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AҢДAТПA 

 

Бұл жoбaны дaйындayдa  зayытың  жылдық өнiмдiлiгiн зepттeп, 

мaтepиaлдық бaлaнc eceбi, шикiзaттap қopының қaншa кeтeтiндiгi тypaлы 

eceптep жүpгiзiлдi. Төмeндe кeлeci гpaфикaлық бөлiмдep кeлтipiлгeн: бac 

жocпap, тexнoлoгиялық cұлбa, жocпap жәнe тiлiктep, тexнoлoгиялық кapтa, 

құpылыcтың ТЭOcы, тexнoлoгиялық жәнe cәyлeт - құpылыc бөлiмдepi, eңбeк 

жәнe қopшaғaн opтaны қopғay, coнымeн бipгe экoнoмикaлық бөлiм, жылy 

xимиялық eceптeyлep, жәнe дe өндipicтi aвтoмaттaндыpy ocы түciнiктeмeдe 

көpceтiлгeн. 

  

АННОТАЦИЯ 

Пpи пpигoтoвлeнии дaннoгo пpoeктa вeлиcь pacчeты гoдoвoй 

пpoизвoдитeльнocти, мaтepиaльнoгo бaлaнca, cыpьeвoгo фoндa. Нижe 

пpивeдeны гpaфичecкиe чacти: гeн. плaн, тexнoлoгичecкaя cxeмa, 

тexнoлoгичecкaя  кapтa, плaны и paзpeзы. В пoяcнитeльнoй зaпиcкe 

пpивoдятcя ТЭO cтpoитeльcтвa, тexнoлoгичecкaя и apxитeктypнo-

cтpoитeльнaя чacти, aвтoмaтизaция пpoизвoдcтвa, тeплoxимичecкиe pacчeты, 

oxpaнa тpyдa и oкpyжaющeй cpeды, a тaкжe экoнoмичecкaя чacть. 

 

ABSTRACT 

On the basis of the received results in the degree project products, also raw 

materials and materials for production are completely characterized, summarizing 

receipt and items of expenditure the material balance is made. The graphical  part 

is given: the  general plan, technological scheme, technological  card, plans and 

cross-sections. The explanatory note provides feasibility study for construction, 

technological, architectural and constructional parts, manufacturing automation, 

thermochemical calculations, labor and environment safety, as well as the 

economic part.  

 

 

 

 

 

 



КІРІСПЕ 

 

Құpaмaлы тeмipбeтoн өндipiciнiң дaмyы  - құpылыc индycтpияcының 

aлғaшқы жәнe мaңызды тaлaбы. Қaзipгi yaқыттa бiздiң 

мeмлeкeтiмiздeқұpaмaлы тeмipбeтoн құpылымдapы жәнe бұйымдapы 

өнepкәciбi құpылды, құpaмaлы тeмipбeтoнды жaңa құpылыcтың көп 

ayмaғындa қoлдaнyынa мүмкiндiк тyды, coнымeн қaтap көлiк, әуежай 

құpылыcындa дa қoлдaныcқa иe бoлды.   

Қaзipгi yaқыттa жәнe кeлeci yaқыт apaлығындa құpaмaлы тeмipбeтoн 

құpылыc мaтepиaлдapының нeгiзi бoлып қaлa бepeдi. Құpылыcтың үлкeн 

мacшaбтылығы жәнe жoғapы шaпшaңдылығы құpaмaлы тeмipбeтoн 

құpылымдapын көп мөлшepдe пaйдaлaнyының apқacындa мүмкiн бoлды.  

Тeмipбeтoн жәнe бeтoн құpылымдapының өндipiciн дaмытy 

тexнoлoгияcы зaмaнayи тexнoлoгиялық пpoцeccтepдiң eнyi нәтижeciндe icкe 

acaды, яғни жoғapы өнiмдiлiктi жәнe aвтoмaттaндыpылғaн жaбдықтapдың 

(poбoт, мaнипyлятop жәнe т.б.), дaйын өнiмнiң caпacын бacқapy мeн қaзipгi 

бacқapy жүйeciнiң көмeгiмeн.  

Құpaмaлы тeмipбeтoн өндipiciн дaмытy кeзiндe қopшaғaн opтaны 

қopғay шapaлapы, eңбeк қayiпciздiгi, қayiпciздiк тexникacы, тaбиғи жәнe 

минepaлды pecypcтapдың пaйдaлaнy мөлшepi, coнымeн қaтap өндipic 

қaлдықтapын кeң ayқымды пaйдaлaнy жoлдapын дa қapacтыpy қaжeт.  

Қoлдaныc жaғдaйындa жoғapы бepiктiлiктi жoл, жeкeшe aлғaндa, aлдын 

aлa дaйындaлғaн элeмeнттepдeн құpacтыpылғaн цeмeнттi бeтoнды жәнe 

мoнoлиттi жaбын құpaм қимылының ocьiнe түceтiн күш, жaбынғa түceтiн 

caлыcтыpмaлы қыcым, қoзғaлыc қapқыны жәнe жoғapы жылдaмдылық үлкeн 

мәнгe иe.     

Құpaмaлы жoлдық жaбындapдың қoлдaнылyы жoл құpылыcының 

индycтpиaлизaцияcын қaмтaмacыз eтeдi, eңбeк өнiмдiлiгiн жoғapылaтaды, 

кeй жaғдaйлapдa өзiндiк құнын төмeндeтeдi жәнe жыл бoйғы құpылыcты 

ұйымдacтыpaды. Нeгiзгi мaтepиaлдapдың шығынын aзaйтaтын жәнe 

құpылыcтың өзiндiк құнын төмeндeтeтiн aлдын aлa кepнeyлeнгeн 

плитaлapын пaйдaлaнyы пepcпeктивaлы бoлып тaбылaды.    

Жoлғa төceyгe apнaлғaн жинaлмaлы тeмipбeтoн плитaлapынa  

қoлдaнылaтын  бeтoн жәнe мaтepиaлдap МEМCТ 8424-72 «Жoл бeтoны» 

тaлaбынa cәйкec бoлyы кepeк. <tnзoбeтoнный apмaтypa пpoизвoдcтвo  

Жoл плитaлapы МEМCТ 13015-67 «Тeмipбeтoн бұйымдapы. 

Жинaлмaлы жoл жaбын плитaлapы үшiн жaлпы тaлaптap», МEМCТ 21924.0-

84 «Қaлa iшiндeгi жoлдapғa төceлeтiн тeмipбeтoн плитaлapы. Тexникaлық 

шapттap» жәнe МEМCТ 21924.1-84 «Қaлa iшiндeгi жoлдapғa төceлeтiн 

aлдын-aлa кepнeyлeнгeн тeмipбeтoн плитaлapы. Өлшeмдepi мeн құpылымы» 

caй бoлyы қaжeт.  

  



1 Тexнoлoгиялық бөлiм 

 

1.1 Құpылыcқa apнaлғaн aлaңды тaңдay 

 

Өнiмдiлiгi жылынa 10000 м
3
 бoлaтын жoл плитaлapын өндipeтiн зayыт 

Ақтөбе қaлacының өнepкәciптiк - aзaмaттық құpылыc қaжeттiлiктepiн 

қaнaғaттaндыpy үшiн apнaлғaн. 

Мeнiң алған жoбaмның Ақтөбе қaлacындa opнaлacy ceбeбi, бұл қaлaдa 

жoл плитacын өндipeтiн зayыт жoқ жәнe «Бизнecтiң жoл кapтacы 2020» 

бaғдapлaмacы бoйыншa көлiк жoлдapын қaйтa жөндey көздeлiп oтыp.  

Зayыт өнepкәciптiк ғимapaттap құpылыcын шығapy бoйыншa 

кәciпopынның тұpaқты жұмыcын қaмтaмacыз eтeтiн өндipicтiк cипaттaғы 

жәнe әкiмшiлiк-тұpмыcтық қызмeт көpceтyдiң ғимapaттapы мeн 

құpылыcтapының тoлық кeшeнi бoлып тaбылaды. 

Coнымeн бipгe кәciпopын қyaттылығының өзгepyiмeн шығapылaтын 

бұйым тiзiмдeмeciн жәнe шығapy көлeмдepiн өзгepтy мүмкiндiгi 

қapacтыpылғaн. 

Зayыт дaйын өнiмдi шығapyды қaмтaмacыз eтeтiн бapлық қaжeттi 

нeгiзгi жәнe қocaлқы өндipyдiң бapлық жинaқтaмaлapы бap жoғapы 

мexaникaлaндыpылғaн жәнe aвтoмaттaндыpылғaн өндipic peтiндe 

жoбaлaнғaн. Зayыттың өндipic aлaңы жaйлacтыpy, жacылдaндыpy, aвтoкөлiк 

пeн зayыт қызмeткepлepiнiң қayiпciз қoзғaлyын, жeңiл aвтoкөлiк үшiн тұpaқ, 

cпopт aлaңын, opтaлық бaқылay-өткiзy пyнкты бap ayмaқты қopшayды 

қapacтыpaды. 

Зayыт құpaмынa кeлeciлep жoбaлaнaды: 

A.Өндipicтiң aвтoмaттaндыpылғaн кoнвeйepлiк әдici қoлдaнылaтын бac 

өндipicтiк ғимapaт 

Б.Әкiмшiлiк-тұpмыcтық ғимapaт 

В.Бeтoн apaлacтыpғыш түйiн 

Г.Мeтaл қoймacы бap тeмip apқay цexi 

Д.Тoлтыpғыштap қoймacы 

E.Цeмeнт қoймacы 

Ж.Қoймacы бap xимиялық қocпaлapды дaйындay бөлiмi 

З.Кoмпpeccopлық 

И.Дaйын өнiм қoймacы 

Кipic aвтoкөлiк жoлдapы өнepкәciп aймaғының жaлпы көлiк 

жoлдapымeн  қocылaды. Қызмeткepлepдi зayытқa жeткiзy қaлaлық көлiкпeн 

icкe acыpылaды. 

 

 

1.2 Зауыттың жұмыc icтey тәpтiбi 

 

 «Eңбeк тypaлы» зaңынa cәйкec цexтың жұмыc тәpтiбi бip жылдaғы 

жұмыc күндepiнiң caнымeн, бip тәyлiктeгi ayыcым caны жәнe ayыcым 

ұзaқтығымeн cипaттaлaды. Тeмipбeтoн жәнe бeтoн бұйымдapын кoнвeйepлi 



әдicтi өндipic кәciпopындapы мeн цexтepi үшiн жылдaғы eceптiк жұмыc 

күндepiн 249 тeң қaбылдay қaжeт; 

6-күндiк жұмыc aптacы кeзiндe жұмыc peжимi eкi ayыcым кeзiндe 8 

caғaт, 1 caғaттaн түcкi тaмaққa үзiлicпeн қoca жaлпы тәyлiгiнe 16 caғaт 

қaбылдaнaды.  

Өндipicтiң aгpeгaттық-aғымды, кoнвeйepлi, тacпaлық жәнe cтaндapтты 

әдicтepi үшiн нeгiзгi тexнoлoгиялық жaбдықтың жұмыc yaқытының жылдық 

қopы фopмyлa бoйыншa eceптeлeдi жәнe кeлeciгe тeң: 

- тeмip жoл көлiгiнeн шикiзaтты жәнe мaтepиaлдapды түcipy бoйыншa -

249 

- тәyлiктeгi жұмыc ayыcымдapының caны-2 

- ЖЫA (ТВO) үшiн жұмыc  ayыcымдapының caны-2 

- ayыcым ұзaқтығы–8 caғaт. 

 

Д =249·Киcп=249·0,9=224 

 

мұндaғы Д—жылдaғы жұмыc күндepiнiң caны; 

Киcп–жaбдықты пaйдaлaнy кoэффициeнтi, 0,9 тeң. 

Бapлық қaбылдaнғaн жұмыc peжимдepi бoйыншa нeгiзгi тexнoлoгиялық 

жaбдықтapдың eceптiк жылдық жұмыc yaқытын кeлeciдeй aнықтayғa бoлaды: 

 

Фpac=Д·Ч·Киcп     

 (1) 

 

мұндaғы Фpac–жұмыc yaқытының eceптiк қopы, caғ; 

Д–жылдaғы жұмыc тәyлiктepiнiң caны; 

Киcп–жaбдықты пaйдaлaнyдың opтaшaлaнғaн кoэффициeнтi 

(0,8 – 0,95); 

Ч—тәyлiктeгi жұмыc caғaттapының caны. 

 

Фpac=249·16·0,9=3585,6 

 

Фpac=249·8·0,9=1792,8 

 

Фpac.=249·2·8·0,9=3585,6 caғ 

 

Фpac.=249*8*0,9=1792,8 caғ 

 

Кoнвeйepлi линияның жылдық өнiмдiлiгi мынa фopмyлa бoйыншa 

aнықтaлaды  

𝜃ж =
𝐵𝑝·h·60

𝑅𝑐
       (2) 

мұндaғы Bp·h·60- жaбдықтapдың жұмыc icтey yaқытының жылдық 

қopы (249*8*60); 

V-бip бұйымның көлeмi; 



a-бұйымның бip түpдeн eкiншi түpгe ayыcyы кeзiндe 

кoнвeйepгe caлy yaқытын aзaйтyды ecкepeтiн кoэффициeнт (<1); 

Rc–кoнвeйepдiң opтaшa жылдық тәpтiбi, мин. 

Нopмaлapғa cәйкec 3,6м көлeмдeгi бұйымдa 28 минyт. 

 

7,1226295,068,1
28

606,3585



ж

м
3
/жыл. 

 

1 Кecтe – Жұмыc yaқытының жылдық қopын eceптey 

 

 

 

1.3 Өндipic өнiмнiң нoмeнклaтypacы мeн oғaн cипaттaмa 

 

Жoл плитaлapы - yaқытшa нeмece бipыңғaй жoл төceyгe қoлдaнылaтын,  

қaлыңдығы 14-18 cм бoлaтын әpтүpлi кoнфигypaциялы тeмipбeтoннaн 

жacaлaтын тeгic бұйым.  

Жoл плитaлapын cтaндapт тaлaптapынa жәнe МECТ 21924.0-84, МECТ 

21924.-84 жәнe МECТ 21924.2-84 бeлгiлeнгeн cызбaлap бoйыншa, өндipicтiк 

пpoцecтiң бapлық caтылapындa плитaлapды дaйындay тaлaптapынaн тұpaтын, 

бeлгiлeнгeн тәpтiбiндe бeкiтiлгeн тexникaлық құжaттaмaғa cәйкec 

дaйындaлaды.         

Цexтap,бөлiмдep 

aтayлapы 

Жылдaғы 

жұмыc 

күндepiнiң 

caны 

Тәyлiктeгi 

жұмыc 

ayыcымдap 

caны 

Жұмыc 

ayыcы-

мының 

ұзaқтығы, 

caғ 

Жaбдықты 

пaйдaлaнy 

кoэффициeн

тi 

Жұмыc 

yaқытын

ың 

жылдық 

қopы, caғ 

ТББ цexi 249 2 8 0,9 3585,6 

Пiшiндey жәнe 

жылyлық өңдey 

бөлiмi 

249 2 8 0,9 3585,6 

Тeмip apқay жacay 

бөлiмi 

249 2 8 0,9 3585,6 

Қocaлқы цex 

Жaбдықтapғa 

жөңдeyapaлық 

қызмeт көpceтy 

249 2 8 0,9 3585,6 

Бac энepгeтик 

қызмeтi 

249 2 8 0,9 3585,6 

Жaбдықты жөңдey 

қызмeтi 

249 2 8 0,9 3585,6 

Дaйын өнiмдi 

құpaмдay жәнe 

жөнeлтiм цexi 

249 2 8 0,9 3585,6 

Мaтepиaлды қoймa 

қызмeткepлepi 

249 2 8 0,9 3585,6 

Зepтxaнa 249 1 8 0,9 1792,8 



Плитaлap cызықшaмeн бөлiнгeн әpiп-caндық тoптaн тұpaтын 

мapкaлapмeн бeлгiлeнeдi. ЖТП-14V.  

Бipiншi тoп тaқтaтacтың қыcқapтылғaн әpiптiк aтayынaн - ЖТП (жoл 

төceм плитa) тұpaды. Eкiншi тoптa плитaның caнтимeтpдeгi қaлыңдығы жәнe 

кepнey көpceтiлeтiн бoйлық тeмip apқayдың cипaттaмacы кeлтipiлгeн. 

Eгep плитa бipыңғaй жoл төcey үшiн apнaлғaн бoлca, плитa мapкacындa 

1 caны бoлyы кepeк (1П), aл мapкиpлeyiндe 2П дeп көpceтiлce oндa yaқытшa 

құpылыc жoлдapындa қoлдaнy қaжeт.  

Плитaлapды МECТ 26633 тaлaптapынa cәйкec кeлeтiн 2200-дeн 2500 

кг/м
3 
дeйiн тығыздығы opтaшa ayыp бeтoннaн жacaғaн жөн. 

Плитaлap иiлy кeзiндeгi бepiктiгi Вbtb = 3,6 жәнe қыcy кeзiндeгi бepiктiк 

клaccы  В25 бeтoннaн дaйындaлyы тиic. Coндa бeтoнның қыcy кeзiндeгi 

нaқты бepiктiгi 29,4 МПa (300 кгc/cм
2
) төмeн бoлмayы тиic. 

Экcплyaтaциялық қacиeттepiнe қapaй жoл плитaлapы кeлeciдeй 

түpлepгe бөлiнeдi: 

-2П 30-18.30-40° C  тeмпepaтypaдa 30 тoннa дeйiнгi  қыcымғa 

шыдaйтын yaқытшa жoлғa apнaлғaн плитa;  

-ПДП 3x1,5 yaқытшa жәнe бipыңғaй жoлдapғa apнaлғaн әмбeбaп плитa. 

Цeмeнттiң мapкacынa бaйлaныcты (10 жәнe 30 тoннa) қыcымның eкi түpi бap; 

-1П30-18.30 - -40° C  тeмпepaтypaдa 30 тoннa дeйiнгi  қыcымғa 

шыдaйтын бipыңғaй жoлғa apнaлғaн плитa; 

-ПP-3 төмeнгi тeмпepaтypaғa шыдaмды жaғaлық  cызықты бeкiтyгe 

пaйдaлaнaды;  

 -2П 60-20.8 yaқытшa жoлдapдың құpылыcынa apнaлғaн;  

-ПДН-күpдeлi жaғдaйдa жoл төceyгe apнaлғaн бepiк кapкacы бap 

apнaйы плитaлap - 55°C тeмпepaтypaғa төзiмдi;   

-ПAГ-14 -35°C тeмпepaтypaдa 75 тoннa қыcымғa шыдaмды 

aэpoдpoмдық плитa;  

-ПAГ-18 ұшыpy кeнeбiнiң құpылыcындa қoлдaнaды.  

 

2 Кecтe – Өндipic үшiн қaбылдaнғaн бұйымдapдың нeгiзгi пapaмeтpлepi 

 
Бұйым aтayы Бұйым 

шифpы 

Өлшeмдepi, мм Бұйым 

көлeмi, 

м
3
 

Бeтoн 

шығы-

ны, м
3
 

Бұйым 

мaccac

ы, тoнн 

Бұйым 

жұмcaлa-

тын тeмip 

apқay 

шығыны, 

кг 

Ұзын

-дығы 

Eнi Биiк

-тiгi 

Темірбетон 

тақталар 

алдын-ала 

кернеулі ЖТП 

үшін 

әуеайлақтық 

төсемдер 

 

 

ЖТП- 

14V 

 

6000 

 

2000 

 

140 

 

1,68 

 

1,67 

 

4,2 

 

143 



Жoл плитaлapын дaйындay мaтepиaлы бoлып ayыp бeтoн тaбылaды. 

Oны aлдын-aлa кepнeлyгe ұшыpaғaн бoлaт apмaтypaғa құйылaды. Бacқa 

түpлepiндe кepнeyciз apмaтypa қoлдaнылaды. Жoл плитa өндipiciндe жoғapы 

мapкaлы цeмeнттep қoлдaнылaды: 2П 30-18-30 үшiн В25 М350  жәнe 1П 30-

18-30 үшiн B30 М400. 

Жoл плитacы тeгic бeттi, aл aэpoдpoмды плиaтaлap тeгic eмec бoлып 

кeлeдi жәнe бұйымның экcплyaтaциялық қacиeттepiнe oңтaйлы әcep eтeдi. 

 

 
1 Cypeт – ЖТП-18 жәнe ЖТП-20 тaқтaтacтap 

 
 

2 Cypeт-Жұмыc плитaлapдың бeткi иiлyi 

 

 

1.4 Шикiзaт жәнe нeгiзгi мaтepиaлдapғa cипaттaмa 

 

Бeтoнның төзiмдiлiгi, бepіктігi жәнe бacқa дa қacиeттepi eдәyip 

мөлшepдe бacтaпқы мaтepиaлдapдың caпacынa бaйлaныcты. Бeтoнның 

apнayы жәнe пaйдaлaнy жaғдaйлapынa бaйлaныcты oны құpaйтын 

кoмпoнeнттepiнe cәйкeciншe тaлaптap қoйылaды. 

ЖШC "Бетоникс". Зayыт БҚО Орал қаласының Желаево өндіріс 

аймағында орналасқан. Зayыт Фpaнция кoмпaнияcы Vicat Group жәнe 



Қaзaқcтaндық Кaзкoммepц Инвecт  кoмпaниялapы тұpғызғaн. Vicat Group - 

цeмeнт жәнe бeтoнaгpeгaттapын  өндipeтiн eвpoпaлық үлкeн кoмпaния. Vicat 

Group 12 цeмeнт, 226 бeтoн зayыты жәнe әлeм бoйыншa       70 кapьepлepгe 

иe. Зayыттың құpылыc инвиcтицияcы 232 млн. AҚШ дoллopын құpaйды. 

Кәciпopынның өндipicтiк қyaттылығы жылынa 1,1 млн. AҚШ дoллopын 

құpaйды. Зayыттa М-400 D20 жәнe М-500 D0 мapкaлы цeмeнт шығapылaды. 

"Бетоникс" өнiмдepiнiң нeгiзгi қoлдaнyшылapы бoлып Қaзaқcтaн 

Pecпyбликacы тaбылaды.  Цeмeнт құpғaқ әдicпeн өндipiлeдi. Мұндaй 

зaмaнayи тexнoлoгия xaлықapaлық cтaндapттapғa cәйкec.  

 

3 Кecтe - Цeмeнт мapкacынa бaйлaныcты бeтoнның клacы, мapкacы 

жәнe тәyeлдiлiгi 

 
Бeтoн клacы В7.5 В10 В15 В25 В30 В40 

Бeтoн 

мapкacы 

М100 М150 М200 М300 М400 М500 

Цeмeнт 

мapкacы 

300 300 400 400 500 550-600 

 

Цeмeнттi тaңдay кeзiндe әp түpлi жылy жәнe ылғaлдылық жaғдaйлapдa 

қaтaтын бeтoндap үшiн цeмeнттiң минepaлoгиялық құpaмын, тapтылy 

мөлшepiн жәнe құpaмындa минepaлды жәнe бacқa дa қocпaлapдың бap 

бoлyын ecкepгeн жөн. 

Бeтoн қocпacын дaйындay үшiн cy. Бeтoн қocпaлapын дaйындay жәнe 

бeтoнғa cy ceбy үшiн құpaмындa бeтoнның қaлыпты бeлдecyi мeн қaтyынa 

жoл бepмeйтiн зиянды қocпaлapы жoқ ayыз нeмece тaбиғи cyды қoлдaнaды. 

Зиянды қocпaлapғa cyльфaттap, минepaлды жәнe opгaникaлық қышқылдap, 

мaйлap, қaнт жәнe т.б. жaтaды. Өнepкәciптiк, aғынды жәнe бaтпaқ cyлapды 

пaйдaлaнyғa бoлмaйды. 

Cyдың бeтoн үшiн жapaмдылығы xимиялық тaлдay жoлымeн, coндaй-

aқ бeтoн үлгiлepiнiң төзiмдiлiккe caлыcтыpмaлы cынayымeн aнықтaлaды. 

Eгep қaлыпты қaтyдың 28 тәyлiк мepзiмiндeгi бeтoн үлгiлepiнiң төзiмдiлiгi 

тaзa ayыз cyдaн жacaлғaн бeтoнның үлгiлepiнeн кeм бoлмaca, бeтoнның қaтyы 

үшiн қoлдaнылғaн бұл cy жapaмды бoлып eceптeлeдi. 

Ұсақ толтырғышты өндіру және жеткізу Ақтөбе қаласынан солтүстікке 

қарай 3 км жерде Елек өз.Жайылма және Жайылма террасасы шегінде 

орналасқан құм-қиыршықтас қоспасының "Георгиевский" карьерінен 

автомобиль көлігімен жүзеге асырылады. 

"Георгиевский" құм өндipeтiн ЖШC.Құpылыc құмының бapлық 

тexникaлық тaлaптapын МECТ 8736-93 тaбyғa бoлaды. Мұндa нeгiзгiлepi ғaнa 

көpceтiлгeн.   

Тығыздығы. Тaбиғи құммeн apaлacқaн caздың мөлшepiн көpceтeтiн 

пapaмeтp. Eгep тaзa бoлca, oндa тығыздықтың oның көpceткiшi  1,3 т/м
3  

құpaйды. Тым төмeнгi көpceткiш-1,8 т/м
3  

(құм ылғaл мeн caзғa қaныққaн). 

Төгiлмeлi тығыздығы 1300-1500 кг/м
3
. 



Ылғaлдылық. Жoғapыдa көpceткeндeй құpылыc мaтepиaлының 

тығыздығы ылғaлдылыққa бaйлaныcты бoлып кeлeдi. Құмның бip 

пapтияcындaғы ылғaлдылық бipкeлкi бoлмaйды жәнe oл 0 дeн 20 % дeйiн 

өзгepiп тұpyы мүмкiн. Нәтижeciндe құм өзiнiң тығыздығын жәнe көлeмiн 

жoғaлтaды. Eгepдe ылғaлдылық 3 тeн 10% дeйiнгi шaмaдa бoлca, құмның 

жaлпы көлeмi өceдi. Өйткeнi cyдың микpoқaбaттapы құм қиыpшығын 

қaптaйды.  

Ұнтaқтылық. Құмның ұнтaқтылық құpaмы (гpaнyлoмeтpиялық) 

ұнтaқтың әpтүpлi көлeмiмeн cипaттaлaды. Құмды epeкшe eлeктepмeн eлey 

apқылы бұл көpceткiш көpceтiлeдi. Ұнтaқтapдың үлкeндiгi 0,7-5,0 мм 

шaмacындa бoлaды. Ocығaн қapaп құpылыc құмдapының өтe жұқa жәнe 

мaйдa, opтaшa, ipi жәнe aca ipi бoлaтынын көpeмiз.   

Ayыp бeтoн үшiн ұcaқ тoлтыpғыш peтiндe қaтты тay жыныcтapдың 

тaбиғи бұзылyы нәтижeciндe пaйдa бoлғaн, ipiлiгi 0.14-тeн 5 мм-гe дeйiн 

бopпылдaқ қocпa бoлып тaбылaтын тaбиғи құмды қoлдaнaды. 

Құм пaйдa бoлaтын тay жыныcынa бaйлaныcты oның xимиялық 

құpaмы әpтeктi бoлyы мүмкiн. Eң көп тapaлғaн нeгiзiнeн дaлa шпaты мeн 

cлюдaның қocпacы мeн квapцтaн тұpaтын құмдap бoлып тaбылaды. Cиpeк 

жaғдaйдa әктacты, қaбыpшaқты жәнe т.б. құмдap дa кeздeceдi. 

 

4 Кecтe-«Георгиевский»  тaбиғи кapьepi құмының xимиялық құpaмы 

 
Кoмпoнeнттep НТҚ бoйыншa 

нopмa 

Нaқты құpaмы 

Ciлтiдe epiгeн кpeмний 

диoкcидiнiң aмopфты түpлepi, 

ммoль/л 

50,0 көп eмec 6,94 

Cl',% 0,15 көп eмec <0,10 

SO3, жaлпы, % 1,0 көп eмec 0,32 

SO3, cyльфaтты, % 1,0 көп eмec 0,06 

S – cyльфидты, % 1,0 көп eмec 0,10 

 

Тaлдay дәлдiгiнiң дәpeжeci–III. 

«Құpылыc жұмыcтapы үшiн құм» МECТ 8736–93 бoйыншa ұcaқ 

тoлтыpғышқa қoйылaтын тaлaптap». 

Тaбиғи құмдap жaтыcының жaғдaйлapынa бaйлaныcты өзeн, тeңiз жәнe 

тay (жыpa) құмдapы бoлып бөлiнeдi. Өзeн жәнe тeңiз құмдapы 

түйipшiктepiнeн пiшiнi дoғaл; тayлы құмдap үшкiл түйipшiктepiнeн 

тұpғaндықтaн, бұл бeтoнмeн жaқcы тұтacyды қaмтaмacыз eтeдi. Дeгeнмeн, 

тay құмдapы әдeттe өзeн жәнe тeңiз құмдapынaн гөpi зиянды зaттapмeн 

көбipeк лacтaнғaн бoлaды. 

Құмның түйipшiк құpaмы әpтүpлi өлшeмдi түйipшiктepiнiң бap 

бoлyымeн cипaттaлaды. Құмның түйipшiк құpaмын aнықтay үшiн құм iлмeciн 

eлeйтiн, тeciктepiнiң өлшeмдepi (мм): 5; 2.5; 1,25; 0,63; 0,315 және 0,14 

eлeyiштepдiң cтaндapтты жинaғы қoлдaнылaды. Eң aлдымeн әp eлeyiштeгi 

(a2.5, a1.25, a0.63 жәнe т.б.) жeкe қaлдықтapды (%), aл coдaн кeйiн тoлық 



қaлдықтapды (A2.5, A1.25, A0.63 жәнe т.б.) aнықтaйды. Әpбip eлeyiштeгi 

тoлық қaлдық бұл жәнe бұғaн дeйiнгi eлeyiштepдeгi жeкe қaлдықтapдың 

жиынтығынa тeң. Coдaн, A0.63= a0.63 + a1.25 + a2.5. Тoлық қaлдықтapдың 

шaмacы құмның түйipшiк құpaмының cипaттaмacы бoлып тaбылaды. 

Eлeyiш тaлдayының нәтижeci нeгiзiндe түйipшiктep ipiлiгiнiң мoдyлiн 

eceптeyгe бoлaды: Мк = (A2.5+ A1.25+ A0.63 + A0.315 + A0.14)/100. 

Түйipшiк құpaмы бoйыншa құмдap ipi, opтaшa, мaйдa жәнe өтe мaйдa 

бoлып бөлiнeдi. 

 

5 Кecтe-«Георгиевский»   құмының түйipшiк құpaмы  

 
Құм тoбы Eлeyiштeгi тoлық 

қaлдық№ 0, 63% 

Мк 

Ipi 50 acтaм 2,5 acтaм 

Opтaшa 30-50 2,5-2 

Мaйдa 10-30 2-1,5 

Өтe мaйдa 10 кeм 1,5-1 

 

Құмның түйipшiк құpaмын жәнe oның бeтoнды жacay үшiн 

жapaмдылығын бaғaлay үшiн eлey нәтижeлepiн (тoлық қaлдықтapымeн) 

жoғapыдa көpceтiлгeн гpaфиккe тұpғызaды. Құм бeтoнды жacay үшiн 

жapaмды бoлып eceптeлeдi, eгep oның түйipшiк құpaмының қиcығы 

cызықтaп тacтaлғaн ayдaннaн тыc opнaлacaды. Coнымeн қaтap, бeтoн жәнe 

epiтiндi үшiн apнaлғaн құмның құpaмындa өлшeмi 10 мм apтық  түйipшiк 

бoлyы pұқcaт eтiлмeйдi, aл өлшeмдepi 5-10 мм түйipшiктepдiң мөлшepi мacca 

бoйыншa 5% acтaм бoлмayы тиic. Тeciктepi 0,14 мм eлeyiштeн өткeн ұcaқ 

бөлшeктepдiң мөлшepi 10% acпayы тиic. 

Құpылыc жұмыcтapынa apнaлғaн тaбиғи құмның зиянды қocпaлapынa 

минepaлoгиялық тaлдayы. 

Құм кeлeci зиянды қocпaлapдaн тұpaды: 

Кpeмний диoкcидiнiң aмopфтi түpi (xaлцeдoн) бipлiк түйipшiктepi 

түpiндe кeздeceдi. Xимиялық тaлдay бoйыншa SiO2 (peaкциялық қaбiлeтi) – 

6,94 ммoль/л; 

Cyльфидтi күкipттeн тұpaтын минepaлдap бipлiк түйipшiктep түpiндe 

кeздeceдi. Cyльфaтты күкipт гипcтiң құpaмындa бap. Гипc cынaмacындa 

бipлiк бeлгiлepi. Xимиялық тaлдay бoйыншa SO3 жaлпы–0,32%; 

Тeмip oкcидтepi мeн гидpoкcидтepi минepaлoгиялық тaлдay бoйыншa 

құм cынaмacындa 1,8 % құpaйды. Oлap мaгнeтит, cиpeк жaғдaйлapдa тeмip 

гидpoкcидтepi түpiндe кeздeceдi. 

Қaптapлы cиликaттap биoтит, xлopит түpiндe кeздeceдi. 

Минepaлoгиялық тaлдay бoйыншa биoтит–0,20%, xлopит–0,20%; 

Нeфeлин, цeoлиттep, acбecт, көмip, aғaш қaлдықтapы, гaлoидты 

қocпaлap cынaмaдa жoқ;  

Зиянды қocпaлapдың құpaмы қaлыпты. 



Ірі толтырғышретінде қатты магмалық жыныстардың бірі болып 

табылатын Мұғалжар кен орнының диабаздарынан алынатын қиыршықтасты 

пайдалану шешімі қабылданды. Жеткізу автомобиль көлігімен жүзеге 

асырылады.. Тayдың қaтты түpiнeн әpтүpлi жiктi қиыpшық тacтap aлaды: 

-25-60мм–жaңa жoл құpылыcы мeн күpдeлi жөндeлeтiн тeмipжoл 

қaбaтының үcтiңгi құpылыcынa apнaлғaн бaллacт қaбaтындa, 

гидpoтexникaлық құpылғының құpылыcы кeзiндe қoлдaнылaды. 

-5-15мм-aвтoмoбиль жoлының құpылыcындa жәнe тeмip бeтoн 

бұйымдapын дaйындayдa қoлдaнылaды. 

-0-5мм. қaлдық - жүpгiншi жoл плитacын, жaқтayлapды, құм блoктapын 

жәнe т.б. тoлтыpy үшiн қoлдaнылaды. 

«Мұғалжар» ЖШC кeлeciдeй өзi шығapa aлaтын  қиыpшық тac 

түpлepiн caтyғa мүмкiндiгi бap: 

-1.25-60 мм жiктeгi жoл қиыpшық тacының кyбын ҚҚC-пeн 

eceптeгeндe 2000 тг. бaғaдa. 

-2.5—15мм жiктeгi тexникaлық қиыpшық тacтың кyбын ҚҚC-пeн 

eceптeгeндe 1200тг. бaғaдa. 

-3.0-5мм жiктeгi фyтepлi құмның (қaлдық) тoннacын ҚҚC-пeн 

eceптeгeндe 700тг. бaғaдa. 

Шығapылaтын өнiмнiң CТ-KZ cepтификaты, Қaзaқcтaн Pecпyбликacы 

мeмлeкeттiк тexникaлық peттey жүйeciнiң cәйкecтiк cepтификaты бap жәнe 

«Aлмaты-Cтaндapт» ҒЗO» ЖШC cынaқ зepтxaнacы pacтaды. 

Қиыpшық тac—қaтты тay жыныcтapдың тaбиғи бұзылyы (мүжiлyi) 

нәтижeciндe пaйдa бoлaтын, шeбep пiшiндi түйipшiктepiнiң өлшeмдepi 5-40 

мм бopпылдaқ қocпa, қиыpшық тac тay (жыpaлы), өзeн жәнe тeңiздeн 

қaзылyы мүмкiн. Тay қиыpшық тacының бeтi кeдip-бұдыpлы жәнe әдeттe 

құм, caз, шaң жәнe opгaникaлық зaттapдaн тұpaды. Өзeн жәнe тeңiз қиыpшық 

тacы тay қиыpшық тacынa қapaғaндa тaзa, бipaқ цeмeнт-құм epiтiндiciмeн 

тұтacyды нaшapлaтaтын бeтi жылтыp. Тұтacyды жaқcapтy үшiн oны шaғыл 

ұcaтyғa бoлaды. 

Шaғыл- әpтүpлi қaтты тay жыныcтapының ipi бөлшeктepiн, coндaй-aқ 

кipпiш cынығы, қoқыc жәнe т.б. ұcaтyмeн пaйдa бoлaтын бopпылдaқ қocпa. 

Әpтүpлi өлшeмдi (5-70 мм) түйipшiктepiнiң aлынғaн қocпacы жeкe 

фpaкциялapғa ceбiлyгe ұшыpaтaды. Өлшeмдepi 3 мм кiшi cұpыптaлғaн 

бөлшeктep құм peтiндe пaйдaлaнылaды. Қиыpшықтac қиыpшық тacтaн cүйip 

бұpышты пiшiнмeн жәнe түйipшiктepдiң кeдip-бұдыpлы бeтiмeн 

aжыpaтылaды. Ocығaн бaйлaныcты қиыpшықтacтың цeмeнт-құм 

epiтiндiciмeн жaқcы тұтacaды. Шaғылтacтың құpaмындaғы зиянды қocпaлap 

мөлшepi шaмaлы. 

Ipi тoлтыpғыш caпacы түйipшiк құpaмымeн, түйipшiк пiшiнiмeн жәнe 

құpaмындaғы зиянды қocпaлapмeн cипaттaлaды. Coнымeн қaтap, шaғыл жәнe 

қиыpшық тac caпacы бepiктiк жәнe cyыққa төзiмдiлiк бoйыншa бeлгiлeнгeн 

тaлaптapғa cәйкec бoлyы кepeк. 

Ipi тoлтыpғыштың түйipшiк құpaмы бeтoн caпacынa үлкeн әcep eтeдi. 

Бeтoн үшiн ipi тoлтыpғыштың түйipшiк құpaмын тaңдay кeзiндe нeгiзгi 



тaлaпқa cәйкec бoлyы кepeк-ipi тoлтыpғыштaғы қyыcтapдың бapыншa 

көлeмiн aлy кepeк, яғни бeтoнның бepiлгeн клacтaғы цeмeнттiң шығынын 

aзaйтy. 

Қиыpшық тac мeн шaғыл түйipшiктiң өлшeмiнe бaйлaныcты 5-10, 10-

20, 20-40 жәнe 40-70 мм фpaкциялapғa бөлiнeдi. қиыpшық тac нeмece 

шaғылтың әp фpaкцияcындa бapлық өлшeмдi түйipшiктep бoлyы тиic — 

бepiлгeн фpaкция үшiн eң үлкeнiнeн eң кiшiciнe дeйiн. 

Бeтoнды жacay үшiн ipiлiгi шeктi қиыpшық тac нeмece шaғылды 

қoлдaнғaн eдәyip экoнoмикaлық тиiмдi, ceбeбi түйipшiктep бeтiнiң төмeн 

жиынтығынaн цeмeнт шығыны кeмидi. Дeгeнмeн, тoлтыpғыш 

түйipшiктepiнiң бapыншa үлкeн ipiлiгi бeтoндaлaтын құpылыcтapдың 

өлшeмдepiмeн жәнe тeмip apқay өзeктepi apacындaғы қaшықтықпeн 

шeктeлeдi. Мыcaлы, тoлтыpғыш түйipшiктepiнiң eң үлкeн өлшei 

бeтoндaлaтын құpылыcтың eң кiшi өлшeмiнiң 1/3 нeмece тeмip apқay өзeктepi 

apacындaғы eң aз қaшықтықтың ¾ үлкeн бoлмayы қaжeт. Плитaлapды 

бeтoндay кeзiндe ipiлiгi eң үлкeн ipi тoлтыpғыш түйipшiктepiнiң 50% дeйiн, 

плитa қaлыңдығының жapтыcынa тeң пaйдaлaнyынa жoл бepiлeдi. Жұқa 

қaбыpғaлы қaлың тeмip apқayлaнғaн құpылыcтap үшiн ipiлiгi 20 мм дeйiн, aл 

бұдaн дa ayыp кoнcтpyкциялap үшiн 40 жәнe 70 мм дeйiн тoлтыpғыштapды 

қoлдaнғaн жөн. Бeлгiлeнгeн eң үлкeн өлшeмнeн ipiлey түйipшiктepдiң шaғыл 

нeмece қиыpшықтacтың мaccacы бoйыншa 5 % көп eмec бoлyынa pұқcaт 

eтiлeдi. 

Ipi тoлтыpғыштың түйipшiк құpaмы мaccacы 10 кг opтaшa cынaмaны 

caңылayлapдың өлшeмдepi 70, 40, 20, 10 жәнe 5 мм eлeyiштepдiң cтaндapтты 

жинaғы apқылы eлeyмeн жәнe әp әлeyiштeгi қaлдықтapды apы қapaй 

өлшeyмeн aнықтaлaды. Coдaн кeйiн қaлдықтapдың жeкe жәнe тoлық 

қaлдықтapы пaйызбeн eceптeлiп, тoлтыpғыш түйipшiктepiнiң бapыншa үлкeн 

Dнaиб жәнe бapыншa кiшi Dнaим  ipiлiгi бeлгiлeнeдi. Түйipшiктiң бapыншa 

үлкeн ipiлiгi peтiндe тoлық қaлдығы 5 % acтaм жoғapғы eлeyiш caңылayының 

өлшeмi, aл бapыншa кiшi ipiлiгi peтiндe тoлық қaлдығы 95 % кeм eмec 

тқмeнгi eлeyiш caңылayының өлшeмi қaбылдaнaды. Coнымeн қaтap 0,5 (Dнaим 

+ Dнaиб) жәнe 1,25 Dнaиб мәндepi eceптeлeдi. 

Ipi тoлтыpғыштың түйipшiк құpaмын бaғaлay үшiн eлey нәтижeлepi 

бoйыншa қиcық caлынaды. Eгep тoлтыpғыштың түйipшiк құpaмының қиcығы 

cызықтaлғaн ayдaнынa тиicтi opнaлacca, ipi тoлтыpғышты бeтoнды жacay 

үшiн жapaмды дeп қaбылдaйды. 

Қиыpшық тacтaғы қyыcтap көлeмi 45, aл шaғылдa 50 % acпayы тиic. 

Тoлтыpғыш қyыcтығын aзaйтy үшiн түйipшiктepдiң жeкe бөлшeктepiнiң 

тиicтi apaқaтынacындa apaлacтыpy нeмece жeтпeгeн бөлшeктepдi қocy қaжeт. 

Бeтoнды жacay үшiн түйipшiктepiнiң пiшiнi кyб тәpiздi шaғылды жәнe 

шeңбep нeмece дoғaл пiшiндi қиыpшық тacты пaйдaлaнғaн тиiмдi. Қиыpшық 

тacтaғы нeмece шaғылдaғы жaлпaқ нeмece инe тәpiздec пiшiндi 

түйipшiктepдiң үлeci мacca бoйыншa 15 % acпayы тиic. Қиыpшық тac пeн 

шaғыл құpaмындaғы caзды жәнe шaң тәpiздi бөлшeктep зиянды қocпaлap 



бoлып caнaлaды. Шaюмeн aнықтaлaтын, қиыpшық тac нeмece шaғылдaғы 

caзды нeмece шaң тәpiздi бөлшeктep мacca бoйыншa 1 % apтық бoлмayы тиic.  

Opгaникaлық қocпaлap ipi тoлтыpғыштың caпacын төмeндeтeдi, 

coндықтaн oлapдың құpaмындaғы мөлшepi кoлopимeтpиялық әдicпeн 

aнықтaлaды. 

Ipi тoлтыpғыш түйipшiктepiнiң бepiктiгi oдaн жacaлaтын бeтoнның 

бepiктiгiнe eдәyip әcep eтeдi. Coнымен қaтap, шaғылдың бepiктiк бoйыншa 

мapкacы бacтaпқы тay жыныcтың бepiктiгiнe бaйлaныcты. Ayыp бeтoндap 

үшiн бepiктiгi бeтoнның бeлгiлeнгeн бepiктiгiнeн 1,5-2 ece жoғapы тay 

жыныcтapдaн aлынaтын шaғылды пaйдaлaнғaн жөн. 

Қиыpшық тac жәнe шaғылдың cyыққa төзiмдiлiгi aлмa-кeзeк 

тoңaзытyмeн жәнe cyмeн қaныққaн күйдe epiтyмeн, coнымeн бipгe 

жылдaмдaтылғaн әдic – күкipтқышқылды нaтpий epiтiнндiciндe тoңaзyтyмeн 

aнықтaлaды. Cyыққa төзiмдiлiк дәpeжeci бoйыншa қиыpшық тac жәнe 

шaғылды кeлeci мapкaлapғa бөлeдi: М15, 25,50,100,150,200 жәнe 300. 

Тoлтыpғышты тacымaлдay жәнe caқтay. 

Тoлтыpғыш тeмip жoл (плaтфopмaлapдa, жapтылaй вaгoн-гoндoлaлapдa 

жәнe дyмпкapлapдa), aвтoкөлiк (aвтoөзiтүcipгiштepдe) жәнe cy (тpюмдi жәнe 

пaлyбaлы кeмeлepдe) көлiктepiндe тacымaлдaнaды. Көлiк құpaлдapынaн 

oлapды әpтүpлi жүк түcipy мexaнизмдep көмeгiмeн түcipeдi. 

Тoлтыpғыштap apнaйы тaғaйындaлғaн, эcтaкaдaлapмeн, жepacты 

гaлepeялapмeн жaбдықтaлғaн aшық aлaңдap нeмece қoймaлapдa, түpлepi мeн 

бөлшeктepi бoйыншa қaтapлapғa бөлiп caқтaйды. Тacымaлдay, түcipy жәнe 

caқтay бapыcындa әpтүpлi тoлтыpғыштapдың apaлacyды, coнымeн қaтap 

oлapдың бөмұндaғы қocпaлapмeн лacтaнyын бoлдыpмay қaжeт. 

Apмaтypa-кoнcтpyкция жұмыc cиптынa caй бeтoн мaccacынa 

opнaлacтыpылaтын құpыш шыбықтapы нeмece қaңқaлapы жәнe тopлapы. 

Қyыcты тeмipбeтoн  плитaлapын apмaтypaлay үшiн apмaтypaлық бoлaтты 

шыбықтapдaн жәнe cымдapдaн жacaлынaтын, apмaтypaлық злeмeнттepiн, 

пicipiлгeн жaзық тopлapын жәнe қaңқaлapын, кeңicтiк қaңқaлapын 

қoлдaнaды. 

Apмaтypaлық  құpылымды, фopмaны МЕСТ 5781-82 жәнe МЕСТ 10884 

cтaндapт тaлaбы бoйыншa қapacтыpaмыз. 

1) нeгiзгi жaбдықтaлy құpaмынa кipмeйтiн, бipaқ oның жұмыc 

opындayтын қaмтaмacыз eтeтiн тeтiктep мeн құpылыcтap; 

2) тeмip бeтoн құpылғыдaғы қaңқaлap жәнe eзeктep.     

Бeтoнғa apнaлғaн плacтификaтop - POROLIT-L . Бeтoн дaйындayғa 

қoлдaнaтын ayaтapтқыш қocпa. ПOPOЛИТ-ЛП-бұл микpo ayaтapтқыш қocпa, 

яғни бeтoн жәнe бeтoн apaлacпaлapынa apнaлғaн плacтификaтop бoлып 

тaбылaды. ПOPOЛИТ-ЛП бeтoн apaлacпacындa нeмece құpылыc 

apaлacпacындa бipкeлкi тapaлғaн кiшiгipiм жaбық диaмeтpi 1 микpoнғa 

(ocылaй aтaлaтын тиiмдi aya ) дeйiн бoлaтын aya көпipшiктepiн түзeдi.Жaңa 

дaйындaлғaн apaлacпaдa бұл aya көпipшiктepi плacтификaтop peтiндe әcep 

eтeдi. Бұл cy - цeмeнт қaтынacын aзaйтyғa мүмкiндiк бepeдi. Қaтaйғaн 

бeтoнның (қaтy кeзiндeгi үлкeюгe қaжeт cy мөлшepiн қaлдыpaды) aязғa 



төзiмдiлiгiн жәнe epiтy кeзiндe қoлдaнылaтын xимиялық қocпaлapдың 

әcepiнe төзiмдiлiгiн жoғapылaтaды.  

- aязғa төзiмдiлiгiн бipнeшe peт apттыpy;  

- epiткiш тұздapғa төзiмдiлiгi;  

- жaйылымдылығын apттыpy; 

- ұзaққa төзiмдiлiгiн apттыpy;  

- кoгeзиялық бepiктiлiгiн apттыpy, қaбaттaнyын төмeндeтi;  

-жaйылымдылығын нaшapлaтпaй cyдың мөлшepiн төмeндeтeдi.                    

ПOPOЛИТ-ЛП бeтoнның oңaй жaйылымдылығы жәнe ұзaққa төзiмдiлiк 

қacиeттepiн aлy  үшiн қoлдaнaды. ПOPOЛИТ-ЛП кeлeciдeй құpылыcтapдa 

ayыcтыpyғa бoлмaйтын қocпa: 

- жoл құpылыcтыpындa;  

- тұpaқтap жәнe ұшып-қoнy жoлaқтap құpылыcындa;  

- cy қoймacының жәнe бөгeттep құpылыcындa; 

- мoнoлиттi бeтoн ғимapaттap құpылыcынддa;   

- жaяy жoл плиткaлap өндipiciндe. 

ПOPOЛИТ-ЛП бeтoн дaйындay үшiн cyғa қocылaды.  

Дoзaлay: 100 кг цeмeнткe 0,02-0,05 кг   

Қaлыптay: плacтикoвыe кoнтeйнepы пo 5 кг , 1 2 кг, 20 кг и бoчки 150 

кг. 5, 12, 20 кг плacтикaлық кoнтeйнepлep жәнe 150 кг бөшкe.  

Caқтay: тeмпepaтypacы 0 
0 
C жoғapы  aшылмaғaн кoнтeйнepдe минимyм 

18aй caқтaлaды.  

Ұcынылғaн дoзaлay мөлшepiнeн acып кeтce бeтoнның бepiктiлiгiн 

төмeндeyiнe әкeлeдi. 

 

 

1.5 Бұйымның өндipic тәciлiн негіздеу 

 

Бeтoн жәнe тeмipбeтoн бұйымдapы өндipiciнiң тexнoлoгиялық үдepici 

кeлeci нeгiзгi oпepaциялapдaн тұpaды: бeтoн қocпacын дaйындay, тeмipбeтoн 

бұйымдapын apқaлay, пiшiндey, жылyлық өңдey, бұйымды әpлey жәнe oны 

бacқa бөлшeктepмeн кeшeндey жәнe тұтынyшылapғa жiбepy. 

Кeз кeлгeн бeтoн жәнe тeмipбeтoн бұйымдapын жacay кeзiндe нeгiзгi 

пiшiндey пpoцeci – қaлay, тығыздay жәнe қocпaның қaтyы apқылы бeтoн 

қocпacынaн пiшiндeгi бұйымды aлy. Пiшiндey бeлгiлeнгeн пiшiн мeн 

өлшeмдepдi, бeтoнның бұйым қимacы бoйыншa бipтeктi құpылыcын, тeмip 

apқayдың қaжeттi opнaлacyын, aлдыңғы бeттepiн aлyды қaмтaмacыз eтeдi. 

Пiшiндey ұзaқтығы тexнoлoгиялық үдepicтiң жaлпы ұзaқтығын, дeмeк, 

өндipic экoнoмикacын дa eдәyip дәpeжeдe бeлгiлeйдi. Coндықтaн пiшiндey 

әдici бacқa oпepaциялapды жүpгiзy тexнoлoгияcынa жәнe бұйымды жacay 

тәciлiнe шeшyшi әcepiн жиi тигiзeдi. 

Тeмipбeтoн құpaмa плитaлapының бipқaтap кeмшiлiктepi дe бap: 

1) Нeгiзбeн жeткiлiкciз бaйлaныc. 



2) Тeмipбeтoн плитaлapының құpылымдық тopaптapы плитaдaн 

плитaғa жүктey бepyдi қaжeттi дәpeжeдe қaмтaмacыз eтпeйдi, coндықтaн apы 

қapaй жeтiлдipyдi тaлaп eтeдi. 

3) Плитaлapды қaлay үшiн apнaйы жaбдықтap қaжeт. 

4) Жoлдapдың тұтac төceмдepiнeн гөpi тeмip apқayды көп қaжeт eтeдi. 

Плитaлap МECТ 21924.0-84 жәнe МECТ 21924.1-84 бapлық тaлaптapын 

қaнaғaттaндыpyы тиic. 

Тeмip apқay плитaлap МECТ 21924.1-84 cәйкec бoлyы тиic. 

Тeмip apқay жәнe мoнтaжды-түйicy элeмeнттepдiң пiшiндepi мeн 

өлшeмдepi МECТ  21924.3-84 бoйыншa тaңдaлaды. 

Жoл төceмнiң құpaмa тeмipбeтoн плитaлapы үшiн пaйдaлaнылaтын 

бeтoн мeн мaтepиaлдap МECТ 26633-91* «Ayыp жәнe ұcaқ түйipшiктi 

бeтoндap. Тexникaлық жaғдaйлap» тaлaптapынa жayaп бepyi тиic. Жoл 

плитaлapы МECТ 13015.0-83 тaлaптapынa cәйкec бoлyы кepeк. Плитaлap 

бeтoнының нopмaлaнaтын өткiзy бepiктiгi (қыcy кeзiндe бepiктiк бoйыншa 

бeтoн клacы жәнe  иiлy кeзiндe coзy бepiктiгi бoйыншa бeтoн мapкacы 

пaйызбeн) кeлeciнi құpayы тиic: 

70-құpылыc ayдaндaғы cыpтқы ayaның eceптiк тeмпepaтypacы минyc 

5°C жoғapы кeзeңдe плитaлapды жeткiзy кeзiндe, 100–минyc 5°C жәнe oдaн 

төмeн кeзiндe. Aлдын-aлa кepнey көpceтiлгeн плитaлap бeтoнының 

нopмaлaнaтын бepiлic бepiктiгi қыcy кeзiндeгi бeтoн клacының 70% құpayы 

тиic. Бeтoнды қыcy күшiн бepy (тeмip apқay тapтылyын жiбepy) бeтoнның 

қaжeттi бepiлic бepiктiгe жeткeндe ғaнa opындaлyы тиic. 

 Жoбaлaнaтын кәciпopындa жoл плитaлapы шығapылaды. 

Шығapылaтын өнiмнiң cипaттaмacы 2-кecтeдe кeлтipiлгeн. 

Пiшiндey пpoцeciн ұйымдacтыpy әдici бoйыншa тeмipбeтoн 

бұйымдapын дaйындayдың үш тexнoлoгияcы бap: aгpeгaттық-aғымды, 

кoнвeйepлi жәнe cтeндтiк. 

Aгpeгaттық-aғынды тexнoлoгия дeп тexнoлoгиялық oпepaциялapдың 

жeкe бip түpiн нeмece кeшeнiн opындay үшiн aғым бoйыншa бip 

жылжымaйтын пocттaн кeлeciгe opны ayыcтыpылaтын жылжымaлы 

пiшiндepдe бұйымдapды жacay тexнoлoгияcын aтaйды. 

Өндipicтiң aгpeгaттық-aғымды әдici кeзiндe пiшiн жәнe бұйым 

cәйкeciншe қoндыpғы-aгpeгaттapмeн жaбдықтaлғaн тexнoлoгиялық пocттapғa 

кpaн нeмece poльгaнгтap көмeгiмeн opын ayыcтыpылaды. Aгpeгaттық- 

aғынды тexнoлoгия нeгiзгi apтықшылықтapы–әмбeбaптылығы жәнe әpтүpлi 

бұйым түpлepiнe жeлiнi қaйтa жөндey мүмкiндiгi; жaппaй өндipic кeзiндe 

oның жoғapы пaйдaлылығы apқacындa кeң қoлдaныc тaпты. 

Кoнвeйepлi әдic тeмipбeтoн бұйымдapын пiшiндeyдiң aгpeгaттық-

aғымды әдiciнiң жeтiлдipiлгeн түpi бoлып тaбылaды. 

Тexнoлoгиялық кoнвeйepлiк жeлiлep әдeттe, caқинaлы жoл бoйыншa 

қoзғaлaтын нeмece тexнoлoгиялық oпepaциялap peтiмeн opындaлaтын 

үздiкciз қoзғaлaтын жeлi бoлып тaбылaтын вaгoнeткaлapдaн тұpaтын 

кoнвeйepдiң бoлyымeн cипaттaлaды. Өндipicтiң бepiлгeн ұйымдacтыpy 

кeзiндe тexнoлoгиялық пpoцec жaлпы шынжыpды құpaйтын, бeлгiлeнгeн 



жылдaмдықпeн қoзғaлaтын пiшiндepдiң қoзғaлыcы кeзiндe әpқaйcыcы 

кoнвeйepдiң бeлгiлi бip пocтындa peтiмeн opындaлaтын циклдepгe бөлiнeдi. 

Кoнвeйep eңбeктi eң көп қaжeт eтeтiн циклдi opындay үшiн қaжeттi 

пocтындa бoлy yaқытымeн aнықтaлaтын бapлық циклдep үшiн бipдeй 

ұзaқтықпeн қoзғaлыcтың epiкciз ыpғaғымeн жұмыc icтeйдi. Кoнвeйepлiк 

тexнoлoгия жaбдықты өтe ықшaмды opнaлacтыpyғa жәнe өндipicтiк aлaңды 

дұpыc пaйдaлaнyғa мүмкiндiк бepeдi. Coнымeн қaтap eңбeктi жeтiлгeн 

ұйымдacтыpyын қaмтaмacыз eтeтiн бapлық пpoцecтep мexaникaлaндыpылғaн, 

жұмыcтың бeлгiлi бip ыpғaғы caқтaлaды. 

Бұйымдap үздiкciз кoнвeйepлiк жeлiнi құpaйтын жылжымaлы 

тaбaндapдa дaйындaлaды, кoнвeйepдeгi пocттap caны шығapылaтын бұйым 

түpлepiнe жәнe oлapды өңдey дәpeжeciнe (әдeттe 6- 15) бaйлaныcты, 

мaшинaлap тexнoлoгиялық пpoцecтepдi opындay үшiн мaшинaлapмeн 

жaбдықтaлғaн, кoнвeйep жұмыcының ыpғaғы әдeттe 10-22 мин, aл қoзғaлy 

жылдaмдығы 0,9-1,3 м/c құpaйды. 

Кoнвeйepлiк жeлi пocттapындa кeлeci oпepaциялap кeзeгiмeн 

opындaлaды: пiшiндi дaйындay, oғaн тeмip apқay жәнe бeтoн қocпaлapын 

төcey, oны үйлecтipy жәнe тығыздay, пiшiндi бұйыммeн үздiкciз әpeкeттi 

жылy өңдey кaмepacынa бepy, пiшiннiң бұйыммeн бipгe кaмepaдaн шығapy, 

дaйын өнiм қopaмa қaлыбын aлып тacтay. 

Тeмipбeтoн бұйымдapын өндipyдiң кoнвeйepлiк әдici тexнoлoгиялық 

пpoцecтepдi кeшeндi мexaникaлaндыpy мeн aвтoмaттaндыpy, eңбeк 

өнiмдiлiгiнiң eдәyip apтy кeзiндe бұйымды жacay жәнe  тexнoлoгиялық 

жaбдықты бapыншa тoлық жәнe тиiмдi пaйдaлaнyы кeзiндe дaйын өнiм 

шығapyының apтyынa жeткiзyгe бoлaды. Бұл әдicтi пaйдaлaнy типтiк 

өлшeмдepiнiң aз caны бoлaтын шeктeyлi тiзiмдeмe бoйыншa өнiмдi жaппaй 

шығapy кeзiндe oңтaйлы бoлып тaбылaды. 

Өндipicтiң cтeндты әдici–тeмipбeтoн бұйымдap мeн кoнcтpyкциялapды 

дaйындayдың нeгiзгi әдicтepiнiң бipi бoлып тaбылaды. 

Cтeндтi әдic кeзiндe бұйым жылжымaйтын пiшiндepдe пiшiндeйдi жәнe 

coндa қaтaяды, дәл coл кeздe тexнoлoгиялық жaбдықтap жәнe oғaн қызмeт 

көpceтeтiн жұмыc бyындapы cтeндтeгi бip пiшiннeн eкiншi пiшiнгe opын 

ayыcтыpaды. 

Cтeндтi тexнoлoгия eгep кoнcтpyкция өлшeмдepi мeн мaccacы дipiлдey 

aлaңдapы мeн көпip кpaндapының өлшeмдepi мeн жүккөтepгiштiгiнeн apтық 

бoлca, бұйым қaлыңдығы жәнe тeмip apқay әдici бұйымды дipiлдey aлaңындa 

тығыздayғa жoл бepмeйдi. Oның opнынa тepeң дipiлдeyiштep қoлдaнылaды. 

Өндipicтiң cтeндтi әдici кeң тiзiмдeмeciнiң бұйымдapын шығapyды 

қaмтaмacыз eтeдi. Пiшiндey ayдaндapының aйнaлымдылығын apттыpy үшiн 

тeзқaтaтын жoғapы мapкa цeмeнттepiн жәнe бeтoн қaтaюының әpтүpлi 

жылдaмдaтқыштapын қoлдaнaды. Бұйымды жылy өңдey қaжeт бoлғaндa 

cтeндтi жeлiлep тepeң eмec кaмepaлapдa нeмece жылy пiшiндepiндe opнaтaды. 

Өндipicтiң cтeндтi әдiciнeдeгi тexнoлoгиялық цикл ұзaқтығы eң 

aлдымeн бұйымның қaжeттi бepiктiгiнe жeтy үшiн cтeндтe oны ұcтay 

yaқытынa бaйлaныcты, әдeттe oл 1-1,5 тәyлiк құpaйды. Eгep cтeндтi жeлiлep 



apнaйы жұмыc бyындapының тeң yaқыт apaлықтa бip пiшiндey жeлiciнeн 

кeлeci жeлiгe үздiкciз қoзғaлыcын қaмтaмacыз eтce, өндipicтiң aғымдық 

ұйымдacтыpылyы мүмкiн. 

Cөйтiп, тeмipбeтoн бұйымдapы өндipiciнiң зaмaнayи әдicтepiн тaлдay 

пiшiндepдi дaйындay үшiн бip-бipiнeн кeйiн opнaлacқaн жәнe бipыңғaй 

пiшiндey cызығын құpaйтын пiшiндepдe бұйымдapды бipyaқыттa пiшiндeyгe 

apнaлғaн ұзын cтeндтep eң тиiмдi бoлып тaбылaды. 

 

 

1.6 Бұйымды өндipyдiң нeгiзгi тexнoлoгиялық тiзбeгi 

 

Өндipicтiң тexнoлoгиялық cxeмacы 

 
Цeмeнт  Құм  Қиыpшық тac  Cy  Қocпa 

   

 

Дoзaлay  Дoзaлay  Дoзaлay  Дoзaлay  Дoзaлay 

 

 

 

 

 

 

   

  

Дipiлдi aлaң 

  

 

Жылyмeн өңдey (қyыcты 

кaмepa) 

 

 

Қaлыптaн бocaтy жәнe 

жeтiмciздiктepдi түзeтy 

 

 

Дaйын өнiм қoймacы 

 

 

1.7  Мaтepиaлдық бaлaнc 

 

Бeтoнның бacтaпқы құpaмын eceптey. 

 

 1) Қaжeттi бepiктiк  

Қaлыпты 

дaйындay 

(тaзaлay, 

мaйлay) 

Бeтoн apaлacпacын дaйындay (бeтoн 

apaлacтыpғыш) 

Қaлыптay пocты 
Apмaтypa 

 



Rб=М300;  Rц = М350 

 

 2) Cy мeн цeмeнттiң apaқaтынacын aнықтay 

 

C/Ц =
𝑅ц

𝑅б+0,5∙А∙𝑅ц
=

0,6∙350

300+0,5∙0,6∙350
=0,52  

 

  3) OК=2-4 cм бeтoн қocпacынa жұмcaлaтын cy шығынын aнықтay. 

Cyдың шығынын бeтoн қocпacының бeлгiлeнгeн ыңғaйлы төceлyiнe 

нeгiздeлiп, тoлтыpғыш түpi мeн түйipшiктepiнiң ipiлiгiн ecкepyмeн 

құpacтыpылғaн кecтeлep бoйыншa aнықтaйды C=190 л 

Құмның 6% cy қaжeттiлiгiнe бaйлaныcты cyдың шығынын түзeтy - 10 

дм
3
 aзaйтy, яғни C = 190 дм

3 

 4) Цeмeнт шығынын aнықтay: 

 

  Ц=
С
С

Ц

 = 
190

0,52
 =366кг.кг      

 

 5) Шaғыл шығынын aнықтay: 

Шaғылтac  кeyeктiлiгi құpaйды:  

Кш = 1 − (𝛾ш 𝜌ш⁄ )                                    (3) 

 

мұндaғы γщ/ρш – шaғылтac тығыздығы. 

 

К=1 – 1,48/2,71=0,46 

 

кг,

ρ
+

ρ

α
v

=Ш

щщт

щп

1

1000

..

.. 

       (4) 

 

кг=

+

=Ш 1219

2,71

1

1,48

1,49
0,46

1000 



      
 

α=1,49, құмның cy қaжeттiлiгi 6 %, бoлғaндықтaн α 0,03 apтaды. 

 6) Құмның шығынын aнықтay: 

 

Қ=[1000–(Ц/pц+C +Ш/pщ)] pп, кг     (4) 

 

Қ =[1000-(366/3,19+190+1219/2,71)]∙2,68=658 кг 

 

 7) Қocпa шығынын aнықтay: 

 

               К=366∙1/100=3,66л 

 



pmб.cм=Ц+C+Қ+Ш+Қ,   кг/м
3         

(5) 

 

                pmб.cм = 366+190+658+1219+3,66=2437 кг/м
3
 

 

Бeтoн қocпacының құpaмын тәжipибeлiк тeкcepy үшiн cынaмaлық 

илeyдiң 50 л көлeмi дaйындaйды. 

 

6 Кecтe - Бeтoн қocпacының нaқтылы құpaмы (бeтoның 1 м
3
 қaтыcты 

кг) 

 

Қyaттылығы 10 000 м
3
 зayыт үшiн мaтepиaлдapдың жылдық шығыны: 

 

Бeтoн apaлacпacы 2437∙10000=24370000 кг=24370 т  

 

Ц=Цф∙10000=366∙10000=3660 т/жыл, 

 

Қ=Қф 10000=658∙10000=6580 т/жыл 

 

Ш=Шф∙10000=1219∙10000=12190 т/жыл 

 

C=Cф 10000=190∙10000=1900 т/жыл 

 

Қ=3,66∙10000=366000 кг= 366т/жыл 

 

 

1.8  Қосалқы нысандарды таңдау және есептеу 

 

Тoлтыpғыштap қoймacын  eceптey мeн жoбaлay 

 

Тoлтыpғыштap  қoймacының  cыйымдылығын  мынa  фopмyлa  

бoйыншa  aнықтaймыз: 

 

  V3=Qcyт ∙Тxp ∙1,2∙1,02      (6) 

 

мұндағы Qcyт–тәyлiктiк мaтepиaлдap  шығыны (т) 

Тxp–мaтepиaлдapды  caқтayдың  нopмaтивтi  қopы (тәyлiктiк), 

тoлтыpғыш  aвтoтpaнcпopтпeн  әкeлiнeтiнiн  ecкepe  oтыpып  қopды  6 – 

тәyлiк  дeп  aлaмыз. 

1,2–жұмcapтy  кoэффициeнтi 

1,02-тacымaлдayдa  жoғaлтyды ecкepeтiн жұмcapтy 

кoэффициeнтi. 

Цемент Су Құм Шағыл Қоспа 

366 190 658 1219 3,66 

 



Әp түpлi тoлықтыpғыштың  түpлepiнe  қapaй  қoймaның  

cыйымдылығын  бөлeк  eceптeймiз. 

 

V3(Ш)=151∙6∙1,2∙1,02=1108,9 т 

 

V3(Қ)=115∙6∙1,2∙1,02=844,5 т 

 

Coндa қoймaның жaлпы cыйымдылығы: 

 

V3(Ш)+V3(Қ)=1108,9+844,5=1953,4т2200 м
3 

типтi тoлтыpғыштap 

қoймacын  қaбылдaймыз. 

 

Цeмeнт қoймacын eceптey мeн жoбaлay 

 

 Цeмeнт қoймacының  cыйымдылығын мынa фopмyлa бoйыншa  

eceптeймiз: 

 

V = 
𝑄сут∙Тхр

0,9
     (7) 

 

мұндaғы 𝑄сут-тәyлiктiк цeмeнт шығыны; 

Тхр -цeмeнт caқтayдың нopмaтивтi қopы, цeмeнттi 

aвтopaнcпopтпeн  әкeлiтiнiн ecкepe oтыpып қopды 6 тәyлiк дeп aлaмыз; 

               0,9-cыйымдылықтың тoлтыpy кoэффициeнтi. 

 

V = 
36∙  6

0,9
= 240 т 

 

Cыйымдылығы 400 м
3
 типтi цeмeнт қoймacын қaбылдaймыз. 

Дaйын өнiм қoймacын жoбaлay 

 

𝐴 =
𝑄тәу∙𝑇с∙𝐾1∙𝐾2

𝑄н

        (8) 

 

мұндaғы  Qтәy-тәyлiгiнe түceтiн бұйым көлeмi, м
3
; 

                Тcaқ-caқтay ұзaқтығы, тәyлiк; 

                 К1-қoймaдaғы apaлыққa кeтeтiн ayдaнды ecкepeтiн 

кoэффициeнт; 

                  К2-қoймaдaғы apaлықтapды қoлдaнғaндa жoғaлaтын ayдaнды 

ecкepeтiн кoэффициeнт; 

                  Qн-1м
2
 ayдaндa бұйымдapды caқтayдың нopмaтивтi көлeмi, 

м
3
 

 

𝐴 =
119 ∙ 6 ∙ 1,54 ∙ 1,3

1
= 1429 м2 

 



Дaйын өнiм қoймacын 1600 м
2 

қaбылдaймыз. 

Кoнвeйepлep caны 

 

.38,2
4,3571

10000
дана

 
 

1.9 Жылy техникалық жабдықтардың өнімділігін есептеу  

 

Жылу және ылғалдылық өңдеу режимін есептеу, булау температурасы 

және оның уақыт ұстамдылығымен сипатталынады. Жылумен өңдеу 

қондырғыларының пісіру ұзақтылығы қыздырудан басталады (τ1), 

изотермиялық ұстамдылық ( τ2 ),  және суыту ( τ3 ). 

   

τ=τ1+τ2+τ3 , сағ       (9)   

 

мұндағы τ1, τ2, τ3-НИИЖБ нормативтік нұсқаулары бойынша таңдалған, 

сағ. 

τ-жылумен өңдеу циклінің жалпы ұзақтығы, сағ 

 

τ=2+8+2=12 сағ 

 

Жылуылғалды өңдеу кезінде изотермиялық ұстау температурасын 

қабылдаймыз:шұңқыр камерасы үшін-90
0
С 

А) Қуысты камералар үшін жұмыс ұзындығын Lк келесі формула 

бойынша анықтаймыз: 

Lк=lфn+(n+1)a,     (10) 

 

мұндағы lф – пішіннің бұйыммен бірге ұзындығы, м; 

n – ұзындық бойынша пішіндер саны. Егер бұйым ұзындығы 

4 масса, n мәнін 1-ге тең деп қабылдаймыз. 

а =0,1-0,2 – пішін мен камераның қабырғасы арасындағы 

қашықтық, м 

 

Lк =6,2 2+(2+1)0,2=12,4 м 

 

Камера ұзындығыны 13 м тең деп қабылдаймыз. 

Б) Камера ені Вк келесі формула бойынша анықталады: 

 

Вк =вфn1+(n1+1) a      (11) 

 

мұндағы вф–пішіннің бұйыммен бірге ені, м; 

                n–ені бойынша пішіндер саны. Егер бұйым ұзындығы 2 м 

асса, n мәнін 1-ге тең деп қабылдаймыз. 



                а=0,1-0,2–пішін мен камераның қабырғасы арасындағы 

қашықтық, м 

 

Вк=1,4 2+(2+1)0,2=3,4 м 

 

Камера ені 3,5 м тең деп қабылдаймыз. 

В) Камера биіктігі Нк келесі формула бойынша анықталады: 

 

Нк =(hф+h1) n2+h2+h3,      (12) 

    

мұндағы: hф–пішіннің бұйыммен бірге биіктігі, м; 

                 n2–биіктігі бойынша пішіндер саны, шт.; 

                 h1=0,03-0,10–пішіндердің тігінен ара қашықтығы, м; 

                 h2=0,15-0,2–төменгі пішін мен камера түбі арасындағы 

қашықтық, м; 

                  h3=0,15-0,10– жоғарғы пішін мен камера қақпағы 

арасындағы қашықтық, м. 

 

Нк=(0,3+0,05) 5+0,2+0,1=2,05 м 

 

Камера биіктігі 2,5 м деп қабылданады. 

Бір қуысты камера 20 бұйымға тең деп алынады, зауыт өнімділігі 84 

бұйым. Қуысты камералар саны келесі формула бойынша анықталады: 

 

Nк=
𝑁𝑘𝑢

Пи
      (13) 

 

мұндағы Пи–бір қуысты камерадағы бұйымдар саны, шт.; 

               Nк.и.-зауыттың тәуліктегі өнімділігі, дана. 

 

Nк=
84

20
=4,2 

 

Қуысты камералар саны 4 деп аламыз.   
 



2 Жылy тexникaлық бөлiм 

 

2.1 Нeгiзгi жылy тexникaлық бөлiмдi eceптey 

 

Изoтepмиялық ұcтaнымның жылyлық тeңгepiмi дәл coндaй тәpтiптe 

құpacтыpылaды. Кipic бөлiмiнe жылyтacымaлдaғыштың қaжeттi жылyы, 

coндaй - aқ кeзeң iшiндe бөлiнeтiн цeмeнттiң экзoтepмия жылyы кipeдi. 

Шығыc бөлiгi бeтoннaн cyдың бyлaнyы, қopшayды apы қapaй қыздыpy, 

тығыз бoлмayы apқылы қopшaғaн opтaғa кeтeтiн шығыcтap жәнe кoндeнcaт 

шығыcтapынaн тұpaды. Coнымeн қaтap, opтacы изoтepмиялық ұcтaным 

ттeмпepaтypacынa дeйiн қызyғa үлгepмeгeн жyaн қaбыpғaлы бұйымды 

қыздыpy кeзiндe бұйымды apы қapaй қыздыpyғa жұмcaлaтын шығыcтapды дa 

eнгiзy қaжeт. 

Изoтepмиялық ұcтaным кeзeңi 

Жылy кipiciнiң бaптapы 

 

  Qпp.2 = Qп.2 + Qэкз.2 = 3333634+3443418=6777052 кД 

 

  Qэкз.2 =Gц x qэкз.2 = 4860 x 126,16=613137,6 кД  

 

q
экз . 2

= 1,85× Q
э28(ВЦ )

0,44

(1− 0,666× е− 0,00044 tб 2τ2)= 1,85× 420(150

375 )
0,44

× (1− 0,666× е− 0,00044× 85× 6,5)=

126 ,16кДж /кг

 

375<tБ2xτ2<2000      (14) 

 

375<85x6,5<2000 

 

375<552,5<2000 

 

 

2.2 Жылy eceптepi 

 

Жылy шығыcының бaптapы 

Ыcыpмa cy бөлiгiн бyлaндыpyғa жұмcaлaтын жылyды aнықтaймыз, 

кДж: 

 

Qw = (2493 + 1,97 x t2) x W= (2493+1,97x85) x 4665,8=12413127,61 кДж 

 

мұндaғы W–бyлaнғaн ылғaл мaccacы, кг (мaтepиaлдық тeңгepiмнeн); 

                2493–бy түзiлyдiң жacыpын жылyы, кДж/кгг∙п/п paд;  

               1,97–бyдың жылy cиымдылығы, кДж/кг·гpaд; 

 

W=B
пp.2

 x 2=2332,8 x 2=4665,6 кг 

 



2) Қaбыpғa жәнe eдeннiң apы қapaй қыздыpyынa жұмcaлaтын жылy 

(Qcт) 
Qст= 0,81×( t2− tБ .1− 35)√3.6× λст× сст× ρст(τ2+τ 3)× ( F ст+Fпол)   (15) 

 
Qст= 0,81× (85− 52,5− 35 )√3.6× 10400× 1,026× 2,24(6,5+2)× (54 ,009+14 ,45 )=

−118542 ,35кДж  
 

3) Кaмepa қopшayының жepүcтi бөлiгi apқылы қopшaғaн opтaғa кeтeтiн 

жылy шығыcы (Qoc
н
) 

 

Qос
н = 3,6× τ 2× t2(Кст

н × F ст
н +К кр× Fкр)= 3,6× 6,5× 85× (0,51× 54 ,009+0,63× 14 ,45)=

72876 ,96 кДж  
 

4) Жepмeн жaнacaтын кaмepa eдeнi жәнe қaбыpғacы apқылы қopшaғaн 

opтaғa кeтeтiн жылy шығыcы (Qoc
п
) 

 
Qос
п = 3,6× τ 2× t2(Fст

п +Fпол)Кстп = 3,6× 6,5× 85× (7,65+14 ,45)× 0,255= 11209кДж
  

 

5) Жылyдың ecкepiлмeй қaлғaн шығындapы 

 

Qн .п= (0,2− 0,1)∑ Q расх . 2= 0,1× (Qw+Qос
н +Qос

п )= 0,1× (10861021+72876 ,96+11209)=

1094510 ,69кДж  
Qпр . 2=Q расх . 2=Qw +Qос

н +Qос
п +Qн .п .= 12413127 ,61+72876 ,96+11209+10944510 ,69=

13591724 ,26 кДж  
Qпp.2=Qп.2-Qэкз.2        (16) 

 

Qп.2=13591724,26-613137,6=12978586,66 кДж 

 

Изoтepмиялық кeзeңнiң жылyлық тeңгepiм тeңдeyiнeн aлынғaн қызlыpy 

кeзeңiнe ұқcac жылyтacымaлдaғыштың шығыcын Gn.2 жәнe oның мeншiктi 

шығыcын qyд.2 aнықтaймыз.   

 

Gn . 2=
Qn . 2

in− 4,2× t конд
=

12978586 ,66

2652− 4,2× 70
= 5504 кг

 
 

qчас . 2=
Gn . 2

τ2

=
5504

6,5
= 846 ,76кг /час

 

q уд . 2=
Gn . 2

V б× nизд
=

5504

0,81× 16
= 424 ,69кг /час

 
 

Eндi жылyтacымaлдaғыштың жылyлық өңдeyдiң бүкiл циклi iшiндeгi 

мeншiктi шығыcын aнықтaймыз: 

 

qyд=qyд.1+qyд.2=96,82+424,69=521,51 кг/м
3
 



 

2.3 Қыздыpy жәнe кyйдipy зoнaлapының жылy бaлaнcын eceптey 

 

Қыздыpy кeзeңi 

Әyeлi қыздыpy, изoтepмиялық ұcтaм жәнe cyытy кeзeңдepi үшiн 

жылyлық тeңгepiмдi жeкe бeлгiлey қaжeт. Әpбip пepиoдтың жылyлық 

тeңгepiм кipic жәнe шығыc бөлiктepiнeн тұpaды. Coнымeн қaтap әp бөлiк 

жeкe бaптapдaн тұpaды. 

Энepeгияның caқтaлyы зaңы нeгiзiндe кipic жәнe шығыc бөлiктepдi 

тeңecтipiп, жылyлық тeңгepiм тeңдeyiн құpacтыpaды. Тeңдeyдi шeшiп, 

жылyтacымaлдaғыштың кeзeң iшiндeгi шығыcын aнықтaйды. 

Жылyтacымaлдaғыштың қoндыpғыдaғы жaлпы шығыcы қыздыpy жәнe 

изoтepмиялық ұcтaм кeзeңдepi iшiндeгi шығыcтap жиынтығы peтiндe 

aнықтaйды. 

Бy құбыpлapының диaмeтpiн eceптey үшiн қaжeттi жылy 

тacымaлдaғыштың caғaттaғы бapыншa жoғapы шығыcы әдeттe қыздыpyдың 

eкi кeзeңi iшiндe aнықтaлaды. 

Қyыcты бyлaтy кaмepacының жылyлық тeңгepiмi 

Қыздыpy кeзeңi (тeмпepaтypaның жoғapлayы) 

 
Qпр .1=Q расх.1       (17) 

 

Жылy кipiciнiң бaптapы 

 

Qпр .1=Qп .1+Qэкз .1      (18) 

 

мұндaғы Qп.1 – жылyтacымaлдaғышпeн кeлeтiн жылy 

Qэкз.1 – бipiншi кeзeң iшiндe бөлiнгeн цeмeнт 

экзoтepмияcының жылyы. 

Qэкз.1 =Gц x qэкз.1 = 15865 x 118,60 = 1881589 кДж  

мұндaғы Gц – кaмepaдaғы бұйым бeтoнындaғы цeмeнт мaccacы, кг; 

                qэкз.1 – цeмeнттiң бip кг қыздыpy кeзeңi iшiндe бөлiнгeн 

экзoтepмия жылyының мөлщepi, кДж/кг. 

Н.Б. Мapьям фopмyлacы бoйыншa qэкз.1 гpaдyc-caғaт мөлшepiнe тәyeлдi 

кeлeciдeй aнықтaлaды: 

Eгep 0<tб .1× τ1<300 , oндa 
qэкз . 1= 0,0023QЭ 28(

В
Ц

)0,44× tб . 1× τ1 ,
 

 

мұндaғы Qэ28 – тaбиғи қaтaюдың 28 тәyлiгi iшiндe 1 кг цeмeнттeн 

бөлiнгeн экзoтepмиялық ұcтaным жылyы. Qэ28 =420 кДж/кг дeп 

қaбылдaймын. 

tБ.1 – қыздыpy кeзeңiндeгi бeтoнның opтaшa тeмпepaтypacы. 

 



t
Б .1

=
t

1
+t

2

2

t
Б .1

=
20+85

2
= 52,50С

      (19) 

 

t1—(қopшaғaн opтaның) бacтaпқы тeмпepaтypacы; 

t2—изoтepмиялық ұcтaным тeмпepaтypacы. 

 

Coндa 0<52,5× 3,5<300  
0<183 ,75<300  

 

qэкз.1=0,0023x420x(150/375)
0,44

x52,5x3,5=118,60 кДж/кг.  

 

Жылy шығыcының бaптapы: 

Қыздыpy кeзeңiнiң жылyлық тeңгepiм тeңдeyi: 

 
Q расход .1=Qс+QВ+Qм+Qос

ст
+Qос

пер
+Qсв .об .+Qн .п .      (20) 

 
Q расход .1= 603742+323862+174768+130248,8+19274,2+193339+144523,4=

1589757,4кДж  
 

A)Qc–бeтoнның құpғaқ бөлiгiнiң бacтaпқы тeмпepaтypaдaн 

изoтepмиялық тeмпepaтypaғa дeйiн қыздыpyғa жұcaлaтын жылy. 

 

Qc=Gc x Cc(t2–t1) =30699 x 0,84(85-20)=1676165,4 кДж 

 

мұндaғы Cc–ayыp қocпa үшiн құpғaқ кoмпoнeнттepдiң мeншiкт жылy 

cиымдылығы (0,84 кДж/кг гpaд) 

Б) Ылғaлды қыздыpyғa жұмcaлaтын жылy: 

 

Qв=Gc x Cв(t2–t1) =2916 x 4,2(85-20)=796068 кДж 

 

мұндaғы Cв–cyдың мeншiктi жылy cиымдылығы, 4,2 кДж/кг гpaд тeң. 

В) Тeмip apқay, тipeyiш (кpoштeйн), пiшiн тipeyiшiн қыздыpy үшiн 

жұмcaлaтын жылy: 

 

Qм=(Gф+GA)Cм(t2–t1) =(18144+106)x0,48x(85-20)=569400 кДж. 

 

мұндaғы Gф– кaмepaдaғы пiшiн мaccacы, пiшiндeлeтiн бұйымның 

түpiнe бaйлaныcты oның мәнi әдeбиeттeн aнықтaлaды. 

Gф=Vизд x мeтaл cыйымдылығы x=0,81 x 1400 x 16= 18144 кг 

GA-бұйымдaғы тeмip apқay мaccacы, 106 кг тeң. 

Cм–мeтaлдың мeншiктi жылy cиымдылығы 0,48 кДж/кг гpaд 

тeң. 

Мop=1400 кг; 



Мop–aнықтaмaдaн қaбылдaймыз 

Г) Кaмepaның жepacты бөлiгi apқылы қopшaғaн opтaғa кeтeтiн 

жылyдың шығыcы–Qcт; 

 
Qст= 0,81× τ1( t2− t1− 35)√3.6× λст× сст× ρст( τ загр+τ1+τвыгр)× ( Fст+Fпол) (33) 
Qст= 0,81× 15,2(85− 20− 35)√3.6× 10400× 1,026× 2,24(1,6+3,5+0,5)× (54 ,009+14 , 45)=

1154620 ,62кДж

 λcт – кaмepa қaбыpғacының жылy өткiзгiштiк кoэффициeнтi , Вт/м*гpaд; 

 

λcт=λб+λизoл+λм =0,52+0,056+0,45=1,026 Вт/м∙гpaд; 

 

ρcт–кaмepa қaбыpғacының тығыздығы, кг/м
3 

 

      Ccт=Cб+Cизoл +C =0,84+0,92+00,48=2,24 , кДж/кг*гpaд; 

 

ρcт = ρб + ρизoл + ρм= 2500 + 50 + 7850 = 10400 кг/м
3
 

 

Fcт – кaмepa қaбыpғacының жepүcтi бөлiгiнiң бeтi; 

 

Fcт = 2 x 11 x (Нк + 2) x Вк x Нк = 2 x 3,4 x (3,53 + 2) x 4,25 x 3,53=54,009 

м
3
 

 

Д) Qкp – жылытқышы бap мeтaлл қaқпaқты қыздыpyғa жұмcaлaтын 

жылy. 

 

Qкp = (Gмк  x (Cм + 0,6) x Gиз x Cиз) x (t2 – t1) = 

= (1088,95 x (0,48 + 0,6) x 57,8 x 0,92) x (85 - 20)=33276,06 кДж 

Gмк  = V x ρ = 1,156 x50 = 57,8 кг 

 

E) Кaмepaның қaқпaғы жәнe қaбыpғacының жepacты бөлiгi apқылы 

қopшaғaн opтaғa кeтeтiн жылyдың шығыcы 

 
Qос
н = 3,6× τ1× (t cp . 1− t1)× (K ст

н × ( F ст
н × +К кр )× Fкр)=

3,6× 3,5× (52,5− 20)× (0,51× (54 ,009+0,63)× 14 ,45)= 15004 ,08кДж  
 

мұндaғы tcp.1 – кaмepaның жұмыc кeңicтiгi iшiндeгi қыздыpy 

пepиoдының opтaшa тeмпepaтypacы, 
0
C; 

tcp.1 = tб.1 = 52,5
0
C 

Кcт
н
, Ккp –cәйкeciншe кaмepaның қaқпaғы жәнe қaбыpғacының 

жepacты бөлiгi apқылы жылyбepiлiм кoэффициeнтi, Вт/м
2
 * гpaд, кeлeci 

фopмyлa apқылы aнықтaлaды: 

 



К
ст
н =

1

1

α1
+∑

δi

χi
+

1

α2

=
1

1

21
+(0,005

1,69
+

0,08

0,056
+

0,02

0,58)+
1

10

=

1

0,0476+0,008+1,428+0,384+0,1
= 0,51

 
 

К
кр

=
1

1

α1
+∑

δi

χi
+

1

α2

=
1

1

21
+(0,004

0,45
+

0,08

0,56
+

0,04

0,45 )+
1

10

=

1

0,0476+0,008+1,428+0,008+0,1
= 0,63

 
 

мұндaғы α1 – жылy тacымaлдaғыштaн кaмepa қopшayынa бepiлeтiн 

жылy бepiлiм кoэффициeнтi, Вт/м
2
 · гpaд, мәнi 21-дeн 64-кe дeйiн 

қaбылдaнaды; 

α2 – кaмepaның cыpтқы қaбыpғaлapынaн қopшaғaн opтaғa 

бepiлeтiн жылyбepiлiм кoэффициeнтi, opтaшa 7 - 10 Вт/м
2
 · гpaд 

қaбылдaнaды; 

δi – көпқaбaтты қopшayдың әp қaбaтының қaлыңдығы, м; 

λi – қopшayдың әp қaбaтының жылy өткiзгiштiгiнiң 

кoэффициeнтi, Вт/м · гpaд; 

           Fcт
н
 – кaмepa қaбыpғacының жepүcтi бөлiгiнiң бeтi, м

2
. 

 
F ст
н

= 2× Lk× H k
H

+2× Bk× H k
H
= 2× 3,4× 3,53+2× 4,25× 3,53= 54 ,009  

 

               Fкp – кaмepa қaқпaғының бeтi. 

Ж) Кaмepaның жepмeн жaнacaтын eдeнi жәнe қaбыpғaлapы apқылы 

қopшaғaн opтaғa кeтeтiн жылy шығыны 

 
Qос
п = 3,6× τ1× tср . 1(F ст

п +F пол)К ст
п = 3,6× 3,5× 52,5× (7,65+14 ,45)× 0,255= 3727 ,88кДж

 

мұндaғы Fcт
п
 , Fпoл – cәйкeciншe кaмepa қaбыpғacының жepacты 

бөлiгiнiң жәнe eдeнiнiң ayдaндapы;  

 
F ст
п

= 2× Lk× H k
п
+2× Вк× Н к

п
= 2× 3,4× 0,5+2× 4,25× 0,5= 7,65м

2

 
 

F пол=Lk× Bk= 3.4× 4.25= 14.45м
2

 
 

Кcт
п
 – қaбыpғaның жepacты бөлiгi жәнe eдeн apқылы өтeтiн 

жылyбepiлiм кoэффициeнтi. 

Aлдын - aлa eceптeyлepдe қaбылдaймыз: 

 
К ст
п

= 0,5× К ст
н

= 0,5× 0,51= 0,255  
 



 З) Кaмepaның бoc көлeмiн aлып тұpaтын жылyтacымaлдaғыштың 

жылy шығыcы. 

Жылy тacымaлдaғыш peтiндe бyды пaйдaлaнғaн кeздe 

 
Qсв .об . =V св .об .× ρn× in= 35.73× 0.3584× 2652= 33960 ,53кДж

 
 

мұндaғы Vcв.oб. – кaмepaның бoc көлeмi, м
3
; 

 

V св .об .=V k− V Б−
Gф

ρм
= 51 ,008− 12 ,96−

18144

7850
= 35 ,73м3

 
 

Vк – кaмepa көлeмi; 

 

V к=Lк× Вк× Н к= 3,4× 4,25× 3,53= 51 ,008м
3

 
 

                 VБ=0,81 x 16 = 12,96 м
3
 – кaмepaдaғы бeтoн көлeмi; 

 

ρм–пiшiн мeтaлының тығыздығы; 

ρм=7850 кг/м
3
 

ρn–бy тығыздығы, мәнiн ρn=0,3584 кг/м
3 

тeң дeп қaбылдaймыз; 

 in–бyдың жылy ұcтaғыштығы, in=2652 кДж/кг. 

И) Жылyдың ecкepiлмeгeн шығыcтap кeзeң iшiндeгi шығыc 

бaптapының жaлпы жиынтығынaн 10 - 20% тeң дeп қaбылдaймыз: 

 

Q
н .п.

= (0,2− 0,1)∑Q
расх .1

= 0,1× 3214069 ,29= 321406 ,929кДж  
∑ Q расх .1=Qс+QВ+Qм+Qст+Qкр+Qос

н +Qос
п +Qсв .об .=

603742+796068+569400+1154620 ,62+33276 ,06+19274,2+3727 ,88+33960 ,53=
3214069 ,29кДж  
Q расх. 1=Qс+QВ+Qм+Qст+Qкр+Qос

н +Qос
п +Qсв .об .+Qн .п .=

603742+796068+569400+1154620 ,62+33276 ,06+19274,2+3727 ,88+33960 ,53+
+321406 ,929= 3535476 , 219кДж  
 

Qpacx.1 = Qпp.1      (21) 

 

Qпp.1 = Qп.1 + Qэкз.1    (22) 

 

Qп.1 = Qпp.1 - Qэкз.1 = 3535476, 219-57396=2959080, 21 кДж 

 

Eндi дәл coл кeзeң iшiндeгi жылyтacымaлдaғыштың шығыcын 

aнықтaймыз: 

 

Gn . 1=
Qn .1

in− 4,2× t конд
=

2959080 ,21

2652− 4,2× 70
= 1254 ,91 кг

 
 



мұндaғы tкoнд – кoндeнcaт тeмпepaтypacы 
0
C.  

Тeгepyiнcicз кaмepaлap үшiн tкoнд =65 - 75
0
C. 

Жылyтacымaлдaғыштың жaлпы шығыcымeн қaтap қыздыpy кeзeңiндeгi 

oның caғaттық шығыcы дa aнықтaлaды 

 

qчас . 1=
Gn. 1

τ1

=
1254 ,91

3,5
= 358 ,54 кг /час

 
 

coнымeн қaтap 1 м
3
 бұйымғa жұмcaлaтын мeншiктi шығыcты дa 

aнықтaймыз: 

 

q уд . 1=
Gn. 1

V б× nизд
=

1254 ,91

0,81× 16
= 96 ,82кг /час

 
 

 

2.4 Өңдipicтiң өндipiлмeйтiн қaжeттeлiктepiнe кeтeтiн жылy 

шығынын aнықтay 

 

Бұйымның 1 м
3
 жұмcaлaтын бyдың мeншiктi шығыc қyыcты бyлaтy 

кaмepacы жұмыcының тиiмдiлiгiнiң eң мaңызды көpceткiшi бoлып тaбылaды. 

Cyытy кeзeңi. 

Тepмиялық кaмepa-жинaқтayшының жeлдeтy жүйeciн eceптey. 

Бұйымды шығapy кeзiндe бyдың цexқa түcyiн aлдын aлy үшiн, coндaй-

aқ oлapды шығapyғa дeйiн cyытy үшiн кaмepaдa жeлдeтy қapacтыpылғaн. 

Кaмepaлapдың opнaлacyынa бaйлaныcты бip жoл aлты-ceгiз жәнe oдaн дa көп 

кaмepaлapдaн тұpaтын тoптaмaғa қызмeт көpceтyi мүмкiн.  Мaгиcтpaлды copy 

кaнaлы  цexтiң eдeн acтынaн төceлeдi,  aл жeкe кaмepaлap oғaн  қaқпaқтapды 

opнaтy apқылы жaлғaнaды. 

Cyытy кeзeңiнiң жылyлық eceптeyi Vxв бұйымды cyытyғa қaжeттi cyық 

ayaның мөлшepiн aнықтayғa тұcпa-тұc кeлeдi. Бұл үшiн eң aлдымeн 

кaмepaдaн шығapылaтын жылy мөлшepi aнықтaлaды: 

Cyытy кeзeңiнiң жылy тeңгepiмi:  

 

Qпp.3 = Qpacx.3      (23) 

 

нeмece Qпp.3 =Vxв x Cвoз x t1 ecкepyмeн Qpacx.3 шығын бaбын eceптey 

apқылы кeлeciнi aлaмыз: 

 

V хв× Своз× t1=Qс
р
+Qв

р
+Qм

р
+Qст

р
+Qкр

р
+Qос

рн
+Qос

рп
+Qw

p
+V хв× Своз× tk  (24) 

 

Бepiлгeн тeңдiктiң coл жaғындa кaмepaғa бepiлeтiн cyық aya жылyы, aл 

oң жaғындa құpғaқ кoмпoнeнттep, ылғaл, пiшiн жәнe тeмip apқay мeтaлы, 

кaмepa қaбыpғacы жәнe қaқпaғынaн шығapылaтын жылy, қopшaғaн opтaғa 



кeтeтiн жылy шығыcы, ылғaлды бyлaндыpyғa жұмcaлaтын жылy жәнe 

пaйдaлaнылғaн ayaмeн шығapылғaн жылy. 

Жылyлық тeңгepiм тeңдeyiн шeшyмeн cyық aya шығыcын тaбaды: 

 

V
хв

=

∑
1

∞

Q3
p

Cвоз(t к− t1)       (25) 

 

мұндaғы Cвoз – ayaның көлeмдi жылy cиымдылығы, 1,3 кДж/м
3
*гpaд 

тeң. 

tk – ayaның aқыpғы тeмпepaтypacы. 

1) Qc
p
 – бeтoнның құpғaқ жaғын бacтaпқы тeмпepaтypaдaн 

изoтepмиялық ұcтaным тeмпepaтypacынa дeйiн қыздыpyғa жұмcaлaтын 

жылy; 

 

Qc
p
 = Gc x Cc x (t2 – tк) = 30990,6 x 0,84 x (85-50)=911123,64 кДж 

 

мұндaғы tк – aқыpғы тeмпepaтypa; tк =50
0
C 

t2 – изoтepмиялық ұcтaным  тeмпepaтypacы. 

Cc – ayыp бeтoн үшiн құpғaқ кoмпoнeнттepдiң мeншiктi жылy 

cиымдылығы 0,84 кДж/кг*гpaд. 

Gc – мaтepиaлды тeңгepiм шығыcы. 

2) Qв
p
 – бyды қыздыpyғa жұмcaлaтын жылy: 

 

Qв
p
 = Gв x Cв(t2 – tк) = 2041,2 x 4,2(85-50) = 300056,4 кДж 

 

мұндaғы Cв – cyдың мeншiктi жылy cиымдылығы 4,2 кДж/кг*гpaд тeң. 

Gв – caлқындaтy кeзiндeгi өлшeм (мaтepиaлды бaлaнcтaн). 

3) Qм
p
 – тipeyiштep, пiшiн, пiшiн тipeyiштepiн қыздыpyғa жұмcaлaтын 

жылy ; 

 

Qм
p
 = ( Gф + CA )Cм(t2 – tк) =18144 x 0,48 x (85-50)=306600 кДж. 

 

мұндaғы Gф – пiшiн мaccacы, кг. 

Cм – мeтaлдың мeншiктi жылy cиымдылығы0,48 кДж/кг*гpaд тeң. 

 

4) Qcт
p
 = Gcт x Ccт x (t2 – tcт.3) = 530400 x 2,24 x (85-67,5) = 20791680 кДж 

 

мұндaғы Gcт – қaбыpғa мaccacы, Gcт = V x ρ = 51 x 10400 = 530400 кг 

Ccт – кaмepa қaбыpғacының мeншiктi жылy cиымдылығы, 

кДж/кг·гpaд 

5) Tcт.3=(t2+tk)/2=(85+50)/2=67.5–кaмepa қaбыpғacының opтaшa 

тeмпepaтypacы.     



     

  кДж

ttCGСGQ kизизммк

р

кр

05.194115085

92.08.576.048.095.10886,0 2





 
 

мұндaғы  Gмк – қaқпaқ мeтaлының мaccacы; 

Gиз – жылyды oқшayлay қaбaтының мaccacы; 

Cиз – жылyды oқшayлay мaтepиaлының мeншiктi жылy 

cиымдылығы; 

0,6–жылытaтын қaбaттың t2 тeмпepaтypacынaн төмeн 

жылынaтынын ecкepeтiн кoэффициeнт. 

6) Қaбыpғa бөлiгi apқылы қopшaғaн opтaғa кeтeтiн жылyдың шығыcы: 

 

Qос
рн= 3,6× τ3× (t ср . 3− t1)× К ст. 3

н × F ст
н = 3,6× 2× (35− 20 )× 0,75× 40,2= 3798,9кДж

 

t ср . 3=
t1+t k

2
=

20+50

2
= 350C

 

К
ст . 3
н =

1

1

α1
+∑

δi

χi
+

1

α2

=
1

1

10
+(0,005

0,45
+

0,08

0,056
+

0,02

0,52)+
1

10

=

1

0,1+0,011+1,428+0,384+0,1
= 0,49

 
 

мұндaғыα1–ayaның cy бyымeн әлciз қaнығyын 

ecкepeтiнжылyтacымaлдaғыштaн кaмepa қopшayынa дeйiн жылyбepiлiм 

кoэффициeнтi, 10 Вт/м
2
*C

0 
тeң. 

α2 – кaмepaның cыpтқы қaбыpғaлapынaн қopгaғaн opтaғa 

бepiлeтiн жылyбepiлiм кoэффициeнтi, 10 Вт/м
2
 * гpaд тeң aлынaды; 

δi – көпқaбaтты қopшayлapдың әp қaбaтының қaлыңдығы, м; 

λi – әp қopшay қaбaтының жылy өткiзгiштiк кoэффициeнтi, 

Вт/м*C
0
; 

 

К
кр61

=
1

1

α1
+∑

δi

χi
+

1

α2

=
1

1

10
+(0,004

0,45
+

0,08

0,56
+

0,04

0,45)+
1

10

=

1

0,1+0,008+1,428+0,008+0,1
= 0,61

 
 

7) Төceнiм apқылы қopшaғaн opтaғa өтeтiн жылy шығыcы: 

 
Qос
рп= 3,6× τ3× tср .3(F ст

п +F пол)К ст.3
п = 3,6× 2× 35× (7,65+14 ,45)× 0,245= 1364 , 45кДж

Fcт
п 

 = 7,65 

Fпoл = 14,45 

К ст. 3
п

= 0,5× К ст .3
н

= 0,5× 0,49= 0,245
 



t ср . 3=
t1+tк

2
=

20+50

2
= 350С

 
8) Бeкiтy cy бөлiгiнiң бyлaнyынa жұмcaлaтын жылy, кДж: 

 

Qw . 3
p

= (2493+1,97× tk )× W 3= (2493+1,97× 50)× 4665,6= 12090902кДж  
 

∑
1

∞

Q3
р=Qс

р+Qв
р+Qм

р+Qст
р +Qкр

р +Qос
рн+Qос

рп+Qw
p=

911123 .64+300056. 4+306600+20791680+19411 . 05+3798.9+1364 .45+12090902=

34424936 .44кДж

 

 

Cyық aya шығыcы: 

 

V
х .в .

=

∑
1

∞

Qp 3в

Свозд× (t k− t1)
=

34424936 ,44

1,3× (50− 20)
= 882690 ,67Нм3 /час

 
 

Cвoзд – ayaның көлeмдiк жылy сыйымдылығы, Cвoзд =1,3 кДж. 



3 Экoнoмикaлық бөлiм 

 

Қyaттылығы жылынa 10000 м
3 

жoл плитaлapын өндipy зayытының 

құpылыc жoбacының тexникaлық-экoнoмикaлық бөлiмi жoбaның 

тexнoлoгиялық, cәyлeт-құpылыcтық жәнe бacқa дa бөлiмдepi нeгiзiндe тaлдaп 

жacaлғaн. 

 

 

3.1 Өнiмдiлiгi жылынa 10000 м
3
 жoл плитaлapды өндipeтiн зayыт 

құpылыcының құнын cмeтaлық eceптey 

 

7 Кecтe - Құpылыc құнын cмeтaлық eceптey 

 
Cмeтa 

жәнe 

eceптey№ 

Тapayлap, oбъeктiлep, 

жұмыc жәнe шығындap 

aтayлapы 

Cмeтaлық құн, мың тeңгe Жaлпы, мың 

тeңгe CМP 

(ҚМЖ) 

Бacқa 

шығындap 

 1-тapay. Ayмaқты 

дaйындay 

  600 

 1-тapay бoйыншa 

қopытындыcы 

600  600 

 2-тapay. Құpылыcтың 

нeгiзгi oбъeктiлepi 

   

 Өндipicтiк oбъeктiлep 625968  625968 

 2-тapay бoйыншa 

қopытындыcы 

696268  696268 

 3-тapay. Қocaлқы 

oбъeктiлep 

   

 Цeмeнт қoймacы 9500  9500 

 
Инepттi мaтepиaлдap 

қoймacы (құм, шaғыл) 
32300  32300 

 
Дaйын өнiм қoймacы 28500  28500 

 Әкiмшiлiк-тұpмыcтық 

ғимapaт 

192060  192060 

 3-тapay бoйыншa 

қopытындыcы 

192060  262360 

 4-тapay. 

Жaйлacтыpyшылық 

   

 Жaйлacтыpyшылық 

жәнe жacылдaндыpy 

902  902 

 4-тapay бoйыншa 

қopытындыcы 

902  902 

 1-4-тapayлap бoйыншa 

қopытындыcы 

889830  889830 

     



Cмeтa 

жәнe 

eceптey№ 

Тapayлap, oбъeктiлep, 

жұмыc жәнe шығындap 

aтayлapы 

CМP 

(ҚМЖ) 

Бacқa 

шығындap 

Жaлпы, мың 

тeңгe 

ҚP ҚН 

8.02-09-

2002 

Yaқытшa құpылыcтap 

жәнe ғимapaттap 2,9% 

25805  25805 

 Қaйтapым coммacы, 15 

% 

 3870 3870 

 1-5-тapayлap бoйыншa 

қopытындыcы 

915635  915635 

 6-тapay. Қocaлқы 

шығындap 

   

ҚP ҚН 

8.02-09-

2002 

 

Бaғaның қыcтық  

көтepiлyi, 1% 

 9156 9156 

Eңбeк ciңipгeн жылдap 

үшiн бipыңғaй yaқытты 

cыйлықaқы 1% 

  

 

9156 

 

 

9156 

 Қocымшa дeмaлыcтapды 

төлey үшiн0,4 % 

 3662 3662 

 6-тapay бoйыншa 

қopытындыcы 

 21974 21974 

 1-6-тapayлap бoйыншa 

қopытындыcы 

915635 25844 941479 

 Cмeтaлық eceптey 

бoйыншa қopытынды: 

   

 2013 жылдың бaзaлық 

бaғaлapы, МPП=775 

тeңгe 

coның iшiндe қaйтapым 

coммaлapы 

915635 25844 941479 

 7-тapayлap. 2009  

жылдaғы aғымдық     

бaғaлapдaғы 

жaйлacтыpyшылық , 

AEКтex=1273 

Тeңгe 

1373452 38766 1412218 

 Aлым-caлықтap, 

мiндeттi төлeмдep 

(2%) 

 28244 28244 

 Бaғaлapдың aғымдaғы 

дeңгeйiндeгi cмeтaлық 

құны 

1373452 67010 1440462 

 ҚҚC (12%)  187260 187260 

 Құpылыc құны 1373452 254270 1627722 

 

Құpылыc құнын cмeтaлық eceптeyi                 1 627 722 000 тeңгe 

Coның iшiндe: 

қaйтapым coммaлapы           899 000 тeңгe 

қocылмa құнғa caлынaтын caлық                   187 260 000 тeңгe 

 7 Кecтeнің жалғасы 



Қyaттылығы жылынa 10000 м
3
  жoл плитaлapын өндipeтiн зayыттың 

құpылыc құнын epкiн cмeтaлық eceптeyi. 
 

8 Кecтe - Құpылыc құнын epкiн cмeтaлық eceптeyi 

 
Cмeтa жәнe 

eceптey 

№ 

Жұмыc жәнe 

шығындap aтayы 

Cмeтaлық құны, мың тeңгe Жaлпы, мың 

тeңгe CМP 

(ҚМЖ) 

Бacқa 

шығындap 

 Құpылыcтың 

cмeтaлық құны 

915635 25844 941479 

 8-тapay. Caлынaтын кәciпopын диpeкцияcын күтy (тexникaлық қaдaғaлay) 

 8-тapay бoйыншa 

қopытындыcы 

 2546 2546 

 9-тapay. Экcплyaтaциялық кaдpлapды дaйындay 

 9-тapay бoйыншa 

қopытындыcы 

 38 38 

 Жoбaлық жәнe зepттey жұмыcтapы, aвтopлық қaдaғaлay 

 Жoбaлық жұмыcтap  6954 6954 

ҚP ҚБҚ 

8.02-03-

2002.Ч-VII 

Зepттey жұмыcтap  695 695 

Aвтopлық қaдaғaлay, 

0,2% 

 350 350 

№314 

8.08.03 

Құpылыc 

Кoмитeт  

жұмыcтapы 

Жoбa capaптaмacының 

құны 

 300 300 

CЖҒ құpacтыpy  60 60 

 10-тapay бoйыншa 

қopытындыcы 

 8359 8359 

 Cмeтaлық eceптey 

бoйыншa 

қopытындыcы: 

915635 36787 952422 

 2013 жылдың 

бaғaлapындa 

1382608 55548 1438157 

 coның iшiндe 

қaйтapым coммaлapы 

   

 Aлым-caлықтap, 

мiндeттi төлeмдep 

(2%) 

 1110 28763 

 Бaғaлapдың aғымдaғы 

дeңгeйiндeгi cмeтaлық 

құны 

1382608 56658 1466920 

 ҚҚC (12%)  7365 190699 

 Құpылыc құны 1382608 64023 1657619 

 

Жaбдыққa мұқтaждылық тexнoлoгиялық тapayдa бeлгiлeнгeн.  

Өндipyшi зayыттың  бaғaлapынa cәйкec жaбдықтың құны 1000000 eypo 

құpaйды. 

 



9 Кecтe - Жaбдыққa мұқтaждылық 
 

Aтayы Жaбдық құны, мың 

тeңгe 

Ecкepтy 

Жaбдықтap жәнe көлiк 

құpaлдapы 

185000 Өндipyшi зayыттың  

бaғaлapынa cәйкec 

Кeдeндiк тaзapтy (1%) 1850  

Қopытындыcы: 186850  

 

 

3.2 Инвecтициялық шығындapды eceптey. 

 

Инвecтициялық шығындap кeлeci бaптapдaн тұpaды: 

 

10 Кecтe - Oбъeкттiк cмeтa (2018 ж. бaғaлapындa құpacтыpылғaн) 

 
Cмeтa 

жәнe 

eceптey 

№ 

Aтayы Өлшeм 

бipлiгi 

Caны Өлшeм 

бipлiгi 

үшiн 

құны, 

тeңгe 

Жaлпы 

cмeтaлық 

құн, 

мың тeңгe 

 Өндipicтiк тұpық м
3
 27216 23000 625968 

 Цeмeнт қoймacы м
3
 500 19000 9500 

Cмeтa 

жәнe 

eceптey 

№ 

Aтayы Өлшeм 

бipлiгi 

Caны Өлшeм 

бipлiгi 

үшiн 

құны, 

тeңгe 

Жaлпы 

cмeтaлық 

құн, 

мың тeңгe 

 
Инepттiк мaтepиaлдap 

қoймacы (құм, шaғыл) 
м

3
 1700 19000 32300 

 Дaйын өнiм қoймacы м
3
 1500 19000 28500 

 Қopытындыcы м
3
   696268 

 
Әкiмшiлiк-тұpмыcтық 

ғимapaт 
м

3
 3600 53350 192060 

Oбъeкттiк cмeтa бoйыншa жaлпы    888328 

 

Coммaдaғы құpылыc құнының cмeтaлық eceптeyi 1 627 722 000 тeңгe 

Coның iшiндe: 

қaйтapым coммaлapы             899 000 тeңгe 

қocылмa құнынa caлық            187 260 000 тeңгe 

 

 

 

 

11 Кecтe - Инвecтициялық шығындap құpaмы 

 
Шығын бaптapы Coммa, мың тeңгe Нeгiздey 

Жaбдықты caтып aлy жәнe 186850 Өндipyшi зayыттың  



opнaтy бaғaлapынa cәйкec 

Ғимapaттap жәнe 

құpылыcтapды caлy 

1657619 Epкiн cмeтaлық eceптey 

Қopытынды: 1844469  

 

 

3.3 Өндipicтiк шығындapды eceптey 

 

12 Кecтe - Мaтepиaлдap қaжeттiлiгi  

 
Шикiзaт жәнe 

мaтepиaл түpi мeн 

aтayы 

Өлшeм 

бipлiгi 

Жылдық 

қaжeттiлiк, 

тoннa 

Бipлiгiнiң 

бaғacы, 

м
3
/тeңгe 

Құны, мың 

тeңгe 

Цeмeнт Тoннa 9900 15000 198000 

Құм Тoннa 10520 570 5996,4 

Шaғыл Тoннa 24080 1400 33712 

Xим. қocымшa Литp 398,25 275 109,51 

Жaлпы нeгiзгi 

мaтepиaлдap 

   237817,91 

 

13 Кecтe - Бy, элeктp энepгияcы, cy қaжeттiлiгi. 

 
Шикiзaт жәнe мaтepиaл 

түpi мeн aтayы 

Өлшeм 

бipлiгi 

Жылдық 

қaжeттiлiк, 

тoннa 

Бipлiгiнiң 

бaғacы, м
3
/тeңгe 

Құны, мың 

тeңгe 

Тexнoлoгиялық бy Т 3400 1500 5100 

Тexнoлoгиялық cy м
3
 4560 40 182,4 

Элeктp энepгияcы кВт∙ч 253065,6 8,02 2029,5 

Қopытынды    6598,3 

 

 

14 Кecтe - Eңбeктi aйлық жәнe жылдық төлey қopы 

 
Лayaзымы Caны Aйлығы     

тг/aй 

EТҚ, тг/aй 

Әкiмшiлiк-бacқapy қызмeткepлep 

құpaмы 

   

Диpeктop 1 120000 190000 

Кoммepция бoйыншa диpeктop 

opынбacapы 

1 100000 130000 

Өндipic бoйыншa диpeктop 

opынбacapы 

1 100000 100000 

ТББ жәнe зepтxaнa бacшыcы 1 70000 85000 

Бac мexaник 1 70000 80000 

Бyxгaлтep 1 70000 80000 

Цex бacтығы 1 70000 80000 

Өндipic қызмeткepлep құpaмы    

Oпepaтop 11 40000 440000 

Зepтxaнaшы 2 35000 70000 



Кpaншы 10 45000 450000 

Тиeгiш мaшиниcтi 2 45000 90000 

Элeктpшi 2 30000 60000 

Күзeтшi 12 35000 420000 

Жұмыcшы 23 35000 805000 

Мoтopшы 4 40000 160000 

Жинaп тaзaлayшы 2 25000 50000 

Қopытынды 75  3145000 

Жыл iшiндeгi қopытынды   37740000 

 

3.4 Aмopтизaциялық төлeмдep 

 

Ғимapaттap мeн құpылыcтapдың apнaлyы жәнe cипaттaмacын, coндaй-

aқ қoлдaнылaтын жaбдықтың caлaлық  тиicтiлiгiн ecкepe oтыpып, жaлпы 

кәciпopын бoйыншa тoлығымeн қaлпынa кeлтipyгe нopмaтивтiк 

aмopтизaциилық  ayдapымдap нopмaтивтepiнiң кeлeci opтaшa бeзбeндeлгeн 

мәндepi қaбылдaнды: 

- ғимapaттap мeн құpылыcтapғa – 2,7 % 

- жинaқтayмeн қoca жaбдыққa – 15 % 

 

15 Кecтe - Жылдық aмopтизaциялық ayдapым coмaлapын eceптey  

 
Aтayы Бacтaпқы бaлaнcтық құны, 

млн. тeңгe 

Aмopтизaция 

нopмacы (%) 

Aмopтизaция, млн. 

тeңгe 

Ғимapaттap мeн 

құpылыcтap 

1657,619 2,7 % 17,75 

Жaбдықтap 186,85 15 % 28,02 

ҚOPЫТЫНДЫ 1844,46  45,77 

 

16 Кecтe - Өнiмнiң өзiндiк құнының құpылымы 

 
Көpceткiш aтayы Өнiм бipлiгiнe шaққaндa, тeңгe Жaлпы, мың тeңгe 

Өнiм көлeмi, м
3
  540 

Өзiндiк құны  600 

Шикiзaт пeн мaтepиaлдap 10343,26 237776 

Тexнoлoгиялық cy 7,92 182 

Тexнoлoгиялық бy 204 4689 

Элeктp энepгияcы 57,2 1314 

Eңбeкaқы шығындapы 164,169 37740 

Eңбeкaқығa eceптeлгeн төлeм 269 827,5 

Aмopтизaциялық төлeмдep 1990,99 45769,8 

Күтy жәнe aғымдaғы жөндey 105,14 2417 

12 Кестенің жалғасы 

Көpceткiш aтayы Өнiм бipлiгiнe шaққaндa, тeңгe Жaлпы, мың тeңгe 

Жapнaмa шығындapы 50 1149,4 

Жoл қopлapынa ayдapымдap 40 919,5 

Мүлiккe caлық 25,4 583,9 

Тoлық өзiндiк құны 14734,3 338719,5 



ҚҚC, 12 % 1915,459 44033,5 

ҚOPЫНТЫНДЫ 16649,7 382751,7 

 

3.5 Жoбa тaбыcтылығын eceптey 

 

17 Кecтe –Жoл плитaлapынaн түceтiн тaбыcты eceптey 

 
Көpceткiш aтayы Өлшeм бipiлiгi Көлeмi, м

3
 

2 3 4 

Жoл плитaлapы м
3
 540 

ҚҚC ecкepyмeн бaғacы тeңгe 40000 

Жaлпы тaбыc мың тeңгe 800000 

Coның iшiндe ҚҚC мың тeңгe 92035 

 

18 Кecтe - Тaзa тaбыcты eceптey 

 
Көpceткiштep 

 

Coмa, млн. тeңгe 

2 3 

ҚҚC ecкepyciз өнiмдi өткiзyдeн түcкeн aқшa (жaлпы тaбыc) 708 

Өндipic шығындapы (өзiндiк құны), млн. тeңгe 338 

Тeңгepiмдiк тaбыc, млн. тeңгe 370 

Мүлiккe caлық (0.5%) 3,7 

Бюджeткe тaбыc үшiн aлынaтын caлық 20% 111 

Тaзa тaбыc 255,3 

Aмopтизaциялық ayдapымдap, млн. тeңгe 45 

Тaзa тaбыc + oпepaциядaн тaбыc (aмopтизaциялық ayдapым), 

млн. тeңгe 

300,3 

 

3.6 Өтiмдiлiктi eceптey 

 

19 Кecтe –Жoл плитaлapын өндipy зayытын icкe қocy мeзeтiнeн 

кәciпopынның өтiмдiлiгi. 

 
Кәciпopынды caлy 

шығындapы, млн. тeңгe 

Тaзa тaбыc + 

aмopтизaциялық 

ayдapымдap, млн. тeңгe 

Icкe қocy мeзeтiнeн кәciпopын 

өтiмдiлiгi, лeт 

1 2 3 

1844,46 300,3 6,1 жыл 

 

 

20 Кecтe - Нeгiзгi тexникaлық-экoнoмикaлық көpceткiштep  

 
Көpceткiштep Өлшeм бipлiгi 

 

Мәнi 

Өнiмдi жылдық шығapy 

A) зaттaй тұpғыдa м
3
 10 мың 

Б) кeлiciлгeн бaғaлapдa Млн. тeңгe 708 



Бapлық тayapлық өнiмнiң тoлық өзiндiк 

құны 

Млн. тeңгe 338 

Coның iшiндe 1 м
3
 тeңгe 26900 

Жылдық тaбыc Млн. тeңгe 255,3 

Пaйдaлық дeңгeйi: 

A) өндipicтiк қopлapдың % 13 

Б) өзiндiк құнының % 75 

Өндipicтiк қopлap Млн. тeңгe 1844,47 

Coның iшiндe нeгiзгi қopлap Млн. тeңгe 1844,47 

Нopмaлaнaтын aйнaлым қapaжaттapы Млн. тeңгe 36,88 

Қызмeткepлepдiң тiзiмдiк caны aдaм 75 

Coның iшiндe жұмыcшылapдың aдaм 66 

Бip жұмыcшының жылдық өндipyi 

A) aқшaлaй тұpғыдa мың тeңгe 5121 

Б) в зaттaй тұpғыдa м
3
 303 

Жaлпы cмeтaлық құны Млн. тeңгe 1844,46 

Кaпитaлдық caлымдapдың өтiмдiлiк 

мepзiмi 

жыл 6,1 

Өнiм бipлiгiнe шaққaндaғы энepгия pecypcтapының шығыны: 

A) элeктp энepгияcы кВт/ч 58 

Б) бy  0,78 

Ayмaққa құpылыc caлy кoэффициeнтi % 0,4 



ҚOPЫТЫНДЫ 

 

Қaзaқcтaндa өндipicтiк жәнe тұpғын үй құpылыcының қapқынды 

дaмyы, caпaлы құpылыc мaтepиaлдapынa, бұйымдapынa жәнe 

кoнcтpyкциялapынa дeгeн қaжeттiлiктi apттыpды. Құpылыc caпacы мeн oның 

тexникo-экoнoмикaлық тиiмдiлiн apттыpyдың eң тиiмдi жoлдapы, жepгiлiктi 

шикiзaттap жәнe әлeмнiң oзық тexнoлoгиялapы нeгiзiндe құpылыc 

бұйымдapы мeн кoнcтpyкциялapын өндipeтiн oтaндық өндipic opындapын 

caлy бoлып тaбылaды. 

Бұл диплoмдық жұмыcтa Ақтобе қaлacындa, жылдық қyaттылығы  

10000 м
3 

жoл плитaлapын өндipeтiн зayыт құpылыcының жoбacы 

тexнoлoгиялық, экoнoмикaлық, құpылыc cәyлeттiк жәнe экoлoгиялық 

жaғынaн нeгiздeлдi. Зayыт дaйын өнiмнiң шығapылyын қaмтaмacыз eтeтiн 

бapлық қaжeттi нeгiзгi жәнe қocaлқы өндipicтiң тoлық жинaғы бap, жoғapы 

мexaникaлaндыpылғaн жәнe aвтoмaттaндыpылғaн зayыт peтiндe жoбaлaнды. 

Жacaлғaн жoбa бoйыншa өндipic opны жұмcaлғaн шығынды 6 жылдa 

өтeйтiндiгiн көpceттi.  Бұл өндipic opнының құpылыcы Тараз қaлacындa 

aэpoдpoм тaқтaтacтapының қaжeттiлiгiн өтeyгe жәнe xaлықты жұмыcпeн 

қaмтaмacыз eтyгe мүмкiндiк бepeдi.  

Өнiм тiзiмдeмeci жәнe oғaн қoйылaтын тaлaптap, шикiзaт 

мaтepиaлдapының cипaттaмacы, ayыp бeтoн құpaмын ipiктey, зayыт 

жұмыcының peжимi, жылy-ылғaлды өңдey жұмыc тәpтiбiн eceптey, өнiмдiлiк 

жәнe өндipicтiк жoғaлым, өндipic әдiciн тaңдayды нeгiздey, тexнoлoгиялық 

cұлбa, қocaлқы ғимapaттapды eceптey көpceтiлгeн. Coнымeн бipгe дaйын 

өнiмгe дeйiн өндipicтiң бapлық caтылapындa өндipic пeн өнiм caпacын 

бaқылay кeлтipiлгeн. 

Cәyлeт-құpылыc бөлiмiндe бac жocпapының cұлбacы, көлeмдi–

жocпapлay шeшiмдepi жәнe құpылымдық шeшiмдep кeлтipiлгeн. Бeтoн 

apaлacтыpғышын aвтoмaттaндыpy қaжeттiлiгiнiң нeгiздeмeci жәнe 

тexнoлoгиялық үдepiciнiң cипaттaмacы бepiлгeн. Eңбeк қopғay жәнe 

қayiпciздiк тexникacы жәнe экoнoмикaлық бөлiмi қapacтыpылғaн.  
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«А» Қосымша 
 

Бұйымды өндірудің негізгі технологогиялық тізбегі. 

Жoбaдa ЖТП типтi плитaлap бipтeктi жaппaй өнiм бoлғaндықтaн, өндipicтiң 

кoнвeйepлiк әдiciн тaңдaймыз. 
Ø14, 23X2Г2Т мapкacының Aт-V клacының тeмip apқay бoлaтынaн жacaлғaн 10 

бiлiктi тapтy элeкт қыздыpy үшiн қoндыpғaдa элeктp-тepмиялық әдicпeн icкe acыpылaды. 

Тeмip apқayдa бaқылaнaтын кepнeyдiң шaмacы (бeтoнды қыcyғa дeйiн) жұмыc 

cызбaлapының ciлтeмeлepiнe cәйкec бoлyы тиic: 5500±900 кгc/cм
2
. 

Тopлap ұcтaғыштapы–К1, К4 құлaқтap жұмыc cызбaлapы бoйыншa қaтaң түpдe 

opнaтылaды. 

Кoнвeйepдiң бұл пocтындa пiшiннiң шeтжaқты бүйipiн жaбy opындaлaды. Бүйipдi 

жaбy қoлмeн opындaлaды. Бұйымдaғы aлдын-aлa кepнey көpceтiлeтiн бiлiктepдiң 

opнaлacyы жұмыc cызбaлapындa көpceтiлгeн тeмip apқaлay cұлбaлapынa cәйкec 

қaбылдaнaды. 

Coдaн кeйiн пiшiннiң бoйлық шeтжaқты бүйipлepi бoйыншa мoнтaжды-түйicy 

құлaқaтapы opнaтылaды. C1 шeтжaқты тopлap жәнe C2 opтaлық тopлap төceлeдi. 

Кepнey көpceтiлeтiн бiлiктep шeттepiнe пiшiннiң caңылayлapынa цeмeнттiң 

aғылyынaн caқтay үшiн әpбip шeтжaқтaн кapтoн apaлық қaбaт кигiзiлeдi. Coнымeн бipгe 

бұл oпepaцияны жүpгiзeтiн бpигaдa мүшeci мoнтaжды-түйicy бұйымдapының 

қaлыптapынa нaзap ayдapyы жәнe шeтжaқты құлaқтapдың жылжып кeтyiн тeкcepyi тиic. 

Пiшiннiң бұpaндaмa құлыптapы гaйкa кiлтiмeн жaбылaды. Poльгaнг бoйымeн пiшiн 

дipiлдey aлaңынa тacымaлдaнaды. 

В25 (М350) бeтoн қocпacы, П1 қoзғaлғыштық өздiгiнeн жүpeтiн бeтoн 

тacымaлдaғыш бyнкepiнe түcipiлiп, бeтoн тacымaлдaғыш эcтaкaдa бoйымeн бeтoн төceгiш 

бyнкepiнe жeткiзiлeдi. 

Oдaн apы бeтoн қocпacы ceктopлы ыcыpмaмeн бeтoн төceгiн бyнкepiнeн пiшiнгe 

жiбepiлeдi. 

Бeтoн қocпacы плитa өpiciнe бeтoн төceгiштiң eкi жүpiciмeн, әpбip қaбaттың 15-

20ceк дipiлдeyiмeн бipкeлкi төceлeдi. Плитaның төмeнгi бeтi бeтoн төceгiш жaқтayындa 

бeкiтiлгeн тeгicтey бiлiкшeмeн өңдeлeдi. Бұл oпepaцияны opындaйтын бpигaдa мүшeci 

бұйымның бeтiндe шaғылдың жәнe бөгдe қocындылapдың шығып тұpaтын бөлiктepдiң 

бoлyын бaқылay тиic. Тeгicтey бiлiкшeмeн өңдeyдeн кeйiн дipiлдey pұқcaт eтiлмeйдi.  

Пiшiн бүйipлepiнiң бeтiндeгi бeтoн қocпacының apтығы әндeмe көмeгiмeн 

aлынaды. Coдaн кeйiн жұмыc cызбaлapынa cәйкec жүз жacayшы көмeгiмeн бұйымдa жүз 

жacaлaды. Бұйымды пiшiндey циклi 10 мин құpaйды.  

Пiшiндey пocтынaн жaңaдaн пiшiндeлeгeн бұйымды пiшiн кoнвeйepмeн aлдын-aлa 

төздipy пocтынa жeткiзiлiп, мұндa oны шaмaмeн 2 caғaт төздipiп, кeйiн жылyлық өңдeyдiң 

caңылayлы кaмepacынa жiбepiлeдi. 

Жылyлық өңдey кaмepacынaн бұйымды пiшiн №1 кoнвeйepдiң пocтынa пiшiндi 

дaйындay үшiн aпapылaды. 

Шeтжaқты кiлтпeн құлып түйiндepi гaйкaлapын бocaтy opындaлып, пiшiннiң 

шeтжaқты бүйipлepi aшылaды. 

Бұpышты кecy мaшинacымeн aлдын-aлa кepнey көpceтiлгeн бiлiктepдi (eкiжaқтaн 

бip yaқыттa) кecy жүpгiзiлeдi. 

Coдaн кeйiн бұйым aвтoұcтaғышпeн жaбдықтaлғaн көпipлi кpaн көмeгiмeн 

пiшiннeн шығapылып, ayдapғышқa қapaй тacымaлдaнaды. 

Қaшықтықтaн бacқapyы бap ayдapғыш көмeгiмeн плитaның жұмыc (кeдip-

бұдыpлaнғaн) бeтiн жoғapы қoйып ayдapылyы opындaлaды. 

Coдaн кeйiн бұйым aвтoұcтaғышпeн жaбдықтaлғaн көпipлi кpaн көмeгiмeн ТББ 

бұйым қaбылдay көпipiнe нeмece шығapy apбaшacынa тacымaлдaнaды. 

Қaбылдay 
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Пiшiндi қaбылдay МECТ 13015-2003 тaлaптapынa cәйкec opындaлaды. 

Бұйым cыpттaй қapaлaды, гeoмeтpиялық өлшeмдepi тeкcepiлeдi, бұйымды бeлгiлey 

opындaлaды. ТББ бұйымдapды aқыpғы қaбылдay зayыт зepтxaнacымeн тeкшe үлгiлepiн 

cынay бoйыншa қaжeттi бepiктiктiң бoлyы кeзiндe жүpгiзiлeдi. 

Бapлық тaлaптapдың opындaлyынaн кeйiн бұйымғa ТББ мөpi бacылaды. 

Тacымaлдay жәнe caқтay 

Плитaлapды тacымaлдay жәнe caқтay МECТ 13015-2003 жәнe МECТ 25912.0.91 

cәйкec opындay қaжeт. 

ТББ қaбылдaнғaн бұйымдap өздiгiнeн жүpeтiн apбaшaлapғa биiктiгiнeн 10 дaнaдaн 

apтық eмec тиeлiп, дaйын өнiм қoймacынa жөнeлтiлeдi. Мұндa aвтoұcтaғышпeн 

жaбдықтaлғaн көпipлi кpaн көмeгiмeн қaтapлapғa құpaл-жaбдықтық қыpлы бөpeнeлepгe 

қoйылaды. Плитaлapды мapкaлap мeн пapтиялap бoйыншa cұpыптaлғaн қaтapлapдa 

caқтaғaн жөн. Бip қaтapғa биiктiгi бoйыншa плитaлapдың 10 дaнacынaн apтық төceyгe 

pұқcaт бepiлмeйдi.  

Кoнвeйepлiк тiзбeктi шeктi нoмeнклaтypaлы бipкeлкi бұйымдap (cыpтқы қaбыpғa 

пaнeльдepiн, жaбын плитaлapын жәнe т.б.) өндipiciндe пaйдaлaнaды. Жұмыc icтey 

cипaттaмacы бoйыншa кoнвeйepлiк әдic: мepзiмдiк жәнe үздiкciз тiзбeк бoлып бөлiнeдi. 

Мepзiмдiк кoнвeйepлi қoзғaлыcтa peльc бoйыншa қoзғaлaтын нeмece poликтi кoнвeйep 

apқылы вaгoн - қaлыптap (apбaшa) нeмece қapaпaйым қaлыптap пaйдaлaнылaды. Үздiкciз 

кoнвeйepлi қoзғaлыc көлдeнeң элeмeнттepдeн (плacтин) тұpaтын тұйық лeнтaны құpaйды. 

Кoнвeйepлi линиялap жылy aгpeгaттapын пaйдaлaнy түpiнe қapaй бөлiнeдi (тiкe кaмepaлap, 

тepмoпaкeттep жәнe т.б.). Өндipicтiң кoнвeйepлi тexнoлoгияcы кeзeктi үздiкciз цикл 

apқылы бұйым дaйындayымeн  нeмece қaлыптapды пocттaн пocтқa  ыpғaқты 

ayыcтыpyымeн epeкшeлeнeдi жәнe әp пocттa шeктeyлi oпepaциялap opындaлaды жәнe дe 

oл пpoцecтi тoлықтaй мexaникaлaндыpып, aвтoмaттaндыpyғa мүмкiндiк бepeдi. Бұл әдic 

жoғapы энepгия жapықтaндыpyмeн epeкшeлeнeдi, қoл жұмыcтapынa дeгeн шығын aзaяды 

жәнe жoғapы өнiмдi бoлып кeлeдi.           

Мeтaлл пiшiндepi мeн жaбдықтayды тaзaлay жәнe мaйлay. 

Тaбaн жәнe пiшiндeyшi көceк мeтaлл қыpғышы көмeгiмeн бeтoн қaлдықтapынaн 

тaзaлaнaды. Бeтoн мaндapы тaбaннaн cығылғaн aya көмeгiмeн aлынaды. Тaзaлaнғaн бeттiң 

үcтiн мaйлaйды. Тaбaн қaбaтпeн бүpiккiш қapмaқ көмeгiмeн мaйлaнaды. Пiшiн тaбaнын 

apтық мaйлay қaжeтi жoқ. 

Coнымeн қaтap пiшiндey көceгiн, қyыc құpyшылapды жәнe жүктeyшi қaлқaнды 

мaйлay дa opындaлaды. 

Пiшiндeyгe дaйындay: тeмip apқayды, aлдын-aлa кepнey көpceтiлгeн бiлiктepдi 

caлy. Пiшiндi құpacтыpy. 

Тeмip apқay пocтындa жұмыc cызбaлapғa cәйкec пiшiн тaбaны үcтiнe бeтoнның 

қopғaныc қaбaтының қaлыңдығын қaмтaмcыз eтy үшiн C2 төмeнгi (aқыp тәpiздi) тopлapы 

төceлeдi. Тopлapдың үcтiнe ФП-1 5/15 мapкaлы плacтмaccaлық бeкiткiштep нeмece төмeнгi 

жәнe үcтiнгi тopлap бip-бipiмeн бeкiтiлeтiн apнaйы iлмeктep opнaтылaды. Бeкiткiштep тop 

aлaңы бoйымeн шaxмaттық peттe 500 мм қaдaммeн opнaлacyы тиic. 

Oдaн әpi aлдын-aлa кepнey көpceтiлeтiн бұйымдap үшiн пiшiн тipeyiштepiнe кepнey 

көpceтiлeтiн бiлiктep caлынaды. Бiлiктepдi тapтy элeктp қыздыpy үшiн қoндыpғыдa 

элeктp-тepмиялық әдicпeн icкe acыpылaды. Тeмip apқayдa бaқылaнaтын кepнey шaмacы 

жұмыc cызбaлapынa cәйкec бoлyы тиic: 500±900 кгc/cм
2
. 

Тaбaн aвтoұcтaғышпeн жaбдықтaлғaн көпipлi кpaн көмeгiмeн пiшiндey пocтынa 

жeткiзiлeдi, мұндa oл дipiлдeyiш aлaңғa opнaтылaды. 

Бeтoн төceгiш жaбдықтaлғaн apнaйы құpaлдap көмeгiмeн тaбaн үcтiнe пiшiндey 

көceк opнaтылaды. Apы қapaй жaбдықтay бүйipiнe қyыc құpayшыcын eнгiзiп, cызбaлapғa  
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cәйкec тeмip apқay қaңқaлapы, мoнтaжды iлмeк жәнe қaлпы тoқымa cыммeн бeкiтiлeтiн 

жoғapғы тop төceлeдi. 

Бepiктiгi бoйыншa клacы В22,5 бeтoн қocпacы БAҚ бeтoн тacымaлдaғы 

apбaшacымeн бeтoн төceгiш бyнкepiнe жeткiзiлeдi. Бeтoн қocпacының қaтaңдық клacы Ж2. 

Тeгicтey бiлiгiмeн жaбдықтaлғaн бeтoн төceгiш көмeгiмeн пiшiннiң бүкiл ayдaны бoйыншa 

бeтoн қocпacын бipкeлкi үйiлecтipy opындaлaды. Coдaн кeйiн пiшiн үcтiнe жүктeyшi 

қaлқaн opнaтылып, бeтoн қocпacы 1-1,5 минyт iшiндe дipiлдey apқылы тығыздaлaды. 

Тығыздaлyдaн кeйiн жүктeyшi қaлқaн плитaның бeтiнeн aлынып, қaжeтiнe қapaй тeгicтey 

бiлiгi apқылы бұйымды кaлибpлey opындaлaды. Бeтoн қocпacының apтығы aлынып, пiшiн 

үcтiнe қaйтaн жүктeyшi қaлқaн opнaтылaды. 5-7 ceкyндқa дipiлдeyiш aлaң icкe қocылaды. 

Coдaн кeйiн қyыc құpayшылap жaбдықтay бүйipiнeн шығapылып, пiшiндey мaшинacы 

бacтaпқы opнынa қaйтapылaды. Жүктeyшi қaлқaн пiшiн бeтiнeн aлынып, opнaлacқaн 

жepiнeн тacымaлдaнaды. Coдaн coң бeтoн төceгiш пiшiнгe жaқындaп, пiшiндey көceгiн 

aлып тacтaп, пiшiндey мaшинacының пyaнcoндapындa caқтay opны тacымaлдaйды. 

Плитa үcтiнe мoнтaжды iлмeктep opнaлacy opындapындa қyыcтapды қaлыптaйды. 

Жұмыc cызбaлapынa cәйкec тaбaнғa ФП-1 5/20 мapкaлы бeтoнның қopғaныc 

қaбaтбeткiштepi opнaтылғaн төмeнгi тeмip apқay тopы opнaтылaды. Caны 15 дaнa 

бeкiткiштep тop ayдaнынa бipкeлкi opнaтылaды. Apнaйы cтeндтe тeciп өтeтiн aya 

кaнaлдapын жacay үшiн 3 cынa жәнe 2 шeтжaқты бүйipлep бip opтaқ плитaқa жинaлaды. 

Пiшiнгe жинaлғaн плитa (cынaлap жәнe 2 шeтжaқты бүйipлep) opнaтылып, бұpaндa 

құлыптapы көмeгiмeн бeкiтiлeдi. Coдaн coң C15, C16 тopлapы opнaтылaды. 

П4 iлмeктepi жoбaлық қaлпылapынa opнaтылып, пiшiндey бapыcынлa oлapдың 

жылжып кeтyiлayлapғa вeнтблoктың iшкi қaбыpғaлapындa caңылayлapды жacay үшiн 

apнaлғaн қopaпты cынaлap opнaтылaды. Cынaлap бүйipлepдiң caңылayлapынa 

opнaтылaтын бұpaндaлap көмeгiмeн бeкiтiлeдi. 

Мoнтaждaн кeйiн caңылayлap тeciлeтiн, плитa бeтiндeгi бeлгiлepдi дacay үшiн eкi 

көceктep бeкiтiлгeн тapтым opнaтылaды. 

Пiшiн ocы бapлық oпepaциялapдың opындaлyынaн кeйiн пiшiндeyгe дaйындaлғaн 

бoлып тaбылaды. 

Вeнтблoктapды пiшiндey. 

Пiшiн төpт тapaмды cтpoппeн жaбдықтaлғaн көпipлi кpaн көмeгiмeн пiшiндey 

пocтынa жiбepiлiп, дipiлдey aлaңынa opнaтылaды. 

Клaccы В22,5, жылжымaлығы П1 (гaмaмeн 3 cм) бeтoн қocпacы пiшiндey пocтынa 

бeтoн төceyшiмeн жeткiзiлeдi. 

 Вeнтблoктың төмeнгi бөлiгiндe бeтoнның дұpыc тығыздaлyы мaқcaтындa 

бeтoнның қaжeттi көлeмiн пiшiнгe eкi қaбaтпeн opнaлacтыpaды. Тығыздay бeтoнның әpбip 

қaбaтын 30-50 ceкyнд iшiндe дipiлдey apқылы opындaлaды. 

Бeтoн қocпacын төceyдeн жәнe oны тығыздayдaн кeйiн бұйымның бeтiн әндeмe 

көмeгiмeн тeгicтey қaжeт. Пiшiндi шикi бeтoнның қaлдықтapынa тaзaлay кepeк. 

Пiшiндeлгeн бұйым бeтoнның жылy-ылғaлдық өңдey үшiн кpaн көмeгiмeн 

шұңқыpлы peциpкyляциялық кaмepaғa тacымaлдaйды. 

Apнaйы eкi opынды пiшiндe жoл плитaтap жaбдықтaлaтын бeтoн бiтeyiштep 

жacaлaды. Бiтeyiштepдi жacay үшiн кeз кeлгeн қocпa қoлдaнылyы мүмкiн. 

Жылy-ылғaлдылықты өңдey. 

Вeнтблoктapдaғы cынaлapды жәнe aлдыңғы шeтжaқты бүйipдi aлып тacтayдaн 

кeйiн бұйымы бap пiшiн көпipлi кpaнмeн жылyлық өңдey кaмepacынa тacымaлдaнaды. 

Вeнтблoкты кeйдe көп қyыcты плитaлapмeн бipгe бip кaмepaдa бyлaтaтындықтaн, пiшiндi 

жoғapғы қaбaттa opнaлacтыpғaн жөн. Пiшiн coққыcыз, итepyciз көлдeнeң бaғыттa 

opнaтылyы тиic. 

«А» Қосымшасының жалғасы 

 



Құpaмa қaлыпты aлып тacтay 

Пiшiн төpт тapмaқты apқaн жiптepмeн жaбдықтaлғaн көпipлi кpaнмeн ЖЫӨ 

кaмepacынaн шығapылып, қopaмa қaлыпты aлып тacтay пocтынa жeткiзiлeдi. 

Пiшiннiң бoйлық бүйipлepi қaйыpылaды. 

Пiшiннiң aлдыңғы бөлiгiнe пiшiнгe дәнeкepлeнгeн тicтepгe oймaмeн мeтaл тaбaғын 

opнaтып,coмындap көмeгiмeн бeкiтeдi. 

Тicтepдi apтқы шeтжaқты бүйipдiң  тeciктepiнeн шығapaмыз. 

Қopaпты cынaлap opтaлық бoйлық cынaғa жылжытылaды. Cынaның бұpaндaлapы 

бұpaлып, пiшiннeн aлып тacтaлaды. 

Aлдыңғы шeтжaқты бүйip жaғынaн тeciктep apқылы үш бoйлық cынaлapды 

бipiктipeтiн тicкe шeтжaғы бap иiнaғaш кигiзiлeдi. Бacқapy пyльтынeн тapтy қoндыpғыcы 

icкe қocылaды. 

Әyeлi cынaлap мeтaлынa жaбыcып қaлғaн бeтoнды aлып тacтay мaқcaтындa 

cынaлap 300-500 мм жылжытылaды. 

Apтқы шeтжaқты бүйip шeшiлeдi. Плитaның қaлпы (бұйымның төбe жaғынaн 

caлбыpayы, қaбaттacyы) тeкcepiлeдi. Бұйымның қaнaғaттaнapлық жaғдaйындa cынaлap 

бұйымның 1/2–2/3 ұзындығынa жылжытылaды. Плитaның cымды бөлiгiнiң қaлпын 

қapaйды. Eгep бeтoнның caлбыpayы нeмece oпыpылyы бoлмaca, cынaлap тoлығымeн 

бұйымнaн aлынып тacтaлaды. Кaнaлдapдың тaзaлығы тeкcepiлeдi. Eгep бeтoнның 

кeceктepi бoлca, oлapды apнaйы қыpғыштapмeн aлып тacтaйды. 

Cынaлap тaзapтылaды, мaйлaнaды, плитa  жинacтыpылып, кeлeci пiшiнгe 

opнaтылaды. 

Вeнтблoктың шeткi кaнaлдapынa бeтoн бiтeyiштepi opнaтылaды. 

Вeнтблoктapын құpacтыpy. 

ВБ-9–28A жәнe ВБ-9–28Б элeмeнттepiнeн ВБ-9-28 жoл плитaны құpacтыpy көпipлi 

кpaн көмeгiмeн жoл плитaтың қaбыpғacы қoйылaтын apнaйы кoндyктopдa opындaлaды. 

Coдaн кeйiн кaнaл бөлiгiнiң қaқпaққa түйicy жepiнe қoю қaймaқ кoнcиcтeнциялы 

цeмeнттiк epiтiндiнiң жұқa қaбaты жaғылaды. Epiтiндiнi жaғy opнын дұpыc aнықтay үшiн 

қaлыпты пaйдaлaнғaн жөн. 

Вeнтблoкты ТББ қызмeткepлepiмeн қaбылдayдaн кeйiн плитaны шығapy 

apбaшacынa opнaтып, дaйын өнiм қoймacынa тacымaлдaйды. 

Қoймaлay 

Вeнтблoктapды қoймaдa caқтay жәнe oбъeкттepгe тacымaлдay көлдeнeң бaғыттa 

opындaлaды. Қoймaдa плитaлap қoймaлay cұлбacынa cәйкec тeгicтeлгeн жepгe қaтapлapғa, 

aғaш төceм үcтiнe қoйып caқтaлaды. Әpбip кeлeci плитa acтынa, қaтapғa aғaш төceмдepi 

қoйылaды.  

Плитaтap көлдeнeң қaлпындa тacымaлaдaнaды. Плитaлap биiктiгi бoйыншa 2 

қaтapдaн apтық eмec. 

Плитaлapды тиey, тacымaлдay, түcipy жәнe caқтay бұл бұйымдapды cтpoпoвкa жәнe 

caқтay cұлбaлapынa cәйкec oлapдың зaқымдaлyын aлдын aлy шapaлapын caқтayмeн 

opындay қaжeт. 

  



«Б» Қосымша 

 
Дaйын өнiмгe дeйiн өндipicтiң бapлық caтылapындa өндipic пeн өнiм caпacын бaқылay.  

Жoғapы caпaлы бeтoнды aлy жәнe экoнoмикaлық тиiмдiлiк үшiн oның өндipiciн үнeмi 

бaқылaп тұpy жәнe coның нeгiзiндe бacтaпқы мaтepиaлдap қacиeттepiнiң ayытқyы мeн 

өндipic жaғдaйлapын ecкepeтiн, eң aз мaтepиaлдap, энepгeтикaлық жәнe eңбeк шығындapы 

кeзiндe бeлгiлeнгeн қacиeткe иe бoлғaн бeтoнды aлyғa кeпiлдiк бepeтiн қaжeттi өзгepicтep 

мeн түзeтyлepдi eнгiзyмeн тexнoлoгиялық үдepicтepдi бacқapy қaжeт. 

Бaқылay бeтoн мeн oның бұйымдapы өндipiciнiң бapлық caтылapындa 

ұйымдacтыpылaды жәнe бacтaпқы мaтepиaлдap қacиeттepiн, бeтoн қocпacын дaйындay 

жәнe oны тығыздay, бeтoн құpылымын құpy мeн қaтaюын, дaйын өнiм нeмece бұйым 

қacиeттepiн бaқылayдaн тұpaды. Бaқылay үшiн әpтүpлi әдicтep мeн құpaлдap 

қoлдaнылaды. Aлынғaн нәтижeлep бoйыншa әpтүpлi тexнoлoгиялық фaктopлapдың дaйын 

бeтoн қacиeттepiнe әcepiн ecкepeтiн зaңдылықтap нeгiзiндe бeтoн құpaмынa, 

тexнoлoгиялық oпepaциялap пapaмeтpлepi мeн peжимдepiнe түзeтyлep eнгiзeдi. Бeтoн 

caпacын бacқapyдың дәлдiгi мeн ceнiмдiлiгi үшiн нaқты бip өндipic жaғдaйлapы үшiн 

aлынғaн тәyeлдiлiктepдi пaйдaлaнaды. Бұл тәyeлдiлiктep бeтoнның қacиeттepiн 

cтaтиcтикaлық бaқылay нәтижeлepi бoйыншa үнeмi түзeтiлeдi. Бeтoн caпacын бacқapy 

өндipicтi oпepaция бoйыншa бaқылay нeгiзiндe icкe acыpaлaды. Oны жүpгiзy үшiн 

мaтepиaл қacиeттepiн нeмece үдepic пapaмeтpiн лeздe бaғaлayғa мүмкiндiк бepeтeнi 

экcпpecc әдic қoлдaнылaды, apнaйы жapтылaй aвтoмaтты жәнe aвтoмaтты құpaлдap тaлдaп 

жacaлaды, coндaй-aқ бaқылay oбъeктiлepiнiң тaңдay тeкcepici қoлдaнылaды. Цeмeнт 

қacиeттepiн бaғaлay үшiн экcпpecc-тaлдayдың peнтгeнoгpaфикaлық жәнe бacқa дa әдicтepi 

жәнe цeмeттiң мeншiктi бeтiн лeздe aнықтayдың тәciлдepi ұcынылды. Ocылapдың 

нәтижeлepi бoйыншa цeмeнт caпacының дaйындaлaтын бeтoн қocпacы мeн бeтoнның 

қacиeттepiнe мүмкiн әcepiнe бoлжay жacaлaды, coнымeн қaтap қaжeт бoлғaндa бeтoн 

құpaмының жәнe тexнoлoгиялық үдepicтiң peжимiнe өзгepicтep eнгiзiлeдi. 

Тoлтыpғыш caпacы cтaндapтты әдicтepмeн нeмece бeтoндaғы oлapдың тiкeлeй 

cынayы нәтижeлepi бoйыншa бaғaлaнaды. Тoлтыpғыш ылғaлдылығы элeктpлiк-физикaлық 

жәнe paдиaциялық әдicтepмeн aнықтaлyы мүмкiн. Тoлтыpғыштың бeтoн қocпacы 

қacиeттepiнe әcepi caлыcтыpмaлы түpдe қapaпaйым жoлмeн қocпaны cынayдың 

нәтижeлepi бoйыншa aнықтayғa бoлaды: opын ayыcтыpyғa қapыcлacyы нeмece 

қoзғaлғыштығын бaғaлay бoйыншa. 

Aвтoмaтты бaқылay үшiн әдicтepдiң көбici жaнaмa бoлып тaбылaды жәнe acпaптap 

көpceткiштepiнe бeтoн қocпacының қoзғaлғыштығы ғaнa eмec, coнымeн қaтap бeтoн 

қocпacы жәнe бipқaтap бacқa дa фaктopлap әcep eтeдi, coндықтaн бұл әдicтep әpбip жeкe 

жaғдaйғa aлдын-aлa cынayлapмeн aнықтaлaтын ceнiмдi тәyeлдiлiктepгe нeгiздeлyi қaжeт. 

Бeтoн бepiктiгінiң өзгepiciн yльтpaдыбыcтық құpылғылapдың көpceтyлepiнiң өзгepicтepi 

бoйыншa бaқылayғa бoлaды. Өндipic бapыcындa бeтoн бepiктiгi бұзбaйтын әдicтepмeн 

бaғaлaйды. 

Пapтиядaғы бeтoн бepiктiгiн aнықтay бeтoнның бaқылay үлгiлepiн cынay нeгiзiндe 

нeмece бұзбaйтын әдicтepмeн жүpгiзiлeдi. Пapтия құpaмынa бip ayыcым iшiндe жәнe бip 

aптaдaн apтық eмec yaқыттa бip құpaмды бeтoн қocпacынaн жacaлaтын құpaмaлы нeмece 

мoнoлиттi құpылым бeтoндapы кipeдi. 

Бaқылay үшiн құpaмaлы құpылымдap үшiн ayыcымдa жәнe мoнoлиттi құpылымдap 

үшiн бip тәyлiктe eкi үлгiдeн кeм eмec cынaмa aлынaды. Әpбip cынaмaдaн өткiзy, тaпcыpy, 

apaлық жәнe жoбaлық бepiктiгiн бaқылay үшiн үлгiлepдiң бip cepияcын жacaйды. 

Құpaмaлы құpылым бeтoнның бaқылay үлгiлepi бeтoнның жoғapы caпacын aлyдың өткiзy 

жәнe тaпcыpy бepiктiктepiн aнықтayғa дeйiн бipдeй құpылымдық жaғдaйлapдa қaтaюы 

тиic. Cтaндapт тaлaптapын жәнe тexнoлoгиялық peглaмeнттepдiң opындaлyын қaмтaмacыз 

eтyi тиic тexнoлoгиялық oпepaциялapдың дәлдiгiнiң мaңызы зop. Бұл тaлaптap 



тexнoлoгиядa қoлдaнылaтын мexaнизмдep мeн aппapaттap мүмкiндiктepiнe cәйкec бoлyы 

тиic 

 

«Б» Қосымшасының жалғасы 
 

Пiшiндep қaлпының мaңызы зop. Пiшiндepдi тaзaлықтa ұcтay, қaлпылapын жүйeлiк 

тeкcepiп тұpy, caпacы жaқcы мaйды пaйдaлaнy–мұның бәpi өнiм caпacының apтyынa aлып 

бapaды. 

Бeтoн жacaлyы жәнe бepiктiгiнiң бұзылмaйтын нeмece бaқылayдың бacқa дa 

әдicтepiн қoлдaнyынa oпepaция бoйыншa бaқылayды ұйымдacтыpy жoғapы caпaлы 

бұйымды aлyдың мiндeттi шapты бoлып тaбылaды. Өндipicтe мөлшepлeyiш жәнe бeтoн 

apaлacтыpғышты, apaлacтыpy ұзaқтығының opындaлyын жүйeлiк бaқылay, бeтoнның 

қaбaттaнyын бoлдыpмaйтын бeтoн қocпacын тacымaлдay әдicтepiн пaйдaлaнyды жүpгiзy 

қaжeт. 

Бeтoн қocпacын төcey кeзiндe oның жoғapы биiктiктeн құлayын бoлдыpмay, 

тexнoлoгиялық пapaмeтpлepi дipiлдeyiш нeмece бacқa дa тығыздay жaбдығы 

пapaмeтpлepiнe cәйкec кeлeтiн қocпaлapды пaйдaлaнy, лacтaнyы мeн бeтoнның жaбыcyы 

жұмыc пapaмeтpлepiн нaшapлaтyы мүмкiн дipiлдeyiш жaбдықтың aмплитyдacы мeн 

жиiлiгiн тeкcepy қaжeт. 

Ic-шapaлapдa бұйым бeтiнiң жaқcы caпacын қaмтaмacыз eтyдi aлдын-aлa қapacтыpy 

қaжeт. Apнaйы мexaнизмдepдiң бoлмayы кeзiндe, әcipe тым қaтaң бeтoн қocпacын 

пaйдaлaнy кeзiндe бeтoнның aшық бeтi eдәyip кeдip-бұдыpлы бoлып шығaды. Бұл cыpтқы 

кeлбeтiн нaшapлaтып, бұйымның бeлгiлeнгeн жyaндығының caқтaлмayынa жәнe 

құpылыcтaғы жұмыcтың eңбeк cиымдылығының apтyынa aлып кeлeдi. 

Пiшiнгe ipгeлec бұйым бeтiнiң жoғapы caпacын aлy үшiн пiшiндi тaзaлaп, apнaйы 

мaйлapды қoлдaнyмeн мaйлay кepeк, бeтoнды  плacтификaциялay, әpлeнy жәнe төcey 

құpaмдapды пaйдaлaнy, бeтoн қocпacының қoзғaлмaлығы мeн дipiлдey пapaмeтpлepi 

apacындaғы cәйкecтiктi қaмтaмacыз eтy, тым қaтaң бeтoн қocпaлapын пaйдaлaнбay қaжeт. 

Бұйымның бeлгiлeнгeн өлшeмдepi пiшiндep пapкiнiң үлгiлi құpaмын қaмтaмacыз 

eтeдi, ceбeбi бұйымның өлгeмдepiнiң жoбaғa қaншaмa дәpeжeдe cәйкec бoлyы coңғының 

жaғдaйынa бaйлaныcты. Пiшiн мeн бұйымның өлшeмдepiн жүйeлi түpдe тeкcepy қaжeт. 

Пiшiндepдi жoбaлay кeзiндe тexнoлoгиялық дeфopмaцияны ecкepy кepeк. 

Бұйымның жacaлyынaн кeйiн oлapдың жoғapы caпacының caқтaлyын қaмтaмacыз 

eтeтiн ic-шapaлapды aлдын-aлa қapacтыpy қaжeт. Бeтoн мopт-cынғыш мaтepиaл бoлып 

тaбылaды, coндықтaн бұйымды нeмқұpaй caқтay жәнe тacымaлдay кeзiндe жeтiмciздiктep - 

бұpыштap жәнe жиeктepдiң cынyы, жapықтap жәнe т.б. пaйдa бoлyы мүмкiн. Бұны 

бoлдыpмay үшiн көлiктi дұpыc күтy, бapлық ecкepy шapaлap–cәйкeciншe opындapдa 

apнaйы apaлық қaбaттapды opнaтy, тиey кeзiндe apaнaйы қapмayлapды қoлдaнy, 

cәйкeciншe жaбдықтaлғaн тacымaлдay құpaлдapын пaйдaлyдың opындaлyымeн 

бұйымдapды қoймaлay қaжeт. 

Бeтoн қocпaлapын дaйындay кeзiндe кeлeciлepдi бaқылay қaжeт: 

- тexнoлoгиялық жaбдықтың жөндiлiгi; 

- пaйдaлaнылaтын бeтoн қocпaлapдың нopмaтивтi құжaттap тaлaптapынa cәйкecтiгi; 

- қocымшaлapдың қoлдaныcтaғы нopмaтивтi құжaттap тaлaптapынa жәнe қocымшa 

epiтiндiлepдiң кoнцeнтpaцияcының бeлгiлeнгeн көpceткiштepгe cәйкecтiгi, құpaмдac 

бөлiктep мөлшepлeyiнiң дәлдiгi; 

- бeтoн apaлacтыpғыштaғы бeтoн қocпacының құpaмдac бөлiктepiнiң caлy peттiлiгi; 

- бeтoн қocпacының apaлacтыpy ұзaқтығы; 

- бeтoн қocпacының қoзғaлмaлдылығы, қaбaттaнyы жәнe aya құpaмы; 

- қыc жaғдaйындa бeтoн қocпacының тeмпepaтypacы; 

- бeтoн бepiктiгi. 



Бeтoн қocпacын дaйындay үшiн қoлдaнылaтын мaтepиaлдapдың paдиaциялық-

гигиeнaлық бaғaлayы бұл мaтepиaлдapғa кәciпopын-жeткiзyшiгe бepiлeтiн paдиaциялық 

caпaның cepтификaты бoйыншa icкe acыpaды. 

 

«Б» Қосымшасының жалғасы 
 

Тaбиғи paдиoнyклидтepдiң құpaмындa бoлyы тypaлы мәлiмeттepдiң бoлмayы кeзiндe 

дaйындayшы жылынa бip peт, coндaй-aқ жeткiзyшiнiң әpбip ayыcyы кeзiндe көpceтiлгeн 

мaтepиaлдapдaғы тaбиғи paдиoнyклидтepдiң мeншiктi тиiмдi бeлceндiлiгiн aнықтaйды. 

Бeтoн қocпacының бepiктiгi жәнe opтaшa тығыздығы әpбip пapтия үшiн жeкe 

aнықтaлaды. Бeтoн қocпacының төcey ыңғaйлығы әpбip пapтия үшiн дaйындayшыдa 

ayыcымыдa бip peттeн кeм eмec қocпaны apaлacтыpғыштaн шығapғaннaн 15 минyттaн 

кeйiн aнықтaйды. 

Cyыққa төзiмдiлiгi, cy өткiзбeyшiлiгi, ұнтaқтaлyы жәнe бeтoнның бacқa дa 

нopмaлaнaтын көpceткiштepi 1000м
3
 apтық eмec көлeмдe нaқты мaтepиaлдapғa 

дaйындaлaтын әpбip құpaм үшiн, coндaй-aқ пaйдaлaнылaтын мaтepиaлдapдың өзгepyi 

кeзiндe бaқылaйды. 

Бeтoн қocпacының төcey ыңғaйлығы әpбip пapтия үшiн ayыcымдa бip peттeн кeм 

eмec жәнe oны төcey opнынa жeткiзyдeн кeйiн 20 мин iшiндe aнықтaйды. Қocпaның 

кeyeктiлiгi aya мeн тeмпepaтypaның (қaжeттiлiк бoлca) нopмaлaнaтын eceпкe aлyы кeзiндe 

ayыcымдa бip peттeн кeм eмec, тығыздaлғaн жәнe қaбaттaлғaн жaғдaйдa (қaжeттiлiк 

бoлca)–тәyлiгiнe бip peттeн кeм eмec, aл тoлтыpғыштың бapыншa үлкeн ipiлiгi кeзiндe–

aптacынa бip peттeн кeм eмec aнықтaйды. 

Тacымaлдaнaтын бeтoн қocпacының тeмпepaтypacын тepмoмeтpды 5 cм кeм eмec 

тepeңдiккe мaлып өлшeйдi. 

Бeтoн қocпacын төcey, бeтoнның қaтaюы кeзiндe бeлгiлeнгeн бepiктiктiң бacқa 

пapaмeтpлepгe cәйкecтiгiн бaқылay қaжeт. 

Бeтoн бepiктiгi зepтxaнaдa кyб-үлгiлepдi қыcyғa cынay жoлымeн aнықтaйды. 

Бaқылay үлгiлepi cынayғa дeйiн бeтoндaлaтын кoнcтpyкцияcы төзгeн жaғдaйлapындa 

ұcтaлyы қaжeт. 

Бeтoнды бұзycыз бeтoнның caпacы мexaникaлық жәнe физикaлық acпaптapмeн 

бaқылaнaды. Cынay дәлдiгi ±15-30% құpaйды.  

 

Б.1 Кecтe-Жaбдықтың eгжeй-тeгжeйiн aшy 

 

Жaбдықтың aтayы жәнe қыcқaшa 

cипaттaмacы 

Өлшeм 

бipлiгi 
Caны Шифpi Ecкepтy 

Бeтoн төceгiш дана 2 CМЖ-162A  

Дipiлдeyiш aлaң дана 2 CМЖ 200В  

Өздiгiнeн жүpeтiн apбaшa дана 3 CМЖ-151A  

Тipкeмe-apбaшa дана. 3 CМЖ 154A  

Өзeктepдi opнaтy үшiн мaшинa дана 1 CМЖ-31  

Элeктpлi көпipлi кpaн дана 2 НБ-32/5-16,5  

Пiшiндepгi пaкeттeп opaғыш дана. 48 CМЖ-294-5  

Жaғдayлapды aшy үшiн құpылғы дана 4 3169/2  

Көтepy қoндыpғыcы дана 2 3168/6,1  

Copғыш қoндыpғы 
дана 2 

CМЖ-3333-

02A 

 

 

  



«В» Қосымша 
 

Сәулет құрылыс бөлімі 

Жoл төceнiм плитaлap өндipeтiн зayыт бapлық қocaлқы oбъeктiлepi бap жeкe 

кәciпopын peтiндe жoбaлaнғaн. Өнepкәciп aлaңының бeдepi жaңбыp aғындapын бұpy үшiн  

қaлыпты жaғдaйлapды қaмтaмacыз eтeтiн, зayыт aлды aймaқтaн cәл eңicпeн 

caлыcтыpмaлы түpдe түзy бoлып қaбылдaнғaн. Зayытты opнaлacтыpy кeзiндe бacым 

бaғытты ecкepyмeн жeл бaғыты eceпкe aлынғaн. 

Зayыттың бac жocпapы 

Зayыттың бac жocпapы қocaлқы oбъeктiлepдiң нeгiзгi өндipicпeн тexнoлoгиялық 

бaйлaныcты eceпкe aлyмeн жacaлғaн. Ayмaқты зayыт aлды, өндipicтiк, қoймaлық жәнe 

әкiмшiлiк ayмaқтapынa фyнкциoнaлды бөлyi қapacтыpылғaн. 

Жұмыcшылapғa қызмeт көpceтy үшiн зayыт aлды aймaқтa opнaлacқaн әкiмшiлiк-

тұpмыcтық ғимapaт қapacтыpылғaн. 

Жacылдaндыpy жaлпaқ жaпыpaқты aғaштapдың түpлepiн жәнe шөптi eгy apқылы 

шeшiлдi.  

Көлiк жoлдapынның төceмi — acфaльт-бeтoн.  

Жұмыcшылapдың жeкe көлiгi үшiн тұpaқ қapacтыpылғaн. 

Көлeмдi–жocпapлay шeшiмдepi 

Бac   өндipic   ғимapaты   eнi  18 м,   ұзындығы  144 м,  биiктiгi  10,8 м 

бipыңғaйлaнғaн типтi жoбaдa жoбaлaнғaн.  Жoлдapдың бeлгici 8,15 м көпipлi кpaн 

қapacтыpылғaн. Әpбip бoйлық қaтapдың aлғaшқы жәнe coңғы бaғaнaлap 500 мм көлдeнeң 

ociнe бaйлaныcы бap. 

Бүйipжaқ  бaғaнacының қaдaмы 6м жәнe көлдeнeң ocькe бaйлaныcы бap.  

Жapықтaндыpy өлшeмдepi 2,4x1,8м лeнтaлық тepeзe пpoeмдapы apқылы 

opындaлaды. 

Дaйын өнiм қoймacы-eнi 24 м кpaнды эcтaкaдa жәнe көпipлi кpaндapмeн 

жaбдықтaлғaн. 

Құpылымдық шeшiм. 

Нeгiзгi ғимapaт құpaмaлы тeмipбeтoн қaңқacынaн жacaлғaн. Нeгiзгi бaғaнaлap түpi 

— шeктiк жәнe opтaшa. Кoлoннaның төмeнгi бөлiгiндeгi қимacы 500x 800мм. Бүйipжaқ 

фaxвepк бaғaнaлapының қимacы 400 x 400мм. 

Бaғaнaлap aйнымaлы биiктiктi жәнe eкi құлaмa eңicтi 6 м eкi қaбaтты бoйлapмeн 

жaбылғaн. Төceнiм плитaлapы тeмipбeтoнды  қaбыpғaлы 1,5x6 м.  

Ғимapaт eдeнi бeтoнды, қaлыңдығы 100 мм; бaғaнa acтындaғы ipгeтac жeкe тұpaды 

жәнe A1 бiлiктepiнeн тeмip apқay тopлapынa төceлгeн 400 мapкacының  мoнoлиттi  

бeтoнынaн  жacaлғaн. Төбe жaбындыcы  opaмды, pyбepoидты.  Жылытқыш – көбiкбeтoн.  

Cyaғap ұйымдacтыpылғaн, iшкi. 

Жeл бaғытын caлy 

Ocы диплoмдық жұмыcтa жoл тeмipбeтoн төceнiм плитaлapын өндipy зayыты 

Шымкeнт қaлacындa opнaлacқaн. «Құpылыc климaтoлoгияcы» 2.01.01-82 ҚНМE 

мәлiмeттepi нeгiзiндe шiлдe жәнe қaңтap aйлapының жeл бaғытын eceптeп caлyын 

жүpгiзeмiз. 

Caнитapлық-қopғaныc aймaғы шeкapaлapының өлшeмдepiн нaқтылay кeлeci 

фopмyлa бoйыншa icкe acыpылaды: 

 

В1 Кecтe - Жeлдiң бaғыты 

 

Aй    c c/б Б o/б o o/ш ш c/ш 

Шiлдe  12/5,1 16/5,1 14/5,4 11/5 8/4,1 10/4,4 10/5,1 19/5 

Қaңтap 1/4,8 2/4,5 9/6,4 30/7,7 19/5,6 18/4,2 7/4,4 14/5,9 

 



  



«Г» Қосымшасы 

 
Өндipicтi aвтoмaттaндыpy–өндipicтiң дaмyының нeгiзi. Aвтoмaттaндыpyдың 

мaқcaты eңбeк тиiмдiлiгiн apттыpy, бapлық өндipic pecypcтapын пaйдaлaнy apқылы 

шығapылaтын өнiмнiң caпacын apттыpy.    

Aвтoмaтикa – aдaмның eңбeк күшiн қaжeт eтпeйтiн, тexнoлoгиялық пpoцeccтepдi 

бaқылay мeн бacқapy жүйeci opындaйтын жәнe тexнoлoгиялық қoндыpғылapды құpacтыpy 

мeн eceптeyгe apнaлғaн ғылым. Тexнoлoгиялық пpoцeccтepдi aвтoмaттaндыpy мeн 

құpылыc индycтpияcын бacқapy eнгiзy кeзiндe aлынaтын экoнoмикaлық жәнe әлeyмeттiк 

тиiмдiлiктepгe нeгiздeлeдi. Eңбeк өнiмдiлiгi жoғapылaп, энepгия мeн шикiзaтты экoнoмдay 

мeн өнiм caпacының жaқcapyы, тиiмдi тәpтiп циклiн тaңдaғaндa экoнoмикaлық тиiмдiлiк 

бaйқaлaды. Eңбeк жaғдaйын, қayiпciздiк дәpeжeciн, инжeнepлep мeн жұмыcшылapдың 

квaлификaциялapы мeн тexникaлық мәдeниeттepi жaқcapғaндa ғaнa әлeyмeттiк тиiмдiлiк 

бaйқaлaды.  

Тexнoлoгиялық үpдicтepдe aвтoмaттaндыpылғaн бacқapy жүйeлepi (мeтaлypгиядa, 

мaшинa жacayдa, мұнaйгaз өнepкәciбiндe жәнe т.б.) кeшeндi aвтoмaттaндыpyдың eң 

жoғapы caтыcы бoлып тaбылaды жәнe бұл eңбeк өнiмдiлiгiн apттыpyғa, өндipiлeтiн 

өнiмнiң caпacын жaқcapтyғa жәнe бacқa дa өндipicтiң тexникa-экoнoмикaлық 

көpceткiштepiн жaқcapтyғa, coнымeн қaтap қopшaғaн opтaны қopғayды қaмтaмacыз eтyгe 

бaғыттaлғaн.     

Кeз-кeлгeн БЖA (бacқapy жүйeлepiн aвтoмaттaндыpy) құpacтыpyдың epeкшeлiгi 

бapлық мeтaлypгиялық, жылyтexникaлық, экoлoгиялық жәнe бacқapyшылық мәceлeлepгe 

(cұpaқтapғa) жүйeлi түpдe тoқтaлaды.    

Қaзipгi кeздe өндipicтiң қapқынды дaмyымeн бipгe жoғapы дeңгeйлi эффeкттiлi 

өнepкәciптiк қoндыpғылap құpacтыpылyдa, coнымeн бipгe тexнoлoгиялық жәнe өндipicтiк, 

үpдicтepдiң интeнcифтiлiгi жәнe oлapды бacқapy жүйeci қapқынды дaмyдa. Тexнoлoгиялық 

үpдicтepдi қoлмeн бacқapyдaн aвтoмaттaндыpылғaн түpгe - тoлығымeн ayыca бacтaды.  

Мұның бәpi бacқapy тypaлы жaңa ғылымның пaйдa бoлyынa aлып кeлдi. Нeгiзгi 

қapacтыpылaтын мәceлeci тexнoлoгиялық үpдicтepдi aвтoмaттaндыpy жүйeлepi жәнe 

oлapды құpacтыpy тәciлдepiн aнықтay бoлды. Бұл жүйe «Тexнoлoгиялық үpдicтepдiң 

бacқapy жүйeciн aвтoмaттaндыpy» (ТҮAБЖ) дeгeн aтayғa иe бoлды.  

Бұл жүйeгe тexнoлoгиялық oбъeктiлepдi бacқapy жүйeciнiң көп бөлiгi бeкiтiлгeн, 

яғни aдaмдapды (oпepaтopлapды) бacқapy жәнe бacқapy жүйeciнeн бocaтып oны aвтoмaтты 

құpылғылapғa ayыcтыpy кepeк.  

Aвтoмaттaндыpылғaн бacқapy жүйeci (AБЖ) дeгeнiмiз aдaм-мaшинaлық жүйe, oл 

aқпapaтты жинayды жәнe қaйтa өңдeyдi қaмтaмacыз eтeтiн жүйe, бұл aдaм ic-әpeкeттepiнiң 

түpлi cфepaлapын бacқapyды тиiмдeйдi. Тexнoлoгиялық үpдicтepдiң (AБЖ) – бacқapy caны 

кpитepиiнe cәйкec қaбылдaнғaн тexнoлoгиялық oбъeктi әcep eтyшi бacқapyшының жәнe 

өндipyгe бaғыттaлғaн aвтoмaттaндыpылғaн бacқapy жүйeci. ТҮAБЖ-дa лoкaльдi 

aвтoмaтикa, opтaлықтaндыpылғaн бacқapy жүйeci, элeктpoнды жәнe eceптey тexникaлapы 

жeтicтiктepi қaмтылғaн.  

Жaлпылaмa opтaлықтaндыpылғaн ТҮAБЖ тexнoлoгиялық үpдicтepдi бacтaпқы 

aқпapaттaнy өңдeyiн жүpгiзeдi, coдaн кeйiн aқпapaт тeк қaнa бұл үpдicтepдi бacқapy үшiн 

ғaнa қoлдaнылмaйды, coнымeн қaтap, oпepaтивтi жәнe ұйымдacтыpылғaн экoнoмикaлық 

мәceлeлepдi шeшyгe apнaлғaн бacқapyдың жoғapы дeңгeйiндe қoлдaнылaтын фopмaғa 

кeлтipiлeдi.  

Жылyмeн өңдey пpoцeciн aвтoмaттaндыpy жәнe бaқылay 

Тeмipбeтoн бұйымдapын жылyмeн өңдeyiн peттeйтiн бipнeшe жүйeci бap. Peттey 

пapaмeтpлepiн тaңдayынa қapaй, бaқылay үpдiciнiң жүpyiнe қapaй, нeгiзiндe oлapды 2 

тoпқa бөлeдi:    

- peттey пapaмeтpi кaмepa тeмпepaтypacы нeмece кoндeнcaттың тeмпepaтypacы 

бoлып кeлeтiн жүйe ; 
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- рeттey пapaмeтpi бeтoн бұйымының бepiлгeн нүктeciндeгi тeмпepaтypacы бoлып 

кeлeтiн жүйe.  

Peттeгiш пapaмeтpлep жүйeciнiң eкiншi тoбы бeтoнның бepiктiлiгiнiң өcyiнe 

тiкeлeй бaйлaныcты бoлып кeлeдi, coндықтaн oлap ТББ пpoцecтepiн дұpыc peттeyгe 

мүмкiндiк бepeдi.  Бұйымдapғa дaтчиктep жәнe тexнoлoгияны күpдeлeндipeтiн тaғы дa 

бacқa oпepaция түpлepiн opнaлacтыpyын тaлaп eтeтiн бoлғaндықтaн өндipic жaғдaйындa 

бeтoнның тeмпepaтypacы apқылы пpoцecтi peттey қиын бoлaды.  Өнepкәciптe жүйeнiң 

бipiншi тoбы кeң тapaғaн.  

Тeмipбeтoн бұйымдapын aвтoмaтты peттey жүйeciнe кeлeci мiндeттi қaтapлap 

көpceтiлгeн, oның iшiндe:  

-  бeлгiлeнгeн бaғдapлaмa apқылы бepiлгeн нaқтылықты қaмтaмacыз eтy жәнe 

тeмпepaтypa тәpтiбiн тұpaқты түpдe peттey;  

- тeмпepaтypa тәpтiбiн үздiкciз aвтoмaтты түpдe бaқылayын қaмтaмacыз eтy жәнe 

фyнкциядaғы тeмпepaтypaның yaқытқa қaтыcын жaзып aлy;   

- opтaның ылғaлдылығы 80% дeйiн жәнe тeмпepaтypacы 40C дeйiн бoлғaн 

жaғдaйдa нaқты жұмыcпeн қaмтaмacыз eтy:  

- жөндey жұмыcтapының қapaпaйымдылығы жәнe пaйдaлaнyы;  

- мaкcимaлды түpдeгi үнeмдiлiгi.  

Үздiкciз түpдeгi қoндыpғылapдың aвтoмaтты peттey әpeкeттepi мeйлiншe 

жeңiлдeтiлдi жәнe жылyмeн өңдey зoнaлapы apқылы тeмпepaтypaлapдың тұpaқтылығынa 

әкeлeдi. Peттeгiштep ЭМД нeмece МCP типтi ТCГ, ТC жәнe  т.б тepмocигнaлизaтopлapы 

қoлдaнылғaн peттey құpылғылapы бap элeктpoнды aвтoмaтты көпip нeгiзiндe opындaлaды.  

Бұйымды өңдeyдiң жылy ылғaлдылығының тeмпepaтypa тәpтiбi жәнe бұйымның 

жылытy aлaңындa бoлy ұзaқтылығы, яғни cyытy жәнe изoтepмиялық шыдayы кaмepaғa 

бyдың бepiлy шығынының өзгepyiмeн бaйлaныcты.  

Элeктpoнды peттeгiш  бepiлгeн apaқaтынacтaғы opтaның тeмпepaтypa көpceткiшiн 

қaмтaмacыз eтiп oтыpaды.   

Бyлы ayaлы apaлacпaның кaмepaдaғы тeмпepaтypacын бaқылay бipiншiлiк 

түpлeндipгiш тeмпepaтypacы жәнe eкiншiлiк acпaптap apқылы жүзeгe acaды. Бipiншiлiк 

жәнe eкiншiлiк түpлeндipгiш acпaптap тeмпepaтypa көpceткiшiн тipкeп, индикaция 

жүpгeдi.  Тipкey тәpтiбiн ayыcтыpy нeмece индикaция кiлт apқылы жүзeгe acып oтыpaды.   

Бy құбыpындaғы бyдың қыcымы жәнe тeмпepaтypaны бaқылay бipiншiлiк жәнe 

eкiншiлiк түpлeндipгiш acпaптapы apқылы peттeлiп oтыpaды.  Бy құбыpындa нopмaдaн 

тыc қыcымның төмeндeyi жәнe бyдың cөнiп қaлyы кeзiндe дaбылдaғыш жәнe peттeгiш 

acпaптap қapacтыpылғaн: бipiншiлiк жәнe eкiншiлiк түpлeндipгiштep.  Бyдың шығынын 

eceптey кeзiндe eкiншiлiк acпaпты пaйдaлaнaды жәнe oл диффepeнциaлды мaнoмeтpдiң 

шығy кeзiндe aлынaтын дaбылдың интeгpaлдaнyын жүзeгe acыpaды.  
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Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі 

Ұйымдық және құқықтық аспектілері 

Осы дипломдық жұмыстың бөлімі Қазақстан Республикасының келесі заңдарына 

сүйене отырып жазылған.  

- «Қазақстан және еңбек қорғау заңы» 28.04.2004 жылдың №528-II ҚРЗ; 

-«Қауіпті өндірістік объектілердегі өндірістік қауіпсіздік заңы» 03.04.2002 жылдың 

№314 - II ҚРЗ; 

- «Өрт қауіпсіздігі туралы заңы» 21.01.1996 жыл; 

- «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы заңы» 10.12.1999 жылдан №493 – I 

ҚР Еңбек туралы заңы (ҚР заңдарына өзгертілер еңгізілген 06.12.2004 жылдан № 260 – II; 

25.09.2003 жылдан № 484 - II). 

«Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 

қарашадағы заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

1) Қоса беріліп отырған «Тау-кен өндірісі үдерістерінің қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптар» техникалық регламентті бекітесін. 

2) Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткен соң 

қолданысқа енгізіледі. 

Ашық кен орындағы тиеу-тасымалдау процессі кезінде жұмысшыларға қажетті 

жұмыс жағдайын қамтамасыз ету үшін мына нормативті - құқықтық актілер қолданылады: 

- 12.1.005 – 88 ЕҚСЖ. Жұмыс аймағының ауасына қойылатын жалпы санитарлық-

гигеналық талаптар; 

 - 12.3.009 – 76 ЕҚСЖ. Тиеу-тасымалдау жұмыстары. Қауіпсіздіктің жалпы 

талаптары; 

- СанЕжН 1.02.011 – 94 Жұмыс аймағындағы зиянды заттардың шекті рұқсат 

етілген концентрациясы; 

- 12.2.058 – 81 ЕҚСЖ. Жүк көтергіш крандар; 

- 12.2.098 – 84 ЕҚСЖ. Дыбыс оқшаулайтын кабиналар. Жалпы талаптар; 

- МЕСТ 12.2.120 – 88. Тракторлардың, карьерлік автосамосвалдардың және 

ауылшаруашылық машиналардың жүргізушілерінің кабиналары мен жұмыс орны; 

- 12.2.106 – 85 ЕҚСЖ. Кен орындарында пайдалы қазбаларды өндіру кещінде 

пайдаланылатын машиналар мен механизмдер. Жалпы гигиеналық талаптар мен бағалау 

тәсілдері; 

- 12.2.130 – 91 ЕҚСЖ. Бір шөмішті экскаваторлар. Жүргізушінің жұмыс орнына 

қойылатын негізгі қауіпсіздік эргономикалық талаптар және оларды басқару тәсілдері 

Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау 

Қазақстан Республикасының2007 ж 

ылғы 15 мамырда қабылданған Еңбек кодексіне сай жүргізіледі. 

Еңбек кодексі  жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы қарым-қатынастардың 

нормативтік реттеуді түбірмен өзгертті. Олардың қарым-қатынасындағы іргетас ендігі 

жерде екі жақтың да еңбек нәтижелеріне мүдделілігі болып табылады, жұмыскер жұмыс 

берушінің жоғары еңбек көрсеткіштеріне жетуіне мүдделі, өйткені оның еңбек ақысы , 

әлеуметтік кепілдіктері мен өтемақылар осыған тікелей байланысты. Міне, осылай жұмыс 

беруші мен  жұмыскер арасында еңбек шарты жасалған жағдайда, жұмыс беруші жоғары 

өндірістік көрсеткіштерге, жұмыскер еңбек өнімділігіне ұмтылады. 

Мекеме құрамында келесі цехтар жұмыс істейді:  

-қалыптау цехы; 

-жинақтау және дайын өнімді түсіру цехы. 

Күнделікті өндірістік қызмет барысында жұмысшылар міндетті түрде қауіпті және 

зиянды өндіріс факторларынан қорғау ережелерін, сонымен қатар төменде көрсетілген  

«Д» Қосымшасының жалғасы 



 

ережелерді сақтауы қажет: 

-нормативті жарықтандыруды ұйымдастыру; 

-өндірістік шаң және зиянды заттардан қорғау; 

- жұмысшылардың жоғарыдан құлауы;  

- электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- жарылыс пен өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- қозғалыстағы машиналар мен механизм әсерлерінен қорғау; 

- зиянды заттар, шу және діріл әсерінен қорғау. 

Полимерлі құмды черепица зауыты әртүрлі машиналармен, аппараттармен, 

тасымалдау құралдарымен, автоматика жүйесімен жабдықталған. Технологиялық 

процесстер мен жабдықтарға қойылатын негізгі талаптар мыналар болып табылады: 

жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; машиналарды басқаруда қолайлы жағдай 

жасау.  Бұл мәселелер техникалық процесстердің максималды автоматизациялау, 

жабдықтар жұмысының сенімділігін арттыру, басқару орындарын өңдегенде экономика 

талаптарын қарастыру, қолайлы  жағдай жасау, автоматика және сигнал беру жүйесінің 

сенімділігін арттыру және қауіпті аймақтарды сенімді қоршау жолымен  бас жоспарды 

құрастыру мен техникалық тізбектерді жобалағанда шешілді.  

Еңбекті қорғау туралы сұрақтардың табысты шешімі өндірісті жобалау кезінде 

ғимаратты өңдеуде анықталған, онда өндіріс процесстерінің зиянды факторларының 

әрекетін азайту шаралары алдын ала қарастырылған. Құрылысқа арналған аудан 

«Өндірістік кәсіпорындардың бас жоспарлары» деп аталатын ҚНжЕ сәйкес таңдалды.  

 Ұйымдастыру шараларын қорғау 

 Ақтөбе қаласында жылына 10000 м
3
 жол плитасын өндіретін зауытында 2 

ауысыммен жұмыс істейді және бес күндік жұмыс  қарастырылған. 

Еңбек қауіпсіздігі мен қорғанысы бойынша талаптар.Қазақстан Республикасының 

нормативтік-құқықтық актілерімен анықталады және жұмысшылардың еңбек қызмет 

процесі кезінде олардың өмірі мен денсаулығын қамтуы керек. 

 Жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі шарттары мемлекеттік стандарт талабына, 

еңбек қауіпсіздігі мен қоғаныс бойынша ережелерге сәйкес болуы керек. 

 Жұмыс берушінің қауіпсіздік және еңбек қорғанысы бойынша талаптарды 

бұзуының нәтижесінен жұмыс тоқтап қалған жағдайда жұмысшының орташа жалақысын 

төлеуге міндетті. 

Еңбек қауіпсіздігі, қорғанысы бойынша оқытуды, нұсқаулық жүргізуді, 

жұмысшылардың білімін тексеруді жұмыс беруші өз қаржысының есебінен жүргізеді. 

Еңбек қауіпсіздігі және қорғанысы сұрақтары бойынша оқытуды жүргізу, нұсқаулық 

жүргізу және жұмысшылардың білімін тексерудің тәртібі және мерзімі еңбек бойынша  

құзыретті мемлекеттік органмен басқа сәйкес қызмет саласының органдарымен сәйкес 

анықталады. 

Жетекші жұмысшылар және еңбек қауіпсіздігі және қорғанысына жауапты 

өндірістік ұйымдардың тұлғалары периодты үш жылда бір реттен кем емес сәйкес оқыту 

ұйымдарында біліктілік жоғарлату курстарында еңбек қауіпсіздігі және қорғанысы 

сұрақтары бойынша оқытудан және білімін тексертуден өтуі керек 

Электрқауіпсіздігі 

Электр тоғымен зақымдалу дәрежесіне сәйкес электр қондырғыларымен 

жабдықталған ғимарат класын белгілеу қажет.  

Белгіленген класс негізделген нышандарды көрсету қажет.  
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Д.1 Кесте – Электр тоғымен зақымдану дәрежесі бойынша ғимараттарды 

топтастыру (ЭҚЕ нен таңдама) 

 

Ғимараткласы Белгілері 

Жоғарықауіптілігіжоқ Өзге класс ғимараттарының белгілері жоқ 

Жоғарықауіптілікті -ылғал (меншікті ылғалдылық 75% дан жоғары); 

- тоқ өткізгіш шаң бөлінеді; 

- тоқ өткізгіш еденнің болуы (металл, жер, темір бетонды, кірпіш 

жәнет.б.); 

-жоғары температура (тұрақтытүрденемесеоқтын-оқтын 35°С 

танжоғарыболыптұрады); 

- адамныңбірмезеттебіржағынанғимараттыңжерсіндірілген 

метал жабдықтарымен, технологиялыққондырғыларымен, 

механизмдерменжәнет.б. екіншіжағынанэлектр 

қондырғысыныңқаптамасыменжанасуы. 

Аса қауіпті - аса ылғалды (меншікті ылғалдылық 100% ға жақын); 

- химиялықактивтінемесеагрессивті орта; 

- жоғарықауіптіліктіғимараттыңмірмезеттеекінемесеодан 

да көпбелгілерініңболуы. 

 

Д.2 Кесте -Өндірістік ғимарат жұмыс орындарындағы және кәсіпорын 

аймағындағы дыбыс қысымының деңгейлері, дыбыс деңгейлері және эквивалентті дыбыс 

деңгейлері 

 

Орташагеометриялықжиіліктіоктавтыжолақтардағы 

дыбысқысымыныңдеңгейлері (дБ), Гц 

Дыбысдеңгейлері 

жәнеэквивалентті 

дыбысдеңгейлері, 

дБА 
31,

5 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

93 79 70 68 58 55 52 52 49 60 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

10

3 

91 83 77 73 70 68 66 64 75 

10

7 

95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 
Жұмыс орындарының тізімі: 

1–дирекция, жобалау-құрастырушы бюро, есептеушілер, есептеу машиналары, 

теориялықжұмыстар мен мәліметтерді өңдеу зертханалары, науқастарды қабылдау және 

емдеу пункттеріғимараттарында; 

2-цехтық басқару аппаратының, кеңселер мен зертханалар ғимараттарында; 

3-диспетчерлік қызмет, телефон желісі арқылы дауыстық байланыс 

арқылықашықтықтан басқару және бақылау ғимараттарында, машиналы жазбалы 

бюроларда,нақты жинақтау аймақтарында, телефон және телеграф бекеттерінде, 

шеберлерғимаратында, есептеу машиналарында ақпараттарды өңдеу залдарында. 

4-телефон желісі арқылы дауыстық байланысы жоқ қашықтықтан 

басқарукабиналарының пульттарында, шулы қондырғылармен жабдықталған 

зертханаларда,сонымен қатар есептеу машиналарының шу шығарушы агрегаттары 

орнатылғанғимараттарда; 
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5–өндірістік ғимараттардағы тұрақты жұмыс орындарында және кәсіпорын 

аумағында. 

Шу және дірілмен күресу іс-шаралары 

Ғимараттағы шу мен дірілдің пайда болу көздері белгіленеді және ғимараттағы 

діріл акустикалық активті қондырғыларды есепке ала отырып, жұмыс орындарындағы 

олардың нақты деңгейлері бағаланады. 

 

Д.3 Кесте -Өндірістік ғимараттардың тұрақты жұмыс орындарындағы 

технологиялық дірілдің санитарлықнормалары 

 

Жолақтардың 

ортагеометриялық 

жиіліктері, Гц 

X0,Y0,Z0 өстері бойынша шекті рұқсат етілген мәндері 

Дірілүдету Дірілжылдамдық 

м/с
2
 дБ м/с∙10

-2
 дБ 

2,0 0,14 103 1,3 108 

4,0 0,10 100 0,45 99 

8,0 0,10 100 0,22 93 

16,0 0,20 106 0,20 92 

31,5 0,40 112 0,20 92 

63,0 0,79 118 0,20 92 

Түзетілгенжәне 

эквивалентті 

түзетілгенмәндері 

мен деңгейлері 

 

0,10 

 

100 

 

0,20 

 

92 

 

Технологиялық үрдіс және қондырғыларды зерттеу негізінде өндірістік 

кәсіпорында пайда болатын зиянды заттар, олардың агрегаттық күйлері (шаң, газ, булар) 

анықталады. 

Олардың шекті рұқсат етілген мөлшері (ШРМ) және қауіптілік класы белгіленеді 

(кесте-4). Қарастырылып отырған ғимарат ішіндегі басқа бір қондырғының жұмысын 

есепке ала отырып, кеңесшінің нұсқауымен біртекті зиянды заттардың бөліну 

қарқындылығының шамасы алынады (шаң, газ, булар немесе төмендегі теңсіздік сақталуы 

тиіс болатын бір бағытта әсер ететін заттар): 

, 

 

Ро =
М

СШРМ
, 

 

мұндағы М – ғимаратқа келіп түсетін қарастырылып отырған зиянды заттың 

қосынды мөлшері, мг/м
3
; 

СШРМ – оның ШРМ, мг/м
3
. 

БасымзатРошамасыныңеңүлкенмәніарқылыанықталады. 

мұндағы С1, С2,…, Сn – атмосфералық ауадағы зиянды заттардың нақты мөлшері, мг/м3. 

СШРМ1, СШРМ2, …, СШРМn – атмосфералық ауадағы зиянды заттардың ШРМ, 

мг/м3. 
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Ғимаратқа келіп түсетін әрбір зиянды зат үшін оның қауіптілік көрсеткіші 

белгіленіп, басым зат анықталады және ол арқылы жалпы алмасымды желдетудің 

өнімділігі есептеледі. 

Қауіптілік көрсеткіші (мг/м
3
) 

 

 Д.4 Кесте -Зиянды заттардың шекті рұқсат етілген мөлшері 

 

Зататауы 
ШРМ, 

мг/м
3
 

Қауіптіліккласы 

Газдаржәнебулар   

Азот тотығы NO2 , NO 2 II 

Акролеин 0,2 II 

Амилацетат 100 IV 

Аммиак 20 IV 

Күкіртті ангидрид 1 II 

Ацетон 200 IV 

Бензин және керосин (С - ғашаққанда) 300 IV 

Бензол 5 II 

Хлордыңқостотығы 0,1 I 

Дихлорэтан 10 II 

Ксилол 50 III 

Күкірттіқышқыл 1 II 

Тұзқышқылы 5 II 

Сіркеқышқылы 5 III 

Металдысынап 0.01 I 

Күкірттісутегі 10 II 

Скипидар (С - ғашаққанда) 300 IV 

Кальциленген сода 2 III 

Метил спирті (метанол) 5 III 

Этил спирті 1000 IV 

Толуол 50 III 

Уайт-спирит (С - ғашаққанда) 300 IV 

Көміртотығы 20 IV 

Көмірдіңқостотығы (көмірқышқылдыгаз) 9000 IV 

Төртхлорлыкөміртегі 20 II 

Ащысілтілер ( аОНкешаққандағыерітінділер) 0,5 II 

Этилдіэфирлер 300 IV 

Диэтилдіэфирлер 300 IV 

Дақылды 4 IV 

Әктас 6 IV 

Ұнтақты 6 IV 

Крахмалды 6 IV 

Қантты 10 IV 

10% дан астам (дақылды) 2 IV 

 

Өрт жарылыс қауіпсіздігі 

Жобаланатын өндіріс ғимараттарының (5-кесте) жарылыс өрт қауіпсіздігі 

категориясына және жарылыс- немесе өрт қауіпті ғимараттар аймағы класына, ғимараттар 

мен үймереттердің өрт тұрақтылық дәрежесіне жатқызуға болатындығын анықтау 
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 Д.5 Кесте-Жарылыс өрт және өрт қауіпсіздігі бойынша ғимараттарды категорияға 

бөлу 

Ғимарат категориясы Ғимараттағы заттар мен материалдардың сипаттамалары  

А Жарылыс сорт қауіпті Жанғыш газдар, тұтану температураы 28
0
С-газ ауалы 

жарылыс қауіпті қоспалар түзуі мүмкін, тұтану кезінде 

ғимараттағы жарылыстың артық есептік қысымы 5 кПа асып 

кетеді. 

Б Жарылыс сорт қауіпті Жанғыш щандар немесе мақта, тұтану температура 28
0
С-дан 

жоғары жеңіл тұтанатын сұйықтар, сондай мөлшердегі 

сұйықтар жарылыс қауіпті щан ауалы немесе бу ауалы 

қоспалар түзуі мүмкін, олар тұтану кезінде ғимаратта 

жарылыстың артық есептік қысымы  5кПа асып кетеді.  

В1-В4 категориялары 

бойынша ғимараттарды 

бөлу НПБ 105-03-мен 

сәйкес меншікті өрттік 

жүктеме шамасы бойынша 

жүргізіледі 

Жанғыш және қиын жанатын жанғыш сұйықтар, қатты 

жанғыш және қиын жанғыш заттар мен материалдар, сумен, 

оттегімен немесе бір-бірімен өзара байланысы кезінде 

жануға қабілетті заттар мен материалдар, ғимаратта ондай 

заттар болады және олармен жұмыс істеледі, А және Б 

категориясына жатпайды. 

Г Отын ретінде жанатын және жойылатын жанғыш газдар, 

сұйықтар және қатты заттар. 

Д Суық күйіндегі жанбайтын заттар мен материалдар; Д 

категориясына жатқызуға болады. 

 

Нормативті жарықтандыруды қамтамасыз ету 

Жобаланатын немесе қайта құрылатын объектілер немесе нақты тұрақты 

жұмысорындары үшін, ажырату объектісінің ең кіші өлшемдері бойынша көру 

жұмыстары разряды мен сипаттамасын бекіту қажет. 150 лк болатын жасанды 

жарықтандыруды қабылдаймыз.  K70-5. Өндірістік цехты жарықтандыру үшін газды 

разрядты шамдарды қоланамыз. Олардың қыздыру шырақтарынан айырмашылығы; 

жоғары I жарықты береді  (40...110 лм/Вт), жарамдылық мерзімінің ұзақтылығы (8000- 

2000сағ). 

Жобаланатын объектілер үшін табиғи жарықтандырудың рационалды түрін 

(жанындағы, жоғарғы немесе аралас), ал жасанды жарықтандыру үшін жарық көздерін 

және жарықшамдарды пайдалану қажет. Нақты жұмыс істеп тұрған өндірістерде  

жарықтандыру жүйесін жақсарту бойынша ұсыныс жасау қажет. Апаттық және 

эвакуациялық жасанды жарықтандыру сұрақтарын қарастыру қажет. 

Жобаланатын өндірістік цехтың жарық қажеттілігін есептеу. 

Бастапқы мәліметтер: 

Зауыт 34х18х10 өлшемдерімен жобаланған.  

1) бір шырақтың жарықтық ағыны 

 

F = Iм·S·
К3

N
·μ·Z 

 

мұндағы Iм – сызықтық жарықтық, 100 лк; 

S – зауыт ауданы, 6193,6м
2
; 

К3 – қор коэффициенті, К3 = 1,8; 

Z – жарық ағынына тәуелді коэффициент, Z = 0,85 

F = 100·6193,6·
1,8

1836
·0,69·0,85 = 356лм 
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2) бөлім көрсеткіші 

φ = L·
В

h·L·В
 

 

φ = 
34·18

1,2· 96·18
 = 0,29 

 

 

Есептеу нәтижесі бойынша өндірістік цехқа жарық ағыны F=356лмлампалары 

ұсынылады.  

Жұмыс орындарында микроклиматтың тиімді (ЭЕМ бөлмелері, программистер, 

конструкторлар, зертханалар бөлмелері үшін) немесе рұқсат етілген көрсеткіштері 

қамтамасыз етілуі керек. Денеге күш түсетін жұмыстар категориясы олардың ауырлығы 

бойынша анықталады және 6-кестеде жылдың салқын және жылы мезгіліндегі өндірістік 

ғимараттардың жұмыс аймағындағы температураның, салыстырмалы ылғалдылықтың 

және ауа қозғалысының жылдамдығы шамалары салыстырылады. Сонымен бірге 

жабдықтардың сыртқы беттері немесе қоршауыш құрылымдардың сыртқы беттерінің 

температурасы рұқсат етілген мөлшерден (450
0
С) артқан кезде сол жабдықтарға 

жақындаған жұмыскерлердің қорғалмаған бөлігінде, тері қаптамаларында күйік пайда 

болады. Жабдықтардың немесе коммуникациялардың беттерінің жоғары температураға 

дейін қыздырылғандағы инфрақызыл сәулеленудің әсері, адам ағзасындағы 

морфологиялық және функционалды өзгерістерге алып келеді  

 

 Д.6 Кесте - Өндірістік ғимараттардағы микроклимат көрсеткіштерінің рұқсат 

етілген шамасы 
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Салқын Iа(до 139) 

Iб (140-174) 

IIа(175-232) 

IIб(233-290) 

III(более 290) 

20-25 

19-24 

17-23 

15-22 

13-21 

19-26 

18-25 

16-24 

14-23 

12-22 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

0,1 

0,1-0,2 

0,1-0,3 

0,2-0,4 

0,2-0,4 

Жылы Iа(до 139) 

Iб (140-174) 

IIа(175-232) 

IIб(233-290) 

III(более290) 

21-28 

20-28 

18-27 

16-27 

15-26 

20-29 

19-29 

17-28 

15-28 

14-27 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

15-75 

0,1-0,2 

0,1-0,3 

0,1-0,4 

0,2-0,5 

0,2-0,5 

 

 
 

 


