады. Еркін трассаны жергілікті жерге шығару 
үшін координаталарды есептеу тек компьютерлік өңдеу негізінде жүзеге 
асырылуы мүмкін. Бұл ретте, әдетте трассаны жергілікті жерге туынды 
магистральдық жүрістен шығару үшін үш бөлу кестесі алынады: тік 
бұрышты координаталар, полярлық және кертпеш тәсілімен трассаны бөлу 
барысында оның әртүрлі учаскелерінде жергілікті жағдайларға байланысты 
аталған жағдайларда ең қолайлы бөлу тәсілдері мен сәйкес бөлу кестелері 
қолданылады [29].  

Автомобиль жолдарын салу кезінде дәстүрлі немесе клотоидты 
маршрутты тангенциалды жүрістен трассаның негізгі нүктелеріне жанасатын 
жерге шығарудың ең қарапайым әдісі жиі қолданылады. Бұл жағдайда 
күрделі жолдың әрбір қарапайым қисығы өз тангенстерінен дербес бөлінеді. 
Далалық трассалау жерді мұқият барлаудан және трассаға жақын орналасқан 
геодезиялық жоспарлы және биіктік желілерін анықтаудан басталады. 
Трассаны заттай шығару трассаның бұрылу бұрыштарын геодезиялық негіз 
пункттеріне немесе жақын анық контурларға байланыстыру деректері 
бойынша орындалады. Байланыстыруға арналған мәліметтер топографиялық 
картадан графикалық түрде алынады. Далада жұмыстар қажетті геодезиялық 
немесе контурлық нүктелерді табудан басталады, олардан әртүрлі 
тәсілдермен (тік бұрышты координаталар, сызықтық кертпештер, полярлық 
координаталар, бұрыштық кертпештер) трассаның басты нүктелерінің 
орналасуын анықтайды. Бұл нүктелерге кезеңдер белгіленеді және 
белгіленген бағыттар тексеріледі: су ағындары мен шатқалдар арқылы өту, 
қолданыстағы магистральдардың қиылысуы және басқа жерлер.  

Жергілікті жерге бұрылу бұрыштары геодезиялық негіз пункттеріне 
немесе жағдайдың жақын айқын контурларына байланыстыру деректері 
бойынша шығарылады және бекітіледі. Кейде оларды жоспар элементтері 
мен маршрут профильінің ыңғайлы орналасуы және құрылыс жұмыстарының 
минималды көлемін қамтамасыз ету үшін жылжыту керек.  

Бұрылыс бұрыштарының шыңдарының түпкілікті таңдалған орны 
жерге ағаш немесе темірбетон тіректерімен бекітіліп, осы нүктелерді 
жергілікті заттарға байланыстырудың кескінін құрайды.  

Көршілес бұрылыс бұрыштары арасындағы үлкен қашықтықта 
теодолиттің көмегімен 500-800 м-ден кейін тірек нүктелері бекітіледі, олар 
теодолиттің тік шеңберінің екі позициясында 180° бұрышының салынуымен 
орнатылады. Тірек нүктесіндегі жүріс бұрышы бір тәсілмен өлшенеді. Ол 
180° - тан 1' - ден аспауы керек. Олай болмаған жағдайда тұстау нүктесі 
жергілікті жерге орналастырылады. Трассаны жергілікті жерге шығарғаннан 
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кейін трассаны геодезиялық негіз пункттеріне, әдетте, НТ трассасының 
басталуын, СТ тұстау нүктелерін, ВУ бұрылу бұрыштарының шыңдарын, КТ 
трассасының соңын қамтитын трасса осі бойынша теодолиттік жүрісті төсеу 
арқылы байланыстырады (сурет). Бұл жағдайда оң жақ көлденең бұрыштар 
мен жақтардың ұзындығы өлшенеді. Бұрыштар орташа шаршылы ауытқуы 
0,5' болатын бір тәсілмен өлшенеді. Жолдың айналу бұрыштары оң жақ 
бұрыштың 180° - қа қосылуы ретінде анықталады. Көлденең бұрыштарда 
жолдың бұрылу бұрыштары есептеледі: 

 
оңға бұрылу үшін: ;180    (1.18) 
солға бұрылу үшін: .180   (1.19) 

 
Бұрыштық өлшемдерді бақылау үшін бір уақытта буссоль арқылы 

трасса жақтарының тура және кері магниттік азимуттары өлшенеді.  
Айналу бұрыштарының шыңдары мен тірек нүктелері арасындағы 

қашықтық өлшеуіш өлшеуішпен немесе шекті салыстырмалы ауытқуы 
1:1000...1:2000 болатын қашықтық өлшеуіштермен өлшенеді. Көлбеу 
бұрышы 2° артық трассаның учаскелерінде тікелей өлшенген ұзындықтарға 
"плюс" белгісі бар еңіс үшін түзетулер енгізіледі. Бұрыштар мен сызықтарды 
өлшеу нәтижелері және геодезиялық негіздегі нүктелерге маршрутты 
жоспарлы байланыстыру деректері бойынша айналу бұрыштарының 
шыңдарының координаталары есептеледі. 

Таспаның немесе рулетканың көмегімен трассада пикеттер 100 м-ден 
кейін, пикеттер арасындағы жер бедерінің бүгілу орындарындағы оң 
нүктелер, рельеф трассада күрт өзгеретін жерлердегі көлденең қималар, 
қисық нүктелер бөлінеді және бекітіледі. Жолдың басталу нүктесі нөлдік 
пикет ретінде қызмет етеді. Пикетажды бұзу болат таспаны немесе 
рулетканы қолдану арқылы жүзеге асырылады. Көлбеу болғандықтан 
түзетуді енгізбеу үшін көлбеу жерлерде пикетаждың бөлінуі жүзеге 
асырылады, таспаны көлденең қойып, өлшеу құралының көтерілген ұшын 
жерге тік сызықпен жобалайды. Пикеттер мен плюс нүктелер диаметрі 30 мм, 
ұзындығы 150 мм ағаш бағананың көмегімен бекітіледі, ол жермен 
тығыздалады. Бағанның жанында 200 мм қашықтықта жүріс бағытында 
ұзындығы 300...500 мм қада қағылады. Қақпада пикет нөмірі жазылады, 
сондықтан жазба пикет нүктесіне қарай артқа қарай бұрылады. Пикет 
ойықпен қазылады. Пикетажды бөлу үшін трассаның әрбір сызығы 
теодолиттің көмегімен ілінеді [29].  

Сонымен қатар, олар жағдайды трасса осьінен 50 м қашықтықта 
түсіреді. Бөлу және түсіру нәтижелері пикетаждық журналға енгізіледі (1.25-
сурет).  
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1.25 сурет - Трассаны нивелирлеудің пикетаждық журналы 
 
Жерде бұл нүктелер шұңқырлармен бекітіліп, ойықпен қазылады. 

Олардан айырмашылығы трассаның, ВУ, СТ барлық тірек пункттері, ірі 
кедергілер арқылы өту орындары қосымша ағаш немесе темірбетон 
бағаналармен бекітіледі және оларды жергілікті заттарға байланыстырудың 
абрисін құрайды (1.26-сурет). Қисық нүктелер толық бөлінгеннен кейін 
қазықшалармен бекітіледі. 

 

 
 

1.26 сурет - Трассаны заттай бекіту 
 

 
Дөңгелек қисықтардың бөлінуін қарастырыңыз. Дөңгелек қисықтар 

маршруттың бір түзу бөлігінен екіншісіне тегіс өту үшін қолданылады. 
Олардың негізгі элементтері – θ айналу бұрышы (1.27-сурет, а), радиус R, 
жергілікті жердің жағдайына және автожол санатына байланысты; тангенс 
деп аталатын тангенс АВ-ВС = Т ұзындығы; AFB = К қисығының ұзындығы; 
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CF = биссектрисаның ұзындығы; Д домер шамасы, яғни екі тангенс пен 
қисықтың арасындағы айырмашылық. Қисықтың барлық көрсетілген 
элементтерін өлшенген айналу бұрышы θ және жобада берілген радиус R 
арқылы 1.27, а суретінен түсінікті формулалар арқылы табуға болады: 

 
Тангенс: T = R tg (θ/2); (1.20) 

Қисық сызық: k = r θ / ρ; (1.21) 
Биссектриса Б = R/Cos(θ/2) – R= R (sec (θ/2)-1); (1.22) 

Домер: Д = 2Т – К. (1.23) 
 
Бұл элементтерді арнайы кестелерден (В.Н.Ганьшин мен Л.С. 

Хреновтың немесе басқа авторлардың "Дөңгелек қисық сызықтарды бөлу 
кестелері") θ және R аргументтері бойынша таңдауға болады [29]. 

Жердегі қисық сызықтың орны оның үш негізгі нүктесімен 
анықталады: басы - А, ортасы - В, соңы - С (қысқартылған НК, СК, КК). 

НК және КК нүктелерін маршруттың алдыңғы және келесі 
учаскелерінің бағыттарында Т-ны ВУ-дан кейінге қалдыру арқылы алады. 
ВУ кезінде ішкі бұрыштың биссектрисасы бойынша Б сызу арқылы СК 
алынады. Іс жүзінде ВУ бұрылу бұрышын өлшеу үшін де, қисық сызықты 
бөлу үшін де қол жетімсіз жағдайлар жиі кездеседі (1.27, б -сурет). 

 
 

1.27 сурет - Дөңгелек сызық 
 
Бұл жағдайда бұрыштың екі жағында А және В көмекші нүктелері 

таңдалады, оларда А және В бұрыштары, сондай-ақ АВ = d өлшенеді және 
есептеледі: 
 

θ=α+β; а = d·sinα/ sinθ; в = d·sinβ/sinθ. (1.24) 
 
Осыдан кейін, есептелген θ және берілген R бойынша қисық сызықтың 

негізгі элементтері алынады, содан кейін жер бетінде СК бекітіліп, А 
нүктесінен (Т - в) тең сегментті және КК-ны нүктеден (Т-а) тең сегментке 
бөледі. СК-ны оның тікбұрышты координаталары немесе басқа жолмен алуға 
болады. 
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Жол бойындағы қашықтық қисық болып саналады, ал пикеттердің 
бөлінуі тангенс бойымен түзу сызықта жүреді, бұрыштың жоғарғы 
жағындағы барлық пикеттер жолдың соңына қарай домер шамасына 
ығысады. Тангенстердің біріне түскен пикеттер координаталары бойынша 
қисық сызыққа ауыстырылады (координаталарды есептеу формулалары 
төменде берілген) [29]. 

Автожолдың сапалы құрылысын жүзеге асыру үшін қисықтың үш 
нүктесі жеткіліксіз. Сондықтан олар қосымша нүктелерді бекітіп, тең 
құрылыс қадамымен 20 м-ден 500 м-ден астам радиуста, 10 м-ден 100-500 м-
ге дейін және 5 м-ден кейін 100 м-ден кем радиуста бөліп шығарады. 

Дөңгелек қисық сызықтарды толық бөлудің көптеген жолдары бар. 
Алайда, іс жүзінде үшеуі қолданылады: тікбұрышты координаталар 

әдісі, бұрыштар мен хорд әдісі, жалғастырылған хорд әдісі. 
Тікбұрышты координаталар әдісі (1.28, а-сурет) алдымен берілген R 

және S бөлу интервалы бойынша көлденең бұрыш келесі формула бойынша 
есептеледі: 

 
φ= S∙ρ/R (1.25) 

 
Содан кейін қисық сызық нүктелерінің тікбұрышты координаталары 

келесі формулалар бойынша есептеледі: 
 

xn = R·sin (n·φ) ; уn = R ·(1 - cos(n·φ)) = 2Rsin2(nφ/2) (1.26) 
 
Бөлу кезінде СК және СК координаталардың басы ретінде 

қабылданады, X осьіне Т бағыты, Y осьіне Т перпендикулярлары, таспаның 
немесе рулетканың көмегімен осьтер бойымен тікбұрышты координаталар 
салынады және қисық сызық S интервалымен нүктелері бекітіледі. хn және уn 
координаталарын R және S бойынша кестелерден таңдауға болады [29]. 
 

 
а) б) в) 

   
 

а-тік бұрышты координаталар тәсілі; б-бұрыштар мен хорд тәсілі; в-
жалғастырылған хорд тәсілі 

1.28 сурет - Қисықтың толық бұзылуы 
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Бөлу теодолит (немесе экер), таспа немесе таспа өлшеуішінің 
көмегімен жүзеге асырылады. Ординаттар теодолит (экер) арқылы дұрыс 
бұрыш жасай отырып, рулеткаға қойылады және шығыршықтар жердегі 
тиісті нүктелерді көрсетеді.  

Бұрыштар мен хорд әдісі (1.28, б - сурет) T және хорд құрған және тең 
доғаларды қамтитын НК және КК шыңдары бар бұрыштар тиісті орталық 
бұрыштың жартысына тең болатындығына негізделген. 1.28 суреттен, б 
табамыз 

 
sinφ/2 = S/2R немесе φ/2 = S·ρ/2R. (1.27) 

 
НК-ға теодолит орнатып,  Т бағытынан φ/2 бұрышы, ал нысаналау 

сәулесінің бағыты бойынша S кесіндісі сызылады және қисық сызықта 1 
нүктесі алынады. 

Содан кейін 2φ/2 бұрышы шығарылады. Таспаның басын 1 нүктесімен 
біріктіріп, оны теодолиттің нысаналау сәулесіне қарай сызып және S 
қашықтығын 1-ші нүктеден шығарып, кесінді соңының сәулемен 
қиылысында 2-ші нүкте алынады және т.с.с. Әдістің кемшілігі-нүктелер 
позициясындағы қателер жинақталады, себебі әрбір келесі нүкте алдыңғы 
нүктеден өлшеу арқылы алынады [29]. 

Жалғастырылған хорд тәсілі 1.28, в суретте көрсетілген. Суреттен 
жазуға болады: 

 
b/S = S/R және b = S2 / R (аралық қозғалыс) (1.28) 

 
Қисық сызықтағы 1 нүктенің қалыбы НК-дан (немесе КК) Т бойынан 

сызылған  S базисін айқындайды. 1 нүкте S және а радиус-векторларымен 
сызықтық кертпешпен алынады. 1 нүктені бекітіп, хордтың бойымен таспа 
тартылады (НК-1) және онда 2' нүктесінде S қашықтықта түйреуіш 
қойылады. 2-ші нүктенің қисық сызықтағы қалыбы S сегменттерімен және 
сәйкесінше 1 және 2 нүктелерден алынады. Сол сияқты 3, 4, 5.... нүктелері 
алынады. Әдістің кемшілігі-қателерді жинақтау. 

Кіші радиус қисық сызықтарының учаскелерінде (2000 м-ден аз) 
автокөлік қозғалысының ең жоғары жылдамдығын қамтамасыз ету үшін 
дөңгелек қисыққа кірген және одан шыққан кезде өтпелі қисықтар салынады 
және вираждар орнатылып, шығарылады. Өтпелі қисықтардың көмегімен 
жол трассасының тік сызықты учаскелері дөңгелек қисықпен тегіс 
қиылысады. Өтпелі қисық сызық дегеніміз-радиусы шексіздіктен (түзу 
сызықпен қиылысу нүктесінде) дөңгелек қисық сызықтың радиусына дейін 
(соңғысымен қиысу нүктесінде, 1.29-сурет) өзгеретін қисық сызық. Бұл 
шартты радиоидты спираль (клотоид) қанағаттандырады, оның теңдеуі 
келесідей [29]: 

 
ρ = a·V2 / ℓ · i· g = С/ ℓ, С = R· ℓ, (1.29) 
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мұндағы R - дөңгелек қисық сызықтың радиусы, м; 
      ρ-қисықтықтың ауыспалы радиусы, м; 
      C-қисық сызық параметрі; 
      ℓ-өтпелі қисық сызықтың ұзындығы, м; 
      V-қозғалыс жылдамдығы, м / с; 
      g-еркін құлау үдеуі, м/c2; 
      i-вираждың бойлық көлбеуі;  
      а-жолдың ені, м. 

 
 

1.29 сурет - Өтпелі қисық сызықтары бар дөңгелек қисық сызық 
 

Жолдың санатына байланысты өтпелі қисық сызықтардың ұзындығы 
20-дан 200 м-ге дейін өзгереді және 20 м-ге көбейтіледі. Жолдың клотоидті 
дөңгелектері жолдың бұрылу бұрышынан бастап дөңгелек қисық сызықтың 
жылжуымен аяқтай отырып, 20 тән элементтен тұрады. Бұл элементтер 
формулалар бойынша есептеледі немесе арнайы кестелерден таңдалады. 
Жергілікті жерде НПК Т-ны ВУ-дан сызу арқылы алады және оны толық 
бөлу кезінде координаталардың басы ретінде қабылдайды. Бөлуге арналған 
тікбұрышты координаталарды кестелерден таңдауға немесе формулалар 
бойынша есептеуге болады: 
 

x = S - S5/4·С2 , у= S3/6·С (1.30) 
 
мұндағы S - НПК-дан берілген нүктеге дейінгі қисық сызықтың 

ұзындығы.  
Толық бөлудің тәртібі перпендикуляр (тікбұрышты координаталар) 

әдісімен дөңгелек қисық сызықты бөлу кезіндегідей. КПК координаталарын, 
яғни НПК, егер ондағы S ℓ-мен алмастырылса, жоғарыда келтірілген 
формулалар бойынша табуға болады. Өтпелі қисық сызықтар (ұзындығы ℓ) 
дөңгелек қисық сызықтың жартысына, ал жартысы түзу учаске есебінен 
салынған.  

Өтпелі қисық сызықтарды орнату 𝜑𝜑> 2𝜋𝜋ℓ болған жағдайда ғана мүмкін 
болады. Бұл жағдайда өтпелі қисық сызықтың соңы мен басы арасында 
дөңгелек қисық сызықтың учаскесі орналасады. Бұл элементтердің теңдігі 
жағдайында өтпелі қисық сызықтың соңы екінші өтпелі қисық сызықтың 
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басы болады. Осы өтпелі қисық сызықтардың бір-бірімен қабаттасуына жол 
берілмейді. 

R дөңгелек қисығының радиусы мен ℓ өтпелі қисық сызықтың 
ұзындығы арасында кестеде көрсетілген тәуелділік бар [29, 26-бет]. 

Қисықтың ығысу элементтерін есептеу үшін дөңгелек қисық сызықтың 
радиусын Р сырғытпасының мәніне азайту керек, бірақ әдетте радиус 
азайтылмайды, бірақ дөңгелек қисық сызықтың ортасын жылжытады. Өтпелі 
қисық сызықтың элементтері дөңгелек қисық сызықтарды бөлуге арналған 
кестелерден алынады немесе келесі формулалар бойынша есептеледі [29]. 

Трассаны жобалау кезінде бір көлбеуден екіншісіне тегіс өту үшін 
үлкен радиустың тік дөңгелек қисық сызықтары (5000 – 10000 м) немесе 
клотоидтар қолданылады. Дөңгелек қисық сызықтар негізгі элементтермен 
сипатталады(1.30 - сурет): RВ − радиус; i1, i2 - түйісетін учаскелердің көлбеуі; 
w = arctg (i1 - i2) - қисық сызықтың орталық бұрышы ("бұрылу бұрышы"); Кв 
= RВ ·w ≈ 2Т -қисық сызықтың ұзындығы; ТВ = RВ·tg (i1-i2)/2-қисық сызықтың 
тангенсі; БВ = ТВ

2 /2·RB.  
НК, СК, КК қисық сызығының негізгі нүктелерінің пикетажы көлденең 

қисықпен бірдей, бірақ домерсіз анықталады. Тік қисық сызықтағы 
профильдің кез келген нүктесінің орны х және у тікбұрышты 
координаталарымен анықталады (1.30, б -сурет). 

Х абсциссалары тік қисық сызықтың басынан бастап пикетаж бойынша 
10 м арқылы есептеледі, ал ординаттар кестелерден алынады немесе формула 
бойынша есептеледі: 

 
у = x2 /2RB, (1.31) 

 
олар бойлық профильдің жобалық белгілеріне түзетулер ретінде 

енгізіледі, оларды ойысты қисық сызық болған жағдайда қосады және дөңес 
қисық болған кезде шегереді: 
 

НК = НТ + ∆Н = НТ + х2/2R, (1.32) 
 
мұндағы НК-нүктенің анықталатын белгісі; 
НТ-қисық сызықтың басталу нүктесінің абсолютті белгісі (тангенс 

нүктесі). 
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а) б) 

 
 

 
а-тік қисық сызық; б-тік қисық сызықтардың бөлінуі 

1.30 сурет - Тік қисық сызықтар 
 
Тік қисық сызықтардың белгілерін жерге шығару геометриялық 

тегістеу арқылы жүзеге асырылады. Белгілер ГИ айырмасы және 
шығарылатын нүктенің белгісі ретінде алынатын есептеу рейкасы бойынша 
орнату жолымен құралдың көкжиегі арқылы арнайы орнатылатын 
бағаналарға немесе нысаналық белгілерге шығарылады, яғни [29]: 

 
а = ГИ – НK, ГИ = НТ + b, (1.33) 

 
мұндағы b - НК-да орнатылған рейка бойынша санау.  
 
Трассаның барлық нүктелері бойынша, сондай-ақ трассаның бойында 

орнатылған тұрақты және уақытша реперлер бойынша нивелирлеу 
жүргізіледі. Тұрақты темірбетон реперлері трассаны әр 20-30 км сайын бекіту 
кезінде, сондай-ақ қолданыстағы магистральдардың қиылысу орындарында, 
үлкен өзендер мен тау кедергілері арқылы өтетін өткелдердің жанында, елді 
мекендерде, станция алаңдарында орнатылады. 2-3 км-ден кейін қосымша 
уақытша реперлер орнатылады, олар үшін ағаш бағаналар мен жергілікті 
жердің тұрақты заттары (ғимараттардың цокольдері, іргетастардың жиектері, 
электр беру желілерінің тіректері және т.б.) пайдаланылады [29].  

Реперлер болашақ құрылыстың жер жұмыстары аймағынан тыс жерде 
болуы керек. Олардың әрқайсысына трассаның пикетажына және жергілікті 
заттарға байланған абрис жасалады.  

Трасса бойынша нивелирлеу әдетте, екі нивелирмен жүргізіледі. 
Бірінші құрылғы барлық пикет нүктелерін, плюс, геологиялық қазбаларды, 
тұрақты және уақытша реперлерді нивелирлейді. Екінші реперлер, 
байланыстырушы нүктелер, сондай-ақ көлденең профильдерді нивелирлейді. 
Километрлік пикеттер мен реперлер екі деңгеймен байланыстырушы 
нүктелер ретінде тегістелуі керек.  

Жалғыз нивелирлеуге жүріс негізгі трассаның реперлеріне немесе 
нивелирлік нүктелеріне сүйенетін кезде ұзындығы 50 км дейінгі трассаларда 
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рұқсат етіледі. Маршрутты тегістеу үшін әртүрлі типтегі техникалық 
деңгейлер қолданылады. Күрт қиылысқан жерде тригонометриялық 
нивелирлеуге рұқсат етіледі. Нивелирлеу кезінде қалыпты иықтар 100-150 м 
құрайды. Осылайша, байланыстырушы нүктелер 2-3 пикет арқылы 
белгіленеді, қалған нүктелер аралық ретінде алынады (рейкаға бір қарағанда). 
Нивелирлеу нәтижелері белгіленген үлгідегі нивелирлік журналға енгізіледі 
[29]. 

Жолды бөлу кезінде еңбек өнімділігін едәуір арттыру электрондық 
тахеометрді пайдалануға мүмкіндік береді. 

Бұл құрылғыда көлденең бұрышты өлшеу қателігі 5", тік 6", 
қашықтықты өлшеу қателігі (5 + 3ppm × d) бар, ол бұрыштар мен 
қашықтықты осы жұмыс түріне қарағанда жоғары дәлдікпен өлшеуге 
мүмкіндік береді (көлденең бұрышты өлшеу қателігі 30 – дан аспайды, 
қашықтық-1:1000). Электрондық тахеометрмен өлшеу технологиялық 
тізбектерді ауыстыруға мүмкіндік береді: трассалау, пикетажды бөлу, трасса 
бойындағы жолақты түсіру, трасса осі бойынша бойлық нивелирлеу, 
көлденең қималарды бөлу және түсіру.  

Бұл ретте автомобиль жолын трассалау орындалған кезде ауыстыру 
толық және ішінара болуы мүмкін. 

Соңғы жағдайда электронды тахеометрмен тек жол бойындағы 
сызықтардың ұзындығын өлшеу (пикетажды бөлудің орнына) және трасса 
тригонометриялық нивелирлеу (екі бойлық геометриялық нивелирлеудің 
орнына) жүзеге асырылады. 

Геометриялық нивелирлеудің орнына тригонометриялық нивелирлеуді 
қолдану ±50 мм √L жол берілетін қалдықты қамтамасыз етеді, мұндағы 𝐿𝐿 − 
жүрістің ұзындығы км-де. Геометриялық нивелирлеудің екі жақты жүрісінің 
рұқсат етілген қалдығы ±100 мм 𝐿𝐿 . Трасса тригонометриялық тегістелгенде 
иінді 500-700 м дейін арттыруға болады (шағын шағылыстырғышпен жұмыс 
істеу кезінде шекті қашықтық). Тригонометриялық нивелирлеуді қолдану 
трассаны бойлық нивелирлеуді ғана емес, сонымен қатар трассаны 
жоспарлы-биіктік байланыстыруды, елді мекендерде, темір жол мен 
автомобиль жолдарының қиылыстарында көпір өткелдерінің трассаларын 
нивелирлеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді [29].  

Электрондық тахеометрмен тригонометриялық нивелирлеу өндірісінде 
телескопиялық кезеңде шағын шағылыстырғыш қолданылады. Рефлектордың 
биіктігі құрылғының биіктігіне тең етіп жасалады және оның мәні тұру 
нүктесінің биіктігімен бірге құрылғының жадына енгізіледі. Келесі станцияға 
биіктік тахеометрдің тік шеңберінің екі жағдайында беріледі. Трассаны 
бойлық нивелирлеу кезінде қазықтармен және қақпақтармен бекітілген 
мынадай жергілікті жердің тән нүктелерінің биіктігі анықталады: жергілікті 
жердің тән сынықтары; 80-100 м қадаммен жергілікті жердің нүктелері; 
алқаптардың шекаралары; жер асты коммуникацияларының қиылысу 
нүктелері; қиылысатын жолдар; тұрақты су ағындарының су кемері; 
трассаның басты нүктелері [29]. 
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Өлшеу нәтижелерін жазу өріс журналында немесе электрондық өріс 
журналында магниттік ақпарат тасымалдағыштарға жүргізіледі. 

Бақылау материалдарын өңдеу далалық құжаттарды бақылаудан 
басталады. Бұрыштық журналдарды тексеру кезінде бұрылыс бұрыштарын 
дұрыс есептеуге ерекше назар аударылады. Сызықтық өлшеулер бұрылыс 
бұрыштары арасындағы өлшеулерді пикетажды бөлу нәтижелерімен 
салыстыру арқылы бақыланады. Пикет журналдарында НК және КК 
қисықтары мен пикет мәндерінің элементтерінің есептелуі тексеріледі [29].  

Камералық жұмыстардың екінші кезеңі-өлшеу нәтижелерін 
математикалық өңдеу, атап айтқанда теодолиттік және нивелирлік 
қозғалыстарды теңестіру, бұрылыстар мен тірек нүктелерінің шыңдарының 
координаталарын есептеу, барлық пикеттердің белгілерін, оң нүктелерді 
есептеу және т. б. Қателерді болдырмау үшін барлық есептеулер екі қолмен 
жасалады. Өлшеу дәлдігін бағалау үшін келесі талаптарды басшылыққа 
алады: 

1) жүрістің бұрыштық қалдығы fдоп= ±3'· √n-нан аспауы тиіс, мұндағы 
n-жүріс жақтарының саны; 

2) теодолиттік жүрістегі сызықтық салыстырмалы тұтқырлық 1:1 000-
нан аспауы тиіс; 

3) нивелирлік жүрістегі қалдық fдоп= ± 50 мм√L-дан аспауы тиіс, 
мұндағы L-жүрістің ұзындығы км. 

Қисық сызықтың басты элементтері және пикетаж мәндері бойынша 
түзу және қисық сызық ведомостары жасалады. Олардың дұрыс 
құрастырылуы келесі формулалар бойынша бақыланады [29]: 

 
2∑Т - ∑K = ∑Д; 𝜃𝜃оң − 𝜃𝜃сол = 𝛼𝛼соңы − 𝛼𝛼басы; 

∑Р + ∑К = ∑L - ∑Д = S, (1.34) 

 
мұндағы Р - келесі ВУ және алдыңғы ВУ НК пикетаждық мәндерінің 

айырмасы ретінде есептелетін тікелей ендірмелер;  
        L-алдыңғы қисық сызыққа домер Д қосу арқылы іргелес ВУ 

пикетаж мәндерінің айырмасы ретінде есептелетін ВУ арасындағы 
қашықтық;  

       S-трасса ұзындығы (КТ және НТ пикетаждық атауларының 
айырмасы). 

Графикалық жұмыстар бақылау материалдарын өңдеудің үшінші 
кезеңіне жатады. Бұл кезеңнің міндеттерінің бірі-1:5 000 немесе 1:10 000 
масштабында маршруттың жоспарын құру, онда жағдайдан басқа, 
маршрутты бекіту белгілері, реперлер, НК және КК, километрлер және тән 
компьютерлер көрсетілген. Қисықтардың элементтері дөңгелектерге, түзу 
кірістірулерге – олардың ұзындығы мен азимуты немесе румбаға қол 
қойылады. Графикалық жұмыстардың екінші бөлігі бойлық және көлденең 
профильдерді масштабта сызу болып табылады: көлденең 1:5 000 немесе 1:1 
0000, тік бойлық профильдер үшін 10 есе үлкен және көлденең профильдер 
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үшін 1:100 масштабта. Профильде жобалық сызықтың шамамен орналасуы 
қолданылады, ол кейіннен нақтыланады (1.31-сурет) [29]. 

1.31 сурет - Автомобиль жолы трассасының бойлық және көлденең 
профильдері масштабы: көлденең 1:2000, тік 1:200, көлденең 1:200 [29] 

 
Іздестіру, камералдық және далалық трассалау жүргізілгеннен кейін 

автожолды жобалауға басталады. 
 
1.4 Қала көшелері мен жолдарын жобалау ерекшеліктері 
 
1.4.1 Қалаларды және көше-жол желісін жоспарлау жүйесін жіктеу 
Қалалық және ауылдық елді мекендерді жобалау кезінде барлық қала 

құрылысы функционалдық аймақтарымен, қоныстандыру жүйесінің басқа 
елді мекендерімен, қала маңы аймағында орналасқан объектілермен, сыртқы 
көлік объектілерімен және жалпы желінің автомобиль жолдарымен ыңғайлы, 
жылдам және қауіпсіз көліктік байланыстарды қамтамасыз ететін елді 
мекендер мен оған іргелес аумақтардың жоспарлау құрылымымен 
байланыста көліктің және көше-жол желісінің бірыңғай жүйесін көздеген 
жөн [19]. 

Бұл ретте, [19] – ға сәйкес қалаларда тұратын орындарынан жұмыс 
орындарына дейін жүріп – тұруға арналған уақыт шығындары еңбекшілердің 
90% – ы үшін аспауы тиіс, халқы 2000 мың адам қалалар үшін – 45 мин.; 
халқы 1000 мың адам – 40 мин.; халқы 500 мың адам-37 мин.; халқы 250 мың 
адам-35 мин.; халқы 100 мың адамнан аспайтын қалалар үшін-30 мин. 
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Орталық қалаға басқа елді мекендерден күн сайын жұмысқа келушілер 
үшін көрсетілген уақыт шығындарының нормаларын ұлғайтуға рұқсат 
етіледі, бірақ ол екі еседен аспауға тиіс. 

Ауылдық елді мекендердің тұрғындары үшін ауыл шаруашылығы 
кәсіпорнының шегінде еңбек қозғалыстарына (жаяу жүргіншілерге немесе 
көлікті пайдалануға) арналған уақыт шығындары, әдетте, 30 минуттан 
аспауы тиіс [19]. 

Көшелер, жолдар және көлік қиылыстары желісінің өткізу қабілетін, 
автомобильдерді сақтау орындарының санын автомобильдендіру деңгейін 
негізге ала отырып, есептік мерзімге айқындаған жөн. [19] сәйкес 1000 
адамға шаққандағы автокөлік бірліктерінің келесі саны қабылданады: 250 - 
300 жеңіл автомобиль, оның ішінде 4-5 такси және 3-4 ведомстволық 
автомобиль, парк құрамына байланысты 35-55 жүк көлігі. Аз қабатты 
құрылыс аудандары үшін есепті мерзімге жеңіл автомобильдермен қанығу 
деңгейін 1000 тұрғынға 400 бірлік қабылдау керек [19]. 

1000 адамға шаққанда мотоциклдер мен мопедтер санын 100 мыңнан 
астам халқы бар қалалар үшін 65-115 бірлік және қалған елді мекендер үшін 
115-165 бірлік қабылдау керек. 

Жергілікті жағдайларға байланысты автомобильдендіру деңгейінің 
көрсеткіштері тиісті негіздеме кезінде нақтылануы мүмкін [19]. Автомобиль 
тұрақтарын жобалау кезінде ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2008 басшылыққа алу керек 
[19]. 

Қала алаңдары, көшелер мен жолдар өз шекараларында, яғни қызыл 
сызықтар арасында әртүрлі элементтерден тұрады.  

Көшелер мен жолдардың негізгі элементтеріне мыналар жатады: 
- бір немесе бірнеше жүріс бөліктері; 
- сақтандырғыш жолақтар (қауіпсіздік жолақтары); 
- жаяужолдар; 
- жол жиегі; 
- жаяу жүргінші жолдары; 
- түрлі үлгідегі жасыл желектердің жолақтары (көгалдар, қатарлап 

отырғызу, бульварлар); 
- қарама-қарсы қозғалыс бағыттарының жүріс бөліктері арасындағы 

орталық бөлу жолақтары; 
- орталық жүру бөліктері мен бүйір және жергілікті өту жолдарының 

жүру бөліктері арасындағы, жаяужол мен жүру бөлігі арасындағы бөлу 
жолақтары; 

- трамвай жолдары және оларды жүру бөліктері мен жаяужолдардан 
бөлінетін бөлу жолақтары; 

- техникалық жолақтар; 
- резервтік жолақтар. 
Қала алаңдарының, көшелер мен жолдардың элементтеріне қоғамдық 

көліктің аялдама және соңғы алаңдары, әртүрлі типтегі қоршаулар, көлік пен 
жаяу жүргіншілердің қозғалысын бағыттаушы және реттеуші, аралдар, 
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автотұрақтар, үйінділер мен ойықтардың беткейлері, тіреу қабырғалары, 
сондай-ақ су бұру жүйесінің элементтері, жарықтандыру, инженерлік жер 
асты желілері, көше мен жолдың қозғалысын және орналасуын ұйымдастыру 
және реттеу құралдары жатады [22]. 

Бұл элементтердің әртүрлі санаттағы көшелер мен жолдардағы, сондай-
ақ әртүрлі нақты жергілікті жағдайларда үйлесуі өте алуан түрлі. Көшелер 
мен жолдардағы элементтердің ықтимал үйлесімінің мысалы 1.32-суретте 
көрсетілген. 

 

 
 

1-жаяу жүргіншілердің жүруіне арналған жаяужол; 2, 3, 4 – қозғалыс 
жолақтары; 5-жолдың жалпы ені; 6-бөлу жолағы; 7-осы бағытта рельссіз 

көлік құралдарының жүруіне арналған жүріс бөлігі; 8 – трамвай жолдары; 9, 
10-жаяужолдың сыртқы жиектері 

1.32 сурет - Жол элементтерінің орналасу мысалы 
 
Елді мекендердің көше-жол желісін көшелер мен жолдардың 

функционалдық мақсатын, қозғалыс қарқындылығын, құрылыс сипатын 
ескере отырып, үздіксіз жүйе түрінде жобалау керек. Көше-жол желісінің 
құрамында магистральды және жергілікті маңызы бар көшелер мен 
жолдарды, сондай-ақ басты көшелерді бөлген жөн. Қалалардың көшелері мен 
жолдарының санаттарын 1.11-кестеде келтірілген жіктегішке сәйкес 
тағайындау керек.  
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1.11 кесте - Көшелер мен жолдардың санаттары 
 

Жолдар мен 
көшелердің 

санаты 
Жолдар мен көшелердің негізгі мақсаты 

Магистральды жолдар: 
жүрдек қозғалыс Ірі және ірі қалалардағы шалғайдағы өнеркәсіптік және жоспарлау аудандары 

арасындағы жылдам көлік байланысы; сыртқы автомобиль жолдарына, 
әуежайларға, жаппай демалудың ірі аймақтарына және қоныстандыру 
жүйесіндегі елді мекендерге шығу жолдары. Магистраль көшелерімен және 
әртүрлі деңгейдегі жолдармен қиылысу. 

реттелетін 
қозғалыс 

Тұрғын үй құрылысынан тыс жүзеге асырылатын, көбінесе жүк 
қозғалысының жекелеген бағыттары мен учаскелеріндегі аудандар, қалалар 
арасындағы көлік байланысы, сыртқы автомобиль жолдарына шығу, 
көшелермен және жолдармен қиылысу, әдетте, бір деңгейде 

Жалпықалалық маңызы бар магистральды көшелер: 
үздіксіз қозғалыс Ең ірі, ірі және үлкен қалалардағы тұрғын үйлер, өндірістік аудандар мен 

қоғамдық орталықтар, сондай-ақ басқа да магистральдық көшелер, қалалық 
және сыртқы автомобиль жолдары арасындағы көлік байланысы. Әр түрлі 
деңгейдегі негізгі бағыттар бойынша көлік қозғалысын қамтамасыз ету. 

реттелетін 
қозғалыс 

Тұрғын, өнеркәсіптік аудандар мен қала орталығы, жоспарлау аудандарының 
орталықтары арасындағы көлік байланысы; магистральдық көшелер мен 
жолдарға және сыртқы автомобиль жолдарына шығу. Магистраль 
көшелерімен және жолдармен қиылысу, әдетте, бірдей деңгейде. 

Аудандық маңызы бар магистральды көшелер: 
көлік және жаяу 
жүргінші 

Тұрғын аудандар арасындағы, сондай-ақ тұрғын және өнеркәсіптік аудандар, 
қоғамдық орталықтар арасындағы көлік және жаяу жүргіншілер байланысы, 
басқа магистральдық көшелерге шығу. 

жаяу жүргінші-
көлік 

Жоспарлау ауданы шегінде жаяу жүргіншілер және көлік байланысы 
(көбінесе қоғамдық жолаушылар көлігі). 

Жергілікті маңызы бар көшелер мен жолдар: 
тұрғын үй 
құрылысындағы 
көшелер 

Тұрғын аудандар (шағын аудандар) аумағындағы көліктік (жүк және 
қоғамдық көлікті өткізбей) және жаяу жүргіншілер байланысы, 
магистральдық көшелер мен реттелетін қозғалыс жолдарына шығу. 

ғылыми-
өндірістік, 
өнеркәсіптік және 
коммуналдық-
қойма 
аймақтарындағы 
(аудандардағы) 
көшелер мен 
жолдар 

Аймақтар (аудандар) шегінде көбінесе жеңіл және жүк көлігінің көлік 
байланысы, магистральдық қалалық жолдарға шығу. Көшелер мен жолдардың 
қиылысы бір деңгейде орнатылады. 

жаяу жүргіншілер 
көшелері мен 
жолдары 

Еңбек ету орындарымен, қызмет көрсету мекемелерімен және 
кәсіпорындарымен, оның ішінде қоғамдық орталықтар шегінде, демалыс 
орындарымен және қоғамдық көліктің аялдама пункттерімен жаяу 
жүргіншілер байланысы. 

саябақ жолдары Саябақтар мен орман саябақтарының аумағындағы көлік байланысы негізінен 
жеңіл автомобильдердің қозғалысы үшін. 

жолдар Көлік құралдарының тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарға, мекемелерге, 
кәсіпорындарға және аудандар, шағын аудандар, орамдар ішіндегі қалалық 
құрылыстың басқа да объектілеріне кіруі. 

велосипед 
жолдары 

Көлік қозғалысының басқа түрлерінен бос трассалармен демалыс 
орындарына, қоғамдық орталықтарға, ал ірі және ірі қалаларда - жоспарлы 
аудандар шегінде велосипедпен жүру. 
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Магистральдық көшелерде қысылған жағдайларда автокөлік 
құралдарының транзиттік қозғалысын жер үсті (жер асты) нұсқада 
ұйымдастыруға рұқсат етіледі. 

 
1.4.2 Автомобиль жолдарының негізгі элементтерін жобалау 

қағидалары 
Қалалық қатынас жолдарының негізгі элементтерін жобалау 

қағидалары тиісті нормативтік құжаттармен регламенттелген, олардың 
негізгілері мыналар болып табылады: 

- ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2008. Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді 
мекендерді жоспарлау және салу [19]; 

- ҚР ҚН 3.03-01-2013. Автомобиль жолдары [23]. 
Қалалар көшелері мен жолдарының есептік параметрлерін 1.12-кесте 

бойынша қабылдау қажет (кестедегі * символы қозғалыс жолақтарының саны 
жеңіл автомобильдер тұрақтары үшін бір жолақтың пайдаланылуын ескере 
отырып берілгенін білдіреді). 

 
1.12 кесте - Қала көшелері мен жолдарының есептік параметрлері  
 

Жолдар мен 
көшелердің 

санаты 

Қозғалыстың 
есептік 

жылдамдығ
ы, км / сағ 

Қозғалыс 
жолағыны

ң ені, м 

Қозғалыс 
жолақтарыны

ң саны 

Жоспардағы 
қисық 

сызықтарды
ң ең кіші 

радиусы, м 

Ең 
үлкен 
бойлы
қ еңіс, 

+ 

Жаяужолды
ң жаяу 

жүргіншілер 
бөлігінің ені, 

м 

Магистральды жолдар: 

жүрдек 
қозғалыс 120 3,75 4-8 600 30 - 

реттелетін 
қозғалыс 80 3,50 2-6 400 50 - 

Жалпықалалық маңызы бар магистральды көшелер: 

үздіксіз 
қозғалыс 100 3,75 4-8 500 40 4,5 

реттелетін 
қозғалыс 80 3,50 4-8 400 50 3,0 

Аудандық маңызы бар магистральды көшелер: 

көлік және 
жаяу жүргінші 70 3,50 2-4 250 60 2,25 

жаяу жүргінші-
көлік 50 4,00 2 125 40 3,0 

Жергілікті маңызы бар көшелер мен жолдар: 

тұрғын үй 
құрылысындағ
ы көшелер 

40 3,00 2-3* 90 70 1,5 

30 3,00 2 50 80 1,5 
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1.12 кестенің жалғасы 
 
саябақ жолдары 40 3,00 2 75 80 - 

Жолдар: 

негізгі 40 3,00 2 50 70 1,0 

қосалқы 30 3,50 1 25 80 0,75 

Жаяу жүргіншілер көшелері: 

негізгі - 1,00 Есептеу бойынша - 40 Жоба бойынша 

қосалқы - 0,75 Сол сияқты - 60 Сол сияқты 

Велосипед жолдары: 

оқшауланған 20 1,50 1-2 30 40 - 

оқшауланған 30 1,50 2-4 50 30 - 

 
Кестеге ескертпелер:  
1. Көшелер мен жолдардың ені санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар мен азаматтық қорғаныс талаптарын ескере отырып, көлік пен жаяу 
жүргіншілер қозғалысының қарқындылығына, көлденең бейіні шегінде 
орналастырылатын элементтердің (жүру бөліктері, жерасты 
коммуникацияларын төсеуге арналған техникалық жолақтар, жаяужолдар, 
жасыл екпелер және т.б.) құрамына байланысты есеппен айқындалады. 
Әдетте, қызыл сызықтағы көшелер мен жолдардың ені қабылданады: 

- магистральды жолдар үшін - 50-75 м; 
- магистральды көшелерге - 40-80 м; 
- көшелер мен жергілікті маңызы бар жолдар үшін - 15-25 м. 
2. Күрделі жер бедері немесе қайта жаңарту жағдайларында, сондай-ақ 

қала құрылысы құндылығы жоғары аймақтарда аумақтар жоспардағы қисық 
сызықтар радиустарын азайтып және бойлық еңістерді ұлғайта отырып, 
жылдамдық жолдары мен үздіксіз қозғалыс көшелері үшін қозғалыстың 
есептік жылдамдығын 10 км/сағ төмендетуге рұқсат етіледі. 

3. Ең ірі, ірі және үлкен қалалардағы магистральдық көшелер мен 
жолдарда автобустар мен троллейбустардың қозғалысы үшін ені 4 м шеткі 
жолақ көзделуі тиіс; қарқындылығы 40 бірлік/сағаттан астам, ал 
реконструкциялау жағдайында - 20 бірлік/сағаттан астам автобустарды өткізу 
үшін ені 8-12 М оқшауланған жүру бөлігін орнатуға рұқсат етіледі. Жүк 
автомобильдерінің басым қозғалысы бар магистральдық жолдарда қозғалыс 
жолағының енін 4 м-ге дейін ұлғайтуға рұқсат етіледі. 

4. Жаяужолдар мен жолдардың жаяу жүргіншілер бөлігінің еніне 
дүңгіршектер, орындықтар және т. б. орналастыру үшін қажетті алаңдар 
енгізілмейді. 

5. Қыста қар алып жүретін көлемі 200 м3/м-ден асатын жерлерде 
магистральды көшелердегі жаяу жүргінші жолдарының енін жобалау 
тапсырмасы бойынша, бірақ кемінде 3 м қабылдау керек. 
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6. Қайта жаңарту жағдайында жергілікті маңызы бар көшелерде, 
сондай-ақ 50 адам/сағаттан аз есептік жаяу жүргіншілер қозғалысы кезінде 
екі бағытта да ені 1 м жаяужолдар мен жолдар орнатуға рұқсат етіледі. 

7. Жаяужолдар ғимараттардың қабырғаларына, тіреуіш қабырғаларға 
немесе қоршауларға тікелей жанасқан кезде олардың енін кемінде 0,5 м 
ұлғайту керек. 

8. Перспективалы құрылыс үшін аумақты және жерасты кеңістігін 
міндетті резервтеу кезінде көлік және жаяу жүргіншілер қозғалысының 
нақты мөлшерін ескере отырып, магистральдық көшелер мен жолдардың, 
көлік қиылыстарының есептік параметрлеріне кезең-кезеңімен қол жеткізуді 
көздеуге рұқсат етіледі. 

9. Шағын, орта және үлкен қалаларда, сондай-ақ қайта жаңарту 
жағдайларында және көліктің біржақты қозғалысын ұйымдастыру кезінде 
жалпы қалалық маңызы бар магистральдық көшелерді жобалау үшін 
аудандық маңызы бар магистральдық көшелердің параметрлерін пайдалануға 
рұқсат етіледі. 

Төменде келтірілген 1.13-кестеде ауылдық елді мекендер көшелері мен 
жолдарының негізгі есептік параметрлері келтірілген. 

 
1.13 кесте - Ауылдық елді мекендер көшелері мен жолдарының есептік 
параметрлері 

 

Ауылдық 
көшелер мен 
жолдардың 

санаты 

Негізгі мақсаты 

Қозғалыс
тың 

есептік 
жылдамд
ығы, км / 

сағ 

Қозғалыс 
жолағын
ың ені, м 

Қозғалы
с 

жолақта
рының 
саны 

Жаяужолд
ың жаяу 

жүргіншіле
р бөлігінің 

ені, м 

Кенттік жол Ауылдық елді мекеннің 
жалпы желінің сыртқы 
жолдарымен байланысы 

60 3,5 2 - 

Басты көше Тұрғын аумақтардың 
қоғамдық орталықпен 
байланысы 

40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Тұрғын үй құрылысындағы көше: 
негізгі Тұрғын үй аумақтары 

ішіндегі және басты 
көшемен қозғалыс 
қарқынды бағыттар 
бойынша байланыс 

40 3,0 2 1,0-1.5 

кіші (тұйық 
көше) 

Негізгі тұрғын көшелер 
арасындағы байланыс 

30 2,75 2 1,0 

жол жүру Квартал тереңдігінде 
орналасқан тұрғын 
үйлердің көшемен 
байланысы 

20 2,75-3,0 1 0 немесе 1,0 
(мүмкіндігін
ше) 

Шаруашылық 
өтпе жол, мал 
айдау 

Жеке малды айдап өту және 
жүк көлігінің үй 
жанындағы учаскелерге 
өтуі 

30 4,5 1 - 
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Тұйық көшелер мен жолдардың жүру бөліктерінің соңында 
автомобильдерді бұруға арналған диаметрі кемінде 16 м және қоғамдық 
жолаушылар көлігі құралдарын бұруға арналған соңғы пунктті 
ұйымдастырған кезде кемінде 30 м арал бар алаңдарды орнату керек [19, 23].  

Реттелетін қозғалыстың магистральдық көшелерінде бөлу 
жолақтарымен бөлінген велосипед жолдарын қарастыруға рұқсат етіледі. 
Халықтың жаппай демалу аймақтарында және басқа да көгалдандырылған 
аумақтарда көшелерден, жолдардан және жаяу жүргіншілер қозғалысынан 
оқшауланған велосипед жолдарын қарастыру қажет. Велосипед жолдары 
веложол шетінен ең аз қауіпсіздік қашықтығында бір жақты және екі жақты 
қозғалыс жасай алады: 

- жүру бөлігіне, тіректерге, ағаштарға дейін-0,75 м; 
- жаяужолдарға дейін-0,5 м; 
- автомобиль тұрақтары мен қоғамдық көлік аялдамаларына дейін-1,5 

м. 
Магистральдық жолдардың негізгі жүру бөлігінің шетінен бастап 

тұрғын үй құрылысын реттеу желісіне дейінгі қашықтық жобалау кезінде 
кемінде 50 м, ал ХНО талаптарын қамтамасыз ететін шудан қорғау 
құрылғыларын қолдану шартымен қабылдануы тиіс 2.04-03-2005 [21], кем 
дегенде 25 м. 

Жобалау кезінде көшелердің негізгі жүру бөлігінің шетінен, жергілікті 
немесе бүйірден өтетін жолдардан құрылыс сызығына дейінгі арақашықтық 
25 м-ден аспауы тиіс. Көрсетілген қашықтық асып кеткен жағдайда құрылыс 
сызығынан 5 м-ден жақын емес қашықтықта өрт сөндіру машиналарының 
өтуіне жарамды ені 6 м жолақты көздеген жөн. 

Велосипед жолақтарын көшелердің және жолдардың жүру бөлігінің 
шетінде оларды қос сызықпен таңбалай отырып орнатуға рұқсат етіледі. 
Жолақтың ені көлік ағыны бағытында қозғалыс кезінде кемінде 1,2 м және 
қарсы қозғалыс кезінде кемінде 1,5 м болуы тиіс. Тротуардың бойымен 
орналастырылатын велосипед жолағының ені 1 м-ден кем болмауы тиіс [19, 
23]. 

Жаяужолдар мен бөлу жолақтарының жиегіндегі көшелер мен 
жолдардың жүру бөлігінің дөңгелектеу радиусы төменде келтірілген 
шамалардан кем болмауы тиіс:  

- магистральдық көшелер мен реттелетін қозғалыс жолдары үшін – 8 м; 
- жергілікті маңызы бар жолдар-5 м; 
- көлік алаңдарында - 12 м. 
Тар жағдайларда және қайта жаңарту кезінде магистральдық көшелер 

мен реттелетін қозғалыс жолдарының дөңгелектеу радиустарын азайтуға, 
бірақ кемінде 6 м, көлік алаңдарында кемінде 8 м қабылдауға рұқсат етіледі. 

Жиек қоршаулары болмаған кезде, сондай-ақ ең аз дөңгелектеу 
радиусы қолданылған жағдайда, көшелер мен жолдардың жүру бөлігінің енін 
бүйірлік бөлу жолақтарының немесе сыртқы жағынан кеңеюінің есебінен 
қозғалыстың әрбір жолағына 1 м ұлғайту керек. 



87
   

 

Қоғамдық көлік үшін (трамвай, троллейбус, автобус) дөңгелектеу 
радиусы көліктің осы түрлерін пайдаланудың техникалық талаптарына 
сәйкес белгіленеді. 

Реттелмейтін қиылыстарда және көшелер мен жолдардың 
түйісулерінде, сондай-ақ жаяу жүргіншілер өтпелерінде көру үшбұрыштары 
көзделуі қажет. 40 және 60 км/сағ қозғалыс жылдамдығы кезінде "көлік-
көлік" (1.33, а-сурет) шарттары үшін теңбүйірлі үшбұрыштың жақтарының 
өлшемдері тиісінше м: 25 және 40-тан кем болмауы тиіс. "Жаяу жүргінші-
көлік" шарттары үшін (1.33, б - сурет) тік бұрышты көру үшбұрышының 
өлшемдері көлік қозғалысының жылдамдығы 25 және 40 км/сағ кезінде 
тиісінше 8×40 және 10×50 м болуы тиіс [19, 23]. 

 
а) б) 

  
а - "көлік-көлік" шарттары үшін қиылыстағы көру үшбұрышы; б-жаяу 

жүргіншілер өткеліндегі көру үшбұрышы 
1.33 сурет - Көрінімділік үшбұрыш құрылысының мысалдары 

 
 
Көрінімділік үшбұрыштарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, 

жылжымалы заттарды (дүңгіршектерді, фургондарды, жарнамаларды, шағын 
сәулет нысандарын және т. б.), биіктігі 0,5 м астам ағаштар мен бұталарды 
орналастыруға жол берілмейді. 

Магистральдық көшелер мен реттелетін қозғалыс жолдарында құрылыс 
салынған аумақ шегінде 200-300 м аралықпен бір деңгейде жаяу жүргіншілер 
өткелдерін қарастыру қажет. 

Баспалдақтармен және пандустармен жабдықталған әртүрлі деңгейдегі 
жаяу жүргіншілер өткелдерін аралықпен қарастыру қажет: 

-жүрдек қозғалыс жолдарында, жүрдек трамвай желілерінде және темір 
жолдарда- 400-800 м; 

- Үздіксіз қозғалыстың магистральды көшелерінде 300-400 м. 
3000 адам/сағаттан астам жүріс бөлігі арқылы жаяу жүргіншілер ағыны 

кезінде реттелетін қозғалыстың магистральдық көшелерінде әртүрлі 
деңгейдегі жаяу жүргіншілер өткелдерін орнатуға рұқсат етіледі. 

Әкімшілік және сауда орталықтарының, қонақ үйлердің, театрлардың, 
көрмелер мен базарлардың жанындағы жаяу жүргіншілер жолдарын 
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(жаяужолдар, алаңдар, сатылар) "қарбалас" сағатында 0,3 адам/м2-ден 
аспайтын жаяу жүргіншілер ағынының тығыздығын қамтамасыз ету 
шартынан; зауыт алдындағы алаңдарда, спорттық ойын - сауық 
мекемелерінде, кинотеатрларда, вокзалдарда-0,8 адам/м2-ден жобалаған жөн. 

Магистральдық көшелердің өтпе жолдарының бойында жолаушыларды 
түсіру және отырғызу үшін ені 0,8 м аспайтын қатты төсемі бар жол жолағы 
көзделуі тиіс [19, 23]. 

Жерүсті қоғамдық жолаушылар көлігінің желілерін магистралдық 
көшелер мен жолдарда көлік құралдарының қозғалысын жалпы ағымда, 
бөлінген жүріс бөлігінің жолағы бойымен немесе оқшауланған төсемде 
ұйымдастыра отырып қарастыру қажет. 

Ірі қалалардың орталық аудандарында көше-жол желісінің өткізу 
қабілеті шектеулі болған кезде трамвай желілерінің көшеден тыс учаскелерін 
ұсақ төселген тоннельдерде немесе эстакадаларда көздеуге рұқсат етіледі. 

Ауданы 100 гектардан асатын магистральаралық аумақтар арқылы, 
қайта жаңарту жағдайында 50 гектардан астам қоғамдық жолаушылар көлігі 
желілерін жаяу жүргіншілер-көлік көшелерімен немесе оқшауланған 
төсеммен төсеуге рұқсат етіледі. Қоғамдық көлік құралдары қозғалысының 
қарқындылығы екі бағытта 30 бірлік/сағаттан, ал қозғалыстың есептік 
жылдамдығы - 40 км/сағ аспауы тиіс. 

Құрылыс салынған аумақтардағы жерүсті қоғамдық жолаушылар көлігі 
желісінің тығыздығын жолаушылар ағынының функционалдық 
пайдаланылуына және қарқындылығына байланысты, әдетте, 1,5-2,5 км/км2 
шегінде қабылдау қажет. Ірі қалалардың орталық аудандарында бұл желінің 
тығыздығын 4,5 км/км2 дейін ұлғайтуға рұқсат етіледі. 

Жаяу жүргіншілерге жақын қоғамдық жолаушылар көлігі аялдамасына 
дейінгі қашықтық 500 м – ден аспауы керек; ал IV климаттық кіші 
аудандарда-400 м-ден аспауы керек [19, 23]. 

Жалпықалалық орталықта көпшілік баратын объектілерден қоғамдық 
жолаушылар көлігінің ең жақын аялдамасына дейінгі жаяу жүргіншілер 
жолының қашықтығы 250 м-ден аспауы тиіс; өндірістік және коммуналдық - 
қойма аймақтарында - өтпелі кәсіпорындардан 400 м-ден аспауы тиіс; 
көпшілік демалатын және спорт аймақтарында-бас кіреберістен 800 м-ден 
аспауы тиіс. 

Күрделі рельеф жағдайында, арнайы көтермелі жолаушылар көлігі 
болмаған кезде көрсетілген арақашықтықты жер бедерінің еңсерілетін әрбір 
10 м сайын 50 м-ге азайту керек. 

Автомобиль жолдарының жүру бөлігі мен жер төсемінің көлденең 
бейінінің негізгі параметрлері олардың санатына қарай ҚР ҚН 3.03-01 
талаптарына сәйкес қабылданады [23]. Көлік ағынының аралас құрамы 
кезінде көтеру учаскелерінде II және III санаттағы жолдардың жобаларында 
бойлық еңісі 40 ‰ - ге тең немесе одан асатын және учаскенің ұзындығы 0,5 
км-ден асатын, сондай-ақ бойлық еңісі 30 ‰ - ден 40 ‰ - ге дейін және 
учаскенің ұзындығы 1 км-ден асатын жүк қозғалысы үшін жүру бөлігінің 
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қосымша жолағын орнату көзделеді. Қосымша қозғалыс жолағының ені 
негізгі қозғалыс жолағының еніне тең қабылданады. Қосымша жолақ көтеру 
басталғанға дейін 50-100 м бұрын басталады және 1.14-кестеде 
келтірілгеннен кем болмайтын қашықтықта көтеру шегінен тыс аяқталады 
[23]. 

 
1.14 кесте - Көтеруден тыс қосымша жолақтың ұзындығы 

 

Көтерілу жағына қарай қозғалыс 
қарқындылығы, бірл./тәул. 4000 5000 6500 

8000 
және 
астам 

Көтеру шегінен тыс жолақтың жалпы 
ұзындығы, м 50 100 150 200 

 
Қосымша жолақ басталудан бұрын немесе ол аяқталғаннан кейін оның 

енін бұру, мүмкіндігінше, бөлінетін қосымша жолақ ұзындығының оның 
еніне арақатынасын сақтай отырып, ұзындығы кемінде 60 м учаскеде жүзеге 
асырылады, кемінде 30:1. 

Жолдың кеңейтілген бөлігі бар учаскелердің ұзындығы тік ойыс қисық 
ұзындығына тең және II және III санаттағы жолдар үшін кемінде 100 м, ал IV 
және V санаттағы жолдар үшін кемінде 50 м болуы тиіс. 

Кеңейтілген жүріс бөлігіне өту II және III санаттағы жолдар үшін 
ұзындығы кемінде 25 м және IV және V санаттағы жолдар үшін - 15 м 
учаскеде жүзеге асырылады. 

Еңістері 60 ‰ - дан асатын V санаттағы жол учаскелерінде, сондай-ақ 
гидрологиялық жағдайы қолайсыз жерлерде бекітілмеген жол жиектері 
болған кезде разъездер құрылысын қарастыру қажет. Разъездерді 
орналастыру кезінде көршілес разъездердің тікелей көрінуін қамтамасыз ету 
қағидатын басшылыққа алу қажет, олардың арасындағы қашықтық 1 км-ден 
аспауы тиіс. Жол айрығының ұзындығы, әдетте, кемінде 30 м жол жүруді 
күтетін автомобильдерді орналастыру негізінде тағайындалады. Жүріс 
жолақтарының саны, жер төсемі мен жүріс бөлігінің геометриялық 
элементтерінің параметрлері разъезд учаскесінде IV санаттағы жолдарға 
қойылатын талаптар бойынша белгіленеді. Разъезд орнату кезінде жер төсемі 
мен жүріс бөлігінің енін бөлу кемінде 10 м қашықтықта жүзеге асырылады 
[23]. 

Таулы жерлердің қиын учаскелерінде, сондай-ақ бағалы жер алқаптары 
бойынша өтетін учаскелерде, өтпелі-жылдамдықты немесе қосымша 
жолақтар орналасқан жерлерде тиісті техникалық-экономикалық негіздеме 
кезінде қозғалысты ұйымдастыру және оның қауіпсіздігі жөніндегі іс-
шараларды әзірлей отырып, жол жиектерінің енін i а, i б және II санаттардағы 
жолдарда 1,5 м-ге дейін және қалған санаттардағы жолдарда 1 м-ге дейін 
азайтуға рұқсат етіледі. 
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Бөлу жолағын жобалау кезінде жолдың одан әрі даму перспективасын 
ескеру және бөлу жолағы енінің бөлігіне орналастыру арқылы қозғалыс 
жолақтарының санын кейіннен ұлғайту мүмкіндігін көздеу қажет, бұл ретте 
оның қалған бөлігі ҚР ҚН 3.03-01 [23] ұсынылған талаптарға сәйкес келуі 
тиіс. 

Бөлу жолақтарының беттері жаңбыр мен еріген сулардың ағуын 
қамтамасыз ететін тиісті еңістерге беріледі. 

Бағалы жерлерде орналасқан жол учаскелерінде, таулы жерлердің 
ерекше қиын учаскелерінде, құрылыс салынған аудандарда, үлкен 
көпірлерде, сондай-ақ басқа да әсер ететін факторлар болған кезде тиісті 
техникалық-экономикалық негіздеме кезінде бөлу жолағының енін жол осьі 
бойынша қоршаулар орнату үшін қажетті мөлшерге дейін азайтуға рұқсат 
етіледі. Бөлу жолағының енін өзгертуге жолдың жоспардағы қисық сызықты 
учаскелерінде ғана қозғалыстың қарама-қарсы бағыттары трассасының 
қисықтығын өзгерту жолымен рұқсат етіледі. 

2-5 км арқылы бөлу жолағында, әдетте, төтенше жағдайлар кезінде 
арнайы мақсаттағы автомобильдердің, жол машиналары мен өзге де 
техниканың қозғалысын ұйымдастыруға, сондай-ақ жолда құрылыс және 
пайдалану жұмыстарын орындауға арналған көлік құралдарын бұруға 
арналған ұзындығы кемінде 30 м алаңдар көзделеді [23]. 

Автожол көпірлері мен жол өтпелеріне кіреберістердің учаскелерінде 
тіреулердің артқы шетінен кемінде 10 м қашықтықта жер төсемі рельстердің 
сыртқы қырлары арасындағы арақашықтықтан жолдың әр жағынан кемінде 
0,5 м асатын енмен қабылданады. Кеңейтілген жер төсеміне өту ұзындығы 
кемінде 25 м учаскеде қабылданады. 

Қабылданған жер үсті суларын бұру жүйесіне байланысты жүріс 
бөлігіне бір немесе екі көлбеу көлденең профиль беру қажет [23]. 

Бір көлбеу көлденең профиль қолданылады: 
- I санаттағы жолдардың тік сызықты учаскелерінде жүрістің әрбір 

бағытының жүру бөлігін жобалау кезінде жүру бөлігінің деңгейінен жоғары 
тұрған бөлу жолағы болған кезде; 

- қисықтық радиусы вираж орнатуды талап ететін жолдардың қисық 
сызықты учаскелерінде және, әдетте, I санаттағы жолдарда 3000 м кем және 
басқа санаттағы жолдарда 2000 м кем. 

Екі иінді көлденең профиль орнатылады: 
- I санаттағы жолдардың тік сызықты учаскелерінде бөлу жолағының 

бүгілген кескінінде; 
-II-V санатты жолдардың тік сызықты учаскелерінде; 
- жоспарда радиусы бар қисық сызықтарда, әдетте, I санаттағы 

жолдарда 3000 м және одан да көп және осы қисық сызықтарда вираж 
болмаған кезде басқа санаттағы жолдарда 2000 м және одан да көп [23]. 

Бөлу жолағы бар жолдарда жүріс бөлігінің көлденең бейінінің түрін 
таңдау кезінде жер бетіндегі су бұрудың шарттарын ескеру, ал қажет болған 
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жағдайда жүріс бөлігі мен бөлу жолағының бетінен су бұру жөніндегі 
инженерлік шешімдерді көздеу қажет. 

Жүріс бөлігінің көлденең еңістері (вираж құрылғысы көзделетін 
жоспардағы қисық учаскелерден басқа) 1.15-кесте бойынша жобалау 
ауданының қозғалыс жолақтарының санына және климаттық жағдайларына 
байланысты көзделеді. 

Жол жиектерінің көлденең еңістерін көлденең қиманың көлденең 
еңістерінен 10 – 30 ‰ артық қабылдау керек. Жол жиектерінің көлденең 
еңісін белгілеу кезінде жобалау ауданының климаттық жағдайларын және 
жол жиектерін нығайтудың қабылданған түрін ескеру қажет [23]. 

 
1.15 кесте - Жүріс бөлігінің көлденең еңістері 

 
Жол санаты Көлденең еңіс, ‰ 

жол-климаттық аймақтар 
III IV V 

I-а және I-б:       
а) қарама-қарсы қозғалыс бағыттарының жүріс бөлігінің 
екі еселік көлденең кескіні кезінде 

20 25 15 

б) қарама-қарсы қозғалыс бағыттарының жүріс бөлігінің 
бір көлбеу көлденең кескіні кезінде: 

      

- бөлу жолағынан бірінші және екінші қозғалыс жолағы 20 20 15 
- бөлу жолағынан үшінші және одан кейінгі қозғалыс 
жолақтары 

25 25 20 

II-IV 20 20 15 
Ескертпе: қиыршықтас және шағылтас жабындарында көлденең еңісті 25-30‰, ал 
жергілікті материалдармен бекітілген топырақ жабындарында және ұсақталған және тас 
төселген төсемдерде - 30-40‰тең деп қабылдау керек. 
 

Қысқы кезеңнің ұзақтығы аз және көктайғақтың сирек жағдайлары бар 
аудандарда жүргін бөліктің ең үлкен көлденең еңісін вираждарда 100 ‰дейін 
қабылдауға рұқсат етіледі. 

Құрылыс салу немесе жер бедері жағдайлары бойынша қиын жол 
учаскелерінде жүру бөлігінің ені бойынша ауыспалы көлденең еңіс мәндері 
бар ("сатылы вираж" типті) вираждардың жеке жобаларын әзірлеуге рұқсат 
етіледі. 

Жолдың габельді профильінен моноскатқа ауысу өтпелі қисықтың 
ұзындығында, ал ол болмаған кезде-өтпелі қисықтың ұзындығына тең қисық 
сызыққа іргелес түзу учаскеде жүзеге асырылады. 

I санаттағы көп жолақты жолдардағы вираждарды бөлу жолағынан су 
бұру мәселесін бір мезгілде шеше отырып, қарсы бағыттардың жүру 
бөліктері үшін бөлек жобалау керек. 

Вираждағы жол жиектерінің көлденең еңісі жолдың жүру бөлігінің 
еңісімен бірдей қабылданады. Жол жиектерінің және жүру бөлігінің еңісін 
тегістеуді виражды бұру алдында ұзындығы 10 м жол учаскесінде жүргізу 
қажет. 
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Жолдың техникалық санатына және жергілікті жердің рельефіне 
байланысты вираж бұру учаскесінде жүріс бөлігінің сыртқы жиегінің 
қосымша бойлық еңісі мынадай мәндерден аспауы тиіс: 

I және II санаттағы жолдарда-5‰; 
III-IV санаттағы жолдарда (жазық жерлерде) – 10‰; 
III-IV санаттағы (таулы жерлерде) және V санаттағы жолдарда – 20‰. 
Ірі құмдардан және орташа ірілігі бар құмдардан, сондай-ақ ауыр 

саздақ топырақ пен саздан жер төсемін орнату кезінде шөп себу арқылы 
бекітілген жол жиегінің еңісін 40 ‰ тең қабылдауға рұқсат етіледі [23]. 

Жүріс бөліктің вираждардағы көлденең еңістері жоспардағы қисықтар 
радиусына байланысты 1.16-кесте бойынша белгіленеді. 

 
1.16 кесте - Жүріс бөліктің вираждардағы көлденең еңістері 

 

Жоспардағы қисықтардың радиусы, 
м 

Жүріс бөліктің вираждардағы көлденең еңісі, 
‰ 

негізгі, ең көп таралған көктайғақ жиі 
болатын аудандарда 

I санаттағы жолдар үшін 3000-нан 
1000-ға дейін 

20-30 20-30 

II-V санатты жолдар үшін 2000-нан 
1000-ға дейін 

20-30 20-30 

1000-нан 800-ге дейін 30-40 30-40 
800-ден 700-ге дейін 30-40 30-40 
700-ден 650-ге дейін 40-50 40 
650-ден 600-ге дейін 50-60 40 
600 және одан кем 60 40 
Ескертпе: Вираждардағы көлденең еңістердің кіші мәндері қисықтардың үлкен радиусына 
сәйкес келеді және керісінше 

 
Серпантинді қоспағанда, жолдың жүру бөлігін жоспардағы қисықтарға 

кеңейту қисықтың ішкі жағынан жол жиегінің есебінен, жол жиегінің қалған 
бөлігінің ені I және II санаттағы жолдар үшін кемінде 1,5 м және қалған 
санаттағы жолдар үшін кемінде 1 м болатындай етіп орналастырылады. Егер 
бұл ретте жүріс бөлігін толық кеңейтуге қол жеткізілмесе, онда одан әрі 
кеңейту жүзеге асырылады: 

- жазық жерде - жер төсемін кеңейту есебінен;  
- таулы жерлерде, сондай - ақ бағалы жер алқаптарында және құрылыс 

салынған аумақтарда-ерекшелік ретінде сыртқы жол жиегінің есебінен осы 
тармақтың жоғарыда келтірілген талаптарын сақтай отырып, сыртқы жол 
жиегінің қалған бөлігінің еніне. 

Бұл ретте, егер жол жиектерінің ені жолдың жүру бөлігін толық 
кеңейтуге мүмкіндік бермесе, онда жер төсемін тиісінше кеңейту көзделеді. 

Жүріс бөлігін кеңейту өтпелі қисықтың басынан бастап қашықтыққа 
пропорционалды түрде орындалуы керек, осылайша толық кеңейту 
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шамалары дөңгелек қисық сызықтың басына жетеді. Соңғысының 
ұзындығында жолдың кеңеюі тұрақты болып қалады. 

Төрт және одан да көп қозғалыс жолақтары бар жолдар үшін жүру 
бөлігінің толық кеңею шамасын қозғалыс жолақтарының санына байланысты 
ұлғайту, ал бір жолақты жолдар үшін - ҚР БК 3.03-101-2013 регламенттеген 
нормалармен салыстырғанда 2 есе азайту қажет  [81 бет]. 

 
1.4.3 Жолдың жоспары мен бойлық профилі 
Жол жоспары-бұл кішірейтілген масштабта жасалған көлденең 

жазықтықтағы оның проекциясының графикалық бейнесі. Жол трассасы 
автомобильдің ыңғайлы және қауіпсіз қозғалысының талаптарын 
қанағаттандыруы тиіс, бұл ретте оның ұзындығы мүмкіндігінше аз болуы 
тиіс. Жол жер бедерін оның еңістері мүмкіндігінше аз болатындай және 
құрылыс кезінде жер жұмыстарының үлкен көлемін орындау талап 
етілмейтіндей етіп бүгуі тиіс [26]. 

Бойлық профиль-бұл жер бетінің тік қимасы мен оның осі бойындағы 
жол төсемінің шартты бейнесі бар сурет (1.34-сурет). Бұл жол құрылысының 
негізгі құжаттарының бірі, жер бетіне қатысты жер бетінің жиегінің 
орналасуын, жолдың жекелеген учаскелерінің бойлық беткейлерінің көлемін 
және басқа да қажетті деректерді анықтайды [25]. 

Бойлық профильге: 
а) жер бетінің сызығы ("қара сызық") және оған тән нүктелердің биіктік 

белгілері; 
б) жобалау сызығы ("қызыл сызық") – жер төсемі жиектерінің сызығы, 

оның еңістері мен биіктік белгілері; 
в) шурфтар мен ұңғымаларды салу орындарын, топырақ қабаттарының 

сипаты мен қуатын, жерасты суларының деңгейін көрсете отырып, жол осі 
бойынша топырақ кескіні; 

г) су бұру құрылыстарының орналасуы және негізгі сипаттамалары; 
д) су бұрғыш арықтар мен тереңдетілген кюветтерді салуға арналған 

деректер, оларды нығайту түрлері; 
е) пикетаж және өзіне тән (артықшылығы бар) нүктелердің жағдайы; 
ж) трассаның толық жоспары және жол осінен әр жаққа 50 м жолақтағы 

жағдай; 
и) жол төсемі мен жер төсемі конструкцияларының түрлері. 
Кескіннің айқындылығы үшін жобалық сызық жер бетінің сызығынан 

қалыңырақ сызылады; жазық жерде оның бұрыштарында тік қисықтар 
жазылған сынық сызық пайда болады. Қатты қиылысқан жерлерде жобалық 
сызық негізінен тегіс біріктірілген тік қисықтардан тұрады. Осы нүктедегі 
үйіндінің биіктігі мен алу тереңдігі жобалық белгінің сандық мәндері мен 
жер деңгейінің белгілері арасындағы айырмашылықпен анықталады. Бұл 
айырмашылық жұмыс белгісі деп аталады және бойлық профильге 
жазылады: жобалау сызығынан жоғары жағалаулар үшін, ал қазу үшін — 
төмен [25]. 
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Бойлық профиль белгіленген стандартқа қатаң сәйкестікте жасалады. 
1.34 суретте бойлық профильді жобалау үлгісі көрсетілген. 

 

 
 

1.34 сурет - Автомобиль жолының бойлық профилі 
 

Неғұрлым айқын болу үшін бойлық профиль бұрмаланған масштабта 
сызылады: тік масштаб көлденеңінен он есе көп қабылданады. Әдетте 
масштаб қолданылады: көлденең 1:5000, тік 1:500. Таулы, сондай-ақ қалалық 
жағдайларда мынадай масштабтар қабылданады: көлденең 1:2000, тік 1:200 
[25]. 

Топырақ кескіні жер бетінің сызығынан 2 см қашықтықта 
қолданылады, кесудің тік масштабы 1:50 қабылданады [25]. 

Жоспар және бойлық профиль элементтерін негізгі параметрлер 
ретінде тағайындау кезінде [25]: 

- бойлық еңістер – 30‰ артық емес; 
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- автомобильді тоқтату үшін көрінімділік қашықтығы - кемінде 450 м; 
- жоспардағы қисық сызықтар радиусы-кемінде 3000 м; 
- бойлық профильдегі қисық сызықтар радиусы: 
- дөңес-кемінде 70000 м; 
- ойыс - кемінде 8000 м; 
- бойлық профильдегі қисық сызықтардың ұзындығы: 
- дөңес-кемінде 300 м; 
- ойыс - кемінде 100 м. 
І және ІІ санаттағы жолдарда 5 ‰ және одан да көп еңістің алгебралық 

айырмашылығы кезінде бойлық бейіндегі жобалық желінің сынуы, ІІІ 
санаттағы жолдарда 10 ‰ және одан да артыө және IV және V санаттағы 
жолдарда 20 ‰ және одан артық қисық сызықтармен түйіскен жөн. 

Жергілікті жағдайлар бойынша жол жиегіндегі жолақтан адамдар мен 
жануарлар түсіп кетуі мүмкін барлық жағдайларда, I және III санаттағы 
жолдар үшін жүріс бөлігінің жиегінен 25 м және IV және V санаттағы жолдар 
үшін 15 м қашықтықта жолға іргелес жолақтың бүйірден көрінуін 
қамтамасыз ету керек. 

Егер жергілікті жердің жағдайы бойынша алдыңғы талаптарды 
орындау мүмкін болмаса, жобалау кезінде нұсқаларды техникалық-
экономикалық салыстыру негізінде нормаларды төмендетуге рұқсат етіледі. 
Бұл ретте жол санаттары бойынша қозғалыстың есептік жылдамдығын 
негізге ала отырып, шекті жол берілетін нормаларды 1.17-кесте бойынша 
қабылдау қажет. 

 
1.17 кесте - Қисық сызықтардың ең кіші радиусы 

Есептік 
жылдамдық, 

км / сағ 

Ең 
үлкен 

Ең кіші 
көрінімділік 

қашықтығы, м 

 
Қисық сызықтардың ең кіші радиусы, м 

бой- 
лық 

еңістер 

қарсы көлікті 
тоқтату үшін 

жоспарда бойлық профильде 

негіз- 
гі 

таулы 
жерде 

дөңес 
. 

ойыс 

негізгі таулы 
жерде 

150 30 300 - 1200 1000 30000 8000 4000 
120 40 250 450 800 600 15000 5000 2500 
100 50 200 350 600 400 10000 3000 1500 
80 60 150 250 300 250 5000 2000 1000 
60 70 85 170 150 125 2500 1500 600 
50 80 75 130 100 100 1500 1200 400 
40 90 55 110 60 60 1000 1000 300 
30 100 45 90 30 30 600 600 200 

  
Өтпелі қисық сызықтарды жоспардағы қисық сызықтардың радиусы 

2000 м және одан кем, ал барлық санаттағы кірме жолдарда – 4000 м және 
одан кем болған кезде көздеген жөн. Өтпелі қисық сызықтардың ең аз 
ұзындығын 1.18 кесте бойынша қабылдау керек. 
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1.18 кесте - Өтпелі қисық сызықтардың ең кіші ұзындығы 
Дөңгелек 

қисық 
сызықтың 
радиусы, м 

30 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600-
1000 

1000-
2000 

Өтпелі қисық 
сызықтың 

ұзындығы, м 
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 100 

 
1.4.4 Жер төсемін жобалау кезіндегі негізгі талаптар 
Жер төсемі бұл арнайы дайындалған топырақ массиві, онда жолдың 

жүру бөлігі, жолдар мен бүйір арықтар орналасқан. Жер төсемі жағалаулар 
мен ойықтардың көлденең қимасында қалыптасады. Жер төсемі 
элементтерінің негізгі түрлері 1.35 суретте көрсетілген.  

 

 
1-үйінді; 2-ойық; 3-жартылай үйінді; 4-жартылай ойық; 5 – жартылай үйінді – 

жартылай ойық; 6-нөлдік орын 
 

1.35 сурет - Жер төсемі элементтерінің түрлері (көлденең қимада) 
 
Бұл элементтердің қажеттілігі жол салынатын жер бедерімен 

анықталады. Жол жер деңгейінен жоғары өтуі керек болған кезде, топырақ 
құйылады, яғни үйінді көтеріледі (1.36, а, б сурет). Жол жер деңгейінен биік 
болған жағдайда жер қабаты алынып тасталады — ойық жасалады (1.36, в - 
сурет). Ойықтарға каналдар, орлар, су бұрғыш жыралар да жатады. Көлденең 
қимада (көлбеу жерлерде) едәуір көлбеу жерлерде жолдың бір бөлігі ойықта, 
ал екіншісі жағалауда болуы мүмкін. Мұндай жер құрылысы жартылай 
шұңқыр деп аталады (1.36, г - сурет). 

Егер бүйір арықтардан алынған топырақ үйінділерді салу үшін 
жеткіліксіз болса, 2 резервтері қолданылады (1.35, б -суретті қараңыз). 

Шұңқырларды жасау кезінде топырақ үйінділерге шығарылады, бірақ 
бұл топырақ көп болған кезде кавальерлер құйылады — геометриялық 
тұрақты пішінді қорғандар. Кавальерлер 4 ойықтың төменгі жағындағы 
жиектерге жиі орналастырылады. Жер төсемін жоғары орналасқан жерлерден 
су ағынынан қорғау үшін 5 [25] су бұрғыш тау жыралары кесіледі. 
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а-нөлдік белгілердегі үйінді, б – бүйірлік резервтерден үйінді, в – алу, г - 
жартылай үйінді – жартылай үйінді; 1 – үйінді, 2 – резерв, 3 – банкет, 4-

кавальер, 5-тау жырасы 
1.36 сурет - Жер төсемінің көлденең профильдері 

 
Жер төсемінің конструкциялары жер бедері, жер-топырақ, 

геологиялық, гидрологиялық және климаттық жағдайлар туралы мәліметтер 
негізінде үлгілік көлденең профильдерді, технологиялық нұсқаулар мен 
нормаларды басшылыққа ала отырып жасалады. 

Жолдың бүкіл қызмет ету мерзімінде жердің геометриялық пішіні 
өзгеріссіз қалуы керек. Жер төсемі конструкциясының негізгі параметрлері 
үйіндінің ені, биіктігі немесе қазу тереңдігі, еңістердің тіктігі, бетінің 
еңістері (1.37, 1.38-суреттер) болып табылады. 

Жер төсемінің тұрақтылығын арттыру, жұмыс көлемін азайту және 
алып жатқан аумақты азайту үшін арматураланған жер төсемі бар 
құрылымдар қолданылады. Сонымен қатар, арматура топырақтың 
серпімділік модульін 1,5 - 2 есе арттырады. Арматуралау үшін 
геосинтетикалық және металл торлар мен торлар, сондай-ақ тоқыма емес 
синтетикалық материалдар қолданылады. 

Жер төсемінің конструкциясы көлік құралдарының динамикалық 
әсеріне және топырақ пен жол төсемінен жоғары орналасқан статикалық 
әсерге ұшырайды. Топыраққа жүктемелерден басқа ауа-райы-климаттық 
факторлар да әсер етеді, олар ауыспалы ылғалдандыру-кептіру және мұздату-
еріту процестерін тудырады. Осы процестер кезінде топырақтың физика-
механикалық қасиеттері, атап айтқанда беріктігі, серпімділік модулі, адгезия 
және ығысуға төзімділік өзгереді. Жер төсемі конструкцияларының 
ерекшелігі - көлік құралдарының әсерінен пайда болатын топырақтағы 
кернеу тереңдіктен тез сөніп қалады, ал жоғарыда орналасқан топырақ 
массаларынан жоғарылайды. Өтетін автомобильдерден айтарлықтай кернеу 
жағалаулардың жоғарғы бөлігінде, динамикалық белсенді аймақта, жабын 
бетінен 0,6-1,0 м тереңдікте пайда болады [25]. 

 



98
   

 

 
а-биіктігі 2 м-ге дейінгі жер төсемінің конструкциялары; б-бүйірлік 

резервтері бар биіктігі 2 м-ге дейінгі жер төсемінің конструкциялары; в-
биіктігі 2-ден 6 м-ге дейінгі жер төсемінің конструкциялары; г-биіктігі 6-дан 

12 м-ге дейінгі жер төсемінің конструкциялары; А-салынып жатқан жер 
төсемінің ені; в-жол төсемінің ені; b-жүріс бөлігінің ені 

 
1.37 сурет - Үйінділер учаскелеріндегі көлденең бейіндегі жер төсемінің 

конструкциялары 
 
Жер төсемін жобалау кезінде автомобиль жолының қызмет ету мерзімі 

ішінде оның жұмысына әсер ететін бірқатар факторлар жан-жақты ескерілуі 
керек: 

- жер төсемінің жер бетіне қатысты орналасуы және жұмыс белгісінің 
шамасы; 

- жол санаты; 
- жол киімінің түрі; 
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- жол бойындағы белдеудің гидрологиялық және гидрогеологиялық 
ерекшеліктері; 

- жер төсемінде пайдаланылатын топырақтың инженерлік-геологиялық 
сипаттамалары; 

- жер төсемін салу бойынша жұмыстарды орындаудың технологиялық 
ерекшеліктері; 

- құрылыс ауданының климаттық жағдайы;  
- осы өңірдегі жолдарды пайдалану тәжірибесі.  
 

 
 

А-қар басып қалатын учаскелерде тереңдігі 5 м дейінгі жер төсемінің 
конструкциялары; б-тереңдігі 12 м дейінгі жер төсемінің шұңқырсыз 

сөрелері бар конструкциялары 
 

1.38 сурет - Ойықтар учаскелерінде көлденең бейіндегі жер төсемінің 
конструкциялары 

 
Жер төсемі бойынша жобалық шешімдер табиғи немесе техногендік 

сипаттағы процестердің дамуы нәтижесінде уақыт өте келе көрсетілген 
факторлардың әсер ету тенденцияларын ескеруі керек. Жобалау кезінде жол-
климаттық аймақтар ескерілуі тиіс. Сол бір жол-климаттық аймақ шегінде 
жер төсемінің конструкциясы бойынша біртипті инженерлік шешімдер 
қабылдануы тиіс.  

Жер төсемін жобалау кезінде типтік немесе жеке шешімдерді, оның 
ішінде жеке байланыстырылатын типтік шешімдерді қолдану керек. Күрделі 
жағдайларда жер төсемінің орнықтылығын, сондай-ақ жер төсемінің 
көпірлермен және жол өткізгіштермен түйісуін қамтамасыз ететін су бұру, 
құрғату, ұстап тұру, қорғау және басқа да құрылыстар жеке жобалауға 
жатады. 

Ерекше топыраққа мыналар жатады: қыртысталған; сапропельдер; 
тұнбалар; сары топырақ; сулы сортаңдар; сазды мергель және мергельді 
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саздар; төмпешікке дейінгі сазды топырақ; сазды тақтатастар және 
тақтатасты саз; қара топырақ; құм; техногендік топырақ (өнеркәсіп 
қалдықтары).  

Жұмыс қабатындағы ірі сынықты табиғи және техногенді топырақты 
тығыздаудың талап етілетін дәрежесі сынамалы нығыздау нәтижелері 
бойынша белгіленеді. 

Тиісті нормаларда көрсетілген талаптарды орындау мүмкін болмаған 
немесе орынсыз болған кезде жобада жұмыс қабатының беріктігі мен 
орнықтылығын қамтамасыз ету немесе жол төсемін күшейту жөніндегі іс-
шаралар көзделеді:  

- аяздан қорғайтын қабат құрылғысы;  
- гидрооқшаулағыш, жылу оқшаулағыш, құрғататын немесе капиляр 

үзетін қабаттардың көмегімен жер төсемінің су-жылу режимін реттеу; 
- Тұтқыр және минералды (гранулометриялық) қоспаларды, 

геосинтетикалық материалдарды және т. б. қолдана отырып, жұмыс 
қабатының топырағын нығайту және жақсарту; 

- арматуралық қабаттар құрылғысы; 
- құрғату жер асты суларының деңгейін төмендету; 
- жұмсақ еңістері және (немесе) бермалары бар жер төсемінің арнайы 

көлденең бейінін жасау;  
- технологиялық үзіліспен немесе екі сатыда жол жамылғысын салу. 
Қолданыстағы стандарттардың жалпы талаптарынан басқа, жағалау 

түбіндегі әлсіз топырақты пайдаланып салынған жер төсемінің жобаларында 
қосымша талаптар орындалуы мүмкін: 

- негіздің орнықтылығы қамтамасыз етілуі тиіс, яғни үйінді астынан 
қалған әлсіз топырақты оны тұрғызу барысында және пайдалану кезінде сығу 
мүмкіндігі жоққа шығарылады; 

- үйіндінің тұрақтылығы қамтамасыз етілуі тиіс, яғни жауын-
шашынның қарқынды бөлігі қорғаныс қабатын және автомобиль жолының 
жол төсемін орнатқанға дейін аяқталуы тиіс; 

- "жер төсемі + жол жамылғысы" конструкциясының беріктігі 
қамтамасыз етілуі тиіс, яғни жер төсемінің серпімді тербелісі автомобиль 
жолының жол төсемінің осы түрі үшін рұқсат етілген шамадан аспауы тиіс. 

Әлсіз топырақты жағалау негізі ретінде пайдалану ұсынылады: 
-I және II типті батпақты учаскелердегі өтпелі немесе төменгі типті жол 

төсемдері бар IV-V санатты автомобиль жолдары; 
- I және II типті сулы-батпақты учаскелерде жол төсемінің күрделі 

немесе жеңілдетілген түрлері бар II және III санаттағы автомобиль жолдары, 
жол төсемін орнату бойынша жұмыстарды бастауға негіз топырағының 
шөгуін аяқтауды қамтамасыз ететін іс-шараларды жобалау шартымен. 

Жеке жобалау объектілеріне жататын ойықтарды жобалау кезінде 
еңістердің жалпы және жергілікті тұрақтылығын бағалау бойынша 
есептеулер жүргізіледі, тиісті көлденең бейіннің мақсатын, құрғатқыштар, 
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қорғаныс қабаттарының құрылысын, еңістерді нығайтуды және т. б. қоса 
алғанда, оны қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар әзірленеді. 

Ерекше топырақтағы (әлсіз немесе артық ылғалданған) ойықтарды 
жобалау кезінде осы топырақты сақтау немесе олардың жоғарғы қалыңдығын 
құрғататын топыраққа ауыстыру көзделеді. Ауыстырылатын қабаттың 
қалыңдығы есептеу арқылы анықталады.  

Арнайы топырақтан үйінділерді төгу кезінде соңғылары табиғи 
тәсілмен немесе арнайы заттарды пайдалана отырып, алдын ала ішінара 
құрғатуға ұшырайды. Ерекше топырақты пайдалана отырып, жер төсемін 
салу жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде жер төсемі деформацияларының 
алдын алу жөніндегі технологиялық іс-шаралар (осы топырақтан жасалған 
қабаттардың қалыңдығын ұтымды орналастыру және шектеу, орнықты 
топырақтан, арматуралайтын, гидрооқшаулағыш және өзге де қабаттардың 
қорғаныш қабаттарын орнату және т.б.) көзделеді. 

 
1.4.5 Жол жамылғысының негізгі түрлері және оларды жобалауға 

қойылатын талаптар 
Жол жамылғысы - бұл әртүрлі материалдардың бірнеше қабатын 

қамтитын жолдың құрылысы.  
Жол төсемінің негізгі мақсаты - өтіп жатқан автомобильдердің 

жүктемесін қабылдау және оны жер төсеміне шашыраңқы түрде және жер 
төсемінің топырағы қысымға ұшырай алатын рұқсат етілген мәннен 
аспайтын мөлшерде беру. Автокөліктің әр доңғалағына келетін жүктемелер 
әдетте соншалықты үлкен, ал топырақтың кедергісі соншалықты аз, 
сондықтан автомобильдің доңғалағынан түсетін жүктемені жер төсемінің 
қабылдау аймағы әдетте жүздеген шаршы сантиметрде көрсетілуі керек еді. 
Шын мәнінде, жол бетіндегі автомобиль доңғалағының ізі (пневматикалық 
шинаның жүріс бөлігінің бетімен түйіскен жерінде) бірнеше ондаған шаршы 
сантиметрді құрайды. Жол төсемінің міндеті жүктемеге қарсылық аймағын 
бірнеше есе арттыру екенін көрсетеді (1.39-сурет) [25]. 

Олай болмаған жағдайда, топырақтың уақытша кедергісі асып кетеді 
және жол төсемінде зақымдардың пайда болуы, жол бетінде шұңқырлар мен 
жолақтардың пайда болуы сөзсіз болады. 

Жол жамылғысы (1.40-сурет), әдетте, жабыннан, негізден және 
базаның қосымша қабаттарынан тұрады. Егер жылжымалы көліктен бірнеше 
рет қайталанатын жүктемелердің әсерінен ол белгіленген қызмет ету мерзімі 
ішінде жабынның тұтас және жеткілікті тегіс бетін сақтап қалса, жол 
жамылғысы берік деп саналады [25]. 

 



102
   

 

 
 

1.39 сурет - Автомобиль дөңгелегінің жол жамылғысына әсері 
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1.40 сурет - Жол төсемінің конструктивтік қабаттары 

 
Есептелген жылдамдықтары бар автомобильдердің қауіпсіз қозғалысын 

қамтамасыз ететін жол жамылғысына қойылатын негізгі талаптар: 
- қажетті беріктік; 
- тегістік; 
- бет үстінің кедір-бұдырлығы; 
- шаңсыздық. 
Жабын-жол жамылғысының жоғарғы қабаты, ол тозған сайын мезгіл-

мезгіл жаңартылатын тозу қабатынан және жабынның пайдалану қасиеттерін 
анықтайтын негізгі қабаттан тұруы мүмкін. Ол ең берік, тозуға және ыстыққа 
төзімді, су өткізбейтін, тегіс және кедір-бұдыр болуы керек. 

Жол-құрылыс материалдарының шығынын азайту үшін екі қабаттан 
тұратын жабындар қолданылады. Автомобиль доңғалақтарына тікелей 
ұшырамайтын төменгі қабат жоғарғы қабатқа қарағанда беріктігі кем 
материалдардан жасалған [25]. 

Негіз- төсеммен бірге жер төсемінің топырағына жүктемелердің 
берілуін қамтамасыз ететін жол төсемінің салмақ түсетін бөлігі. Негіз, әдетте, 
екі немесе одан да көп берік қабаттардан тұрады, олардың жоғарғы жағы 
көбінесе жабынның астында жеткілікті күшті қабат жасау үшін 
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байланыстырғышпен бекітіледі. Төменгі қабаттар үшін беріктігі кем және 
аязға төзімділігі кем материалдарды қолдануға болады, бірақ сонымен бірге 
су өткізбейді және суланбайды [25]. 

Негіздің қосымша қабаты - жол төсемінің төменгі конструктивтік 
қабаты, ол жер төсеміне жүктемелерді берумен қатар, аяздан қорғайтын, 
құрғататын, тегістейтін және тұнудан қорғайтын функцияларды да 
орындайды [25]. 

Жол жамылғысы жабын түрлері бойынша жіктеледі: 
а) күрделі: 
- цемент бетон; 
- I және II маркалы ыстық тығыз қоспалардан жасалған 

асфальтбетонды; 
- I маркалы суық қоспалардан жасалған асфальтбетонды; 
- I маркалы ыстық тығыз қоспалардан жасалған дегтебетонды. 
б) жеңіл: 
- III маркалы ыстық қоспалардан жасалған асфальтбетонды; 
- II маркалы суық қоспалардан жасалған асфальтбетонды; 
- II маркалы ыстық және суық қоспалардан жасалған дегтебетонды; 
- органикалық тұтқыр материалдармен өңделген тас материалдардан 

(қондырғыда, жолда араластыру, сіңдіру арқылы); 
- бет үсті өңделген өтпелі. 
в) өтпелі: 
- шағыл тасты; 
- қиыршық тасты; 
- сынған тастан түзілген жұмыр тас; 
- топырақ, тұтқыр материалдармен бекітілген, 
г) төменгі: 
- беріктігі кем тас материалдардан, қождан; 
- топырақ, жақсартылған түрлі жергілікті материалдармен [25]. 
Жол төсемінің жалпы қалыңдығы және жекелеген қабаттардың 

қалыңдығы бүкіл конструкцияның беріктігі мен аязға төзімділігін 
қамтамасыз етуі тиіс. Жол төсемдерін беріктікке есептеу жол төсемінің 
жөндеуаралық қызмет ету мерзімі аяқталған сәтте қозғалыстың 
перспективалық қарқындылығы мен көлік ағынының құрамын негізге ала 
отырып, қабылданған есептік жүктемеге жүргізілуі тиіс. Бұл ретте көлік 
ағынының перспективалы құрамындағы әр түрлі автомобильдер жол жүру 
бөлігіндегі қозғалыс жолақтарының санын және олардың қозғалыс жүктелу 
деңгейін ескере отырып, жол жамылғысына әсер етуі бойынша есептік 
автомобильдердің баламалы санына келтірілуі тиіс[23].  

Есептелген жүктемелерге төзімділік және климаттық әсерлерге реакция 
бойынша жол жамылғысы қатты және қатты емес болып бөлінеді. Қатты 
жамылғыға жабында немесе түбінде монолитті цемент-бетон немесе 
құрастырмалы темірбетон бар жамылғы жатады; қатты емес жамылғыға осы 
материалдардың қабаттарында жоқ жол жамылғысы жатады [24]. 
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Қатты жол жамылғысы автомобильден жүктемені негіздің немесе жер 
төсемінің жұмыс қабатының үлкен аймағына тарату қабілетіне ие болуы 
керек және автомобиль доңғалағының астында жол жамылғысы бүгілген 
кезде пайда болатын созылу кернеулеріне төзімді болуы керек. Бетон 
негізіндегі асфальтбетон жабындарын есептеу екі шарт бойынша жүргізілуі 
керек: 

- қыстың ең суық айында асфальтбетон жабынының жарыққа 
төзімділігі; 

- беріктік-автокөлік құралдарынан бірнеше рет қайталанатын 
жүктемелердің әсеріне жабын мен негіздің шекті кедергісі.  

Асфальтбетон жабыны мен цементбетон негізі беріктік шарты 
бойынша жылдың ең қолайсыз кезеңі - ыстық жаз айлары үшін, 
асфальтбетонның серпімділік модульі кем болған кезде есептелуі керек. 
Монолитті және құрама жабындары бар қатты жол төсемдері негізінің 
қалыңдығын есептеу жол төсемі мен жер төсемінің әрбір қабатында ығысу 
кезіндегі шекті тепе-теңдік шарты бойынша жүргізіледі. III және IV 
санаттағы жолдарда қатты жол төсемінің серпімділік шегінен тыс жұмыс 
істеуіне жол берілуі мүмкін, бұл жағдайда ығысу кезінде шекті тепе-теңдік 
шарты бойынша негіздің қалыңдығын есептеу талап етілмейді. Негіздің 
қалыңдығын жол төсемін салу (салынған көліктің қозғалысы үшін негізді 
пайдалану мақсатында) және автомобиль жолын пайдалану кезеңдері үшін 
жеке-жеке беріктік жағдайына сүйене отырып есептеу керек. Есептеу 
нәтижелері бойынша базаның үлкен қалыңдығы алынады. 

Қатты емес жол төсемдерін жобалау кезінде көп қабатты жол 
төсемдерін және жер төсемдерін екі және үш қабатты есептік үлгілерге 
келтіруге, сондай - ақ қатты емес жол төсемдері мен жер төсемдерінің 
кернеуі мен деформацияларын жол конструкцияларын соңғы элементтер 
әдісімен есептеуді іске асыратын белгілі қолданбалы бағдарламалар 
пакеттерінің көмегімен анықтауға рұқсат етіледі. Жарықтың пайда болуын 
азайту және жол жамылғысының беріктігін арттыру үшін геосинтетикалық 
торлармен және базальт материалдарымен арматуралау ұсынылады [23]. 

Жүріс бөлігінің қозғалыс жолақтарындағы қатты емес жол 
жамылғысының жылжымалы жүктемелердің қысқа мерзімді көп реттік 
әсерін ескере отырып, беріктігіне сүйену керек. Автомобиль тұрақтарындағы 
және жол жиектеріндегі жол жамылғысы жүктеменің ұзақ әсер етуіне 
есептелуі тиіс. Жүктеудің қайталануы ескерілмейді.  

Жүктеменің қысқа мерзімді әрекеті кезінде қатты емес жол төсемдерін 
есептеу беріктіктің үш критерийі бойынша орындалуы тиіс:  

- бүкіл құрылымның серпімді иілісі; 
- топырақтың ығысу кедергісі және жамылғының байланысы кем 

қабатта; 
- Бейорганикалық байланыстырғыштармен өңделген топырақ пен тас 

материалдарынан жасалған киім қабаттарын иілу кезінде созылу. 
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Қатты емес жол төсемінің конструкциялары тиісті нормативтік 
құжаттамаға сәйкес аязға төзімділігіне қосымша тексеріледі. Қатты емес жол 
төсемдерін жүктеменің ұзақ әсеріне есептеу топырақтағы және киімнің әлсіз 
байланыстырылған қабатындағы ығысу бойынша орындалуы тиіс. 

 
1.4.6 Жол төсемдері мен жабындарының беріктігін жобалау және 

есептеу негіздері 
Жол жамылғысын жобалау бірізді түрде орындалатын, өзара 

байланыста болатын және бір-біріне қайшы келмейтін құру  және есептеу 
секілді екі кезеңнен тұрады. 

Жол жамылғысының дизайны жабынның түрін тағайындаудан, 
жергілікті ресурстарға және жұмысты ұйымдастыруға негізделген ең 
қолайлы материалдарды таңдаудан, жеке қабаттардың өлшемдерін ұтымды 
тағайындаудан және оларды тереңдікке орналастырудан тұрады. Әдетте жол 
төсемінің бірнеше нұсқалары жасалады, олардың ішінен техникалық-
экономикалық талдау негізінде ең жақсысын таңдайды. 

Жол төсемінің құрылымын сипаттай отырып, алдымен оның 
қабаттарының қалыңдығы тағайындалады, олардың өлшемдері жамылғының 
беріктігімен емес, басқа факторлармен (судың ағып кетуін қамтамасыз ету, 
тозуға төзімділік және т.б.) анықталады. Жер төсемінің жоғарғы қабаттары 
киімнің ажырамас құрылымдық элементі ретінде қарастырылады, оның 
жүктемелерге төзімділігінің беріктігі мен біркелкілігіне жоғары талаптар 
қойылады. 

Жол төсемін есептеу бүкіл жолдың да, оның жекелеген қабаттарының 
да қажетті қалыңдығы мен тұрақтылығын негіздеуден тұрады. Бұл 
жамылғының барлық салыстырылатын нұсқаларының тепе-теңдігін және 
олардың берілген қозғалыс жағдайларына сәйкестігін қамтамасыз етуге дейін 
азаяды. 

Жол төсемінің нұсқаларын тағайындау кезіндегі негізгі талаптардың 
бірі қозғалыс қарқындылығын және жол төсемінің қызметіне әсер ететін 
жергілікті топырақ, гидрологиялық және климаттық жағдайларды есепке алу 
болып табылады. 

Жол төсемінің құрылымдық қабаттарының санын айқын қажеттіліксіз 
көбейтуге болмайды, себебі бұл технологиялық процестің күрделенуіне және 
оның құнының өсуіне әкеледі. 

Автомобиль доңғалақтарының жол жамылғысына қысымы - бұл жол 
төсемдерін есептеу кезінде пайда болатын негізгі жүктеме. Доңғалақтың 
жүктемесі аудан арқылы жолдың бетіне өтеді: 

 
,

0pk
G
ж

к


  (1.35) 

 
мұндағы Gк-доңғалақтың жабынға статикалық жүктемесі, Н; 
     p0-шинадағы ауа қысымы, Па; 
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      kж - орта есеппен 1,1-ге тең шиналардың бүйір қабырғаларының 
қаттылығының әсерін ескеретін коэффициент. 

Қозғалыс кезінде доңғалақтың жабынға қысымы келесі факторлардың 
әсерінен артады:  

- шинаны қыздыру және ондағы ішкі ауа қысымын арттыру; ортадан 
тепкіш күш әсерінен шинаның қаттылығын арттыру; 

- шинаның әр бөлігінің жабынмен қысқа мерзімді байланысы. Оның 
нәтижесінде шинаның статикалық жүктеме қосымшасына сәйкес келетін 
мөлшерге дейін қысқаруға уақыты болмай, қатайып кетеді. 

Жолдың бетінде бұзушылықтар бар, қозғалыс кезінде автомобильдің 
тұрақсыздығы пайда болады. Нәтижесінде доңғалақтардың жабынға қысымы 
орташа мәнмен салыстырғанда жоғарылайды немесе төмендейді. 

Топырақ пен кейбір құрылымдық қабаттардың материалдарының 
тұтқырлығының көрінуіне байланысты жол жамылғысының деформациясы 
баяу жүреді. Қолданылатын жүктемеге сәйкес келетін жамылғының толық 
иілуіне бірнеше минуттан кейін ғана қол жеткізіледі. Деформация ағымының 
баяулауы және инерциялық кедергі нәтижесінде домалақ дөңгелектің жолға 
қысқа мерзімді әсер етуі кезінде жол жамылғысы тең жүктемені статикалық 
қолдану кезіндегіге қарағанда аз иіледі. Сондықтан, бұл жағдайда топырақ 
негізі үшін динамикалық коэффициент бір бірліктен кем болады деп 
болжауға болады. 

Тегіс емес беткейде топырақ негізі үшін динамикалық коэффициент 
бірліктен асады, бірақ доңғалақтың жол бетіне тікелей әсер етуімен өлшенген 
коэффициенттен кем. 

Динамикалық коэффициент неғұрлым жоғары болса, соғұрлым тегіс 
емес болады. Жол жамылғысын есептеу кезінде оны 1,3-ке тең етіп 
қабылдайды. 

Барлық типтегі жол төсемдері үшін есептік жүктеме үшін осьтік 
автомобиль жүктемелері алынады. А (100 кН) тобындағы автомобильдердің 
жүктемелері I – III санаттағы жолдарда киімді есептеу кезінде 
пайдаланылады. Есептеулердің осы жүктемеге және жаңадан салынып 
жатқан IV санаттағы жолдарға біртіндеп көшуі көзделген. 

Қатты емес жол жамылғысының деформациясы бір уақытта немесе бір-
бірінен кейінгі бірқатар процестердің көрінісі нәтижесінде пайда болады. 

Жол төсемінің топырақ негізі белсенді аймақ шегінде жүктеме астында 
қысылады, соның салдарынан жол төсемінің кейбір қисық сызықты беті 
бойынша тереңдігі Δ болатын майысу тостағанын қалыптастыра отырып 
майысуы орын алады. Жол жамылғысының қалыңдығы мен қаттылығы 
неғұрлым көп болса, сыртқы жүктеме қысымы соғұрлым үлкен аймаққа 
бөлінеді, сондықтан жерге берілетін кернеу соғұрлым аз болады. 

Жүктеме кезінде жол төсемінің материалы қысылады, ал бүгілген 
құрылымдық қабаттардың төменгі бөлігінде – созылады. Созғыш кернеулер 
материал беріктігі шегінен асқан кезде, жабында немесе оның түбінде 
жарықтар пайда болады; 
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Байланысы жоқ және байланысы аз материалдардан (қиыршықтас, құм, 
шағыл тас) жасалған негіздерде және төселетін топырақта ығысу кедергісінің 
жанама кернеулері асып кеткен кезде, асқын кернеулі аймақтан топырақты 
сығумен пластикалық ағыс аймақтары пайда болуы мүмкін, олардың дамуы 
киім беріктігінің жоғалуына әкеледі. 

Жол төсемінің беріктігі мынадай көрсеткіштермен сипатталады: 
1. Жол жамылғысы қабаттарының деформациясы олар өтетін 

автомобильдерден түсетін жүктемелердің әсерінен пайда болатын 
материалдың серпімділік шегінен аспауы керек; 

2. Байланыстырушы материалдардан жасалған жабын қабаттарында 
пайда болатын кернеулер иілу кезінде созылу сынағы кезінде рұқсат 
етілгендерден аспауы керек; 

3. Жол төсемінің байланыссыз материалдарында пайда болатын кернеу 
осы материалдардың қабаттарындағы ығысу кедергісінің шамасынан аспауы 
тиіс; 

4. Жол төсемі қабаттарының астындағы негіздерде жол төсемінің 
бүлінуіне және онда жарықтардың пайда болуына әкелетін көлемнің біркелкі 
емес өзгерістері болмауы тиіс. 

Құрылыс механикасы тұрғысынан жол жамылғысы – бұл серпімді 
изотропты жартылай кеңістікте-топырақ массивінде орналасқан әртүрлі 
қаттылық қабаттарынан тұратын көпқабатты жүйелер. 

Көпқабатты жүйелердің жеке қабаттарының қысымын, шөгуін және 
қысылуын беру жеке қабаттардың қалыңдығына, олардың серпімді 
модульдері мен Пуассон коэффициенттерінің қатынасына, деформация 
барысында қабаттың қабаттасу мүмкіндігіне байланысты. 

Көпқабатты жүйелердің шиеленіскен күйі туралы міндеттер кейбір 
нақты жағдайлар үшін ғана шешіледі. Мәселенің қиындығы қабаттар 
санының өсуімен артады, сондықтан шешімдердің көпшілігі екі қабатты 
жүйелерге жатады, олардың жоғарғы қабатында төменгі қабатқа қарағанда 
үлкен серпімді модульі бар. 

Жол жамылғысының құрылымы әртүрлі. Олардың тепе – теңдігін және 
әртүрлі беріктік нұсқаларын салыстыру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін 
олар эквивалентті серпімді модульмен – жалпы серпімді модульмен-
есептелген жүктемені қолдану кезінде көп қабатты жол киімімен бірдей 
деформацияға ие біртекті жартылай кеңістіктің модулімен бағаланады. 

Эквивалентті қабат ұғымын келесі жеңілдетілген схемадан оңай алуға 
болады. Сызықтық деформацияланатын жартылай кеңістікте Е1 және Е2 
серпімді модульдері бар әр түрлі материалдардан жасалған h1 және h2  
қалыңдығымен екі шексіз тақта жатады. Егер плиталардың беріктігі бірдей 
болса, олардың жүктемелері бірдей. Ол үшін олардың цилиндрлік қаттылығы 
бірдей болуы керек: 
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мұндағы E1-серпімділік модулі; 
      hi-пластинаның қалыңдығы; 
      μi-Пуссон коэффициенті. 
Екі плита үшін қаттылық белгісін теңестіріп, μ1= μ2 рұқсат ете отырып, 

біз Е1 модульімен қабаттың эквивалентті қалыңдығын аламыз: 
 

3
1221 .EEhh   (1.37) 

 
Есепті жүктемеден деформациялар берілген мәннен аспайтын біртекті 

жартылай кеңістіктің баламалы жол киімінің серпімділік модулі шеңбер 
бойынша біркелкі бөлінген жүктемеден серпімді изотропты жартылай 
кеңістіктің бетін шөгуге арналған Буссинеск формуласы бойынша анықталуы 
мүмкін: 
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мұндағы p - автомобиль доңғалағының қысымы, Па;  
      D-дөңгелектің ізіне тең шеңбердің диаметрі, м; 
      μ-Пуассон коэффициенті;  
      l-жол төсемінің белгіленген конструкциясын және қозғалыс 

қарқындылығын ескере отырып, есептеу кезінде қабылданатын жол берілетін 
қалпына келтірілетін деформация. 

Жол жамылғысының рұқсат етілген салыстырмалы серпімді 
майысуының мәні I/D талап етілетін жиынтық серпімді модульін анықтау 
кезінде қозғалыс қарқындылығы жоғары жолдар үшін 0,0025 – 0,0030 
шегінде, неғұрлым жеңіл қозғалыс кезінде – 0,0035 – 0,0040 шегінде 
қабылданады. Жеңілдетілген жетілдірілген жол төсемдерін есептеу кезінде 
бұл мәндерді ұлғайтуға рұқсат етіледі, бірақ 1,5 еседен артық емес. 
 

1.4.7 Жасанды құрылыстарды, рельс жолдарын және жаңбыр 
кәрізін жобалау және есептеу негіздері 

Мекен бойымен өтетін жол трассасы өз жолында түрлі кедергілерге тап 
болады: өзендер, бұлақтар, жартастар, тау жоталары, шұңқырлар, 
суходолдар. Осындай кедергілерден өту үшін жасанды құрылымдар 
ұйымдастырылады. 

Оларға мыналар жатады: тіреу қабырғалары, құбырлар, көпірлер, 
туннельдер, өткелдер, виадуктер, эстакадалар және т.б. Автомобиль 
жолдарында салынып жатқан су өткізгіштердің көп бөлігі көпірлер мен 
құбырлардан тұрады. Автомобиль көлігінің талаптары тұрғысынан 
автомобильдердің қозғалыс жағдайларын өзгертпейтін, автомобиль жолының 
жобалық желісінің жоспары мен профильінде үзілістерді талап етпейтін, жол 
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бөлігі мен жол жиектерін шектемейтін, сондай-ақ жол жабынының түрін 
өзгертуді қажет етпейтін құрылыс ең жақсы болып табылады [25]. 

Бұл шарттар бойлық профиль мен жол жоспарының кез-келген 
комбинациясында және жағалаудың кез-келген биіктігінде қолдануға 
болатын құбырларға сәйкес келеді. Сондықтан автомобиль жолдарындағы 
құбырлардың саны су өткізу құрылыстарының жалпы санының 85% - ын 
құрайды. 

Құбырлар қарапайым жасанды құрылымдар болып табылады (1.41-
сурет), олар мезгіл-мезгіл немесе тұрақты жұмыс істейтін ағындарды 10-15 
м3/с-қа дейін кесіп өткен кезде автомобиль жолының астындағы судың өтуіне 
арналған, қазіргі автомобиль жолдарында құбырлар дөңгелек немесе 
тікбұрышты қиманың жеке темірбетон буындарынан орнатылады. Дөңгелек 
темірбетон құбырлары диаметрі 0,75-тен 2 м-ге дейін бір нүктелі және көп 
нүктелі болып орнатылады. Тікбұрышты темірбетон құбырлары үлкен су 
шығыны үшін қолданылады [25]. 

Құбырлар үстіңгі жағында жолдың іргелес учаскелеріндегідей бірдей 
жабын орналастырылған үйіндінің топырағымен жабылғандықтан, жол 
бойымен жүретін автомобильдер басқа учаскелермен салыстырғанда құбыр 
үстіндегі қозғалыс жағдайында ешқандай өзгеріс сезбейді. 

 

 
 

1.41 сурет - Автомобиль жолының астындағы құбырдың орналасуы 

Көпірлер (1.42, а-сурет) жолды қиылысатын кедергі арқылы өткізуге 
және жолдың жер төсемін үзуге мүмкіндік беретін құрылыстар болып 
табылады. Осы учаске арқылы қозғалыс көпір құрылымымен жүзеге 
асырылады [25]. 

Туннельдер төбе немесе тау сілемі арқылы өтетін жолды, ал қалаларда 
жер астындағы көшелерді (1.42, б - сурет) және жаяу жүргіншілер өткелдерін 
өткізуге қызмет етеді. 

Өзендер, теңіз бұлақтары немесе бұғаздар астында су асты 
туннельдерін ұйымдастыру қажет болған жағдайлар болады. Туннельдерден 
басқа, таулы жолдарда жолды тас көшкінінен және қар көшкінінен, сондай-ақ 
балкондар мен тіреу қабырғаларынан қорғау үшін галереялар салу қажет. 

Қымбат өзеннен өтетін құрылыстар кешені көпір өткелі деп аталады. 
Оның құрамына: көпір, оған жақындау, реттеу және жағалауды бекіту 
құрылымдары кіреді. 
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Көпірдің өзі жүріс бөлігін жаяужолмен қолдайтын аралық 
ғимараттардан және аралық құрылыстардың қысымын жерге жеткізетін 
тіректерден тұрады. 

Бір-біріне сәйкес келетін аралықтардың санына байланысты көпірлер 
бір немесе көп аралықты болады (1.42, а - сурет). 

 

 
 

1-үйінді; 2-аралық құрылыстар; 3-жағалық тірек (сағалық); 4-аралық тірек 
(аратіреу); 5-тоннель; 6-тоннельге жақындау 

1.42 сурет - Құрылыстар сызбасы 
 
Көпірдің жол жағалауларымен түйіскен жерлерінде орналасқан 

экстремалды тіректер тіреулер деп аталады, ал жаппай аралық тіректер 
аратіреулер деп аталады. 

Аралық құрылымның тірек орталықтары арасындағы қашықтық  
есептелген аралық деп аталады. 

Өзендердегі су деңгейі айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Жазда және қыста 
судың әдетте төмен деңгейі бар, оны су деңгейі (ССД) немесе саба деңгейі 
деп аталады. 

Көктемде қар еріген кезде, кейде жазда су ағыны күрт артып, су деңгейі 
көтеріледі. Көпір өткеліндегі өзендегі судың ең жоғары деңгейі жоғары су 
деңгейі (ССД) деп аталады. 

Жоғары сулардың есептік деңгейі жол санатына байланысты көпірлер 
үшін белгіленетін есептік су тасқынының ықтималды артуын ескере отырып, 
табиғи гидрологиялық бақылаулардың деректері бойынша анықталады. 

Жоғары сулардың есептелген деңгейімен өлшенген көпір астындағы су 
айнасының бос ені көпір саңылауы деп аталады. Бір аралық көпірде тесік 
іргетастардың ішкі беттері арасындағы жарыққа тең. 
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Көп аралықты көпірде тесік жоғары сулардың есептік деңгейі бойынша 
өлшенген жеке аралықтардың тіректері (Σl0) арасындағы жарықтағы 
қашықтықтардың қосындысымен көрсетіледі (1.42, а - сурет). 

Көпірдің жүріс бөлігінің бетінен межелі су деңгейіне дейінгі H1 
қашықтық көпірдің биіктігі деп аталады, ал Н аралық құрылыстардың 
түбінен жоғары су деңгейіне немесе кеме қатынасы деңгейіне дейінгі 
қашықтық көпір астындағы бос биіктік деп аталады. 

Н биіктігі жоғары су мен сең жүрудің қауіпсіз өтуі үшін, ал кеме 
жүзетін өзендерде - кемелерді өткізу үшін жеткілікті болуы тиіс. 

Көпірдің жүріс бөлігінің бетінен аралықтың ең төменгі бөліктеріне 
дейінгі қашықтық көпірдің құрылыс биіктігі деп аталады. 

Саңылау, аралықтардың мөлшері (жарықта және есептелген), көпірдің 
биіктігі, сондай-ақ көпірдегі өту ені көпірдің негізгі (негізгі) өлшемдері 
болып табылады. 

Жол жүру деңгейінің жағдайына байланысты көпірлер бөлінеді: 
- көлік жүретін бөлік аралық құрылыстардың жоғарғы жағында 

орналасқан кезде жоғары қарай жүрумен (1.43, а - сурет); 
- төменгі жаққа қарай қозғалумен, - жүру бөлігі аралық құрылыстардың 

төменгі жағында орналасқан (1.43, б-сурет); 
- төмен жүріспен немесе ортасында жүрумен, яғни аралық құрылыстың 

биіктігі шегінде орналасқан жүру бөлігімен ерекшеленеді (1.43, в-сурет). 
Аралық құрылымдар жасалған материалға байланысты ағаш, тас, 

бетон, темірбетон және металл көпірлер ерекшеленеді. 
Олар арқылы қозғалатын жылжымалы жүктемелердің түріне сәйкес 

көпірлер бөлінеді:  
- автожол-автомобиль жолдарында көлік құралдарын өткізуге арналған; 
- теміржол-теміржол қозғалысына арналған;  
- жаяу жүргіншілер қозғалысына арналған жаяу жүргіншілер;  
- қалалық-қалалық жағдайларда автомобиль, трамвай және жаяу 

жүргіншілер қозғалысына арналған;  
- біріктірілген-бір мезгілде автомобиль және теміржол қозғалысын 

өткізуге арналған;  
- арнайы мақсаттағы - инженерлік желілерді-құбырларды, кабельдерді 

және т. б. өткізуге арналған. 
 

 
 

1.43 сурет - Жүріс бөлігінің деңгейі әртүрлі көпірлердің схемалары 
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Мақсатына, конструкция ерекшеліктеріне және пайдалану 
жағдайларына байланысты көпірлер мынадай негізгі түрлерге бөлінуі 
мүмкін: әдеттегі тип немесе жоғары деңгей; ажыратылатын; трансбордерлер 
немесе көпірлі паромдар; жүзбелі. 

Жасанды құрылымдардың басқа түрлері бар, олардың табиғаты 
көпірлерге ұқсас. Мұндай құрылыстардың қатарына: жол өтпелері, 
эстакадалар және виадуктер жатады. 

Кәдімгі типтегі немесе жоғары деңгейдегі көпірлер (жоғары су) - бұл 
жоғары суларды еркін өткізіп, өзендегі кеме қатынасына немесе қорытпаға 
кедергі келтірмеу үшін өзеннің үстінде осындай биіктікте салынған көпірлер 
(1.44, а -сурет). 

Бұл көпірлерде аралық құрылыстардың Н түбінің жоғары су деңгейінен 
немесе кеме қатынасы есептік деңгейінен (РСУ) жоғары көтерілуі осы өзен 
үшін кеме қатынасы габаритінің биіктігінен кем болмауы тиіс . 

Өзенде кеме қатынасы немесе ағаш қорытпасы болмаған кезде Н 
шамасы көпір астындағы жоғары сулар мен сең жүру қауіпсіздігін өткізу 
талаптарымен айқындалады. 

Кейбір жағдайларда олар саба суларының деңгейінен сәл ғана биіктікке 
ие көпірлерді ұйымдастырады. Төмен су деп аталатын мұндай көпірлер 
жоғары суды өткізе алмайды және су тасқыны кезінде олар су астында 
қалады (су басқан көпірлер) немесе бөлшектеуге тура келеді. 

Төмен сулы көпірлер жағалаулар арасындағы қысқа мерзімді байланыс 
құралы ретінде қолданылады. 

Кемелерді өткізу үшін кеме қатынасы үшін қажетті өлшемдері бар 
арнайы ажыратылатын аралық (1.44, б -сурет) орналастырылған көпірлер 
ажыратылатын көпірлер деп аталады. Көпір астындағы кемелерді тікелей 
өткізу үшін қажетті жолдарды биіктікке көтеру мүмкін емес немесе 
экономикалық емес жағдайларда жылжымалы көпірлер қолданылады. 
Ажыратылатын көпірдің кемшілігі аралығы ажыратылған кезде көпір 
арқылы қозғалу үзілісінің болуы. 

Трансбордерлер немесе көпір паромдары кең су кеңістігін кесіп өту 
қажет болған жағдайда ұйымдастырылады. Бұл жағалаулар арасындағы 
қозғалыс қарқындылығы төмен болған кезде қажет. Трансбордер (1.44, в-
сурет) су кедергісін жабатын және жүктерді тасымалдауға қызмет ететін 
аспалы платформасы бар арбаға арналған жолды қолдайтын жеңіл 
конструкциядан тұрады. 

Қалқымалы тіректердегі көпірлер қалқыма көпір деп аталады (1.44, г - 
сурет). Олар кең және терең өзендерді кесіп өту кезінде, тұрақты тіректерге 
көпір салу қымбат, қиын және көпірдегі жүк айналымы ақталмаған 
жағдайларда қолданылады. 

Суы көп өзендер қозғалыс қарқындылығы төмен жолдармен 
қиылысқан кезде жағалаулар арасындағы байланыс паромдық өткел арқылы 
жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай өткел өзеннің екі жағалауындағы 
пирстерден және пирстер арасында қозғалатын қалқымалы паромнан тұрады. 
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Жол өтпелері - бұл бір жолды екіншісіне өткізуге арналған көпірлер 
(әртүрлі деңгейдегі қиылысу). Жол өтпесін салуға екі автомобиль жолының 
(1.44, д -сурет) қарқынды қозғалыспен қиылысуы, автомагистральдың қала 
көшелерімен немесе автомобиль жолының теміржол жолдарымен қиылысуы 
кезінде жүгінуге тура келеді. 

Эстакада-бұл жер бетінен белгілі бір биіктікте жолды өту үшін қызмет 
ететін көпір құрылымы, сондықтан астындағы кеңістік өту үшін немесе басқа 
мақсаттар үшін пайдаланылуы мүмкін (1.44, е-сурет). Эстакадалар көбінесе 
қалаларда жоғары жылдамдықты автомобиль қозғалысын, метро, көшелер, 
алаңдар және тіпті қала құрылысының үстіндегі теміржолдарды өткізу үшін 
ұйымдастырылады. 

Жолдар терең шұңқырларды, жартастарды немесе құрғақ жерлерді 
кесіп өткен кезде, биік қорғанның құрылғысы соншалықты үлкен қазба 
жұмыстарын қажет етуі мүмкін, сондықтан жасанды құрылымды - виадукты 
салу орынды болады (1.44, ж - сурет). Әдетте, виадук қиылысатын кедергінің 
тереңдігі 20 - 25 м-ден асатын жағалауға қарағанда тиімдірек болады. 

Аралық құрылымдардың негізгі тірек құрылымының статикалық 
схемасына байланысты келесі көпір жүйелері бөлінеді: арқалық, арка, 
жақтаулы және ілулі. 
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а-кәдімгі үлгідегі көпір, б-ажыратқыш көпір, в-трансбордер, г – жүзбелі 

көпір, д-жол өтпесі, е-эстакада 
1.44 сурет - Көпір құрылыстарының негізгі түрлері 

 
Арқалық көпірлерде (1.45, а - сурет) аралық құрылым оған тік жүктеме 

әсер еткен кезде бүгілуге жұмыс істейді және тіректерге тік тірек қысымын 
береді. 

Арка көпірлерінде (1.45, б - сурет) тік жүктемеден туындаған тірек 
реакциялары тіректерге көлбеу әсер етеді және оларды тік және көлденең 
компоненттерге бөлуге болады. Арқаның тірек реакцияларының көлденең 
компоненттері деп аталады. Тік жүктеме әсерінен арка қысу және иілу үшін 
жұмыс істейді. Арка кергіші тіректермен беріледі немесе оны қатайту деп 
аталатын арнайы элемент қабылдауы мүмкін. 

 

 
а-Арқалық көпір, б-аркалы көпір, в-рамалы көпір, г-аспалы көпір 

 
1.45 сурет - Көпірлердің негізгі құрылымдық жүйелері 
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Рамалық көпірлерде (1.45, в -сурет) аралық құрылыстар мен тіректер 
бір-бірімен тығыз байланысты және бірыңғай құрылымды құрайды. Тік 
жүктеме кезінде рамалық көпірлердің тіректері мен іргетастарына қысу 
күштерінен басқа, айтарлықтай иілу моменттері беріледі. Тік жүктеменің 
әсерінен бірқатар рамалық жүйелерде Н керілу (1.45, в - сурет) пайда болады. 

Аспалы көпірлерде (1.45, г - сурет) тіректер арасындағы кеңістік 
созылуға жұмыс істейтін және жүру бөлігі орналасқан деңгейдегі қаттылық 
арқалығын қолдайтын болат арқандармен (немесе ванттармен) жабылады. 
Арқандар (арқандар) арнайы анкерлі тіректерімен (1.45, г сурет) немесе 
көпірдің қаттылық арқалығымен қабылданған көлбеу күштерді өз 
ұштарымен өткізеді. 

Кейбір жағдайларда көпірлер үлкен (сыныптан тыс), орта және кіші 
болып бөлінеді. Шағын көпірлер толық ұзындығы 25 м - ге дейін, орташа 
ұзындығы 25 м - ден және 100 м - ге дейін, үлкен көпірлер 100 м-ден асады, 
оның ішінде сыныптан тыс көпірлер-толық ұзындығы 500 м-ден асады. 

Су ағынының әсеріне көпірлерді, құбырларды және жайылма 
үйінділерін есептеу гидрографтар және есептік су тасқынының су өлшеу 
кестелері бойынша жүргізілуі тиіс. Сонымен қатар, жалпы желідегі темір 
жолдардағы көпірлерді, құбырларды және жайылма үйінділерін 
гидрографтар және су тасқынының су өлшеу кестелері бойынша есептеу 
керек, олар шартты түрде ең үлкен деп аталады. Бұл ретте есептік және ең 
үлкен су тасқынының асып кету ықтималдығы көрсетілген кестелік 
ықтималдықтармен бірдей болуы тиіс. 

Су тасқынының гидрографтары мен су өлшегіш кестелері болмаған 
кезде, сондай-ақ басқа да негізделген жағдайларда су ағынының әсеріне 
құрылыстарды есептеуді ең жоғары шығыстар және оларға сәйкес келетін 
есептік және ең үлкен су тасқынының деңгейлері бойынша жүргізуге рұқсат 
етіледі. 

Есептеулерде сол су ағынындағы жақын орналасқан құрылыстардың су 
өткізу жұмысының тәжірибесін, бір су өткізу құрылыстарының екіншісіне 
әсерін, сондай-ақ қолданыстағы немесе жоспарланған гидротехникалық және 
басқа да өзен құрылыстарының жобаланатын су өткізу құрылыстарына 
әсерін ескеру қажет. Көпірлердің сейсмикалық жүктемелердің әсеріне 
есептеулерін тіректердегі арнаның жергілікті шайылуын есепке алмай 
жүргізу керек. 

Көпір саңылауының жайылма бөлігіндегі топырақты кесуді тек жазық 
өзендерде көздеуге рұқсат етіледі. Кесіндінің мөлшері мен конфигурациясын 
су жайылмасының су басу жиілігіне және жоғары судың есептік деңгейі 
кезінде көпір өтпесімен ағынның қысылу дәрежесіне байланысты оның 
төзімсіздігі жағдайларына сүйене отырып, есептеу арқылы айқындаған жөн. 

Арнада жанама кесу, көпір астындағы тірі қиманың ауданын есептеу 
кезінде таяз жерлер ескерілмейді. 

Топырақты кесу салдарынан көпір астындағы кеңейту су ағыны мен 
арна қалыптастыратын шөгінділерді көпір асты қимасына жеткізудің 
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қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету үшін арнаның құрғатылмаған 
бөліктерімен біртіндеп біріктірілуі керек. Кесудің жалпы ұзындығы (өту 
осьінің жоғарғы және төменгі жағында) көпір қақпағындағы енінен 4-6 есе 
көп болуы керек. Реттеу құрылымдарының бастарының қақпақтарындағы ең 
үлкен енін кесу конфигурациясынан аулақ болу керек. 

Жайылма үйіндісіне мұздың әсер ету шегінде оның жиегінің белгісі 
мұз үйіндісінің жоғарғы бөлігінің белгілерінен, сондай-ақ мұздың бір жарым 
қалыңдығын ескере отырып, ең жоғары тығындау немесе қысылу мұзының 
белгілерінен төмен болмауы тиіс. Көпір өткелдеріндегі тіректер сұйықтық 
қозғалысының теңдеулері бойынша немесе жобаланған өткелдердегі осы 
құбылыстарды жеткілікті мөлшерде ескеретін тәуелділіктер бойынша 
есептеледі. 

Көпірлер мен құбырлардың тірек конструкциялары мен негіздері 
тұрақты жүктемелердің әсеріне және бөлімде көрсетілген уақытша 
жүктемелердің қолайсыз комбинацияларына сүйенуі керек. 2. Есептеулерді 
СТ СЭВ 384-76 талаптарына сәйкес шекті жағдайлар бойынша орындау 
керек. 

Осы нормаларда көзделген жағдайларда темір жол мен автомобиль 
жолдарының жылжымалы құрамынан уақытша жүктемелерді тиісті 
динамикалық коэффициенттермен есепке енгізу керек. 

Екі немесе одан да көп уақыт жүктемесінің құрылысына бір мезгілде 
іс-әрекетті есепке алғанда, осы жүктемелердің есептік мәндерін бірліктен кем 
немесе оған тең комбинациялар коэффициенттеріне көбейту керек. 

Есептеу схемалары мен есептеудің негізгі алғышарттары көпірлер мен 
құбырлардың конструкцияларын пайдалану және салу кезіндегі нақты жұмыс 
жағдайларын көрсетуі керек. 

Көпірлердің аралық құрылымдарының конструкциялары, әдетте, 
кеңістіктік деп есептелуі керек, ал оларды жазық жүйелерге шартты түрде 
бөлу кезінде – жобалау тәжірибесінде дамыған жуық әдістермен есептеліп, 
элементтердің бір-бірімен және негізбен өзара әрекеттесуін ескеру қажет. 

Нормаларда туындайтын серпімді емес деформацияларды ескере 
отырып, оларды есептеу әдістері көрсетілмеген көпірлер мен құбырлар 
конструкцияларының элементтеріндегі күштерді қабылданған есептеу 
схемасының серпімді жұмысы туралы болжаммен анықтауға болады. 

Тиісті негіздеме кезінде есептеуді жүктеме астында конструкцияның 
орын ауыстыруының әсерін ескеретін деформацияланған схема бойынша 
жүргізуге рұқсат етіледі. 

Есептеу схемаларын, сондай-ақ көпірлер мен құбырлардың 
конструкцияларын есептеу әдістерін таңдау компьютерлерді тиімді 
пайдалануды ескере отырып жасалуы керек. 

Пайдалану сатысындағы және құрылыс кезіндегі құрылыстарды 
есептеу кезінде конструкция элементтерінде айқындалатын кернеулердің 
(деформациялардың) шамалары, сондай-ақ оларды дайындау, тасымалдау 
және монтаждау кезінде монтаждау элементтеріндегі немесе блоктардағы 
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есептеулермен айқындалатын кернеулердің (деформациялардың) шамалары 
көпірлер мен құбырлардың тиісті конструкцияларын жобалау жөніндегі 
нормаларда белгіленген есептік кедергілерден (шекті деформациялардан) 
аспауға тиіс. 

Есептелген ең төменгі температура үшін құрылыс ауданындағы 
неғұрлым суық бес күндік сыртқы ауаның орташа температурасын ҚНжЕ 
2.01.01-82 талаптарына сәйкес қамтамасыз ете отырып қабылдау керек: 

0,92-бетон және темірбетон конструкциялар үшін; 
0,98-болат конструкциялар мен болат-темір бетон 

конструкцияларының болат бөліктері үшін. 
Құрылымдардың төңкерілуге қарсы тұрақтылығын формула бойынша 

есептеу керек: 
 

,z
n

u MmM


  (1.39) 

 
мұндағы Мu- тіреудің шеткі нүктелерінен өтетін конструкцияның 

ықтимал айналу (аударылу) осьіне қатысты аударылатын күштердің моменті; 
      Мz-сол оське қатысты ұстап тұру күштерінің моменті; 
      m – мыналарға тең қабылданатын жұмыс жағдайларының 

коэффициенті: жекелеген тіректерге сүйенетін конструкцияларды тексеру 
кезінде: құрылыс сатысында – 0,95; тұрақты пайдалану-1,0; бетон 
конструкциялары мен Іргетастардың қималарын тексеру кезінде: жартасты 
негіздерде-0,9; тасты негіздерде – 0,8; 

        gn – тұрақты пайдалану сатысындағы есептеулерде 1,1-ге және 
құрылыс сатысындағы есептеулерде 1,0-ге тең болатын мақсаты бойынша 
сенімділік коэффициенті. 

Аударылатын күштерді жүктеме бойынша сенімділік 
коэффициенттерімен, үлкен бірліктермен қабылдау керек. 

Ұстап тұратын күштерді жүктеме бойынша сенімділік 
коэффициентімен қабылдау керек: 

– тұрақты жүктемелер үшін-γn< 1; 
- темір жолдардың, метрополитеннің және трамвайдың бос құрамынан 

уақытша тік жылжымалы жүктеме үшін-γn = 1. 
Құрылымдардың ығысуға (сырғуға) қарсы тұрақтылығын мына 

формула бойынша есептеу керек: 
 

,z
n

r QmQ


  (1.40) 

 
мұндағы Qr-ығысу күштерінің ықтимал ығысу бағытына 

проекцияларының қосындысына тең ығысу күші; 
      Qz - ықтимал ығысу бағытында ұстап тұратын күштер 

проекцияларының қосындысына тең ұстап тұратын күш; 
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      m-0,9 тең қабылданған жұмыс шарттарының коэффициенті; 
Ығысу күштерін жүктеме бойынша сенімділік коэффициенттерімен, 

үлкен бірліктермен, ал ұстап тұру күштерін жүктеме бойынша сенімділік 
коэффициенттерімен қабылдау керек. 

Топырақ түзетін ұстап тұратын көлденең күш ретінде шамасы 
топырақтың белсенді қысымынан аспайтын күш қабылдауға рұқсат етіледі. 

Негіздегі үйкеліс күштері үйкеліс коэффициенттерімен анықталады. 
Бетон төсенішінің үйкеліс коэффициенті 0,55-ке тең болуы керек. 

Көпірлерді жобалау кезінде аралық құрылыстардың серпімді 
ауытқуларын жылжымалы уақытша тік жүктемеден және жолдың бойлық 
пішіні немесе тиісті кескіндегі жүріс бөлігі үшін тағайындаудан шектеу 
жолымен көлік құралдары қозғалысының бірқалыпты болуын қамтамасыз 
ету керек [25]. 

Жылжымалы уақытша тік жүктеменің әрекеті кезінде есептелген 
аралық құрылыстардың тік серпімді ауытқулары (γf = 1 және динамикалық 
коэффициент 1 + μ= 1 кезінде) мәндерден аспауы тиіс, м: 

темір жол көпірлері үшін-I/(800-1,25 l) формуласы бойынша 
анықталады, бірақ l / 600 аспайды; 

қалалық және автожол көпірлері үшін (шаруашылықішілік жолдар мен 
өнеркәсіп кәсіпорындарының жолдарындағы көпірлерді қоса алғанда), 
сондай–ақ арқалық аралық құрылыстары бар жаяу жүргіншілер көпірлері 
үшін — l/400, мұндағы l-есептік аралық, м. 

Майысулардың көрсетілген мәндерін көпірлердің (жаяу 
жүргіншілерден басқа) арқалық аралық құрылыстары үшін ұлғайтуға рұқсат 
етіледі: 

- бір аралықты және ажырамайтын (аралық тіректерге сүйенетін 
теміржол көпірлерінің аралық құрылыстарының шеткі аралықтарын 
қоспағанда) - 20 %; 

- ағаш-50 %. 
Аспалы құрастыру кезінде немесе бойлық ысырма кезінде пайда 

болатын консольдерге арналған аралық құрылыстарды монтаждау сатысында 
тік және көлденең жазықтықтардағы меншікті көлденең тербелістердің 
кезеңдері 3,0 с-тан аспауы тиіс, ал меншікті айналмалы тербелістердің кезеңі 
бұл ретте 2,0 С-тан аспауы тиіс, көрсетілген талаптардан ауытқуға тиісті 
есептеулер немесе жиналатын консольдердің орнықтылығы мен кеңістіктік 
қаттылығын бағалау бойынша арнайы аэродинамикалық зерттеулер 
жүргізілгеннен кейін жол берілуі мүмкін. Бұл ретте желдің әсеріне 
конструкцияларды есептеуде қамтылған талаптарды сақтау қажет [25]. 

Аспалы және вантты көпірлерді аэродинамикалық орнықтылық пен 
кеңістіктік қаттылыққа тексеру керек. Динамикалық сипаттамалары бар, 
салынған көпірлердің ұқсас сипаттамаларынан айтарлықтай ерекшеленетін 
құрылымдар үшін аналитикалық есептеулерден басқа модельдерде тиісті 
зерттеулер жүргізілуі керек. 
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Үйіндінің биіктігі 12 м жоғары болған кезде құбырларды құрылыстық 
көтеруді үйінді топырағының салмағынан күтілетін шөгінділердің есебіне 
сәйкес тағайындау керек. Құбыр тұнбасын есептеу кезінде іргетастардың 
отыруын есептеу кезінде қолданылатын әдісті қолдануға рұқсат етіледі. 

Биіктігі 12 м және одан кем үйінділер астындағы құбырларды: 1/80 h – 
негіздің құмды, тасты және қиыршық тасты топырағындағы іргетастар 
кезінде; 1/50 h – негіздің сазды, сазды және құмды сазды топырағындағы 
іргетастар кезінде және 1/40 h – құм-қиыршық тасты немесе құм-қиыршық 
тасты қоспадан жасалған топырақ жастықтары кезінде (h – үйіндінің биіктігі) 
[25] тең құрылыстық көтергішпен (науа бойынша) төсеген жөн. 

Құбырдың кіріс басы (немесе кіріс буыны) науасының белгілерін олар 
негіз тұнбасы пайда болғанға дейін де, осы тұнбалар тоқтатылғаннан кейін де 
құбырдың орта буынының белгілерінен жоғары болатындай етіп тағайындау 
керек. 

Іргетастар секцияларының және су өткізу құбырлары буындарының 
құрылыстардың бойлық осі бағытында жобалық жағдайының тұрақтылығы 
үйінді еңістерінің орнықтылығымен және негіз топырағының беріктігімен 
қамтамасыз етілуі тиіс [25]. 

Қазақстан Республикасында елді мекеннің жаңбыр кәрізін жобалау 
қолданыстағы нормативтік құжаттардың ҚНжЕ 2.04.03-85, СН 496-77, ҚР Су 
кодексінің [22] және ҚР санитариялық-эпидемиологиялық бақылау жөніндегі 
уәкілетті органның нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына 
сәйкес жүзеге асырылады. 

Жаңбыр кәрізі жүйесі жер бетінде мұздың пайда болуына жол 
бермейтін шараларды ескере отырып, жер бетінен ағынды суларды тез 
ағызуға арналған. 

Жер үсті суларын бұру ҚР ҚНжЕ 2.03-10-2002 сәйкес елді мекеннің 
барлық аумағынан жаңбыр кәріздері желісіне жүзеге асырылуы тиіс, ағынды 
емес су айдындарын, шайылатын  жыраларды, тұйық жыраларды және 
батпақты аумақтарды қоспағанда, кейіннен тазарту және су объектілеріне 
немесе төмендетілген орындарға жібере отырып жүргізіледі. 

Жер үсті суларын су объектілеріне шығару орындарын су қорын 
пайдалану мен қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
салауаттылығы саласындағы уәкілетті органдармен келісу қажет. Ағынды 
емес су айдындарына, шайылатын жыраларға, тұйық қуыстарға, сулы-
батпақты аумақтарға жер үсті ағынын жіберуге жол берілмейді. 

Қалалардың аумағында су бұрудың жабық жүйесін қолданған жөн. 
Сонымен қатар, ашық су бұру құрылғыларын қолдануға орта және шағын 
қалаларда, ауылдық елді мекендерде, саябақ аумақтарында, көшелермен, 
жолдармен, өтпе жолдармен және жаяужолдармен қиылыста көпірлер немесе 
құбырлар орнатумен рұқсат етіледі [19]. 

Атмосфералық жер үсті сарқынды суларын (жаңбыр, жаңбыр, еріген 
сулар) ағызу әдісіне сәйкес жаңбыр канализациясының үш түрі бөлінеді: 
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1) ашық түрдегі (1.46, а — суретті қараңыз) - сулар ашық арналар мен 
науалардың көмегімен жақын коллекторға немесе тікелей су қоймасына 
жіберіледі (кейде су орман аймақтарына, орман екпелеріне және топыраққа 
сіңіп кететін басқа да адамдар аз жерлерге жіберіледі); 

2) жабық түрдегі (1.46, б — суретті қараңыз) - ағатын жаңбыр суы 
жолдар мен жаяужолдардың конструкциясына кіретін су бұрғыш науалармен 
жиналады және арнайы құдықтар (жаңбыр қабылдағыштар) арқылы жер асты 
құбырларының желісіне түседі, ол арқылы ол жақын маңдағы тальвегтерге, 
табиғи су қоймаларына немесе тазарту құрылыстарына, тікелей немесе 
коллектор арқылы құйылады (кейбір жүйелерде су өткізбейтін люкке 
(герметикалық коллекторға) ағызылады, содан кейін ассенизаторлық 
машинамен сорылады); 

3) аралас типті — ашық желі элементтерінің бір бөлігі жабық жер асты 
құбырларымен ауыстырылады. (мысалы, су өздігінен ағатын науалардың 
көмегімен ең жақын жауын қабылдағышқа ауысады, одан жер асты 
құбырының көмегімен ең жақын коллекторға түседі, ол жерден су айдынына 
немесе тазарту құрылыстарына сорғылармен айдалады). 

Автомагистральдарға ілесетін кювет науалары түрінде және аз қабатты 
құрылыс аудандарында ашық су бұру құрылғыларын қолдану ұсынылады. 
Ашық жаңбыр кәрізі жасанды немесе табиғи киімдері бар әртүрлі 
мөлшердегі науалар мен арықтардан және жеңілдетілген конструкциялардың 
шығарылымдарынан тұрады. Жаңбыр қабылдағыштар орнатылмайды. 

 
а) б) 

  
 

а-ашық түрдегі жаңбыр канализациясы; б-жаңбыр қабылдағыш торы бар 
жабық түрдегі жаңбыр канализациясы 

 
1.46 сурет - Жаңбыр канализациясының түрлері 

 
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың, қойма шаруашылықтарының, 

автошаруашылықтардың және т.б. аумағынан, сондай-ақ селитебті 
аумақтарда орналасқан (органикалық және бейорганикалық шыққан уытты 
заттармен ластанған) ерекше ластанған учаскелерден түсетін жер үсті сулары 
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қоспалардың құрамына байланысты жаңбыр коллекторына түсірер алдында 
жергілікті тазарту құрылыстарында тазарту жүргізу қажет. 

Тиісті жобалық негіздеме болған жағдайда жерүсті ағысының суын 
келесі аумақтардан тазартусыз қалалық жаңбыр кәріздік желісіне жіберуге 
рұқсат етіледі: 

- осы учаскелердің аумақтарында орналасқан жеңіл автомобильдерді 
жуу және жөндеу аймағы жоқ ашық сақтау алаңдарын қоса алғанда, тұрғын 
үй және қоғамдық ғимараттардың учаскелері (жаңбыр кәрізінің тікелей ашық 
су айдынына шығатын жағдайларын қоспағанда); 

- жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтар (саябақтар, 
бақтар, бульварлар, скверлер); 

- көшелер мен алаңдар шекараларында бөлінетін автомобильдерді 
сақтау орындарын қоса алғанда, көше жол желісі (жаңбыр канализациясының 
тікелей ашық су айдынына шығатын жағдайларын қоспағанда). 

Қалған жағдайда Қазақстан Республикасындағы елді мекендердің 
канализациясы жобалау кезінде ҚР ҚН 4.01-03-2011 келтірілген нормаларды 
басшылыққа алған жөн  [20]. 

 
Қорытындылар 
Бөлімде қалалық қатынас жолдарын жобалау кезінде геологиялық және 

геодезиялық жұмыстарды жүргізу, жергілікті жол-құрылыс материалдарын 
барлау мәселелері қаралды. Жол құрылысында қолданылатын 
материалдардың жалпы жіктелуі келтірілген, олардың физикалық-
механикалық қасиеттері қарастырылған. Жеке бөлім тау жыныстары мен 
топырақтың жіктелуі мен физикалық-механикалық қасиеттеріне арналған. 
Жол жамылғысының негізгі түрлері, оларды жобалауға қойылатын талаптар 
қарастырылған, олардың беріктігін есептеу әдістемесі ұсынылған. 
Студенттердің оқу құралының бірінші бөлімінде берілген негізгі ережелерді 
игеруі қалалық қатынас жолдарының құрылысына арналған екінші бөлімді 
зерделеуге көшуге мүмкіндік береді.  

 
1.4.8 Өткен бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар 
 
1. Жол құрылысына дайындық кезінде инженерлік-геологиялық 

ізденістердің құрамына қандай жұмыстар кіреді? 
2. Инженерлік-геологиялық зерттеулер кезінде аэроғарыштық түсірілім 

материалдары қандай объектілер үшін пайдаланылуы мүмкін? 
3. Жол құрылысына дайындық кезінде гидрогеологиялық зерттеулердің 

мақсаты қандай? 
4. Іздеу жұмыстарын орындау кезінде радарлар не үшін қолданылады? 
5. Трасса бойындағы және базистік кен орындары дегеніміз не? 
6. Топырақтың негізгі түрлерін атаңыз. 
7. Жол-құрылыс қиыршық тастарының негізгі фракцияларын 

тізімдеңіз. 
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8. Жол құрылысында қандай органикалық және минералды 
байланыстырғыштар қолданылады? 

9. Жол-құрылыс материалдарының шынайы, орташа және көлемді 
тығыздығының айырмашылығы неде? 

10. Топырақтың негізгі физика-механикалық қасиеттері қандай? 
11. Құмды саздауыт пен саздауыттың айырмашылығы неде? 
12. Жер төсемін төгу үшін қай топырақ қолайлы – ірі құм немесе майлы 

саз?  
13. Қандай тау жыныстары магмалық, шөгінді және метаморфты болып 

табылады? 
14. Жоспар мен картаның айырмашылығы неде? 
15. 1:500; 1:1000; 1:2000 масштабтары нені білдіреді? 
16. Планиметр не үшін қолданылады? 
17. Инженерлік геодезиядағы далалық және камералық жұмыстардың 

айырмашылығы неде? 
18. Негізгі геодезиялық құрылғылар қандай? Сызықтық, бұрыштық 

өлшеу үшін қандай құрылғылар қолданылады? 
19. Шаршыны тегістеудің мәні неде? 
20. Топографиялық жағдайларға байланысты жолдардың негізгі 

түрлерін атаңыз. 
21. Жазық аймақта ең қысқа жолды салу үшін трассалау кезінде қандай 

қағидаларды сақтау керек? 
22. Дала трассасына қандай жұмыс түрлері жатады? 
23. Трассаны нивелирлеу калай орындалады? 
24. Көшелер мен жолдардың негізгі элементтерін атаңыз. 
25. Жолдар мен көшелердің негізгі категорияларын, олардың мақсатын 

атаңыз. 
26. Көрінімділік үшбұрышы дегеніміз не? 
27. Қандай жағдайларда бір және екіиінді көлденең профиль 

қолданылады? 
28. Жолдың бойлық профильін жобалау кезінде қандай жалпы талаптар 

қойылады? Оны қандай параметрлер сипаттайды? 
29. Жаңбыр канализациясының қандай түрлері бар және олар бір-

бірінен несімен ерекшеленеді? 
30. Жол жамылғысы қандай құрылымдық қабаттардан тұрады? 
 
Практикалық тапсырмалар 
 
№1 тапсырма 
Домна пешінің қожына негізделген жол-құрылыс қоқысының шынайы 

тығыздығы  ρи = 3000 кг/м3 және үйінді тығыздығы  ρн = 1600 кг/м3. Бұл 
материалдың бос екендігін анықтау қажет. 

 
Шешім: 
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Материалдың бос болуы келесі формула бойынша анықталады: 

,1001 









и
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№2 тапсырма 
Жол - құрылыс шағыл тасының құрғақ күйдегі сынамасының салмағы 

mсух= 2,1 кг. 2 тәулік ішінде суда болғаннан кейін сынама массасы mнас = 2,23 
кг дейін артты. Wmass материалының жаппай су сіңірілуін анықтаңыз. 

Шешім: 
Wmass су сіңіру мына формула бойынша анықталады: 
 

,100
сух

сухнас
mass m

mm
W


   

 
№3 тапсырма 
Тығыздығы табиғи күйінде (тығыздаусыз) 2,3 кг/м3 құрайтын 

топырақтан көлемі Vн = 1100 м3үйінді салу талап етіледі. Үйінді денесіндегі 
топырақтың қажетті тығыздығы 2,7 кг/м3 болуы керек. Қажетті топырақтың 
көлемін анықтаңыз Vтреб. 

 
Шешім: 
Үйінділер үшін қажетті топырақ көлемі мына формула бойынша 

анықталады: 
 

,0kVV нтреб    
мұндағы Vн - көтерілетін үйінді көлемі, м3; 
k0  - салыстырмалы тығыздау коэффициенті. 
 

,0 енk    
 
мұндағы н - үйінді денесіндегі топырақтың талап етілетін тығыздығы, 

кг/м3; 
е- табиғи күйдегі топырақтың тығыздығы, кг/м3. 
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2 ҚАЛА ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫН САЛУ ЖӨНІНДЕГІ 
ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ 

 
2.1 Автомобиль жолдарын салу кезінде пайдаланылатын 

машиналардың сыныптамасы мен мақсаты 
Автомобиль жолдарын салу кезінде қолданылатын машиналардың ең 

көп таралған жіктелуі 2-суретте көрсетілген функциялар бойынша жіктеу 
болып табылады. Жол құрылысына арналған машиналардың кез-келген 
жіктелуі бірдей емес, себебі кейбір машиналар бірден бірнеше санатқа 
жататынын атап өткен жөн. Мысалы, бір шөмішті тиегіштерді бір мезгілде 
тиеу-түсіру және жер қазу машиналарына, ал көп шөмішті экскаваторларды – 
тас материалдарды өндіруге арналған машиналарға және жер қазу 
машиналарына жатқызуға болады [8]. 

 

 
 

2.1 сурет- Жол құрылысына арналған машиналардың негізгі санаттары 
 
Қалалық жолдардың құрылысының негізгі кезеңдерінде 

механикаландыру құралдарын қолдануды қарастырыңыз. 
Кез келген жолдың құрылысы жер қазу жұмыстарынан басталады. Жер 

жұмыстарына арналған машиналар екі топқа бөлінеді: құрылыс жұмыстарын 
жүргізуге алаңды алдын-ала дайындауға арналған машиналар және негізгі 
жер жұмыстарына арналған машиналар (жер қазу машиналары). 

Алдын ала жұмыстарға арналған машиналарға мыналар жатады: 
- щеткалар (2.1-сурет, а) - құрылыс алаңдарын бұталар мен шағын 

ормандардан тазартуға арналған машиналар; 
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- түпқопарғылар (2.1, б– сурет)-түбірлерді қопаруға, алаңдарды 
тастардан тазартуға, бұтақ кескіштермен кесілген діңдер мен бұталарды 
жинауға арналған машиналар; 

- рипперлер (2.1, в – сурет)-қатып қалған және мұздатылған топырақты 
алдын-ала қопсытуға арналған машиналар; қопсытқыш көбінесе 
бульдозермен бірдей машинаның негізінде жасалады және мұндай машина 
бульдозер-қопсытқыш деп аталады. 

Негізгі жер қазу жұмыстарына арналған машиналар тобына 
бульдозерлер (2.2, а -сурет), экскаваторлар (2.2, б -сурет), скреперлер (2.2, в - 
сурет), грейдерлер мен автогрейдерлер (2.2, г -сурет) кіреді. 

Бульдозерлер топырақты кесуге және жылжытуға, сондай-ақ құрылыс 
алаңының бетін жоспарлауға арналған. Бульдозерлер орындайтын жұмыс 
түрлері:  

- аумақты өсімдік қабатынан, түбірлер мен тамырлар қалдықтарынан 
тазарту; 

- кедір-бұдырларды кесіп аумақты жоспарлау, ойпаттарды толтыру 
және 100 – 150 м орын ауыстыра отырып, артық топырақты жою; 

- т/ж және тас жолдарды салу кезінде үймелер мен ойықтар салу; 
- кең ор мен қазаншұңқырларды қазу, бөгеттер салу; 
- көлбеу жерлерде топырақ өңдеу және орды толтыру; 
- экскаватордың жұмысы кезінде топырақты тегістеу және тазарту.  
Ауыр бульдозерлер кез-келген топырақта, соның ішінде жарылған тау 

жыныстарында және мұздатылған топырақты дамыту үшін 
қопсытқыштармен бірге қолданылады. 

Экскаваторлар-топырақты аз қашықтыққа (10-15 м дейін) қазуға және 
жылжытуға арналған машиналар. 

Экскаватордың жұмыс циклі 4 негізгі операцияны қамтиды: 
1. топырақты қазу (шөмішке жинаумен кесу) ; 
2. шөмішті тығындағышпен көтеру және бұру; 
3. топырақты көлік құралына немесе үйіндіге түсіру; 
4. кері бұрылу және шөмішті тығындағышқа түсіру. 
Жол құрылысында қолданылатын бір шөмішті экскаваторлар: 
1. шөміш көлемі бойынша (0,15-200 м3); 
2. жұмыс жабдығының аспа түрі бойынша (иілгіш (арқанды) аспамен 

және қатты аспамен (гидроцилиндрлермен); 
3. жетектің түрі бойынша (механикалық және гидравликалық 

жетекпен); 
4. күштік қондырғының түрі және қозғалтқыштардың саны бойынша 

(Іштен жану автономды қозғалтқышымен және сыртқы желіден қоректенетін 
электр қозғалтқышының жетегімен); 

6. жүріс құрылғысының түрі бойынша (шынжыр табанды, 
пневмодөңгелекті, адымдайтын). 

Грейдерлер мен автогрейдерлер-жол құрылысында жол негізін 
жоспарлау және жер төсемін салу үшін қолданылатын машиналар. 
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Машиналардың осы екі түрінің айырмашылығы-грейдерлер тракторлардың 
тіркемесінде жұмыс істейді, ал грейдерлер-өздігінен жүретін машиналар. 
Грейдер мен автогрейдерлердің негізгі жұмыс органы – кесетін пышақтары 
бар пышақ.  

 
а) б) в) 

   
а – түп кескіш; б – түпқопарғыш; в-бульдозер-қопсытқыш 

2.1 сурет - Алдын ала жер жұмыстарын жүргізуге арналған машиналар 
 

а) б) 

  
в) г) 

  
 
а-бульдозер; б – бір шөмішті экскаватор; в-автогрейдер; г-скрепер 

2.2 сурет - Негізгі жер жұмыстарына арналған машиналар 
 
Скреперлер қабатты кесуге және топырақты 5 км қашықтыққа 

жылжытуға арналған. Олар топырақты қабатпен кесу, құрылысқа немесе 
үйіндіге тасымалдау және түсіру үшін қолданылады. Скрепермен топырақты 
игеру құны экскаватордың топырақты өзі аударғышдармен тасымалдау 
құнынан әлдеқайда кем. 
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Скреперлер ерекшеленеді: 
1. шөміштің сыйымдылығы бойынша (сыйымдылығы шағын (3 м3 

дейін), сыйымдылығы орташа (3-10 м3), сыйымдылығы үлкен (10 м3 жоғары); 
2. қозғалу тәсілі бойынша (жүктемесінің бір бөлігі тартқышқа берілетін 

шынжыр табанды немесе дөңгелекті тракторларға тіркемелі, 2 немесе 3 
скреперлік агрегаттан тұратын өздігінен жүретін, скреперлік пойыздар); 

3. шөмішті тиеу және түсіру тәсілдері бойынша (тарту күшінен тиеу, 
механикаландырылған элеваторлық тиеу, алға немесе артқа еркін түсіру, 
жартылай қайта түсіру, мәжбүрлі түсіру); 

4. басқару жүйесі бойынша (гидравликалық басқарумен, ожаумен 
арқанды басқарумен). 

Тас материалдарын өндіруге және өңдеуге арналған машиналар тобына 
мыналар кіреді: 

- бетон, асфальтбетон, сондай-ақ балласт қабаттарын дайындау үшін 
қолданылатын кенсіз құрылыс материалдарын алу мақсатында тау 
жыныстарын ұсақтауға арналған ұсақтау машиналары (ұсатқыштар) (2.3,а -
сурет); 

- бөлшектелген тау жыныстарын (шағылтас, қиыршықтас және т.б.) 
ірілігі бойынша сыныптарға сұрыптауға арналған сұрыптау машиналары 
(електер) (2.3, б - сурет). 

 
а) б) 

 
 

 
а-жақты ұсатқышы; б-елек 

2.3 сурет - Ұсақтау-сұрыптау жабдығы 
 
Бетон қоспаларын өндіру және тасымалдау үшін келесі жол-құрылыс 

машиналары қолданылады: 
- бетон қоспаларын дайындауға арналған бетон араластырғыштар (2.4, 

а сурет); 
- автобетонараластырғыштар (2.4, б — сурет) - бетон тасымалдауға 

арналған айналмалы сыйымдылықпен жабдықталған жүк автомобильдері; 
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- шағын және орта қашықтықтарға (300 км-ге дейін) цемент 
тасымалдауға арналған автоцемент тасығыштар (2.4, в -сурет); 

- мамандандырылған бетон көлік құралдарынан жаңадан дайындалған 
бетон қоспасын қабылдауға және оны көлденең және тік бағытта төсеу 
орнына беруге арналған бетон сорғылары (2.4, г-сурет). 

 
а) б) 

  
в) г) 

 

 
 

а-бетон араластырғыш; б-автобетон араластырғыш; в-автоцемент тасушы; г-
бетон тасушы 

2.4 сурет - Бетон қоспаларын өндіруге және тасымалдауға арналған 
машиналар 

 
Жол жабындарын төсеу және қызмет көрсету үшін келесі машиналар 

қолданылады: 
- жол фрезалары (2.5, а – сурет) - жол төсемдерінің жоғарғы қабатын 

жоюға арналған машиналар; 
- асфальт төсегіштер (2.5, б-сурет) - асфальтбетон жабынының қабатын 

төсеуге арналған машиналар; 
- аунақтар (2.5,в – сурет) - топырақты, асфальтты тығыздауға және 

тығыздауға арналған машиналар және т. б. 
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а) б) в) 

   
 

а-жол фрезасы; б-асфальт төсегіш; в - жол аунағы 
2.5 сурет - Жол жабындарын төсеуге және қызмет көрсетуге арналған 

машиналар 
 
Қалалық қатынас жолдарын салу үшін пайдаланылатын машиналар К. 

К. Шестопаловтың [30], И. П. Барсовтың [31], Л. В. Гоберманның [32] және т. 
б. авторлығымен оқу құралдарында толығырақ қарастырылған. 

 
2.2 Жер төсемін салу 
 
2.2.1. Жер төсемін салу кезінде орындалатын жұмыс түрлері 
Жер төсемін салу кезінде келесі жұмыстар жүргізіледі:  
1) дайындық;  
2) үйінді салу және ойықтарды әзірлеу бойынша негізгі;  
3) әрлеу.  
Дайындық жұмыстары мынадай жұмыс түрлерін жүргізуді көздейді: 

трассаны қалпына келтіру, жерді тұрақты және уақытша пайдалануға бөлу 
және бекіту, бөлу жолақтарын тазарту, бөлу жұмыстары, су бұру арықтарын 
орнату. Негізгі жұмыстар-шұңқырларды тікелей дамыту және үйінділерді 
төгу.  

Бұл жұмыстарды орындау кезінде топырақты қопсыту және қазу, оны 
құю орындарына тасымалдау, тарату және тығыздау сияқты процестер 
жүзеге асырылады. Әрлеу жұмыстары жер төсемінің бетін жоспарлаудан, 
арықтарды сумен шаюдан және үйінділер мен ойықтардың еңістерінен 
нығайтудан, уақытша пайдалануға бөлінген жерлерде өсімдік қабатын 
қалпына келтіруден тұрады[33].  

Әр түрлі жағдайлар мен технологиялық процестер үшін жер төсемін 
салуға арналған машиналарды таңдау салыстырылатын нұсқаларды есептеу 
негізінде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда жұмыс көлемін және оларды 
орындау мерзімдерін ескеру қажет.  

Машиналарды таңдау жер жұмыстарының жылдық көлеміне, 
топырақты тасымалдау қашықтығына, жұмыс түріне және оларды орындау 
шарттарына байланысты жасалуы мүмкін [33,  2.1 кесте].  

Машина түрін қолданудың басымдылығын белгілейтін негізгі 
техникалық-экономикалық көрсеткіштер: жұмыс құны, энергия шығындары, 
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бір жұмысшыға өндіру. Жұмыстың құны жұмыс көлемін орындауға 
жұмсалған машинаның жұмыс уақытына байланысты: 

 

  ,...; 2211 nnMtMtMttM
V
tM

C  2.1 

 
мұндағы С-жұмыс бірлігінің құны, тг./ м3; 
       t1, t2,…tn  – барлық жұмыс көлемін орындау үшін қажет машинаның 

әр түрінің жұмыс уақыты, машина- ауысым; 
       М-жұмыстармен айналысатын машиналардың әрқайсысына сәйкес 

машина-ауысымның құны, тг; 
       V-объектілердегі жер жұмыстарының көлемі, м3. 
Жұмыстардың энергия сыйымдылығын Э (Дж/м3) өнімінің энергия 

сыйымдылығын және N (Вт) машиналар қозғалтқыштарының қуатын ескере 
отырып, жер жұмыстары көлемінің бірлігіне келетін жұмсалған жұмыс 
бойынша белгілейді. 
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В бір жұмысшыға шаққанда атқарым  (м3/адам-күн.) жұмыстарды 

орындауға арналған еңбек шығыны бойынша айқындалады: 
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мұндағы U-әр технологиялық процесс бойынша жұмысшылардың 

жұмыс уақыты, адам-күн [33]. 
 
2.2.2 Жер төсемін салу кезіндегі дайындық жұмыстары 
Жер төсемін салу басталғанға дейін трассаны қалпына келтіру 

бойынша келесі жұмыстар орындалады:  
1) бұрылыстың барлық бұрыштары мен пикеттерді бөлу белдеуінің 

шекарасына алып шығу;  
2) бұрылыстар бұрыштарының шыңдарын бекіту;  
3) айналмалы және өтпелі қисықтарды бөлу; 
4) жасанды құрылыстардың осьтерін бөлу және бекіту;  
5) бар реперлердің белгілерін тексеру;  
6) бойлық нивелирлеуді тексеру.  
Жолдың түзу учаскелерінде бекіту 200...400 м сайын жүргізіледі. Ол 

үшін бөлу жолағының шекарасында қашықтағы тіректер орнатылып, 
олардың арасында аралық қашықтағы бағаналар орнатылады. Қисық 
сызықты учаскелерде шығарылатын бағаналар әрбір 100 м сайын 
орналастырылады. 
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Бұрыштардың шыңдары бисектордың жалғасындағы нақты шыңнан 0,5 
м қашықтықта көмілген тіректерді орнату арқылы бекітіледі. Биіктік 
белгілері әрбір 1000...2000 м сайын міндетті түрде автомобиль және темір 
жолдармен қиылыстарда, өзендердің қиылыстарында, биіктігі бар 
үйінділерде және тереңдігі 5 м-ден асатын 48 ойықта реперлермен бекітіледі. 
Реперлер жолдың жағына орнатылады, таяз арықтармен қазылып, конус 
түрінде жерге себіледі.  

Бөлу жолағының өлшемдері жолдың әр жағынан ені 1 м бүйірлік және 
банкеттік арықтардың, банкеттер мен сақтандырғыш жолақтардың 
орналасуын ескере отырып, үймелер табанының ені және жоғарғы 
жағындағы ойықтардың өлшемдері бойынша анықталады. Жолды 
орналастыру үшін бөлінген жер жолағы орманнан, бұталардан, діңгектерден 
және ірі тастардан тазартылады. Егер осы жолақтың шегінде құрылыстар, 
байланыс немесе электр беру желілері, жерасты инженерлік құрылыстары 
болса, оларды қайта салады немесе ауыстырады. Ағаштарды кесу 
бензомоторлы немесе электр араларымен жүзеге асырылады. 

Кесілген ағаштарды бұтақтардан тазартады және сүйреткіш 
тракторларымен грейферлік қармауышы бар кранмен, жақ жұмыс органы бар 
бульдозермен немесе арнайы ағаш тиегішпен тиеу жүргізілетін жоғарғы 
қоймаға тасымалдайды. Ағашты кесу және сүйреу технологиясы 2.6-суретте 
көрсетілген. 

 

 
 

1-ағаштарды кесу; 2-бұтақтарды кесу; 3-ағаштарды сүйреу тракторларының 
көмегімен сүйреу; 4-жоғарғы қоймада түсіру; 5 - ағаштарды діңгекті 

шығырдың көмегімен тиеу; 6-ағаш тасушы автомобиль 
2.6 сурет - Жол жолағын орманнан тазарту технологиясы 

 
Түптерді қопару жазда түпқопарғыштар, бульдозерлер немесе жару 

арқылы жүзеге асырылады. Бұта бульдозерлер, түп кескіштер немесе 
қопсытқыштар-жинағыштардың көмегімен алынады [33]. 

Кішкентай тастар (көлемі 1 м3 дейін) жол жолағынан тыс бульдозермен 
алынып тасталады, үлкендері (көлемі 1 м3-ден асады) жару арқылы 
жойылады, содан кейін бульдозермен де жойылады. Жол жолағын 
тазалағаннан кейінгі келесі технологиялық операция құнарлы топырақ 
қабатын алу және оны үйінділерге салу болып табылады (бұдан әрі топырақ 
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жер төсемінің еңістерін нығайту кезінде, бөлу жолағында бөлу үшін 
пайдаланылады). Бұл жұмыс бульдозерлер немесе скреперлер көмегімен 
жүзеге асырылады (2.7-сурет). 

Өсімдік топырағы уақытша үйінділерге салынады немесе құнарлы 
топырақ қабаты ретінде пайдалану орындарына шығарылады. Құнарлы 
топырақ қабатын қалпына келтіру жұмыстары екі кезеңде жүзеге асырылады: 
техникалық және биологиялық. 

Техникалық кезең - бұл аудандарды тегістеу және жоспарлау, 
беткейлерді азайту, құнарлы қабатты төгу. 

Биологиялық ауыспалы егіспен байланысты, жердің құрылымы мен 
құнарлылығын қалпына келтіреді. Құнарлы қабатты алып тастағаннан кейін 
болашақ қорғандар мен ойықтардың көлденең өлшемдерін анықтайтын 
негізгі нүктелерді қолдану мен бекітуден тұратын бөлу жүзеге асырылады. 
Бұл жұмыс жол осьінің пикетажы негізінде жүзеге асырылады. Барлық 
нүктелер тіректердің көмегімен жерге бекітілген. 

Жер төсемін бөлу (2.7-сурет) болашақ үйінділердің көлденең 
өлшемдерін (олардың табанының шекараларын) және жергілікті жердің 
еңісін ескере отырып, ойықтардың жоғарғы жиектерін анықтайтын негізгі 
нүктелерді жергілікті жерге жағу және бекіту жөніндегі жұмыстарды 
қамтиды. 

 

 
 

2.7 сурет - Жер төсемін бөлу 
 
Күрделі типті жабындылары бар жолдарда жер төсемінің ені B  жол 

төсемінің жобалық енінен m еңісінің төсемінің екі еселік көбейтіндісіне және 
h жол төсемінің қалыңдығына тең шамаға артық болады: 

 
.2hmBB   2.4 

 
Үйінді салу кезінде (биіктігі 1,5 м дейін) жол осі бойынша жол 

төсемінің қалыңдығы мен шөгуге түзетулерді ескере отырып, үйменің 
жобалық биіктігіне сәйкес келетін биік қазықтар орнатылады. 

Жер төсемі үйіндісінің ені жер төсемінің еніне, еңістердің салынуына 
қарай анықталады. 
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Шұңқырдың ені жолдың осьінен жер төсемінің енінің жартысын, 
кюветтің енін үстіңгі жағына және көлбеу төсемге қою арқылы анықталады. 
Екі жағынан қорғандар мен ойықтардың ені шұңқырлармен бекітіледі. 

Жер төсемі салынғанға дейін бірқатар дренаждық құрылымдар 
ұйымдастырылады. Қазба жұмыстары басталғанға дейін таулы арықтар 
қазылады. Құрылыстың қолайсыз аудандарында батпақтар алдын-ала 
құрғатылады, ал жағалаудың құрылысы резервтер мен арықтарды игеруден 
басталады. 

Арықтарды орнату бойынша жұмыс технологиясы келесі 
операциялардан тұрады: соңғы ізді автогрейдермен жүргізу, топырақты 
бульдозерді көлденең кесу арқылы үйіндіге жылжыту, беткейлермен 
жабдықталған автогрейдермен беткейлерді түпкілікті жоспарлау. 

Тереңдігі сулы горизонттың тереңдігінен асатын ойықты орнатқан 
кезде, қазу құрылысына дейін дренажды ұйымдастыру қажет. Жер асты 
суларын ұстап қалуға арналған дренаж құрылғысының технологиясы 
мынадай операциялардан тұрады: болашақ дренаж жолағындағы шымды алу; 
ор экскаваторын қолдана отырып, орды сулы қабатқа дейін тереңдетіп өту 
(терең ор мен тұрақсыз топырақ кезінде тіректері бар қабырға бекіткіштерін 
орнату қажет); жастық төсеу; саз экранын орнату; түйіспелерді сүзгі матамен 
орай отырып, құбырларды төсеу; ірі түйіршікті құммен толтыру; тығыздай 
отырып, сазды қабатты төсеу; тығыздай отырып, жергілікті топырақпен 
жабу; шым қабатын төсеу. 

Шағын және орта көпірлер, жол құбырлары жер төсемін төгуге дейін 
салынады. Құбырларды салу бойынша барлық жұмыстарды орындау үшін ең 
ыңғайлы құрылыс машинасы – өздігінен жүретін доңғалақты немесе 
кішігірім қуатты экскаватор, ауыспалы жабдықпен жабдықталған-тар 
шұңқырларды әзірлеуге арналған кері күрек, құбырларды толтыруға 
арналған бульдозер үйіндісі, түсіру және монтаждау жұмыстарына арналған 
кран жабдығы, қиыршық тасты-құмды материалдарды шұңқырға жеткізуге 
арналған грейферлік жабдық. 

 
2.2.3 Үйінділерді салу және ойықтарды әзірлеу 
Үйінділерді салу процесі белгілі бір қалыңдықтағы топырақты бірізді 

төсеуден тұрады, оны тығыздау оңай. Қабатты төгу әдісімен (2.8, а -сурет) 
топырақ қабаттары бір-бірінің үстіне қойылып, үйіндіні жобалық белгіге 
дейін жеткізеді.  

Бұл әдіспен негізгі жұмыстар бірдей ұзындықтағы екі учаскеде жүзеге 
асырылады: біреуінде топырақ қабаты жасалады, екіншісінде олар 
тығыздалады; содан кейін операциялар орын ауыстырады.  

Жартас немесе батпақ бар жерлерде жер төсемін салу кезінде қабатты 
төсеу мүмкін емес. Мұндай жағдайларда "басынан" үйінді төгу әдісі 
қолданылады (2.8, б - сурет); тығыздау топырақтың үстіңгі қабатының 
әсерінен және жол-құрылыс техникасы мен автомобильдердің үстінде 
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қозғалады, нәтижесінде үйінді біртіндеп шөгеді. Бұл әдістің кемшілігі-
қабатты тығыздаудың мүмкін еместігі.  

 

 
а-қабатты схема; б - "басынан" төгу схемасы;  

в-аралас схема 
 

2.8 сурет - Үйіндіні төгу схемасы 
 
Бұл кемшілікті жою үшін аралас әдіс қолданылады (2.8, в - сурет). 

Төмен үйінділер бар жазық жерлерде оларды салу бір немесе екі жағынан 
жол бойында салынатын бүйірлік резервтерден жүзеге асырылады. Бұл 
әдістің артықшылығы-қазба жұмыстарының минималды құны, кемшілігі – 
қымбат жерді 2 есе көбейту. Автомобиль жолдарының жер төсемін салу үшін 
бульдозерлер, скреперлер, автогрейдерлер, грейдер-элеваторлар, 
экскаваторлар қолданылады. Жетекші машинаны таңдау жағалаудың 
биіктігіне, топырақтың түріне және оны тасымалдау қашықтығына 
байланысты [33]. 

Бульдозерлер негізгі машина ретінде жер төсемін үйінділерден үймеге 
және бүйірлік резервтерден биіктігі 1...1,5 м-ге дейін үймеге салу кезінде 
қолданылады (2.9-сурет).  

Мұндай жұмыстар Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу арқылы 
жүзеге асырылады. Жер төсемін салу кезіндегі бульдозердің жұмыс циклі 
топырақты кесуден, оны ауыстырудан, төсеуден және резервке қайта бос 
жүруден тұрады. Топырақты кесу және жинау кезінде оның жоңқасы сына 
тәрізді, тарақ тәрізді және таспа тәрізді болуы мүмкін (2.10-сурет). 

Ауыр топырақты игеру кезінде кесуге төзімділік маңызды, сондықтан 
пышақты көтеріп, оны тереңдету ұсынылады. Нәтижесінде қырынудың тарақ 
тәрізді формасы пайда болады. Оның ұсынылатын өлшемдері: h1 = 25…30 
см, l1 = 3…3,5 м; h2 = 15…12 см, l2 = 2…2,5 м; h3 = 12…10 см, l3 = 1,5…2,0 м. 

Жеңіл топырақ үнемі ең үлкен кесу тереңдігімен жасалады (2.10, в-
сурет). Қалыңдығы 10...15 см өсімдік қабатын алу (2.10, г - сурет) сондай-ақ 
таспамен кесу кезінде жүргізіледі. 
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Үйменің биіктігі 1,5 м-ден артық болғанда және топырақтың бойлық 
қозғалысының қашықтығы 100 м-ден артық болғанда жер қазу-тасымалдау 
жұмыстары үшін скреперлерді қолданған тиімді. 

 

 
 

2.9 сурет - Екі жақты бүйірлік резервтерден бульдозерлермен үйінді салудың 
технологиялық схемасы 

 

 
 

а – сына тәрізді жоңқа; б – тарақ тәрізді жоңқа; в, г – таспалы жоңқа;  
2.10 суреті - Ббульдозермен кесілген топырақ жаңқаларының пішіні 
 
Топырақты бүйір резервтерден оны үйіндіге жылжытумен әзірлеу 

кезінде қырғыштардың қозғалыс сызбалары қолданылады: зигзаг, сегіздік, 
эллипс, спираль (2.11-сурет). Схеманы таңдаудағы басты критерий-
жүктелген күйде скрепердің минималды айналу бұрышын қамтамасыз ету. 

Зигзаг схемасы ең ұтымды,оның жұмысы учаскенің ұзындығы 200...300 
м немесе одан артық. Топырақты бір жақты резервтерден және учаскенің 
қысқа ұзындығынан (шамамен 100 м) әзірлеу кезінде эллиптикалық, екі 
жақты резервтерден – скрепердің спиральды қозғалыс схемасы ұсынылады. 
Жұмыс бір уақытта екі тұтқада орындалуы керек: біреуінде – үйінділерді 
төгу, екінші жағында – топырақты тегістеу және тығыздау. 
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Автогрейдерлер негізінен топырақты тегістеу және пішіндеу 
жұмыстарына арналған. Үйінділерді төгу үшін олар төмен санаттағы 
автомобиль жолдарын салу кезінде және аз жұмыс көлемінде (үйіндінің 
биіктігі 0,8 м дейін), сондай-ақ уақытша жолдар мен жоғары санаттағы 
жолдарды салу үшін қолданылады. Автогрейдермен жұмыс істеудің 
технологиялық процесі бірқатар дәйекті операциялардан тұрады: Топырақты 
кесу, оны көлденең жылжыту, қабатты тегістеу. 

 

 
 

а-зигзаг бойынша; б-сегіздік бойынша; в-эллипс бойынша; г-спираль 
бойынша 

 
2.11 сурет - Трасса бойындағы резервтен топырақты әзірлеу кезіндегі 

скреперлердің қозғалыс сызбасы 
 
Топырақты жылжыту үшін автогрейдердің өту саны жағалауды салу 

үшін қажетті өту жолдарының жалпы санының шамамен 75% құрайды. 
Автогрейдер өткелдерінің жалпы саны (3,5...3,6 м үйіндімен және 
қозғалтқыш қуаты 70...100 а. к.) биіктігі 0,75...0,8 м үймелер кезінде 1 км-ге 
360...400 құрайды.  

Бір шөмішті экскаваторлар шоғырланған жер қазу жұмыстарын жүргізу 
және шалғай резервтерден үйінділер төгу кезінде қолданылады. Жұмыстың 
негізгі көлемін тік күрек жабдықтары бар экскаваторлар орындайды. 
Драглайн экскаватордың тұрақ деңгейінен төмен орналасқан топырақты 
игеру қажет болған кезде, жер асты суларының болуына байланысты 
кенжардың табанынан жұмыс қиын болған кезде қолданылады. Кері күрек 
іргетастар үшін ор мен шұңқырларды жасау кезінде қолданылады. 

Ойық немесе карьер экскаватормен түзу күрекпен қазылады: 
1) көлік құралдары экскаватордың бүйіріне бір немесе әртүрлі деңгейде 

орналастырылған кезде бүйір тығындағышпен (2.12-сурет); 



138
   

 

2) экскаватор ор жасап, топырақ экскаватордың артында орналасқан 
көлік құралдарына сол ордың түбінде бір деңгейде түсірілгенде, тура 
тығындағышпен (2.13 сурет). 

Бүйірлік тығындаумен өңдеу қолайлы, себебі ол көлік құралдарының 
кіруіне және тиелуіне жақсы жағдай жасайды. Тығындағыштардың 
өлшемдері экскаваторлардың қолданылатын модельдерінің жұмыс 
өлшемдерімен анықталады. Экскаватор осьінен тығындағыштың бүйір 
беткейіне дейінгі ең үлкен қашықтықты игерілмеген топырақ қалмауы үшін 
R кесудің ең үлкен радиусынан 0,5 м аз қабылдау керек. Экскаватор осьінен 
тығындағыштың табанына дейінгі b3 ең үлкен қашықтық экскаватор 
тұрағының деңгейінде В кесу радиусынан 0,2 м кем қабылданады. 

 

 
 

а-экскаватор тұрағының деңгейінде өзі аударғыш автомобильге топырақты тиеу кезінде; 
б-өзі аударғыш автомобильді экскаватор тұрағына қарағанда жоғары деңгейге 

орналастыру кезінде де солай; R – түсірудің ең үлкен радиусы; в – кесіндінің ең үлкен 
радиусы; h – түсірудің ең үлкен биіктігі; b1-түсірудің ең кіші радиусы 

2.12 сурет - Бүйірлік тығындау схемасы 
 

 
 

а-алдыңғы тығындаумен қазуды әзірлеу; б-кеңейтілген тығындаумен қазуды әзірлеу 
2.13 сурет - Экскаватормен қазу сызбалары 

 
Бір шөмішті экскаватордың өнімділігі шелектің геометриялық 

сыйымдылығына байланысты q (м3) формуласымен анықталады: 
 

cм
kt

kkqП
рц

вн /,3600 3


  (2.5) 

 
мұнда kн – қалыпты жағдайда 1–ге тең шөмішті толтыру коэффициенті, 

қолайлы жағдайда-1,05...1,10, қолайсыз жағдайда-0,9; 
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        kв  = 0,75 ... 0,95-уақыт бойынша нөмішті пайдалану коэффициенті; 
        tц-цикл уақыты, с; 
        kp-топырақты қопсыту коэффициенті, жеңіл топырақ үшін – 1,15; 

орташа топырақ үшін – 1,25; ауыр топырақ үшін – 1,33; жартасты топырақ 
үшін-1,72. 

Цикл ұзақтығы әр түрлі операцияларға кететін уақыт сомасының 
қатынасы ретінде анықталады (тығындағышты t1 түбіне топырақпен толтыру 
уақыты; шөмішті  t2 түсіру биіктігіне көтеру уақыты; экскаватор 
платформасын жебемен және шөмішпен бірге  t3 үйіндісіне бұру уақыты; 
шөмішті босату уақыты t4; платформаны кері бұру уақыты t5; шөмішті 
бастапқы күйіне түсіру уақыты t6; t7 циклі кезінде үзіліс уақыты) уақыт 
аралығында әртүрлі операцияларды біріктіруді ескере отырып, VL 
(1,15...1,30): 

 
,,7654321 cttttttttц 

  (2.6) 

 
2.2.4 Жер төсемін салу кезінде топырақты тығыздау 
Жер төсемі жаппай топырақты берілген есептеу параметрлері бар 

тығыз және берік қабатқа айналдыру үшін тығыздалады. Топырақты мұқият 
тығыздау оның беріктігі мен суға төзімділігін арттырады. Нәтижені бағалау - 
бұл топырақтың  ρmax  ең жоғарғы тығыздығының көбейтіндісі ретінде 
анықталған ρтр топырағының қажетті тығыздығы және топырақтың қажетті 
тығыздау коэффициенті (0,92-ден 1,00-ге дейін, нақты мәні [33, 81-бет]: 

 
ρтр = k∙ρmax. (2.7) 

 
Топырақтың ең жоғарғы тығыздығы Союздорния құрылғысында 

стандартты тығыздау әдісімен анықталады. Әдістің мәні - топырақ үлгісі 
салмағы 2,5 кг, 30 см биіктіктен түсетін, 1 литр көлеміндегі алынбалы 
цилиндрде 3 дозада қабатпен тығыздалады. Топырақтың әр қабаты жүктің 40 
соққысымен тығыздалады, сондықтан соққылардың жалпы саны 120 
құрайды. Сынақ нәтижелері бойынша құрғақ топырақ тығыздығының 
ылғалдылыққа тәуелділік графигі жасалады (2.14-сурет). Кесте бойынша Wopt 
оңтайлы ылғалдылығы және ρd max ең жоғарғы тығыздығы анықталады. 
Циклдер әртүрлі ылғалдылықта қайталанады. 

Оңтайлы ылғалдылық деп тығыздаушы механизмдердің белгілі бір 
жұмысы арқылы топырақтың ең жоғары (максималды) тығыздығы мен 
сәйкесінше ең төменгі кеуектілігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін 
ылғалдылықты түсіну керек. Ең жоғарғы тығыздықты әдістемені қолдана 
отырып, есептеу жолымен де алуға болады [33, 82-83 бет]. 

Топырақты тығыздау үшін әр түрлі машиналар қолданылады, оларды 
топыраққа әсер ету әдісімен 3 топқа бөлуге болады:  
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1) бір із бойынша бірнеше өту жолында оның беті бойымен қозғалу 
барысында топырақты тығыздайтын аунақтар (аунақтардың біліктері тегіс, 
жұдырықты немесе пневматикалық шиналар түрінде болуы мүмкін);  

2) соқпалы немесе нығыздаушы машиналар-пневматикалық және 
жарылғыш әсер ететін нығыздағыштар, электр нығыздағыштар, балғалы 
нығыздаушы машиналар, нығыздаушы тақталар;  

3) діріл машиналары.  
 

 
 

2.14 сурет - Құрғақ топырақ тығыздығының ылғалдылыққа тәуелділік 
графигі 

 
Тығыз денеде тығыздалған топырақ қабатының қалыңдығын әдісті 

қолдана отырып, әртүрлі тығыздау құралдарын есептеу арқылы анықтау 
ұсынылады [33, 84-85 бет].  

Барлық типті аунақтар үшін бір із бойынша өтулердің қажетті саны 
мынадай формула бойынша анықталады: 

 

,0

fq
HA

n уд




  (2.8) 

 
мұндағы Ауд-тығыздауға арналған машиналардың үлестік жұмысы, 

байланысқан топырақ үшін Ауд = 2 Нм тығыздау коэффициенті кезінде К = 
0,95; Ауд = 4 Нм кезінде К = 0,98; Ауд = 6 Нм кезінде К = 1,00 (байланбаған 
топырақ үшін Ауд мәндері 1,5 есе азаяды); 

Но-тығыз денеде тығыздалған қабаттың қалыңдығы, см; 
f - аунақтың қозғалысына қарсылық коэффициенті; 
q - катоктың сызықтық қысымы, н/м, келесі формуламен анықталады: 
 

q = Q/B, (2.9) 
 
мұндағы Q-аунақтың салмағы, Н; 
      В-аунақтың жұмыс алаңының ені, м; 
Топырақтың ең жоғарғы тығыздалуы үшін міндетті шарттарды сақтау 

қажет: 
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1. Ылғалдылық Wо оңтайлы мәніне сәйкес келуі керек. Егер нақты 
ылғалдылық оңтайлы ылғалдылықтан кем болса (Wф< Wo), топырақты 
ылғалдандыру қажет. Бұл ретте ылғалдандыруға қажетті су мөлшері 
тығыздалған топырақ көлеміне байланысты V (л/м2), оңтайлы Wo және нақты 
Wф ылғалдылығы (%- бен) [33]: 

 

./,
100

)( 2мл
WWV

B фo   (2.10) 

 
2.  Но тығыздағыш қабаттың қалыңдығын анықтау және жоғарыда 

келтірілген формулалар бойынша n ізі бойынша тығыздағыш техниканың өту 
саны. Н және n түпкілікті мәндері сынамалық илектеу жолымен белгіленеді 
(2.1 кесте). 

3. Тұтқаның ені мен ұзындығы бойынша біркелкі тығыздауды 
қамтамасыз ету. 
Топырақты илектеу арқылы сынамалы тығыздауды топырақтың барлық 
түрлері үшін жер төсемін салу бойынша негізгі жұмыстарды бастамас бұрын 
және барысында жүргізу керек. Сынамалы тығыздауға арналған алаңның ең 
аз мөлшері: Ұзындығы – 20 м, ені – 3ву, мұнда Ву – тығыздаушы машинаның 
технологиялық сипаттамасы бойынша қабылданатын, тығыздалатын 
жолақтың ені. Табиғи негізді тығыздау коэффициенті сынақ қабатының 
топырағын тығыздау коэффициентінен төмен болмауы тиіс.  

Сынақ қабатының топырағы учаскенің бүкіл еніне және толық 
қалыңдығына құйылады. Қабаттың қалыңдығын бақылау кемінде 6 нүктеде 
жүргізіледі. Сынақ тығыздауға арналған топырақ оңтайлы ылғалдылыққа 
жақын болуы керек.  

Төгілген қабатты тығыздау дөңгелек жолақтардан бастап дөңгелек 
жолдармен жүргізілуі керек. Топырақты пневматикалық шиналардағы 
аунақтармен сынамалы тығыздау алғашқы екі өту жолының жылдамдығы 2 
км/сағ, аралық өту жолдарының жылдамдығы 12...15 км/сағ болған кезде 
жүргізіледі. Жұдырықшалы, торлы және виброаунақтардың қозғалу 
жылдамдығы-2 км/сағ артық емес. Сынамалы нығыздау барысында топырақ 
тығыздығын бақылауды негізгі нығыздаушы машинаның жұмысы басталар 
алдында (байланыстырғыш топырақты жеңіл аунақтармен тегістегеннен 
немесе тегістегеннен кейін), содан кейін – 4, 8 және n өту жолдары арқылы 
аунақтың бір ізімен жүргізген жөн 

Топырақ тығыздығын бақылау тереңдігі қабаттың қалыңдығы 30 см 
болған кезде 10...15 см болуы керек; қабаттың үлкен қалыңдығымен 
тығыздықты бақылау үш деңгейде жүзеге асырылады (қабаттың жоғарғы, 
орта және төменгі бөліктері). Тегіс роликтер байланыстырылған және төмен 
байланысқан топырақ үшін ең қолайлы. Камера роликтері негізінен 
байланыстырылған және аз байланыстырылған топырақға арналған. Олар 
борпылдақ және кесек топырақда тиімді жұмыс істейді және батпақты 
жерлерде мүлдем жарамсыз [33]. 
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Пневматикалық шиналардағы роликтер байланыстырылған және 
байланыссыз топырақты тығыздай алады. Олар қатты шеңбері бар 
цилиндрлік роликтерге қарағанда әлдеқайда тиімді, себебі олар жерге 
сүйенетін аймақ тығыздалған сайын азаяды, бұл тығыздау тереңдігінің 
төмендеуіне және қысымның жоғарылауына әкеледі. 

 
2.1 кесте - Топырақты сынамалы тығыздау. Құрамы және бақылау әдістері 

 

 
Операциялар Бақылау құрамы Тәсіл, бақылау әдісі Мерзімі, кезеңділігі 

Сынақ тығыздау 
алаңын таңдау 

Табиғи негіз бен 
топырақтың типтілігі 

визуалды 
зертханалық 

жұмысты бастағанға 
дейін 

Бөлу жұмыстары Жоспардағы алаң 
өлшемдері; қабат 

қалыңдығын биіктік 
бөлу 

аспаптық жұмысты бастағанға 
дейін 

Табиғи негіздің 
тығыздығын бақылау 

Тығыздау 
коэффициенті 

зертханалық жұмысты бастағанға 
дейін 

Табиғи негізді толық 
тығыздау (қажет 
болған жағдайда) 

Тығыздау 
коэффициенті 

зертханалық жұмысты бастағанға 
дейін 

Топырақты төгу және 
жоспарлау 

Қабат қалыңдығы аспаптық жұмыс барысында 

2...4 өту үшін жеңіл 
аунақпен домалату 

Өту саны; аунақтың 
қозғалыс жылдамдығы 

визуалды жұмыс барысында 

Топырақты тығыздау Таптау схемасы; өту 
саны; аунақтың 
жылдамдығы 

визуалды жұмыс барысында 

Топырақ тығыздығын 
бақылау 

Физикалық-
механикалық 

көрсеткіштер және 
топырақты тығыздау 

коэффициенті; 
сынамалар саны; 

сынамаларды іріктеу 
нүктелерінің орналасу 

орны 

зертханалық 
визуалды аспаптық 

тегістегеннен және 
нығыздағаннан кейін, 
аунақтың ізімен 4, 8 

және n өту 

 
Тегістеу плиталары крандарда немесе экскаваторларда тіркеме ретінде 

қолданылады. Олар 1,5 м тереңдікке дейін жағалауларды тығыздаудың ең 
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тиімді құралдарының бірі болып табылады, байланысқан және 
байланыспаған топырақта жұмыс істеуге жарамды [33]. 

Вибрациялық машиналар бір мезгілде топыраққа тербеліс қозғалысын 
бере отырып, өз салмағымен  әсер етеді. Машинаның жерге статикалық 
қысымы: 

- ылғалдылығы жоғары құмдар үшін-30...40 МПа; 
- оңтайлы ылғалдылықтағы құмдар үшін-60...100 МПа; 
- оңтайлы ылғалдылық үшін-100...200 МПа. 
Пневматикалық шиналардағы тіркемелі аунақпен үйіндіні тығыздау 

схемасы 2.15-суретте көрсетілген [33]. 
 

 
 

1...10 – өтпе тізбегі; L3-ұстау ұзындығы 
2.15 сурет- Пневматикалық шиналардағы тіркеме аунақтың жұмыс схемасы 

 
Жағалауды тығыздау үшін көлбеу жолақтарды шетінен ортасына қарай 

біртіндеп 0,20...0,25 м қабаттасып ығыстыру керек 
Аунақтардың өнімділігі [33]: 
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(2.11) 

мұндағы А=ТКв; 
       Т-ауысымның ұзақтығы; 
       Кв = 0,8...0,9 - жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті; 
       Lз-қармау ұзындығы, м;  
       Но - тығыз денеде тығыздалған қабаттың қалыңдығы, м;  
       b-аунақ біліктерінің ені, м;  
       bо = 0,2 м-алдыңғы өтпе ізінің жабу жолағының ені, м; 
      v-аунақ қозғалысының жұмыс жылдамдығы, м / с; 
      tпoв-бұрылу уақыты, с;  
      n-бір жолдан өтудің қажетті саны. 
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2.2.5 Әрлеу және нығайту жұмыстары 
Жағалауды немесе қазуды салу бойынша негізгі жұмыстар 

аяқталғаннан кейін жоспарлау жүргізіледі, содан кейін жер төсемінің бетін 
нығайтады. 

Еңістерді өңдеу - жер төсемін салу кезіндегі соңғы технологиялық 
операция, оның ішіне еңістерді автогрейдерлермен немесе еңістерді өңдеу 
машиналарымен жоспарлау кіреді[33]. 

Жол жиектерін және еңістерді нығайту – қиыршық таспен, 
шағылтаспен, асфальтбетон қоспасымен, нығайтылған топырақпен нығайту, 
шөп себу, бекіту, төсеу, бетон плиткаларын төсеу және т. б. жолымен жол 
жиектерінің және еңістердің шайылудан және сырғудан тұрақтылығын 
қамтамасыз ету тәсілі. 

Орналасу жобалау белгілеріне сәйкес жер төсемі мен беткейлердің 
жоғарғы бөлігін тегістеу, қажетті тегістікті және судың ағып кетуіне жағдай 
жасау үшін қажет. Жағалаулардың беткейлерін жоспарлау жер төсемінің 
бетін жоспарлағаннан кейін жүзеге асырылады. Ойықтарда, керісінше, 
алдымен беткейлер, содан кейін түбі жоспарланады. Ол үшін үйінділер 5...10 
см беткейлерде топырақ қорымен құйылады, ал жұмыстың ыңғайлылығы 
үшін шұңқырлардың беткейлері 10...15 см алынбайды. 

Ұнтақ жолдар жолдың жабынын салу кезінде немесе одан кейін 
орнатылады, сондықтан олардың технологиялық процесте орналасуы әрлеу 
жұмыстарына жатады. Бұған барлық уақытша құламаларды жою; 
резервтерде, құбырларда, тау жыраларында және басқа жерлерде су бұрудың 
пайда болған зақымдануларын жою; еңістер мен жол жиектерін кесу, тазалау 
және өңдеу жатады. 2.16 суретте шашыраңқы жол жиектерін орнатудың 
технологиялық схемасы көрсетілген.  

 

 
1-бульдозер; 2-автогрейдер; 3-трактордағы еңістерді жоспарлаушы; 4-

пневматикалық шиналардағы аунақ; 5-скрепер 
2.16 сурет - Жол жиектерін толтырудың және жер төсемін әрлеудің 

технологиялық схемасы 
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Еңістер мен ойықтарды жоспарлауды автогрейдерлер мен еңістері бар 
тракторлар, экскаватор-жоспарлаушылар, кәдімгі шөміші бар экскаватор-
драглайн немесе арнайы екі үйінді жоспарлаушы орындайды. 1:3 және одан 
да көп төсемі бар үйінділердің жайпақ еңістерін олар бойынша тікелей 
қозғалыс кезінде автогрейдер жоспарлайды. Жағалаулар мен ойықтардың 
еңістерін нығайту үшін келесі әдістер қолданылады:  

1) беткейлер мен конустарды биологиялық қорғау;  
2) құрама торлы конструкциялардың құрылысы;  
3) бетон, темірбетон және асфальтбетон конструкцияларын салу;  
4) монолитті конструкциялардың құрылысы.  
Биологиялық қорғаныс шөптің тамыр жүйесін қолдана отырып 

беткейдің бетін бекітуге негізделген, ол қалыңдығы 20 см-ге дейін күшті 
шымтезек түзеді, судың шайғыш әсеріне жоғары қарсылық көрсетеді. 
Беткейдің бетіне шөптерді көлбеу бойымен қозғалатын арнайы сепкіштердің, 
сондай - ақ гидро және пневматикалық сорғыштардың көмегімен егуге 
болады. Сонымен қатар, беткейдің бетіне шымтезек жолақтарын салуға 
болады, осылайша үздіксіз және жасушалық шымдастыру жасайды.  

Торлы құрама құрылым - бұл қондыру кезінде арнайы түйін 
қосылыстарымен біріктірілген жеке элементтерден (арқалықтардан) тұратын 
жазық жүйе. Тор тораптарында бітелген металл және темірбетон анкерлері 
бүкіл құрылымды көлбеу қабаттың бетіне бекітеді. Ұяшықтар әртүрлі 
материалдармен толтырылады: шөптер, қиыршықтас-құм қоспалары, 40...70 
мм шағыл тас, 50...100 мм тас өлшемі, минералды және органикалық тұтқыр 
заттармен өңделген топырақ.  

Құрама плиталық конструкциялармен беткейлерді нығайту 
беткейлерді жоспарлауға, кері сүзгі құрылғысына және құрылымдық 
материалға қойылатын талаптардың жоғарылауымен қолданылады. Бетон 
плиталары өтпе конустарын және ағыс жылдамдығы 3 м/с, толқын биіктігі 
0,7 м дейін және әлсіз мұз өту кезінде судың зиянды әсерінен үймелердің 
мерзімді су басатын еңістерін қорғауға арналған. Плиталар қалыңдығы мен 
құрамы гидрометеорологиялық жағдайларды ескере отырып, шағыл тас 
немесе қиыршық тас төсеміне қойылады. Құрастырмалы бетон плиталарынан 
жасалған құрылымның төменгі бөлігінде бетон тіреуіші немесе тас тіреу 
призмасы орналастырылған.  

Темір-бетон плиталары су басудың әлсіз гидрологиялық режимі бар 
жолөткел конустары мен реттеу құрылыстарының еңістерін (бөгеттер, 
траверс, жайылма үйінділер) нығайту кезінде қолданылады. Контур бойынша 
монолиттелген темір-бетон плиталар биіктігі 3 м-ге дейінгі жел 
толқындарының әсеріне ұшыраған тұрақты немесе мерзімді су басатын 
үйінділер мен жағалау беткейлерін қорғауға арналған. Осындай жағдайларда 
монолитті темірбетон плиталарын қолдануға болады.  

Асфальтбетон плиталары су басқан үйінділер мен жағалаулардың 
беткейлерін ағымдағы су мен толқынның әсерінен, мұз қуаты аз (0,4 м-ден 
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аз) және битум қабықшасының тозуына ықпал ететін су ағысында ірі сынық 
материал болмаған кезде қорғау үшін ұсынылады.  

Тұтқыр заттармен өңделген топырақтан жасалған монолитті 
конструкциялар; материалдың пневмобүріккішімен нығайтылған топырақ; 
монолитті тор; синтетикалық тоқыма емес материалдардан жасалған күрделі 
инженерлік-геологиялық жағдайларда орналасқан автомобиль жолдарының 
жер төсемінің еңістерін нығайту үшін қолданылады. Олардың қолданылу 
саласы құрылыс барысында немесе жер төсемін пайдаланудың алғашқы 
жылдарында эрозиялық процестердің, қорытпалар мен оплавиналардың 
дамуына жол бермеу үшін беткейлерді дереу қорғау қажеттілігімен 
байланысты. 

 
2.3 Жол жамылғысының құрылысы 
 
2.3.1 Қиыршық тастан және басқа да жергілікті материалдардан 

жасалған жол төсемдерін салу 
Топырақ негіздері мен жабындар табиғи оңтайлы құрамдағы 

топырақтан; оңтайлы құрамға дейін карьерлік құм немесе саз қоспаларымен 
жақсартылған топырақтан; ірі түйіршікті минералды материалдармен 
нығайтылған топырақтан орналастырылуы мүмкін. Оңтайлы қоспа - бұл құм 
түйірлерінің, шаңды және сазды бөлшектердің ең тығыздығы мен белгілі бір 
құрамымен сипатталатын топырақ қоспасы [33].  

Негіздің және жабынның әрбір қабатын орнату басталғанға дейін 
жиектердің, белгілердің және көлденең еңістердің жағдайын бекіту бойынша 
бөлу жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ қиыршық тас материалының 
сипаттамаларын анықтау қажет. Егер карьер материалы қиыршық оңтайлы 
қоспалардың талаптарына сәйкес келмесе, астық қоспаларын енгізу арқылы 
оның құрамын жақсарту қажет. Қалыңдығы 18 см–ден асатын қиыршық 
тастарды екі қабатқа орналастыру ұсынылады, ал жол төсемінің жалпы 
қалыңдығының 60% - ы қалыңдығы бар төменгі қабатты ірі материалдан, ал 
жоғарғы қабатын кішігірім материалдардан салу керек, себебі үлкен 
бөлшектер қозғалыспен оңай соғылады, нәтижесінде шұңқырлар мен 
жабынның бұзылуы пайда болады [33].  

Қиыршық тас төсемдерін салу кезінде мынадай операциялар 
орындалады (2.17-сурет):  

1) автогрейдермен топырақ негізін оған қажетті еңіс бере отырып 
тегістеу;  

2) егер ол қиыршық тас қабатының қалыңдығын азайту үшін көзделсе, 
құм қабатының немесе басқа негіздің құрылысы;  

3) қиыршықтас материалын тасып әкету және бөлу.  
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2.17 сурет - Екі қабатты қиыршық тас жабынының схемасы 
 
Екіиінді профиль болған кезде қиыршық тасты материал тығыз денеде 

қабаттың қажетті қалыңдығы есебінен үйінді түрінде жүріс бөлігіне бөлінеді 
және одан әрі автогрейдермен тегістеледі. Қиыршық тасты жамылғының 
төменгі қабатының материалы негіздегі барлық жолдар мен шұңқырлар 
біртекті топырақпен мұқият тегістеліп, жақсы тығыздалғаннан кейін 
таратылуы керек. Борпылдақ денеде қабаттардың қалыңдығын анықтау үшін 
материалдардың тығыздалу коэффициенттерін ескеру қажет, олардың 
болжамды мәні: магмалық жыныстардың қиыршық материалдары үшін – 
1,25; әктас жыныстары үшін – 1,30. Жүріс бөлігінің қабаттары өздігінен 
жүретін металл біліктермен, дірілмен және пневматикалық шиналармен 
тығызданады. Соңғысы сізге қалыңдығы аз қабатты (25 см-ге дейін) өтуге 
мүмкіндік береді. 

Төменгі қабатты тығыздау алдымен жеңіл роликтермен (5...8 т), содан 
кейін ауыр (8...10 т және одан да көп) жасалады. Аунақтардың қозғалыс 
жылдамдығы бастапқыда аз (2 км/сағ дейін), ал кейінгі тығыздауларда – 3...4 
км/сағ дейін (пневматикалық шиналардағы аунақтар – 6 км/сағ дейін). 
Тығыздау жолдың шеттерінен басталып, біртіндеп ортасына өтеді. Аунақтың 
әрбір келесі өтуі алдыңғы жолақты 25...30 см-ге жабуы тиіс [33].  

Қиыршықтас ылғалды жағдайда жақсы тығыздалады, сондықтан құрғақ 
ауа-райында оны тығыздау алдында және тығыздау кезінде суару 
машиналарынан II жол-климаттық аймақ үшін 6...12 л/м2 мөлшерінде сумен 
суару керек [33].  

Шамамен әрбір із бойынша аунақтың өту саны:  
1) салмағы 5...8 т білікті тегіс аунақпен: бір қабатты жабындарда – 

8...10; екі қабатты: төменгі қабатта – 6...10, жоғарғы қабатта – 4...7; сол 
массада 8...12 т: бір қабатты жабындарда – 10...12; екі қабатты: төменгі 
қабатта – 8...15, жоғарғы қабатта-5 ... 8;  
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2) салмағы 10...25 т пневматикалық шиналардағы аунақпен: бір қабатты 
жабындарда – 4...6; екі қабатты: төменгі қабатта – 3...6, жоғарғы қабатта – 
2...4;  

3) діріл массасы 2,5...3 т аунақпен – өту саны пневматикалық 
шиналардағы унақтың а өту санына шамамен тең.  

 
2.3.2 Бекітілген топырақтан жасалған жол төсемдерін орнату 
Топырақты нығайту - бұл байланыстырғыш және басқа заттардың 

қоспаларына әсер ету нәтижесінде құрғақ және су қаныққан күйде жоғары 
беріктік пен ұзақ тұрақтылықты қамтамасыз ететін бірқатар дәйекті 
технологиялық операциялар [34]. 

Топырақты нығайтудың келесі әдістері бар. 
1.Минералды тұтқыр материалдармен-портландцементтермен; 

шлакты портландцементтермен; ұнтақталған гидратты әкпен (ұлпамен); 
ұнтақталған гидрофобты әкпен және басқа да цемент түрлерімен.  

2. Органикалық тұтқыр материалдар – битум эмульсиялары, тұтқыр 
битум, сұйық битум, баяу және орташа қоюланатын қарамай.  

3. Кешенді қоспалар: негізгі байланыстырғыштан басқа, топыраққа 
оның теріс қасиеттерін төмендететін және оң қасиеттерін арттыратын, суда 
ең берік және ерімейтін қосылыстардың пайда болуына ықпал ететін қоспа 
енгізіледі [35]. 

Ұсынылған күрделі рецепттер ретінде: 
1) портландцемент әк қосылған және қосымша қосылған немесе NaOH 

қосылмаған; 
2) СаЅО4, СаС12, Na2SO4, Nа2SiO3 қоспасы бар портландцемент; 
3) әк қосылған портландцемент және (CaCl2 + NaCl); 
4) полиакриламид, кремнийорганикалық қосылыстар, сұйық битумдар 

мен битум эмульсиялары, күлтұтқыш қосылған портландцемент; 
5) сөндірілген әк және NaOH, Na2CO3, Na2SO4, Na2SiO3 қоспалары; 
6) битумды эмульсиялар, сұйылтылған немесе сұйық битумдар плюс 
цемент, әк немесе беттік-белсенді заттар қоспалары; 
7) карбамидті шайыр қосылған битумды эмульсиялар. 
4. Синтетикалық полимерлер: байланыстырғыш ретінде келесі 

жоғары молекулалық (полимерлі) шайырлар қолданылады: несепнәр-
фурфурол-формальдегид; несепнәр-меламин-формальдегид; 
фурфуроланилин, акрил және басқалар.  

5. Фосфаттар - техникалық фосфор қышқылы, қос және қарапайым 
суперфосфат.  

Топырақты нығайту кезінде топырақтың қасиеттеріне, қолданылатын 
тұтқыр заттар мен басқа реагенттерге байланысты әртүрлі процестер жүреді:  

1) Химиялық - суда ерімейтін қосылыстар мен гельдердің түзілуі, 
минералды тұтқыр заттардың гидролизі мен гидратациясы, синтетикалық 
заттардың полимерленуі, поликонденсациясы, сополимерленуі; 
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2) физикалық – химиялық-иондық алмасу, қайтымсыз коагуляция, 
микроагрегирлеу; 

3) физикалық және механикалық – топырақты ұсақтау, араластыру 
және тығыздау. 

Тұтқыр материалдармен нығайтуға жарамдылық дәрежесі бойынша 
барлық топырақ 3 топқа бөлінеді: жарамды, шартты түрде жарамсыз және 
жарамсыз. Барлық дерлік топырақты тиісті қоспамен бір немесе басқа тұтқыр 
материалмен нығайтуға болады. Сондықтан біз соңғы екі санатты ғана 
қарастырамыз. 

Шартты түрде жарамсыз топырақға құм-саз фракцияларының аз болуы 
себебінен ғана нығайтуға жарамсыз ірі-сынық бөлінбеген тас жыныстар 
жатады, бұл байланыстырғыштардың шамадан тыс тұтынылуына және 
топырақ араластырғыш машиналардың жұмыс органдарының бұзылуына 
әкелуі мүмкін үлкен сынықтардың пайда болуына әкеледі. 

Жарамсыз топырақ құрғақ күйде үлкен байланысы бар, сондықтан кез-
келген байланыстырғыш материалдармен және басқа заттардың күрделі 
қоспаларымен өңдеуге жарамсыз майлы жоғары серпімді саздармен 
ұсынылған, себебі олар барлық материалдардың шамадан тыс шығынын 
өңдеуге механикалық энергияны қажет етеді, бұл экономикалық тұрғыдан 
тиімсіз. 

Топырақты нығайтуда қолданылатын технологиялар келесі 
жұмыстарды қарастырады: 

1) топырақты агрегаттарды алдын ала қопсыту және ұсақтау; 
2) қажет болған жағдайда астық қоспаларын енгізу; 
3) өңделетін топырақ су, тұтқыр заттар, қоспалар массасында дәл 

мөлшерлеу және біркелкі бөлу; 
4) дайын қоспаны қабаттың жобалық бейініне сәйкес бөлу; 
5) оңтайлы ылғалдылық жағдайында максималды тығыздау; 
6) нығайтылған топыраққа күтім жасау. 
Сазды топырақ 5 мм-ден асатын агрегаттар саны топырақтың жалпы 

көлемінің 25% - ынан аспайтын дәрежеге дейін алдын ала ұсақталады; 
кесектердің құрамы 10 мм-ден аспауы тиіс. 

Топырақты нығайту жетекші машина ретінде жол кескішті, бір реттік 
топырақ араластырғыш машинаны, стационарлық немесе жартылай 
стационарлық араластыру қондырғысын қолдана отырып жүзеге асырылады. 

I-III санаттағы жолдарда нығайтылған топырақтан негіздерді орнату 
кезінде топырақты бір өту кезінде тұтқыр материалмен ұнтақтауға және 
араластыруға қабілетті жетекші бір өту көпайналымды топырақ 
араластырғыш машинасы бар механикаландырылған отрядтарды 
пайдаланған жөн. Бұл машиналар келесі талаптарға сәйкес келеді: 

1) топырақты өңдеу тереңдігі (ұсақтау, араластыру) машинаның 
ілгерілемелі қозғалысы кезінде реттеледі және дәл ұсталады; 

2) тұтқыр материалдармен және басқа реагенттермен араластыру 
қоспаның толық біртектілігіне дейін бір өту кезінде жүреді; 
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3) тұтқыр, су және басқа компоненттердің нақты дозасы байқалады; 
4) Дайын қоспа машинаның қармау ені бойынша берілген қалыңдыққа 

тегіс қабатпен бөлінеді және ішінара тығыздалады. 
Топырақ араластырғыш карьерлік қондырғыларда нығайтылған 

топырақты дайындау I-III санаттағы жолдарды салу кезінде 
ұйымдастырылады. Топырақ араластырғыш қондырғы минералды дәндер 
арасында байланыстырғыштың біркелкі таралуына байланысты жоғары 
сапалы топырақ қоспасын алуды қамтамасыз етеді. Жылдық көлемге және 
құрылыс ағынының берілген қарқынына байланысты топырақ карьерінде 
өнімділігі 12-ден 400 т/сағ дейінгі топырақ араластырғыш қондырғылар 
жұмыс істей алады. Көлік жұмыстарының көлемін қысқарту және 
тасымалдау кезінде қоспаның сапасын сақтау үшін трасса бойындағы 
топырақ карьерлері дайын топырақ қоспасын тасымалдаудың ең жоғары 
қашықтығы 10 км-ден аспайтындай есеппен таңдалады [33]. 

 
2.3.3 Минералды тұтқырлармен бекітілген топырақтан жасалған 

негіздер мен жабындар салу 
I-II санаттағы жолдарда бекітілген топырақ негіздерін салу кезінде 

машиналар отряды қолданылады, онда жетекші машина араластырғыш 
карьерлік қондырғы немесе бір реттік топырақ араластырғыш машина болып 
табылады. III және IV санаттағы жолдарда жетекші машина жол диірмені 
болып табылатын машиналар отряды қолданылады. Жол фрезасының 
көмегімен ірі кесек және құмды топырақты өңдеу мынадай технологиялық 
кезектілікпен жүзеге асырылады (2.18-сурет): 

1) топырақты әкету, оны дайындалған жер төсемі бойынша бөлу, 
топырақты барынша тығыздықтағы 0,85...0,9 дейін пішіндеу және тығыздау; 

2) дистрибьютордың көмегімен цементті жолдың бүкіл еніне бөлу; 
3) фрезаның 1...2 өтуінде тұтқыр топырақты 0,3...0,4 км/сағ үдемелі 

жылдамдықпен бір із бойынша араластыру; 
4) бір мезгілде араластыра отырып, фрезаның мөлшерлеу құрылғысы 

арқылы қоспаны оңтайлы ылғалдылыққа дейін ылғалдандыру; 
5) ылғалданған қоспаны біркелкі күйге дейін фрезаның 1...2 өтуінде 

0,4...0,5 км/сағ үдемелі жылдамдықпен бір із бойынша араластыру; 
6) дайын қоспаны жоспарлау және белгіленген тығыздыққа дейін 

тығыздау; 
7) қабықша түзетін материалды жағу арқылы жаңадан салынған 

цемент-бетонға күтім жасау. 
Ауыстырмалы қармау ұзындығы 150...200 м шегінде, өңделетін 

негіздің ені 8 м болып белгіленеді. 
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2.18 сурет - Жол кескішті жетекші машина ретінде қолдана отырып, 

цементпен нығайтылған топырақтан негіз салу схемасы 
 
Цементті топырақты тығыздау және қатайту процестерінің қалыпты 

жүруі үшін өңделген топырақ кірістілік шегінен орташа есеппен 0,6-ға тең 
оңтайлы ылғалдылыққа ие болуы керек. Қажетті ылғалдылық шамамен 
қабылданады: құм үшін – 7...10%, құмдақтар үшін – 8...14%, жеңіл саздақтар 
үшін – 12...18%, ауыр саздақтар үшін – 16...22%, саздар – 18...25%. 

Топырақты цементпен нығайту кезінде су алдымен майлау рөлін 
атқарады, тығыздау процесін жеңілдетеді, содан кейін ұзақ уақыт бойы 
цементтің гидролизі мен гидратациясы процестерін, содан кейін цемент 
топырағының қатаюын қамтамасыз ету қажет. Егер ылғалдылық оңтайлы 2% 
- дан асса, оны кептіру үшін топырақты араластырып, ұнтақтауды 
жалғастыру керек. Сол мақсатта оған 2...3% мөлшерінде әк қосуға болады.  

Цемент-топырақ қоспасының қабаттары тығыз денеде кемінде 10 және 
22 см құрайды. Тұз, мұнай, сұйық битум ерітінділерінің қоспаларын қолдана 
отырып, топырақты кешенді нығайту кезінде оңтайлы ылғалдылықты 
қамтамасыз ету үшін су мөлшері топыраққа қосылған ерітінділер немесе 
мұнай мөлшеріне азаяды. Компоненттерді топыраққа енгізу реті келесідей: 
алдымен – мұнай, содан кейін – цемент, соңында – су.  
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Қоспа массасының 15...25% мөлшерінде күл-қоқыс немесе күл – шлак 
қоспаларын қоспа ретінде пайдаланған кезде, бұл қоспаларды негізгі 
байланыстырғыш-цементті қоспас бұрын, фрезаның екі рет өтуінде цемент 
дистрибьюторы арқылы өңделетін топырақ қабатына тарату керек. Фрезерлік 
кескіштің көмегімен топырақты қоспалармен араластыру 0,3...0,4 км/сағ 
жылдамдықпен жүзеге асырылады.  

Бір жүрісті топырақ араластырғыш машинамен құмды және ірі кесек 
топырақты өңдеу 0,4...0,7 км/сағ жұмыс жылдамдығымен жүргізіледі. 
Өңделетін негіз жолағының ені 8 м болатын ауыспалы ұстағыштың 
ұзындығы топырақтың қасиеттеріне байланысты 250...300 м аралығында 
белгіленеді.  

Негізді нығайтылған топырақтан екі қабатқа орналастырған кезде 
жоғарғы қабатты 10 күн ішінде дайын төменгі қабатқа күтім жасағаннан 
кейін ғана орналастыру керек.  

Құмды саздақтар мен жеңіл саздақтарды бір реттік топырақ 
араластырғыш машинамен өңдеу 0,23 км/сағ жұмыс жылдамдығымен, ауыр 
саздақтар мен саздақтарды – 0,1 км/сағ жылдамдықпен жүргізіледі. 
Ауыстырылатын тұтқаның ұзындығы 150...200 м, ені 8 м.  

Мысал ретінде, араластыру қондырғысында күл-қоқыс қоспасымен 
цементпен нығайтылған құмдақ топырақтан бір қабатты төсемді орнату үшін 
қолданылатын технологиялық операциялардың реттілігін қарастырамыз: 

1) карьерде оны бульдозермен көліктің қабылдау бункеріне ауыстыра 
отырып құмдақ топырақты әзірлеу; 

2) су құю-жуу машиналарымен су жеткізу; 
3) цементті және күлді тасу-автоцемент тасушылармен тасымалдау; 
4) араластыру қондырғысының араластырғышына тасымалдағыш 

арқылы топырақ беру, цемент пен күлді мөлшерлеу, қоспаның 
компоненттерін бір мезгілде ылғалдай отырып, оңтайлы ылғалдылыққа дейін 
араластыру, қоспаны жинақтау бункеріне түсіру; 

5) автоматты өзі аударғыштармен дайын қоспаны араластыру 
қондырғысынан қалау орнына жеткізу; 

6) қозғалыс жылдамдығы 3 км/сағ болған кезде 6 айналма өту үшін 
жеткізілген қоспаны төсеу алдында автогрейдермен жер төсемін кескіндеу; 

7) қоспаны негізге әмбебап төсеуіштің көмегімен салу және төсеуіштің 
вибробрусымен алдын ала тығыздау; 

8) алғашқы екі өтуді 1 жылдамдықта, үшеуін-екінші, қалғандарын – 
үшінші жылдамдықта орындау кезінде бір із бойынша 8 өткенде өздігінен 
жүретін пневмоаунақпен қоспаны түпкілікті тығыздау; 

9) битум эмульсиясын автогудронатормен 1,2 л/м2 мөлшерде жеткізу 
және құю. 
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2.3.4 Органикалық байланыстырғыштармен тұтқыр заттармен 
бекітілген топырақтан негіз салу 

Органикалық байланыстырғыштар келесі талаптарды қанағаттандыруы 
керек: 

1) температураның әсерінен және уақыт өте келе өзгермейтін 
минералды материалдармен жақсы ілінісуге ие болуы; 

2) топырақпен жақсылап араластырыңыз және жабынды төсеу және 
илеу кезінде өңдеуге мүмкіндік беруі. 

Жол құрылысы тәжірибесінде осы талаптарды қамтамасыз ету үшін 2 
әдіс қолданылады: 

1) тұтқыр материалдарды белгілі бір температураға дейін қыздыру 
(қызған кезде олардың тұтқырлығы төмендейді, содан кейін дайын жабында 
салқындағаннан кейін ол қайтадан артады); 

2) уақыт өте келе жеңіл фракциялар буланып, тұтқырлығы біртіндеп 
жоғарылайтын сұйық органикалық байланыстырғыштарды қолдану. 

Ірі және құмды топырақты жол кескішімен өңдеу кезінде органикалық 
байланыстырғыш топырақ қоспасына оның алғашқы өтуі үшін диірменнің 
тарату құрылғысы арқылы қоспалармен енгізіледі. 

Егер топырақтың ылғалдылығы оңтайлы мәндерден кем болса, ол 
суарып жуу машинасының көмегімен ылғалдандырылады. 

Қоспаны сұйық битуммен немесе көмір шайырымен араластыру 2...4 
өту кезінде бір ізбен, ал битум эмульсиясымен – бір уақытта екі фрезамен әр 
фрезаның бір жолында бір ізбен жүзеге асырылады. 

Сазды топырақ байланыстырғыштың жоғары шығынын қажет етеді 
және құмды және құмды саздаққа қарағанда өңдеу күрделірек. Сондықтан, II 
жол-климаттық аймақтағы саздақтарды нығайту кезінде белсенді және 
беттік-белсенді заттар қосылады. 

Топырақты органикалық байланыстырғыштармен араластыру кезінде 
қажетті ылғалдылық топырақ ағымының шекарасынан 0,3 ... 0,5 аралығында 
болады және шамамен (топырақ массасынан): 

- құмды саздақтар мен жеңіл саздақтар үшін-6...10%; 
- ауыр және ауыр шаңды саздақтар үшін-9...17%; 
- саз үшін-17...22%.  
Егер ылғалдылық оңтайлы деңгейден аз болса, өңделген топыраққа су 

қосылады, егер ылғалдылық артық болса, топырақ кептіріледі. 
Құрғақ ауа райында ауа температурасы 15°С-тан төмен емес кезде 

топырақты сұйық битуммен фрезамен араластыру қажет, битум эмульсиясы 
бар топырақты құрғақ та, ылғалды ауа райында да ауа температурасы 5°С-
тан төмен емес кезде араластыруға болады. 

Цемент қосылған битум эмульсиясымен немесе цементі бар сұйық 
битуммен нығайтылған топырақты өңдеу мынадай технологиялық 
бірізділікпен жүзеге асырылады (2.19-сурет): 

1) топыраққа мөлшерлеу құрылғысы арқылы органикалық 
байланыстырғышты бір өту үшін фреза енгізу; 
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2) фрезаның бір ізінен 1...2 өту үшін топырақты тұтқырмен араластыру; 
3) бір өту үшін цемент таратқыштың көмегімен органикалық тұтқыр 

цементпен топырақ қоспасына енгізу; 
4) араластырғышты 1...4 өту жолында бір ізбен араластыру; 
5) қоспаны оңтайлы ылғалдылыққа дейін ылғалдандыру және 

диірменнің бір өтуінде бір ізбен араластыру; 
6) қоспаны автогрейдермен пішіндеу және аунақпен тығыздау. 
Қоспаны нығыздау қоспаны пневматикалық шиналардағы аунақтармен 

немесе аунақтардың өту жолақтарын 20 см кем емес жабумен дірілмен 
араластыру аяқталғаннан кейін 2 сағаттан кешіктірілмей жүргізіледі. Ауа 
температурасы +15°С төмен болған кезде қоспаны араластырудың аяқталуы 
мен нығыздалудың басталуы арасындағы саңылау 4 сағатқа дейін рұқсат 
етіледі. 

Топырақты белсенді заттардың қоспаларымен органикалық 
байланыстырғыштармен топырақ массасының 15% - ынан аспайтын 
мөлшерде нығайтқан кезде бір реттік топырақ араластырғыш машина барлық 
компоненттерді диспенсерлер арқылы топыраққа береді және біркелкі 
болғанша араластырады. Егер табиғи ылғалдылық оңтайлы ылғалдылықтан 
кем болса, топырақ араластырғыш машинадан өтпес бұрын, топырақ суару 
жуғышпен ылғалдандырылады. Барлық сусымалы қоспалар диспенсерлерге 
газдалған түрде беріледі. 

Қоспа ретінде ұнтақталған немесе гидрофобты әк қолданған кезде, ол 
цемент дистрибьюторының көмегімен жерге таратылады, содан кейін жол 
диірменімен бір өту үшін араластырылады және автогрейдермен пішінделеді. 
Топырақты органикалық тұтқыр бір реттік топырақ араластырғыш 
машинамен кейіннен өңдеу әк қоспасын енгізгеннен кейін кемінде 12 және 
24 сағаттан аспайтын уақыт өткеннен кейін жүзеге асырылады. 
Технологиялық схема 2.19-суретте көрсетілген схемаға ұқсас. 

Топырақ қоспасын сұйық битуммен, битум эмульсиясымен және 
белсенді қоспалармен араластыру қондырғысының көмегімен топырақ 
массасының 20% - дан аспайтын мөлшерде дайындау кезінде тұтқыр заттар, 
қоспалар (сөндірілмеген әкті қоспағанда) мен су топыраққа бір мезгілде 
енгізіледі және біртекті күйге дейін араластырылады. 

Қоспаны ылғалдандыру оңтайлы ылғалдылыққа дейін жүзеге 
асырылады. 

Араластыру кезінде ылғалдылыққа сәйкес келетін немесе одан жоғары 
ылғалдылығы бар топырақты битум эмульсиясымен өңдеген кезде битум 
мөлшері 50...55%, ал ылғалдылығы төмен топырақда битум мөлшері 35...45% 
битум эмульсиясы қолданылады. 

Дайын қоспаны негізге немесе жабынға төсеу тығыздауға шөгіндіні 
ескере отырып, төсегіштермен жүргізілуі керек. 

Қоспаны тығыздау жол кескіштің жетекші машинасы ретінде 
пайдаланудың технологиялық циклі сияқты жүзеге асырылады. 
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Ілінісу№ I II III IV V VI VII 
Жұмыс 

операцияла
рының № 

1,2,3 4 5 6 7 8,9 10,11 

Процестер 1. Топырақ 
әкелу 

2. Топырақ
ты 
профильдеу 
3. Тығызда
у 

4. Органи
калық 
тұтқыр 
затты 

енгізу және 
бір өтпемен 
араластыру 

5. Органи
калық 
тұтқыр 
затты 

топырақпен 
1...2 

өтпемен 
араластыру 

6. 1 
өтпемен 
цемент 
енгізу 

7. Бір 
ізбен 1..4 
өтпемен 

араластыру 

8. Топыра
қты 

оңтайлы 
ылғалдылы
ққа дейін 

ылғалданд
ыру 

9. Бір 
ізбен 1..4 
өтпемен 

араластыру 

10. Профиль
деу 

11. 5...10 
өтпемен 

нығыздау 

Машиналар 1.Өзі 
аударғыш 

атвомобиль 
2.Скрепер 

3.Автогрейде
р 

4.Аунақ 

5.Фреза 
6. Битум 
тасығыш 

5.Фреза 7.Цементті 
таратқыш 

5.Фреза 8.Суарып 
жуу 

машинасы  
5.Фреза 

3.Автогрейде
р 

4.Аунақ 

 

 
2.19 сурет - Жол фрезасын жетекші машина ретінде қолдана отырып, 

цементпен сұйық битуммен нығайтылған топырақтан негіз салу схемасы (CN 
25-74) 

 
Әк қоспасы бар битум эмульсиясымен, сондай-ақ битум 

эмульсиясымен немесе цементпен бірге сұйық битуммен өңделген 
топырақты тығыздау қоспаны төсегеннен кейін бір тәуліктен кешіктірілмей 
аяқталуы тиіс. Ауа температурасы +15°С төмен болған кезде цементпен 
битум эмульсиясымен өңделген топырақ үшін бастапқы тығыздаудан кейін 
екі тәуліктен кешіктірмей және әк қоспасы бар битум эмульсиясымен 
өңделген топырақ үшін төрт тәуліктен кешіктірмей қайта тығыздауға рұқсат 
етіледі. 

12°С температурада және жауын-шашын болмаған кезде битум 
эмульсиясымен немесе цементі бар сұйық битуммен нығайтылған 
топырақтың тығыздалған қабатына 0,8...1 л/м2 есебімен битум эмульсиясын 
құю арқылы күтім жасау қажет [33]. 
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2.3.5 Сіңдіру тәсілімен шағыл тасты жабындар мен негіздердің 

құрылысы 
Жабын немесе негіз қабатының қалыңдығына байланысты сіңдіру 

(қалыңдығы 8...10 см) және жартылай төсеу (қалыңдығы 4...7 см) 
ерекшеленеді. 

Фракцияларға бөлінген қоқыс сіңдіру үшін жарамды: 40...70; 20 
(25)...40; 10 (15)...20 (25); 5 (3)...10 (15) мм; жартылай өткізгіш үшін 40...70 
фракциясы қолданылмайды. 

Жұмыс негізінен жылы мезгілде, жаңбыр болмаған кезде жүргізілуі 
керек. Көктемде және жазда ауа температурасы кем дегенде 15°C болуы 
керек.Процесс дайындық жұмыстарын, тікелей құрылысты және олардың 
қалыптасу кезеңінде дайын жабынды немесе негізді күтуді қамтиды. 

Дайындық жұмыстарына негізді қабылдау, биіктік және жоспарлы 
бөлу, бүйірлік тіректерді орнату жатады. Төменгі қабаттың жаңадан әлсіз 
адгезиясы болған жағдайда, тұтқыр зат төменгі қабаттың бетіне 0,8...1 л/м2 
мөлшерінде құйылады [33]. 

Қалыңдығы 6...8 см сіңдіру тәсілімен өңделген қиыршық тастан 
жасалған жабындар мен негіздерді орнату жөніндегі жұмыстардың 
технологиялық реттілігі мынадай (2.20-сурет): 

1) 100 м2-ге 5...6 м3 есебімен 40...70 мм фракциялардың шағыл 
тастарының алғашқы шашырандысы; 

2) бір із бойынша 5...6 өту үшін аунақпен тығыздау; 
3) байланыстырғыштарды 3...4 л/м2 есебінен құю; 
4) 100 м2-ге 3...4 м3 есебімен 20 (25)...40 мм фракциялы шағыл 

тастарының екінші шашырандысы; 
5) бір із бойынша 3...4 өту үшін аунақпен тығыздау; 
6) 2,5...3,0 л/м2 шығыннан тұтқыр затты құю; 
7) 100 м2-ге 1,0...1,1 м3 есебінен 10...20 (15...25) мм фракциялы шағыл 

тастарының үшінші шашырандысы; 
8) бір із бойынша 3...4 өту үшін аунақпен тығыздау; 
9) тұтқыр затты 2,0...2,5 л/м2 есебінен құю; 
10) 100 м2-ге 0,9...1,1 м3 есебінен 3 (5)...10 (5...15) мм фракциялы шағыл 

тастарының төртінші шашырандысы ; 
11) бір із бойынша 3...4 өту үшін аунақпен тығыздау. 
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2. 
Пневм
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2.20 сурет - Қалыңдығы 6...8 см төрт фракциямен сіңдіру әдісімен өңделген 
шағыл тасты негіз салу схемасы 

 
Ұсынылған технология қиыршық тастың төрт фракциясын өңдеуде 

қолданылады. Екінші шашырау үшін үш фракцияны өңдеу кезінде 100 м2-ге 
1,0...1,1 м3 көлемінде 10...20 (15...25) мм шағыл тас қолданылады. Екінші 
тығыздау 5...7 аунақтың өтуінен кейін бір із бойынша жүргізіледі. 3 (5)...10 
(5...15) мм  фракциялы шағыл тастарының үшінші шашырандысы 100 м2-ге 
0,9...1,1 м3 көлемінде жүзеге асырылады. 

20...25 күн ішінде жұмыс аяқталғаннан кейін жабынның бүкіл ені 
бойынша қозғалысты реттеу; тегіс бетті жасау үшін оны роликтермен 
тығыздау; өтіп бара жатқан көліктерге шашыраған ұсақ қиыршық тасты 
белгілеу; артық тұтқыр табылған жерлерді ұсақ қиыршық таспен себу керек 
[33]. 
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2.3.6 Бет үсті өңдеу құрылғысы және тозудың қорғағыш қабаттары 
Беттік өңдеу - қабаттың бет үстіне органикалық тұтқыр материалдарды 

құю және оған берік тас материалдарын шашу арқылы асфальт бетон 
жабынының жетілдірілген және өтпелі типті немесе кедір-бұдыр бет үсті 
жабынының тұйықтаушы қабатының тозу қабатын жасаудың технологиялық 
процесі. 

Беттік өңдеу мен жабын немесе негіздің сіңдіру әдісімен 
айырмашылығы мынада: беткі өңдеу кезінде алдымен байланыстырғыш 
бөлінеді, оған тас материал құйылады, ал сіңдіру әдісімен, керісінше, 
алдымен тас материал таратылады, содан кейін оған органикалық тұтқыр зат 
құйылады [33]. 

Жол жамылғысын автомобиль көлігінің тікелей әсерінен қорғайтын 
беткі өңдеу оның пайдалану сапасын едәуір жақсартады. 

Жұмыс тәртібі келесі операцияларды қамтиды: бетті дайындау, тұтқыр 
затты ыстық күйде құю, минералды материалды дереу тарату және тегістеу, 
тығыздау. 

Өңделетін бет үстіні дайындау оны тазартудан, іріктеп ұсақ жөндеуден 
және 0,5...0,8 л/м2 мөлшерінде сұйық битум түріндегі тұтқыр материалды 
алдын ала құюдан тұрады [33].  

Битумды сіңіргеннен кейін ғана негізгі байланыстырғыш құйылады. 
Беттік өңдеу үшін жоғары тұтқыр органикалық байланыстырғыштардан 
басқа, ылғалданған минералды материалдарды пайдалануға мүмкіндік 
беретін тез ыдырайтын эмульсияларды қолдануға болады. 

Битум 80...160 ° C температурада құйылады (брендке байланысты), ауа 
температурасы 15°C-тан төмен болмауы керек. 

Беткі өңдеуді орнатқан кезде, бір-біріне су басқан немесе қабаттасқан 
бөлшектерсіз бетті алу өте маңызды. Беткі өңдеуге арналған шағыл тас текше 
пішінді және тар гранулометриялық құрамды, тіпті одан да жақсы – бір 
өлшемді болуы керек. 

Үш беттік өңдеу құрылғысының технологиясы келесі операцияларды 
қамтиды (2.21 сурет) [33]: 

1) өңделетін бетті механикалық щеткамен тазалау; 
2) сұйық битумды автогудронатормен 0,5...0,8 л/м2 мөлшерінде алдын 

ала құю; 
3) автогудронатордың көмегімен тұтқыр материалды бірінші құю; 
4) өздігінен жүретін немесе аспалы шағылтас таратқыштардың 

көмегімен шағылтастың алғашқы шашылуы; 
5) бір із бойынша 2...3 өту үшін пневмоаунақпен немесе металл 

біліктері бар аунақпен тығыздау; 
6) тұтқыр затты екінші құю; 
7) шағыл тастың екінші шашырандысы; 
8) бір із бойынша 2...3 өту үшін тығыздау; 
9) тұтқыр затты үшінші рет құю; 
10) шағыл тасты үшінші рет шашырату; 
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11) пневматикалық шиналардағы аунақтармен тығыздау; 
12) қалыптасатын беттің ұсақ ақауларын қолмен гудронатормен түзету. 
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2.21 сурет - Үш қабатты өңдеу құрылғысының схемасы 
 
Беттік өңдеу кезінде қозғалысты соңғы тығыздаудан кейін 6...8 

сағаттан бұрын ашуға болмайды. Жұмыс кезінде жабынның қалыптасуы ауа 
температурасы мен жаңбырдың төмендеуімен кезең басталғанға дейін 10...20 
күн бұрын аяқталатындай етіп аяқталуы керек, әйтпесе жабын құлап кетуі 
мүмкін. Тозған сайын беткі өңдеу мерзімді қайталанады. Қайта өңдеу 
байланыстырғышты (1...1,5 л/м2) және тасты аз тұтынуды қажет етеді [33]. 

Тозу қабаты- бұл кедір-бұдырлығы жоғары және су өткізбейтін үстіңгі 
жұқа қабат (3 см-ге дейін). 

Ол жол жамылғысының құрылысымен бір уақытта немесе белгілі бір 
уақыттан кейін (3...6 жыл) орналасуы мүмкін. Негізгі мақсаты - жол жабыны 
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материалын ауа райы-климаттық факторлар мен көлік жүктемесінің тікелей 
әсерінен қорғау және сол арқылы оның қызмет ету мерзімін ұзарту [33]. 

Цемент-бетон жабынының тозуының қорғағыш қабаты төмендегідей 
битум полимерлі тұтқыр заттан сызат үзгіш қатпармен орнатылады: 

1) екі немесе бір беттік өңдеу; 
2) модификацияланған битумдағы ұсақ түйірлі асфальтбетоннан 

жасалған жұқа қорғаныш қабаты. 
Жарықшақты үзетін қабат-мембрана құрылғысы үшін салмағы 

бойынша 5...6% "стирол-бутадиен-стирол" класының полимері бар 
битумополимерлі байланыстырғыш пайдаланылады [36]. Бір беттік өңдеу 
үшін қиыршық тас фракциялары қолданылады: 6...9 мм, 9...12 мм, 5...10 мм, 
10...15 мм; қос үшін: бірінші шашырату – 10...15 мм немесе 9...12 мм, 
екіншісі – 3...5 мм немесе 4...6 мм. 

Беттік өңдеу түріндегі қорғаныс қабаттарын салу технологиясы келесі 
технологиялық операцияларды қамтиды: 

- бір беттік өңдеу кезінде: дайындық жұмыстары, астарлау, 
жарықшақты үзетін мембрана құрылғысы, битумополимерлі 
байланыстырғышты бөлу, шағыл тасты бөлу, шағыл тасты тығыздау, 
жабынға күтім көрсету; 

- қос беттік өңдеу кезінде: дайындық жұмыстары, жастарлау, 
жарықшақты үзетін мембрананың құрылғысы (битумополимерлі 
байланыстырғышты бірінші құю), шағыл тастың бірінші шашылуы, шағыл 
тасты тығыздау, битумополимерлі байланыстырғышты екінші құю, шағыл 
тасты екінші шашырату, шағыл тасты тығыздау, жабынға күтім көрсету [33]. 

Дайындық жұмыстарына деформациялық буындарды герметизациялау, 
жабынды шаң мен кірден тазарту, шұңқырлар мен ойықты жою кіреді. 

Астарлау шығыс нормасы 0,5...0,6 л/м2 катионды битумды 
эмульсиялармен немесе шығыс нормасы 0,2...0,3 л/м2 сұйық битумдармен 
жүзеге асырылады.  

Жарықшақ үзетін мембрананы орнату шығыны 1,5...1,6 л/м2 
битумополимерлі байланыстырғышты бетон беті бойынша тарату жолымен 
автогудронатордың көмегімен +15℃ төмен болмайтын температурада 
жүргізіледі. Байланыстырғыштың температурасы 175 ... 185℃ аралығында 
болуы керек. 

Мембрананы қолданғаннан кейін бір беттік өңдеуді орнатқан кезде 
фракциялардың бірінің суық шағыл тасты шашырату жүзеге асырылады: 6...9 
мм, 9...12 мм, 5...10 мм, 10...15 мм, битуммен өңделген, асфальт 
араластырғыш қондырғыдағы шағыл тас массасының 0,4...0,6% мөлшерінде 
[33]. 

Екі қабатты өңдеу кезінде шағыл тастың алғашқы шашырауы 13...18 
кг/м2 (14...17 кг/м2) нормада 10...15 мм (9...12 мм) фракциямен жүзеге 
асырылады. 

Тығыздау бойынша жұмыстарды орындағаннан кейін шығыс нормасы 
0,8...1,0 л/м2 битум-минералды байланыстырғышты қайта құю және шығыс 
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нормасы 9...11 кг/м2 (8...10 кг/м2) кезінде 4...6 мм (3...5 мм) фракциясының 
шағыл тастарын бөлу жүргізіледі. 

Бір беттік өңдеу кезінде шағыл тасты тығыздау және екі рет өңдеу 
кезінде алғашқы шағыл тасты 3...5 өту кезінде салмағы 5...8 тонна 
пневмоаунақтың көмегімен, екінші шөгінділер салмағы 5...8 т пневмо 
аунақтың көмегімен жасалады.  

Тығыздаудан кейін 2...3 сағаттан кейін жабынға күтім механикалық 
щеткалармен бекітілмеген шағыл тастан тазарту арқылы жасалады [33]. 

Жұқа қабатты асфальтбетонды орнату технологиясы келесі 
технологиялық операцияларды қамтиды: 

1) дайындық жұмыстары; 
2) астарлау; 
3) жарықшақты бұзатын мембрана құрылғысы; 
4) шағыл тас фракциясын бөлу 10 ... 15 мм; 
5) шағыл тасты тығыздау; 
6) ұсақ түйірлі асфальтбетоннан жасалған қорғаныш жұқа қабаттың 

құрылысы; 
7) асфальтбетонды тығыздау. 
Дайындық жұмыстары мен праймер беткі өңдеу сияқты жасалады. 
Жарықшақты бұзатын жарғақшаны орнату кезінде битумополимерлі 

байланыстырғыштың шығыны 2,5 ... 2,8 л/м2 құрайды [33]. 
Жарықшақты үзетін мембрананы орнатқаннан кейін асфальт төсегіш 

қозғалғанда мембрананың бүтіндігін қамтамасыз ету үшін қызмет ететін 
битуммен өңделген 10...15 мм фракцияның 8...10 кг/м2 технологиялық 
қабатын тарату жүргізіледі. 

Қорғаныш қабатын орнату жабынның бүкіл ені үшін төсеммен жүзеге 
асырылады. Технологиялық кезеңдерде асфальтбетон қоспасының 
температурасы: 

- араластырғыштан шыққан кезде-175...180℃; 
- төсеу кезінде-150...160℃; 
- тығыздау кезінде-120...130℃. 
Қоспаның тығыздалуы салмағы 8...10 тонна тегіс білікті аунақпен 

жүзеге асырылады. Өту саны 5...8 болуы керек [33]. 
 
2.4 Асфальтбетон жабындарын салу 
 
2.4.1 Асфальтбетон қоспаларын дайындау 
Асфальтбетон қоспаларын дайындау процесі: қыздырылған құм мен 

шағыл тасты кептіру, қыздыру, сорттау; битумды қыздыру; қоспаның 
берілген құрамына сәйкес құмды, қиыршық тасты, минералды ұнтақты және 
битумды мөлшерлеу; қоспаның барлық компоненттерін араластыру [33]. 

Шағыл тас пен құм толығымен кептіріліп, араластырғышқа 5...10°C көп 
битум түскенге дейін қыздырылуы керек. Беттік-белсенді заттарды (бұдан әрі 
– ББЗ) қолданған кезде ыстық қоспалар үшін – 1% – ға дейін, жылы және 
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суық қоспалар үшін-3% - ға дейін минералды материалдардың 
ылғалдылығына рұқсат етіледі. Минералды құрамдастар үшін мөлшерлеу 
қателігі ±3% - дан аспауы тиіс. 

Минералды ұнтақ алдын ала қыздырусыз араластырғышқа енгізіледі. 
Битум толығымен құрғаған және жұмыс температурасына дейін қызуы керек: 
тұтқыр (брендке байланысты) – 100...150°C дейін, сұйық – 70...100°C дейін, 
битумды мөлшерлеу қателігі ±1,5% аспауы керек [33]. 

Араластырғыштан шыққан кезде дайын ыстық асфальтбетон 
қоспасының температурасы 140...160°с шегінде, ал жабынға салған кезде – 
120°С төмен болмауы тиіс. 

БНД 130/200 – БНД 200/300 маркалы тұтқыр битумдар үшін жылы 
асфальтбетонды қоспаларды дайындау температурасы 120...140°с құрайды, 
жабынға төсеу – 100°С төмен емес, 90...110°С және 70°С төмен емес; СГ 
130/200 – 100...120°с маркалы сұйық битумдар үшін, МГ 130/200, МГО 
130/200 маркалы битумдар үшін – 70°С төмен емес ° С. 

СГ 70/130 маркалы сұйық битумдардағы суық қоспаларды 80...100°С 
температурада, МГ 70/130, МГО 70/130 маркаларында – 90...100°С 
температурада дайындайды, ал жол жамылғысының конструктивті 
қабаттарына – 5°С төмен болмайтын температурада салады [33]. 

Материал қозғалысының циркуляциялық схемасы бар мерзімді әрекет 
ететін қалақты араластырғыштарда араластырудың шамамен алынған 
уақыты: құрғақ араластыру үшін – 15 с; дымқыл араластыру үшін – 20 – дан 
60 с; еркін араластыру араластырғыштарында ірі түйірлі қоспаларды 
араластыру ұзақтығы-120...180 С.суық асфальтбетонды қоспаларды 
дайындау ұзақтығы ыстық қоспаларды дайындау ұзақтығынан 1,3...1,5 есе 
артық болуы тиіс [33]. 

Асфальтбетон қоспаларын дайындау технологиясы келесі 
операцияларды қамтиды: 

1) құм мен қиыршық тасты қоймадан алдын ала мөлшерлеу және 
кептіру агрегатына беру үшін қоректендіру агрегатына жеткізу; 

2) Минералды компоненттерді кептіру және қыздыру және оларды 
сұрыптау құрылғысына жіберу (елек); 

3) материалдарды ірілігі бойынша сұрыптау және оларды бункердің 
тиісті бөліктеріне беру; 

4) минералды ұнтақты бункердің тиісті бөлігіне немесе бөлек шығыс 
сыйымдылығына беру; 

5) минералды құрамдастарды жиынтықтаушы таразы құрылғысында 
өлшеу және оларды екі білікті қалақты араластырғышқа салу; 

6) битумды беру және қоспаны біртекті күйге дейін араластыру; 
7) дайын қоспаны жинақтаушы бункер-термосқа немесе өзі аударғыш-

автомобильдің шанағына түсіру [33]. 
Асфальтбетон қоспалары мен қара қиыршық тасты дайындау 

асфальтбетон зауытында (АБЗ) жүзеге асырылады, оның құрамына мыналар 
кіреді: 
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1) қиыршық тас, құм, минералды ұнтақтың шығыс қорлары бар қойма 
шаруашылығының жабдығы; 

2) битум қоймасы; 
3) Отын және жағармай материалдары қоймасы; 
4) материалдарды зауытішілік тасымалдау құралдары; 
5) қиыршық тас пен құмды кептіруге және қыздыруға, битумды 

сусыздандыруға және қыздыруға, асфальтбетон қоспасының барлық 
компоненттерін мөлшерлеуге және араластыруға, технологиялық 
агрегаттарды энергиямен, сумен, ауамен және бумен жабдықтауға арналған 
жабдық; 

6) материалдардың сапасын және қоспаны дайындау процесін 
бақылауға арналған зертхана; 

7) қызметтік және тұрмыстық мақсаттағы орынжайлар жатады. 
Жол құрылысында мобильді немесе жартылай стационарлық типтегі 

технологиялық қондырғылармен жабдықталған өнімділігі 12-ден 200 тоннаға 
дейінгі АБЗ қолданылады. Ыстық асфальт-бетон қоспасын өндірудің 
технологиялық схемасы 2.22-суретте көрсетілген. 

Араластыру агрегатына мыналар кіреді: шөмішті элеватор; елек; 
сұрыпталған ыстық материалды жоюға арналған бөліктері бар жылы бункер; 
шағылтасқа, құмға, минералды ұнтаққа және тұтқыр затқа арналған 
көпфакциялық мөлшерлегіш; араластырғыш; жинақтаушы бункер; термос-
бункерлер. 

Електер араластырғыш агрегаттың металл конструкциясына дірілдің 
берілуінен қорғайтын арнайы орындаудағы барабанды және жалпақ дірілді 
болуы мүмкін. 

Жылы бункер елек астында орналасқан және шағыл тас пен құмның 
жеке сорттары үшін бөліктерге бөлінген (бөлімдер саны елек санына сәйкес 
келеді). Бөліктерден шыға берісте әрбір фракцияны мөлшерлегіш 
құрылғыларға уақтылы беруді қамтамасыз ететін ысырмалар орнатылған. 

Ыстық бункердің бөліктерінде материал деңгейін бақылау үшін деңгей 
өлшегіш датчиктер орнатылған. Бункерде әдетте жылыту жүйесі бар. 
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1-тас материалдар қоймасы; 2 – бір шөмішті тиегіш; 3-бункер – қоректендіргіш; 4 – 
кептіру агрегаты; 5 – араластыру агрегаты; 6 – битум мөлшерлегіші; 7 – битумды жұмыс 

температурасына дейін сусыздандыруға және қыздыруға арналған қондырғы; 8 – 
жылытылатын цистерна; 9-битум қоймасы; 10-битумы бар теміржол цистернасы 

2.22 сурет - Ыстық асфальтбетон қоспасын өндірудің технологиялық схемасы 
 
Араластырғыштар мәжбүрлі әрекет, циклдік немесе үздіксіз әрекетпен 

қызмет атқаратын қалақты болып келеді. Битум қоймада 90°с дейін 
қыздырылады және битум құбырлары бойынша тісті сорғымен жылыту 
агрегатына айдалады, онда оның температурасы жұмыс температурасына 
жеткізіледі. Битумды беру 2,0 МПа дейінгі қысыммен, оны жұқа бүркумен 
және араластырғыштың қалақты біліктерінің айналу жиілігінің артуымен 
жүргізіледі [33]. 

Жинақтаушы бункер тікелей араластырғыштың түсіру тесігінің астына 
немесе бункер-термостың жеке агрегаты түрінде орнатылады. Соңғы 
жағдайда араластырғыштың түсіру тесігінен дайын қоспасы скипті 
көтергіштің көмегімен бункерге түседі. 

Агрегаттардың орналасуы партерлік, мұнаралы және жартылай 
мұнаралы болуы мүмкін, бұл асфальтбетон қоспаларын араластырудың 
қабылданған әдісіне байланысты – мерзімді немесе үздіксіз [33]. 

Шағыл тасты (қиыршық тасты), құмды алдын-ала мөлшерлеуге 
арналған қуат блогы материалдарды кептіру барабанына біркелкі жеткізуге 
арналған қоректендіргіш ретінде де қызмет етеді.  

Кептіру агрегатына оттықтары мен форсункалары бар кептіру 
барабаны, форсункаларға арналған отынның шығыс сыйымдылығы (сұйық 
отынды пайдалану кезінде) кіреді. 

Шағыл тасты (қиыршық тасты), құмды кептіру және қыздыру кептіру 
барабанында үздіксіз жұмыс істейтін ыстық газдармен жүзеге асырылады, 
олар материалдың қозғалысына қарай жылжиды. Кептіру барабанынан 
шыққан түтін газдары және қарқынды шаң түзілу ошақтарынан шыққан ауа 
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құрғақ шаңсыздандыру агрегаты арқылы желдеткіштермен сорылады және 
ылғалды шаңсыздандыру агрегатында қосымша тазартылады [33]. 

 
2.4.2 Жол жамылғысының конструкциялары 
Асфальтбетон жабыны бар жол төсемінің құрылымы бүкіл 

конструкцияның беріктігіне, табиғи жағдайларға және жергілікті 
материалдарға қойылатын талаптарға қарай таңдалады [33]. 

Асфальтбетон жабындарының көлденең көлбеуі 15...20‰ аралығында 
тағайындалады. Дәл осындай көлбеу негіз болуы керек. Асфальтбетон 
жабындары 60‰ дейін бойлық еңісі бар жолдарда орнатылады, ал 40% - дан 
астам көлбеу болған кезде 0 бетінің кедір-бұдыр болуы міндетті. 

Негіз әр бағытта 0,5 м кеңірек орналасады. I және II техникалық 
санаттағы жолдарда кеңейтілген негіздер қажетті құрылымдық элемент 
болып табылады. Жолдың бүйір жиегінің бұзылуын болдырмау және жол 
жамылғысынің астына судың түсуіне жол бермеу үшін кеңейтілген негіздің 
үстіндегі кеңістік су өткізбейтін материалмен толтырылады [33]. 

Әсіресе түнгі уақытта қозғалыс қауіпсіздігін арттыру үшін жүріс 
бөлігінің жиегіндегі жиек жолақтары жүру бөлігіне қарағанда жеңіл болуы 
тиіс. Жол жамылғысының құрылымдық профильдерінің мысалдары суретте 
келтірілген. 4.2 [37]. 

 

 
1 – асфальтбетон, жоғарғы қабаты – 3 см; 2 – Асфальтбетон, төменгі қабаты – 4 см; 3 – 
асфальтбетон, төменгі қабаты – 5 см; 4 – цементбетон, 20 см; 5 – құм қабаты, 18 см; 6 – 

битум – минералды қоспасы; 7 – АҚ цементбетоннан жасалған тақталар; 8 – асфальтбетон, 
төменгі қабаты – 4,5 см; 9 – битумды суаратын қиыршық тас негізі 2,5 л/м2 – 16 см; 10-құм 

қабаты, 18 см; 11-жеңіл қиыршық таспен толтыру 
2.23-сурет-жол жамылғысының құрылымдық профильдері 

 
Өңделмеген қиыршық тастан жасалған негізді орналастыра отырып, 

сыналаушы материалды соңғы шашудан бұрын шағыл тасты материалдан 
жасалған шағыл тас негізінің ығысуға төзімділігін арттыру үшін 2...2,5 л/м2 
мөлшерінде битумды құю ұсынылады; бұдан басқа, оған жалпы көлемнің 
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кемінде 30% мөлшерінде ұсақталған шағыл тасты немесе шағыл тасты енгізу 
қажет. 

Суық асфальтбетон қара қиыршық тастың негізіне немесе ыстық ірі 
түйірлі асфальтбетонның төменгі қабатына, сіңдіру әдісімен 
ұйымдастырылған негізге немесе ескі қара жабындарға қойылады. Қозғалыс 
қарқындылығы төмен жолдарда суық асфальтбетонды жабынды 1 л/м2 дейін 
сұйық битуммен алдын ала тегістелген шағыл тас немесе цемент-топырақ 
негізінде орнатуға болады. 

Ыстық қоспалар тығыздалған кезде жылуды ұзақ сақтау үшін қалың 
қабатқа салынады. 

 
2.4.3 Ыстық және жылы асфальтбетон қоспаларынан жасалған 

жабындар 
Асфальтбетон жабындарын орнату технологиясына келесі негізгі 

операциялар кіреді: 
1) асфальтбетон қоспасын дайындау; 
2) Негізді дайындау; 
3) қоспаны тасымалдау; 
4) төсеу және тығыздау. 
Зауытта дайындалған қоспасы төсеу орнына өзі аударғышдармен 

тасымалданады. Жолға жеткізілген кезде жақсы қоспасы өзі аударғышдың 
корпусында жұмсақ конус түзеді, біркелкі қара түсті, темекі шекпейді, 
қозғалмалы, битум дақтары мен дақтары жоқ. Жоғарыда айтылғандай, төсеу 
орнына келген кезде қоспаның температурасы төмен болмауы керек: ыстық 
қоспалар үшін +120°C, жылы қоспалар үшін +80°C, шамамен рұқсат етілген 
тасымалдау қашықтығы: ыстық ауа – райында – 40...50 км – ыстық қоспалар 
үшін және 60...80 км – жылы қоспалар үшін, салқын ауа – райында – 20...30 
км-ыстық қоспалар үшін және 40...50 км-жылы қоспалар үшін. 

Жылы асфальт – бетон қоспасын ауа температурасы -5°C-қа дейін, 
ыстық - +5°C-қа дейін салуға болады. 

Жабынды төсемес бұрын негізді тексеру керек. Егер айтарлықтай 
бұзушылықтар анықталса, ол қара қиыршық тасты себу арқылы тегістеледі, 
содан кейін тығыздалады.  

Жабынды төсегенге дейін бір тәулік бұрын – СГ класындағы сұйық 
битумды қолдану кезінде – және екі тәулік бұрын – МГ класындағы сұйық 
битумды қолдану кезінде астыңғы қабатпен жабынның адгезиясы 
эмульсиямен немесе сұйық битуммен астарлау есебінен күшейтіледі. 
Тегістеуге арналған тұтқыр заттың шығыны 0,5 ... 0,6 л/м2 құрайды. Праймер 
органикалық байланыстырғыштармен өңделмеген негіздер бойынша немесе 
негіз ретінде қолданылатын ескі қара жабындар бойынша жасалады. 

Жабындардағы асфальт-бетон қоспасы төсеммен төселеді, бұл ені мен 
қалыңдығы бойынша жабынның жақсы тегістігін, тығыздығын және тең 
беріктігін береді. Төселетін жолақтың енін 3 – тен 3,75 м-ге дейін, қабаттың 
қалыңдығын 3-тен 15 см-ге дейін өзгертуге болады. 
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Асфальт-бетон қоспасын жабудың технологиялық процесі келесі 
негізгі операциялардан тұрады: 

1) Негізді шаң мен кірден тазарту; 
2) дайын қоспаны асфальт төсегіш бункеріне жеткізу және түсіру; 
3) қоспаны негіз бойынша талап етілетін қалыңдықтағы қабатпен бөлу; 
4) оны әртүрлі массадағы катоктармен тығыздау. 
Екі қабатты асфальтбетон жабынының технологиялық схемасы 2.24-

суретте көрсетілген. 
 

Ілінісу 
№ 

I I II II II III III III 

Жұмыс 
операц
иялары
ның № 

1 2,3 4, 5 6 7 8,9 10  11 

Процес
тер 

1.Өңделет
ін бет 
үстін 

шаңнан 
және 

ластан 
тазалау 

2.Ылғалд
ы 

учаскелер
ді кептіру  
3.Астарла

у 

4.Ыстық 
қоспаны 
жеткізу 

5.Төменгі 
қабатты 
төсегіш 

6.Төменгі 
қабатты 
жеңіл 

аунақпен 
басу 

7.Төменгі 
қабатты 

ауыр 
аунақпен 

басу 

8..Ыстық 
қоспаны 
жеткізу 

9.Жоғарғ
ы 

қабатты 
төсегіш 

10.үстіңгі 
қабатты 
жеңіл 

аунақпен 
басу 

11.Үстіңгі 
қабатты 

ауыр 
аунақпен 

басу 

Машин
алар 

1.
 Мех
аникалық 
щеткалар  
2.
 Жы
лжымалы 
битумды 
қазандық 

3.
 Кеп
тіргіш 
агрегат 
4.
 Авт
огудронд
ағыш 

5.
 Авто
матты өзі 
аударғыш 
6.
 Асфа
льт төсегіш 

7.
 Сал
мағы 8 т 
дейінгі 
өздігінен 
жүретін 
аунақ 
8.
 Құр
ал-
сайманда
рға 
арналған 
шоқпеш 

9.Салмағ
ы 15 т 
дейінгі 

өздігінен 
жүретін 
аунақ 

9.
 Авт
оматты 
өзі 
аударғыш 
10.
 Ас
фальт 
төсегіш 

7.Салмағ
ы 8 т 
дейінгі 
өздігінен 
жүретін 
аунақ 

8.Құрал-
саймандарғ
а арналған 
шоқпеш 

9.Салмағы 
15 т дейінгі 

өздігінен 
жүретін 
аунақ 

 

 
2.24-сурет-ыстық асфальтбетоннан жасалған екі қабатты асфальтбетон 

жабынының технологиялық схемасы 
 
Қоспаны бір төсеммен төсеу кезінде жұмыс кезекпен екі жолақта 

орындалады. Қоспаны бір уақытта екі іргелес жолақта жұмыс істейтін екі 
төсеммен төсеу ұсынылады, біреуі екіншісінен 10...15 м артта қалады. 

Төсегішті асфальтбетон қоспасымен алғашқы толтыру қозғалыста емес, 
орнында жүргізіледі. Бұл жағдайда олар фидерді қосады және қоспаны 
бұрандалар мен шағылысатын пешке береді. Бұрандалардың астындағы 
кеңістік толтырылған кезде, олар қоспаны төсегіштің бүкіл еніне біркелкі 
тарату үшін қосылады. Жинақтағыштың қозғалысын шағылысатын плитаның 
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алдындағы бүкіл кеңістік толтырылған кезде бастауға болады. Бір мезгілде 
тығыздаушы бағананы іске қосады.  

Қабаттар ыстық қоспаның түбіне ыдырағаннан кейін 100°C – қа дейін 
төмендейді, жабындар салмағы 6...8 тонна болатын жеңіл роликтермен 
тығыздала бастайды және салмағы 10...15 тонна болатын ауыр заттармен 
аяқталады. Тұтқаның ұзындығы әдетте 10...15 м құрайды. Толқын пайда 
болмас үшін аунақ алғашқы өту кезінде жетекші роликтермен алға жылжуы 
керек. Асфальтбетон қоспаларын нығыздау кезіндегі аунақтардың жұмыс 
жылдамдығы: төсеу басында-2 км/сағ дейін; 5...6 өтуден кейін бір із бойынша 
– 3...5 км/сағ дейін – тегіс Валь аунақтары үшін, 5...8 км/сағ – пневматикалық 
шиналардағы аунақтар үшін және 2...3 км/сағ дейін – дірілді аунақтар үшін. 
Жайма жолақтың шеттерінен ортасына дейін алдыңғы жолдың 20...30 см 
қабаттасуымен жүзеге асырылады. Жоғарғы қабатты сәтті үздіксіз төсеу 
үшін қажетті төменгі қабат-кем дегенде ауыспалы ұстау (жоғары өнімді 
машиналарды пайдалану кезінде 250...300-ден 500...700 м-ге дейін). 

Асфальтбетон қабаттарының қалыңдығы 2.3-кестеде көрсетілген. 
 
2.3-кесте-асфальтбетон жабыны қалыңдығының есептік мәндері 

 
Құрылымдық қабат Қалыңдығы 

қабат, см Құрылымдық қабат Қалыңдығы 
қабат, см 

Бір қабатты жабын: 
ыстық және жылы 
асфальтбетоннан 
суық асфальтбетоннан 
Екі қабатты жабын: 
жоғарғы қабаты – ұсақ және 
орташа дәнді 
асфальтбетоннан жасалған 
құмды асфальтбетоннан 
жасалған да 
төменгі қабаты – орташа 
түйірлі емес асфальтбетоннан 
жасалған 
ірі түйірлі асфальтбетоннан 
жасалған да 
Өңделген негіз 
(қара) қиыршық тас немесе 
кеуекті 
асфальтбетон қоспасы 

 
4…6 

 
3…4 

 
 
 

3,5…5 
 

3…3,5 
 

4…6 
 

5…8 
 
 

8-ге дейін 

Жоғарғы қабаты бар екі 
қабатты жабындардың 
жалпы қалыңдығы: 
қиыршық тасты 
асфальтбетоннан (А, Б, В 
типті)) 
құмды асфальтбетоннан (Г, 
Д типті)) 
Суық асфальтбетоннан 
жасалған асфальтбетонның 
ең аз қалыңдығы 
Суық асфальтбетон 
жабынының ең аз 
қалыңдығы 
Ең кіші қалыңдығы 
қорғаныш қабаты (беттік 
өңдеу) 

 
 
 

7,5…13 
 

7…9,5 
 
 

12 
 
 
3 
 
 

1,5 

 
2.4.4 Суық асфальтбетон қоспаларынан жасалған жабындар 
Суық асфальт-бетон қоспаларының жабындарын орнату технологиясы 

келесі операциялардан тұрады: 
1) негізді дайындау; 
2) тасымалдау; 
3) қоспаны төсеу және тығыздау. 
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Негіз ыстық және жылы қоспалардан жасалған жабындарды орнату 
кезіндегідей дайындалады; суық қоспаны кез келген экономикалық 
негізделген қашықтыққа тасымалдауға болады. Суық қоспаны төселгенге 
дейін жол бойындағы қоймаларда дренажмен қамтамасыз етілген тегіс 
алаңдар түрінде сақтауға болады. 

СГ класындағы сұйық битуммен суық қоспаны төрт айға дейін, МГ 
класындағы сұйық битуммен сегіз айға дейін сақтауға болады. Суық 
асфальтбетон қабатының негізге жабысуын арттыру үшін жабынды төсеуден 
екі күн бұрын Сұйық битум СГ-40/70, МГ-70/130, битум эмульсиясы 0,5...0,8 
л/м2 мөлшерінде құйылады. Егер артық битум бар ескі қара жабындар негіз 
ретінде пайдаланылса, суық қоспаны алдын-ала төселген өңделген қиыршық 
тас қабатының үстіне қоюға болады. Битумды құю температурасы 70...80°с 
болуы тиіс [37]. 

Суық қоспа асфальт төсегішпен төселеді; технологиялық процесс 
ыстық қоспаны төсеуге ұқсас. 

Төсегіш өтіп, нығыздағыш білікпен нығыздалғаннан кейін қабаттың 
қалыңдығы жобадан 10...15% артық болуы тиіс. Суық қоспаның 
салыстырмалы тығыздау коэффициенті 1,6...1,7 құрайды. 

Автогрейдерді пайдалану кезінде (IV, V санаттағы жолдарда) әкетілген 
суық қоспаны ұзындығы 200...250 м жүріс бөлігінің осьі бойымен өлшеуіш 
білікке жинайды. Содан кейін олар автоматты жылытқышпен қоспаны 
дөңгелек жолдармен тегістей бастайды. 

Суық қоспалардан жасалған жабындардың тығыздалуы ыстық 
қоспалардан айтарлықтай ерекшеленеді. Қаптаманың тығыздалуы және 
қалыптасуы құрылыс аяқталғаннан кейінгі алғашқы 3...4 апта ішінде, содан 
кейін біртіндеп бірнеше жыл ішінде жүретін автомобильдердің әсерінен өте 
қарқынды жүреді. Төселгеннен кейін бастапқы тығыздау бір жолда 3...4 өту 
үшін салмағы 5 тонна жеңіл роликтермен жүзеге асырылады. Пневматикалық 
шиналарда аунақтар болған жағдайда бір із бойынша 6...8-шінің 
қалыптастырылуын аунақпен жеделдетуге болады. 

Қозғалыс қарқындылығы кемінде 500 авт./тәулігіне және қолайлы ауа-
райында 2 ... 3 аптадан кейін жабын пайдалану сапасына жетеді. 

 
2.5 Цементбетон негіздері мен жабындарын салу 
 
2.5.1 Цемент қоспаларын дайындау 
Бетон қоспасының қажетті сапасы оның компоненттерінің мөлшеріне, 

оларды араластыру уақыты мен әдісіне қойылатын талаптарды ескере 
отырып қамтамасыз етіледі. Бетон қоспасының құрамдас бөліктері массасы 
бойынша дәлдікпен өлшенеді: агрегаттар 2,5%, цемент, су және 2% 
қоспалардың сулы ерітінділері. Бетон қоспасын дайындауға арналған 
материалдардың болжамды шығынымен және бетон құрамын есептеу 
әдісімен танысуға болады [33, 165 бет]. 



170
   

 

Құрылыс кезінде цемент-бетон зауыттарының (ОКЗ) екі орналасу 
схемасы қолданылады: 

1) базистік қоймада немесе құрғақ қоспа зауытында толтырғыштарды 
мөлшерлеу және оны төсеу орнына тасымалдау жолымен құрғақ қоспаны 
дайындау (бұл жағдайда тасу қашықтығы шектелмеген); 

2) жол-құрылыс материалдарын сақтаудың негізгі базасынан бірге 
немесе бөлек орналасқан стационарлық, жартылай стационарлық немесе 
жылжымалы жабдық жиынтығы бар арнайы зауыттарда дайын цемент-бетон 
қоспасын дайындаумен және дайын цемент-бетон қоспасын төсеу орнына өзі 
аударғыш автомобильдерде немесе арнайы автомобиль-бетон тасығыштарда 
10...12 км қашықтыққа тасымалдаумен. 

Цемент-бетон зауыты бірнеше технологиялық тораптар мен 
агрегаттарды қамтиды: 

1) агрегаттарды алдын ала мөлшерлеу арқылы қоректендіру агрегаты; 
2) қоспаның барлық компоненттерін мөлшерлеуге, оларды 

араластыруға және көлік құралдарына түсіруге арналған қондырғылары бар 
араластыру агрегаты; 

3) механикаландырылған цемент қоймасы; 
4) толтырғыштар қоймасы; 
5) сумен жабдықтауға арналған сорғы қондырғысы; 
6) энергетикалық торап; 
7) қазандық және компрессорлық қондырғылар; 
8) Отын және жағармай материалдары қоймасы; 
9) зертхана; 
10) жөндеу шеберханасын қамтиды. 
Технологиялық режимге сәйкес зауыттар мерзімді және үздіксіз жұмыс 

істейді. Мерзімді жұмыс істейтін зауыттарда жеке операциялар (мөлшерлеу, 
араластыру, дайын қоспаны беру) бір – бірін кезекпен ауыстырады, үздіксіз 
жұмыс істейді-барлық негізгі операциялар бір уақытта орындалады. 

Технологиялық жабдықты орналастыру әдісіне сәйкес көлденең (жер 
үсті) және тік (мұнара) схемалары бойынша құрастырылған зауыттар 
ерекшеленеді. 

Ауа температурасы 20°С дейін болғанда қоспаны тасымалдау ұзақтығы 
60 минуттан, +20...+30°С кезінде – 30 минуттан аспауы тиіс. 

Цемент-бетон зауыттарының негізгі агрегаты бетон араластырғыштан 
және мөлшерлеу құрылғыларынан тұратын араластыру жабдығы болып 
табылады. 

Бетон араластырғыштарды: жұмыс сипаты (үздіксіз және циклдік 
әрекет); араластыру принципі (еркін құлау, мәжбүрлі әрекет ету, аралас); 
араластыру құрылғысының түрі (роторлық, планетарлық-роторлық, 
турбуленттік, тура ағынды, қарсы ағынды, дірілді); компоненттерді тиеу 
және түсіру бағыты (бір және екі жақты); түсіру тәсілі (аударылатын, түсіру 
науасымен, төңкерілетін, түбін аударумен, еңкейтілетін); ұтқырлық 
(стационарлық, жылжымалы, қайта жазылатын, автобетонараластырғыштар) 
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болып жіктейді. Бетон зауыттарының орналасу схемалары 2.25-суретте 
көрсетілген. 

Мұнара түріндегі бетон араластырғыш қондырғылар оқшаулауға 
көбірек бейімделген және материалдың бүкіл технологиялық циклден өтуі 
кезінде аралық көлік жұмыстарына кететін уақытты азайту арқылы жер асты 
қондырғыларына қарағанда біршама көп өнім алуға мүмкіндік береді. 

Цемент-бетон зауыттарының үлкен аудандары құм, қиыршық тас, 
қиыршық тасты сақтау үшін ашық және жартылай жабық қоймаларға 
бөлінеді. Цемент ылғалға өте сезімтал және шашырауға өте сезімтал, 
сондықтан оны сақтау үшін жабық бөлмелер қажет. Құрылымдық белгілері 
бойынша қоймалар сарай, бункер және сүрлем болып бөлінеді. Ең ыңғайлы 
және мінсіз сүрлем цемент қоймалары. 

 

 
а-партерлік; Б-мұнаралы; 1 – бункерлік бөлімше; 2 – мөлшерлеу бөлімшесі; 3 

– құрама құйғыш; 4 – араластыру бөлімшесі; 5 – дайын қоспаны беру; 6-
цемент қоймасы; 7-транспортер 

2.25 сурет - Бетон зауыттарының орналасу схемалары 
 
Көлік құралдарынан цементті түсіру тәсілдері мынадай: 
1) гравитациялық түсіру арқылы өздігінен түсірілетін бункерлік 

вагондар; 
2) иірліктердің көмегімен мәжбүрлі түсіру арқылы; 
3) 50 м дейінгі қашықтыққа сығылған ауаның көмегімен 

пневматикалық түсірумен. 
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2.5.2 Цемент-бетон жабыны бар жол төсемдерінің 
конструкциялары 

Цемент-бетон жабыны бар жол жамылғысының келесі құрылымдық 
қабаттары бар: 

1) жабу; 
2) тегістеу қабаты; 
3) негіз; 
4) қосымша негіз қабаты. 
Бетон төсемдері бір көлбеу көлденең қимасы бар жүріс бөлігінің бүкіл 

ені бойынша бірдей қалыңдықта орнатылады. Олар бір және екі қабатты 
болуы мүмкін. Екі қабатты жабындар төменгі қабатта аз берік және аязға 
төзімді тас материалдарын пайдалану үшін қолданылады. Цемент-бетон 
жабыны бар жол төсемдерінің көлденең профильдері 2.26-суретте 
көрсетілген. 

 

 
 

1-топырақ (құм) ұнтақты жол жиегі; 2-битум-минералды қоспаның қабаты 8...10 
см; 3 – ақ бетон плиталары; 4 – цемент – бетон 20...24 см; 5 – тегістеу қабаты; 6 – цемент 

қабаты 15 см нығайтылған топырақ; 7 – беткі қабаты бар шағыл тас; 8-шағыл тас 
(қиыршық тас) негізі 16 ... 18 см; 9-құм қабаты 

2.26 сурет - Цемент-бетон жабыны бар жол жамылғысының көлденең 
профильдері 

 
Бетон жамылғысының астындағы тегістеу қабаты базаның бұзылуын 

жоюға қызмет етеді. Егер қабылданған технология I дәрежелі 
бейорганикалық байланыстырғыштармен нығайтылған тас материалдар мен 
топырақтың негізінің жоғары тегістігін қамтамасыз етсе, мұндай қабат 
қанағаттандырылмайды. 

 
2.5.3 Цемент-бетон жабыны және керілмеген бетоннан жасалған 

негіз 
Құрылыс тәжірибесінде цемент-бетон жабындарын салудың екі 

технологиясы қолданылады: 
1) рельс-қалыптарды пайдалана отырып, құрама қалыптарда; 
2) жылжымалы қалыптарда немесе сырғымалы қалыптарда. 
Қарапайым машиналарды қолданатын алғашқы технология дәстүрлі 

болып табылады және III және төменгі санаттағы жолдарда цемент-бетон 
жабыны бар жол төсемдерін орнатуда қолданылады.  
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Екінші технология жоғары өнімді машиналарды қолдана отырып 
жүзеге асырылады және I және II санаттағы жолдарда цемент-бетон жабыны 
бар жол төсемдерін орнатуда қолданылады. 

Жабынның тегістігі цемент-бетонды төсеудің аралас әдісін қолдану 
арқылы қамтамасыз етіледі. Алдымен ені 50 см болатын бүйірлік бетон 
жолақтары төселеді, содан кейін цемент-бетон қоспасын төсейтін және 
тығыздайтын машиналар осы жолақтар бойымен қозғалады. 

Монолитті арматураланбаған бір қабатты цемент-бетон жабындарын 
орнату технологиясы келесі операциялардан тұрады: 

1) негізді дайындау; 
2) рельс-қалыптарды орнату немесе бүйірлік жолақтарды төсеу; 
3) негізді өңдеу, битумдалған қағазды және полиэтилен қабықшаны 

тарату (егер битумдалған құм қолданылмаса); 
4) төсеу тігістерінде төсемдер мен істіктерді орнату; 
5) цемент-бетон қоспасын төсеу және тығыздау; 
6) цемент-бетон бетін өңдеу; 
7) тігістердің құрылысы; 
8) рельс-қалыптарды алу; 
9) қатайтатын цемент-бетонға күтім жасау. 
Екі қабатты жабындарды орнату технологиясы келесі операцияларды 

қамтиды [37]:  
1) Негізді дайындау; рельс-қалыптарды орнату немесе бетон 

жолақтарды төсеу; негізді өңдеу; битумдалған қағазды төсеу; 
2) төсемнің төменгі қабатын төсеу және тығыздау; цемент-бетонды 

орнату алдында 1 м3/100 м2 мөлшерінде 20...40 мм шағыл тасты шашырату; 
шағыл тасты цемент-бетонға тығыздағыш машинаның қайта өтуімен жылыту 
(шағыл тас кедір-бұдырлығы жоғары бетті жасау үшін қажет); жіктерді 
орнату, рельс-қалыптарды алу және цемент-бетонды 10...12 күн ішінде күтім 
көрсету бойынша операциялар; 

3) цементбетонды (құмды) күту үшін пайдаланылған материалды 
жинау; плиталар арасындағы тігістерге төсемдер мен істіктерді орнату; 
цементбетон қоспасын (жоғарғы қабатын) төсеу және тығыздау; 
цементбетонның бетін өңдеу; жіктердің құрылысы; рельс қалыптарын алу; 
цементбетонды күту. 

Екі қабатты бір-бірімен тығыздау кезінде жабу құрылғысының 
технологиясы келесідей: 

1) негізді дайындау; 
2) рельс-қалыптарды орнату немесе бүйірлік жолақтарды төсеу; 
3) негізді әрлеу; 
4) битумдалған қағазды орналастыру; 
5) төсемдер мен істіктерді орнату; 
6) цемент-бетон қоспасын төменгі қабатқа жоғарғы қабатты төсеуден 

10...12 м озып төсеу; 
7) арматуралық торды төсеу (егер ол қарастырылған болса); 
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8) жоғарғы қабатқа цемент-бетон қоспасын төсеу; 
9) жоғарғы және төменгі қабаттарды бір мезгілде тығыздау; 
10) жабын бетін әрлеу; 
11) тігістердің құрылысы; 
12) рельс-қалыптарды алу; 
13) цемент-бетонға күтім жасау. 
Негіздер қолданыстағы ережелерге сәйкес шағыл тас немесе қиыршық 

тас қабаттарында орналасады. Қалыңдығы 2...4 см тегістейтін құм қабаты 
үстіне құйылады; егер ол өңделмеген битум құмынан құйылса, онда үстіңгі 
жағы мен негізінің қатуын азайту үшін қыста битумдалған қағаз немесе 
пластикалық қабықша қойылады; егер ол битумдалған құмнан болса, қағазды 
салуға болмайды. Негізді топырақ цементінен немесе битумнан орнатқан 
кезде, құмды қабаттың орнына негізді фрезерлік профильдеу машинасымен 
тегістеуге болады, ал кесілген материалды негізден тыс алып тастауға 
болады. 

Рельс пішіндері бір уақытта бетон төсейтін машиналар мен цемент-
бетонға арналған қалыптарды жылжытуға арналған нұсқаулық ретінде 
қызмет етеді. Жоспардағы рельс қалыптарын орнату желілерін бөлу бір 
жағынан теодолит көмегімен, екінші жағынан шаблон бойынша жүзеге 
асырылады. Жобалық белгілерге сәйкес рельс пішіндерін орнату деңгей 
көмегімен жүзеге асырылады. Рельс-қалыптардың астында негіздің шөгуі 
болмауы үшін оларды домалатып орайды және төсегеннен кейін белгілерді 
өлшейді (айырмашылық 5 мм-ден аспауы тиіс). Әрқайсысының ұзындығы 4 
м және салмағы 75...80 кг болатын іргелес сілтемелер арасындағы биіктік 
айырмашылығы 2 мм-ден аспауы керек. Цемент-бетон қоспасы рельс 
пішіндеріне жабысып қалмас үшін, олар пайдаланылған маймен, әкпен 
немесе саз ерітіндісімен жабылған. 

Бетон қоспасын төсегеннен кейін 18 сағаттан кейін рельс қалыптарын 
алыңыз (немесе +15°C-тан төмен ауа температурасында 24 сағаттан кейін). 

Рельс қалыптарын орнатқаннан кейін базаның беті түпкілікті 
жоспарланады. Үш метрлік рейкамен тексеру кезінде оның және негіз 
арасындағы саңылау 5 мм-ден аспауы тиіс. Егер құм битуммен өңделмеген 
болса, онда битумдалған қағаз орамдарды бір қағаз жолағын екіншісімен 
5...10 см қабаттасып жайып жібереді (қағаз төсеу бетон қоспасын төсеу 
майданынан 12...18 м алда болады). Қағазды жайғаннан кейін белгіленген 
жерге кеңейту жіктеріне арналған төсем мен істік орнатылады және негізіне 
істікпен бекітіледі. Сығымдау тігістеріндегі және бойлық тігістердегі 
түйреуіштер бетондалғаннан кейін бетон қоспасына батырылады. 

Цемент-бетон қоспасы бетон тарату машинасына салынып, содан кейін 
бетон өңдеу машинасымен тығыздалады. Бетон өңдеу машинасының жұмыс 
органдары-цемент-бетон қоспасын тегістеуге арналған пышақ білігі, қоспаны 
тығыздауға арналған виброб және бетон бетін тегістеуге арналған әрлеу 
сәулесі болып табылады. Бетон қоспасын тығыздаудың қажетті сапасын және 
жабынның тегістігін қамтамасыз ететін машинаның оңтайлы жұмыс 
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режимінде тығыздағыш діріл корпусының алдында биіктігі 8...10 см, ал 
диагональды әрлеу жолақтарының алдында биіктігі 1...3 см болатын бетон 
қоспасының біркелкі ролигі пайда болуы керек. 

Тығыздау деңгейінің жоғарылауына 15...30 минут аралықпен қайта 
дірілдеу арқылы қол жеткізуге болады. Бұл жағдайда цемент бетонының 
беткі қабаттарынан судың жаңа бөліктері сығылып, шөгу жарықтары 
жойылады. 

Беткі қабат қосымша тегістеуден, тегістеуден және қоспаның жоғарғы 
қабатын екінші рет тығыздаудан тұрады. Бетон өңдеу машинасын тиімді 
пайдаланудың міндетті шарты қоспаның тиісті тұтқырлығы болып табылады. 
Ол конустың жауын – шашыны үшін 1...2 см және қаттылық көрсеткіші үшін 
20...30 см тең болуы керек. Қайта өту кезінде қатаң қоспаларды қолдану 
қажетті тығыздауды қамтамасыз етпейді. 

Бетонның жобалық беріктікке ие болуы үшін 4 апта ішінде тұрақты 
ылғалдылықты қамтамасыз ету және жабынды салынған көліктің әсерінен 
қорғау қажет. Цемент-бетон жабынының сапасы мен қызмет ету мерзімі 
сығымдау және кеңейту буындарының дизайны мен әдістеріне байланысты. 
Тігістерді орнатудың екі түрлі әдісі бар: 

1) жаңадан салынған бетонда; 
2) қатайтылған. 
Жаңа салынған бетондағы тігістерді діріл пышақпен орнатқан кезде 

алдымен көлденең тігістер 6...7 см тереңдікке пышақты батыру және оны 
10...15 С ішінде дірілдеу арқылы кесіледі.бойлық тігістер машинаны бірінші 
берілісте бойлық бағытта жылжытқан кезде дірілдеткішпен кесіледі. Пышақ 
немесе дірілдеткіш дискі алынғаннан кейін бірден қалыңдығы 8...10 мм және 
биіктігі 80...100 мм болатын рельс ойыққа салынып, жаңа бетонның кесілген 
ойыққа түсуіне жол бермейді. Үлгіні 30...40 минуттан кейін алыңыз, содан 
кейін тігістің беттерін тегістеңіз. Шеттерін аяқтағаннан кейін тігіс дереу 
мастикамен немесе тығыздағышпен толтырылады. 

Қатты бетондағы тігістер машинамен кесіледі, оның жұмыс органы тез 
айналатын қажақты диск (гауһар немесе корунд) болып табылады. Кесу 
бетонның беріктігі 8...10 МПа жеткенде басталады. Алдымен 3...4 тақтадан 
кейін орналасқан бақылау көлденең тігістері кесіледі (бұл бетонның қатаю 
кезеңінде сынуға төзімділікті қамтамасыз етеді), содан кейін қалғандары. 
Соңғы операция-бұл кесілгеннен кейін 7-ден ерте емес және 30 күннен 
кешіктірмей орындалатын мастикамен толтыру. Тігістер шаңнан, құмнан 
және ерітіндіден тазартқаннан кейін механикалық толтырғышпен ыстық 
мастикамен толтырылады. 

Осылайша, жолдағы цемент-бетон жабынының технологиялық 
схемасы, мысалы, III санат, рельс пішіндері бойымен қозғалатын бетон 
төсегіш машиналарды қолдана отырып, келесі ауыспалы ұстағыштарды 
қамтиды (5.4 сурет): 

1) рельс-қалыптардың астындағы жолақтарды жоспарлау және рельс-
қалыптардың буындарын негізге орнату; 
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2) қара құмның тегістеу қабаты; 
3) бетон жабынының құрылысы (жіктердің салу элементтерін орнату), 

бетон қоспасын бөлу және тығыздау, жабын бетін өңдеу, бақылау жіктерінің 
құрылысы, қабықша түзетін сұйықтықты құю; 

4) рельс-қалыптарды шешу, деформациялық жіктердің ойықтарын кесу, 
қырларын қабықша түзуші сұйықтықпен өңдеу; 

5) деформациялық жіктердің ойықтарын мастикамен тазалау және 
толтыру; 

6) жол жиегіндегі цементбетон жабынының құрылысы. 
III санаттағы жол үшін жабынның ені – 7 м, қалыңдығы-20 см; негіз-ені 

8 м және қалыңдығы 14 см цементпен нығайтылған топырақ; жер төсемінің 
ені-12 м; ағынның есептік жылдамдығы-ауысымына 155 қума м. 

Жылжымалы қалыптағы цемент-бетон жабындарын салу технологиясы 
бойынша өздігінен жүретін машиналар ені 3,5 немесе 7,5 м қалыңдығы 24 
см-ге дейін цемент-бетон қоспасын төсейді, таратады және тығыздайды. 
Төсемнің тегістігін жол жиегіндегі белгілер бойынша орнатылған жеңіл 
рельс бойынша үздіксіз сырғитын датчик түріндегі келесі жүйе қамтамасыз 
етеді. Рельстің орнына созылған кабельді қолдануға болады. 

Рельс пішіндерінсіз төсеу үшін цемент-бетон қоспасы 1,5 см-ге дейін 
конустың жауын-шашынымен қолданылады. Екі жолақты жабынды орнатқан 
кезде (мысалы, 3,5 м-ден екі жолақ), іргелес жолақтар арасында кесу тігісі 
орнатылады. Екінші жолақты бетондау кезінде 

бетон төсегіш машинаның жүріс жыланбауырының бірі көтеріледі, 
ол дайын бетон жолағы бойымен қозғалады. 
Сырғымалы қалыптарда монолитті цемент-бетон жабынын төсеу 

кезінде бірқатар ерекшеліктерді ескеру қажет: 
1) цемент-топырақ қоспасына СДБ қоспаларын (цемент массасының 

1% - на дейін) енгізген жағдайда бетон қоспасын оны орнатқаннан кейінгі 
бірінші тәуліктен бастап цемент-топырақ негізіне төсеуге рұқсат етіледі; 

2) көшірме ішектері жобалық белгілерден 5 мм артық ауытқыған кезде 
машинаның екі жағына да орнатылады; 

3) бөлгіш пен бетон төсегіш арасындағы технологиялық алшақтық 
10...30 м аспауы тиіс; 

4) жабынның жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін бетон төсегіш 
тұрақты жылдамдықпен қозғалуы керек; 

5) болмашы кедір – бұдырлар мен ақаулар құбыр өңдегішінің 
көмегімен нығыздалғаннан кейін 20 минуттан кешіктірілмей, ал ыстық ауа 
райында – 10 минуттан кешіктірілмей, бірнеше өту жолында (орта есеппен-
үш рет) жойылады); 

6) бетон төсегіштің жұмыс органдарын баптау бірқатар ерекшеліктерге 
ие. 

I санаттағы жолда монолитті арматураланған цемент-бетон жабынын 
орнату кезінде ауысымды қармаулардағы жұмыстардың құрамы мынадай 
(2.27-сурет): 
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1) көшірме ішектерді орнату;  
2) Негізді таза пішіндеу және үлдір түзетін материалдан жасалған 

бөлгіш қабаттың құрылысы;  
3) армобетон жабынының құрылысы (бетон қоспасын бөлу, 

арматуралық торларды төсеу, торларды қоспа қабатына жылыту, бетон 
қоспасын тығыздау және жабынды қалыптастыру, жабын бетін өңдеу, кедір-
бұдырлықты жасау, бақылау жіктерін кесу, қабықша түзетін сұйықтықты 
бөлу);  

4) деформациялық жіктердің ойықтарын кесу;  
5) тігістердің ойықтарын мастикамен толтыру;  
6) жол жиектеріндегі цементбетон жабындарының құрылысы.  
I санаттағы жол үшін жабынның ені 27,5 м, қалыңдығы – 24 см; негіз - 

ені 29,6 м және қалыңдығы 16 см цементпен нығайтылған топырақ; жер 
төсемі ені 27,5 м орнатылады; ағынның есептік жылдамдығы ауысымда 700 м 
құрайды. Бекемдетілмеген цемент-бетон жабындарының артықшылығы - 
олар созылу үшін жақсы жұмыс істейді және жарықтың пайда болуына аз 
сезімтал. Берік ету үшін диаметрі 5...6 мм дәнекерленген сым тор, металл 
шығыны 3...4 кг/м2, сондай-ақ диаметрі 12...14 мм мерзімді профильдегі 
болат шыбықтар қолданылады. 

 
2.5.4 Бетон плиталардан жасалған құрама жабындар 
Құрама плиталардан жасалған жол төсемдері монолитті жабындардан 

кейбір ерекшеліктерге ие: 
1) плиталар жыл бойы өндірістік ортада жасалады, бұл қатаю процесіне 

қажетті талаптарды сақтауға, демек, сапалы өнім алуға мүмкіндік береді; 
2) жол жабынын салу процесі ауа райы жағдайлары мен жыл 

мезгілдеріне қарамастан құрылыс жүргізуге мүмкіндік беретін дайын 
элементтерді құрастырудан, оларды жіктер бойынша бекітуден және жіктерді 
жасартудан тұрады; 

3) далалық цемент-бетон зауыттарын, қоймаларды және басқа да 
құрылыстарды салудың қажеті жоқ; 

4) құрастырмалы плиталардың жабындары бойынша олар төселгеннен 
кейін бірден қозғалысты ашуға болады; 

5) тігістердің көп болуына байланысты жабынның талап етілетін 
тегістігін қамтамасыз ету мүмкін емес; 

6) арматураның жоғары шығыны талап етіледі. 
Осыған байланысты құрама жабындар уақытша автомобиль 

жолдарында; карьерлердің, кеніштердің, орман және шымтезек өңдеудің 
кіреберістері мен ішкі жолдарында; гидрогеологиялық жағдайлары қолайсыз 
учаскелерде әртүрлі мақсаттағы алаңдарда орнатылады. 

Құрама жабындардың плиталары 1-ден 12 м2-ге дейін, қалыңдығы 
12...18 см, қатты және торлы тірек беті және арматураның шығыны 3...16 
кг/м2 құрайды. 

Әдетте 2 x 4 және 2 x 6 м өлшемді тақталар жасалады. 
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Құрама жабыны бар жол төсемінің құрылымы бетон плиталардан, 
тегістейтін қабаттан және негізден тұрады. Негіз ретінде: қалыңдығы 20 ... 22 
см шағыл тас немесе қиыршық тас; цемент немесе битуммен нығайтылған 
топырақ, қалыңдығы 18...20 см; қож және басқа материалдардан жасалған. 

Тегістеу қабаты плитаның негізі мен бүкіл төменгі беті арасында 
байланыс орнату және құру кезінде іргелес плиталарды туралау үшін 
қолданылады. Тегістеу қабаты ретінде қалыңдығы 4...5 см құм цемент 
қоспасы немесе қалыңдығы 3...4 см битуммен өңделген құм қолданылады. 

Құрама жабындар қатты және тегіс болуы мүмкін. Құрама жабыны бар 
жол жамылғысының көлденең профильдері 2.28-суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.28 сурет - Бетон плиталарынан жасалған тұтас (А) және жолтабанды (б) 
жол жабынының көлденең профильдері 

 
Құрама жабындарға 20...30% 0 көлденең көлбеу беріледі. 
Бойлық еңіс 60% 0 аспауы тиіс. Дайын темірбетон плиталарынан 

жасалған құрама жабындарды салу кезіндегі негізгі технологиялық 
процестер: плиталарды тасымалдау, сақтау және төсеу, буындар мен жіктерді 
дәнекерлеу және омонолизациялау. 

Плиталар темірбетон бұйымдарының полигондарынан немесе цемент-
бетон зауыттарынан автомобильдермен немесе тіркемелермен жеткізіледі. 
Тиеу мен түсіруді тиісті жүк көтергіштігі бар автомобиль крандары жүзеге 
асырады; бұл ретте плиталар жол бойында біркелкі орналасқан қатарларға 
жиналады. Прогрессивті әдіс - доңғалақтардан орнату болып табылады. 

Жолдың негізі алдын-ала салынған. Үлкен тегістік үшін оны рельс-
қалыптарға немесе белгілер бойынша белгіленген қалыптарға орналастырған 
жөн. 

Тегістеу қабатына арналған материал тікелей негізге түсіріледі, 
тегістеледі және автогрейдермен пішінделеді; соңғы пішіндеуді кескіндеуші 
жүргізеді. Тегістеу қабаты ретінде құм цемент қоспасын қолданған кезде (1 
м3 құмға 170 кг цемент қосып) оны су қоспай жасап, төсеу керек. 8 ... 10 
сағаттан кейін құрғақ қоспасы ауадан бу тәрізді ылғалды конденсациялай 
бастайды. 

Плиталар алдын-ала бөлшектеу жұмыстарын орындап, дайындалған 
(2.29-сурет) тегістеу қабатына қойылады. 
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Ілінісу 
№ 

I II III IV 

Жұмыс 
операц
иялары
ның № 

Негіз дайындау 
Тегістеуші қабат 
орнату 
Рельс қалыптарын 
орнату 

Плиталарды шығару 
және оларды уақытша 
қоймалау 
 
Плиталарды төсеу 

Плиталарды 
дірілмен отырғызу 

Плиталарды түйістіру 
Түйісу ұяшықтарын 
бітеу 
Жікті резеңке битум 
мастикасымен құю 
Ресль қалыптарын 
бөлшектеу 

Машин
алар 

Өзі аударғыш 
автомобильдер 
Автогрейдер 
Бортты автомобиль 
Профильдеу 
Автомобиль краны 

Бортты автомобиль 
Автомобиль краны 
 

Дірілді қондырғы Дәнекерлеу агрегаты 
Бортты автомобиль 
Жікті бітегіш 
Автомобиль краны 

 
 
2.29 сурет - Темірбетон плиталарынан жасалған құрама жабындарды орнату 

бойынша жұмыстарды жүргізудің технологиялық схемасы 
 

Плиталарды төсеу келесі операциялардан тұрады: 
1) төртжұлдызды қармау ілмектері плитаның монтаждық қамшысына 

салынады; 
2) плита көтеріліп, төсеу нүктесіне беріледі; 
3) плитаны төсеу орнының үстіне іліп қойып, оны баяу түсіріп, 

плитаның орнын түзетеді; 
4) плиталарды түйістіру кезінде диаметрі 15 мм сынық-шаблондардың 

көмегімен бойлық және ендік тігістерге бақылау жүргізіледі; 
5) Егер көршілес плиталар арасындағы асып кету 5 мм-ден аспаса, 

ілмектерді ілмектерден шығарып, келесі плитаны төсеуге кіріседі. 
Егер асып кету 5 мм-ден асса, плита көтеріліп, бүйірге шығарылады 

және тегістеуіш қабаттың артық материалы үтіктеуіштермен алынып 
тасталады, содан кейін плита қайтадан салынады. Ең көп таралған төсеу әдісі 
- өзіңнен (2.29 сурет). 

Ұзындығы 40 ... 60 м учаскеде плиталар төселгеннен кейін, олар 5 
қуатты виброплитаны қамтитын виброқондырғыны пайдаланады, олар 30...40 
с ішінде плитаның базамен тығыз байланысын қамтамасыз етеді. Діріл 
отырғызғаннан кейін іргелес плиталар белгілерінің айырмашылығы 3 мм-ден 
аспауы керек. 

Маңызды технологиялық процесс - бұл буындарды дәнекерлеу, оның 
алдында алдымен буындарды кірден, майдан және тоттан тазартады. Егер 
қапсырмалар бір – біріне жақын орналасса, олар бір тігіспен дәнекерленген, 
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егер олардың арасындағы қашықтық 4 мм-ден асса, олар қосымша өзек 
арқылы дәнекерленген. 

Дәнекерлеуден кейін буын бетон қоспасымен, ал плиталар арасындағы 
тігістер битум мастикасымен толтырылады. 
 

2.6 Қалалық рельс жолдарын салу 
 
2.6.1 Балласттау жұмыстары  
Қалалық рельс (трамвай) жолдарын салу бойынша дайындық 

жұмыстарын орындау кезінде ҚР ҚН 3.01-01, ҚР ҚН 3.01-101, ҚР ҚН 1.03-03, 
ҚР ҚН 1.03-103, ҚР ҚН 1.03-00 және ҚР ҚН 3.03-09 талаптарын басшылыққа 
алу қажет. 4.2 трамвай жолдарының құрылысын, әдетте, жол жұмыстары 
өндірісінің үздіксіздігі мен кешенді механикаландырылуын қамтамасыз ете 
отырып, мамандандырылған құрылыс ұйымдары орындайды, бұл ретте 
құрылыс конструкцияларын, бұйымдары мен материалдарын тікелей көлік 
құралдарынан жолға салу керек [38].  

Балласт ретінде шағыл тас, қиыршық тас, құм, қабық жынысы 
қолданылады. Балласт үшін ең жақсы материал - бұл табиғи тастан, 
тастардан және малта тастардан жасалған шағыл тас. Шағыл тасты 
топырақпен ластанудан қорғау үшін, оны жер төсеміне басқан кезде және 
шағыл тастың шығынын азайту үшін ол құм жастығына төселеді. Шпал-
шағыл тас негізіндегі жол құрылысының мысалы 2.30-суретте көрсетілген. 

 

 
1-дренаж құбыры 100-150 мм; 2 – тақта 22,5х3,5 см; 3-ағаш 5х5 см; 4-иленген саз; 5-киіз; 

6-құм; 7-25-60 мм фракциялы шағыл тас; 8-12-30 мм фракциялы шағыл тас; 9 – 
буындарды битум құрамымен немесе цемент ерітіндісімен толтыру; 10-шпал (1 км жолға 

1680 дана); 11-тегіс тартқыш 
2.30 сурет - Шпал-шағыл тас негізіндегі трамвай жолының құрылымы 

 
Қиыршықтас және қиыршықтас-құм балласты табиғи қалыптасқан 

қиыршықтас пен ірі құм шөгінділерінің дамуы нәтижесінде алынады. Құм 
балласты ең нашар, сондықтан ол негізінен шағыл тасты балласт астында 
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жасалған жастық материалы ретінде қолданылады. Балласт қабаты призма 
түрінде жолға қойылады, ол әдетте 1:1,5 көлбеу беткейлері және ені 
техникалық шарттармен белгіленетін жоғарғы бөлігі бар. Жүрдек 
трамвайлардың қозғалыс желілерінде рельс жолы, әдетте, жолдың жоғарғы 
құрылысының ауыр түрі үшін белгіленгеннен кем емес призма өлшемдері 
бар шағылтас балластқа салынады [38]. 

Шағыл тас балласттары үшін төменгі қабаты 40-70 немесе 25-60 мм 
фракциялы шағыл тас және жоғарғы қағу қабаты 10-40 мм және түпаралық 
жәшіктерді толтыру үшін пайдалану керек.  

Балластқа арналған шағылтас, қиыршықтас және құмның көлемін 
нығыздауға арналған қор коэффициентін ескере отырып анықтау керек, ол 
шамамен шағылтас пен қиыршықтас үшін 1,25-1,3, қожды шағыл тас үшін 
1,4-1,5, құм үшін 1,2 шегінде қабылданады және оның мәнін сынамалық 
илектеу нәтижелері бойынша нақтылау қажет. 

Балласттың төменгі қабатын жер төсемі бойынша немесе құмның 
төселетін қабатына біркелкі бөлу және нығыздау керек: шағылтас және қож 
балласттарын - тегіс білікшелері бар аунақтармен, қиыршық тасты балласты - 
пневматикалық шиналардағы өздігінен жүретін аунақтармен, ал құмды 
балласты - механикаландырылған тығыздаумен немесе қажет болған 
жағдайда сумен суаруды қолдана отырып, бет үсті дірілдеткіштерді 
қолданумен бөлген жөн. Қиыршықтас қоспасын нығыздауды алдымен жеңіл 
(5-8 т), содан кейін неғұрлым ауыр (10 т және одан да көп) металл біліктері 
бар аунақтармен жүргізуге рұқсат етіледі [38]. 

Шұңқырдағы шағыл тастың төменгі қабатын екі кезеңмен тығыздау 
керек: бірінші кезеңде шағыл тас фракцияларының тұрақты жағдайына 
жеткенге дейін және екінші кезеңде шағыл тасты өзара байланыстыру 
арқылы шағыл тас қабатының тиісті қаттылығына жеткенге дейін. Бірінші 
кезеңде қажетті тығыздауға қол жеткізудің белгілері-аунақтың алдында 
толқынның пайда болуын тоқтату және көзге көрінетін шағыл тастың 
болмауы, ал екінші кезеңде шағыл тастың қозғалғыштығының болмауы және 
аунақтың өту ізі. 

Шағылтас балластын аунақтармен нығыздауды аунақтардың өту 
жолдарын барабанның енінің 1/3 бөлігін жауып, жол осіне жақындата 
отырып, астаудың шеттерінен бастау керек. 

Екінші кезеңде тығыздалған кезде шағыл тасты илеу алдында 12-15 
л/м2 жылдамдықпен суару машиналарымен суару керек. Тегістеудің бірінші 
кезеңінде 8-40 л/м2 жылдамдықпен шөгінді жыныстардың шағыл тастарын 
ғана сумен суару керек. 

Ылғалдығы жеткіліксіз қиыршық тас қоспасын тығыздау кезінде 
тығыздалған бетінің 6-12 л/м2 мөлшерінде сумен суару керек. Жоғарғы 
қабаты 10-40 мм фракциялардың қиыршық тастарынан тұруы керек [38]. 

Қож қоқысының балластының төменгі қабатында жоғарғы қабат 10-40 
мм фракциялардың қиыршық тастарынан жасалуы керек. Қожды қиыршық 
тасты жер төсемі бойынша таратпас бұрын, тығыздалмаған қиыршық тастың 
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25-35 л/м2 есебімен сумен суарып, ауыр роликтермен тығыздау барысында 
тығыздалмаған қиыршық тастың 50-60 л/м2 есебімен аз мөлшерде сумен 
суарған жөн. Қож қабаты тығыздалғаннан кейін оны бір-екі күннен кейін 
күніне 2-2,5 л/м2 есебімен 10-12 күн бойы сумен суару қажет [38]. 

Шағыл тасты, қиыршық тасты және қожды тығыздау кезінде бір орын 
бойынша аунақтың өту саны тәжірибелі тығыздаумен анықталады және 
өндіріс журналында көрсетілуі тиіс. Көктемде, жер төсемі ерігеннен кейін, 
жолды жобалық белгілерге отырғызғаннан кейін көтеру және оны түпкілікті 
аяқтау жүзеге асырылады. 

 
2.6.2 Бетон жұмыстары 
Монолитті бетон плиталары үшін трамвай жолдарының негіздері 2 см-

ден аспайтын төсеу орнында конус шөгіндісі бар қатты бетонды 
пайдаланады. Бетон плитасының жағдайын пойыздың (немесе бір жақты 
қозғалыс кезінде пикетаждың) жүрісі бойынша оның оң жағы бойынша 
теодолит көмегімен, сол жағы бойынша - шаблон бойынша, ал биіктігі 
бойынша - нивелирдің көмегімен тексеру керек. 

Жобада көзделген бетон плитасының көлденең еңісі көрсетілген еңісті 
жер төсеміне беру, қалыптарды оның барлық периметрі бойынша бірдей 
биіктікке орнату және жобалық еңісті сақтай отырып, қалыптың бүкіл 
ауданы бойынша бетон қоспасын біркелкі бөлу (толтыру) жолымен 
қамтамасыз етілуі тиіс. 

Бетон қоспасын әр жол үшін бөлек плитаның толық ені мен 
қалыңдығына бір уақытта салу керек. Қалыптағы бетон қоспасын 
эмпирикалық жолмен орнатылатын тығыздағышқа рұқсатты ескере отырып 
тарату керек [38]. 

Плитаның қалыбында байқалған ауытқулар мен бетондау кезіндегі 
ақауларды бетон қоспасы қатайғанға дейін жою керек. Қалыптарды 
бөлшектегеннен кейін бетон мен жер төсемінің (астаудың) қабырғалары 
арасындағы бос жерлерді жергілікті топырақпен толтырып, мұқият нығыздау 
керек. 

Плитаның температуралық тігістер арасындағы учаскелерін бетондау 
үзіліссіз жүргізіледі. Бетон плитасындағы кеңейту түйіспелеріндегі төсемдер 
түзу, жол осьіне перпендикуляр орнатылады және жол түбінде 
шұңқырлармен бекітіледі. Кеңейту тігістеріндегі істіктер плита 
қалыңдығының жартысына тең биіктікте жол осьіне параллель (жоспарда 
және тігінен) орналастырылады [38]. 

 
2.6.3 Жол төсеу жұмыстары 
Жол салу жұмыстарын, бір-бірімен бекітілген рельстер мен 

шпалдардан (рельс шпалдық торлардан) буындарды және арнайы бөліктердің 
блоктарын (бағыттамаларды, айқастырмаларды, қиылыстарды, 
компенсаторларды) буынды құрастыру базаларында (монтаждау 
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алаңдарында) алдын ала дайындай отырып, көбінесе буын тәсілімен орындау 
керек [38]. 

Буындар мен блоктарды төсеу орнына жібермес бұрын олардың 
құрастыру сапасын тексеріңіз. 

Шпалдармен қосылған рельстер рельс шпалы (жол) торын құрайды 
(2.31-сурет). Бұл жағдайда шпалдар жер төсемінің негізгі алаңына төселген 
балласт қабатына көміледі. 

 

 
 

а-рельстер, б-шпалдар 
2.31 сурет - Темір бетонды шпалдары бар рельс шпалды тор 

 
Шпалдарға арналған материал - ағаш, темірбетон, металл. Бір уақытта 

ең көп таралған - майлы антисептиктермен сіңдірілген ағаш шпалдар. Бұл 
шпалдардың артықшылығы - жеңілдігі, икемділігі, өндірудің 
қарапайымдылығы, рельстерді бекітудің ыңғайлылығы, теміржол 
тізбектерінің токтарына жоғары қарсылығы. Ағаш шпалдардың кемшілігі - 
салыстырмалы түрде қысқа қызмет ету мерзімі (15-18 жыл) және іскери 
ағашты едәуір тұтыну. Ағаш шпалдардың стандартты ұзындығы 2750 мм 
[38]. 

Рельс жолдарының беріктігін, тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 
алдын-ала кернеулі арматурасы бар темірбетон шпалдар кеңінен 
қолданылады. Олардың артықшылығы - беріктігі (40-50 жыл), жолдың 
жоғары тұрақтылығын, пойыздардың бірқалыпты қозғалысын қамтамасыз 
етуі. Көрсетілген қасиеттердің арқасында олар желінің барлық негізгі 
бағыттарының барлық негізгі жолдарында, соның ішінде жоғары 
жылдамдықты трамвайлардың қозғалыс учаскелерінде төселуі мүмкін. 

Темірбетон шпалдарының кемшіліктеріне үлкен масса, өткізгіштік, 
жоғары қаттылық, рельстерді шпалға бекіту қиындықтары жатады. Темір-
бетон шпалдардағы жолдың серпімділігін арттыру үшін амортизациялық 
төсемдер рельстердің астына қойылады. Электр тогының жүруіне жол 
бермеу үшін рельсті бекітпелер электр оқшаулағыш бөліктері бар арнайы 
құрылымға ие. Темір-бетон шпалдар болат көміртекті суықтай мерзімді 
профиль сым арматурасы бар ауыр бетоннан жасалған [38].  
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Шпалдарды тік учаскелерде - бұрыштамамен, қисықтарда – қисықтың 
радиусы бағытымен, ал бағыттамалы бұрмаларда - үлгілік сұлбалар бойынша 
салу керек. 

Еңіспен төселген рельс учаскелерінен рельс учаскелеріне және арнайы 
бөліктерге өту, кем дегенде 10 м ұзындықта біртіндеп жүзеге асырылуы 
керек. 

Рельстерді ағаш шпалдарға бұрандалармен немесе балдақтармен бекіту 
креозот немесе басқа антисептик құйылған шаблон бойынша тігінен алдын 
ала бұрғыланған тесіктер бойынша жүргізілуі тиіс. 

Рельс бекіткіштерін орнату кезінде төсемдерді шпалдарға барлық 
жазықтықпен тіреген жөн. Төсемдердің қисаюына және рельс табанының 
төсемдердің ребордтарына тірелуіне жол бермеу керек [38]. 

Аралық байланыстар (2.31-сурет) үш негізгі түрге бөлінеді: 
бөлінбейтін, аралас және бөлек. Теміржол байланыстарын бір-бірімен 
байланыстыру бірлескен бекітпелер көмегімен жүзеге асырылады, олардың 
негізгі элементтері - төсеніштер, жаңғақтар мен серіппелі шайбалар. 
Бірлескен төсемдер рельстерді жалғауға және иілу және көлденең күштердің 
түйіскен жерінде қабылдауға арналған. Болттар, төсеніштер сияқты, жоғары 
беріктікке ие болуы керек. Тұрақты кернеуді қамтамасыз ету үшін олардың 
сомындарының астына серіппелі шайбалар қойылады [38]. 

 

 
 

2.31 сурет - Рельсті бекіту мысалы 
 
Шпалдарға қатысты орналасуы бойынша салмақ, шпалдар мен қос 

шпалдардағы буындар ерекшеленеді. Стандартты ретінде салмақ буындары 
қабылданады, бұл үлкен серпімділік пен балласты түйіспелі шпалдардың 
астына соғудың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Рельстердің әр 
температурасы белгілі бір түйіспе саңылауына сәйкес келеді. Рельстердің 
ұштарын буындарда біршама жылжыту үшін рельстердегі бұрандалар білік 
(рельс бойымен үлкен диаметр) немесе дөңгелек, бірақ болттарға қарағанда 
үлкен диаметрлі болады. Жаңадан шығарылған рельстердің дөңгелек 
тесіктері бар, бұл рельстердің беріктігін арттырады және оларды жасау 
технологиясын жеңілдетеді [38]. 
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Екі рельс жіптерінің түйіспелері шаршы бойымен орналасуы керек. 
Түзу учаскелерде бір жіптің екінші жікке қатысты түйісуі 20 мм - ден аспауы, 
қисық учаскелерде-20 мм-ден аспауы және рельстердің қысқаруының 
жартысы рұқсат етіледі. 

Көлденең жол тартқыштары рельстер шпалдарға бекітілгенге дейін 
орнатылуы тиіс. Тартқыштар, әдетте, шпалдардың үстінен тікелей орналасуы 
керек: түзу учаскелерде - жолдың осьіне перпендикуляр, ал қисықтарда - 
радиалды. 

Темір-бетон плиталардан немесе кеспе тастардан жасалған жол 
төсемдері үшін жалпақ тартқыштар қолданылуы тиіс. Жабындардың басқа 
түрлері үшін, сондай-ақ радиусы 500 м-ден аз қисықтарда дөңгелек 
тартқыштар қолданылуы керек. Тартуға арналған тесіктерді рельс табанынан 
60-70 мм биіктікте бұрғылау керек [38].  

1524 мм жолтабаннан 1521 мм жолтабанға өтуді рельстерді 1 м жолда 1 
мм артық емес жақындата отырып жүргізу керек. Жолдың қисық 
учаскелерінде кеңейтілген жолтабанға өтуді ішкі рельсті өтпелі қисықтың 
бүкіл ұзына бойына ығыстыру жолымен жүргізу керек. 

Айдап кетуді болдырмайтын құрылғы жылжымалы құрамның 
қозғалысы кезінде жолдың ұрлануын, рельстің бойлық орын ауыстыруын 
болдырмау үшін қызмет етеді.  (2.32-сурет) Олар шпалдардың бүйір бетіне 
жабысып, әр ұрлыққа қарсы тістің (оң және сол жақ рельс жіптерінде) 
жолтабанның сыртында орналасатындай етіп орнатылуы керек [38]. 

 

 
 

2.32 сурет - Айдап кетуге қарсы құрылғы (рельстерді ағаш шпалдарға бекіту) 
 
Контррельс (2.33-сурет) пойыздардың рельстен шығып кетуін 

болдырмау үшін, сондай-ақ бағыттамалық бұрмадан өту кезінде доңғалақ 
жұбының қозғалыс бағытын түзету үшін қызмет етеді. Контррельстерді 
жұмыс рельсіне бекіту бұрандалармен және тартқыштармен кезекпен 
жүргізілуі тиіс. Контррельстердің түйісулері құрастырмалы болуы тиіс. 
Буындардағы бұрандаларды сомынмен жолдың ішіне орнату керек. 
Контррельстер шпалдарға жолтабанның ішкі жағынан, ал жұмыс рельстері 
сыртқы жағынан бекітіледі. 

Көміртекті болаттан жасалған рельстерді электрмен байланыс әдісімен 
дәнекерлеу керек. Жоғары марганецті болаттан жасалған рельстер мен 
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арнайы бөлшектерді дәнекерлеуді, сондай-ақ көміртекті болаттан жасалған 
рельстерді рельстермен және жоғары марганецті болаттан жасалған арнайы 
бөліктермен дәнекерлеуді доғалы электр дәнекерлеумен жүргізу керек [38]. 

 

 
 

2.33 сурет - Контррельстерді орнату мысалы 
 
Рельстерді өзара дәнекерлеуді әрлеу жұмыстарын орындағаннан кейін 

және рельстер мен арнайы бөліктерді шпалдарға тігуге дейін жүргізу керек. 
Жолды төсеу әдісі кезінде рельстерді буындар мен арнайы бөліктердің 
блоктарын төсегеннен кейін дәнекерлеу керек. 

Дәнекерлеу жағдайларында (рельс кірпіктерін жолдан тыс жерде, 
оларды орнына жылжытуды жіктердің сақталуын қамтамасыз ете отырып, 
механикаландырылған тәсілмен жүргізген жөн. Бұл ретте жекелеген 
кірпіктердің рельстерін бір-бірімен дәнекерлеу жолдарды жылжытқаннан 
және отырғызудан кейінгі жұмыстарды орындағаннан кейін жүргізілуі тиіс. 

Компенсаторлардағы оларды салу кезіндегі саңылаудың шамасын 
қоршаған ауаның тиісті температурасы үшін жоба бойынша қабылдау керек 
[38]. 

Көпірлерге салынатын рельстердің ұштарын, әдетте, аралық 
құрылыстың сыртына кемінде 2 м шығару керек. 

Жапсарлы электр жалғағыштардың құрсамалары: темір жол 
профильінің рельстеріне - бастиектердің бүйір бетіне, жұмыс істемейтін жиек 
жағынан; трамвай профилінің рельстеріне - ерін жағынан дәнекерленуі тиіс. 

Айналма, жол және жоларалық электр жалғағыштарды шпалдардың 
үстіне орналастыру және мойнақтың табанмен түйіскен жерлерінде 
рельстерге дәнекерлеу керек [38]. 
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2.6.4 Қалалық рельс жолдарының жол жабындары 
 
Трамвай жолдарына арналған конструкциялар мен материалдарға 

сәйкес, қалалық жолдар сияқты жабындардың бірдей түрлері қолданылады: 
тастан жасалған бөлшектер, төсемдер және т.б., асфальтбетон мен 
цементбетоннан жасалған қатты және темірбетон плиталардан жасалған [38]. 

Жол ішінде және жол аралықтарында кеспе тастармен төсеуді жіктерді 
байлай отырып және оларды жол осіне перпендикуляр орналастыра отырып, 
көлденең қатарлармен, ал жол жиектерін төсеу – бойлық қатарлармен 
жүргізу керек, бұл ретте рельстер мен жабын арасындағы саңылау 5 мм-ден 
аспауы тиіс. Алдымен жол жиектерін және жол аралықтарын, содан кейін 
жолды төсеу керек. 

Темір жол типіндегі рельстерден рельс бастиектерінің жұмыс 
қырларын бойлай, әдетте, жылжымалы құрам доңғалақтарының 
ребордтарының өтуіне арналған науа орнатылады [38]. 

Жолдың түзу учаскелерінде жол аралықтарындағы жол жабындары 
жол аралығының осінен 10-20‰ еңістері бар қосиінді профиль түрінде 
орындалуы тиіс. Жолдың ішінде және жол жиектерінде жабын жүріс бөлігіне 
немесе науаға қарай еңіспен бір көлбеу етіп орындалады. 

Жолдың қисық учаскелерінде жол жабыны сыртқы рельстің және көше 
профилінің көтерілуін ескере отырып, трамвай жолдарының жолағынан 
судың беткі ағуын және автокөлік жолдары арқылы бірқалыпты өтуін 
қамтамасыз ететіндей етіп орындалады. 

Төсем біріктірілген кезде және трамвай жолдары арқылы өтетін 
өткелдерде темір-бетон плиталарын төсемнің барлық ені бойынша рельс 
бастиектерінің домалату бетінен 8 мм төмен төсеген жөн. Жеке кенепте 
темірбетон плиталарын рельс бастарының сырғанау бетінен 15 мм төмен қою 
керек.  

Темірбетон плиталарын бүкіл беткі қабаттың астына қою керек. Жол 
жиектерінде орналасқан тақталар ағаш шыбықтармен сырғанаудан бекітіледі 
[38]. 

Темір жол типіндегі рельстер мен темір бетон плиталардың арасында 
жіктерді толтырмас бұрын қашықтық төсемдерді (мысалы, ағаш қалыптар, ірі 
көлемді қиыршықтас) орнату керек. Жіктерді ерітінділермен немесе 
мастикалармен толтыруды темір-бетон плиталарының дұрыс орналасуы мен 
тұрақтануы тексерілгеннен кейін жүргізген жөн. 

Асфальтбетонды жол төсемдерін орнату кезінде рельстер 
бастиектерінің бүйір қырларын, рельстердің қуыстарын және бекітпелерді 
тазарту және саз битум мастикасымен немесе битуммен майлау керек. 

Жолтабан ішіндегі асфальтбетон жабыны рельс губкаларымен бір 
деңгейде, ал жолтабанның сыртқы жағынан рельс басынан 8 мм төмен 
төселеді. Асфальтбетонды тығыздауды трамвай жолдарының бойымен және 
көлденеңінен ауыр аунақтармен жүргізу керек. 
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Жол төсемінің шетіндегі жолдың ашық учаскелеріне өту орындарында 
жол бойымен кемінде бір метр және жол жиектерінің бойымен кемінде 0,5 
метр ұзындықта төсемнің жоғарғы деңгейіне дейін балласт себу керек. 
Асфальтбетонды жабу кезінде оның жиегін бетон бортымен немесе дара 
таспен нығайту керек [38]. 

Трамвай желілерінің автомобиль жолдарымен және жаяу жүргіншілер 
өткелдерімен бір деңгейлі қиылысу орындарында үздіксіз және қауіпсіз 
қозғалысты қамтамасыз ету үшін өткелдер орнату қажет. Қозғалыс принципі-
рельс басының белгісін автомобиль немесе жаяу жүргіншілер жолының 
бетімен бір деңгейге шығару. Жылжыту құрылғысы үшін әртүрлі 
материалдарды қолдануға болады: бетон; резеңке, темірбетон және резеңке 
бетон плиталары; композициялық материалдар.  

Олардың таңдауы негізінен қоныс аудару түріне және оны пайдалану 
жағдайларына байланысты. Трамвай жолының автомобиль жолымен 
қиылысында резеңке-бетон жабынын немесе резеңке-кордты өту жүйелерін 
қолданған дұрыс. Мұндай жабындардың серпімді профильдері көлік 
құралдарының қозғалысынан туындайтын механикалық тербелістерді 
сіңіреді. Тербеліс энергиясы бүкіл аймаққа сіңіп, негізгі темірбетон 
плитасын, сондай-ақ рельсті бекітпелерді деформациялар мен бұзылулардан 
қорғайды [38]. 

 
2.7 Жасанды құрылыстар салу 
 
2.7.1 Тіректердің іргетасын салу 
Көлік жолдарының маңызды, ең күрделі және қымбат элементтері 

жасанды құрылымдар болып табылады. Іс жүзінде "жасанды құрылыстар" 
ұғымы тек көпірлер мен оларға ұқсас құрылыстарға қолданылады. 

Жасанды құрылыстарға мыналар жатады: көпірлер, виадуктер, жол 
өтпелері, эстакадалар, акведуктар, үйінділер астындағы құбырлар, дюкерлер, 
туннельдер, галереялар, сел ағызғыштар, тірек қабырғалары, тезағарлар. 
Олардың әрқайсысы жолды және ол арқылы өтетін жылжымалы құрамды 
ұстап тұрады немесе қорғайды. 

Қалалық көпірлер жаяу жүргіншілер ағындарын өткізеді және 
велосипед қозғалысын қамтамасыз етеді, бұл жаяужолдар мен арнайы 
жолдарды, жағалауға шығуды қажет етеді. Темірбетон және бетон көпірлерді 
салу кезінде ҚР БК 3.03-112-2013 талаптарын сақтау қажет [39].  

Тіректердің іргетастарын, тіректердің денесін, аралық құрылыстарды 
салу тәсілін таңдау жергілікті жағдайларды және ұқсас құрылымдарды салу 
тәжірибесін ескере отырып, жұмыс тәсілдерінің бірнеше нұсқаларын қарау 
және салыстыру негізінде жүргізіледі. Сондықтан, төменде кейбір негізгі 
ойлар келтірілген және жұмыс технологиясымен және қолданылатын 
жабдықпен толық танысу үшін ұсынылған әдебиеттер көрсетілген. 

Үлкен көпірлер тіректерінің іргетастарын салу - көпір құрылысының ең 
күрделі және көп еңбекті қажет ететін саласы. Егер іргетастардың құны 
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көпірдің жалпы құнының 24-30% аралығында болса, онда оларды салудың 
күрделілігі аралық құрылыстарды орнатудың күрделілігінен 2-2,5 есе көп 
және көпір құрылысының жалпы күрделілігінің 60% құрайды. Іргетастардың 
құрылысына көпір құрылысының жалпы ұзақтығының 50% - дан астамы 
тиесілі. Іргетастың табанын 6-8 м тереңдікке төсеу кезінде жұмыстың ең 
қолайлы әдісі-ашық шұңқырда топырақ жасау. 

Көпір құрылысында қазаншұңқырларды бекітудің (қоршаудың) әртүрлі 
тәсілдері қолданылады, шпунтты қоршаулар кеңінен таралған. Егер 
топырақта қатты қосындылар, мергель қабаттары, тығыз саздар және өзге де 
кедергілер болмаса, онда жер асты сулары болмаған кезде орнықты 
топырақтағы суходолдардағы қазаншұңқырлардың қабырғаларын ағаш төсеп 
бекіту, су ағыны және қазаншұңқырдың тереңдігі 3-5 м-ге дейін болған кезде 
ағаш шпунтты қоршау немесе үлкен тереңдікте металл бекіту қолданылады. 

Топырақтағы шпунт қабырғасын бітеу деңгейі қазаншұңқыр түбінің 
төңкерілетін қалпының орнықтылығын және құрғататын топырақтың 
гидростатикалық қысыммен шығып кетуге орнықтылығын ескере отырып 
айқындалады. 

Қоршаудың жоғарыда аталған түрлеріне қосымша, алдын – ала 
дайындалған темірбетон плиталарынан жасалған түпсіз қорап түрінде 
қоршауды ұсынуға болады-металл жақтаудағы шандор, ол іргетастың 
табанын су көкжиегінен 4-5 м аспайтын тереңдікте тиімді. 

Негіздің көтергіш қабаттары 8-10 м-ден астам тереңдікте болған кезде 
іргетастар бітелген қадалардан, қадалардан және діріл тиегіштермен 
батырылған қабық құбырлардан және бұрғылау қадаларынан жасалған 
қадалық ростверктерге салынады. 

Диаметрі 0,4 және 0,6 м призмалық қадалар мен қадалар-қабықтарды 
құмды топыраққа діріл тиегіштерді қолдана отырып, сазды топыраққа 
қадалармен батыру ұсынылады. Диаметрі 0,6 м қадалар, әдетте, қадалар 
қуысынан топырақ алмай, жабық ұшымен батырылады. 

Ауыр топырақта бітеудің үлкен тереңдігінде жууды қолдану ұтымды. 
Кіші диаметрлі призмалық қадалар мен қада-қабықтарды батыру 
жұмыстарының технологиясы [40, 41, 42] жұмыстарда сипатталған. 

Көпір құрылысында диаметрі 1,6 м қадалар жиі қолданылады. Оларды 
топыраққа батыру дірілдеткіш батырғыштармен жүзеге асырылады, сонымен 
қатар топырақ қабықтар қуысынан эрлифт немесе грейферлермен қазылады 
[43].  

Бұрғылау ұңғымаларының қабырғалары корпус құбырларымен немесе 
гидравликалық тәсілмен бекітіледі. Ашық суларда көбінесе қаданың 
денесінде қалған металл құбырлар қолданылады. 

Көпір құрылысында бұрғылау қадаларын салу үшін заманауи бұрғылау 
машиналары қолданылады, мысалы, MBS-1,7 A, "Бауэр" фирмасының BG-14, 
"Като" фирмасының 30ТНС-VS. Бұрғылау машиналары туралы барлық 
мәліметтер [40, 41, 42] жұмыстарда, сондай-ақ әртүрлі анықтамалықтарда 
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келтірілген. Мысал ретінде, бұрғылау қадаларындағы тіректердің құрылымы 
2.34 суретте көрсетілген [43]. 

 

 
 

2.34 сурет -"Като" фирмасының 30ТНС-VS станогы қолданылған бұрғылау 
қадаларындағы тіректердің құрылысы 

 
Іргетас жастығын бетондау туралы мәселені шешу кезінде шұңқырдан 

су төгу мүмкіндігін қарастыру қажет. Барлық күмәнді жағдайларда су асты 
бетонының тампонаждық қабатын қазаншұңқырдың түбіне салуды көздеу 
қажет. Тампонаж қабатының қалыңдығы кемінде 1,0 м болып 
тағайындалады. Тампонаждық бетон іргетастың конструкциясына 
қосылмайды, сондықтан шұңқырдың түбінің белгісі жобаға қарсы 
тампонаждың қалыңдығына тең мәнге дейін төмендетілуі керек. 

Сутөкпеге су асты бетонының беріктігі 2,5 МПа-дан кем емес, судың 
температурасына және қолданылатын цементке байланысты 5-7 күннен кейін 
ғана кірісуге болады [43].  

 
2.7.2 Тірек денесінің іргетас үсті бөлігінің және темірбетон аралық 

үймәреттерінің құрылысы 
Көпір тіреулері денесінің іргетас үсті бөліктерін салу тәсілі туралы 

мәселелерді шешу кезінде жұмыс жүргізудің қазіргі заманғы индустриалды 
әдістеріне бағдарлану керек. 

Виадуктер тіректерін, суходолдардағы көпірлерді, өзен тіректерінің 
жоғары су көкжиегінен жоғары бөлігін (бұл бөліктің биіктігі 4-6 м – ден 
асқан кезде) салу кезінде массивсіз тіректерді - құрама және монолитті темір 
бетоннан жасалған тіректі немесе қуыс тіректерді қолданған жөн [43]. 

Тіректердің үлкен биіктігі (12-15 м-ден астам) және бір типті 
тіректердің саны кемінде 3-4 дана болған кезде жылжымалы қалыптағы 
монолитті темірбетоннан тіректер салу керек. Жылжымалы қалыптың 
құрылымы және жұмыс өндірісінің сипаттамасы туралы деректер [40, 41, 42] 
жұмыстарда келтірілген. 

Жеңіл конструкцияларды қолдану мүмкін болмаған жағдайда, алдын 
ала дайындалған блоктардан және монолитті өзектен жасалған контуры бар 
монолитті жаппай тіректерді қолдану ұсынылады. Осы типтегі тіректерді 
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салу кезінде контурдың құрама блоктары 5-7 м биіктікке дейін кептіріліп, 
содан кейін ядро толтырылады. 

Ерекше жағдайларда, мысалы, егер бір өлшемді тіректердің аз саны 
алдын ала дайындалған элементтерді жасау үшін металл қалыптарды 
қолдануды тиімсіз етсе, сіз монолитті тіректерді ағаш стационарлық немесе 
қалқан түрінде салуға болады. Мұндай қалыптың конструкциясы [40, 41, 42] 
еңбектерінде келтірілген. 

Ұзындығы 33 м-ге дейінгі сәулелік аралық құрылымдар, әдетте, 
көлденең бөлінбестен жасалады. Нақты жағдайларға байланысты аралық 
құрылыстар зауыттан құрылыс алаңына жеткізіледі немесе тікелей 
құрылыста дайындалады. Соңғы жағдайда күнтізбелік жоспар бойынша 
құрылыс мерзімдеріне сәйкес осы құрылыстарды дайындау үшін қажетті 
стендтер саны анықталады. Егер олардың үштен астамы болса, жылжымалы 
стендтерді қолдана отырып, ағынды-агрегаттық технология бойынша аралық 
құрылыстарды дайындауды ұйымдастырған жөн [43]. 

Аралық құрылыстарды монтаждау үшін көпірдің жайылма бөлігіндегі 
блоктар саны көп болған кезде порталдық немесе тіреуіш крандар, сондай-ақ 
консольді-шлюзді крандар түріндегі арнайы монтаждау агрегаттары 
пайдаланылуы мүмкін (2.35-сурет). 

Үлкен эстакадалар мен өтпежолдарда аралық құрылыстарды 
монтаждау үшін үлкен жүк көтергіштігі бар кәдімгі жебелі крандар да 
пайдаланылады. 

Үлкен аралықтардың темірбетон арқалықтары немесе рамалық аралық 
құрылымдары бойлық және көлденең бөліктерге ие және арнайы монтаждау 
агрегаттарын қолдана отырып, тығыз желімделген буындарда ілулі немесе 
жартылай аспалы тәсілмен орнатылады. 

2.36 және 2.37 суреттерінде аралық құрылым мен тірек торабының 
сызбалары келтірілген [43]. 

Аралық құрылым қабылданған монтаждық кранның жүк көтергіштігі 
негізінде блоктарға бөлінеді. Блоктар жағалауда, арнайы салынған мінбе-
плацтарда дайындалады. Блоктар кезекпен бетондалады, бұл бетондалған 
блоктардың ұштарын өңдеудің орнына бұрын жасалған блоктардың соңғы 
бетін пайдалануға мүмкіндік береді.  

 
1-аралық құрылыстың арқалығы; 2-порталды крандар; 3-бұрғылау станогы;  

4-бұрғылау бағанасы 
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2.35 сурет - КШК кранымен аралық құрылыстарды монтаждау және тіреулер 
салу 

 
 

 
а-бүйірдегі түрі; б-аралықтағы қима; в-тіректің үстіндегі қима 

2.36  сурет - Темірбетон аралық құрылысының сызбасы 
 

 
 

1-тірек бөліктері; 2-тірек тумбалар; 3-тіректі қайта құру 
2.37 сурет - Тірек үсті түйіннің схемасы 

 
Бұл жағдайда орнату кезінде соңғы беттердің жақсы сәйкес келуіне қол 

жеткізіледі. Мұндай блоктарды дайындауды бұрын салынған плакаттарда 
ұйымдастыруға болады, содан кейін оларды өзен көлігімен орнату орнына 
тасымалдауға болады. 



194
   

 

Қазіргі жағдайда ілмелі монтаждың орнына ілмелі бетондау кеңінен 
қолданылады. Темір-бетон аркалы аралық құрылыстар мүкәммалдық металл 
аркалы шеңберлер түрінде төсеме тақталарды қолдана отырып салынады. 
Темір-бетон аралық құрылыстардың құрылысы туралы жалпы мәліметтерді 
жұмыстардан алуға болады [40, 41, 42]. 

 
 
2.7.3 Металл аралық құрылыстар салу 
Өтпелі фермалары бар металл аралық құрылыстарды монтаждау тұтас 

төсемелердегі көпірдің саңылауында, жартылай аспалы немесе аспалы 
тәсілдермен жүргізіледі. 

Кейде көпірдің құрылысы қысқа болған кезде тіректерді салу және 
аралық құрылыстарды орнату бойынша жұмыстарды бір уақытта жүргізу 
қажет. Бұл жағдайда жағалаулардың бірінде көпір осьінде жиналған аралық 
құрылыстардың бойлық ысырмасы көлденең қозғалыстармен қиыстырылып 
қолданылады (көпір осьі бойынша жұмыстардың жеткілікті фронты 
болмаған кезде). 

Аралықтары көп ірі өзендерде жүзумен тасымалдау қолданылуы 
мүмкін. Жүзудегі бойлық ысырманың қажеттілігі нұсқаларды салыстыру 
кезінде түсіндірме жазбада негізделуі тиіс. 

Қос таврлы немесе қораптық қиманың тұтас басты арқалықтары бар 
металл аралық құрылыстар аралықтың шамасына, монтаждау элементінің 
салмағына және құрылыстың жергілікті жағдайларына байланысты жартылай 
аспалы, аспалы және теңгерімді тәсілдермен, сондай-ақ көпір осьі бойынша 
бойлық ысырмасы бар конвейерлік-тылдық тәсілмен монтаждалады. 
Құрастыру әдісі орнату нұсқаларының техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін салыстырғаннан кейін қабылданады. 

Аралық құрылыстарды жартылай аспалы жинау үшін бірінші аралықта 
екі-үш уақытша тірек, ал келесі аралықта – бір тірек орнатылады. Уақытша 
тіректер металл инвентарлардан да, жеке құрылымдардан да жатын немесе 
қадалы іргетасқа жиналады. 

Орнату әдісін таңдауға және монтаж жұмыстарын ұйымдастыруға, 
жалпы алғанда, металл қоймасын ұйымдастыру туралы қабылданған 
шешімдер және металл элементтерін орнатуға беру әдістері айтарлықтай әсер 
етеді.  

Металл аралық құрылысты конвейерлік-тылдық тәсілмен бойлық 
ысырмамен және жартылай аспалы тәсілмен монтаждау мысалдары 2.38, 
2.39-суреттерде келтірілген. 
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А-бастапқы қалып; б-3-4 аралықтағы аралық құрылыстың ысырмасы; в-
ысырманың соңғы сатысы; 1-аралық құрылыстың жиналған секциясы; 2-

өздігінен ашылатын аванбек 
2.38 сурет - Аралық құрылыстың ысырмасының схемасы 

 
1-өтуге арналған жұмыс төсемі; 2-кран асты жолы; 3-төсемдер 

2.39 сурет - Жартылай аспалы монтаждау бойынша жұмыстардың жалпы 
схемасы мен тәртібі 

 
Көпірлер мен басқа да жасанды құрылыстарды салу және металл 

аралық құрылыстарды орнату туралы толық ақпаратты дереккөздерден алуға 
болады[39, 40, 41, 42, 44, 45]. 
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Қорытындылар 
Оқу құралының екінші бөлімінде жер төсемін салудан бастап, жол 

жабынын, тозудың қорғаныш қабаттарын орнату жөніндегі жұмыстарға 
дейінгі қалалық қатынас жолдарын салудың технологиялық процесі толық 
қаралды. Жеке бөлімдер көпірлер, өткелдер, су өткізгіштер сияқты трамвай 
жолдары мен жасанды үймәреттердің құрылысына арналған. Қалалық 
қатынас жолдарын салу технологиясын зерттегеннен кейінгі келесі кезең 
қалалық қатынас жолдарын пайдалану жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыруға және орындауға арналған кәсіби модульді игеру болып 
табылады. Бұл тақырып осы оқу құралының үшінші бөлімінде ашылады. 

 
Өткен бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар 
 
1. Жол құрылысында қолданылатын жер жұмыстарына арналған 

машиналардың негізгі түрлерін атаңыз. 
2. Цемент-бетон және асфальт-бетон қоспалары үшін қандай 

жабдықтар жасалады? 
3. Асфальт-бетон және цемент-бетон жабындарын салу үшін 

қолданылатын негізгі машиналар қандай? 
4. Жер төсемін салу кезінде қандай дайындық жұмыстары жүргізіледі? 
5. Экскаватордың жұмыс циклі қандай операцияларды қамтиды? 
6. Жер төсемін салу кезінде бульдозердің жұмыс циклі қандай 

операциялардан тұрады? 
7. Топырақты илектеу арқылы сынама тығыздау қалай және не үшін 

жасалады? 
8. Топырақты сынау кезінде бақылаудың қандай әдістері қолданылады? 
9. Үйінді мен ойықтардың беткейлерін нығайтудың негізгі әдістері 

қандай? 
10. Топырақты нығайтудың қандай әдістері бар? 
11. Топырақты нығайту үшін оларды пайдалану кезінде органикалық 

байланыстырғыштарға қандай талаптар қойылады? 
12. Беткі қабатты өңдеу дегеніміз не? 
13. Үш қабатты өңдеу құрылғысының технологиялық процесі қандай 

операцияларды қамтиды? 
14. Тозу қабаты дегеніміз не? 
15. Жұқа қабатты асфальтбетонды орнатудың технологиялық процесі 

қандай операциялардан тұрады? 
16. Асфальтбетон қоспаларын дайындау қалай жүзеге асырылады? 
17. Битум асфальтбетон қоспасын дайындау үшін қолданар алдында 

қандай алдын-ала өңдеуден өтеді? 
18. Араластырғыштан шыққан кезде және жабынға салынған кезде 

дайын ыстық асфальтбетон қоспасының температурасы қандай болуы керек? 
19. Асфальтбетон зауытының құрамына қандай жабдық кіреді? 
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20. Асфальтбетон зауыттарының құрамында қандай араластырғыштар 
қолданылады? 

21. Асфальт-бетон және цемент-бетон жабыны бар жол жамылғысы 
қандай қабаттардан тұрады? 

22. Жылы асфальт бетон қоспасы ауаның қандай температурасында 
төселеді? 

23. Төселгеннен кейін қандай кезеңде жол жабыны пайдалану сапасына 
жетеді?  

24. Цемент-бетон зауыты қандай технологиялық қондырғылар мен 
агрегаттардан тұрады? 

25. Құрама плиталардың жол жабындары монолитті жабындардан 
несімен ерекшеленеді? 

26. Трамвай жолдарын салу кезінде қандай нормативтік құжаттарды 
басшылыққа алу керек? 

27. Рельс-шпал торы дегеніміз не? 
28. Шпалдар қандай материалдардан жасалуы мүмкін? Әр түрлі 

материалдардан жасалған шпалдардың артықшылықтары мен кемшіліктері 
қандай? 

29. Қалалық рельс жолдарының жол жабындары қандай 
материалдардан жасалады? 

30. Көпірлерді салу кезінде тіректердің іргетастарын, темірбетон және 
металл аралық құрылыстарды салу қалай жүзеге асырылады? 

 
Практикалық тапсырмалар 
 
№1 тапсырма 
Автомобиль жолын салу учаскесінде жалпы көлемі V = 12000 м3 

ойықтарды әзірлеу бойынша жер қазу жұмыстарын орындау қажет. 
Экскаватор бір сағат ішінде 30 м3 топырақ өңдейтін жағдайда, шөміш көлемі 
1,25 м3 шынжыр табанды жүрісті бір шөмішті дизельді экскаваторды 
пайдаланған кезде С топырақтың 1 м3 өңдеу құнын анықтау (тг./ м3) керек. 

 
Шешім: 
1 м3 топырақ өңдеу құны (тг./ м3) мынадай формула бойынша 

есептеледі: 
 

  ,...; 2211 nnMtMtMttM
V
tM

C   

 
мұндағы С-жұмыс бірлігінің құны, тг./ м3; 
       t1, t2,…tn  – барлық жұмыс көлемін орындау үшін қажет машинаның 

әр түрінің жұмыс уақыты, машина- ауысым; 
       М - жұмыстармен айналысатын машиналардың әрқайсысына 

сәйкес машина-сағаттың құны, тг ([46] бойынша анықталады, мысалы, 
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шөміш көлемі 1,25 м3 M = 7560,45 тг болатын шынжыр табанды жүрісті бір 
шөмішті дизельді экскаватор үшін); 

       V-объектілердегі жер жұмыстарының көлемі, м3. 
 
№2 тапсырма 
Ожаумен жабдықталған бір шөмішті экскаватордың өнімділігін 

анықтаңыз геометриялық сыйымдылығы q = 1,25 м3, тасты топырақты 
дамытады, егер tц  циклінің ұзақтығы 50 С болса, жұмыс жағдайлары қолайлы 
деп саналады. 

 
Шешім: 
Бір шөмішті экскаватордың өнімділігі мына формула бойынша 

анықталады: 
 

cм
kt

kkqП
рц

вн /,3600 3


   

 
мұнда kн – қалыпты жағдайда 1–ге тең шөмішті толтыру коэффициенті, 

қолайлы жағдайда-1,05...1,10, қолайсыз жағдайда-0,9; 
        kв  = 0,75 ... 0,95-уақыт бойынша нөмішті пайдалану коэффициенті; 
        tц-цикл уақыты, с; 
        kp-топырақты қопсыту коэффициенті, жеңіл топырақ үшін – 1,15; 

орташа топырақ үшін – 1,25; ауыр топырақ үшін – 1,33; жартасты топырақ 
үшін-1,72. 

 
№3 тапсырма 
 
Қуаты N = 90 кВт қозғалтқышпен жабдықталған экскаватордың 

көмегімен жалпы көлемі V = 10000 м3 автомобиль жолын салу бойынша жер 
жұмыстарын орындау қажет. Егер экскаватор сағатына 30 м3 топырақ 
өндірсе, жоспарланған Э (Дж/м3) жұмыстарының энергия сыйымдылығын 
есептеу қажет. 

 
Шешім: 
Жұмыстардың энергия сыйымдылығын Э (Дж/м3) өнімінің энергия 

сыйымдылығын және N (Вт) машиналар қозғалтқыштарының қуатын ескере 
отырып, жер жұмыстары көлемінің бірлігіне келетін жұмсалған жұмыс 
бойынша белгілейді. 

 

  ,...; 2211 nnNtNtNttN
V
tN

Э  2.2 

 
мұндағы t1, t2,…tn – барлық жұмыс көлемін орындау үшін қажет 

машинаның әр түрінің жұмыс уақыты, машина- ауысым; 
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       V-объектілердегі жер жұмыстарының көлемі, м3. 
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3 ҚАЛА ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ 
ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ 

 
3.1 Қала көшелері мен жолдарын пайдалану және жөндеу 
Жылдың кез келген уақытында көлік пен жаяу жүргіншілердің қауіпсіз 

және ыңғайлы қозғалысын қамтамасыз ету, тасымалдаудың өзіндік құнын 
төмендету, жол төсемдерінің, жер асты инженерлік желілері мен жол-көлік 
құрылыстарының қызмет ету мерзімін ұлғайту, сондай-ақ қала көшелері мен 
жолдарының қалыпты санитариялық жағдайын сақтау үшін оларды уақтылы 
жөндеу және дұрыс күтіп ұстау қажет. Көшелер мен жолдарды жөндеу және 
күтіп ұстау мәселелерімен қалалық жол-пайдалану ұйымдары айналысады. 
Пайдалану қызметі жолдың, жаяужолдардың және көшенің басқа 
элементтерінің жағдайыне, сондай-ақ олардың ұзақ мерзімділігі мен көліктік-
пайдалану көрсеткіштеріне елеулі әсер ететін су жолдарын бұруға басты 
назар аударады [47]. 

Көшелерді пайдаланудың маңызды мәселелерінің бірі - жүру бөлігінің 
жол төсемінің сапасын бағалау, оны барынша жоғары жылдамдықпен 
үздіксіз және қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ететін жағдайда ұстау. Жол 
жамылғысы үнемі көлік жүктемелеріне және климаттық факторларға 
ұшырайды. Автомобиль қозғалғанда тік және көлденең (тангенс) күштер 
пайда болады, бұл жол жамылғысындағы серпімді және қалдық кернеулер 
мен деформацияларды тудырады. Жолдың бетіндегі қалдық 
деформациялардың жинақталуы оны біркелкі емес етеді. Көлік дөңгелектері 
көлік жүретін бөліктің кедір-бұдырына соғылған кезде жол төсемінің 
жағдайына, жылжымалы құрамға теріс әсер ететін соққылар туындайды. 
Жол төсемінің осы түрі үшін рұқсат етілген шамадан асатын кернеулер мен 
деформациялар кезінде оның бұзылуы мүмкін. Нәтижесінде жол есептелген 
жылдамдықпен көлік қозғалысына жарамсыз болады. Жолдарды пайдалану 
барысында көлік доңғалақтарының жанама әсерлерінің әсерінен жабын 
жоғарғы қабатты (тозу қабатын) тозу, минералды бөлшектерді ұсақтау және 
оларды көлік қозғалысы мен көшелерді жинау әсерінен бұзылу арқылы 
біртіндеп тозуға ұшырайды [48]. 

Осылайша, қала жолдарының пайдалану сапасын төмендететін негізгі 
факторлар: 

а) төсемде есептелген жылдамдықтармен көлік қозғалысын 
қиындататын бояулардың, ойықтардың, толқындардың және басқа да кедір-
бұдырлардың пайда болуымен сипатталатын төсемдердің біркелкі емес 
тозуы; 

б) біркелкі тозу, бұл көлік қозғалысының әсерінен олардың қалыңдығы 
біркелкі азайған кезде жабындардың тозу процесі, осылайша олардың 
беріктік сипаттамалары төмендейді. 

Төсемнің қатты үйкелуі тежеу учаскелерінде — қоғамдық көлік 
аялдамаларында (автобустар, троллейбустар), жол қиылыстарының алдында 
және ерекше қарқынды қозғалыс туралы учаскелерде өтеді. Қатты емес жол 
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жамылғыларында абразиямен қатар шұңқырлар, жарықтар, толқындар, 
шөгулер, соқпақтар, сынықтар және басқа да ақаулар пайда болуы мүмкін. 
Қатты жол жамылғыларында деформациялар көбінесе плитадағы жарықтар, 
беткі қабаттың пиллингі және боялуы немесе негізінен плитаның бұрыштары 
мен тігістерде болатын бұзылулар түрінде болады [47, 48, 49].  

Жол жамылғысының деформация түрлерін қарастырыңыз (3.1-сурет). 
Қатпарлануы - жүктемелердің, төмен температураның, ылғалдың 

әсерінен өлшемі 5 мм-ге дейін микробұдырлардың пайда болуы. 
Боялу - тереңдігі 20 мм-ге дейінгі жол жамылғысынан материал 

бөлшектерінің бөліну процесі. Деформацияланған ойықтар жабынның беткі 
бұзылуына жатады. 

Шұңқырлар - тереңдігі 20-дан 100 мм-ге дейінгі жергілікті бұзылулар. 
Жылжулар - тұрақты негізде жоғарғы қабаттың ығысуынан туындаған 

кедір-бұдырлардың (қатпарлардың, ағындардың) пайда болуы. 
Қырлар мен толқындар - әр түрлі көлденең ойықтар мен жұмсақ 

жиектері бар жоталар түрінде кедір-бұдырлардың пайда болуы. 
Жабынның жарықтары жабынның жеткіліксіз беріктігіне байланысты. 

Деформация температураның біркелкі бөлінбеуімен жүреді. Көлденең және 
қиғаш, бойлық, беткі жарықтар бар. 

 
а-қатпарлануы; б – боялу; в – шұңқырлар; г – ығысу; д-толқындар; 

е-қырлар 
3.1 сурет - Жол төсемдерінің деформациясы және бұзылуы 

 
Көшелердің жүру бөлігі жамылғысының тозуы мен ондағы 

деформациялардың жинақталуы қозғалыс қарқындылығы мен 
жылдамдығына, сондай-ақ климаттық жағдайларға және жолдарды 
пайдалану барысында күтіп ұстау мен жөндеу сапасына байланысты. 
Қалыпты пайдалану жағдайларында асфальт-бетон жабындарының тозу 
шамасы жабындар бетінің тегістігін бұзатындай жоғары болмайды және 1 
млн.брутто-т қозғалысқа 0,5 мм-ден аспайды. Асфальтбетонның 4 см қабаты 
бар орташа қызмет ету мерзімі күрделі жөндеуге дейін (жоғарғы қабатты 
қалпына келтіру) 8-10 жылға тең. Жабындардың (әсіресе асфальтбетонды) 
тозу шамасын анықтаудың ең қарапайым тәсілі төсемдерден жынысөзектерді 
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алу және олардың қалыңдығын өлшеу болып табылады (3.2-сурет.) Тозу 
шамасын анықтаудың анағұрлым жетілдірілген тәсіліне арнайы аспаптар 
қолданылған электромагниттік тәсіл жатады [49, 50, 51]. 

Төсемдердің тегістігін анықтау үшін жол төсемдері бетінің 
геометриялық профилін ұзын учаскелерде үздіксіз тіркеуге мүмкіндік беретін 
жылжымалы құрылғылар қолданылады. Оларға доңғалақты профилометрлер 
және қолмен қозғалатын әртүрлі дизайндағы профилографтар, сондай-ақ 
автомобиль көмегімен қозғалатын құрылғылар жатады. Олар тіркемелер 
түрінде немесе топсалы нұсқада қолданылады. Қазіргі уақытта қажетті 
заманауи метрологиялық және сынақ жабдықтарымен жабдықталған, 
зерттеулерді, сынақтарды және өлшеулерді тез және дәл жүргізуді 
қамтамасыз ететін жылжымалы жол зертханалары кеңінен қолданылады. 
(3.3-сурет.) [50]. 

 

 
3.2 сурет - Жол жабынынан жынысөзекті алу 

 
Көшелердің өткізу қабілеті мен қозғалыс қауіпсіздігіне үлкен әсер 

ететін маңызды көліктік-пайдалану көрсеткіші көлік доңғалақтарының оның 
кедір-бұдырлығына байланысты жол төсемінің бетіне ілінісу дәрежесі болып 
табылады. Жаңадан салынған немесе пайдаланудағы жол төсемдерін 
қабылдау кезінде жол төсемдерінің сырғуға кедергісін бағалау үшін ілінісу 
коэффициенті анықталады. 

Ілінісу коэффициентінің шамасын әртүрлі қолданыстағы әдістермен: 
портативті маятникті аспаптардың көмегімен; автомобильдің тежеу жолының 
шамасы бойынша; динамометрлік арбалармен анықтайды. Соңғы уақытта 
ілінісу дәрежесін өлшеу үшін жұмыс істейтін динамометриялық құрылғылар, 
сондай-ақ автомобильге бекітілген және бекітілген нұсқада жабындардың 
теңдік дәрежесін анықтауға арналған құрылғылар ең көп қолданылады [50, 
51]. 
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3.3 сурет-Жылжымалы жол зертханасы 

 
Жабындардың тозу дәрежесіне, тегістігіне және кедір-бұдырлығына 

байланысты жөндеу жұмыстарының түрлері мен көлемдері белгіленеді. 
Жүріс бөлігінің жабынын күшейтуге, жол жамылғысының конструкциялық 
қабаттарын әлсіз материалдардан неғұрлым берік етіп ауыстыруға 
байланысты жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туындаған кезде 
қолданыстағы жол жамылғысының беріктігін айқындау қажет. Жол 
жамылғысының беріктігін бағалау оның нақты серпімді модулін анықтау мен  
оны талап етілген шамамен салыстырудан тұрады.  

Көшелер мен жолдардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуді, оларды 
уақтылы жөндеуді және автомобиль тасымалдарына қызмет көрсетуді 
жолдарды жөндеу және күтіп ұстау қызметінің органдары (жол-пайдалану 
қызметі) жүзеге асырады. 

Жол-пайдалану қызметінің міндеттері: 
- қалалық жол шаруашылығының салынып жатқан объектілерін 

техникалық қадағалау және жұмыстарды қабылдау (тапсырыс берушілермен 
бірге); 

- жолдар мен жол құрылыстарын жөндеу және күтіп ұстау бойынша 
жұмыстарды орындау; 

- коммуникацияларды төсеу кезінде жүру бөлігі мен жаяужолдарды 
қазу өндірісін бақылау; 

- жабындардың жағдайын қадағалау және олардың бұзылу себептерін 
анықтау; 

- қаланың жол шаруашылығын одан әрі дамытудағы қажеттіліктерін 
зерделеу; 

- көшелерді механикаландырылған тазалау, тайғақтыққа қарсы күрес 
бойынша іс-шаралар өткізу [53-59]. 
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Көшелер мен жолдарды күтіп ұстау және жөндеу бойынша 
жұмыстарды жіктеу 

Жолдарда көлік қозғалысы тудыратын бұзылуларды жою үшін 
жолдарды пайдалану қызметі жөндеу іс-шараларын жүргізеді. 
Шұңқырларды, жарықтарды жою бойынша жұмыстар ағымдағы жөндеу 
барысында жүзеге асырылады. Бұл жөндеуді шұңқырлы жөндеу деп те 
атайды. Ағымдағы жөндеу барысында сондай-ақ мынадай жұмыстар 
жүргізіледі: ағындыларды жою, ауданы 300 м2 дейінгі беткі өңдеу, ауданы 
200 м2 дейінгі отырған және тозған жерлерді түзету, жалпы ауданының 20% 
дейінгі жеке плиталарды түзету, ұзындығы 100 м дейінгі жекелеген борттық 
тастарды түзету [60-63]. 

Орташа жөндеу кезінде келесі жұмыстар орындалады: 200 м2-ден 
астам алаңдағы шөгінділер мен жекелеген тозған жерлерді түзету, ауданы 
40% - дан кем кедір-бұдыр бетті орнату; ауданы 40% - дан кем 
жаяужолдардағы зақымдануларды жою; ауданы 300 м2-ден астам беткі 
өңдеуді жүргізу; иірімдерді жою; жекелеген борт тастарын, бетон 
плиталарын ауыстыру; көпір учаскелерінің жекелеген учаскелерін қайта 
төсеу. 

Күрделі жөндеу қамтиды: 
− қолданыстағы көпір, шағыл тас және қиыршық тас жабындарын негіз 

ретінде пайдалана отырып асфальттау; 
− жер асты коммуникацияларын төсей отырып, бойлық және көлденең 

бейіндерін өзгерте отырып, жол төсемдерін орнату; 
− өту жолдары, көпірлерге өту жолдары; 
− жүріс бөлігінің көлденең бейінін жаппай түзету және жол жабынын, 

ішінара негізді жаңарту, конструкциялық қабаттарды ұлғайту; 
− 1.5 м дейін кеңейтумен жабынды жаппай ауыстыру; 
− жүру бөлігін 1 жолақтан артық емес кеңейту, қалалық көлік 

аялдамалары үшін жергілікті кеңейту; 
− борт тастарын жаппай немесе ішінара ауыстыру, аулаларға кіру 

құрылғысы [55]. 
Жол жамылғысының деформациясының негізгі себептері: ауыр 

автокөліктің әсері, қозғалыстың жоғары қарқындылығы, қолайсыз 
гидрологиялық жағдайлар, қанағаттанарлықсыз су бұру, коммуникацияларды 
жөндеу және төсеу кезінде қазу, нашар қадағалау және ағымдағы жөндеудің 
уақтылы жүргізілмеуі. 

Негізгі деформациялар: шөгулер, жарықтар, ағымдар, тозу. Шөгінділер 
жер төсемінің негізі мен топырағының жеткіліксіз тұрақтылығынан, қазу 
кезінде топырақтың нашар тығыздалуынан пайда болады. Шөгулер мен 
сынықтар дренаж болмаған кезде пайда болады. Су жол жамылғысы мен 
тігістерге еніп, жер төсемін батпақтайды, ал топырақ жүк көтергіштігін 
жоғалтады. Топырақтың тұңғиыққа бейімділігі де жабындардың 
деформациясының себебі болып табылады. Шаңды топырақ астындағы сулы 
қабаттардан ылғалды капиллярлы сіңіру қасиетіне ие. Аяздың пайда 
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болуымен мұз қабаттары пайда болады. Көктемде жер жамылғысының 
жоғарғы бөлігі өте ылғалданған, жол төсемінің астарында клеверлер пайда 
болады, топырақтың көтергіштігі төмендейді. Асфальтбетондағы жарықтар 
негіздердің деформациясы немесе жер төсемінің шөгуі кезінде, асфальтбетон 
жабынының күрт салқындауы кезінде жабындарда пайда болатын иілу 
күштерінің нәтижесінде пайда болады. Температура ауытқуларынан 
жарықтар әдетте қыста пайда болады, себебі битумның сынғыштығы 
жоғарылайды, оның пластикалық қасиеттері жоғалады. Алдымен түзу 
сызықты жарықтар жол бойында пайда болады, содан кейін-дұрыс емес 
контурдағы жарықтар, содан кейін ойықтар пайда болады. Ыстық уақытта 
толқындар ауыр қозғалысы бар жерлерде, үлкен беткейлерде, тежегіш 
жерлерде пайда болады. Ығысу себептері: жабынның негізге 
қанағаттанарлықсыз ілінісуі, төменгі қабаттың ластануы немесе тегіс беті. 
Битум мен құмның көп мөлшері бар асфальтбетондар пластикалық 
деформацияларға бейім. Деформациялар асфальтбетонның нашар сапасымен, 
битум құрамының төмендеуімен, агрегаттың гидрофильділігінің 
жоғарылауымен байланысты. Суға төзімділігі төмен мұндай жабындар 1-2 
жыл жұмыс істегеннен кейін боялады. Сондай-ақ күйдірілген асфальтбетон 
бұзылады. Жабынның тозуы қиылыстарға, қалалық көлік аялдамаларына тән. 
Жабынның кедір-бұдырлығы, ластануы, жоғары жылдамдықтар тозуды 
тездетеді [55]. 

Осылайша, жол төсемінің жұмыс қабілеттілігінің негізгі шарттары жер 
төсемінің тұрақтылығы, негізді дұрыс орнату технологиясы, 
асфальтбетонның төселуі мен тығыздалуын бақылау, жол төсемінің негізгі 
құрылымын бұзылудан қорғайтын тозу қабатының құрылысы болып 
табылады, бұл жабынның қызмет ету мерзімін арттыруға ықпал етеді. 

Жол жабындары мен негіздерді жөндеу 
Қиыршық тас пен негізді жөндеу кезінде деформацияланған жер 

шұңқырлардың тереңдігіне босатылады, шағыл тас алынып тасталады, 
ластанған төсем қабаты ауыстырылады. Шағыл тас экранның көмегімен 
фракцияларға бөлінеді, жаңасын қосады және жөнделетін аймақты 
толтырады. Ұсақ тас пен ылғалдандырумен тығыздалады [63]. 

Шағыл тасты және қиыршық тасты жабындар. Оларды жөндеу 
кезінде мерзімді жөндеу жұмыстарын жүргізеді, шұңқырларды, жолтабандар 
мен шөгулерді жояды, сондай-ақ шаңды кетіру жөніндегі іс-шараларды 
жүзеге асырады. Жаңа материал қосылған жабынды жөндеу профильдері 
оңтайлы ылғалдылықта (құм-саз фракцияларының құрамына байланысты 10-
нан 15% - ға дейін) автогрейдерлермен немесе грейдерлермен жүзеге 
асырылады, бұл жақсы кесілген, жылжытылған және тығыздалған 
жағдайында шағыл тас немесе қиыршық тас материалының  осындай күйіне 
сәйкес келеді.  

Органикалық тұтқыр заттармен өңделген шағыл тас және 
қиыршық тастар. Жөндеу барысында жиектердің тегіссіздігі, ойықтары, 
зақымдануы, төбешіктер  мен қатпарлар, жабынның біршама опырылуы және 
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шөгуі жойылады. Шұңқырларды жөндеу негізінен органикалық 
байланыстырғыштармен өңделген суық шағыл тас (қиыршық тас) 
қоспаларымен жүзеге асырылады. Жекелеген жағдайларда суық немесе 
ыстық асфальтбетон қоспаларын немесе сіңдіру тәсілін тура немесе кері 
қолдануға рұқсат етіледі. Суық қоспаларда тұтқыр ретінде сұйық (немесе 
тұтқыр) битумдар, көмір шайырлары, битум эмульсиялары қолданылады. 
Жөндеу жұмыстары жүргізіледі: егер ауа температурасы 5°C - тан төмен 
болмаса, суық және ыстық болса, ауа температурасы 10 °C-тан төмен 
болмаған жағдайда жүргізіледі. Суық тәсіл ойық тереңдігі 3 см-ге дейін 
болғанда, ал ыстық тәсіл - ойық тереңдігі 3 см-ден терең болғанда орынды. 
Көрсетілген тәсілдердің кез-келгенінде жөнделетін орын, оның ішінде 
жиектерді шабу (тегістеу), шаң мен кірден тазарту, тазартылған бетті 
0,1...0,15 л/м норма бойынша бүріккіш пистолеттердің немесе бүріккіштердің 
көмегімен және оған тұтқырлығы 20-70 сұйық битумды, қалдық битумды 
(гудронды) немесе 0,3...0,5 л/м3 мөлшерінде гудронды жағу, 60 °с дейін 
қыздыру арқылы органикалық еріткішпен (солярка, керосин) өңдеуге 
дайындайды. Тікелей төселгеннен кейін шұңқыр жөндеу материалымен 
толтырылады, оның қалыңдығы тығыздау коэффициентін ескере отырып 
тағайындалады. Ыстық қоспаларды қолданған кезде материал 
шұңқырлардың тереңдігі 5 см-ден аспаған кезде бір қабатқа, ал тереңдігі 5 
см-ден асатын болса, екі қабатқа салынып, қабаттарға мұқият тығыздалады. 
Егер сіңдіру әдісі қолданылса, шұңқырдың тереңдігі 0,8-ден аспайтын, бірақ 
16 мм-ден аспайтын шағыл тас дайындалған шұңқырға салынып, 
тығыздалады. Содан кейін тұтқыр битум немесе шайыр шұңқыр тереңдігінің 
әр сантиметріне 0,8-1,0 л/м2 мөлшерінде құйылады. Құю кезінде тұтқырдың 
температурасы: БНД 200/300, БНД 130/200 - 120...160°C маркалы битум 
болуы тиіс. Тұтқыр затты төгіп, 5...15 мм фракциялы шағыл тастар 
таратылып, тығыздалады. Шағын жөнделетін алаңдар нығыздағыштармен 
тығыздалады. Көптеген шұңқырлардан зақымдалған жабын учаскелері 
карталармен жөнделеді. 

Асфальтбетонды жабындар. Асфальт-бетон жабындарын жөндеудің 
негізгі жұмыстарына тозған жоғарғы қабаттарды қалпына келтіру, 
шұңқырлар, жарықтар, жеке толқындар, төбешіктер мен қатпарлар, сынықтар 
мен жиектердің тегіссіздігі, беткі өңдеу құрылғысы, қорғаныс қабаттары мен 
тозу қабаттары жатады. Бұл жұмыстар көктемде жылы және тұрақты ауа-
райының басталғанда қолға алынады. Жөндеу жұмыстары шұңқырларды 
жабынның суық фрезерін қолдана отырып, шұңқырларды жөндеу әдістерімен 
жабудан басталады. Фрезерлеу суық фрезерлеу машиналарының көмегімен 
жүзеге асырылады. Ыстық асфальтбетон қоспаларын қолдана отырып 
жабындарды жөндеу құрғақ және жылы мезгілде ауа температурасы 10°С - 
тан төмен болмайтын жағдайда жүзеге асырылады. Құйылған асфальтты ауа 
температурасы -5°С - қа дейін төмен болған кезде төсеуге рұқсат етіледі. 
Жөнделетін орынды дайындау келесі тәртіппен жүзеге асырылады: 
шұңқырлардың шекаралары түзу сызықтармен жиектеліп, сызықтар 
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жабынның бүлінбеген жерінің 3-5 см бөлігін қамтиды, бір-біріне жақын 
орналасқан бірнеше ұсақ шұңқырлар бір жалпы картаға біріктіріледі; ескі 
асфальтбетон контурмен алынып тасталады, шұңқыр тазаланады және (қажет 
болған жағдайда) кептіріледі; түбі мен оның қабырғаларын нормасы 0,3-0,5 
л/м2, 60 °С дейін қыздырылған сұйық немесе тұтқыр битум эмульсиясымен 
майлайды. Инфрақызыл қыздырғыштарды қолданған кезде шұңқыр шаң мен 
кірден тазартылып, 140-170°C дейін қызады, қыздырылған жиектер 1-2 см 
тереңдікке дейін тегістеледі, шұңқырдың түбі босатылып, қазылған материал 
түбіне таратылады және жаңа қоспаның қажетті мөлшерін қосады, қажетті 
тығыздыққа дейін тығыздалады (егер құйылмаған болса)  [63,64, 65]. 

Асфальтбетон жабындарын термопрофильдеу. Асфальтбетон 
жабындарының жоғарғы қабатын қалпына келтіру үшін арнайы 
машиналардың көмегімен жабындарды қалпына келтіруге негізделген 
технология кеңінен қолданылады [76]. 

Регенерация термиялық профильдеудің әртүрлі әдістерімен жүзеге 
асырылады, олардың негізгі операциялары: жабынды жылыту; оны 2-5 см 
тереңдікке дейін қопсыту (фрезерлеу); босатылған қоспаны жоспарлау; 
тығыздау. Термопрофильдеу тәсілдері мынадай түрлерге ие: 
терможоспарлау; термогомогенизация; термотөсеу; термоараластыру; 
термопластификация. 

Термиялық жоспарлау әдісі - ең қарапайым, тек жоғарыда 
көрсетілген негізгі операцияларды орындауды қамтиды. Жөнделетін 
жабынның орташа тереңдігі бірқатар факторларға, соның ішінде 
асфальтбетон түріне және ауа температурасына байланысты. 

Термомогогенизация әдісі терможоспарлаудан ерекшеленеді, себебі 
негізгі операциялардан басқа, ескі асфальтбетон қоспасын араластыру 
арқылы асфальтбетонды қалпына келтіруді қарастырады. Бұл 
асфальтбетонның біркелкілігін арттырады және қабаттың тығыздалуы 
жақсарады, бұл алдыңғы әдіске қарағанда осы әдісті қолдану аясын біршама 
кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Термогомогенизация әдісімен жабындарды 4% - дан аспайтын сумен 
қанықтыру арқылы жөндейді. Термогомогенизация бір машина немесе 
машиналар жиынтығы түріндегі араластырғышпен жабдықталған 
термопрофильдеушілерді қолдану арқылы жүзеге асырылады (3.4-сурет). 

Термо төсеу әдісі, негізгі операциялардан басқа, босатылған ескі 
қоспаның үстіне тәуелсіз қабат түрінде жаңа қоспаны қосуды қарастырады 
[64-70]. 

Бұл әдістің қолданылу аймағы алдыңғы әдістерге қарағанда кең, себебі 
ол жабындарды үлкен тегіссіз амплитудалармен, терең шұңқырлармен, 
орташа тереңдіктегі шұңқырлармен, қанағаттанарлықсыз көлденең 
беткейлермен және судың жоғары қанығуымен жөндеуге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, бұл әдіс қандай да бір себептермен жабынды минималды 
рұқсат етілген термиялық араластыру әдісіне тең немесе одан асатын 
тереңдікке босату мүмкін болмаған кезде тиімді болады, жылу төсемінен 
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айырмашылығы, жаңа қоспаны ескі қоспамен араластырып, алынған қоспаны 
бір қабатпен төсеу керек. 

Оның артықшылығы - ескі қоспаның құрамын белгілі бір дәрежеде 
түзету және оны қалпына келтіру мүмкіндігі. Осы әдіспен жұмыс жасау 
кезінде ескі жабынға судың қанығуын шектейтін талаптар қойылмайды. 
Қосылған қоспаның шығыны жөнделетін жабынның тегістігіне, оның тозу 
дәрежесіне және ескі асфальтбетонның қасиеттерінің қажетті өзгеруіне 
байланысты белгіленеді. Термо араластыру жылу төсеуге арналған 
жабдықтан басқа, сондай-ақ араластырғышпен жабдықталған 
термопрофильдеушіні қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Термопластификация әдісі алдыңғы қоспалардан пластификаторды 
ескі қоспаға соңғы массаның 0,1-0,6% мөлшерінде қосумен ерекшеленеді. 
Бұл операция араластырумен бірге жүруі керек. Бұл әдіс терможоспарлаудың 
және термогомогенизацияның барлық артықшылықтарына ие, себебі ол жаңа 
қоспаны қосуды қажет етпейді. Сонымен қатар, ол ескі асфальтбетонды 
қалпына келтіруге мүмкіндік береді, оны 3% - дан асатын сумен 
қанықтыратын жабындарға тарату арқылы осы әдісті қолдану аясын 
кеңейтеді. (Термопластификация әдісінің қолданылуын шектейтін жалғыз 
жағдай - жабынның үлкен бұзылуларының болуы және қоспаны қосуды 
қажет ететін қатты тозу. Термопластификация пластификаторды енгізу 
түйінімен жабдықталған жағдайда термогомогендеу сияқты машиналармен 
жүзеге асырылады. Пластификатор ретінде салмағы бойынша 25% - дан кем 
емес хош иісті көмірсутектері бар мұнайдан шыққан майларды қолданған 
жөн. Сондай-ақ, мұнай фракцияларын, мотор майын селективті тазарту 
сығындыларын қолдануға болады [76]. 

Цемент-бетон жабындарын жөндеу технологиясы. Цемент-бетон 
жабындарын жөндеуге жіктер мен жарықтарды жөндеу, жіктердің 
жиектерінің, плиталардың қырлары мен жекелеген раковиналардың 
зақымдануларын бітеу, жергілікті отыруларды жою, плиталардың ісінуін, 
бетонның беткі қабатын аршумен жекелеген учаскелерді бітеу жатады. 
Жөндеу жұмыстары жабынның талап етілетін тегістігін және оның 
жөнделген учаскенің бетімен бірқалыпты жанасуын қамтамасыз етуі тиіс. 

Жіктерді ағымдағы жөндеу плиталардың бетон қырларының және 
олардың бетіндегі тікелей жіктің жиегіндегі зақымдануларды түзетуді, 
мастикамен тазалау мен құюды көздейді. Ағымдағы жөндеу кезінде 
жарықтар алдын ала саусақ фрезаларымен кесіліп, тазаланады, содан кейін 
ені 5 мм - ге дейін ұсақ жарықтар жұмыс температурасына дейін 
қыздырылған сұйық битуммен (гудронмен) құйылады, байланыстырғышпен 
толтырылған жарықтардың беті құммен себіледі; 5-тен 25 мм-ге дейінгі 
тігістер мен жарықтар негізінен битум мастикаларымен (соның ішінде 
резеңке битум), олардың құрамы жол санатына және нормативтік-
техникалық құжаттарға сәйкес таңдалады. Буындарды толтыру үшін 
полимерлі герметиктерді қолдану үлкен нәтиже береді. Жарықтар,  
шұңқырлар, беткі бұзылу ошақтары цемент және полимербетон 



209
   

 

қоспаларымен, сондай - ақ сұйық өнеркәсіптік шыныдағы қоспалармен 
бітеледі. Цемент-бетон қоспалары бетонның қажетті беріктігін жинау 
кезеңінде (7 күнге дейін) жөнделетін учаскелердегі қозғалысты жабу мүмкін 
болған кезде қолданылады. Жекелеген жағдайларда асфальтбетон 
қоспаларын қолдануға рұқсат етіледі. Жөндеудің басқа әдістері ұсынылады, 
мысалы, минералды материалдарды сіңдіру әдісі (шағыл тас, қиыршық тас, 
құм, бұрын 120...140 °С-қа дейін қыздырылған) балқытылған 
пластификацияланған техникалық күкіртпен немесе шұңқырларды күкірттен, 
пластификатордан және минералды толтырғыштан (қоспадағы күкірт 
мөлшері -жалпы көлемнің 25.. 30%). Плиталардың, ойықтардың және 
шұңқырлардың жиектері мен бұрыштарының сынықтарын (тереңдігі 5-15 
және ені 50 см-ге дейін) жедел жөндеуді өнеркәсіптік сұйық шыныда тез 
қататын ұсақ түйіршікті (құмды) бетондардың көмегімен орындауға болады. 
Егер асфальт-бетон қоспалары жөндеу үшін пайдаланылса, онда олар 0,3...0,5 
л/м2 мөлшерінде сұйылтылған битуммен немесе битум эмульсиясымен 
төселгеннен кейін жөнделетін жерге қойылады. Бұзылу тереңдігі 5 см - ден 
кем болған кезде қоспаны бір қабатқа, ал үлкен тереңдікте - екі қабатқа 
қолаунақпен немесе салмағы 12...16 кг қыздырылған тығыздағыштармен 
қабаттап тығыздайды. Құйма асфальтбетон қоспаларымен шұңқырлар 
барлық тереңдікке бірден толтырылады, ал тығыздау жүргізілмейді [76]. 

 

 
3.4 сурет - Асфальтбетонды ыстықтай қайта өңдеуге арналған жабдық 

 
Асфальтбетон жабындарын жөндеу кезінде шұңқырларды ағымдағы 

жөндеу үлкен маңызға ие. 
Шұңқырларды жөндеу арнайы машиналардың көмегімен жүзеге 

асырылады. Шұңқырлар мен отырулар бормен қоршалады, контурлар жүріс 
бөлігінің осіне параллель тік сызықты болуы тиіс. Пневмоқұралдың 
көмегімен асфальтбетонның деформацияланған қабаты кесіледі, шеттері тік 
қабырғалар болуы тиіс. Іліністі жақсарту үшін шеттері мен түбін ыстық 
битуммен майлайды, шашыратқышпен өңдейді, битумды тұтыну 0,5 – 0,7 
л/м2 құрайды. Асфальтбетон бункерден арнайы бекітпелер арқылы беріледі, 
тегістеледі және пневматикалық тегістегіштермен немесе қолмен 
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тығыздалады. Ірі учаскелер мотор роликтерімен тығыздалады. Буындар 
ашық тігістер болмауы үшін мұқият тегістеледі. Соңғы әрлеу электр үтікпен 
жасалады. 

 

 
3.5 сурет - Машина-термомиксер 

 
Толқындар мен ағындар түріндегі пластикалық деформациялар үздіксіз 

кесу және асфальтбетонды неғұрлым ығысуға төзімді етіп ауыстыру арқылы 
жөнделеді. Егер толқындар шамалы болса, оларды қыздыру тиімді, содан 
кейін үтіктермен иленеді. Осылайша жарықтар торы алынып тасталады. 
Асфальтбетондағы жарықтарды жою қала жолдарының қызмет ету мерзімін 
ұзартудың маңызды шараларының бірі болып табылады. Жарықтар 
битуммен толтырылып, содан кейін минералды материал себіледі.  Жарықтар 
компрессордың көмегімен үрлеу арқылы алдын ала тазартылады. Ені 3 см-
ден асатын жарықтар асфальт-бетон қоспасымен толтырылады. 

Беттік өңдеу 
Беттік өңдеу (3.6-сурет) жол жамылғысын сумен қанығудан қорғайды, 

жылжуға төзімділікті арттырады, ескіруді тежейді, тайғақ болмайды, сыртқы 
көріністі жақсартады, тозу қабатын қалыптастырады, бұл жол төсемінің 
қызмет ету мерзімін арттырады.  

 
3.6 сурет - Бет үсті өңдеу түрлері 
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Қалада беткі өңдеу қиын, сондықтан жеңіл беткі өңдеу жүзеге 
асырылады, оған келесі операциялар кіреді: тазарту, жуу, шұңқырларды 
жөндеу, сұйық битумды ауырлық күшімен құю. Битум механикалық 
щеткамен таратылып, содан кейін D = 5-15 мм тас түйіршіктері шығарылады. 
BND - 90/130 битумы қолданылады, битум шығыны 1-1,2 мЗ/100 м2. 
Қозғалыс 10-12 сағаттан кейін ашылады. Керосин буланып, тозу кілемшесі 
пайда болады, ол 2-3 жыл ішінде жөндеуді қажет етпейді. Жарықтары бар 
учаскелер беттік өңдеу арқылы жақсы түзетіледі [77]. 

 
 

3.7 сурет - Битум эмульсиясын немесе таза битумды пайдалана отырып, 
материалдарды синхронды жағу әдісімен автомобиль жолдарын кедір-бұдыр 

үстіңгі өңдеуді орындауға арналған машина 
 
3.2 Рельс және кірме жолдарды пайдалану және жөндеу  
Аралықтар мен станциялардағы барлық құрылыстар мен құрылғыларға 

Қазақстан Республикасының темір жолдарын техникалық пайдалану, оларға 
қызмет көрсету және жөндеу қағидаларында белгіленген нормалар мен 
рұқсаттарға сәйкес күтім көрсетіледі (Қазақстан Республикасы Көлік және 
коммуникация министрінің м.а. 2011 жылғы 12 мамырдағы № 275 бұйрығы. 
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 20 маусымда 
№ 7020 тіркелді) [78]. 

Жолға қызмет көрсету жөндеудегі учаскелерді қоса алғанда, жыл бойы 
және жолдың барлық ұзындығында жүзеге асырылады және ақаулардың 
пайда болу себептерін зерделеуді және оларды жою мен алдын алу жөніндегі 
жұмыстарды орындауды қамтиды. 

Жолға қызмет көрсетуді жүзеге асыратын жол шаруашылығының 
негізгі құрылымдық бөлімшесі жол дистанциясы (ірілендірілген жол 
дистанциялары) болып табылады. Жол дистанциясының ұзақтығын және 
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оның құрылымдық бөлінуін пайдалану жағдайларына байланысты Ұлттық 
инфрақұрылым операторы белгілейді. 

Жолға қызмет көрсету бойынша негізгі жұмыстар: 
- жолды тексеру және диагностикалау (жобалау алдындағы тексеруге 

кіретін жекелеген түрлерден басқа); 
– жасанды құрылыстарды (бұдан әрі-АЖЖ) тексеру және 

диагностикалау (жобалау алдындағы тексеруге кіретін жекелеген түрлерден 
басқа); 

- ақаулы және аса ақаулы рельстерді, шпалдарды, брустарды, 
бекітпелерді және бағыттамалы бұрмалардың элементтерін бір-бірден 
ауыстыру; 

- жергілікті жерлерде жолды жоспарлы-алдын ала түзету, түзету, қағу 
және бағыттау; 

- жолтабан енін реттеу; 
- түйіспесіз жолдың бунағындағы температуралық кернеулерді 

бәсеңдету; 
- жалғыз ыршықты жою (негізгі алаңнан төмен ластанған балласты таза 

балластқа ауыстыра отырып кесу); 
- иірімдегі жолды түзету; 
- жер төсемінің, балласт призмасының, су бұру құрылыстарының 

жағдайын бақылау; 
- қар - су-құммен күрес; 
- түйіспелерді, оның ішінде түйіспесіз жолдың бунақтарын уақытша 

қалпына келтіру орындарында дәнекерлеу; 
- айқастарды балқыту және көміртектендіру, ақаулы орындарында 

рельстерді балқыту; 
- жұмыс жиегін ауыстырумен қисық сызықтарға және қисық 

сызықтардан түзулерге және керісінше бүйірден тозған рельстерді қайта 
салу; 

- жолды өсімдіктер мен қоқыстардан тазарту; 
- ИССО ағымдағы күтім көрсету; 
- қар-жел қоршаулары мен мал қоршауларын ағымдағы ұстау; 
- өткелдерге қызмет көрсету; 
- сигналдық және жол белгілерін ұстау; 
- сөрелерді норма бойынша материалдардың километрлік қорымен 

толтыру [78]. 
Рельстік және кірме жолдарға қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар 

орындау өлшемі бойынша кезек күттірмейтін, бірінші кезектегі және 
жоспарлы-ескерту болып бөлінеді. 

Шұғыл жұмыстарға мыналар жатады: 
 - бағыттамалық бұрмалардағы өткір ақаулық немесе сынған 

рельстерді, үшкірлер мен айқастырмаларды ауыстыру; 
 - жылжымалы құрамның құрамы мен жүктеуіндегі ауытқулармен 

қолайсыз үйлесімдер болған кезде, пойызды жүргізу режимінің бұзылуы 



213
   

 

оның рельстерден шығуына, жол өлшегіш вагонның және жол өлшегіш 
құралдардың (жұмыс үлгілері) көрсеткіштері бойынша немесе жолды қарау 
кезінде анықталған рельстік жолтабанды күтіп ұстауда әкелуі мүмкін 
мәндерге дейін жол мен жылжымалы құрамның өзара іс-қимыл күштерінің 
ұлғаюына әкелетін ауытқуларды жою. 

Бірінші кезектегі жұмыстарға шегіністерді жоюға байланысты 
жұмыстар жатады, олар анықталғаннан кейін жойылмаса, жолды өлшеу 
вагонымен кезекті тексеруге дейінгі кезең ішінде пойыздар қозғалысының 
тегістігін едәуір нашарлататын және жолдың қалдық деформацияларының 
жинақталу қарқындылығын арттыратын шамаларға жетуі мүмкін, ал олардың 
кейбіреулері тіпті пойыздар қозғалысының белгіленген жылдамдығын 
азайтуды талап ететін ауытқуларға айналуы мүмкін.  

Жоспарлы-алдын алу жұмыстары көлемі бойынша шағын, бірақ жол 
ұзындығы бойынша жиі қайталанатын жол өлшегіш вагонның көрсеткіштері 
бойынша рельстік жолтабанды ұстауда ауытқуларды жоюға, жоғарғы 
құрылыстың жекелеген ақаулы элементтерін ауыстыруға, әлсіреген 
бұрандамаларды бекітуге бағытталған поездар қозғалысының белгіленген 
жылдамдықтарының азаюына әкелетін жол ақаулықтарының пайда 
болуының алдын алуға бағытталған [78]. 

Технологиялық операциялардың мақсаты мен сипаты бойынша 
жоспарлы-алдын алу жұмыстары мыналарға бөлінеді: 

1) тек бір жұмыс түрінен тұратын тар мақсатты (дербес) (жолды түзету, 
бұрандамаларды бекіту, балдақтарды бітеу); 

2) кешенді, өзіне дербес жұмыстардың бірнеше түрін қамтитын, 
жиынтық орындалуы ұзақ уақыт жол тұрақтылығын қалпына келтіреді және 
кезек күттірмейтін және бірінші кезектегі жұмыстардың көлемін күрт 
қысқартады. 

Жолды төмендегі жағдайлардан басқа, пайдалануға рұқсат етіледі: 
- тіреу жапсырмаларының жұмыс қыры мен қырдың немесе 

жылжымалы (айналмалы) өзекшенің мойынының арасындағы саңылау 2 мм-
ден астам; 

- тік және көлденең сатының шамасы 5 мм-ден астам болғанда; 
- буындарда 35 мм-ден астам саңылау анықталған кезде; 
- рельстің соңында барлық болттарды кесу кезінде (түйісті бір жақты 

теңестіру); 
- рельс табаны төсем ребордынан бес шпалда немесе брустарда шыққан 

кезде; 
- қатарынан 6-дан астам жарамсыз (түі шіріген) ағаш шпалдар табылған 

кезде. 
Рельс ақауларының жіктелуі 3.1-кестеде келтірілген [78]. 
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3.1 кесте - Рельс ақауларының жіктелуі 

1 топ - Бастиектің домалану бет үстіне металды илектеу бетінде қабыршақтау немесе 
бояу 

№ Ақау схемасы Ақаудың сипаттамасы 

1 
  

Басты домалату бетіндегі металдың қатпарлануы және 
бояу 

2 
   

Бастиектің бүйір жұмыс айналасындағы металды бояу 

3 
   

Локомотивтердің дөңгелектерімен сырғыту 

2 топ - Бастиектегі көлденең жарықтар және оларға байланысты сынықтар 

4    
Бастиектегі көлденең жарықтар (ашық немесе қара дақтар 
түрінде) және оларға байланысты сынықтар 

5 
   

Бастиектегі көлденең жарықтар 

6 
   

Бастиектегі көлденең жарықтар және оларға байланысты 
сынықтар 

7 
   

Металл бастиегінің қатайтылған қабатындағы шыңдалған 
жарықтар және оларға байланысты сынықтар 

3 топ - Бастиектегі бойлық көлденең және тік жарықтар 

8 
   

Бастиектің тік стратификациясы 

9    Бастиектің көлденең стратификациясы 

10 
   

Дәнекерленген рельсті қосқыштың жанындағы бастиекті 
жарықтар 

4 топ - Бастиектің сынуы және біркелкі емес тозуы (ұзын толқындар мен бұдырлар) 

11    
Бастиектің толқын тәрізді деформациясы (ұзындығы 25-
150 см толқындар) 

12    Бастиектің сынуы және тік тозуы 

13 
   

Дәнекерленген жік аймағында ершік түрінде бастиекті 
құлату 

14 
   

Болтты түйісу аймағында ершік түрінде бастиекті құлату 



215
   

 

3.1 кестесінің жалғасы 

15 
   

Рельс басындағы қысқа (3-12 см) толқын тәрізді соққылар 

5 топ - Алқым ақаулары мен жарақаттары 

16 
   

Алқымның қатпарлануы 

17    Бұранда және басқа саңылаулардан алқымдағы сызаттар 

18 
   

Таңбалау белгілері орындарындағы алқым сызаты және 
оған байланысты ойылған жерлер 

19 
   

Дәнекерлеу аймағындағы алқымдағы жарықшақ 

20 
   

Мойын жегісі 

6 топ - Табанның ақаулары мен зақымдануы 

21 
   

Бойлық жарықтар, табанның бір бөлігін кесу және сынуы 

22 
   

Табанның сынуы кезінде көрінетін ақаулары жоқ 

23 
   

Табанның жарықтары мен тесіктері 

24 
   

Дәнекерленген табандағы жарықтар 

7 топ - Барлық қима бойынша сынықтар (2 топта ескерілетін сынықтарды қоспағанда) 

25 
   

Көлденең сынуы 

26    Көлденең сынуы 

27    Ондағы көрінетін ақауларсыз көлденең сынуы 

8 топ - Тік және көлденең жазықтықтағы иілімдер 

29 
   

Жылжымалы құрамнан түсіру кезінде иілу 

30    Дәнекерленген түйіспеде түзуліктің бұзылуы 
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Жолға ағымдағы қызмет көрсету төмендегіге бөлінеді: 
1) пойыздар арасындағы уақыт аралықтарында және пойыздар 

қозғалысының кестесіне енгізілген технологиялық үзілістерде орындалатын; 
2) басшылықтың өтінімі бойынша арнайы ұсынылатын технологиялық 

терезенің жол дистанциясы. 
Ағымдағы қызмет көрсету түрлері күн сайын бір-бірімен ауысып 

отырады. 
Жер төсемі мен оның құрылыстарын ағымдағы күтіп-ұстау олардың 

жағдайын жүйелі қадағалауды, ақаулардың пайда болу себептерін зерделеуді, 
сондай-ақ оларды жыл бойы және жол бойы үздіксіз жүзеге асырылатын 
тұрақты жарамдылықта ұстау жөніндегі қажетті жұмыстарды орындауды 
қамтиды [78]. 

Күрделі жөндеу кезінде келесі жұмыстар орындалады: 
- рельстер мен бекітпелерді жаңа немесе ескі жарамды рельстермен 

жаппай ауыстыру; 
- шпалдарды темір бетонды немесе ағаш шпалдармен жаппай 

ауыстыру; 
- шпал астындағы балласт қабаты қалыңдығының ҚНжЕ-де көзделген 

нормаларға дейін жүріс жолымен жолды тұтас көтеру; бұл ретте шпал 
табанының астындағы таза балласт қабатының қалыңдығы кемінде 25 см 
болуы тиіс; 

- айдап әкету жолын бекіту; 
- профильдегі және жоспардағы жолды түзету; 
- жөнделетін жолдарда тозған бағыттамалы бұрмаларды жаңасына 

ауыстыру, әдетте, ауыстырылатын брустарды жаппай ауыстырумен төселетін 
рельстер түрінен төмен болмайтын типті; 

- тұңғиықтарды, балластық астауларды, шөгуді және басқа да 
деформацияларды жою арқылы жер төсемін сауықтыру, су бұрғыш және 
бекіту құрылыстарын жөндеу; 

- арнаны тазалау, көпір төсемін, конустарды, шағын және орта көпірлер 
мен құбырлардың қорғау және реттеу құрылыстарын жөндеу; 

- жолға бөлінген белдеуде оларға іргелес жолдар бар барлық өтпелерді 
түзету және ретке келтіру; 

- барлық жол белгілері мен көрсеткіштерді қалпына келтіру және ретке 
келтіру [78]. 

Жер төсемін және оның құрылыстарын күрделі жөндеуді 
мамандандырылған жөндеу-құрылыс бөлімшелері, жол құрылысы және 
мердігерлік ұйымдары орындайды. Күрделі жөндеуге жататын жер төсемінің 
әрбір объектісіне жобалау-сметалық құжаттама жасалады, жекелеген 
жағдайларда темір жолды реконструкциялауға және күрделі жөндеуге 
арналған жобалау-сметалық құжаттаманың құрамдас бөлігі болуы тиіс. 

Ағымдағы жоспарлау кезінде жаңа материалдарда қайта жаңартуға, 
күрделі жөндеуге және күрделі сипаттағы жөндеуге жататын учаскелерді 
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таңдау критерийлері (компоненттер бойынша – рельсті жолтабандар мен 
рельсті тіректерді жаппай ауыстыру – шпалдар) – 3.2 кестеге сәйкес [78]. 
 
3.2 кесте - Жаңа материалдарда қайта жаңартуға, күрделі жөндеуге және 
күрделі сипаттағы жөндеуге жататын учаскелерді таңдау критерийлері 
 

Жол 
класы 

Негізгі критерийлер Қосымша критерийлер 

Рельстің шекті 
тозуы, 

нормативтіктен % 

Рельстердің 
жеке шығуы 

(жөндеу 
учаскесінде 

орташа 
қызмет ету 

мерзімі үшін 
сомада), дана 

/ км) 

Жарамсыз 
ағаш 

шпалдар, % 

Өткізілген 
тоннаж, қызмет 

мерзімі жыл, 
нормативтіктен 

%  

Жолдың жоғарғы 
құрылысының 1 км 

жарамсыз және ақаулы 
элементтерінің саны, % 

және одан астам 
Жарамсыз 
бекітпелер, 

% 

Ыршықты 
шпалдар 
саны, % 

1 кемінде 100 4 және одан 
көп 

20 кемінде 100 15 4 

2 кемінде 100 6 және одан 
көп 

25 кемінде 100 20 5 

Жолды күрделі жөндеуге және күрделі сипаттағы жөндеуге жататын 
учаскелерді таңдау критерийлері (компоненттер бойынша – рельс табаны 
мен рельс тіректерін – шпалдарды жаппай ауыстыру) ескі жарамды 
материалдар бойынша – 3.3. кестеге сәйкес.  

Жолды орташа жөндеу кезінде мынадай негізгі жұмыстар 
орындалады: 

1) Жаңа балласты қоса отырып, шпал астындағы қиыршық тасты 
балласты кемінде 25 см тереңдікке жаппай тазалау немесе басқа түрлердегі 
ластанған балласты шпал табанының астынан кемінде 15 см тереңдікке 
жаңарту; 

2) кейінгі 3 жылда шпалдарды ауыстыру қажеттілігінің болмауын 
қамтамасыз ететін көлемде бекітпелер мен шпалдарды ауыстыру; 

3) ұзындығы 50-75 м және дәнекерленген жіктер аймағында тегістейтін 
аралықтарда және кірпіктердің шеттерінде бекітулердің, рельс асты 
төсемдердің барлық жарамсыз элементтерін ауыстыру; 

4) ақаулы рельстерді жеке ауыстыру, барлық жарамсыз шпалдарды, 
сондай-ақ шеберханаларда жөндеуді талап ететін ақаулы шпалдарды 
ауыстыру; 

5) дәнекерленген жіктерді түзету; 
6) су бұрғыштар мен құрғату құрылғыларын қалпына келтіру және 

жөндеу; 
7) иірімдерді жою; 
8) жолды жоспар мен профильде түзету; 
9) рельс бунақтарының бүтіндігін қалпына келтіру, бағыттамалы 

бұрмаларды қоса алғанда, рельс бунақтарын блок-учаске мен аралықтың 
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ұзындығына дейін дәнекерлеу және түйіспесіз жолдың бунақтарын бекітудің 
оңтайлы температурасына енгізу; 

10) буын жолындағы саңылауларды реттеу. 
Жолды орташа жөндеуді тағайындау критерийлері  3.3 кестеге сәйкес 

келеді.  
3.3 кесте - Жолды күрделі жөндеуге және ескі жарамды материалдардағы 
күрделі сипаттағы жөндеуге жататын учаскелерді таңдау критерийлері 
 
Жол класы Негізгі критерийлер Қосымша критерийлер 

Ре
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Жолдың жоғарғы 
құрылысының 1 км 
жарамсыз және ақаулы 
элементтерінің саны, % 
және одан астам 

Жарамсыз 
бекітпелер, 
% 

Ыршықты 
шпалдар 
саны, % 

3 кластың негізгі 
жолдары 

Кемінде 
100 

6 және одан 
көп 20 Кемінде 100 25 6 

4, 5 класты басты 
жолдар, 3-4 класты 
станциялық және 
арнайы жолдар 

Кемінде 
100 

8 және одан 
көп 25 Кемінде 100 35 8 

Қалған станциялық, 
кірме және өзге де 

жолдар 

Кемінде 100 

 
3.4 кесте - Жолды орташа жөндеуді тағайындау критерийлері 

Жол 
класы 

Негізгі критерийлер Қосымша критерийлер 

шағыл тастың ластануы, 
массасы бойынша %  

ыршықты 
шпалдар саны, % 

жолдың 1 км-дегі жарамсыз және ақаулы 
элементтердің пайызы 

ағаш шпалдар, % бекіткіштер, % 

1 30 және одан көп 3-тен көп 10-нан астам 12-ден астам 

2 30 және одан көп 5-тен астам 12-ден астам 15-тен астам 

3 30 және одан көп 7-ден астам 15-тен астам 20-дан астам 

4 30 және одан көп 10-нан астам 20-дан астам 30-дан астам 
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3.3 Қалалық жасанды құрылыстарды пайдалану және жөндеу 
Жасанды құрылыстарды пайдалануды жүзеге асыратын ұйымдар мен 

қызметтердің міндеттері [64]: 
− жолаушылар үшін қолайлы жағдайларды сақтай отырып және 

қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, жол жүрісі қағидаларында 
белгіленген жылдамдықты төмендетпей, есептік жүктемелерге сәйкес келетін 
массасы бар көлік құралдарының үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету; 

− көпірлер астындағы кемелерді және жол өтпелерінің астындағы 
көлік құралдарын қауіпсіз өткізуді қамтамасыз ету; 

− жаяу жүргіншілер қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
− жасанды құрылыстар конструкцияларында ақаулардың пайда 

болуының алдын алу, оларды уақтылы анықтау және жою; 
− құрылыстың нормативтік қызмет ету мерзімі ішінде көтеру 

қабілетін сақтау; 
− құрылыстың сыртқы түрін тиісті жағдайда ұстау. 
Жасанды құрылыстарды пайдалану күтіп ұстау, жөндеу, тексеру және 

сынау бойынша жұмыстар кешенін орындауды көздейді. 
Мазмұны мыналарды қамтиды: 
− құрылыстарды қадағалау; 
− ағымдағы және жоспарлы-алдын ала жөндеу; 
− құрылыстарды қысқы жағдайларда жұмысқа дайындау, су 

тасқынын өткізу; 
− нормативтен тыс жүктемелерді өткізіп алу. 
Құрылыстарды қадағалау мынаны көздейді; 
− тұрақты тексеру; 
− мерзімді тексерулер; 
− арнайы бақылаулар; 
− жазғы және қысқы күтіп ұстау; 
− кеме сигнализациясын және құрылыстардың жақындау 

габариттерін қарау; 
− көпірді ажырату. 
Жөндеу көлемі мен күрделілігіне байланысты күтпеген жөндеу, 

күрделі жөндеу және қайта құру болып бөлінуі керек [64]. 
Тексерулер мен арнайы бақылауларды жүргізу мерзімділігі 3.5 кестеде 

келтірілген. 
Тұрақты тексеру құрылыс элементтеріндегі ақауларды анықтау, 

жөндеу жұмыстарының қажетті объектілерін анықтау мақсатында 
жүргізіледі. 

Тұрақты тексеру кезінде көпір төсемінің, аралық құрылыстардың, көпір 
құрылыстарының тірек бөліктері мен тіректерінің, кіреберістердің, су бұру 
құрылғыларының, порталдардың және тоннельдердің қаптамасының, 
құбырлар бастиектерінің, конустар мен үйінділер беткейлерінің, реттеу және 
жағалауды бекіту құрылыстарының, көпір асты арналарының, қалқымалы 
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көпірлер мен паромдық өткелдердің элементтерінің жағдайын, мұз 
өткелдерінің жағдайын тексереді. 

 
3.5 кесте - Тексерулер мен арнайы бақылауларды жүргізу мерзімділігі 

Іс-шара Кім өткізеді Мерзімділігі 
1 2 3 

1. Тұрақты тексеру Жұмысшылар, шеберлер Күн сайын 
2.Мерзімді тексеру Пайдаланушы ұйымның 

басшысы шебермен 
бірлесіп 

Жылына кемінде 2 рет, көктемде, күзде, тасқын 
сулар, жер сілкіністері өткеннен кейін 

 Күрделі жөндеу мен қайта құрудан кейін ірі 
зақымданулар пайда болған кезде 5 балл. 

3. Арнайы Пайдаланушы ұйымның 
басшысы 

Қажет болған жағдайда, құрылыстың 
жағдайына байланысты, ұсыным бойынша көпір 
сынау зертханасы. 

Ескертпе:  минус 20 градустан төмен температура кезінде күн сайын көтергіш 
элементтердің металын қарайды.  

Тұрақты тексеру нәтижелері еркін нысандағы жұмыс журналында 
тіркеледі. Ірі, елеулі зақымданулар анықталған жағдайда жұмысшы (шебер) 
басшылықты жедел хабардар етеді. 

Жасанды құрылысты мерзімді тексеруді пайдаланушы ұйымның 
басшысы (басшының орынбасары) 3.5. кестеде келтірілген кезеңділікпен 
көпір (жол) шеберінің немесе бригадирдің қатысуымен жүргізеді.  

Мерзімді тексеру кезінде олар жасанды құрылыстың жалпы жағдайын, 
тұрақты тексерулер мен жөндеу жұмыстарының нәтижелерін толық 
тексереді, аспаптық өлшеулер жүргізеді. Ақаулар анықталған жағдайда 
олардың пайда болу себептері анықталып, оларды жою жолдары көрсетіледі. 

Мерзімді тексеру нәтижелері жасанды құрылыс кітабына енгізіледі, 
анықталған ақаулар, жөндеу жұмыстарының қажетті көлемі мен оларды 
орындау мерзімдері көрсетіледі. 

Арнайы бақылаулар тәжірибелік немесе эксперименттік 
конструкциялары бар, сондай-ақ пайда болу себептері тұрақты және мерзімді 
тексеру кезінде анықталмаған ақаулары бар құрылыстарда жүргізіледі. 

Бақылау-аспаптық өлшеулер жасанды құрылыстың бейіні мен 
жоспарын, кіреберіс үйінділерін, реттеу және қорғау бөгеттерін түсіруді 
көздейді. 

Түсірілім нақты бекітілген нүктелер бойынша орындалады, олар 
құрылым профильінің тән өзгерістерін бекітетіндей таңдалады (тіреу үстінде, 
аралық ортасында, шөгу орындарында). 

Түсіру нүктелері құрылыс элементтеріне болат маркаларын немесе 
өшпейтін бояумен бекітіледі. 

Нивелирлеу, әдетте, тұрақты геодезиялық реперлерге сілтеме жасай 
отырып, абсолютті белгілерде жүзеге асырылады. 

Құрылыс элементтерін өлшеу дәлдігі 3.6-кестеге сәйкес қабылданады. 
Екі тұрақтан нивелирлеу кезіндегі белгілер арасындағы айырмашылық 5 мм-
ден аспауы тиіс. 

Бақылау-аспаптық өлшеулердің нәтижелері түсіру жүргізілген ауа райы 
жағдайларын (ауа температурасы, жарық, желдің болуы және т.б.) көрсете 
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отырып, жасанды құрылыстың кітабына енгізіледі және атқарушы 
техникалық құжаттаманың деректерімен және алдыңғы өлшемдермен 
салыстырылады. Салыстыру материалдары кестелер мен графиктер түрінде 
жасалған. 

 
3.6 кесте - Құрылыс элементтерін өлшеу дәлдігі 
 

Өлшемдері 

Металл 
конструкциялар 

Темірбетон 
конструкциялары 

Ұзындығы мен 
қимасы 

бойынша тас, 
бетон, ағаш 

конструкциялар 

қимасы 
бойынша 

ұзындығы 
бойынша 

қима 
бойынша 

ұзындығы 
бойынша 

Өлшеу дәлдігі, мм 1 5 5 19 10 
 

Жасанды құрылыстарды жазғы және қысқы күтіп ұстау автокөлік 
пен жаяу жүргіншілердің қауіпсіз өтуін, сондай-ақ көпір төсемін, көпір асты 
аймағын және құрылыстың барлық элементтерін таза ұстауды қамтамасыз 
ететін жүру бөлігін, жаяужолдарды қоқыстан, кірден, қардан, мұздан 
уақтылы тазалаудан тұрады. 

Дренаж құрылғыларының жағдайына ерекше назар аудару керек. 
Көпірлердің, өтпежолдардың көпір төсемін күтіп ұстау мыналарды 

қамтамасыз етуі тиіс: 
− белгіленген жылдамдықтағы көлік құралдарының барлық 

түрлерінің, сондай-ақ жаяу жүргіншілердің қауіпсіз қозғалысы; 
− жол жабынының тегістігі мен тазалығы; 
− жүру бөлігінің жобалық бойлық және көлденең еңістері; 
− гидрооқшаулау сақтығы; 
− деформациялық жіктерді сенімді жабу және олардың 

конструкцияларының жұмысы; 
− су бұру құрылғыларының қалыпты жұмысы; 
− жаяужолдардың, таяныштардың және басқа да қоршау 

құрылғыларының жарамдылығы; 
− трамвай жолдарының жарамдылығы; 
− жүру бөлігі мен жаяужолдар шегінде орналасқан 

коммуникациялардың сақталуы. 
Ағымдағы жөндеу жұмыстары ұсақ ақаулар мен зақымдануларды 

жою, олардың дамуын болдырмау, құрылыс элементтерін мерзімінен бұрын 
тозудан қорғау мақсатында жүзеге асырылады және жыл бойы тұрақты 
қадағалау, ағымдағы және мерзімді тексеру материалдары негізінде 
орындалады. 

Ағымдағы жөндеу жұмыстарының құрамы жасанды құрылыстың 
түріне байланысты. 

Ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды көпір (жол) шеберінің 
басшылығымен пайдаланушы ұйымның күшімен құрылыс бойынша көлік 
құралдарының қозғалысын үзіліссіз орындайды. 
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Жасанды құрылыстардың жекелеген конструкциялық элементтерін 
жұмысқа қабілетті күйде ұстау, конструкция элементтерінің тозуын азайту, 
ақаулар мен зақымдануларды анықтау және жою жөніндегі жұмыстар 
кешенін орындауды көздейтін көпірлер мен жол өткізгіштерді жөндеу түрі 
жоспарлы-алдын ала жөндеу болып саналады. 

Бұл жағдайда құрылыстың жөндеу аралық кезеңі дегеніміз оның 
ақаусыз жұмысының ең аз кезеңі болып табылады. 

Қалалық күрделі көпірлер мен өтпе жолдарды жоспарлы-алдын ала 
жөндеу бойынша негізгі жұмыстардың тізбесі мен кезеңділігі 3.7-кестеде 
келтірілген. 

 
3.7 кесте. Қалалық күрделі көпірлер мен жол өтпелерін жоспарлы-алдын ала 
жөндеу бойынша негізгі жұмыстардың тізбесі 
 

№ р.с.  Жұмыстардың атауы Ұсынылатын кезеңділік 
1 2 3 
1 Көпірлер мен жаяужолдардың жүру бөлігі жабынының тозу 

қабатын қалпына келтіру 
7 жылда 1 рет 

2 Кіреберістердегі жабынның тозу қабатын қалпына келтіру 10 жылда 1 рет 
3 Кіреберістердегі жол жиектерін ауыстыру 10 жылда 1 рет 
4 Жаяужол блоктарындағы саңылауларды шеку 5 жылда 1 рет 
5 Төсемдегі, деформациялық жіктер жанындағы жарықтарды 

битумды тұтқыр затпен құю 
2-3 жылда 1 рет 

6 Тарақты және сырғымалы табақты деформациялық жіктерді 
жөндеу (оқшаулауды күшейту, жабынды қалпына келтіру, 
бұрандамалар мен серіппелерді тарту және майлау) 

2 жылда 1 рет 

7 Толтырылған және жабық түрдегі деформациялық жіктерді 
жөндеу (мастиканы ауыстыру, оқшаулауды күшейту, жіктердің 
жабынын қалпына келтіру) 

5 жылда 1 рет 

8 К-8 типті деформациялық жіктерді жөндеу (резинаны ауыстыру, 
жіктердің жабынын қалпына келтіру) 

5 жылда 1 рет 

9 Жаяужолдар бойындағы гидрооқшаулағышты жергілікті жөндеу 5 жылда 1 рет 
10 Борт тастарының, темірбетон таяныштарының бетін қалпына 

келтіру 
5 жылда 1 рет 

11 Темір-бетон конструкцияларының (жаяужолдар, аралық 
құрылыстар) қасбеттік беттерін гидрофобизациялау) 

5 жылда 1 рет 

12 Аралық құрылыстардағы және тіректердегі жарықтардың беткі 
герметикалануы (полимерлі қамырмен бітеу) 

5 жылда 1 рет 

13 Металл аралық құрылыстарды тұтас бояу 5 жылда 1 рет 
14 Тіректердегі суағарларды жөндеу және қалпына келтіру, ескі 

суағарларды бөлшектеу 
5 жылда 1 рет 

15 Тіреулер мен тіреуіш қабырғалардың қаптау тігістерін ашу 5 жылда 1 рет 
16 Металл таяныштарды бояу 5 жылда 1 рет 

   
Күтпеген жөндеу жұмыстары ағымдағы және жоспарлы-алдын алу 

жөндеулерінде көзделмеген жұмыстардың үлкен көлемімен құрылыстың 
жекелеген элементтерінің зақымдануымен, сондай-ақ жол-көлік оқиғаларына 
байланысты зақымданумен байланысты жөндеу жұмыстарының барлық 
түрлерін болжайды. 

Күрделі жөндеу ірі ақауларды жоюды, ақаулы жүк көтергіш 
элементтерді ауыстыруды немесе күшейтуді, жүк көтергіш конструкциялар 
мен құрылыстардың физикалық және моральдық тозуын жоюды қамтиды. 
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Жасанды құрылыстарды қайта құру кезінде сондай-ақ құрылыстың 
көтергіш және өткізу қабілетін арттыру көзделеді. 

Көпір төсемінің жиі кездесетін ақауларының тізбесі оларды жою 
жөніндегі іс-шараларды көрсете отырып, жөндеу түрлерінің жіктелуі 
3.8кестеде келтірілген 

 
3.8 кесте - Көпір төсемінің ақаулары 
 

№ № 
р.с.  Ақаулар тізімі Ақауларды жою жөніндегі іс-

шаралар Жөндеу түрі 

1 2 3 4 

Қоршаулар мен жаяужолдар 

1 Темірбетон таяныштарының 
элементтеріндегі жарықтар 

Жарықтарды полимер-цемент 
ерітіндісімен бітеу 

Ағымдағы жөндеу 

2 Таяныштардың жекелеген 
секцияларын бүлдіру немесе 
қирату 

Таяныш секцияларын ауыстыру Ағымдағы жөндеу 

3 Жүріс бөлігінің жеткіліксіз 
биіктігі немесе 
қоршауларының болмауы 

Жиектерді монолитті бетонмен 
ұзарту немесе жобалық шешім 
бойынша жаңа қоршаулар 
орнату. 

Жоспарлы-алдын алу 
немесе күтпеген 
жөндеулер. 

4 Жартылай қатаң қауіпсіздік 
тосқауылдарының 
профильдік планкасының 
деформациясы 

Профильді жолақты ауыстыру 
немесе түзету 

Ағымдағы, үлкен көлемде 
күтпеген жөндеу 
жұмыстары. 

5 Жаяужол плиталарының 
тігістеріне судың ағуы, 
жаяужол блоктарының 
түйісуінің бұзылуы. 

Тігістерді поролизолмен қаптау, 
жаяужолдарда жаңа жабын 
орнату. 

Жоспарлы-алдын ала 
жөндеу. 

6 Жаяужолдар жабынының 
тозуы. 

Қалыңдығы 3 см-ден аспайтын 
құмды немесе құйылған асфальт 
төсеу. 

Жоспарлы-алдын ала 
жөндеу жұмысы. 

7 Жиек қоршауларының 
бетонын қабыршақтау. 

Бетон бетін полимерцементті 
ерітіндімен ысқылау, 
қоршауларды перхлорвинилді 
немесе майлы бояулармен бояу. 

Ағымдағы және 
жоспарлы-алдын алу 
жөндеу жұмыстары. 

8 Жаяужолдар консольдерінің 
ұштарын бұзу 

Полимерцементті ерітіндімен 
бітеу. Бетонның 
гидрофобизациясы. 

Жоспарлы-алдын ала 
жөндеу жұмысы. 

Жол жамылғысы 

9 Биіктігі 5-10 см-ге дейінгі 
жиектастар, деформациялық 
жіктер, көпірге кіру 
орындарында, жүріс 
бөлігінде жолтабанның 
түзілуі. 

Жабынды алып тастау және 
жаңа жабын құрылғысы. 

Жоспарлы-алдын ала 
жөндеу жұмысы. 
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3.8 кестенің жалғасы 

10 3-10 м қадаммен 
асфальтбетон жабынындағы 
көлденең жарықтар. 

Жарықтарды битуммен құю. Ағымдағы жөндеу. 

11 Жабындағы шұңқырлар 
оның қалыңдығының 
аздығынан жүріс бөлігіндегі 
қорғаныс қабатына дейін. 

Асфальтбетонның қосымша 
қабатын төсеу. 

Жоспарлы-алдын ала 
жөндеу жұмысы. 

12 Асфальтбетонды жабынның 
астында судың жиналуына 
байланысты 
жарықшақтардың ұсақ 
торлы жеке учаскелерімен 
көбейту. 

Құрғатуды қамтамасыз етіңіз. 
Шұңқырды жөндеу арқылы 
жабынды жөндеу. 

Ағымдағы жөндеу. 

13 Шектегіш элементтердің 
зақымдануымен 
деформациялық жік 
аймағындағы жабынның 
бұзылуы, серіппелердің 
немесе жіктердің бекіту 
құрылғыларының қысылу 
күшінің әлсіреуі салдарынан 
сырғымалы табақтың соғуы. 

Қысқыш серіппелер мен 
бекіткіш құрылғыларды тарту 
немесе ауыстыру. 
Деформациялық тігісті жөндеу. 

Ағымдағы жөндеу. 

14 Асфальтбетонның 
жарықтары мен сызаттары, 
жабынның жабық түрдегі 
деформациялық жіктердің 
үстінен шығып кетуі. 

Компенсатор науаларын немесе 
тігістің бүкіл құрылымын 
ауыстыру, битум мастикасын 
ауыстыру. 

Жоспарлы-алдын ала 
жөндеу жұмысы. 

Жүріс бөлігінің плитасы 

15 Тассүңгілер, высол, тот 
дақтар түрінде бетонның 
жергілікті сілтісіздендіру. 

Жүріс бөлігінің 
гидрооқшаулағышын жөндеу. 

Ағымдағы жөндеу. 

16 Арматура, жарықшарлар, 
қаяулардың шығуы. 

Арматураны тазалау. Бетонмен 
немесе полимербетонмен бітеу. 

Ағымдағы жөндеу. 

17 Деформациялық жіктер 
аймақтарында жүріс бөлігі 
плитасының бұзылуы. 

Плитаны, деформациялық жіктер 
мен жабындарды жөндеу. 

Жоспарлы-алдын ала 
жөндеу жұмысы. 

18 Жүріс бөлігінің 
плиталарының сынуы. 

Бетонның бос бөлігін шабу, 
арматураны қалпына келтіру, 
бетондау. 

Күтпеген жөндеу 
жұмыстары. 

19 Плиталардағы жарықтар 0,5 
мм дейін ашылады. 

Жарықтарды эпоксидті желімге 
шыны мата жолақтарын 
жапсыру арқылы 
саңылаусыздау. 

Ағымдағы жөндеу. 

 

3.4 Қала көшелері мен жолдарын жайластыру және күтіп ұстау 
Қала жолдары мен жаяужолдарды күтіп ұстау жол төсемдерін жүйелі 

түрде күту, оларды тиісті пайдалану жағдайында, тәртіпте және тазалықта 
ұстау жөніндегі маусымдық жұмыстарды көздейді. 

Жол жамылғысының мазмұны келесі жұмыс түрлерін қамтиды [79, 80, 
81]: 

− жүру бөлігі мен жаяужолдарды шаңнан, кірден, қардан және 
мұздан тазарту; 
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− жолдардың әлсіреген учаскелеріне, оның ішінде иірімдерге, 
сондай-ақ өтпелі типтегі жабындарға күтім жасау; 

− қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар; 
− жол жағдайын тиісті жағдайға келтіру, көшелердің, өтпе жолдар 

мен алаңдардың жабындарына таңбалау сызықтарын салу; 
− суды бұру құрылыстары бойынша өткізу, су ағызу және дренаж 

желілерін тазалау және жуу; 
− суағар желісін қысқы уақытта күтіп ұстау (құдықтарды қымтау, 

мұз кептелістерін жою үшін коллекторларды булау, қар балқымасын 
ұйымдастыру және оны бақылау және басқа да жұмыстар); 

− қала көшелері мен жолдары бойынша көлік қозғалысының 
қарқындылығын мерзімді есепке алуды жүргізу; 

− техникалық есепке алу және түгендеу. 
Жол төсемдері мен жаяужолдарды күтіп ұстау жұмыстары маусымдық 

сипатқа ие, олар жазғы, күзгі, қысқы және көктемгі болып бөлінеді.  
Көктемгі және күзгі кезеңдерде көшелер мен қала жолдарын күтіп 

ұстау 
Қалалық жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыстардың басты мақсаты 

бар - олардың көліктік және пайдалану сапаларының жыл бойы белгіленген 
мәндерін қамтамасыз ету: беріктік, тегістік, кедір-бұдырлық, тозу. Бұл 
көрсеткіштер көбінесе мөлшері бойынша жұмыстардың уақтылы және 
сапалы жүргізілуіне байланысты. Алайда, жолдарды күтіп ұстау сапа 
көрсеткіштерін жақсарту міндетін қоймайтынын ескеру керек, тек белгілі бір 
жөндеу кезеңінде олардың жобалық құнын сақтау керек. 

Көліктік-пайдалану сапаларының мәндері жол салу немесе 
реконструкциялау кезінде жобада белгіленеді. Күтіп ұстау жұмыстарының 
міндеті - жолдарды пайдалану барысында көлік және пайдалану сапасының 
едәуір төмендеуіне жол бермеу. Көктемгі кезеңде жолдарды күтіп ұстау 
негізінен жамылғыны әлсіз шұңқырлы жерлерде қираудан қорғауға дейін 
азаяды. Күзгі күтіп ұстау жұмыстарына жол төсемдерін ылғалдың енуінен 
қорғау, төсемдерді кірден, топырақ сорғыларынан, құлаған жапырақтардан 
тазарту, сондай-ақ қысқы кезеңде жолдарды күтіп ұстауға дайындық кіреді. 

Жолдың батпақты учаскелерінде ауыр көлік қозғалысы кезінде 
соққылар мен соққылардың әсерінен шөгулер пайда болуы мүмкін. 
Сондықтан көктемгі кезеңде көшелер мен қала жолдарын күтіп ұстау 
бойынша жұмыстардың бірінші кезектегі міндеттерінің бірі жер төсемінің су-
жылу режимін жақсарту болып табылады. Ол үшін ең алдымен көгалдар мен 
бөлу жолақтарында жатқан қарды мүмкіндігінше жұқа қабатпен алып тастау 
немесе тегістеу қажет. Осылайша, жер төсемі топырағының бүкіл ені 
бойынша біркелкі еруі қамтамасыз етіледі. 

Көктемде иірімнің түзілуіне бейім жол учаскелеріне ерекше назар 
аударылады. Оларға тұрақты бақылау орнатылады. Иірімжіптің алғашқы 
белгілерінде жол бойымен қозғалысты тоқтатуға немесе иірімді топырақ 
толық ерігенге және құрғағанға дейін оны төмендетуге шаралар қабылдайды. 
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Жер төсемі топырағының батпақтануы және олардың көтергіш 
қабілетінің жоғалуы аулаларда немесе көшеге немесе қалалық жолға іргелес 
аумақтарда қардың қарқынды еруі кезінде де болуы мүмкін. Мұндай 
жағдайларда қарды алдын-ала тазарту немесе мүмкін болмаса, науаларды 
тазарту және жабық ағызу желісі арқылы немесе арықтар арқылы судың 
жақсы ағып кетуін қамтамасыз ету қажет. 

Суағарлар тасқын суларды қабылдауға алдын ала дайындалуы тиіс. 
Қыс мезгіліне орнатылған жылытқышты су қабылдау құдықтарының 
торларынан алып тастау, ұсақ орналасқан құрғатқыштың, сондай-ақ 
құдықтар мен су өткізу құбырларының жағдайын тексеру және мұз 
тығындары болған жағдайда оларды арнайы жылжымалы бу жасағыштардан 
алынған бумен жою қажет. 

Көктемгі кезеңде жолдың жүріс бөлігіне абаттандырылмаған 
көшелерден немесе аула аумақтарынан, сондай-ақ көгалдар мен бөлу 
жолақтарынан топырақ шығарылуы мүмкін. Ол жабындарды ластайды, 
оларды тайғақ етеді. Жабындардан жағылатын топырақты уақтылы жинау 
қажет. Ол үшін автогрейдерлер, қысқы қар тазалайтын щеткалармен 
жабдықталған суарып жуу машиналары қолданылады. Алынғаннан кейін 
кірді жабу, оны су ағынымен жуады. 

Күзгі кезең (бірінші кезең) жер үсті суларының, негізінен 
атмосфералық жауын-шашынның, жабындардағы жарықтар мен тігістер 
арқылы, бүйір тастарда, көгалдар мен жол жиектерінен өтетін топырақтың 
ылғалдануының жоғарылауымен сипатталады. Осы кезеңде ауа 
температурасы төмендейді және осыған байланысты ылғалдың булану 
қарқындылығы төмендейді. Сондықтан, жер төсемінде ылғалдың жиналуын 
азайту үшін алдын-ала ойластыру қажет. Ол үшін күзгі кезеңнің басында 
цемент-бетон жабындылары мен борттық тастардағы жарықтарды толтыру 
және жіктерді толтыру бойынша жұмыстарды аяқтау қажет. Топырақ пен 
төсек қабатының ылғалдануын азайту үшін, сондай-ақ, ұсақ шөгінділер мен 
су ағатын желілердің ілеспе құрғатуының сенімді жұмысын қамтамасыз ету 
қажет. 

Күздің соңында әдетте қыста дайындық шаралары жүргізіледі-
құдықтар мен құбырлар тазаланады, су қабылдағыштар жылытылады. Күзгі 
кезеңде көшелердің жүріс бөлігі жиі құлаған жапырақтармен жабылады. 
Олар көлік құралдарының дөңгелектерімен немесе желмен науаларға 
лақтырылады және борт тастарының жанындағы ауа ағындарының 
нәтижесінде олардың жанына білікше түрінде жиналады. Түскен жапырақтар 
көлік қозғалысына кедергі келтіреді, жабындардың, әсіресе тежеу кезінде 
тайғақ болуын арттырады. Қала жолдарын күзгі күтіп ұстау жұмыстарына 
оларды құлаған жапырақтардан тазарту жатады, ол вакуумды сыпыру-жинау 
немесе арнайы жинау машиналарының көмегімен жүзеге асырылады [82]. 

Көшелер мен қала жолдарын жазғы күтіп ұстау 
Жазғы кезеңде жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыстар жүру бөлігі 

мен жаяужолдарда тазалықты сақтаудан, сондай-ақ жол төсемдерінің 
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мерзімінен бұрын тозуы мен қирауының алдын алу, оларды пайдаланудың 
қалыпты жағдайларын қамтамасыз ету, қозғалыс қауіпсіздігін арттыру 
жөніндегі іс-шараларды жүргізуден тұрады. Қала жолдарының жүру бөлігін 
ластану көзі іргелес жатқан абаттандырылмаған көшелер мен аулалардан 
желмен әкелетін шаң мен қоқыс, сондай-ақ автомобильдердің 
дөңгелектерімен әкелінетін кір болып табылады. 

Жүргінші жолдары мен жаяужолдарды шаңнан, қоқыстан, топырақ 
шөгінділерінен және т.б. тазарту екі мақсатты көздейді: біріншіден, қала 
көшелеріндегі санитарлық-гигиеналық жағдайларды арттыру, екіншіден, 
қала жолдарының көліктік-пайдалану сапасын жақсарту. Құм, шаң, топырақ 
шөгінділері көлік қозғалысы кезінде үйкелуші материал ретінде жабынға 
әсер етеді және олардың мерзімінен бұрын тозуына ықпал етеді. Дөңгелектер 
әкелінген топырақ жабынның тегіссіздігіне әкеп соқтырады және қызмет ету 
коэффициентін төмендетеді. Ылғалданған кезде жабындардағы саз бен тұнба 
ілінісу коэффициентін төмендетеді. 

Көше тазалау жұмыстары тұрақты және мерзімді болып бөлінеді. 
Тұрақтыға жол жабындарын кірден, шаңнан, қоқыстан үнемі тазартумен 
байланысты жұмыстар жатады. Көшелерді тазалау бойынша мерзімді 
операцияларға жол төсемдері мен жүру бөлігінің науаларынан нөсерден, 
жақын маңдағы құрылыстардан автомашиналардың доңғалақтарымен 
шығарылатын кірден кейін топырақ шөгінділерін алып тастау, сондай-ақ 
жүйелі түрде орындалмайтын басқа да жұмыстар (мысалы, жүру бөлігі мен 
жаяужолдарды қатты желмен жүру бөлігіне жабысатын жапырақтардан, шаң 
мен қоқыстардан тазарту) жатады. 

Көшелер мен қала жолдары алдын-ала белгіленген режимдерге сәйкес 
тазаланады. Тұрақты жұмыс режимдері көшелердің ластану және шаңдану 
сипаты мен дәрежесіне байланысты бірқатар факторларға байланысты. 
Оларға мыналар жатады: көлік қозғалысының қарқындылығы мен 
жылдамдығы, іргелес көшелер мен аула аумақтарын абаттандыру деңгейі, ірі 
сауда, ойын-сауық және басқа да кәсіпорындардың болуы, олардың жұмысы 
адамдардың көп жиналуына байланысты, суағардың жағдайы. 

Мерзімді жұмыс режимдерін таңдауға әсер ететін факторларға мыналар 
жатады: құрылыс алаңдарының болуы және орналасуы, өсімдік 
топырағының, құмның уақытша қоймалары, ағаштар мен бұталардың 
отырғызылуы, желдің басым бағыты. Жолдағы көліктің қарқындылығы мен 
жылдамдығы көбінесе көшенің ластану сипатын анықтайды. Мысалы, 
қозғалыс қарқындылығы 40-60 авт/сағ дейін және жылдамдығы 40 км/сағ 
дейін болған кезде шаң мен көше қоқыстары жүріс бөлігіне біркелкі бөлінеді. 
Қозғалысы неғұрлым қарқынды және жылдамдығы жоғары жолдарда шаң 
мен қоқыс көліктің борттық тасқа өтуі кезінде пайда болатын ауа ағынымен 
тасталады және оның бойымен ені 0,5-1 м жолақпен орналастырылады. 

Бір жақты қозғалысы бар көшелерде немесе бөлу жолағы бар 
магистральдарда өту жолдарының екі жағы бойынша - борт тастарында, ал 
резервтік аймақ болған жағдайда - ішінара жиналады. Қар ерігеннен немесе 
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жаңбырдан кейін топырақ үйінділері әдетте борт тастарына жиналады. 
Құрылыс алаңдарындағы аллювиалды топырақ, әдетте, жолдың бүкіл ені 
бойынша бөлінеді. 

Көшелердің жүру бөлігінің қоқыстануына, ондағы кірдің, шаңның, 
қоқыстың жиналуына байланысты жазғы тазалаудың қандай да бір 
технологиялық операциялары, сондай-ақ олардың мерзімділігі белгіленеді. 
Жүріс бөлігінің шекті ластану мәндері белгіленеді. Жолдарда, жаяужолдарда 
және аулаларда жақсартылған жабындылары бар абаттандырылған тұрғын 
аудандардағы көшелер үшін ластанудың шекті нормасы 30 г/м2 аспауы тиіс; 
өтпелі немесе қарапайым типті жабындылары бар жолдармен қиылысатын, 
сондай - ақ осындай жабындылары бар аулалар жанасатын көшелер үшін - 50 
г/м2; екінші дәрежелі көшелер мен қозғалыс қарқындылығы аз өту жолдары 
үшін - 80 г/м2; қалалық қоғамдық көлік аялдамалары үшін қоқыстанудың 
санитариялық нормасы-10 г/м2 белгіленген. 

Жол төсемдерін жазғы механикаландырылған тазартудың келесі 
технологиялық операциялары бар: жуу, суару, сыпыру, көлік аялдамаларын 
тазарту, топырақ шөгінділерін тазарту. 

Жол жабындарын жуу. Жуу жабық су бұру жүйесі немесе сенімді су 
ағынын қамтамасыз ететін жеткілікті бойлық еңістері бар су өткізбейтін 
жабыны бар (асфальтбетонды, цементбетонды) көшелер мен жолдарда 
жүргізіледі. Мысалы, шағыл тас сияқты су өткізгіш жабындарды жуу 
олардың шайылуына және жойылуына әкелуі мүмкін. Жол төсемдерін 
механикаландырылған жуу әдетте түнде арнайы суарып жуатын 
машиналарымен жүргізіледі (3.8-сурет). 

 

 
 

3.8 сурет. Суарып жуатын машина 
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Күндіз көшелер тек ерекше жағдайларда, қатты жаңбырдан кейін, 
жолдан топырақ қоқыстарын тазарту қажет болған кезде жуылады. 

Суарып жуатын машинаның негізгі тораптары цистерна, су сорғысы, 
құбыр жүйесі, айналмалы шүмектер (саптамалар) болып табылады. 
Цистернадан су сору құбыры арқылы сорғыға және одан әрі қысымды құбыр 
арқылы саптамаларға беріледі. Қатты ластанған өтпе жолдарды, мысалы, 
автомобиль дөңгелектерімен жолдың жүріс бөлігіне шығарылатын немесе 
көгалдар мен бөлу жолақтарынан түсетін құрылыс алаңдарына жапсарлас 
жолдарды жуу кезінде қар тазалайтын щеткалармен жабдықталған суарып 
жуу машиналары пайдаланылады. Жабын ылғалдандырылады, содан кейін 
щеткалармен сүртіледі, одан кірді кетіреді. Кірді тазалағаннан кейін жабын 
мұқият жуылады.  

Ластану жабындыдан борттық тасқа жуылады, содан кейін су ағындары 
бар ең жеңіл бөлшектер ағызу желісіне түседі. Көшелер мен жолдардың жүру 
бөлігі әдетте көлбеу жуылады. Бұл жуудың ең үлкен тиімділігіне қол 
жеткізеді. Жуылатын жолақтың ені 7 М. 

Жүру бөлігінің ені 14 м-ге дейінгі көшелер мен жолдар бір суарып жуу 
машинасымен жуылады. Алдымен бір жағы, содан кейін екінші жағы 
жуылады. Жолдың ені үлкен болған кезде машиналар бағаны қолданылады. 
Бірінші машина осьтік сызық жолағын жуады, қалғандары оның артынан 0,7-
1 м алда келе жатқан машиналармен жуылған жолақтарды жауып, 
кертпештермен жүреді. Колоннадағы машиналар арасындағы аралық 10-нан 
20 м-ге дейін. Науа бойымен жүретін соңғы машина күшті ағын жасайтын 
арнайы саптамамен жабдықталған. Ол көше қоқыстарының ең ауыр 
бөлшектері орналасқан фарингальды жолақты жуады. Машинаның орташа 
сағаттық өнімділігі 15 мың м2. 

Суарып жуу машиналары қалалық су құбырынан су құяды. Суарып 
жуу машиналарын пайдалану тиімділігі көбінесе оларды толтыру ұзақтығына 
байланысты. Жанармай құю пункттерінің санын машиналардың жүру 
уақытын қысқарту және оларды сумен толтыру жағдайынан белгілеу қажет. 
Жанармай құю бекетінен қызмет көрсетілетін көшелерге дейінгі қашықтық 
1,5-2 км аспауы тиіс. Жанармай құю бекеттері қалалық су құбыры 
құдықтарының үстінде ұйымдастырылады. Құдықта екі суарып жуу 
машинасына бір мезгілде су құю үшін құбыршектері бар гидрант 
орнатылады. Егер қалалық су құбыры желісінде қысым жеткіліксіз болса 
немесе май құю пунктіне дейінгі қашықтық тым үлкен болса, көлдерге су 
қоймаларынан санитариялық қадағалау органдарынан алдын ала рұқсат 
алып, май құюға болады [82]. 

Жуу режимдері қозғалыс қарқындылығына байланысты орнатылады. 
Қозғалыс қарқындылығы 240 авт/с асатын жүрдек және магистральды 
көшелерде жүріс бөлігін жуу 5 тәулікте бір рет жүргізіледі; жергілікті 
маңызы бар көшелер мен жолдарда қарқындылығы 120 авт/сағ - қа дейін - 3 
тәулікте бір рет; қарқындылығы 60 авт/сағ-қа дейін-2 тәулікте бір рет. 
Вокзалдарға, базарларға, үлкен дүкендерге, автостанцияларға іргелес жатқан 
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үлкен жаяу жүргіншілер қозғалысы бар алаңдар мен өтпе жолдарды күн 
сайын кемінде бір рет жуу керек. Су шығынының нормалары: жүру бөлігін 
жуу кезінде 0,9-1,2 л/м2, науаларды жуу кезінде 1,6-2 л/м2 құрайды. Кең 
жаяужолдар күніне бір рет суару машиналарымен жуылады. 

Жол төсемдерін суару шаңды азайту және жаздың ыстық күндерінде 
қала көшелеріндегі микроклиматты жақсарту үшін жүргізіледі. Жуудан 
айырмашылығы, суаруды кез-келген жабындысы бар жолдарда жүргізуге 
болады. Суару, жуу жұмыстары суарып жуу машиналарымен жүзеге 
асырылады, олардың айырмашылығы - саптамалар машинаның қозғалысы 
кезінде су ағындары алға қарай бағытталатындай етіп орнатылады. Суару 
жолағының ені 15 м. Машинаның орташа сағаттық өнімділігі 55 мың м2. 

Суару кезінде жабынның біркелкі сулануы қамтамасыз етілуі керек. 
Жетілдірілген жабындылары бар көшелерді суару үшін су шығыны 0,2-0,3 
л/м2, басқа жабындылары бар көшелерді суару үшін 0,4 - 0,6 л/м2 құрайды. 
Ыстық, құрғақ ауа-райында суару әрекеті, әсіресе жайлы көшелер мен 
жолдарда өте қысқа. Шаңмен күресудің тиімді әдістері бар - сұйық хлоридтер 
(Cac12), битум эмульсиялары, целлюлоза және қағаз өнеркәсібінің 
қалдықтары және т. б. Бұл реагенттер 20-30 күн ішінде 0,5-1 л/м2 шығын 
нормасында шаң байланыстыратын әсер етуі мүмкін. 

Жол төсемдерін сыпыру. Сыпыру ең алдымен нөсер кәрізі жоқ және 
оларды жуу тиімсіз көшелер мен өтпе жолдарда жүргізіледі. Жабындарды 
сыпыру күндізгі уақытта сыпыру-жинау машиналарымен жүргізіледі (3.9-
сурет), олар өткен кезде бункерге шаң мен көше қоқыстарын алады. 
Машиналар жұмыс аймағын ылғалдандыру немесе шаңды сору арқылы 
шаңнан тазартуға арналған арнайы құрылғылармен жабдықталған [82]. 

 

 
 

3.9 сурет - Сыпыру-жинау машинасы 
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Сыпыру-жинау машинасының арнайы жабдығы жүк автомобилінің 
шассиіне құрастырылған. Ол сыпырғыш щеткалардан, конвейерден, қоқыс 
жәшігінен, жабынды ылғалдандыру жүйесінен, жетек механизмдерінен 
тұрады.  

Науа щеткалары жүріс бөлігін және науа жолағын сыпыру үшін қызмет 
етеді. Тік осьте айнала отырып, олар қоқысты негізгі щетканың әрекет ету 
аймағына жылжытады, ол оны қоректендіргішке лақтырады. Шаң мен қоқыс 
пневматикалық тасымалдағышпен бункерге берілетін вакуумды сыпыру-
жинау машиналары бар. 

Көшелерді сыпырудың келесі тәртібі белгіленген. Ең алдымен, түнде 
жуылмаған көшелер мен көлік қозғалысы қарқынды магистральдардың 
науалары сыпырылады. Екінші кезекте көлік қозғалысы орташа және төмен 
қарқынды көшелердің жүріс бөлігін сыпырады. Содан кейін көше 
қоқыстарының жиналуына қарай белгіленген тазалау режиміне сәйкес қалған 
көшелер тазаланады. 

Жаяужолдар мен қалалық көлік аялдамаларын тазалау үшін шағын 
габаритті жаяужол жинайтын машиналар қолданылады. Мұндай машиналар 
алып тастайтын жолақтың ені 0,8-1,5 м құрайды. Жаяужолдар мен 
аялдамалар жаяу жүргіншілердің ең аз қозғалысы және жолаушылардың аз 
жиналуы кезінде тазаланады. Тазалаудың бір реттік режимінде сыпыру 
таңертең ерте, қалалық көлік қозғалысы басталғанға дейін жүргізіледі. 
Күніне екі рет тазалаған кезде бірінші сыпыру таңертең ерте, екіншісі - 
кешке, қалалық көлік жолаушылары мен жаяу жүргіншілер жұмысынан 
оралғаннан кейін жүзеге асырылады. 

Жолдарды жазғы күтіп ұстау жұмыстарына бетон жабындардағы, борт 
тастарындағы тігістерді толтыру, сондай-ақ жүріс бөлігіне көше қозғалысын 
реттеу желілерін салу және қайта жаңарту жатады. Бетон төсемдеріндегі 
тігістер ылғалдың енуіне жол бермеу үшін, сондай-ақ автомобильдердің 
қозғалысы кезінде тегістікті жақсарту үшін әртүрлі мастикалармен, 
герметиктермен немесе неопрен төсемдерімен толтырылады. Полисульфидті 
шайырлар - тиоколдар негізінде дайындалған өздігінен вулканизацияланатын 
герметиктер цемент - бетон жабындарындағы буындарды толтыру үшін жиі 
қолданыла бастады. 

Көшелер мен қала жолдарын қысқы тазалау. Қысқы тазалаудың 
міндеті-кез келген ауа райы жағдайында қала көшелері бойынша көліктің 
үздіксіз және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету. Жол төсемдеріндегі қар-
мұз түзілімдері екі негізгі көрсеткішпен-доңғалақтардың жылжымалы 
қарсыласу коэффициентімен және доңғалақтардың жабынмен ілінісу 
коэффициентімен анықталатын қала жолдарының көліктік - пайдалану 
сипаттамаларына әсер етеді. Қатты қар жауған кезде жылжымалы қарсылық 
коэффициенті едәуір артады. Бұл автомобиль қар жамылғысының кедергісін 
еңсеру үшін қажетті қуатты арттырады және автомобильдердің қозғалыс 
жылдамдығын төмендетеді, демек, олардың өнімділігі, сондай-ақ тасымалдау 
құны артады [82]. 
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Жолдарда қармен күресу жолдары. Жолдарда қар және мұзбен 
күресудің бірнеше жолы бар: механикалық, хлоридтердің көмегімен, аралас. 
Осы немесе басқа әдісті таңдау негізінен қар-мұз түзілімдерінің түрі мен 
жағдайына байланысты. Жаңа жауған жұмсақ қар, жатып қалған, 
нығыздалған қарға қарағанда жүріс бөлігінен жеңіл тазаланады.  Жол 
жамылғысын тығыз мұздан тазарту одан да қиын. 

Көшелер мен қала жолдарын қысқы тазалау жұмыстары негізгі және 
қосымша болып бөлінеді. Негізгі жұмыстарға мыналар жатады: жүру бөлігін 
жауған қардан тазарту және тығыздалған қыртыстың пайда болуының алдын 
алу; жабындардан қар-мұз қабаттарын және тығыздалған қарды алып тастау; 
жүру бөлігін тазарту нәтижесінде пайда болған қар үйінділерін алып тастау; 
көктайғақ кезінде жүру бөлігіндегі тайғанақтықпен күрес [82]. 

Қосымша жұмыстарға: қиылыстардан, қалалық көлік аялдамаларынан 
қар мен мұзды тазалау, қар үйінділерін қалыптау, қар шығарылғаннан кейін 
жүру бөлігінің науаларын тазалау жұмыстары жатады. Жүру бөлігін қардан 
тазарту, сондай-ақ тайғанақтықпен күрес бойынша жұмыстарды жүргізу 
кезектілігі мен мерзімдері көшелердің санатына байланысты белгіленеді. 

Барлық тазаланған көшелер үш топқа бөлінеді. I топтың көшелеріне 
қалаға кіретін жолдар, троллейбус және автобус маршруттары өтетін жүрдек 
және магистральдық көшелер, қозғалысы көп көшелер, бойлық еңістері 
үлкен көшелер, сондай-ақ қар үйінділерін орналастыру қиын тар жүріс бөлігі 
жатады. I топқа ауруханаларға, өртке қарсы құрылыстарға апаратын жолдар 
кіреді [82]. 

II топқа орташа қарқындылығы бар көшелер мен жолдар, сондай-ақ 
вокзалдар, базарлар, дүкендер жанындағы алаңдар кіреді. III топқа барлық 
басқа көшелер мен қалалық жолдар кіреді. Көше немесе қалалық жол қай 
санатқа жататынына байланысты қар және мұзбен күресу бойынша 
жұмыстардың кезектілігі мен мерзімдері белгіленеді. 

Жол төсеміндегі қар белгілі бір жағдайларда борпылдақ, жұмсақ 
күйден қатты күйге ауысуы мүмкін. 0°С-қа жуық температурада қар 
автомобильдердің дөңгелектерімен тығыздалады, содан кейін аяздың 
басталуымен тығыз қарлы-мұзды қабатқа айналады. Жүріс бөлігіндегі 
қардың жағдайы, оның доңғалақтардың әсерінен тығыздалуы және 
жабынның бетіне қатып қалуы екі негізгі көрсеткішпен -ішкі үйкеліс күштері 
және жабынмен ілінісумен (мұздауымен) сипатталады. Қар борпылдақ күйде 
болған кезде, бұл көрсеткіштердің мәні минималды және оны жолдан 
шығару үшін салыстырмалы түрде аз күш қажет [82]. 

Қарға тым көп реагенттер енгізген кезде ішкі үйкеліс күштері мен 
қардың ілінісуін төмендету процесіне қатыспайтын бос тұз ерітіндісінің 
едәуір мөлшері пайда болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Жүріс бөлігінде 
бос ерітіндінің пайда болуы қардың жартылай сұйық күйге дейін еруіне 
әкеледі, онда қар жоғары қозғалғыштыққа және тұз ерітіндісімен бірге көлік 
құралдарының металл бөліктеріне зиянды әсер ету қабілетіне ие болады. 
Қарға реагенттерді енгізудің орташа нормалары белгіленді, бұл жабындарда 
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бос тұз ерітіндісінің пайда болуын болдырмайды. Қар температурасы - 6° С 
жоғары болған кезде 15 г/м2 реагент, қар температурасы - 6Э - 18° с - 25 г/м2, 
одан төмен - 18° с - 35 г/м3 енгізіледі. 

Химиялық реагенттер жер асты коммуникацияларының металл 
құбырларының жегідесін арттырады. Олар сонымен қатар топырақтың тұз 
құрамына зиянды әсер етеді, жол бойындағы жасыл кеңістіктердің өсуін 
баяулатады. Топырақта хлор иондарының көп болуы жасыл кеңістіктің 
өсуіне зиянды әсер ететіні анықталды. Сондықтан қоршаған ортаны сақтау 
үшін қарлы-мұзды түзілімдермен күресу үшін химиялық заттарды таңдау 
маңызды. 

Қармен күресуге арналған химиялық заттар.Қатты, сұйық 
реактивтер, сондай-ақ құм-тұз қоспалары қолданылады. Қатты реагенттерге 
кальций хлориді (СаС12) және натрий хлориді (NaCl) жатады. Бұл 
материалдар өте гигроскопиялық және тығыздалғыштық қасиетіне ие - қатты 
монолитке айналады. Осы екі реактивтерді араластырған кезде ұзақ уақыт 
бойы сусымалдық қасиетін жоғалтпайтын тығыздалмайтын қоспа түзіледі. 
Алайда, тығыздалмайтын қоспа, сондай-ақ оны құрайтын хлоридтердің 
әрқайсысы қоршаған ортаға зиянды әсер етеді. Сондықтан бұл хлоридтерді 
қолдануды мүмкіндігінше шектеу керек, ал ингибиторлар деп аталатын - 
хлоридтердің жегіделік белсенділігін төмендететін заттар қосылған кальций 
хлориді негізінде өнеркәсіп шығаратын HCF реагентін (фосфатталған 
кальций хлориді) қолдану керек. HCF реагентінде кальций хлориді 
фосфаттармен ингибирленеді, олар жақсы минералды тыңайтқыштар бола 
отырып, жасыл кеңістіктің өсуіне ықпал етеді және осылайша хлор 
иондарының өсімдіктеріне зиянды әсерді едәуір бейтараптандырады [82]. 

Тағы бір ұсынылған реагент-нитрит-нитрат-кальций хлориді (NNHK), 
құрамында электрохимиялық жегіде процесін баяулататын ингибиторлар, 
сондай-ақ жасыл кеңістіктің өсуін ынталандыратын тыңайтқыштар бар. 
Сұйық реагенттерге хлорлы тұздардың ерітінділері жатады. Көбінесе қатты 
концентрациясы 30% - дан асатын кальций хлориді ерітіндісі қолданылады. 

NaCl ерітіндісіне хинолин негізіндегі қоспа енгізіледі, бұл 
автомобильдердің металл бөліктерінің жегідесінің электрохимиялық 
процесін шектейді. Хлоридтердің қар-мұз түзілімдеріне әсері олардың балқу 
қабілетімен сипатталады. Хлоридтердің бір немесе басқа түрін таңдағанда, 
олардың белгілі бір ауа температурасында балқу қабілеті ескеріледі. Қар мен 
қар-мұз түзілімдерімен күресу үшін химиялық реагенттерден басқа таза 
түрінде құм-тұз қоспалары да қолданылады. Құм-тұз қоспасы - бұл 
хлоридтер мен (натрий хлориді, кальций ил-магний) құм қоспасы. Қармен 
күресу үшін құм-тұз қоспасының әдеттегі құрамы, % &bsol; құм-92-97, ас 
тұзы (NaCl) - 3 - 8. Ауа температурасы минус 20° С-тан төмен болған кезде 
көрсетілген құрамның құм-тұз қоспасы қолданылмайды, себебі қар еріген 
кезде пайда болған тұз ерітіндісі төмен температурада қатып, өте қатты мұзға 
айналады. Қатты аязда құмның СаС12  кальций хлоридімен немесе MgCl2 
магний хлоридімен қоспасы тиімдірек болады [82]. 
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Жабындарды қардан тазарту технологиясы 
Жаңа жауған қар жүріс бөлігінен сыпырылады және белеск үйіледі. 

Жол бойынша қозғалыс қарқындылығы 100 маш/сағ дейін болғанда қарды 
соқалы-щеткалы қар тазалағыштармен ғана жинайды (3.10-сурет) [82]. 

 

 
 

3.10 сурет - Құм шашуға арналған жабдығы бар соқалы-щеткалы қар 
тазалағыш 

 
Жолдың жүру бөлігін тазалау қар жауған кезде басталады және қардың 

жиналуына қарай әрбір 2-3 сағат сайын жүргізіледі. Қар жауғаннан кейін 
жүріс бөлігін түпкілікті тазарту жүргізіледі. 

Қозғалыс қарқындылығы 100 маш/сағаттан астам болған кезде соқалы-
щеткалы машиналар жүріс бөлігін тазалауға, қардың дөңгелекпен 
домалатылуына және тығыз төсемнің түзілуіне жол бермеуге үлгере 
бермейді. Мұндай жағдайларда қарды тазартудың аралас әдісі қолданылады - 
механикаландыру құралдары мен химиялық материалдар. Химиялық 
материалдар қардың дөңгелектермен тығыздалуына жол бермейді және жол 
жабыны бар қар-мұз түзілімдерінің ілінісу (қату) күштерінің шамасын 
төмендетеді [82]. 

Жол төсемдерін қардан аралас тәсілмен тазарту оларды химиялық 
реагенттермен өңдеу, содан кейін қарды сыпыру және біліктерге жылжыту 
бойынша кезектесетін операциялардан тұрады. Қар жауғаннан кейін 15-30 
минуттан кейін оның қарқындылығына байланысты реагенттер жабын 
бойымен таратылады. Осыдан кейін бірнеше сағат ішінде оларды 
автомобильдердің доңғалақтарымен қармен араластыру жүреді, нәтижесінде 
жабындыда қар-мұз қатуының пайда болуына жол бермейтін тұз ерітіндісі 
пайда болады. Содан кейін қар сыпырылып, оны жолдың науасына біліктерге 
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салынады. Бұл операциялар қардың бүкіл кезеңінде қайталанады. Ол 
аяқталғаннан кейін жүру бөлігін соңғы сыпыру және білікке қарды күреу 
жүргізіледі. Бұдан әрі, егер бұл тазалау режимінде көзделсе, біліктерден 
қарды өзі аударғыштарға тиейді және қар үйіндісіне немесе қар еріту орнына 
шығарады [82]. 

Сыпыру кезінде қар тазалағыштардың саны бір өту үшін жолдың жүру 
бөлігін көшенің ортасына дейін алып тастауға болатындай есеппен 
таңдалады. Содан кейін қар тазалағыштар жолдың екінші жартысын ашып, 
алып тастайды. Тазалаудың бұл тәртібі аралық біліктердің пайда болуына 
жол бермейді, олар әдетте өтетін көлікпен шашырайды және дөңгелектермен 
оралады. Алғашқы қар тазалайтын машина өту осі бойынша өтеді, одан кейін 
жүретіндер 15-20 м аралықпен сыпырылған жолақтарды 0,3 - 0,5 м жабумен 
кертпештермен қозғалады. Кең көшелерде және қар жамылғысының едәуір 
қалыңдығымен жолақтардың қабаттасу мөлшері 1-1,2 м-ге дейін артады. 

Жолдардың шеткі бөлігінде тығыз қарлы-мұзды түзілімдер жиі 
кездеседі. Олар көбінесе қар үйіндісінің астында пайда болады және 
жабынның қатып қалуына байланысты механикалық алып тастау қиын. 
Сондықтан, қарды жинамас бұрын, шеткі бөліктегі жабын 80-100 г/м2-ге тең 
жоғары себу жылдамдығы бар химиялық реагенттермен өңделеді. Осындай 
өңдеуден кейін, егер жабында қар немесе мұздың тығыздалған қабаты пайда 
болса, онда ілінісу күштері соншалықты аз болады, оны механикалық 
жолмен - әдеттегі тырмалау арқылы алып тастау оңай болады. Жол бөлігін 
қардан тазалау көшелер мен жолдардың өткізу қабілетін арттыруға, сондай-
ақ көлік және жаяу жүргіншілер қозғалысының қауіпсіздігін арттыруға 
мүмкіндік береді. Жаяужолдар мен бау-саябақ жолдарын қардан тазалау 
соқалы-щеткалы қар тазалағышы бар шағын габаритті әмбебап 
машиналармен жүргізіледі (3.11 сурет) 

Қарды жинаудың қандай да бір әдісін таңдаған кезде жергілікті 
жағдайларды: қарды жинау мүмкіндігін, шығаруға арналған орындардың 
болуын, тасымалдау қашықтығын ескеретін техникалық-экономикалық 
талдау жүргізіледі. Жүру бөлігінен қарды екі негізгі әдіспен жинайды: қар 
үйіндісіне немесе қар еріту орнына жинау және шығару. Егер жүру бөлігінің 
ені мүмкіндік берсе, қарды жинау науа жанындағы жолақта немесе резервтік 
аймақта жүргізіледі. Сондай-ақ, қарды біліктерді немесе қар үйінділерін 
орналастыруға ыңғайлы көгалдарға немесе басқа да құрылыс алаңдарына 
жинауға болады  [82]. 
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3.11 сурет - Жаяужолдарда және фрезерлі-роторлы аспалы жабдықпен қарды 
тазалауға арналған соқалы-щеткалы қар тазалағыш 

 
Көшелерді қысқы тазалау бойынша жұмыстар кешенінде қар шығару 

көп еңбекті қажет ететін операция болып табылады. Білікке жиналған қар 
арнайы қар тиегіш машиналардың көмегімен тиеледі (3.12 сурет). 

Қар аударғыштармен тасымалданады. Аударғыштардың жүк 
көтергіштігін барынша пайдалану үшін олар сыйымдылығы жоғары 
шанақтармен жабдықталады немесе борттары 80-90 см-ге ұлғайтылады. Қар 
тиегіштің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін оған автомобильдердің 
белгілі бір саны бекітіледі. Қарды шығару бойынша негізгі шығындар оны 
тасымалдау қашықтығымен анықталады. Сондықтан қар шығарылатын 
қашықтықты қысқарту осы операцияның құнын төмендетудің шешуші 
шарты болып табылады [82]. 

Көшелердегі қарды егістіктерге, бос жерлерге, өзен арналарына 
шығарады, сондай-ақ су ағатын желілердің немесе шаруашылық-нәжістік 
кәріздің люктеріне тастайды. Қар үйінділеріне және қорытпаларға арналған 
орындарды таңдау санитариялық қадағалау органдарымен келісілуі тиіс. 
Қарды құрғақ үйінділерге шығару кезінде көктемгі кезеңде еріген суды бұру 
мүмкіндігін ескеру қажет. Өзен арналарына қар төккен кезде қатпайтын 
жерлерді - жылу электр станцияларынан немесе басқа да осындай 
кәсіпорындардан жылы су шығаратын жерлерді таңдаған жөн. 
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3.12 сурет- Қар тиегішпен аударғыш автомобильдерге қарды тиеу 

 
Кейде жасанды жылым орнатылады, онда понтонға ілулі есу бұрандасы 

орнатылады. Понтон қозғалыссыз бекітіледі, ал бұранда жасаған турбулентті 
ток судың мұзбен жабылуына жол бермейді. Қарды төгуге арналған мұндай 
жылымның ұзындығы 40 м-ге дейін және ені 10 м-ге дейін болуы мүмкін. 
Жағалауда қар үйінділері орнатылады - қоршаулар алынып, биіктігі 35-45 см 
болатын доңғалақты арбалар орнатылады. Олар ағаш немесе темірбетон 
болуы мүмкін. Егер жағалаудағы өзеннің тереңдігі аз болса, қадаларға түсіру 
эстакадалары ұйымдастырылады. Қар жинау бойынша жұмыстарды дұрыс 
ұйымдастыру кезінде көп жағдайда қысқы кезеңде қала жолдарының 
қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етуге және олардың көліктік-пайдалану 
сапасын белгіленген деңгейде ұстап тұруға болады [82]. 

Жол қызметі автомобильдердің доңғалақтарымен қардың түсуіне және 
жүріс бөлігінде қардың пайда болуына жол бермеуге тырысуы керек, себебі 
оларды жоюға байланысты жұмыстар көп уақытты қажет етеді және 
айтарлықтай шығындарды талап етеді. Егер, қандай да бір себептермен қар 
жүру бөлігінен уақтылы шығарылмаса және қар-мұз қатуына немесе тығыз 
мұзға айналса, қатпарды немесе мұзды шығару себу нормасы 200-300 г/м2 
химиялық реагенттермен өңдеу арқылы жүргізіледі. 

Реагенттер кристалдарының минималды мөлшері 7-8 мм болуы керек. 
Төсемдер әдетте түнгі немесе таңертеңгі сағаттарда, көліктің қарқынды 
қозғалысы басталғанға дейін, реагенттерді автомобиль доңғалақтарымен 
жолдан тастамас үшін өңделеді. Сепкеннен кейін бірнеше сағат өткен соң, 
қалыңдығы 15-20 мм тығыздалған қар мен мұздың жоғарғы қабаты 
жарылады, содан кейін реактивтер қайта себіліп, қайтадан жарылады. 
Осылайша қарлы-мұзды қабат толығымен жойылғанға дейін себіледі. 
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Тарақты пышақпен немесе арнайы жаратын қопсытқышпен жабдықталған 
автогрейдермен жарылады. Жарылғаннан кейін тығыздалған қар мен мұз 
түптеледі және қар белестеріне тасымалданады. 

Құм-тұз қоспаларын қолдана отырып қар жинау технологиясы 
жабындарды химиялық реагенттермен өңдеуден еш айырмашылығы жоқ. 
Айырмашылық тек құм-тұз қоспалары үшін 250-300 г/м2 болатын қалыпты 
себуден тұрады. Жүріс бөлігі бойынша құмсалғыш немесе хлоридтер құм 
шашқыш машиналарға немесе әмбебап шашқыш машиналарға шашылады. 
Құм-тұз қоспасы сонымен қатар тік көтерілістерде, бұрылыстарда, 
көпірлерге, туннельдерге және т. б. кіреберістерде қапталған доңғалақтардың 
ілінісу коэффициентін арттыру үшін қолданылады. Мұндай учаскелерде себу 
мөлшері 400 г / м2 дейін артады. 

Құм-тұз қоспасының кемшіліктеріне, атап айтқанда, жолдар мен жол 
құрылыстарын құммен ластау жатады, ол су ағызу желісіне еріген сумен 
шығарылады, жол бойымен қармен бірге қозғалады, көгалдарға лақтырылады 
және т. б. Құм-тұз қоспасын қолдану құмның көп мөлшерін өндіруге және 
тасымалдауға, оны хлоридтермен араластыруға, арнайы құм шашатын 
машиналарға тиеуге байланысты айтарлықтай шығындарды талап етеді. 
Сонымен қатар, құм көлік құралдарының металл бөліктеріне үйкелуші 
материал ретінде әсер етеді және хлоридтермен араласқан кезде металл 
жегідесінің жоғарылауына әкеледі. Сондықтан таза химиялық реагенттер, 
зерттеулер көрсеткендей, қалалық жолдарда қар мен мұзбен күресу үшін 
үнемді және ыңғайлы [82]. 

 
Қорытындылар 
Оқу құралының үшінші бөлімі қала көшелері мен жолдарын пайдалану 

мен жөндеуден бастап, жасанды құрылыстарды пайдалану мен жөндеуге 
дейінгі қалалық қатынас жолдарын пайдалану бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру және орындау мәселесін кезең-кезеңімен ашуды мақсат етті. 
Сондай-ақ, бөлімде қалалық көше-жол желісін жайластыру және күтіп ұстау, 
осы мақсатқа жету үшін пайдаланылатын механикаландыру құралдары 
туралы ақпарат берілген.  

 
Өткен бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар 
 
1. Жасанды құрылымдардың ақауларының санаттарын атаңыз. 
2. Жасанды құрылыстарды ағымдағы тексерудің міндеттерін 

сипаттаңыз. 
3. Жасанды құрылыстарды мерзімді тексеру міндеттерін сипаттаңыз. 
4. Қала көшелері мен жолдарын ағымдағы күтіп ұстау мен 

пайдаланудың негізгі міндеті неде? 
5. Жол жамылғысының деформация түрлерін атаңыз. 
6. Қала көшелері мен жолдарын күрделі жөндеуге қандай жұмыс 

түрлерін жатқызуға болады? 
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7. Қандай жағдайларда рельс жолдарын пайдалануға рұқсат етіледі? 
8. Пайдалану барысында жасанды құрылыстарды қадағалаудың қандай 

түрлері жүзеге асырылады? 
9. Рельс және кірме жолдардың техникалық жағдайы қалай 

бағаланады? 
10. Қыста жасанды құрылыстарды ұстаудың ерекшеліктері қандай? 
 
Тест сұрақтары 
 
1) ИССО тексерулерінің түрлерін атаңыз: 
а) ағымдағы; 
Б) мерзімді; 
в) арнайы; 
г) жоғарыда аталғандардың барлығы. 
 
2) Металл көпірлерде ағымдағы тексерулер қаншалықты жиі 

жүргізіледі: 
а) тоқсанына кемінде бір рет; 
б) жарты жылда кемінде бір рет; 
в) айына кемінде бір рет; 
г) күн сайын. 
 
3) Көпірлерді арнайы қарау (тексеру) мақсаты: 
а) ақауларды анықтай отырып, құрылыстың техникалық жағдайын 

анықтау; 
б) құрылысты күтіп ұстау сапасын тексеру; 
в) жүк көтергіштігін анықтау және пайдалану режимін белгілеу; 
г) жоғарыда айтылғандардың барлығы. 
 
4) Металл, бетон және тас көпірлерге қандай мерзімде арнайы 

тексеру жүргізіледі? 
а) 5 жылда 1 рет; 
б) 10 жылда 1 рет; 
в) 20 жылда 1 рет; 
г) 30 жылда 1 рет. 
 
5) ИССО мерзімді тексерулеріне кім қатысады? 
а) жол басқармалары құратын арнайы комиссиялар; 
б) көпір сынау ұйымдары; 
в) жол бөлімшесінің бастығы; 
г) жол жұмысшылары. 
 
6) ИССО-ны арнайы тексеруге кім қатысады? 
а) жұмысшылар комиссиясы; 
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б) көпір сынау ұйымдары; 
в) жол бөлімшесінің бастығы; 
г) жол жұмысшылары. 
 
7) көпір төсемінде қорғаныш қабаты не үшін орнатылады? 
а) цемент-бетонды зақымданудан сақтау үшін; 
б) деформациялық жіктерді біріктіру үшін; 
в) аралық құрылыстардың түйісуі үшін; 
г) гидрооқшаулағыштың зақымдануынан қорғау үшін. 
 
8) тіректерде аса қауіпті ақау түрі: 
а) бетон сапасының төмендігі жəне оның ростверктердегі бұзылуы; 
б) механикалық зақымданулар: қаяулар, бетон жарықшақтары; 
в) көлденең учаскелердің ластануы; 
г) су ағызу жұмысының бұзылуы. 
 
9) көпірдің барлық элементтерінде пайда болатын ақау: 
а) шайылу; 
б) желіну; 
в) жарылу; 
г) сыну. 
 
10) Көпір асты кеңістігінде пайда болатын ақаулар: 
а) конустар мен жағалауларды шаю; 
б) арнаның шайылуы; 
в) арнаның бүйірлік жылжуы; 
г) жоғарыда аталғандардың барлығы. 
 
 
Практикалық тапсырмалар 
 
1. Жасанды құрылым схемасында құрылымдық элементтерді сандық 

позициялармен белгілеңіз. Жасанды құрылыстар түрін анықтау, құрылыстың 
ықтимал ақаулықтары мен оларды жою тәсілдерін атаңыз. 
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2. Сурет бойынша аралық тіректің түрін анықтаңыз, ықтимал ақаулар 

мен оларды жою әдістерін атаңыз. 
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3. Жасанды құрылымның түрін анықтаңыз. Ықтимал ақаулар мен 
оларды жою әдістерін атаңыз. Осы жасанды құрылым қолданылатын 
жағдайларды атаңыз. 
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4 ҚАЛА ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫН САЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ 
КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ДИПЛОМ АЛДЫ 
ПРАКТИКАСЫ 

 
4.1 Жол-құрылыс, жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі жолда 

жүру ережелері 
 
Жол қозғалысын ұйымдастырудың және жол жұмыстарын жүргізу 

орындарын қоршаудың мақсаты көлік және жаяу жүргіншілер ағындарының 
қозғалыс қауіпсіздігін, сондай-ақ осы жерлерде жол жұмысшыларының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады [59]. 

Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу бойынша негізгі міндеттер: 
- жұмыс жүргізілетін жерлерде көлік және жаяу жүргіншілер 

қозғалысы жағдайларының өзгеруіне байланысты жол-көлік оқиғаларының 
алдын алу; 

- жұмыс жүргізіліп жатқан жол учаскелерінің олармен қозғалатын 
көлік және жаяу жүргіншілер ағындарын өткізу үшін жеткілікті өткізу 
қабілетін қамтамасыз ету; 

- жол жұмыстарын жүргізу орындарындағы жол қызметі 
қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Жол жұмыстарын жүргізу учаскесін жолда жүргізіліп жатқан 
жұмыстар туралы ескертетін бірінші жол белгісінен бастап көлік 
құралдарының қозғалыс режимдерінде учаскеде енгізілетін шектеулерді 
жоятын соңғы белгіге дейінгі жол учаскесі деп есептеген жөн. Мұндай белгі 
болмаған кезде (мысалы, қысқа мерзімді жұмыстар жүргізілетін жерлерде) 
учаскенің соңы жолда өздігінен немесе жұмыс істеп жатқан жұмысшылар 
мен техникалар бригадасының алдында жүріп келе жатқан көлік құралында 
орнатылған қозғалысты ұйымдастырудың соңғы техникалық құралы болып 
табылады. 

 Жол жұмыстарын жүргізу учаскесін шартты түрде бес функционалды 
аймаққа бөлуге болады, олардың әрқайсысында қозғалыс қауіпсіздігін 
ұйымдастыру және қамтамасыз ету бойынша белгілі бір міндеттер шешіледі 
(4.1 сурет). Бұл аймақтардың қатарына мыналар кіреді: 

− ескерту аймағы; 
− көлік ағынын айдау аймағы; 
− буферлік аймақ; 
− жол жұмыстарын өндіру аймағы; 
− көлік ағынын тұрақтандыру аймағы. 

Ескерту аймағы жол жұмыстарын жүргізу учаскесінің болуы, 
жүргізілетін жұмыстарға байланысты қауіптілік сипаты туралы қозғалысқа 
қатысушыларды ескертуге және жол жұмыстарын жүргізу учаскесінде көлік 
құралдары қозғалысының қауіпсіз режимін белгілеуге арналған [47]. 

Бұл аймақта жүргізілетін жұмыстардың сипатына қарай қойылған 
міндеттерді шешу үшін бір жол белгісінен немесе жарық шамшырағынан 
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белгілердің тұтас кешеніне дейін және қозғалысты сигнал беру мен реттеудің 
әртүрлі құралдарына дейін пайдалануға болады. 

Шығару аймағы көлік ағынын жол жұмыстарымен айналысатын 
жолақтардан немесе жолақтардан бос жолақтарға жұмыс жүргізу аймағын 
айналып өтуге ауыстыруға арналған. 

Бұл аймақтағы қозғалыс траекториясы жүргізушілерге түсінікті болуы 
керек, сондықтан жұмыс ұзақтығы үш күнге дейін, көлік ағынын алып тастау 
үшін қоршау құрылғылары, конустар, плиталар, уақытша белгілер сияқты 
техникалық құралдарды пайдалану керек. Шығару аймағында олардың 
көмегімен көлік ағынының ауытқуы жүзеге асырылатын конустар, қадалар 
немесе таңбалар сызықтарының артына орнатылған жарық индикациясы бар 
жол белгілерінің кешендері орнатылуы мүмкін.  Жұмыс жүргізу учаскесінде 
бөлу жолағы арқылы өту жолдарын, уақытша айналма жолдарды орнату 
жағдайларында шығу (кіру) шығару  жолдарының ең аз ұзындығы да 4.1-
кесте бойынша қабылданады [49]. 

Буферлік аймақ қозғалыс траекториясын кездейсоқ өзгертпеген 
жүргізушілер қоршауға немесе көлік ағынының ауытқу құралына кіргеннен 
кейін қозғалыс траекториясын баяулатуы немесе өзгерте алатын жұмыс 
жүргізу аймағынан алыстату аймағын бөлуге арналған. Бұл аймақтың 
ұзындығы рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығы кезінде тоқтату үшін көру 
қашықтығына тең болуы тиіс. Парапет түріндегі блоктарды айдау аймағында 
орнатқан кезде буферлік аймақтың ұзындығы 10-15 м болуы мүмкін. 

Жүргізілетін жұмыстардың жылжымалы сипаты кезінде (мысалы, жүру 
бөлігінің таңбасы) буферлік аймақ демпферлік құрылғымен, белгілермен 
және жарқылдауық маякпен жабдықталған бүркеме автомобильден жұмыс 
жүргізетін машинаға (механизмге) дейінгі қашықтықты білдіреді. 

Егер буферлік аймақ көрінуі шектеулі учаскеге түссе, оны осы учаске 
басталғанға дейін ұзарту керек. 

Буферлік аймақ көлік қозғалысы жүзеге асырылатын жолақтардан 
қоршау және бағыттаушы құрылғылардың (блоктардың, конустардың, 
пластиналардың және уақытша таңбалардың) көмегімен бөлінеді. Буферлік 
аймақ құрылыс материалдарынан, техникадан және жұмысшылардан бос 
болуы тиіс. 

Жұмыс жүргізу аймағы (4.1 - сурет) жол жұмыстары тікелей 
жүргізілетін жол учаскесі. Онда материалдар, механизмдер және 
жұмысшылар болуы керек. Осы аймақтағы жұмыстарды жүргізуге 
қатысушыдан басқа көлік қозғалысына тыйым салынады. 
Осы аймақтың бойында оның аумағына көлік құралдары мен жаяу 
жүргіншілердің түсуін болдырмау үшін қоршаулар орнатылуы тиіс [83]. 

Жұмыс өндірісі аймағында қозғалыс пен жұмыс қауіпсіздігіне мынадай 
факторлардың теріс әсерін азайтуға байланысты іс-шаралар жүргізу қажет 
[51]: 

 жол жұмысшыларының өтетін көлікке жақын орналасуы; 
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 жолда тегіс емес жерлердің, жабындағы кемерлердің, құрылыс 
машиналарының жұмыс өндірісі аймағына кіру және шығу жолдарының 
болуы; 

 көлік ағынының тығыздығының жоғарылауы; 
 көлік ағыны қозғалысының траекториясын өзгерту; 
 қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қосымша 

шаралар кешенін жүргізуді талап ететін тәуліктің қараңғы уақытында 
жұмыстар жүргізу, бұл жұмыстарды орындау уақытын ұлғайтады. 

 

 
 
 

4.1 сурет - Жол жұмыстарын жүргізу учаскесінің аймақтары 
Осы факторлардың теріс әсерін азайту үшін мынадай іс-шаралар 

жүргізу қажет: 
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- қозғалысты ұйымдастыру және жұмыс жүргізу учаскесін қоршау үшін 
белгіленген тәртіппен келісілген техникалық құралдарды ғана пайдалану 
қажет; 

- Технологиялық көліктің кіруі мен шығуын бақылауды ұйымдастыру 
қажет; 

- жұмыс өндірісі аймағында орналасқан автомобильдерді арнайы бояу 
және белгілермен және сигналдармен жабдықтау арқылы жүріс бөлігі 
бойымен қозғалу кезінде жұмыс жүргізу аймағын қорғау бойынша шаралар 
қабылдау. 

Көлік ағынын тұрақтандыру аймағы жол жұмыстарын жүргізу 
аймағының артында орналасқан. Оның ұзындығы жұмыс аймағының 
соңынан бастап бұрын жол жұмыстарымен айналысқан көлік құралдарына 
автомобильдерді қайтару орнына дейінгі қашықтыққа тең. Тұрақтандыру 
аймағының соңында бұрын енгізілген шектеулерді алып тастайтын белгілер 
орнатылады [83]. 

 
4.1 кесте - Шығару аймағының ең аз ұзындығы 
 
            

Ең жоғары 
жылдамдықты 

шектеу*, км / сағ 

 
Айдау аймағының ұзындығы, м, көлік жүретін бөліктің жабылатын ені, м 

 2-ден 
кем 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 60 70 80 90 100 110 120 130 
50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 230 
60 60 80 100 120 150 170 190 210 250 270 300 
70 90 140 180 220 270 310 350 400 440 480 530 
80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
* Жол жұмыстарын жүргізу учаскесі басталар алдында 3.24 белгісіне орнатылатын жылдамдық мәні 

 
Жол жұмыстарын жүргізу орындарының қозғалысы мен 

қоршауын ұйымдастырудың техникалық құралдары және оларды 
қолданудың негізгі ережелері 

Жол жұмыстарын жүргізу орындарында қозғалысты ұйымдастыру 
үшін техникалық құралдардың мынадай түрлері қолданылады: 

 қоршау құрылғылары; 
 бағыттаушы құрылғылар; 
 қоршау баулары, таспалар; 
 сигнал беру және жарықтандыру құралдары; 
 басқа да техникалық құралдар; 
 тасымалданатын тіректердегі уақытша жол белгілері; 
 уақытша жол белгілері. 
Қажет болған жағдайда қозғалысты ұйымдастыру үшін реттеушінің 

қызметіне немесе бағдаршамды реттеуге жүгініңіз. 
Жолдың геометриялық параметрлері, жабынның сапасы, жұмыс 

жағдайлары немесе ауа-райы жағдайлары қозғалысты жоғары 
жылдамдықпен жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін ерекше жағдайларда 
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ғана жол жұмыстарын жүргізу учаскелерінде қозғалыс жылдамдығын 40 
км/сағ-тан кем шектеуге рұқсат етіледі [83]. 

Қозғалысты ұйымдастыру және масштабтағы жұмыстарды жүргізу 
орындарын қоршау схемасы қозғалыстың уақытша өзгеру учаскесі үшін 
жасалады, онда: 

 - жүріс бөлігі, жол жиегі, бөлу жолағы; 
 - теміржол өтпелерін қоса алғанда, бір деңгейдегі қиылыстар мен 

түйісулер; 
 - әр түрлі деңгейдегі қиылыстар мен түйісулер (немесе жеке кіру 

және шығу жолдары); 
 - жасанды құрылыстар, автобус аялдамалары;  
 - арнайы ұйымдастырылған айналма жолдар; 
- жаяу және велосипед жолдары [83]. 
Схемада көрсетіледі: 
 - жүру бөлігі мен жол жиектерінің, бөлу жолақтарының, велосипед 

және жаяу жүргіншілер жолдарының, арнайы орналастырылған айналма 
жолдардың ені; 

 - уақытша жол белгілері (байланған), бағдаршамдар, қолданыстағы 
және уақытша жол белгілері, қоршау және бағыттаушы құрылғылар, сигнал 
шамдары, машиналар мен механизмдердің орналасуы, басқа да техникалық 
құралдар; 

 - қаптармен жабылған немесе бөлшектелген жол белгілері, 
таңбаланған жол таңбалары. 

Схемаларды жасау кезінде 4.2-кестеде келтірілген шартты белгілерді 
пайдалану ұсынылады. Схемада сондай-ақ жол жұмыстарының түрі мен 
сипаты, оларды орындау мерзімдері, жұмысты жүргізетін ұйымның атауы, 
схеманы жасаған және жұмыстарды жүргізуге жауапты лауазымды 
адамдардың телефондары мен тегі көрсетіледі [84]. 

Қозғалысты ұйымдастыру және жол жұмыстарын жүргізу орнын 
қоршау схемасының мысалы 4.2-суретте келтірілген. Үдету инерциясын 
неғұрлым толық пайдалану мақсатында, егер қозғалыс жағдайлары 
мүмкіндік берсе, ұзақ көтерулерде жұмыс жүргізу орындарында көлік 
құралдарының жылдамдығын 60 км/сағ белгілеуге рұқсат етіледі. Жол 
жұмыстары учаскесі алдында көлік ағындарының жылдамдығын біртіндеп 
өзгерту үшін қозғалыс жылдамдығын 20 км/сағ аспайтын қадаммен 
сатылармен жүйелі түрде шектеу қажет. 

Жол жұмыстарын жүргізу учаскелерін айналып өтуді көлік 
құралдарының қайта жүруіне және отын шығынын азайтуға байланысты 
уақыт шығынын азайту үшін мүмкіндігінше қысқа етіп ұйымдастыру 
ұсынылады. Жұмыс жүргізу орындарын айналып өтудің барлық бойында 
көлік құралдарының жылдамдығы 50-ден 60 км/сағ дейін, ал тығыз 
жағдайларда кемінде 40 км/сағ қамтамасыз етіледі.  
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4.2 кесте - Шартты белгілер 
 
    

N Техникалық құралдар, 
бағыттаушы, қоршаушы 

немесе сигналдық құрылғылар, 
реттеуші 

Шартты белгі 

1 2 3 
Жол жүрісін ұйымдастырудың техникалық құралдары 

1 1.2 Таңбаланбаған жол 
таңбасы 

 
2 2.1 Жол белгілері 

 
 2.2 Қаптамамен жабылған 

жол белгілері   
3 Жылжымалы жол 

бағдаршамдары  
Қоршау құрылғылары 

4 Пластиналары бар 
делиниаторлар  

5 Уақытша қорғаныс 
тосқауылдары Қорғаныс 
блоктары 

 

6 Жол буфері 

 
7 Бөгегіш құрылғы (таяныш-

тіреуіш кедергі және т. б.) 
 

Бағыттаушы құрылғылар 
8 Жол конусы 

 
9 Жол тақтасы 
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4.2 кестенің жалғасы 

Дабыл құралдары 
10 Қорғау блогымен үйлескен 

алмалы-салмалы шам 

 
11 Тікбұрышты пластинамен 

үйлескен алмалы-салмалы шам 

 
Жол құрылғылары 

12 Тасымалданатын жол 
белгілерінің кешені 

 
13 Жылжымалы бөгегіш белгілер 

 
14 Бүркемелеу автомобильі 

 
15 Технологиялық жабдығы бар 

машина 

 
Реттеуші 

16 Таяқшасы бар реттеуші (қызыл 
сигналы бар диск немесе 
жарық қайтарғышы бар диск) 

 
17 Жаяу жүргінші көпірі 
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4.2 сурет - Жол жұмыстарын жүргізу орындарында қозғалысты 
ұйымдастырудың техникалық құралдарын орналастыру мысалы 

 
Негізгі жолға кіру және шығу қозғалысты уақытша өзгерту 

учаскесінің шекарасынан 25-тен 30 м-ге дейінгі қашықтықта орналасады. 
Айналма жолдың жүру бөлігінің ені бір жақты қозғалыс үшін - 

кемінде 3,5 м, екі жақты қозғалыс үшін - кемінде 6,0 м, айналма жолдың 
бойлық еңістері - 100‰ аспайды, негізгі жолдан айналма жолға кіру және 
шығу учаскелерінде - 60‰-дан аспайды. 

Жекелеген жағдайларда (мысалы, терең ойылып өтетін жолды қайта 
жаңарту) уақытша айналма жолдар жолдың екі жағынан (қозғалыстың әрбір 
бағыты үшін) орналастырылуы мүмкін. 

Уақытша айналып өту ұлттық стандарттар бойынша жол қозғалысын 
ұйымдастырудың қажетті техникалық құралдарымен жабдықталады. 

Жол жұмыстарын жүргізу кезеңінде көлік құралдарын жол 
жиектерімен немесе бөлу жолағымен өткізу кезінде олар қажет болған 
жағдайда жүріс бөлігінің типі бойынша бекітіледі, кеңейтіледі немесе 
оларға жабын орнатылады. 
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Көлік құралдарын жолды реконструкциялау немесе жөндеу учаскесін 
айналып өту үшін жүргізушілер маршруттың өзгергені туралы "Айналып өту 
схемасы" белгісімен алдын ала хабардар етілуі тиіс, оны айналып өту 
басталғанға дейін 50-100 м бұрын белгілейді. Айналып өту басында 
"Айналып өту бағыты" белгісін орнату қажет.  

Қысқа мерзімді жол жұмыстарын жүргізу кезінде жол белгілері мен 
қоршауларды орналастыру оңайлатылған схемалар бойынша орындалуы 
мүмкін. 
Қысқа мерзімді жол жұмыстары дегеніміз тәуліктің жарық уақытында ғана 
жүргізілетін және аяқталатын жолдарды жөндеу және күтіп ұстау жөніндегі 
жұмыстарды түсіну керек, ал олар аяқталғаннан кейін жүру бөлігі мен жол 
жиектері жол машиналары мен механизмдерінен, қоршау құрылғыларынан, 
уақытша жол белгілерінен толық босатылады және көлік құралдарының жүру 
бөлігінің бүкіл ені бойынша кедергісіз қозғалысы қайта басталады. 

 Бойлық таңбалау сызықтарын қолданған кезде 4.3 суретті басшылыққа 
алу керек.   

 

 
4.3 сурет - Жол таңбасын салу кезінде қозғалысты ұйымдастыру және жол 

жұмыстарын жүргізу орындарын қоршау 
 

Инженерлік коммуникацияларды (газ құбыры, су құбыры, кабельдер 
және т.б.) тасымалдауға немесе қайта орналастыруға байланысты немесе 
осындай коммуникацияларды төсеу орындарында жүргізілетін жол 
жұмыстарын орындау кезінде қозғалысты ұйымдастыру және жол 
жұмыстарын жүргізу орындарын қоршау схемаларын аумақтық басқару 
органдарымен және ЖПП (жол-патрульдік полиция) бөлімшелерімен 
келіскенге дейін барлық мүдделі ұйымдармен келісу қажет [85]. 
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Жол жұмыстарын жүргізу орындарында қозғалысты ұйымдастыру 
кезінде қозғалысты ұйымдастырудың бекітілген схемасында көзделген 
барлық қажетті техникалық құралдар және жол жұмыстарын жүргізу орнын 
қоршау пайдаланылуы тиіс. 

Жұмыс учаскесін уақытша белгілермен, қоршаулармен және басқа да 
техникалық құралдармен жабдықтау схеманы ЖПП органдарымен 
келіскеннен және оны қарамағында автомобиль жолы бар ұйымның басшысы 
бекіткеннен кейін ғана басталуы керек. 

Жол жұмыстарын орындауға, оның ішінде қозғалыс режимін бұзатын 
жол машиналарын, мүкәммалын, материалдарын орналастыруға жұмыс 
орнын жол жүрісін ұйымдастырудың барлық қажетті техникалық 
құралдарымен толық жабдықтағаннан кейін кірісуге рұқсат етіледі. 

Жұмыс басталар алдында жол машиналарының жұмысшылары мен 
машинистері қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқау алуы және жұмыс 
орнында қозғалысты ұйымдастыру схемасымен, қолданылатын шартты 
сигнализациямен, ым-ишаралармен және жалаушалармен берілуі, бұрылу 
орындарында, кіру және шығу орындарында, материалдарды жинау және 
мүкәммалды сақтау орындарында жол машиналары мен көлік құралдарының 
қозғалыс тәртібімен танысуы тиіс. 

 Жол жұмыстары кезінде қолданылатын қозғалысты ұйымдастырудың 
уақытша техникалық құралдары жол жұмыстарын жүргізетін ұйымдардың 
есебінен орнатылуға және ұсталуға тиіс. 

Қажетті құралдарды орналастыру тікелей жұмыс басталар алдында 
мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

 - жол белгілері; 
- жол бағдаршамдары; 
- жол белгілері; 
- бағыттаушы құрылғылар; 
- қоршау құрылғылары. 
Бірінші болып жұмыс жүргізу орындарынан неғұрлым алыс және 

жұмыс жүргізу көзделгенге қарама-қарсы қозғалыс бағыты үшін жол 
белгілері орнатылады. 

Жол жүрісін ұйымдастырудың уақытша техникалық құралдарын, 
бағыттаушы және қоршаушы құрылғыларды, басқа да техникалық 
құралдарды демонтаждау жұмыс аяқталғаннан кейін дереу кері ретпен 
жүзеге асырылады. 

Қоршау және бағыттаушы құрылғылардың белгілерін орналастыруды 
жұмыс жүргізу аймағынан ең алыс учаскенің соңынан, ең алдымен жол 
жұмыстарынан бос жағынан жүзеге асыру қажет. Алдымен жол белгілері, 
содан кейін қоршау және бағыттаушы құрылғылар орнатылады. Қоршау 
және бағыттаушы құрылғылардың белгілерін алу кері ретпен жүргізіледі. 

Көлік құралдарын жұмыс аймағында өткізу кезінде жүріс бөлігінде 
жұмыс жүргізу орындарында ені пункт бойынша ұсынылатын қозғалыс 
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жолақтары бойынша қозғалыстың ең жоғары жылдамдығын шектеу 
ұсынылады: 

 - автомагистральдарда 70 км/сағ дейін; 
 - жұмыс аймағында көлік құралдарын бір жолақпен өткізу кезінде 

автомагистральдарда 60 км/сағ дейін, елді мекендерден тыс бөлу жолағы 
бар көп жолақты жолдарда; 

 - елді мекендерде бөлу жолағы бар көп жолақты жолдарда, бөлу 
жолағы жоқ төрт жолақты жолдарда, қарсы бағыттағы көлік құралдарын 
жанжалсыз өткізу кезінде үш жолақты жолдарда, елді мекендерден тыс екі 
жолақты жолдарда 50 км/сағ дейін;  

- қарсы қозғалыс жолағы бойынша жұмыс аймағында, елді 
мекендердегі екі жолақты жолдарда көлік құралдарын өткізу кезінде үш 
жолақты жолдарда 40 км/сағ дейін. 

Егер жұмыстарды жүргізу учаскесінің ұзындығы болса, ұзақ мерзімді 
жұмыстарды жүргізу орындарында бағдаршамдық реттеу енгізіледі: 

- қозғалыс қарқындылығы 250 авт/с кем болған кезде 50-ден 300 м-ге 
дейін; 

- қозғалыс қарқындылығы 250-ден 500 авт/сағ. 
Бағдаршамдар бағдаршамның рұқсат беретін сигналын күтетін көлік 

құралдары жиналуы мүмкін жол тарылатын жердің алдында орнатылады 
[85]. 

Бағдаршам сигналдарын қолмен басқару кезінде реттеуші екі кіру 
жолы да бағдаршамдарды басқару пультінен реттеушіге айқын көрінетіндей 
етіп орналастырылады. 

Бағдаршамның көмегімен қарсы жүріп өтуді реттеудің орнына 
реттеушінің көмегімен реттеуге рұқсат етіледі. Бұл ретте оның жұмыстарды 
жүргізудің барлық мерзімі ішінде тұрақты қатысуы қамтамасыз етіледі. 

2.6 "Қарсы қозғалыс артықшылығы" және 2.7 "Қарсы қозғалыс 
алдындағы артықшылық" белгілерінің көмегімен қарсы жүріп өтуді реттеуді 
қарама-қарсы автомобильдің екі жағынан көріну қашықтығы қамтамасыз 
етілген жағдайда екі бағытта қозғалыс қарқындылығы 250 авт/с кем 
ұзындығы 50 м кем жұмыс жүргізу учаскелерінде қолдануға рұқсат етіледі . 

Көлік құралдарының қарсы жүріп-тұруын ұйымдастыру мүмкін 
болмаған кезде бағыттардың бірі үшін көлік құралдарын өткізу жол 
жиектерімен немесе қолданыстағы жолдармен айналып өту арқылы жүзеге 
асырылады. 

Әдетте, тәуліктің қараңғы уақытында жол машиналары мен 
жабдықтары, егер бұл кезеңде жұмыстар жүргізілмесе, жер төсемінен немесе 
көшенің жүру бөлігінен тыс жерге шығарылуы тиіс. Ерекшелік ретінде 
оларды қозғалыс жүзеге асырылатын ең жақын жолақтың шекарасынан 
кемінде 1,5 м қашықтықта орналастыруға болады, бұл ретте жол 
машиналары екі жағынан қызыл түсті сигнал шамдары және жол белгілері 
бар блоктармен немесе тосқауылдармен қоршалуы тиіс. 
Елді мекендерде машиналар мен жабдықтарды тәуліктің қараңғы уақытында 
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электр жарығы бар іргелес аула аумақтарында немесе жергілікті өту 
жолдарында орналастыру қажет. 

Жол жұмыстарын орындайтын жұмысшылар жарық қайтарғыш 
ендірмелері бар ашық-қызғылт сары түсті арнайы киіммен (кеудешелермен) 
қамтамасыз етілуі тиіс. 

Орындаушы тікелей жұмыс басталар алдында ЖПП-ға жұмыстардың 
басталғаны туралы хабарлауы тиіс. 

Жол жұмыстарын жүргізу орындарының қозғалысын ұйымдастыру мен 
қоршауының нормативтік талаптарға сәйкестігін бақылауды ЖПП 
бөлімшелері, жұмыстарға тапсырыс беруші және осыған уәкілеттік берілген 
басқа да мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары жүзеге асырады. 

 
4.2 Жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы және еңбекті қорғау 
Жол жұмыстарының ерекшелігі оларды жүргізу кезінде жұмыс 

сипатына байланысты қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың адам 
ағзасына әсер ету мүмкіндігі болып табылады, атап айтқанда: 

- қозғалатын машиналар; 
- жұмыс аймағының ауасының жоғары тозаңдануы және газдануы; 
- опырылып жатқан тау жыныстары; 
- дірілдің жоғары деңгейі; 
- жұмыс аймағының ауа температурасының жоғарылауы немесе 

төмендеуі. 
Сондықтан жол жұмыстарын жүргізу кезінде механикалық әсерлерден 

қорғау үшін жол жұмысшылары жұмыс берушілер тегін ұсынатын мақта-
мата костюмдерін, сигналдық кеудешелерді, су өткізбейтін плащтарды, 
былғары бәтеңкелерді, құрама қолғаптарды, брезент тізе төсемдерін 
(мақтада), жылыту төсеміндегі костюмдерді және қысқы кезеңге арналған 
пима қолдануға міндетті. 

Құрылыс алаңының аумағында жол жұмысшылары қорғаныс 
каскаларын киюі керек. 

Жол жұмыстарын жұмыс беруші автомобиль жолдарын салуды 
ұйымдастыру жобаларына және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
жөніндегі нақты шешімдерді көздейтін, жұмыстардың техникалық құралдары 
мен әдістерін айқындайтын, "ҚР ҚН 1.03-05-2011 Құрылыстағы еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік техникасы" талаптарының орындалуын қамтамасыз 
ететін жұмыстарды жүргізу жобаларына сәйкес орындауы тиіс [86]. 

Жол жұмыстарын орындауға еңбекті қорғау бойынша оқытудан және 
белгіленген тәртіппен еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруден өткен 
қызметкерлер жіберіледі. 

Еңбекті қорғаудың қосымша (жоғары) талаптары қойылатын 
жұмыстарды орындайтын қызметкерлер еңбекті қорғау жөніндегі қайталама 
нұсқамадан кемінде үш айда бір рет, сондай - ақ кемінде он екі айда бір рет 
еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруден өтуге тиіс.  
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Жұмыскерлердің еңбек және демалыс режимдері Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес ішкі еңбек тәртібі 
қағидаларымен және жұмыс берушінің өзге де жергілікті нормативтік 
актілерімен белгіленеді. 

Жылдың суық мезгілінде ашық ауада жұмыс істейтін немесе жабық 
жылытылмайтын орынжайларда жұмыс істейтін қызметкерлерге жылыну 
және демалу үшін жұмыс уақытына қосылатын арнайы үзілістер берілуі тиіс. 

Жұмыс беруші жұмыскерлердің жылынуы мен демалуы үшін 
орынжайлардың жабдықталуын қамтамасыз етуге міндетті. Жол 
жұмыстарын жүргізу учаскелерінде жұмыскерлердің демалуы және тамақ 
ішу үшін арнайы мақсаттағы уақытша жылжымалы санитариялық-
тұрмыстық орынжайлар ұйымдастырылады. 

Қызметкерлерді жол жұмыстарын орындау орнына жеткізу осы мақсат 
үшін арнайы жабдықталған көлікте жүргізілуі тиіс. 

Қызметкерлерді жеткізу бағыттарын жұмыс беруші бекітеді. 
Асфальтбетон және қара жабындар құрылысы бойынша жұмыстарды 

орындауды бастағанға дейін: 
- жұмыс орнын қорғау; 
- жол белгілерін орнату; 
- көлік құралдарының қозғалысын айналып өтуге жіберу; 
- асфальтбетон қоспасын таситын өзі аударғыш автомобильдерінің 

жұмыс аймағына кіру және шығу схемасын белгілеу; 
- жабындарды төсеумен айналысатын қызметкерлер үшін қауіпсіз 

аймақты анықтау. 
Жол белгілері мен қоршауларды жол жұмыстарын орындайтын ұйым 

орнатады. 
Жоғары кернеулі кабельдердің, жұмыс істеп тұрған газ құбырының, 

басқа да коммуникациялардың күзет аймағында жер қазу жұмыстарын 
жүргізу осы коммуникацияларды пайдаланатын ұйымнан рұқсат алғаннан 
кейін наряд-рұқсат бойынша жүзеге асырылуы қажет. Мұндай жағдайларда 
жұмыс жүргізуді жұмыс басшысының тікелей бақылауымен, ал кернеудегі 
кабельдердің немесе жұмыс істеп тұрған газ құбырларының күзет аймағында, 
бұдан басқа, осы коммуникацияларды пайдаланатын ұйымдар 
қызметкерлерінің бақылауымен жүзеге асырған жөн. 

Жер төсемін салу 
Автомобиль жолдарының жер төсемін салу кезінде қауіпті және 

зиянды факторлардың негізгі көздері болып табылады [87]: қозғалыстағы 
жол-құрылыс машиналары мен механизмдері; электр жабдықтары мен электр 
желілері; жерасты коммуникациялары (электр кабельдері, газ құбырлары, 
байланыс кабельдері және т. б.); машиналар мен жабдықтардың шуылы, 
дірілі; машиналардың пайдаланылған газдарындағы зиянды заттар; 
машиналардың үйінділерден аударылуы және т. б. 

Автомобиль жолдарының жер төсемін салу кезінде топырақты әзірлеу, 
оны тасымалдау, тығыздау және жоспарлау механикаландырылған 



257
   

 

кешендермен жүргізіледі және жұмыс жүргізу жобасына қатаң сәйкестікте 
орындалуға тиіс. Жұмыс басталар алдында машиналар мен механизмдердің 
жарамдылығын тексеру қажет. 

Жұмыс істеп тұрған жерасты коммуникацияларына тікелей жақын 
жерде топырақты қазу соқпалы аспаптарды пайдаланбай, күректердің 
көмегімен ғана рұқсат етіледі. 

Ойықтардың механикалық зақымданудан қорғалмаған жұмыс істеп 
тұрған коммуникациялармен қиылысу орындарында жер қазу машиналарын 
қолдануға коммуникация иелері-ұйымдардың келісімі бойынша рұқсат 
етіледі. 

Жер жұмыстарын жүргізу барысында жобада көрсетілмеген 
коммуникациялар, жер асты құрылыстары немесе жарылыс қаупі бар 
материалдар табылған жағдайда жер жұмыстары тиісті органдардың 
рұқсатын алғанға дейін тоқтатыла тұруға тиіс. 

Ойықтарға жұмыс орындарын орналастыру кезінде олардың жобада 
қабылданатын өлшемдері конструкцияларды, жабдықтарды, жарақтарды 
орналастыруды, сондай - ақ жұмыс орындарында және жарықтағы ені 
кемінде 0,6 м жұмыс орындарына өту жолдарын, ал жұмыс орындарында-
жұмыс аймағындағы қажетті кеңістікті қамтамасыз етуі тиіс. 

 Көшелерде, өтпе жолдарда, елді мекендердің аулаларында, сондай-ақ 
адамдар болуы мүмкін басқа да жерлерде әзірленетін ойықтар мемлекеттік 
стандарттардың талаптары ескеріле отырып, қорғаныш қоршаулармен 
қоршалуы тиіс. Қоршауда ескерту жазбалары, ал түнгі уақытта белгі беру 
жарығы орнатылуы қажет. 

Адамдардың ойықтар арқылы өтуі үшін өтпелі көпірлер орнатылуы 
тиіс. 

Ойықтарға жұмыс орындарына өту үшін ені 0,6 м кем емес 
қоршаулары бар траптар немесе марштық сатылар немесе қосалқы сатылар 
(ұзындығы 5 м аспайтын ағаш сатылар) орнату қажет. 

Қызметкерлердің топырақ суларының деңгейінен жоғары 
(капиллярлық көтерілуді ескере отырып) үйілмелі, құмды және шаңды-сазды 
топырақта немесе жасанды су деңгейін төмендету арқылы құрғатылған 
топырақта бекітпесіз еңістері бар ойықтарда болуына байланысты 
жұмыстарды жүргізуге 4.1 кестеде көрсетілген еңістердің тереңдігі мен 
еңістерінің тіктігі кезінде рұқсат етіледі.   

Өңделетін топырақта жер қазу машинасымен топырақтың қозғалысына 
немесе дамуына кедергі келтіретін үлкен тастар, тастар, діңгектер және басқа 
заттар болуы мүмкін. Бұл жағдайда машинаны тоқтатып, оларды алып тастау 
керек. Егер кедергі ойықтар мен кенжарлардың еңістерінде болса, адамдар 
мен техниканы қауіпсіз орынға алып, содан кейін ғана оны алып тастау 
қажет. Бұл кедергіні жауапты тұлғаның басшылығымен алып тастайды [87]. 

Жұмыс басталар алдында ойықтың еңісін тексеру қажет. Топырақтың 
күнқағарлары, жоғарғы жиектерінің бойында жарықтар және топырақтың 
ықтимал құлауының басқа да белгілері болған кезде топырақтың өздігінен 
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құлауына жол бермей, оны жою қажет. Тереңдігі 3 м-ден астам ойықтардың 
еңістерінде және биіктігі 3 м-ден астам құламаларда (4.3-кесте) және 
үйінділерде, сондай-ақ осы жұмыстар үшін сақтандыру белдеулерін, 
басқыштарды және т. б. пайдалана отырып, құламасы 1:2-ден астам ылғалды 
беткейде жұмыс істейтіндердің тайып кетуіне және құлауына қарсы 
қауіпсіздік шараларын қолданған жөн. 

 
4.3 кесте - Әртүрлі топырақ түрлеріне арналған еңіс тіктігінің параметрлері 
 

№ 
р.с.  Топырақ түрлері 

Ойықтың тереңдігі кезіндегі еңістің 
тіктігі (оның биіктігінің салынуға 

қатынасы), м, артық емес 
1,5 3,0 5,0 

1 Тығыздалмаған үйілетін 1:0,67 1:1 1:1,25 
2 Құмды 1:0,5 1:1 1:1 
3 Құмдақ 1:0,25 1:0,67 1:0,85 
4 Саздақ 1:0 1:0,5 1:0,75 
5 Балшық 1:0 1:0,25 1:0,5 
6 Сары топырақ 1:0 1:0,5 1:0,5 

 
Ор мен қазаншұңқырлар маңындағы машиналар мен басқа да 

техниканың қозғалысы мен тоқтауына осы топырақтың құлау призмасынан 
тыс жерде ғана рұқсат етіледі. 

Жол машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ көлік құралдарын 
орнату және жылжыту кезінде олардың ауырлық күші мен сыртқы 
жүктемелердің әсерінен еркін қозғалу және аударылу мүмкіндігін 
болдырмайтын шаралар қабылдануы тиіс. 

Автомобильдер. Топырақты автомобильдерге тиеу тек бүйірден 
немесе артқы жағынан ғана жүргізіледі. Өзі аударғыш-автомобильдің 
кабинасы қорғаныс күнқағарымен жабылуы тиіс. Қорғау күнқағарлары 
болмаған кезде жүргізуші тиеу кезінде кабинадан кетуге міндетті. 
Автомобиль-өзі аударғыштың белгіленген жүк көтергіштігінен асатын бір 
жақты жүктемеге немесе тиеуге тыйым салынады. Автомобильдің артқы 
жүріспен тиеу немесе түсіру орнына қозғалысы 50 м-ден аспауы тиіс. 
Қозғалыс басында жүргізуші дыбыстық сигнал беруі керек. Жүктелген 
автомобиль машинистің сигналынан кейін ғана кетеді. Аударғыш автомобиль 
үйілген үйінді бойынша қозғалған кезде машина дөңгелегінен үйме жиегіне 
дейінгі қашықтық кемінде 1 м болуы тиіс. Жер төсемінің үйіндісін өзі 
аударғыш автомобильмен төгу кезінде жұмысшылар топырақтың құлау 
аймағынан 5 м-ден жақын болмауы тиіс. Топырақты түсіру кезінде өзі 
аударғыш автомобильі артқы дөңгелегімен топырақтың табиғи еңісінің 
жиегіне 2 м жақын жақындамауы тиіс [87]. 

Көліктің көтерілген корпусын тек жерден тазартып, ұзартылған 
тұтқасы бар қырғыштар мен күректерді қолдану керек. Автомобильдің 
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шанағы көтерілген кезде тексеру және техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
жұмыстарды түгендеу тіректерін орнатқаннан кейін ғана орындауға болады. 

Бульдозерлер. Паспортта көрсетілген еңіс немесе еңіс бұрышынан 
жоғары көтерілген кезде бульдозермен топырақты өңдеуге және оның орнын 
ауыстыруға тыйым салынады. Топырақты бульдозермен көтергенде, 
пышақтың топыраққа кесілмеуін, ал топырақты беткейдің астына тастаған 
кезде бульдозердің үйіндісі үйіндінің жиегінен шықпауын қамтамасыз ету 
керек. Жаңбырлы ауа райында сазды топырақта бульдозермен жұмыс істеуге 
тыйым салынады. Бульдозер үйіндісін жұмыс кезінде кез-келген аялдамада 
жерге түсіру керек. Трактор астында немесе үйінді мен трактор арасында тек 
қозғалтқыш тоқтатылған кезде ғана тұруға болады. Бульдозердің аспалы 
жабдығына жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде тиісті тұрақтылықты 
қамтамасыз ететін жарамды домкраттарды, көтергіштерді немесе көтергіш 
крандарды қолдану қажет [87]. 

Скреперлер. Автомобиль жолдарының жер төсемін скреперлермен 
салу кезінде ені кемінде 3,5 м кіру және шығу жолдарын ұйымдастырған 
жөн. Кіреберістердің еңісі 7° - тан, ал еңістері 27° - тан аспауы тиіс. 
Топырақты осы машинаның паспортында көрсетілгеннен артық еңіске 
немесе көтерілуге скреперлермен әзірлеуге рұқсат етілмейді. Топырақты 
игеру тек түзу учаскелерде жүргізілуі керек. Бұрылыс кезінде шөмішті 
толтыруға рұқсат етілмейді. Ылғалды сазды топырақта жаңбырлы ауа 
райында скреперлердің жұмыс істеуіне жол берілмейді. Скреперді артқа 
немесе көлбеу астына жылжыту арқылы түсіруге болмайды. 

Скрепердің шөмішін оған жабысқан топырақтан трактор толығымен 
тоқтағаннан кейін ғана тазартуға болады, ол үшін қырғышты немесе 
ұзартылған тұтқасы бар күректі қолдануға болады. 

Шөміш-скреперді қарау немесе жөндеу кезінде көтерілген жапқыш 
сенімді тіреумен ұсталуы тиіс. 

Скрепер жұмыс істеген кезде адамдардың басқыштарда, тартқыштың 
рамасында және қанаттарында, скрепердің рамасында және шөмішінде 
жүруіне тыйым салынады. 

Жұмыс істеп тұрған қозғалтқышы бар өздігінен жүретін скреперді 
жүргізушісіз қалдыруға болмайды. Скреперді мәжбүрлі тоқтату кезінде оны 
тежеу және шөмішті түсіру қажет [87]. 

Гидравликалық басқарылатын скреперлердің, тартқыштың шөмішпен 
ілініскен қосылуынан басқа, трактордан скреперге гидросымдарға қарағанда 
қысқа ұзындықтағы сақтандырғыш сым арқаны болуы тиіс. 

Арқан-блоктық басқарылатын скреперлердің шығыр барабандарының 
ақаусыз қорғаныш қаптамалары және арқандарға арналған құбырлары болуы 
тиіс. Жүкшығыр жұмыс істеп тұрған кезде арқанды қолмен бағыттауға, 
сондай-ақ фрикциондар мен тежегіштер таспаларының қызып кетуіне жол 
беруге болмайды. 

Грейдерлер-элеваторлар. Грейдер-элеватор әзірлейтін топырақты 
көлік құралдарына тиеу кезінде транспортер таспасының жоғарғы шетін 
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көлік құралдары ернеулерінің деңгейінен кемінде 0,5 м көтеру және көлік 
құралы кабинасы жақындаған сәтте топырақ беретін транспортерді ажырату 
қажет. Грейдер-элеватордың жұмысына дыбыстық сигнал ақаулы болғанда, 
транспортер таспасын тазалау механизмі ақаулы болғанда және жаңбырлы 
ауа райында рұқсат етілмейді. Жұмыс және тасымалдау кезінде грейдер-
элеватордың аударылып қалуының алдын алуға транспортерді ең аз 
шығумен, артқы дөңгелектерді сырғытумен және машинаның қозғалу 
жылдамдығын төмендетумен қол жеткізіледі [87]. 

Экскаваторлар. Топырақты өңдеу үшін бір шөмішті экскаваторлар, 
тік және кері күрекпен, драглайндар және көп шөмішті экскаваторлар 
қолданылады. Пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау қағидаларының 
сақталуына жауапкершілік экскаватор машинисіне жүктеледі, ол машина мен 
көлік құралдарына қызмет көрсететін барлық жұмысшылардың осы 
қағидалардың орындалуын бақылауға міндетті. 

Экскаватордың жұмыс объектісі ішінде қозғалатын жолы тегістеліп, 
жоспарлануы керек, қажет болған жағдайда еденмен немесе қалқандармен 
күшейтілуі керек. 

Экскаваторға қызмет көрсетуге арналған сатылар, траптар мен сатылар 
үнемі құрғақ, майдың ізі жоқ және жарамды күйде болуы тиіс. 

Жұмысты тоқтату кезінде немесе жөндеу кезінде экскаваторды 
кенжардың шетінен кемінде 2 м қашықтыққа жылжыту керек, ал шелекті 
жерге түсіру керек. Шелекті топырақ қалдықтарынан және басқа заттардан 
тазарту тек төмендетілген күйде болуы мүмкін. 

Бір шөмішті экскаватордың жұмысы кезінде жүкті жебенің көмегімен 
тартуға, шөміш толған кезде жебенің ұшуын ауыстыруға, толық шөміш 
көтерілген кезде тежегіштерді реттеуге, тозған арқанмен жұмыс істеуге 
немесе экскаватор кенжардың табанында болған кезде соңғысын ауыстыруға 
тыйым салынады. 

Экскаватор жұмыс істеп тұрған кезде, шелектің дайындалған 
топырақтан жеткілікті түрде шыққаннан кейін, шелектің түсірілуіне айналуы 
керек. Ауыр топырақты дамыту кезінде тұтқаны сәтсіздікке дейін итеруге 
болмайды. Пионер орының ені экскаваторды түсіруге бұрған кезде жеткілікті 
болуы керек, сондықтан оның құйрығы тығындаудың бүйір қабырғасына 
тиіп кетпеуі керек. Экскаватор жұмыс істеп тұрған кезде барабанда арқанның 
қиылысуына жол бермей, шығырдың барабанына арқанның дұрыс оралуын 
қадағалау қажет. Арқанды қолмен түзетуге тыйым салынады [87]. 

Драглайнмен жұмыс істеген кезде тығындаудың биіктігі ең үлкен тарту 
тереңдігінен аспауы тиіс. Бұрылыста шөміштің лақтырылуына жол бермеу 
үшін оның жебенің бойлық осьінен едәуір ауытқуына жол бермеу керек, 
шөмішті толтыру кезінде оның жолында кездесетін кедергілерді айналып 
өтуді қамтамасыз ететін шаралар қабылдау қажет. 

Шелектің өткір серпілісімен кедергілерді жеңуге тыйым салынады. 
Кертпеш еңісінің бұрышы өңделетін жыныстардың табиғи еңісінің 
бұрышына сәйкес келуі тиіс. 
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Трактор-қопсытқышпен топырақты қопсыту трактордың бірінші 
жылдамдығында жүзеге асырылуы керек, ал артқы жағынан үшінші 
жылдамдықта бастапқы күйіне оралуы керек. 

Көлденең еңісі 10° артық және бойлық еңісі 25°артық беткейде 
қопсытқыштың жұмыс істеуіне тыйым салынады. 

Жер төсемін тығыздау құралдары. Топырақты тіркемелі 
пневмоаунақтармен тығыздау барысында тартқыштың артқы жүріспен 
қозғалуына тыйым салынады. Топырақтың тығыздалған қабатында аунақтың 
тік бұрылыстарын жасауға болмайды. Пневмоаунақты тартқыштан ағыту 
тартқышты тоқтатқаннан және балласты түсіргеннен кейін ғана мүмкін 
болады. Жер төсемін нығыздау кезінде еңістердің опырылып құлауын және 
аунақтың құлауын болдырмау үшін жаншылған жердің шеті 1,5 м-ге 
жақындамауы тиіс. Бұл мәнді жауапты адам жұмыс өндірісінің нақты 
жағдайларына байланысты нақтылайды. Аунақты пневматикалық 
шиналармен автомобиль тіркемесінде тасымалдауға олардан балласты алып 
тастағаннан кейін ғана болады [87]. 

Тракторларға немесе экскаваторларға орнатылған тегістейтін 
плиталармен топырақты тығыздау кезінде адамдарды тегістейтін плитадан 5 
м радиуста алып тастау керек. Машина тығыздалған топырақ бойымен 
қозғалуы керек. Шынжыр табаннан үйіндінің шетіне дейінгі қашықтық 
кемінде 1 м болуы керек. 

Топырақты плиталары құлайтын машинамен тығыздау кезінде штанга 
ұзартқыштардың төменгі ұшы нығыздайтын плиталарды ұстағыштың 
шегінен шығуына жол бермеу керек. Плиталары құлайтын машиналар 
бойлық және көлденең еңістерде 7° дейін жұмыс істей алады, ал плиталарды 
трактордың тұру деңгейінен 0,5 м аспайтын тереңдіктерге тастауға рұқсат 
етіледі. 

Топырақты нығыздау кезінде дизель-нығыздау машинасының 
қозғалысы пайдаланылған газ ағыны бағытында жүргізілмеуі тиіс. Көлденең 
еңісі 15° жоғары және бойлығы 20°жоғары болған кезде дизельді таптағыш 
машиналардың жұмыс істеуіне тыйым салынады. 

Жер төсемін вибраторлармен нығыздау кезінде жұмыс істеп тұрған 
дірілдеткіштен 5 м жақын болуға тыйым салынады, себебі діріл 
тығыздалатын топырақ арқылы берілуі мүмкін. Дірілдеткішті топырақ бетіне 
басуға болмайды. Дірілдеген кезде дірілдеткіштерді тек икемді 
тартқыштардың көмегімен қолмен жылжытуға болады. Жұмысшылар бір 
орыннан екінші орынға ауысқанда және үзілістерде дірілдеткіштерді сөндіру 
қажет. 

Қатты негізден өткен кезде дірілдеткіштерді қосуға болмайды [87]. 
Бекіту жұмыстары. Жер төсемінің еңістері мен жиектері шөп себу, 

бетон плиталармен төсеу, түптеу торларына шымдау және тас салу арқылы 
нығайтылады. 

Су айдындары жанындағы еңістерді нығайту жөніндегі жұмыстарды 
жүргізу кезінде әкімшілік жұмысшыларды құтқару құралдарымен — 



262
   

 

шеңберлермен, жіптермен, баулармен, сырықтармен және қайықпен 
қамтамасыз етуге міндетті. Қыс мезгілінде жұмыс істеген кезде, жоғарыда 
айтылғандардан басқа, тақталар, баспалдақтар мен тақталар қажет. 

Бекіту жұмыстарын жүргізу кезінде еңістердің жағдайына тұрақты 
бақылау орнатылады. Еңістердің сырғуы, деформациясы немесе шайылуы 
анықталған кезде еңістерді қалпына келтіру және одан әрі бекіту бойынша 
дереу шаралар қабылданады. Түптеу торларына тасты тек төменнен жоғары 
төсеу керек. Төсеу кезінде үзілістерге жол берілмейді. 

Жұмысшыларды жер төсемінің еңістерінде жұмыс орнына түсіру 
басқыштар немесе сүйеніш қоршаулары бар сатылар бойынша жүргізіледі 
[87]. 

Негіздердің құрылысы. 
Жол жамылғысының құрылысы технологиялық процестер кешенін 

қамтиды, оған негіздер мен жабындар салу кіреді. Негіздердің құрылысы 
органикалық және бейорганикалық тұтқыр материалдармен өңделген 
қиыршық тастан, қиыршық тастан, бетоннан және топырақтан жасалады. 
Цемент-бетон қоспаларынан жасалған жол төсемдерінің құрылысы төселетін 
қабатты төсеуден, кейіннен бетон жабынына күтім жасай отырып, жол 
төсемдерін салудан тұрады. 

Әк, цемент, күл шығару, тасымалдау немесе тарату кезінде 
пайдаланылатын автоцемент тасымалдаушыларға, цемент таратушыларға, өзі 
аударғыш автомобильдерге қызмет көрсететін жұмысшылар, сондай-ақ 
бейорганикалық ұсақ дисперсті материалдарды топырақпен таратып және 
араластырған топырақ араластырғыш машинаның машинистері жеке 
қорғаныс құралдарын (респираторларды, қолғаптарды, көзілдіріктерді) 
пайдалануы тиіс [87]. 

Топырақтан және тас материалдардан жасалған негіздерді салу 
бойынша жұмыстарды орындау кезінде жұмысшылар жұмыс істеп тұрған 
жол машиналарының жел жағынан нығайтылатын жолақта болуы тиіс. 

Автогудронаторлар тұтқыр материалдарды бекітілген топырақ немесе 
төселген цемент-топырақ қабаты бойынша бөлген кезде мынадай талаптарды 
сақтау қажет: 

 жұмыс басталар алдында тарату құбырларының бекітілу 
сенімділігін, битум құбырлары, крандар мен таратқыштар жүйесінің 
жұмысын тексеру, оларды тазалау, электр жарығының, дыбыстық сигнал 
берудің дұрыстығына және өрт сөндіргіштердің болуына көз жеткізу; 

 цистерна толтырылғанға дейін көлденең алаңда автогудронатор 
орнату және оны тоқтату, жинау құбырішегін және оның сору келте 
құбырына қосылу сенімділігін, сондай-ақ қабылдау түтігінде сүзгінің 
тазалығын тексеру; 

 цистернаны сорғының шағын және орта айналымында сүзгі 
арқылы ғана толтыру; 

 Форсунканы тұтатар алдында отын құбырының қосылу 
сенімділігін, отын беру дұрыстығын және отын багындағы қысымды 
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бақылап, оттықта битум тамшылары мен ағуларының жоқтығына көз жеткізу 
керек; 

 саптаманы тек ұзындығы 1,5 - 2 м тұтқасы бар алаудың 
(тұтандырғыштың) көмегімен жағыңыз; отынды әлсіз ағынмен қамтамасыз 
етіңіз, оның берілуін біртіндеп қалыптыға дейін арттырыңыз; 

 тұтқыр материалды құю алдында бүріккіштерді сөндіру және отын 
беру құбырының шұраларын жабу; 

 жұмыс істеп тұрған жылыту жүйесін қараусыз қалдырмаңыз. 
Цистернаны толтыру кезінде тыйым салынады: 
 цистернаға одан су, битум эмульсиясы немесе еріткіш толық 

алынғанға дейін 50 °С жоғары температураға дейін қыздырылған тұтқыр 
материал құюға; 

 цистернадағы тұтқыр материалды сұйылтуға; 
 толтырылған цистернаның астында болуға тыйым салынады. 
Температурасы жоғары тұтқыр материалдарды айдау кезінде жиынтық 

жеңді тарту және ажырату үшін ЖҚҚ қолдану қажет [87]. 
Топырақты битумды байланыстырғыштармен нығайту кезінде 

жұмысшылар қолғап, комбинезон, респиратор және қорғаныс көзілдіріктерін 
қолдануы керек. Пекпен немесе қарамаймен жұмыс істеу кезінде 
респираторларды сүзгіш газқағарларға ауыстыру қажет. 

Топырақты синтетикалық шайырлармен нығайту кезінде синтетикалық 
шайырлардың жұмысшының терісіне түсу мүмкіндігін болдырмау керек, ал 
жұмысшылардың құрамында еріткіштер мен қатайтқыштардың улы 
заттарының буы бар ортада болу уақытын минимумға дейін азайту керек. 

Синтетикалық шайырлармен жұмыс кезінде жұмысшылардың 
денсаулығын сақтау үшін жеке қорғаныс құралдарын қолдану керек. 
Шайырларды құю кезінде жұмысшылар резеңке етіктерді, қолғаптарды, 
қорғаныс көзілдіріктерін, алжапқыштарды, газтұтқыштарды пайдалануы 
және жұмыс жүргізу орнының жел жағында орналасуы тиіс. Жұмыс 
істеушінің терісіне кездейсоқ түскен уытты еріткіштерді немесе 
қатайтқыштарды жуу үшін жұмыс жүргізу орнында еріткіштер — спирт-
шикізат және ацетон қоры, мақта және бейтарап сабын болуы қажет. Жұмыс 
жүргізілетін орында қосымша қорғаныш көзілдіріктер мен газқағарлар да 
болуы тиіс. 

Фурфуроланилин шайырын пайдаланған кезде топырақты нығайту 
кезінде тұтқыр ретінде шайырды құятын машиналарда үздіксіз жұмыс істеу 
ұзақтығы суық және қалыпты ауа райында 4 сағаттан аспауы тиіс. Ыстық 
ауа-райында (t> 25° c) үздіксіз жұмыс ұзақтығы 2 сағаттан аспауы керек. 
Фурфуроланилин шайырымен топырақты емдеу ыстық ауа-райында желсіз 
болмайды. 

Жұмыс орнында карбамидті шайырларды немесе басқа қышқылдарды 
қатайтқыш ретінде пайдаланған кезде, жоғарыда аталған қорғаныс 
құралдарына қосымша, көзге түскен қышқылды бейтараптандыруға арналған 
бикарбонатты (ішетін) сода — 10% ерітінді болуы керек [87]. 



264
   

 

Фурфурол, анилин және карбамидті шайырлар саңылаусыз жабылатын 
мойындары бар металл ыдыстарда сақталуы тиіс. Анилин мен фурфурол 
орналасқан ыдыстар пломбалануы тиіс. Күкірт қышқылы арнайы шыны 
ыдыста сақталуы тиіс. 

Улы және от қауіпті материалдары бар барлық ыдыстарда жуылмайтын 
бояумен "У", "От қауіпті" деген тиісті жазулар болуы және қоршалған және 
күзетілетін аумақта сақталуы тиіс. 

Топырақ араластырғыш машинаның жұмысы кезінде материал 
ағынына түспеу үшін машинаның артында 15 м жақын тұруға болмайды. 

Машинаны битум материалдарымен толтыру кезінде улы заттардың 
буларын жұтпау үшін ыстық битум материалының ағысына жақын болмауға 
тиіс. 

Топырақ араластырғыш машиналар жұмыс істеген кезде битум 
таратқыштың шүмегі қоқыстанады. Саңылауларды тазалау кезінде жұмыс 
органдарының бүйірінде болу керек және бұл жұмысты битум таратқыш 
өшірілген кезде ғана орындау керек [87]. 

Араластырғыш роторының қалақтарын ауыстыру қажет болған 
жағдайда, қалақтарды ауыстыру кезінде ол қозғалмайтындай және жұмыс 
істеушіге жарақат әкелмейтіндей етіп, алдын ала араластыру камерасын 
мықты инвентарлық төсемдерге орнату керек. 

Жылжымалы араластырғыштың жұмысына араластырғыштың қақпағы 
жабық және битум таратқышы қоршалған кезде рұқсат етіледі, оларды 
жұмыс кезінде шешуге болмайды. 

Жолда төселген роликтен материалдарды беру үздіксіз жүк 
тиегіштермен жүзеге асырылады, сондықтан сіз қоректендіргіштер мен 
жұмыс органының қоршау аймағында бола алмайсыз. 

Тиегіштің шөміштерін жөндеуді қозғалтқыш ажыратылған кезде 
жүргізу қажет. 

Автогудронаторлар шағын немесе орташа айналымда жұмыс істейтін 
битум сорғыларының көмегімен асфальтбетон зауыттарында немесе 
базаларда сұйық байланыстырғыштармен толтырылады. Цистернаға ыстық 
байланыстырғыш автогудронаторды онда еріткіш немесе су болған жағдайда 
беруге тыйым салынады [87]. 

Автогудронатордың цистернасындағы тұтқырлығын қыздыруды 
жанарғылармен жүзеге асырылады, оларды жағу ұзындығы кемінде 1,5 м 
тұтқасы бар алаулармен жүргізілуі тиіс. Жанарғылардың отыны ретінде 
бензинді қолдануға рұқсат етілмейді. 

Автогудронатор битумды, битум эмульсиясын немесе гудронды 
таратпас бұрын өрт сөндіргіштердің, дыбыс сигнализациясының және электр 
жарығының болуын және жарамдылығын тексеру қажет. Автогудронатор 
цистернасын сорғының орташа және төмен айналымындағы сүзгі арқылы, 
онда еріткіш немесе су болмаған жағдайда ғана толтыруға болады. 
Автогудронатор цистернасында тұтқыр материалды сұйылтуға болмайды 
[87]. 
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Тұтқыр толтырылған цистернаның астында бекіту жұмыстарын 
жүргізуге тыйым салынады. Тұтқыр толтыру орнынан кетер алдында тұтқыр 
және тарату құбырларының қолмен таратқышын бекітудің сенімділігіне көз 
жеткізу қажет. Автогудронатор цистернасын толтыру кезінде оның толып 
кетуіне және байланыстырғыштың құю құбыры арқылы сыртқа ағуына жол 
берілмейді. Жоғары температурасы бар байланыстырғыштарды сорған кезде, 
күйікке жол бермеу үшін жиналған жеңді тек қолғаппен ажыратуға болады. 

Автогудронатордың цистернасындағы тұтқыр затты форсунканың 
көмегімен қыздыру қажет болған жағдайда, тұтқырдың деңгейі ыстық 
құбырлардың бетінен 20 см жоғары болуын қадағалау қажет. Форсунканы 
жалаңаш ыстық құбырлар болған кезде, су басқан отын болған кезде және 
автогудронатор цистернасында бос көлем болмаған кезде, яғни цистерна 
толық құйылған кезде және қыздырған кезде тұтқыр материалды кеңейту 
үшін бос орын болмаған кезде жағуға тыйым салынады. Жанармай құятын 
сұйыққоймаға бензин құюға болмайды. Автогудронаторды пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықта ұсынылған отын түрін пайдалану қажет. Тұтану 
кезінде жалын шыққан кезде күйіп қалмас үшін саптаманың бүйірінде болу 
керек. Тұтқыр автогудронатормен құю кезінде тарату құбырларына 10 м 
жақын жақындауға болмайды. Байланыстырғышты құю аяқталғаннан кейін 
айналымға тарату кранын орнату керек, содан кейін тарату құбырларын 
көтеру керек. 

Карьерлік араластыру қондырғыларында топырақты тұтқыр 
материалдармен өңдеу кезінде еңбек қауіпсіздігі мынадай іс-шараларды 
орындаумен қамтамасыз етіледі: карьерлік араластыру қондырғысының 
жұмысы кезінде жүктелген транспортер таспасына 3 м жақын жақындауға 
рұқсат етілмейді; жұмыс кезінде транспортер таспасының астында болуға 
болмайды; транспортердің еңіс бұрышы тас материалдарының таспамен 
төмен сырғу мүмкіндігін болдырмауы тиіс; араластырғышты оның 
камерасының қақпақтары жабық болғанда ғана қосуға болады; араластыру 
қондырғысының жұмысы тоқтатылған кезде жетекті ажырату 
араластырғыштан араластырылатын материалдарды түсіргеннен кейін ғана 
жүргізілуі мүмкін; бактардың, құбырлар қосылыстарының, құбыршектердің 
және сондай-ақ люктер мен бекітпелердің орналасу тығыздығын мерзімді 
тексеру керек [87]. 

Ауысым басында қозғалтқыш ажыратылған кезде араластырғыш 
роторының қалақтарының бекітілуіне тексеру жүргізілуі тиіс. 

Топырақты нығайту үшін пайдаланылатын компоненттерді араластыру 
және еріту сусымалы және сұйық компоненттерді механикаландырылған 
тиеу және түсіру арқылы ерітінді тораптарында жүргізілуі тиіс. 

Топырақты топырақ араластырғыш машинада немесе фрезада 
байланыстырғыштармен араластырған кезде ротордың корпусы жабылуы 
керек. Құбыршектердің топсаларын орнату орындарында шаңдануды азайту 
немесе тоқтату үшін оларды брезент қаптамалармен жабу қажет [87]. 
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Жолда араластыру әдісімен топырақты нығайту кезінде 
пайдаланылатын машиналарда тығыз жабылатын кабиналар болуы тиіс. 

Цемент тасығыштан сусымалы материалдарды (цемент немесе әк) бөлу 
кезінде жұмысшылар жел жағынан таратқыштан кемінде 10 м қашықтықта 
болуы тиіс. 

Цемент тасушы-таратқышты сусымалы материалдармен жоғарғы люк 
арқылы толтыру машина тоқтаған және дозатор тығыз жабылған кезде ғана 
жүргізілуі мүмкін. 

Цемент таратқыштың бункері тіреулерге орнатылуы және факсатормен 
бекітілуі немесе оны трактордан ажыратқан кезде немесе жөндеу және 
қызмет көрсету кезінде жерге түсірілуі тиіс. 

Д-709 карьерлік қондырғысының бөлшектеу-монтаждау жұмыстарын 
жүргізу кезінде оның тораптарын сынауды тек арнайы белгімен белгіленген 
орындарда ғана жүргізу қажет, ал тораптарды көтеру, бастыру және орнына 
орнату кезінде кергіш арқандарды пайдалану қажет [87]. 

Жол-құрылыс материалдарының таратқышында келесі жұмыс түрлерін 
орындауға тыйым салынады: вибраторлар қосылған кезде бұрандаларды 
тартуға; вибраторды салмақта ұстап тұруға, яғни вибробрус барлық бетінде 
тығыздалатын материал болмаған кезде; генератор жұмыс істеп тұрған кезде 
электр сымдары мен бүкіл желіні реттеу немесе жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге; таратқыштағы қоршаулар мен төсемдерсіз жұмыс істеуге; көтеру 
механизмінсіз таратушы бункердің алдыңғы плитасын түсіруге және 
көтеруге тыйым салынады. Таратқыштың тораптары мен агрегаттарын 
бөлшектеуді, жөндеуді және құрастыруды оларды тіреуіш төрттағанға 
сенімді орнатқаннан кейін жүргізуге болады [87]. 

Жылжымалы цемент қоймасын -30 °С дейінгі ауа температурасы теріс 
болған кезде пайдалануға болады. Қойма жоғарғы люк арқылы жүктеледі, 
оны сыйымдылықта қысым болмаған кезде ғана ашуға болады. 

Қысым астындағы ауа өткізгіштер мен құбыршектерді ажыратуға 
болмайды. Жүйедегі разряд анықталатын ақаулы вакуумметрмен жұмысты 
бастауға болмайды. Вакуумметрді тексеру және пломбалау аспапты әрбір 
жөндеуден кейін жүргізілуі тиіс. Құрылғының қалыпты жұмысы және оны 
жөндеу болмаған жағдайда, құрылғыны жыл сайын тексеру қажет. 

Шағылтасты жинағышпен немесе бөлгішпен бөлу кезінде шағылтасты 
жеткізетін өзі аударғыш автомобильдерді тарату машиналарының бункеріне 
тиеу үшін кері жүріспен беруге тек машина машинистінің немесе шебердің 
сигналы бойынша рұқсат етіледі. Жұмысшыларға тарату машинасының 
бункерінде болуға және оны жұмыс кезінде тазартуға тыйым салынады. 

Тарату машиналарының жұмысы кезінде бөлінетін қабаттың 
қалыңдығын, шағыл тас төсегіштің виброплитасын реттеуге, вибраторлардың 
белдіктерін түзетуге немесе ауыстыруға тыйым салынады. 

Үйінділерде шағыл тасты тарату кезінде тарату машиналары жер 
төсемінің шетіне 1 м-ге жақындамауы керек. 
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Бір учаскеде бір-бірінен кейін жүретін бірнеше жол машиналарының 
бірлескен жұмысы кезінде олардың арасындағы қашықтық 5 м-ден кем 
болмауы керек. 

Жер төсемінің үйінділерінде жұмыс істейтін жол-құрылыс машиналары 
үйме жиегіне кемінде 1 м қашықтыққа жақындамауы тиіс. 

Жол-құрылыс материалдары төселген аймақта көлік құралдарының 
қозғалысына материалдарды қабылдаушының сигналы бойынша ғана рұқсат 
етіледі. Жол машиналарының машинистері жұмыс уақытында өз жұмыс 
орындарында болуға және қозғалтқыш толық тоқтағанға дейін және бейтарап 
берілісті қосқанға дейін оларды тастамауға тиіс. Машинист жұмыс 
істеушілердің қауіпсіздігін және жұмыс органдарының және басқа бөлшектер 
мен тораптардың жағдайын қадағалауы тиіс. 

Машиналардың жұмыс органдарын тазалау қозғалтқыш тоқтаған кезде 
ғана жүргізілуі тиіс [87]. 

Автомобиль жолдарының жабындарын салу 
Автомобиль жолдарының жабындарын салу кезіндегі еңбекті қорғау 

талаптары негіздерді салумен бірдей, әсіресе жабындар мен негіздер бір 
уақытта монолитті цемент-бетоннан немесе тас материалдарынан жасалған 
кезде бірдей. 

Асфальтбетон қоспаларын төсеу кезінде жұмысты мұқият және ұқыпты 
жүргізу керек, себебі жоғары температуралы қоспалар әртүрлі дәрежеде 
күйік тудыруы мүмкін. Жұмысшыларға жеке қорғану құралдарын (арнайы 
киімді, арнайы аяқ киімді, қолғапты) қолданбай жұмыс істеуге рұқсат 
етілмейді. 

Жеке қорғану құралдарының пайдаланылуын бақылау шеберге 
жүктеледі. 

Тәуліктің қараңғы уақытында асфальтбетон және қара жабындар мен 
негіздерді салу жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде асфальтбетон 
қоспасын төсеу орны жарықтандырылуы тиіс. Жарықтандыру үшін 
жылжымалы, тасымалданатын және жол-құрылыс машиналарына 
орнатылған жарықтандыру құралдарын пайдалану керек. 

Асфальтбетон қоспасын төсеу аймағындағы өзі аударғыш 
автомобильдерінің қозғалысына 

тек қоспаны қабылдаушының сигналы бойынша рұқсат етіледі. 
Қозғалысты бастаудан бұрын өзі аударғыш - автомобильдің 

жүргізушісі дыбыстық сигнал беруі тиіс. 
Асфальт төсегіштің қозғалуы кезінде қабылдау бункерінің қанаттарын 
қоспадан тазалауға тыйым салынады 
Өзі аударғыш автомобильден асфальтбетон қоспасын асфальт 

төсеуіштің қабылдау бункеріне түсіруді тоқтағаннан, асфальт төсегіш 
машинистінің ескерту сигналынан кейін және жұмысшылар бункердің бүйір 
қабырғаларынан кемінде 1 м қашықтыққа шығарылғаннан кейін орындау 
керек. 
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Аударғыш автомобильдің көтерілген шанағын асфальтбетон 
қоспасының қалдықтарынан жерде тұрып, қырғышпен немесе ұзартылған 
(ұзындығы кемінде 2 м) тұтқасы бар күрекпен тазалау керек. 

Жұмыс барысында катоктар мен басқа да жол машиналары арасындағы 
қашықтық кемінде 5 м болуы тиіс. Қысқа қашықтық кезінде жылжымалы 
катоктар мен басқа да жол машиналары арасында өтуге тыйым салынады. 

Жұмыста 6 сағаттан артық үзіліс болған кезде асфальт төсегіштер мен 
катоктарды тазалау, бір қатарға орнату, тежеу және түнгі уақытта 
жарықтандырылатын қоршауларды қою қажет. 

Жабынның ақаулы учаскелерін қолмен төсеу және түзету кезінде 
асфальтбетон қоспасын күрекпен 8 м-ден астам қашықтыққа тасымалдауға  
рұқсат етілмейді. Үлкен қашықтықта үш жағынан борттары бар зембілдерді 
немесе алға қарай аударылатын жеңіл арбаларды пайдалану қажет. 

Полимер немесе резеңке ерітінділерін битуммен араластырған кезде 
битум қазандығын қыздыруға тыйым салынады. 

Полимерлердің ерітінділерін битумға тек шланг арқылы енгізуге, оның 
ұшын битумға түсіруге рұқсат етіледі. 

Полимерлі-битумды тұтқыр материалды (бұдан әрі - ПБВ) немесе 
резеңке-битумды композицияны дайындауға жұмысты қауіпсіз жүргізуге 
жауапты адамның басшылығымен күндізгі уақытта рұқсат етіледі. 

Жұмыс істеп тұрған жол машиналарында бөгде заттар, ал олардың 
жұмыс аймағында бөгде адамдар болмауы тиіс. 

Жол машиналарының кабиналарында отынды және басқа да тез 
тұтанатын сұйықтықтарды, сондай-ақ майланған сүрту материалын сақтауға 
тыйым салынады. 

 Жол машиналары мен технологиялық жабдықтарды қарауды, жөндеуді 
және қызмет көрсетуді олар тоқтағаннан кейін және 

қате немесе өздігінен қосылуына жол бермейтін шаралар қолдану 
керек. 

Асфальт төсегіштер мен аунақтар жұмыс істеп тұрған кезде мынаған 
тыйым салынады: 

 машиналардың жұмыс органдарының әрекет ету аймағында болу; 
 машиналар толық тоқтағанға дейін басқару алаңдарына кіру; 
 тығыздау органдарының жұмысын реттеу; 
 жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштары бар машиналарды қараусыз 

қалдыру; 
 машиналардың иірліктерін, қоректендіргіштерін және басқа 

механизмдерін жөндеу. 
Асфальт төсегіштер мен аунақтардың қозғалысын бастаудан бұрын, 

сондай-ақ олардың қозғалыс бағыты, жылдамдығы, тежелуі, тоқтауы 
өзгерген кезде ескерту дыбыстық сигнал беру қажет. 

Жол машиналарының ашық отын қоймаларынан кемінде 20 м 
қашықтықта жұмыс істеуіне тыйым салынады. 
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Жұмыс аяқталғаннан кейін жол машиналарын көлік қозғалысына 
кедергі келтірмеу, қозғалтқышты өшіру, ілінісу жалғастырғышын ажырату, 
беріліс қорабының тұтқасын бейтарап күйге қою, машинаны тоқтату, оның 
жұмыс органдарын жерге түсіру үшін арнайы бөлінген орынға апарған жөн. 

Жол машиналары мен пайдаланылатын технологиялық жабдықтардың 
жұмыс аймағы тәуліктің қараңғы уақытында жарықтандырылуы тиіс. 

Әдетте киім сақтауға арналған кабиналар орналасқан жылжымалы 
вагон-киім ілетін орында дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетуге 
арналған дәрі-дәрмектер жиынтығы бар дәрі қобдишасы болуы тиіс. 

Жұмыс кезінде пайдаланылатын металл құралды алдын ала 
жылжымалы шоқпеште қыздыру керек. 

Құралды ашық отпен қыздыруға болмайды. 
Асфальттөсегіш жұмысын бастаудан бұрын форсунканың көмегімен 

жұмыс органдарын (тегістейтін плитаны және нығыздау білігін) жылыту 
жүргізіледі. Форсункалар жұмыс істеп тұрған кезде форсунканың ыстық 
қаптамасына және тегістейтін плитаға жанасуға рұқсат етілмейді. 

Өзі аударғыш автомобильден асфальт-бетон қоспасын асфальт 
төсегіштің қабылдау бункеріне түсіру кезінде оның бүйір қабырғаларынан 1-
2 м қашықтыққа алыстаған жөн. Өзі аударғыш автомобиль шанағында 
жабысқан асфальтбетон қоспасын тек қырғыштардың немесе ұзын тұтқасы 
бар (2 м-ден астам) күректердің көмегімен жерде тұрып түсіру қажет [87]. 

Аударғыш автомобиль шанағының қабырғаларына асфальт-бетон 
қоспасының жабысып қалуын болдырмау үшін оның ішкі бетін тиеу алдында 
соляр майымен майлау қажет. 

Аударғыш автомобильдердің түсіруге келуіне және түсірілгеннен кейін 
кетуіне тек асфальт төсеуші машинистің немесе дыбыстық сигнал бере 
отырып, шебердің сигналы бойынша рұқсат етіледі. 

Жабынның кеуекті жерлерін тегістеуді жылжымалы аунақтың алдында 
жүргізуге болмайды. 

Төсеу аяқталғаннан кейін жабын құрылысына қатысатын барлық 
машиналар қоспаның қалдықтарынан тазартылып, тексеріліп, бір бағанға 
орнатылып, тежелуі керек. Жұмыстағы үзілістер кезінде машиналарды 
күзететін күзетші машинистердің жұмыс орындарында, сондай-ақ аунақтың 
алдыңғы біліктерінің алдында болмауы керек. 

Бетон қоспаларын төсеу үшін рельсті жүрісте бетон төсеу жиынтығын 
пайдалану кезінде жұмысшылар жылжымалы машинаның алдында 5 м 
жақын болмауы керек. 

Рельс-қалыптарды бір орыннан екінші орынға тек 
механикаландырылған тәсілмен тиісті жүк көтергіштігі бар көтеру 
жабдықтарын немесе тиеу машиналарын пайдалана отырып, бұл ретте 
тексерілген, сенімді жүк қармау құралдарын пайдалана отырып тасымалдауға 
рұқсат етіледі. Рельс қалыптары алдымен 20-30 см биіктікке көтеріледі, 
содан кейін сенімділігіне көз жеткізіп, қажетті биіктікке көтеріледі. 
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Рельс-қалыптарды орнату жұмысшылар жарақат алмайтындай мұқият 
жүргізілуі тиіс. Рельс-қалыптардың берілген бағытта бұрылуы негізден 20-30 
см биіктікте бүйірде отырып, багрлар немесе тартқыштар көмегімен 
орындалады. 

Бетон қоспасын таратқышқа жеткізген көлік құралының машинисті 
оны таратқыштың бункеріне түсіруден бұрын көлік құралын тежеп, 
дыбыстық сигнал беруі тиіс. Осы сигнал бойынша таратушы машина 
бункерінің жанында орналасқандар 1-2 м шетке кетуі тиіс. Таратушы 
машинаның машинисті таратушы бункерді тиеуге шығарудан бұрын 
дыбыстық сигнал беруге міндетті. Бетон өңдеу немесе бетон төсеу 
машинасының машинисті қозғалысты бастаудан бұрын дыбыстық сигнал 
беруге міндетті [87]. 

Бетон қоспасының бункер-таратқыш қабырғаларын тазалауға бункер 
тоқтаған кезде ғана рұқсат етіледі. 

Бір уақытта жұмыс істейтін бетон төсейтін және бетон бөлетін 
машиналар арасындағы қашықтық кемінде 10 м болуы тиіс және олардың 
арасында болуға рұқсат етілмейді. 

Арматураны төсеу кезінде жұмысшылар қолдарын жарақаттан 
қорғайтын қолғап киюге міндетті. 

Бетон өңдеу машинасы жұмыс істеген кезде өңдеуші білеуге және 
вибро білеудің үстіне тұруға болмайды. Осы білеулердің жоғарғы 
алаңдарында бөгде заттар болмауы тиіс. Машина жұмыс істеп тұрған кезде 
рельс-қалыптарда тұруға немесе оларды тазалауға рұқсат етілмейді. 

Тиеу шөміші мен бетонның тарату бункерінің қозғалысы кезінде болат 
арқандарды түзетуге болмайды. 

Машиналар тоқтаған кезде еңістерде немесе көтергіштерде цемент-
бетон жабындарын салу кезінде машиналардың өздігінен қозғалуының алдын 
алу үшін рельс-қалыптарға тежегіш табандықтарды орнату қажет. 

Қатайтылған бетондағы температуралық тігістерді кесу арнайы 
машиналармен-тігістерді кесумен жүргізіледі. Тігістердің кесіндісінде жұмыс 
істейтіндер қорғаныс көзілдіріктері мен респираторларда болуы тиіс, ал 
кесетін дискілердің қорғағыш қаптамасы жарамды болуы тиіс. 

Тігістерді кесу кезінде дискілердің орнын жақсы бекіту керек және 
жұмыс кезінде оларды реттеу мүмкін емес. Кесетін дискілерді тік күйде 
орнату керек. 

Қатты бетонға кесілген тігістер мастикамен толтырылады. Битум 
негізіндегі ыстық мастикаларды дайындаумен, қыздырумен, тасымалдаумен 
және салумен айналысатын адамдар жұмыс басталғанға дейін 
құрамдастардың қасиеттерімен таныстырылуы және жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу және күйіп қалған кезінде алғашқы көмек көрсету қағидалары 
бойынша нұсқаулықтан өтуі тиіс. Барлық жұмысшылар арнайы киім мен аяқ 
киім киіп, басқа да жеке қорғаныс құралдарын кию керек. 

Тиоколдық герметиктерді дайындаумен айналысатын жұмысшылар, 
арнайы киім мен арнайы аяқ киімнен басқа, резеңке қолғап (медициналық) 



271
   

 

және респираторлар киюі тиіс, ал құрамдас бөліктерді балқытылған битумы 
бар қазанға құйған жұмысшылар қорғағыш көзілдіріктер мен респираторлар 
киюі тиіс. 

Резеңке битум мастикаларын дайындау кезінде еңбекті қорғаудың 
келесі қағидаларын сақтау керек: мастика дайындалған қазандық тығыз 
жабылатын қақпақпен жұмыс істеуі керек. Қақпақ әдетте қарсы салмақпен 
арқанға ілінеді. Қазанның жоғарғы шетін жер деңгейінен 1,2 м жоғары 
көтермеу керек. Қазандықты тиеу оттықтың қарама-қарсы жағынан 
жүргізілуі тиіс. 

Қыздырған кезде мастика көлемі ұлғаяды, сондықтан қазанды көлемнің 
3/4 бөлігіне толтырып, материалдарды тек құрғақ етіп салу керек. 

Мастиканы дайындау кезінде қазандықтың қақпағы үнемі жабылып, 
тек қазандық жүктелген кезде және материалдарды араластыру кезінде 
ашылуы керек. 

Резеңке битум және битумополимерлі мастиканы тек 170°C дейін 
қыздыруға болады. Мастика жоғарыда көрсетілгеннен артық температурада 
қыздырылған жағдайда жарқыл пайда болуы мүмкін.  Бұл жағдайда 
қазандықтың қақпағын жауып, оттықты сөндіріп, өрт сөндіргіштермен, 
құммен оқшаулау керек, қорап әрқашан қазандықтың жанында өрт 
сөндіргішпен бірге тұруы керек. Қазандықтың шеті арқылы көбіктің 
қайнауына және толып кетуіне жол бермеңіз. Мастиканың дайындығы 
қазандықтан сынама алу арқылы анықталады, ол үшін арнайы күректер 
қолданылады. 

Мастиканы тігіске салудан бұрын, оны астарлау керек. Астар битум 
мен бензиннен тұрады. Ол битумды жылыту орнынан 50 м қашықтықта 
бөлек жерде дайындалады. Битумды 70 °С-тан аспайтын сұйық ыдысқа дейін 
қыздырады, содан кейін оны үнемі ағаш күрекпен араластыра отырып, 
бензині бар ыдысқа құяды. 

Битумополимерлік, битуморезиндік немесе тиоколдық мастикалар 
теріге кездейсоқ түскен жағдайда оларды керосинге немесе бензинге 
малынған шүберекпен тез арада алып тастау керек, содан кейін жылы сумен 
және сабынмен жуу керек. 

Дайын мастикамен тігіс толтырғыштар толтырылады, содан кейін 
тігісті дайындағаннан кейін бетон жабынының кеңейту тігістері 
толтырылады. Жіктерді толтырғыш - мастикаға арналған жабық шағын багы 
бар арнайы жабдықталған қол арбашығы, оған мастиканы шүмек арқылы 
бетон жабынының тігісіне басу үшін сығылған ауа жеткізіледі. Жұмыс 
кезінде тігістерді толтырғыштың сақтандыру клапандарының жағдайын 
үнемі бақылап отыру керек. Егер клапандар ақаулы болса, онда тігістерді 
толтырғышты қолдануға болмайды. Ыдыстағы ауа қысымы болған кезде 
толтырғыштан қақпақты шешуге болмайды. 

Компрессордың немесе араластырғыш агрегаттың қозғалтқышы жұмыс 
істеп тұрған кезде олардың тораптарын реттеуге немесе жөндеуге тыйым 
салынады. 
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Алдын ала кернеулі цемент-бетон жабындарын салу кезінде 
домкраттар, сорғылар және арматураның керілу дәрежесін тіркейтін басқа да 
құрылғылар пайдаланылады, оларды жұмыс басталар алдында тексеру керек. 
Сондай-ақ, кернеуден бұрын арматуралық шыбықтарды олардың беріктігі 
мен үзілуіне әкелетін кесу, иілу немесе бұралудың болмауын тексеру керек. 
Арматураны тарту жүргізілетін орындар қоршалуы және тыйым салу 
белгілері орнатылуы тиіс [87]. 

Арматураны керу жөніндегі жұмыстар бүкіл процеске жауапты 
инженерлік-техникалық қызметкердің басшылығымен жүргізіледі. 
Домкраттардың алдында және арматураны керу кезінде арматураның 
ұштарын бекіту орындарының жанында тұруға, сондай-ақ тартылған 
арматурамен жүруге рұқсат етілмейді. 

Жол төсемдерін сымбетоннан салу кезінде қауіпсіздік шараларын 
сақтау қажет: ішектерді тартуды анкерлік арқалықтардың ортаңғы бөлігінен 
бастау керек; ішектерді керу кезінде рельс-қалыптан тыс жұмыс 
істейтіндердің барлығын 5 м-ден астам қашықтыққа алып тастау қажет; 
құбырлы тартқыштарға тек керу жүргізетін трактор тоқтағаннан кейін ғана 
жақындауға болады; тартылған ішектердің беріктігін және олардың бекітілу 
сенімділігін тексергеннен кейін құбырлы тартқыштарды конустық 
төлкелерден бұрап, посттарды шешуге болады; ішектерге басуға немесе 
оларды соғуға тыйым салынады. 

Жаңадан салынған бетонға күтім жасау кезінде қолданылатын қабықша 
түзетін материалдар үлкен уыттылық пен өрт қаупіне ие, сондықтан оларды 
қолдану қауіпсіздік шараларын мұқият орындауды қажет етеді. Қабықша 
түзетін материалдарды бөлу кезінде жергілікті санитариялық-
эпидемиологиялық станцияларды шақыра отырып, осы заттардың жұмыс 
аймағының ауасындағы нақты концентрациясын тексеру қажет. 

Автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстау 
Автомобиль жолдарын реконструкциялау, жөндеу және күтіп ұстау 

жөніндегі барлық жұмыстар қарқынды қозғалыс жағдайларында жүргізіледі, 
бұл машиналардың жұмыс істейтіндерге соқтығысу қаупінің жоғары 
болуына байланысты. Жазатайым оқиғалардың алдын алу айналып өту, 
қоршаулар мен белгілер орнату арқылы мүмкін болады [87]. 

Жол жұмыстары учаскелерінің шекараларында ақпараттық қалқандар 
орнатылуы қажет, онда жұмыстарды жүргізетін ұйым, жұмыстарды 
басқаратын жауапты адамның тегі және оның қызметтік телефонының нөмірі 
көрсетіледі. 

Жолдың жүру бөлігінде және жол жиектерінде жол машиналарын, 
жөндеуге арналған материалдарды, мүкәммалды жөнделетін учаске уақытша 
белгілермен және қоршаулармен толық жабдықталғанға дейін орналастыруға 
тыйым салынады. 

Жол жұмыстары басталғанға дейін жол машиналарының машинистері 
мен жұмысшыларға қозғалыс, маневр жасау тәртібі, бұрылу орындары, 
материалдарды жинау, сақтау орындары және ыммен және жалаушалармен 
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берілетін шартты сигнализация туралы нұсқау берілуі тиіс. Қауіпті орындар 
(шұңқырлар, орлар, қазаншұңқырлар) қараңғы түсісімен және тұманға 
тұтанатын дуалдармен (қалқандармен) және сигналдық шамдармен 
қоршалуы тиіс. 

Жол учаскесін қарау кезінде жол жұмысшысы жол жиегімен көлік 
құралдарының қозғалысына қарай жүруі тиіс. Аялдамаларда күндіз-ескерту 
белгісін, ал нашар көрінгенде-қызыл жыпылықтайтын шамды орнатады [87]. 

Еріген суды бұруға арналған құрғатқыш шұңқырларды орнату 
бойынша жұмыстар жүргізілетін учаскелер "жөндеу жұмыстары" жол белгісі 
бар тосқауылдармен қоршалуы тиіс. 

Автомобиль жолдарында жөндеу жұмыстарын орындау кезінде 
уақытша жол белгілері, қоршаулар және басқа да техникалық құралдар 
қолданылады, оларға конустар, сигналдық баулар, қадалар, сигналдық 
фонарьлар және т. б. жатады. Уақытша жол белгілері деп тек жол 
жұмыстарын жүргізу уақытына ғана орнатылатын белгілерді түсіну керек. 
Қоршау және бағыттаушы құрылғылардың белгілерін орналастыру жұмыс 
жүргізілетін жерден неғұрлым алыс орналасқан учаскенің соңынан жүзеге 
асырылуы тиіс. Алдымен жол белгілерін, содан кейін қоршау және 
бағыттаушы құрылғыларды орнатыңыз. 

Жол жиектерін бояйтын және жолдарды кескіндейтін төсемдерді 
белгілеу жөніндегі машиналар жұмыс істейтін учаскенің шекараларында "40 
км/сағ.дейінгі жылдамдықты шектеу" және "Жөндеу жұмыстары" белгілерін 
қою, ал машиналардың өзінде алдынан және артынан "Өзге де қауіптер" 
белгісін орнату қажет. 

Автомобиль жолдарын қыста ұстау кезінде жұмыс істеушілерді 
жылытуға, тамақ ішуге, демалуға арналған орынжайлармен қамтамасыз ету 
қажет. Бұл орынжайларда киім мен аяқ киімді кептіруге арналған 
кептіргіштер орнатылуы тиіс. 

Соқалы қар тазалағыштар бір бағытта қозғалған кезде екі машина 
арасындағы қашықтық кемінде 15 м болуы тиіс. Қар тазалау машиналарының 
жүргізушілері жарықтан қорғайтын көзілдіріктерді пайдалануы тиіс. 

Елді мекендер арқылы өтетін жол учаскелерін қардан тазарту кезінде 
үйлерге өту жолдары мен өту жолдарын толтырмайтындай, сондай-ақ 
үйлердің алдында орналасқан жеміс ағаштары мен бұталарын 
сындырмайтындай қарды лақтыру қашықтығын таңдау керек. Қар жинағыш 
машиналардың дөңгелектері жол жағдайына немесе кюветке 1 м жақын 
жақындамауын қадағалау қажет. Жұмыс істеп тұрған қар жинайтын 
машиналарда күндіз кабинада және шанақтың артқы бортында немесе артқы 
қозғалтқыштың капотында қызыл жалаушалар ілінуі, ал түнде кабинада 
қызғылт сары түсті жарқылдауық маяк қосылуы қажет. Қар жинайтын 
машиналардың жүргізушілеріне сол бағытта қозғалатын көлік құралдарын 
басып озуға тыйым салынады [87]. 



274
   

 

Қар тазалағыштың аспалы жабдығының астына түскен бөгде заттарды 
тек машина тоқтаған және қозғалтқыш ажыратылған кезде ғана алып 
тастауға болады. 

Ойлы-қырлы жерлерде қар тазалау жұмыстарын жүргізген кезде, 
көтергіштер мен еңістер 10° артық болуы мүмкін болғанда, қар жинағыш 
машиналардың жетекші доңғалақтарына тайғанауға қарсы шынжырларды 
тағу керек. 

Жол жабындарын көктайғаққа, әсіресе еңістерде немесе көтергіштерде 
себу үшін пайдаланылатын құм немесе қож сусымалы күйде болуы тиіс. 
Материалдың қатып қалған кесектерін құм шашқышты шанаққа салмас 
бұрын қопсыту немесе кейіннен қопсыту үшін бір жаққа қарай жылжыту 
керек. Құм шашыратқышты машиналар немесе адамдар жиналған кезде 
тоқтату керек, себебі қатып қалған кесектер адамдарға зиян келтіруі немесе 
машиналардың сыртқы түрін бұзуы мүмкін [87]. 

Жолдың жүру бөлігіне белгі салу кезінде алдын ала жұмыс учаскесінде 
қоршаулар мен ескерту белгілерін орнату қажет. Бояу дайындаумен және 
таңбалау сызықтарын салумен айналысатын жұмысшылар жұмыс басталар 
алдында көзілдірік, респиратор және резеңке қолғап кию керек. 

Белгілеу үшін таңбалау машиналарын пайдаланған кезде 
құбырішектерді ажыратпау немесе жабдықты оның жұмысы кезінде жөндеу 
жұмыстарын жүргізбеу керек. 

Жолды жөндеуге арналған материалдарды тек жолдың жиегіне немесе 
жолдың жөнделетін жағына жапсарлас жиектерге жинауға болады. Материал 
қатарының алдында шамамен 10 м қашықтықта тасымалды түрдегі 
тосқауылды орнату және оған "жөндеу жұмыстары" деген ескерту белгісін 
ілу қажет. 

Жол төсемдерін жөндеуде пневмобалғаны пайдаланған кезде жұмыс 
аймағын аспалы тізбектермен немесе темір торлармен қоршау керек, олар 
жұмысшыларды сынған бетонның ұшатын бөліктерінен қорғайды. 

Шұңқырларды жөндеу кезінде жабынға салынған ыстық асфальт-бетон 
қоспасын күрекпен 8 м қашықтықта беруге болады. Үлкен қашықтықта 
қоспаны арбалармен тасымалдау керек немесе борттары бар зембілдермен 
тасымалдау керек. Жұмыс істеушілерге зақым келтірмеу үшін күрекпен 
ыстық асфальт-бетон қоспасын тастауға болмайды [87]. 

 
4.3 Диплом алдындағы практикадан өту кезінде кәсіпорын 

жұмысын зерделеу және талдау 
Диплом алдындағы практиканың мақсаты колледжде оқу кезеңінде 

алынған теориялық білімді бекіту және тереңдету, озық өндірістік 
тәжірибені, кәсіпорын жұмысының экономикалық көрсеткіштерін зерделеу, 
дипломдық жобаны әзірлеу кезінде қажетті нақты материалдарды жинау 
болып табылады. Жиналған материалдар дипломдық жобаны әзірлеуге негіз 
болуы керек. Практика кезінде өндірістегі студенттер штаттық лауазымдарды 
немесе техник, шебер, прораб немесе жол-құрылыс жұмыстарын жүргізуге 
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байланысты техникалық қызметкерлердің басқа да лауазымдарын атқара 
алады. Практикадан өту кезеңінде студент ұйымның құрылымымен танысып, 
өндірістің алдыңғы қатарлы әдістері мен еңбек әдістерін енгізу бойынша 
жұмыстарға қатысуы керек. 

Тәжірибе барысында студент заманауи өндірісті зерттеп, кәсіпорынның 
жұмысына талдау жасап, оның барлық құрылымдық бөлімшелерінің 
өндірістік қызметі туралы нақты материалдарды, сондай-ақ дипломдық 
жобаны әзірлеу кезінде қажет материалдарды жинауы керек. 

Бұл жағдайда қажет: 
а) Жол-құрылыс ұйымының құрылыс қаржы жоспары көрсеткіштерінің 

өзгеру серпінін қадағалау. Мұндай көрсеткіштердің қатарына мыналар 
жатады: 

1) құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі; 
2) бір жұмыскерге шаққандағы өнім; 
3) сметалық құнмен салыстырғанда жұмыстардың құнын төмендету; 
4) объект бойынша пайда; 
5) санаттар бойынша қызметкерлер саны; 
6) жалақы қоры және оның жұмыстардың жалпы құнындағы үлес 

салмағы; 
7) орташа жалақы; 
8) жыл ішіндегі жұмыстың ырғақтылығы. 
б) машиналарды өндірудің жылдық нормаларын орындауға назар 

аудара отырып, құрылысты механикаландыру жоспарын зерделеу. 
в) машиналар паркі бойынша ең қызықты техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерді зерттеу. Мұндай көрсеткіштердің қатарына мыналар жатады: 
1) жеке машиналардың құны; 
2) өнімділік; 
3) бір машина-ауысымның құны (әсіресе жаңа машиналар үшін). 
г) кәсіпорындағы қауіпсіздік техникасы мәселелерін талдау: 
Жобалық құжаттамамен және жұмыстың нақты жағдайымен танысқан 

кезде келесі мәселелерге назар аудару керек: 
1) қойма шаруашылығындағы қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы 

техниканың жағдайы; қоймаларды орналастыру, оларға өтудің болуы, 
жүктерді тиеу, түсіру және қатарлап жинау тәсілдері, өрт және жарылыс 
қаупі бар материалдарды сақтау, өртпен күрес құралдарының болуы; 

2) қосалқы өндірістегі санитариялық жағдайлар (карьерлер, бетон 
зауыттары, битум базалары және асфальтбетон зауыттары); шаң мен улы 
газдармен күрес; 

3) жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіз жағдайларды 
қамтамасыз ету; 

4) тұрмыстық орынжайлардың болуы және олардың сапасы (душ, киім 
шешетін бөлме, киімді кептіруге арналған орынжай); жарықтың жағдайы 
және желдеткіштің болуы; 

5) арнайы киіммен және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету; 
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6) жазатайым оқиғалардың туындауына жол бермеуге бағытталған іс-
шаралар тізбесін қамтуға тиіс. 

Пайдалану қызметінің жұмысындағы басты сәттердің бірі-жұмыстарды 
қабылдау. Ол келесі кезеңдерді қамтиды: 

• жолдың аяқталған құрылымдық элементтерін қабылдау (жер төсемі, 
негіз, жабын және т.б.). 

• аралық қабылдау: оны тапсырыс беруші мердігер ұйыммен есеп 
айырысу үшін ай сайын жол-пайдалану қызметінің өкілдерімен жүзеге 
асырады. Екі жақты актіде айдың соңындағы жұмыстардың көлемі мен 
сапасы көрсетіледі. Акт ақша аудару үшін негіз болып табылады. 

• жолды пайдалануға қабылдау. Пайдалануға қабылдау үшін арнайы 
комиссия құрылады, оған қала әкімшілігінің, коммуналдық шаруашылық 
басқармасының, ЖПУ өкілдері, жоба авторы және т. б. кіреді. Комиссиялар 
мынадай құжаттарды ұсынады: 

- жоба авторымен келісілген ауытқулармен бекітілген жоба; 
- атқарушылық құжаттама: түсіндірме жазба, жоспар, профиль, 

жасырын жұмыстарға арналған актілер, жұмыс көлемінің тізімдемесі, 
зертханалық сынақтардың нәтижелері, бетонға, табиғи тасқа зауыттық 
паспорттар және т. б. Жасырын жұмыстарға арналған актілерде құрылымдық 
элементтердің мөлшері, олардың жобаға сәйкестігі, қолданылатын 
материалдар және т. б. көрсетілген; 

- жұмыс жүргізу журналдары. 
Комиссия орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігін белгілейді; 

жұмыстардың сапасын бағалайды; кемшіліктер мен оларды жою мерзімдерін 
белгілейді. Актіге қол қойылғаннан кейін жол пайдалануға қабылданды деп 
есептеледі. 

Мердігер ұйым автомобиль жолдары мен жасанды құрылыстарды салу, 
реконструкциялау, жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізудің бүкіл процесін 
көрсететін атқарушылық өндірістік-техникалық құжаттаманы уақтылы және 
дұрыс ресімдеуге міндетті. Жұмыстарды орындау және жұмыстарды тапсыру 
барысында жасалатын атқарушылық өндірістік-техникалық құжаттамаға 
мыналар жатады: 

- жасырын жұмыстарды куәландыру және жауапты конструкцияларды 
аралық қабылдау актілері; 

- құйылатын жер төсемін сынамалы тығыздау актілері, жер төсемін 
тығыздау сапасын бақылау, жабын астындағы негіздердің тығыздалуын 
бақылау; 

- тапсырылатын құрылымдық элементтердің атқарушы сызбалары; 
- жалпы жұмыс журналы; 
- геодезиялық жұмыстардың жедел журналы; 
- зертханалық бақылау журналдары және оларға қосымшалар, 

қолданылатын материалдарға, бұйымдарға, конструкцияларға паспорттар, 
өнім берушілердің сертификаттары; 
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- асфальтбетон және цементбетон қоспаларын, тұтқырлықпен 
бекітілген топырақты дайындауға арналған рецепттер, сондай-ақ 
органикалық байланыстырғыш негізінде ылғалды қоспаларды дайындауға 
арналған рецепттер; паспорт-асфальтбетон және цементбетон қоспаларына 
арналған жүкқұжаттар; 

- жұмыс түрлері бойынша арнайы журналдар; 
- нысанның бүкіл құрылыс (қайта құру) барысын көрсететін 

фотосуреттер. 
 Атқарушылық өндірістік-техникалық құжаттаманы жүргізуге 

қойылатын жалпы талаптар: 
- құрылыстың анықтығы және баяндалған материалдың логикалық 

реттілігі; 
- субъективті түсіндіру мүмкіндігіне жол бермейтін тұжырымдардың 

қысқалығы мен дәлдігі; 
- жұмыс нәтижелерін баяндаудың нақтылығы. 
Атқарушылық өндірістік-техникалық құжаттаманы мердігер ұйым 

үлгілік нысандар бойынша жасайды және ресімдейді. Атқарушылық 
құжаттама жұмыс жүргізілетін орындарда сақталады және Тапсырыс беруші 
өкілінің бірінші талабы бойынша ұсынылады. 

Атқарушылық сызбалар автомобиль жолының немесе жасанды 
құрылыстың тиісті конструктивтік элементтерін қабылдау бақылауын жүзеге 
асырғанға дейін тікелей жасалады. 

Жасырын жұмыстарды куәландыру және кейінгі жұмыстарды ұзақ 
үзілістен кейін бастау қажет болған жағдайларда актілер жасау келесі 
жұмыстарды жүргізу алдында тікелей жүргізілуі тиіс. 

Жасырын жұмыстарды куәландыру және жауапты конструкцияларды 
аралық қабылдау актілері үш данада жасалады. Қол қойылған актілер 
орындалатын жұмыстардың сапасына тәуелсіз бақылауды жүзеге асыратын 
ұйымның (инженерлік сүйемелдеу қызметі, техникалық қадағалау) 
түпнұсқасында бір данадан Тапсырыс берушінің өкіліне сақтауға беріледі, 
үшінші данасы мердігер ұйымда қалады. 

Атқарушылық сызбалар мен схемалар түпнұсқада мердігер ұйымда 
қалады, көшірмелері инженерлік сүйемелдеу қызметіне (техникалық 
қадағалау) және бас мердігердің өкіліне беріледі. 

Құрылысы аяқталған конструкциялық элементтердің атқарушылық 
сызбалары жеке сызба түрінде (А-3, А-4 форматында), сызбаның ең үлкен 
мөлшері 297х840 мм болып жасалады немесе оларға конструкцияның нақты 
өлшемдері түсіріле отырып, жобалық жұмыс сызбалары пайдаланылады. 
Атқарушылық сызбалар (түпнұсқалар) жобалық белгілер мен нақты 
белгілерден арақашықтықты ажырататын түстерде орындалуы тиіс. 

Орындау сызбаларына күні көрсетіле отырып қол қойылады: 
- Жұмыстарды орындаушы; 
- Бас мердігердің өкілі; 
- Техникалық қадағалау өкілі. 
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4.4 Дипломдық жоба тақырыбы бойынша материалдарды зерттеу, 
жинау және талдау 

Диплом алдындағы практика студенттердің ой-өрісін кеңейту және 
оларға таңдаған мамандығы бойынша практикалық білім беру мақсатын 
көздейді. Диплом алдындағы практика кезінде студенттер мекеменің, 
кәсіпорынның өндірістік қызметі туралы нақты материалдарды және 
дипломдық жұмыста қолдануға болатын барлық ақпаратты жинайды. 

Дипломдық жобаның сипатына сәйкес студенттер тиісті жобалау, 
пайдалану немесе ғылыми-зерттеу жол ұйымдарының жұмысымен, сондай-ақ 
қолда бар арнайы әдебиеттермен танысуы керек. Студенттің диплом 
алдындағы практика кезеңінде алған материалдары оларды кейіннен 
дипломдық жұмыстың тиісті бөлімдерінде пайдалану мақсатында талдауға 
және өңдеуге жатады. Диплом алдындағы өндірістік практика жобалау 
институттарында, ғылыми-зерттеу және жол-құрылыс және пайдалану 
ұйымдарында өтеді, онда студенттер дипломдық жобалау тақырыптарына 
қатысты ғылыми және техникалық бастапқы ақпаратты, арнайы әдебиеттерді 
ала алады. 

Тәжірибенің мазмұны дипломдық жобаның тақырыбымен, 
студенттерге қойылған нақты міндеттермен және дипломдық жобаның 
мамандануымен анықталады.  

Диплом алдындағы практика кезеңінде зерделеуге және шешуге 
жататын мәселелердің мынадай тізбесі ұсынылады: 

1) "Жолдарды іздестіру және жобалау" бағыты бойынша: 
 жобалау ауданының табиғи-климаттық, экономикалық, 

гидрологиялық ерекшеліктері туралы ақпаратты зерттеу және жинау; 
 жол жобасын талдау, жобалық шешімдердің техникалық - 

экономикалық негіздемесінің әдістемесін зерделеу, жобалық-сметалық 
құжаттаманы әзірлеу үшін деректер жинау; 

 берілген құрылыс ауданының жергілікті құрылыс материалдары 
және жетіспейтін әкелінетін материалдарды жеткізу жолдары туралы 
мәліметтерді зерделеу. Құрылыс ауданының топырағы, олардың 
сипаттамалары туралы мәліметтер жинау; 

 топырақ пен құрылыс материалдарының физикалық-механикалық 
қасиеттерін зерттеу, зертханалық үлгілерді дайындау және алынған 
нәтижелерді статистикалық өңдеу әдістерін зерттеу; 

  автомобиль жолдарын жобалау бойынша қолданыстағы нұсқаулар 
мен нормативтік құжаттарды зерделеу; қызықтыратын мәселелер бойынша 
қолда бар ғылыми зерттеулердің нәтижелерін зерделеу және талдау. 

2) "Құрылыс технологиясы және оны ұйымдастыру" бағыты бойынша 
дипломдық жобаны әзірлеу үшін мынадай бастапқы деректерді жинау қажет: 

 ұзындығы 5-7 км 1:10 000 масштабтағы жол жоспары; 
 бүкіл трассаға жер жұмыстарын бөлу кестесі; 
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 жол төсемінің құрылымы; 
 су өткізу құбырларының құрылымы, олардың трассадағы 

орналасуы және құрылыс жұмыстарының көлемі; 
 су бұрғыш элементтерінің құрылымы және орналасуы (айырмалар, 

науалар және т. б.) 
 жер төсемі үшін бекіту жұмыстарының көлемі; 
 өндірістік база және жұмыстарды механикаландыру құралдары 

туралы деректерді қоса алғанда, болжамды бас мердігер туралы мәліметтер; 
 сметалық-қаржылық есепті жасауға арналған материалдар. 
3) "Автомобиль жолын пайдалану" бағыты бойынша: 
 жолдың техникалық паспорты;  
 КҚД қызмет көрсету шекараларын көрсете отырып, автомобиль 

жолының немесе жолдар желісінің схемасы; 
 тән көлденең профильдер; 
 жол жоспары М 1: 10 000; 
 учаскелер бойынша жол төсемінің құрылымы; 
 жол жамылғысы ақауларының ведомосы. 
4) "Көпір өткелдері" бағыты бойынша: 
 есептік шығыстар мен деңгейлерді болжау үшін гидрологиялық 

және гидрометриялық деректерді зерттеу және талдау; 
 болашақ көпірдің белгіленген тұстамалары бойынша геологиялық 

жағдайларды зерттеу; 
 арналық деформациялардың сипатын зерттеу; 
 жобаланатын көпір өткелінің жол-құрылыс материалдарымен 

жабдықтау көздерін зерделеу; 
 көпір өткелдеріне арналған жобалық шешімдерді талдау. 
 
4.5 Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын оларды өндіру 

барысында қабылдау тәртібі 
Орындалған жұмыстарды қабылдау мыналарға бөлінеді: 
а) орындаушылардан (жұмыстарды өндірушілерден, шеберлерден қажет 

болған жағдайда құрылыс зертханалары мен геодезиялық қызметті тарта 
отырып) жұмыстарды күнделікті қабылдау; 

б) жұмыстарды одан әрі жүргізу мүмкіндігін анықтау мақсатында келесі 
жұмыстар мен құрылымдармен жасырын жұмыстарды қабылдау; 

в) жол-құрылыс және жөндеу ұйымдарынан жолдарды немесе жекелеген 
конструктивтік элементтерді салу және жөндеу жөніндегі жұмыстардың 
аяқталған кезеңдерін олардың сапасы мен орындалған жұмыстардың көлемін 
Тапсырыс берушінің төлеуі үшін белгілеу мақсатында аралық қабылдау. 

Орындаушылардан жұмыстарды күнделікті қабылдау орындалған 
жұмыстардың жобалау құжаттамасына, құрылыс нормалары мен 
қағидаларының талаптарына сәйкестігін белгілеуден және орындалған 
жұмыстардың сапасын бағалаудан тұрады. Сапасыз орындалған, рұқсат 
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етілген ауытқулардан асқан жұмыстар қабылданбайды және түзетілуі тиіс. 
Ақаулар түзетілгеннен кейін жұмыс қайта қабылдауға жатады. 

Орындаушылардан күнделікті қабылдау кезінде жұмыс сапасын жұмыс 
өндірушісі, шебер бағалауы керек. Бұл ретте Тапсырыс берушінің 
техникалық қадағалау, жобалау ұйымдарының авторлық қадағалау өкілдері, 
құрылыс зертханалары және геодезиялық қызмет жүзеге асыратын сапаны 
бақылау нәтижелерін ескеру қажет. Жұмыс сапасын бағалау нарядтарға және 
жұмыс журналына енгізіледі. 

Жасырын жұмыстарды қабылдау кейінгі жұмыстар басталғанға дейін 
олардың аяқталуына қарай жүргізіледі. Куәландыруға келесі жұмыстар 
жатады: 

а) жер төсемінің негізін дайындау: шымдалған қабатын алу, түбірлерді 
жұлу, беткейлерде кертпелер орнату; 

б) үйінділер мен ойықтардың негіздеріндегі топырақты ауыстыру; 
в) үйіндінің жоғарғы бөлігі құрғататын топырақтан тұрғызылған 

жағдайда, сазды топырақтан құйылған үйіндінің төменгі қабатының бетін 
жоспарлау; 

г) жылу оқшаулағыш қабаттардың құрылысы; 
д) су бұру және құрғату құрылғысы; 
е) жол төсемін орнату үшін жер төсемін салу және оның бетін дайындау; 
ж) жол төсемінің құрылымдық қабаттарын орнату; 
з) рельс-қалыптарды, жіктердің элементтерін орнату, цемент-бетон 

жабындарын орнату кезінде арматураны орнату және тарту. 
Кейінгі жұмыстар үлкен үзіліспен басталған жағдайларда жасырын 

жұмыстарды қабылдауды тікелей келесі жұмыстар басталар алдында 
жүргізген жөн. 

Қала жолдарын, жаяужолдар мен құрылыстарды салу 
(реконструкциялау) жөніндегі жұмыстардың, сондай-ақ оларды күрделі, 
орташа және ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстардың аяқталған 
конструктивтік элементтері мен кезеңдері аралық қабылдауға жатады. 
Аралық қабылдаудың мақсаты Тапсырыс берушіге төлеу үшін орындалған 
жұмыстардың сапасы мен көлемін анықтау болып табылады. 

Жасырын жұмыстарды қабылдау үшін жұмыстарды орындайтын ұйым 
алдын ала (белгіленген мерзімге дейін бір тәуліктен кешіктірмей) Тапсырыс 
берушінің техникалық қадағалау өкілін оның белгіленген мерзімде қабылдау 
орнына келу есебімен шақыруға міндетті. 

 Жұмыстарды орындайтын ұйым жасырын жұмыстарды қабылдау және 
жұмыстарды аралық қабылдау кезінде мынадай техникалық құжаттаманы 
ұсынуы тиіс: 

а) құрылыс барысында жол берілген өзгерістерді енгізе отырып, жолдың 
тапсырылатын конструктивтік элементтерінің жұмыс сызбалары, ал елеулі 
ауытқулар кезінде-өзгерістерді ресімдеу жөніндегі құжаттары бар тиісті 
атқарушы сызбалар; 

б) жұмыстарды жүргізу журналдары; 
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в) жұмыстарды зертханалық бақылау журналдары және құрылыс 
материалдарын сынау актілері; 

г) геодезиялық бөлу өндірісі туралы актілер. 
Оларды қабылдау кезінде жұмыс сапасын Техникалық 

бақылаудың ерекшеліктерін қарастырыңыз 
Жер төсемі. Жер төсемін салу барысында сапаны күнделікті 

техникалық қадағалаудан басқа, жұмыстарды келесі кезеңдерде одан әрі 
өндіру мүмкіндігін анықтау мақсатында жұмыстарды қабылдау жүзеге 
асырылады: 

а) жер төсемінің астына негізді дайындағаннан кейін (шымдалған 
жамылғыны және өсімдік қабатын алу, түбірлерді жұлу, шұңқырларды 
толтыру және тығыздау, беткейлерде кертпештер орнату, негіздегі сенімсіз 
топырақты ауыстыру, негізді тегістеу және тығыздау); 

б) үйіндінің жоғарғы бөлігі құрғатылған топырақтан тұрғызылған 
жағдайда, сазды топырақтан құйылған үйіндінің төменгі қабатының бетін 
орналастырғаннан және жоспарлағаннан кейін; 

в) карьерлерді топырақ өңдеуге дайындағаннан кейін; 
г) сутөкпе және құрғатқыштар орнатылғаннан кейін; 
д)жер төсемін салу және тығыздау және оның бетін дайындау, жол 

төсемін орнату үшін. 
Жұмыстарды аралық қабылдау кезінде қарау, бақылау өлшемдері, 

зертханалық сынақтар, сондай-ақ жасырын жұмыстарды қабылдау актілері 
мен жұмыс жүргізу журналдарының деректері бойынша тексеруге жатады: 

а) үйіндіге негіз дайындау бойынша жұмыстарды орындаудың 
толықтығы мен сапасы; 

б) үйіндіге салынған топырақтың сапасы-олардың жобаға және ҚНжЕ 
талаптарына сәйкестігі; 

в) жекелеген қабаттардың дұрыс орналасуы және топырақтың тығыздалу 
дәрежесі; 

г) профильдердің (бойлық және көлденең) және жер төсемі жоспарының 
жобасына сәйкестігі; 

д) су бұру шарттары. 
Үйіндіге салынған және негіздегі сенімсіз топырақты ауыстыру үшін 

пайдаланылған топырақтың сапасы зертханалық сынақтардың деректері 
бойынша тексеріледі - топырақтың әр түрінен алынған кемінде үш сынама, 
бірақ игерілетін немесе үйіндіге салынған әрбір 300 м3-ден алынған кемінде 
бір сынама. Топырақ құрамынла жеңіл ерігіш  тұздардың 8% артық емес 
мөлшері болуы тиіс; лай топырақ, шымтезек, мергель, қатпарлы сазды 
үйіндіге орналастыруға тыйым салынады. Оңтайлы ылғалдылықтан 
салыстырмалы ауытқулар болуы мүмкін: байланыстырылған топырақ үшін 
±10 %, байланыссыз топырақ үшін ±20 %. 

Үйіндідегі топырақты нығыздау сапасы (топырақты нығыздау 
коэффициентінің жоба талаптарына сәйкестігі) жол осьі бойынша және жер 
төсемінің жиегінен 1,5-2 м қашықтықта іріктелген топырақ сынамаларын 
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зертханалық сынау деректері бойынша, сондай-ақ олардың арасындағы 
аралықтарда себілетін қабаттың ені 20 м-ден астам бір сынама бойынша 
тексеріледі. Сынамалар биіктігі 3 м-ге дейінгі үйменің әрбір 200 м-ден кейін 
және үйменің биіктігі 3 м-ден астам болған кезде әрбір 50 м-ден кейін 
алынады. Бұдан басқа, топырақ сынамаларын құбырлардың үстінен, 
конустарда және көпір конструкцияларымен түйісетін жерлерде әрбір 
тығыздалған қабаттан алу керек. 

Талап етілетін тығыздау коэффициентінен азаю жағына қарай 
ауытқуларға үлгілердің 10% - нан аспауына рұқсат етіледі және абсолюттік 
шамасы бойынша 0,04-тен аспауы тиіс. Жетілдірілген жабыны бар жолдар 
үшін жер төсемінің жоғарғы қабатының көлденең қимасында айқындалған 
тығыздау коэффициентінің мәндері арасындағы айырма шамасы 0,02-ден 
аспауы тиіс. 

 Жоспардағы және биіктіктегі жердегі жолдың жағдайы, жер төсемінің 
және басқа элементтердің өлшемдері геодезиялық бақылау құралдарының 
көмегімен тексеріледі. Жер төсемінің белгілері барлық пикеттерде, жер 
төсемінің және су бұру құрылғыларының геометриялық өлшемдері - әрбір 
километрдегі үш жерде, сондай-ақ тексеру кезінде күмән тудыратын 
орындарда бақыланады. 

Жер төсемін орнату бойынша жұмыстарды қабылдау кезінде жобалық 
өлшемдерден рұқсат етілген ауытқулардың ең жоғары шамалары мынадай: 
бойлық бейіннің биіктік белгілері ±5 см; жер төсемінің ось пен жиек 
арасындағы тарылуы-10 см; еңістердің тіктігін ұлғайту ±10%; кюветтердің 
көлденең өлшемдері мен тереңдігі (су ағынын қамтамасыз ету шартымен) ±5 
см; құрғатқыштың көлденең өлшемдері ±5 см; құрғатқыштың бойлық еңістері 
±10 %. 

Ең жоғары шамаларға тең ауытқулар саны тиісті элементтің немесе 
параметрдің өлшеулерінің жалпы санының 10% - нан аспауы тиіс. 

Жол жамылғысы. Жол төсемдерін орнату, күрделі жөндеу кезінде 
жабындарды кеңейту және күшейту немесе орташа жөндеу кезінде тозу 
қабатын қалпына келтіру барысында жұмыстың әрбір келесі кезеңі алдыңғы 
сатыны қабылдап, сапасын бағалағаннан кейін ғана орындалады. 

Жұмыстарды қабылдау: 
а) негіздің қосымша қабатын (құрғататын, аяздан қорғайтын, оқшаулайтын 

немесе тегістейтін) орнатқаннан кейін; 
б) шағыл тас, қиыршық тас немесе басқа негіздердің әр қабатын төсеу және 

тығыздау аяқталғаннан кейін; 
в) жабынның әрбір қабатын және тозу қабатын орнатқаннан кейін; 
г) цемент - бетон жабындарын - рельстерді-қалыптарды, арматураны, кеңейту 

және қысу тігістерін орнату барысында кезең-кезеңімен, бірақ әр километрде 
кемінде 2 рет орнату кезінде қабылданады. 

Жұмыстарды қабылдау кезіндегі негізгі бақылау іс-шаралары тексеруге 
жинақталады: 

а) пайдаланылған материалдардың сапасы мен гранулометриялық құрамы; 
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б) берілген қалыңдықтағы материалдарды себу мен таратудың дұрыстығы; 
в) тығыздау және нығыздаудың белгіленген режимдерін сақтау кезінде 

материалдардың ылғалдылығы; 
г) тығыздау дәрежесі; 
д) жоспарлаудың дәлдігі және жобалық белгілер мен еңістерді сақтау; 
е)дайын негіздің немесе жабынның ені. 
Базаның қосымша қабатын қабылдау кезінде тексереді: 
а) құмның немесе басқа материалдардың сапасының жобаға және 

техникалық шарттарға сәйкестігі - визуалды тексеру жолымен және зертханалық 
сынақтардың деректері бойынша қойылатын әрбір 1000 м3 материалға кемінде екі 
сынама. Қажет болған жағдайда тікелей қабаттан алынған үлгілерді қосымша 
сынауға ұшыратады; 

б) жобалаудың дұрыстығы және көлденең еңістердің жобалық еңіске 
сәйкестігі. Көлденең беткейлер әр километрдегі үш көлденең қимада шаблонмен 
немесе деңгейі бар рельстермен тексеріледі; 

в) негіздің қосымша қабатының қалыңдығы-сызғышпен өлшеу нәтижелері 
бойынша жол төсемінің осьі мен жиектерінде әрбір 100 м сайын, ал алаңдарда-
әрбір 500 м2-ге кемінде екі өлшем; 

г) негіздің қосымша қабатын тығыздау сапасы. 
Тығыздықты бақылау талап етілетін тығыздықпен жолдың әрбір 100 м 

(500 м2 аудан) сайын іріктелген үлгілердің көлемдік массасын салыстыру 
арқылы жүзеге асырылады. Қиыршықтас-құм материалын аунақпен 
нығыздау кезінде нығыздау дәрежесі визуалды бақыланады: толық нығыздау 
белгілері аунақты жаныштау алдында толқынның болмауы болып табылады 
(салмағы 10-12 т) және із тереңдігі 2 мм-ден аспайды. 

Шағыл тас, қиыршық тас және қож негіздері мен жабындарын 
қабылдау кезінде тексереді: 

а) материалдар сапасының жобаға және техникалық шарттарға 
сәйкестігі - визуалды тексеру жолымен және зертханалық сынақтардың 
деректері бойынша негізге немесе жабынға салынған әрбір 1000 м3 
материалға кемінде екі сынама; 

б) негіз (жабын) конструкциясының жобаға сәйкестігін визуалды 
тексеру және оның енін әрбір километрде 10 көлденеңінен және жолдың 
әрбір километрінде үш көлденеңінен жүріс бөлігінің жиегінен 2 м 
қашықтықта өлшеу жолымен; 

в) негіздің немесе жабынның бойлық бейінінің жобасына сәйкес келуі- 
барлық нивелирлеу нүктелерінде нивелирлеумен, көлденең бейіні - шаблонмен 
немесе деңгейі кемінде әрбір 100 м рейкамен тексеріледі; 

г) қабат бетінің тегістігі - 3-ші рейканың көмегімен білігі бойынша 100 
м және жолдың жүру бөлігінің жиектерінен 1 м кем емес үш тұстамада, 
сондай-ақ комиссияның қалауы бойынша басқа жерлерде немесе жүру 
бөлігінің осьі бойынша және жиектерден 1 м қашықтықта орналасқан 
желілер бойынша илектелетін жылжымалы көп тіректі рейканың көмегімен, 
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ал көп жолақты жүріс бөлігі бар жолдар үшін - әрбір жолақтың ортасында 
тексеріледі; 

д) тығыздау сапасы - ауыр аунақ арқылы (салмағы 10-12 т), оның 
өтуінен кейін бетінде елеулі із қалмауы тиіс. 

Асфальтбетон зауыттарында қоспаны дайындау кезінде: 
а) органикалық тұтқыр және минералды материалдар сапасының 

МЕМСТ, ТШ, ҚНжЕ талаптарына сәйкес келуі - келіп түскен материалдардың 
әрбір партиясын зертханалық сынау арқылы тексеріледі; 

б) минералды материалдар мен олардың қоспаларының астық құрамы - 
ыстық бункердің бөліктерінен немесе 3-4 ауысымнан кейін мөлшерлеу 
құрылғыларынан сынама алу арқылы; 

в) минералды материалдардың ылғалдылығы-дозасын түзете отырып, 
ауысымда 1 рет; 

г) мөлшерлегіш айлабұйымдардың жағдайы және материалдарды өлшеу 
дәлдігі-айына 2 рет тексеріледі. Мөлшерлеу дәлдігі болуы тиіс: битум үшін 
±1,5% битум салмағы; құм, шағыл тас және тиісті материалдың ±3% 
салмағының минералды ұнтағы үшін; 

д) қоспаны дайындаудың температуралық режимі - әрбір илеу үшін 
минералды және тұтқыр материалдардың температурасын және әрбір 
автомобиль-өзі аударғышты дайын қоспаның температурасын тексеру; 

е) асфальтбетон қоспасын араластыру сапасы - араластырудың 
нормаланған уақыты бойынша, сондай-ақ қоспаның әрбір құрамына ауысымда 
кемінде 2 рет сынама алу арқылы; 

ж) дайын асфальтбетон қоспасының сапасы - зертханада үлгілердің 
физикалық-механикалық қасиеттерін, сондай-ақ қоспаның минералды 
бөлігінің астық құрамын және ондағы битумның құрамын анықтау 
нәтижелері бойынша.  

Асфальтбетон жабынын қабылдау кезінде тексереді: 
а) асфальтбетонның сапасы және оның нығыздалу дәрежесі - 

зертханалық деректер мен жұмыс жүргізу журналдары бойынша, сондай-ақ 
жолдың 1 км-не кемінде 3 ағашы кесілген жерден және 10 жынысөзектен 
алынған ағашы кесілген жерлерді немесе жынысөзекті сынау нәтижелері 
бойынша. Ыстық және жылы қоспалардан жасалған жабындардың 
нығыздалу коэффициенті (жабыннан алынған кесіндінің немесе 
жынысөзектің көлемдік массасының стандартты жүктемемен нығыздалған 
қайта қалыпталған үлгінің көлемдік массасына қатынасы): жоғарғы қабат 
үшін 10 тәуліктен кейін болуы тиіс. оны орнатқаннан кейін кемінде: А және 
Б типті қоспа үшін - 0,99; в, Г және Д типті қоспалар үшін - 0,98; төменгі 
қабат үшін - 0,98. 30 тәуліктен кейін анықталатын суық асфальтбетон 
қоспаларынан жасалған жабындарды тығыздау коэффициенті қозғалыс 
ашылғаннан кейін кем дегенде 0,96 болуы керек. 

б) асфальтбетон жабындарын орнату кезінде жұмыс технологиясын 
сақтау-жұмыс жүргізу журналдары, зертханалық деректер және жабынды 
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орнату алдында негізді дайындау бойынша жасырын жұмыстарды куәландыру 
актісі бойынша; 

в) ағашы кесілген жерлерді немесе жынысөзекті іріктеу орындарында 
төселген қабаттардың қалыңдығы және оның жобаға сәйкестігі. 
Сынамаларды іріктеу кезінде қабаттың төменгі қабатпен ілінісуінің беріктігі 
визуалды бағаланады; 

г) бойлық және көлденең бейіндердің дұрыстығын және олардың 
жобаға сәйкестігін, бойлық бейінді қабылданатын ұзындықтың кемінде 10% 
бақылау нивелирлеуімен; учаскені, көлденең бейінді - шаблонмен немесе 
жолдың 100 м бір көлденең қимасында кемінде деңгейі бар рейкамен 
тексереді; 

д) жабын бетінің тегістігі - 3 метрлік рейканың көмегімен кемінде 100 м 
үш тұстамада және әрбір тұстамада үш жерде: жүру бөлігінің жиектерінен осьте 
және 1 м қашықтықта; жүру бөлігінің осьі бойынша және жиектерден 1 м 
қашықтықта тұрған желілер бойынша илектелетін жылжымалы көп тіректі 
рейканың көмегімен, ал көп жолақты жүру бөлігі бар жолдар үшін - әрбір 
жолақтың ортасында немесе соққы өлшегіштің көмегімен жүзеге асырылады; 

е) жабынның ені-әрбір 100 м сайын; 
ж) жабын бетін әрлеу сапасы - қабылданатын жабынның барлығын 

визуалды қарау арқылы. Жабын бетінде, әсіресе аралас жолақтардың 
түйіскен жерлерінде және көлденең түйісулерде қаяу, жарықтар, тесіктер 
болмауы тиіс; 

Қалалық жол төсемдерін беткі өңдеу әдісімен тозу қабаттарын орнату 
немесе қалпына келтіру бойынша жұмыстарды қабылдау кезінде тексереді: 

а) жабынның тозу қабатын салуға дайындау сапасы - жұмыстарды жүргізу 
журналдары және жасырын жұмыстарды куәландыру актілері бойынша. Жабын 
тегіс және таза болуы керек. Жабындағы ойықтар, ағулар, жарықтар және басқа 
да ақаулар беткі өңдеу құрылғысына дейін жойылуы тиіс; 

б) органикалық тұтқыр және минералды материалдар сапасының МЕМСТ, ТШ 
және ҚНжЕ талаптарына сәйкестігі - келіп түскен материалдардың әрбір партиясын 
зертханалық сынау деректері бойынша; 

в) тұтқыр затты құюдың нормасы мен біркелкілігі, тұтқыр затты 
құйғаннан кейін уақтылығы, шағыл тас шашудың нормасы мен біркелкілігі, 
материалдардың температурасы, осы жұмыс түрі үшін ауа - райының сәйкес 
келуі-барлық қабылданатын жабын учаскесін қарау және жұмыс жүргізу 
журналдары бойынша. Кедір-бұдырлығы жоғары тозудың дайын қабатының 
бет үсті шағыл тасты болуы тиіс, бұл ретте шағыл тас дәндері жабынның 
бетіне біркелкі, саңылаусыз және қатпарсыз таратылуы тиіс, ал тұтқыр қабат 
олардың биіктігінің 2/3-3/4 аспайтын бөлігін біркелкі қабықшамен жабуы 
және берік ұстауы тиіс. 

Жол төсемдерін орнату және күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды 
қабылдау кезінде жобалық өлшемдерден барынша рұқсат етілген ауытқулар 
4.4-кестеде келтірілген. 
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Суағарлар. Суағарларды орналастыру бойынша жұмыстардың 
сапасын бақылау кезінде оларды қабылдау кезінде тексереді: 

а) құбырлар мен құдық бөлшектерінің сапасы; 
б) орды үзудің және құбырлар мен құдықтарға негіздерді дайындаудың 

дұрыстығы; 
в) құбырлардың негізге жанасу тығыздығы; 
г) құбырлардың жапсарларын бітеу сапасы және олардың құдықтардың 

қабырғаларымен жанасу тығыздығы; 
д) құбырларды төсеудің түзулігі; 
е) құбырлар еңістерінің жобалық; 
ж) құдықтарды монтаждау сапасы, оларда лотоктардың құрылысы, 

қақпақтардың, люктердің, су қабылдау торларының дұрыс орнатылуы, 
сондай-ақ жүріс қапсырмаларының дұрыс орналасуы және олардың бітелу 
сапасы; 

и) қайта толтыру топырағының тығыздығы. 
 

4.4 кесте - Жол жамылғысының жобалық өлшемдерінен рұқсат етілетін 
ауытқулар (±) 
 

Бақылау 
көрсеткіштері 

Базаның 
қосымша 

қабаттары 

Шағыл тас, 
қиыршық 

тас және қож 
негіздері мен 
жабындары 

Көпір Асфальтбетон 
жабындары 

Цемент-бетон 
жабындар 

Қабат ені 10 см 10 см 5 см 10 см 5 см 
Қабат 
қалыңдығы 

10 % 10%, 
бірақ 20 мм 
артық емес 

20 % 10 % 10 мм 

Ось бойынша 
биіктік 
белгілері 

- 5 см - 5 см 5 см 

Қабаттың 
көлденең 
еңістері 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

3-ші рейкамен 
астындағы 
саңылау 

- 15 мм 15 мм 5 мм 5 мм 

Монолитті 
жабындардың 
тігістеріндегі 
беттік 
деңгейдегі 
айырмашылық 

- - - - 3 мм 
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Жолдарды ағымдағы және орташа жөндеу 
Қала жолдарын ағымдағы және орташа жөндеу бойынша жұмыстарды 

қабылдау күрделі жөндеусіз жоюға болатын жабындардың зақымдануларын 
жоюдың толықтығын, сондай-ақ орындалған жұмыстардың қолданыстағы 
жол жабындарын күтіп ұстау және жөндеу қағидаларына сәйкестігін тексеру 
болып табылады. 

Асфальтбетон жабындарындағы шұңқырларды, шөгінділер мен 
жарықтарды бітеу бойынша аяқталған жұмыстарды қабылдау барысында 
тексереді: 

а) жөндеу үшін пайдаланылған асфальтбетонның, битумның және 
мастиканың сапасы - зертханалық сынақтардың нәтижелері бойынша; 

б) асфальтбетонның нығыздалу сапасы: ағымдағы жөндеу кезінде - 
визуалды (жабында қаяу болмауы тиіс, әсіресе жаңа материалдың ескімен 
түйіскен жерлерінде); орташа жөндеу кезінде асфальтбетонның және оның 
нығыздалуының сапасы жынысөзекті іріктеу немесе кесу және оларды сынау 
жолымен тексеріледі. Жөнделген әрбір 1000 м2 орынға үш сынамадан 
іріктеледі; ыстық және жылы қоспаларды пайдаланған кезде - 10 тәуліктен 
кейін; суық және эмульсиялы-минералды қоспаларды пайдаланған кезде - 
жөндеуден кейін 30 тәуліктен кейін. Ыстық және жылы қоспаларды тығыздау 
коэффициенті 0,98-ден, суық және эмульсиялық - минералды-0,96-дан кем 
болмауы тиіс. Жынысөзек пен ағашы кесілген жерлерді іріктеу кезінде 
қабаттардың қалыңдығын тексереді және олардың өзара және негізбен ілінісу 
беріктігін визуалды бағалайды; 

в) жарықтарды битуммен, мастикамен бітеу сапасы-жолдың әрбір 100 
метріне ұзындығы 0,5 м жарықтардың үш учаскесін ашу және жарықтарды 
шаң мен кірден тазарту сапасын, бітеу үшін пайдаланылған материалдың 
жарықшаққа ену тереңдігін визуалды тексеру арқылы; 

г) жабынның тегістігі - жөнделген 1000 м2 орынға арналған үш жерде, 
сондай-ақ қарау кезінде күмән тудыратын орындарда 3 рейка арқылы. Рейка 
астындағы Саңылау ағымдағы жөндеу кезінде 7 мм-ден және орташа алғанда 5 
мм-ден аспауы тиіс. 

Жылы және ыстық асфальтбетон қоспаларын пайдаланған кезде 
жөнделген орындар ескі жабындымен бірдей деңгейде болуы тиіс; суық 
немесе эмульсиялық-минералды қоспаларды пайдаланған кезде жөнделген 
учаскелердің беті ескі жабындыдан төселген қоспаның жалпы 
қалыңдығының 10-15% - на жоғары болуы тиіс. Қаптаманы тегістеу оның 
көлік дөңгелектерімен толық тығыздалуына байланысты болуы керек; 

д) жөндеуден кейінгі жабынның жалпы түрі - барлық қабылданатын 
жолды (көшені) қарау арқылы. Жол төсемінде жабылмаған ойықтар, шөгу, 
жарықтар және басқа да зақымданулар қалмауы тиіс; жөнделген жерлерде 
тікбұрышты контурлар болуы және пайдаланылған асфальтбетонның ескі 
төсемнен сыртқы түрі бойынша  айырмашылығы аз болуы тиіс; жаңа 
асфальтбетонның ескіге түйіскен сызықтары түзу, параллель немесе жолдың 
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осьіне перпендикуляр болуы тиіс, төсемде жарықтар құйылғаннан кейін кедір-
бұдыр болмауы тиіс. 

 
4.6 Диплом алдындағы практикадан өту кезінде техник 

міндеттерін қайталау 
Практика кезінде студенттер еңбек ұжымының өндірістік қызметін 

ұйымдастыру және басқару тәжірибесін алуы тиіс. 
Практика кезінде студенттер штаттық лауазымдарға немесе 

бригадирдің, жол шеберінің, прорабтың көмекшісінің қосарлаушысы ретінде 
немесе басқа инженерлік-техникалық лауазымдарға қабылданады. Жекелеген 
жағдайларда, егер орындалатын жұмыс практика бағдарламасына сәйкес 
келсе және бос лауазымдар болмаса, студенттер мамандандырылған буын 
құрамында жұмысшылармен қабылдана алады. 

Практикадан өту кезінде студент автомобиль жолын, шағын жасанды 
құрылыстарды, жер төсемі мен жол жамылғысын салуға арналған жобалау-
сметалық құжаттамамен танысуға, жол-құрылыс ұйымының құрылымын 
зерделеуге; құрылысты жұмысшылармен, энергетикалық және материалдық-
техникалық ресурстармен қамтамасыз ету мәселелерін зерделеуге; өзі 
қатысқан өндірістік процестерді толық талдауға міндетті. 

Дипломалды практикадан өту кезінде назар аудару қажет мәселелер 
тізбесі: 

− жұмыстарды ұйымдастырудың жалпы қағидаттары-
мамандандырылған жасақтар мен бригадалардың құрамы, объектілер 
бойынша жұмыстардың дәйектілігі мен мерзімдері, жұмыс орындарында 
ұйымдастыру; 

− жер төсемін тұрғызу, жол төсемдерінің, су бұрғыштардың 
конструктивтік қабаттарын салу, рельстік және кірме жолдарды салу, 
жасанды құрылыстар салу, қала көшелері мен жолдарын көгалдандыру және 
жайластыру, құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру жөніндегі 
жұмыстардың технологиясы;  

− Құрылыс және жұмыс өндірісін ұйымдастыру кестелерін жасауға 
қойылатын нормативтік талаптар;  

− қалалық қызметтермен келісу түрлері;  
− жер төсемін салуға арналған жол-құрылыс машиналарының 

түрлері, жасанды құрылыстардың жол төсемдерін орнату және оларды 
қолдану саласы;  

− барлық жұмыс түрлерінің технологиялық карталарының типтік 
шешімдері;  

− жұмыстардың барлық түрлері кезінде сапаны бақылау жөніндегі 
нормативтік актілердің талаптары;  

− қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау қағидалары;  
− жұмыстарды нормалау жөніндегі нормативтік актілердің 

талаптары;  
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− әр түрлі әдістермен сметалық есептеулерді жасау технологиясы;  
− құрылыс материалдарының физикалық-механикалық қасиеттерін 

анықтау бойынша зертханалық сынақтар мен есептеулер әдістемесі. 
− құжаттарды жүргізу, жұмыстарды есепке алу және қабылдау. 
 
Қорытындылар 
Оқу құралының қорытынды төртінші бөлімі екі негізгі мәселеге 

арналған: қалалық қатынас жолдарын салу және пайдалану кезінде 
қауіпсіздік техникасын сақтау және дипломалды практикадан өту. 
Осылайша, осы бөлімді зерделеген білім алушыға "ПМ 01. Қалалық қатынас 
жолдарын салу және пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау" және 
"ПМ 5. Дипломалды практика" екі кәсіптік модулі тағайындалады, бұл оған 
оқудың соңғы кезеңіне – дипломдық жобаны дайындау мен қорғауға өтуге 
мүмкіндік береді. 
 

Өткен бөлім бойынша өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар 
 

1. Жол төсемін салу кезінде сапаны бақылау қалай жүзеге асырылады?  
2. Жол жамылғысын салу кезінде құрылыс жұмыстарының 

технологиялық реттілігі қандай?  
3. Жол төсемінің негіздерін салу кезінде қандай технологиялық 

операциялар орындалады?  
4. Өндірістік бақылаудың қандай түрлерін білесіз? 
5. Материалдарды тасымалдау кезінде автокөліктің жұмысы қалай 

ұйымдастырылған?  
6. Кәсіпорында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қалай жүзеге 

асырылады? 
7. Құрылысты ұйымдастыру және жұмыстарды жүргізу жөніндегі 

құжаттама. 
8. Қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін қандай іс-шаралар 

жүргізілуде?    
9. Жұмыстарды орындау барысында жасалатын атқарушылық 

өндірістік-техникалық құжаттамаға не жатады?  
10. Дайындық жұмыстарының құрамына не кіреді? 
11. Жол жамылғысының беріктігін бағалаудың қандай практикалық 

тәсілдерін білесіз? 
12. Жол төсемдерінің тозуын өлшеу тәсілдері? 
13. Жөндеу жұмыстарының түрлерін тағайындаудың негіздемесі. 
14. Жол қызметінің мақсаты мен міндеттері? 
15. Автомобиль жолдарын орташа және күрделі жөндеу бойынша 

жұмыстарды қабылдау кезінде бақылаудың негізгі әдістерін атаңыз. 
16.Жолдарды жөндеу және күтіп ұстау бойынша жұмыстардың 

сапасын техникалық бақылау және бағалау неден тұрады? 
17. Су бұру құрылыстарын жөндеу кезіндегі еңбекті қорғау. 



290
   

 

18. Жол төсемдерін жөндеу кезінде жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету. 

19. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың түрлері, олардың 
айырмашылығы неде? 

20. Жол жұмыстарын жүргізу учаскесіндегі функционалды 
аймақтардың мақсаты қандай? 

21. Тәуліктің қараңғы уақытында жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы ережелері? 

22. Жол-құрылыс машиналары жұмысының қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету. 

23. Цемент-бетон жабындарын жөндеу кезіндегі еңбекті қорғау. 
24. Жол жұмыстарын жүргізу орнын айналып өту тәртібі. 
25. Жол қозғалысын ұйымдастырудың және жол жұмыстарын жүргізу 

орындарын қоршаудың қандай техникалық құралдары қолданылады? 
 
Тест сұрақтары 

 
1. Құрылысты ұйымдастыру жобасын қандай ұйым әзірлейді? 
а) бас мердігер; 
б) мердігер; 
в) Жол жұмысшысы; 
г) Тапсырыс беруші 
 
2. Қандай ұйым жұмыс жобасын (ЖЖЖ) әзірлейді? 
а) бас мердігер; 
б) Тапсырыс беруші 
в) жол ұйымдары; 
г) жол шебері 
 
3) құрылысты ұйымдастыру жобасы қандай құжаттарды 

қамтиды? 
а) жұмыстардың күнтізбелік жоспары; 
б) дайындық жұмыстарының көлемі; 
в) жұмыс сызбалары; 
г) машиналардың жұмыс кестесі. 
 
4) жұмыстарды жүргізу жобасы қандай құжаттарды қамтиды? 
а) материалдарға қажеттілік; 
б) құрылыстың бас жоспары; 
в) жұмыс сызбалары; 
г) түсіндірме жазба. 
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5) техникалық қадағалауды кім жүзеге асырады? 
а) бас инженер; 
б) мердігерден техникалық инспекция; 
в) тапсырыс берушіден ұсынылған техникалық инспекция; 
г) учаске прорабы. 
 
6) өндірістік бақылауды кім жүргізеді? 
а) техникалық персонал (шеберлер, прорабтар, бас инженер); 
б) мердігерден техникалық инспекция; 
в) тапсырыс берушіден техникалық инспекция; 
г) аталғанның барлығы. 
7) құрылысы аяқталған автомобиль жолдары учаскелерін 

пайдалануға қабылдауды қандай бақылау кезінде орындайды? 
а) алдын ала бақылау;  
б) технологиялық бақылау; 
в) құрылыс аяқталғаннан кейінгі бақылау; 
г) қабылдау бақылауы. 
 
8) Қандай да бір кешенді жұмыс процесін орындау үшін жұмыс 

технологиясы мен ұйымдастырылуын қандай жобалық құжат 
анықтайды? 

а) үлгілік жоба 
б) құрылысты ұйымдастыру жобасы 
в) технологиялық карта 
г) техникалық сызба 

 
Практикалық тапсырмалар 

 
№1 тапсырма 
 
Тасымалдау қашықтығы L=5 км болған кезде карьерден құрылыс 

орнына топырақ жеткізу үшін өзі аударғыш көлігінің бір рейсінің ұзақтығын 
анықтаңыз. 

 
Шешім: 

 
Автомобильдің бір рейсінің ұзақтығы мына формула бойынша 

анықталады 
tp = t1 + L/ v1 + t2  + L /v2+  t3, 

 
мұндағы t1 - өз аударғыштарды тиеу уақыты, сағ (0,15-0,25) 
       L-тасымалдау қашықтығы, м 
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       v1-жүк тиелген өзі аударғыштың жылдамдығы, 50 км/сағ  
t2-өз аударғышты түсіру уақыты, сағ (0,08-0,12) 
       v2 -жүксіз өзі аударғыш жылдамдығы, 70 км/сағ 
       t3-маневрлерге арналған уақыт, сағ (0,05-0,15) 

 
№2 тапсырма 

 
Жүк көтергіштігі 6 тонна ауысымда өзі аударғыш көлігімен 

тасымалданатын сусымалы материалдың көлемін анықтаңыз. 
 
Шешім: 
 
Ауысымда өзі аударғыш-автомобильмен тасымалданатын материалдың 

көлемі мынадай формула бойынша анықталады: 
 

Q=   60* Р * Кв*Т 
tp * γ 

 
мұндағы Р-автомобильдің жүк көтергіштігі, т 
tp  - бір рейстің ұзақтығы, 40 мин. 
       Кв-жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті (0,5-0,7) 
Т-ауысымның ұзақтығы 8,2 сағ 
γ - тасымалданатын материалдың көлемдік массасы, 1, 6 т/м 

 
№3 тапсырма 
 
Битумға берілген қажеттілік бойынша битум қоймасының 

сыйымдылығы мен мөлшерін анықтаңыз. Асфальтбетон зауытының сағаттық 
өнімділігі - 75 т. Қоймадағы қабаттың орташа қалыңдығы h=3 м. 
Қазаншұңқырдың еңістері 1: n=1: 2. 
 
Асфальтбетон зауытындағы битум шығыны 

Асфальбетон 
зауытының 

бір сағаттағы  
               
өнімділігі 

1 т асфальтбетон 
қоспасына 

битумның орташа 
шығыны, салмағы 

бойынша %  

Битум 
шығыны, т 

 
Сағат
ына 

 Тәулігіне Айына (21 
жұмыс күні) Жылына (8 

ай) 

75 6,5 4,8 76,8 1 611 12 888 
 

Шешім: 
Битум қоймасының орташа ауданы мынадай формула бойынша 

айқындалады: 
 

F = Q / h, 
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мұндағы F - битум қоймасының орташа ауданы, м2 
      Q-битум қоймасының сыйымдылығы, м3, бұл ретте битумның 

меншікті массасы 1 000 кг/м3 тең; 
      h-қоймадағы битум қабатының орташа қалыңдығы, м. 
Сақтау конфигурациясы тікбұрышты пішінде қабылданады. 
 

F = L * В, м2, 
 
мұндағы L және В-битум қоймасының ұзындығы мен ені, м., бұл ретте 

L / В =1,5. 
Битум қоймасының қабырғалары 1 : n еңіспен орналасқандықтан, 

оның түбі бойынша өлшемдері N*h / 2 шамасына азайтылуы, ал оның 
жиегі бойынша өлшемдері N (h / 2 + 0,2) ұлғайтылуы тиіс, мұнда 0,2 м – 
битум деңгейінен жиекке дейінгі қашықтық. 
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Глоссарий 
 
Аглопорит -шағыл тас немесе қиыршық тас түріндегі жасанды кеуекті 

агрегат. 
Анкер - кірпішке салынған құрылымдардың бөліктерін (іргетастар, 

қабырғалар, аркалар) бекітуге арналған бөлік. 
Арматура-темірбетон конструкцияларында-бетонмен құйылған 

дәнекерленген немесе байланысқан болат шыбықтардың жиынтығы. 
Арқалық - бірнеше нүктеде бір нәрсеге сүйенетін білеу түріндегі 

құрылымдық құрылыс элементі. 
Бұрыштың биссектрисасы-бұл бұрыштың жоғарғы жағынан шыққан 

және осы бұрышты екі тең бұрышқа бөлетін сәуле. 
Битум- шатыр материалы, оқшаулағыш материалдар және т. б. 

өндірісінде қолданылатын табиғи немесе жасанды түрде алынған күрделі 
органикалық зат. 

Битум мастикасы-гидрооқшаулағыш құрылғыға арналған материал. 
Ілме көпір — болат сым арқандар-ілмелер арқылы жол төсеміне 

жалғанған бір немесе одан да көп пилондардан тұратын аспалы көпір түрі. 
Вираж - жол төсемінің ішкі еңісі бар, тік бұрылысы бар жол учаскесі. 
Сулы горизонт- әр түрлі су өткізгіштігі бар тау жыныстарының бір 

немесе бірнеше қабаттасқан жер асты қабаттарынан тұратын шөгінді тау 
жынысы. 

Генетикалық горизонт- бұл топырақ түзілу процестерінің әсерінен 
пайда болған және морфологиялық белгілері, құрамы мен қасиеттері 
бойынша басқа горизонттардан ерекшеленетін топырақ профильінің белгілі 
бір қабаты. 

Гидролиз - заттың сумен әрекеттесуінің химиялық реакциясы, онда 
осы зат пен судың ыдырауы жаңа қосылыстар түзеді. 

Топырақ-цемент - оны ағынды цементтеу немесе терең араластыру 
әдісімен цемент ерітіндісімен араластыру арқылы бекітілген және жобада 
белгіленген механикалық сипаттамалары бар топырақ. 

Аэрофотосуреттерді дешифрлеу-жергілікті объектілердің 
аэрофотосуреттерінде тану, олардың қасиеттерін анықтау, сапалық және 
сандық сипаттамаларын анықтау процесі. 

Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер- жобаланатын 
құрылыстың ауданының, алаңының, учаскесінің, трассасының, жергілікті 
құрылыс материалдары мен сумен жабдықтау көздерінің табиғи 
жағдайларын кешенді зерделеу және қоршаған ортаны ұтымды пайдалану 
мен қорғауды ескере отырып, объектілерді жобалау және салу кезінде 
экономикалық орынды және техникалық негізделген шешімдерді әзірлеу 
үшін қажетті және жеткілікті материалдарды алу, сондай-ақ кәсіпорындарды, 
ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану әсерінен қоршаған орта 
өзгерістерінің болжамын жасау үшін деректер алу үшін жүргізілетін 
жұмыстар. 
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Инженерлік-геодезиялық ізденістер-бұл жол-құрылыстық жобалау, 
салу, жолды пайдалану үшін, сондай-ақ аумақтық жоспарлау құжаттары мен 
аумақты жоспарлау жөніндегі құжаттама үшін материалдарды негіздеу 
жөніндегі деректерді дайындау үшін техногендік әсер етудің табиғи 
жағдайлары мен факторларын зерделеу мақсатында жүзеге асырылатын 
жұмыстар. 

Интерполяциялау- белгілі мәндердің дискретті жиынтығы бойынша 
шаманың аралық мәндерін табу әдісі. 

Жынысөзек - зерттеу мақсатында алынатын цилиндрлік баған болып 
табылатын қатты заттың сынамасы. 

Сары топырақ - бұл бірнеше метрден 50-100 м-ге дейін жабын түрінде 
пайда болатын ашық сары немесе ашық түсті, біркелкі кальцийлі, сазды-
құмдақ сазды шөгінді тау жынысы. 

Мергель - аралас сазды-карбонатты құрамды шөгінді тау жынысы: 50-
75% карбонат (кальцит, сирек доломит), 25-50% — ерімейтін қалдық (SiO2 + 
R2O3).  

Талшық - толтыру, төсеу, сүрту және ұқсас материал ретінде 
қолданылатын негізгі дақылдардың (зығыр, қарасора және т.б.) қалдықтары. 

Палетка — бұл жоспарлар мен карталардағы аудандарды есептеуге 
арналған сызықтар (сирек - нүктелер) торы бар мөлдір пластина. 

Пикетаж - сызықтық объектідегі элементтердің кеңістіктік орналасуын 
анықтау үшін қолданылатын координаталар жүйесі (құбыр жолы, жол, электр 
беру желісі және т.б.). 

Тіреуіш қабырға - табиғи тастан, бетоннан, темір бетоннан немесе 
ағаштан жасалған, оның артындағы топырақ сілемін опырылудан сақтайтын 
конструкция. 

Рекогносцирлеу -топографиялық түсірілімдерді негіздеу үшін 
астрономиялық және геодезиялық тірек пункттерінің орнын таңдау 
мақсатында жергілікті жерді тексеру және зерттеу. 

Репер - белгілі абсолютті биіктігі бар жер бетінің белгілі бір нүктесінде 
орналасқан белгі. 

Ресайклинг - алдын ала фрезерлеу және жолда араластыру жолымен 
әртүрлі тұтқырлықпен асфальтбетон сынықтарын ұсақтау нәтижесінде 
алынатын топырақты, тас материалдарды және асфальттүйіршіктерін 
нығайту (тұрақтандыру) технологиясы. 

Сапропель - өлі су өсімдіктерінен, тірі организмдердің 
қалдықтарынан, планктоннан, сондай-ақ көп мөлшерде органикалық заттар 
мен қарашіріктен тұратын топырақ гумусының бөлшектерінен пайда болған 
тұщы су қоймаларының ғасырлар бойғы шөгінділері. 

Тальвег - өзен түбінің, аңғардың, арқалықтың, сайдың және басқа да 
созылған бедер пішіндерінің неғұрлым төмен учаскелерін қосатын сызық. 

Тахеометриялық жүріс - барлық жақтардың көлденең, тік бұрыштары 
мен ұзындығы өлшенген жабық немесе ашық көпбұрыш болып табылатын 
геодезиялық, жоспарлы-биіктік жүріс. 
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Асфальтбетон жабынын фрезерлеу - бұл асфальтбетонның жаңа 
қабаттарымен адгезияны арттыру немесе ескі жабынды толығымен алып 
тастау үшін құрылымды қолдану үшін жабынның кішкене ескі қабатын алып 
тастау.  

Шурф - жер бетінен пайдалы қазбаларды барлау үшін, инженерлік-
геологиялық зерттеулер кезінде және басқа да мақсаттар үшін өтетін, шаршы, 
дөңгелек немесе тікбұрышты қиманың, шағын тереңдіктің (сирек 20-30 м-ден 
астам) тік (сирек көлбеу) тау-кен қазындысы. 

Эпюра -бұл объектіге жүктеме шамасының таралуын көрсететін 
графиктің ерекше түрі. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Бұл оқу құралын авторлар ұжымы 1408000 "Қала қатынас жолдарын 

салу және пайдалану" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру жүйесі үшін жаңартылған үлгілік оқу жоспары 
мен бағдарламаларына сәйкес әзірледі. 

Бұл оқулықта авторлар қалалық қатынас жолдарын жобалау, салу және 
пайдалану, оларды инженерлік қамтамасыз ету, қалалық автожолдарды салу 
және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы саласындағы барлық негізгі 
мәселелерді қарастыруға тырысты. 

Оқу құралы төрт бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде жол құрылысына 
дайындық кезінде геологиялық, геодезиялық жұмыстарды жүргізу, 
автожолдарды жобалау мәселелері қаралды, жол-құрылыс материалдарының 
жіктелуі ұсынылды. Екінші бөлім жер төсемін салу, жол төсемдері мен 
жабындарын, қалалық рельс жолдарын, көпірлерді, өтпежолдарды және 
басқа да жасанды құрылыстарды салу ерекшеліктеріне арналған. Үшінші 
бөлімде қалалық қатынас жолдарын пайдалану бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру мен орындаудың негізгі мәселелері ашылған. Қорытынды 
төртінші бөлім қалалық қатынас жолдарын салу және пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы қағидаларын, сондай-ақ диплом алдындағы 
практикадан өтуге қатысты ұсынымдарды қамтиды. 

Әр бөлімді зерттеу нәтижесінде алынған теориялық білімді бекіту үшін 
оқу құралында практикалық тапсырмалар мен өзін-өзі бақылауға арналған 
сұрақтар бар.  

Авторлық ұжым әзірленген оқу құралы студенттерді "Қала қатынас 
жолдарын салу және пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау", 
"Қала қатынас жолдарын жобалау", "Қала қатынас жолдарын салу жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру және орындау", "Қала қатынас жолдарын 
пайдалану жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және орындау", "Диплом 
алдындағы практика" кәсіби модульдерін табысты меңгеру және игерілген 
мамандыққа сәйкес одан әрі жұмысқа орналасу үшін қажетті білім мен 
дағдылармен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретініне сенім білдіреді. 
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